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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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A new act has arrived at Q’s  Lounge: Brenna Whitaker, a vocal powerhouse and soul sensation who will be bringing her own kind of 

delicious, vintage jazz to Q’s Bar and Lounge from June 4th to August 17th

Dubai, United Arab Emirates, June 2019: Hollywood’s Jazz and Blues siren, Brenna Whitaker, was born and raised in Kansas City.  Her 

larger-than-life stage presence and haunting vocals are a beacon for jazz aficionados, attracting seasoned entertainers, such as 

Quincy Jones who hand- picked her as the newest resident act of his very own, Q’s Bar and Lounge at the Palazzo 

Versace Dubai.

Brenna boasts a colorful harem of fans including, Stevie Wonder, Tom Jones 

and Gladys Knight, as well as a younger generation of musicians, such as Katy Perry, 

Justin Bieber and John Mayer who flock to her shows to drink up her stunning 

performances. So impressed was Gene Simmons by this sassy songstress that 

booked her to perform at his wedding, professing that “Brenna Whitaker is the 

real deal. In a world full of empty singers, with no sense or knowledge of “roots” 

...comes a voice and personality that carries the torch of Ella, Dinah Washington and 

the greats. The perfect soulful combination of yesterday and today. A class act,” while 

Michael Buble heralds Brenna as “one of the finest singers of our generation!”

Whitaker was the driving force behind the creation of the W Hotel Hollywood’s famed 

Sunday night jazz sessions where she, bolstered by her Little Big Band performed with the likes 

of Stevie Wonder and Gladys Knight. Now, Brenna can be found belting out the tunes in Q’s Bar and Lounge and we 

can assure you, Dubai is in for a treat….

Quincy Jones has a lot of love for this talented artist: “She’s got the swing, she’s got the sass, but most importantly, she’s got the PIPES! 

This little lady absolutely demands your ears, & I can’t wait for all-a-y’awl to hear exactly what I’m talkin’ about. So, please give up all 

the love you got for Brenna Whitaker to take the stage at my Q’s Bar & Lounge!!!”

BRENNA WHITAKER
NEW RESIDENT AT Q’S LOUNGE
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دوِست إنترناشيونال

باقة مميزة
�أُطلق عليها ��ضم »جتربة دو�ِضت �لذكية« لتقّدم �أف�ضل ما يكتنزه كل  ّممت �لباقة �لتي  �ضُ
فندق ومنتجع مبا يف ذلك فطور يومي ل�ضخ�ضني، ووجبتي غد�ء وع�ضاء جمانيتني )بوفيه 
�إلى جانب خدمة نقل من �ملطار و�إليه،  �أو من قائمة �لطعام( ملرة و�حدة خالل �لإقامة 

وجتربة حملية �ضّيقة ملدة يوم و�حد برفقة مر�ضدين مقيمني و��ضعي �لّطالع. 

خبرة واسعة
جمال  يف  �خلربة  من  �ضنة   70 من  باأكرث  �لعامل  حول  دو�ِضت  ومنتجعات  فنادق  تفتخر 
تتماهى  �لتي  �لتايالندية من جهة و�خلدمات  �ل�ضيافة  �ل�ضيافة، وهي جتمع بني حفاوة 
مع ثقافة كل بلد من جهة �أخرى بهدف توفري جتارب ��ضتثنائية لل�ضيوف. تتولى �ل�ضركة 
حاليًا ت�ضغيل 33 م�ضروعًا يف بوتان، و�ل�ضني، وم�ضر، وكينيا، وجزر �ملالديف، و�لفلبني 
)غو�م(  �ملتحدة  و�لوليات  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإمار�ت  وتايالند،  قطر،  عن  ف�ضاًل 

وفيتنام. 

قيمة  توّفر  ومميزة  جديدة  إقامة  باقة  تايالند،  في  والمنتجعات  الفنادق  تطوير  مجال  في  الرائدة  إنترناشيونال  دوِست  طرحت 
استثنائية على اإلقامات في فنادق ومنتجعات دوِست المشارِكة حول العالم.

 توّفر عطالت من نسج الخيال
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هيلين آمي موراي 

أحدث أعمالها
كلفت  �لتي  �أعمالها  �أحدث  �ل�ضعديات  منارة  يف  �أقيمت  �أم�ضية  خالل  مور�ي  وناق�ضت 
فانتوم  يف  �لغالريي  �أو  �لفنية  �لأعمال  م�ضاحة  باأن  علمًا  فانتوم،  �ضيارة  يف  باإجنازها 
ميكن �أن ت�ضمل على ت�ضاميم فنية فريدة ت�ضيف مل�ضًة �إبد�عية على كامل م�ضاحة �للوحة 
بتفا�ضيل  �مل�ضاحة  وتتميز  �لثامن.  بجيلها  فانتوم  رولز-روي�س  مق�ضورة  د�خل  �لأمامية 
�ضكلها  تخ�ضي�س  وميكن  ونقّية،  ُم�ضّطحة  زجاجية  قطعة  على  منحوتة  �أو  زخرفية  فنية 
وفقًا لتف�ضيالت �لعميل، وهو ما ميثل �بتكارً� فريدً� ُيعزز روؤية رولز-روي�س حول �لت�ضميم 
�حلرفّية  باملهارة  �حلافل  �ضّجلها  ُيرثي  كما  »بي�ضبوك«،  �ل�ضخ�ضّية  �ملو��ضفات  ح�ضب 

منقطعة �لنظري و�لإتقان �لالُمتناهي يف ت�ضخري �ملو�د و�ملكّونات. 

روح السعادة
ملج�ضم  ت�ضّور  �إعادة  ميثل  �لذي  �لفّني  لعملها  تطرقت  قد  �لربيطانية  �مل�ضممة  وكانت 

رولز- �ضيار�ت  ُمقدمة  يزّين  �لذي  �ل�ضهري   )Spirit of Ecstasy( �ل�ضعادة‘  ’روح 
و�لإبد�ع،  �لإلهام  من  رفيعة  درجة  عن  يُنم  �لذي  �لفني  عملها  �إلى  وبالإ�ضافة  روي�س. 
�ضاركت مور�ي �أي�ضًا يف جل�ضة حو�رية مع �لعمالء من كبار �ل�ضخ�ضيات بهدف �لتعّرف 
يرغبون  �لتي  �لأعمال  حتديد  جانب  �إلى  �خلا�ضة،  �لفنية  ومفاهيمهم  ت�ضور�تهم  على 

باإ�ضافتها ح�ضب �لطلب.

القماش واألنسجة
تتمّيز �مل�ضممة هيلني �آمي مور�ي باجنذ�بها �لطبيعي و�لفطري نحو �لقما�س و�لأن�ضجة، 
و�جللد  �جللد  وخا�ضة  ��ضتثنائية،  برب�عٍة  و�لأقم�ضة  �ملن�ضوجات  نحت  على  ُترّكز  حيث 
�ملدبوغ، وكذلك �ملو�د �ل�ضطناعية �ملقابلة، و�ضوًل �إلى �ل�ضطوح �لزخرفية �لفريدة ثالثية 

�لأبعاد و�لأعمال �لفنية �جلذ�بة. 

بالمصممة  والعين،  أبوظبي  في  ’رولز-رويس‘  لسيارات  المعتمد  والموزّع  الحصري  الوكيل  موتورز‘،  ’أبوظبي  شركة  رحبت 
البريطانية الشهيرة عالميًا هيلين آمي موراي التي زارت العاصمة اإلماراتّية أبوظبي حيث عرضت بعض من أهم أعمالها الفنية 
 ))Whispered Muse التأّمل  همس  غرار:  على  فانتوم  رولز-رويس  لمقصورة  األمامية  الواجهة  في  الغاليري  بمساحة  الخاصة 

الفريدة.

تعرض أعمالها الحصرية في رولز-رويس فانتوم
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MONTBLANC
 تكــرّم أعظم محبي الخير خالل حفل مميز في روما

أقيم في »فيال جوليا« في  الفنون باحتفال مميز  الثامنة والعشرين لجائزة مون بالن لرعاية  الدورة   دّشنت »مون بالن« 
قلب العاصمة اإليطالية روما. وتكرّم الجائزة السنوية المساهمات االستثنائية لرعاة الفنون المعاصرة في 15 دولة حول 
العالم. وبتميزّها عن غيرها من الجوائز الثقافية العديدة التي تركز على عمل وإبداع الفنانين في مختلف التخصصات، 
تحتفل جائزة مون بالن لرعاية الفنون بهؤالء الذين يبادرون بسخاء لتمكين مجموعة واسعة من الفنانين من أجل تصّور 
وجهات نظر فنية جديدة، وإنجازها ومشاركتها. وبعيدًا عن األضواء، يقدم هؤالء الرعاة للفنانين الموارد الالزمة والحرية 

لدفع الحدود، وتحدي العقول، وتطوير أفكار جديدة.

LIFE STYLE
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تكريم سبعة فائزين
للتز�مهم  فائزين  �ضبعة  تكرمي  مت  دولية،  �حتفالت  �أربعة  �أ�ضل  من  فعالية  �أول  وخالل 
�لفنون، وهم: كري�ضتوف تانرت )�أملانيا(، و�ضاندر� تردميان )فرن�ضا(،  �ملتو��ضل بدعم 
وهان  )رو�ضيا(،  بازينوفا  و�إينا  )�إيطاليا(،  فر��ضكاريللي  ور�فاييال  �ضياريتا  و�ضتيفانو 

نيفكنز )�إ�ضبانيا(، وفيليك�س ليرن )�ضوي�ضر�(، وفالرييا نابليون )�ململكة �ملتحدة(.

الكشف عن الجديد
�أكرب و�أقدم �لق�ضور �خلا�ضة يف روما، ح�ضور نخبة  �أحد  �أقيم د�خل  �ضهد �حلفل �لذي 
�ألفيتي، و�أندريا بو�ضكا، وكيلي تالما�س، و�آنا  من �أ�ضدقاء �لد�ر �ملحليني، ومنهم �ضفيفا 
فين�ضت  بالن«  »مون  يف  للت�ضويق  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �إلى  �ن�ضمو�  حيث  توريجون، 
وتيل  بردويلي  �ضام  �لثقافية،  بالن  مون  ملوؤ�ض�ضة  �مل�ضاركني  و�لرئي�ضني  مونتالي�ضكوت، 
فيلر�ث. وخالل �لأم�ضية، ك�ضفت »مون بالن« عن �أد�تها �جلديدة للكتابة »ر�عي �لفنون 

بالإ�ضد�ر �ملحدود«، و�لتي تكّرم �لمرب�طور �لروماين �أدريان. 
 »4810 �ملحدود  بالإ�ضد�ر  �لفنون  »ر�عي  �لكتابة  �أد�ة  على  باجلائزة  �لفائزون  ويح�ضل 
بنق�س �ضخ�ضي على طرف �لقلم، وتاأتي د�خل كاأ�س تذكاري من �ل�ضلب �مل�ضقول يتمّيز 
�لعمل  رعاية وحماية وحتفيز  �لر�عي يف  دور  �إلى  يرمز  و�لذي  �ملالئكة،  بت�ضميم جناح 
�لإبد�عي للفنانني. وينال كل فائز جائزة مالية قدرها 15،000 يورو ل�ضالح م�ضاريعهم 

�خلا�ضة.
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 S.T. Dupont
تستمد إلهامها من مدينة األنوار باريس

أحدث  عن  الجلدية  والمنتجات  الفاخرة  واألقالم  للولّاعات  المصنّعة   S.T. Dupont الشهيرة  الفرنسية  الشركة  كشفت 
بين  تربط  التي  الوثيقة  والعالقة  األصيل  القوي  اإلرث  من  المستوحاة  »باريس«،  اسم  عليها  أطلقت  التي  مجموعاتها 

باريس و العالمة الفرنسية.

متوفرة في االسواق
ت�ضميم  مت  قطع  �أربع  وت�ضم  فرن�ضا  يف  يدويًا  �مل�ضنوعة  �ملجموعة  تتوفر 
بثالثة  و�أقالم  وّلعة  عن  عبارة  وهي  وجميل،  جدً�  متقن  ب�ضكل  قطعة  كل 
مدبب  بر�أ�س  �ضائل  حرب  وقلم   Fountain �ضائل  حرب  قلم  وهي  ت�ضاميم؛ 
Roller وقلم حرب جاف Ball Point. كما يتم �إ�ضفاء مل�ضة �ضخ�ضية �أخرية 
على جميع �ملنتجات و �لقطع وذلك تلبيًة لرغبة �لعمالء و�ملو��ضفات و�ملعايري 

�خلا�ضة �لتي يطلبها كل عميل.

ولّاعة باريس
مع  مزدوجة  ب�ضعلة  تاأتي  �لتي  �لبالديوم  معدن  من  �لوّلعة  هذه  ت�ضميم  مت 

S.T. Dupont نحت فني لإم�ضاء عالمة

S.T. Dupont مجموعة اقالم
معدن  با�ضتخد�م  فرن�ضا،  يف  يدويًا  م�ضنوع  قلم  كل  ت�ضميم  على  �لعمل  مت 
�لنحا�س �لأ�ضفر بن�ضبة 100٪ مع ر�أ�س م�ضنوع من �لذهب �خلال�س عيار 14 
قرياط مع تقنية اإعادة ملء احلرب لتجنب جفافه. ومت اإيالء االهتمام لكافة 
�لتفا�ضيل مع فح�س كل ر�أ�س قلم يدويًا. يتطلب �إنتاج كل قلم من جمموعة 
قلم  كل  ويتميز  لزمة.  و�ضو�بط  يدوية  عملية   150 باري�س   S.T. Dupont
 S.T. بها  تتميز  �لتي  ع�ضرية  بلم�ضة  �لفاخرة  و�لأ�ضالة  �لعالية  باجلودة 
Dupont مع ت�ضميم مرتبط باإرث �لعالمة �لفرن�ضية. بالن�ضبة لقلم �حلرب 
و�لفريوزي  �مللكي  و�لأزرق  �لأ�ضود  باللون  �حلرب  خر�طي�س  تتوفر  �ل�ضائل، 
�مللكي  و�لأزرق  �لأ�ضود  باللون  تتوفر زجاجات �حلرب  كما  و�لأخ�ضر  و�لأحمر 

و�أي�ضًا علبة من زجاجات �حلرب مبجموعة من �لألو�ن.
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BOUCHERON
قطع استثنائية تمثل تاريخ خاص

من  مساحات  وسط  للقماش،  تاجر  ابن  وهو  بوشرون،  فريدريك  نشأ  األقمشة.  من  بلفافات  شيء  كل  بدأ 
لألحجام  حبّه  واإلبر.  والخيوط  واألقمشة  بالطيّات  المليئة  األولى  المصفوفة  تلك  أبًدا  ينس  ولم  الحرير، 
مفترق  عند  بوشرون  المجوهرات  دار  باريس  تاريخ  ُكِتَب  هكذا  هذه.  الطفولة  بيئة  من  نبع  المواد  وانسياب 
طرق بين المجوهرات الراقية )هوت جوايري(  وبين الخياطة الراقية )هوت كوتور(. ظهرت قطع استثنائية من 
هذا التاريخ الخاص جدًا، من خالل مجوهرات رائعة تجمع بين نفائس المجوهرات التي تحمل لمسة األقمشة 
الناعمة والرقيقة برّقة النسيم.  ومن أفضل األمثلة على ذلك عقد »دليلة« الشهير الذي رسم حدودًا جديدة 
قطعًا  الدار  تصمم  مؤّسسها،  روح  مع  تماشيًا  الحركة.  وحرية  واللعب،  التصميم،  في  بجرأته  للمجوهرات 
بوشرون،  مشاغل  ففي  الفرنسية.  األزياء  بيوت  في  الراقية  األزياء  صناعة  في  التميّز  من  مستوحاة  مميّزة 
يُصاغ الذهب كما لو كان نسيجًا من الدانتيل أو شريطًا أو وشاحًا حريريًا. وقد استلهمت بعض القطع فائقة 

الرّقة والخّفة من الرياش الفخر وأقمشة األثاث الراقية بما يميّزها من تهديب وشراريب.

LIFE STYLE
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عقد دليلة 
هذ�  ميتاز  حيث  �لرّقة،  يف  غاية  لقما�س  حياكة  وكاأنها  �لعقد  هذ�  �ضياغة 
�لفائقة  باملرونة  باملا�س  ع  �ملر�ضّ �لأ�ضفر  �لذهب  من  �مل�ضنوع  �ل�ضهري  �لعقد 
ع باملا�س، ميكن �ضّم طريف �لعقد معًا  كالقما�س متامًا. وبف�ضل �مل�ضبك �ملر�ضّ

وتعديل طوله بح�ضب �لرغبة. �إنها مثل قطعة من �ملجوهر�ت بحياكة يدوية. 

عقد بومبون
وهو  �لفاخر،  �لأثاث  �أقم�ضة  تزّين  �لتي  �لتخاريج  من  �لعقد  هذ�  ��ضتوحي 
م�ضنوع من �لذهب �لأبي�س و�لأونيك�س و�ملا�س، ويجمع بني منطني هند�ضّيني 

عة  �ملر�ضّ لل�ضر�ريب  �حلركة  بحرّية  وميتاز  ديكو«  »�آرت  �لتزييني  �لفّن  من 
باملا�س.

طقم دليلة
عقد واأقراط متدّلية م�شممة لتكّمل و�شاح »دليلة«. هنا جند التوازن املثايّل 
بني ال�شراريب الثقيلة والرقراقة يف اآن، واالأقراط والعقد التي تتدّلى من دون 

بكلة.
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Diana Saleh - ديانا صالح

ساعات ٢٠١٩
أكثر من فاخرة ورائعة ومميزة

للساعات  المرء  إقتناء  في  بالغ  وشوق  خاص  سحر  الساعات  وعالم  للساعات  تظل  وسوف  بل  التزال، 
دور  وتبرع  الجديدة،  العصرية  التوجهات  مع  يتماشى  والذي  والخالب  المدهش  التصميم  ذات  الجديدة 
ما  أجمل  من  بعض  ونستعرض   المميزة.  ساعاتها  من  الجديد  إبتكار  في  يوم  كل  العالمية  الساعات 
قدمته هذه الدور، ويالحظ أن معظم الساعات الجديدة والتشكيالت الحديثة تأتي بأنماط مثيرة وجاذبة 
ساعات  تقديم  في  اإلهتمام  من  جانبًا  أخذ  قد  اإلنثوي  العنصر  أن  يالحظ  كما  الوقت،  نفس  في  وفاخرة 

مميزة وفاخرة وباهظة األسعار كونها تأتي مرصعة بتشكيلة من الماس. 
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رويال أوك -أوديمار بيغه

بالتقومي  �أوتوماتيك  �أوك  »رويال  بيغه  �أودميار  �ضاعة 
ذ�ت  �ل�ضاعات  بحدود  تدفع  �لّرقة«  فائقة  �لد�ئمة 
�لّرقة  ناحية  من  �لكربى  �ل�ضاعاتية  �لتعقيد�ت 
�ضماكتها  تتجاوز  ل  �لتي  حركتها  بف�ضل  و�لنحافة. 
مم،   6.3 �ضماكته  تبلغ  �لذي  وهيكلها  مم،   2.89
ت�ضبح �ضاعة »رويال �أوك �أوتوماتيك بالتقومي �لد�ئم 
ذ�ت  �أوتوماتيكية  �ضاعٍة  �أرّق  �جلديدة  �لّرقة«  فائقة 
وماأثرة  فارقًة  عالمة  وت�ضع  �لعامل،  يف  د�ئم  تقومي 
�ضاعة  جتمع  بيغه.  �أودميار  يف  �لأحدث  هي  تقنيًة 

»رويال �أوك �أوتوماتيك بالتقومي �لد�ئم فائقة �لرقة.

 بوفيه - التنين الصيني 

حيث   ،1818 عام  �ل�ضني  يف  بوفيه  د�ر  تاريخ  بد�أ 
�أثار تفوق �لأخوة بوفيه يف �لفنون �لزخرفية و�لإبد�ع 
وخليفته  ت�ضينغ  جيا  �لإمرب�طور  �إعجاب  �لفني 
�أدى  مما  �ل�ضخ�ضيات،  وكبار  د�وجو�جن  �لإمرب�طور 
�إلى �ضغف وتقدير بني جامعي �لأعمال �لفنية �لتي مل 
�إبر�ز هذه  �لرتكيز على  مّت  قبل.  لها مثيل من  ي�ضبق 
ت�ضور  �لتي  نوعها  من  �لفريدة  �لقطع  من  �ملجموعة 
تنانينًا �ضينية خمتلفة هذ� �لعام يف عر�س د�ر بوفيه 
1822. مت�ضيا مع �لأ�ضاطري، يتمّيز كل من �ملخلوقات 
�ملركبة بخ�ضائ�س ت�ضعة حيو�نات على �لأقل. تتاألف 
قرياط   18 عيار  �أبي�س  ذهب  �أو  �أحمر  ذهب  من  
بت�ضميم »�لتنني �ل�ضيني«، قطعة فريدة من نوعها          

Audemars Piguet’s Royal Oak 

With a movement of 2.89 mm in 
thickness and a case of 6.3 mm in 
height, the new Royal Oak Selfwinding 
Perpetual Calendar Ultra-Thin (ref. 
26586IP.OO.1240IP.01) becomes the 
world’s thinnest automatic perpetual 
calendar wristwatch and marks 
Audemars Piguet’s latest technological 
milestone.  The Manufacture’s R&D 
team has integrated movement 
development, design and ergonomics 
in the conception of this new timepiece 
to boost its efficiency, robustness and 
reliability. 

 Bovet - Chinese Dragon Dials

The history of Bovet and China are 
closely entwined. Though the company 
was first registered in London in 1822, 
most of its business came from China. 
It was even said that Bovet had a 
monopoly on pocket watches in China 
for most of the 19th century. Therefore, 
these watches are a fitting tribute to a 
country and culture that played a big 
part in Bovet’s history. There are two 
Bovet Amadeo Fleurier Chinese Dragon 
watches, and they are unique one-off 
pieces. The Amadeo-style cases are 18k 
red gold and measure 43mm-wide. This 
means the crown is at 12 o’clock and the 
watch can be converted into a pocket 
watch and even a table clock. The 
watches even come with gold-plated 
silver chains so that they can be hung as 
pocket watches.
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هوبلو - كالسيك فيوجن

تعّد كال�ضيك فيوجن رمًز� من رموز »فّن �لن�ضهار«، 
عة باملا�س على طر�ز  وهي تطّوق �ملع�ضم ب�ضاعة مر�ضّ
غولد  �لكينغ  من  بافيه  ُفل  موديال  يتاأّلق  »ريفيري«. 
�لوردي عيار 18 قري�ًطا باألف حّبة من �ملا�س بتقطيع 
ع بها �ل�ضو�ر و�لعلبة و�لإطار و�لقر�س.  بريليانت ُر�ضّ
يف  �لن�ضهار«  بـ«فّن  �لتعريفي  هوبلو  مفهوم  يتمّثل 
و�لبتكار  �لتقليدية  �ل�ضاعات  �ضناعة  بني  �لدمج 
و�ملو�د  متاًما  �جلديدة  �ملو�د  بني  �جلمع  خالل  من 
كال�ضيك  �لر�قية  �ملجوهر�ت  �ضاعة  وُتربز  �لثمينة. 
فيوجن هذه �لتاألَق �ملتمّيز لذهب كينغ غولد عيار 18 
ع بالكامل.  قري�ًطا، �حل�ضري �خلا�س بهوبلو، �ملر�ضّ
�أولى،  تكون  �أن  تتغرّي:  ول  فثابتة  �ل�ضركة  فل�ضفة  �أّما 
كال�ضيك  �مل�ضاعر.  حتّرك  وخمتلفة.و�أن  فريدة 
فيوجن كينغ غولد ُفل بافيه بر�ي�ضِلت، 38مم و33مم، 
1517 حّبة من �ملا�س )~10.5 قرياط( و1380 حّبة 

من �ملا�س )~7.3 قرياط(.

بانغ  وبيغ  اونيكو  بانغ  -بيغ  هوبلو 
وان-كليك راينبو

عت  ر�ضّ للغاية،  وع�ضرّي  لالأب�ضار  خاطف  مزيج  يف 
قزح،  قو�س  �ألو�ن  بجميع  بانغ  بيغ  موديَلي  هوبلو 
�لياقوت  باأحجار  �ل�ضبعة  نيوتن  ��ضحق  �ألو�ن  معّززة 
جريئة،  مل�ضة  ويف  �ملاجنتا.  بلون  �ملتاألقة  �لوردي 
�مل�ضتدير بحلقة ملّونة ت�ضّم 48  �ل�ضاعة  زّينت قر�س 
حجًر� كرمًيا بتقطيع باغيت. ت�ضفي �لألو�ن �لثمانية 
و�لعلبة،  �لقر�س  تناغًما ب�ضرًيا متميًز� على م�ضتوى 
39مم  ر�ينبو  و�ن-كليك  بانغ  بيغ  �ضاعة  ُيزّين  حيث 
425 حجًر� كرمًيا بتقطيع بريليانت ويزّين �ضاعة بيغ 
�ونيكو ر�ينبو 45مم، 388 حجًر� كرمًيا. ثمانية  بانغ 
جم�ضت،  وردي،  ياقوت  �أحمر،  ياقوت  م�ضبعة:  �ألو�ن 
ياقوت  ت�ضافوريت،  �أزرق،  زبرجد  �أزرق،  ياقوت 
�أ�ضفر وياقوت برتقايل. كما �متدت �ألو�ن قو�س قزح 
جلد  من  �مل�ضنوع  �لبهيجة،  �ل�ضاعة  هذه  حز�م  �إلى 

�لتم�ضاح »�ملطاطي.

HUBLOT CLASSIC FUSION

With almost 2000 diamonds 
incorporated in this Hublot model, the 
Classic Fusion Titanium Bracelet Full 
Pav_ presents an magnificent ode to 
the high-end watch-making industry, 
sophistically designed and marvelously 
crafted. The round-shaped case is 
made of polished titanium and set 
with 228 brilliant-cut diamonds. The 
titanium bezel is set with 138 brilliant-
cut diamonds and secured with six 
polished “H” style titanium screws. The 
dial, showing hours, minutes, seconds, 
and featuring a date window placed at 
three o?clock, is set with 491 brilliant-
cut diamonds weighing 2.15 carats. 
Lastly, the amazing design of this unique 
timepiece is completed with incredible 
titanium bracelet embellished with 
astonishing 1100 brilliant-cut diamonds, 
weighing approximately 7.85 carats. 

 HUBLOT BIG BANG RAINBOW

The Hublot Big Bang Unico Sapphire 
Rainbow 45 mm, reference number 411.
JX.4803.RT.4099, is presented within the 
renowned “Big Bang” collection in an 
edition limited to only 50 pieces. This 
model is offered with a 45 mm case 
made of sapphire crystal that is fitted 
with an 18K white gold bezel set with 48 
baguette-cut sapphires, rubies, topazes 
and tsavorites. The watch is equipped 
with the HUB1242 UNICO movement 
and features the following functions: 
hours, minutes, small seconds, flyback 
chronograph, and date. The movement 
is automatically wound, contains 38 
jewels, and builds up power reserve 
of approximately 72 hours. The watch 
is worn on a transparent rubber strap 
fitted with a deployment clasp.
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بانيراي لومينور مارينا

�لتكنولوجيا  �قرت�ن  لومينور  جمموعة  جت�ّضد 
�لت�ضميم  برب�عة  �لنظري  �ملنقطعة  �ل�ضوي�ضرية 
�لإيطالية. وفيها جتتمع �لتقاليد و�خلربة لإبر�ز هوية 
يرتبط  ما  وكّل  بالبحر  �ضغفها  يف  �ملتمّثلة  بانري�ي 
�لأ�ضا�س  لومينور يف  �بُتكرت جمموعة  باملالحة. فقد 
فهي  �ليوم  �أّما  �لإيطالية،  �لبحرية  مغاوير  �أجل  من 
مو�ضتها.       تبطل  ل  �لتي  �ملتمّيزة  �ملجموعات  من  ُتعّد 
هذه �ل�ضاعات �أنيقة ومتينة مًعا، كما �أّنها جميلة وكّل  
منها جت�ضيد فعلّي للرب�عة �حلرفّية �لفائقة، ما ُيثبت 

متّيز بانري�ي يف هذ� �ملجال. 

Lo Scienzato- بانيراي 

بانري�ي  حدود  دفع  �إلى   Lo Scienzato عمدت 
�لفنية و�لفكرية وك�ضف �لآفاق �ملثرية �إلى بعد جديد. 
منهجيته  تطورت  �لذي  �لنموذج  هذ�  عاد  و�ليوم، 
و�أ�ضلوبه ب�ضكل مّطرد منذ ما يقرب عقد من �لزمان 
طابعه  على  جديد  من  �لتاأكيد  ليعيد  �مل�ضهد،  �إلى 
�لكبريين. مظهر  �ملتحرر من خالل وجوده وح�ضوره 
 Luminor Tourbillon GMT - Lo Scienziato

قوية  ب�ضخ�ضية  يتمتع  كبري،  ب�ضكل  تغرّي  �لذي 
�لتيتانيوم  من  م�ضنوعة  علبة  خالل  من  �لآن  تربز 
بالرمل  م�ضقولة  نهائية  مل�ضة  مع   »5  Grade«
هذه  وتتمتع  حاد.  وتدّرج   )sandblasted finish(
�ل�ضاعة بطابع �ضخ�ضي وممتع �مللم�س بتطوره �خلام. 

 PANERAI LUMINOR MARINA 

Unequalled Swiss technology embraces 
Italian design in the Luminor collection. 
Tradition and expertise come together to 
showcase the DNA of Panerai; a passion 
for the sea and everything nautical. 
Originally created for the commandos of 
the Italian Navy, the Luminor collection 
of today is iconic and time-defying. 
These timepieces are elegant yet rugged, 
exceptionally handsome and each one a 
true metier d’art, evidencing Panerai’s 
excellence in this field. The classic, 
instantly recognisable design displays a 
metal bracelet with links inspired by the 
shape of the device which protects the 
winding crown, as did the first bracelet 
created by Panerai in 1999. 

 LUMINOR - LO SCIENZIATOTM

A bold expression of visionary, high quality 
technical expertise. A tangible demonstration 
of mechanical evolution. An extreme 
development of Panerai’s own exclusive 
language. Lo Scienzato is back! Its origins are 
renowned and its history is well known. The 
first watch of the collection was launched 
in 2010 to celebrate the 400th anniversary 
of the celestial observations of the Tuscan 
genius Galileo Galilei. Through the power 
of determined innovation, Lo Scienzato 
has deliberately pushed Panerai’s existing 
technical and mental boundaries,
revealing the electrifying horizons of a 
new dimension. Today this model, whose 
mechanics and style have steadily evolved 
for almost a decade, has returned to the 
scene, and it is reaffirming its extrovert 
character through its dominant presence. 
Unmistakable, but not unchanged, the new 
Luminor Tourbillon GMT is revealed
today as one of the most challenging projects 
of Panerai Laboratorio di Idee.
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هاكيت - لندن
استمتعوا بأناقة الشاطئ في المدينة

البريطاني - بسكويت  البحر  الواقع، شّكلت نظرة حنين إلى شاطئ  Hackett London تعشق الشاطئ. في 
اآليس كريم، كراسي استرخاء مع خطوط وطيور النورس وكل شيء - مصدر إلهام رئيسي لمجموعة الربيع 
/ الصيف الجديدة ، مع سلسلة كاملة من مالبس السباحة واألكسسوارات المنّسقة لالختيار منها لوضعها إلى 

جانب تصاميمنا وقطعنا المنفصلة الكالسيكية والمميّزة.

LIFE STYLE & FASHION
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انطباع مميز
بعيدً� عن �لعطالت، ملا ل حت�ضرو� خالل هذ� �ل�ضيف �لقليل من هذه �لأناقة 
�ل�ضاطئية �ملمتعة �إلى �ملدينة مع جمموعة Hackett London من �ل�ضورتات 

و�ضورتات �ل�ضباحة �لتي ترتك �نطباعًا عاليًا؟

اطالالت بارزة
»منط  بينها  من  بارزة  �إطاللت  مع  للمو�ضة  رئي�ضيًا  توجهًا  �ل�ضورتات  متّثل 
من  لكتل  وت�شاميم  اللون  اأحادية  جريئة  خلطوط   )patchwork( رقعات« 
�لأ�ضبوع  نهاية  لعطالت  �لكفاية  فيه  مبا  ذكية   )pastel( �لفاحتة  �لألو�ن 
�لت�ضينو  �ضورتات  �ختارو�  �أو  �لريف.  يف  �ل�ضرتخاء  من  لأيام  �أو  �ملدينة  يف 
 .)sage green( لكال�ضيكية من مزيج من �لكتان و�لقطن بلون �أخ�ضر باهت�
ذروة  خالل  �ملكتب  يف  حمرتمًا  عر�ضًا  تقدم  �أن  ميكنها  �لعالية،  باأناقتها 

�ل�ضيف.

طبيعة البحر
�أما �إذ� كنتم حمظوظني كفاية لو�ضع كر�ضي طويل بجانب حو�س �ضباحة على 
�ل�ضطح، فيمكن لت�ضاميمنا من �ل�ضورتات مع طبعة �ل�ضعاب �ملرجانية و�ملهّرج 
بجانب  كوكتيالت  �إلى  �ملاء  يف  �لقفز  من  تنقلكم  �أن   )pastel( باألو�ن فاحتة

�مل�ضبح يف �أناقة مثالية.
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Not just for holidays
Not just for holidays, why not bring a little of that carefree beach 
style to the city this summer with Hackett London’s statement 
making collection of shorts and swim shorts?  
Shorts are a key trend with standout looks including bold 
monochrome stripe ‘patchwork’ and pastel colour-block styles 
smart enough for weekends in town or lazy days in the country. 
Or opt for our classic linen and cotton mix chino shorts in washed 
sage green. So stylish, they could make a respectable showing in 
the office come high summer. And if you are lucky enough to bag 
a lounger at a roof-top pool, our coral print and Harlequin pastel 
swim short designs can see you from cooling splash to poolside 
cocktails in perfect style.    
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Hackett London loves the seaside. Indeed, a nostalgic look at the British seaside – ice cream 
cones, striped deckchairs, seagulls and all - has been a key inspiration for the new spring/
summer collection, with a full range of coordinated beachwear and accessories to choose from 
sitting alongside our signature tailoring and classic separates.  

Hackett London
Bring Beach Style to the City
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بول سميث 
يطلق مجموعة مان إن بالك انترناشونال

سوني  فيلم  في  يظهرون  الذين  السريين  بالك«  إن  »مان  عمالء  لمختلف  المخصصة  تصاميمه  ترافق  لكي 
بيكتشرز القادم، »مان إن بالك: انترناشونال«، ابتكر بول سميث مجموعة صغيرة من المالبس واألكسسوارات 

تتضمن عددًا من الشخصيات الفضائية والرموز في الفيلم.

LIFE STYLE

Dani Hana -داني حنا
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مستوحاة من الشخصيات
ت�ضمل �ملجموعة �ل�ضغرية قطعًا للرجال، �لن�ضاء و�لأطفال، ويدور حمورها حول 
ب�ضخ�ضيات  ومبّطنة  �لأ�ضود  باللون  تاأتي  كذلك،   .»،A Suit To Travel In«
عليه  �جلاكيت  من  كم  طرف  كل  على  زر  مع  بالألو�ن  �لغنّية  �لف�ضائية  �لفيلم 
�ل�ضعار �لد�ئري لـ »مان �إن بالك: �نرتنا�ضونال«، �لذي يظهر لأول مرة يف �لفيلم 

�جلديد.

تشكيلة واسعة
ولكي تر�فق �لبدلت، مت �بتكار ت�ضكيلة و��ضعة من �لأك�ض�ضو�ر�ت �لتي ��ضتملت على 
ت�ضاميم معروفة لبول �ضميث مت تعزيزها برموز من �لمتياز �لتجاري. ت�ضّمنت 
�ضم�ضية. لنّظار�ت  متكرر  غر�فيكي  ر�ضم  مع  �ضود�ء  عنق  ربطة  �لأك�ض�ضو�ر�ت: 
حمرمة جيب وو�ضاح خفيف �لوزن �للذ�ن ياأتيان مع ت�ضميم غنّي بالألو�ن ي�ضم 
جميعها  تتمّيز  لالأكمام  و�أزر�ر  للنقود  م�ضبك  �لف�ضائية.  �ل�ضخ�ضيات  من  عددً� 
فوق  تطريز  مع  جريئة  �ألو�ن  �أربعة  يف  جو�رب  �جلديد.  بالك«  �إن  »مان  ب�ضعار 
لهاتف  وحمفظة  �جللد  من  حمفظة  ف�ضائية.  �ضخ�ضيات  من  لت�ضاميم  �لكاحل 

iPhone مع طبعة ل�ضخ�ضية ف�ضائية
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A Suit To Travel In
The capsule collection features pieces for men, women and children and 
centres on Paul Smith’s “A Suit To Travel In,” which comes in black and is 
lined with colourful  alien characters from the film with a button on  each 
jacket cuff detailed with the circular logo of Men in Black: International, 
which is debuted in the new film.

Recognizable Paul Smith designs
To accompany the suits, a wide variety of accessories were created 
that include recognizable Paul Smith designs infused with icons from 
the franchise. Accessories include: A black tie with a repeated sunglass 
graphic.
A pocket square and a lightweight scarf that come with a colourful motif 
featuring a host of alien characters. A money clip and cufflinks that all 
feature the new Men in Black logo. Socks in four bold colours with alien 
motifs embroidered above the ankle. An alien print leather wallet and 
iPhone case.
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Accompanying his bespoke tailoring designs for various Men in Black secret agents appearing 
in  Sony  Pictures’ upcoming Men in Black: International, Paul Smith has created a capsule 
collection of apparel and accessories featuring a host of aliens and icons from the film.

Paul Smith 
Launches  Men in Black International Collection
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TUMI
تشكيلة فريدة من اإلبداع واإلبتكار

عالميًا  الرائدة  التجارية  العالمة  تومي،  تقدم 
الراقية،  الحياة  وأسلوب  األعمال  السفر،  ألكسسوارات 
حملتها اإلعالنية لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ والشرق 
وكأحد  برات.  كريس  هوليوود  نجم  بطولة  من  االوسط 
سيسطع  طويلة،  مدة  منذ  تومي  منتجات  مستخدمي 
وشخصيته  الفاتنة  جاذبيته  مع  عالمي  كنجم  برات  تألق 
التجارية  للعالمة  اإلعالنية  الحملة  في  التواضع   فائقة 
 Alpha Bravoو  Alpha 3 المجموعتين  تضم  التي 

الجديدتين من تومي.
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مشاركة نجوم العالم
�لو�ضط  و�ل�ضرق  �لهادئ  �ملحيط   - �آ�ضيا  تومي  مع  بر�ت  لكري�س  ظهور  �أول  جاء 
يف 30 �أبريل يف »TUMI Loft« )علّية تومي(، وهي جتربة غامرة لعالمة تومي 
�لتجارية يف »با�ضيفيك بالي�س« )Pacific Place( يف هونغ كونغ. �ضين�ضم بر�ت 
عن  للك�ضف   TUMI Loft يف  خا�س  حدث  يف  �ل�ضخ�ضيات  كبار  من  عدد  �إلى 
�إلى  �ل�ضفر  لرحلة  ��ضتعد�د�ته  يوثق  فيلمًا  ت�ضم  �لتي  �جلديدة،  �لإعالنية  حملته 
�لفرت��ضية  �لرمزية  �ضورته  باإطالق  بر�ت  �ضيقوم  �أي�ضًا،   Loft ويف  كونغ.  هونغ 
 TUMI جلديد. �ضيتمكن �ل�ضيوف من حتميل تطبيق� TUMI Club على تطبيق
Club و��ضتخد�م ميزة Augmented Reality )�لو�قع �ملعزز - AR( �جلديدة 
 .Loft برات يف  لكري�س  واقعية  افرتا�شية مع �شورة رمزية  �شيلفي  اللتقاط �شور 
بالإ�ضافة �إلى ذلك، �ضيتمكن �ضيوف TUMI Loft ��ضتخد�م �لتكنولوجيا لتفعيل 
 TUMI ضورة متحركة خا�ضة لكري�س بر�ت من خالل م�ضح مل�ضقه عند مدخل�

.Loft

TUMI Loft
وملمو�ضًا  ر�ئعًا  عر�ضًا   TUMI Loft ميّثل  وغامرة،  ��ضتك�ضافية  لرحلة  باإعد�ده 
من   TUMI Loft بناء  مت  �لتجارية.  للعالمة  و�لرت�ث  �لبتكار،  �لبد�ع،  لروح 
�جلوهر  ليج�ضد  مفتوح،  وت�ضميم  خام  خر�ضانية  �أر�ضيات  مع  �ملك�ضوف  �لفولذ 
�لنتيجة  �أما  نيويورك.  يف  �لتجارية  �لعالمة  جلذور  عاملي  ذلك  مع  �ل�ضناعي 
يوفر  مما  لتومي،  �ملبتكر  �لت�ضميم  بطابع  تفي�س  �مللهمة  للمفاهيم  م�ضاحة  فهي 

لل�ضيوف �لعديد من �ملناطق �ملتخ�ض�ضة ل�ضتك�ضافها و�لتعّرف عليها.
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 TOD’S
أكثر مما تتوقعه من تصاميم فاخرة لربيع وصيف 2020 

تعد عناصر القيادة والحركة واالستكشاف والسرعة القيم األساسية التي تمثّل العالمة اإليطالية Tod›s. حيث يتنّقل 
المجموعة بمواد  الدراجات بأسلوب واثق جدًا. تتميز هذه  الخاصة بركوب  العالم مع سترته  Tod›s مسافرًا حول  رجل 
قطع  و  المحبوك،  الدينيم  قماش  و  مطبوعة،  ممّوهة  رقمية  نماذج  تعلوها  الجلود؛  وأقمشة  الوزن  عديمة  النايلون 
لتعدد  نظرًا  طريق  أو  رحلة  أي  يناسب  وعملي  سريع  لمظهر  أخيرة  لمسات  مع  جدًا  الناعم  الغزال  جلد  من  مصنوعة 
 Gommino أحذية  وارتداء  مريحة  وتصاميم  عالية  بجودة  نعال  ذات  خفيفة  بأحذية  العملي  التنّقل  إن  استخداماتها. 
Tod›s رحلة عملية وسريعة خالية من أي عقبات، بفضل السعي لتحقيق مفهوم  Loafer الجديدة؛ توفر على رجل  و 

الجودة العالية والتصاميم العملية الراقية.

LIFE STYLE & FASHION

Dalia Assi  - داليا عاصي
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The Ride Jacket
خفيفًا  �إح�ضا�ضًا  لي�ضفي  �لدر�جات  لركوب  �ضة  �ملخ�ضّ  Tod›s ظهر ت�ضميم �ضرتة
مميز  بت�ضميم  �ل�ضرتة  تاأتي  �لناعم.  �لنابا  جلد  من  م�ضنوعًا  كونه  ولينًا،  ناعمًا 
ذ�ت جيوب مائلة و�ضر�ئط مزدوجة، بتاأثري�ت �ألو�ن متناغمة �أو جريئة، لت�ضفي على 

�ضرتة Tod›s Ride �أ�ضلوبًا يف غاية �لب�ضاطة و�لعملية.

عالمات جديدة
تنت�ضر �لعنا�ضر �لهند�ضية �مل�ضنوعة يدويًا و�لزخارف و�حلو�ف �ملح�ضية �جللدية مع 
جت�ّضد  جديد.  و�أ�ضلوب  مبفهوم  �جلماليات  حتدد  جريئة  كرموز  �ملدينة  عرب  �لتنّقل 
�ملالب�س �مل�ضنوعة من جلد �لغز�ل �خلفيف و�لناعم جدً� ومن �لقطن �ل�ضميك منطًا 

جديدً� للرجل �لع�ضري.

استكشاف المواد
�لأد�ء  عالية  �ملن�ضوجات  توفر  �مل�ضنوعة.  �ملو�د  خفة  مدى  على  هنا  �لبحث  يركز 

و�ل�ضرعة  بالر�حة  تت�ضم  كونها  �لعملي،  �لرجل  مالب�س  خز�نة  يف  مطلقة  رفاهية 
 Field �ضرتة  و�أي�ضًا  مع جيوب �ضخمة؛  �ضرتة �جلاكيت  ت�ضميم  و�ل�ضهولة، حيث مت 
�ل�ضرتة. كما ت�ضم هذه  �أنيق على  باأ�ضرطة جلدية حمددة ب�ضكل  �لتي تتميز   Jacket
�أكرث  �ملجموعة �حلقائب �لعملية بحجم �لو�ضاد�ت وحقائب �لظهر �ملميزة بت�ضاميم 

تنوعًا من �أي وقت م�ضى.

أداء عالي في الخطوات
عامل  من  م�ضتلهمة  تفا�ضيل  مع  وعملية  مريحة  ت�ضاميم  تخيل  �إعادة  على  �لعمل  مت 
�ليخوت مثل �ضياغة حذ�ء  Tod›s Competition، �لذي يعد قطعة �أيقونة جديدة 

تتميز مبرونة مذهلة و�ألو�ن جريئة.
كل  يف  ناعمًا  طابعًا  لي�ضفي  �ملطاطي  �لنعل  ذو  �لريا�ضي  �حلذ�ء  �ملجموعة  وت�ضم 

خطوة، �إلى جانب �لن�ضيج �ملحبوك �مل�ضّفر �جلديد �لذي يتميز به هذ� �حلذ�ء.

LIFE STYLE & FASHION
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innate yearning for freedom, Tod’s traveller moves around the world with his Ride Jacket and 
confident style. Weightless nylon and leathers; digital-camouflage prints, tailored denim, butter-
soft suede materials and finishes serve to take on the wind, any road, due their total versatility. 
Travelling light on high-performance soles and uppers and wearing the new gommino and loafer 
models; his itinerary flows naturally, dictated only by the pursuit of high quality.

TOD’S
Driving, movement, exploration 
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The Ride Jacket
Tod’s version of the biker jacket becomes a second skin, in ultra-
light nappa leather. Slant pockets and double stripes, in tone-on-
tone or bold colour block effects, define Tod’s Ride attitude with 
ease. New Signs Hand-crafted geometric elements, leather trims 
and piping move through the city as the bold symbols of a new 
‘outline’ aesthetic. Garments in feather-light suede and cotton Drill 
embody the fresh style of an urban preppie.

Material exploration
Research into materials takes lightness to extremes. High-

performance textiles provide technical luxury in an agile and fast 
wardrobe in which windbreakers have big pockets; the Field Jacket 
features leather piping; Pillow-effect bags and backpacks become 
more tactile and versatile than ever before.

Step Performance
An ergonomic shape and yachting-inspired details have been re-
imagined in Tod’s Competition, a new icon with the ultimate in 
flexibility and bold colours. The new cupsole on the Sneaker brings 
softness to every step, together with the new braided knitted 
technical fabric.
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تحتفي بالمناسبات السعيدة
تقدم تومي تشكيلة مميزة من التصاميم الجديدة  واألكسسوارات والحقائب للسفر، والتي تواكب مسار األعمال 
والتنقل.  الحركة  كثيرة  الشخص  حياة  في  عالية  سالسة  لتوفير  األمثل  الخيار  لتشّكل  و  الراقية  الحياة  وأسلوب 
المثالية في رحلته.  تقدم لكم المجموعة  تُعتبر تومي رفيقة سفره  إليه،  الذي يذهب  النظر عن المكان  وبغض 
متعددة االستخدامات، Alpha Bravo، ابتكارات قوية مع ذلك راقية تم تصميمها خصيصًا لمرافقتكم من المكتب 
الهدية  لتجدوا  واألنيق  العملي  بتصميمها  المتميّزة   Alpha Bravo استكشفوا  ذلك.  من  وأبعد  المنزل  خارج  إلى 

المثالية.

TUMI
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مساحة كافية
حممول  كمبيوتر  مريح  ب�ضكل  ل�ضتيعاب  كافية  م�ضاحة  مع 
 London وجميع �ملالب�س �لتي يحتاج �إليها �ل�ضخ�س، ُتعترب
يقوم  لرحلة عمل ق�ضرية  �ملثالية  �لظهر  حقيبة   Roll Top
مع  �أمامي  وجيب  خا�ضة  مميزة  �أق�ضام  بف�ضل  �ملرء.  بها 
جلميع  مكان  هناك  للتهوية،  وفتحات  للماء  مقاومة  بطانة 
�لغر��س. �أما �حلقيبة متعددة �ل�ضتخد�مات و�ملالئمة  لكل 
 Shepard Deluxe ملو�قف لل�ضخ�س كثري �حلركة و�لتنقل�
بحجم  مثالية  ظهر  حقيبة  فهي  �ملذهلة،   ®Brief Pack
مريح  وبحز�م  علوية  مب�ضكة  ب�ضهولة  حملها  ميكن  متو�ضط، 
و�لعملية،  �لع�ضرية  �لظهر  حقيبة  ومتتاز  للتعديل.  قابل 
�ملهمة،  و�مللفات  �لور�ق  حلفظ  منف�ضل  بق�ضم   ،Nellis
بالإ�ضافة �إلى حز�م مغناطي�ضي خمفي ي�ضمح بو�ضول �ضريع 

�إلى كل ما يحتاج �إليه.

 Irwin Duffel
ت�ضتهر �حلقيبة  �ملتعددة،  و�أق�ضامها  �أناقتها  متانتها،  �إلى جانب 
و�لرحالت  للعمل  ر�ئعة  بكونها  �جلديدة   Irwin Duffel �للّينة 
يف �لنهار. وبف�ضل جيبني على �ضكل U مثاليني حلفظ �لأغر��س 
�ل�ضغرية، وجيب خلفي مع �ضّحاب لو�ضول �ضريع �إلى �لأغر��س، 
�لعلوي  �جلزء  يف  م�ضّمنة  �ضّحاب  مع  �لكامل  بالعمق  وجيوب 

�لقابل للطي.

 Alpha Bravo حقيبة الظهر
تعترب  �ملدينة،  خارج  �ملغامر�ت  �إلى  �ل�ضريعة  �لجتماعات  من 
ت�ضتمل  �ملثايل.  �لرفيق   Wright Top Lid �لظهر  حقيبة 
�لقابل  �لأمامي  �لق�ضم  يف  جيب  على   Wright Top Lid
لتحافظ  مبطّنة  و�أق�ضام  ب�ضرعة  لالإز�لة  قابل  م�ضبك  مع  للطّي 
بو�لدكم  �للوحي �خلا�س  �لكمبيوتر  �أو  �ملحمول  �لكمبيوتر  جهاز 
�لد�خلية  �جليوب  من  متنوعة  جمموعة  ت�ضم  كما  �أمان،  يف 

و�خلارجية .
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هيلتون بيروت متروبوليتان باالس
 رحلة جديدة في قلب بيروت

تحت  الصيف  لفصل  شرفته  باالس،  ميتروبوليتان  بيروت  هيلتون  بيروت  في  الرائد  نجوم  الخمس  فندق  افتتح 
المسؤولين  وكبار  الكرام،  الضيوف  من  عدد  بحضور  الحفل  جرى   . ساحرة  أجواء  في   ،Summer Place اسم: 
من  مجموعة  لتجربة  الفرصة  على  المدعوون  حصل  حيث  اإلعالميين  من  وحشد  هيلتون،  فنادق  في  اإلداريين 

أفضل الكوكتيالت واستمتعوا بالمأكوالت الشهية التي أعّدها الطهاة في فنادق هيلتون.

فنادق عالمية

Fadi Arabi -فادي عرابي
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أجواء حضرية
بريوت  هيلتون  فندق  من  �لـ16  �لطابق  يف  يقع  �لذي   ،Summer Place يوفر 
خ�ضائ�س  ومن  بريوت.  قلب  يف  د�فئة  ح�ضرية  �أجو�ء  لل�ضيوف  بال�س،  مرتوبوليتان 
لتناول  مثالية  يجعلها  ما  ي�ضم �جلبال،  و��ضع  �أفق  على خط  تطل  �أنها  �ل�ضرفة،  هذه 
ينتظره  �لذي  �ل�ضيف  مو�ضم  خالل  �لكوكتيالت  و�حت�ضاء  �لطلق  �لهو�ء  يف  �لطعام 

�جلميع بفارغ �ل�ضرب.

تجربة فاخرة وفريدة
وحول �ملو�ضوع، قال مدير جمموعة تطوير �لأعمال يف فندق هيلتون بريوت مرتوبوليتان 
بال�س وهيلتون بريوت حبتور جر�ند، مالك فخرو: »نحن فرحون جدً� بافتتاح �ضرفة 

�ل�ضيفي  �ملكان  هذ�  ي�ضتعد  �لطلق.  �لهو�ء  يف  �لر�ئع  �ملوقع  هذ�  يف   Summer Place
�جلديد للرتحيب باللبنانيني و�ل�ضياح �لذين يبحثون عن جتربة فاخرة وفريدة من نوعها 
�ملكان  هذ�  »�ضياأ�ضر  م�ضيفًا:  لها«،  مثيل  ل  بطريقة  ب�ضيوفنا  نهتم  وهنا  �ملو�ضم؛  هذ� 
�ملذهل �ولئك �لذين يتطلعون لف�ضحة من �ل�ضرتخاء و�خل�ضو�ضية تتيح لهم �لنغما�س يف 

لة«. هو�يتهم �ملف�ضّ

عكس لثقافة فريدة
من  جمموعة  لل�ضيوف  ويقّدم  �لأحد،  �إلى  �لثنني  من  يوميًا،   Summer Place يفتح 
�ملاأكولت �لعربية و�لعاملية، بالإ�ضافة �إلى �ل�ضي�ضة �لتي تعترب �لأكرث �ضعبية يف كل قائمة، ما 

يعك�س ثقافة �لبحر �لأبي�س �ملتو�ضط وتقاليده.
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In the heart of Beirut
Located at the 16th floor of Hilton Beirut Metropolitan Palace 
Hotel, the Summer Place Terrace provides guests with an 
urban yet warm ambiance in the heart of Beirut. This latest 
addition also boasts an expansive skyline view overlooking 
the mountains, ideal for outdoor dining and cocktail sipping 
during the eagerly anticipated summer season.

Unique experience
“We are really excited to be launching the Summer Place 
Terrace in a spectacular outdoor space. This new summer 
venue is ready to welcome Lebanese and tourists seeking 
a luxurious yet unique experience this season; it is a place 
where guests are greeted with hospitality like nowhere else”, 
said Malek Fakhro, Cluster Commercial Director of Hilton 
Beirut Habtoor Grand & Hilton Beirut Metropolitan Palace. 
“This amazing venue will captivate enthusiasts looking to 
unwind and indulge in their favorite pastime,” he added. 
The Summer Place is open daily, Monday-Sunday inclusive, 
and offers guests a combination of Arabic and International 
cuisines, with Shisha the most popular item on every menu, 
reflecting the Mediterranean culture and tradition.
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During a dazzling night, Hilton Beirut Metropolitan Palace, a leading 5-star luxury hotel 
in Beirut, launched its new summer venue: the Summer Place Terrace. The opening 
ceremony took place on May 23rd and featured a host of distinguished guests including 
Hilton senior representatives and members of the press. Attendees got the chance to 
experience a selection of the best cocktails while enjoying culinary delights prepared by 
Hilton chefs. 

Hilton Beirut Metropolitan Palace 
takes you on a new journey
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 Constance Hotels and Resorts
الوجهة المميزة في جزر المحيط الهندي 

يحتضن المحيط الهندي عددًا ال يُحصى من الجزر الخالبة والتي تُعّد الوجهة المثالية لتمضية مالذ استثنائي 
يحلو  حيث  متأللئة  فيروزية  ومياه  نقية  خضراء  ومساحات  جذابة  شواطئ  بانتظارك  أبدًا.  الذاكرة  في  ينحفر 
مجموعة  تقّدمها  التي  المتفوقة  الخدمات  مستوى  ذلك  إلى  أِضف  انتظارها.  طال  صيفية  عطلة  قضاء 
ملؤها  بأجواء  اإلقامة  تنضح  وصفها.  عن  الكلمات  تعجز  بتجربة  وستنعم  والمنتجعات  للفنادق  كونستانس 
االسترخاء والحماس في آن معًا لكي تستمتع بلحظات استثنائية تناشد الحواس. تمتّع بروعة الطبيعة بين 
المحلية  البيئة  من  مستوحاة  مميّزة  عقارات  ثمانية  في  والمنتجعات  للفنادق  كونستانس  مجموعة  ربوع 

لتقدم لزوارها تجربة أصيلة للوجهة التي اختاروها.
Dani Hana -داني حنا
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موريشيوس الساحرة     
�إذ� كنت تن�ضد مت�ضية �أوقات مريحة على �ل�ضاطئ �لأخاذ، فتوّجه �إلى جزيرة موري�ضيو�س 
�لتي ت�ضّم �أمياًل من �ل�ضو�طئ �لرملية �ملزّينة باأ�ضجار �لنخيل. كما توّفر مياهها �لنقية 
فر�ضًة مثالية ملحّبي �لغط�س، و�لغو�س، و�ل�ضباحة، وركوب �لكاياك وغري ذلك �لكثري. يقع 
فندقا كون�ضتان�س برين�س موري�س وكون�ضتان�س بيل مار بالج على �ضاطئ خا�س من �ل�ضاحل 
تف�ضيالت كل  تر�عي  ويقّدمان جتارب ممّيزة  �لناب�س باحلياة يف موري�ضيو�س،  �ل�ضرقي 
�ضيف، حتى حمّبي لعبة �جلولف �لذين �ضي�ضتمتعون مبلعَبي جولف موؤلفني من 18 حفرة. 
وتعّج  �خل�ضر�ء  بامل�ضاحات  تزخر  خالبة  منتجعات  يف  ن�ضاطك  وجّدد  خلفك  �لهموم  َدع 

بعامل بحري ناب�س بالألو�ن. 

جزر السيشيل
لك  يقدم  �حلياة.  �ضغوطات  و�ن�َس  �ل�ضي�ضيل  جزر  �إلى  لرحلتك  خّطط 
للر�حة  �ملثايل  �ملزيج  �إفيليا  وكون�ضتان�س  ليموريا  كون�ضتان�س  من  كل 
�ضافية  فريوزية  ومياه  بي�ضاء  رملية  �ضو�طئ  و�ضط  و�ل�ضرتخاء، 
هذه  طبيعة   يف  بالغو�س  للزو�ر  ت�ضمح  خ�ضر�ء  ��ضتو�ئية  وم�ضاحات 
�جلزر. هنا يرّحب بك كون�ضتان�س ليموريا يف ظل �أجو�ء ع�ضرية ود�فئة 
من  �ملنتجع  لبناء  �مل�ضتخدمة  �خلا�ضة  و�ملو�د  �ملتميزة  خدماته  بف�ضل 
خ�ضب، و�أحجار، وغر�نيت وردي، ورخام وق�س لبتكار و�حة من �لفخامة 
�إفيليا  كون�ضتان�س  فندق  يقدم  بينما  �خلالبة.  �لطبيعة  �أح�ضان  و�ضط 
لزو�ره �إطاللة على �حلديقة �لبحرية �لوطنية مليناء لوناي بف�ضل موقعه �ملمّيز على �ضاطَئني 
مغامر�ت  خو�س  يف  ترغب  كنت  �إذ�  �أما  ماهي.  جزيرة  على  �لكائنة  �ل�ضو�طئ  �أروع  من 
�ضّيقة، فما عليك �ضوى �أن جتّرب ملعب �جلولف �ملوؤلف من 18 حفرة يف جزر �ل�ضي�ضيل �أو �أن 

ت�ضتك�ضف مو�قع �لغو�س �ل�ضهرية عامليًا قرب �ملنتجع!

تمتع بسحر مدغشقر 
�إل  عليها  �لعثور  ميكن  ل  �أ�ضناف  منها  غنية  وحيو�نية  نباتية  ثروًة  �جلزيرة  هذه  حتت�ضن 
ل�ضبعة  ماأوى  مدغ�ضقر  ت�ضّكل  �لهندي،  �ملحيط  و�ضط  �لنائي  موقعها  وبف�ضل  �جلزيرة.  يف 
�أنو�ع من �ضجر �لباوباب، و19 �ألف نوع من �لنباتات و�أكرث من 100 �ألف ف�ضيلة خمتلفة من 
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�حليو�نات. بالإ�ضافة �إلى ذلك، يقّدم كون�ضتان�س ت�ضار�باجنينا جتربة 
�ملنتجع  فلل  ُبنيت  �ملثال،  �ضبيل  على  �لكلمة.  معنى  بكل  �لطبيعة  تعانق 
مت باألو�ن هادئة مع �ضقف من �لق�س بجو�ر مياه �ملحيط �لنقية مبا  مِّ و�ضُ

يتما�ضى مع هدف كون�ضتان�س �ملتمثل يف تقدمي ر�حة مطلقة ل�ضيوفها. 

زنجبار الروعة والسحر
يتفوق  مكان  من  ما  �لأم،  �لطبيعة  مع  بالتماهي  �لأمر  يتعلق  فعندما 
ُتعّد هذه �جلزيرة ر�ئدة يف جمال �ل�ضياحة �لبيئية وهي  على زجنبار. 
حمّبي  من  كنت  فاإذ�  حللها.  باأبهى  �لطبيعة  لختبار  �ملف�ضل  �لعنو�ن 

مر�قبة �لطيور، �أو ع�ضاق �لغو�س �أو �ملغامرة و�لطبيعة، ما عليك �ضوى �لتوجه �إلى كون�ضتان�س 
�أيانا حيث تنتظرك عطلة مده�ضة ل ُتن�ضى. يتماهى �لفندق مع �لطبيعة �ملحيطة به �إذ �أّنه 
م�ضّيد با�ضتخد�م مو�د حملية كاحلجر �جلريي، و�لركام ومكان�س جوز �لهند. تنّعم بتجربة 

تنا�ضد �لروح و�ضط �ألو�ن هادئة، وحد�ئق غّناء ومعامل مائية ت�ضلب �لألباب. 

مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات 
�حتياجات  تلبية  حول  ويتمحور  ترفًا  يفي�س  عامل  �لطبيعة،  �أح�ضان  بني  مميزة  جتربة 
�ل�ضيوف. ترب�س م�ضاريع كون�ضتان�س للفنادق و�ملنتجعات �لكائنة يف �ملحيط �لهندي، و�ضط 

�إن�ضان. وهي �ضروح تتيح لل�ضيوف �ل�ضتمتاع برو�ئع �حلياة  طبيعة �ضاحرة مل مت�ّضها يد 
بني ربوعها، وم�ضاركتها مع �أحبائهم. �لتجارب �لأ�ضيلة هي عنو�ن �خلدمات �لتي نقّدمها، 
�إذ ي�ضتفيد �ل�ضيوف من كل حلظة يعي�ضونها لدينا، يف رحاب مالذ�ت طبيعية قّل نظريها 
وي�ضتبق  للغاية  ودود  �لعمل  �إّن فريق  �لأذهان.  �لذكريات يف  وحُتَفر  �لأو��ضر  تتعّزز  حيث 
كل �حتياجات �ل�ضيوف ليتيح لهم �ل�ضتمتاع كيفما ي�ضاوؤون. نحن نقّدم رحالت من �لعمر 
وجتارب عافية توفر لكم �ل�ضرتخاء �ملطلق، ف�ضاًل عن جولت جولف ز�خرة بالتحديات، 

وهذ� كّله و�ضط مناظر خالبة. 
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Waldorf Astoria Maldives
يرسخ المعنى الحقيقي للعطالت في المالديف

بمعايير  يرتقي  والذي  إيثافوشي،  مالديفز  أستوريا  ’والدورف  لمنتجع  المرتقب  االفتتاح  عن  هيلتون،  أعلنت   
الرفاهية والفخامة في المالديف إلى مستويات جديدة كليًا. ويتكّون المنتجع من 122 فيال ويمتد على مساحة 
الخصوصية  درجات  بأقصى  باالستمتاع  الراغبين  بالضيوف  وخاصة  مستقلة  جزيرة  ويضم  مترابطة،  جزر  ثالث 
والتفرّد، وتتميز هذه الجزيرة بوجود طاقم خدمة خاص ومجموعة من المرافق الفاخرة. كما تحتضن الوجهة 
11 مطعمًا عالمي الطراز، وتقدم باقًة واسعة  الفريدة التي تبعد 30 دقيقة على متن اليخت من مطار مالي 
الراقي  المنتجع  ليضمن  شخصية،  كونسيرج  خدمات  على  عالوة  األعمار،  جميع  من  للضيوف  النشاطات  من 

لضيوفه قضاء أوقاٍت رائعة ال تنسى.

منتجعات  عالمية

Dani Hana -داني حنا
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الخصوصية والراحة
متيز �لفلل باإطاللة عل �ضاطئ رملي �أبي�س �أو من�ضة ف�ضيحة، �ضو�ء كانت �لفيال م�ضيدة 
فوق �ملاء �أو على �ل�ضاطئ �أو على �حليد �ملرجاين، وت�ضّم كّل فيال حو�س �ضباحة يتماهى 
ميّكن  �لذي  �لأمر  �ل�ضافية،  �لهندي  �ملحيط  مياه  على  خالبة  �إطاللة  مع  �لأفق  مع 
�ل�ضيوف من �ل�ضتمتاع بجمال �جلزيرة بكل خ�ضو�ضية. كما ي�ضّم �ملنتجع �ثنتني من 
فلل ’�ضتيال ماري�س �أو�ضن‘ �لتي ل ميكن �لو�ضول �إليها �ضوى على منت �لقارب. وتنفرد 
�إطاللت ل ت�ضاهى على �ضماء  �ل�ضقف موفرة  �لأر�ضية حتى  بنو�فذ ممتدة من  �لفلل 

�ملالديف �مل�ضرقة �ضباحًا و�ملليئة بالنجوم لياًل.

أقصى درجات الراحة
تتميز جزيرة �إيثافو�ضي �خلا�ضة باأق�ضى درجات �خل�ضو�ضية، حيث ل ميكن �لو�ضول 
�إليها �إل على منت �ليخت. ومتتّد �جلزيرة على م�ضاحة 32 �ألف مرت مربع، وت�ضّم م�ضكنًا 
موؤلفًا من 4 غرف نوم وفيال �ضاطئية من 3 غرف نوم وفيال بغرفتي نوم م�ضيدة فوق 
�ملاء، ما مينح �ل�ضيوف �ضعورً� غامرً� من �حلرية و�لرحابة. كما ت�ضّم �جلزيرة �خلا�ضة 
طاهيًا متخ�ض�ضًا مع فريق خلدمات �لكون�ضريج لتلبية متطلبات جميع �ل�ضيوف، عالوًة 
ومركز  �ضباحة  �أحو��س  وخم�ضة  ريا�ضية،  �ألعاب  و�ضالة  �ملاء  فوق  �ضحي  منتجع  على 
ترفيه و�ضو�طئ �ضاحرة، ما يوفر للنزلء خيار�ت ل ح�ضر لها لال�ضتمتاع بتجربة مرتفة.

مطاعم عالمية مبتكرة
�ملنتجع  و�ضيقّدم  �لطهي.  عامل  يف  و�بتكار�تها  باإبد�عاتها  �أ�ضتوريا‘  ’و�لدورف  تتميز 

�ضيوف  تطلعات  لتلبية  ت�ضميمها  مت  �لتي  �ملتعددة  �خليار�ت  من  جمموعة  �جلديد 
’و�لدورف �أ�ضتوريا‘، حيث ي�ضّم �ملنتج 11 مطعمًا متخ�ض�ضًا هي �لأولى من نوعها يف 

�ملالديف.

تجارب استثنائية
يقدم ’و�لدورف �أ�ضتوريا مالديفز �إيثافو�ضي‘ لل�ضيوف عددً� و�فرً� من �لتجارب �لغنية 
�إلى  و�مل�ضممة خ�ضي�ضًا لالأزو�ج و�لعائالت على حّد �ضو�ء، حيث يدعو �ل�ضبا �لنزلء 
جتربة مذهلة مع باقة من العالجات التي جتدد احليوية والن�شاط و�شط اأجواء مريحة 
وهادئة �ضمن فيال �حلديقة �مل�ضيدة فوق �ملاء. بينما توفر �ل�ضو�طئ �لبي�ضاء و�لناعمة 
مكانًا ر�ئعًا لال�ضتمتاع بال�ضم�س، يف حني يقّدم حو�س �ل�ضباحة ’مريور بول‘ بطول 40 

مرتً� �ملكان �لأمثل لال�ضرتخاء.

هيلتون أونورز
كما ين�ضم �ملنتجع �جلديد، و�لذي يعترب �لإ�ضافة �لأحدث �إلى �ضل�ضلة فنادق ’هيلتون‘ 
�لفاخرة يف �آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ، �إلى برنامج ولء �لعمالء ’هيلتون �أونورز‘ �حلائز على 
�أع�ضاء  ’هيلتون‘. ويح�ضل  ل�ضركة  تابعة  ي�ضمل 17 عالمة جتارية  و�لذي  عدة جو�ئز، 
�لربنامج ممن يقومون باحلجز مبا�ضرة عن طريق �إحدى قنو�ت ’هيلتون‘ �ملف�ضلة، على 
اأ�شعار مميزة وو�شائل راحة رقمية تتيح لالأع�شاء اختيار اأي توليفة من النقاط والنقود 
’و�ي-فاي‘ جمانية. وت�ضري باقة  حلجز �إقامتهم، وخ�ضمًا ح�ضريًا لالأع�ضاء وخدمة 

من �لعرو�س �حل�ضرية حاليًا مبنا�ضبة �لفتتاح على جميع �حلجوز�ت �جلديدة.

منتجعات  عالمية
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Cordis Dongqian Lake
Inspired by its proximity to the serene Dongqian Lake, the largest 
natural freshwater lake in Zhejiang province with over 1,200 years of 
history, this newest Cordis property provides panoramic views as it 
creates a luxurious, yet authentic resort experience.

Beautiful and Pristine Dongqian Lake
“We are very proud to introduce our first Cordis resort at the beautiful 
and pristine Dongqian Lake,” said Stefan Leser, chief executive officer, 
Langham Hospitality Group. “This picturesque location with its 
stately mountains and lake as well as its rich cultural heritage, is just 
a 40-minute drive to the thriving city of Ningbo, the economic centre 
of Zhejiang Province.”

Designed by Allied Architects
The 238 guest rooms and villas resort are designed by Allied Architects 
International whose inspiration was derived from local villages and 
the natural landscape to emphasise the resort’s connection to the 
lakeside setting. The overall design of the resort reflects the traditional 
architecture of Zhejiang province and uses natural elements of wood, 

stone tiles and bamboo. Multi-tiered waterfalls, winding pathways, 
garden pavilions, and floral beds are keys to the design, with intricate 
steps taken to preserve an idyllic setting for the guests.

18 well-appointed Villa Complexes
The highlight of the resort is the 18 well-appointed villa complexes, 
all of which feature a landscaped courtyard, a two-bedroom suite 
and four individual rooms; these may be booked in its entirety or 
individually, depending on the guests’ needs. For the ultimate in 
luxury and comfort, the 1,000 sqm six-bedroom pool villa is ideal for 
large family gatherings or a corporate retreat. All villas are equipped 
with sun terraces to take in the ethereal views of Dongqian Lake and 
the surrounding mountains. Floor heating ensures guests are kept 
warm and cozy during the cooler months. A blissful night’s sleep is 
ensured with the famous Cordis signature “Dream Bed” and a specially 
curated pillow menu in every room.

Five Restaurants 
With the brand’s reputation for innovative food and beverage 
concepts, Cordis, Dongqian Lake offers five restaurants : Ming Court, 
affiliated with its Michelin-starred namesake in Hong Kong.
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Langham Hospitality Group
 Opens The First Cordis Resort In China

Cordis, Dongqian Lake, Ningbo opens today, claiming its mantle as the first Cordis resort by 
Langham Hospitality Group as well as the fifth property in the global Cordis portfolio.

Dani Hana -داني حنا
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With temperatures soaring across the GCC and the humidity on the rise, find respite from 
stifling temperatures and the tedious nine-to-five with a weeklong getaway at Velaa 
Private Island.

Velaa Private Island Maldives
Escape the Summer Heat with an Exceptional Offer
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Villa and Sunrise Water Pool Villa), guests can choose between 
the gorgeous Deluxe Beach Pool Villas set amongst lush tropical 
flora, or the stunning overwater villas situated in the azure 
lagoon. 

natural beauty of Velaa
The mesmerising natural beauty of Velaa Private Island, its unique 
style, and its sophisticated appeal also extends to its celebrated 
restaurants, in particular Tavaru, known for its distinctive soaring 
tower, offers a refined degustation celebrating Teppanyaki grill 
cuisine. Alternatively, guests can dine with their feet in the sand 

at Athiri restaurant, which dishes up fine dining international cuisine; 
or savour a bespoke and unique gastronomic experience at Aragu 
where a three to five-course tasting menu is 

Offer
Minimum 7 night-stay. Offer valid for bookings made from now until 
October 8 and for guests travelling until October 15, 2019.  Applicable 
to all villa categories except Beach Pool Villa and Sunrise Water Pool 
Villa. Standard rates (on breakfast basis), payment, cancellation and 
no-show conditions apply for this offer.
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conceptualisation of a dream
Situated in the gorgeous Noonu Atoll, 187km north of Malé, 
Velaa Private Island is the conceptualisation of a dream to create 
a ‘beyond luxury’ boutique hideaway. With its huge array of water 
sports, snorkelling and diving activities on offer, along with a 
private pool found in every villa, the island is cool on every level. 
Allowing plenty of opportunity for guests to chill out, Velaa even 
offers a snow room (the only one in all of the Maldives) in their 
luxurious Spa My Blend by Clarins, with icy conditions and light, 
fluffy snow to bring your body temperature down.

refreshed and rejuvenated.
Specially tailored to provide some much-needed relief to those 
looking to escape the Gulf during the summer months, Velaa Private 
Island has devised a ‘VELAA STAY 7 PAY 5’ offer with guests booking for 
a minimum of seven nights and receiving two nights complimentary. 
Guests travelling from now until mid-October will reap the benefits 
of an extended holiday to feel refreshed and rejuvenated.

More choices
With the offer valid on all villa categories (apart from Beach Pool 
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سيزرز بلوواترز دبي 
قائمة استثنائية تزخر بالذوق الياباني

مطعم  لتدشين  ميشالن  نجمة  على  الحائزين  الطهاة  أهم  مع  مجددًا  يتعاون  دبي  بلوواترز  سيزرز  هو  ها 
ياباني مميّز بنفحة معاصرة تحت اسم بارو، بالتعاون مع الشيف أكيرا باك )اسمه الحقيقي سانغ أوك باك( 
دبي  بلوواترز  سيزرز  منتجع  سطح  على  المطعم  يستكّن  ميشالن.  نجمة  على  وحاز  جوائز  عدة  حصد  الذي 
طعام  قائمة  الجديد  المطعم  يوّفر  لألنفاس.  خاطفة  مناظر  على  ويطّل  مذهلين  ترّاسين  يفترش  حيث 

استثنائية تزخر باألطباق اليابانية المحّضرة بطريقة معاصرة بأنامل الشيف باك.

فنادق عالمية
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ثالث تجارب
�ملبهرة  �لطعام  تناول  بغرفة  تبد�أ  خمتلفة  مناطق  ثالث  �إلى  بارو  يف  �لتجربة  تنق�ضم 
باأزهار  �ملزّين  �ل�ضقف  خالل  من  بو�ضوح  �ليابانية  �للم�ضات  َتظهر  بال�ضوء.  و�ملغمورة 
�لأوريغامي �لبي�ضاء و�مل�ضاء باللون �لأزرق �لفريوزي �لذي يتماهى بكل �ن�ضيابية مع منظر 
�ملحيط �لذي ميكن روؤيته عرب �جلد�ر �لزجاجي �ل�ضاهق. كما تتدّلى من �ل�ضقف منحوتة 
�أج�ضام كروية م�ضاءة ومعّلقة ب�ضال�ضل، ما يحاكي  م�ضنوعة من �لفولذ و�لكري�ضتال مع 

��ضم �ملطعم �لذي يعني »لوؤلوؤة« باللغة �ليابانية. 

لوحات عصرية
�ل�ضرت�حة  �لفنانة،  باك  �أكري�  و�لدة  ت�ضميم  من  ع�ضرية  جد�رية  لوحٌة  وتزّين  هذ� 
ميكن  حتتها.  �جلال�ضني  �أنظار  وتلفت  باحلّب  تعبق  فنية  مل�ضًة  لت�ضفي  �ل�ضو�ضي  ومن�ضدة 
من  �لأطايب  �أ�ضهى  من  بباقة  يتلّذذون  فيما  �لأطباق  رون  يح�ضّ �لطهاة  م�ضاهدة  للزّو�ر 
�أو �ل�ضرتخاء يف �ضالة �لالوجن �لكائنة بجو�ر �لنو�فذ �ملمتدة من  قائمة �لطعام �ملميزة، 

على  �لطعام  تناول  يوّدون  �لذين  �لأ�ضخا�س  �أما  �ضهية.  وجبة  لتناول  �ل�ضقف  �إلى  �لأر�س 
�لطريقة �ليابانية، فبانتظارهم طاولة عالية وطويلة يف �لو�ضط حتى يتمّكنو� من �لندماج 

مع �جلموع �أو �ل�ضتمتاع باأنغام �لدي جاي �ملقيم يف بارو.
إطاللة خالبة

ويف �خلارج، يوّفر بارو لزّو�ره تّر��ضني يف �لهو�ء �لطلق منا�ضَبني لتناول �لطعام و�ل�ضتمتاع 
تناول  برّت��س  �لر�ئعة  بونز�ي  �أ�ضجار  �ل�ضم�س. كما حُتيط  مب�ضروبات منع�ضة عند غروب 
�لطعام لتهّيئ �لأجو�ء �ملثالية لتذّوق قائمة طعام يابانية ع�ضرية و�ل�ضتمتاع باأفق جمري� 
�أر�ئك  �لالوجن  تّر��س  ي�ضّم  �لأخرى،  �جلهة  وعلى  معًا.  �آن  يف  �خلالب  ريزيدن�س  بيت�س 
م�ضنوعة من �خليزر�ن مع و�ضائد مبّطنة وطاولت منخف�ضة �لرتفاع ملنح �ل�ضيوف جتربة 
مريحة وهادئة حيث يتم تقدمي �ل�ضي�ضة كل �أم�ضية. ُيعّد هذ� �لرّت��س من �أف�ضل �لأماكن 
وناطحات  �لعربي،  �خلليج  لبحر  �ضا�ضعة  مناظر  على  يطّل  �إذ  �ل�ضم�س  غروب  مل�ضاهدة 

�ل�ضحاب �ملتالألئة و�ضعف �لنخيل �ملنحنية يف نخلة جمري�. 
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 BENTLEY FLYING SPUR
 البراعة والتقنية المبتَكرة، 

 )Grand Tourer( األداء  عالية  فاخرة  رياضية  سيدان  سيارة  بأكثر  الخاّصة  التفاصيل  عن   Bentley Motors شركة  اعلنت 
أم  القيادة  يتولّى  الذي  هو  العميل  كان  إن  النظر  وبغّض  كلّيًا.  الجديدة   Flying Spur وهي  أال   – العالم  في  تطّورًا 
الليموزين  سيارات  فخامة  بين  فريدًا  مزيجًا  توفر  كلّيًا  الجديد   Flying Spur فإن  عنه،  بالنيابة  سائق  المهّمة  بهذه  يقوم 
الرائدة  والمستويات  الطريق  على  لألنظار  الملفت  الجريء  الحضور  بين  تمزج  إذ  السيدان،  لسيارات  الرياضي  واألداء 
العمالء.  راحة  على  ترّكز  التي  التقنيات  أحدث  إلى  باإلضافة  الداخلية،  المقصورة  وتصميم  بجودة  يتعلّق  فيما  عالميًا 

Fadi Arabi -فادي عرابي

سيارات القمة
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تصنيع يدوي
كّليًا وت�ضنيعها يدويًا يف مقر �ضركة  Flying Spur �جلديدة  جرى ت�ضميم وهند�ضة 
Bentley مبدينة كرو يف �ململكة �ملتحدة. ويتمّيز هذ� �لطر�ز �جلديد باأحدث �لتقنيات 
�لإنكليزية  �ليدوية  �ل�ضناعة  �أعلى معايري  تتناغم على نحو متكامل مع  �لتي  �ملتطّورة 
باملعايري   Flying Spur طر�ز  من  �جلديد  �جليل  ويرتقي  �ملبتَكرة.  و�خل�ضائ�س 
�ملتعارف عليها للدّقة و�لهتمام بالتفا�ضيل لبتد�ع �أف�ضل �ضيارة �ضيد�ن ريا�ضية فائقة 

�لفخامة على �لإطالق.

لغة تصميمية جديدة
�لع�ضرية و�مل�ضقولة عرب   Bentley لغة ت�ضميم  Flying Spur �جلديدة  وت�ضتعر�س 
�أبعاد �أنيقة توحي بالقّوة، و�جليل �لأحدث لدى �لعالمة �لتجارية من �لأ�ضو�ء �لأمامية 
�لآن  زة  و�ملعزَّ  - �لكري�ضتايل  �لقطع  تاأثري  ذ�ت   LED نوع  �ل�ضكل  م�ضفوفية  �لفريدة 
بحو�ف م�ضنوعة من �لكروم - و�أ�ضو�ء خلفية ملتّفة جديدة تعك�س �ضعار حرف B. كما 
 Flying Spur يعرّب �لت�ضميم �جلديد للعجالت مقا�س 22 بو�ضة عن �ضخ�ضية �ضيارة

�لفريدة وقّوتها �لعالية. 

تفاصيل فاخرة
ح ’بت�ضميم جديد مو�كب للقرن  تتزّين مقدمة Flying Spur �جلديدة ب�ضعار B �ملُجنَّ
 Bentley �ضعار  حتت  من  يرتفع  وهو  �حلديث،  �لع�ضر  يف  مّرة  لأّول  وذلك  �لتايل‘ 

�ملعا�ضر ذي �لت�ضميم �جلميل ليوؤّكد على �جلودة �لر�قية جدً� لهذ� �لطر�ز.
ُيعّد طر�ز Flying Spur �جلديد �أف�ضل ما �بتدعته �لتقنيات �ملبتَكرة، فهو ميّثل �أكرث �ضيارة 
من  بباقة  جمّهزً�  وياأتي  �ليوم،  تطورً�   )Grand Tourer( �لأد�ء  عالية  فاخرة  �ضيد�ن 
�أحدث �لتقنيات بف�ضل �ل�ضا�ضيه �جلديد بالكامل �مل�ضنوع من �لأملنيوم و�ملرّكبات �ملتطّورة، 

بالإ�ضافة �إلى �لهند�ضة �لإلكرتونية بجهد 48 فولت. 

تقنيات فريدة من نوعها
بجميع  �لإلكرتوين  �لتوجيه  بنظام  �لطر�ز  هذ�  يتفّرد   ،Bentley �ضيارة  يف  مّرة  ولأول 
بجميع  �لدفع  نظام  �إلى  بالإ�ضافة   ،)Electronic All-Wheel Steering( �لعجالت 
 Bentley ))Bentley من  �لديناميكي  �لركوب  ونظام   )All-Wheel Drive( �لعجالت 
�ل�ضكل  تهوية م�ضفويف  ب�ضبك  Flying Spur �جلديدة  �ضيارة  Dynamic Ride وحتظى 
تعود  ر�أ�ضية  و�أريا�س  �ل�ضاطع  �لكروم  من  م�ضنوع  �إطار  به  يحيط  �لالمع  �لأ�ضود  باللون 
�لعام  من  �لأيقوين   Continental Flying Spur  Bentley S1 طر�ز  �إلى  بت�ضميمها 
1957. �أما �ل�ضبك �مل�ضفويف �ل�ضفلي فيمكن تخ�ضي�ضه باللون �لأ�ضود �أو لون �لكروم �لالمع. 

تقنية ذكية 
و�لبديهية  �لذكية  �لتقنيات  من  بفئتها  ر�ئدة  باقة  �جلديدة   Flying Spur �ضيارة  حتوي 

ي�ضًا لتح�ضني جتربة �ل�ضائق و�لرّكاب على �ل�ضو�ء. رة خ�ضّ �ضهلة �ل�ضتخد�م �ملطوَّ
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Pushes the Boundaries
As with the launch of the Continental GT, the new Flying Spur is 
a ground up development that pushes the boundaries of both 
technology and craftsmanship to deliver segment-defining levels of 
performance and refinement,” comments Adrian Hallmark, Chairman 
and Chief Executive of Bentley Motors.         

Modern Technology, 
Designed, engineered and handcrafted at the Home of Bentley in 
Crewe, England, the new Flying Spur showcases Bentley’s unique 
application of cutting-edge & modern technology, seamlessly 
integrating the latest British craftsmanship with innovation features. 
The latest generation of Flying Spur pushes the existing boundaries 
of refinement and attention to detail to create the finest super-luxury 
sports sedan ever built.

Modern Sculptural Design
The new Flying Spur showcases Bentley’s modern sculptural design 
language through elegant yet muscular proportions, the marque’s 
latest generation of unique, cut-crystal effect LED matrix headlamps - 
now enhanced by chrome sleeves - and new wrap-around rear lamps 
with ‘B’ motifs. New 22-inch wheel designs communicate the new 
Flying Spur’s unique personality and prowess.

Newly-designed for the next century, a ‘Flying B’ mascot adorns the 
nose of the new Flying Spur for the first time in modern memory, 
rising from beneath a beautifully modern Bentley badge to denote 
the precious quality of the model.

First time on a Bentley,
It features Electronic All-Wheel Steering for the first time on a Bentley, 
coupled with Active All-Wheel Drive and Bentley Dynamic Ride, 
delivering phenomenal handling and ride. New three-chamber 
air springs allow a much greater range of suspension adjustment 
between limousine-style ride comfort and sporting levels of body 
control - a driving experience of extraordinary breadth and capability 
not seen in this segment before.

Twin-turbocharged W12
At the heart of the new Flying Spur is an enhanced version of Bentley’s 
renowned 6.0-litre, twin-turbocharged W12, mated to a dual-clutch 
eight-speed transmission for faster, smoother gear changes. This new 
TSI engine delivers 635 PS (626 bhp) and 900 Nm (664 lb.ft.), 0-60mph 
in 3.7 seconds (0-100 km/h time of 3.8 seconds) and a top speed of 
207mph (333 km/h).

سيارات القمة
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BENTLEY FLYING SPUR 
SPORTS SEDAN MEETS LUXURY LIMOUSINE

(Middle East, 11 June 2019) Bentley Motors today announces details of the world’s most advanced 
luxury Grand Touring sports sedan – the all-new Flying Spur.  Whether driving or being driven, the 
all-new Flying Spur offers a unique combination of limousine luxury and sports sedan performance, 
blending bold new road presence with world-leading interior quality and design, plus cutting-edge 
customer-focused technology.
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 أموري ميو
منصة متكاملة من الفخامة والتقنية

في  موقعها  اليخوت  لصناعة  االيطالية  هيسنس  مجموعة  عززت 
اليخوت  أجمل  أحد  ميو   اموري  المميز  باليخت  العالمية  السوق 
تسجل  التي  شركتها  خالل  من  المجموعة  صنعتها  التي  الفاخرة 
نجاحات مضطردة. ويظهر اليخت بشكل جذاب ورياضي أنيق، يعتبر 
األبرز حاليًا في فئة يخوت ذات الهيكل الطويل، حيث يصل طوله  

الى 45 مترًا، وارتفاعه 4 أمتار.
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تصنيع فاخر
��ضتثمرت يف  �لتي  �لكبرية  �لإمكانات  �إلى  �إلى 12 عقدة، وبالنظر  مع �ضرعة ق�ضوى ت�ضل 
�شناعة اليخت من اأخ�شاب البلوط واجلوز والكرز والتيك، وكذلك اجلوز امللمع، واأي�شًا مواد 
مثل �لأملنيوم و«�لكومبوزيت« فقد و�ضل �ضعره �إلى نحو 800 �ألف يورو، حيث مت تقليل �لوزن 

مع �حلفاظ على قوة �لأد�ء �لريا�ضي و�ضرعة �ليخت �لعالية مع تخفي�س ��ضتهالك �لوقود. 

مرونة وفخامة 
يتميز هذ� �ليخت �لريا�ضي �جلميل باإمكانات ومرونة يف �لت�ضنيع جتعله يفوق حجمه بكثري، 
من ذلك �مل�ضاحة �لكبرية �لتي مت تخ�ضي�ضها ل�ضطح �ليخت بخالف �لنظرة �لولى �لتي ل 
توحي بذلك.. وعلى هذ� �ل�ضطح ميكن حتويل م�ضاحة �لت�ضم�س يف �ملقدمة �إلى مكان لتناول 
�لطعام من خالل طي �لكر��ضي، وكذلك حتويل قمرة �لقيادة، ما يعني �أنه يف �ل�ضطح ميكن 
�ل�ضتمتاع بتناول �لطعام يف �ملوؤخرة و�ملقدمة، ويف �لآن نف�ضه ميكن �ل�ضتفادة من مكانني 
للت�ضم�س، وهو �أمر يقل وجوده يف �ليخوت �لأخرى.. و�عتمد يف تغطية �لأر�ضية يف �ل�ضطح 
�ل�ضرتخاء  ركن  ويظهر  و�ملميز،  �ل�ضلب  �لتيك  خ�ضب  على  �ليخت  مق�ضورة  يف  وكذلك 

لتناول �لطعام من خالل جل�ضة مريحة. 

كافة التجهيزات
زود �موري ميو كذلك مبن�ضة غط�س و�ضباحة جميلة، وبالنظر �إلى م�ضاحة �ملن�ضة �لكبرية 
جميلة  بانور�مية  روؤية  �ليخت  ومينح  �ل�ضغرية،  وللحفالت  �ل�ضو�ء  يف  ��ضتخد�مها  ميكن 
قمرة  تزويد  بجانب  �ليخت،  زو�يا  بني  �لطلق  �لهو�ء  لتنقل  �أكرب  وم�ضاحة  درجة،  بـ360 

�لقيادة ب�ضقف قابل للفتح و�لإغالق كهربائيًا، وتبلغ م�ضاحة فتحه �أكرث من مرتين. 
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ثالث غرف 
ت�ضم مق�ضورة �ليخت ثالثة غرف تت�ضع ل�ضتة �أ�ضخا�س، بينها غرفة ما�ضرت للمالك تقع 
�أق�ضى مل�ضات �لإبد�ع و�لفخامة، وتتوفر �لغرفة على حمام  يف و�ضط �ليخت، وتتوفر على 
ومكان  وخز�ئن،  ودولب  �ضم،   160X200 بقيا�س  فاخر  ملكي  و�ضرير  ود�س،  بها  ملحق 
مبحاذ�ة  ممتدة  م�ضطحة  �أريكة  خالل  من  لال�ضرتخاء  خا�س  وركن  �ملالب�س،  لتبديل 
نافذة م�ضتطيلة وبحجم كبري، وتزيد جمالية �ملكان و�ملنظر �خلارجي لكون هذه �لنافذة 

و�ملق�ضورة ككل على م�ضتوى خط �لبحر.  

أنظمة ترفيه متقدمة
بجانب  �لغرف  تلفزيون يف  �ضا�ضات  منها  و�ت�ضال،  ترفيه  �أنظمة  �ليخت مبجموعة  وزود 
�ل�ضالة، وكذلك �أجهزة »دي يف دي« و�آخر ل�ضتقبال �لقنو�ت �لف�ضائية، وفتحات �أيبود، 

و�ت�ضالت هاتفية، و�نرتنت ل�ضلكي ... 

محركي ديزل
مت جتهيز �ليخت مبحركني قويني من عالمة MTU  ويتعلق �لأمر مبحركي ديزل قادر�ن 

على �لو�ضول �إلى �ضرعة قيا�ضية تبلغ 20  عقدة، وبالنظر �إلى ت�ضميمه �ملميز على �ضكل 
�ضهم، بو�جهتني زجاجيتني عري�ضتني على طول جانبي �ليخت، فقد ��ضتطاع �جلمع بني 
وباأد�ء  ب�ضال�ضة  �لبحر  مياه  �خرت�ق  على  �لعالية  �لقدرة  وكذلك  و�لأنيق،  �ملميز  �ل�ضكل 

ريا�ضي ممتع. 

تقنيات حديثة ومتقدمة
و�أنظمة  ملونة،  بر�د�ر�ت  مالحة  �ضا�ضات  على  تتوفر  �لتي  �ل�ضغرية  �لقيادة  قمرة  ومن 
خمتلفة جتعل �ليخت قادرً� على �لإبحار يف خمتلف �لأحو�ل �جلوية، وزودت �ضركة »ر�ي 
�أنه يتوفر على جمموعة  مارين« �لنظام �ل�ضا�ضي للمالحة بالن�ضبة لهذ� �ليخت، بجانب 
متنوعة من �أنظمة وجتهيز�ت �ل�ضالمة، من بو�ضلة حديثة، وقائد �آيل، و�أ�ضو�ء بحث ليلية، 
�ملو�قع،  حتديد  ونظام  رحالت  وخمطط  �ملاء،  حتت  و�إ�ضاءة  قوية،  ل�ضلكية  و�ت�ضالت 
للعو��ضف  ��ضتباقي  حتذير  ونظام  �ضباب،  و�أ�ضو�ء  �ملاء،  حتت  �ضوتي  �إر�ضال  و�أجهزة 

�جلوية وغري ذلك. 
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هاركلينيكن 

 Balancing Shampoo شامبو التوازن
على   Harklinikken »هاركلينيكن«  من   Balancing Shampoo �ضامبو   ي�ضاعد 
�إلى  بالن�ضبة  لطيف  وهو  �لر�أ�س.  فروة  �إلى  �لطبيعي  �لهيدروجيني  �لأ�س  تو�زن  ��ضتعادة 
وتعزيز  �ليومية  بالعناية  ي�ضمح  ما  معًا،  ويغّذيه  �ل�ضعر  فينّظف  و�ل�ضعر،  �لر�أ�س  فروة 

�للمعان من �لأطر�ف �إلى �جلذور.

البلسم اليومي 
�أكرث  يجعله  ما  �ل�ضعر،  ونعومة  ليونة  و�ملرطّب �خلفيف على حت�ضني  �ملكّيف  ي�ضاعد هذ� 

يثقله  �أن  دون  يحتاجها  �لتي  �لرطوبة  �ل�ضعر  �للمعان ومينح  ي�ضيف  كما  للتحّكم.  قابلية 
ودون �أن يرتك �آثارً� على خ�ضالت �ل�ضعر.

القناع المرّطب للشعر
�ل�ضعرة  تركيبة  على  ي�ضفي  حيث  و�لتالف،  �جلاف  لل�ضعر  ثوريًا  منتجًا  �لقناع  هذ�  يعّد 
�لتي ترتك غالفًا خفيفًا عليها.  �ملماثلة  و�ملو�د  �ل�ضيليكون  ��ضتخد�م  ترطيبًا مكثفًا دون 

يجعل هذ� �لقناع �ل�ضعر �أكرث نعومة و�ضحة، ويح�ضن مرونته وتاألقه.

أيضًا  يوّفر  الشعر فحسب، بل  Harklinikken حلوًلا مخصصة لتساقط  الَشعر »هاركلينيكن«  الدنماركي إلنبات  المركز  ا يقّدم 
فصل  حلول  ومع  اآلن،  ومشرق.  صحّي  شعر  على  الحفاظ  في  للراغبين  تماًما  الطبيعية  بالشعر  العناية  منتجات  من  مجموعة 
العالمة إصدارات  تقّدم  العالم،  أنحاء  إلى وجهات مختلفة في جميع  العربي للسفر  الخليج  الصيف، واستعداد سكان منطقة 
يستعّد  لمن  والتوضيب  الحمل  سهلة  لتكون  والمصممة  شعبية،  منتجاتها  أكثر  ضمن  من  للسفر  مناسب  بحجم  مصّغرة 

للسفر.

تطلق إصدارات مصّغرة بحجم مناسب للسفر
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Rolls Royce

حسب الطلب
ُعر�ضت خالل  �لفعالية �ضيارة م�ضممة ح�ضب �لطلب من طر�ز رولز-روي�س فانتوم يّزين 
ُعر�ضت  وقد  �لبحرية.  �ضفق  �أو  �أورور�«  »ليك�ضور  بعنو�ن  فني  بها عمٌل  �لغالريي �خلا�س 
�لالمتناهية  و�لإمكانات  �ل�ضيارة  ل�ضتك�ضاف  فر�ضة  ملنحهم  �ل�ضيوف  �أمام  �ل�ضيارة 

للتعبري �لفني �لذي ميكن �أن يحت�ضنه �لغالريي.

تألق فاخر
تاأّلقت �ل�ضيارة ب�ضكل ر�ٍق بلون رولز-روي�س �لبنف�ضجي Belladonna Purple مع �للون 
 Pure Silk للخارج. �أّما يف �لد�خل فاجتمع �حلرير �ل�ضايف English White لأبي�س�
�آ�ضر يعك�س بر�عة برنامج »ب�ضيبوك« للت�ضميم  مع �للون �لأبي�س Arctic White ملظهر 
�لطلب  ح�ضب  �مل�ضممة  فانتوم  �ضيارة  وُجّهزت  ذلك،  رولز-روي�س.  من  �لطلب  ح�ضب 

�لفخامة  يف  قمة  خا�ضية  عن  عبارة  وهو  رولز-روي�س،  من  �ملنعزل  �خل�ضو�ضية  بجناح 
مق�ضورة  يف  �لتام  �لنعز�ل  ورفاهية  �خللفي  �ملقعد  يوّفرها  �لتي  �لر�حة  بني  ما  جتمع 
�أحدث  من  �ثنني  عن  �لنقاب  مور�ي  �إميي  هيلني  �لربيطانية  �لفنانة  ك�ضفت  خا�ضة. 

�أعمالها �لفنية �لتي مت �ضنعها لُتعر�س يف يوم من �لأيام يف �لغالريي يف �ضيارة  فانتوم.

ريش الطاووس
�لكثبان  عظمة  ومن  �لطاوو�س  ري�س  من  �إلهامها  �أعمالها  من  كل  يف  مور�ي  ��ضتمّدت 
�لأو�ضط. وخالل  �ل�ضرق  ومهيمنة يف منطقة  ر�ئعة  م�ضهدية طبيعية  ت�ضّكل  �لتي  �لرملية 
��ضتمدت  كيف  هيلني  �أو�ضحت  �لغالريي،  مز�يا  �أبرز  ل�ضتعر��س  �ملخ�ض�ضة  �لفعالية 
�إلهامها من �لطاوو�س و�لكثبان �لرملية وكيف مّت ت�ضميم �أعمالها وتنفيذها ودجمها يف 

لوحة �لعد�د�ت �لفريدة د�خل �ضيارة فانتوم.

إستضافت رولز-رويس موتور كارز دبي الفنانة والمصممة البريطانية العالمية هيلين إيمي موراي الستعراض أعمال فنية فريدة 
سيتّم عرضها ضمن الغاليري في سيارة رولز-رويس فانتوم. تم الكشف عن األعمال الفنية التي تم تصميمها وتنفيذها خصيصًا 

لجمهور من الضيوف المدعوين وكبار الشخصيات والعمالء،  في حفل أقيم في بوتيك رولز-رويس في منطقة سيتي ووك.

تستضيف الفنانة العالمية هيلين ايمي موراي
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الناغي للسيارات 

العديد من المزايا
يجمع طر�ز �لفئة �ل�ضابعة من BMW و�لذي يقدم تعريًفا ملتعة �لقيادة �ملطلقة و�ملركبة 
�إلى  �إ�ضافة  �لر�ئع،  و�لأد�ء  �ملذهلة  و�لبتكار�ت  �ملفرطة  �لأناقة  بني  �ضائق،  لكل  �ملثالية 
�أحدث نظام م�ضاعدة لل�ضائق وتقنية �ت�ضال يف �ضبيل �لرتقاء �إلى م�ضتوى �أعلى يف عامل 

�ل�ضيار�ت.

تطور بالغ
وكان �لطر�ز �جلديد من �لفئة �ل�ضابعة من BMW، و�لذي �ضيلقى �لرتحيب من ع�ضاق 
على  �لرتكيز  مع  ملحوًظا  تطوًر�  �ضهد  قد  �لأملانية،  �لتجارية  �لعالمة  وحمبي  �ل�ضيار�ت 

مثل  �أقوى  ح�ضوًر�  �ل�ضيارة  متنح  مز�يا  �عتماد  مع  �لفارهة،  و�لت�ضاميم  و�لأناقة  �لدقة 
�ل�ضبك �لأمامي �لذي مت تعديله لي�ضبح قطعة و�حدة تغطي م�ضاحة �أكرب بن�ضبة ٪40.

طرازين جديدين
وتتوفر �لفئة �ل�ضابعة من BMW يف �ضالت �لعر�س ل�ضركة حممد يو�ضف ناغي لل�ضيار�ت 
 ،740iLi �أ�ضطو�نات  من خالل طر�زين جديدين، يتمتع كل منهما مبحرك معدل: �ضت 
 100 �إلى  �ضفر  ت�ضارًعا من  �لثاين  �لطر�ز  ويحقق   ،750iLi xDrive �أ�ضطو�نات  وثمان 
كم يف �ل�ضاعة خالل 4.4 ثانية بقوة 450 ح�ضاًنا. �أما �لطر�ز �لذي ميتلك حمرًكا ب�ضت 
�أ�ضطونات فينتج 320 ح�ضاًنا بعزم قدره 450 نيوتن مرت عند �لدور�ن ب�ضرعة 1380 دورة 

يف �لدقيقة.  

عن  السعودية  العربية  المملكة  في   BMW لعالمة  والمعتمد  الحصري  الوكيل  للسيارات،  ناغي  يوسف  محمد  شركة  أعلنت 
إطالق الطراز الجديد من الفئة السابعة من BMW لعمالئها في كافة أرجاء المملكة. وتشكل الفئة السابعة من BMW دليًلا 
واضًحا وقوًيا على قدرات الشركة األلمانية التي تسعى للسيطرة على فئة الرفاهية ضمن سوق السيارات في المملكة العربية 

السعودية خالل األعوام القادمة.

BMW من LCI تطلق

أخبــار الشـركـــات
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ميشالن وجنرال موتورز

تحمس شديد
يف تعليق له، قال �ضتيف كيفر، نائب �لرئي�س �لأول للم�ضرتيات �لعاملية و�ضل�ضلة �لتوريد يف 
جرن�ل موتورز: »نحن متحم�ضون جًد� حيال �لإمكانات �لهائلة لإطار Uptis، كما �أننا يف 
 Uptis غاية �ل�ضعادة للتعاون مع مي�ضالن يف تطوير هذه �لتكنولوجيا �ملتقدمة. ويعد �إطار
لكيفية  ر�ئًعا  منوذًجا  ميثل  كما  �مل�ضتقبل،  باجتاه  �ل�ضيار�ت  �ضناعة  لدفع  جًد�  مثالًيا 

��ضتفادة عمالئنا من تعاوننا �ملثمر مع �ضركائنا من �ملوردين.«

المشاكل بعد اليوم
على  �لق�ضاء  يف   Uptis �لنموذج  �لإطار  يف  �لهو�ء  ��ضتخد�م  عدم  تقنية  وت�ضاهم  هذ� 

�ملو�د  ��ضتخد�م  لتقليل  كبرية  �إمكانات  له  يتيح  �لإطار�ت، مما  و�نفجار  �نثقاب  م�ضاكل 
�خلام وتقليل �لنفايات، و�مل�ضاهمة يف حتقيق روؤية جرن�ل موتورز لعامل خاٍل من �حلو�دث 
�ملرورية و�لنبعاثات �لكربونية و�لزدحام �ملروري، لأنه: يقلل من عدد �لإطار�ت �ملثقوبة 
�أو �لتالفة �لتي يتم �لتخل�س منها قبل بلوغ نهاية دورة حياتها. يقلل من ��ضتخد�م �ملو�د 
بت�ضنيع  �ملرتبطة  �لنبعاثات  يقلل  كما  �لإنتاج،  عملية  يف  �لطاقة  و��ضتهالك  �خلام 
�لإطار�ت �لحتياطية و�لإطار�ت �لبديلة �لتي تنتفي �حلاجة لها مع هذ� �لإطار. ي�ضتمر 
لفرتة �أطول، وذلك عن طريق �لتخل�س من �لتاآكل غري �ملنتظم �لناجم عن �لنفخ �لز�ئد 

�أو �لناق�س. يقلل من �ملخاطر �ملتعلقة بانثقاب و�نفجار �لإطار�ت.

جديًدا  جيًلا  العالمية،  السيارات  صناعة  عمالق  موتورز،  وجنرال  والمطاط،  اإلطارات  صناعة  في  عالمًيا  الرائدة  ميشالن،  أطلقت   
من تكنولوجيا اإلطارات الخالية من الهواء، من خالل اإلطار النموذج Uptis والذي تشكل أحرفه اختصاراً لعبارة »نظام اإلطارات 
الفريد المضاد للثقب«، وذلك خالل مشاركة الشركتين في قمة Movin‘On للتنقل المستدام. وتنوي جنرال موتورز تطوير هذه 

اإلطارات الخالية من الهواء بالتعاون مع ميشالن، إذ تهدف إلى استخدامها في سيارات الركاب اعتبارًا من بداية عام 2024.

 تطلقان إطارات خالية من الهواء
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هيونداي نيكسو

ريادة عالمية
قال حمرر جملة »�أوتوكار« مارك تي�ضو، بهذه �ملنا�ضبة، �إن هيوند�ي »�أ�ضبحت ر�ئدة على 
م�ضتوى �لعامل« يف تطوير تقنيات �لوقود �لبديل، و�لو�ضول بها قبل مناف�ضيها �إلى مرحلة 
�جلاهزية لالإنتاج، و�أ�ضاف: »مل تتاأخر هيوند�ي �أبدً�، عقب �إطالق مركبتها �لكهربائية 
كونا، يف �إطالق �ملركبة نيك�ضو، �ملركبة �لريا�ضية متعددة �ل�ضتخد�مات �لعاملة بالطاقة 
�لهيدروجينية، و�لتي باتت متاحة يف �لأ�ضو�ق، ما يجعلنا نعتربها عالمة �ضانعًة للتغيري. 
وتاأتي �ملركبة نيك�ضو، يف �لو�قع، لتكون �لأحدث يف �ضل�ضلة �أجيال من مركبات خاليا وقود 
�لهيدروجني من هيوند�ي، �لتي جرى �إطالقها �إلى �لآن يف حني �أن معظم �ضركات �ضناعة 

�ل�ضيار�ت ما ز�لت متاأخرة ل�ضنو�ت«.

تقنيات حديثة
يقّدم نظام نقل �حلركة �لكهربائي �لعامل بخاليا وقود �لهيدروجني يف نيك�ضو �أحدث ما 
تتيحه هذه �لتقنية للمركبات �لكهربائية، بزيادة ملمو�ضة يف �لأد�ء على �لنظام �ل�ضابق 

تعادل 163 ح�ضانًا، م�ضتمّدً� قوته من  قوة  �ملركبة  �لكهربائي يف  �ملحرك  وينتج   .ix35
جمموعة من خاليا �لوقود مكّد�ضة حتت غطاء �ملحرك، و�لتي جتمع �لأك�ضجني من �لهو�ء 
�ملحيط و�لهيدروجني من خز�نات عالية �ل�ضغط، لتنتج �لكهرباء لت�ضغيل �ملحرك و�ضحن 
�لبطارية، وبخار �ملاء �لذي يخرج من خالل �لعادم، ول �ضيء �آخر. وت�ضتطيع �ملركبة قطع 
م�ضافة تناهز 414 مياًل )بح�ضب �لإجر�ء �ملن�ضق عامليًا لختبار �ملركبات �خلفيفة( بتعبئة 
دقائق  غ�ضون  يف  بالوقود  �لتزود  �إعادة  �إلى  حاجتها  قبل  �لهيدروجني،  وقود  من  كاملة 

قليلة.

صديقة للبيئة
ولدى نيك�ضو، عد� عن نظام نقل �حلركة �لكهربائي �لرفيق بالبيئة، نظام متقدم لتنقية 
ج�ضيماته  قطر  يقل  �لذي  جدً�،  �لناعم  �لغبار  من  باملئة   99.9 فلرتة  على  يعمل  �لهو�ء 
عن 2.5 مايكرومرت. وتعر�س �ملركبة �لكمية �لدقيقة من �لهو�ء �ملنقى على لوحة عر�س 

�لبيانات.

جوائز  في   ،Came Changer التغيير  »صانعة  لقب  هيونداي،  من  نيكسو  الوقود،  بخاليا  العاملة  الكهربائية  المركبة  نالت 
خاليا  لتقنية  تقديراً  وذلك  السيارات،  بعالم  المختصة  العريقة  البريطانية  المجلة  تمنحها  التي  المرموقة،  السنوية  »أوتوكار« 

الوقود الهيدروجينية الخالية من االنبعاثات.

 تنال لقب »صانعة التغيير«

أخبــار الشـركـــات
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كيا ستينجر

السيارة األسرع
كيا  ب�ضركة  �لكهربائية  و�ل�ضيار�ت  �لعمليات  م�ضوؤويل  كبري  كول،  �ل�ضيد/مايكل  قال 
�أثناء عملية  �لتخوف منها  للغاية ميكن  تفا�ضيل �ضغرية  �أي  يكن هناك  موتورز: »مل 
�أد�ء  و�لأعلى  �لأ�ضرع  �ل�ضيارة  لتكون  ت�ضميمها  مت  فقد  �ضتينجر،  كيا  �ضيارة  تطوير 
�لآن،  و�لتطوير حتى  �لبحث  �أكرب جهد يف جمال  �ل�ضركة  بذلت  كيا، حيث  تاريخ  يف 
�أنظمة متطورة لتجنب �ل�ضطد�م.  �ملتمثلة يف تقدمي  ا تقاليد كيا  �أي�ضً تو��ضل  لكنها 
لل�ضالمة �لأعلى و�ملتفوقة )TSP+( هو جمرد دليل  �أخرى  �إن �حل�ضول على جائزة 

�إ�ضايف يو�ضح �لتز�منا بـ »بذل �أق�ضى �جلهود«. 

تقنيتين جديدتين
�أول �ضيارة يف �ضركة كيا تقدم تقنيتني جديدتني متاحتني  تعترب �ضيارة كيا �ضتينجر 
ملجموعة Kia Drive Wise لالأنظمة �ملتطورة �مل�ضاعدة لل�ضائق: نظام حتذير وتنبيه 
�ل�ضائق ]v[ ونظام �ملحافظة على �مل�ضار ]vi[، ولقد مت ت�ضميم نظام تنبيه وحتذير 
ظروف  يف  �لنعا�س  �أو  �لذهن  ت�ضتيت  �أثناء  �لقيادة  مكافحة  يف  للم�ضاعدة  �ل�ضائق 
معينة، حيث ير�قب �لنظام عدًد� من �ملدخالت من �ل�ضيارة وي�ضدر رنيًنا حتذيرًيا 
ويعر�س ر�ضًما يف �لطبلون و�ضندوق �لأدو�ت، وي�ضري �إلى �أنه حان �لوقت لأخذ ق�ضط 
من �لر�حة من �لقيادة �إذ� �كت�ضف ممار�ضات �ضاذة �أو غري فعالة يف �لقيادة. كما مت 
وتنبيه  ومر�قبته  �ل�ضيارة  م�ضار  بتحديد  للقيام  �مل�ضار  على  �ملحافظة  نظام  ت�ضميم 
�ل�ضائق بتحذير م�ضموع مع توفري مدخالت توجيه للم�ضاعدة يف �حلفاظ على م�ضار 

�ل�ضيارة.

منح معهد التأمين للسالمة على الطرق السريعة )IIHS( أفضل تصنيف ممكن له، وهي جائزة السالمة األفضل والمتفوقة 
مع   ]i[ األمامي  االصطدام  يمنع  الذي  اإلختياري  بالنظام  تزويدها  تم  عندما   2019 لعام  فاستباك  ستينجر  كيا  لسيارة   ،)+TSP(
وحدة لكشف المشاة ومصابيح LED األمامية . إن منح سيارة كيا ستينجر جائزة السالمة األفضل والمتفوقة  زاد من إجمالي 
حيث  والمتفوقة  األفضل  السالمة  جائزة  أو    2019 لعام  األمان  مستويات  أعلى  تصنيف  على  حصلت  التي  كيا  سيارات  عدد 

حصلت على تقييم 10.

تنال جائزة السالمة األفضل
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Voyage

تصميم مميز
عطور  من  لأيٍّ  لتّت�ضع  َمت  مِّ �ضُ وقد ّ مل،   15 �ضعة  هي  لل�ضفر  �خلا�ضة  �لقو�رير  هذه 
»كال�ضيكيات هرني جاك« �خلم�ضني  Les Classiques de HJ بالإ�ضافة �إلى عديد من 
باألو�ن  �لفاخر،  �لأنقلي�س  جلد  من  �لعلب  ِنَعت  �ضُ بينما  دبي،  ببوتيك  �حل�ضرية  �لعطور 
�لأ�ضود، �لأخ�ضر، �أو �لأحمر، �أو من جلد �لعجل �لأ�ضود. �أما �لقو�رير نف�ضها فهي �ضناعة 

يدوية، مثل �لعطور �لتي ت�ضّمها، �أُجِنَزت بح�ضب �أعلى �ملعايري �حلرفية يف نفخ �لزجاج. 

تعكس مفهوم السفر
�ملجموعة �خلا�ضة بال�ضفر من هرني د�ك، تعك�س مفهوم �ل�ضفر �خلا�س بالد�ر، و�لذي 
�أّدى يف �لبد�ية �إلى تاأ�ضي�س هرني كرميونا د�ر �لعطور هذه بالرتكاز �إلى جتاربه �خلا�ضة 
لل�ضف  ور�قيًا  �أنيقًا  �أ�ضلوبًا  تطرح   Voyage »فو�ياج«  جمموعة  فاإن  وبالتايل  �لعامل،  يف 

برفقة عطرك �أو عطورك �لأثمن بالن�ضبة �إليك. 

Henry Jacques أطقم سفر صغيرة وأنيقة للعطور لكي ترافقكم حول العالم،  تقّدم دار العطور الفرنسية الراقية هنري جاك 
Voyage. وأّي طريقة اجمل لنقل تلك القوارير الكريستالية الرقيقة، والعلب العصرية التي  وهي جزء من مجموعتها »فواياج« 

تّم تصميمها خصيصًا لتحمل من قارورة واحدة إلى ثالث، أو خمس، أو حتى سّت عشرة، على قدر ما يحلو لك. 

عطور راقية ترافقك في رحالتك
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HONOR

تحدد العوامل البيئية
بف�ضل �ضريحة Hi1103 �لال�ضلكية �ملطورة، ت�ضتطيع هو�تف �ضل�ضلة HONOR 20 �أن 
�أن ت�ضبط ��ضتجابة �لهاتف  �إ�ضارة �لبلوتوث بذكاء، وبالتايل  حتدد �لعو�مل �لبيئية وقوة 
HONOR 20 من توفري �ت�ضال ثابت مع  �لذكي ب�ضكل تلقائي. وتتمكن هو�تف �ضل�ضلة 
معالج  20  HONOR �ضل�ضلة  ت�ضتخدم  كما  مرت.   200 م�ضافة  عنها  تبعد  �لتي  �لأجهزة 
ل�ضتقبال  �لأمثل  �لهو�ئي  �أنتينا  وت�ضميم  �لبلوتوث  تقنية  يف  عامليًا  �لر�ئد    HiSilicon
�إ�ضار�ت �لبلوتوث و�ضمان عدم تاأثر جتربة �لت�ضال حتى عند و�ضل �ل�ضماعات ذ�ت قدرة 

�لإر�ضال �ملنخف�ضة بالهاتف.

تميز عن غيره
وتعليقًا على هذ� �لإعالن، قال كري�س �ضان بايغونغ، رئي�سHONOR  يف �ل�ضرق �لأو�ضط 
و�أفريقيا: »ي�ضرنا �أن نقدم لعمالئنا �لأعز�ء تقنية �لبلوتوث �جلديدة و�ل�ضريعة �لتي حتّل 
�لتقنية  HONOR بف�ضل هذه  �ملعتادة. فيتميز هاتف  �لبلوتوث  �إر�ضال  �إ�ضار�ت  م�ضكلة 
عن غريه من �لهو�تف �لذكية �لأخرى، حيث ُيوفر �ت�ضاًل ثابتًا بغ�س �لنظر عن �لعو�ئق 
�ملوجودة يف بيئة �لهاتف. ونهدف �إلى تزويد عمالئنا بالأد�ء و�مليز�ت �لأف�ضل عرب �إجر�ء 

�لتح�ضينات �لتقنية �لفريدة وجعل منتجنا ل غنى عنه لدى �جلميع.

صرحت HONOR، العالمة التجارية اإللكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، عن طرح جيل جديد من تقنية البلوتوث ضمن 
سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 التي أطلقتها حديثًا لتوفير تجارب محسنة لمستخدمي الهواتف الذكية. 

 تطلق تقنية بلوتوث جديدة كليًا
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HUAWEI P30 Pro

مستوحى من الطبيعة
وكما تفعل هو�وي عادة، ��ضتوحت �للون �جلديد من �لطبيعة �أي�ضًا، فلون �ضروق �ل�ضم�س 
وهي  الذهبية  ال�شم�س  اأ�شعة  خيوط  جمال  يحاكي   Pro  HUAWEI P30 يف  �لعنربي 
تن�ضر �ل�ضياء يف �ل�ضباح. ول تكتفي درجات �للون �لربتقالية باأن متنح �مل�ضتخدم مزيجًا 
هو�وي  بها  تتمتع  �لتي  و�ل�ضخ�ضية  �لأجو�ء  �أي�ضًا  متثل  بل  و�لتقنية،  �لفن  من  متجان�ضًا 
كعالمة جتارية، وتعك�س حيويتها و�إقد�مها. فعملية �لت�ضنيع �ل�ضعبة لهذ� �للون �جلديد 
يف  هو�وي  وجنحت  �للونية،  �لتاأثري�ت  �أقوى  �إلى  بالو�ضول  هو�وي  �لتز�م  على  تربهن 
�لو�ضول �إلى هذ� �للون �لذي يتدرج بني �للونني �لربتقايل و�لأحمر بالعتماد على عملية 
ا، ما مكنه من �حل�ضول على �لت�ضنيف �ملعياري  ت�ضنيع مبتكرة تعزز متانة �جلهاز �أي�ضً

IP68 للحماية من �ملاء و�لغبار. 

سعة تخزين عالية
�إ�ضد�ر لون »�ضروق �ل�ضم�س �لعنربي« ب�ضعة تخزين متوفرة ح�ضريًا لهذ� �لهاتف  يتوفر 
تبلغ 512 جيجابايت ما مينح �مل�ضتخدم �ضعة �أكرب حلفظ جميع �ل�ضور ومقاطع �لفيديو 
 8 �ضعتها  تبلغ  ر�م  ذ�كرة  �أي�ضًا  �جلهاز  ويت�ضمن  يريدها،  �لتي  و�ملعلومات  و�لتطبيقات 
�لرقاقة  يعتمد على  �أنه  �أكرب، خا�ضة  ب�ضرعة  �لبيانات  جيجابايت ما ميكنه من معاجلة 
كريين 980 وهي �أ�ضرع �لرقاقات �لتي  �أنتجتها هو�وي حتى �لآن. وي�ضاف �إلى ذلك �أنه 
ت�ضارج  �ضوبر  ب�ضاحن  ومرفق  �ضاعي  �أمبري  مللي  قدرتها 4200  تبلغ  قوية  ببطارية  مزود 
من هو�وي با�ضتطاعة 40 واط، ي�شتطيع �شحن البطارية حتى 70٪ من طاقتها �لق�ضوى 
خالل 30 دقيقة فقط. �جلهاز مزود بتقنية ت�ضريع �لر�ضوميات GPU Turbo 3.0، وهي 

حت�ضن �أد�ء توليد �لر�ضوميات لي�ضتمتع �مل�ضتخدمون باللعب ب�ضال�ضة فائقة.

وّفرت شركة هواوي بطل هواتفها الرائدة HUAWEI P30 Pro بلون »شروق الشمس العنبري« )Amber Sunrise( الرائع الجديد 
ربيع  أن أطلقته هواوي في  السعودية ومتاجر هواوي. ومنذ  العربية  المملكة  اإللكترونيات في  في مجموعة مختارة من متاجر 
المزايا  القوية ومجموعة من  المتفوقة والبطارية  األداء المذهل والكاميرات  أنه يجمع بين قمة  الهاتف  أثبت هذا  الجاري  العام 

المتقدمة، دون أن يتخلى عن جمال التصميم وجاذبية األلوان.

إصدار جديد بلون شروق الشمس العنبري 

أخبــار الشـركـــات
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  HUAWEI Y9 Prime

تجربة مختلفة كليا
هو�وي  من  كاملة مطلقة  �ضا�ضة عر�س  مع   2019  Prime  HUAWEI Y9 هاتف  ياأتي 
و�لثقوب  �لثلمات  من  متاما  خال  وهو   19.5:9 باعية  ون�ضبة  بو�ضة   6.59 بقيا�س 
�ضا�ضة  لأحبائك  نوعه  من  �لفريد  �حلو�ف  من  �خلال  �لت�ضميم  هذ�  يقدم  و�ملنزلقات. 
لروؤية  �لكفاية  فيه  مبا  وكبرية  �ونالين  �لأفالم  مل�ضاهدة  متاما  ومنا�ضبة  مثالية  كبرية 
كامل �أر�س �ملعركة عندما تغم�س نف�ضك يف �لألعاب بحيث ما تكون د�ئما يف �لريادة. عند 
عر�س �ل�ضور على �ل�ضا�ضة، تبدو باألو�ن حقيقية متاما كالعامل �ملحيط بك بف�ضل �ضا�ضة 

.+FHD
قد ينتج �حل�ضول و�لتمتع ب�ضا�ضة بهذ� �حلجم على ق�ضاء �ضاعات مطولة �أمام �ضا�ضة هذ� 

Prime 2019 على ترخي�س   HUAWEI Y9 لهاتف. ل د�عي لأي قلق! ح�ضل هاتف�
�ضركة تي يو يف رين لند ملعايري �ل�ضالمة لنبعاثات �ل�ضوء �لأزرق.

أكثر روعة
عر�س  ب�ضا�ضة  �لهاتف  هذ�  متتع  خلف  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  �ملنبثقة  �لتلقائية  �لكامري�  تعد 
كبرية. فهي قيا�س 16 ميجابك�ضل مع فتحة عد�ضة F2.2 وهي غري مرئية للعني �ملجردة 
�ج�ضام  على  و�لدقيق  �لفوري  �لتعرف  على  قادرة  وهي  �جلهاز.  ج�ضد  �ضمن  وتختبئ 
�ل�ضطناعي.  �لذكاء  قدر�ت  بف�ضل  ثمانية  �إلى  ت�ضل  �ضيناريوهات  مع  وكائنات خمتلفة 
وعندما تريد �أن تاأخذ �ضورة �ضيلفي، فقط فّعل �لكامري� ودعها تظهر من �حلافة �لعليا 
للجهاز خالل ثانية و�حدة. �لتقط �ضورة �ل�ضيلفي ثم بعدها �نتظر عودتها ملنزلها متاما 

كما خرجت منه.

أفضل الهدايا هي تلك التي يمكن أن نستخدمها لفترة طويلة وإن كنت لم تقرر بعد ماذا ستهدي أحبائك، لدينا أخبار رائعة لك. 
فقد طرحت هواوي منذ أيّام هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019، أحدث إصدارات سلسة هواتف Y. يبدو الهاتف جيدا مع أداء ممتاز 

فضال عن مزايا رائعة وفريدة. دعونا نستكشف في هذا المقال قدرات هذا الهاتف ولماذا نعتقد أنه هدية العيد األفضل ألحبائك.

الهدية  المثلى لكل المناسبات
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مطعم أنجيلينا 

تشكيلة واسعة
تتيح �لقائمة ت�ضكيلة و��ضعة من �أطايب �لفطور �ملميزة يوميًا من �ل�ضاعة 9 �ضباحًا ولغاية 
�ل�ضاعة 12:30 ظهرً� يف ’دبي مول‘، ومن �ل�ضاعة 8 �ضباحًا ولغاية �ل�ضاعة 12:30 ظهرً� 
�لتي تت�ضمن  �ل�ضهية  و��ضع من �خليار�ت  �ل�ضارقة، وتزخر بطيف  Mall يف   6 Zero يف 
�ختيار  �إمكانية  عن  ف�ضاًل  �ملميز«،  »�لفطور  و  ’�أجنيلينا‘»  و«فطور  �لباري�ضي«،  »�لفطور 
�لأطباق �ملف�ضلة من �لقائمة �ملح�ضرة ح�ضب �لطلب. وميكن لل�ضيوف بدء يومهم باأ�ضلوب 
مميز مع م�ضروب �ضوكول �أجنيلينا كال�ضيك �ل�ضاخنة ’�أفريكان‘ �ل�ضهري و�ملُكون من ثالثة 

�أنو�ع من �أجود بذور �لكاكاو �لأفريقية �مل�ضتوردة من �لنيجر وغانا و�ضاحل �لعاج.

تناسب كل األذواق
تنا�ضب  �لتي  �لد�فئة  �لأطباق  من  وو��ضعة  متنوعة  بت�ضكيلة  �ملميز  �لفطور  قائمة  حتفل 
كافة �لأذو�ق لقاء 147 درهم �إمار�تي، وتت�ضمن لفائف �خلبز بالزيدة و�لع�ضل و�ملربى، 
�ل�ضهرية  �لتقليدية  �ل�ضاخنة  �أفريكان  �ضوكول  وتوليفات  �ل�ضغرية  �لطازجة  و�ملعجنات 
و�لع�ضائر �لطازجة �لتي تعترب مقبالت مثالية متّهد لتجربة غنية. وت�ضتمر بعدها رحلة 
�ملذ�ق �لفريد مع �أ�ضناف كرو��ضون ’�أجنيلينا‘ �ملعدة مع �لبي�س �ملخفوق، �إلى جانب خيار 
�أو طبق بي�س بينديكت مع �ضل�ضة هولنديز �لتي  �أو �ل�ضلمون �ملدخن،  من حلم �حلب�س 
حتمل توقيع �ملطعم. ويحلو ختام �لوجبة مع تناول �ضلطة فاكهة طازجة ومنع�ضة �أو طبق 

حتلية مميز مع �لتو�ضت �لفرن�ضي، وهو تو�ضت بريو�س مقلي ومنّكه بالفانيال و�لقرفة.

أعلن مطعم ومقهى ’أنجيلينا‘، الوجهة الفاخرة والشهيرة بطابعها الباريسي الراقي، عن دعوة الضيوف لتجربة وجبات الفطور 
التي تزخر بأشهى األطايب الباريسية التقليدية والُمحّضرة بمنتهى اإلبداع باستخدام مكونات شرق أوسطية. وتأتي هذه الدعوة 
التي تتيح للذواقة بداية يومهم بكل نشاط وحيوية عقب توسيع العالمة لحضورها في اإلمارات العربية المتحدة مع افتتاح أحدث 

فروعها في مدينة الشارقة، ما يضمن لهم االستمتاع بوجبة فطور تعكس التوليفات الفرنسية األصيلة.

يقدم أشهى وجبات الفطور الفرنسي

أخبــار الشـركـــات
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Nikki Beach دبي

عالجات للوجه
�مل�ضتح�ضر�ت  بالب�ضرة،  ُتعنى  �لتي  �ملرموقة  �لباري�ضية  �لعالمة   ،Clarins �ضتت�ضّدر 
حمور  �ضتكون  �حلو��س  حُتاكي  �لتي  �لعالمة  فابتكار�ت   ،Nikki �ضبا  يف  �مل�ضتخدمة 
 Clarins عالمة  ت�ضتمّد  وغريها.  �جل�ضم  و�ضكر�ب  �جل�ضم  وتدليك  �لوجه  عالجات 
يف  ُتكّر�ضها  �لتي  �لنباتية  �ملكّونات  على  �لرتكيز  مع  عمالئها  �إلى  �لإ�ضغاء  من  �لوحي 
�ملكياج،  وم�ضاحيق  و�ملنزلية،  و�لن�ضائية  �لرجالية  �مل�ضتح�ضر�ت  من  �لذكية  ت�ضكيالتها 

وم�ضتح�ضر�ت �لعناية بالب�ضرة و�لعطور.

عالمات جديدة
يف هذ� �ل�ضدد، قالت روبرتا ليندو، مديرة �ل�ضبا ونادي �للياقة �لبدنية: »نحن مت�ضّوقون 
جدً� لالإعالن عن عالمات جديدة للعناية بالب�ضرة يف �ضبا Nikki. وقع �لختيار على هذه 

�لعالمات بالتحديد �نطالقًا من تف�ضيل عالجات ذ�ت نتائج فّعالة هدفها تقدمي حلول 
’�إعادة  وهي  �أل  �ل�ضبا  لنا يف  �ضعارً�  نعتمدها  �لتي  �ل�ضّتة  مفاهيم  تتمحور حول  مبا�ضرة 
�لإحياء‘، و’�لإ�ضالح‘، و’�ل�ضتجمام‘، و’�إعادة �ل�ضحن‘، و’�لتعايف‘، و’�لتجديد‘. ُي�ضّكل 

�ضبا Nikki مالذً� مَلن يبحث عن عالج �ضريع �أو َمن ين�ضد جتربة متكاملة«.

عالجات حصرية
من  وغريها  �لتدليك  عالجات  يف   Elemental Herbology م�ضتح�ضر�ت  �ضُت�ضتخدم 
بالب�ضرة على  �لعناية  �لر�ئدة يف جمال  �لربيطانية  �لعالمة  تقوم  �لعالجات �حل�ضرية. 
�أّن كل �ضيء  نظرية �لعنا�ضر �خلم�ضة �مل�ضتخدمة يف �لطب �ل�ضيني �لتقليدي، ومفادها 
�مل�ضتح�ضر�ت  ت�ضتعني  �ملثايل.  �لتو�زن  حتقيق  بهدف  بتناغم  يعمل  �أن  يجب  �حلياة  يف 
بتقنّيات مبتكرة ومكّونات ع�ضبية طبيعية ُتقّدم �أف�ضل تغذية   Nikki �مل�ضتخدمة يف �ضبا 

وعناية �ضاملة للب�ضرة.

Nikki ثالث مجموعة حصرية جديدة للعناية بالبشرة إلى قائمة عالجاته الحائزة جوائز. تعّوض العالجات التي يُتيحها  ضّم سبا 
المنتجع عن طبيعته التي تنبض بطاقة عالية، وتالئم الضيوف والنزالء المحليين الذين ينشدون االنقطاع عن العالم الستعادة 

نشاطهم وتوازنهم.

يستضيف أشهر العالمات في مجال العناية بالبشرة 
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is the largest hotel corporation in South Korea with over 40 years’ experience in the industry, operating 
a total of 30 hotels (19 in Korea, 11 overseas) in 7 countries including 4 hotel brands in Korea: SIGNIEL, 
LOTTE HOTELS & RESORTS, L7 HOTELS, and LOTTE City Hotels. The corporation has pursued continuous 
change and innovation in order to realize higher quality in all areas while striving to offer services and 
facilities with more sophisticated, refined quality.

LOTTE HOTELS & RESORTS 
Over 40 years’ experience in the industry

located in Lotte World Tower
As a luxury hotel located in Lotte World Tower, SIGNIEL Seoul, 
evocative of Burj Khalifa of Dubai, is the highest skyscraper 
representing South Korea. SIGNIEL Seoul, which opened in 2017, 
is the first hotel under the SIGNIEL brand designed to offer more 
than the values expected by high-end customers. Within two 
years, the hotel’s two restaurants STAY and BICENA each earned a 
Michelin star, making SIGNIEL Seoul the city’s best gourmet hotel. 
Providing a whole new level of services and facilities, SIGNIEL 
Seoul won numerous awards including “Asia’s Best New Luxury 
Hotel” from Global Traveler in 2017 and “Asia’s Best Luxury Hotel” 
from Villegiature Award in 2018. The luxury hotel brand SIGNIEL 

has gone beyond services available in premium hotels and now 
stands for world-class luxury where customers can experience 
personalized services at the highest level.

Provide unchanging satisfaction
As the root of all LOTTE HOTELS & RESORTS, LOTTE HOTELS & 
RESORTS has continued to provide unchanging satisfaction 
to customers around the world with guaranteed high-quality 
services and facilities. LOTTE HOTELS & RESORTS, the five-star 
hotel with classic formality complete with detailed services and 
care, has always moved the hearts of customers. 

أخبــار الشـركـــات
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Ready, set, summer! Travelers seeking unforgettable experiences this summer 
without breaking the bank, can avail a massive 25% off at over 250 Marriott 
International properties across the Middle East and Africa!

MARRIOTT INTERNATIONAL 
TRAVELERS CAN SAVE UP TO 25% OFF

best available rate
Until 25th September, guests who book directly through Marriott 
Bonvoy can save as much as 25% on the best available rate 
including complimentary breakfast for members, and 15% off 
excluding breakfast for non-members. With the newly revamped 
Marriott Bonvoy program, members will earn more points on 
stays starting with their second stay and points can be redeemed 
for free nights, flights, exclusive experiences on Marriott Bonvoy 
Moments, and much more.

History and Culture buffs
Culture vultures wanting to discover the majesty of Egypt’s 
Pyramids can expect an unparalleled location in Marriott Mena 
House, Cairo. This 5-star hotel, which has welcomed numerous 
heads of state, allows travelers to bask in its storied history while 
benefiting from modern luxury.

Art & Design 
The newly opened W Dubai – The Palm is a design dream, where 
traditional is juxtaposed with modern, organic meets manmade 

and order challenges chaos. From the hotel’s iconic “W” sign 
patterned to resemble an evaporated desert river bed, to the 
modern graffiti adorning the walls of every room, there is a detail 
to be discovered in every corner.

Foodies 
Sample the flavors of the world at 10 different restaurants and 
lounges at the JW Marriott Marquis Dubai, including Japanese, 
Italian, Indian and Thai cuisine. What’s more, with the properties’ 
prime position in the heart of Downtown Dubai housing the iconic 
Burj Khalifa, Dubai Mall and Dubai Opera, a multitude of culinary 
destinations is at each guest’s fingertips.

Cityscapes 
Cape Town’s urban oasis-inspired 15 on Orange, Autograph 
Collection, is situated close to the city’s central park and heritage 
site, the Company’s Garden, and one of the seven natural wonders 
of the world, Table Mountain National Park. Guests can discover 
the city and then retreat to the hotel’s botanical inspired oasis.
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One of the world’s leading Peruvian restaurants, La Mar by Gastón Acurio, is announced as the latest culinary addition to 
The Royal Atlantis Resort & Residences, set to open late 2020. Celebrating the authentic and diverse flavours of Peruvian 
gastronomy, the restaurant’s contemporary design and elegant interior will provide the perfect backdrop for La Mar’s 
signature cebiche, freshly grilled anticuchos and pisco-led cocktails.

Royal Atlantis Resort 
Featuring the acclaimed cuisine of 
chef Gastón Acurio

over 50 restaurants
Synonymous with his country’s cuisine and largely responsible for 
having successfully brought the nation’s fare to the global stage, 
Gastón Acurio opened his first restaurant in 1994 and began 
transforming Lima into the culinary capital of South America. Now 
with over 50 restaurants worldwide, including three in the USA, 
Acurio has won the hearts and stomachs of worldwide food lovers 
with his unparalleled cebiche, unique Peking-style guinea pig 
pancake, and desserts inspired by his childhood. In 2018 Acurio 
was awarded The Diners Club Lifetime Achievement Award, 
regarded as one of the most prestigious accolades in the world of 
gastronomy.

include an open kitchen
Located at mezzanine lobby level in The Royal Atlantis Resort and 
Residences, La Mar by Gastón Acurio will be the first traditional 
cebichería in Dubai, welcoming guests to an intimate space 
devoted to the South American tradition of cebiche and pisco 
sour. With a casual elegance and easy-going vibe, the signature 
features of La Mar will include an open kitchen, cebiche bar and 
an anticucho grill, where Acurio’s team of expert chefs will prepare 
marinated fish as well as tiraditos, causas and marinated anticucho 
skewers.

أخبــار الشـركـــات
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Adidas + KANYE WEST announce the YEEZY BOOST 700 V2 Tephra. It will be available 
globally on June 15, 2019 with a recommended retail price of AED 1,299.

Adidas + KANYE WEST 
Announce the YEEZY Tephra

composed of beige textile
The YEEZY BOOST 700 V2 Tephra features an upper composed of beige textile/canvas and premium leather 
with beige nubuck and suede overlays, with reflective details throughout. The full-length drop in boost midsole 
provides comfort and stability. The YEEZY BOOST 700 V2 Tephra will be available on adidas.com/YEEZY, select 
retailers and YEEZY SUPPLY. A full list of retailers can be found at adidas.com/YEEZY.
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هواوي 

منصة متكاملة
�ضممت هو�وي جهاز »ميدياباد �إم 5 ليت« مل�ضتخدمي �لأجهزة �للوحية �لذين يريدون كل 
�ضيء يف �آن و�حد، فهو ل يكتفي بتلبية جميع �لحتياجات �ملهنية للم�ضتخدم فح�ضب، بل 
ي�ضيف �إلى ذلك تلبية �لحتياجات �ل�ضخ�ضية �لرتفيهية �أي�ضًا، فهو ميتاز بجودة �ضوتية 
عالية حتاكي �لنجوم مع �ضا�ضة عالية �لدقة ليمنح �مل�ضتخدم متعة م�ضاهدة �لأفالم عليه 
تو��ضعًا  �أكرث  قدر�ت   »5 »تي  �لطر�ز  يقدم  �آخر  ومن جانب  و�قعًا.  �أحد�ثها  يعي�س  وكاأنه 
لأطفالهم،  لوحي  �ضر�ء �جلهاز  يريدون  �أو من  �للوحي  للجهاز  �مل�ضتخدمني �جلدد  تفيد 

فهو م�ضمم ليقدم جميع �لوظائف �لأ�ضا�ضية مع عدد �ملز�يا �لإ�ضافية لالأطفال.

قياس مميز
مقا�س 10.1  من  �أنه  نذكر  ليت«   5 �إم  »ميدياباد  �جلهاز  مو��ضفات  �أهم  �إلى  وبالعودة 
فتقدم  بك�ضل   1200×1920 تت�ضمن  �لدقة  عالية  ممتازة   IPS ب�ضا�ضة  ومزود  بو�ضة 
�للوين  �ل�ضا�ضة وت�ضبعها  تباين  باأنه ي�ضبط  �لأب�ضار. وميتاز �جلهاز  و�ضوحًا فائقًا ميتع 
ت�ضغيل  �ضيناريوهات  من  �ل�ضتخد�م  طبيعة  مع  تتكيف  ذكية   خو�رزميات  �إلى  ��ضتنادً� 

�لفيديو �إلى ت�ضفح �ل�ضور، فتكون �لنتيجة عر�ضًا مرئيًا ناب�ضًا باحلياة. 

بأول جهاز  القطاع  أن دخلت هذا  اللوحية منذ  األجهزة  المستخدم بأحدث تقنيات  لتزويد  العمل بال كلل  تواصل شركة هواوي 
لوحي من طراز »ميدياباد« )MediaPad(. وهي تنطلق في تحقيق ذلك من رؤية شاملة، فهي ال تكتفي بتطوير أجهزة لوحية تلبي 
االحتياجات الشخصية والمهنية للمستخدمين البالغين، بل تعمل على نطاق أوسع بتقديم أجهزة لوحية تناسب المستخدمين 
الصغار أيضًا. واليوم حين تطلق هواوي الجهاز اللوحي الجديد »ميدياباد إم 5 اليت« )HUAWEI MediaPad M5 lite( وشقيقه 
الجهاز اللوحي »ميدياباد تيHUAWEI MediaPad T5( »5( على التوالي، بإمكانها أن تقول بثقة راسخة أن لديها جهازا لوحيًا 

لكل فئة من المستخدمين.

تقدم ميدياباد إم 5 اليت 
وميدياباد تي5 بمزايا مدهشة
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كيف تجعل من عالمتك التجارية 
محبوبة و مرغوبة و تستحق المتابعة؟

www.sawsanabuomar.com
 contact@sawsanabuomar.com

من �ملتعارف عليه �أن �ل�ضركات و �لعالمات �لتجارية من خمتلف �ل�ضناعات و �لقطاعات تبذل جهد� كبري� يف �إعالناتها لتحقيق 
�لر�ضالة  �إي�ضال  تف�ضل يف  و  �لإعالنات مبتذلة  تلك  �لذي يجعل بع�س من  �لأمر  �مل�ضتهدف،  و بني جمهورها  بينها  �لتقارب فيما 
�ملطلوبة. بالطبع، فاإن �ل�ضعوبة تكمن يف جعل �لإعالن و بالتايل �لعالمة �لتجارية �أو �ملوؤ�ض�ضة �أكرث و�قعية و متعة و �إثارة للجمهور، 

و لكن لي�ضت باملهمة �مل�ضتحيلة عند �تباع �خلطو�ت و �لإر�ضاد�ت �لتالية: 

�أو  �أ�ضبح من �ل�ضهولة مبكان �كت�ضاف �حلمالت �لإعالمية و �لإعالنات �ملقلدة  كن مبدعا: يف عامل �لإنرتنت و �ل�ضو�ضال ميديا، 
�مل�ضتوحاة من دعايات و حمالت �أخرى. �جلمهور يكره ذلك و ب�ضدة. لذلك، �بق ذهنك منفتحا لأفكار جديدة و مفاهيم حديثة 

ت�ضاعدك على �بتكار حمالت و �إعالنات يقوم �لآخرون بتقليدها و لي�س �لعك�س.
كن �ضادقا: على �لرغم من وجود لغة ر�ضمية حتكم �ل�ضركات و �لعالمات �لتجارية، �إل �أنها تفقد فعاليتها خا�ضة عند �لتو��ضل 

مع �جلمهور �مل�ضتهدف. يجب �لدمج ما بني �لأ�ضلوب �لر�ضمي للتخاطب مع �لتو��ضل �لإن�ضاين و �لعفوي لتحقيق �أهد�ف �حلملة.
لك�ضر  خطاباتهم  يف  �لطريفة  �لق�ض�س  و  �لنكت  ي�ضتخدمون  �لرفيعة  �ملنا�ضب  ذو  و  �ل�ضيا�ضيون  و  �لروؤ�ضاء  كان  �إن  ظريفا:  كن 
�جلمهور  مع  تو��ضلهم  و  حمالتهم  يف  �لنمط  نف�س  �تباع  من  للموؤ�ض�ضات  مانع  فال  �جلماهري،  مع  �لتو��ضل  ج�ضور  مد  و  �جلليد 

امل�شتهدف، ب�شرط االلتزام باأهداف احلملة و االبتعاد عن االبتذال.
كن قريبا: التوا�شل الفعال و الوالء للعالم التجارية يتم تعزيزه من خالل االنتباه اإلى االأمناط اجلديدة و كل ما هو مرغوب و �شعبي 

من قبل �جلمهور، و توظيفه خالل �لتو��ضل و �لتخاطب مع �جلمهور �مل�ضتهدف. 

سوسن أبو عمر، 
الملكي  المعهد  في  عضوة 

للعالقات العامة في لندن
خبيرة في العالقات العامة 

و االتصال المؤسسي






