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ﺛﻼث ﻓﻨﺎدق ﳑﻴﺰة
ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻟﺑﺪاع
ﺗﻮﺟﻪ إ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﳋﻼﺑﺔ،
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﻬﻴﺔ ﺗﺼﻨﻊ
ﲡﺮﺑﺔ ﻏ ﻋﺎدﻳﺔ ٢٢ .ﻣﻄﻌﻤ ﻟﺘﺬوق ﻧﻜﻬﺎت ﻓﺮﻳﺪة،
ﻣﻨﺘﺠﻌﲔ ﺻﺤﻴﲔ ﻟﺳﺧﺎء ،واﻟﻌﺮض اﻛ ﺷﻬﺮة
 £دﺑﻲ ،ﻻ ﺑل .ﻗﻤﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎرﻛﻢ £
اﳊﺒﺘﻮر ﺳﻴﺘﻲ  -وﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﳑﻴﺰ.
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مجموعة ميسيكا باريس
Born to be Wild
من وحي الكشافة األميركية الشهيرة  Calamity Janeوفيلم Easy Rider
اخترت
والمشاوير على ظهر األحصنة والسهول الصحراوية الشاسعة،
ُ
الغرب األميركي القديم ( )Wild Westليكون محور مجموعتي الجديدة من
المجوهرات الراقية.
أجج
لطالما أسر الغرب األميركي ،المعروف بـ»الغرب
المتوحش» مخ ّيلتنا ،وقد ّ
ّ
بسهولِه الرحبة وسكونِه العميق رغبتي بالهروب وزاد أمنيتي بإعادة التواصل مع
عد وال يُحصى من االحتماالت والفرص
الطبيعة البرية .تلتقي فيه
أراض شاسعة تحمل ما ال يُ ّ
ٍ
ّ
المتمثلة بمجوهرات حديثة متحرّرة من كل القيود.
مما يعكس رؤيتي
بالتوق إلى الحريةّ ،
ً
مستعينة بالمعادن الثمينة واأللماس الذي
لذا قرّرت االحتفاء بقوى الطبيعة من خالل كتابة فصل لها في تاريخ دار ميسيكا
أعتبره ملك ًا على عرش األحجار الكريمة.
ّ
طوع العقود
تباين األلماس مع الخشب وأتت األحجار
أخف من الريش .في هذه المجموعة الجديدة من المجوهرات الراقية ،تُ ّ
مقدس.
يتحول األلماس إلى ِحجاب ،ال بل إلى رمز
وغيرها من القطع المواد وتتجاوب مع الطبيعة ،حيث
ّ
ّ
جسد مجموعة  Born to be Wildشخص ّية المرأة الرائدة ،المرأة القاهرة ذات الطابع المرهف والمتحرّر .وداع ًا لعالم الخيال
تُ ّ
ً
مرصعة باألحجار الكريمة.
بك في الصحراء البرية حيث تنتظرك رحلة
ّ
وحكايات األميرات ،ومرحبا ِ
أهوى السفر ،واالبتعاد...
ّ
تتخطى الصحراء كل التو ّقعات
أرسخ مزاج ًا يوحي بالتوق إلى منفس .بين الخيال واألحالم،
مع مجموعة Born to be Wild
ُ
أردت أن ّ
وتكشف للبشر واقعهم.

Editor In Chief
diana@signatureluxury.me
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دار فابرجيه
تطرح قالدات جديدة
المصممة
تضم قطعتَين جديدتَين إلى المجموعة الخاصة بموسم األعياد ،وهما القالدة
يُسر ّ دار «فابرجيه»  Fabergéأن
ّ
ّ
مرصعة باأللماس (Rose Gold Locket with Diamond Set
من الذهب الوردي عيار  18قيراط مع مفاجأة على شكل نجمة
ّ
 )Star Surpriseوقالدة Palais Tsarskoye Selo 18k Yellow Gold Locket with Teal Enamel and Diamond Set Star Surprise
مرصعة باأللماس.
المصممة من الذهب األصفر عيار  18قيراط والمزيّنة بالطالء األزرق المخضر ّ مع مفاجأة على شكل نجمة
ّ
ّ

www.signatureluxury.me
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أجمل هدية

تُ�ش ّكل هذه القالدات �أجمل هد ّية ،فعند فتحها تك�شف عن مفاج�أة على �شكل جنمة
ومر�صعة بالأملا�س .ت�شمل قالدة Rose Gold Locket
م�ص ّممة من الذهب الأبي�ض ّ
 with Diamond Set Star Surpriseحجر ياقوت �أحمر لفتح القالدة.
�أ ّما قالدة 18k Yellow Gold Locket with Teal Palais Tsarskoye Selo
 Enamel and Diamond Set Star Surpriseفمزدانة بطالء مل ّون يدوي ًا باللون
رباق.
الأزرق املخ�ضر ال�شتوي بامتياز ،فيما التفا�صيل الذهبية ّ
مر�صعة بالأملا�س ال ّ
امللفت يف النجمة �أ ّنها مهتزّة ،فت�ش ّع �ألق ًا وتنب�ض باحلياة جماري ًة حركة املر�أة التي
ترتديها.
ت�ستم ّد القالدات اجلديدة الوحي من النجم القطبي ،الذي ا�سرت�شد امل�سافرون به
لآالف ال�سنوات كي ال ي�ض ّلوا طريقهم.

لطاملا كانت «فابرجيه» اخليار الأول لدى العائالت املالكة والنبالء ،مبن فيهم امللكة
�ألك�ساندرا التي كانت تتلقّى هدايا حتمل توقيع الدار مبنا�سبة عيد امليالد من �شقيقتها
الأمرية ماريا فيودوروفنا .تُ�ش ّكل هذه القالدات اجلديدة طريقة مم ّيزة لالحتفال
تن�ضم القالدتان اجلديدتان �إلى جمموعة
بالأعياد مع هدايا تتناقلها الأجيال.
ّ
«فابرجيه» اخلا�صة بالأعياد التي ت�شمل �أي� ًضا قالدة  ،Snowflakeوهي الهدية
املثال ّية للمر�أة التي حتلم مبو�سم �أعياد �أبي�ض.
ُي�شار �إلى �أنّ القالدة امل�ص ّممة من الذهب الوردي عيار  18قرياط مع مفاج�أة
مر�صعة بالأملا�س متو ّفرة يف الأ�سواق الآن ،فيما قالدة Palais
على �شكل جنمة ّ
 Tsarskoye Seloامل�ص ّممة من الذهب الأ�صفر عيار  18قرياط واملز ّينة بالطالء
مر�صعة بالأملا�س متو ّفرة ح�سب الطلب.
الأزرق املخ�ض ّر مع مفاج�أة على �شكل جنمة ّ
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Emirates Airline
Orders 50 A350XWB
Airbus and Emirates Airline have signed a purchase agreement for 50 A350-900s - Airbus’ newest generation
widebody aircraft. The order was signed at Dubai Airshow 2019 by His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed
Al Maktoum and Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer.

Strategy to Invest in Modern Aircraft

HH Sheikh Ahmed said: “Today, we are pleased to sign a firm order
for 50 A350 XWBs, powered by Rolls-Royce Trent XWB engines. This
follows a thorough review of various aircraft options and of our own
fleet plans. It is Emirates’ long-standing strategy to invest in modern
and efficient aircraft, and we are confident in the performance of
the A350 XWB. “Complementing our A380s and 777s, the A350s will
give us added operational flexibility in terms of capacity, range and
deployment. In effect, we are strengthening our business model
to provide efficient and comfortable air transport services to, and
through, our Dubai hub.”
Sheikh Ahmed added: “This deal reflects our confidence in the future
of the UAE’s aviation sector, and is a strong affirmation of Dubai’s
strategy to be a global nexus connected to cities, communities and
economies via a world-class and modern aviation sector.” “We are

honoured by Emirates’ strong vote of confidence in our newest
widebody aircraft, taking our partnership to the next level. The
A350 will bring unbeatable economics and environmental benefits
to their fleet,” said Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer.
“We look forward to seeing the A350 flying in Emirates colours!”
The A350 XWB offers by design unrivalled operational flexibility and
efficiency for all market segments - up to ultra-long haul (17,900km).
Its Airspace by Airbus cabin is the quietest of any twin-aisle aircraft
and offers passengers and crews the most modern in-flight flying
experience. The aircraft features the latest aerodynamic design, a
carbon fibre fuselage and wings, plus new fuel-efficient Rolls-Royce
Trent XWB engines. Together, these latest technologies result in 25%
lower operating costs, as well as 25% reduction in fuel burn and CO2
emissions compared with previous-generation competing aircraft –
demonstrating Airbus’ commitment to minimise its environmental
impact while remaining at the cutting edge of air travel.
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Be part of the unmissable show where
novelties are revealed and trends are set

APRIL 30 – MAY 05, 2020
B AS E LW O R L D.C O M
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
UNVEILS LOUBHOUTAN

LIFE STYLE & FASHION 20
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Christian Louboutin celebrated the regional launch of his LouBhoutan Capsule collection
in Dubai,
one of the 6 cities to hold the collection – London, New York, Paris, Tokyo and Delhi. Housed
within Alserkal Avenue, the Leila Heller Gallery was completely transformed to showcase
the pieces,
taking the guests on an imaginary journey to Thimphu, Bhutan. he set up was converted at
night to a private dinner hosted by Monsieur Christian Louboutin with key guests including
Mona Zaki, top clients, art aficionados and collectors.
Dalia Assi - داليا عاصي
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دار ميسيكا
تقدم سوار  Flexالم ِرن

ط ّوعت دار «ميسيكا»  Messikaتصاميمها المتميّزة وفق ًا لتقنية جديدة تلقى رواج ًا كبير ًا في عالم
المجوهرات أال وهي القطع الم ِرنة ،فطرحت سوار  .Flexيتّسم هذا السوار بتصميم مريح ،يُمكن ارتداؤه
لوحده أو تنسيقه مع أساور أخرى ،إذ يتكيّف شكله مع شكل المعصم«.يدفعني أسلوبي الخاص إلى
تطوير تقنيّات تح ّول حلمي إلى حقيقة» .هذا هو الشعار الذي تتّبعه «فاليري ميسيكا» في إطار بحثها
عن تقنيّات وأساليب جديدة لصياغة المجوهرات .برأيها ،ال يكفي أن تكون المجوهرات جميلة ،بل يجل
المصممة من الذهب عيار  18قيراط مع منحنيات
أن تكون ُمريحة وملفتة أيض ًا .تتكيّف هذه األساور
ّ
المعصم .كل القطع متو ّفرة بالذهب األبيض والوردي واألصفر.
داليا عاصي Dalia Assi -

www.signatureluxury.me
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Nina Runsdorf
Presents the ‘Les Jardins’ SS20 Collection
For Spring/Summer 2020, Nina Runsdorf takes us for a stroll through the fields of wildflowers and
lavender in the French countryside. Her new creations are lifted by bright contrasting colours, with her
use of sapphires, iolites, emeralds, tanzanites, pink topazes and pops of verdant enamel, like a garden of
earthly delights.

Shades of lavender

Shades of lavender add a calming power throughout the collection,
found on tanzanite rings and earrings as well as on carved lavender
jade earrings with stunning Slice Diamond tops. Deep blue, pink
and purple sapphires appear on briolette fringe rings and sphere
cocktail rings rounding out this color infused collection.

beloved luscious green emeralds

Runsdorf offers a fresh seasonal take on her Artist Collection, which
beams with splashes of color in pear shaped rose quartz and acid
green enamel in three sizes of rings and hoops. Runsdorf’s beloved
luscious green emeralds appear on hoops, mixed shape line
earrings and as beads on earrings mixed to tantalizing tanzanite
and diamonds.

LIFE STYLE & FASHION 28

 CRUELLAمن أكيليس
مجوهرات ال تُقاوم بتصاميم تُبهر العيون
طرحت دار «أكيليس»  Akillisمجموعة ‘ ’Cruellaالتي تو ّفق بين عالم الروك والمجوهرات ،وتستعرض
األحجار الكريمة النفيسة مثل المرغنيت والروبيليت واألميثيست واألكوامارين المحاطة بُحبيبات من
والمصممة من الذهب
األلماس .تتدلّى األحجار الكريمة من األقراط التي تحاكي شكل ألسنة النار
ّ
صممت كارولين غاسبار
المرصع باأللماس األبيض ،فيما تلمع الخواتم الخلّابة ببريق يأسر األلباب.
ّ
ّ
تضم مجوهرات فريدة بكل ما للكلمة من معنى من وحي المرأة القوية
مجموعة ‘ ’Cruellaالتي
ّ
ً
استجابة إلى طلب العمالء ،يُمكن إدخال لمسة
والمستقلّة وانطالق ًا من التناقض في شخصيّتها.
المرصعة .يُمكن أيض ًا
شخصية إلى خاتم ‘ ’Cruellaوذلك بتغيير الحجر في الوسط أو حبيبات األلماس
ّ
تعديل أقراط ‘ ’Cruellaالمتناسقة ،بشكل يُبرز تميّز كل امرأة ترتديها.

www.signatureluxury.me
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CRUELLA
FASCINATING NEW COLLECTION
is where rock meets jewellery, showcasing lush-coloured fine gemstones – morganite, rubellite,
amethyst, aquamarine – in settings of white gold. Caroline Gaspard has designed the CRUELLA collection
as very unique pieces of jewellery. As often inspired by strong and independent women playing on the
ambivalence of her personality, sometimes angel, sometimes demon. On the earrings, the stones hang
delicately from a flame-like pattern of gold, sparkling with white diamonds, in which one may recognize
the AKILLIS signature. The rings gleam with an almost animal lustre. The CRUELLA jewels alone are
irresistible, worn together they become fascinating.
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GEORG JENSEN
PRESENT JEWELLERY FOR HIM
Georg Jensen creates pieces for men where the details whisper instead of shout, bringing a touch of
Scandinavian class to any outfit. The gold and silver rings and bracelets and silver and onyx cufflinks
never lose their masculine edge and make the perfect gift for that special someone.
Georg Jensen’s jewellery for men is subtle, elegant, a true luxury extra, and are a way to have a little fun.
ABOUT GEORG JENSEN:

With a history that spans more than 100 years, the Georg Jensen
brand represents quality craftsmanship and timeless aesthetic design,
producing lifestyle products ranging from hollowware to watches,
jewellery and home products. The philosophy of Georg Jensen himself
was to create democratic designs possessing both functionality
and beauty. His artisanal skill and artistic talent combined with his
continuous ability to identify and support design talent was the

foundation on which he built Georg Jensen in Copenhagen in 1904.
Georg Jensen’s style embraced the Art Nouveau lines of the day but
injected them with a distinctive vigor that continues to resonate
today. Serene flowing forms are enriched by exquisitely sculpted
ornamentation and his stylized bouquets of flowers and lush bunches
of grapes reflect his sensual delight in nature. Our most important
task is to leverage the ideas and principles of the master himself and
translate these into the design of the present day.
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مجوهرات سمية ّ
بكار
تقدم تشكيلة مختارة من ابتكاراتها
كشفت مجوهرات سمية بكار ،العالمة المحلية العربية للمجوهرات ،عن قائمة مميزة من القطع المختارة
التي تشكل هدايا فريدة كفيلة برسم البسمة على وجوه األحبة بمناسبة موسم األعياد .وأسست المصممة
السورية سمية عالمة المجوهرات المحلية عام  2015لتحمل اسمها وتعكس رؤيتها اإلبداعية من خالل مجوهرات
فاخرة تتوافر في مختلف أنحاء العالم ،وتقدم تشكيالت من القالئد وأقراط األذن واألساور المصنعة يدوي ًا من
الذهب عيار  18قيراط بتصاميم بسيطة ولمسات كالسيكية فريدة تروي كل منها قصة مميزة .وألن المجوهرات
تبقى الهدية األمثل خالل موسم األعياد ،اختارت سمية بكار مجموعة قطع من تشكيالتها المختلفة لتخص
عمالءها بدليل شامل النتقاء أفضل الهدايا.

داليا عاصي Dalia Assi -
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قالدة ’شايننج باث

تروي ت�شكيلة ’�شايننج باث‘ من �سمية بكار ق�صة �ساحرة ترتك �أثر ًا عميق ًا يف نف�س
مرتديها ،ومت ت�صميم القالدة من ذهب بعيار  18قرياط وقطع من الأملا�س مع قفل قابل
للتعديل.
قالدة هارت أوف جولد

أقراط شايننج باث

تعك�س ت�شكيلة ’�شايننج باث‘ هوية مرتديها وتربز مالحمها من خالل ت�صميم مميز من
مر�صعة بالأملا�س.
ذهب بعيار  18قرياط مع مل�سات ّ
أقراط باشن

ومر�صعة بالأملا�س ت�ضفي رونق ًا من
قالدة م�صممة من الذهب الأ�صفر عيار  18قرياط
ّ
التف ّرد والأناقة.

مت اختيار هذه القطعة من ت�شكيلة ’با�شن‘ ،ومت ت�صميمها با�ستخدام الأملا�س والذهب
عيار  18قرياط ،لتج�سد �شغف املر�أة و�شجاعتها.

سوار مي أند ليتل أوف مي

خاتم بطبقة واحدة من األلماس

املر�صع بالأملا�س يعك�س الهوية الأ�صيلة
�سوار مميز من الذهب الأ�صفر عيار  18قرياط ّ
والطابع الفريد ملرتديه.

مت ت�صميم هذا اخلامت بعناية بالغة با�ستخدام الأملا�س والذهب عيار  18قرياط ،لي�ضفي
مل�سة من الت�ألق والتف ّرد على �إطاللة و�شخ�صية مرتديه.

سوار باشن

خاتم الزمرد

ليج�سد
مت ت�صميم هذه القطعة با�ستخدام الذهب عيار  18قرياط ّ
املر�صع بالأملا�س ّ
ال�صورة احلقيقية للمر�أة القوية و�شغفها ببلوغ �أهدافها.

يعك�س خامت الزمرد �أ�سمى معاين الإبداع واجلمال يف ت�صميم كال�سيكي يت�ألف من
الذهب عيار  18قرياط وحجر الزمرد الأخ�ضر.
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Shining Path Necklace

Sumaya Bakkar’s shining path collection narrates a unique
story and leaves a lasting impression on you. The necklace is
designed in 18k gold & diamonds and has an adjustable clasp
that can be measured to your size.

the Me & Little of Me Bracelet is a reflection of the wearer’s
identity then and now.

Heart of Gold (Diamond) Necklace

Passion Bracelet

Me & Little of Me Bracelet

One-line diamond Ring:

Designed in 18k yellow gold and encrusted with diamonds.
the Heart of Diamond necklace shines of uniqueness and
elegance.

Designed in 18k yellow gold and encrusted with diamonds,

18k gold encrusted with diamonds and Emerald gemstones,
the Passion Bracelet is an apt representation of a woman’s
resilience and passion towards her goals.

Carefully crafted in 18k gold and diamonds, the line of
diamonds adds a glow to the wearer’s identity.
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SUMAYA BAKKAR COLLECTIONS
CURATED FESTIVE GIFT LIST
Jewellery is always a great idea when it comes to gift shopping for that someone special. If you’re in the
market for a few extra-special gifts, look no further. Sumaya Bakkar Collections, the Arab homegrown
jewellery brand, has specially curated a gift list for loved ones this festive season. Founded in 2015
and named after Syrian Jewellery designer Sumaya Bakkar, the homegrown jewellery brand presents a
collection of fine jewellery pieces that’s available worldwide offering necklaces, earrings and bracelets
with a unique, minimalistic and timeless design that narrate a story. All pieces are handcrafted in 18k
gold. In lieu of the Festive Season, Sumaya Bakkar Collections have specially picked pieces from their
various collections to bring you a comprehensive guide of the best trinkets to gift your loved ones.
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Legacy 500 - Embraer
تنطلق بمعايير جديدة في سماء الطيران الخاص
ليغاسي  500التي تنتجها شركة امبرير البرازيلية في القطاع المتوسط وتنفرد بنظام التحكم االلكتروني (فالي
باي واير) الذي يقتصر في العادة على الطائرات الخاصة في القطاع الكبير .وهي بتكلفة  20مليون دوالر وتحمل
 12راكبا لمسافة ثالثة االف ميل جوي.ودخلت هذه الطائرة الى الخدمة خالل الربع االخير من العام الماضي بعد
ان حصلت على كافة تراخيص الطيران .وانتجت الشركة ست طائرات من طراز  500حتى االن وكان اول تسليم
لها لشركة برازيلية محلية .ولكنها تتطلع الى الحصول على طلبيات ضخمة على الطائرة خالل العام الجاري،
لكي تتعزز مكانتها في قطاع طائرات االعمال المتوسطة.
داني حناDani Hana -
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تصميم جديد كلي ًا
ليغا�سي  ٥٠٠هي من الطائرات القليلة التي ت�أتي الى ال�سوق بت�صميم جديد متاما،
وهي تت�سع حلجم  150قدما مكعبا من االمتعة ،وهي حمولة تتفوق على جميع املناف�سات
يف القطاع نف�سه .وت�ستطيع الطائرة االقالع من مطارات ذات ممرات ق�صرية ن�سبيا.
وتنوي ال�شركة ادخال املزيد من هذا الطراز الى اخلدمة يف الن�صف االول من العام
اجلاري .وهي تعتمد على احدث انظمة الطريان الال�سلكية التي طورت خ�صي�صا لهذه
الطائرة وكانت �سببا يف ت�أخري و�صولها الى اال�سواق .وتعمل الطائرة بطيارين باال�ضافة
الى حمولة  12راكبا وتعتمد على حمركني من طراز هونيويل توربوفان بقوة دفع 6500
رطل لكل منهما .وتعد املحركات من االنظف يف القطاع وتقل ن�سبة بث العادم منها
بحوايل  29يف املائة عن معدل النظافة املطلوب عامليا.
انتعاش السوق
هذا وتتوقع م�صادر ال�سوق انتعا�ش ا�سواق ال�سفر اخلا�ص يف العام اجلاري ،ويقول
اخلبري اال�سرتاتيجي رون كورتز الذي ير�أ�س مركز ابحاث يف اطالنطا ان هناك
عدة عوامل وراء انتعا�ش جمال ال�سفر اجلوي اخلا�ص اهمها زيادة ن�سبة االثرياء يف
العامل مع انتعا�ش البور�صات وارتفاع القيم العقارية .ومل يعد االثرياء يخ�شون النقمة
االجتماعية من ا�ستخدام الطائرات اخلا�صة كما كان احلال اثناء االزمة املالية يف عام
 2008وما بعدها.
العديد من الشركات الجديدة
ودخلت ال�سوق اي�ضا العديد من ال�شركات التي تقدم خدمات ا�ضافية مثل بيع مقاعد

على الطائرات اخلا�صة يف الرحالت ال�شاغرة او امل�شاركة يف رحالت الطريان اخلا�ص.
ومع تطور ال�شركات واخلدمات �سوف يرتقي م�ستوى االداء يف هذا القطاع ويجذب اليه
املزيد من العمالء.
جاذبية خاصة
ويقبل املزيد من امل�سافرين على الطريان اخلا�ص ملا يوفره من امان وخ�صو�صية
و�سرعة .ويف ال�سنوات املقبلة �سوف تتعرف جهات جديدة مثل ا�سيا وبع�ض انحاء
ال�شرق االو�سط على فوائد ال�سفر بالطائرات اخلا�صة و�سوف ي�ضيف ذلك الزخم الى
حجم اخلدمات وتعدد وجهات ال�سفر �سواء دوليا او داخل الدول نف�سها .وبد�أت تظهر
�شراكات يف ال�سوق بني �شركات الطريان اخلا�ص واملنتجعات الفاخرة من اجل تقدمي
برامج ا�ستجمام �شاملة ت�شمل ال�سفر اجلوي اخلا�ص واالقامة .ومن هذه ال�شراكات ما
هو بني �شركة «�ستار كوي�ست» للطريان وبني فنادق ومنتجعات «فور�سيزونز».
اكتشاف العالم
كما توجد برامج لـ»اكت�شاف العامل» بالطائرات اخلا�صة يف رحالت طريان ت�ستغرق 24
يوما وينزل فيها امل�سافر يف فنادق «فور�سيزونز» حول العامل .وتقول م�صادر من �شركة
«فور�سيزونز» انها قدمت من قبل ثالثة برامج لل�سفر حول العامل بالطائرات اخلا�صة
نفذت جميعها وبيعت بالكامل .وهناك اي�ضا برامج لل�سفر يف انحاء امريكا ا�سمها
«اكت�شف امريكا» با�ستخدام الطائرات اخلا�صة.
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Move Upstream

With the Legacy 500, Embraer was clearly looking to move
upstream with an airplane it hoped would enter service as the
most technologically advanced midsize model available. Mission
accomplished. It is without question one of the most advanced
private airplanes in the world, period.

Innovation

The Legacy 500 is the new definition of midsize jets. Its advanced
technology and avionics give you a flight experience like no other.
Full fly-by-wire controls and the advanced Rockwell Collins Pro Line
Fusion™ platform puts pilots in complete control.

Comfort

At 6 ft. tall and 6 ft. 10 in. wide, the cabin of the Legacy 500 is
the largest in its class. With a fully-equipped galley, excellent
connectivity and in-flight entertainment, and the finest attention
to comfort details, relaxing is effortless.

Ergonomics

Optimally placed windows, ergonomic seating and cabin

technology, create total elegance in the cabin. In the cockpit, a
side-stick control and full fly-by-wire flight control system deliver
the smoothest flight for both pilots and passengers.

Performance

The Legacy 500 is the only midsize jet that can carry eight travelers
so far. Flying the US coast-to-coast mission at Mach 0.80, even
against 99% of annual winds, and still land with NBAA IFR fuel
reserves, is only the start.

Technology

The 500 offers more futuristic features than any other midsize
bizjet, or even super-midsize model, ever. It’s a full fly-by-wire
(FBW) platform with next-generation avionics with huge displays,
a paperless (well, almost) cockpit, advanced power management,
envelope protection, and high efficiency fully automated engines.
It has autothrottles and brake by wire, and its flight stability mode
takes much of the bumpiness out of what would be an otherwise
turbulent ride.

www.signatureluxury.me

Embraer Legacy 500
Inventing the Future

The Embraer Legacy 500, a long-awaited midsize marvel from the Brazilian
manufacturer that has forged its way into the business aviation market with a
handful of brilliantly engineered airplanes, the first couple of which, the Legacy 600
and Lineage 1000, were bizjet versions of successful regional airliners. The follow-ons
were two light jets, the Phenom 100 and Phenom 300, which have become strong
competitors against Cessna’s CJ models.
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ذا النغام ،نيويورك
ارتق بعطلتك إلى مستوى جديد مع جناح شوغر بالم
ِ
بمناسبة موسم األعياد ،انغمس في تجربة من العمر مع جناح مليء بالسكاكر ،وإمكانية دخول لكبار
الشخصيات إلى المسرحية التي تق ّدمها فرقة نيويورك سيتي باليه ،ذا ناتكراكر® لجورج باالنشين في مركز
لينكولن للفنون االستعراضية ،باإلضافة إلى هدايا من شاربونيل إيه ووكر .

فادي عرابيFadi Arabi -
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اقامة مميزة

�إقامة ملدّة ليلتَني يف اجلناح الرئا�سي �أو يف بنتهاو�س يف فندق ذا النغام ،نيويورك،
فيفث �أفينيو ،مع نوافذ زجاجية ممتدّة من ال�سقف �إلى الأر�ض ومط ّلة على مبنى �إمباير
�ستيت ،وم�ساحة  1900قدم مر ّبع تتخللها غرفة جلو�س ،وغرفة طعام تت�سع لـ � 8أ�شخا�ص،
وغرفتَي نوم مز ّودتني ب�أ�س ّرة كينغ ،بالإ�ضافة �إلى حمامات وا�سعة مك�س ّوة بالرخام مع
د�شات غزيرة املياه و�أحوا�ض ا�ستحمام( .يتوفر خيار احل�صول على جناح �أو�سع من
خالل الغرف املت�صلة).
تشكيلة مميزة

ت�شكيلة مميزة من ال�سكاكر يف الغرفة ،مبا فيها مرطبانات ممتلئة بال�سكاكر يف كافة
ّ
املح�ضرة خ�صي� ًصا لعائلتك على يد
�أرجاء اجلناح ،وطبق من حلويات العيد املجانية
فريق احللويات املوهوب يف فندق ذا النغام ،نيويورك

خدمات متعددة

خدمة نقل جمانية من و�إلى مركز لينكولن حيث ت�أخذ م�سرحية ذا ناتكراكر® جلورج
باالن�شني ال�ضيوف �إلى عامل �ساحر ،مع تذاكر لكبار ال�شخ�صيات حل�ضور هذا العر�ض
الفني ال�ضخم الذي تقدّمه فرقة نيويورك �سيتي باليه (يخ�ضع هذا العر�ض للتوفر)
هدايا مميزة

هدية تتمثل يف �شوكوالتة �ساخنة وملح النغام البحري الوردي وكم�أة بال�شوكوالتة ،ي�أخذها
ال�ضيوف معهم كذكرى جميلة عن الأوقات املمتعة التي �أم�ضوها يف فندق ذا النغام ،من
أهم و�أعرق عالمات �صناعة ال�شوكوالتة
تقدمي �شاربونيل �إيه ووكر التي تُعترب واحد ًة من � ّ
الفاخرة يف بريطانيا.
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Based on the tenets of Traditional

As part of the Chuan Spa brand, created by Langham Hospitality
Group in Hong Kong, the menu at Chuan Body + Soul, New York
is entirely based on the tenets of Traditional Chinese Medicine. All
treatments are accompanied by a questionnaire, wherein the staff
at Chuan Body + Soul are able to ascertain which of the five Chinese
elements needs to be addressed in that particular guest’s treatment
on that day, as well as traditional elemental tea service.

Creating Vacuums

“Cupping is based on the belief that by creating vacuums using
cups on specific points of a patient’s body, the life force within that
person’s body can be restored to its equilibrium,” said Douglas Chu,
certified therapist and Chuan Body + Soul cupping practitioner. “All
obstructions, pain and inflammations are removed to promote a
sense of peace and well-being. Cupping promotes blood flow and
calms the nervous system while improving blood circulation. It is
more natural and non-invasive technique and treatment to help heal

and prevent future health problems.” Cupping will be available as
part of the robust menu of body, skin and facial treatments currently
on offer at Chuan Body + Soul. Appointments with Douglas will be
available every Wednesday from 330 pm until 7 pm.

Spa Industry Veteran

Douglas is a twenty year spa industry veteran. Having spent the
majority of his career as a massage therapist, he is a graduate of
the Swedish Institute and, in addition to cupping, he specializes in
various forms of Swedish, medical and sports massage techniques,
including aromatherapy massage, myofascial treatments and
neuromuscular therapy, as well as Reiki.
For more information on the full menu of offerings at Chuan Body
+ Soul and to make an appointment please visit the spa website
at
http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/new-york/
wellness/chuan-body-soul/ or call +1 212 613 8720 to speak to the
Spa Concierge.
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THE LANGHAM NEW YORK

INTRODUCES TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ART OF CUPPING
Chuan Body + Soul, the full-service luxury spa at The Langham, New York, Fifth Avenue, lives up to its brand
promise of offering the most innovative treatments in New York City by adding the traditional healing art
of cupping to its menu of offerings.
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ميركيور دبي البرشاء هايتس
لمسة جديدة بأجنحته الحديثة
أعلن فندق ميركيور دبي البرشاء هايتس لألجنحة والشقق الفندقية ،عن إكمال المرحلة األولى من األجنحة
المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم .وتم تجهيز  408جناح فندقي عصري ،وذلك تزامن ًا مع اقتراب
االحتفاالت بالعيد الوطني لدولة اإلمارات وموسم أعياد الميالد ورأس السنة .وصممت هذه األجنحة لتكون
الخيار األمثل لزوار دبي الباحثين عن الراحة واالسترخاء ،وتتميز باتساع مساحتها وأناقة تصميمها ،مع وجود
شرفة توفر إطاللة بانورامية على أفق المدينة الجذاب ببحره ومعالمه الرائعة ،باإلضافة لغرفة معيشة واسعة
وعصرية.

www.signatureluxury.me
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رفاهية تامة

وليحظى ال�ضيوف ب�أعلى درجات الرفاهية واال�سرتخاء فقد مت جتهيز كل
جناح بحمام فاخر ي�شبه ال�سبا ،مكون من مق�صورة خم�ص�صة للدو�ش وحو�ض
لال�ستحمام .وراعى امل�صممون �ضرورة وجود مكتب �أنيق مما يتيح لل�ضيوف
�إمكانية متابعة �أعمالهم ،بالإ�ضافة لأرائك فخمة مريحة يف �صالة املعي�شة .هذا
وت�ضم الأجنحة املكونة من غرفة نوم واحدة �أرائك تتحول لأ�سرة بهدف خلق
بيئة مثالية للراحة .و�أما الأجنحة املكونة من غرفتي نوم فتم جتهيزها ب�أحوا�ض
منف�صلة لتلبية كافة احتياجات ال�ضيوف .ومما مييز هذه الأجنحة ال�شعور

برحابة املكان وامتداده الوا�سع عند الدخول �إليها ،وذلك لوجود املرايا الكبرية
املثبتة على اخلزائن و�أماكن تبديل املالب�س ،مع النوافذ الوا�سعة املمتدة من
الأر�ض لل�سقف التي ت�سمح بدخول �أكرب كمية من �ضوء ال�شم�س.
مزيج من الثقافات

�صرح نا�صر تودي ،املدير العام لفندق مريكيور دبي الرب�شاء هايت�س للأجنحة
وال�شقق الفندقية قائ ًال « :تعترب دبي واحدة من �أهم مدن العامل فهي متتلك
مزيج من ثقافات خمتلفة جلن�سيات متنوعة ،ونحن يف فندق مريكيور فخورون
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جد ًا ب�إقامة فندق ع�صري يف هذه املدينة الناب�ضة باحلياة ،وجاء ت�صميم
�أجنحة الفندق وتنفيذها مبقايي�س عالية الدقة انعكا� ًسا للتنوع الثقايف يف دبي،
حيث ي�شعر الزائر من �أي مكان يف العامل بالراحة واال�سرتخاء ك�أنه موجود يف
وطنه الأم».
موقع مميز

يقع فندق مريكيور ذي الأربعة جنوم مبوقع ممتاز على �شارع ال�شيخ زايد ،على
بعد خطوات من حمطة مدينة دبي للإنرتنت ليكون املكان الأف�ضل لزوار دبي

بق�صد ال�سياحة �أو العمل ،بالإ�ضافة لقربه من �أماكن ال�شركات واملباين ال�سكنية
يف مدينة دبي للإنرتنت ومدينة دبي للإعالم وقرية املعرفة على حد �سواء .هذا
ويعترب مريكيور اخليار الأمثل لل�شركات التي تبحث عن فندق يقع بالقرب من
حمطات املرتو وترام دبي ومطار دبي الدويل  .هذا ويوفر الفندق بيئة منا�سبة
للعمل لتواجد غرف مب�ساحات وا�سعة لالجتماعات ،و�أخرى لتناول الطعام ،مما
زاد من �شعبيته ليكون املكان الأن�سب للإقامة طويلة الأمد والق�صرية.
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Concept of Ultimate Relaxation

The concept of ultimate relaxation and convenience is extended
to the spa-like luxurious bathrooms equipped with both a walk-in
shower and a bathtub. Every suite comes with generous study desks,
so guests can continue to work comfortably, in addition to plush
lounge sofas in the living space. The one-bedroom suites feature
sofa beds, while the two-bedroom suites are equipped with his and
her sinks – allowing flexibility depending on guest needs.

Access to Dubai Tram

Mercure Dubai Barsha Heights also has the luxury of having easy
access to the Monorail, Dubai Tram and the Dubai International
Airport, making it the perfect choice for corporate bookings. The
hotel also guarantees great value as it offers remarkable spaces for
meeting, dining and lounging all under one roof, and is becoming
increasingly popular for businesses due to its short and extended
stay services. In line with the Mercure brand, all suites feature

interesting locally inspired art, such as the large customised sketches
of cityscapes that combine facets of old and new Dubai that line the
walls, modern Middle Eastern patterns on carpets, and frames of
colourful swashes that can be found in the corridors.

Four Restaurants

There are four restaurants at the hotel: an all-day dining venue, a
lobby café, the newly launched sports bar and a pool bar. Day &
Night restaurant is home to delicious breakfast spreads, a business
lunch menu, themed dinners and the chef’s daily special. Café
Social, located in the lobby, features a cosy setting to enjoy light
meals, while also offering a casual setting for business meetings.
The newest addition to its dining repertoire, THE EXIT Sports Bar is
the perfect place to unwind with friends and catch live sport from
around the world on big screens. Located on Level 8 of the hotel is
Corner 8, an inviting space to relax by the outdoor swimming pool
deck that is fully equipped with a jacuzzi, kids’ pool and lush terrace.
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MERCURE DUBAI
BARSHA HEIGHTS
BRAND-NEW SUITES LAUNCHED
Mercure Dubai Barsha Heights has announced the first phase of launching its one- and two-bedroom
suites. The 408 contemporary suites are set for an eventful season ahead with the festive period right
around the corner. For those in Dubai for business, it is key to have a place to unwind and these brandnew suites offer the perfect space to escape to in ultimate style. Designed with meticulous attention to
comfort, the bright and elegantly decorated room leads into a spacious living area and big bedrooms,
complete with a large private balcony offering views to the sea and some of the city’s top landmarks.
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Velaa Private Island

Enjoy the Birthday and Festive Celebrations
Velaa Private Island Maldives, the “beyond luxury” exclusive boutique island hideaway is turning
six this year on 20th December with a special evening filled with entertainment where live Cuban
tunes will be played by Yanela Brooks. This captivating evening will be accompanied by delectable
dishes to offer an evening of delicious meals, fun and dancing.
Diana Saleh- ديانا صالح
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Performed Across the globe

The internationally renowned singer has performed across the
globe in front of European Royalties as well as other international
figures such as Quincy Jones, Chris Tucker, Naomi Campbell, Mike
Tyson and Mohammed Ali families among others.

Takes the Utmost Pride

Velaa Private Island takes the utmost pride in surpassing guests’
expectations and providing a secluded and exclusive tropical
escape this festive season where everyone can enjoy their own
private paradise and have their every wish fulfilled.
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About Velaa Private Island

Nestled within the constellation of islands that form the Noonu
Atoll in Maldives, Velaa Private Island takes exclusivity to the next
level with facilities and service that go beyond traditional resorts.
Designed by award-winning Czech architect Petr Kolar as “an
elegant fusion of Maldivian culture with contemporary luxury,
intimate with Maldivian nuances”.
Velaa Private Island is the realisation of a dream to create a ‘beyond
luxury’ exclusive boutique hideaway in the Maldives. Velaa means

“Turtle Island” in the local language – named after generations of
sea turtles that flock there to nest and hatch. From a broader “bird’s
eye view” which greets arrivals by seaplane, the island’s exclusive
over-water villas are also constructed to resemble the head of a
turtle, with the island forming the body. The resort comprises 47
private villas, houses and exclusive residences. While 18 of the
47 are built over water, the Romantic Pool Residence can only be
reached by boat, allowing even more privacy and exclusivity.
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Canton de Vaud, The Lake
Geneva Region
6 Must Experience Activities this Winter Holidays
Festive holidays in the Lake Geneva Region is an exceptional experience for city and adventure lovers alike.
This beautiful region is located in the heart of Europe making it easily accessible to visitors from Geneva
International Airport, which is only a 40 minutes train ride away from Lausanne. Below are 6 top activities
that tourists should experience to make the most of their stay in this beautiful region.
Fadi Arabi -فادي عرابي
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The Festival of Lights in the city of Lausanne

The city of Lausanne comes alive with the Festival of Lights. Lausanne
is brightly lit for over a month from November to the end of December
by the contemporary works of fifteen artists whose sculptures are
made of light. Visitors can delight in these unique sculptures by taking
a leisurely walk through the streets of the city centre and the old town
to soak up the mystical atmosphere of the Olympic capital during the
festive season.

among other artefacts. Cheese lovers can top off this festive
experience by enjoying a cheese fondue on the shore of Lake Geneva.

Montreux Riviera Ski School Carte Blanche

Montreux Riviera is home to the first ski experience with Carte Blanche
service. Montreux Riviera Ski School Carte Blanche offers the most
personalised skiing experience that exists in Switzerland. The entire
experience is arranged, from transport, to equipment, to restaurant
bookings. The ski instructor is the mountain concierge who takes care
of all the details of the skiing holiday. With the exceptional concept of
the Carte Blanche service, one has to only choose the resort for the
festive market in Lausanne
stay and clarify his or her skiing objectives, while all other logistics are
Bô Noël is a unique festive market in Lausanne that combines tradition
taken care of by the professional instructors.
with innovation where a whole series of gourmet and festive novelties
are planned in three thematic markets - Saint-François, Pépinet and
the Arches of the Grand-Pont. From attractions for children and Glacier 3000
music concerts to shopping and gastronomic experiences, there is Glacier 3000 is a spectacular mountainous location situated 24 km
something for everyone. When it comes to nightlife, Lausanne hosts from Montreux, that offers an exceptional experience for ski lovers
a wide range of entertainment, from comedy and cabaret to karaoke and other visitors alike. Cableway adventure and alpine mountain
to improv. The city boasts a range of cultural attractions for history scenery are all available for guests’ experience. For more information
and art lovers. Tourists can fill their senses with theatre, dance, music https://www.glacier3000.ch/en
festivals and museums, all aiming to awe visitors experiencing the
city for the first time. To add to the festive spirit, the Christmas Market Montreux Comedy Festival
in Montreux also kicks off for over a month, from 21 November to True to the previous editions, the International Gala in English will
end December. Ranked among the most beautiful in Switzerland, feature some of the biggest comedians from across the world. Hosted
Montreaux’s Christmas market continues to reinvent itself every year. by Paul Taylor and Sebatian Marx, the event promises to be a unique
Located on the shores of Lake Geneva, 175 artisans and stallholders comedy experience on Friday 6 December 8.30pm at the Auditorium
working from brightly lit and decorated chalets, showcase a vast array Stravinski. For tickets http://www.montreuxcomedy.com/en/shows/
of original souvenirs including local produce, jewellery, sculptures international-gala-english/
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stay. They can help themselves to the villa mini bar which is restocked
every day, enjoy premium spirits and all non-motorised water sports
“With Emerald Maldives Resort & SPA, we wanted to create a sanctuary at no additional cost.
for guests who wish to escape the pressures and stress of modern day
life. For couples, the new resort offers intimacy and an oasis of calm Extensive water sports
and connection, while for families, the island is a fun-filled haven Emerald Maldives offers extensive water sports facilities, and some of
and the perfect recipe for long lasting memories,” comments Simone the best diving in the Maldives at the five star Diving Centre where
Scarapicchia, Partner and Director of Sales & Marketing for Emerald guests can even get their PADI licence. Spanning 1500 sqm, the
Maldives Resort & SPA.
resort’s Dolphin Kids Club is one of the largest in the Maldives with its
own zip wire that journey’s from one side of the island to the other and
Designed by architect Edward
welcomes kids from the age of 3-12 on a complimentary basis. Home
Designed by architect Edward David Poole, each villa exudes to a sumptuous haven of tranquillity, Emerald SPA, can be found a
contemporary and tropical influences to create modern and unique secluded corner of the private island, offering a range of Bailnese and
interiors. From the outside, the villas blend harmoniously with the Thai treatments across 10 air-conditioned treatment rooms, as well as
backdrop of the serene, tropical island and on the inside awaits a Turkish bath, sauna and jacuzzi. Elemis treatments are also available
nothing short of a masterpiece. Poole’s striking design includes for guests seeking a sensory wellness experience with a difference.
enormous sparkling, white marble bathrooms with lavish silver Situated on one of the quietest parts of the island, the Yoga Pavilion
mirrors and colour blocked bedrooms with exotic marine life wall art is the perfect setting to truly switch off and offers breath-taking
to compliment. All guests stay on deluxe all-inclusive basis, which sunrise yoga sessions. The resort has also been built with sports and
means when they arrive at Emerald Maldives, they don’t have to fitness lovers in mind with two large tennis courts, two paddle courts
worry about a thing. Deluxe all-inclusive allows guests to dine at any and an air-conditioned Gym & Sports Centre with a state-of-the-art
of the four resort’s restaurants as many times as they like during their Technogym. Personal trainers are available to all guests too.

Create a Sanctuary for Guests
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Emerald Maldives Resort & SPA

Natural Elegance New Resort Opens in the Maldives
Emerald Collection is delighted to announce that Emerald Maldives Resort & SPA will officially
open. A real first in terms of spectacular and unusual design and with an outstanding deluxe allinclusive offering, guests will be wowed by this exceptional new resort. Unusual to any private
island, Emerald Maldives houses a wraparound reef which means guests are never more than a
few footsteps away from an encounter with exotic fish, turtles or manta rays. The 120-villa resort is
located on the Raa Atoll, renowned for having some of the most diverse marine life in the world and
boasts one of the largest lagoons in the Maldives
Dani Hana -داني حنا
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The Luxury Collection

Unveils Debut Property in the Seychelles
The Luxury Collection today announced the arrival of North Island,
Seychelles into their portfolio of world-renowned hotels and resorts.
With just 11 villas, Africa’s most exclusive private island is located 30
kilometres from the mainland and is accessible by a scenic helicopter
flight or an hour boat ride, giving guests an immediate sense of
escapism.
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Sanctuary for Endangered Species
Following its history as a coconut plantation, the granitic
island is now a sanctuary for endangered species; luminous
beaches and clear blue seas welcome nesting sea turtles,
and the Palm forests are home to giant Aldabra tortoises and
rare Seychelles white-eye birds. The island has been expertly
designed and with pioneering conservation programs,
offers the highest standards of hospitality, earning them
status as an award-winning sustainable travel destination.
With a mission to demonstrate that luxury with a conscience
can co-exist, sustainability lies at the heart of North Island’s
philosophy and will be further embraced and supported
with The Luxury Collection. The operational responsibility
of the resort will remain with ASMALLWORLD, the world’s
leading travel & lifestyle community.

Conscious Management Philosophy
“North Island has always skilfully combined a sustainable and
environmentally conscious management philosophy with
the ambition to provide a truly immersive, barefoot-luxury
experience. Whilst maintaining our identity and ethos, our
work with The Luxury Collection will allow us to maximise our
awareness in our continued efforts in pioneering sustainable
luxury travel.” – Jan Luescher, CEO of ASMALLWORLD Eleven
private guest and family villas line the island; each villa has
been created using local materials harvested during the
island’s rehabilitation process, expertly balancing luxury
and simplicity. An haute-couture Robinson Crusoe aesthetic
has been applied through interiors celebrating the sheer
indulgence of volume and space.
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Outstanding Epicurean Experiences
As part of a new culinary concept, Michelin-Star Chef Akira Back,
brings his fine dining concept to the Piazza at North Island. The
various dining venues lend themselves to a range of outstanding
epicurean experiences with menus changing daily according to the
latest island harvest. The Piazza is situated on the ocean front and
offers candlelit, private dining utilizing the freshest ingredients from
both land and sea. The more relaxed Sunset Beach Bar offers tapas
and cocktails during sunset. In-villa dining centers on a comfort food
menu featuring local Creole curries or classic dishes, complemented
by a generously stocked villa pantry.
The North Island Spa is dwarfed by giant granite peaks, enjoys an

open sea breeze and overlooks turquoise waters. Guests are invited
to the spa on arrival where they are immediately immersed in
‘island life’ with each tailor-made treatment starting with a ‘barefoot
ritual’. A private consultation to create a bespoke spa experience is
then formulated as part of a holistic journey of visual and textural
contrasts, arousing the senses and rejuvenating mind, body and
soul.
With 2020 rates from US$6000 per night, North Island offers an
inimitable experience that seeks to offer a contrasted way of life;
rough and smooth, old and new, wet and dry, casual and refined,
where footprints are the only evidence on the island’s vast,
untouched beaches.
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Most Rare and luxurious Destinations
“North Island is one of the most rare and luxurious destinations in
the world, making it a natural fit for The Luxury Collection and our
global explorers who seek authentic experiences and connections
to both pristine nature and elevated personalization,” said Anthony
Ingham, Global Brand Leader, The Luxury Collection. “This is the
first private island within The Luxury Collection portfolio, and we’re
delighted to be expanding our footprint of captivating destinations
with storied pasts and protected futures.” The island not only offers
a calming refuge from the modern world, but also an invigorating,
refreshing getaway connected to the island’s natural beauty. Aquatic

explorers can take part in snorkeling, diving, fishing, sunset cruises,
kayaking, paddle boarding and surfing. Bespoke guided excursions
for those looking to explore the granite peaks or coral reefs are
also available. Whilst on land, forest trails can be explored by foot,
bicycle or private buggy, or guests can simply relax on one of the
island’s four pristine beaches located at each end of the compass.
The island is also the ultimate playground for families and children,
with a Beach Buddy program tailormade to interests and hobbies.
Parents are invited to take part, or can find their own relaxation
whilst children remain supervised.
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Berjaya Times Square Hotel
Discovering Malaysia From a Different Angle
After 7 hours flight from Abu Dhabi to Kuala Lumpur, we checked in into Berjaya
Times Square Hotel. Towering over Kuala Lumpurís skyline majestically, Berjaya
Times Square Hotel, Kuala Lumpur is ideally situated right in heart of cityís liveliest
entertainment hub and most happening shopping districts as well as being merely
15 minutes away from the world-famous Petronas Twin Towers.
Dani Hana -داني حنا
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The hotel is strategically located in the heart of the
city is conveniently linked and is easily accessible by
various modes of road transportation. By car, the hotel
is 45 minutes and 30 minutes away from Kuala Lumpur
International Airport (KLIA) and Sultan Abdul Aziz
Shah Airport (Skypark Terminal, Subang) respectively.
Alternatively, by train, it takes approximately 28 minutes
from KLIA to get to KL Sentral (the cityís transportation
hub) where guests can transit to take the monorail to
the hotel which is just 6 minutes away.

with crystal clear waters. The accommodation was
hosted by The Taaras Beach & Spa Resort. The journey to
the island starts from flying to Kuala Terengganu Airport.
The flight time from KLIA2 to Kuala Terengganu takes
about one hour. After arriving at the airport, we went to
Taaras Airport Lounge which offers guests a welcoming
atmosphere while waiting for the land transfer to the
jetty. Once the boat transfer was ready, we quickly
jumped on a speed boat. It took us approximately 45
minutes to reach the resort on this beautiful island. It
was love at first sight.

Club Premier Room

The Taaras Beach & Spa Resort ñ Redang
Island

Berjaya Times Square Hotel

For families and shopaholics, one could always visit
the Berjaya Times Square Shopping Mall located just
next door. The mall houses more than 950 shops and
service outletsand over 65 food and beverage outlets.
Entertainment wise, the mall also has the countryís
largest indoor theme park, Berjaya Theme Park. We did
return to this wonderful hotel again for one night before
flying back to Abu Dhabi. Berjaya Times Square hotel is
the ideal hotel to stay in when visiting the heart of Kuala
Lumpur. The highlight of the trip was visiting Redang
Island, a beautiful Island in the east coast of Malaysia

It was the perfect place to unwind and enjoy the
wonderful surrounding nature. The Taaras Beach & Spa
Resort provides guests with unforgettable views of the
ocean waters, alluring landscapes of the garden, cliffs
and ocean through its 190 luxurious rooms and suites.

Cliff Premier Suite

Other than enjoying the private beach, the resort also
offers activities such as quad biking around the island,
snorkeling with the turtles, Scuba Diving and of course
various spa treatments.
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Located on an unspoilt land and 3,000 feet above sea-level,
it is a spa resort offering wellness retreat and wellbeing
enrichment.

are Berjaya Hills Golf & Country Club, Colmar Tropicale(a
French-themed village), Horse Riding and Japanese Village.

Deluxe Room

Colmar Tropicale (a French-themed village)

Being a wellness resort, one should not miss La Sante Spa - a
wellness spa with steam, sauna, aroma hydro pool (Jacuzzi)
facilities offering various types of organic spa treatments.
The weather is just nice with the temperatures between 16
OC to 25 OC. The places to visit and experience in the area

My overall experience during the trip was extraordinary.
It was a complete package which included city, beach as
well as hill experience. Special thanks to Etihad Airways for
arranging the flights and to Berjaya Hotels & Resorts for
hosting the internal flights, transportation as well as rooms.
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In support of turtle conservation, SEATRU Turtle Lab at The
Taaras Beach & Spa Resort was launched in 2018 to provide
sea turtle conservation and educate guests on the plight
of the sea turtle. The lab is managed by The Taarasí very
own marine biologist who works with a team of SEATRU
Scientists and trained research assistants from Universiti
Malaysia Terengganu (UMT). Guests will be guided through
the sea turtle life cycle from nesting and hatching through
to species identification, measuring and tagging sea turtles,
and understanding natural predators. During the hatching
season, guests are able to experience hatchlings being

released into the sea.

SEATRU Turtle Lab
One night in this wonderful island is definitely not enough.
On my way back to the airport, I was already planning my
next trip to the Island with a big smile on my face. After
arriving back in Kuala Lumpur, we went to Berjaya Hills by
road. It took us about 2 hours drive from the Airport to reach
at our destination. We checked in at the French-themed
The Chateau Spa & Organic Wellness Resort. The resort sits
majestically on Berjaya Hills amidst a lush tropical rainforest.
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فيراري روما
تُجسد أسلوب الحياة اإليطالي الفاخر
اطلع ممثلون وسائل اإلعالم العالمية مؤخر ًا على سيارة فيراري الرياضية الجديدة كلي ًا من فئة الكوبيه ’فيراري روما‘ التي
متقنة والقوة الجبارة
جرى تطويرها في مصنع الشركة بمدينة مارانيللو اإليطالية .وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية ال ُ
والمرونة العالية ،ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة بمعنى الكلمة .كما تُجسد السيارة أرقى مفاهيم
ً
صورة معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما
التصميم اإليطالية العريقة ،لتقدم بذلك
في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ،وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة ،روما.
فادي عرابيFadi Arabi -

www.signatureluxury.me
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تصميم مثير

بخطوط وا�ضحة و ُمتقنة تنم
من الناحية الت�صميمية ،متتاز �سيارة ’فرياري روما‘
ٍ
م�ستويات رفيعة من التنا�سق والأناقة� .إذ يرتكز ت�صميمها على الأبعاد املُتناغمة
عن
ٍ
والتفا�صيل اجلمالية املتوازنة والأنيقة ،املُ�ستمدة من احلرفية الإيطالية العريقة
وتقاليد ’فرياري‘ التي تتجلى بو�ضوح يف �سياراتها ذات املحرك الو�سطي ،وال�سيما
’ 250جي تي بريلينيتا لو�سو‘ و’ 250جي تي‘ التي تت�سع لأربع ركاب .وتنفرد ال�سيارة
اجلديدة بلغة ت�صميمية حديثة تظهر روعة و�أ�صالة الت�صميم املُتقن واملتكامل .كما
حتتفظ ال�سيارة باخلطوط الأنيقة واللم�سات الريا�ضية التي لطاملا م ّيزت جميع
�سيارات ’فرياري‘.
تقنية متقدمة

حر�ص مهند�سو ’فرياري‘ على تطوير عدة تقنيات مبتكرة ل�ضمان �أعلى م�ستويات
الأداء ل�سيارة ’فرياري روما‘ ،مع احلفاظ على نقاء و�أ�صالة الت�صميم �ضمن فئتها.
وي�شمل ذلك الت�صميم املبتكر للجناح اخللفي القابل للتحريك واملدمج ب�سال�سة
و�أناقة مع الزجاج اخللفي؛ حيث ُ�صمم بطريق ٍة تتيح عند طويه االحتفاظ بالتفا�صيل
الع�صرية الأنيقة لل�سيارة ،وت�ضمن قوة اجلر ال�سفلية املطلوبة لال�ستمتاع بالأداء
ب�سرعات عالية.
اال�ستثنائي لل�سيارة ،خا�صة مع �إمكانية ن�شره تلقائي ًا �أثناء القيادة
ٍ
محرك عنيف

مبحرك مك ّون من ثمان �أ�سطوانات ( )V8ذو قوة جبارة ت�صل �إلى
ز ّودت ال�سيارة
ٍ
 620ح�صان بخاري عند  7500دورة يف الدقيقة ،مما يجعلها الأقوى �ضمن فئتها.
ويندرج هذا املحرك �ضمن عائلة حمركات ’فرياري‘ التي فازت بجائزة ’�أف�ضل
حمرك دويل للعام‘ لأربع �سنوات على التوايل .وميتاز هذا املحرك بنظام ’�إدارة
الت�سارع املتغي‘ الذي ي�ضمن ا�ستجابة فورية عند تعديل قوة العزم ب�شكل يتنا�سب مع
ال�سرعة .وبف�ضل ا�ستخدام فالتر لت�صفية ج�سيمات البنزين ،حظيت �سيارة ’فرياري
روما‘ برتكيز دقيق جلهة تعزيز ال�صوت املهيب لنظام العادم ،والذي مت �إعادة
ت�صميمه بالكامل ،مع �إزالة كامتات ال�صوت و�إدخال �صمامات التفافية جديدة.
شاسيه بوحدات مستقلة

وي�ستند ت�صميم �شا�سيه ’فرياري روما �إلى تكنولوجيا الت�صميم بنا ًء على وحدات
م�ستقلة ،التي طورتها �شركة ’فرياري‘ خ�صي� ًصا لطرازاتها من اجليل اجلديد .ومت
�إعادة ت�صميم كل من الهيكل وال�شا�سيه بغية اعتماد �أحدث تقنيات الإنتاج املتقدمة
واملزايا املبتكرة لتخفي�ض الوزن ،مع العلم �أن  ٪70من مكونات ال�سيارة تُعترب جديدة
كلي ًا .عالو ًة على ذلك ،تتمتع هذه ال�سيارة ذات املحرك الو�سطي مبق�صورة كوبيه
مثالية تت�سع لأكرث من راكبني ( ،)2+كما تتميز ب�أف�ضل ن�سبة للوزن /القوة �ضمن
فئتها ( 2,37كغ /ح�صان بخاري).
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leading-edge technologies, most notably a mobile rear spoiler
integrated into the rear screen designed to retain the car’s formal
elegance when retracted and guarantee the downforce essential
for the Ferrari Roma’s extraordinary performance by automatically
deploying at high speeds. The Prancing Horse’s new 2+ coupé
sports a V8 turbo engine that punches out 620 cv at 7,500 rpm,
making it the most powerful in its segment. A member of the V8
family that has won the International Engine of the Year four years
in a row, it features Variable Boost Management for instantaneous
throttle response. With the adoption of Gasoline Particulate Filters,
meticulous attention was also focused on the sound of the exhaust
system which has been completely redesigned, removing the
silencers and introducing new bypass valves.

Reducing Fuel Consumption

The car’s new 8-speed dual-clutch gearbox is more compact and
6 kg lighter than its 7-speed predecessor. As well as reducing fuel
consumption and emissions, shifts are faster and smoother which
makes the car even more responsive on the open road, but also
especially comfortable in town and during stop & start driving
situations.

Clean and Symbiotic Forms

Stylistically, the Ferrari Roma is characterised by clean and symbiotic
forms. Its beautifully harmonious proportions and elegantly pure,
balanced volumes are very much in line with the Ferrari mid-frontengined grand touring tradition of which the 250 GT Berlinetta lusso
and 250 GT 2+2 are the most iconic examples, and from which the
car takes its inspiration. It embodies an extremely modern design
language which underlines its authentic, refined styling. At the same
time, its sleek lines retain the sporty vocation shared by all Ferraris.

Developed Several leading-edge

To guarantee best-in-class performance whilst still retaining the
stylistic purity of its bloodline, Ferrari’s engineers developed several

Modular Technology

The Ferrari Roma’s chassis benefits from the modular technology
developed by Ferrari for its new generation models. Both bodyshell
and chassis have been redesigned to incorporate the latest weight
reduction and advanced production technologies. In fact, 70% of
its components are entirely new. The mid-front-engined 2+ Ferrari
Roma has the best weight/power ratio in its segment (2.37 kg/cv)
which enhances handling dynamics and responsiveness.
The Ferrari Roma features Ferrari’s cutting-edge vehicle dynamics
systems, the most notable example being the Side Slip Control 6.0
(a first on a Ferrari GT car) with 5-position manettino and Ferrari
Dynamic Enhancer which controls yaw angle by hydraulically
adjusting brake pressure at the callipers.
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Ferrari Roma, la Nuova Dolce Vita

The Prancing Horse’s new V8 2+ coupé unveiled in Rome
The new Ferrari Roma has been unveiled to the world’s media. The latest coupé from Maranello features
timeless and sublimely refined design and has all the power and agility required to guarantee a unique
driving experience. Its signature Italian styling is a contemporary reinterpretation of the carefree lifestyle
of 1950s and ‘60s Rome, from which it takes its evocative name, Roma.
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Naim for Bentley
يداعب األحاسيس عبر الموسيقى الرائعة
تحتفل  ،Naimالرائدة عالمي ًا في مجال أنظمة الصوت ،و ،Bentley Motorsالرائدة عالمي ًا في تصنيع السيارات الفاخرة،
بالشراكة المتميّزة التي تجمعهما مع ًا منذ  10سنوات ،حيث تعاونتا مع ًا على تطوير أنظمة الصوت األقوى واألفضل في فئتها
لداخل السيارات .ومن خالل استلهام الوحي من التقنيات االستثنائية المتوفرة ضمن السيارة ،توفر  Naim for Bentleyأيض ًا
ّ
لعشاق الموسيقى الرائعة داخل المنزل.
جودة صوت مشابهة لقاعات الحفالت وذلك عبر أنظمة عصرية السلكية
وتق ّدم  Naim for Bentleyأنظمة الموسيقى األكثر تط ّور ًا في العالم ،وذلك داخل سيارات الطرق األكثر رقي ًا بدورها في
العالم ،وكذلك األمر لصالح محبّي سماع الموسيقى في المنزل ،وكل هذا كجزء من السعي المستمر لتوفير الصوت
األنقى .وبالتالي ،ال يوجد أي أمر مماثل بالنسبة لذ ّواقة األنغام الصافية مثلما توفره .Naim for Bentley
تطوير مضطرد

كجزء من عملية التط ّور الأحدث التي ت�شهدها منتجات وتقنيات Naim for
 ،Bentleyيتم ّيز نظام ال�صوت يف  Flying Spurاجلديدة عرب  21مك ً
برّا لل�صوت
بق ّوة ت�ضخيم لل�صوت قدرها  2,200واط وتقنية حتويل الطاقة الف ّعالة ل�صوت
اجلهري  .Active Bass Transducersوتتوفر ثمان و�ضعيات �صوت  ،DSPكما
ت�شتمل ال�سيارة على �شبكات منرية ملكبرّات ال�صوت .وبالتايل ُيعتبرَ هذا النظام كافي ًا
لتوفري ال�صخب الكبري الذي تتم ّيز به حفالت الروك �أند رول� ،أو مداعبة امل�شاعر
مبو�سيقى احلفالت الكال�سيكية الراقية.
تقنية مميزة

ميكن �ضبط و�ضعيات ال�صوت عرب �شا�شة مل�س  HDتفاعلية �أنيقة قيا�س  12.3بو�صة
موجودة يف و�سط لوحة القيادة .وبا�ستطاعة العمالء �ضبط النظام وفق طرق متعدّدة:

ك�شا�شة عر�ض مفردة� ،شا�شة منف�صلة � 1:2أو بنمط يعر�ض وظائف خمتلفة يف الوقت
ذاته .وت�شري الت�صاميم العا ّمة بو�ضوح �إلى �سال�سة اال�ستخدام مع مل�سات جمالية
معا�صرة وراقية.
جنم �أنظمة ال�صوت تتمتّع  Naimو Bentleyبالريادة يف جمال الت�صميم والهند�سة
الربيطانية ،وهما تعمالن مع ًا عن قرب لتوفري �أنظمة ال�صوت لداخل ال�سيارة الأقوى
يف الأ�سواق من م�ص ّنع جتهيزات �أ�صلية ( .)OEMوي�ساهم العزل القوي ملق�صورة
�سيارة قادرة على ال�سري ب�سرعة تزيد عن  200ميل بال�ساعة� ،إ�ضافة ل�ضجيج
املح ّرك والطريق والرياح ،بتوفري بيئة فريدة وحتدٍّ م�ش ّوق بالن�سبة �إلى  ،Naimوهو
�أمر يختلف عن املتط ّلبات املتع ّلقة بتحقيق �أف�ضل �أداء لإعادة الت�شغيل يف املنزل �أو
اال�ستوديو .وبهدف جلب جودة �صوت  Naimاحلقيقية �إلى هذه امل�ساحة الفريدة،
التوجهات التقليدية ،و�أعادوا كتابة
رف�ض مهند�سو  Naimو Bentleyب�شكل كامل ّ
الأ�س�س والقوانني للمو�سيقى داخل ال�سيارة .والنتيجة؟ معايري دولية جديدة لتقنية
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ال�صوت داخل ال�سيارة وعمق مثايل جلودة املو�سيقى بحيث يجب �سماعها لت�صديق
هذا الأمر.
جائزة مرموقة

اجلدير ذكره �أن  Naimحائزة على جائزة امللكة ( )Queen’s Awardنظر ًا
البتكاراتها البارزة ،وقامت م�ؤخر ًا بتطوير نظام ريادي ملعاجلة الإ�شارة الرقمية
توجه
( ،)Digital Signal Processing - DSPواكت�شفت �أن ب�إمكانها اعتماد ّ
جديد ك ّلي ًا للتطبيق داخل ال�سيارة .وي�ش ّكل نظام  DSPجز ًء �أ�سا�سي ًا من نظام ال�صوت
 ،Naim for Bentleyبحيث يتيح درجة من ال�ضبط مل تكن ممكنة �سابق ًا ،مما
ي�ضمن توافر �أداء ال�صوت الأمثل مهما كانت ال�سرعة التي ت�سري بها ال�سيارة ّ
وبغ�ض
النظر عن حالة الطريق.

ضبط وضعيات الصوت

قامت  Naimبهند�سة حل فريد ملعالج الإ�شارة الرقمية ( )DSPخا�ص بنظام
ال�صوت  .Naim for Bentleyوهذه التقنية املبت َكرة توفر باقة من و�ضعيات ال�ضبط
لتعزيز ال�صوت داخل ال�سيارة ،وذلك وفق ًا لو�ضعية اجللو�س وخيارات اال�ستماع
َّ
املف�ضلة .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضمن احلفاظ على �أداء ال�صوت الأق�صى مهما كانت
�سرعة ال�سيارة �أو ظروف الطريق.
وكونه يتمتّع بالريادة يف فئته ،مع ّ
م�ضخم �صوت فائق الق ّوةُ ،يع ّد نظام Naim for
� Bentleyأكرث من جم ّرد نظام �صوتي .فقد متت هند�سته لتوفري جتربة حقيقية
عالية الد ّقة تتناغم متام ًا مع التجربة الراقية التي توفرها .Bentley

 84يخوت فاخرة

Azimut 66 Dragon

اسطورة على مياه المحيطات

شركة أزيموت اإليطالية المصنعة لليخوت الفاخرة ،التزال تقدم
لنا المزيد من إبداعاتها في مجال اليخوت الفاخرة حيث قامت
بإطالق يختها الفاخر أزيموت دراغون  ،»66والذي يحمل اسم
الحيوان األسطوري «التنين» ،ويضم الكثير من المواصفات
التي راعت فيها الشركة عشاق اليخوت في آسيا عامة ،والصين
على وجه الخصوص ..وهذا ما يفسر كون التصميم العام
لليخت يحمل لمسة «شرقية» تمنح المالك وضيوفه فرصة أكبر
للتجمع ،كماهي العادة في تصاميم المنازل في الصين وآسيا
عموم ًا.
داني حناDani Hana -
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مخصص ألثرياء أسيا
يبلغ طول اليخت  20.15مرت ًا ،وي�ضم  3غرف بجانب غرفة للطاقم ،ويذكر �أن هذا هو
اليخت الأول �ضمن فئة «دراغون» املخ�ص�صة لعمالء ال�شركة يف القارة الآ�سيوية ،حيث
الإقبال على اليخوت الفاخرة بد�أ يرتفع ب�شكل كبري خالل ال�سنوات املا�ضية ،خا�صة مع
تنامي ثروات الكثري من رجال الأعمال يف ال�صني وكوريا اجلنوبية واليابان وبع�ض الدول
الآ�سيوية الأخرى ،ويبلغ ال�سعر الأويل لليخت  2.1مليون يورو.
رفاهية بالغة
يتوفر �سطح اليخت على م�ساحة كبرية للت�شم�س م�صممة بطريقة مثالية للغاية ،بجانب
ال�سطح العلوي الذي ي�ضم ركن ًا خا� ًصا للمالحة مع مقعد مريح وعجلة قيادة و�أجهزة
املالحة االعتيادية العلوية ،واملثري يف الأمر �أن قيادة اليخت العلوية منفتحة على �أ�سرة
ت�شم�س جانبية بجانب جل�سة �أرائك خلفية مريحة مع خزائن حتتية ،وجنبات خم�ص�صة
للت�أمل واال�ستمتاع مبنظر ال�شم�س وزرقة املياه من �أعلى نقطة ممكنة من اليخت .وميكن
ل�سطح اليخت �أن يتحمل ثمانية من ال�ضيوف بكل �أريحية ،بجانب �أن عدد من �أجزائه

مرنة ،بحيث ميكن �إعادة تركيبها من �أ�سرة مث ًال �إلى مقاعد �أو ما�شابه ،كما �أن اليخت
يتوفر على �آلة ثلج ،وم�شواة حديثة و�أجهزة �أخرى لتح�ضري الطعام وامل�شروبات.
جمال التصميم
وتظهر جمالية خ�شب التيك ال�صلب بقوة يف الطابق الأول من خالل �صالة طعام مع
نوافذ بانورامية عري�ضة ،وجل�سة الأرائك ن�صف الدائرية ،مع طاولة طعام «ماهوجن» على
الطريقة ال�صينية ،وعلى الرغم من ال�سقف املنخف�ض قلي ًال مقارنة بيخوت �أخرى من
نف�س الفئة� ،إال �أن ال�شركة �أرادت منح «دراغون  »66ميزة الإح�سا�س االجتماعي والعائلي،
الأمر الذي يف�سر التقارب بني كل مكونات وزوايا اليخت.
رحابة مطلقة
وت�صل ركن الطعام بال�صالة الرئي�سة املكونة من �أرائك فاخرة مع ديكورات مميزة،
و�ستائر رومان جميلة ،بجانب نوافذ م�ستطيلة� ،أكرب من نوافذ �صالة الطعام ،وعلى خلفية
الطابق جل�سة خارجية ،ويذكر �أن ال�صالة مت تزيينها كذلك باخل�شب الداكن امللمع،
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بجانب �أ�ضواء «نيون» ال�صغرية واملريحة وطاولة «فانيتي» ،وجهزت ال�صالة بنظام ترفيهي
متكامل لـ»الكاريوكي» ،وكذلك تلفزيون م�سطح كبري ينزل من ال�سقف .ويف الطابق
ال�سفلي يقع املطبخ ال�صغري احلجم ،لكنه قادر على حت�ضري الطعام للمالك و�ضيوفه،
خا�صة و�أنه جمهز بكافة ما يلزم من �أجهزة حديثة ،فرن �سرياميك حديث ،وثالجة
كبرية ،و�آلة ثلج ،ويذكر �أن خزائن املطبخ من خ�شب البلوط مع تلميع مميز� ،إلى جانب
مكونات �أخرى� ،أعطت �شك ًال ع�صري ًا للمطبخ الذي ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة من غرفة
املالك� ،أو حتى من الطابق الأول.
متسع من الخيارات
ي�ضم اليخت ثالث غرف� ،أبرزها غرفة املالك والتي يلتف االنتباه فيها �أو ًال جل�سة جانبية
مريحة ،ومكتب وخزائن ،ونوافذ مربعة بحجم �صغري نوع ًا ما ،مع د�ش وحمام فاخر،
و�سرير وثري ،وكذلك دوالب بطول كامل ،كما �أن ال�سقف زين ب�أ�ضواء «نيون» ،ويبقى
�أن غرفة املالك هي الأكرب حجم ًا� ،إال �أن غرفة كبار ال�شخ�صيات ال تقل فخامة كذلك،
لكنها تتميز بنوافذ بانورامية حميطة بال�سرير ،ومت ربط الغرفتني بنظام تلفزي حديث،

مع �شا�شة م�سطحة ،وات�صاالت و�إنرتنت .والالفت كذلك �أن الغرفتني ا�ستفادتا من
جمالية خ�شب البلوط ،والتيك ،بجانب ال�سجاد الفاخر ،وغري ذلك من مكونات الرفاهية
الإيطالية التي تظهر يف كل ركن من اليخت ،ويف اليخت كذلك غرفة �أخرى مع �سريرين
لل�ضيوف ،مع حمام منف�صل ود�ش ،وباملجمل يت�سع اليخت ملابني �سبعة �إلى ثمانية من
ال�ضيوف مع املالك ،بجانب غرفة لطاقم اليخت.
قوة جسورة
ي�ستطيع اليخت املجهزة مبحركني من «كاتريبيالر» (موديل  )CAT C18الو�صول �إلى
�سرعة ق�صوى تبلغ  34عقدة ( 62.96كلم/ال�ساعة) ،وهذا بف�ضل قوة  1150ح�صان ًا
لكل حمرك ،وميكن لليخت �أن يقطع م�سافة  370مي ًال بحري ًا ب�سعة كاملة من وقود الديزل
البالغة  3900لرت ،ب�سرعة كروز يف حدود  28عقدة ( 51كلم/ال�ساعة) .ومت ت�صنيع
اليخت على طريقة «�إنفيوجن» ،الأمر الذي يقلل الوزن ويخفف من ا�ستهالك الوقود ،كما
�أنها تزيد من قوة وديناميكية اليخت ،ومتكن القائد من حتكم �أكرب يف القارب ،وهو ما
يف�سر االعتماد �إلى بجانب املواد الأ�سا�سية ،على «الفايربغال�س» و»الفايرب كاربون».
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HUAWEI
تطرح MediaPad M5 lite
أطلقت «شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة» اليوم اإلصدار الجديد من HUAWEI MediaPad M5 lite
الذي يهدف إلى جذب المستخدمين إلى تجربة ترفيهية غامرة  ،مع  M-Pen lite Stylusالجديد لتعزيز أداء الجهاز اللوحي .كما
تم ترقية الذاكرة العشوائية
يأتي الجهاز مع شاشة زاهية  1080Pلتجربة المستخدم المذهلة مليئة بالمناظر النابضة بالحياة ،كما ّ
للجهاز إلى  4جيجابايت وأيضا السعة التخزينية إلى  64جيجابايت.
قلم إلكتروني عصري من طراز M-Pen lite Stylus
يتمتع قلم  M-Pen lite Stylusبهيكل معدين �أنيق ووزن مثايل مينحكم �شعور ًا يف
غاية ال�سال�سة عند حمله يف اليد .كما ت�سمح خا�صية ح�سا�سية �ضغط املتقدمة التي
تبلغ  2048طبقة للم�ستخدمني بكتابة املالحظات �أو حتديد ر�سائل الربيد الإلكرتوين بكل
�سهولة .ويت�سم قوام هذا القلم املعدين بلونه الف�ضي الرمادي بلم�سة كال�سيكية متم ّيزة.
كما ي�ستكمل جمال �إطاللتكم الأنيقة �سواء لدى ح�ضور االجتماعات �أو عند البقاء يف
املنزل .ويلعب الت�صميم الذكي مل�شبك القلم دور ًا رئي�سي ًا يف �ضمان عدم فقدانه ب�شكل
عر�ضي.
تجربة سمعية بصرية غامرة
يتم ّيز اجلهاز ب�شا�شة رائعة من نوع  Full HD IPSكاملة الو�ضوح بدقة 1200*1920

بك�سل .ومن جانبها ،تُ�سهم تقنية  5.0 ClariVuالرائدة يف القطاع يف تعزيز �أداء
ال�شا�شة وو�ضوحها؛ �إذ تُعدل هذه التقنية م�ستويات تباين وتنا�سق الألوان باالعتماد
على طيف من اخلوارزميات الذكية ،التي ت�ستهدف حاالت م�شاهدة مقاطع الفيديو �أو
ا�ستعرا�ض ال�صور على حد �سواء ملنح امل�ستخدم جتربة ناب�ضة باحلياة� .أ ّما يف جمال
ال�صوتيات ،في�أتي النموذج املزود ب�شا�شة من مقا�س  10.1بو�صة من جهاز HUAWEI
 lite MediaPad M5مع جمموعة من مكربات ال�صوت الرباعية؛ حيث جرى ت�صميم
هذا النموذج بالتحديد بالتعاون مع عالمة ’هارمان كاردون‘ ال�شهرية عاملي ًا ملنح العمالء
جتربة �صوتية من الطراز الرفيع.

www.signatureluxury.me

أتالنتس النخلة دبي
يطلق كومفورت زون
أطلق نادي «شويكي للسبا واللياقة البدنية» ( )ShuiQi Spa and Fitnessفي منتجع أتالنتس النخلة في دبي العالمة اإليطالية
المكونات
المتخصصة في إنتاج مستحضرات العناية بالبشرة المستخلصة من أجود
«كومفورت زون» ()Comfort Zone
ّ
ّ
الطبيعية والحيوية ،لإلتاحة لر ّواده فرصة االستمتاع بتجربة استرخاء فاخرة بامتياز .ويأتي تعاون المنتجع مع «كومفورت زون»
في إطار حرصه على تقديم مجموعة راقية من المنتجات الحصرية ذات الجودة العالية والعالجات الفريدة التي تُنعش الحواس.

 10عالجات مختلفة
�س ُيتاح لز ّوار نادي «�شويكي» حرية االختيار بني  10عالجات جديدة يف �إحدى الغرف
العالجية الـ 27داخل النادي ال�صحي الذي ُيع ّد ً
مالذا هاد ًئا بعيدً ا عن �صخب املدينة
و�أجوائها املزدحمة .وبالتعاون مع ُمقدّم اخلدمات ومو ّفر برامج التدريب يف النوادي
ال�صحية واملراكز التجميلية؛ «ذي بروداكت هاو�س» ( ،)The Product Houseنجَ ح
نادي «�شويكي» يف توفري عرو�ض عالجية ح�صرية على يد معاجلني يتمتّعون مب�ستويات
عالية من املهارة واحلرفية .و�ستقوم العالمة «كومفورت زون» بتعزيز هذه اخلدمات
من خالل منتجات وم�ستح�ضرات عالية اجلودة� ،أ�شرف على تركيبها فريق من خرباء

التغذية وال�صيدلة وال�صحة النف�سية وم�ستخل�صة من �أجود املك ّونات احليوية والطبيعية.
يعد التعاون بني العالمتني هو الأمثل ،وذلك الن طقو�س نادي «�شويكي» تَرتكز على
عن�صري «املاء» ( )Shuiو»الهواء» ( )Qiيف اللغة ال�صينية القدمية ،بو�صفهما عن�صرين
من العنا�صر الأربعة احليوية للحياة .اما عن فل�سفة عالمة «كومفورت زون» ،فهي ت�ستند
�إلى مفهوم «العودة �إلى الطبيعة» من خالل اال�ستعانة بباقة متن ّوعة من امل�ستح�ضرات
امل�ستخل�صة من مك ّونات طبيعية ،ليو ّفر هذا التعاون جتربة مذهلة لتُنع�ش احلوا�س وتُعزّز
ال�صفاء الروحي لرواده.
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Glambeaute.com
كل ما تحتاجه إطاللتك الرائعة
تبحثين عن إطاللة متم ّيزة وفريدة في احتفاالت استقبال العام الجديد؟ كل ما تبحثين عنه يقدمه لك موقع Glambeaute.com
اإللكتروني مع مجموعة من المختارات المذهلة من أساسيات مكياجك لتستمتعي بأجواء االحتفاالت المقبلة وأنت في غاية
دائما! يمنحك أساس المكياج السائل  SLA Fluid Foundation (189درهم
التألق .أساس مكياجك المتقن هو البداية الصحيحة ً
ّ
المرطبة بشرة طبيعية مضيئة خالية من العيوب من أجل إطاللة مثالية.
إماراتي) بتركيبته

الوان رائعة
من �أجل لون رائع لوجنتيك ،تقدم لك  Absolute New Yorkالبال�شر املزدوج Chic
 39( Cheek Duo Blushدرهم �إماراتي) .ميكنك ا�ستخدام كل درجة على حدى �أو
املزج بينهما من لتح�صلي على طلة �شابة وحيوية بلون طبيعي جذاب.من �أجل حاجبني
حمدّدين بلون غني جذاب ،تقدم لك  Flormarطقم ر�سم احلواجب Eyebrow
 68.25( Design Kitدرهم �إماراتي) .فقط خطوتني يف غاية الب�ساطة من �أجل
�إطاللة حاجبني تليق مبو�سم احتفاالت رائع .متوفر يف درجات �ألوان خمتلفة لينا�سب كل
خا�صا.
�ألوان احلواجب الطبيعية .الرمو�ش الطويلة الكثيفة ت�ضفي على �إطاللتك �سح ًرا ً

اح�صلي على �إطاللة رمو�ش �صحية مع كثافة ال ت�ضاهى عند ا�ستخدام ما�سكارا Mega

 30.45( Protein Waterproof Mascaraدرهم �إماراتي) امل�ضادة للماء من Wet
 .n Wildرمو�شك كثيفة وجذابة! تقدم لك  Eylureرمو�ش املنك الال�صقة الطويلة
واملتقاطعة مع الطول الزائد يف اجلهة اخلارجية لإطاللة �ساحرة The Eylure Luxe -
 72.45( Magnetic Lashes - Baroque Cornerدرهم �إماراتي) .جمموعة رائعة
من الرمو�ش ال�صناعية مثالية لالحتفال بليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة.
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سوسن أبو عمر
عضو في المعهد الملكي
للعالقات العامة -لندن

العالقات العامة في 2020
توقعات و تغيرات
من ال�صعب الت�صديق �أننا �أ�صبحنا يف العام  !2020و بح�سب جتربتنا حتى حلظة كتابة هذا املقال ،فتوقعاتنا ب�أن ت�شهد هذه
ال�سنة العديد من التغريات و التقلبات املثرية و ال�ضخمة على كافة الأ�صعدة ،من �ضمنها من دون �شك ،جمال العالقات العامة.
�أوال ،و حل�سن حظنا كمتابعني و م�ستهلكني� ،سيعتمد ا�ستخدام امل�ؤثرين يف الت�سويق و الرتويج على �أ�س�س دقيقة و ممنهجة �أكرث
من ذي قبل ،خا�صة بعد فهم ال�شركات و العالمات التجارية حاجات و رغبات ال�سوق و عدم حتقيق امل�ؤثرين للنتائج املرجوة .يف
هذه املرحلة �أي�ضا �سرنى �سطوع جنم بع�ض املئرثين املايكرو ،و الذين يعدون خرباء و قادة فكر يف املجال الذي تعمل به العالمات
التجارية التي تقوم بتوظيفهم.
ثانيا ،كما هو وا�ضح ،ف�إن العالقات العامة الرقمية باقية و تتمدد ،و ال جمال غري �أن نت�أقلم معها و نكت�شف املعادلة املثالية
لتوظيفها مع العالقات العامة التقليدية و حتقيق الأهداف املطلوبة من ا�سرتاتيجيات العالقات العامة لهذا العام .و بالطبع ،ال بد
من الفهم العميق لكمية املعلومات الهائلة التي تتدفق يوميا ،و كيفية حتليلها و اال�ستفادة منها.
و يف النهاية ،ال بد للعالمات التجارية �أن ت�صبح عاطفية و �إن�سانية و �أن تك�سر اجلمود يف توا�صلها مع اجلمهور .ال�سبب يف ذلك
�أن اجلمهور امل�ستهدف مل يعد يرغب بالتوا�صل مع عالمة جتارية بحتة ،و �إمنا مع الفكرة و املفهوم و الق�صة و النا�س الذين يقفون
وراء العالمة التجارية .لذلك ،يجب �أن يكون التفاعل و التوا�صل مع اجلمهور امل�ستهدف يحمل بعدا �صادقا ،عاطفيا ،و �إن�سانيا.
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