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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

شوهدت الممثلة والمغنية الهندية عليا بهات، مؤخراً وهي تزين معصمها خالل جلسة تصوير بساعة فالفت باللون األبيض 
من روجيه دوبوي. بدأت النجمة الشابة مسيرتها الفنية في العام 2012 عبر أفالم بوليوود، حيث ظهرت للمرة األولى في الفيلم 
الرومانسي الكوميدي الذي حقق شهرة كبيرة والذي يحمل عنوان »طالب السنة«ومن بعدها تألقت في دور المراهقة في فيلم 
»الطريق السريع« وبدأت تحصد جوائز أفضل ممثلة حتى فيلم أودا بانجاب.  وفازت الممثلة، عليا بهات، خالل الحفل الذي قدمه 

النجم الهندي شاروخان، بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيس عن دورها في »رازي«. 
ومن المنتظر أن يعرض فيلمها الجديد »كاالنك« والذي تشارك بطولته مع مجموعة من نجمات بوليوود مثل مادهو ديكشيري 
المثالي في  النموذج  )26 عامًا( عن  الالمعة عليا بهات  والنجمة  الشابة  الموهبة  وسونكاشي سينها. بحماس شديد تحدثت 
حياتها وضربت المثل بأن : »كل امرأة تجتهد وتبتسم وتعمل بفخر دون كلل في مجالها، هي المرأة المثالية من وجهة نظري، 
وهو ما أحاول إيصاله من خالل فيلم »كاالنك« الجديد وسأقوم دائمًا ومن خالل األدوار السينمائية المختلفة بعرض نماذج نسائية 

متنوعة لدعم النساء في مختلف المجاالت«.
زينت ساعة فالفت باللون األبيض معصم عليا بهات التي بدت مرحة مليئة بالحيوية والتفاؤل والنشاط، لتؤكد من جديد روجيه 
دوبوي من خالل براعة التصميم على الروح العصرية والكفاءة العالية.  تُعد ساعات روجيه دوبوي النسائية ملهمة  … الفتة…  
 وقويّة   للغاية  : الديفا   الفاتنة   في   عالم   روجيه   دوبوي   تعني   طابعاً   ممّيزاً   وشخصية   متعّددة   األوُجه،   إلى   جانب   جرعة   كبيرة   من  
 الطاقة   والمشاعر   الذكّية  . يمنح   التعقيد   منقطع   النظير   والذي   يمّيز   الطبيعة   النسائية،   يمنح   النساء   قدرةً   فريدة   على   الكشف  
 بشكل   متناوب   عن   أوُجه   مختلفة   من   شخصّيتهّن   وعرض   جانٍب   معّين   من   طابعهّن   وفق   الوضع   القائم   أو   حالتهن   المزاجية.  
 تنّمي   تشكيلة   فالفت   المعاصرة   والجّذابة   فنَّ   التمّيز   والتفرّد   وتتالعب   بأنماط   رسومية   على   ميناء   ساعاتها   مغّيرةً   بأناقة   شكل  

 العلب   ومحّولًة سوار الساعة إلى حلقات ثمينة.
المواصفات الفنية:

Roger Dubuis
 تُزين معصم عليا بهات
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استعادة الرونق
Parfums de Marly، التي حتمل الفكر الطم�ح مل�ؤ�س�سها ومديرها الفني  وت�سعى دار 
الرومان�سية  باأج�ائه  للعط�ر  الذهبي  الع�سر  رونق  ا�ستعادة  اإلى  �سربي�سري،  ج�ليان 
متنى  فلطاملا  الكبرية.  الإنتاجية  والطاقة  والع�ملة  الت�س�يق  قبل  ما  فرتة  يف  املرهفة، 
يحتفل مبرور 10  الي�م  وها ه�  التقاليد،  ومتمّردة على  ابتكار عط�ر حقيقية  �سربي�سري 
�سن�ات على تاأ�سي�س العالمة، ويفخر بالنجاحات الباهرة التي حققتها يف عامل العط�ر. 
وعامل  الفاخرة  بالتفا�سيل  وال�سغ�ف  اخلبري  ال�ساب  بهذا  اخلا�سة  الروؤية  متّثلت  وقد 
وذلك  العط�ر،  ب�سناعة  تتعلق  اأحالم  حتقيق  يف  الأ�سيل  الفرن�سي  والتاريخ  الفرو�سية 
كثافة  ا�ستثنائية من حيث  وتلتزم مبعايري  لها ب�سمتها اخلا�سة  روائح  تقدمي  من خالل 
ويرتّدد  ال�ا�سحة.  تركيباتها  وتاأثري  ال�ا�سح  الإيقاعي  وان�سجامها  العطرية  ال�سياغات 
�سدى هذه الإبداعات كالأق�ال املاأث�رة، حيث ميكن العث�ر على مك�نات ج�ليان املف�سلة 

�سمن ت�ليفات عط�ر العالمة على الدوام، كالفانيليا وزهر الربتقال والهلي�تروب وخ�سب 
اجلاياك.

عمل ممتد
منذ اإطالقها عام 2009، جنحت الدار على مدى عقد من الزمن يف ابتكار م�ستح�سرات 
عطرية مذهلة للرجال وال�سيدات جتاوز عددها 24 عطرًا فاخرًا وخم�س�سًا. كما اأبرمت 
العط�ر  �سناعة  يف  الرائدة  الأ�سماء  اأ�سهر  مع  امل�سرتكة  التعاون  اتفاقيات  من  العديد 
وGivaudan، ما مّكن العالمة من اعتالء م�قع ال�سدارة ومت اإدراج   Firmenich اأمثال
م�ستح�سراتها �سمن قائمة اأكرث 10 عط�ر خم�س�سة مبيعًا ح�ل العامل، وهي ُتباع الآن 

يف اأكرث من 65 دولًة مبا فيها دبي وباري�س وني�ي�رك.

كشفت عالمة Parfums de Marly  عن احتفالها بمرور عقد كامل على تأسيسها نجحت خالله باستعادة الرونق الذهبي للعطور 
بسباقات  الكبير  الهتمامه  تكريمًا  عشر  الخامس  لويس  الملك  إلى  تُقّدم  الراقية  العطور  كانت  عندما  عشر،  الثامن  القرن  في 
على  أطلق  من  فهو  والعطور،  األصيلة  بالخيول  وشغفه  لويس  الملك  من  إلهامها  الدار  استمدت  وهكذا  المرموقة.  الخيول 
مدينة جراس لقب عاصمة العطور في العالم، حيث كان منح األلقاب النبيلة وسامًا يتّوج المهارة الحرفية في صناعة العطور 

وتجارتها. وقد ُعرفت المدينة باألصل على أنها أرض مزارع الخيول في فرنسا نظراً الحتضانها أفضل أنواع األحصنة في أوروبا.

تحتفل بمرور عقد كامل 
على  تأسيسها 

 Parfums de Marly
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Impressive Selection of UK Artists
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. 
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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
Brings His Network of Gifted Artists to the GCC

Fadi Arabi -فادي عرابي
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Ultimate Destination for Art Lovers
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. 

Jason Cook
Jason Cook is a banker, trustee, entrepreneur and 
an avid art collector. With experience in London, 
Geneva and Dubai, he has advised members 
of parliament, industry leaders and extremely 
influential families. As a passionate collector of 
Art, Jason was thrilled to join forces with Darren 
Baker to launch Art London Dubai in 2018 and is 
focusing all of his time in what he describes as “the 
opportunity of a lifetime” bringing established 
contemporary artists to serve the GCC market.

LIFE STYLE
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 BENTLEY
مجوهرات تصوغها الطبيعة، تصنعها األيدي

الماسية والذهبية  الراقية، وهي تتضّمن تشكيلة من القطع  المجوهرات  Bentley مجموعتها األولى من  أطلقت 
 .)Heinz Mayer( ماير‘  ’هاينز  مع  حصرية  شراكة  عبر  وإنتاجها  تصميمها  ويتم  الزمن،  بمرور  تتأثّر  ال  التي  العصرية 
وتشّكل هذه المجموعة بداية لفئة جديدة ضمن قطاع المجوهرات، إذ إنها تدمج خصائص تصاميم Bentley التي 

يمكن التعرّف عليها فورًا في كل قطعة مجوهرات، مما يولّد تشكيلة فريدة من القطع المتَقنة والمتميّزة فعاًل.

تصاميم فاخرة
خالل   Everlastingو  Wings الراقية  املج�هرات  جمم�عتا  عر�س  مت 
معر�س بازل الدويل يف �س�ي�سرا، وهما ترّكزان على الأملا�س املدَمج باأناقة 
والأ�سفر عيار 18  وال�ردي  الأبي�س  الذهب  الفاخرة من  الت�ساميم  �سمن 
م�ستوحاة  فريدة  وخطوط  باأ�سكال  املجوهرات  قطع  �سياغة  متت  قرياط. 
الراقي  اجلمع  بني  املجم�عة  وت�ازن  ال�سهري،  ح  املجنَّ  Bentley �سعار  من 

لبع�س اأف�سل التقنيات التقليدية مع الآلت احلديثة املتطّ�رة لت�فري تفا�سيل 
 Bentley Jewellery جم�هرات  قطع  �سياغة  وتتم  جدًا.  راقية  دقيقة 
مبهارة يدوية عالية عرب فّنيني بارزين هم من بني الرّواد يف جمالهم، بحيث 
ي�ستخدم�ن قطع اأملا�س ومعادن ثمينة واأحجار كرمية نادرة مت ا�ستخراجها 

فقط وفق اأ�س�س اأخالقية. 

شغف مشترك
عامليًا  الرائدة  ال�سركة   ،Bentley بني  احل�سري  التعاون  �ساأن  ومن 

Dani Hana -داني حنا
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ل�س�غ  البارزة  العائلية  ال�سركة  الفاخرة، وهاينز ماير،  ال�سيارات  لت�سنيع 
املج�هرات منذ العام 1599، اأن يعك�س ال�سغف امل�سرَتك باحلرفية اليدوية 
كال  لدى  بقّ�ة  متجّذرة  عنا�سر  وهي  الدقيقة،  والتفا�سيل  جدًا  الراقية 
العالمتني التجاريتني.  ت�ستهر �سركة هاينز ماير بخرباتها العاملية الرائدة 
رائدة  وهي  ة،  اخلا�سّ الطلبات  وفق  مة  فاخرة م�سمَّ بابتكار جم�هرات  يف 

با�ستخدام الأملا�س والأحجار الكرمية.

أعلى معايير الجودة
لل�سيارات  الأيق�نية  الربيطانية  التجارية  العالمة  بني  ال�سراكة  وُترَتَجم 
عن�سر  ابتداع  اإلى  املج�هرات  �س�غ  جمال  يف  الرائدة  وال�سركة  الفاخرة 
جديد ومثري من الت�ساميم الع�سرية وامل�اد ذات اأعلى معايري اجل�دة التي 
ة واإنها تتمّيز بالأ�سالة  تتحّ�ل اإلى قطع ميكن التزّين بها باأناقة عالية، خا�سّ
الرفيعة  الأذواق  اأ�سحاب  من  العمالء  يالئم  الذي  ال�سخ�سي  والطابع 

دة مبختلف اأنحاء العامل. واملتطّلبات املحدَّ
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 Crazy Diamonds

االبتكار في فرنسا
 ،  S.T. Dupont عمل  ور�سة  يف  فرن�سا  يف   Crazy Diamonds جمم�عة  ابتكار  مت 
املعادن مثل حجر ثمني،  العمل على  املج�هرات، مت  وتقليد  اأ�سالة �سياغة  وحفاظًا على 
ا�سم  املجم�عة  لتتخذ  الإلهام  اأعطت  التي  وهي  بالأملا�س،  تذكر  خاّلبة  اأوجه  ابتكار  مع 
ت�سميم  من  اأقالم  ثالثة  املجم�عة  ت�سم  جمن�نة(.  )املا�سات   »Crazy Diamonds«
 )Fountain Pen و قلم Roller-convertible قلم حرب جاف، وقلم( New Line D

.2 Line ووّلعة من �سنف

تصاميم غرافيكية
معدن  يف  ال�سائغ  معرفة  على  يرتكز  غرافيكي  بت�سميم  وّلعة   S.T. Dupont تنتج 
البالدي�م. ت�سّكل ال�ّلعة كتلة فريدة مع ن�عني من التقنيات يف و�سع اللم�سات الأخرية: 
لمع  نقّي،  بت�سميم  وج�انب  –زناد  ال�س�ء.  تعك�س  واخللف،  الأمام  يف  عري�سة  اأوجه 
وناعم. ميكن م�ساهدة ت�سميم الأوجه بالكامل على �سطح م�ستٍ� / رباعي؛ يبدو الت�سميم 
وكاأنه يت��سع نح� اخلارج. مت تنفيذ الت�سميم الغرافيكي للقلم على يد معّلم كبري يف تقنية 
الطالء بال�رني�س ويف �سياغة البالدي�م. وي�سّكل القلم كتلة فريدة مع ن�عني من التقنيات 

يف و�سع اللم�سات الأخرية.

تقّدم  S.T. Dupont مجموعتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم  »Crazy Diamonds« )الماسات مجنونة(، حيث جاءت ترجمة 
عصريًا  مظهراً  لتضفي   »Clue de Paris« أو   »Diamond Head« باسم  المعروفة  األيقونية  المجوهرات  مفهوم  من  التصاميم 
ومثيراً للمنتجات التقليدية. حيث تم استلهام تصميم هذه المنتجات العصرية من الهندسة المعمارية المستقبلية وانعكاس 

الضوء وانطباع األحجام واألشكال الفريدة.

 معرفة عصرية في الصياغة التقليدية
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Parmigiani Fleurier
 تُهدي المرأة إصدارا نسائيا أنيقا

توندا  من  جديدة  نسخة   Parmigiani Fleurier فلورييه   برميجياني  الفاخرة  السويسرية  الساعات  دار  تقدم 
اللؤلؤ وإطار مرصع  أبيض من عرق  أنثوية تمزج بين ميناء  Tonda Metropolitan تجسدها ساعة   - متروبوليتان 
بالماس. تجمع تشكيلة توندا متروبوليتان الذهب الوردي مرصعة بعرق اللؤلؤ  األبيض بين االنعكاسات متقزحة 

األلوان لمادة عضوية وبريق مادة معدنية.

عالم الساعات
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ميناء عرق اللؤلؤ األبيض 
املر�سعة  ال�ردي  الذهب  مرتوب�ليتان  ت�ندا  ميناء  ُي�سّنع 
هذا  ي�سفي  الأبي�س.  الل�ؤل�ؤ  عرق  من  الأبي�س  الل�ؤل�ؤ  بعرق 
املنتج الطبيعي على كل �ساعة مل�سة فريدة. عالوة على ذلك، 
فاإن هذا اللم�سة الفريدة واحلي�ية التي ي�فرها عرق الل�ؤل�ؤ 
تكمل ب�سكل مثايل تراق�س العقارب يف هذه ال�ساعة الراقية. 
للميناء،  الأل�ان  قزحي  الربيق  على  املهيكلة  العقارب  ت�ؤكد 
حيث تظهر يف نافذة التاريخ عند ال�ساعة 6. وبنف�س الروح، 
فاإن زخارف الذهب ال�ردي تت�سم بالر�سانة وت�سلط ال�س�ء 

على املادة الع�س�ية بكل تعقيداتها.

الذهب الوردي
تفرد و�سط العلبة النحيفة، مبالحمها غري املتماثلة، ي�سفي 
املر�سع  الإطار  ي�سفي  واملعا�سرة.  الديناميكية  من  مل�سة 
وا�سًحا  بريقًا  قرياًطا   0.52 الإجمايل  وزنها  ما�سة   76 بـ 
عيار  ال�ردي  الذهب  األ�ان  نظام  مع  يتباين  امليناء،  على 
18 قرياط والذي مت اختياره لهذه ال�ساعة. مت ت�سميم هذه 
ال�ساعة ذات الطابع احل�سري تقديرًا للحياة الي�مية للن�ساء 

بنف�س قدر اللحظات اخلا�سة يف حياتهن. 

الخبرة والتقدم الصناعي 
كان تط�ير احلركة الأوت�ماتيكية  PF310، التي مت اإطالقها 
مت  حيث  ال�ساعات،  ل�سناعة  اإجناز  مبثابة   ،  2014 عام 
فل�رييه  برميجياين  مركز   داخل  كليًا  احلركة  هذه  ت�سنيع 
ل�سناعة ال�ساعات، وقد مت ت�سميم خط�ات اإنتاجها ل�سمان 
اجل�دة املت�سقة يف كل قطعة. حظيت دقة و�سالبة هذا العيار 

باهتمام خا�س، مما يجعلها م�ث�قة للغاية. 

المواصفات الفنية
الل�ؤل�ؤ  بعرق  مر�سعة  ال�ردي  الذهب  مرتوب�ليتان  ت�ندا  
الأبي�س العلبة:  لمعة طاقم الذهب ال�ردي عيار 18 قرياط 
مللم،   33.1 قطر  الأبعاد:  قرياط.   0.52 – ما�سة   76 –
حتياطي   . مللم   5.5 القطر  مللم،التاج:   8.6 ال�سماكة: 

الطاقة: 50 �ساعة
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‘I would say Hackett offers a quintessential men’s wardrobe. It’s a uniform really, but done well, 
with a good cut and good cloth. We produce clothes that have a bespoke look about them but 
are affordable’ Quote by Jeremy Hackett, Founder and Chairman of Hackett London.

Hackett London
Delves Into the Needs of a man’s Wardrobe
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Introducing two key trends
The Spring Summer ’19 collection by Hackett London delves 
into the needs of a man’s wardrobe, his necessities and lifestyle. 
Introducing two key trends for the season; British Khaki and 
British Seaside, Hackett London offer a plethora of elegant yet 
humble items that together, build an effortless wardrobe around 
the clock.

Honest wardrobe of everyday items
British Khaki best expresses an honest wardrobe of everyday 
items made from humble fabrics with an elegant upgrade. The 
collection is comprised of supple denim shirts in varying shades 
of blue, from rich indigo to washed out, soft shades which are 
best shown layered in key looks, 2, 6 and 7.

Relaxed and soft silhouette
Tailoring is subtly featured throughout the trend, this time with 
a relaxed and soft silhouette. The blazer, is an essential part of 
any man’s wardrobe and has always been a hero Hackett item. 
Look 1 features a rich khaki, silk linen fabric mix, delicately 
finished with a navy over check. Woven in the UK by mill Marley 
and Evans, this blazer offers comforting elegance, paired with 
white cotton denim trousers and a shirt and tie for the sartorially 
inclined. Look 2, features an unstructured blazer made from 97% 
cotton for ultimate breathability in the warmer climates with 3% 
elastane for comfort and stretch whilst on the move; woven in 
Italy, this super stretch blazer is a robust yet refined design.
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the First Camera
In 1957 Paul’s father, Harold, bought Paul his first 
camera: a 35mm Kodak Retinette. Paul has been 
taking pictures ever since, developing an eye for 
colour, humour and surrealism that has become a 
signature of his design work.
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Paul Smith captures a sense of sunny optimism by turning personal photographs 
into key prints for spring/summer ’19 men’s and women’s collections.

Paul Smith
Introduce New spring/summer ’19 Collection
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Transformed into unique prints
For spring/summer ’19 original photographs taken by Paul 
and his father have been transformed into unique prints 
that feature across the collection. Original photographs 
of optimistic summer settings – palm trees, flamingos and 
beach scenes – have been washed with pastel shades and 
bright acid colours to create new graphics, while double 
exposures contrast images from different eras.

Placement Prints on Shirts
These photo prints have then been worked throughout 
the collection: some appear as all-over digital prints on 
outerwear, while others feature as placement prints on 
shirts. Elsewhere, elements from the photographs are 
woven into fabrics to create abstract graphics.
To further reference this conversation between father 
and son, influences are drawn from differentgenerations, 
specifically the 1950s and the 1980s.This is especially 
obvious with proportion and silhouette, where slim 1950s 
shapes meet exaggerated 1980s proportions.
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للتميز عناوين بارزة وواضحة

أزياء لونشان بأسبوع الموضة في نيويورك خالل فبراير وبعد أن كثُر الحديث عنها،  إثارتها في عرض  بعد أن تمت 
مع  المثالية  مالءمتها  ستثبت  أنها  المؤكد  ومن   – الشارع  إلى  فعليًا  تنزل  ألن  جاهزة   Longchamp LGP أصبحت 
من  الكثير  مع  الجاهزة،  والمالبس  األكسسوارات  الحقائب،  من  مجموعة  خالل  من  المدينية  اليوم  حياة  أسلوب 

الخيارات للجنسين أيضًا.

LONGCHAMP LGP
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خطوط متعددة
 Leو  Le Pliage® LGP بع�سهما:  يكّمالن  خّطان  هناك  للحقائب،  بالن�سبة 
Le Pliage® LGP بطباعة حلروف ال�سم  Pliage® Cuir LGP. ميتاز خط 
وحقائب  النايل�ن  من  املميزة   )totes( ال�سخمة  اليد  حقائب  بالكامل  تغّطي 
ظهر  حقائب  مثل  املدينة  يف  للحياة  جديدة  �سروريات  اإلى  بالإ�سافة  ال�سفر، 
الأ�ساليب  متعددة  مذهلة  وحمفظة  للم��سة  م�اكبة  خ�سر  حقائب  م�سق�لة، 
تطبيق  فيتم   Le Pliage® Cuir LGP يف  اأما  اأفقيًا.  اأو  عم�ديًا  حملها  ميكن 
حروف ال�سم على جلدها ال�سهري بنع�ميته العالية. واإلى جانب حقائب الرحالت 
)holdall( ال�سرورية، ت�سم هذه املجم�عة ت�سميمًا جديدًا على �سكل حقيبة يد 
�سخمة )tote( عم�دية مع م�سكات ط�يلة. يت�فر ِكال اخلّطني بالأ�س�د والأبي�س 
بالأبي�س.  بّراقة  مل�سات  مع  والأحمر  بالأ�س�د  اأو  ني�نية  األ�ان  من  وم�سات  مع 
بالإ�سافة اإلى ذلك، تقدم Le Pliage® Cuir LGP �سل�سلة ثالثة من الأل�ان، مت 

ابتكارها خ�سي�سًا لآ�سيا: زهري فاحت اأنيق يعززه الأبي�س والأ�س�د.

مزايا خاصة
ويف اإ�سارة اإلى تراث ل�ن�سان العاملي، ت�سدد اأي�سًا املجم�عة على حقائب ال�سفر – 
ب�سكل خا�س على حقيبة املق�س�رة خفيفة ال�زن بعجالت مع طباعة بقيا�س �سغري 
حلروف ال�سم تغّطيها بالكامل بالأ�س�د والأبي�س مع مل�سات ني�نية اأخرية ناب�سة 

باحلياة. �ساهدوها وت�سفي الإ�سراق على �سالت املطار الرمادية!

إكسسوارات فاخرة
اأو طباعتها   LGP و�سع حروف  �س�اًء  يتم  واملالب�س اجلاهزة،  الأك�س�س�ارات  يف 
اأنف�سهم  يلّف�ا  اأن  اجلن�سني  ِكال  من  ال�سعار  لع�ساق  بالكامل. ميكن  يغّطي  ب�سكل 
بال�سالت وال��ساحات الناعمة للمجم�عة، يف حني ت�ستمل اأبرز املالب�س اجلاهزة 
حلروف  طباعة  مع  النايل�ن  من  جّذابة   )puffer jacket( مبّطنة  جاكيت  على 
تاأتي  لل�سعار.  تطريز  مع  مريحة   )sweatshirt( وكنزة  بالكامل  تغطيها  ال�سم 
طباعة  مع  بالنيوبريين  ال�سوارع  اأ�سلوب  ويف  رباط  دون  من  ال�سنيكرز  اأحذية 
يعدو  وه�  ل�ن�سان  والأبي�س  )وح�سان  بالأ�س�د  بالكامل  تغطيها  ال�سم  حلروف 
لل�سعار عليه، يف حني  اأو بقما�س حمب�ك تقني مع و�سع  النعل(  بل�ن ني�ين على 
لكلمة  ب�سكل ذكي ومرح  التطبيق  الأ�س�د  الأخفاف )slides( من اجللد  مت على 

»Long« على قدم وكلمة »Champ« على القدم الأخرى. 
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ابتكارات ذكية تؤسس لصيحة جديدة
واليوم،  المتين.  والتصميم  العملي  أدائها  جانب  إلى  االبتكار،  في  وأُسسها  قيمها  على  دائمًا  تومي  تعتمد 

.Alpha 3 :وباالرتكاز علع هذه القيم، تطلق الجيل الجديد من االبتكار الذكّي للسفر

TUMI
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اختبارات صارمة
احلائز  العملي  اأداءها  ت�مي  اأ�سافت  العالية،  قدرتها  عن  اأثبتت  �سارمة  اختبارات  بعد 
على براءة اخرتاع: جي�ب على �سكل U مع �سحاب، م�سكة قابلة لل�سحب، اأنظمة العجالت 
ومزايا  ت�مي  من   ®Tracer – املزدوجة، اإ�سافة حقيبة، اأنظمة التمدد، اجلزء الداخلي
الرفيق  عن  الرتكيبة  اأثمرت  �سه�لة.  اأكرث  التنقل  كثرية  احلياة  جلعل  م�سممة  خارجية 
الأعلى اعتمادية وكفاءة يف ال�سفر ت�سهده هذه ال�سناعة. الآن، وبعد مرور 35 عامًا، تعيد 

.3 Alpha ت�مي اإتقان جمم�عتها املمّيزة مع

االبتكار في التصميم
والهند�سة،  الت�سميم  يف  البتكار  ت�مي:  متّثله  ما  لكل  احتفاًل   3  Alpha جمم�عة  ت�سّكل 
الأداء ال�ظيفي والعملي. وتق�م عملية اإعادة الإطالق على الدفع قدمًا بالعالمة التجارية 
اإلى الأمام من خالل الرتقاء باملجم�عة التي متثل اأ�ُس�سها، وعلى تكييفها مع العامل املتغرّي 

واإدماج املعرفة واخلربات املكت�سبة من العقد املا�سي.

حضور مميز في الرحالت
مع جمم�عة A3 اجلديدة، تقدم تومي التحرر - من الإحباط، عدم املالءمة وامل�سايقة - 

لأولئك الذين ي�سع�ن اإلى ح�س�ر ممّيز يف رحالتهم. من خالل جمالية اأكرث رقّيًا ورهفًا، 
قيا�سات  من  كل  اإلى  لل�سحن  مدمج   USB منفذ  اإ�سافة   3  Alpha حتديثات  ت�سّمنت 
اأمامية  واجهة  الأغرا�س،  اإلى  لل��س�ل  للمق�س�رة، مدخل مزدوج  املخ�س�سة  احلقائب 
ع�سرية مع ق�سبان للحماية، جيب اأمامي ي�سمح ب��س�ل كامل اإلى الأغرا�س للمزيد من 
الداء العملي، �سّحاب ب�سلك مزدوج لالأمان، ق�سم قابل للطي من اجللد الأنيق لل�قاية 
 Wheel Duffel Packing  4  Tall ال�سفر،  ت�سميم حلقائب  اأحدث  يقدم  املطر.  من 
األ�اح داخلية  اإلى العلبة كما ميتاز باأربعة  Case، اإمكانية ال��س�ل من الأعلى ومنف�سل 
لالأحذية. تت�سمن احلقائب اجلديدة حقيبة الظهر Slim Backpack وهي حقيبة ظهر 
 Way-3  Slim امللفات  حقيبة  خفيفة،  حم�لة  لديهم  الذين  لأولئك  م�سممة  مدجمة 
 Expandableوهي ابتكار اأنيق لالأعمال ميكن حمله كحقيبة ظهر اأو كحقيبة، و Brief
حلمل  ال�ستخدام  و�سهلة  عملية  للت��سيع،  قابلة  �سخمة،  رجالية  يد  حقيبة  وهي   Tote
الأغرا�س. �ستت�فر املجم�عة يف نايل�ن بال�ستي اأ�س�د، جلد اأ�س�د، واأنرثا�سيت مع مل�سات 
اأخرية باجللد البني. كذلك �سيت�فر منط »ك�نغ�« )Congo( م��سمي، مما يعطي مل�سة 

�سخ�سية اإلى ت�ساميم خمتارة.
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PRADA
Prada is synonymous with a style that has often anticipated and 
dictated aesthetic trends. Innovative spirit, curiosity and strong 
artisan traditions are the tangible signs of the brand’s values 
that pervade the entire manufacturing process, from creation to 
shop floor. 

PRADA FOR WOMEN
The new Fall/Winter Prada eyewear collection for women 
continues down the path of creative experimentation, with an 
innovative mix of avant-garde style and contemporary femininity.  
The Prada Ultravox special collection makes a comeback with 
four new models; the collection’s geometric aesthetic and 
sharp profiles are reedited in new versions flaunting an extreme 
design, along with evolutions characterized by tapered profiles 
and soft silhouettes.  

PRADA FOR MEN
The glasses of the new Fall/Winter Prada eyewear collection 
for men reflect the season’s forthright personality and rational 
attitude. 
The minimalist design stems from a stylistic reinterpretation 
process aimed at stripping the eyewear down to its bare 
essentials. Geometric design and essential aesthetic converge 
into frames with clean-cut lines and bold detailing, while the 
shapes’ retro inspirations are highlighted by unique finishing 
touches. 
Perfectly reflecting the leitmotif of the collection, the Fall/
Winter Prada men’s fashion show sunglasses blend Prada’s 
iconic modernist flair with a sporty appeal, giving life to a 
contemporary, avant-garde style.

EMPORIO ARMANI
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. 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. 
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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
Classic Styles Reimagined Through Updated Material
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تجربة صيفية ال تنسى في الحبتور سيتي دبي 
حيث المتعة والرفاهية

يقع مشروع الحبتور سيتي األضخم من نوعه في قلب دبي النابض، فقد عمد القائمون على المشروع اختيار هذا المكان تحديدًا ليكون على مسافة 
واحدة من مركز المدينة الشعبي وما به من مناطق للجذب السياحي من جهة، وبمحاذاة األحياء واألماكن التجارية الراقية كخليج دبي التجاري، 
ومركز دبي المالي العالمي من جهة أخرى.  يرتاد زوار الحبتور سيتي الموقع لالستمتاع بمرافقه المتنوعة والمتميزة. فهناك 23 مطعمًا مختلفًا 
لتلبية جميع األذواق، فإذا كنت من محبي وجبات الفطور الدسمة، أو كنت ممن يفضل إفطارًا خفيفاً، أو تكتفي باالستمتاع بقهوتك المضبوطة 
في أحد صاالت الفنادق الهادئة، لدى الحبتور سيتي المكان المناسب لك وألحبابك. وال تقتصر الخيارات على وجبات الفطور أو الطعام بشكل 
عام، بل هناك تشكيلة كبيرة من المشروبات التي نقدمها في كافة مرافقنا. وليس هذا وحسب، وإنما ستجد مرافق من فئات أخرى على امتداد 
المشروع تراعي الجمال والفخامة ومنها نذكر منتجع »سبا« مترف للغاية وله إطاللة خالبة على برج خليفة، إلى جانب برك السباحة على أسطح 
الفنادق، ونادي األطفال، وغيرها الكثير. ومع بدء فصل الصيف خصص لك مشروع الحبتور سيتي الكثير من المفاجئات والفعاليات والعروض 
الترويجية التي ستنال إعجابك بكل تأكيد. فقد صممناها إلرضاء كافة األذواق سواء كنت مسافرًا لدبي وتود تجربة نمط الحياة فيها واالستمتاع 
بثقافات المدينة المتنوعة، أو كنت مقيمًا فيها أصاًل وجئت الكتشاف مرافقنا مع العائلة واألصدقاء، أيًا كان اختيارك تأكد أن ما في جعبتنا سيفوق 
كل توقعاتك. كما وهناك فعاليات ترفيهية حية وأسعار خاصة في فترة العيد لتتمكن من قضاء عطلة مترفة ال تنسى في أي من مرافقنا المتنوعة.
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LAVISH, EXCITING & MEMORABLE
SUMMER AT AL HABTOOR CITY DUBAI
Located in the heart of Dubai, Al Habtoor City straddles the best of all worlds – within proximity of key attractions and 
locales of Downtown and Uptown Dubai, business districts of Business Bay, Dubai International Financial Centre and the 
centre to what’s happening in the city.
Guests can enjoy direct access to over 23 dining venues throughout Al Habtoor City. Start the day with a hearty breakfast 
or nutritious light bites or simply relax with a cup of coffee in the hotel lounge. From brunches to pre-dinner drinks and 
everything in between, our complex options are catered especially for you. Enjoy a host of indulgent amenities including 
an expansive spa with views of Burj Khalifa, four rooftop pools, Kids’ Club and more.
Not only that, but with summer season upon us, Al Habtoor City has numerous exciting promotions up its sleeve that 
will put a smile on all guests’ faces. Whether you are traveling to Dubai to enjoy its mesmerizing lifestyle and exhilarating 
cultural mix, or if you are already a resident and planning to experience summer in Dubai, rest assured that you, your 
family and friends, and loved ones, will never want to leave the premises of the magnificent Al Habtoor City. From a 
not-to-be-missed line-up of live entertainment during Eid, awesome rates and offers, to overall lavish and memorable 
experiences, each  property at Al Habtoor City has something for everyone. Fadi Arabi -فادي عرابي
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الحبتور باالس: فنادق ومنتجعات إل إكس آر
ي�سفي هذا الفندق تعريفًا جديدًا للفخامة التي �سرتافقك منذ حلظة و�س�لك وحلني 
اأن ت�ج الفندق على راأ�س الفنادق الفارهة  مغادرتك. وهذا لي�س م�ستغربًا خا�سة بعد 
يف جمم�عة فنادق »الهيلت�ن«. ويعترب وج�د احلبت�ر بال�س فنادق ومنتجعات اإل اإك�س 
ل�سعيها  واقعيًا  وانعكا�سًا  اقت�ساديًا،  املدينة  وازدهار  لنجاح  اآر يف مدينة دبي كنم�ذج 
اخلارجي  بت�سميمه  الفندق  هذا  اأبهة  وتتجلى  الأف�سل.  وتقدمي  الفخامة  نح�  الدائم 
فتجد  واجلمال.  بالدقة  املعروفة  العريقة  الفرن�سية  العمارة  فن  يحاكي  الذي  الأخاذ 
احلدائق اخل�سراء حتت�سن املبنى وت�سفي مل�سة راقية تنعك�س �س�رتها على ال�اجهات 
اأهمية عن  للفندق  الداخلي  الت�سميم  يقل  ول  الرئي�سي.  للمدخل  العمالقة  الزجاجية 
على  يحتوي  كونه  الفخامة  عن  الباحثني  اأو�ساط  يف  �سيته  ذاع  اإذ  اخلارجي،  �سكله 
ديك�رات مرتفة جدًا كالدرج الدائري ال�سخم والدرابزين املذهب الرّباق، ف�ساًل عن 
الرثيات املتالألأة املنت�سرة يف اأرجاء البه�، والل�حات الفنية املختارة بعناية لتالئم اجل� 
العام للمكان، وتكتمل ال�س�رة بجدارية فنية �سخمة تزيدها جماًل على جمالها. تتمتع 

فنادق ومنتجعات احلبت�ر بال�س اإل اإك�س اآر بكل و�سائل الراحة والرفاهية: فهناك 234 
غرفة للنزلء جمهزة بتجهيزات مرتفة ومتط�رة، من بينها 52 جناحًا قمة يف الفخامة 
اخلدمات  ثراًء  التجربة  هذه  يزيد  وما  اأ�سطوري.  ملكي  بالط  من  مرتفة  قطع  كاأنها 
اجلناح  جتربة  اأن  �سك  ول  واحتياجاته،  �سخ�سيته  لتالئم  النزيل  ه�ى  على  املف�سلة 
اأما  راحتك.  على  ي�سهر  طلباتك  يلبي  الفندق  من  خا�س  بخادم  اإل  تكتمل  ل  اخلا�س 
مطعم  فيها  مبا  متميزة،  وبارات  مطاعم  �سبعة  الفندق  ففي  الطعام،  ملرافق  بالن�سبة 
»وورلد كت �ستيك هاو�س« الأ�سهر واحلائز على ج�ائز. ومن املرافق الأخرى التي ن��سي 
لها  مثيل  ل  ح�سية  جتربة  لك  �سي�سيف  الذي  �سبا«  »�سيلك  احلرير  منتجع  بتجربتها 
�س�اء كنت بحاجة جلل�سة عالجية اأو وقتًا م�ستقطعَا للراحة لت�سحن طاقتك الروحانية 
نف�سك  ليبعث يف  املعايري  باأعلى  ا�ستثنائي م�سمم  الداخلي، يف مكان  وحتقق �سالمك 
الراحة والطماأنينة. واأخريًا، اإذا كنت مهتمًا باحلفاظ على لياقتك البدنية خالل مدة 
مك�ثك معنا، نن�سحك بارتياد بركتي ال�سباحة ال�اقعتني على �سطح الفندق وال�ستمتاع 
الريا�سية  الأجهزة  باأحدث  املجهز  اللياقة  نادي  جتربة  واأي�سًا  الفريدة،  باإطاللتهما 

التي ميكنك ا�ستخدامها على مدار ال�ساعة.
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وورلد كت ستيك هاوس
اأهاًل و�سهاًل بك يف املطعم الأ�سهر يف م�سروع احلبت�ر �سيتي بقيادة ال�سيف »دييغ� 
�س�لي�س« احلا�سل على عدة ج�ائز عاملية. متتع باأي وجبة م�ؤلفة من خم�سة اأطباق 
�سهية من اختيار واإ�سراف ال�سيف دييغ� �سخ�سيًا ل�سمان اجل�دة ور�سم ابت�سامة 

الر�سا على �سفتيك.

بي كيو- مطبخ وبار فرنسي
اأطباقها  خالل  من  الفرن�سية  الثقافة  يف  النغما�س  لك  تتيح  فريدة  جتربة 
التعريف من عدة مناطق فرن�سية  مثل  والغنية عن  ال�سهية  الرتاثية  وم�سروباتها 

ن�رماندي وبريغندي وغريهما، و�سط اأج�اء معا�سرة وم��سيقى فرن�سية اأ�سيلة.
جمعة  كل  ال�سهري  التقليدي  ال�سائلة  الف�ندو  جبنة  طبق  ماأدبة  جتربة  تف�ت  ل 
هذه  ت�سكيلة  يف  الرا�سخ  الأ�سلي  فرن�سا  بطعم  لال�ستمتاع  الأ�سدقاء  اأو  الأهل  مع 

الأجبان املميزة واملعتقة.
ميتد كال العر�سان من ي�ني� اإلى نهاية ال�سيف.

لو باتيو
باتي�«  »ل�  خيمة  يف  ال�ساحرة  العربية  بالأج�اء  متتع  ال�سيف  ف�سل  انطالقة  مع 
ال�سيفية، حيثُ تقدم ال�سي�سة اإلى جانب الأطباق واحلل�يات العربية ذات ال�سعبية 

الكبرية على اأنغام اأوتار الع�د اجلميل.

سيدرا الونج
فعليك  الكال�سيكية  وامل��سيقى  والبيان�،  الأ�سلي،  ال�ساي  اإن كنت من ع�ساق طعم 
احل�س�ر اإلى »�سيدرا لوجن« ع�سر ي�م ال�سبت لال�ستمتاع بالأج�اء املرافقة حلفلة 
�سنرتك  منازع  بال  احلفلة  هذه  جنم  امل�سروب  هذا  ولأن  الظهرية.  بعد  ما  �ساي 
لك حرية اختيار ن�ع ال�ساي ال�رقي املف�سل لديك من بني ثمانية ع�سر �سنفًا من 
اأج�د الأ�سناف العاملية. كما �ستجد نف�سك حمتارًا اأمام خيارات ال�جبات اجلانبية 
اإلخ.  واملعجنات،  والكيك،  والفطائر،  كال�ساندوي�سات،  احلل�ة  اأو  املاحلة  اخلفيفة 
ميكنك تذوق كل هذا واأكرث من حمطات الطبخ املبا�سر. لكن، اإذا لزلت يف حرية 
اختيارات  �سمن  من  وه�  املقدد  ال�سلم�ن  �سمك  جتربة  ب�سدة  ن��سي  اأمرك  من 

ال�سيف التي يعدها بنف�سه خ�سي�سًا لك.
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فندق »V« دبي
فندق »V« دبي اإ�سافة رائعة اإلى جمم�عة »ك�ري�« التابعة لفنادق الهيلت�ن، وقد ا�ست�حي 
ت�سميم املبنى من طاقة ال�سباب التي تنب�س بها مدينة دبي، واجلدير بالذكر اأنه الفندق 
املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  الهيلت�ن«  »ك�ري�  جمم�عة  اإلى  ان�سم  الذي  الأول 
باحلي�ية  مفعمًا  نف�سك  فتجد  تلقائيًا  بها  �ست�سعر  الرتدد  عالية  اإيجابية  طاقة  للفندق 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ساهري  فئة  من  زبائننا  ارتياد  يف�سر  وهذا  والن�ساط. 
كاملدونني والفا�س�ني�ستا وغريهم من الأ�سخا�س الباحثني عن مكان غري منطي لق�ساء 
الأج�اء  فهذه  اأكرث  اأو  جتارية  �سفقة  بعقد  احلظ  يحالفك  وقد  ومميز.  ممتع  وقت 
ت�ساعدك على اإطالق اأف�سل ما لديك من م�اهب وقدرات. ولأن الفندق اأ�ساًل خارج عن 
التقليدية،  الفنادق  كباقي  الأر�سي  الطابق  ال�ستقبال يف  �سالة  لن جتد  املاأل�ف،  نطاق 
بان�رامية خالبة على  باإطاللت  تتمتع  لكي  باأكمله  رقم 30   الطابق  لها  واإمنا خ�س�س 
 V« مدينة دبي الناب�سة باحلياة ت�ستمتع بالنظر اإليها بينما حتت�سي م�سروبك املف�سل يف
لوجن«. هناك 356 غرفة لنزلء الفندق مبا فيها جناح  »�سكاي فيال« احل�سري وال�اقع 
من  لذا  تقليدي  غري  باأكمله  الفندق  ولأن  طابق.  كل  يف  مدخل  له  اأن  اأي  طابقني،  على 
الطبيعي اأن تت�سم مرافقه بالطابع املعا�سر وتقدمي كل ما ه� عاملي وجديد �س�اء بن�عية 

الأطباق ال�ستثنائية اأو بالربامج الليلية الرتفيهية املختارة.

ال بيرل -  دبي، العرض رقم 1
للعرو�س  الأولى  ال�جهة  لي�سبح  بريل«  »ل  م�سرح  دراج�ن  فرانك�  العاملي  الفنان  �سمم 
الرتفيهية احلية على مدار العام، لذا راعى يف ت�سميمه اإدماج م�ؤثرات ومرافق ا�ستثنائية 
يف  املعه�دة  وغري  اجلذابة  الديك�ر  عنا�سر  من  وغريها  امل�سرح  يف  الداخلية  كالربكة 
العرو�س التقليدية. اإذ يعد »ل بريل« امل�سرح الأول من ن�عه يف املنطقة، وبذلك ي�سبح 
والأفراد على حد  العائالت  التي جتذب  الفنية  العرو�س  لتقدمي مثل هذه  من�سة دائمة 
ب�سكل  التكن�ل�جيا  وت�ظيف  الأداء  ما بني حرفية  فنية متزج  ل�حات  �س�اء. فهي مبثابة 
جميل من اإ�ساءة م�ؤثرات ب�سرية و�س�تية م�سخمة لإ�سافة عن�سر الإبهار على العرو�س 

وتتمتع اأنت واأحبابك بتجربة ح�سية فريدة وباأعلى املعايري.

نامو
غري  يف  ال�سيت  ذائعة  الك�رية  بامل�ساوي  خمت�س  مطعم  اإيجاد  اأبدًا  ال�سهل  من  لي�س 
م�طنها. لذا اأتت فكرة مطعم »نام�« للم�ساوي وامل�سروبات الك�رية الأ�سلية �سمن م�سروع 
مع  م�عد  على  كن  �ساعات  ثالث  مدى  وعلى  خمي�س،  ليلة  كل  الفريد.  �سيتي  احلبت�ر 
باللحم  وانتهاًء  املقبالت  من  بدءًا  بعناية  واملنتقاة  املتقنة  الك�رية  الأطباق  من  ت�سكيلة 
لكل  به  ال�س�اء اخلا�س  نام� بطعم  يتميز  املف�سلة لديك.  امل�س�ي ح�سب درجة ال�ست�اء 
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التريياكي  ب�س��س  ال�سلم�ن  و�سمك  ال�ساأن،  وفخذ  البقر،  كرّي�س  اللح�م  اأن�اع  من  ن�ع 
الآ�سي�ي الالذع، والروبيان امل�س�ي الغني عن التعريف، والدجاج املح�سر بعناية، وغريها 
من الأطباق ال�سهية. تذكر اأنه ل حرج من اإعادة طلب اأي من الأطباق التي ا�ستمتعت بها يف 

اأي وقت من الأوقات.

هيلتون- دبي الحبتور سيتي
يقع فندق »هيلت�ن احلبت�ر« يف قلب م�سروع احلبت�ر �سيتي وعلى ارتفاع 44 طابقًا وه� مبثابة 
واحة للباحثني عن الفخامة. يطل الفندق على �سفاف قناة دبي املائية، وعلى و�سط املدينة 
الآرت ديك�  ال�سخم من حركة  الفندق  ا�ست�حي ت�سميم هذا  العاملي. وقد  التجارة  ومركز 
الت�سميم  ويتجلى  املا�سي،  القرن  اأوائل  خالل  امل�ستحدثة  الزخرفية   )Art Deco(
غرفة   1004 الفندق  ولدى  امل�ستخدمة.  واخلامات  الأ�سطح  وتن�ع  املنتقاة  الأل�ان  بجراأة 
وجناح �سممت لترتك طابعًا حي�يًا يف ذاكرة نزلء الفندق �س�اء كان�ا يف اإجازة لال�ستجمام 

اأو حتى يف رحلة عمل ق�سرية.

ذا ماركت
يعترب »ذا ماركت« مق�سد العائالت الأول لتناول الفط�ر املتاأخر يف م�سروع احلبت�ر �سيتي 
وخ�س��سًا خالل فرتة ال�سيف، حيث خيارات الطعام املتن�عة. ف�ساًل عن وج�د فعاليات 
يف  امل�ساركة  اأو  امل�سغرة،  ال�سينما  وم�ساهدة  ال�ج�ه،  على  كالر�سم  لالأطفال  خم�س�سة 
وامل�سروبات  الأطباق  وتن�ع  العائلية  اأج�اءه  املطعم  ما مييز  اأكرث  التفاعلية.  الطهي  درو�س 
التي يح�سرها الطهاة اأمامكم بكل حب على م��سيقى الدي جي )DJ(. »ذا ماركت« خيار 

يتفق عليه جميع اأفراد العائلة على اختالف اأعمارهم.
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Dubai and World Trade Center. A unique experience on every visit, the 
hotel carries the influence of the Art Deco movement and a myriad 
of colors and textures. The 1,004 rooms and suites are beautifully 
designed to provide a lively experience to guests whether travelling 
for leisure or business.

The Market
The City Brunch, Dubai’s favorite family brunch, continues in the 
Market over the summer.
Join us for a fun family brunch where kids have their own large play 
area filled with activities, including face painting, movie corner, and 
children cooking classes. 
The chefs put on a show with live cooking stations and a selection 
of drinks with the DJ playing all-time favorites. Simply perfect for 
families with kids and friends. 

LAVISH, EXCITING & MEMORABLE:
SUMMER AT AL HABTOOR CITY DUBAI
Located in the heart of Dubai, Al Habtoor City straddles the best of all 
worlds – within proximity of key attractions and locales of Downtown 
and Uptown Dubai, business districts of Business Bay, Dubai 
International Financial Centre and the centre to what’s happening in 
the city.
Guests can enjoy direct access to over 23 dining venues throughout 
Al Habtoor City. Start the day with a hearty breakfast or nutritious 
light bites or simply relax with a cup of coffee in the hotel lounge. 
From brunches to pre-dinner drinks and everything in between, 
our complex options are catered especially for you. Enjoy a host of 
indulgent amenities including an expansive spa with views of Burj 
Khalifa, four rooftop pools, Kids’ Club and more.
Not only that, but with summer season upon us, Al Habtoor City has 
numerous exciting promotions up its sleeve that will put a smile on 

all guests’ faces. Whether you are traveling to 
Dubai to enjoy its mesmerizing lifestyle and 
exhilarating cultural mix, or if you are already 
a resident and planning to experience summer 
in Dubai, rest assured that you, your family and 
friends, and loved ones, will never want to leave 
the premises of the magnificent Al Habtoor 
City. From a not-to-be-missed line-up of live 
entertainment during Eid, awesome rates 
and offers, to overall lavish and memorable 
experiences, each property at Al Habtoor City 
has something for everyone. 

Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels 
& Resorts:
This hotel gives a new meaning to luxury; 
where the experience takes you to a whole 
another level of opulence from beginning to 
end. With LXR Hotels & Resorts crowned as 
Hilton’s new luxury collection, Habtoor Palace 
Dubai, LXR Hotels & Resorts stands as an iconic 
emblem of Dubai’s success, and as a reflection 
of the city’s true definition of ultra. 
With its French beaux-arts architecture, neo-
classical interiors, sprawling verdant gardens, 
and an impressive Porte Cochere, this ultra-
luxurious property has become well known for 
its exquisite décor and plush interiors, which 
are accentuated by bespoke elements such as 
a striking grand staircase, elegant chandeliers, 
carefully curated artworks and a spectacular 
mural.
Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts 
has everything: 234 lavishly appointed 
guestrooms, including 52 opulent suites 
which offer luxuriant comfort in a palatial style 
including service personalized to every guest 
and a butler provided for every room. This one-
of-a-kind property also offers multi-experience 
dining comprising of seven distinctive 
restaurants and bars, including the award-
winning World Cut Steakhouse. Guests are 
also able to indulge in a sensual spa journey at 
Silk Spa, with classically influenced aesthetics, 

transformative treatments and thoughtful rituals. Additional luxury 
recreational facilities include two rooftop pools as well as a 24-hour 
fitness centre.

 World Cut Steakhouse
Meet our serial award-winning Chef Diego Solis and indulge in a five 
course menu with the most tempting dishes. This classy experience 
is meticulously crafted with Chef Diego Solis personally making sure 
that every detail is flawlessly perfect. 
BQ – French Kitchen & Bar
Experience the heritage and culture of French cuisine in the 
contemporary ambience of BQ – French Kitchen & Bar as you taste your 
way through the various French regions from Burgundy to Normandy. 
Accompanied with house beverages, delight in an unrivalled dining 
experience.
Celebrate Fridays with friends and family in a French-style Cheese 
Fondue Feast. Uncover the essence of France as you taste your way 
through rich and exceptional cheese guaranteed to fill your senses. 
With a selection of vintages, your Fridays are set for a tasteful 
experience. 
Both promotions are available from June till end of summer. 

Le Patio
Embark on the season with the gracefully adorned Khaimah Feel 
Summer Tent bringing you the splendor of Arabia at Le Patio. Lose your 
senses to the tantalizing delights and aromatic shisha complemented 
by the melodic tunes of live Oud. 

Sidra Lounge
An unforgettable ritual awaits you every Saturday in the sublime 
settings of Sidra. Enjoy the sweet tunes of the piano and quartet as 
it sets the mood for sharing the timeless tradition of afternoon tea.
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Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & 
Resorts
This hotel gives a new meaning to luxury; where the 
experience takes you to a whole another level of 
opulence from beginning to end. With LXR Hotels & 
Resorts crowned as Hilton’s new luxury collection, 
Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts stands as 
an iconic emblem of Dubai’s success, and as a reflection 
of the city’s true definition of ultra. 
With its French beaux-arts architecture, neo-classical 
interiors, sprawling verdant gardens, and an impressive 
Porte Cochere, this ultra-luxurious property has 
become well known for its exquisite décor and plush 
interiors, which are accentuated by bespoke elements 
such as a striking grand staircase, elegant chandeliers, 
carefully curated artworks and a spectacular mural.
Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts has 
everything: 234 lavishly appointed guestrooms, 
including 52 opulent suites which offer luxuriant 
comfort in a palatial style including service 
personalized to every guest and a butler provided 
for every room. This one-of-a-kind property also 
offers multi-experience dining comprising of seven 
distinctive restaurants and bars, including the award-
winning World Cut Steakhouse. Guests are also able 
to indulge in a sensual spa journey at Silk Spa, with 
classically influenced aesthetics, transformative 
treatments and thoughtful rituals. Additional luxury 
recreational facilities include two rooftop pools as well 
as a 24-hour fitness centre.

World Cut Steakhouse
Meet our serial award-winning Chef Diego Solis and 
indulge in a five course menu with the most tempting 
dishes. This classy experience is meticulously crafted 
with Chef Diego Solis personally making sure that 
every detail is flawlessly perfect. 
BQ – French Kitchen & Bar Experience the heritage 
and culture of French cuisine in the contemporary 
ambience of BQ – French Kitchen & Bar as you taste 
your way through the various French regions from 
Burgundy to Normandy. Accompanied with house 
beverages, delight in an unrivalled dining experience.
Celebrate Fridays with friends and family in a French-style Cheese 
Fondue Feast. Uncover the essence of France as you taste your way 
through rich and exceptional cheese guaranteed to fill your senses. 
With a selection of vintages, your Fridays are set for a tasteful 
experience. 
Both promotions are available from June till end of summer. 
Le Patio
Embark on the season with the gracefully adorned Khaimah Feel 
Summer Tent bringing you the splendor of Arabia at Le Patio. Lose 
your senses to the tantalizing delights and aromatic shisha com

plemented by the melodic tunes of live Oud 
Sidra Lounge
An unforgettable ritual awaits you every Saturday in the sublime 
settings of Sidra. Enjoy the sweet tunes of the piano and quartet as 
it sets the mood for sharing the timeless tradition of afternoon tea.
Indulge in a selection of finely cut sandwiches, freshly baked scones 
with Cornish clotted cream and strawberry preserve, and a mouth-
watering range of exquisitely presented pastries and teacakes. The 
afternoon is made complete with a live cooking station where the 
chef serves home-cured salmon, as well as 18 different types of loose-
leaf tea to choose from.

V Hotel Dubai:
V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton, features a design built 
around the dynamic energy of Dubai and the first hotel in the UAE to 
join Curio Collection by Hilton. 
The vibes lure you in and the energy amplifies your every moment as 

you are drawn into a stylish hub, all-hours. The crowd for fashionistas 
and fun-seekers, blend work and play seamlessly here. V Hotel Dubai 
Check-in on Level 30 while enjoying stunning skyline views and 
raising a glass at V Lounge, the heart of all the action. Step into a 
space that boasts 356 guestrooms including a two bedroom duplex 
Sky Villa suite, contemporary restaurant concepts and glamorous 
entertainment experiences where international connections and 
quintessential nightlife play out against panoramic views of the 
pulsating city.

La Perle, Dubai’s #1 Show: 
La Perle by Dragone is the award-winning live performance that has 
captivated the world. Created and produced by Franco Dragone, 
La Perle is an unmissable masterpiece. Being the region’s first ever 
permanent live show, La Perle is a unique experience for the whole 
family that features a breathtaking fusion of immersive artistic 
performances, imagery and technology. 

NAMU
Step into a soul-satisfying culinary experience and savor unlimited 
Korean BBQ complete with beverages. This three-hour Thursday night 
experience begins with selected starters that will get your taste buds 
in the mood for Namu’s signature unlimited Korean BBQ, which is 
cooked to your liking. The unlimited Korean BBQ includes beef short 
rib, lamb rack, salmon teriyaki, grilled prawns, chicken and more and 
you can reorder any or all of your favorites at any time. 

Hilton Dubai Al Habtoor City: 
Soaring 44 floors above the city, Hilton Dubai Al Habtoor City offers an 
upscale oasis on the banks of the Dubai Water Canal, near Downtown 
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هيلتون الرياض
صرح يعكس الفخامة وعمق الضيافة
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Highly expansion
In partnership with Novel International Group, a Shanghai 
investment fund, JA Resorts & Hotels are forming JA Novel 
Hospitality China, and through this partnership will be acquiring 
buildings to be retrofitted, renovated or completed as hotels in two 
distinctions. The first is upper upscale hotels which will be branded 
as JA Hotels and the second segment will be upper midscale 
lifestyle hotels branded as ‘Big Bed by JA’.
For the upper upscale hotels, the company is currently exploring 
3 property options in 2 destinations and another 5-6 areas in the 
coming years. The vision for the Big Bed brand or Dà chuáng in 
Chinese, is to roll out 30 units by 2024 – spread across various cities 
in China. 

a lifestyle hotel brand for Chinese
The Big Bed or Dà chuáng will be a lifestyle hotel brand for Chinese 
millennials that incorporates technology into every touch point 
and is very contemporary in style, featuring street art and vibrant 
colors. The 3 key room features will be a big, super comfortable bed, 

large screen with super-fast interactive connectivity and a sleek, 
practical bathroom with a rain shower. The size of the rooms will be 
around 20 square meters with an open closet, open bathroom and 
arty but simplistic millennial design. The hotels will have minimal 
public space but several areas to hang around, connect with each 
other, eat or work. With no reception desks, an app will provide 
access to all hotel services from door key, to ordering food.

final stages of brand design
JA Resorts & Hotels are now in the final stages of brand design and 
expect to be ready by July, working with world renowned brand 
specialists who have launched multiple niche players in the market 
successfully. The company already has an in-depth knowledge of 
the Chinese markets due to the teams’ Asia experience, ongoing 
connectivity to the DTCM China team and existing presence 
across Chinese social media platforms – Weibo and WeChat. A 
high volume of Chinese travellers also stay at JA Manafaru in the 
Maldives, where JA Resorts & Hotels has a partnership with China’s 
most renowned chef- Da Dong.

RESORTS
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JA Resorts & Hotels 
Announces Expansion into China 
 It’s a year of rapid change for JA Resorts & Hotels, one of Dubai’s longest-serving homegrown 
hospitality brands. Fresh blood in the leadership team is catapulting the company into the future 
with a new vision and mission, a reinvigoration of the brand, new properties, renovations and 
significant international expansion. Today, JA Resorts & Hotels announced it is expanding into 
China this year, in a joint venture.
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Powerful Engine
With a massive 720 cv and a record specific power output of 
185 cv/l, it is the most powerful V8 ever to be mounted in a 
non-special series Ferrari, achieving new heights not just for 
turbos, but for engines across the board.  The turbo-charged 
V8 has already been used in other models in the range with 
various power output levels, winning “Best Engine” in the 
International Engine of the Year awards three years running in 
2016, 2017 and 2018. In 2018, it was also awarded the title of 
the best engine of the last two decades.  

A Bridge to a New Design Language
Designed by the Ferrari Styling Centre, the F8 Tributo is 
essentially a bridge to a new design language that will 
continue to emphasise Ferrari’s key characteristics of high 
performance and extreme aerodynamic efficiency. In fact, 
the F8 Tributo is the most aerodynamically efficient series-
production mid-rear-engined berlinetta ever designed. 

The F8 Tributo sports the multi-award-winning Ferrari V8 
turbo which is best in class in its segment as well as being 
voted the best engine of the last 20 years by industry experts. 
In 2018, it was nominated for the Engine of the Year title for 
the third consecutive year, a title it went on to win with more 
than double the points of its closest contender. 

pure emotions
The new car offers drivers pure emotions. Instantaneously 
accessible power is matched by exceptional handling thanks 
to advanced vehicle dynamics solutions. These include a new 
version of the Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) which can be 
activated in the manettino’s RACE position for the first time, 
a move designed to make performance on the limit easier to 
reach and control for an even greater number of drivers.
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Ferrari F8 Tributo
A Bridge to a New Design Language
 The F8 Tributo is the new mid-rear-engined sports car that represents the highest expression of the 
Prancing Horse’s classic two-seater berlinetta. It is a car with unique characteristics and, as its name 
implies, is an homage to the most powerful V8 in Ferrari history. 
The F8 Tributo sets the market benchmark for performance, driving pleasure and ease of handling. 
It makes the exhilarating performance of the best 8-cylinder in the world accessible to all drivers, 
with unprecedented handling and superior ride comfort. 

Fadi Arabi -فادي عرابي
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CADILLAC XT4
هندسة تصميمية عالية الفخامة

الجديدة كلّيًا إلى أسواق الشرق األوسط، وهي تشّكل أول   XT4 أعلنت كاديالك عن وصول – الشرق األوسط 
مركبة رياضية متعّددة االستخدامات )SUV( مدَمجة من العالمة األمريكية العريقة. وتضم XT4 محرّك كاديالك 

الجديد سعة 2.0 ليتر وتقنيات متطّورة، كما تتمتّع بتصميم معبّر وأداء موثوق ومقصورة داخلية رحبة.
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تطوير مذهل
الريا�سية  باملركبات  ح�سرية  مدجَمة  ت�سميمية  هند�سة  وفق   XT4 تط�ير  مت 
فئة  اإلى  ’كاديالك‘  ل�سركة  الأول  الدخ�ل  متّثل  وهي  ال�ستخدامات،  متعّددة 
العاملية  الأ�س�اق  وكاأحد  ال�سيارات.  قطاع  �سمن  من�ًا  الأ�سرع  الفاخرة  املركبات 
ملركبة  مثاليًا  �س�قًا  يك�ن  باأن  الأو�سط  ال�سرق  َيِعُد  كاديالك،  لدى  الرئي�سية 

.‘XT4 ’كاديالك 

خطوط أنيقة
تتاأّلق XT4 عرب خطوط اأنيقة وم�سقولة تلفت انتباه العمالء وتعّزز الأبعاد اجلريئة 
للمركبة وتزيد من ح�س�رها الق�ي. وت�سم كل الطرازات تقنية اإنارة متقّدمة ن�ع 
�سكل  على  العم�دية  الإنارة  مّيزة  متديد  اأفقيًا  وجرى  واخللف.  الأمام  يف   LED
حرف L من ’كاديالك‘ مما يعك�س ب�سكل بارز عر�س مركبة XT4 ووقفتها ال�اثقة 

من نف�سها.

مقصورة فاخرة
’كاديالك‘  مل�سات  من  �سافية  جمم�عة  عن  عبارة  فهي  الداخلية  املق�س�رة 
الت�سميمية اجلميلة مع الرتكيز على دمج التقنيات ب�سكل منطقي ملفت. وتتمّيز 
للمقعد  بفئتها  رائدة  م�ساحة  ت�افر  مع  ا�ستثنائية  بدّقة  م�سغ�لة  بك�نها  املق�س�رة 
ع. وتعك�س مق�س�رة XT4 اجلديدة اجلراأة والقّ�ة مع مزايا  اخللفي كما ه� مت�قَّ
ال�سعور  تعزيز  يف  املدبَّبة  واخلطوط  املن�سابة  الأقوا�س  وت�سهم  �سبابية.  ريا�سية 

بالرحابة ومتنح مظهرًا اأنيقًا مدجَمًا بالكامل.

محرك فريد من نوعه
ليرت   2.0 �سعة  كّليًا  اجلديد  كاديالك  مبحّرك   XT4 طرازات  جميع  جتهيز  مت 
مهند�سي  ’جمعية  من  عليها  م�ساَدق  قّ�ة  ي�ّلد  والذي  الت�ربيني  بال�ساحن 
نقل  نظام  مع  املحّرك  ويت�سل  كيلوواط(.   177( ح�سانًا   237 ال�سيارات‘ قدرها 
من  الدقيق‘  الإلكرتوين  ’التبديل  مّيزة  مع  �سرعات  ت�سع  من  اأوت�ماتيكية  حركة 
زة للكفاءة �ساملة مّيزة  اجليل املقبل. وي�سم املحّرك اجلديد تقنيات جديدة معزِّ

الأ�سط�انات(. عمل  لل�ق�د‘ )اإيقاف  الفّعالة  ’الإدارة 

الظهور األول إلستراتيجية Y الدولية
كما ت�سهد XT4 اأي�سًا الظه�ر الأول ل�سرتاتيجية جتهيزات ’Y‘ الدولية اجلديدة، 
طرازات  عرب  الت�سميمية  واخل�سائ�س  املحت�ى  من  دة  حمدَّ مل�سات  بروز  مع 
وتف�سيالت  لأذواق  وفقًا  �سة  خم�سَّ وهي  املمّيزة   Sportو  Premium Luxury
Sport ب�سبك اأمامي بالل�ن الأ�س�د الالمع   XT4 العمالء املختلفة. وتتاأّلق طرازات
اإ�سافًة  ’كاديالك‘،  من  الأداء  عالية   V-Series �سل�سلة  طرازات  من  م�ست�حى 
ال�سبيكية   Sport اإطارات  من  دة  حمدَّ وخيارات  للن�افذ  لمعة  �س�داء  ق�لبة  اإلى 
ة بالتجهيزات  الريا�سية. و�ستطرح ’كاديالك‘هذه ال�سرتاتيجية اجلديدة اخلا�سّ

على كل الطرازات امل�ستقبلية.
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Peugeot 
تصميم أيقوني بلمسات انسيابية

وتم  األوسط.  الشرق  أسواق  إلى  كلّيًا  الجديدة   ‘508 بيجو  سيارتها  وصول  عن   )Peugeot(‘بيجو شركة  أعلنت 
الكشف عن هذه السيارة الصالون األصيلة من العالمة التجارية الفرنسية العريقة ذات الرؤية المستقبلية في 
صالة العرض النموذجية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا في ياس مول  بأبوظبي. وتتميّز بيجو 508‘ بكونها 
تغيّر قواعد اللعبة وهي متوفرة اآلن للبيع في مختلف صاالت عرض المنطقة* ضمن ثالث فئات من التجهيزات، 
Active األساسية التي تشّكل فئة المدخل إلى هذا الطراز، وAllure متوّسطة التجهيزات، وGT-Line األعلى بين 

الفئات الثالث.
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لغة تصميمية جيدة
للخلف  املنحني  ال�سقف  ذات  الأنيق   ‘508 بيج�  طراز  من  الأحدث  اجليل  خ�سع 
اجلديدة  وامل�ستقبلية  احلاّدة  الت�سميمية  اللغة  اإبراز  لأجل  كاملة  ت�سّ�ر  اإعادة  لعملية 
وتعبريًا،  قّ�ة  اأكرث  جديد  ت�سميم  عرب  اخلارجية  اجلهة  من  يتمّيز  وه�  بيج�‘.  لدى 
نظام  ت�سمل  متطّ�رة  وتقنيات  راقية  م�ادًا  الرائعة  الداخلية  املق�س�رة  تت�سّمن  بينما 

الأحدث. بن�سخته  Peugeot i-Cockpit® احل�سري 

خصاص تقنية 
الفّعالة  املحّركات  الطريق،  على  املثلى  ال�سيطرة  مثل  الأخرى  البارزة  املزايا  اأما 
اجل�دة  ناحية  من  كبرية  قفزة  فت�سّكل  املعدودة  غري  التقنية  واخل�سائ�س  اجلديدة 
والبتكار، مما يجعل من بيج� 508  اجلديدة عن�سرًا مغرّيًا لق�اعد اللعبة �سمن فئة 
�سيارات ال�سال�ن التنفيذية، وهي ت�سّكل حتّديًا ملجم�عة من العالمات التجارية البارزة 

لل�سيارات الراقية.

تجسد الطموح
واأ�ساف: »تع�د بيج�‘ جمّددًا اإلى الأ�س�اق بقّ�ة عرب جمم�عة منتجات مرغ�بة وخّطة 
رة لأجل زيادة ح�س�ر العالمة التجارية يف ال�سرق الأو�سط. وعلى ال�سعيد الدويل،  مط�َّ
بنم�  التجارية   PSA لعالمات  الدولية  املبيعات  متّتعت  حيث  ق�ية،  نتائج  ن�سهد  فاإننا 
قدره 6.8 باملئة خالل العام 2018 مع بيع ما جمم�عه 3.88 ملي�ن مركبة جديدة ح�ل 
العامل. وعرب حتقيقنا لهكذا نتائج، ميكننا تعزيز ثقة العمالء بعالمتنا التجارية اأكرث. 
عالوة على هذا، تتمّيز بيج� 508‘ اجلديدة بك�نها جت�ّسد طم�حاتنا الأ�سا�سية املتمّثلة 

باأن ن�سبح اأف�سل عالمة جتارية مرم�قة لل�سيارات ب�سكل عام يف العامل.«

تصميم جريء
ال�سكل  عن  البتعاد  وه�  األ  ب��س�ح،  هدفهم  عن  508‘ اجلديدة  بيج�  م�سّمم�  عرّب 
التقليدي من اأربعة اأب�اب وغطاء ل�سندوق الأمتعة، والجتاه نح� تط�ير ت�سميم يحاكي 
اأكرث �سكاًل من خم�سة اأب�اب مع �سقف منحٍن يف اجلهة اخللفية. وبالتايل مت تخفي�س 

ارتفاع ال�سيارة مما اأ�سهم مبنحها اخلطوط الإيروديناميكية ل�سيارة كوبيه.

انسيابية تامة
وبينما تبقى مرتبطة ب�سكل حقيقي مع الأجيال ال�سابقة منها – بيج�‘ 504 و504 ك�بيه 
الأيق�نيتني – اإل اإن بيج� 508‘ اجلديدة تتمّيز بك�نها اأكرث ان�سيابية مع مظهر جّذاب. 
وتتعّزز وقفة ال�سيارة من اجلهة الأمامية عرب �سبك الراديات�ر املمّيز الذي يتاأّلق بنمط 
الأمامية  الأ�س�اء  بني  ال��سطية  املنطقة  يف  يربز  وه�  كرومي،  وطالء  ال�سطرجن  رقعة 
ن�ع LED. ويحمل هذا ال�سبك يف و�سطه �سعار الأ�سد اخلا�س بعالمة بيج�‘ التجارية، 

بينما يت�اجد �سعار 508 على غطاء املحّرك.
ة ممّيزة لل�سيارة،  متنح الأ�س�اء النهارية العم�دية اجلارية بتقنية LED �سخ�سية خا�سّ
الديناميكي  املظهر  تعزيز  بهدف  املحّرك  غطاء  ارتفاع  م�ست�ى  تخفي�س  جرى  وقد 
�سقف  خط  اأما  بيج�‘.  تتبعها  التي  الع�سرية  الت�سميم  لغة  مع  تناغمًا  كبري  ب�سكل 
مل�سات  مع  متا�سيًا   – الق�ي  وان�سيابه  اأي�سًا  بانخفا�سه  فيتمّيز  اجلديدة   ‘508 بيج� 
تاأتي الأ�س�اء اخللفية  – بينما  ال�سيارات  ال�سائدة بقطاع الفئة الراقية من  الت�سميم 
اأ�سبح الآن �سمة �سائدة يف العديد  اأفقي بالل�ن الأ�س�د الالمع والذي  حماطة ب�سريط 
امل�ست�حاة  الأبعاد  ثالثية  اخللفية   LED اأ�س�اء  وتظهر  بيج�‘ احلديثة.  طرازات  من 
نة، وهي مّيزة  من �سيارات بيج�‘ النم�ذجية اجلديدة وكاأنها مثل خمالب الأ�سد‘ املل�َّ

ت�سميمية ترتبط مبا�سرة مع عالمة بيج�‘ التجارية.
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AQUARIUS
حديث الفخامة والتكنولوجيا البارعة 

هذا  في  الفنية  تحفها  أجمل  أحد  الفاخرة،  اليخوت  لصناعة  الهولندية  »فيدشيب«  شركة  قدمت 
القطاع، حين أعلنت رسميًا عن إطالق اليخت »أكواريوس«، أحد أكثر اليخوت »السوبر« فخامة على 
هذا  صناعة  في  التفاصيل  بأدق  االعتناء  في  الفائقة  براعتها  الشركة  وأظهرت  العالم،  مستوى 

القارب الفاخر، الذي يصل طوله إلى 92 مترًا، وتم تصنيع هيكله من الفوالذ واأللمنيوم. 
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تصنيع خاص
�سركتان  لليخت  العام  والديك�ر  والداخلي  اخلارجي  الت�سميم  اأعمال  يف  �سارك 
ه�لنديتان، هما »�سين�« و«دي ف�غت�س«، ومت ت�سنيع اليخت اأ�سا�سًا بطلب من رجل 
واين،  �ستيف  املتحدة،  ال�ليات  يف  العقار  رجالت  كبار  واأحد  الأمريكي،  الأعمال 
الذي ا�ستبدل بهذا اليخت، قاربًا �سابقًا كان يحمل نف�س ال�سم »اأك�اري��س«، وكان 
بط�ل 67 مرتًا.  واملثري يف هذا اليخت، الذي و�سع املالك مل�سته الفنية عليه اأي�سًا 
بحكم خربته كاأحد املتخ�س�سني يف جمع التحف الفنية على م�ست�ى العامل، اأنه مت 

تقييمه ب�سعر يتعدى الـ 220 ملي�ن دولر. 

إضاءة طبيعية وفخامة 
ي�سنف »اأك�اري��س« كاأحد اأكرث اليخ�ت من حيث »الإ�ساءة الطبيعية« على م�ست�ى 
اأما  مق�س�رته،  يف  للزجاج  املكثف  وال�ستخدام  ت�سميمه،  اإلى  يع�د  وهذا  العامل، 
امل�ساحات اخلارجية فهي اأحد عنا�سر الق�ة فيه، من ذلك خلفية على م�ست�ى اأربع 

ط�ابق، بجانب مقدمة مب�ساحة كبرية للت�سم�س. 

مزايا متعددة
وكذلك  مريحة،  وكرا�سي  باأ�سرة  املحاط  امل�سبح  اأي�سًا،  اليخت  يف  ما  اأجمل  من 
جل�سة اأرائك حديثة لع�سرة اأ�سخا�س، وطاولة طعام لـ 12 �سخ�سًا، يف مكان مفت�ح 

جل�سات  تظهر  لليخت،  اخلارجية  الأماكن  خمتلف  وعلى  اخلارجي،  اله�اء  على 
لإقامة حفالت خا�سة، وجاك�زي  التجهيزات  وكافة  �ساطىء«،  »نادي  مع  متن�عة، 
وق�ارب  عديدة،  مائية  األعاب  قبيل،  من  اأخرى  وجتهيزات  ال�سطح،  على  اأي�سًا 
خ�سب  امل�ستخدمة،  امل�اد  ومن    . غط�س  ومن�سة  �سكي،  جيت  ودراجات  �سغرية، 
بجانب  ب�سكل جميل،  تلميعها  اأخرى، مت  واأخ�ساب  اجل�ز،  وخ�سب  ال�سلب،  التيك 
الزجاج والرخام الطبيعي، واإ�ساءة »اإل اإي دي« لكل اليخت، �سممت ب�سكل جميل 
»الأبي�س  مثل  األ�ان هادئة وع�سرية  املق�س�رة على  الرتكيز يف  لالأ�سقف، كما مت 

الل�ؤل�ؤي«، وبع�س اأعمال الديك�ر من ل�حات فنية ونق�س على اجلدران والأ�سقف. 

منظر بانورامي
وتتميز ال�سالت الداخلية مبنظر بان�رامي جميل من خالل ن�افذ زجاجية كبرية 
هي عبارة عن جدران زجاجية، وتت�سع ال�سالت لعدد كبري من ال�سي�ف، وت�سم 
جل�سات اأرائك فاخرة، وكذلك �سالة طعام لـ 12 �سخ�سًا، و�سالة ترفيه �سينمائي 
الطعام  ولتناول  لال�سرتخاء  اأخرى  اأماكن  وهناك  عمالقة،  تلفزي�ن  �سا�سة  مع 

اخلفيف، وكذلك ممرات جانبية خارج كل طابق لال�ستمتاع مبنظر البحر. 

يخوت فاخرة
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 )VIP( 6 غرف
املالك  غرفة  فيها  مبا  غرف،  �سبع  يف  �سخ�سًا  لـ14  اليخت  يت�سع 

اأرائك،  مع  لال�سرتخاء  وركن خا�س  ما�ساج  مع غرفة  يف طابق خا�س، 
من  وحمام  وخزائن،  ومكتب،  كبرية،  وم�ساحة  ملكي  �سرير  مع  ن�م  وغرفة 

الرئي�س 6 غرف مب�ساحة كبرية،  الطابق  الطبيعي مع مغط�س، ود�س، وعلى  الرخام 
بكل  العتناء  على  اليخت  من  وا�سحة  دللة  يف  ال�سخ�سيات«،  »كبار  لـ  م�سنفة  كلها 
يف  واأما    .)VIP( ال�سخ�سيات«  لـ«كبار  فقط  منها  واحدة  تخ�سي�س  ولي�س  الغرف، 
الطابق ال�سفلي، فهناك غرفة ما�ساج ثانية، و�سال�ن جتميل للرجال وال�سيدات، وميكن 
لهم، حتى  الطقم يف غرف عديدة خم�س�سة  اأفراد  من  لـ30  يت�سع  اأن  اأي�سًا  لليخت 
تخ�س�س  اأن  ال�سركة  تغفل  ومل  »اأك�اري��س«  مثل  كبري  بيخت  الالزمة  العناية  تت�فر 
مطبخًا ع�سريًا اأي�سًا جمهزًا بالكامل �س�اء تعلق الأمر بثالجة من ال�سعة الكبرية، اأو 

فرن ال�سرياميك وم�س�اة كهربائية وغري ذلك. 
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 A7 Sportback

لجنة تحكيم مرموقة
ل�سالح  دولة،   24 86 ع�س�ًا من  امل�ؤلفة من   ،World Car �س�تت جلنة حتكيم جائزة 
العاملية.  ال�س�ق  يف  جديدة  فخمة  �سيارة  اأف�سل  ب��سفها   A7 Sportback اأودي  �سيارة 
�سهيب  بينهم  من  مهّمني  اأع�ساًء  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  من  التحكيم،  جلنة  و�سمت 
)عامل  زارو  وحممد  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  من  تي(  جي  )عرب  �سع�ساعة 
ال�سيارات( من الأردن. وعلق ع�س� جلنة التحكيم حممد زارو على منح اجلائزة قائاًل: 
مزايا  اإلى  العام  �سيارة هذا  كاأفخم   AUDI A7 �سيارة  اختيار  الف�سل يف  يع�د  »براأيي 
اأودي  �سيارات  من  الفئة  هذه  به  متتاز  الذي  الفاخرة  ومق�س�رتها  الفريد  الت�سميم 
هذا  وُيعد  والكفاءة«.  الق�ة  بني  يجمع  الذي  الفائق  والأداء  املتط�رة  امل�ستخدم  وجتربة 

الف�ز ه� العا�سر لأودي �سمن واحدة من فئات ال�سيارات العاملية. 

الجمع بين التصاميم
�سيارات  ورحابة  ك�بيه  ت�سميم  بني  ما  جتمع   A7 Sportback اأودي  �سيارة  اأن  ُيذكر 
�سيارات  ثالث  اأف�سل  من  واحدة  اأ�سبحت  وبهذا  الع�سرّية،  ال�سيارات  وتنّ�ع  ال�سال�ن 
الرقمية  الأنظمة  ت�ّفر  ت�ريزم� اجلديد، حيث  ال�سيارة بطراز غرتن  العامل. وجاءت  يف 
متطلبات  من  وا�سعة  جمم�عة  يلبي  الذي  الرحابة  ومفه�م  الديناميكية  القيادة  وجتربة 

العمالء. 

 أحرزت سيارة أودي A7 Sportback لقب »أفخم سيارة في العالم«؛ وبهذا تصبح A7 Sportback ثاني سيارة من أودي تفوز بهذه 
الجائزة المرموقة بعد أن فازت بها سيارة أودي A8 العام الماضي. وقد ُسلمت الجوائز في معرض نيويورك الدولي للسيارات. 

تحرز لقب أفخم سيارة في العالم لعام 2019
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فيراري إف 8 تريبوتو

التعبير االرقى 
التعبري  و�سطّي خلفي، وهي  الريا�سية اجلديدة مبحرك  تريب�ت�‘ ال�سيارة   8 ’اإف  وتعد   
الأرقى عن �سّيارة بريلينيتا الكال�سيكية املزّودة مبقعدين من فرياري. وتتمتع هذه ال�سيارة 
مب�ا�سفات ا�ستثنائية، كما ميثل ا�سمها حتية خا�سة لتاريخ فرياري العريق من ال�سيارات 
يف  جديدًا  معيارًا  تريب�ت�‘   8 اإف  �سيارة  وتر�سي  اجلبارة.   V8 مبحركات  الريا�سية 
ال�س�ق على �سعيد الأداء ومتعة القيادة والتجاوب و�سه�لة التحكم. حيث �ست�سمن جلميع 
ال�سائقني اختبار الأداء الرائع لأف�سل حمرك ثماين الأ�سط�انات )V8( يف العامل، اإلى 

جانب ال�ستمتاع مب�ست�ياٍت غري م�سب�قة من التجاوب وجتربة القيادة املريحة واملتمّيزة.

محرك شرس
جتربة  ال�سائق  ملنح  املثايل  املحرك   )V8( الأ�سط�انات  ثماين  فرياري  حمرك  ُيعترب   
الريا�سية اخلارقة.  ال�سيارات  واأداًء ريا�سيًا ه� الأعلى على م�ست�ى قطاع  قيادة ممتعة 
وميكن ال�ستمتاع بهذا الأداء ال�ستثنائي اخلارق ب�سكٍل خا�س يف طرازات فرياري املزّودة 
تط�ير  على  فرياري  عملت  ولطاملا  الأو�سط.  الق�سم  يف  مثبت  خلفي  مبحّرك  مبقعدين 
ال�زن، حيث جنحت  مثاليًا من حيث  ت�ازنًا  والتي حتقق  املنظ�مة،  وتعزيز قدرات هذه 
على مدى اأكرث من اأربعة عق�د يف ت�فري جتارب قيادة ريا�سية متكاملة ومنقطعة النظري.

 بعد إزاحة الستار عنها للمرّة األولى على مستوى العالم خالل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، كشفت ’شركة تقنية 
تريبوتو‘ الجديدة كليًا، وذلك في  ’فيراري إف 8  المملكة،  عن سّيارة  الوكيل الحصري لسيارات فيراري في   ،‘ السيارات السريعة 

فعالية حصرية استضافتها في صالة عرض فيراري في جدة. 

معيار جديد للقوة 
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الناغي للسيارات

تصميم مميز
الطولية  ال�سقف  وخطوط  الأر�س،  عن  مرتفعة  بقاعدة  اخلارجي  الهيكل  ت�سميم  يتميز 
اأي  مع  الأكرب مقارنة  BMW هى  �سبك  اإلى مقدمة حتمل  بالإ�سافة  ال�ا�سعة،  والن�افذ 
اخلفيفة  ال�سبائك  من  م�سن�عة  باإطارات   BMW X7 وزودت   ،BMW اأ�سدرته  طراز 

بقيا�س 20 ب��سة قيا�سًيا، متنحها ح�س�ًرا ملفًتا.

مقصورة فاخرة
وتعترب املق�س�رة الداخلية مثاًل على الفخامة والرحابة، ف�سف�ف املقاعد الثالثة املك�س�ة 
باجللد متنح ال�سائق والركاب الراحة �سمن اأج�اء فخمة، كما تتميز املق�س�رة برحابتها 
وتت�سع ل�سبعة اأ�سخا�س بكل راحة، فيما يحظى ركاب ال�سف اخللفي مب�ست�ى مت�ساوي من 

.USB الفخامة فقد زودت مقاعده مب�ساند لليدين وحامالت اأك�اب وفتحات

محرك عنيف
طراز  ويتمتع  رائًعا،  ريا�سًيا  واأداء  ق�ة  مينحها  ق�ي  مبحرك   BMW X7 طراز  وزود 
BMW X7 xDrive50i مبحرك V8 ثماين اأ�سط�انات ي�لد ق�ة قدرها 462 ح�ساًنا، 
وبهذه املنا�سبة علق ال�سيد دون م�يرهيد املدير العام ل�سركة حممد ي��سف ناغي: »�سعدنا 
با�ستقبال ال�سادة الإعالميني وال�سي�ف من كبار ال�سخ�سيات يف هذا احلدث احل�سري 
ومزايا  مق�س�رتها  ورحابة  امللفت  بح�س�رها   ،BMW X7 طراز  فيه  ا�ستعر�سنا  الذي 

القيادة الريا�سية غري امل�سب�قة يف مثل هذه الفئة من ال�سيارات.

األول   BMW X7 طراز  المملكة،  في   BMW لعالمة  والمعتمد  الحصري  الوكيل  للسيارات،  ناغي  يوسف  محمد  شركة  طرحت 
على االطالق في حدث حصري شهد حضور نخبة من كبار الشخصيات، والسادة اإلعالميين، أقيم في قاعة ليلتي في مدينة جدة. 
ويجمع طراز BMW X7 بين الحضور الطاغي على الطرق الوعرة، واألداء الفائق على الطرقات الممهدة، ويتمتع بمقصورة فاخرة 
مزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وقد اطلع ضيوف شركة محمد يوسف ناغي للسيارات على مزايا هذا الطراز الجديد 

كلًيا من BMW بشكل حصري، ليكونوا أول من يستكشف هذا الطراز في المنطقة.

 تطرح طراز BMW X7 األول على االطالق

أخبــار الشـركـــات
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الناغي  للسيارات 

تقنيات متعددة 
اأما عن التقنيات التي ح�سلت عليها، فتم  اإ�سافة نظام التحذير من الت�سادم الأمامي، 
هط�ل  عند  اأوت�ماتيكيا  امل�ساحات  ت�سغيل  خا�سية  كذلك  متكيفة،   اأمامية  وم�سابح 
ال�سائق،  المطار، ونظام النقطة العمياء، ومثبت ال�سرعة املتكيف، ونظام مراقبة حالة 
واأي�سًا نظام املحافظة على امل�سار. و ح�سلت ت��سان 2019 على م�سابيح LED بت�سميم 
حمدث اأكرث ع�سرية من الأمام واخللف، بالإ�سافة اإلى �سدام اأمامي جديد يحت�ى على 
�سبك جديد، وجنوط بت�ساميم جديدة تبداأ من 17 و18 و19 اإن�س ح�سب الفئة، بالإ�سافة 

الى حتديث اإ�ساءة ال�سباب و اإ�سافة الـ LED لها.

مقصورة فاخرة
املق�س�رة الداخلية ل�سيارة ت��سان 2019 ح�سلت على ك�ن�س�ل و�سطي بت�سميم جمدد، 
وح�سل مق�د ال�سيارة على تغيريات ب�سيطة على الأزرار املثبته عليه، كما زودت هي�نداي 
ت��سان 2019 باأحدث ن�سخة من نظام الرتفيه واملعل�مات يدعم تطبيقي ابل كار بالي و 
اندرويد اوت� مع �ساحن ل�سلكي لله�اتف الذكية، و�سا�سة مالحة قيا�س 8 ان�س مع نظام 

�س�تي فاخر. 

في إطار مشاركتها في المعرض السعودي  الدولي 2018 الذي اقيم بمدينة جدة اواخر شهر ديمسبر الماضي  للسيارات قامت 
شركة محمد يوسف ناغي للسيارات - هيونداي بالكشف عن توسان 2019 بتحديثاتها الجديدة ، وتعتبر هذه أول تجديدات يحصل 

عليها الجيل الثالث من طراز  توسان  قبل هذه التحديثات التي ظهرت مؤخراً .

تكشف عن توسان الجديدة
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 I-PACE جاكوار

فوز ساحق
الدويل  ني�ي�رك  معر�س  �سمن  لها  ُمنح  الذي   ،I-PACE ل�سيارة  الأخري  الف�ز  ياأتي 
اأ�سابيع فقط  بعد  بلدًا،  �سيارات من 24  م�ؤلفة من 86 �سحفي  بت�س�يت هيئة  لل�سيارات 
من ف�زها بجائزة �سيارة العام الأوروبية، لي�ؤكد ك�نها اأكرث ال�سيارات الكهربائية املطل�بة 

يف العامل.

السيارة االولى
اإلى عالمة  I-PACE، امل�سممة واملط�رة يف اململكة املتحدة، زبائن جدد  جتذب �سيارة 
جاك�ار، وهي بالن�سبة لكثريين منهم �سيارتهم الكهربائية الأولى. حتى الآن، ح�سل اأكرث 
من 11،000 زب�نًا يف اأكرث من 60 بلدًا ح�ل العامل على هذه ال�سيارة، وما تتميز به عرب 
اجلمع بني اأداء ال�سيارات الريا�سية، وانعدام النبعاثات، والأناقة ال�ستثنائية، واجلانب 

I-PACE خيارًا فريدًا  العملي اخلا�س بال�سيارات متعددة الأغرا�س، يجعل من �سيارة 
من ن�عه �سمن فئتها. 

تصميم جاذب
مظهر �سيارة I-PACE املذهل ذي القدمة البارزة، مع الأجزاء الأمامية واخللفية املعلقة 
الق�سرية، واحل�س�ر البارز، مينحها اإح�سا�سًا دراميًا يجعلها متميزة عن بقية ال�سيارات 
الريا�سية متعددة الأغرا�س. امل�ساحة الداخلية ال�ا�سعة، واملت�فرة بف�سلة البنية املعدلة 
ملنا�سبة ال�سيارة الكهربائية – تكتمل بتفا�سيل ممتازة جميلة والإتقان الفائق من جاك�ار.

حققت سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل فوزاً ثالثيًا تاريخيًا في جوائز سيارة العالم العالمية 2019، ولم تكتفي السيارة 
بلقبي »سيارة العام العالمية 2019« و«أفضل تصميم في العالم« فقط – لتعادل إنجاز سيارة F-PACE في عام 2017 – ولكنها 

حصلت على لقب »أفضل سيارة خضراء« أيضًا.

تفوز بثالثية غير مسبوقة

أخبــار الشـركـــات
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برج العرب جميرا 

خبرة واسعة
واكت�سب »فرانكي �سمبالت« و«كيم ج�يني ماورين« خرباتهما من مدر�سة الطاهي ال�سهري 
الطهي  فن�ن  يف  اأ�ساطري  جانب  اإلى  ك�ردال  كا�سرب  عمل  بينما  روب��س�ن،  ج�يل  املتميز 
مثل »روجر �س�فرين«. وبف�سل خربتهم الط�يلة، �سي�سيف الطهاة الثالثة مل�سة فريدة اإلى 
مطاعم برج العرب. و�سريحب مطعم »املنتهى« بال�سيف »فرانكي �سمبالت« بينما �سين�سم 
ال�سيف »كيم ج�يني ماورين« اإلى مطعم »�سكاي في�« وال�سيف كا�سرب ك�ردال اإلى مطعم 

»املحارة«.

تجارب طعام مثالية
وي�سعى فندق برج العرب جمريا اإلى ت�فري جتارب طعام مثالية ترتقي لتطلعات الزوار، 
متا�سيًا مع تركيز جمم�عة جمريا الدوؤوب على الرتقاء باملعايري ال�سائدة يف هذا القطاع 

القائم على التجربة التي ي�فرها للذواقة.

يفخر فندق برج العرب جميرا، الصرح العالمي الشهير، باإلعالن عن انضمام ثالثة طهاة جدد إلى مطاعم »مجموعة جميرا« العشرة 
التي يديرها أشهر طهاة العالم، وهم »فرانكي سمبالت« و«كيم جويني ماورين« و«كاسبر كوردال« الذين حازوا بالمجمل على 
7 نجوم ميشالن خالل آخر مسابقات الطهي التي شاركوا فيها. ويأتي هذا اإلعالن تأكيداً لعزم المجموعة على مواصلة ترسيخ 
الفاخرة، وبمثابة خطوة إضافية نحو تعزيز حضورها في عالم تجارب الطعام  رائدة عالميًا في مجال الضيافة  مكانتها كعالمة 
المتميزة، وفي أعقاب تعيين »مايكل إليس«، العضو المنتدب السابق لدليل ميشالن للمطاعم والفنادق، في منصب الرئيس 

التنفيذي للمأكوالت في المجموعة.

يعيّن ثالثة من أشهر طهاة العالم
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HUAWEI P30 Pro 

كاميرا رباعية
يحت�ي هاتف HUAWEI P30 Pro على كامريا رباعية من ليكا قادرة على تلبية جميع 
متطلبات الت�س�ير الف�ت�غرايف والفيدي�غرايف لديكي. اأول، هناك كامريا رئي�سية بدقة 
40 ميجابك�سل مع ح�سا�س �س�بر �سبكرتم والذي ي�سمح باملزيد من ال�س�ء نح� احل�سا�س، 
وبالتايل احل�س�ل على �س�ر جميلة حتى عندما تك�ن�ا ت�ستمع�ن بتناول الطعام يف مطعم 
جلميع  ليال  الفاتنة  �س�ركم  تظهروا  اأن  اأردمت  اإن  اأو  معدومة،  تك�ن  تكاد  اإنارة  مع  ما 
اأ�سدقائكم ومعارفكم. وهناك اأي�سا عد�سة الت�س�ير ال�ا�سع للغاية بدقة 20 ميجابك�سل 

والتي جتمع جميع الأ�سدقاء يف �س�رة واحدة 

تقنية السوبر زووم
اإلى  التقريب  باإمكانكم  اأ�سبح  الآن.  قريبا  �سيء  كل  اأ�سبح  زووم  ال�س�بر  عد�سة  مع 
م�ست�يات ت�سل اإلى 5 مرات تقريب ب�سري، اأو هجني ي�سل اإلى 10 مرات، و رقمي ي�سل 
اإلى 50 مرة، بحيث تلتقط�ا جميع تفا�سيل ما يحدث على خ�سبة امل�سرح حتى اإن كنتم يف 
املقاعد اخللفية. كما باإمكانكم احل�س�ل على فيدي�هات و�س�ر مليئة بالتفا�سيل وكاملة 
ال��س�ح بف�سل ا�ستقرار ال�س�رة الب�سري املدع�م بقدرات الذكاء ال�سطناعي. وبذلك 

حت�سل�ن على جميع ما تريدون يف �س�ركم حتى يف حالت الت�س�ير القريب للقمر.

 تمتلئ سوق الهواتف الذكية بالعديد من الجّواالت وغالبا ما نمضي أياما أو حتى أشهرا نبحث مطوال عن الجهاز المناسب لنا. 
 HUAWEI إن كنت تبحث أو تبحثين عن جهاز يجمع بين البطارية التي تدوم طويال مع كاميرا استثنائية وأداء قوي، فلديك هاتف
إعادة شحن سريعة، لخلق  الكاميرا مع طاقة كافية وقدرات  تقنيات  بأحدث  يأتي مليئا  والذي  P30 Pro - أحدث هواتف هواوي 

التوازن المثالي بين الكفاءة والقوة.

احدث ما تقدمه هواوي
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MONTBLANC

فقرات ترفيهية مميزة
امللهمة  الأج�اء  يف  وتاأمالت  الدافئ،  واخل�سب  اخل�سراء  امل�ساحات  من  وفرة  ومع 
الدي  م��سيقى  مع  وُملهمة  ترفيهية  بفقرات  ال�سي�ف  ا�ستمتع  اخلارجية،  للمغامرات 
واحلرفيني  الب�سري،  الرتفيه  وه�اة  فنانني  تقدمي  من  وفعاليات  الطلق،  اله�اء  يف  جي 
ال�سيف  من  طعام  وقائمة  ك�كتيالت  اإلى  بالإ�سافة  اجللدية،  املنتجات  يف  املتخ�س�سني 
الربتغايل احلائز على ج�ائز، ج�زيه اأفيليز، لي�سفي رونقًا ناب�سًا على ت�سكيلة »م�ن بالن 

.»1858

وحي مينيرفا
ومن وحي �ساعات »ميرنفا« الأ�سط�رية املتخ�س�سة من حقبتي الع�سرينيات والثالثينيات 
»م�ن  ت�سكيلة  تت�سم  اجلبلية،  وال�ستك�سافات  الع�سكري  لال�ستخدام  ابتكارها  مت  والتي 
بالن 1858« بالقدر نف�سه من الدقة واملتانة وقدرة القراءة، مع تفا�سيل بلم�سات عتيقة 
ال�سرق  بالن«  »م�ن  رئي�س  فرانك ج�هيل،  ويق�ل  بطريقة ع�سرية.  املا�سي  روح  جت�سد 
يختزل  بت�سميم   1858 ت�سكيالت  اأحدث  الليلة  »ن�ستعر�س  واإفريقيا:  والهند  الأو�سط 
اإلى  للع�دة  العاملية  الجتاهات  عن  ويعرّب  ’ميرنفا‘،  م�سنعنا  اأر�سيف  من  اأ�سيلة  مل�سات 

الطبيعة واملغامرات اخلارجية«.
 

تكريمًا لروح المغامرة وإعادة التواصل مع الطبيعة، كشفت »مون بالن« النقاب عن تشكيلتها الجديدة 1858 خالل حفل إطالق 
الشرق األوسط والهند وإفريقيا، شارك الضيوف من  رئيس »مون بالن«  إقليمي في دبي هذا األسبوع. وبحضور فرانك جوهيل، 
كبار الشخصيات ووسائل اإلعالم والمؤثرين االجتماعيين وأصدقاء الدار، في أمسية مميزة ضمن أجواء مستوحاة من الطبيعة 

في فندق »ماندرين أورينتال جميرا«.

 أسلوب مستوحى من الطبيعة
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إعمار للضيافة

فتح باب الحجز
يف  جديدين  فندقني  واملنتجعات«  للفنادق  »العن�ان  الفاخرة  التجارية  العالمة  و�ستفتتح 
اأما »فيدا للفنادق  »و�سط مدينة دبي« هما »العن�ان فاوننت في�ز« و«العن�ان �سكاي في�«. 
وبدورها،  ب�ينت«.  هاربر  و«فيدا  هيلز«  ذا  »فيدا  فندقي  ف�ستفتتح  الراقية  واملنتجعات« 
�ستبداأ »روڤ للفنادق« ا�ستقبال ال�سي�ف يف اأحدث وجهاتها »روڤ اآت ذي بارك«. ومت فتح 

باب احلجز يف هذه الفنادق فعليًا، و�سط ا�ستجابة ق�ية واإقبال كبري من قبل ال�سي�ف.

إمكانيات هائلة
بهذه املنا�سبة قال كري�س ني�مان، الرئي�س التنفيذي للعلميات، جمم�عة »اإعمار لل�سيافة«: 
»يعك�س افتتاح الفنادق اخلم�س اجلديدة هذا العام اإمكاناتنا الكبرية وخرباتنا ال�ا�سعة 
ك�سركة �سيافة انطلقت من دبي، لت�ستقبل وجهاتها الي�م الزوار من كافة اأنحاء العامل، 
احتياجاتهم  يغطي  باأ�سل�ب  الع�سرية  احلياة  اأ�ساليب  اأرقى  اختبار  فر�سة  لهم  وت�سمن 

ويالقي تطلعاتهم«. 

ال�سيافة  �سريك  ب�سفتنا  مكانتنا  تعزيز  الفنادق اجلديدة يف  »ت�ساهم  ني�مان:  واأ�ساف 
من  اأكرث  ل�ستقبال  املدينة  ت�ستعد  حيث  دبي‘،   2020 ’اإك�سب�  ملعر�س  الر�سمي  والفنادق 
ن�ؤكد  اأ�سهر. كما  ل�ستة  �سي�ستمر  الذي  الكبري  العاملي  زائر خالل هذا احلدث  ملي�ن   25
اإلى ا�ستقطاب  اأي�سًا التزامنا اجلاد وامل�ستمر بدعم ا�سرتاتيجية دبي ال�سياحية الرامية 
املقبلة،  الفندقية  م�ساريعنا  خالل  من  وذلك   ،2025 عام  بحل�ل  �سن�يًا  زائر  ملي�ن   25

بالتزامن مع م�ا�سلة ت��سعة نطاق ح�س�رنا اجلغرايف عرب اتفاقيات اإدارة جديدة«.

مواقع حيوية
وتتميز الفنادق التي �ستفتتحها »جمم�عة اإعمار لل�سيافة« هذا العام مب�اقعها احلي�ية، 
التي تلبي احتياجات الزوار من ال�سياح ورجال الأعمال الراغبني باختبار جتربة �سيافة 
فريدة من ن�عها يف دبي، التي تعترب من بني اأهم 10 وجهات �سياحية على م�ست�ى العامل. 

أعلنت »مجموعة إعمار للضيافة«، التابعة لشركة »إعمار العقارية«، اليوم عن عزمها افتتاح أربعة فنادق جديدة في دبي هذا العام، 
ستعمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والمنتجعات«.  للفنادق  و«فيدا  والمنتجعات«  للفنادق  »العنوان  التجاريتين  عالمتيها  مظلة  تحت 
»روڤ للفنادق«، المشروع المشترك بين »إعمار العقارية« و«ِمراس«، على افتتاح فندق جديد يثري الوجهات الفندقية المميزة من 

الفئة المتوسطة في المدينة. 

 تستعد الفتتاح خمسة فنادق جديدة
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نجاحك كمؤثر: أساسيات
 و قواعد
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يف حال كنت متابعا ملقالتي ال�سهرية، �ستلحظ نقا�ساتي املتزايدة ح�ل الإعالم الجتماعي و الت�س�يق عرب امل�ؤثرين، ذلك 
يرجع اإلى اأهمية هذه الفكرة و �سرورة التحدث عنها و التعمق فيها.

و مبا اأننا منغم�س�ن يف هذا العامل الفرتا�سي، فالكثري منا يرغب يف التح�ل اإلى م�ؤثر، و لكن هناك العديد من اخلط�ات 
و ال�سرتاتيجيات الالزم اتباعها من اأجل حتقيق ذلك. و رمبا �سن�سبح من متابعينك و معجبينك قريبا جدا.

الأخرى.  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  على  ح�ساباتك  اإلى  اإ�سافة  بك،  خا�سة  الكرتونية  مدونة  متتلك  اأن  يجب  اأول، 
الفكرة ورائ ذلك ه� �سرورة وج�د من�سة على الأنرتنت تتحكم بها حتكما كامال، �س�اء من ناحية الت�سميم اأو املحت�ى. 
ن�سره، و ممكن لأي �سبب من  و كيفية  املن�سور  نوع املحتوى  ال�سروط حول  الأخرى، �سيكون هناك بع�س  املن�سات  ففي 

الأ�سباب اأن تق�م املن�سة باإغالق ح�سابك عليها.
لدى ن�سرك للمحت�ى، احر�س على اأن يك�ن �سادقا، حيث اإن التظاهر ل ميكن اإخفاوؤه اأو الت�سرت عليه اأبدا. كن �سادقا و 
واقعيا يف نقل جتربتك )اإن كنت متخ�س�سا يف ال�سفر و الرتحال(، و يف �سرحك للمنتجات )يف حال كنت متخ�س�سا يف 
التكن�ل�جيا اأو اأ�سهر خبرية مكياج م�ستقبال(. عندما تك�ن �سادقا، �ستتهافت ال�سركات و العالمات التجارية املختلفة 

للعمل معك، و �سي�سعر النا�س باحلما�س ملتابعتك و انتظار من�س�راتك اجلديدة. 
و طبعا يجب اأن تك�ن ن�سيطا يف ن�سر املحت�ى، حيث لن ترغب �سركة ما يف العمل معك اإن كانت اآخر مدونة لك من 3 
كلما كنت  و  الإنرتنت،  ن�ساطك على  تزايد  اأكرث من عامني. كلم  اإلى  تع�د  املعتمدة  اإن كانت �س�رتك  اأو  اأ�سهر م�ست، 

متفاعال مع جمتمعك اللكرتوين، كلما زادت فر�سك يف التعاقد مع �سركات متعددة.

سوسن أبو عمر، 
الملكي  المعهد  في  عضوة 

للعالقات العامة في لندن
خبيرة في العالقات العامة 

و االتصال المؤسسي






