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alhabtoorcity.com

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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GIGI HADID 
CARRIES “K/IKON” TOP 
HANDLE BAG IN PARIS

American model Gigi Hadid was spotted carrying KARL 

LAGERFELD’s new K/Ikon top handle bag while in Paris on 

Wednesday. The K/Ikon’s silhouette was inspired by Karl Lagerfeld’s 

iconic tie and collar. The bag is now available in a range of colors, 

sizes and prints at KARL LAGERFELD stores worldwide, plus KARL.

COM and via select wholesale partners. The bag is from “THE EDIT” 

by Carine Roitfeld, for which the visionary fashion stylist selected 

her must-have looks from KARL LAGERFELD’s Fall 2019 collection. 

Roitfeld has been appointed as Style Advisor of the KARL LAGERFELD 

brand, and THE EDIT features her essential styles for easy, effortless 

travel. While in Paris for Fashion Week, Hadid also attended a 

celebration for “A Tribute to Karl Lagerfeld: The White Shirt Project,” 

hosted at the Maison KARL LAGERFELD lastly.  Hadid participated 

in the global tribute initiative and created a bespoke white shirt in 

honor of Karl Lagerfeld’s legacy and his most iconic design.
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Fashion World - Dubai

تشكيالت من األزياء العالمية
�أزياء مرموقة  لدور  �لعاملية  �لأزياء  ت�شكيالت  �أحدث  ��شتعر��ض  �لعاملي  �مللتقى  مت خالل 
�لعامليات  �لنجمات  �أ�شهر  �أزياءها جمموعة من  �رتدت  و�لتي  كو�ن«  »كري�شتيان  د�ر  مثل 
»روبرت  د�ر  �إلى  �إ�شافة  بي،  كاردي  �لنجمة  �لى  �إ�شافة  بيون�شيه  و  غاغا  ليدي  �أمثال 
�لعار�شتني  من  كل  موؤخرً�  مالب�شها  �رتدت  و�لتي  لها  مقرً�  لندن  من  تتخذ  و�لتي  وون« 
�ل�شهريتني جيجي حديد وناديا دزياك �حتفاًل باطالق جمموعتها �ملميزة و�لفاخرة من 

من  عدد  م�شاركة  دبي«  فوروورد  »فا�شن  من  �جلديد  �ملو�شم  و�شهد  �جلاهزة.  �ملالب�ض 
و��شحة يف جمال عر�ض  ب�شمة  لهم  كانت  �لذين طاملا  و�لإقليميني  �لعامليني  �مل�شممني 
�لأزياء و�لذين �عتادو� على �لتو�جد يف هذ� �حلدث ب�شكل فّعال، مثل �أماتو و�أتيليه ُزهره 
مثل  �ملعروفني  �جلاهزة  �لألب�شة  م�شممي  جانب  �إلى  �جل�شمي  ويو�شف  �شينكو  ومايكل 

�أروى �لبناوي وبهنوود ح�شة فال�شي وكيبا وروين حلو و�شدمي وفاروين مروة.

شهدت فعالية الموضة األبرز في دبي »فاشن فوروورد دبي«، تطوراً ملحوظًا منذ تأسيسها عام 2013، لتصبح اليوم واحدة من 
أكثر األحداث المرتقبة في عالم األزياء من جانب الكثيرين على مستوى المنطقة والعالم. سلط الحدث الذي انطلقت  فعالياته 
في حي دبي للتصميم واستمر لمدة أربعة أيام الضوء على مجموعة واسعة ومتنوعة من األزياء الراقية والعصرية التي يقدمها 

نخبة من المصممين المحترفين والصاعدين الساعين إلضافة بصمتهم الخاصة.

 تسلط الضوء  على  تطلعات  المصممين  العالمين 
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Montblanc Star Legacy

روح األناقة المتأصلة
ت�شتمد ت�شكيلة »مون بالن �شتار ليجا�شي« �إلهامها من تر�ث »ميرنفا«، ومن �شاعات �جليب 
لل�شركة �لتي مت ت�شنيعها يف �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر ومطلع �لقرن �لع�شرين. و�عتلت 
�شاهم يف  �خرت�ع،  برب�ءة  للتاج  نظامًا  ت�شّمنت  لأنها  �لإبد�ع  قمة  �آنذ�ك  �ل�شاعات  هذه 

قيادة �ل�شركة نحو حتقيق جناح ملمو�ض ويف مرحلة مبكرة على م�شتوى �لعامل.

تصميم كالسيكي
�لت�شميم  رموز  ليجا�شي«  �شتار  بالن  »مون  �شاعات  ُتظهر  �ملتاأ�شلة،  �لأناقة  بروح 
حبات  تاأثري  تعطي  �لطرفني  على  �ن�شيابية  �نحناءة  مع  �لد�ئرية  �لعلب  مثل  �لكال�شيكي 
وتيجان  �أي�شًا؛  �جلانبني  على  متدرج  بت�شميم  �لعرو�ت  جانب  �إلى  �ملل�شاء؛  �حل�شى 

�لفني  بالنمط  مزّينة  جذ�بة  و�أقر��ض  �ل�شهري،  بالن«  »مون  �شعار  مع  �لب�شلي  بال�شكل 
للنجوم �ملتوهجة.

النجوم المتوهجة
�لنجوم  لر�شمة  �لفني  �لد�ر  بنمط  للمر�أة  ليجا�شي«  »�شتار  �شاعات  يف  �لقر�ض  ياأتي 
�ملتوّهجة يف �لو�شط، مع حلقة �أملا�شية فاتنة ومميزة عند موؤ�شر �ل�شاعة 6 حتيط بعد�د 
�حلديدية،  �ل�شكة  ب�شكل  للدقائق  م�شارً�  �لأخرى  �جلمالية  �لتفا�شيل  وت�شمل  �لتاريخ. 
والذي يجذب االنتباه على وجه التحديد نظرًا الأنه يت�ضمن نقاطًا بداًل من اخلطوط )وهي 
مل�شة نادرة موجودة فقط يف بع�ض �لطر�ز�ت من �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر �أو بد�ية �لقرن 
العلوية وال�ضفلية املتداخلة والتي  الع�ضرين(، وكذلك النمط الزخريف الراقي باخلطوط 
حتدد حواف القر�ص. وا�ضتكمااًل للت�ضميم العام، يحتوى قر�ص املينا على عقارب جذابة 

ب�شكل �ل�شعفة، مما ي�شاهم يف تعزيز �جلو�نب �جلمالية �لع�شرية و�لكال�شيكية لل�شاعة.

بوحي من تراث »مينرفا« االستثنائي الذي يعود إلى العام 1858، تضيف »مون بالن« ساعة جديدة للمرأة إلى تشكيلتها »ستار 
ليجاسي«، والتي تتضمن خاصية عرض مراحل القمر، وحلقة ألماسية مميزة على قرص المينا، وسوار من جلد سفوماتو باللون 

الرمادي.

 الجديدة للمرأة
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Breitling
تستقبل الضيوف في منتجع كيلي سالتر

بريتلينغ  قمة  خالل  األمريكية  المتحدة  للواليات  الغربي  الساحل  على  مؤخرًا  طاقتها  كامل   )Breitling( بريتلينغ  ركزت 
سالتر  كيلي  منتجع  إلى  الداخل  باتجاه  القمة  فعاليات  انتقلت  هيلز،  بيفرلي  في  باذخ  افتتاح  حفل  فبعد   .)Breitling(

لركوب األمواج في ليمور بكاليفورنيا.

ثارة التجربة
من  مفاجئة  زيارة  ت�ضمنت  التي  هيلز،  بيفريل  يف   )Breitling( بريتلينغ  قمة  بعد 
يف  االإثارة  م�ضتوى  ارتفع  بيت،  براد  لل�ضينما   )Breitling( بريتلينغ  فريق  ع�شو 
التجربة الرائعة يف منتجع كيلي �ضالتر اال�ضتثنائي لركوب االأمواج يف ليمور. وهناك 
قام �شالتر، �لذي ُيعترب ب�شورة عامة و�حًد� من �أعظم ر�كبي �لأمو�ج على �لإطالق، 
مع زميلتيه يف فريق ر�كبي �لأمو�ج �شتيفاين جيلمور و�شايل فيتزجيبونز، بالرتحيب 
بربيتلينغ )Breitling( و�ضيوفها يف منتجع ركوب االأمواج، الذي ي�ضم بحرية اأمواج 

�ضنع  من  ُملتّفة  موجة  اأكرب  ركوب  فيها  االأمواج  لراكبي  ا�ضتثنائية ميكن  ا�ضطناعية 
�لإن�شان يف �لعامل.

ساعة الغواصين
الغوا�ضني  �ضاعة  باإطالق  االأمواج  ركوب  منتجع  يف   )Breitling( بريتلينغ  �حتفلت 
�ضراكة  يف  ِنعت  �ضُ التي   )Superocean Outerknown( �أوترينون  �شوبر�أو�شن 
يف  �ضالتر  �ضارك  التي  امل�ضتدامة  للمالب�ص   )Outerknown( �أوترينون  �شركة  مع 

LIFE STYLE
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تاأ�شي�شها. كما �شهدت هذه �لفعالية �إطالق جمموعة �شو�ر�ت ناتو �جلميلة و�ملبتكرة 
اأوترينون  ابتكرته  الذي   )®ECONYL( �إيكونيل  خيط  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتد�مة، 
)Outerknown(، وهو خيط معاد تدويره بالكامل وقابل الإعادة التدوير لعدد غري 
التي  املُهملة  ال�ضيد  �ضبكات  ذلك  يف  – مبا  �لنفايات  من  نع  �شُ �ملر�ت  من  حمدود 

ُجمعت من �ملحيطات.
التي  ملهاراتهم  ا  عر�ضً االأمواج  لركوب   )Breitling( بريتلينغ  فريق  �أع�شاء  وقدم 
االأمواج  ركوب  لتجربة  فر�ضة  ال�ضيوف  لبع�ص  �ضنحت  كما  العامل،  اأبطال  جعلتهم 

�لر�ئعة يف �ملنتجع.

حفل وداعي
و�خُتتمت  خم�ش�شة.  �إعالمية  فعاليات  �شملت  �ليوم  طو�ل  �أخرى  ن�شاطات  جرت 
قمة بريتلينغ )Breitling( يف امل�ضاء بحفل كوكتيل وقت غروب ال�ضم�ص، تاله ع�ضاء 
”�لقمم  �لتنفيذي لربيتلينغ )Breitling( قائاًل:  ود�ع. وحتدث جورج كرين، �ملدير 
باإر�شال ر�شائل مبا�شرة وفورية وو��شحة حول و�شع عالمتنا  لنا  �لتي نعقدها ت�شمح 
التجارية. وهذه القمة خري مثال على ذلك، حيث �ضنحت لنا فر�ضة تقدمي منتجاتنا 
حياتها  منط  ُيعجبنا  موهوبة  �شخ�شيات  وبح�شور  ��شتثنائي  مكان  يف  �جلديدة 

ونت�شاطر معها قيًما متماثلة. 
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Action is now needed
The illegal trade in rhino horn and poaching was one 

of the subjects debated in Geneva last August during 

the Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES), demonstrating 

the urgency with which action is now needed. Staying 

ahead of poachers is a race against time, every time. Using 

innovative technologies such as thermal intelligence, 

surveillance teams can stay ahead of the poachers. We are 

proud and delighted to support Kevin Pietersen’s SORAI 

organisation in this goal for our future generations and 

global biodiversity.” Ricardo Guadalupe - CEO of HUBLOT

 

Big Bang Unico SORAI
Symbolic of the alliance, this 45-mm ceramic dial has 

donned the sandy tones of the sumptuous African bush 

and houses the image of a white rhinoceros. Strapped 

onto a matching NATO bracelet, the Big Bang Unico 

SORAI can express its commitment with personality by 

adopting the camouflage style of the second bracelet, 

made of rubber. The selective vulcanisation technology 

produces motifs in long-lasting colours that are perfectly 

drawn with an accuracy of a tenth of a millimetre, a 

first in the watchmaking world. This timepiece will be 

released as a special edition of 100 models.

LIFE STYLE
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Two-thirds of rhinoceros species may disappear in our lifetime, which would be an irreversible 
loss for our planet; and its main cause is poaching. Hublot has committed to a partnership with 
Kevin Pietersen and SORAI – Save Our Rhino Africa India – to conserve rhinoceroses threatened 
with extinction. This commitment takes the form of the Big Bang Unico SORAI, from which a large 
proportion of the funds raised from sales will be directly paid to Care for Wild for the care and 
conservation of orphaned baby rhinoceroses, and to the South African National Parks agency 
to reinforce their nocturnal surveillance capabilities using airborne thermal intelligence tools. 
In buying the time piece, 100 people will thus become involved in this initiative undertaken by 
Hublot on the recommendations of SORAI.

BIG BANG UNICO SORAI 
Act with Hublot to conserve Rhinoceroses
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Montblanc
اإللهام.. التواصل من جديد مع العالم

من  وعالمًا  جديدة  آفاق  تتيح  االستكشاف  حرية  فإن  هناك،  إلى  للوصول  تخوضها  التي  الرحلة  أو  الوجهة  كانت  مهما 
التجارب الُمـثرية. وفي حين أن االنطالق في عطلة يمكن أن يُجدد الذهن وينعش الجسم، تحمل رحالت السفر لألعمال 
فاألمر  المعرفة.  وتعزّز  الفكر  تثري  أنها  إذ  ما،  صفقة  إبرام  مجرد  الناجحة  العمل  رحلة  وتتخطى  تُنسى.  ال  وتجارب  رؤى 
يتعلق بتجربة مكان مختلف، واالستمتاع بالثقافة المحلية، واغتنام كل لحظة ممكنة وتحويلها إلى مغامرة حقيقية. 
تدعو  الجديدة،  حملتها  ومع  متجددة.  بنظرة  الوطن  إلى  والعودة  المحيط،  بالعالم  مغزى  ذي  رابط  إلنشاء  فرصة  إنها 
»مون بالن« المسافرين إلى إعادة التواصل بالعالم عبر السفر، ترافقهم في رحالتهم جوانب الموثوقية واألناقة التي 

تمتاز بها أمتعة وأكسسوارات الدار.
Dani Hana -داني حنا

 العثور على اإللهام 
’مون  يف  »نوؤمن  بالن«:  »مون  لد�ر  �لتنفيذي  �لرئي�ض  بارتزكي،  نيكول�ض  ويقول 
لعالمتنا  يكن  ومل  احلياة.  مدى  لل�ضفر  امل�ضتمرة  بالفوائد  را�ضخًا  اإميانًا  بالن‘ 
التجارية اأن تب�ضر النور دون الفكر املتاأ�ضل واملقرتن بروح اال�ضتك�ضاف ملوؤ�ض�ضينا. 
�لعام جمموعة جديدة من منتجات  �بتكرنا يف هذ�  �إنه ي�شري يف عروقنا. ولقد 

حيث  من  لعمالئنا؛  �ليومية  �حلياة  متطلبات  مع  متامًا  تتنا�شب  �لتي  �ل�شفر 
مكان  من  وينتقلون  حركة  يف  دائمًا  اإنهم  احلياة.  واأ�ضلوب  واالأعمال،  الفخامة، 
�أفكار  و�إيجاد  �لإلهام،  على  للح�شول  حولهم  من  �لعامل  �إلى  وينظرون  لآخر، 
وعملية  وموثوقة،  مثالية  �ل�شفر  منتجات  من  �جلديدة  ت�شكيلتنا  وُتعد  جديدة. 

و�أنيقة، وجتعل من كل رحلة جتربة ممتعة للغاية«.

LIFE STYLE & FASHION
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مون بالن نايت فاليت
�ملتنوعة  بخ�شائ�شها  بالعجالت«  فاليت  نايت  بالن  »مون  حقيبة  ومتتاز 
�أو مغامر جريء. وتاأتي  �أي م�شافر ع�شري  �لتي تتنا�شب مع  وموثوقيتها �لعالية 
ت�شكيلة MY4810# من حقائب االأمتعة مبركبات البويل كربونات خفيفة الوزن 
مع عجالت ذات حممل كروي، وذراع لالمتداد قابل لل�ضبط بو�ضالت متعددة، 

وهي متوفرة باإ�شد�ر �أ�شغر، وبلون ف�شي �أنيق لإ�شفاء مل�شة مميزة من �لأناقة.

مون بالن اكستريم
�إن �حلياة يف �ملدينة تت�شم ب�شخبها ووتريتها �ل�شريعة يف بع�ض �لأحيان، وتتطلب 
�أحدث  �ك�شرتمي   بالن  »مون  وتعترب  �لوترية.  هذه  تو�كب  و�أك�ش�شو�ر�ت  حقائب 
مظهر  مع  �ملدينة،  يف  �حلياة  وترية  مع  لتتما�شى  ت�شميمها  مت  لت�شكيلة  تطوير 
األياف الكربون، وجلد عادي واأجزاء معدنية  يجمع بني اجللد ونق�ص مطبوع من 
باأحزمة  و�حلقائب  �لظهر،  �شنط  وتعترب  �لالمع.  غري  �لأ�شود  باللون  م�شافة 
للكتف، واملغّلفات، وحافظات الوثائق، و�ضنطة الكمبيوتر املحمول مبثابة منتجات 

مثالية وعالية االأداء الأولئك الذين ينطلقون دائمًا لالأمام نحو حتقيق اأهدافهم.

مايسترستوك أوربان
�شمات ع�شرية.  �ملطلقة و�جلذ�بة مع  �لأناقة  �أوربان« بني  »ماي�شرت�شتوك  متزج 
ويتم ت�شنيعها من �جللد �لناعم �لأ�شود ملنحها مظهرً� ب�شيطًا ولكن بكل �أناقة. 
ي�ضتمتعون  الذين  الأولئك  فهي  الوثائق،  وحافظات  واملغلفات  الظهر  �ضنط  اأما 
مبوازنة اختياراتهم ملالب�ص العمل االأنيقة مع االأك�ض�ضوارات اجلذابة واملعا�ضرة. 
وميتزج اجللد املميز غري الالمع بلم�ضات م�ضقولة على االأجزاء املعدنية امل�ضافة، 
وعلى احلرف M االأيقوين على مكب�ص ال�ضّحاب، وتفا�ضيل الدرزات ذات النمط 
ثالثي االأ�ضالع لتعزيز جوانب احلرفية الفنية. وملظهر جذاب اأكرث، تتوفر قطع 

خمتارة بظالل لونية جديدة كليًا من �أزرق �لكوبالت.
منتجات  وتوفر  املطار!  اإلى  انطلق  ثم  �ضفرك  جواز  واحمل  حقيبتك،  ر  ح�ضّ
»مون بالن« لل�ضفر اأداًء موثوقًا ومرونة عالية، ووظائف عملية ذكية حتى يتمّكن 
�مل�شافرون لالأعمال و�مل�شتك�شفون و�ملتجّولون من �لرتكيز على ما يهمهم بالفعل.. 

�إعادة �لتو��شل مع �لعامل عرب رحالتهم �ل�شتك�شافية.

LIFE STYLE & FASHION
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Finding inspiration through travel
Finding inspiration through travel has been one of the Maison’s 
guiding principles since 1906…  
“At Montblanc, we inherently believe in the lifelong benefits of travel. 
Our brand would not exist without this understanding coupled with 
the spirit of exploration by our founders. It’s in our DNA. This year 
we have created a travel line that perfectly fits the day-to-day life 
of our customers: luxury, business and lifestyle. They are always on 
the move, looking at the world around them for inspiration and 
finding new ideas. Our travel assortment makes perfect companions, 
reliable, functional and stylish, they contribute to making every 
journey an enjoyable experience”; says Nicolas Baretzki, Montblanc 
CEO.
Overnight work trips, cross-city expeditions or epic odysseys to 
distant places, the assortment features three new lines that are 
complementary, allowing travellers to combine them based on 
functional needs and style preferences. Each piece is made in Italy 
with a commitment to high standards of craftsmanship and material 
sourcing.

Montblanc Nightflight
Montblanc Nightflight Trolley is a versatile and reliable travel essential 
for any modern traveller or intrepid adventurer. The #MY4810 line 
of lightweight polycarbonate trolleys with their 360° degree ball-
bearing wheels, multi-stop adjustable extension handle bar is now 
available in a more compact version and in a sleek silver colour for 
an added touch of sophistication. Urban life can be fast-paced and 
intense at times, and requires luggage and accessories to keep up 
with the pace. Montblanc Extreme 2.0 is the latest iteration of a 
collection built for the pace of urban life with a technical look pairing 
leather with a carbon fibre print motif, plain leather and matt black 
metal fitting. The Backpacks, Cross-body Bags, Pouches, Document 
Cases and Laptop Case are the ideal high performance companions 
for those who always go a step further in their pursuit of their goals.
Meisterstück Urban blends clean and sleek sophistication with 
an urban attitude. Crafted from soft black leather for a simple yet 
sophisticated look. The Backpacks, Pouches and Document Cases 
are made for those who enjoy balancing smart business attire with 
contemporary clean accessories. The signature matt leather is paired 
with brushed finishes on the metal fittings, the iconic M on zip 
pullers and triangular stitching detailing to enhance craftsmanship. 
For a bolder statement look, selected pieces are available in an 
electrifying brand new shade of cobalt blue.
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Montblanc introduces a new luxury travel assortment for business travellers who seek smart 
travel solutions and enhanced mobility so they can experience a different, more enriching kind 
of travel. Whatever the destination or the journey to get there, the freedom to explore opens 
up new perspectives and a world of enriching experiences.  While a holiday trip can refresh the 
mind and body, business travel yields unforgettable insights. More than just about sealing a deal, 
a successful business trip is culturally and intellectually invigorating. It’s about experiencing a 
different kind of place, soaking up the local culture and turning every possible moment into a 
real adventure. It is a chance to make a meaningful connection to the world around and return 
home with a fresh outlook. With its new campaign, Montblanc invites travellers to reconnect 
to the world through travel, accompanied on their journey with the reliability and style of the 
Maison’s luggage and accessories. 

Montblanc
Travel For Inspiration
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TOD'S
تطلق مجموعتها النسائية الجديدة  

األناقة هي واحدة من األساسيات النوعية التي تحتاجها كل امرأة وتميزها عن غيرها، فهي تضفي أثرًا جيدًا ليس على المظهر 
راقية  حياة  عيش  لها  وتضمن  ومطمئن  مريح  حياة  بأسلوب  امرأة  كل  تغني  حيث  بأكملها  الحياة  على  بل  وحسب،  الكلي 
أمًرا  أو مناسبة ما  الزي والمظهر المناسب لحدٍث  ومتحضرة. وهذا هو الحال بشكل خاص في تلك األيام، عندما يصبح اختيار 
نادر حدوثه. وهنا ينبثق مفهوم األناقة الراقية والموضة في اآلونة األخيرة من أهمية تكوين الوعي الشخصي المتكامل حول 
الفورية  واألفكار  السريعة  اإليماءات  خالل  من  العوامل  هذه  تطوير  ويتم  والسهولة:  السالسة  و  السرعة  عوامل  وجود  أهمية 

والتعبير الحقيقي.

LIFE STYLE & FASHION
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اإلرادة اإليطالية
Tod›s اأ�ضلوب االأناقة الغري متكّلف املبنية على اأ�ض�ص  من اأجل ذلك قّدمت عالمة 
�ملعرفة �لفريدة و�ل�شاملة بكل ما هو �أ�شلي ونوعّيو حيث تتغلغل �جلينات �لإيطالية 
ومع  و�أ�شالة،  �شغف  بكل  يدويًا  �مل�شنعة  �لأ�شياء  وتقدير  �لتفا�شيل  باأدق  لالهتمام 
احلر�ص الدائم على دعم االإرادة االإيطالية يف اأف�ضلية اتخاذ اأ�ضلوب احلياة ال�ضريع 
والتكّلف  التدقيق  �ضدة  عن  والغ�ص  املتكّلف  االأ�ضلوب  جتاه  الوقت  نف�ص  يف  واالأنيق 

حلياة �أكرث �شعادة وب�شاطة.

تصاميم عصرية
و�شتاء 20/2019 ت�شاميم جديدة م�شنوعة  ملو�شم خريف   Tod›s ت�شم جمموعة 
من اجللد بالطبع. وهي القما�ص املثايل والقابل للتكيف يف اتخاذ اأي منط اأو �ضكل 
على �لفرد. مت ��شتخد�م جلد �ل Nappa حلياكة معاطف �لرتن�ض بتطيعاتها �لبارزة 
�ملتعّرجة  اتها  بق�شّ و�ل�شر�ويل  و�لقم�شان  و�لتنانري �جلميلة،  �لأنيقة،  و �جلاكيتات 
و�مللم�ض  �ل�شكل  �أنثوية  لتكون  �لكال�شيكية  �لت�شاميم  حياكة  مت  كما  �ل�شبيانية. 
باأ�ضلوب  يتميز  الذي  واجلاكار  امل�ضّلع  الرتيكو  قما�ص  اإ�ضفاء مزيجًا من  من خالل 
باإحكام عند اخل�ضر.  تتو�ضط  التي  اإلى ت�ضاميم االأحزمة  اإ�ضافة  املتو�ضط،  البحر 
رة متعددة �لأغر��ض يف �إ�شد�ر  ومت �إعادة �شياغة �ملعاطف لتتخذ ت�شاميم متح�شّ
هذه �ملجموعة. كما مت ��شتخد�م �لقفاز�ت �جللدية �ملزينة بالري�ض �لفاخر لتن�شيقها 

اخل�ضر.واأ�ضفت  و�ضط  على  يربط  كحزام  اأو  متطايرة  كانت  �ضواء  الف�ضاتني،  مع 
االأناقة اجلريئة. كما حتاكي جميع  �ضاحرة من  مل�ضات  النقو�ضات احليوانية  مناذج 
تكّلف  بدون  �لر�قية  و�لأناقة  و�لع�شرية  بالعفوية  يوحي  مميزً�  �شعورً�  �لت�شاميم 
ز�ئد عن طريق �عتماد لوحة من �لألو�ن �لد�فئة و �ملتناغمة مع بع�شها �لبع�ض: مثل 
�للون �لأ�شمر �ملدبوغ مع تدرجات �ألو�ن �لبيج �ملتنا�شقة ب�شكل مثايل مع جمموعة من 

�لألو�ن مثل �لعنابي و�لوردي و�لأخ�شر �لد�كن و�لأزرق �ملغرّب على �أر�شية �شود�ء.

اإلكسسوارات
متكّلفة.  وغري  ع�شرية  عملية،  مريحة،  كونها  �أي�شًا  متتاز  فهي  �لك�ش�شو�ر�ت،  �أما 
ع�ضري  و  اأنيق  اأ�ضلوب  اعتماد  على  وا�ضحة  عالمة  بالتاأكيد  هي  الت�ضاميم  هذه 
و  بقطع  �ملزينة  �ملريحة  �للوفر  �أحذية  �لعام  هذ�  ل�شتاء  �ملجموعة  ت�شم  مفاجئ. 
تفا�شيل معدنية. �إ�شافة �إلى �لأحذية �ل�شتوية و�أحذية �لكالو�ض �لريا�شية مع �لنعال 
بدقة  و�مل�شقولة  �ملميز  و  �لناعم  بت�شميمها   D-Styling حقيبة  وتاأتي  �ل�شخمة. 
متناهية لتاأخذ �ضكاًل طريًا مع الرتكيز على اإ�ضفاء طابع اجلاذبية االأنيقة ما ي�ضمن 
لها �أنها �شت�شمد وت�شتمر طوياًل يف عامل �ملو�شة. و�أخريً� مت ت�شميم حقائب ب�شكل 
الدلو مع تلك ال�ضغرية التي تاأتي بت�ضميم الكرو�ص على اجل�ضم، حيث تعك�ص هذه 

�لت�شاميم جوهر �لأناقة �لب�شيطة و�لعفوية. 
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LANVIN
تقدم المثير من تشكيالتها المميزة

LANVIN لربيع وصيف 2020، ذكرى »ليتل نيمو«، البطل المنبثق من أعمق األحالم فقد ظهرت  تحيي »سالمبرالند«، مجموعة 
مغامرات »ليتل نيمو« في »سالمبرالند« والتي ابتكرها الرسام وينسور ماك كاي في العام 1905 كسلسلة هزلية أسبوعية في 
صحيفة نيويورك هيرالد التي رسمت طيشنات صبي شاب كانت لديه مغامرات خيالية في أحالمه. وغالبًا ما ترددت ذكريات 
طفولة برونو سياليلي في جنوب فرنسا مع »نيمو«، حيث لم يكن هناك شيء مستحيل، في ظل وجود سعادة كاملة وخيال 
البنتها  مالبس  بتصميم  النفين  جين  مع  بدأت  التي  األزياء  دار   ،Maison Lanvin قصة  مع  تمامًا  العالم  هذا  يتماشى  وأحالم. 

العزيزة مارغريت.
Dalia Assi  - داليا عاصي
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إعادة رسم اإلناقة
يف   Lanvin ق�شة  �إلى  جديدً�  ف�شاًل  �شياليلي  برونو  وي�شيف 
جمموعتها لربيع و�شيف 2020 )�إطاللتها �لـ 64 للرجال والن�ضاء(. 
اخلم�ضينيات  حقبتي  اأناقة  ر�ضم  يعيد  فاإنه  »نيمو«،  اإلى  وباالإ�ضافة 
كابوت.  تومان  عليها  �أطلق  كما  �ملا�شي،  �لقرن  من  و�ل�شيتينيات 
�ملجتمع من  ي�شكلن نخبة  �للو�تي  �لإناقة،  �لإلهات �حلقيقيات من 
�لن�شاء �أمثال يل ر�دزيويل وبيب بيلي �للو�تي تبخرتن باإناقتهن من 

هامبتونز �إلى �لريفيري� ب�شهولة ل تقاوم.

أزياء راقية
�ل�شرت�ت هي �شر�نق للر�حة وتهيمني عليها بدلت �ل�شهرة ومعاطف 
�ملربعة،  )�لأكمام  �ملعمارية  �لقطع  جميع  �أن  حني  يف  �لكيمونو، 
االأزياء  اإطاللة  تفا�ضيل  ُتربز  املخفية(  االأزرار  املعقوفة،  االأعناق 
العثور على �ضفحات كاملة من مغامرات  الراقية. ومن هنا، ميكن 
�لأناقة  وتزد�د  �ملتهدلة.  و�لبلوز�ت  و�لطيات  �لقم�شان  على  »نيمو« 
واحلرير  الغازار  بحياكة  )ال�ضوف  واالأقم�ضة  للقطع  الفخمة 
والفوال..(  والكتان  الغزل  با�ضتخدام  اإن�ضاوؤه  مت  الذي  والقما�ص 

�إلى  معا�شرة  ولكنها  �شو�ء،  حّد  على  فاخرة  �إك�ش�شو�ر�ت  باإ�شافة 
�أق�شى �حلدود: 

البحث عن األفضل
من  م�شتمدة  زخرفة  موكي�ض،  من  عنا�شر  �لأخري  �لعر�ض  ي�شتعري 
– �لكتان  التقنية  وهذه  النفني.  جني  جمعتها  م�ضر  من  االأ�ضالف 
املحبوك بامل�ضابك الذهبية – مل تعد م�شتخدمة يف م�شر �إل نادرً�، 
لذ�، فاإن Maison Lanvin �لتجاأت �إلى �لهند للعثور على خّياطات 
االإغريقية  فالف�ضاتني  مماثلة.  مهنًا  ميار�ضن  يزلن  ال  نادرات 
اخلم�ضة املر�ضومة بالرتتر املعدين تتطلب 15 �ألف �شاعة من �لعمل. 
�لتي  �لأثريية  �ل�شريالية  �ملجموعة  هذه  من  �لنتهاء  بالكاد مت  فاإنه 
متحف  ق�شد  عن  �شياليلي  برونو  �ختار  فقد  نف�شها.   حول  تدور 
�لتي  �حلد�ئق  ت�شجع  لـ«�شالمربلند«.  كموقع  وحد�ئقه  بر�نلي  كاي 
�أحالم �ليقظة و�لتاأمل بعيدً� عن حمن �لعامل  �شممها جيل كليمان 
جلو�ص  غرفة  اإن�ضاء  مت  الهادئ،  املالذ  هذا  ومبحاذاة  احل�ضري. 
�لأمريكي دورثي دريرب.  �لديكور  �ملنا�شبة على طر�ز مهند�ض  لهذه 
كومة  عري�ضة،  بخطوط  جدران  ورق  نيمو:  غرفة  تكون  اأن  ميكن 

�شجاد عميقة، في�ض من �ل�شعادة و�لبهجة. 
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لو كوك سبورتيف
أربع منتجات بأروع اللمسات الفاخرة

تقدم »لو كوك سبورتيف« )Le Coq Sportif( مجموعة خريف/شتاء 2019 بقالب رائع يؤكد مرة أخرى مدى البراعة الفرنسية في 
ابتكار منتجات عالية الجودة ومشهود لها.

أربع منتجات
�لأربع:  ملنتجاتها  �جلديدة  �ملجموعات  �ملو�شم،  هذ�  �شبورتيف«  كوك  »لو  تقدم 
هي  �لأ�شا�شية  �ملجموعة   .»Coq d‘or»و  »LCS Tech»و  »Tricolore»و �لأ�شا�شية 
تعبري ع�شري يج�ّشد خربة �حلياكة �لتي مت �كت�شابها على مد�ر �أكرث من 130 عامًا 
م�شت. وت�شتحدث هذه �ملجموعة �لأ�شا�شية �مل�شتوحاة من خز�نة �ملالب�ض �لريا�شية 

مالب�ض تريكو توفر ر�حة كبرية مت ت�شميمها بق�شات وبجودة ل ُت�شاهى. 

Tricolore مجموعة
�شني،  �شور  روميلي  عر�قة  تعك�ض  ن�شخة  وهي   ،»Tricolore« جمموعة  جت�ّشد 
املالب�ص  من  قطعًا  ت�ضم  التي  املجموعة  هذه  من اخلربة. جتمع  عقود  ق�ضة عمرها 

الكال�ضيكية اليومية بني ثالثة األوان تدمغ مبهارة كل قطعة بتوقيعها ال�ضهري »االأزرق 
�ملحايدة  �لألو�ن  بني   »Coq d‘or»و  »LCS Tech« جتمع  و�لأحمر«.    و�لأبي�ض 

و�لت�شاميم �ل�شرمدية لبتكار مالب�ض ريا�شية يومية مثالية. 

شغف بالرياضة
�لعامل.  حول  دولة   60 يف  �حلياة  ومنط  بالريا�شة  �شغفها  �شبورتيف«  كوك  »لو  تن�شر 
�ملتميزة  للمجموعات  �لعمالء  يوليها  �لتي  �لثقة  �إلى  �لدويل  �حل�شور  هذ�  ويعود 
مع  التجارية.  العالمة  تنتجها  التي  حياتهم  اأ�ضلوب  تالئم  التي  العظيمة  وللمنتجات 
قيمًا  التجارية  العالمة  تنقل هذه  يوم جديد،  فجر  كل  والدة  يعلن  الذي  الديك  رمز 

اإيجابية وعاملية: كل يوم، ميكن حتقيق ن�ضر جديد! 

LIFE STYLE & FASHION
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Modern Expression
The essential collection is a modern expression of 

the knit savoir-faire have been acquired over more 

than 130 years. Taking inspiration from the sports 

wardrobe, the essential collection creates knitwear 

that offers incomparable comfort that are designed 

with ageless cuts and irreproachable quality. The 

Tricolore collection, a Romilly-sur-Seine original, 

embodies decades-old savoir-faire. Offering classic 

pieces for everyday wear, this collection combines 

three colours and subtly signs off each item with its 

famous blue-white-red signature.

The LCS Tech and the Coq d’or combine neutral colors 

and timeless designs to create the perfect everyday 

sporty attire. 

Sport and lifestyle
Le Coq Sportif is sharing its passion for the sport and 

lifestyle in 60 countries in the world. This international 

presence is due to the trust that the consumers have 

in the premium collections and powerful lifestyle 

products produced by the brand.

LIFE STYLE & FASHION
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Le Coq Sportif presents its Fall Winter 2019 collection – displaying once again the French know 
how and high-end quality products.  Le Coq Sportif finds its origins in Romilly-sur-Seine, in a 
French region synonymous with the finest in hosiery craftsmanship. One of these craftsmen, 
Emile Camuset, combined his dual passion for hosiery and sport to create the tricolour brand. 
Applying his drive and expertise, he became the leader in sports apparel and the premier choice 
for all sportsmen. Le Coq Sportif’s sincerity and passion to the craftsman’s exacting values 
brought the brand to the pinnacle of world sporting excellence.

LE COQ SPORTIF 
Fall Winter 2019 collection
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جنيف الساحرة 
تستقبل زوارها بأجمل البرامج السياحية

األزهار  بأبهى  لتتزيَّن  الشتوي  ثوبها  عنها  المدينة  وخلعت  القارس  البرد  أيام  فولّت  جنيف  أبواب  الزاهي  الربيع  دّق 
والمساحات الخضراء الُمشرقة تحت أشّعة الشمس. هذه األجواء الرائعة تدعو الزّوار العرب على اختالف فئاتهم العمرية 

للتمتع بمروحة واسعة من المعالم السياحية واألنشطة الخارجية المتعددة التي تقّدمها المدينة السويسرية. 
Diana Saleh- ديانا صالح
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خيارات ترفيهية متعددة           
مالذًا  حُت�ضى  ال  التي  الرتفيهية  بخياراتها  جنيف  ُتعترب 
اإذ  االأعمار،  للم�ضافرين من كل  رائجة  مثاليًا ووجهة  عائليًا 
�أن�شطة غري  توّفر  �إّنها ت�شم معامل �شياحية طبيعية وثقافية 
على  نزهة  يف  الذهاب  ميكنك  اجلميع.  تر�ضي  حمدودة 
اأكرب  ُتعترب  التي  جنيف  ببحرية  لال�ضتمتاع  القارب  منت 
االألب  بجبال  ناظَريك  فيما متّتع  اأوروبا،  نقية يف  مياه  بقعة 
ومون بالن من جهة وجبال جورا من جهة ثانية. ونن�ضحك 
حيث  �لزجاجي  و�مل�شتنبت  �لنباتية  �حلد�ئق  بزيارة  �أي�شًا 
وباقة  ت�ضّلقها  ميكن  واأ�ضجارًا  للعب  م�ضاحات  عدة  �ضتجد 
حمّبي  من  كنت  اإذا  اأما  واحليوانات.  النباتات  من  وافرة 
يف  �لطبيعي  �لتاريخ  متحف  �إلى  ه  فتوجَّ �لد�خلية،  �لأن�شطة 
جنيف �لذي ل ُيفوَّت. هذ� �ملكان يتجاوز كونه مكانًا ترفيهيًا 
بالوقائع  �لأهايل  و�شُيده�ض  معرفتهم  �شُيغني  فهو  لالأطفال 
عليها.  تعي�ض  �لتي  و�لف�شائل  �لأر�ض  كوكب  حول  قة  �ملُ�شوِّ
وملزيد من �لتحفيز �لفكري، ي�شّكل �ملتحف �لتفاعلي �جلديد 
ر�ئعًا  مكانًا  ُيعترب  فهو  �ملن�شودة،  �لوجهة   Exploracentre
لالأطفال من عمر اخلم�ص �ضنوات حيث �ضيتمّكن املغامرون 
غار من �ل�شتمتاع باختبار�ت تفاعلية كثرية وور�ض عمل  �ل�شّ
تتمحور حول مو��شيع حمددة وعرو�ض ممتعة حول مفاهيم 

علمية ورقمية وبيئية. 
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تذوق الشيكوالته الحقيقية
مبا اأّن جنيف ت�ضتهر بكونها عا�ضمة ال�ضوكوالتة، ال يجوز 
�ل�شوكولتة  �إعد�د  عمل  ور�ض  يف  �مل�شاركة  بدون  زيارتها 
مع  �لظهر  بعد  فرتة  لق�شاء  ر�ئعة  طريقة  ُت�شّكل  �لتي 
تتلّذذ  فيما  ال�ضوكوالتة،  �ضر  اكت�ضاف  عنوانها  العائلة 
اجلميع.  لدى  لة  املف�ضّ تلك  بني  من  اأنواعها  باأف�ضل 
ال�ضوكوالتة  م�ضنع  اإلى  جولة  يف  الذهاب  اأي�ضًا  ميكنك 
و�أطايب  �ل�شوكولتة  �ألو�ح  �شناعة  كيفية  على  و�لّطالع 
اإذا  اأّما  الحقًا.  تذّوقها  من  �ضك،  بال  �ضتتمّكن،  اأخرى 
كنت من حمّبي االأطعمة املاحلة، فما عليك �ضوى التوّجه 
وح�ضن  الثقافة  ال�ضتك�ضاف  التقليدي  الفوندو  مطعم  اإلى 
�لتجربة  هذه  �شتعّزز  �ل�شوي�شرية.  و�لكيا�شة  �ل�شيافة 
الروابط العائلية اإذ �ضتت�ضاركون اإناء اجلبنة الذائبة نف�ضه 
عددً�  �أّن  بالذكر  و�جلدير  �لطاولة.  و�شط  يف  و�ملو�شوع 
لالأطفال  كبرية  خيار�ت  باقة  يقّدم  �ملطاعم  من  كبريً� 
�شمن قائمة طعام خا�شة حافلة بخيار�ت متنوعة و�شحية 

ولذيذة. 

تجربة التنسى
�لعو�مل  �أحد  هي  جنيف  يف  و�لر�ئعة  �ملريحة  �لأجو�ء  �إّن 

الكثرية التي جتعل جتربة العائلة يف جنيف ال ُتنَت�ضى. اأما 
وجتارب  الفنادق  يف  الطلب  ح�ضب  �ضة  املُخ�ضّ اخلدمات 
جنوم  على  �حلائزة  و�ملطاعم  �لفاخرة  �لطعام  تناول 
�ملاأكولت �حلالل،  �إلى باقة كاملة من  مي�شالن بالإ�شافة 
يكن  مل  جنيف.  يف  ر�ئعة  جولة  ب�شمان  كفيلة  كلها  فهي 
�لآن  عليه  هو  مما  �أ�شهل  �ملنطقة  من  جنيف  �إلى  �ل�شفر 
بف�شل توّفر عدد كبري من �لرحالت �ملبا�شرة �إلى �لعا�شمة 
�ل�شوي�شرية. ي�شهل �لو�شول �إلى مطار جنيف �لدويل �لذي 
دبي  اإلى  ومنتظمة  مبا�ضرة  واإياب  ذهاب  رحالت  يوؤّمن 
واأبوظبي والريا�ص وجّدة والكويت وغريها من املدن. وهو 
كل  �أ�شا�شية يف  وجهات  بني  ما  يربط  �أي�شًا حمورً�  ي�شّكل 

�أنحاء �لعامل. 
الباحثني عن وجهات  العرب  ال�ضياح  تلبي جنيف تطلعات 
مكان  �ملدن يف  �ملغامر�ت مع عطالت  �شفر مميزة جتمع 
ما  كل  �لزّو�ر  يجد  �ل�شوي�شرية  �ملدينة  هذه  يف  و�حد. 
جتارب  اإلى  امل�ضوقة  املغامرات  من  بالهم،  على  يخطر 
�ل�شرتخاء يف �أح�شان �لطبيعة �لغّناء. متتاز جنيف باأنها 
وجهة حيوية ناب�شة باحلياة ويطغى عليها �لطابع �لعاملي. 
�ل�شوي�شرية  �لألب  جبال  جور�،  جبال  بني  موقعها  بف�شل 
وبحرية جنيف، فاإنها توفر جنبًا �إلى جنب عددً� ل يح�شى 

�لهو�ء  يف  �أو  منها  �لد�خلية  �شو�ء  �ملتنوعة  �ملغامر�ت  من 
�لطلق. 

        

األنشطة المائية
�شيحظى �ل�شياح يف جنيف باإمكانية �لتمتع بتجربة غط�ض 
مميزة يف بحرية جنيف اخلالبة واختبار املعنى احلقيقي 
�ملغامر�ت  ع�شاق  �ملاء.  �شطح  حتت  �لعامل  يف  لالنغما�ض 
ت�شبح  حني  ليلية  غط�ض  جولة  �إلى  �لإن�شمام  باإمكانهم 
ذلك  اإلى  اإ�ضافة  وت�ضويقًا.  غمو�ضًا  اأكرث  املائية  احلياة 
�لأن�شطة  من  بالعديد  �ل�شتمتاع  من  �مل�شافرون  �شيتمكن 
�أم ل.   �لآلية  �ملركبات  �ملعتمدة على  �شو�ء  �ملختلفة  �ملائية 
التجديف،  قوارب  اخل�ضبية،  الزوارق  جتربة  باإمكانهم 
�لألو�ح �ل�شر�عية، �ألو�ح �لتزلج �أو �لتجديف عرب �لبحرية 
اإلى  باالإ�ضافة  اخلالبة.  الطبيعية  بامل�ضاهد  واال�ضتمتاع 
ميكن  االأوقات  مبختلف  مائية  رحالت  عدة  تتوافر  ذلك 
اختيار اإحداها للتمتع باملناظر املحيطة بالبحرية اأو بنهر 
�لرون. على بعد �شاعة �إبحار فقط من جنيف ي�شل �لزو�ر 
للقرون  تعود  �لتي  �لر�ئعة   »Yvoire  « �إيفو�ر  بلدة  �إلى 
يف  �شافرو�  وكاأنهم  �مل�شطافون  ي�شعر  حيث  �لو�شطى 
�لزمن �إلى �لور�ء �ثناء عبورهم جانب �أعلى قمم جبال يف 

�أوروبا، مون بالن.

مدن سياحية
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No other city offers what Geneva has. A trip to this beautiful city will be full of unforgettable 
experiences, be it cruising across a lake, skiing in the mountains, strolling in the beautiful 
historical alleys or simply relaxing in a spa after a long day of shopping. If you’re looking for 
action-packed vacations, romantic holidays or secluded breaks, Geneva has it all.

Geneva
Where City Breaks and Mountain Adventures Meet
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lively experiences are not 
limited
However, lively experiences are not limited 
to indoor activities only, as when the snow 
hits there is much excitement waiting 
for everyone. Sledding is just one of the 
options, In Geneva, there are several places 
where revellers can enjoy a ski resort-type 
setting and hit the snowy slopes without 
leaving the city centre. Also, you shouldn’t 
miss out on visiting one of the city’s famous 
landmarks - the Jet d’Eau, a large 140 metres 

high fountain that rises from Geneva Lake. 
Situated within walking distance from the 
fountain is another famous attraction, the 
Flower Clock which boasts a 2.5-metre 
second hand decorated with 6,500 flowers 
and shrubs that change with the seasons. 
When it snows, it becomes an even more 
magical and enchanting sight to behold. 
After enjoying the wonderful time in 
Geneva, you can’t leave without taking a 
part of the city with you. There are plenty of 
places where you’ll be able to snap up some 
fantastic souvenirs to refresh your memory 

and treat your friends and family. Also, the 
city’s endless shopping choices will leave 
you with anything but empty hands. Make 
your way down the Rue du Rhône, where 
all the luxury fashion, watch and jewellery 
boutiques are concentrated, rivalling 
the luxury shopping streets of Paris and 
London. And for more offbeat, stylish and 
independent shops, visit the old town, which 
has a few interesting fashion, jewellery and 
art stores, amidst good restaurants and 
historical sites. 
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Getaway to the Alps
Thanks to the city’s location at the foot of 
the mountains, Geneva earns its title as the 
‘Getaway to the Alps’. Whether you enjoy the 
active city life, prefer spending your winter 
vacation on the ski slopes, or you want a 
combination of both; Geneva should be your 
next destination this winter. In just one day, 
you can enjoy your favourite dish at the city 
centre then get an adrenaline rush on the 
ski slopes, before heading back to the city to 
soak in its nightlife.

Famous ski resorts
Famous ski resorts are easily accessible from 
Geneva including Courchevel, Megève, 
Zermatt, Chamonix and Gstaad, which 
are only a short distance away. With many 
options available, you’ll find all kinds of 
slopes waiting for you, whether you’re a 
beginner, experienced skier or a proven 
freestyler. From Geneva, you can reach your 
favourite ski resort conveniently by train, 
bus, shuttle or while enjoying a scenic drive 
in your private rental.  

a unique charm to the city
Winter in Geneva brings a unique charm to 
the city, as it is the time where many indoor 
activities take place. Follow a private watch 
tour and immerse yourself in 500 years of 
history of luxury horology. You can also 
learn to assemble your own swiss watch and 
keep it as a special souvenir. Another option 
would be to attend a chocolate workshop 
and discover the secrets of the famous Swiss 
chocolate, or to enrol in a Fondue cooking 
class and learn how to make your own 
melting pot of flavours and aromas.
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بارك حياة دبي
سحر اإلقامة الفعلية في قلب دبي

الممزوجة  الفخمة  بأجوائه  التاريخيتين،  وديرة  دبي  بر  منطقتي  بين  الواقع  دبي  حياة  بارك  فندق  يمتاز 
بمسحة عصرية فيما يحافظ على إرثه الذي يعكس طابع المنطقة، وتزامًنا مع اليوم العالمي للعمارة، 

يحتفي الفندق باإلنجازات المعمارية التي مّيزت بناءه على مر السنين.

Fadi Arabi -فادي عرابي
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تصميم مثير
باأ�شقف  �شهًر�،  د�مت 18  بناء  بعد عمليات  �فتتح عام 2005  �لذي  �ملنتجع  يّت�شم هذ� 
بينما  مميزة،  طعام  مفاهيم  عدة  وي�شم  و�لأبي�ض،  بالأزرق  وتتلون  �لقبب  �شكل  تاأخذ 
حتيط به املناظر الطبيعية التي تنقل ال�ضيوف اإلى اأجواء البحر املتو�ضط   منذ اللحظة 
التي يخطون فيها عتبة االأبواب. تولت �ضركة »ويل�ضون اآند اأ�ضو�ضيييت�ص« اأعمال الت�ضميم 
الفنادق  اأعمالها جمموعة من  ت�ضم  حمفظة  بها عاملًيا  �ضركة معرتف  الداخلية، وهي 
و�ملطاعم �لفاخرة يف كل من �شنغافورة، و�ل�شني، وتايالند، ودبي. وقد عمل مهند�شو 
�لر�ئد يف  �لت�شميم  ديز�ين«، معر�ض  تاون  »د�ون  2019 من  عام  ن�شخة  على  �ل�شركة 
�ل�شرق �لأو�شط، و��شعني فندق بارك حياة دبي �شمن قائمة �أبرز �أعمالهم �لت�شميمية.

رحابة وفخامة 
يلبي �ملنتجع �ملكّون من 223 غرفة خمتلف اأذواق ال�ضيوف املحليني والقادمني من حول 
عن  ف�ضاًل  غّناء،  وحدائق  املتاهات،  حتاكي  مبمرات  يت�ضم  اإذ  �ضواء.  حد  على  العامل 
وامل�ضتوحاة من منط  االرتفاع  الفندقية منخف�ضة  الغرف  ترتبط  فيما  املهيبة،  واجهته 
�شاحات مدينة مر�ك�ض بج�شور وحتيط بها �أ�شجار �لنخيل، مما يخلق من �لفندق و�حة 

متكاملة من الداخل واخلارج.

نمط العمارة العربية
ي�ضم املنتجع واحًدا من الفنادق القليلة التي توفر اإطالالت على جهة اخلور من جميع 
غرفه الفندقية، وهو ما يندر اإيجاده يف املنتجعات احلديثة، اإذ يقع كل �ضرير يف مواجهة 
طابع  يعك�ص  خا�ص  باأ�ضلوب  غرفة  كل  اأثاث  مم  و�ضُ املدينة.  اأفق  على  املطلة  النافذة 

فنادق عالمية



www.signatureluxury.me



50

منطقة ال�ضرق االأو�ضط، يف حني ميكن العثور على منط العمارة العربية القدمية والتي 
بالفندق.  اال�ضتقبال  ومنطقة  الالوجن،  و�ضالة  ال�ضيوف،  غرف  يف  »امل�ضربية«  ت�ضمى 
ويعترب �مل�شبح �لالمتناهي �لذي ياأخذ �شكل �لبحرية و�لذي مت بناوؤه يف 2018 �أحد �أبرز 
�ضمات الت�ضميم اجلديدة يف الفندق اإذ ميتد على طول 100 مرت ويك�شف عن �إطاللت 

وا�ضعة على اخلور واأفق دبي.

مسبح الالجون 
ال�ضركات  اأبرز  اإحدى  »كرانكيل«،  �ضركة  ت�ضميمه  تولت  الذي  الالجون  م�ضبح  ميتاز 
على م�ضتوى العامل يف جمال هند�ضة املناظر الطبيعية والت�ضاميم احل�ضرية، ب�ضاطئ 
الرمال  بامل�ضي على  ال�ضيوف  �ضيتمتع  الفريوزية، حيث  البحر  يربطه مبياه  ا�ضطناعي 
والهند، كل ذلك  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ا�ضتريادها من  والتي مت  الناعمة،  البي�ضاء 
د�خل فندق يف و�شط �ملدينة. ي�شم م�شبح �لالجون خيًما �شاطئية فاخرة »كابانا« حتمل 
كل منها ��شًما فريًد�، ويطلق على �أكربها حجًما ��شم د�نا و�لذي يعني حبة �للوؤلوؤ، وهي 
ت�شتوعب ما ي�شل �إلى 20 �شيًفا. �أما �لكابانا �لتي ت�شغرها فت�شتوعب 6 �ضيوف ويطلق 

فنادق عالمية
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زير�،  �لثالثة  �شميت  فيما  �لالمعة،  �لف�شية  �للوؤلوؤ  يعني حبة  و�لذي  ��شم جمانة  عليها 
لدى  �ملف�شلة  �ملطاعم  من  خمتارة  جمموعة  �ملنتجع  ي�شم  �ملحيط.  مياه  ل�شوت  ن�شبة 
الكثريين يف دبي يف منطقة البيازا التي تك�ضف عن اإطالالت خالبة على اخلور ونادي 

�ليخوت �ملجاور.

رحلة مذاقية رائعة
املثال  �ضبيل  فعلى  مطعم،  كل  دخول  مبجرد  جديدة  مذاقية  رحلة  ال�ضيوف  �ضيخترب 
NOÉPE ضيذكرهم »ذا تاي كيت�ضن« مباأكوالت ال�ضارع يف جنوب �ضرق اآ�ضيا، اأما مطعم�

فهو م�شتوحى من �أجو�ء �شبه جزيرة كيب كود، بينما ��شُتلهم مطعم بر�زيري دو بارك 
حقبة  �شيفينتي  �شيفينتي  ي�شتح�شر  فيما  للمحيط،  �ملو�جهة  دويل  مدينة  �ألو�ن  من 
لي�شكل كل مطعم وجهة مميزة  و�لأناقة،  و�لأزياء  �ملو�شيقي  بنمط  �ملميزة  �ل�شبعينيات 

بحد ذاتها.
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 Mandarin Oriental, Geneva has launched its newest signature suite for guests seeking the ultimate 
in sumptuous comfort and spectacular views. Providing 325 square metres of contemporary 
elegance, the Royal Penthouse is one of the largest suites in Geneva. It features a splendid 175 
square-metre terrace with panoramic vistas of snow-capped mountains, the River Rhone and the 
city’s Old Town.

MANDARIN ORIENTAL, GENEVA 
LAUNCHES NEW ROYAL PENTHOUSE SUITE

Diana Saleh - ديانا صالح
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Making the most of the Royal Penthouse’s situation on the 
hotel’s 7th and highest floor, its designers at BUZ Design 
have created an open-plan suite that is flooded with daylight 
pouring in through floor-to-ceiling windows and from which 
guests can enjoy expansive views of Geneva. The suite includes 
a master bedroom with hammam shower, two further en-suite 
bedrooms and a spacious living room carefully zoned into 
separate dining and lounge areas and with a cosy setting next 

to a fireplace. The suite features a sound-proofed entertainment 
room with the latest audio-visual equipment.
 
Highly Flexibility
For flexibility, the Royal Penthouse can be converted into a 
one-bedroom suite or combined with the Royal Suite on the 
6th floor, via a connecting private lift, to form the Imperial 
Residence, a sensational six-bedroom suite offering 577 square 
metres of pure luxury.
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Four Main Area
“Each of the four main areas of the Royal Penthouse incorporates 
the colours and charms of a season,” explained J Lee Rofkind, 
founder of BUZ Design. The master bedroom reflects spring, with 
carpets picking-up the blues of the lake and mountains and the 
bright yellows of tulips and other flowers. Autumnal hues fill the 
living room, while cool winter colours prevail in the entertainment 
room and a bright summery palette has been used in the second 
and third bedrooms.
 
Homely, welcoming terrace
For this newest suite at the hotel, BUZ Design, which designed 
the floor’s Junior Suites, has created a homely, welcoming terrace, 
a lush, peaceful haven. In addition to its large size, the terrace’s 

stunning vistas give it that special wow-factor, making it perfect 
for entertaining. Parties on the terrace can be catered for in the 
suite’s well-equipped pantry.

 
Exclusive amenities and services
Royal Penthouse guests will enjoy exclusive amenities and services, 
available either on a complimentary basis or at an indicated 
charge, to ensure a stay is tailored to their needs. Recommended 
moments include holding a film night in the suite’s entertainment 
room or selecting delicious dishes from the in-suite dining menu, 
prepared by a dedicated chef, to enjoy on the terrace or round 
the dining table. Outside the hotel, guests can witness the skill 
of watchmakers at work or fly 60 minutes to enjoy a picnic at a 
spectacular spot near Mont Blanc, western Europe’s highest peak.
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مالذات جميرا
 فرصة مثالية إلقامة رائعة في فنادق ومنتجعات جميرا

وجهات  تضم  قائمة  وضع  أو  شتوية  عطلة  بحجز  للتفكير  المثالية  الفترة  وحلّت  نهايته،  على   2019 عام  شارف 
على  بالحصول  الجميع  ورغبة  العطالت  خيارات  تنوع  ومع  الجديد.  العام  بداية  قبل  لزياتها  المميزة  العطالت 
العام  من  الفترة  هذه  خالل  الخالبة  بأجوائها  الرائعة  الشواطئ  نحو  التوجه  يمكنكم  االسترخاء،  من  فسحة 
في  المذهلة  بالنشاطات  تزخر  جديدة  وجهات  استكشاف  أو  المنعشة  واألجواء  الساحرة  باإلطالالت  لالستمتاع 

المدينة، وذلك باغتنام عرض »مالذات جميرا«، خياركم األمثل خالل هذه الفترة من العام.
Fadi Arabi -فادي عرابي

عطلة رائعة
ا�ضتمتعوا بعطلة غنية باأجواء املرح وال�ضرور خلو�ص جتارب ال تن�ضى. فبدءًا من البحث 
تعّلم  وفر�ضة  اجِلمال  وركوب  ال�ضالحف  اإطعام  اإلى  اجلليد  يف  والنحت  الكنز  عن 
جمريا«  »جمموعة  حتر�ص  البدنية،  اللياقة  وحتديات  ال�ضباحة  اأثناء  االإنقاذ  مهارات 
�لأمور وحتى  �أولياء  �أو  �لأزو�ج  وتلبية تطلعاتهم �شو�ء من  �لزو�ر  ��شتقبال جميع  على 

�لأطفال �أي�شًا.

طقس مشمس
تعترب دبي �أحد �أبرز وجهات �لعطالت �لر�ئدة يف �لعامل وخيارً� مثاليًا للح�شول على 
�أو  �لق�شر«  »جمري�  بتجربة  ترتددو�  فال  �لد�فئة.  �ل�شم�ض  �أ�شعة  من  و�فرة  جرعة 
»جمريا ميناء ال�ضالم« اأو »جمريا الن�ضيم« اأو »جمريا دار امل�ضيف« ال�ضتك�ضاف �ضاطئ 
ا�ضتك�ضاف  ميكنهم  مميزة،  عائلية  باأجواء  الراغبني  اأما  كيلومرت.   2 بطول  خا�ض 

»جمريا بيت�ص هوتيل« اأو اختبار اأجواٍء مرتفة برقي قّل نظريه يف »برج العرب« االأكرث 
�ختيار  �شوى  عليهم  فما  �ملدينة،  لوجهة يف  �لتو�قني  �إلى  وبالن�شبة  �لعامل.  فخامة يف 

»جمريا زعبيل �ضراي« املحاط بفخامة رائعة يف »نخلة جمريا«.

تجربة مميزة
خو�شو� غمار جتربة مميزة يف �ملدينة بالتوجه �إلى »جمري� �أبر�ج �لإمار�ت« �أو »جمري� 
فندق اخلور« اللذان مينحان و�ضواًل �ضهاًل اإلى دبي القدمية واجلديدة. كما اأن اختيار 
اأحد فنادق »جمموعة جمريا« يف دبي مينح الزوار دخواًل غري حمدود اإلى »حديقة وايلد 
خ�ضي�ضًا  م�ضممة  مائية  جذب  ومعالج  ركوب  األعاب  احلديقة  وت�ضم  املائية«.  وادي 
�ل�شرتخاء يف  �لزو�ر على موعد مع جتربة  يكون  �لعائلة، حيث  �أفر�د  لتنا�شب جميع 
من  االنزالق  مع  مثرية  جتربة  عي�ص  اأو  بروّية  من�ضاب  نهر  يف  دائري  مطاطي  قارب 

�رتفاع 120 مرتً� يف »جمري� �شكري�« ب�شرعة ت�شل �إلى 80 كيلومرتً� يف �ل�شاعة.
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مغامرات الصحراء
العاملي  الطابع  فيها  يتناغم  اأجواًء مميزة  اأبوظبي  تقّدم فنادق ومنتجعات جمريا يف 
بالع�شري، �شمن وجهات تتنوع بني �أجو�ء �ملدينة و�ل�شحر�ء و�جلزر �لر�ئعة. ويتمكن 
الزوار من اجلمع بني هذه التجارب معًا، ال�ضيما مع ما يقدمه فندق »جمريا يف اأبراج 
اأو  خا�ص  �ضاطئ  نحو  التوجه  اأو  املدينة،  خبايا  ال�ضتك�ضاف  مثلى  وجهة  من  االحتاد« 
بعيدًا  التوجه  للزوار  ميكن  كما  �ضبا.  تالي�ص  يف  املميزة  التدليك  بعالجات  اال�ضتمتاع 
»منتجع  بزيارة  قريبة  جزيرة  يف  باال�ضرتخاء  مفعمة  اأجواٍء  نحو  املدينة  �ضخب  عن 
جمريا يف جزيرة ال�ضعديات«، هذه اجلزيرة التي تاأ�ضر اأحا�ضي�ضهم بطبيعتها اخلالبة 

واإطالالتها على مياه اخلليج العربي الفريوزية املتالألئة. 

الصفاء وزرقة البحر
البحرين هي اإحدى اأوائل دول اخلليج التي مت اكت�ضاف النفط فيها، وت�ضتهر با�ضت�ضافة 
اإحدى جوالت �ضباقات الفورموال وان جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج يف �ضهر 
مار�ص من كل عام. لذلك �ضتكونون على موعد مع اأجواٍء �ضاطئية مميزة يف »جمريا 

رويال �شر�ي« �أثناء عطلتكم حل�شور هذه �لفعالية �لريا�شية �لعاملية.

الرياضات المائية
و�إلى جانب �شباق �لفورمول و�ن وفندقنا �لر�قي بت�شنيف خم�ض جنوم، �شتجدون ما 
يحلو لكم من �لريا�شات �ملائية �ل�شّيقة، و�ملقاهي �لر�ئعة، ومر�كز �لت�شوق �لتي تلبي 
خمتلف احتياجاتكم، عالوة على �ضوق باب البحرين املزدهر، حيث جتدون ما يطيب 

لكم من �لأقم�شة �مللونة �ملن�شوجة يدويًا، و�لتو�بل و�للوؤلوؤ. 
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موراكا 
الوجهة األفضل لعشاق المغامرة في المالديف

يواصل كونراد المالديف جزيرة رانغالي، المنتجع الفاخر والمبتكر، تخطي الحدود في تجارب السفر التي تثري 
الضيوف، مع برنامج جديد مصمم بهدف تحسين التجربة الشاملة لنزالء فيال موراكا. يقدم المنتجع »ذا واندررز« 
وهي مجموعة من التجارب الثقافية التي تعد الخيار األمثل لعشاق الجرأة والمغامرة الراغبين في استكشاف 
الرفاهية. تعكس هذه  أو  الراحة  أراضي المالديف بحرية واختبار طبيعة حياة سكانها من دون المساومة على 
التجارب الرائعة ثقافة البلد التي تقدم للضيوف فرصة مميزة لتوسيع آفاقهم من خالل رحالت تجسد المعنى 
الحقيقي لالستكشاف. وتتضمن هذه التجارب: »منزلك في جزر المالديف«، و »صّور فيلًما عن البيئة«، و«سماء 

مليئة بالنجوم«، و«أفالم تحت ضوء القمر« وغير ذلك الكثير.

فنادق عالمية
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تجارب »ذا واندررز«
�ضيعي�ص ال�ضيوف الراغبني باختبار منط احلياة يف املالديف عن كثب جتارب اأ�ضيلة مع 
وت�ضّور �ضحر  التنقل بني اجلزر  تقوم على  املالديف«، وهي جتربة ح�ضرية  »منزلك يف 
جزر �ملالديف ب�شكل �أبعد من �ل�شاطئ من خالل زيارة �لعائالت �ملقيمة ومنازل �أع�شاء 
فريق  اأع�ضاء  مع  التوا�ضل  فر�ضة  لل�ضيوف  و�ضتتاح  املجاورة،  اجلزر  يف  املنتجع  فريق 
املنتجع وعائالتهم وتذوق املاأكوالت التقليدية والتجول يف اجلزيرة وذلك برفقة اخلادم 

�ل�شخ�شي لفيال مور�كا.

عشاق المغامرة
�ضانعي  دور  عي�ص  فيمكنهم  الربية  باحلياة  واملهتمني  واال�ضتك�ضاف  املغامرة  لع�ضاق  اأما 
ال�ضيوف  �ضيتعرف  البيئة« حيث  فيلًما حول  »�ضّور  واحد، مع جتربة  ليوم  وثائقية  اأفالم 
�لغط�ض ب�شحبة مر�شدين يف �ملحيط مع طاقم  �أو  بالغو�ض  �لهندي  �أعماق �ملحيط  على 
�لفريدة  �لتجربة  هذه  وتعترب  �ملميزة.  �للحظات  هذه  توثيق  مهمة  �شيتولى  �لذي  �لفيلم 
�ضيف  بكل  خا�ص  فيلم  اإعداد  العمل  فريق  و�ضيقوم  االأعمار  جميع  من  لل�ضيوف  مثالية 

لأخذه معه كتذكار يبقى �شنيًنا طو�ل.

تجربة مميزة
»�ضماء  ومع جتربة  النجوم،  لتاأمل  مثالية  هادئة  بلياٍل  التمتع  املنعزل  موراكا  موقع  يتيح 
الظالم  حلول  بعد  رانغايل  جزيرة  ا�ضتك�ضاف  من  ال�ضيوف  �ضيتمكّن  بالنجوم«  مليئة 
بهذه  التمتع  اختيار  ا  اأي�ضً بينما ميكنهم  املر�ضد اخلا�ص،  ب�ضحبة  الطبيعة  نزهة يف  مع 
القمر«  �ضوء  حتت  »اأفالم  جتربة  يف  ال�ضيوف  �ضي�ضتمتع  الفيال.  �ضرفة  من  التجربة 
اأكيا�ص  على  جال�ضون  وهم  للفيال  الرئي�ضية  ال�ضرفة  على  املف�ضلة  اأفالمهم  مب�ضاهدة 

�لقما�ض فائقة �لر�حة حتت �أ�شو�ء �لنجوم ومع �شوت �أمو�ج �لبحر.

خدمة شخصية
يف  �لبتكار  مفهوم  �لفيال  هذه  وجت�شد  �ملاء  حتت  نوعه  من  م�شكن  �أول  مور�كا  تعد 
الت�ضميم والتجارب، حيث تتيح لهم تخطي كل احلدود ور�ضم م�ضار رحلتهم اخلا�ص نحو 

االكت�ضاف.
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Rolls Royce Phantom
تتربع على عرش المنتجات الفارهة.

السعوديين  المصّورين  للسيارات  ناغي  يوسف  محمد  شركة  دعت  نوعها،  من  األولى  هي  مبادرة  في   
اثنين من ألمع المصورين في المملكة، اللتقاط صور عصرية لروز-رويس فانتوم  بدر الحميد وعمر غنيم، 
وهي  العالم،  في  سيارة  ألفضل  الزمن  عبر  تتألّق  التي  والتفرد  والجمال  الكالسيكية  المكانة  لترجمة 
مباردة جديدة موجهة لفئة الشباب في المملكة العربية السعودية للتعرف على فانتوم من خالل عدسة 

المصورين السعوديين.
Fadi Arabi -فادي عرابي
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ألوان جريئة
الالفتة،  وم�ضاهدها  اجلريئة  باألوانها  جدًا  املمّيز  االأ�ضلوب  ذات  ال�ضور  و�ضّلطت 
�مل�شّورين  عد�شة  خالل  من  �لالفت  وح�شورها  فانتوم  �شيارة  قّوة  على  �ل�شوء 
املبدعني بدر احلميد وعمر غنيم، واللذين اأظهرا اأي�ضًا جمال القيادة الذاتية التي 
�ل�شهرية وتربزها  �ل�شيارة  لهذه  �لقيادة  �ل�شور روحية  �ل�شيارة. ترتجم  بها  توحي 
ب�ضكل اأكرب للجمهور ال�ضاب واملمّيز، بحيث ُتربز �ضوره اأهمية مزايا �ضيارة فانتوم 

من فخامة االأ�ضلوب اإلى قّوة الهند�ضة.

تتربع على العرش
ترتّبع رولز-روي�ض فانتوم على عر�ض �ملنتجات �لفارهة. وقد كللت بع�ض �للحظات 
و�لو�ثق  �ل�شامت  بح�شورها  و�لع�شرين  و�لو�حد  �لع�شرين  �لقرنني  يف  �لهامة 
واالأنيق. اإنها ال�ضيارة التي تفتخر باقنائها من قبل من االأفراد االأكرث نفوذًا وتقديرًا 
يف �لعامل بني جامعيها �لأثرياء. وب�شفتها رمزً� مهيمنًا للرث�ء و�لإجناز�ت �ل�شخمة، 
مل تتمّكن اأي �ضيارة اأخرى من االقرتاب من فكرة مناف�ضة �ضيارة فانتوم من حيث 
�للذين  بابيها  �أّما دخول �شيارة فانتوم من  �لعامل.  �لذي ل تز�ل متتلكه يف  �لتاأثري 

يفتحان ب�ضكل معاك�ص فُيعد بذاته حدثًا كبريًا وال�ضيما بالن�ضبة الأ�ضحاب ال�ضيارة 
�لذين يقررون ��شتالم �لقيادة و�جللو�ض خلف �ملقود عو�شًا عن تكليف �شائق.

مفهوم جديد
من ناحية �أخرى، ي�شّكل »�لغالريي« مفهومًا جديدً� يف �لفخامة، وهو عبارة عن 
ميزة فنية ح�شرية ل�شيار�ت رولز-روي�ض فانتوم. كما ُيعترب »�لغالريي« يف �شيارة 
رولز-روي�ض فانتوم �لأول من نوعه يف �أي مركبة من �أي حجم، ومكانة، وهو ي�شمح 
بتخ�شي�ض �أعمال فنية ثالثية �لأبعاد يف لوحة �لعد�د�ت خلف �إطار من �لزجاج.

الخيار األول للسائقين
�إلى  للغالريي  �لفنية  �لذ�ت، فاإن �لإمكانات  �لتعبري عن  �ملثال �لأف�شل عن  كونه 
من  ال�ضيارة  هذه  من  جتعل  فانتوم  �ضيارة  يف  الذاتية«  القيادة  »جاذبية  جانب 
رولز-روي�ص اخليار االأول لل�ضائقني الذين يتطلعون اإلى جتاوز املبادئ التقليدية 

و�أن يرتكو� ب�شمة يف عامل �لفخامة وحتديدً� يف جمال �لت�شميم ح�شب �لطلب.
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  BENTLEY FLYING SPUR
جامحة وأنيقة..وفاخرة للغاية 

Flying Spur الجديدة كلّيًا، سيارة السيدان الرياضية الفاخرة عالية األداء  Bentley Motors عن طرح  أعلنت 
ِقبل  من  للطلب  اآلن  متوّفرة  وهي  األوسط  الشرق  أسواق  عبر  العالم،  في  تطّورًا  األكثر   )Grand Tourer(

العمالء ابتداًء من شهر أكتوبر الجاري.

سيارات القمة

Dani Hana -داني حنا
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هندسة مثيرة
كّليًا وت�شنيعها يدويًا يف مقر �شركة  Flying Spur �جلديدة  جرى ت�شميم وهند�شة 
على  والركاب  لل�ضائق  فريدة  جتربة  لتوّفر  املتحدة،  اململكة  يف  كرو  مبدينة   Bentley
حّد �شو�ء. ويجمع �لطر�ز �جلديد كّليًا ما بني ر�شاقة �شيارة �شيد�ن ريا�شية ورفاهية 
املبتَكرة،  والتكنولوجيا  الت�ضنيع  Flying Spur برباعة  تتمّيز  ليموزين ع�شرية. كما 
مما يرفع معايري �شيارة �ل�شيد�ن �لفاخرة عالية �لأد�ء �لع�شرية �إلى م�شتويات جديدة.

أحدث التقنيات
متكامل  نحو  على  تتناغم  �لتي  �ملتطّورة  �لتقنيات  باأحدث  �جلديد  �لطر�ز  هذ�  يتمّيز 
اجليل  ويرتقي  املبتَكرة.  واخل�ضائ�ص  االإنكليزية  اليدوية  ال�ضناعة  معايري  اأعلى  مع 
�جلديد من طر�ز Flying Spur باملعايري املتعارف عليها للدّقة واالهتمام بالتفا�ضيل 

لبتد�ع �أف�شل �شيارة �شيد�ن ريا�شية فائقة �لفخامة على �لإطالق.

لغة تصميم عصرية
و�مل�شقولة  �لع�شرية   Bentley ت�شميم  لغة  �جلديدة   Flying Spur وت�شتعر�ض 
�أنيقة توحي بالقّوة، و�جليل �لأحدث لدى �لعالمة �لربيطانية �لفاخرة من  �أبعاد  عرب 
LED ذات تاأثري القطع الكري�ضتايل  �لأ�شو�ء �لأمامية �لفريدة م�شفوفية �ل�شكل نوع 
تعك�ص  جديدة  ملتّفة  خلفية  واأ�ضواء   - الكروم  من  م�ضنوعة  بحواف  االآن  زة  واملعزَّ  -

’بت�شميم  ح  �ملُجنَّ  B ب�شعار  �جلديدة   Flying Spur مقدمة  تتزّين   .B حرف  �ضعار 
احلديث،  الع�ضر  يف  مّرة  الأّول  وذلك   ‘Bentley لدى  �لثانية  لالألفية  جديد مو�كب 
وهو يرتفع من حتت �شعار Bentley املعا�ضر ذي الت�ضميم اجلميل ليوؤّكد على اجلودة 

�لر�قية جدً� لهذ� �لطر�ز.

رياضية فاخرة
�لأد�ء  عالية  �لفاخرة  �لريا�شية  �ل�شيد�ن  �شيارة  حالّيًا  �جلديدة   Flying Spur ُتعّد 
)Grand Tourer( �لأكرث تطّورً� يف �لعامل، وتاأتي جمّهزة بباقة من �أحدث �لتقنيات 
يف  �مل�شبوقة  غري  و�ملّيز�ت  بالإمكانات  وز�خرة  للغاية  م�شّوقة  قيادة  جتربة  توّفر  �لتي 

هذه �لفئة من قبل.

محرك إستثنائي
 Bentley حمّرك  من  نة  حُم�شَّ بن�شخة  �جلديدة   Flying Spur �شيارة  تزويد  يتم 
�ل�شهري نوع W12 �شعة 6.0 ليرت�ت مع �شاحن توربيني تو�أمي، وهو يقرتن بناقل حركة 
�أكرث  �لتع�شيقات  بني  �لتبديل  عملية  يجعل  مما  مزدوج،  قاب�ض  مع  �ل�شرعات  ُثماين 
 626 تبلغ  هائلة  قّوة   TSI حمّرك  من  �جلديد  �لإ�شد�ر  هذ�  ويوّلد  و�ن�شيابية.  �شرعة 
ح�شانًا )PSI 635( وعزم دوران قدره 900 نيوتن.مرت )664 رطاًل.قدم(، وهو ميّكن 
�لت�شارع من نقطة �لثبات و�شوًل �إلى �شرعة 100 كلم/�شاعة يف غ�شون 3.8 ثو�ين، مع 

�إمكانية �لو�شول �إلى �أق�شى �شرعة عند حدود 333 كلم/�شاعة.
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لوتس إيفايا
للقوة معاني متعددة

 انطلقت سيارة لوتس إيفايا )Lotus EVIJA( الجديدة كلّيًا الخارقة رسميًّا في منطقة الشرق األوسط وذلك عبر 
سلسلة من العروض الحصرية والفعاليات أقيمت في اإلمارات العربية المتحدة بحضور مجموعة من الصحفيين 

وكبار الشخصيات.

سيارات القمة

Sami Halbi - سامي حلبي
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إنطالقة القوة
مّت �لك�شف عن �شيارة �إيفايا �لكهربائية بالكامل لأول مرة باملنطقة خالل 
ح�شرها  بالإمار�ت  دبي  لوت�ض  مركز  يف  موؤخرً�  �أقيمت  ح�شرية  فعالية 
ممّثلني ر�شميني من لوت�ض تقّدمهم فيل بوبام، �لرئي�ض �لتنفيذي لل�شركة، 
ور��شيل كار رئي�ض ق�شم �لت�شميم. كما ح�شر حدث �إطالق �شيارة لوت�ض 
الرئي�ص  هامير،  كارل  من  كّل  فقط  ل�ضخ�ضني  تّت�ضع  والتي  اجلديدة 
بدولة  لوت�ض  لعالمة  �لر�شمي  �لوكيل  موتورز  �أد�ما�ض  ل�شركة  �لتنفيذي 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أع�شاء من �لإد�رة �لعليا لدى كلتا �ل�شركتني.

إبداع تقني
�ملبتكرة  �لهند�شة  على  ومثاًل  بامتياز  تقنّيًا  �إبد�عًا  �إيفايا  �شيارة  تعّد 
ومع  �لعريقة.  لوت�ض  هوية  كانت جزًء� من  لطاملا  �لتي  �لفريدة  و�لرب�عة 
�أد�ء ل مثيل له وقدرة عزم �شافية ت�شل �لى 2،000 ح�شان، تعترب لوت�ض 
يف  �لطرقات  على  لال�شتخد�م  عليها  م�شادق  �إنتاج  �شيارة  �أقوى  �إيفايا 
حني  يف  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �ل�شيارة  وهند�شة  ت�شميم  مّت  وقد  �لعامل. 
�لربيطانية  هيثل  مدينة  يف  �ملقبل  �لعام  من  �بتد�ًء  �إنتاجها  �شيتم  �أنه 
�إنتاج  و�شيقت�شر   .1966 عام  منذ  لوت�ض  لعالمة  �لرئي�شي  �ملقر  حيث 
على  االطالع  وحدٍة فقط. ميكن  �ل�شيارة �حل�شرية جدً� على 130  هذ� 
�لتفا�شيل �لفنية �لكاملة على �ملوقع �لإعالمي لعالمة لوت�ض عرب �لر�بط 

.media.lotuscars.com :لتايل�

سيارات القمة
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NISSAN PATROL
 تصميم جديد وطابع أكثر فخامة

للعمالء  توفر  لتحديثات  خضعت  والتي  كليًا  الجديدة   »2020 »باترول  سيارة  عن  مؤخرًا  »نيسان  كشفت 
بتصميمه   »2020 »باترول  من  الجديد  الطراز  يتميز  واالتصالية.  واألمان  والراحة  الرقّي  من  أعلى  مستويات 
 »2020 »باترول  ويحافظ  الذكي.  للتنقل  »نيسان«  تقنيات  بأحدث  وكذلك  المعزّزة  الفخامة  ومزايا  الالفت 
على قدراته االستثنائية في االنتقال إلى أّي مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة وعلى قّوته الرائدة في 

فئة السيارات ذات الدفع الرباعي.

تصميم أكثر جمااًل
�ضبك  اجلديد   »2020 »باترول  على  طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  ت�شمل 
V-motion �لأمامي �لذي �أ�شبح يتخذ ت�شميمًا جديدً� خا�شًا بال�شيار�ت 
�لأمامية   LED م�شابيح  وت�شاهم  �ل�شتخد�مات.  متعددة  �لريا�شية 
اجلديدة ال�ضهمية ال�ضكل وال�ضبك املعاد ت�ضميمه يف اإبراز واجهة »باترول« 
االأمامية وزواياها اجلذابة. كذلك، تتخذ امل�ضابيح اخللفية �ضكاًل �ضهميًا 
وتندمج بكل �ضال�ضة بلوحة الكروم الكبرية وموؤ�ضرات االنعطاف اجلانبية 

اخللفية املت�ضل�ضلة التي اأ�ضيفت للمرة االأولى اإلى �ضيارة »ني�ضان«.

مقصورة فاخرة
�شا�شتي  �جلديدة  �ملركزية  �لوحدة  فت�شمل  �لد�خلية،  �ملق�شورة  يف  �أما 
وAndroid Auto**. وي�شاهم هذ�   Apple CarPlay عر�ض تت�شمنان 
�ل�شتفادة  على  وقادرين  بالإنرتنت  دومًا  مت�شلني  �لعمالء  بقاء  يف  �لأمر 
�جلديدة  �ملبّطنة  �جللدية  �ملقاعد  وتوفر  �ملتحركة.  هو�تفهم  من  بالكامل 
اأكرث  طابعًا  يدويًا  املطّرز  اجلديد  املقود  وكذلك  اإ�ضافية  بح�ضوة  واملزّودة 

ُرقيا وفخامة. 

سيارات القمة
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تقنيات السالمة
تقنيات  من  و��شعة  جمموعة  من  �أي�شًا   »2020 باترول   « �شيارة  وت�شتفيد 
�لذكي  للتنقل  »ني�شان«  تقنيات  �إلى  �إ�شافة  �ملتطورة  و�لأمان  �ل�شالمة 
�ملتوفرة فيها. فهي تت�شمن نظام �لفرملة �لطارئة �ملزّود با�شت�شعار �مل�شاة 
»باترول  طر�ز  وزّود  �لأمامي.  �ل�شطد�م  قبل  �لذكي  �لتحذير  ونظام 
�أحدهما من 6  باأقوى حمركني يف هذه �لفئة  �أي�شًا  2020« �لرباعي �لدفع 
 394 مبعدل  دوران  وعزم  ح�ضانًا   275 ويوّلد  لرت�ت   4 �شعته  ��شطو�نات 
نيوتن مرت و�لآخر من 8 ��شطو�نات �شعته 5.6 لرت�ت ويوّلد 400 ح�شان 
�لذكي  �لرباعي  �لدفع  نظام  ويتيح  مرت.  نيوتن   560 مبعدل  دوران  وعزم 
4x4 ALL MODE لل�ضائق التنّقل بني اأمناط قيادة خمتلفة تتالءم مع 
�لهيدروليكــي بحركــة  �لتحكــم  نظــام  ويوفر  �لوعرة.  �أو  �ملعّبدة  �لطرقات 
�أكرث ر�حة بف�شل نظام  �لهيكل �لذي زّودت به طر�ز�ت V8 جتربة قيادة 

�لتعليق �ملعزز و�حلّد من �لرجتاجات.
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 LEXUS LY 650 LUXURY YACHT
تصميم فريد وأداء مذهل

مبتكرة  تجارب  تقديم  في  المتمثل  المستمر  التحدي  في 
في   LY 650 الفاخر  يختها  لكزس  عرضت  لعمالئها،  ومذهلة 
عن  سابقا  أعلنت  قد  كانت  بعد  فلوريدا  في  راتون  بوكا  مدينة 
في  مرة  ألول  عرضه  تم  والذي  اليخت  هذا  إنتاج  في  خطتها 
إستطاعت  مذهل  وأداء  فريد  بتصميم  تميز  حيث   ،2017 يناير 
بأنها عالمة تجارية  العالمي  لكزس من خالله أن تأكد حضورها 
المتقدمة  التكنولوجيا  وفي  الفاخرة  الحياة  أسلوب  في  فارقة 
والحرفية العالية لتوفير تجربة الغنى عنها تحفز الحواس وتتجاوز 

توقعات المالكين حتى في البحر. 

سيارات القمة

Dani Hana -داني حنا
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تجسيد لفلسفة لكزس
و�لتي   ،”CRAFTED« 650   �لفاخر هو جت�شيد جديد لفل�شفة لكز�ض LYيخت لكز�ض
يتم �لرتكيز فيها على �لإهتمام باأدق �لتفا�شيل بعناية فائقة وبكرم �ل�شيافة يف كل مل�شة 
ممكنة.  ميتلك اليخت اجلديد ت�ضميم خارجي غري م�ضبوق وهيكل وا�ضع بخطوط منحنية 
  Nuvolari Lenard �لإيطايل  �ليخوت  ت�شميم  �أ�شتوديو  مع  �لتعاون  نتجت عن  وجميلة 
حيث قدم ت�شميم متطور وم�شاحة مريحة للمعي�شة �لد�خلية جت�شد �جلودة �لعالية بكل 
التفا�ضيل.  عالوة على ذلك، يف ال�ضعي لتحقيق االأداء البحري الذي يحقق االأداء املذهل 
املقوى  )البال�ضتيك   CFRP بني  يجمع  للغاية  و�ضلب  خفيف  بوزن  الهيكل  ميتاز  لكز�ص، 

باألياف الكربون( و GFRP )البال�ضتيك املقوى باالألياف الزجاجية(، ومت تطويره ب�ضكل 
م�شرتك مع Marquis Yachts LLC ، باالإ�ضافة اإلى ذلك، مت جتهيز LY 650 بنظام 
LY-Link ، وهي تقنية اإت�ضال متقدمة للقوارب التي ت�ضارك املعلومات يف الوقت املنا�ضب 

وتوفر التحكم يف وظائف اليخوت املختلفة.

شكل نابض بالحياة
ملفهوم  اجلميلة  املنحنية  واخلطوط  باحلياة  الناب�ص  بال�ضكل   650  LY لكز�ض   يحتفظ 
�ل�شيق  �ليخت  جل�شم  �لو��شح  فالت�شميم  وريا�شي،  �أنيق  وهو  لليخوت  �لريا�شي  لكز�ض 
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من االأمام والوا�ضع من اخللف ب�ضكل اإن�ضيابي وديناميكي يجعله االأكرث متيزًا �ضمن فئته 
ومينحه اأداءًا ال مثيل له اأثناء االإبحار. ويجمع الت�ضميم الداخلي املتطور لليخت مع مفهوم 
�إحتياجات  تلبية  �إلى  و�إخال�ض  ب�شدق  تتطلع  �لتي  �ليابانية  )�ل�شيافة    omotenashi
يتميز  وهو  مميز  ب�ضكل  لكز�ص  بها  تتميز  التي  العالية  اجلودة  حتقيق  اأجل  من  النا�ص( 
وا�ضعة  باأقوا�ص  باالإنفتاح،  االإح�ضا�ص  لتعطي  اأبي�ص  طابع  ذات  م�ضرقة  داخلية  مب�ضاحة 
�إح�شا�ًشا مريًحا يف كل وقت ويتميز �لت�شميم �لعملي لل�شالون  �إبد�عية متنح  �إ�شاءة  مع 
ثالث  ال�ضالون  اأ�ضفل  يوجد  اخللف.   يف  متوفرة  واأرائك  للقبطان  مزدوجة  مبقاعد 

من�ضات للنزول اإلى البحر اأو لل�ضباحة مب�ضاحة تزيد عن املرتين وجمهزة باالأدوا�ص.
وح�ضب راأي اخلرباء فلقد اإ�ضتطاع يخت لكز�ص الفاخرLY 650  �أن يجمع ما بني �لأد�ء 

للقيادة  الديناميكية  االإ�ضتجابة  ميتلك  فهو  البحرية  التحفة  بهذه  يليق  ب�ضكل  والهدوء 
�لعالية �إ�شافة للفخامة �لتي يبحث عنها ع�شاق �حلياة �لبحرية �لفاخرة.

�أكتوبر   30 يف  �شيكون  �لر�شمي  �لبيع  موعد  �أن  �أعلنت  قد  لكز�ض  �ن  بالذكر  �جلديد  من 
.2019

المواصفات الفنية
 1200،1050 املحركات   مرت(.   5.76( )العر�ص(   مرت(.   19.94( �لإجمايل  �لطول 

 ،1035 Volvo Penta® IPSproducing
�شعة خز�نات �لوقود )4،012 لرت(. �ضعة خزان املاء )852 لرت(. اأماكن النوم 3 غرف نوم 

)تت�شع لـ 6 اأ�ضخا�ص(
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Gulf Craft

نموذج مبتكر
قدم ال�ضيد ال�ضعايل يف معر�ص حديثه لو�ضائل االإعالم خالل املوؤمتر ال�ضحفي اخلا�ص 
ب�ضركة »جلف كرافت«،الذي جرت اأحداثه يف ميناء هريكوليز يف موناكو، منوذًجا جديًدا 
مبتكًر� لليخوت �لفاخرة من طر�ز ماج�شتي ينا�شب �لأ�شو�ق �لأوروبية و�لأمريكية ب�شكل 
ت�شغيل  نظام  يوفر  �شوبر  يخت  �أول   »120 »ماج�شتي  �ل�شوبر  �ليخت  و�شيكون  خا�ض. 
عدا  ما  الكهربائية  بالطاقة  اليخت  منت  على  �ضيء  كل  ت�ضغيل  فيه  يتم  كامل  كهربائي 
املحركات واملولدات، فلن تتطلب جميع اخلدمات املوجودة على منت اليخت اأي ا�ضتخدام 

للطاقة �لهيدروليكية، �بتد�ًء من مثبت �لزعانف وحتى �أدو�ت �لدفع و�لتوجيه مرورً� من 
�ل�شرفات وو�شوًل �إلى �ملمر.

حقبة جديدة
ميثل اليخت ال�ضوبر اجلديد »ماج�ضتي 120« حقبة جديدة من جمموعة يخوت ماج�شتي 
الفاخرة، اإذ يتميز هذا اليخت بجودة عالية و ت�ضميم مبتكر، ويوفر املزيد من الكفاءة و 

�لر�حة على متنه باملقارنة مع �لطر�ز�ت �لأخرى من يخوت ماج�شتي �لفاخرة.

كشفت شركة الخليج لصناعة القوارب »جلف كرافت«، الشركة اإلماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، عن اليخت 
السوبر الجديد »ماجستي 120« ذو الثالثة طوابق و بطول 37 متر من خالل معرض موناكو لليخوت 2019 ليكون بذلك أحدث إضافة 
إلى مجموعة يخوت ماجستي الفاخرة، وقد أعلن محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة »جلف كرافت« أن الهيكل 

األول لليخت السوبر »ماجستي 120« قيد اإلنشاء حاليًا في اإلمارات ومن المقرر االنتهاء منه في عام 2020.

تقدم ماجستي 120 بطول 37 مترًا
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Night Eagle

متوفر في األسواق
اأ�ضبح االإ�ضدار اخلا�ص متوافرًا يف �ضاالت عر�ص جيب يف خمتلف اأنحاء ال�ضرق االأو�ضط. 
نظام  تقّدم  �لتي  �جلديدة  �لأمان  رزمة  تت�شّمن  �لتي  ر�جنلر  من  �لأولى  �لن�شخة  وهو 
عن  �لك�شف  ونظام  �ملتكّيف،  �ل�شرعة  تثبيت  ونظام  �لأمامي  �ل�شطد�م  من  �لتحذير 

النقطة العمياء وعن امل�ضار اخللفي.

أكثر جرأة وتميز
ال�ضيارة  طابعه  يعّزز  �ضوادًا  اأكرث  مبظهر  الريا�ضي  اإيجل«  »نايت  راجنلر  جيب  يتمّيز 
�لتجهيز�ت  �إلى  �جلديدة  �ل�شيارة  وترتكز  ومتّيزً�.  جر�أة  �أكرث  �شخ�شية  مع  �حل�شري 

وم�شابيح  لمعة،  �شود�ء  �شبكية  فتحات  مع  »�شحارى«  �إ�شد�ر  بها  يتميز  �لتي  �ملعيارية 
اأمامية وم�ضابيح لل�ضباب، بينما تتوا�ضل اللم�ضات القامتة اإلى ال�ضارات اخلارجية باللون 
�لأ�شود �لالمع. وتعّزز �لعجالت قيا�ض 18 بو�ضة امل�ضنوعة من مزيج من املعدن اخلفيف 
 Power ح�ضور ال�ضيارة القوي. ذلك وميكن جتهيز االإ�ضدار اخلا�ص اجلديد ب�ضقف مرن
)SkyOne Touch( وغطاء �ضلب للعجلة االحتياطية، وهو خياٌر ُمتاٌح  �أو   Soft Touch

فقط على جيب ر�جنلر »نايت �إيجل«.

 وصلت نسخة »نايت إيجل« على أحدث إصدارات جيب رانجلر، وهي اإلصدار الخاص األّول الذي تّم طرحه من الجيل الجديد من طراز 
جيب 4x4. ومع إضافة لمسات باللون األسود، تضفي إعدادات »نايت إيجل« إلى سيارة رانجلر مظهراً أكثر جرأة ورياضية وال شّك 

في أنّها ستجتذب العمالء الذين يرغبون في التمّيز على أرقى الشوارع في المدن والطرق السريعة. 

تعود مع جيب رانجلر الجديد
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مونتيغرابا

شكل الصاروخ
مركز  و�ضعار  االأنبوب  على  االإمارات  بعلم  مزدان  �ضاروخ  �ضكل  القلم  ت�ضميم  ويحمل 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ُر�شمت �شورة �شاحب  بينما  �لغطاء،  للف�شاء على  ر��شد  حممد بن 
بن ر��شد �آل مكتوم على ر�أ�ض �لقلم �مل�شنوع من �لذهب.  وقد مت تقدمي �لقلم �إلى مركز 
حممد بن را�ضد للف�ضاء ليتم عر�ضه يف املركز احتفاًء بهذه املنا�ضبة اخلا�ضة، بعد اأن مت 
’مونتيغر�با‘ يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة طو�ل �شهر يوليو 2019. ويف  عر�شه يف متجر 
هذ� �ل�شدد، قال ت�شارلز نّحا�ض، �ملوّزع �ملعتمد ملنتجات ’مونتيغر�با‘ يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط: »قمنا بت�شميم هذ� �لقلم �ملميز لالحتفاء بهذ� �لجناز �لتاريخي، وهو ي�شكل 
وي�شرفنا  �لإمار�ت.  يف  �لر�شيدة  للقيادة  �مل�شتقبلية  وللروؤية  �ملهمة  لهذه  رمزيًا  جت�شيدً� 

�نتهاز هذه �لفر�شة لتقدمي هذه �لهدية �لفريدة �حتفاًء بهذه �ملنا�شبة �لتاريخية«.

من الذهب 
رغم اأن هذا القلم اخلا�ص لي�ص خم�ض�ضًا للبيع، طرحت ’مونتيغر�با‘ �إ�شد�رً� حمدودً� 
من 53 قلمًا م�شنوعًا من �لذهب عيار 18 قرياط والتيتانيوم احتفاًء بالذكرى اخلم�ضني 
الأول هبوط على �ضطح القمر )1969 - 2019(، ف�ضاًل عن 473 قلم م�شنوع من �لف�شة 
�شكل  من  ت�شميمها  لندينج  مون  جمموعة  وت�شتوحي  بالر�تنج.  و�ملعاجلة  �لإ�شرتلينية 
’�أبولو 11‘ �لأولى عام 1969، وتاأتي يف  5 �لذي حمل رو�د ف�شاء مهمة  �ضاروخ �ضاتورن 
غالف ُمذهل م�ضمم على �ضكل كب�ضولة اأبولو 11 ويف �شندوق عر�ض خا�ض ملُحّبي �قتناء 

هذه �لقطع.

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«
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Following the opening of The St. Regis Amman this summer, the brand  hosted a celebratory invite-only 
Midnight Supper in partnership with Vogue Arabia to mark its debut in Jordan. The exclusive event brought 
together the city’s luminaries and high society including renowned Jordanian actress and producer Saba 
Mubarak for an evening of refined elegance and exquisite glamour. The actress features in a short film 
produced by Vogue Arabia to celebrate the Jordanian debut of the St. Regis brand, which was exclusively 
unveiled at the gathering. 

ST. REGIS 
CELEBRATES JORDANIAN DEBUT 
WITH AN EXCLUSIVE MIDNIGHT 

Established by Caroline Astor
One of the many cherished traditions of the St. Regis brand, the 
Midnight Supper was established by Caroline Astor, mother of the St. 
Regis founder and doyenne for Gilded Age high society, as the original 
after party for her coveted gatherings. Traditionally commencing at 
midnight, they now conclude at this hour. These intimate gatherings 
were, and remain, treasured chapters in the St. Regis brand’s 
social heritage to celebrate grand debuts and the bestowing of 

“connoisseurship” on selected Luminaries.  

Unparalleled experience
Carrying on this tradition and seamlessly blending the sophistication 
and heritage of the original St. Regis New York with Jordan’s 
rich Bedouin culture, the thoughtfully curated Midnight Supper 
introduced guests to the magnificent property through an 
unparalleled experience befitting of the destination and true to the 
St. Regis legacy. 
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Canon

سهولة كاملة
متميزة  بطريقة  الق�ض�ص  رواية  اإمكانية  من   )EOS M200( لكامري� �جلديدة� جتعل 
جتربة ممتعة للغاية. كما اأن واجهة امل�ضتخدم اخلا�ضة بها جعلتها مثالية للح�ضول على 
تعد   )APS-C( قيا�ص  وذات   )APS-C( طر�ز  من  �لكامري�ت  �أن  كما  �لنتائج.  �أف�شل 
اأكرب من اأجهزة الهواتف الذكية االعتيادية، والتي تقدم �ضور ذات جودة خم�ض�ضة والتي 
اأو تكبريها وذلك للم�ضاركة  اآن واحد، حتى عندما يتم حتديدها  تبدو دقيقة وجميلة يف 

على و�شائل �لتو��شل �لجتماعية.

تقنيات جديدة
�لكامري� تتميز بتو�جد تقنية )Dual Pixel CMOS AF( – وهي �لتقنية �لتي طورتها 
�ضركة كانون لكي تقدم جودة لالأفالم �ضبيهة بجودة االأفالم وال�ضور االحرتافية، وذلك 
جيد  و�شوح  مع  كبري  تركيز  �شمن  لل�شور  �ملتحركة  �ملو��شيع  على  �ملحافظة  خالل  من 
اأو  حفلة  يف  وا�ضحة  ذكريات  لت�ضوير  مثالية  منها  يجعل  الذي  االأمر  ال�ضورة،  خللفية 

 .)4-EV( عند ال�ضوء املنخف�ص مبا ي�ضل اإلى )AF( حتفال مع ح�شا�شية�

الكاميرا  تخلف  أن  المنتظر  من  التي   )EOS M200( كانون  المرتقبة  الكاميرا  إطالق  عن  األوسط  الشرق  كانون  شركة  أعلنت 
 DIGIC( وتتضمن التحديثات على هذه الكاميرا عديمة المرايا أحدث معالج من كانون من طراز .)EOS M100( المفضلة والمنتشرة
8(، باإلضافة إلى التركيز التلقائي المحدث وإضافة أفالم بتقنية )4K(. ويضاف إلى ذلك واجهة للمستخدم سهلة االستخدام، 
باإلضافة إلى عدد غير محدود من الوظائف اإلبداعية، باإلضافة إلى إمكانية تصوير األفالم من الوضعية العمودية. كما تسهل 

الكاميرا الجديدة إعداد وتوصيل الهاتف الذكي والبدء بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو المتميزة مع العالم.

 صور احترافية ببساطة مطلقة
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سامسونج

شاشة مميزة
 infinity-V Super AMOLED ويتمّيز هاتف »Galaxy A30s« ب�شا�شة من نوع 
وكامريا  بك�ضل(،   1560×720(HD  + جدً�  عالية  و�شوح  بدقة  بو�شة   6.4 مقا�ض 
متطورة خلفية ُثالثية بدقة 25 ميجابك�شل بفتحة عد�شةF/1.7 ، و�لكامري� �لثانية 
�لعري�ض،  للت�شوير   Ultra Wide وهي   2.2/F عد�شة  بفتحة  ميجابك�شل   8 بدقة 
 16 بدقة  فردية  فهي  �لأمامية  �لكامري�  �أما  بيك�شل،  ميجا   5 بدقة  �لثالثة  و�لكامري� 
اأجمل  بالتقاط  اال�ضتمتاع  للم�ضتخدمني  تتيح   2.0/F عد�شة  بفتحة  ميجابيك�شل 

مقاطع �لفيديو و�أحلى �ل�شور �ل�شاطعة و�لناب�شًة باحلياة.

معالج سداسي النواة
بقوة   7904  Exynos النواة  �ضدا�ضي  قوي  مبعالج   »Galaxy A30s« هاتف  ويتمتع 
)1.6 جيجاهرتز(، وذاكرة و�ضول ع�ضوائي )RAM( بحجم 4 جيجابايت، وم�شاحة 
 micro تخزين د�خلية �شعة 64 جيجابايت قابلة للتو�ضعة من خالل بطاقة ذاكرة
�شماعات  �ت�شال، ومنفذ  �شريحتي  �لهاتف  ويدعم  �إلى 512 جيجابايت،  لت�شل   SD
�إ�شايف لعزل �ل�شو�شاء؛ ف�شاًل عن تزويده ببطارية  3.5 مللي مع دعم للميكروفون 
ب�شرعة  �ل�شريع  �ل�شحن  بتقنية  مدعومة  �ل�شاعة  يف  �أمبري  مللي   4000 ب�شعة  قوية 
واالألعاب،  واملو�ضيقى  واالأفالم  املحتوى  م�ضاهدة  من  اأطول  اأوقات  لق�ضاء  وات،   15
ومبزايا متطورة يف االأمن واحلماية بخا�ضية املا�ضح ال�ضوئي لب�ضمات االأ�ضابع داخل 

�ل�شا�شة.

 )Galaxy A( أعلنت شركة سامسونج لإللكترونيات المحدودة، إطالق هاتفين جديدين من سلسلة إصدارات هواتفها الذكية
أنيق، وبأفضل أداء  وهما: »Galaxy A10s« و«Galaxy A30s » في المملكة؛ واللذان يمتازان بتقنية مبتكرة، وبتصميم عصري 

لتلبية احتياجات المستخدمين ومواكبة متطلبات حياتهم العصرية المتجددة.

تطلق Galaxy A30s / A10s« في السعودية
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ذا الونج برج خليفة

نجاح جديد
�شهادة  �لعقارية«  »�إعمار  يف  �ملجموعة  لعمليات  �لتنفيذي  �ملدير  �لفال�شي  �أحمد  و��شتلم 
لالأرقام  لـ«غيني�ض  �لر�شميني  �ملحّكمني  �أحد  مي�شر�،  �شيفايل  من  �لقيا�شي  �لرقم 
من  العديد  حقق  الذي  خليفة«  »برج  م�ضرية  اإلى  جديد  جناح  لي�ضاف  القيا�ضية«، 

�لإجناز�ت �ل�شّباقة، وح�شد �لكثري من �لتكرمي �لعاملي. 

تجارب مميزة
وتقع ردهة ذا الوجن، برج خليفة الع�ضرية الراقية يف الطوابق 152 و153 و154 يف »برج 

�لهو�ء  يف  �شرفة  �أي�شًا  وت�شم  و�ملقبالت،  �لع�شائر  من  متميزة  ت�شكيلة  وتقدم  خليفة«، 
الطلق.  وتقدم »ذا الوجن، برج خليفة« ثالث جتارب ع�ضرية خمتلفة، فمن ال�ضاعة 12:30 
�إلى 4 ظهرًا، ميكن للزوار اال�ضتمتاع بتجربة »ال�ضاي يف ال�ضحاب« و�ضط اإطالالت مذهلة 
وتبد�أ   ، و�لع�شائر  �ملقبالت  وقت  يحني  م�شاًء،   7 �إلى   5:30 �ل�شاعة  ومن  �ملدينة.  على 
يطيب  ما  �لزو�ر  يختار  حيث  �لليل،  منت�شف  وحتى  م�شاًء   7:30 �ل�شاعة  عند  �ل�شهر�ت 
لهم من امل�ضروبات واملقبالت. وت�ضت�ضيف ذا الوجن، برج خليفة العرو�ص املو�ضيقية احلية 

يوميًا، مب�ضاركة نخبة من الفنانني العامليني.

لالستمتاع  مفضلة  ترفيهية  سياحية  كوجهة  موقعها  ترسيخ  في  خليفة  برج  الونج،  ذا  نجحت  الماضي،  فبراير  في  افتتاحها  منذ 
باألجواء الراقية وأجمل اإلطالالت على المدينة بصحبة العائلة واألصدقاء.  واليوم، تضيف ذا الونج، برج خليفة إلى سجلها إنجازاً 
جديداً، مع دخولها »غينيس لألرقام القياسية« عن فئة »أعلى ردهة ضمن مبنى« في العالم بأسره. وبارتفاعها البالغ 585.36 متراً 
)1920.5 أقدام(، لتقدم تجربة استثنائية بكل المقاييس، ال يمكن اختبارها في أي مكان آخر في العالم، من ارتفاع يزيد على نصف 

كيلومتر عن سطح األرض.

 تدخل غينيس لألرقام القياسية 
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خدمة العمالء: استراتيجية مستمرة
 و ضرورة قصوى

www.sawsanabuomar.com
 contact@sawsanabuomar.com

تعد خدمة �لعمالء و توفري جتربة متميزة للعميل من �أهم �لعو�مل �لتي تركز عليها خمتلف �ل�شركات موؤخر�، حتى �أنها �أ�شبحت 
بنف�ص اأهمية املنتج اأو اخلدمة التي تخت�ص بها و تقدمها تلك ال�ضركات لزبائنها.

و من اأجل تقدمي جتربة ال ت�ضاهى للعمالء، يجب اأن تركز ال�ضركات و املوؤ�ض�ضات على تطوير ا�ضرتاتيجية خا�ضة بذلك، و التي 
تتمحور حول �ملبادىء �لتالية: 

العميل  ل�ضخ�ضية  �ضورة حمددة  تكوين  ذلك،  بعد  من  كيفية حتقيقها.  و  ال�ضركة  تريده  ملا  وا�ضحة  روؤية  بد من حتديد  ال  اأوال، 
الذي ت�ضتهدفه ال�ضركة. هنا ال بد من التفريق ما بني اجلمهور امل�ضتهدف و �ضخ�ضية العميل، حيث اإن �ضخ�ضية العميل تكون اأكرث 
حتديد� و متناهية �لدقة. ثالثا، �لتو��شل �لعاطفي يعد عامال مهما يف هذه �ل�شرت�تيجية، فقد �أثبتت �لدر��شات �أن �لعميل �لذي 
ي�ضعر بهذا التوا�ضل العاطفي ي�ضبح مياال اأكرث للتعامل معك مرة اأخرى، و يتكلم عنك باإيجابية اأكرث و يو�ضي بك ملن حوله، كما اأن 
م�شاألة �ل�شعر ت�شبح �أقل �أهمية متى ما �أ�شبح �لتو��شل �لعاطفي فعال و ناجحا. ر�بعا، معاجلة �مل�شكلة �أو �ل�شكوى يف نف�ض �لوقت له 
بالغ االأهمية، حيث اإنها ت�ضمن عدم الوقوع يف نف�ص اخلطاأ مع عمالء اآخرين، و حتافظ على �ضمعة ال�ضركة على االإنرتنت و مواقع 
التوا�ضل االجتماعي، و ت�ضاعد يف املحافظة على والء العمالء. و بالطبع، فاإن التدريب امل�ضتمر للموظفني على مفهوم خدمة العمالء 

و تقدمي جتربة مميزة لهم على جميع �لأ�شعدة تعد خطوة هامة جد� يف هذه �ل�شرت�تيجية.

سوسن أبو عمر 
الملكي  المعهد  في  عضو 

للعالقات العامة- لندن 
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