


Shezan has been serving the �nest Indian and Pakistani cuisine for over forty years and 
continues to o�er an exciting selection of Indian and Pakistani favourites from the well-
appointed Menu and  la carte and its attentive and friendly service complements the 

comfortable candle-lit surroundings.

16-22 Cheval Place o� Montpellier Street Knightsbridge, London SW7 1ES
02075849316
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تناول أكلتنا المفضلة البرياني المحضرة من قبل طباخينا المميزين
توصيل الطلبات الى الفنادق والمنازل

ليلة جاز كل يوم جمعة وسبت



Explore the beautiful hand crafted 
jewellery at Angelica London

Receive up to 15% discount 
on new silver collection

Offer ends on 28.02.14
Angelica London, First Floor
Westfield London Shopping Centre
Opposite Mango
Tel: 0208 743 7452
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 تركيــــــا تلغي رسوم
 التأشيرات السياحيــة

على الكويتييــــــــن ...ء

 على غرار قرار بريطانيا إلغاء التأشرية عن الكويتيني
 ، أعلنت السفارة الرتكية لدى الكويت أنه اعتبارًا من
السياحية التأشرية  منح  سيتم  اجلاري  يناير   مطلع 
املوقع وعرب   ، رسوم  بال  أشهر   3 ملدة   للكويتيني 

اإللكرتوني أو السفارات واملنافذ الرتكية .ء
 وحبسب صحيفة القبس الكويتية ، فقد قالت سفارة
عالقات إىل  إستنادًا  إنه  صحافـي  بيان  فـي   تركيا 
والكويت تركيا  بني  جتمع  اليت  واألخوة   الصداقة 
السفارة تعلن   ، باملثل  املعاملة  مبدأ  إىل  واستنادًا   ، 
قررت الرتكية  اجلمهورية  أن   ، الكويت  لدى   الرتكية 
التأشرية السياحية ملدة ثالثة أشهر للمواطنني  منح 
أو عرب املوقع اإللكرتوني  أو   الكويتيني عرب سفاراتها 
من األول  من  اعتبارًا  رسوم  دون  من  الرتكية   املنافذ 

يناير 2104 .ء
 وفـي هذا اإلطار ، فإن املواطنني الكويتيني سيتمكنون
ملدة السياحية  الدخول  تأشرية  على  احلصول   من 
أي دفع  دون  من  الرتكية  األراضي  إىل  أشهر   ثالثة 

رسوم .ء
دول  4 على  التأشريات  إلغاء  قررت  بريطانيا   وكانت 
وحصرها  ، والسعودية  البحرين  باستثناء   خليجية 
اإللكرتونية املواقع  فـي  طلب  تعبئة  على   فقط 

لسفاراتها فـي اخلليج .ء

 مبيعات قياسية لـ » آي فون « تخيب
توقعات المحللين

نيسان ومرسيدس  : ء
تتنافسان على تنفيذ حلم عمدة لنــدن

يبدو أن مالكي سيارات األجرة السوداء الشهرية فـي 
لندن ، أصبح مصريهم َكَلون سياراتهم بعد إصدار 
كهربائية  نسخة  إىل  السيارة  هذه  بتحويل  قرار 
السيد  قال  جانبه  ومن   ،  2020 عام  حبلول  وذلك 
حتويل  سيتم  أنه  لندن  عمدة  جونسون«  »بوريس 
سيارة األجرة السوداء من كونها تعمل مبحرك وقود 
مبحرك  جديدة  سيارة  إىل  ضارة  انبعاثات  يصدر 

كهربائي صديق للبيئة .
الشهرية  السوداء  للسيارة  األصلي  النموذج  ويعرف 
األمامي  الشبك  ذو  الثابت  بشكله   »  FX4  « بإسم 
 ، والعالي  الطويل  السيارة  حمرك  وغطاء  الكبري، 
، يعود تصميم هذا النموذج  واملقعد اخللفي الواسع 
منها  تعرف  اليت   » كونسورتيوم   « جملموعة  القديم 

شركة » أوستون « لصناعة السيارات .

بتحويل  لندن  عمدة  حلم  تنفيذ  على  ويتنافس 
اجلديدة  األجرة  سيارة  إىل  الشهري  لندن  تاكسي 

الكهربائية أكثر من أربع شركات يذكر منها :
عن  كشفت  واليت   : اليابانية   » نيسان   « شركة   -
 ، الكهربائية  السيارة  من  الكامل  النهائي  النموذج 
وتأمل أن يكون النموذج »NV200« الذي يلعب دورا 
أساسيًا فـي شوارع الواليات املتحدة ، أن يلعب الدور 
نفسه فـي شوارع لندن من خالل حتويله إىل سيارة 

كهربائية .

 - شركة » مرسيدس « األملانية : واليت بدورها تعمل 
على زيادة حصصها من سوق سيارات األجرة فـي 
لندن ، ملا ال فهي الناقل الرمسي األول لذوي النفوذ 

هناك .

األمريكية   » آبل   « شركة  أرباح  إستقرت 
خالل الربع املالي األول املنتهي فـي ديسمرب 

املاضي عند 13.1 مليار دوالر .
وقد منت إيرادات الشركة الفصلية خبمسة 
مليار  ومخسني  مثانية  حنو  إىل  املئة  فـي 
دوالر ، بدعم من مبيعات جهاز الـ » آي فون « 
اليت وصلت إىل مستوى قياسي تارخييًا عند 

51 مليون جهاز .

وبالرغم من املبيعات القياسية اليت حققتها 
خيبت  فإنها   ، فون  آي  هاتف  من  الشركة 

التوقعات اليت قاربت 55 مليون جهاز .

موسم  خالل  اجلهاز  مبيعات  وجاءت 
العطالت أقل من التوقعات أيضًا . 

وقد أوصى جملس إدارة » آبل « بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 3.05 دوالر للسهم .
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فضائح جنسية لمسؤولين إماراتيين
 و 31000 دوالر تكلفة إقامة المدعي العام التركي

في فنادق دبي . . .ء

فـي  املتهمني  اإلماراتيني  الضباط  صور  أوىل   ، تركية  ومواقع  صحف  نشرت 
الفضيحة اجلنسية اليت كشفتها املخابرات الرتكية واليت  .

 ، خملة  أوضاع  فـي  الضباط  هلؤالء  صورًا  تباعا  ستنشر  إنها  املواقع  هذه  وقالت 
ومن بينهم قائد شرطة دبي املعزول » ضاحي خلفان « املتورط فـي هذا الفضيحة 
ودفع  التهدئة  إىل  والدفع  مللمتها  السبل  بكل  اإلمارات  حتاول  اليت   ، اجلنسية 

التعويض املناسب لرتكيا  .
وتظهر الصور فـي البداية وصول الضباط اإلماراتيني إىل أحد املطارات الرتكية ، 
ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إىل أحد الفنادق ملمارسة الرزيلة مع 
بالفساد  املتهم   ،  » » رضا ضراب  الرتكي  “ على حساب رجل األعمال  “ مومسات 
لعاهرة  دوالر  ألفي  دفع  معاونيه  أحد  من  طلبه  له  صوتي  تسجيل  أظهر  حيث   ،
 : قائاًل   » خلفان  ضاحي   « يكون  قد  كبري  إماراتي  ضابط  مع  اجلنس  لتمارس 
املهم إسعاد الزبون املهم” !! وهو ما يؤكد ما ُأثري عن عزل خلفان بسبب فضائحه 

اجلنسية املتكررة اليت تسببت فـي إصابته مبرض اإليدز .
وكانت صحيفة “ ملليت “ كربى الصحف الرتكية املستقلة ، قد كشفت تورط قائد 

وعدد   » خلفان  ضاحي   « السابق  دبي  شرطة 
الكربى  اجلنسية  الفضيحة  فـي  ضباطه  من 
تفاصيلها  كشف  وسيتم  برتكيا  هزت  اليت 

خالل أيام .
ال  املثال  سبيل  على  إنه   ، الصحيفة  وقالت 
األمن  ضباط  كبار  من  أربعة  تورط   ، احلصر 
قدمها  ومالية  جنسية  برشاوى  اإلماراتيني 
األصل(،  )إيراني  ضراب  رضا  األعمال  رجل 
 17 يوم  الرتكية  السلطات  اعتقلته  الذي 
برشوة  اتهامه  خلفية  على   ، املاضي  ديسمرب 

وزراء فـي حكومة أردوغان .
أن  ـ  الصحيفة  حبسب  ـ  التحقيقات  وأكدت 

مع   ، دبي  يتبعون سلطة   ، إماراتيني  ضراب قدم عاهرات ألربعة ضباط شرطة 
رشاوى أخرى مل يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد .

إليهم  أشارت  لكنها   ، األربعة  للضباط  الصرحية  األمساء  الصحيفة  تنشر  ومل 
.r.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, b.D.M.A ve A.b : باألحرف التالية

وذكرت مصادر صحفية أن أمساء الضباط األربعة وصورهم قد تنشر خالل أيام ، 
وسط جهود إماراتية مكثفة ملنع نشر األمساء والصور ووقف النشر فـي الفضيحة .  
كشفت  أن  بعد   ، وتركيا  اإلمارات  بني  عاصفة  أزمة  نذر  يبدو  فيما  ذلك  ويأتي 
املخابرات الرتكية عن تورط أبوظيب فـي رشاوى باملاليني مادية وعينية وجنسية 
دفعتها اإلمارات حملاولة اإلطاحة حبكومة رجب طيب أردوغان وتدمري اإلقتصاد 
تركية  عسكرية  ضربة  توجيه  بإمكانية  تركية  لتمليحات  ووصلت   ، الرتكي 

لإلمارات . 
وحتدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خالل أيام بيانات 
تفصيلية حول حجم الدعم اإلماراتي جلهات تركية ،  فـي حماولة لإلساءة حلكومة 
عليا  مستويات  على  اجتماعات  إىل  مشرية   ، الرتكي  اإلقتصاد  وضرب  أردوغان 
تعقد فـي أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل اإلماراتي السافر فـي 

الشأن الرتكي .
وأوضحت أن أحد القادة العسكريني طالب فـي أحد االجتماعات بتوجيه ضربة 

عسكرية لإلمارات فـي حال التأكد من تورطها فـي عملية ضرب اإلقتصاد الرتكي 
لكن  أخرى  دولة  كأي  ليست  تركيا  ألن  الدبلوماسية  بالعقوبات  اإلكتفاء  وعدم   ،

أردوغان أستبعد ذلك فـي الوقت الراهن .
وكشفت صحيفة “ تقويم “ الرتكية عن بعض جوانب التدخل اإلماراتي فـي الشأن 
الرتكي ، وكشفت عن جزء من رشاوى مباليني الدوالرات ) مادية وعينية ( قدمتها 
، املسئول عن قضية الفساد اليت هزت  أبو ظيب ملدعي عام اسطنبول زكريا أوز 

الرأي العام الرتكي .
عيد  خالل  الفاخرة  دبي  فنادق  أحد  فـي  إجازة  قضى   » أوز  زكريا   « إن  وقالت 
دوالر(،  ألف   36 )حوالي  تركية  لرية  ألف   80 من  أكثر  تكلفت   ، املاضي  األضحى 
متسائلة عن قدرة املدعي العام على حتمل هذا املبلغ ، فـي حني أن راتبه الشهري 

ال يتجاوز 6 فـي املائة من املبلغ املذكور .
أن   ، املاضي  األحد   ، الصحفيني  أردوغان  إبالغ  بعد  املعلومات  وجاء تسريب هذه 
أوز قام بـ22 رحلة إىل دبي ، خالل الفرتة اليت كان حيقق فيها مبلف القضية اليت 

طاولت عشرات املقربني من حكومته .
الفواتري  من  صورًا  نفسها  الصحيفة  ونشرت 
اخلاصة برحلة أوز األخرية إىل دبي برفقة 10 
أشخاص من أقربائه ، حيث أقاموا فـي فندق 
الواقع  جنوم  مخس  فئة  من  الفاخر  اجلمرية 
فـي جزيرة النخيل الشهرية وذلك طيلة 6 أيام 

، بني 16 و22 أكتوبر املاضي .
غرف  مخس  حجز  مت  إنه  الصحيفة  وقالت 
للمدعي العام ومرافقيه ، وأشارت إىل أن سعر 
الغرفة تراوح بني 1200 إىل 1500 لرية تركية لليلة 

الواحدة .
جرى  الرحلة  أن  تبنّي   ، الفواتري  وحسب 
اكسربس“  “فالي  امسها  شركة  عرب  تنظيمها 
، وقالت الصحيفة إنه جرى استقبال املدعي العام ومرافقيه فـي قسم الضيوف 

املميزين مبطار دبي حيث كان فـي إستقباله مسؤولني رمسيني .
الفواتري  أظهرته  ما  دوالر حسب  ألف   31.500 الفندق  فـي  اإلقامة  كلفة  وجتاوزت 
الطعام  وجبات  تكلفة  إليها  أضيف  ما  وإذا   ، منهًا  نسخًا  الصحيفة  نشرت  اليت 
تكلفة  على  عالوة   ،  ) الرتكي  احلمام  مثل   ( األخرى  الرفاهية  وخدمات  الفاخرة 
تذاكر الطريان ، فإن املبلغ اإلمجالي يتجاوز 80 ألف لرية تركية ، فـي حني أن الراتب 

الشهري للمدعي العام ال يتجاوز 5000 لرية تركية .

وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثري شكوكًا حول مصدر متويل الرحلة اليت مل 
من  تكلفتها  بدفع  قام  بأنه  تثبت  وثائق  الصحيفة  جتد  مل  واليت   ، الوحيدة  تكن 
حسابه اخلاص ، ما يشري إىل تورط دولة اإلمارات العربية فـي رشوة املدعي الرتكي 

، حيث أنها تسعى منذ فرتة إىل إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها اإلسالمية .
أبناء  ، بينهم  وكان أوز أمر بإعتقال عشرات رجال األعمال املقربني من أردوغان 

وزراء ورئيس بلدية ، بتهمة الفساد .
طالتهم  وزراء  ثالثة  ودفعت  احلاكم  والتنمية  العدالة  حبزب  القضية  وأضرت 
مشل  حكومته  على  موسعًا  تعدياًل  أردوغان  جيري  أن  قبل   ، لإلستقالة  القضية 

تسعة حقائب وزارية .
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رشاوى بماليين الدوالرات 
)مادية وعينية( قدمتها أبو ظبي 
لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، 
المسئول عن قضية الفساد التي 

هزت الرأي العام التركي
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 وزارة العمـل تتجه إلقـرار وظائــــــــــف
البارتايم “.. للسعوديين فقط “

 19 من أثرياء مصر
 حصلوا على

 تأشيرات تمكنهم
من اإلقامة الدائمة

ضوابط  لتطبيق  السعودية  العمل  وزارة  تتجه 
لكنها ستكون حكرًا على   ،  » بارتايم   « للعمل اجلزئي 
السعوديني فقط ، وأال تزيد ساعات العمل عن األربع 
 ، األسبوع  فـي  ساعة   24 على  أو  اليوم  فـي  ساعات 

حبسب ما ذكرته صحيفة اإلقتصادية .
سواء  الطرفني  تشجيع  على  العمل  وزارة  وتهدف 
صاحب العمل أو العامل السعودي ، باإلضافة إىل سد 
الطلب املتزايد على العمالة الوطنية ، وحتسني الدخل 

الشهري للعامل السعودي .
 17 على  حتتوي   ، العمل  وزارة  أعدتها  مسودة  وفـي 
، نٌص على  السعودية  العمل اجلزئي فـي  م  ُتنظِّ مادة 
أن   ، منشأة  أي  لدى  كامل  بدوام  يعمل  ملن  جيوز  أنه 

يعمل بدوام جزئي لدى أي منشأة أخرى .
وُيشرتط فـي هذه احلالة ، أخذ موافقة املنشأة اليت 
األخرى  املنشأة  كانت  إذا   ، كامل  بدوام  لديها  يعمل 

متارس النشاط نفسه أو منافسة هلا .
كما تنص على أن ُيقصر الدوام اجلزئي على العامل 
الوقت  العمل لبعض  ، كما جيوز ألي منهم  السعودي 
يزيد  أال  بشرط   ، جهة  من  أكثر  فـي   ) جزئي  دوام   (
تلك اجلهات على مثاني  فـي  العمل  جمموع ساعات 

ساعات فـي اليوم ، أو 48 ساعة فـي األسبوع .
بالدوام  العاملني  إحتساب  على  الثالثة  املادة  وتنص 

برنامج  فـي  احملتسبة  التوطني  نسبة  فـي   ، اجلزئي 
الكيان  ملصلحة  سعودي  عامل  بنصف   ،  » نطاقات   «
إشرتاكات  تسديد  شريطة   ، لديه  يعمل  الذي 
التأمينات اإلجتماعية ، وحبد أدنى ألجر شهري قدره 

1500 ريال سعودي .
عقد  وفق  اجلزئي  بالدوام  العمل  يكون  أن  وجيب 
 ، العمل  ساعات  فيه  وحُتّدد   ، املدة  وحمدد   ، مكتوب 

والراتب ، وشروط ومميزات العمل األخرى .
وجيوز إذا رغب طرفا العمل )العامل وصاحب العمل( 
جتديد العقد ملدة أو ُمَدد مماثلة، وفق شروط ومزايا 
ال تقل عن العقد املنتهية مدته، ويظل دوما حمدد املدة.

 21 مليــــــار دوالر خسائر االقتصاد 
السوري بنهاية 2013

 لغت األضرار اليت تكبدها اإلقتصاد السوري
2011 مارس  منتصف  فـي  الثورة  إندالع   من 
دوالر مليار   21 من  أكثر   ،  2013 نهاية   وحتى 
رئيس لنائب  صحافية  تصرحيات  حسب   ، 

جملس وزراء النظام عمر غالوجني .ء
غالوجني عن   » الوطن   « صحيفة   ونقلت 
العام نهاية  حتى  األضرار  قيمة  إمجالي   أن 
لرية مليار   3250 من  أكثر  بلغت   املاضي 

سورية ) 21.6 مليار دوالر ( .ء
 وأوضح غالوجني أن األضرار املباشرة بلغت
 722 مليار لرية ) 4.81 مليار دوالر ( واخلسائر
،  ) دوالر   16.8  ( مليارًا   2528 مباشرة   غري 
 مشريًا إىل أن هذا الرقم فـي تصاعد نتيجة

عمليات اجلرد املستمرة لألضرار.ء
 وكان رئيس وزراء النظام وائل احللقي أعلن

لألضرار أوليًا  تقديرًا  أن   2013 أكتوبر   فـي 
 الناجتة عن النزاع السوري املستمر يصل إىل
 حنو 16.5 مليار دوالر فـي منشآت القطاعني

العام واخلاص .ء
احلكومة أن  إىل  السوري  املسؤول   وأشار 
إلعادة الالزم  التمويل  تأمني  على   تعمل 
دون من  للدولة  العامة  املوازنة  من   اإلعمار 
جهات من  إعانات  أو  قروض  على   االعتماد 

أخرى ، حبسب الصحيفة .ء

 وتضررت كل القطاعات اإلقتصادية بشكل
أكثر اليوم  حتى  أوقع  الذي  النزاع  من   هائل 
 من 130 الف قتيل . إذ اخنفضت اإلستثمارات
والتجارة اخلارجية إىل ما يقارب  والسياحة 

الصفر ، حبسب خرباء .ء

على  حصلوا  الذين  املصريني  األثرياء  عدد  تضاعف 
اإلقامة  ختوهلم  باملستثمرين  خاصة  زيارة  تأشريات 
هلؤالء  منحت  تأشرية   19 إىل  بريطانيا  فـي  الدائمة 

املستثمرين خالل العام املاضي .
بعدد  الزيادة  طفرة   ، الصني  من  األثرياء  وقاد 
الذين  املستثمرين  لألجانب  الصادرة  التأشريات 
أعدها  أرقام  حبسب   ، بريطانيا  فـي  لإلقامة  انتقلوا 
ونقلتها  الداخلية  بوزارة   ، اهلجرة  سلطات  مستشار 

صحيفة الفايننشال تاميز .
 95 من   ، الصني  من  لألثرياء  التأشريات  وقفزت 
 66 إىل  من19  واألمريكيني  تأشرية   171 إىل  تأشرية 
التأشريات  عدد  وتضاعف   125 إىل   99 من  والروس 

املمنوحة لألثرياء املصريني إىل 19 العام املاضي .
املستثمرين  لألجانب  الصادرة  التأشريات  وإرتفعت 
الربع  مبقدار  األوروبي  االحتاد  خارج  من  األغنياء 
العام املاضي ، بوصفها وسيلة شعبية متزايدة لألفراد 
األثرياء وأسرهم الذين يسعون للحصول على اإلقامة 

الدائمة فـي البالد .
وأظهرت اإلحصاءات زيادة عدد التأشريات املمنوحة 
 530 إىل   2012 خالل   423 من   ، األجانب  للمستثمرين 
تأشرية   1038 إصدار  جانب  إىل   ،  2013 فـي  تأشرية 

لعائالت ومرافقي األثرياء .
حول  تقريرًا  يعدون  مستشارين  إن  الصحيفة  وقالت 
باملستثمرين  اخلاصة  اإلقامات  مسار  تصحيح 

القادمني للمكوث فـي بريطانيا .
ذوي  األفراد  إن   ، ترينر  جيل  احملامي  قال  جانبه  من 
املالءة املالية العالية مل يزالوا يرون فـي اململكة املتحدة 
ألن  اليت تسعى  الرئيسية  العاملية  املدن  أكثر  أنها من 

تظل مالذا آمنا للثروات .
حرًا  إقتصادًا  توفر   ، الربيطانية  السياسات  أن  وأفاد 
أصول  فـي  حكومي  تدخل  أي  من  خيلو   ، ومستقرًا 
النقيض  على  أنه  موضحًا   ، حركتهم  وحرية  األفراد 
من ذلك أن كاًل من ، الصني وروسيا ، تشهدان مناخات 
سوق  املثال  سبيل  على  منها   ، متقلبة  إستثمارية 

اإلسكان الذي بات يعد مكانًا خطرًا جتاه اإلستثمار .
الذين  الصينيني  املستثمرين  من  الكثري  أن  وذكر 
يفدون إىل اململكة املتحدة يشعرون بأن أمواهلم تشهد 

محاية أفضل فـي بلد دميقراطي وشفاف .
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عدد المليونيرات في لندن األكبر على مستوى العالم

وجاءت مدينة نيويورك ثانيا بـ300.1 ألف مليونري ، ثم طوكيو بـ226.5 ألف مليونري 
، تلتها سنغافورة فـي املركز الرابع بـ225 ألفا ، وفـي املركز اخلامس هونغ كونغ 

بـ164.5 ألف مليونري .
وحبسب الدراسة اليت نشرتها صحيفة » الشرق األوسط « ، إستحوذت الواليات 
املتحدة األمريكية على قائمة الـ30 ألعلى املدن من حيث املليونريات بسبع مدن ، 

تلتها أملانيا بثالث مدن ثم الصني واليابان وسويسرا مبدينتني لكل منها .
وخلت قائمة الـ30 ألعلى املدن من حيث عدد املليونريات من مدن الشرق األوسط 
وإفريقيا ، فـي حني احتلت دبي املركز الثاني على مستوى الشرق األوسط من 
الرتكية  إسطنبول  مدينة  بعد  وذلك   ، مليونري  ألف  بـ26  املليونريات  عدد  حيث 

بـ35 ألف مليونري .
وتعرف نيو وورلد ويلث املليونري بالشخص الذي ميلك صافـي موجودات مبليون 

دوالر أو أكثر مع استثناء مساكنهم الشخصية .
ويأتي إعالن هذه القائمة بعد أيام من حتذير منظمة » أوكسفام « من أن سيطرة 
85 ثريًا فـي العامل على ثروات تعادل ثروة نصف سكان العامل جمتمعني ، ميكن 
أن تكون هلا انعكاسات سلبية ، وهي دليل على اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء 

فـي العامل واليت قد تتسبب فـي اندالع أحداث واضطرابات إجتماعية .
بها  يتمتع  دوالر  تريليونات   110 تبلغ  اليت  العامل  ثروة  إن نصف  املنظمة  وقالت 
ثراء  الناس  أكثر  أموال  أن  إىل  مشرية   ، السكان  من  املائة  فـي  املائة  فـي  واحد 

كفيلة بالقضاء على الفقر فـي العامل مبا يعادل أربعة أضعاف .
وأضافت أن مداخيل هؤالء األشخاص بلغت 240 مليار دوالر فـي السنة املاضية. 
فـي املقابل ، تعيش شرحية كبرية من الناس حول العامل فـي فقر مدقع ، حيث 

يبلغ معدل مداخيل الفرد دوالرًا وربعًا فـي اليوم .

 كشفت دراسة حديثة ، أعدتها مؤسسة » نيو وورلد ويلث « ، عن تصدر العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن في العالم من
حيث عدد المليونيرات بنهاية عام 2013 بنحو 339.2 ألف مليونير

ملفات فساد ماليــــــة و وطنيـــة تالحق رجل األعمــال : ء

 أيمن أصفري . . . .ء
ملفات  متابعة  إطار  وفـي  أنه  إعالمية  مصادر  أكدت 
رجال األعمال السوريني املتهربن من تسديد قروضهم 
أقسام  موظفي  من  عدد  قام   .. السورية  للمصارف 
مبعلومات  باإلدالء  اخلاصة  املصارف  فـي  التسليف 
خطرية حول حصول عدد من رجال األعمال السوريني 
املصارف  من  اللريات  ماليني  بعشرات  قروض  على 
السورية دون وجود ضمانات فقط بناء على عالقات 

شخصية مع إدارة املصرف .
كشفت  أنها  خمتصة  جهات  عن  مصادر  نقلت  فيما 
عن عالقة مشبوهة بني رجل األعمال أمين األصفري  
ورجل أعمال سوري ميلك شركة صرافة وأنها بصدد 
خبصوص  الفساد  ملفات  من  عدد  عن  اإلعالن 
املصارف  من  ضمانات  دون  قروض  على  احلصول 
حجم  عن  الكشف  سيتم  قليلة  ايام  وخالل  السورية 
فساد مالي لكبار رجال األعمال السوريني ولكن هناك 
للنظام  أموال  غسيل  بعملية  يقوم  أنه  تقول  مصادر 
قروض  مسمى  حتتى  بعضها  على  حصل  السوري 
هذا  و  ذلك  عن  بالتحري  تقوم  الربيطانية  واملصارف 
ما سيعرض األصفري ملساءالت قانونية أمام القضاء 

الربيطاني .
يذكر أن األصفري يلعب خبمسة مليــــــــــــــارات دوالر
بريطاني   – األصل  سوري   ، دوالر  مليار   1.9 عل  ينام 
قائمة  خيرتق   ، أول  خنب  أعمال  رجل   ، اجلنسية 
)صنداي  نصبته  وقد   ، الكون  مللياردي  )فوربس( 

تلغراف( على عرش املتعهدين فـي بريطانيـــــــــــــــــــا .
هو املدير التنفيذي لبرتوفاك وأحد مؤسسيهــــــــــــــــــا
، يقود جيشًا قوامه 18 ألفًا من  ميلك 20% من أسهمها 

املوظفني ـ يتغلغل فـي أكثر من 30 دولة حول العالــم
مرجع دولي فـي اخلدمات النفطية و صاحب مذهب 

فـي اإلدارة ، يتمرد على تقاليدها العائليــــــة .
مُيارسها   ، الغربية  الطريقة  على  السياسة  يتعاطى 
ُيضارب  و  بالسندات  فيها  يستثمر  و  الكواليس  خلف 
وله  ُيغامر  وال   ، ُيقامر  ال   ، اخلفيف  على  بأسهمها 
بروتوكوله  يكسر   ، السوري  بالنظام  قوية  عالقات 
جرعة  يأخذ  و  املباشرة  السياسية  املواجهة  بتجنب 

جرأة على الريق .
ميكن القول ان أمين األصفــــــــري خلطة فاخــــــرة

فربعه مقاوالت ، و ثالثة أرباعه نفط .
سياسي ) بدرجة بسيطة ( فهو ُيفضل تعليب رجاالتها 
يتجنب  و   ، اإلعالم  كوادر  ُيدرب   ، املال  زواريب  فـي 

أضواءه ، و خيرج على طاعة األسد .

ميتلكها  ال  فساد  مبلفات  األخري  له  يلوح  حني  فـي 
برتويج  الطاولة  حتت  باللعب  يتهمونه  فمعارضون 

أفكار ُتهادن النظام بالتواصل اخلفي مع أزالمــــــــه
ربانيــــــة  وسامة   ، عامًا   )58( األصفري  أمين 
يليق  وحضوره  العاملية  األزياء  بيوتات  بأناقة  مدعمة 

بالربجوازية .
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بدء تنفيذ مشروع ) قلب أوروبا ( قبالة سواحل دبي

أرخبيل  على  ضخم  منتجع  بناء  فـي  بدأت  إنها   ، كاليندينست  جمموعة  قالت 
صناعي قبالة سواحل دبي مع إحياء اإلمارة مشروعات سياحية وعقارية علقت 

إثر انهيار السوق العقارية فـي 2008 .
وقالت اجملموعة إنه سيتم االنتهاء من مشروع » قلب أوروبا « الذي يضم فنادق 

وفيالت راقية تقام على ست جزر صغرية بنهاية عام 2016 .
سيشيد  دبي  من  كيلومرتات  مخسة  بعد  على  يقام  الذي  اجملمع  أن  وأضافت 
على طرز معمارية إيطالية وإسبانية وأملانية كالسيكية ، وهو ما سيشمل تنسيق 

احلدائق والشوارع اليت ستحف الثلوج الصناعية بعضها .
 ، دبي  مقرها  عاملية  عقاري  تطوير  شركة  وهي   ،  » كاليندينست   « وأحجمت 
عن الكشف عن تكلفة املشروع وكيفية متويله وقالت إن إعالنًا فـي هذا الصدد 

 800 بأكثر من  التكلفة  إعالم حملية قدرت  أن وسائل  إال  املقبل  الشهر  سيصدر 
مليون دوالر .

ومساحة األرخبيل حنو 60 كيلومرتًا مربعًا ويضم أكثر من 200 جزيرة على هيئة 
خريطة العامل ومت االنتهاء منه فـي 2008 . 

وبيعت معظم اجلزر إىل مستثمرين إال أن األزمة املالية فـي دبي بني 2008 و2010 
أدت لتوقف خطط تطوير اجلزر ، ومل جير البناء سوى على حفنة منها .

وقد يشجع بدء أول مشروع ضخم فـي االرخبيل على تطوير جزر أخرى. وفـي 
مايو 2013 أزاحت » كاليندينست « عقبة أمام إمتام املشروع باملوافقة على سداد 
169 مليون دوالر لتسوية خالف مع شركة خنيل اململوكة للحكومة اليت شيدت 

اجلزر .



FEbruAry 2014 - ISSuE 12   P 12

NEWSBusiness |

 أسعار العقارات في بريطانيا تتجه
لمستويات عالية . . .ء  إيرلندا تدرس تشغيل

 المبتعثين السعوديين
بعد تخرجهم

 كشف رئيس اجلانب السعودي فـي جملس األعمال
 السعودي - اإليرلندي ، الدكتور أمني الشنقيطي أن
 احلكومة اإليرلندية تدرس حتويل تأشرية الطالب
 السعودي املبتعث بعد خترجه إىل تأشرية عامل ،

إلتاحة التوظيف أمامه فـي الشركات اإليرلندية .ء
لصحيفة تصرحيات  فـي  الشنقيطي   وقال 
مع أخريًا  االتفاق  مت  إنه   ، السعودية   اإلقتصادية 
 وزير العمل على دراسة حتويل تأشريات الطالب
 السعوديني إىل تأشريات ُعّمال، إلتاحة اخليار أمام
 الطالب بني اإلستمرار فـي العمل هناك أو العودة

إىل السعودية .ء
فـي شهد  قد  السعودية  الغرف  جملس   وكان 
للقطاع نوعه  من  حشد  أكرب  املاضي   األسبوع 
 اخلاص السعودي واإليرلندي ، وذلك خالل انعقاد
- السعودي  األعمال  جمللس  الثالث   االجتماع 

اإليرلندي املشرتك .ء
والتدريب بنصيب وافر فـي التعليم   وحظَي قطاع 
االتفاق على  املناقشات بني اجلانبني، حيث جرى 
تتوىل شركة  لتأسيس   ، مشرتك  تعاون   مشروع 
اجلامعات من  التخرج  حديثي  السعوديني   تدريب 
ُتراوح ملدة   ، اإليرلندية  الشركات  فـي   اإليرلندية 

بني 12 و18 شهرًا .ء
تدرس اإليرلندية  احلكومة  أن   ، الشنقيطي   وأكد 
للمستثمر تسهيالت  من  ستقدمه  ما   حاليا 
فرصة إيرلندا   تعترب   حيث   ،  السعودي 
تقنية جمال  فـي  خاصة  السعوديني   للمستثمرين 
العاملية الشركات  ، وهي حتتضن كربى   املعلومات 

فـي هذا اجملال .ء
جملس فـي  السعودي  اجلانب  رئيس   وأبدى 
من إستغرابه   ، اإليرلندي   - السعودي   األعمال 
 تركيز املستثمرين السعوديني على العقارات ، وقال
احلذر وهو   ، لدينا  املتوارث  الفكر  بسبب  هذا   «  : 
للقطاعات والتوجه  اخلسائر،  تقليل   وحماولة 

املضمونة « .ء
بني املشرتك  اإلستثماري  التعاون  إىل   وأشار 
 البلدين ، » واحملصلة النهائية فـي ذلك وجود فرص

عمل للعاملني فـي كال البلدين « .ء
 وعن عدم قدوم املستثمرين اإليرلنديني لإلستثمار
 فـي السعودية ، قال : » هذا بسبب نقص املعلومات
 أمام املستثمر األجنيب . حنن لسنا مسوقني جيدين
السعودية فرص عمل كبرية وجيدة وفـي   ،  لبلدنا 

لكن األجانب ال يعلمون عنها شيئا « . ء

فـي  العقار  إستثمارات  ممولي  أكرب  أحد  إنتقد 
بريطانيا سعي احلكومة تسهيل حركة اإلقراض 
جتاه متويل السكن للشباب ، حمذرًا من قفزات 
من  ستجعل  تصورها  ميكن  ال   » معقولة  غري   «
متناول  فـي  شرقها  وجنوب  لندن  فـي  املنازل 

األثرياء فحسب.
ونقلت صحيفة » تاميز « عن الرئيس التنفيذي 
ناجيل   » جنرال  آند  ليجيل   « املالية  للمجموعة 
ويلسون ، قوله إن » مبادرة احلكومة فـي التسهيل 
الشباب إلمتالك سكن خاص بهم وحثهم  على 
تقديم  خالل  من  اإلستدانة  فـي  اإلفراط  على 
 %95 اىل  يصل  متوياًل  توفر  حكومية  كفاالت 
، ستجعل  العالية  القيمة  ذات  العقارات  من مثن 

السوق يرتفع بنسب قياسية « .
سعيها  خيشون  الربيطانية  احلكومة  منتقدو 
إىل دعم مساكن الشباب ، لكونه يأتي فـي وقت 
والسوق العقارية آخذة فـي اإلرتفاع ، مقابل بناء 
مؤكدين   ، اجلديدة  املنازل  من  جدًا  قليل  عدد 
لندن فـي خطر حقيقي  إن قطاع اإلسكان فـي 
بعد أن أرتفعت أسعاره باملتوسط 15% فـي العام 
الناحية  من  معقواًل  البعض  يعتربه  ما   ، املاضي 
األغنياء  بني  الفجوة  تقليص  فـي   ، اإلقتصادية 
والفقراء ، سيخلق فجوات أخرى ، برأي ويلسون 
فـي  تزايدًا  تشهد  العقار  سوق  أن  أكد  الذي   ،
لتأمني  ، وهناك هاجس  الطلب سيخلق فقاعة 
السكن فـي اململكة املتحدة سيورث منوًا مفرطًا .

موف  رايت   « العقار  موقع  إحصاءات  وحبسب 

األسبوعني  خالل   %1 املنازل  أسعار  أرتفعت   »
قفزة  وهي   ، احلالي  يناير  شهر  من  األولني 
زمنية قصرية  لفرتة   ، مضى  وقت  أي  من  أكرب 
، السيما أن آخر معدل سنوي لإلرتفاع بلغ %6.3 
نوفمرب  منذ  لإلرتفاع  مسجلة  نسبة  أكرب  وهي 

.2007
العام  لإلجتاه  معاكس  بشكل  يأتي  النمو  هذا 
النزولي فـي األسعار على مدى السنوات العشر 
مستوى  متوسط  فيها  وصل  اليت  املاضية 
الرتاجع اىل 0.2%، حبسب إحصاءات املوقع الذي 
اعترب أن البائعني قد ال يكتفون بالضرورة بهذه 
إرتفاع  على  دقيقًا  مؤشرًا  تعد  اليت   ، املستويات 

الثقة بالسوق .
من جهته رأى حملل أسواق اإلسكان فـي » رايت 
اإلرتفاعات  هذه  فـي   ، شيبسد  مايلز   ،  » موف 
التوقعات  عكست   ، جديدة  لسنة  بداية  أقوى 
بشكل  احلالي  للعام  املستقبلية  اإلقتصادية 

مبكر .
وستجعل اإلرتفاعات القياسية البائعني يرتيثون 
طمعًا فـي مزيد منها على قول حملل املوقع الذي 
املنازل  من  إضافية  إمدادات  اىل  احلاجة  أكد 
تضمن توازن الطلب وختفف الضغوط السعرية 

صعودًا .
معادلة  فـي   ، البيع  جانب  تنشيط  أن  وأعترب 
السكن ، مهم جدًا فـي ضوء اإلرتفاعات احلالية ، 
لكنه دعا اىل متابعة حثيثة لسوق العقار من أجل 

حتقيق التوازن .
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إنطالق معرض جدة للسياحة والسفر 

شركات  إحدى  وتنظمه   ، زائر  ألف   25 من  أكثر  إلستقطاب  املعرض  ويسعى 
العامة  التجارية الصناعية بدعم من اهليئة  الغرفة  بالتعاون مع  املعارض  تنظيم 

للسياحة واآلثار وأمانة حمافظة جدة، وتستمر فعالياته ثالثة أيام .
وأوضح أمني عام الغرفة التجارية الصناعية جبدة عدنان بن حسني مندورة أن 
والزائرة  العارضة  الشركات  بني  جتارية  صفقات  لعقد  فرصة  يشكل  املعرض 
يثري املنافسة ويفتح اآلفاق الرحبة لتطوير التعاون وتبادل اخلربات بني صانعي 

القرار واملستثمرين السياحيني .
ملا   ، وخارجها  اململكة  داخل  من  زائرين  بإستقطابه  املعرض  ينجح  أن  ويتوقع 
كورنيش  بأطول  و  عالية  سياحية  مقومات  من  األمحر  البحر  عروس  به  تتمتع 
فـي منطقة الشرق األوسط ، وحتوي مئات املراكز واألسواق واملتنزهات املنتشرة 

فـي كل شوارعها .
وبني أن معرض السياحة والسفر الذي يشارك فيه العديد من اجلهات الدولية 

مع  لاللتقاء  السياحة  وصناعة  بالسفر  العالقة  ذات  القطاعات  جيمع  والعربية 
والباحثني  للمهتمني  اجملال  وإتاحة  السعودية  فـي  اجلمهور  من  واسعة  شرحية 
الشركات  القرار ومساعدة  بالسياحة مع أصحاب  املتعلقة  أهم احملاور  ملناقشة 
التسويقية  احلملة  من  واإلستفادة  املستهدفة  الشرحية  إىل  بالوصول  املشاركة 

املصاحبة .
وأكدت رئيسة اللجنة املنظمة مايا بنت حسن حلفاوي أن املعرض سيقام على 
مساحة 4800 مرت مربع ويستهدف قطاعات التسوق والرتفيه واإليواء والسفارات 
السفر والسياحة والتطوير  والقنصليات وسياحة الصحة واإلستشفاء ووكاالت 
ومقدمي  اململكة  مبناطق  السياحة  تنمية  وجلان  السياحية  للمنشآت  العقاري 
اخلدمات  أهم  إبراز  على  ويعمل   ، والتأهيل  والتدريب  السياحية  اخلدمات 
الشرق  مستوى  على  نوعه  من  األكرب  املعرض  كونه  العامل  دول  فـي  السياحية 

األوســــــــــط .

 تنتظر أكثر من 80 شركة وجهة سياحية سعودية وعالمية شارة البدء النطالق فعاليات معرض جدة للسياحة والسفر في دورته الرابعة
 المقررة خالل الفترة ما بين 4 إلى 6 فبراير بفندق الهيلتون بمحافظة جدة، في سباق للتنافس على عقد الصفقات االستثمارية وتوفير الفرص

 الوظيفية للشباب السعودي
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تحقيق - شيماء رؤوف A

لندن تتفوق على باريس في نهاية 2013  
والخليج العربي أكبر مصدر للسياح إلى لندن .... 

القومي  اإلحصائيات  مكتب  عن  صادرة  رمسية  بريطانية  تقارير  أظهرت 
الربيطاني أن هناك أكثر من 4.9 مليون سائح زاروا مدينة لندن خالل ثالثة أشهر 
فقط فـي املدة من يوليو إىل سبتمرب 2013 ، بزيادة قدرها 20% عن نفس الفرتة من 

العام املاضي . 

وأن  خاصة   ، العامل  فـي  السياح  لوجهات  العاملية  اخلريطة  تغري  يوضح  ما  وهو 
باريس كانت عاصمة السياحة العاملية واليت دائما ما ترتبع على عرش السياحة 

فـي العامل أمجع .

تغري  أن هناك  املصرية  السياحة  بإحدى شركات  املوظف  إبراهيم  ويقول حممد 

إىل  الذهاب  يفضلون  أصبحوا  أنهم  إىل  مشريًا   ، املصريني  السياح  وجهات  فـي 
لندن صيفًا بداًل من دول مثل تركيا ولبنان .

وأرجع إبراهيم تلك األسباب إىل تأثر لبنان مبا حيدث فـي سوريا من اضطرابات 
سياسية وهو ما أثر على إختيار السائح املصري هلا لقضاء عطلته فـي الصيف ، 
وأضاف أن الكثري من املصريون يرفضون السفر إىل تركيا رغم مجاهلا الساحر 

وذلك بسبب موقفها احلالي من احلكومة والنظام املصري اجلديد .

وأكد » نقوم بعمل عروض خاصة للسفر إىل لندن ، خاصة بعد إستبدال رحالت 
تركيا بلندن ، مشريًا إىل أنهم يقومون بإتفاقات مع بعض الفنادق اإلجنليزية واليت 

تقدم هلم عروضًا خاصة « . 
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واللندنية خاصة تقدم   ، أن احلكومة اإلجنليزية عامة  ويبدو 
تسهيالت خاصة فـي أمور السياحة ، ورمبا يكون هذا حماولة 
غرميتها  باريس  من  األوروبية  السياحة  بساط  لسحب  منها 
سياحية  ملهرجانات  بتقدميها  وذلك   ، أوروبا  فـي  األوىل 
بها  اليت تشتهر  التسوق  ، خبالف مهرجانات  وعروض فنية 

مدينة الضباب .

في  إنفاقا  األكثر  هم  الخليجيون  السياح 
لندن 

بتغري  العاملية  السياحية  اخلريطة  تغريت   ، حتديدًا   2011 منذ 
اخلريطة السياسية أيضًا ، وهو ما زاد عدد اخلليجيني الذي 
وفقا  وذلك  تقريبًا   %30 بنسبة  لندن  إىل  السياحة  يطلبون 

إلحصائيات مؤسسة » نيو وست آند « .

لندن تستجيب للرغبات العربية وتوفر مزايا 
خاصة للعرب 

أدركت لندن أن العرب هم أكثر من ينفقون على السياحة فيها 
، لذا إختذت إجراءات حامسة فـي تلبية الرغبات العربية مثل 
وأيضًا   ، للصالة  واملطاعم  املتاجر  فـي  خاصة  أماكن  توفري 

تشغيل بعض العرب لسهولة التواصل مع السياح العرب . 

تسهيالت  تقدم  اإلنجليزية  الحكومة 
لشركات السياحة العربية 

على  احلصول  فـي  تسهيالت  اإلجنليزية  احلكومة  تقدم 
يزور  العربي  السائح  أن  أدركت  أنها  كما   ، الدخول  تأشريات 
لندن للتسوق أكثر منها رحالت ثقافية أو أثرية ، وهو ما دفعها 

إلقامة املزيد من عروض التسوق واملهرجانات . 

مليون  نصف  بقرابة  يشارك  العربي  الخليج 
سائح فـي لندن سنويًا 

فـي عام 2012 زار أكثر من نصف مليون خليجي لندن ، وفـي 
السعودية  العربية  اململكة  من  لندن  سياح  عدد  إرتفع   2013

وقطر واإلمارات أكثر من 35% عن الثالثة سنوات األخرية .

اإلماراتيين أنفقوا 361 مليون جنيه استرليني 
في لندن في ثالثة شهور فقط 

 ، هلم  سياحية  كواجهة  لندن  يفضلون  اإلماراتيني  أن  يبدو 
ألف   202 من  أكثر  لندن  زار   2013 من  فقط  أشهر   9 فخالل 
سائح إماراتي ، وقاموا بإنفاق 361 مليون جنيه إسرتليين على 

الفنادق واملطاعم واألسواق واملزارات السياحية .

لندن خيار رخيص للشباب العربي 
، ولكن تعدد  القول أن احلياة رخيصة فـي لندن  لن نستطيع 
العطلة  لقضاء  العربي  الشباب  أمام  الفرصة  يولد  اخليارات 
الشباب  ونزل  فنادق  إختيار  مع  خاصة   ، لندن  فـي  الصيفية 
املوجودة فـي ضواحي مدينة الضباب ، كما أن هناك عدد من 
الطلبة  وبيوت  اجلامعية  مدنها  بتأجري  تقوم  اليت  اجلامعات 

إىل الشباب العربي . 

أيضًا يوجد مطاعم كثرية لألكالت السريعة فـي لندن وهي 
عليه  تعتمد  ما  وهذا   ، الباهظة  التنزه  مصاريف  من  حتد  ما 

كثري من شركات السياحة فـي براجمها إىل لندن . 

فـي  السياحة  شركات  أحد  مدير  األمريي  اهلل  عبد  يقول 
أنهم يقدمون رحالت متخصصة فقط للشباب إىل  الكويت 
لندن ، واليت تعتمد على كوبونات ختفيضات حيصلون عليها 
تذاكر  بشراء  يقومون  أو   ، املواصالت  ووسائل  الفنادق  من 
وسائل املواصالت اإلسبوعية واليت توفر كثريًا هلؤالء الشباب 
أنهم  كما   ، لندن  ومزارات  شوارع  فـي  والتنزه  السفر  راغيب 
يعقدون إتفاقات مع بعض املطاعم لتقديم ختفيضات خاصة 

للسياح الذين يأتون من قبلهم . 

لندن  فـي  املتعاونني  من  الكثري  هناك  أن  األمريي  ويضيف 
 ، للعمل  لندن  فـي  املوجودين  العرب  خاصة   ، األمر  هذا  فـي 
وعن املسافرين إىل لندن من الشباب فـي شركته فقط يقول 
األمريي أنه فـي صيف 2013 سافر أكثر من 5000 شاب كوييت 

إىل لندن عرب شركتهم فقط . 

مصائب قوم عند قوم ..... فوائد
شركـة سياحـة مصريـة : اإلضطرابات السياسيـــــــة 
في مصــــر ولبنـــان أثرت إيجابيا على السياحة فــي 

لندن .
والكويـــت تقدم عروضــــا رخيصــــة للشبــــــــــــاب  
والسعودية وقطر واإلمارات األكثر إنفاقـا في لندن 



FEbruAry 2014 - ISSuE 12   P 17

NEWSBusiness |

 هيلتون تعتــــــــــزم بناء 21
فندقا في السعودية قبل 2017  ء» أربيل « تسمح بدخــــــول

 سياح اإلمارات والكويـــت دون
تأشيـــــــــــــرة . . .ء

رئيس  نائب  خمتار  حممود  كشف 
أن   » العاملية  هيلتون   « لـ  العمليات 
فندقًا   21 إنشاء  بصدد  اجملموعة 
من  اإلنتهاء  سيتم   . السعودية  فـي 
مضيفًا   .  2017 منتصف  إنشائها 
شراكات  بعقد  ستقوم  الشركة  أن 
الشركات  بعض  مع  وحتالفات 
جمال  فـي  املتخصصة  العاملية 

الفندقة والضيافة .
للمنطقة  زيارته  خالل  خمتار  وبني 
أول  تدشني  مبناسبة  الشرقية 
فنادق الشركة فـي املنطقة الشرقية 
الرئيس  احلكري  سامي  حبضور 
التنفيذي جملموعة احلكري للسياحة 
والتنمية ، أن السعودية بدأت تنافس 
أغلب دول العامل فـي جذب السياح 
.  فـي ظل اإلستقرار السياسي الذي 
تشهده مقارنة ببعض الدول العربية 
والعاملية اليت تشهد تقلبات سياسية 
تري  دبل  فندق  أن  إىل  مشريًا   .
الشركة  فنادق  أول  يعترب  الظهران 

لعام 2014 .
هو  الشركة  توجه  أن   ، وأوضح 
املناطق  فـي  فندقًا   21 إنشاء 
واملناطق  السعودية  فـي  الرئيسية 
الدينية  خاصة  للسياح  اجلاذبة 
السياحية  املدن  وبعض  والطبية  
إىل  مشريًا   . السعودية  جنوب  فـي 
هيلتون  فنادق  من  املائة  فـي   40 أن 
مع  بشراكة  ستكون  السعودية  فـي 
جمموعة احلكري للسياحة والتنمية .
فـي  يوجد  أنه  خمتار  وكشف 
فـي  هيلتون  فندق  السعودية 
الرياض وآخر فـي مكة . مضيفًا أن 

شركة هيلتون حصلت على املوافقة 
من اجلهات املسؤولة إلفتتاح مكتب 
مكتب  فتح  وتدرس   ، جدة  فـي  هلا 
 . سنتني  بعد  الرياض  فـي  آخر 
أربعة  من  أكثر  هناك  أن  مضيفًا 
ألف   665 من  وأكثر  فندق  آالف 
حتمل  دولة   90 على  موزعة  غرفة 

عالمة هيلتون .
عنتابلي  أمحد  قال  جانبه  من 
من  تري  دبل  لفندق  العام  املدير 
الذي  الفندق  إن  الظهران  هيلتون 
ضمن  الشرقية  فـي  األول  يعترب 
العاملية ويضم 153 غرفة  اجملموعة 
األعمال  منطقة  قلب  فـي  ويقع   .
والتجارة وعلى مقربة من كورنيش 
ومتحف  التسوق  ومراكز  اخلرب 
النفط اجلديد ، ويضم جمموعة من 
ضيوف  من  لكل  املصممة  املرافق 
ذلك  فـي  مبا   ، والرتفيه  األعمال 
غرف  وأربع  كبرية  إحتفاالت  قاعة 
خلدمات  ومركز  مرنة  إجتماعات 
مفتوحة  اجملانية  األعمال  رجال 

على مدار الساعة .

يتضمن  الفندق  أن  عنتابلي  وبني 
و45  ومزدوجة  مفردة  غرفة   99
مضيفًا  غرفتني.  أو  بغرفة  أجنحة 
بلغت  للفندق  اإلمجالية  القيمة  أن 
مضيفًا   . ريال  مليون   150 من  أكثر 
الفندق  بتشغيل  ستقوم  هيلتون  أن 
 22 من  أكثر  بتوظيف  قام  الذي   .
جمال  فـي  سعودية  وفتاة  شابًا 
واإلشراف  واملبيعات  السكرتارية 

العام واحملاسبة واألمن .

إقليم  فـي  السياحة  هيئة  أكدت 
العراق عدم حاجة مواطين  كردستان 
الستخـــــراج  والكويـــــت  اإلمـــــارات 
 .  » إربيل   « إلقليم  الدخول  تأشريات 
وقال نادر روسيت ، الناطق باسم هيئة 
السياحة فـي إقليم كردستان ، إن عدد 
كردستان  إقليم  دخلوا  الذين  السياح 
خالل  سائح  ماليني  ثالثة  حنو  بلغ 
2013 ، مبينًا أن حجم السياحة احمللية 
بنسبة  والعربية   ،%47 بنسبة  إرتفع 

32%، واألجنبية بنسبة %29 .
فـي  حاليًا  الفنادق  عدد  أن  وأضاف 
موتيال  و282  فندقا   524 هو  اإلقليم 
إرتفاع  جانب  إىل   ، مطعمًا  و1580   ،
اخلدمات  أغلب  فـي   %19 بنسبة 
وفقا   ، اإلقليم  فـي  املقدمة  السياحية 

لصحيفة » البيان « .
احلالي  العام  خطط  أن  عن  وكشف 
تقدر  موازنة  ختصيص  تتضمن 
لتنفيذ  أمريكي  دوالر  مليارات  بـ106 
مركز  وإفتتاح   ، سياحيًا  مشروعا   80
وآخر  السليمانية  فـي  سياحي  تدريب 
 2000 تعيني  على  واملوافقة  دهوك  فـي 
مع  السياحية  الشرطة  فـي  منتسب 
ختصيص 10 مقاعد لدراسة الدكتوراه 
ومجيعها  املاجستري  شهادة  لنيل  و15 
فـي  السياحية  التخصصات  فـي 

جامعات ومعاهد اإلقليم .
 ، السياحي  اخلبري  كشف  جهته  من 
من  اإلنتهاء  عن   ، توما  يوسف  فوزي 

املتعلقة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إعداد 
وضعت  واليت   ، السياحة  بقطاع 
 ، ولبنانية  منساوية  شركة  قبل  من 
بدءًا  تنفذ   ، حماور  عشرة  وتتضمن 
 .2025 عام  وحتى  احلالي  العام  من 
تنفيذ  تتضمن  اخلطة  أن  إىل  مشريًا 
السياحية  املشاريع  من  كبري  عدد 
القطاعات  معظم  فـي  املتخصصة 
اكرب  تنشيط  فـي  يساعد  ومبا   ،

للقطاعات السياحية .
السياح  دخول  موضوع  أن  وأوضح 
الربي  الطريق  عن  احملافظات  من 
وليس   ، بإنسيابية  يسري  اربيل  إىل 
عن  يأتي  لشخص  منع  أي  هناك 
املطار  أو  السياحية  الشركات  طريق 
، مشريا إىل  أو بشكل سفرات عائلية 
من  والكويت  اإلمارات  مواطين  إعفاء 
 « املسبقة  التأشرية  على  احلصول 
مع  حصلت  إتفاقات  مبوجب   » الفيزا 
هذه  عدد  زيادة  مرجحًا   ، الدولتني 

الدول فـي الفرتة املقبلة .
أعلنت  قد  أربيل  حمافظة  وكانت 
اخلاصة  اإلستعدادات  إكمال  عن 
العربية  السياحة  عاصمة  بإعتبارها 
املكتب  رئاسة  أن  مبينة   ،  2014 للعام 
السياحة  وزراء  جمللس  التنفيذي 
باختيار  توصيتها  عن  أعلنت  العرب 
عاصمة إقليم كردستان ، مدينة أربيل 
للعام  العربية  للسياحة  عاصمة   ،

احلالي ، ومدينة الشارقة للعام 2015 .
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 مانشستر يونايتيد يفوز باإلسبــــــــاني ماتـــا من تشيلسي

 لقاء 58 مليون دوالر

NEWSsPORTs |

 محمد صالح ينتقل إلى نادي

 تشيلسي اإلنجليزي

مع  إتفاق  إىل  اإلجنليزي  تشيلسي  نادي  توصل 
صانع  مبوجبه  ينتقل  السويسري  بازل  فريق 
 ، النادي املصري اجلنسية ، حممد صالح  ألعاب 
إىل النادي اإلجنليزي فـي صفقة بقيمة 11 مليون 

جنيه اسرتليين .
وينتظر أن يتوجه صالح إىل لندن لتوقيع الكشف 

الطيب عليه إستعدادًا لإلنتقال .
اليت رجحت  للتوقعات  الصفقة خالفًا  نبأ  وجاء 
ليفربول اإلجنليزي فـي  نادي  إنتقال صالح إىل 

موسم اإلنتقاالت الشتوية .
مصر  منتخب  من  كل  أعمدة  أحد  صالح  ويعد 
العب  أفضل  بلقب  الفوز  له  وسبق  بازل  ونادي 

فـي سويسرا .
، فيما حرص  وأكد املوقع الرمسي للنادي اخلرب 
مبوقع  حسابه  على  إبرازه  على  نفسه  الالعب 

تويرت للتواصل اإلجتماعي .
وقال الالعب فـي تغريدة عرب حسابه باملوقــــــــع 

» رمسيًا أنا فـي تشيلسي « .
تشيلسي  مرمى  فـي  لفريقه  الالعب  وسجل 
فـي كل املواجهات اليت مجعت بينهما منذ مباراة 
وفـي  املاضي  العام  األوروبي  الدوري  نهائي  قبل 
األبطال هذا  والعودة فـي دوري  الذهاب  مباراتي 

املوسم .

فـي  العرب  املقاولون  لنادي  يلعب  صالح  وكان 
وجنح   .  2012 عام  بازل  إىل  إنتقاله  قبل  مصر 
مخسة  تسجيل  فـي  بازل  إىل  إنتقاله  مع  صالح 
أهداف فـي تسعة وعشرين مباراة لعبها ، وساهم 
منذ  مرة  ألول  احمللي  بالدوري  الفريق  فوز  فـي 

سنوات عدة .
وسجل صالح ستة أهداف فـي مسرية املنتخب 
 ، العامل  لكأس  إفريقيا  تصفيات  فـي  املصري 
اليت إنتهت بفشل الفراعنة فـي التأهل لنهائيات 

الربازيل فـي املباراة الفاصلة أمام غانا .

جوزيه  اإلجنليزي  تشيلسي  نادي  مدرب  اعلن 
اليوم  عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  فـي  مورينيو 
خوان  الوسط  خط  العب  انتقال  عن  اجلمعة 

مانويل ماتا إىل نادي مانشسرت يونايتد .
إىل  ماتا  خوان  إنتقال  أن  الربتغالي  املدرب  وأكد 
مانشسرت يونايتد جاء بعد حوار أجراه مع الالعب 
البلوز  نادي  مغادرة  فـي  رغبته  ، حيث سأله عن 

واإلنضمام إىل نادي الشياطني احلمر .
مسحنا  لقد   “  : مورينيو  جوزيه  املدرب  وقال 
للفحوص  واخلضوع  بالسفر  ماتا  خوان  لالعب 
الطبية فـي مانشسرت يونايتد ، حنن حنرتم ماتا 
ونريد أن يلعب  ، لقد حصلنا على عرض مناسب 

وهو سيذهب إىل ناٍد كبري ” .
وحول احملادثة القصرية اليت أجراها مع الالعب 
فضل  العبه  أن  مورينيو  أكد  فقد   ، ماتا  خوان 
 : وأضاف  اإلجنليزي  الشمال  نادي  حنو  املغادرة 

 ، “ لقد سألت خوان ماتا عما إذا سعيد بالعرض 
وأجاب ماتا نعم ” .

 “  : وقال  املتاحة  والبدائل  ماتا  خوان  إنتقال  وعن 
نأمل أن يقدم خوان ماتا أدائه بشكل جيد ، وحنن 
، ال خماوف بالنسبة  مقتنعون بأنه سيفعل ذلك 
لنا وحنن مجيعًا نتمنى له التوفيق ، وفيما يتعلق 
قصارى  أبذل  أن  أحاول  فإنين  لدينا  باخليارات 

جهدي للنادي وأعتقد أننا على ما يرام . ”
صالح  حممد  الالعب  حول  سؤال  على  وردًا 
املنتقل حديثًا إىل تشيلسي واضاف : “ إنه العب 
يأتي  سوف  بأنه  نؤمن  كنا  حنن   ، ومبدع  سريع 
إىل هنا ، ولكنه حباجة إىل بعض الوقت للتأقلم 
مثلما حدث مع ويليان ، أنا أحب طريقته باللعب 
على  التأقلم  على  قادر  وهو   ، لنا  مشابهة  ألنها 

اليسار أو اليمني أو حتى كرأس حربة ” .
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  كل ساعة تمر على فيسبــــــوك
 تدر عليه 900 ألف دوالر

التأسيس  على  سنوات   10 متر  الشهر  هذا 
حيتاج  أن  األشهر من   » فيسبوك   « ملوقع  الفعلي 
ليست  املرة  لكن اجلديد عنه هذه   ، تعريف  ألي 
العام   : بكثري  األهم  بل  فقط  التأسيس  مناسبة 
 900 و  مليارات   7 بلغت  إيرادات  حقق  املاضي 
مليون دوالر ، طبقًا ملا أعلنه مؤسسه املثري للحسد 
أشهر   4 بعد  عمره  من  سنة   30 املتم  األمريكي 
وسائل  اليوم  كالمه  وأكدت   ، زوكربريغ  مارك 

إعالم عاملية .
أسسه  الذي  املوقع  أن  سابقًا  الطالب  وذكر 
نومه  بغرفة   2004 فرباير  فـي  الطالبية  للتسلية 
حني كان يدرس جبامعة هارفارد ، حقق فـي 2013 
زيادة باإليرادات بلغت 55% عن العام الذي سبقه ، 
فوصلت إىل رقم قياسي جعل »شركة فيسبوك« 
تستحق قيمتها البالغة فـي السوق 131 مليار دوالر 

ملن يرغب فـي شرائها .
وإذا مل يكن لديك ما يسليك فـي هذه اللحظات 
  ، للعاب  املسيلة  إيراداته  وعن   » فيسبوك   « غري 
فـي العام 12شهرًا ، فيها 54 أسبوعاً ، أو 365 يومًا 
، مكونة من 8760 ساعة ، أو 525600 دقيقة ، تعادل 

31 مليونًا و536 ألف ثانية متاماً .
وإذا قّسمت مبيعاته ، وهي 7 مليارات و900 مليون ، 
فسرتى أنها كانت باملاليني أكثر من 658 بالشهر 
 21.6 من  وأكثر   ، باألسبوع   146 على  يزيد  وما   ،
 150 ومتامًا   ، دوالر  ألف   900 وبالساعة   ، باليوم 
ألفا بالدقيقة ، ثم 2500 بالثانية الواحدة ، أي حني 
كنت تكتب أنت كلمة واحدة فـي حسابك باملوقع 
يبيع  الزمنية  الغفلة  تلك  فـي  هو  كان   ، لتتسلى 
الدوالرات يودعها فـي  إعالنات وما شابه بآالف 

حسابه بالبنك .

 ، الثالثاء   ، سامسونج  شركة  أعلنت 
نيو  جراند  غاالكسي  الذكي  هاتفها  عن 
يعترب  الذي   ،  »Galaxy Grand Neo«
نسخة جديدة وحمسنة من هاتف غاالكسي 
طرحته  الذي   »Galaxy Grand« جراند 
كبرية  بشاشة  كهاتف  املاضي  العام 

ومواصفات متوسطة .
اجلديد  اهلاتف  يأتي   ، الشركة  وحبسب 
 )480×800( وبدقة  بوصة   5 قياسها  بشاشة 
يعرف  الذي  اهلاتف  يعمل  كما   ، بكسل 
جبراند اليت ، مبعاجل رباعي النوى برتدد 1.2 
ذاكرة  من  غيغابايت   1 بـ  ويأتي   ، غيغاهرتز 

الوصول العشوائي .
 5 بدقة  خلفية  كامريا  اهلاتف  وحيمل 
جي  فـي  بدقة  أمامية  وأخرى  ميغابكسل 
أيه » VGA« ، كما ويأتي بـ 8 غيغابايت من 
ذاكرة التخزين الداخلية اليت ميكن توسعتها 
عرب بطاقات الذاكرة من نوع مايكرو إس دي 

. »microSD«
ميلي   2100 بسعة  بطارية  اجلهاز  ويشغل 

أمبري ساعي ويعمل باإلصدار 4.2 من نظام 
التشغيل مفتوح املصدر أندرويد . هذا ويدعم 
اهلاتف اتصال اجليل الثالث ثري جي فقط 
دون خيـــــــار لدعم شبكات اجليــــل الرابــــع 

. »LTE« إل تي إي
يذكر أن غاالكسي جراند نيو سيتوفر للبيع 

بدءًا من اليوم بسعر 355 دوالر .

تعتزم شركة » آبل « الكشف عن هاتفها الذكي القادم » آيفون 6« خالل 
شهر يونيو املقبل ، وهو اهلاتف الذي ينتظر أن حيظى بشاشة أكرب - 
بشكل ملموس - من هواتف الشركة األمريكيــــــــة احلاليــــــــة . وقالت 
» صن شاجنسو « ، حمللة السوق الصينية ، إن » آبل « جتهز لبدء إنتاج 
هاتفها الذكي القادم فـي شهر مايو املقبل ، وذلك متهيدًا للكشف عنه 
فـي شهر يونيو املقبل . وأشارت » شاجنســــــــــو « إىل أن » آبــــــــــــــل « 
ستزيح الستار عن اهلاتــــف خالل مؤمترهــــا العاملــــــــــي للمطوريـن 

من  العاشر  فـي  إنطالقه  املزمع  املؤمتر  وهو   ،  )WWDC 2014(
وأوضحت   . الشهر  نفس  الرابع عشر من  ويستمر حتى  القادم  يونيو 
احملللة الصينية أن اهلاتف الذكي » آيفون 6« سوف يضم شاشة بقياس 

4.7 بوصة ، تعمل بدرجة وضوح تبلغ 640×1136 بكسل . 
اليت جاءت  التسريبات  التصرحيات من احتماالت صحة  وتزيد تلك 
إنتاج  عملية  عن  املسؤولة   ، الصينية   » فوكسكون   « شركة  داخل  من 
األمريكية  الشركة  نية  أكدت  اليت  التسريبات  وهي   ،  » آبل   « هواتف 

الكشف عن هاتفني بقياسي 4.7 بوصة و5.7 بوصة .
يذكر أن مصدر من شركة » سامسونغ « كان قد أكد فـي تصرحيات 
سابقة أن تطوير هاتف مزود بقزحية العني ، ُيلزم الشركة املصنعة له 
قراءة  تقنية  وأن   ، املدى  واسعة  الكامريات  من  خاص  نوع  باستخدام 
للهواتف  املخصصة  املستخدم  من  للتحقق  كوسيلة  العني  قزحية 

الذكية الزالت حتتاج لتطوير .

 آبل تعتزم إزاحة الستار
 عن آيفون 6 في يونيو

المقبل

 سامسونج تكشف الستار
 عن هاتـــــــــف غاالكســـــــــي

جراند نيـــو

سوق التكنولوجيا
ضل لت

تأتيكم برعاية                                    املكان األف



 لبناني يبيع شركته لـ  غوغل
بـ 3.2 مليار دوالر

إتفاق  إىل  توصلت  أنها  األمريكية  غوغل  شركة  أعلنت 
 . دوالر  مليار   3.2 مقابل   » البس  نست   « شركة  لشراء 
وتعمل شركة نست حتت قيادة اللبناني طوني فاضل ، 
وستظل منتجاتها حتمل عالمتها التجارية اخلاصة بها 
، وستخضع الصفقة لشروط اإلقفال العرفية ، مبا فـي 
الواليات  فـي  التنظيمية  املوافقات  على  احلصول  ذلك 
اإلستحواذ  إجراءات  تنتهي  أن  املتوقع  ومن   ، املتحدة 

رمسيًا فـي األشهر القليلة املقبلة .
أصل  من  مهندس  وهو   ، فاضل  طوني  رحلة  أن  يذكر 
العام  ، فـي  ، بدأت فـي علم هندسة الربجميات  لبناني 
املبدئي ألول مشغل  التصور  آنذاك  أن وضع  بعد   ،  1990
. وانضم  للتخزين  للموسيقى يعتمد على قرص صلب 
فـي  وترقى   ،  2001 العام  فـي   » آبل   « شركة  إىل  فاضل 
منصبه ليصبح مدير قسم iPod فـي العام 2006 ، وقد 
عمل جنبًا إىل جنب طوال تلك الفرتة مع ستيف جوبز 
ليصبح مستشاره   ، الشركة  منتجات  كافة  تطوير  على 

اخلاص . 
وقد استقال من شركة » آبل « فـي عام 2010 وشارك فـي 

تأسيس شركته اخلاصة » نست البز « .
وتشتهر » نست « بصناعة أجهزة حتكم حبرارة املنــــزل 
» ثريموستات « ذكية قابلة للربجمة والتعلم تلقائيًا ، وهي 
املنزل ومعرفة  الوقت على فهم طبيعة  قادرة مع مرور 
كما   . إطفاؤها  أو  التكييف  أجهزة  تشغيل  يتوجب  متى 
آخر  ذكيًا  جهازًا  املنصرم  العام  نهاية  الشركة  أطلقت 

حيمل اسم » بروتيكت « لكشف الدخان أو احلريق .
إىل ذلك ، أشارت تقارير صحافية إىل أن تلك الصفقة 
بعد   ، غوغل  شركة  تاريخ  فـي  صفقة  أكرب  ثاني  هي 
لتصنيع  موتوروال  شركة  على   2011 عام  إستحواذها 
 ، دوالر  مليار   12.5 قدره  مبلغ  مقابل  احملمولة  اهلواتف 
لتتجاوز بذلك القيمة اليت من خالهلا مت شراء يوتيوب 

عام 2006 مقابل 1.6 مليار دوالر .
يذكر أن » نست « تأسست فـي عام 2010 ، وحقق منتجها 
بالشبكات  املرتبطة  احلرارة  تنظيم  أجهزة  من  الشهري 

منوًا حبلول عام 2012. 
وثاني  للدخان  إنذار  جهاز  مؤخرًا  الشركة  وطرحت 
أكسيد الكربون وأعلنت عن خطط للتوسع فـي أوروبـــا .
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 اودي مازالت لم تحدد إلى أي فئة تنتمي سيارتها الجديدة ايه نايـــن

الرائد  منوذجها  حتتها  سيتقدم  اليت  الفئة  اآلن  حتى  تناقش  زالت  ما  أودي 
اجلديد A9 ، كما أن النقاش ما زال دائر كذلك حول كون هذه السيارة كوبيه 

أم سبورتباك .
جاءت  واليت   ، ميو  دي  لوكا   ، والتسويق  التجارية  العالمة  رئيس  تصرحيات 
على لسان الرئيس التنفيذي روبرت ستادلر تقول : “حنن نري فـي السيارة 
إمكانيات كبرية أكثر من كونها سيارة كوبيه رياضية فقط .” البيان الغامض 

 ، وفئتها  السيارة  مع  الشركة  تسلكه  قد  الذي  اإلجتاه  إىل  يشري  قد  هذا 
وأكتملت الرؤية بقوله “ اننا نريد للسيارة أكثر من هذا . ”

السيارة  أن  األكيد  ولكن   ، السوق  فـي  النموذج  سيكون  ميت  بعد  حُيدد  ومل 
أقوى من  A8 ، ومن الواضح انهم يبحثون هلا عن فئة مناسبة ، وسننتظر 
معكم لنري السيارة بالفعل وإىل أي فئة ستنتمي . وقد تكون قريبًا فـي أحد 

معارض السيارات الكربى ووقتها سنحكي عنها بصورة مستفيضه .

في البداية اعتقدنا أنها ستكون منافسًا مباشرًا لنموذج CL من مرسيدس بنز )S-Class كوبيه اآلن( ، أو انها ستكون 
مشابهة للنموذج األكبر A7 ،  ولكن الواضح حتى اآلن أن ........ 



 المبورجينـــــــــــي  :ء       تقــول انها ستقدم أوروس اس يو في

عــــام 2017 بشكل جديد
عقب التأكيد العام الماضي بأن المبورجيني ستبدأ في انتاج أوروس SUV ، قدم الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان فينكلمان أطار زمني 

لنموذج اإلنتاج من السيارة في معرض ديترويت للسيارات. وأكد أن المبورجيني ستقدم السيارة في األسواق خالل ثالث سنوات من اآلن .

فينكلمان  فأن   ، بلومربج  أنباء  وكالة  عن  ننقله  ملا  وفقًا 
الرباعي  الدفع  القادم من سيارة  النموذج  يكون  أن  توقع 
SUV الفاخرة  فـي عام 2017 . وأكد أن سوق سيارات الـ 
فـي منو مستمر ، وأن مثل هذا النموذج سيكون له صداه 
اجليد فـي أسواق مثل أسواق الواليات املتحدة واألسواق 

الناشئة فـي عامل السيارات .
ويأتي هذا بينما بورش كشفت مؤخرًا عن منوذجها الثاني 
من سيارات الـ SUV ، منوذج ماكان ، بنتلي هي األخرى 
تستعد لسيارة الـ SUV األولي هلا فـي عام 2016 ، وأودي 

 . Q جديدة تنضم لعائلة SUV كذلك ستقدم سيارة
السيارة  هي  ليست  أوروس   ، لالمبورجيين  بالنسبة   
 1986 عامي  بني   ، الرباعي  الدفع  سيارات  من  األولي 
السيارات  لصناعة  اإليطالية  الشركة  صنعت  و1993 
، الذي صمم يف األصل باعتباره   LM002 SuV منوذج 

سيارة للخدمة العسكرية.
منوذج الدراسة من المبورجيين أوروس ، الذي قد يتغري 
فـي  األولي  للمرة  عنه  كشف  النهائي،  اإلنتاج  فـي  امسه 
مرت  و1.99  مرت   4.99 بطول  وجاء   ،  2012 بكيم  معرض 
. والمبورجيين مل تكشف عن  إرتفاع  عرض و1.66 مرت  
نوع احملرك الذي سيأتي فـي أوروس ، ولكن حسبما قالت 
فأن القوة املنتجة من احملرك لن تقل عن 600 حصـــــــان .
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DESCrIPTIONMODEL PrICE PICTurES

Land Rover 
Range Rover 
Evoque 2.2 SD4 
Pure 5dr Auto

£42,000• 1 Owner
• 2013
• Diesel
• Hatchback
• Automatic
• Mileage: 4000 miles

DESCrIPTIONMODEL PrICE PICTurES

BMW 6 SERIES 
640D M Sport 
3.0 2dr

£50,000• 2 Owners
• 2012
• Diesel
• Convertible
• Automatic
• Mileage: 2000 miles

DESCrIPTIONMODEL PrICE PICTurES

Maserati - 
Grancabrio V8 
Sport 2dr MC 
Shift 4.7

£110,000• 2013
• Petrol
• Convertible
• Automatic
• Mileage: 1000 miles
• Limited Edition – Only   
  15 in the uK

DESCrIPTIONMODEL PrICE PICTurES

Mercedes-Benz 
- E Class E220 
CDI AMG Sport 
2dr Tip Auto 2.1

£33,500• 1 Owner
• 2013
• Diesel
• Convertible
• Automatic
• Mileage: 5775 miles

DESCrIPTIONMODEL PrICE PICTurES

Aston Martin - 
Vantage 2dr 4.7

£78,000• 1 Owner
• 2012
• Petrol
• Convertible
• Manual
• Mileage: 12,600 miles
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العرب مكتئبون
بعدما حلمت الشعوب العربية بإنتهاء عصور االستبداد والظلم وبدء حياة جديدة ، صدموا بالواقع والذي كان 

يدعوا للكآبة خاصة بعد استمرار األوضاع على ما هو عليه.

يعيش مواطنو تونس ، العراق ، مصر ، سوريا ، لبنان ، السودان ، األردن 
تزايد  مع  خاصة   ، احلديث  العصر  أيام  أسوأ  فـي  كثريين  وغريهم   ،
 ، احمليطة  والبالد  بالدهم  فـي  والسياسية  اإلقتصادية  اإلضطرابات 
واليت أدت إىل تشريد مواطنني كثريين من بالدهم ، ومن منازهلم ، ومن 
، وهو ما أدى إىل  ، ومن حياتهم اليت كانوا يعيشونها من قبل  وظائفهم 
إنتشار أمراض نفسية كبرية مثل اإلغرتاب واألرق والعدوانية والوسوسة 

، ولكن كان اإلكتئاب أكثر تلك األمراض إنتشارًا . 
العاملية خميبة آلمال  الصحة  تقارير منظمة  ، جاءت  الصدد  وفـي هذا 
املواطنني من اخلليج إىل احمليط ، وذلك بعدما أعلنت عن أن دول الوطن 
العربي تفوقت على باقي دول العامل فـي نسبة إنتشار األمراض النسبية 
، ولكن هذا ليس بالشئ املستغرب فـي ظل ما يعيشه العامل العربي من 

صراعات .

مصر وسوريا يتربعان على عرش إنتشار األمراض النفسية 
فـي الوطن العربي .. واإلمارات األوفر حظا :

على مدار ثالث سنوات ، مل تنعم مصر بشهر واحد دون وقوع أحداث 
إنتشار  عزز  ما  هو  ورمبا   ، وإقتصادية  سياسية  اضطرابات  أو  عنف 
األمراض النفسية وأدى إىل زيادتها فـي اآلونة األخرية ، وأشارت تقارير 
األمانة العامة للصحة النفسية والتابعة لوزارة الصحة املصرية أنه خالل 
يناير  من  والعشرون  اخلامس  ثورة  منذ  وخاصة  املاضية  أعوام  الثالثة 
2011 وحتى اآلن تزيد نسبة اإلصابة باألمراض النفسية مبعدل مستمر 
بالطبع  هذا   ، سنويًا  جديد  مريض   42.596 مبتوسط  للزيادة  وقابل 
خبالف النسبة األكرب واليت ال تذهب للمستشفيات وتوجد فـي البيوت 

املصرية وتعاني أمراض خطرية مثل اإلكتئاب .
أما سوريا اجلرحية واليت تعاني حروبًا وقتااًل منذ ثالث سنوات أيضًا 
فإنها غريت اخلريطة العاملية إلنتشار األمراض النفسية ، وذلك بعدما 
 ، كبرية  بنسبة  املاضي  العام  السوريني  والآلجئني  املشردين  عدد  ازداد 
مداها  إىل  وتصل  األطفال  بني  خاصة  النفسية  األمراض  نسبة  لتزداد 
الالزمة  واألدوية  العالج  إنعدام  مع   ، احلديث  سوريا  تاريخ  مدار  على 

ملواجهة تلك األمراض .
، فبالرغم مما  العربي  العامل  أما اإلمارات فكانت األوفر حظًا بني دول 
تعانيهمن نقص شديد فـي الكوادر الطبية املؤهلة للتعامل مع األمراض 
 ، كثريًا  تقلصت  فيها  النفسية  األمراض  إنتشار  نسبة  أن  إال   ، النفسية 
نفسية  بأمراض  مصابني  السكان  من   %30 من  أكثر  هناك  كان  بعدما 
التطور  ذلك  فـي  السبب  يكون  ورمبا   ،  2010 عام  فـي  اإلكتئاب  خاصة 

دبي  حكومة  أخذت  بعدما  وذلك   ، اإلماراتي  والتكنولوجي  اإلقتصادي 
فـي  الرفاهية  من  املزيد  حتقيق  فـي  التكنولوجيا  من  اإلستفادة  الذكية 

الشارع اإلماراتي . 

احترس .. اإلكتئاب يدمر الصحة ويؤدي إلى الوفاة 
 %7 من  أكثر  هناك  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تقارير  أحدث  وتشري 
النسبة  أن  دراسات علمية  بينما تشري   ، باإلكتئاب  العرب مصابون  من 
وصلت بالفعل إىل 10% فـي عام 2013 املنصرم ، وقد مت تصنيف اإلكتئاب 
الرابع  ، واحتل املركز  الوفاة والعجز واإلعاقة  من األمراض اليت تسبب 
املركز  اإلكتئاب  حيتل  أن  العاملية  الصحة  تتوقع  بينما   ، الوفاة  ملسببات 
الثاني فـي مسببات اإلعاقة بعد مرض نقص تروية القلب حبلول 2020 .

النساء تتفوق على الرجال بزيادة نسبة إصابتهم باالكتئاب 
أن   ، الزوجية  العالقات  إستشاري  اهلادي  عبد  مدحت  الدكتور  ويقول 
النساء أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجال خاصة وأنه من املعروف أنهن 
، وهو ما جيعلهن يتأثرن بأي  الرجال  أكثر من  ميتلكن عاطفة جياشة 
شئ حيدث فـي هذا العامل ، ويدخلن فـي نوبات إكتئاب قد تسبب هلم 
والعنوسة  الطالق  نسبة  إرتفاع   « اهلادي  وأضاف عبد   . أخرى  أمراض 
خاصة   ، النفسية  األمراض  إنتشار  أسباب  أهم  من  العربي  الوطن  فـي 
مع وجود مشكالت تعدد الزوجات وعدم اإلجناب واليت تؤثر كثريًا على 
جمرى حياة العرب الزوجية ، مما يؤدي إىل وجود فرد أو فردين مصابني 

بأمراض نفسية وسط أسرة صغرية تتكون من 5 أفراد « .

الوطن العربي يعاني اضطرابات نفسية واسعـــة 
... واإلكتئاب األكثر إنتشارًا....

والصحة العالميـــــة : الشرق األوسط يتفوق على 
العالـم في نسبة إانتشار األمـــراض النفسيــة ......

وإستشاري عالقات زوجيــــــة : المرأة األكثر عرضة 
لإلصابة باألمراض النفسية والطالق يجتاح البيوت 

العربيــــة .....

تحقيق - شيماء رؤوف A
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 هيفاء وهبي وصديـق

 جنيفر لوبيز ..... معـًا
عبر انستغـــــرام

ال شك أن اسم هيفاء وهيب وحده يثري إهتمام العديد من 
العاملي  إذا اجتمع مع اسم مصمم الرقص  ، فكيف  حمبيها 
الذي شاءت الصدف أن يكون فـي نفس   ، كاسرب مسارت 

الوقت صديق املغنية واملمثلة العاملية جينيفر لوبيز .

وفـي التفاصيل أن هيفـــــــاء نشرت عرب حسابهــــــــــا على 
» انستغرام « صورة هلا وهي حتتضن صديق جنيفر لوبيز . 
وكتبت حتت الصورة تعليقًا باللغة اإلجنليزية يقول : » محى 
رقص جمنونة يوميًا ، مع كاسرب مسارت .. شيء ساخن. . « .

ذاتها عرب حسابه على  الصورة  ، نشر كاسرب  املقابل  وفـي 
فنانيت  مع  الرقص  متارين  فـي   «  : حتتها  وكتب  انستغرام 
املصورة  أغنيتها  رقصات  أصمم   ، وهيب  هيفاء  اجلديدة 

اجلديدة « .
متابعي  العديد من  استحسان  الصور القت  تلك  أن  ويبدو 
التواصل  مواقع  على  كبري  بشكل  انتشرت  إذ   ، اجلهتني 

اإلجتماعي .

سوسن  السورية  املمثلة  انتهت  أن  بعد 
اجلزء  فـي  املشاركة  من  ميخائيل 
بدأت  الست  زنود  مسلسل  من  الثاني 
تصوير أول مخاسية هلا ضمن سلسلة 
 » روح  صرخة   « مسلسل  مخاسيات 
وتلعب سوسن   ، إياد حناس  املخرج  مع 
فـي  تعمل  امرأة  شخصية  العمل  فـي 
للحالقة  صالون  خالل  من  الدعارة 
اتهمتها  النسائية ومع ذلك قوات األمن 

بتجارة األسلحة .

قرر رجل األعمـــــــال النمساوي ريتشـــــــارد لوجنر دفع مبلغ
لكي  كاردشيان  كيم  الواقع  تلفزيون  لنجمة  دوالر  ألف   341
حتضر حفاًل راقصًا فـي أوبرا فيينا وهذا وفقًا ملاراثون سنوي 
ريتشارد  وأرجع  النجوم  كبار  مبشاركة  تنظيمه  على  إعتاد 
اجلارفة  اإلعالمية  شعبيتها  بسبب   » كيم   « لـ  ترشيحه  سر 
الفائزة  األمريكية  املمثلة  إن  حيث  األيام  هذه  وبالتحديد 
العام املاضي مل  باألوسكار » مريا سيورفينو « ضيفة احلفل 
 ، احلفل  من  ريتشارد  ينشده  الذي  املطلوب  الصدى  هلا  يكن 
جديرًا بالذكر أن كيم كاردشيان تعتزم إقامة حفل زفافها فـي 
قصر فرساي امللكي الشهري فـي فرنسا على خطيبها ووالد 

ابنتها جنم الراب ، كانى ويست .

 كيم كاردشيان
 تتقاضى 341 ألف دوالر

من أجل ليلة ....ء

سوسن ميخائيل تعمل بالدعــارة
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 مليون ريال مهر النجمة السعوديــــــة  .....

 ريم عبد اهلل
تعجب الكثري من متابعــي النجمة السعوديــــــــــة 
والذي  معجبيها  أحد  عرض  من  اهلل  عبد  ريم 
مسى نفسه باسم » جمنون ريم « بعد أن عرض 
كما  منه  بالزواج  يقنعها  ملن  جائزة  ألف   500
هلا  مهر  سعودي  ريال  مليون  مبلغ  أيضًا  عرض 
عرض  وجاء  به  الزواج  على  موافقتها  حال  فـي 
املعجب السعودي تعليقًا على صورة نشرتها ريم 

فيها  ظهرت  »انستجرام«  مبوقع  حسابها  على 
للمسلسل  تصويرها  خالل  البدوية  باملالبس 
البدوي األردني » رعود املزن « حيث وصف تلك 
السعودية  النجمة  مجال  جتسد  بأنها  الصورة 
بشكل آلفت حتى أن الكثري من التعليقات جاءت 
إجيابية ولكنها فـي الوقت نفسه ليست كتعليـق » 

جمنون ريم « املتيم بالنجمة السعودية . 

نانسي  املتألقة  النجمة  تعيش 
عجرم ايامًا من الرتقب واإلنتظار 
طرح  عن  تفصلها  قليلة  فأيام   ،
تتعاون  الذي  اجلديد  ألبومها 
الشعراء  أهم  من  عدد  مع  فيه 
العامل  فـي  واملوزعني  وامللحنني 

العربي .
تنتظر  أنها  نانسي  وأعلنت 

اللحظات  الصفر وترتقب  ساعة 
جلمهورها  تعلن  حتى  املقبلة 
اليت ستقدمها من  املفاجآت  عن 
وغّردت   ، اجلديد  ألبوم  خالل 
حنن   «  : قائلة   » التويرت   « عرب 
األلبوم  إصدار  موعد  من  نقرتب 
.. ال أستطيع اإلنتظار حتى ُأصدر 

أغنياتي كلها لكم « .

بسام  السوري  املخرج  قرر 
حامت  أبو  شخصية  إسناد  املال 
بعد  صربي  سليم  املمثل  إىل 
عن  الزعيم  وفيق  املمثل  إعتذار 
اليت  للشخصية  أدائه  اسكتمال 
كان هلا حضورًا هامًا فـي األجزاء 
احلارة  لباب  السابقة  اخلمسة 
حارة  زعماء  أحد  كان  حيث 

وفيق  إعتذار  جاء  وقد   . الضبع 
الصحية  ظروفه  بسبب  الزعيم 
هذه  فـي  بها  مير  اليت  الصعبة 
املال  املخرج  أن  خاصة   ، الفرتة 
إجناز  لتأجيل  وقت  لديه  ليس 
العمل  تصوير  يريد  فهو  العمل 
عرضه  يتم  كي  مبكر  وقت  فـي 

فـي شهر رمضان القادم .

نانسي عجرم :  ء
ء               ال تستطيع اإلنتظار !ء 

 سليم صبري  :  نيابة عن
وفيق الزعيم في باب الحارة ء











432 Edgware Road, London  W2 1EG
T +44 (0) 20 3230 4050 • F +44 (0) 20 3230 4060

info@hadson.com
SHOP ONLINE @ www.hadson.com

Swiss Voiles • Laces • African Wax Prints
Hadson English Wool • Brocades • Cotton
Printed Silks • Chiffons • Saris  • Woollens

Suitings & Shirtings • Thobes • Scarves
Large Range of Printed Cotton • Trimmings

Haberdashery • Huge Range of Plains
Bespoke & Embellishment Creations

Hotel Service Available



 تطور كريم األساس فـي السنوات األخرية بشكل كبري للغاية ، فبعد أن كانت
 النساء لعقود مضت يضعن كريم األساس فيظهر بلون فاتح جدًا ويبدو غري
 مناسب للبشرة أو قد يرتك طبقة مسيكة على البشرة ، أصبح اآلن خفيف
 وكأنه هو البشرة الطبيعية ذاتها ويعطي مظهرًا مجياًل ومتجانس إىل جانب
مل األساس  كريم  وكأن  جدًا  طبيعي  بشكل  ذلك  وكل  البشرة  عيوب   إخفاء 

يوضع أبد ا!!ء
 وبالرغم من التطور الكبري فـي عامل كريم األساس إال أن حواء مازالت جتد
 صعوبة فـي إختيار كريم األساس املناسب لبشرتها ، ويرجع ذلك فـي املقام

األول لإلختالف اجلذري فـي نوع ولون البشرة من شخص آلخر .ء
 إليك اذًا أفضل طريقة إلختيار كريم األساس بشرح مفصل  .  لن حتتاري بعد

اليوم لو استخدميت هذه الطريقة !ء

أواًل : اختيار تركيبة مناسبة لبشرتك

 فـي العموم فإن إختيار تركيبة الفاونديشن املناسبة للبشرة أصبح اآلن أسهل
، فكل ما عليك هو البحث عن فاونديشن مكتوب عليه للبشرة  من ذي قبل 

اجلافة او للبشرة الدهنية أو للبشرة املختلطة على حسب نوع بشرتـــــــــــك .س
 فـي العموم فإن البشرة اجلافة يناسبها فاونديشن سائل أو كريم .ء أما البشرة

الدهنية فيناسبها فاونديشن بوردة .ء

 و كقاعدة عامة فإن البودرة ليست مناسبة للبشرة اجلافة ألنها تظهر قشور
 اجلفاف بشكل أكرب . كما أنها ليست مناسبة اذا كانت بشرتك بها جتاعيد ،

ألن البودرة تعزز ظهور التجاعيد فتعطيك سن أكرب من سنك  !ء
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الطريقة المثلى إلختيار كريم األساس
 ) الفاونديشن ( المناسب لك

أكدت العديد من الدراسات العلمية أن كثرة إستخدام مستحضرات التجميل رديئة الصنع ، أو التعبئة ، أو احلفظ تزيد من خطر اإلصابة بأمراض سرطانية بنسبة %54، 
حيث أظهرت العديد من الدراسات أن السيدة السعودية تفرط فـي إستخدام منتجات العناية الشخصية واليت تتضمن : مستحضرات الشعر ، والتجميل ، ومعاجني 

األسنان واحلالقة والزيوت العطرية وغريها من املنتجات اليت قد حتتوي على مواد كيميائية متسرطنة أو مسرطنة .

كما نبه األطباء إىل ضرورة اإلعتدال فـي إستخدام منتجات التجميل ذات اجلودة العالية ملن أراد احلفاظ على صحته وصحة جسمه ، حيث أكد األطباء أن الكثري من 
الكرميات اليت تستخدمها السيدات ملنع ظهور عالمات التجاعيد قد تتسبب فـي هرم البشرة ، أما أن األمحاض اليت حتتويها مستحضرات التجميل تزيد من حساسية 

البشرة حلروق الشمس واليت تتسبب فـي التجاعيد والشيخوخة ..

اسرار الجمال والمكياج على طريقة - هنادي احمد A
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ثانيًا : مستوى التغطية التي يقدمها الفاونديشن
 هناك من حيتاج اىل فاونديشن يقدم تغطية ) متوسطة ( وهناك من حيتاج
 اىل تغطية ) كاملة ( . اختيارك يعتمد على كم العيوب اليت تودين تغطيها فـي
 بشرك من بثور أو أثار حب شباب وغريها . ولكن تذكري ان الفاونديشن قادر

 فقط على تغطية لون البشرة املختلف ولكنه ال يغطي الندبات واجلروح

ثالثًا : إختيار اللون المناسب
البشرة لون  من  أفتح  يكون  أن  البد  الفاونديشن  أن  السيدات  بعض   تعتقد 
مماثلة درجته  تكون  أن     البد  فالفاونديشن   . كبري  خطأ  وهذا   ،  الطبيعي 
بعض أن  امللفت  ومن   ، غريبًا  شكله  أصبح  وإال  اإلمكان  قدر  على   للبشرة 
 السيدات يعتقدن أن اللون الفاتح سيغطي العيوب الغامقة بالبشرة وهذا أيضًا
 غري صحيح ، فاللون املناسب للبشرة سيعطي التغطية املطلوبة ، واىل جانب

ذلك سيكون طبيعي وغري ملفت وكأنه بشرتك الطبيعية بال مكياج .ء
 يفضل جتربة الفاونديشن اجلديد على منطقة الفك وأعلى الرقبة واختاري
 أقرب لون للون بشرتك الطبيعي . الحظي انه من املمكن أن ال جتدي لونك
من أكثر  عند  الفاونديشن  جتربي  أن  جيب  لذا   ، معينة  ماركة  عند   املناسب 

ماركة . ء
ء

رابعًا : اختبريه لعدة ساعات
. اليوم  نهاية  فـي  شكله  واختربي  اليوم  بقية  اتركيه  الفاونديشن  وضع   بعد 
 بعض أنواع الفاونديشن الرديئة يتغري لونها مع تعرضها للهواء . فقد تضعيها
 على وجهك وتعتقدي أنها مناسبة جدا لك ، لكن بعد عدة ساعات يتغري لونها

وتصبح غري مناسبة لبشرتك اطالقًا .ء
 أيضًا ، الفاونديشن اجليد يستمر متواجد على الوجه بنفس مستوى التغطية

لعدة ساعات وال خيف تأثريه بسرعة .ء
وأخريًا ... اشرتي اختيارك بكل ثقة !ء

ء

 بعد أن تقومي بكل هذه اخلطوات ستستطيعني أت تقرري بكل ثقة ما اذا كان
 الفاونديشن الذي وقع اختيارك عليه فـي البداية يناسبك فعال، أم انك حباجة

اىل رحلة حبث جديدة .ء
) الفاونديشن ( ليس اهلدف منه تغطية كل عيوب  تذكري أن كريم األساس 
 الوجه ، وإمنا اهلدف هو إعطاء شكل أكثر جتانسًا وطبيعيًا لبشرة الوجه  . كما
 أن وضع كميات كبرية من كريم األساس لن يعطي تغطية أكرب ، ولكنه سيؤدي

 إىل شكل ظهور طبقة مسيكة من الفاونديشن على الوجه .ء
لون تغميق  أو  لتفتيح  األساس  كريم  استخدام  ميكن  ال  أنه  تذكري   أيضًا 

البشرة الطبيعي .ء

تعرفي على أصول اختيار البودرة المناسبة لبشرتك
بودرة البشرة من مستحضرات التجميل اليت تصاحب املكياج الناعم والقوي أيضًا ، فمع املكياج الناعم تستخدم البودرة إلخفاء شوائب البشرة بشكل طبيعي ، ومع املكياج 

القوي تعترب مكملة ملايقوم به كريم األساس .

نقدم لك اليوم سيدتي فـي هذا املوضوع أصول إختيار البودرة املناسبة لبشرتك ، فتعرفـي على أصول إختيار البودرة املناسبة لبشرتك .

أصول إختيار البودرة المناسبة لبشرتك :

1.  إعرفـي أن إختيار البودرة املتالئمة ولون بشرتك ختضع لعملية التجربة واخلطأ ، وتأخذ حيزًا ال يستهان به من الوقت .
2.  تأكدي من أّن إختيار لون كريم األساس سيسهل عليك األمر ، ألن لون البودرة جيب أن يكون قريبًا جدًا الفاونديشن .

3.  أحيانًا كثرية ، قد تضطرين إىل مزج أكثر من تدرج مع بعضه ، فليس هناك من قاعدة ثابتة للون البودرة .
4.  ال جتربي البودرة على يديك ، بل يفضل جتربتها على العنق والوجنتني ، ملالحظة قدرة البودرة على إخفاء الشوائب ، واحرصي على توزيع البودرة كما جيب على املنطقة 

اليت جتربينها .
5.  تأكدي من أّن البودرة اليت اخرتتها تعكس الضوء فـي وجهك ، ومتنحك احليوّية واإلشراق ، وليس العكس .

6.  يفّضل دومًا أن تتجهي إىل البودرة ذات الرتكيبة اخلفيفة ، وليس السميكة .

تعد البودرة عنصرأساسي فـي املكياج . لكن إختيار البودرة اخلاطئة قد تظهركي بشكل غري جذاب . فقط تظهر بشرتك جافة أو مربغلة إذا اخرتتي البودرة الغري مناسبة 
لنوع بشرتكي الدهنية ام اجلافة . 

ودمتم بصحة وجمال . . . 





بالتألق  العامل  حول   ELIE SAAb امرأة  تعرف 
من  تزيد  الذي  قوامها  هي  األبرز  ميزتها  واإلشراق. 
كل  مع  وجتددها  تبدهلا  ألزياء  املرتفة  األناقة  تألقه 
جمموعة جديدة من األزياء الراقية واملالبس اجلاهزة 
املعاصرة  املدينة  لسيدة  وتكرميا   . املومسية  واألزياء 
إبداعه  أخرى  مرة  صعب  إيلي  املصمم  يربهن   ،
الالمتناهي مع عطر L'Eau Couture . يتماشى 
ذات   ، لإلدمان  واملسبب  الناعم   ، اجلديد  العطر  هذا 
املرأة  رغبة  مع  مثالي  بشكل   ، واألزهار  اللوز  نفحات 

وحبثها عن شيء جديد يذهل اآلخرين ...

العطري  اإلمتداد   L'Eau Couture عطر  وميثل 
طرحها  اليت  اجلاهزة  واملالبس  األزياء  جملموعة 
فيها  واليت تشكل   ،  2014 ربيع وصيف  املصمم ملوسم 
اخلامات واألقمشة األثريية اخلفيفة كالبتالت مزجيًا 
سحريًا بني املرأة والطبيعة . وهي جتسد النشوة اليت 
وفـي   . باملدينة  الربيع  أحضان  فـي  الطبيعة  حتدثها 
قلب  على  العزيز   ، الضوء  إن   ، اجلديد  العطر  هذا 
شبيه  إنتعاش   . مسبوقًا  غري  إنتعاشًا  يولد   ، املصمم 
اللحظات اليت تنفذ فيها أشعة الشمس األوىل  بتلك 
عرب أوراق الشجر . عندما تشع األشجار والشجريات 

فـي قلب املدينة بنور آسر حياكي مذاق الصيف .
 L'Eau لعطر  كركدجيان  فرانسيس  وابتكر 
وهي   ، لإلنتعاش  متامًا  جديدة  صفة   Couture
عطر  فإن  وهكذا   . الفائق  بالرقي  املّتصفة  احلّسية 
L'Eau Couture يعيد رسم مالمح هذه النفحات 
'ماء  ابتكار  فكرة  إن   «  . مثيل  هلا  ليس  بطريقة 
هذا  فـي  مألوفة  غري  فكرة  هي   Couture'عطر
اجملال . فهو عطر راٍق ، جذاب ، منعش ، بعيدًا جدًا عن 
السمات التقليدية اليت جندها فـي عطور هذه الفئة «. 

فرانسيس كركدجيان

يقدم   . بنفحات علوية من احلمضيات  العطر  يفتتح 
مزيج من النفحات املنعشة الرقي الفائق هلذا العطر. 
 ، كاالبريا  برغموت  مركز  العطر  هذا  فـي  وميتزج 
بداية  فـي  بعناية  اختيارها  مت  فاكهة  من  املستخلص 
جوانبها  عن  واضح  بشكل  لتكشف  احلصاد  موسم 
نفحات  أما   . املاغنوليا  نفحات  ، مع  الزهرية اجلذابة 
الورد  األزهار املنعشة فـي هذا العطر فأبرزتها روائح 
الربتقال   براعم  زهر  نفحات  تسبق  اليت  والليمون 
وهي النفحات اليت أصبحت رمزًا مميزًا جملموعــــــــة

.ELIE SAAb Le Parfum
أزياء  إلبداعات  املطلقة  األناقة  يعكس  العطر  قلب 
، تكشف نفحات  العطر  . فـي قلب   ELIE SAAb
مستوحى   ، مسبوق  غري  جانب  عن  الربتقال  براعم 
املتفتحة  الرباعم  فيها  تفوح  اليت  العابرة  الفرتة  من 
وبينما   . اللوز  رائحة  تشبه  عطرية  بنفحات  حديثًا 
برائحة  الشبيهة  التقليدية  العطرية  الروائح  ختفت 
العسل فإن زهر براعم الربتقال تسكن العطر كهمسة 
تربزه  اليت  هذا  األزهار  انتعاش  ويعكس   . شعرية 
أشعة  لوحتها  اليت  لألنوثة  صدى   ، فائقة  شفافية 

الشمس .
وفـي أساس العطر ، اإلدمان الكامل . نفحات متمازجة 
قاعدة  مع  الرباعم  تربط  املنعش  األخضر  اللوز  من 
ال  خفيف  مزيج  يظهر   . العطر  أساس  فـي  الفانيال 
يقاوم من الفانيال شفافية نفحات األزهار اليت حييط 
بها فـي هالة عطرية تسبب اإلدمان ، تارًكا أثرًا ناعمًا 

، متألقًا .
فتحتضنها  الرقيقة  بأوجهها  العطر  قارورة  أما 
القارورة  وتكشف   . املائي  األخضر  باللون  أنيقة  علبة 
التألق  مسات  وتربز   . الشفاف  باألخضر  عطر  عن 
هلذا  األصلي  اإلنتعاش  صدى  لتعكس  والشفافية 

العطر اجلديد .
إكتشاف  لنا  يتيح   L'Eau Couture عطر 
عطر   . جديدة  وأحاسيس  مبشاعر  كوعد  اإلنتعاش 
يدعونا لنغوص فـي أعماق مشاعر جديدة تنبثق من 

الضوء املرتبط بدوره بتجدد الربيع .

جديد إيلي صعب : س

 عطر “ كوتور “ لربيـــع 2014 

 ELIE SAAB’s L’eau Couture is now
available in the Middle East market
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Manoush Cuisine, 48 Queensway W2 3RY, TEL: 020 7727 6886 

ManoushCuisine.com

  Expirience True Iranian food!
    Halaal meat
     Fresh ingredients ...
   Shisha lounge ...
  Family dining ...
And many more ...

Come to Manoush ...





منذ بدايات كارتيري فـي عام 1847 بتصميم اجملوهرات و الساعات ملع امسها و أصبحت عنوانًا للفخامة و الرقي  .
الذوق الباريسي التقليدي كان مواكبًا لتدرج تصاميم ساعة اليد حتى أضحت عالمة جتارية تستهوي عشاق الساعات ، و للشركة شعارها 

الذي ال يفارقها و بات لصيقًا بها )Nothing says you’ve made it quite like Cartier( ال شي صنع مثل كارتييـــــر .



Some of  the most interesting requests made to Arabisk`s most experienced concierge

PERILLA
75 x George Street
W1u 8AQ

 RESTAURANTS & DELIS

KATTARA (LEBAnESE CuISInE)S

130 x Kings St. x

Hammersmith
London W6 0Qu
0208 x 846 9010 / 0208 741 3625

ShEzAn
16 x – 22 Cheval Place
Knightsbridge
London SW7 1ES
0207 s 584 9316

MAnouSh CuISInE
48x Queensway
London W2 3ry
0207 x 727 6886

A

A SHISHA CAFÉ’s & LIVE MUSIC

CAnDy CAfé
11 x – 15 Chase road
Park Royal
London NW10 6PT
0208 x 453 1660

MAyA LounGE
763-765 x Harrow rd
Wembley HA0 2LW
0208904 x 2636

BEIRuT nIGhTS
19 x Abbey Road
Park Royal
London NW10 7rb
0208 x 961 2101

BEhEShT
Finchley Road  559
NW3 7bJ
0207 x 431 2338 / 0207 435 8893

A  ACCESSORIES & JEWELLERY

noMInATIon ITALy
 Westfield London Shopping
Centre
1st Floor
London W12 7GE
0208 x 749 6331

TATEoSSIAn
 Westfield London
Shopping Centre
The Village
London W12 7GE

AnGELICA LonDon
 Westfield London
Shopping Centre
1st Floor
London W12 7GF
0208 x 743 7452

GoLDEn SCISSoRS
354 x Harrow rd
London W9 2HT
0207286 x 4777

A HAIR & BEAUTY

GEoRGE SALon
358 s Edgware road
London W2 1Eb
0207 s 723 6666 / 07877 736176

nAIL BAR BLuSh
7 x William St. x

Knightsbridge
London SW1X 9HL
07718 x 137711

GuLf SALon
5x Norfolk Place
Paddington
London W2 1QN
07766 x 171752 / 07773 947777

A TAXIS & MINICABS

hEAThRoW ExPRESS CARS
0208 x 998 8887 / 0208 997 4449
07950 x 881503 / 07733 884676

A TECHNOLOGY & REPAIRS

GALAxy TEChnICAL
67 x Praed St. x

Paddington
London W2 1NS
0207 x 262 0094 / 07511 177994SuMMER CARS

07882 x 026311



أحدث القصات الرجالية و النسائية
حالقة الذقن بالطريقة االنكليزية و الخليجية

مستحضرات تجيميلية خاصة
7 Wi l l iam Sreet,  Knightsbr idge,London SW1X 9HL
07718137711
info@nai lbarblush.com

 نايتس بريدج





استضافـــــــت Middle East Association  بالشراكــــــــــــة مـــــــع
هيئة  و  جتارة  غرفة  من  وفد  مع  عمل  ورشة    british Expertise
إستثمار  هيئة  جملس  برئيس  ممثاًل  كردستان  فـي  أربيل  اإلستثمار 

أربيل السيدة نريوز مولود . 
و  إقليم كردستان  فـي  املوجودة  الطبيعية  املوارد  الورشة  تناولت  حيث 
مت  أن  بعد  خاصة  اخلاص  القطاع  فـي  اإلستثمار  فرص  تعزيز  آلية 
توظيف إستثمارات فـي املرحلة املاضية بقيمة 30 مليار دوالر منذ عام 
متت  ما  هذا  و  الطاقة  جمال  فـي  ليس  و  خدمية  قطاعات  فـي   2006

مناقشته لتطوير اإلستثمار فـي جماالت الطاقة .
و قد حتدث بعض أعضاء الوفد و بعض املشاركني عن أهمية ورشات 

عمل كهذه جمللة أرابيسك لندن بالتالي  :

 Golinar Jalal – Translation and Business
Development Services

“ مباردة رائعة و بناءة حنن حباجة هلكذا ورشات عمل من أجل تبادل 
و يوجد فيها موارد و مصادر طاقة  األفكار فكردستان فـي حالة منو 
حمتضن  الشعب  و  متوازنة  و  قوية  سلطة  لديها  يوجد  و  قوية  بلد  و 
للحكومة و ملتف حوهلا و يوجد حرية و دميقراطية و احلكومة تدعم 
كل  إستضافة  حباجة  هي  منو  حالة  فـي  البلد  ألن  و  اإلستثمارات 

املستثمرين األجانب و خاصة األوروبيني  “ .

 DaraJalil Al-kayat – President Erbil Chamber of
Commerce and Industry

عاصمة  أربيل  فـي  املتاحة  اإلستثمارية  الفرص  عرض  “حاولنا 
كردستان بشكل خاص و فـي اإلقليم ككل بشكل عام و عن التسهيالت 
عصري  و  جديد  إستثمار  قانون  يوجد  حيث  للمستثمرين  املعطاة 
إضافة حلزمة مساعدات للشركات املستثمرة منها ختصيص أراضي 
و قروض و ماشابه ذلك و حنن مستمرون فـي إقامة مثل هذه الورشات 

حيث سيتم عرض الفرص اإلستثمارية فـي دهوك بشكل خاص “ .

Taher A. osman – Deputy Governor
إقليم  حكومة  ممثلية  مع  بالتنسيق  اليوم  بها  قمنا  اليت  الورشة  “هذه 
كردستان فـي بريطانيا و مع Middle East Association و حبضور 
حشد من رجال األعمال و املهتمني و الباحثني و ذلك لتوضيح الفرص 
اجلميع  لدى  الرغبة  ملسنا  قد  و  كردستان  إقليم  فـي  اإلستثمارية 
مت  كذلك  و  اإلقليم  فـي  اإلستثمار  عملية  تفاصيل  مبعرفة  برغبتهم 
الرتكيز على القوانني املوجودة و احملفزات املقدمة و حنن فـي حماولة 
مستمرة جلذب إنتباه و إهتمام رجال األعمال و املستثمرين األوربيني 

حيث توجد بيئة مناسبة و مشجعة وحاضنة لالستثمار “ .
و عملنا على التأكيد على البيئة اآلمنة املوجودة فـي إقليم كردستان و 

إختالفها عن الوضع األمين املوجود فـي باقي املناطق العراقية .

 nawal Karim – Director of Trade and Investment
Relations

The investors as my colleagues have explained got a very attrac-
tive law that has been helping all the investment activities hap-

 pening in Kurdistan. In terms of what our office does in London,
 we provide background information to anyone who is interested
in trading and investing in Kurdistan.s

We organize seminars like this one and invite government of-
ficials and companies to the UK to help build up a good rela-

 tionship and provide all the information the companies need, we
 organize trade missions to Kurdistan’s on regular basis, this has
 been growing in the past few years and the numbers of British
companies has increased in Kurdistan.s

 The British Companies in the Oil sector is quite substantial but we
 are trying to diversify our economy and have these companies
 go into other sectors such as agriculture, tourism and industries.
 These seminars are beneficial in many ways as companies are
 able to share their mutual experiences and follow up on each
other’s businesses and discuss future investments.s

SOCIETYARABisK | Visiting Trade and Investment Delegation from Erbil
(Iraqi Kurdistan) at The Middle East Association



SOCIETYARTs | الدورة الخامسه لنادى اإلعالميين السعوديين

بريطانيا  فـي  السعوديني  اإلعالميني  نادي  أطلق 
القيادات  من  عدد  حبضور  اخلامسة  دورته 
اإلعالمية والصحفية وعدد من كتاب الصحف من 
رابطة  مقر  فـي  بريطانيا  فـي  والعرب  السعوديني 
وحضر   . املاضي  السبت  يوم  اإلسالمي  العامل 
احلفل رئيس حترير صحيفة احلياة سابقـــــــــــــــًا 
جهاد اخلازن ، ومدير خدمات الدجيتال واألون الين 
بصحيفة الشرق األوســـــــط اللندنيــــــة بلنــــــــدن 
الشرق  صحيفة  فـي  والكاتب   ، األمحري  عضوان 
جملة  حترير  ورئيس   ، منيف  فائق  السعودية 
إىل  باإلضافة  عمر  حاج  عدنان  بلندن  أرابيسك 
عدد من الصحفيني والكتاب . وقدمت احلفل طالبة 
باحلضور  رحبت  اليت  خاشقجي  لينا  الدكتوراه 
فـي  النادي  به  سيقوم  الذي  الدور  على  وأكدت 

حماولة لتقديم العديد من اخلدمات اإلعالمية .
حسن  النادي  رئيس  كرم  احلفل  ختام  وفـي 
الدورة  أعضاء  اخلازن  جهاد  وحبضور  النجراني 
سعيد  ونائبه  اخليل  أبا  عبداهلل  وهم  السابقة 
العمودي باإلضافة إىل منسقة النادي مسر املوسى.



 Gloucester Hotel - London أقيم فـي فندق
تناول  الذي  لبنان  ذاكرة  معرض   Kensington
تاريخ الطابع اللبناني منذ عام 1924 و حتى الوقت 
الطوابع  من  خمتلفة  أنواع  عرض  مت  الراهن حيث 
تاريخ  فـي  معينة  أحداث  مبناسبة  صدرت  اليت 
لبنان حيث مت توثيقه إلظهار وجه لبنان احلضاري 
من  العديد  اإلفتتاح  حضر  حيث  اجملال  هذا  فـي 
الفعاليات اإلقتصادية و الثقافية و اإلجتماعية فـي 
. و خص منظم املعرض األستاد شفيق علي  لندن 

طالب جملة أرابيسك بهذه الكلمات :
باجلانب  إهتمامها  على  أرابيسك  جملة  أشكر 
لبنان فـي لندن  الثقافـي كما أشكر سعادة سفرية 
السيدة أنعام عسريان و السيد مروان كيلو و حرمه 

مدام لينا على املساعدة فـي تنظيم هذا املعرض .
و هذا  القادمة  األيام  فـي  املعرض  و نسعى إلعادة 
من  النوع  هذا  حيث  للبنان  سفري  خري  املعرض 
تاريخ  اللبنانيني مجيعًا على  الثقافـي جيمع  العمل 

واحد و مستقبل واحد .

SOCIETYARABisK | Memory of Lebanon | A call to love Lebanon at
Millennium Gloucester Hotel - London Kensington



حلت القاصة رغد السهيل ضيفة على املركز الثقافـي العراقي 
بلندن فـي أمسية حفلت بألوان من الفنتازيا اليت باتت عنصرا 
منظوره  من  كل  األقالم  تتناوهلا  العراقية  احلياة  فـي  ثابتا 
العكس  أو   ، األصالحية  النقدية  ورسالته   ، ورؤيته  اخلاص 
السهيل   كتابات  فـي  بكثافة   موجود  األصالحي   واهلدف    .
فقلمها يتحرق شوقا لرؤية املرأة العراقية بأحسن حال حبيث 
التضطر أمهاتنا حتت وطأة الفقر إىل الوقوف فـي الطرقات 
لندن حمملة حبب  إىل  . جاءت  الالهبة  الشمس  أشعة  حتت 
جمموعتها  بطلة  حال  هو  كما  املريرة   وبالضحكات  العراق 
القصصية ) ضحكـــــة اخلاتـــــون ( فاخلاتون هنا تضحك من
األمل ء.. ! فهل ميكن للقلم الساخر أن يغري الواقع إىل األفضل 

ويأخذ به اىل بر األمان واحلكمة واجلمال .. ؟ 

رغد  إن   (  : لألمسية  تقدميه  فـي  الطائي  صادق  الكاتب  قال 
التجريبية  القصة  روحية  هي  خاصة  بروحية  تكتب  السهيل 
العراقية اليت كان هلا ريادة وتأثري فـي الستينيات فـي املشهد 
 )  .. اليها  وأضافت  الرسالة  أستلمت  فهي   ، العربي  الروائي 
الفنتازي  الواقع  المست  القاصة   هذه  أن  احملصلة  فكانت 
الذي خلفته احلروب العبثية  فـي العراق ، ولوث غبارها البشر 
وأحرتقوا  وفروا  فهاجروا   ، التماثيل  وحتى  والشجر  والطري 
اخلليفة  لتمثال  كما حصل  بعضهم  رؤوس  الريش على  ومنا 
أسم  ليصبح  رأسه  فوق  الريش  منا  الذي  املنصور  جعفر  أبو 

الساحة اليت نصب فيها ) فـي القصة (  ساحة أبو الريش ... !

SOCIETYARTs | القاصة رغد السهيل وحديث عن ) فنتازيا (  الحياة 
العراقية في المركز الثقافي العراقي بلنـــــــــــــدن

متابعة - وحيدة المقدادي A
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List of World’s Top 
Luxury Yacht :
Arab dominated the list taking seven 
of the top ten rankings.

1. Abramovich –164 meter, £500m
2. HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, 
162 meter, £450m, includes a Helipad, a Submarine 
Berth, Movie Theater, a Spa and a glass spiral staircase 
connecting its VIP suites.
3. The Sultan of Oman, 155 meter, £380m
4. Prince Abdul-Aziz, Saudi Royal Family, 147 meter, 
300£m
5. Egyptian Presidential Yacht, 145.72 meter, £200m
6. Abu Dhabi Royal Family, 141 meter, £300m
7. Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Sultan Bin Abdul 
Aziz, 139 meter £250m
8. David Geffen, 138.4 meter, £300m
9. Unknown, 133.9 meter, £140m
10. Emir of Qatar, 133 meter, £165m

The importance of this show attracted a number of 
celebrities and personalities.
HRH the Princess Royal Anne made her annual visit 
while actor and comedian James Corden entertained 
crowds alongside GB Sailing sensation andSir Ben 
Ainslie.

Arabisk Magazine team managed to secure 
distribution deals in Lebanon and Egypt via 
Sunseeker, Princess Yachts Middle East and Fairline 
Boats Egypt .

Princess S72 Owners̀ Stateroom Princess 35M Owners̀ Stateroom (scheme 2)
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Mohamad Z. Chehab: General Manager at 
Princess Yachts Middle East.

We then approached Mr. Mohamad Chehab, 
who is the current General Manager at Princess 
Yachts Middle East. 

Mr. Chehab began to tell us more about the 
history, partners and owners of Princess Yachts 
Middle East saying:“PrincessYachts is part 
of the Louis Vuitton, Moet, Hennessy Group 
(LVMH) owned by Bernard Arnold, Chairman 
of Christian Dior. Therefore when you buy a 
yacht, you don’t only get a luxury craft, you get 
a lifestyle, and youfulfill the dream.”

Tarek Khalil: Managing Director at Fairline 
Boats Egypt. 

Whilst touring the VIP lounge, our next stop 
was at the Fairline Boats Stand on the opposite 
side of the -100acre site of ExCel, with Mr. Tarek 
Khalil who is the Managing Director at Fairline 
Boats Egypt.In that instance, Mr. Khalil was 
closing a deal with an Egyptian client for 1£m.

During our interview, Mr. Khalil pointed out 
some issues in attracting clients in his own 
country saying that: “Out of 80 million citizens 
in Egypt, only 5 are able to buy a yacht from me 
each year, this really illustrates how exclusive 
and close knitted this community is.” Adding: 
“The political turmoil in Egypt has zero influence 
over the luxury market or the buying abilities of 
Arabs customers.”

`
Top Ten Most Lucrative 
Market for Luxury Yachts Sales : 

1. Dubai                 2. Saudi Arabia                
3. Abu Dhabi          4. Qatar               
5. Kuwait                6. bahrain             
7. Oman                 8. Lebanon                  
9. Iran                    10. Syria 

Mohamad Z. Chehab: General Manager at Princess Yachts Middle East

Tarek Khalil: Managing Director at Fairline Boats Egypt 



THE LONDON
Boat Show

ExCEl Exhibition CEntEr
 The show is celebrating its 60th year anniversary drew over 400 exhibitors displaying their products, with nine world debuts and

19 European and uK launches, attracting a total of 88,593 visitors. x

 The main attraction of the show was the luxury stands by theworld’s leading yacht manufacturers. Over 30 super-yachts were on
display, of which the largest was 40-meter long generating total sales of £37m during the nine day period. x

Tomer Ben, CEO at International Maritime Films (IMF) writes:

Arabisk Magazine team managed to gain exclusive access to the Yacht’s 
VIP lounges to discuss and evaluate the various trends and buying 
patterns within the Arab market.

The team interviewed the following senior officials of the some of the 
most important Yacht companies in the Middle East :

Captain Hani El Haji: CEO at Sunseeker Lebanon
Our first approach was to Mr. HaniEl Haji, who is the current CEO at Sunseeker 
Lebanon. Mr. El Haji comes from a very humble working background. When 
he was just14 years old, he walked door-to-door selling candles during the 
Lebanese War whilst putting his life at stake. Today, he is the owner of one 
of the most important luxurious yacht companies in the Middle East market, 
Sunseeker Lebanon, selling yachts for up to £30 million pound each.

During the interview, Mr. El Haji began to inform us a little bit about his 
company and some of his clients, saying that: “Arab customers know exactly 
what they want; I have had the most extravagant requirements such as gold 
handles, Italian marble, silk furniture or bespoke items. My philosophy is: No 
matter how big or expansive an item is, if you want it we can get it.”

Arab buyers are notoriously known for their extravagant buying requirements 
; however Russians and Americans also playa vital part in the luxury sales 
market. Arabs reportedly do not leave their boats in in the Gulf during most 
of the year but berth them around Europe, predominantly Monaco, St Tropez 
and Spain.

`
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Captain Hani El Haji: CEO at Sunseeker Lebanon
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  UK’s Cameron
 tells Davos he can keep Britain in

the eU
 Prime Minister DAVID CAMERON said on Friday he was confident he could renegotiate

Britain’s relations with the European Union to allow it to remain in the x28x-nation bloc.s

 n some of his most pro-European
 remarks to date, Cameron told
 the World Economic Forum in
 Davos that changes needed to
 make the Eurozone function
 better meant the EU would need

to alter its treaties.s

 That would give Britain an opportunity to
recalibrate its own relations with the EU.s

 I’m confident that we’ll have a”
 successful renegotiation and a successful
 referendum,” Cameron told delegates,
 referring to his plan to reshape his
 country’s EU ties before offering Britons an
 in/out referendum if his Conservative party
is re-elected next year.s

 I’m confident this is do-able, deliverable”
 and, as I say, winnable for Britain to stay
 in a reformed European Union.” Cameron
 is under pressure from the anti-EU UK
 Independence Party (UKIP) and from
 eurosceptic lawmakers in his own party
 ahead of elections to the European
 Parliament in May and a national election
next year.s

 He is also mindful of public opinion, with
 recent polls showing a slim majority of
 Britons would vote to leave the EU if given
 the chance because they are fed up with
 what they see as its overbearing role in
everyday life.s

 However, swaths of big business have
 expressed concern about the prospect
 of leaving the bloc, warning it would
 make Britain a less attractive place to do
 business, while officials in Brussels have
 said Britain’s influence in the world would
be diluted.s

Accusations

 The country’s EU partners have also played
 down the chances of London being able
 to renegotiate terms with the bloc, amid
accusations London is trying to cherry-
 pick its way to a new relationship at the
expense of other member states.s

 Cameron said Britain and the West had
 an opportunity to boost their economic
 fortunes by luring back jobs and factories
 from Asia if they got the regulatory
environment right.s

 Rising costs in Asia and the need to react
 more quickly to changing consumer
 demands meant companies found the
 prospect of relocating jobs and services
 back to their home countries attractive, he
said.s

 For years the West has been written off.”
 People say that we are facing some sort of
 inevitable decline. They say we can’t make
anything anymore,” he said.ss

 I don’t believe it has to be this way. If”
 we make the right decisions, we may also
 see more of what has been a small but
 discernible trend where some jobs that
 were once offshored are coming back from
 East to West.” In particular, he asked the
 EU not to over-regulate when it came to
 shale gas, saying it held out the prospect
 of cheaper energy that would give firms
 another possible reason to relocate from
Asia.s

 A UK government push for shale gas
 developments has met with strong
 opposition from local communities
 and environmentalists to the hydraulic
fracturing process used to extract the gas.s

I
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 Qatar steps up preparations for

World Cup 2022

BUSINESS NEWS

 Qatar`s Emir on Monday issued a decree to establish a committee to work closely with FIFA to ensure the Gulf state meets all its obligations for hosting the
World Cup in s02022

 heikh Tamim Bin Hamad Al Thani’s decree changes the name
 of the Qatar 2022 Supreme Committee to the Supreme
 Committee for Delivery and Legacy, with a further decree
ordering the restructuring of the board of directors.s

 Hassan Al Thawadi, secretary general of the Supreme Committee for
 Delivery and Legacy, said: “The formation of the Supreme Committee
 for Delivery and Legacy and the restructuring of the board aim to
 create the best conditions to host the world’s greatest sporting event,
 to catalyse development across all sectors in the state and to solidify
 the emphasis the government is placing on legacy for the 2022 FIFA
 World Cup.”s

 Until now, the Qatar 2022 Supreme Committee has undertaken the
operational preparations for the tournament.s

 The newly activated committee will be working closely with FIFA to fulfil
all obligations under the hosting agreement, a statement said. s

 With 2014 being a significant year for the delivery of stadium and”
 infrastructure projects in Qatar, it is a natural juncture to separate

 the roles of delivery and legacy from the tournament operations and
 hosting experience for fans and players during the 2022 FIFA World
Cup,” the statement added.s

 The Supreme Committee for Delivery and Legacy will focus on building
 tournament venues and projects, coordinating with local stakeholders
 and ensuring a lasting legacy far beyond the FIFA World Cup, in line
with Qatar National Vision 2030. s

 All existing contracts with the Qatar 2022 Supreme Committee will be
 automatically transferred to the Supreme Committee for Delivery and
Legacy.s

 is an important one for us as we begin to see five stadiums in different
 stages of construction in Qatar.s

 The activation of the local organising committee (LOC) is a further key
 milestone for us. As we focus on delivery and the legacy of venues, the
 LOC will be working closely with FIFA, as well as undertaking all event
 planning, operational planning and making sure that all commitments
in relation to the hosting agreement are fulfilled.”s
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 Dubai property prices could rise by as much as 40
 percent this year, according to the head of the emirate’s
Land Department.s

 Sultan Bin Mejren said in an interview with Bloomberg
 that the department planned to introduce new rules to
 control speculation on properties sold before they were
 built in response to property prices increasing more than
30 percent in 2013.s

 He said the real estate authority planned to complete a
 review of off-plan transactions in the first quarter and
 may introduce new regulations in the second or third
quarter, Bloomberg reported.s

 Bin Mejren also said home prices this year may rise 35
 percent to 40 percent.s

 Transactions on off-plan properties are a little”
 dangerous,” he said. “We are now studying them and
 looking at ways to ensure that they don’t hurt the
 market.”s

 Bin Mejren said the Land Department was also planning
regulations to limit rent increases when tenants change.s

 While caps exit on increases for existing occupiers, Dubai
 currently had no controls on increases for new tenants.s

 We are studying laws for residential and commercial”
 properties and each will have its own guidelines,” Bin
Mejren told Bloomberg.s

 We expect to have them prepared in either June or the”
 third quarter. There has to be some regulation for new
 contracts in order to have stable rental increases.”s

 The Land Department last week said it was updating its
 rental price index, which determined caps on increases
depending on the type and location of the property.s

 Last year the department raised the transaction fee to
 4 percent from 2 percent and the UAE Central Bank
 imposed restrictions on the value of mortgages made
 available to foreign buyers in a bid to cool the market.s

 Bin Mejren said in relation to Expo 2020: “ Don’t look at
 buying property as though you’re buying shares on the
 stock market,”. “ If you buy a property here, hold on to
 it, because by 2020 the city will be entirely different from
what it’s today.s

 D u b a i
 property prices to up to

 40% this year - land dept
 boss

 1,001 x ISlAMIC INVENTIONS
ExPO ATTRACTS hUNDREDS

 oung and old Saudis and expatriates
 are flocking to the award-winning
 1,001 Inventions exhibition here

 showcasing major technological advances
 made by Muslim scientists during Islam’s
Golden Age.s

 The exhibition opened on Jan. 15 under the
 umbrella of Saudi Aramco’s iThra (Richness)
 Knowledge Program at its training center in
Briman, Jeddah.s

 Abdul Lateef Jameel Community Initiatives
 and the Foundation for Science, Technology
 and Civilization were also part of the
 organizing team. The aim of the initiative is
 to inspire young people to pursue careers
 in science and technology. It has hi-tech
 games and interactive displays about Muslim
scientists from the 7th century onwards.s

 Ahmed Bakashwain, who is in charge of the
 event, said the exhibition emphasizes the
 significance of Muslim scientific inventions

 during the Middle Ages, stretching from
Spain to China.s

 Visitors can watch a documentary entitled
 “1,001 Inventions — The Library of Secrets,”
 which is a 15-minute movie of significant
 scientific advances featuring Oscar-winning
 actor Ben Kingsley, who plays the role of 13th
century engineer, Al-Jazari.s

 Mohammed F. Khoja, communication
 representative of Saudi Aramco, said: “This
 exhibition helps to educate and inform the
 youth about past achievements and the
 rich scientific and technological heritage
 worldwide. Such initiatives inspire and
 instruct them and it’s an effort to support
 the country’s mission towards building a
knowledge society.”s

 Saleha Fatima, a housewife, said: “I’ve been
 there with my children and it was an amazing
 experience for them and me. The place is full
of information and quite enjoyable.”s

y

 A Saudi prince convicted of murder
 faces execution after the victim’s father
 refused to pardon him, local media have
reported.s

 Crown Prince Salman, Deputy Premier
 and Minister of Defence, reportedly said
 the prince would not be given special
treatment despite his royal position.s

 Shariah [law] shall be applied to all”
 without exception,” he wrote in a message
 to Interior Minister Prince Muhammad
bin Naif, Arab News reported.s

 There is no difference between big and”
 small, rich and poor. The powerful are
 weak before God’s law until others get
 their rights from them while the weak are
powerful until their rights are protected
 Nobody is allowed to interfere with the
 judiciary’s decision. This is the tradition of

 this state. We are committed to following
the Shariah.”s

 The victim was a Saudi citizen and King
 Abdullah reportedly issued a royal decree
 stating that capital punishment would
 be enforced if the reconciliation process
 between the prince and the victim’s
family failed.s

 The victim’s father issued a statement
 saying he was not ready to pardon the
 prince and claimed the reconciliation
committee was not fair to him.s

 He also was not satisfied with the amount
 of blood money – offered by killers as
 a means to avoid the death penalty -
offered.s

 There have been 72 official executions in
 the kingdom so far this year, according
to AFP.s

SAUDI PRINCE TO BE EXECUTED
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ABu DhABI RESIDEnTIAL REAL ESTATE REBounDS In 2013
 Abu Dhabi’s residential real estate market rebounded strongly last year
 from a slump, helped by government intervention, a report by a real
estate advisory firm said on Sunday.s

 Prime residential sales prices jumped 25 percent in 2014, with an
 increase of 6 percent in the fourth quarter alone, Jones Lang LaSalle
said.s

 Rents in prime residential projects increased 17 percent, with a rise of 8
 percent in the fourth quarter, driven partly by the creation of new jobs
in Abu Dhabi and the removal of a 5 percent cap on rent rises, it said.b

 Abu Dhabi’s real estate market slumped about 50 percent from its peak
 in 2008 after the global financial crisis triggered a crash. The Jones Lang
 LaSalle reports suggests Abu Dhabi may now be recovering roughly as
fast as neighboring Dubai.s

 The capital of the United Arab Emirates has been making attempts to
 boost its residential market through new rules for the last couple of
years.s

 In 2012, Abu Dhabi pressed public sector employees who reside outside
 the emirate to relocate within its borders, which analysts said aimed to
 address heavy oversupply in its real estate market. Many employees
commuted daily from Dubai.s

 Last November, Abu Dhabi scrapped a 5 percent cap on annual rent
 increases. The cap had been imposed in January 2008 after surging
demand drove rents and inflation higher.s

 A sustainable recovery is dependent on the government continuing”
 to implement further supply controls to ensure a balanced real estate
 market going forward,” said David Dudley, regional director and head

of the Abu Dhabi office of Jones Lang LaSalle.s

 The Abu Dhabi market looks positive in the medium term, but there will be selective”
 strong performers specific to sectors, locations, user requirements, property
management and overall infrastructure.”s

 ashington has gained a little-known ally
 in its bid to win crucial Arab support
 for curbing Iran’s nuclear programme:

 Oman, a small country that is expanding its role on
the Middle East’s diplomatic stage.nb

 After playing a behind-the-scenes role in the
 Obama administration’s diplomatic overture to
 Iran, the Sultan of Oman and his royal court are
 working to help sell the deal to sceptical Arab
governments, said US, Iranian and Arab officials.s

 The Obama administration is pressing to gain the
 support of its key Middle Eastern allies, particularly
 Saudi Arabia and Israel, for its Iran diplomacy, but
is facing strong resistance.d

 Senior US officials have lauded Oman’s support in
 the effort. US and Iranian officials said Oman has
 become a key promoter of talks with Tehran, an
initiative that is emerging as the signature foreign-

 policy move of President Barack Obama’s second
term.d

 November’s interim agreement between world
 powers and Tehran seeks to curb the most
 advanced elements of Iran’s nuclear programme in
exchange for an easing of Western sanctions.s

 Saudi Arabia, the United Arab Emirates and some
 other Gulf states have attacked the US outreach
 to Iran and doubt it will deny Tehran a nuclear
 weapon. They have pressed for additional steps to
isolate Tehran.s

 New details of Oman’s efforts point to a central
 role The country’s role has evolved beyond the
 nuclear file as it positions itself as a salesman for

 the Iran diplomacy, its interests spurred by regional
.geopolitics and economic self-interest
 The sultanate has long sought to build a pipeline
 bringing Iranian gas to Oman, but the project has
 been blocked by American sanctions on Tehran.
 Such a project could proceed if Washington eases
 its financial pressure, and Oman could benefit from
.expanded trade between the West and Iran
 Middle East watchers were stunned this month in
 Bahrain when Omani officials vigorously opposed
 a Saudi drive to further consolidate the defences
 of the six Sunni monarchies in the Arabian Gulf —
 who make up a body called the Gulf Cooperation
 Council — in part, to better contain Iran. The Omani
 officials countered that the countries shouldn’t
.seek to further militarise the region
 It was the talk of the conference,” said Emile”
 Hokayem of the International Institute for Strategic
 Studies, which organised the event, known as the
 Manama Dialogue. “It showed Oman’s willingness
 to assert an autonomous regional policy, even if it
“.conflicts with its bigger neighbour
 Meanwhile, the sultan empowered one of his top
 economic advisers, Salem bin Nasser Al Esmaily, to
 broker the exchanges of Iranians and Americans
 captured in their opposing government’s dragnets,
.said officials from those countries
 Mr Esmaily, head of the Omani investment board,
 facilitated the return beginning in late 2010 of
 three American hikers detained by Iranian security
.forces on charges they were spies
 In April, the businessman, philanthropist and

 author also helped broker the return of an Iranian
 scientist, Mojtaba Atarodi, who was arrested in Los
 Angeles on charges he was purchasing equipment
for Tehran’s nuclear programme.s

 Iran’s government had pressed Washington for the
 return of Mr Atarodi for months, said Iranian and
Arab officials.s

 Oman has tried to play a positive role and to”
 bridge differences between the two sides,” Iran’s
ambassador to France, Ali Ahani, said this month.s

 Tehran and Washington have used Oman to relay
 messages after diplomatic relations broke down
following the 1979 Islamic revolution in Tehran.s

 Aides to Sultan Qaboos said the British-educated
 monarch views himself as a mediator between
competing sides in the Middle East’s conflicts.s

 He is an idealist in that to a significant extent his”
 policy-making is driven by ethical considerations,”
 said a senior Arab diplomat who has worked
closely with Sultan Qaboos.s

 The Obama administration heightened Oman’s
 role as an intermediary in late 2011, in part because
 of the help it provided in bringing home the
American hikers, said senior US officials.s

 Many Arab governments have vented at the
 Obama administration for pursuing secret talks
 with Iran, and suggested that Washington and
Muscat operated behind their backs.s

 We’re very disappointed ... that they went”
 cheating on us with the Iranians,” said a senior
Arab diplomat.s

oMAn WoRKS To ‘SELL’ nuCLEAR DEAL To nEIGhBouRS
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EXPO 2020 COuLD EArN HuGE WINDFALL FOR DUBAI
 million 25 will contribute a huge financial windfall to its economy, driven largely by an expected influx of 2020 Experts say Dubai’s hosting of the World Expo

tourists as well as new investments related to the city’s build-up for the event.x

 The Dubai World Expo 2020 would be the first to be held in the Middle
 East, North Africa and South Asia (Menasa) region and would also
coincide with the UAE’s golden jubilee.a

 For the first time in the history of the World Expo, as much as 70”
 per cent of the expected 25 million visitors would be international —
 stemming from beyond the host nation. This is important because
 Dubai Expo 2020 would offer opportunity for both the developed and
 the developing world,” Helal Saeed Al Merri, Director-General of Dubai
Tourism and Commerce Marketing (DTCM), said in an interview.s

 Al Merri will deliver the opening keynote address at Destination Dubai
 2020, the first conference to comprehensively detail the opportunities
and challenges confronting Dubai ahead of this most important event.s

 This will be followed by a presentation from Khalifa Al Zaffin, executive
 chairman, Dubai Aviation City Corporation, who will provide an overview
 of the Dubai World Central master-plan. He said: “Dubai World Central
 is a purpose-built, forward looking, urban city development that is set
 to transform the region into an economic superpower. It has already
 seen significant development of what will be the world’s largest airport,
 the Al Maktoum International Airport, and it is also the permanent
 home of Dubai Airshow and the site of World Expo 2020. I am confident
 that the spirit of entrepreneurship and visionary foresight that has been
 the hallmark of Dubai’s spectacular rise as a global city will further drive
 us to build and deliver Dubai World Central as a shining example of this
spirit and foresight.”x

BUSINESS NEWS
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 SAuDI WoMEn GIVEn MoRE
 fREEDoM To TRAVEL

 n electronic system that warns Saudi
 men when their female “dependents”
 are leaving the kingdom will be

 made optional in an historic move towards
greater female independence.s

 In the conservative Islamic country, women
 must have their guardian’s permission to
 travel and until now every time a woman
 crossed a Saudi immigration point her
 male guardian – usually her husband if
 she is married, or father or brother if she is
unmarried – was alerted via a text message.s

 A Passports Department official announced
 on Monday the system would be temporarily
 suspended and amended before being
 reintroduced with the option for men to opt
out of receiving alerts.s

 In the past, the system included all the”
 names that were registered. However, in
 the next phase, it will be optional. The
 amendments seek to enhance the system
 to make it better and fulfil all its objectives,”
 Passport Department spokesman Lieutenant
Colonel Ahmad Al Laheedan said.x

 Women have given mixed reactions, with
 some praising the move but suggested it was
 long overdue, while others have called for
 it to be scrapped altogether, describing the
system as demeaning.s

 The notification process should have never”
 been introduced in the first place because it
 is humiliating for women,” Saudi columnist
 and King Saud bin Abdulaziz University
 for Health Sciences assistant professor of
 applied linguistics Sabria S Jawhar told the
newspaper.c

 Women like myself who may have open”
 permission from their guardian to travel find
 the issue particularly ridiculous because our
 guardians are notified of our every move as
 if we are children that need to be tethered to
become responsible adults.s

 We are responsible adults but are treated as”
immature or less responsible.s

 I hope this is a step toward cancelling the”
 whole system. We are born Muslim and we
 know the principles of our religion. There is no
 need for anyone, including the government,
to monitor our behaviour.”s

 One Saudi blogger said the system was a
good use of technology.s

 Without such a system, a woman or a child”
 would be free to come and go and travel
 abroad without her or his family knowing
about it,” the blogger wrote.s

 If such is the case, we will find many of our”
 women and children going abroad without
our knowledge.”s

 There are several cases in Saudi Arabia of
 women being effectively trapped in the
 kingdom because their husbands refuse
 to give them permission to leave, which is
required by law.s

 In one of the most high profile cases, two
 female activists were each sentenced to ten
 months’ jail for taking food to a woman well
 known for her fight to leave the kingdom with
 her three children. The woman, a Canadian,
 claimed she was trapped in her apartment by
her abusive husband.s

 The activists were convicted of the Shariah
 law takhbib, which means inciting a wife to
defy the authority of her husband.s

 The only son of Saudi Arabia’s Prince Alwaleed bin talal
 Al Saud, the Saudi billionaire, has been named as the new
owner and chairman of Italian firm Raimondi Cranes.v

 Prince Khaled bin Alwaleed Al Saud, also chairman and
 owner of investment firm KBW Holding, has announced
 the purchase of the Milan-based firm that has
 manufactured and distributed more than 15,000 cranes
across the world.s

 The acquisition by Prince Khaled will enable Raimondi to
 embark on a growth plan with an estimated investment
 of $100m over the next few years, the company said in
a statement.s

 The company said it will be expanding its manufacturing
 facilities in Italy and will also build new facilities in Brazil,
Saudi Arabia and India.s

 These investments will allow Raimondi to increase”
 production, offer a wider product range, together with
 local presence and service, all of which is of greater
 relevance to our clients’ increasing and rapidly changing
needs,” the statement said.s

 Prince Khaled said: “The acquisition of Raimondi is a key
 addition to our global strategy and one in which I take
personal pride and interest.s

 If I have learned anything from my father’s strategy in”
 investments it’s investing in companies that have a long
and successful history.”s

 He added: “Raimondi now seeks to further strengthen its
 technological capabilities to achieve even higher quality
 and performance with new and reliable technology
 in all its products range. This translates into greater
competitiveness and global reach.s

 PRINCE ALWALEED’S
 SON BUYS UP

 ITALIAN COMPANY
A





 London, Dubai, Kuala Lumpur
 fight for Islamic finance crown

 hen the British government said last
 month it would issue its first Islamic
 bond, the implications went far beyond

 the debt market: it was a signal that London will
 not back down in an escalating tussle among cities
for Islamic financial business.s

 London has long been the default centre for
 international firms to issue sharia-compliant
 bonds, part of a fast-growing Islamic finance sector
 that will be worth $2 trillion globally next year,
according to consultants Ernst and Young.s

 But it faces a mounting challenge from two centres:
Dubai and Kuala Lumpur.s

 Dubai, at the heart of the wealthy Gulf, announced
 a push into Islamic finance this year. It has an
 entrepreneurial culture which has already made it
 the Middle East’s top conventional banking centre,
 and big state-run firms which can be expected to
support the government’s strategy.s

 The Malaysian capital has a reputation for efficient
 regulation of Islamic finance and a huge domestic
 market for local-currency Islamic bonds, which is
now starting to attract foreign issuers.s

 The final result of the three cities’ rivalry may not be
 known for years, but thousands of jobs and large
 amounts of direct investment in companies and
real estate are likely to depend on the outcome.s

 You need a critical mass of borrowers and”
 investors,” said Khalid Howladar, senior credit
 officer at Moody’s Investors Service. “You have
 multiple centres that are looking to establish their
pre-eminence in the Islamic space.”s

 Islamic banking, which obeys religious principles
 such as bans on interest and pure monetary
 speculation, is still dwarfed by conventional
banking with over $100 trillion of assets.s

 But the top 20 Islamic banks have been growing

 16 percent annually in the last three years, far
 outpacing their conventional rivals, according
 to Ernst and Young. That makes Islamic finance
tempting for many non-Muslim institutions.s

 Over the past year, the industry has been expanding
 from its traditional bases in those two regions
 across many nations with significant Muslim
 populations, from North Africa and Kazakhstan to
 Nigeriaand Djibouti. European financial firms have
 tapped Islamic funds by issuing sharia-compliant
bonds, known as sukuk.s

 In May and June, Malaysia took steps to strengthen
 its regulation of the industry while making it
 easier for its Islamic insurers to invest their money
overseas.s

 Malaysia, however, has the advantage of a
 vibrant market in local-currency sukuk, thanks to
 a Muslim-majority population; Kuala Lumpur has
 accounted for about two-thirds of all sukuk issued
 globally this year. That is persuading some foreign
 firms, from as far afield as Kazakhstan, to issue in
Malaysia.x

 Dubai lists relatively few sukuk on its exchanges;
 traditionally its state-owned companies have gone
 toLondon to issue. But a determined campaign
 by Dubai’s government is now convincing its
 companies to issue at home, and could attract
business from firms in neighbouring Gulf states.s

 British Prime Minister David Cameron appeared to
 be trying to head off that threat last month with
 his plan for Britain to become the first Western
country to issue a sovereign sukuk.s

 The UK sukuk announcement has really helped to”
 galvanise the market,” said Farmida Bi, European
 head of Islamic finance at law firm Norton Rose
 Fulbright in London, predicting the sovereign issue
would help to trigger corporate issues.s

 However, Dubai won a victory this month when the
 Jeddah-based Islamic Development Bank, which
 has long operated sukuk issuance programmes
 in London and Kuala Lumpur, said it would set up
 a $10 billion programme on the Nasdaq Dubai
exchange.s

 British-based firm Cobalt struck a blow for London
 earlier this year by developing a novel syndication
 model for takaful. The model offers A-rated
 capacity which most carriers in the Gulf lack, said
chief executive Richard Bishop.d

 This could clash with Dubai’s plans to expand in
 takaful. Abdulaziz al-Ghurair, head of the authority
 overseeing Dubai’s financial centre, said last month
 that since there were only 19 Islamic re-insurance
 firms globally, takaful firms were forced to transfer
some of their risk to conventional re-insurers.x

 Traditionally, Malaysia has been influential
 because of its centralised model of regulation,
 which minimises disputes among different boards
 of Islamic scholars. But some Gulf scholars view
 Malaysian regulation as too liberal, arguing that
 it permits structures which too closely mimic
conventional finance.s

 Dubai has a chance to chart a path between these
 two camps; it has said that after consulting the
 industry, it will issue sukuk standards that are more
 detailed and comprehensive than others, hopefully
resolving conflicts between the regions.d

 This is very important. We think it’s a basic”
 requirement but it doesn’t exist as we speak.
 But this will not come from the sharia scholars
 - it has to come from the industry,” said Hamed
 Buamim, director-general of the Dubai Chamber
 of Commerce & Industry, which is promoting the
 emirate’s Islamic push.s
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 Gulf economies to stay
 ROBUST DESPITE

ChEAPER OIl

 Gulf Arab economies are likely to keep growing robustly
 over the next two years as government spending remains
 high, even though somewhat softer oil prices may cut into

government revenues, a Reuters poll showed on Monday .x

 audi Arabia’s gross domestic product is
 expected to expand 4.2 per cent in 2014
 and 4.3 per cent in 2015, after slowing
 to a four-year low of 3.8 per cent last

 year, predicted the poll of 17 analysts, conducted
this month.s

 GCC [Gulf Cooperation Council] growth prospects”
 remain favourable, supported by high oil prices, a
 steady flow of government spending and in some
 cases an increasingly buoyant private sector,” said
 Daniel Kaye, head of macroeconomic research at
the National Bank of Kuwait.s

 In the UAE, the second largest Arab economy,
 gross domestic product growth is seen holding

 steady at 4.3 per cent in 2013-2015, a tad below
4.4 per cent in 2012.s

 Analysts raised their 2014 UAE growth forecast
 markedly from 3.6 per cent in the previous Reuters
 poll, conducted in September, because of a strong
 revival in Dubai’s property sector and the boost to
 investor confidence after the emirate in November
won the right to host the Expo 2020 world’s fair.s

 Indeed, the challenge for the UAE now is not how”
 to stimulate growth, but how to manage its pace,
 and avoid the pitfalls that led to the crisis of 2008,”
 HSBC’s regional economists Simon Williams and
Liz Martins wrote in a note.d

 Fellow Opec member Qatar is expected to keep

 outperforming the other five GCC states with 5.5
 per cent growth in 2014 and 6 per cent in 2015, as
 construction linked to the 2022 soccer World Cup
tournament picks up after a slow start.s

 However, the increased activity may also propel
 Qatar to the top of the Gulf inflation rankings, with
 consumer price growth seen averaging 3.9 per cent
 this year and 4.2 per cent in 2015, the highest rates
since a record 15 per cent in 2008.s

 Overall, price pressures are seen edging up
 gradually across the Gulf in the next two years,
 although forecasts for 2014 were reduced for most
countries compared to September’s poll.s

S
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 The world’s richest
Arabs 2013

 Saudi Arabia’s Prince Alwaleed has topped the
 Rich List for the 10 successive year, with a personal
fortune of $31.2bn.x

 The Kingdom Holding Company chairman saw
 his wealth rise by over 20 percent in the past
 twelve months, from $25.9bn. The figure – verified
 by his private office, reflects a series of strong
 performances and investments in the last year,
 most notably his $300m stake in Twitter, which
 rose in value by 200 percent when the company
floated this year.s

 Alwaleed’s personal wealth for 2013 is more
 than twice that of second placed hotels magnate
 Mohamed Al Jaber. Financial statements seen by
 Arabian Business - and also verified by Al Jaber’s
 private office – put his total wealth at $12.662bn –
nearly double last year’s figure of $7bn.s

 The Olayan family ($12.5bn), Mohammed Al
 Amoudi ($12bn) and Issam Al Zahid ($11.6bn – a
 figure also verified by his private office) – top the
remaining slots in the top five.s

 The 2013 list showed the top 50 richest Arabs
 in the world now have a combined wealth of
$266.11bn, up from $257.21bn last year.x
 But only 11 of the names on last year’s list saw
their figures rise.x

 Saudi Arabia accounted for nearly half the entries
 on this year’s list, with 23, followed by the UK and
 Kuwait, with four each. Seven of this year’s entries
 are based in Europe, with the UAE accounting for
just three.c

 Arabian Business Editor Ed Attwood said: “The last
 12 months  have seen some solid performances by
 Arab business leaders across the globe, but what is
 significant is only 11 of the top 50 saw their wealth
 increase. The overall wealth has increased largely
 because of phenomenal  performances by the top
 two in our list, Prince Alwaleed and Mohamed Al
Jaber.”c

 The list does not include any members of royal
 families, unless their wealth is specifically derived
from business interests.x

 he world’s wealthiest people aren’t known
 for travelling by bus, but if they fancied a
 change of scene then the richest 85 people

 on the globe — who between them control as
 much wealth as the poorest half of the global
 population put together — could squeeze onto a
single double-decker.s

 sThe extent to which so much global wealth has
become corralled by a virtual handful of the so-

 called ‘global elite’ is exposed in a new report from
 Oxfam on Monday. It warned that those richest 85
 people across the globe share a combined wealth
 of £1 trillion (Dh6 trillion), as much as the poorest
3.5 billion of the world’s population.s

 The wealth of the 1 per cent richest people in the
 world amounts to $110 trillion (Dh404 trillion), or
 65 times as much as the poorest half of the world,
 added the development charity, which fears this
 concentration of economic resources is threatening
political stability and driving up social tensions.s

 It’s a chilling reminder of the depths of wealth
 inequality as political leaders and top business
 people head to the snowy peaks of Davos for this
 week’s World Economic Forum. Few, if any, will
 be arriving on anything as common as a bus, with
 private jets and helicopters pressed into service as
 many of the world’s most powerful people convene
 to discuss the state of the global economy over
 four hectic days of meetings, seminars and parties
in the exclusive ski resort.s

 Winnie Byanyima, the Oxfam executive director
 who will attend the Davos meetings, said: “It is
 staggering that in the 21st Century, half of the
 world’s population — that’s three and a half billion
 people — own no more than a tiny elite whose
numbers could all fit comfortably on a double-
decker bus.”s

 Oxfam also argues that this is no accident either,
 saying growing inequality has been driven by a
 “power grab” by wealthy elites, who have

 co-opted the political process to rig the rules of the
economic system in their favour.x

 In the report, entitled ‘Working For The Few’, Oxfam
 warned that the fight against poverty cannot be
won until wealth inequality has been tackled.c

 Widening inequality is creating a vicious”
 circle where wealth and power are increasingly
 concentrated in the hands of a few, leaving the
 rest of us to fight over crumbs from the top table,”
Byanyima said.d

 Oxfam called on attendees at this week’s World
 Economic Forum to take a personal pledge to
 tackle the problem by refraining from dodging
taxes or using their wealth to seek political favours.s

 As well as being morally dubious, economic
 inequality can also exacerbate other social problems
 such as gender inequality, Oxfam warned. Davos
 itself is also struggling in this area, with the number
 of female delegates actually dropping from 17 per
cent in 2013 to 15 per cent this year.x

 x85 rICHEST PEOPLE AS wEALTHY AS HALF
OF THE wOrLD’S POPuLATIOn
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Dubai is to host a new trade 
exhibition in April targeted 
directly at the jewellery industry, 
organisers at Dubai World Trade 
Centre have confirmed.
The launch of the Dubai 
International Jewellery Trade event 
comes after the success of the 18th 
edition of the Dubai International 
Jewellery Week, which was held 
at the Dubai World Trade Centre 
last year and attracted more than 
23,964 visitors from 99 countries 
and 367 global exhibitors.
The UAE has a popular hub for 
gold and jewellery trade, with a 
2013 PricewaterhouseCoopers 
(PwC) report revealing that gold 
jewellery consumption in the UAE 
was estimated at 2.5$bn, making it 
the fifth highest in the world after 
China, India, United States and 
Russia.

The report also ranked the UAE as 
one of the top 13 gold consuming 
countries.
Michelle Buxani Panjwani of Hong 
Kong-based diamond specialists 
Temptations, who attended Dubai 
International Jewellery Week last 
year commented: “This was our 
first time exhibiting in the UAE 
but definitely not the last. We 
have exceeded our expectations 
in terms of our targeted sales 
for the show and sold jewellery 
worth more than 2$m to buyers 
from Dubai, India, Kazakhstan and 
Russia.”
The three-day event in April 
will provide manufacturers and 
wholesalers a platform to network 
with buyers from jewellery 
consumer markets in the Gulf 
region as well as India, Russia and 
CIS countries.

Italian luxury carmaker Lamborghini has not entertained advances from Arab 
investors looking to buy the company and would prefer to remain part of 
German parent company Volkswagen
“From time to time we have requests for getting stakes or buying the company 
but there is no need,” president and CEO Stephan Winkelmann said when 
asked he had been approached by any Arab investors or funds eager to invest 
in the company.
Last year, the iconic firm celebrated its 50th anniversary and announced the 
retirement of the popular Lamborghini Gallardo, which will be replaced with 
the new Lamborghini Huracán, which will go into production this year and will 
be unveiled at the Geneva Motor Show in March.
The Gallardo sold 14,022 luxury units in its ten year history and helped 
Lamborghini record its third successive year of growth in 2013. Across the year, 
the niche manufacturer delivered 2,121 cars, up nearly two percent from the 
2,083 units delivered in 2012.
Of these, the Lamborghini Aventador saw a nine percent rise in deliveries from 
2012 compared to 2013, just two and half years after its debut.
“In the year of our 50th anniversary, Lamborghini has delivered a very satisfying 
performance, confirming the strength of our product and commercial strategy. 
Even in its last year of production the Lamborghini Gallardo has shown strong 
sales, whereas the Aventador has beaten all records of V12 model sales in our 
history. The USA and China are our biggest single markets, the Middle East 
and Japan are very strong and Europe is in line with the trend in our market 
segment.”
Volkswagen Group, the German car manufacturing giant whose stable of 
brands includes Audi, Bentley, Bugatti, Porsche and Škoda, bought Lamborghini 
in 1998 and Winkelmann said one reason the company has spurned potential 

Arab suitors is because he sees the company’s future success as remaining part 
of the larger conglomerate.
“We feel very well inside the Volkswagen Group and this is something which is 
key for the success. Future markets will be more complex so the group is what 
is going to make the difference in the future.”

 Dubai intErnational JEwEllEry traDE to
DEbut in april

 Lamborghini
not interested in Arab investors – CEO
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Sheikh Mohammed and Will Smith
attend the beach, Jbr

nown as The Beach, the Meraas Holding development is a low-
rise building running from the Hilton Hotel at one end to the 
Sheraton Hotel.
Exclusive pictures of the event show Sheikh Mohammed touring 

Dubai’s newest tourist attraction, with Smith also in attendance after his 
second visit to Dubai in as many months.

Last month the actor was in Dubai to celebrate his singer friend Tyrese 
Gibson’s birthday in which the pair was snapped at a number of Dubai 
attractions, including skydiving at Inflight Dubai with Shaikh Hamdan Bin 
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai.
According to the Meraas website, The Beach project is formed around a 
pedestrian esplanade that meanders between four distinct plazas.
It will create more than 70 brand new retail, food and beverage and 
entertainment outlets.
Those who attended the launch were told the mall would open in two weeks.
 “The Beach will include a dynamic mix of top brands and attractions 
offering everything from casual eating, signature fine dining, luxury retail 
and a range of attractions in the exciting entertainment zone language 
of the architecture transitions from the traditional luxury zone to the 
exciting entertainment zone at the opposite end keeping an underlying 

and consistent framework to ensure overall cohesion,” Meraas says on its 
website.
The project is the latest in a series of plans for the JBR area of Dubai.
Dubai Properties Group last year announced a revamp JBR’s popular ‘The 
Walk’ retail and hospitality venue, including installing escalators to entice 
visitors up to the plaza level and a new hotel and beach club along the 
beachfront.
DPG also announced plans for a new boutique hotel and beach club located 
between the Hilton Dubai Jumeirah and the newly constructed Al Fattan 
Crystal Towers.
Last year Sheikh Mohammed approved plans for another Meraas project - a 
AED6bn (1.6$bn) island development off the coast of JBR, including what 
will be the world’s tallest Ferris wheel.
The Bluewaters Island project will be one of the largest tourism hot spots 
in the world, according to the Dubai-based developers Meraas Holding. 
Revealing the project, Meraas said the Dubai Eye would cost AED1bn and 
be the feature of the development.
Taziz, the management company responsible for JBR, said last year various 
bodies were also looking to tackle the increased traffic problem in the area 
in light of the recent high profile developments planned offshore and along 
the beachfront.

K
new 1km-long mall built along JBR’s beachfront is expected to be open in a fortnight after a soft launch Sunday attended by Dubai ruler Sheikh Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum and Hollywood superstar Will Smith .
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 Vogue Italia and Dubai Mall launch
fashion talent search

he Dubai Mall and Vogue Italia have joined forces to launch a talent 
scouting competition to identify and nurture the next generation 
of regional fashion designers.
Winning designers to be mentored by international fashion experts 

and their works to be showcased at Vogue Fashion Dubai Experience, which 
will be staged in the emirate for the second time later this year.
Mohamed Alabbar, Chairman of Emaar Properties, said: “The inaugural 
Vogue Fashion Dubai Experience set a new benchmark for the fashion 
industry in the Middle East region, and defined Dubai as a global fashion 
capital.

“One of the core priorities of organising the event was to provide a 

truly global platform for young designers, and put the spotlight of the 
international fashion industry on the amazing talent in the region,” he 
added.
Designers with brands that have been established for at least a year, can 
apply before April 2014. They should provide a short biography, a written 
description of the collection’s inspiration, hi-res photographs or videos 
of already produced collections, and information about the brand’s 
distribution channels.
“We are now taking it to the next level through The Dubai Mall – Vogue 
Talent competition, which will enable our young talents to step into the 
limelight and establish their credentials as the next generation international 
designers,” Alabbar said.
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New
NomiNatioN italy
store opeNs on
30 JaNuary

in Bluewater, Greenhithe 
Kent

Da9 9sT

NOMINATION LONDON: WESTFIELD LONDON SHOPPING CENTRE - 1ST FLOOR, ARIEL WAY, W12 7GE • TEL: 0208 749 6331

NOMINATION KENT: BLuEWATER, GREEnhIThE, KEnT, DA9 9ST - NOMINATION 

RIYADH:  CENTRIA MALL CROSSING OLAYA ST. WITH TAHLIAH ST. • TEL. +966 14643332 - NOMINATION DAHRAN:

DHARAN MALL: GATE 13 • TEL. +966 38686628 - NOMINATION KUWAIT: ALSALHIA COMPLEX ShOWROOM nO. B13, 2nD FLOOR

MEZZANINE • ALQEBLAh AREA BLOCK nO. 13 BLD. n°800522 • MUHAMMED THUNIAN ALGHANIM ST. • TEL. +965 22996561

NOMINATION DUBAI: THE DUBAI MALL INSIDE GALERIES LAFAYETTE GROUND FLOOR JEWELRY SECTION • SHAIKH ZAYED ROAD

TEL. +971 501980099 - ARABIAN CENTER GROunD FLOOR nIGhT COuRT • AL-KhAWAnEEJ ROAD, MIRDIFF • TEL. +971 42565777


