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

 RESTAURANTS & DELIS

BomBay palace
s50 Connaught St. s

 London W2 2AA
x020 7723 8855

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

iShBilia
s8-9 William St. s

London SW1X 9HL
x020 7235 7788

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

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

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
x07773 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 177994

Summer carS
07882 x 026311

Samarqand
s18 Thayer St. t

 London , W1U 3JY 
x020 7935 9393
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الرياض تشهد أكبر معرض للمجوهرات بمشاركة 70 جهة
رعت صاحبة السمو امللكي ، األمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
بالرياض  الدولي  اجملوهرات  صالون  معرض  فعاليات  إفتتاح    ،

مبشاركة 70 عارضًا حمليًا وعامليًا.
املنظمة  للمعارض  سنيدي  ريد  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضحت 
أيام  ثالثة  إستمرت  اليت  الفعاليات  أن  السنيدي،  هيا  للمعرض، 
تنافست فيها كربيات بيوت اجملوهرات العاملية الشهرية على تقديم 
أحدث ما مت إنتاجه يف جمال اجملوهرات حديثًا، إضافة إىل تقديم 

قطع نادرة تعود إىل مئات السنني.
نسخته  يف  املعرض  بتنظيم  البالغة  سعادتها  عن  السنيدي  وأعربت 
رئيسة  كمنصة  وجوده  خالهلا  كرس  ثرية  جتارب   4 بعد  اجلديدة 
النجاح  بشركاء  مرحبًة  األوسط،  الشرق  يف  اجملوهرات  لصناعة 
من العارضني من كل دول العامل الذين حرصوا قبل إنتهاء النسخة 
املاضية على حجز مساحاتهم يف معرض هذا العام الذي يقام على 

مساحة 4000 مرت.
بالندرة  يتميز  املعروضات  من  حمدود  غري  عددًا  أن  إىل  وأشارت 
عرض ألول مرة، بالتسهيالت اليت قدمت للعارضني يف إطار النقلة 
النوعية اليت جيري العمل على حتقيقها للنهوض بصناعة املعارض 

الوطنية يف اململكة.
ومن أبرز الدول اليت شاركت يف املعرض، إضافة إىل اململكة العربية 
وفرنسا  وبريطانيا  ولبنان  والبحرين  وقطر  اإلمارات  السعودية، 

وسويسرا وإيطاليا واهلند.
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 قطر تستثمر 400 مليون يورو في منتجع فخم بسويسرا

شركة كتــــــــــــــــــارا للضيافة ستستثمر مبلغ 486 مليون فرنك سويسري
)400 مليون يورو( يف بناء فنادق ومنتجعات فخمة على ضفاف حبرية 

لوسرين وسط سويسرا.
ومن املنتظر أن تنطلق املرحلة األوىل لتشييد هذا املشروع من خالل 
فندق )) والد (( الذي سيضم 160 غرفة وجناحًا يف مستهل سنة 2017. 
الذي  املشروع  هذا  سيضم   ، )) بروجيكت  هوتيل  توب   (( موقع  وحسب 
سينفذ يف شبه جزيرة )) بويرغريستوك (( ، ثالثة منتجعات تشمل 400 
غرفة وجناح ، إضافة إىل 12 مطعمًا ومقهى . وعقب اإلنتهاء من إجناز 
كافة مراحل املشروع ، سيكون هناك 30 مبنى على مساحة متتد ألكثر 

من كيلومرت ، وتطل على جبال األلب الساحرة .
 

جاهزة،  أصبحت  املشروع  أجزاء  بعض  فإن  نفسه   املصدر  وحسب 
نوعه  الفريد من  ومطعم اجلبل  التنس اجلديدة،  من ضمنها مالعب 
يف أوروبا برمتها، ومركز الطاقة، إضافة إىل الطرق اجلديدة املؤدية 

للمشروع.
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سوق  فـي  املتزايدة  اخلليج  بلدان  أهمية  من  إنطالقًا 
السوق حتتاج  ، فإن هذه  العاملي  الذهب واجملوهرات 
املستوى  على  اإلبتكار  جمال  فـي  قدرتها  تعزيز  إىل 

العاملي فـي التصميمات الفنية لقطع اجملوهرات .
إلتقينا مها السباعي مصممة اجملوهرات احلائزة على 
عدة جوائز دولية وصنفت من قبل - يرتوسي بإيطاليا 
العامل  فـي  اجملوهرات  مصممي  أهم  من  كواحدة 
 . األوسط  الشرق  فـي  جموهرات  مصمم  أفضل  و 
احلوار تناول تكامل اهلوية العربية مع التصاميم الفنية 
ملسات  عليها  وتضفي   ، اجملوهرات  فـي  تبدعها  اليت 

من صميم الرتاث العربي . وفـي ما يلي نص احلوار .
اخلليجي  اإلستثمار  حول  كثرية  أسئلة  عادة  تثار 
شركات  كربى  وإفتتحت   ، اجملوهرات  قطاع  فـي 
من  عدد  فـي  هلا  وفروع  مقرات  العاملية  اجملوهرات 
املدن اخلليجية وحتديدًا فـي دبي والرياض ، فما هي 
السباعي  مها  تشعر  هل   ، الصغرية  الشركات  فرص 

أنها قادرة على الصمود فـي سوق شديد املنافسة ؟ 
هذه  ألن  املنافسة  و  السوق  مبنطق  أعمل  ال  أنا 
منافسة  ميكن  ال  قوية  شركات  هي  الشركات 
العالية فـي  امليزانيات  و  اإلنتشار  إمكانياتها من حيث 
الدعاية واإلعالن اليت متثل السبب األقوى فـي جناح 
إتقان  و  جودة  على  وأركز  أعمل  أنا  ولكن   . منتج  أي 
ليست  و  فنية  قطع  هي  جموهراتي  و   ، الفين  العمل 
خطوط  متجري  فـي  لدي   . بالكميات  تنتج  سلعة 
أيضا  هي  و   ، الصغرية  و  العامة  للمناسبات  جتارية 
جبودة عالية ، ولكن ما تنتجة مها املصممة ، هو عمل 

اللوحة متامًا ال  ، كما  فردي و قطعة فريدة ال تتكرر 
يستطيع الرسام أن يرسم نفس اللوحة مرتني .

اجملوهرات  تصميم  فـي  والتنوع  املهارات  وجود  رغم 
فـي اخلليج العربي ، تواجه الشركات احمللية حتديات 
شركات  وهي   ، الدولية  الشركات  أبرزها  عديدة 
هل   ، احملليني  باملنتجني  تطيح  أن  ميكنها  عمالقة 
هو  احمللي  للمنتج  القوي  احلكومي  الدعم  أن  ترين 

احلل ؟ .
أساسيان  عامالن  هناك  اجملوهرات  موضوع  فـي 
و  جهة  من  واملواد  الصناعة  جودة  و  التصميم  مجال 
لكن العامل اآلخر واهلام هو الزمن . ليس من السهل 
كسب ثقة الزبائن أو ثقة السوق دون سجل عريق فـي 
هذا اجملال ، لذلك تالحظ دائمًا أن الشركات العريقة 
تفخر بكتابة عبارة » تأسست أو تعمل منذ عام كذا « 
أو هؤالء  الشركات  أعمال هذه  الدول برتشيح  . دعم 
أو  املهرجانات  مثل  هامة  مناسبات  فـي  املصممني 
غريها ، يسهل هلم عملية إقتحام هذا العامل و كسب 
اجملتمع  ثقة  وبناء  بالتميز  ناصع  سجل  لبناء  الزمن 

املهتم .
إن  اجملوهرات  قطاع  فـي  اخلرباء  من  العديد  يقول 
، تكمن فـي عدم  الراهنة فـي اخلليج  نقطة الضعف 
فـي  كبري  بشكل  متخصصة  منظمة  جهود  وجود 

تصميم اجملوهرات ، فما هو احلل برأيك ؟
فصناعة   ، فقط  اخلليج  على  األمر  يقتصر  ال 
ميكن  ال  اليت  املهن  من  كانت  اجملوهرات  وتصميم 

إقتحامها بسهولة .

 مصممة المجوهرات مها السباعي تتحدث عن

مدى جدوى اإلستثمار في المجوهرات

صدارة مطار دبي . . تدفع مدير » هيثرو « لإلستقالة

الدولي واحتل  البساط من حتت أقدام مطار هيثرو  الدولي  بعد أن سحب مطار دبي 
. مل يكن من مدير مطار   . أكثر املطارات زحامًا  العامل ضمن قائمة  املركز األول على 
هيثرو كولني ماثيوز إال أن يقدم إستقالته ، حيث بررها فـي بيان صحافـي بأنه كثريا 
ما طالب بإنشاء مدرج ثالث للمطار ـ هيثرو ـ للحفاظ على مكانته العاملية ، ومل يستجب 

السياسيون الربيطانيون ملطالبه وحتذيراته .
وأشارت اإلحصائيات الرمسية إىل أن مطار دبي استطاع أن ينقل أكثر من 18 مليون 
راكب ، خالل الفرتة من ديسمرب 2013 وحتى مارس 2014، مقابل 14.9 مليون راكب نقلهم 

مطار هيثرو.
وقالت صحيفة » الديلي ميل « الربيطانية ، إن كولني ماثيوز أعلن تقاعده عن العمل ،  
فـي اليوم نفسه الذي مت الكشف فيه عن تراجع املطار ، مشريًا إىل أنه حذر أكثر من 
مرة من عدم التطوير فـي املطار من جانب اململكة املتحدة ، فـي الوقت الذي تقوم فيه 

الدول األخرى باإلهتمام مبطاراتها .

MAY 2014 - ISSUE 15   p 9



NEWSBusiness |

إن   ، مؤخرًا  أصدرته  تقرير  ِضمن   » اإليكونومست   « جملة  قالت 
نشاط األعمال فـي دولة اإلمارات إزدهر جمددًا مستفيدًا من عودة 
تدفق اإلستثمارات األجنبية ، وإزدحام مراكز التسوق باملتبضعني ، 

فضاًل عن إبرام الصفقات . 
وإستدلت فـي ذلك اإلطار برفع صندوق النقد الدولي خالل الشهر 
اجلاري لتوقعاته للنمو اإلقتصادي للدولة من 9 .3 إىل 4 .4 فـي املئة .

 ، األزمة  ذكرى  تالشي  بعد   ، بدأت  الشركات  أن  اجمللة  أضافت 
 ، جاذبية  أكثر  الدولة  هذه  من  جعلت  اليت  األسباب  تستحضر 
ومن بينها على سبيل املثال إرتفاع مستوى دخل سكانها ، وموقعها 
موطنًا  كونها  عن  فضاًل   ، وآسيا   ، أوروبا  بني  املالئم  اجلغرافـي 
لشركيت طريان من الطراز العاملي األول ، وهما »طريان اإلمارات« 

، و » االحتاد للطريان « .
احلياه  جتعل  لكي  الكثري  فعلت  اإلمارات  دولة  أن  قائلًة  ومضت 
سهلة بالنسبة للشركات ، منها تقليص العمل الورقي إىل أدنى حد 
التواصل اإللكرتوني  العمل عرب  أكثر إىل إجناز  من خالل اإلجتاه 
املباشر . وإستدلت فـي ذلك السياق بإحراز الدولة للمرتبة األوىل 
إقليميًا ، وال 23 عامليًا فـي تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة 
األعمال ، منوهًة إىل أن اإلمارات حُتقُق هذا اإلجناز فـي وقت كانت 

فيه األحداث تعِصُف باملنطقة خالل السنوات القليلة املاضيـــة .

وأوضحت ان تأسيس الشركات فـي الدولة يستغرق 8 أيام فقط 
، أي 3 أيام أقل عن متوسط املدة الالزمة إلجناز العمل نفسه فـي 
الدول  من  ومعظمها  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول 

الغنية .
القانون » باركر  ونقلت اجمللة عن حبيب املال املسؤول لدى شركة 
إن  سأقول  كنت  سنتني  قبل   «  : قوله   » دبي  مكتب   - ماكنزي  آند 
اإلمارات أبلت بالًء حسنًا قياسًا بدول املنطقة ، أما اليوم فسأقول 

أيضًا أنها أبلت بالًء حسنًا قياسًا بدول العامل « .
الشيخ خليفة  السمو  وّقع صاحب  إبريل/نيسان اجلاري   13 وفـي 
يهدف  قانون  على   ، اهلل  حفظه   ، الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
 ، للعقود  أكرب  الشركات األصغر من خالل منحها منافذ  إىل دعم 
املناطق احلرة  إنشاء  . كما حتدثت اجمللة عن  الرمسية  والقروض 
أحرزت  كما   . بالكامل  األجنيب  بالتملك  تسمح  واليت   ، دبي  فـي 
الدولة تقدمًا ملحوظًا من جهة محاية املستثمر ، حيث متيل احملاكم 
إىل إقرار قرارات التحكيم األجنيب . وكذلك قالت اجمللة إن من أكرب 
للتعويم  املئوية  النسبة  القانون اجلديد يتمثل فـي خفض  حماسن 
30 فـي  55 إىل  للشركات من  األولي  العام  اإلكتتاب  فـي إصدارات 
رفع  على  العائلي  امللكية  طابع  ذات  الشركات  يشجع  مما   ، املئة 

رأمساهلا إذا أرادت التوسع  .

 اإليكونومست : تأسيس الشركات في اإلمارات أسرع

 من دول ) منظمة التعاون االقتصادي ( الغنية
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 متوسط سعر الشقة
 في لندن 1.2 مليون

دوالر خالل 2020

أسعار  تواصل  أن  بربيطانيا  العقاري  القطاع  فـي  العاملون  يتوقع 
املنازل والوحدات السكنية إرتفاعاتها خالل السنوات املقبلة ليصبح 
متوسط سعر الشقة السكنية املتواضعة فـي العاصمة لندن 700 ألف 

جنيه اسرتليين )1.2 مليون دوالر( حبلول العام 2020 .
العاصمة  فـي  املنازل  أسعار  فإن  التوقعات  هذه  صحت  حال  وفـي 
ارتفاعًا بنسبة 54% خالل 6 سنوات  الربيطانية ستكون قد سجلت 

فقط .
وتوقع تقرير أصدره مركز البحوث اإلقتصادية وحبوث األعمال فـي 
بريطانيا ) CEBR ( أن يرتفع متوسط أسعار العقارات فـي بريطانيا 
جنيهًا  و758  ألفًا   240 عند  لتصبح   %6.4 بنسبة  احلالي  العام  خالل 
إسرتلينيًا ، على أنها سرتتفع على مستوى بريطانيا حبلول عام 2020 

بنسبة 28% لتصبح 307 آالف و374 جنيهًا إسرتلينيًا .
أما فـي مدينة لندن فيتوقع التقرير أن يرتفع متوسط سعر الشقة 
السكنية حبلول عام 2020 اىل 703 آالف و206 جنيهات إسرتلينية ، أي 

بنسبة 54% عما هي عليه اآلن .
إن   «  : البحثي  املركز  فـي  اإلقتصاديني  كبري   ، حممد  شيهان  وقال 
هناك العديد من العوامل اليت يتوقع أن تدعم إرتفاع األسعار خالل 
فـي  الكبري  اإلقتصادي  التحسن  وهي   ، املقبلة  اخلمسة  السنوات 
بريطانيا ، واستمرار الدعم احلكومي لشراء املساكن ضمن برنامج 
، وإستمرار أسعار  املساكن  املعروض من  ، وقلة   )  Help to Buy  (

الفائدة املتدنية لبنك اجنلرتا املركزي « .
 %18 بنسبة  إرتفع  قد  بريطانيا  فـي  املساكن  أسعار  متوسط  وكان 
العقارات  أسعار  اهلوة بني  ، كما توسعت  املاضية  الــ12 شهرًا  خالل 
فـي  املتوسط  إن  حيث   ، بريطانيا  أحناء  وباقي  لندن  العاصمة  فـي 

العاصمة يبلغ ضعف ما هو عليه خارجها .
تقريرًا  أصدر  قد  بريطانيا  فـي  للمساحني  امللكي  املعهد  وكان 
اململكة  فـي  العقارات  اسعار  تسجل  أن  فيه  توقع  املاضي  األسبوع 
املتحدجة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6% طيلة السنوات اخلمس املقبلة ، 
فيما توقع أن تسجل عقارات لندن ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.3% خالل 

الفرتة ذاتها .
يشار اىل أن القطاع العقاري فـي بريطانيا ميثل وجهة هامة لشرحية 
املصادر  من  الكثري  تقول  فيما   ، اخلليجيني  املستثمرين  من  واسعة 
اليت تعمل فـي السوق العقاري الربيطاني إن أعداد اخلليجيني الذين 
يشرتون العقارات فـي بريطانيا ، خاصة فـي العاصمة لندن ، سجلت 
ارتفاعًا كبريًا خالل السنوات القليلة املاضية ، خاصة مع ظهور بوادر 

التحسن فـي اإلقتصاد احمللي الربيطاني .
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متابعة : محمد عايش 

متابعة : عبدالعزيز الدوسري

 أثرياء شرق آسيا يتصدرون شراء
العقارات في لندن

األوروبية  الشؤون  فـي  العقاري  اخلبري  توقع 
فـي  العقار  يشهد  أن  عادل  نديم  الدكتور 
العاصمة  اخلصوص  وجه  وعلى  بريطانيا 
لندن حالة » هدوء « بعد »الصعود الصاروخي« 
 ، املاضيني  العامني  فـي  العقار  طال  الذي 
خصوصًا فـي ظل اإلشرتاطات القاسية اليت 

وضعتها البنوك للمقرتضني العقاريني .
ووصف عادل وضع الوسطاء العقاريني حاليا 
وهو أحدهم بأنهم فـي وضع صعب خصوصا 
أن  كما   ، بسهولة  تقرض  تعد  البنوك مل  وأن 

للبيع،  يعرضه  وال  بالعقار  متمسك  »الداّلل« 
وجتمد كل شيء .

واجليوب  املناطق  بعض  إن  نديم  وقال 
أشبه  أصبحت  لندن  العاصمة  فـي  السكنية 
مبدن لألشباح فغالبية العقارات تعود ملكيتها 
 ، التأجري  أو  بالبيع  يهتمون  الذين ال  لألثرياء 

وعقاراتهم غالبا »خاوية« وغري مسكونة .
تفعيل  مت  ما  إذا  املقبلة  اخلطورة  أن  ورأى 
بسبب  الروس  على  العقوبات  فرض  قانون 
األثرياء  سيجعل  أمر  وهو  »القرم«  قضية 
الروس يرتددون فـي اإلستثمار وعدم الشراء 
 ، بريطانيا  فـي  للدخول  حظرهم  من  خوفًا 
أكثر  هم  الروس  أن  عرفنا  ما  إذا  خصوصًا 

املقبلني على الشراء العامني املاضيني .
 ، بالسكان  مكتظ  البلد  أن  نديم  وأوضح 
املوجود  العرض  لكن  كثرية  أموال  وهنالك 
مسألة  فـي  بالتقلص  وبدأ  جدًا  قلياًل  يعترب 

البيع والشراء .
البنوك  من  املقرتضني  غالبية  أن  نديم  ورأى 

ضربة  هلم  ستوجه  مرهون  عقار  ولديهم 
رمبا تكون قاسية ، إذا ما ارتفعت الفوائد فـي 

املستقبل القريب . 

وقال نديم إنه شخصيًا ال يتوقع إرتفاع العقار 
أكثر من 10% هذا العام على أكثر تقدير ، وقد 
ال يصل اإلرتفاع أكثر من 5% ، مشريًا إىل أن 
 %20 إىل  وصلت  واليت  السابقة  اإلرتفاعات 
يشهدها  أن  الصعب  من   ، املاضي  العام  فـي 

السوق حاليا.

وأكد نديم أن الروس كانوا هم األكثر سيطرة 
لكن   ، العقار  قطاع  فـي  الشراء  على  وهيمنة 
على  ودخل  احلال  اختلف  العام  هذا  فـي 
اخلط بقوة املاليزيون والصينيون وبعض من 

دول شرق آسيا .
إنه  ، قال نديم  ارتفاع سوق اإلجيارات  وحول 
ال يتوقع أي ارتفاع وال هبوط ، خصوصًا فـي 
ورومانيا  بلغاريا  من  كبري  نزوح  استمرار  ظل 
سابقا  حدث  ما  غرار  على  وغريها  وليتوانيا 
تلك  لكن   ، بولندي  مليون  حوالي  دخول  من 

اجلنسيات تشرتك فـي السكن الواحد .
وعن وجود » غسيل أموال «  فـي سوق العقار 
النفي فهنالك  ، قال نديم ال ميكن  فـي لندن 
 ، خمفية  بصورة  كانت  وإن   » أموال  غسيل   «
فالبعض يرى أن العقار أفضل قطاع لغسيل 
العقار  ذلك  يبقى  الوقت  ذات  وفـي   ، األموال 
أن  يضمن  فإنه  البيع  أراد  ما  ومتى  مكانه 
يغسل  وهكذا   ، نظيفة  أموال  على  حيصل 

السيولة اليت ميلكها بصورة غري قانونية .
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جييب لو بورهيس بالقول : » من خالل صناديق الثروة السيادية اليت متتلكها قطر 
اكتسبت شهرة على أنها مشرت رفيع على نطاق واسع ، إذ اكتسبت سلطة إستثمارات 
قطر أرصدة مهّمة على مّر السنني وأصبحت من أهم املستثمرين املكافحني فـي 
العامل . ورغم أّن العديد من العائالت القطرية املرموقة صارت على خطى الدولة 
العناوين بل رّكزت على احلفاظ  إتبعت إسرتاتيجيتها من دون أن تظهر فـي  فلقد 

على اإلرث العائلي وتنمية ثروتها من أجل األجيال القادمة . «
 

العائلية  الشركات  أو  لألعمال  اإلداري  التطور  ترى  كيف 
في اإلمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية 

السعودية ؟
لقد شاهدنا بالتأكيد حتسنات ملموسة فـي إدارة األعمال العائلية فـي دول جملس 
التعاون اخلليجي . ولقد آلحظنا توّجهًا رئيسيًا لدى بنك جي . بي . مورغان اخلاص 
حنو فصل واضح بني أموال الشركات واألموال اخلاصة .  مع مرور السنني تلقينا 
لتسليم  والتخطيط  ثروتهم  تنظيم  فـي  مساعدتهم  على  الزبائن  من  قوّيًا  طلبًا 
إدارتها للجيل املقبل . تأّسست معظم الشركات اليت متتلكها وتديرها العائالت فـي 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا فـي اخلمسينات من هذا العصر أو من بعد 
الذي  األمر  الثاني  أفراد اجليل  العديد من  اليوم  يديرها  لذلك  ونتيجة  الفرتة  تلك 
حيتاج إىل نظم ملكّية وإدارة واضحة . وتشهد كّل من هذه الشركات العائلية الرائدة 
حتسنًا سريعًا فـي مستوى اإلحرتاف لتصبح شريكًا حمليًا مغريًا للشركات العاملية 
واستعانت مبساعدة بنوك إستثمار دولية وشركات إستشارية جلعل عملّياتها أكثر 

فعالية .   
 

ظروف  في  باالستثمارات  الشركات  هذه  تأتي  أين  من 
السوق الحالية؟

اخلليجي  التعاون  جملس  دول  فـي  زبائننا  كان  األخريتني  السنتني  خالل  فـي   
أسواق  فـي  ملحوظ  بدعم  ومتتعوا  األمريكي  اإلقتصادي  اإلنعاش  من  يستفيدون 
األسهم وهو نقطة إستثمار ال يزال بنك جي . بي . مورغان اخلاص يؤمن بها إميانًا 
قوّيًا كوننا نعتقد أننا ال نزال نعيش مرحلة انتعاش عاملي مطول ومتزن ستستمر فـي 
مقدمته الواليات املتحدة  .  فـي جمال الدخل الثابت إّن إرتفاع أسعار الفائدة يشكل 
طالبني  زبائننا  إلينا  التجأ  لذا  التقليدية  السندات  فـي  للمستثمرين  كبرية  خماطر 
وصناديق  متشككة  قياسية  وإسرتاتيجيات  األجل  ممتد  إئتمان  على  احلصول 

التحوط اليت ال تزال تقدم عائدات مغرية .
إضافًة إىل اإلستثمارات التقليدية كاألسهم والسندات يستمّر زبائننا الُرفع بالبحث 
عن فرص مقنعة فـي اإلستثمارات البديلة . متثل امللكية اخلاصة فئة من األموال 
إمكانية  زبائننا  إلعطاء  الرّواد  العامليني  املدراء  مع  شراكة  فيها  نعقد  ما  غالبًا  اليت 
احلصول على عائدات ال يستطيعون إنتاجها من خالل اإلستثمار فـي السوق العامة. 
األسواق  فـي  األمد  وطويلة  امللحوظة  واإلقتصادية  الدميوغرافية  التوّجهات  رغم 
خالل  األسهم  أسواق  فـي  إستثماراتهم  من  كثريًا  املستثمرون  يستفد  مل  الناشئة 
النمو  فرصة  إنتهاز  اخلاصة  الشركات  مدراء  متكن  فيما  املاضية  القليلة  السنوات 

الديناميكي هلذه املناطق من خالل عقد صفقات مدروسة وذات مرجعية دقيقةّ .
العربية  اململكة  فـي  الشركات  90% من جممل  العائلية نسبة  الشركات  حني تشكل 

السعودية وأقل بقليل فـي املنطقة ككل .
فـي رأينا إّن الشركات العائلية تلعب دورًا أساسيًا فـي دعم األفكار احمللية املتعلقة 
. إّن تأمني التمويل األولي من األصدقاء والعائلة خيار مت إختباره  بتنظيم املشاريع 
من قبل أصحاب املشاريع فـي كافة أحناء العامل ولقد رأينا بالتأكيد توّجهًا مماثاًل 
أعلى  التقليدية  اإلقرتاض  تكاليف  تكون  حيث  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  فـي 
بكثري منها فـي الواليات املتحدة وأوروبا. فـي الواقع لقد إستفاد العديد من زبائننا 
من بيئة سعر الفائدة العاملي املنخفض وإقرتضوا عوضًا عن حمافظهم اإلستثمارية 
شركاتهم  منو  لتنشيط  األموال  واستخدموا  منخفضة  فائدة  باسعار  اخلارج  فـي 

احمللية وتغذيته .
 

مجلس  دول  في  العائلية  الشركات  يمنع  الذي  ما 
أخرى  خيارات  من  أو  التعميم  من  الخليجي  التعاون 

للتطور؟
بالنسبة ألي شركة خاصة إّن التعميم وسيلة لزيادة رأس املال بغية متويل مشاريع 
النمو أو السماح للمساهمني املوجودين بتحويل شركاتهم أو ممتلكاتهم إىل نقد . إّن 
اإلحتمال األخري ذو صلة وثيقة مبنطقة دول جملس التعاون اخلليجي حيث يقّدم 
ال  ذلك  ومع    . عائالتهم  أفراد  أو  شركائهم  من  الشراء  فرصة  املساهمني  ألغلبية 
حمدودة  حاجة  ومثة  احمللية  الشركات  من  للعديد  خطرية  مرحلة  فـي  النمو  يزال 
لرأس مال خارجي بالنسبة لبعض املؤسسات العائلية . باإلضافة إىل ذلك فإن هذه 
الشركات تعود لألجيال السابقة وال يزال حس اإلرث والسيطرة موجودًا والعائالت 
غري مستعدة  للتخلي عنه . لكن مثة حاالت تشري إىل حصول تغيري داخل الشركات 
التكتالت  من  بعض  تركيز  بداية  مع  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  فـي  العائلية 
القطاعات  على  التعرف  خالل  من  عملياتها  فعالية  تنظيم  على  الرائدة  العائلية 

األساسية للنمو فـي املستقبل وإدارة حمافظهم االستثمارية بفعالية أكثر .

 ما سر عدم وجود أثرياء معروفين  في قطر؟
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ضمن استفسارات حول الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي أجاب برتران لو بورهيس 
متحدث باسم بنك جي.بي. مورغان الشرق األوسط  في حوار أجري معه عن سر عدم وجود العديد من 

األثرياء المعروفين في قطر، هل هم يخجلون من اإلعالم أم أنهم ال يحبون األضواء ؟   
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مل يعد السفر بطائرات خاصة أمرًا نادرًا ، فإنه ال يقتصر على من ميلك 
متكن  خدمات  توفر  كربى  طريان  شركات  أصبحت  بل   ، فقط  طائرة 

عمالءها من إستئجار طائرات خاصة .
األوسط  الشرق  منطقة  فـي  اخلاص  الطريان  سوق  يشهد  الواقع  وفـي 
رجال  من  عليه  الطلب  إزدياد  مع  سنويًا  منوًا   ، خاصة  واخلليج   ، عامة 

األعمال .
وحبسب تقرير لشركة » وينغ إكس « للطائرات اخلاصة ، فإن السعودية 
الشرق  فـي  الطائرات  من  النوع  هذا  من  أسطول  أكرب  على  تستحوذ 
األوسط ، وقد بلغت حركة الطائرات من الرياض وجدة ومطار امللك فهد 

فـي الدمام حنو 30 ألفا خالل العام املاضي .
إستخدام  فـي  خليجيًا  األوىل  املرتبة  السعودي  األعمال  رجل  وحيتل 
الطائرات اخلاصة من حيث عدد ساعات الطريان ، إذ تراوح معدل سفره 

بني 150 و200 ساعة سنويًا ، حسب إحصائيات العام املاضي .
ووصل هذا املعدل فـي اململكة املتحدة خصوصًا ، وأوروبا بشكل عام ، بني 

50 و100 ساعة سنويًا .
ويعود سبب ميل السعوديني إلستخدام الطائرات اخلاصة فـي رحالتهم 
التجاري  الطريان  فـي  الداخلية  للرحالت  احملدودة  للخيارات  الداخلية 

التقليدي .
الطائرة  ، فإنها تعتمد على نوع  وبالنسبة لتكلفة إستئجار طائرة خاصة 
الرياض إىل  املثال فإن تكلفة السفر من  ، وعلى سبيل  ومدة إستئجارها 
جدة على منت طائرة بثمانية مقاعد تبلغ 16 ألف دوالر ، و27 ألف دوالر 

لـ13 إىل 14 مقعدا ليوم واحد فقط .
الطائرة  طاقم  إىل  إستنادًا  التكلفة  بإحتساب  الطريان  شركات  وتقوم 

والوقود والطعام والتصاريح ورسوم اهلبوط .
بالشرق  الطريان اخلاص  ، رئيس إحتاد  النقيب  بدوره كشف علي أمحد 
وطريان  اخلاص  الطريان  قطاع  فـي  اإلستثمارات  حجم  أن   ، األوسط 
رجال األعمال فـي دولة اإلمارات ميثل حنو 28.3 مليار درهم ، ما يعادل 
فـي  بالقطاع  اإلستثمارات  إمجالي  من   %35 يشكل  ما  دوالر،  مليار   7.7

الشرق األوسط ومشال إفريقيا .
العاملية  القمة   « هامش  على  صحافية  تصرحيات  فـي  النقيب  وقال 
فـي  الثالثاء  أمس  يوم  أعماهلا  إختتمت  اليت   »  2014 الطريان  لصناعة 
أعمال  140 طائرة رجال  فـي قيمة  تتمثل  اإلستثمارات  إن هذه   ، أبوظيب 
وخاصة مسجلة باإلمارات حاليًا من إمجالي ما يرتاوح بني 500 و600 طائرة 
لصحيفة  وفقًا   ، إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  مستوى  على  بالقطاع 

»البيان« اإلماراتية .
وتوقع أن يرتفع عدد طائرات رجال أعمال واخلاصة باإلمارات إىل 250 
 50.44 حنو  قيمتها  بإستثمارات   ، املقبلة  اخلمس  السنوات  خالل  طائرة 
مليار درهم )13.75 مليار دوالر( ، مؤكدا أن سوق الطريان اخلاص من أسرع 

األسواق منوًا فـي املنطقة .

العقوبات  من  الرغم  على  فيها  الروسي  والدور  أوكرانيا  فـي  األزمة  وترية  تتصاعد 
التكهنات  الباب أمام  ، وهو ما فتح  األمريكية واألوروبية اليت مت فرضها على موسكو 
بشأن تأثري هذه األزمة وهذه العقوبات على منطقة اخلليج ، وعلى شكل اإلستثمارات 

فيها .
والطاقة  الغاز  إمدادات  خبصوص  العاملية  املخاوف  فيه  تتوسع  الذي  الوقت  وفـي 
تبدو مكرتثة  األسود ال  بالذهب  الغنية  ، فإن منطقة اخلليج  األوكرانية  األزمة  بسبب 
بهذه املخاوف ، بل إن الكثريين يتوقعون أن تستفيد إمارة دبي بشكل خاص من أجواء 
األزمة ، حيث إن إنفتاحها وقوانينها املرنة يغري الكثري من املستثمرين ورجال األعمال 
وأصحاب رؤوس األموال للهروب إليها ، حيث إنها املكان األكثر أمانًا بالنسبة للكثريين .
وتوقع حمللون  أن تفر الكثري من األموال الروسية بإجتاه إمارة دبي خوفًا من العقوبات 
من  بالكثري  أضرت  اليت  السياسية  األزمة  تداعيات  ولتجنب   ، بالدهم  على  الغربية 

القطاعات اإلقتصادية فـي البالد خالل الشهور القليلة املاضية.
وقال احمللل واخلبري املالي زياد الدباس إن الروس يعرفون إمارة دبي أكثر من غريها 
، ويثقون بها وبقوانينها أكثر من أي مكان آخر ، حيث إن إستثماراتهم تتدفق إليها منذ 
تسعينيات القرن املاضي « ، وهو ما يعين أن من يرغب منهم باهلروب من بالده فإنها - 

أي دبي - ستكون واحدة من أهم الوجهات اليت سيفكر فيها .
الروسية ستنتقل اىل  األموال  أن جزءًا كبريًا من اإلستثمارات ورؤوس  الدباس  ويؤكد 
العقوبات  تشديد  مت  إذا  أو   ، أوكرانيا  مع  السياسية  األزمة  حدة  زادت  حال  فـي  دبي 

الغربية على موسكو .
وقد تكبدت أسواق األسهم الروسية خسائر قاسية خالل الشهور القليلة املاضية ، أما 
بأكثر  العاملية  الرئيسية  العمالت  أمام  صرفها  سعر  فرتاجع  »الروبل«  احمللية  العملة 
ونتيجة  أوكرانيا  فـي  املباشر  الروسي  العسكري  التدخل  من  املخاوف  نتيجة   %20 من 

العقوبات اليت قد متثل ضربة لإلقتصاد الروسي .
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 رجال األعمال السعوديين
 األكثر إستخدامًا للطيران

     الخاص خليجيًا
 و 50 مليارًا حجم إستثمار

اإلمـــــــارات

مستثمرون عالميون 
يتجهون لدبي في 

ظل أزمة أوكرانيا

متابعة : محمد عايش 
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 العرب يسعون لمحاكاة
 »رؤية دبي 2020«
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اليت  واخلطط  اإلسرتاتيجية  أن  العرب  السياحة  وزراء  من  عدد  أكد 
طريق  خارطة  تعترب  السياحي  القطاع  لتطوير  دبي  حكومة  تعتمدها 
مثالية لكل حكومات العامل اليت ترغب فـي تطوير هذا القطاع ومضاعفة 
املساهمة فـي الناتج احمللي اإلمجالي ، مشريين إىل أن رؤية 2020 لتطوير 
القطاع السياحي اليت أعلن عنها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي ، هي النموذج 

األمثل للمشروع الذي جيب على اجلميع التعلم منه .
السياحة  قطاع  فـي  دبي  حققتها  اليت  اهلائلة  اإلجنازات  أن  إىل  وأشاروا 
الوجهات  أهم  أحد  إىل  صحراء  من  وحتوهلا   ، املاضية  السنوات  خالل 
السياحية العاملية ، ووصول عدد السياح إىل 11 مليون مقارنة ببضع آالف 
ليس فقط  القصص  أحد أجنح  يعترب   ، الزمان  قبل عقد من  السياح  من 

على الصعيد اإلقليمي بل على العامل بأسره .
وأضافوا إن الرؤية متثل مصدر إهلام لكل حكومات املنطقة وتدفعهم حنو 
اليت  التنفيذ  آلية  على  الرتكيز  مع  خصوصًا   ، مماثلة  مبادرات  ختطيط 
هذه  أن  إىل  مشريين   . التنموية  أهدافها  حتقيق  فـي  اإلمارة  تستخدمها 

الرؤية سيكون لديها إنعكاسات إجيابية على كل املنطقة ، وبذلك ستضيف 
كونها مركزًا  إىل جانب  إقليمية  بوابة سياحية  بكونها  آخر هلا  دبي عنوانًا 

ماليًا واستثماريًا وجتاريًا .

مدرسة سياحية
إنه يعترب دولة اإلمارات ودبي   ، اللبناني  السياحة  ، وزير  وقال فادي عبود 
للتعلم  صفوفها  فـي  التسجيل  اجلميع  على  سياحية  مدرسة  خصوصًا 
اإلمارة خالل  فـي هذه  اليت أجنزت  العمالقة  اإلجنازات  أن  إىل  ، مشريًا 
قد  باخلصوص  والضيافة  السياحة  وفـي  القطاعات  كل  فـي  وجيز  وقت 
. مشريًا إىل  العامل للوقوف إحرتامًا وتقديرًا حلكومتها ومسؤوليها  دفعت 

أنه ينظر إىل دبي كقصة جناح ال مثيل هلا فـي العامل .
وأضاف أن هذه العوامل دفعت لبنان إىل التفكري بإستخدام دبي كمرجعية 
لشبكات  إمتالكها  ظل  فـي  خصوصًا  لبنان  فـي  للسياحة  للرتويج  وبوابة 
بدءًا  واألذواق  األسعار  كل  وتليب   ، بلبنان  العامل  تربط  عاملية  طريان 

باإلماراتية واإلحتاد والعربية وحتى فالي دبي .

مصر وليبيا ولبنان والمغرب والكويت واألردن وتونس تبحث اإلستفادة من تجربة اإلمارة .
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166 مليار دوالر ثروات أغنى 100 عربي

كشفت جملة )فوربس - الشرق األوسط( النقاب عن قائمة األثرياء العرب لعام ،2014 
وقد عرضت اجمللة فـي عددها الصادر فـي شهر إبريل/ نيسان ، قائمة بأصحاب 

املليارات واملاليني من 13 دولة فـي العامل العربي ، الذين تصل ثرواتهم جمتمعة
07 .166 مليار دوالر . وسواء أكان ممن صنع ثروته بنفسه أو ورثها عن عائلته ، فإن 
. ويوجد من بينهم 45 شخصًا  كل واحد منهم مجع ما ال يقل عن 140 مليون دوالر 
ميلكون املليارات ، وتبلغ ثرواتهم جمتمعة 7 .147 مليار دوالر . كما إنضم 4 أشخاص 

جدد إىل قائمة هذا العام .
تصدر القائمة الوليد بن طالل ، بثروة تقدر ب 4 .20 مليار دوالر . ويأتي فـي املرتبة 
يليه   ، دوالر  مليار   16 تبلغ  بثروة  صفرا  جوزيف  لبناني  أصل  من  الربازيلي  الثانية 

السعودي حممد العمودي بثروة تبلغ 3 .15 مليار دوالر .
ويأتي ضمن الـ12 األوائل شخصيات من مصر ودولة اإلمارات ، فـي حني إنضمت 
فـي  املتخصص   ، مواطنها  بدخول  املليارات  أصحاب  لقائمة  مرة  ألول  اجلزائر 

الصناعات الغذائية ، أسعد ربراب .
وتأتي مصر باملرتبة الثانية  بوجود 15 ثريًا ، تليها اإلمارات بوجود 14 ثريًا ، وحجم 
ثرواتهم 52 .18 مليار دوالر ، بينما حياول لبنان جاهدًا البقاء فـي املركز الثاني من 

حيث جمموع الثروات مببلغ قيمته 65 .30 مليار دوالر .
ومجع 21 ثريًا عربيًا ثرواتهم من العمل فـي قطاع البنوك ،  فـي حني بلغ عدد األثرياء 
الذين مجعوا ثرواتهم من قطاعي بيع التجزئة والتنوع 14 شخصًا لكل قطاع . كما أنه 

يعرض القطاعات والصناعات اليت حققت هلم الثروة .
األثرياء العرب الـ 20 األوائل :

1 -  الوليد بن طالل ، 4 .20 مليار دوالر مصدر الثروة : اإلستثمارات ، السعودية ، العمر 
: 59 عامًا .

2 -  جوزيف صفرا ، 16 مليار دوالر مصدر الثروة : بنوك ، لبنان  -  الربازيل .
3 -  حممد العمودي ، 3 .15 مليار دوالر ، مصدر الثروة : النفط  -  متنوع ، السعودية .

4 -  نصيف سايروس ، 7 .6 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلنشاءات ، مصر 
5 -  عبداهلل بن أمحد الغرير وعائلته ، 8 .4 مليار دوالر، مصدر الثروة: متنوع، اإلمارات 
6 -  ماجد الفطيم ، 5 .4 مليار دوالر ، مصدر الثروة: العقارات  -  التجزئة ، اإلمارات .

 : الثروة  ، مصدر  .3 مليار دوالر   5  ، الكبري  -  األمري سلطان بن حممد بن سعود   7
مزارع األلبان ، السعودية ، العمر : 60 عامًا .

8 -  أسعد ربراب ، 2 .3 مليار دوالر ، مصدر الثروة : األغذية  -  عصامي ، اجلزائر .
9 -  جنيب ميقاتي ، 1 .3 مليار دوالر ، مصدر الثروة : االتصاالت ، لبنان . 

10 -  طه ميقاتي ، 1 .3 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلتصاالت ، لبنان ، العمر: 69 عامًا .
11 -  حممد العيسى ، 1 .3 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلستثمارات ، السعودية .

12 -  حممد منصور ، 1 .3 مليار دوالر ، مصدر الثروة : استثمارات متنوعة ، مصر، 
العمر : 66 عامًا .

13 -  عثمان بن جلون ، 8 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : البنوك والتأمني ، املغرب .
14 -  جنيب ساويرس ، 8 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلتصاالت ، مصر ، العمر: 

59 عامًا .
15 -  زياد املناصري ، 8 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلنشاءات ، األردن  -  روسيا .

16 -  سيف الغرير وعائلته ، 8 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : متنوع ، اإلمارات .
  - السيارات  جتارة   : الثروة  مصدر   ، دوالر  مليار   2.  5  ، الفطيم  عبداهلل    -  17

اإلستثمارات ، اإلمارات .
18 -  عبداهلل الراجحي ، 4 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : بنوك ، السعودية . 

19 -  أنسي ساويرس ، 4 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : اإلنشاءات  -  اإلتصاالت ، 
مصر ، العمر 84 عامًا .

20 -  صاحل كامل ، 4 .2 مليار دوالر ، مصدر الثروة : متنوع ، السعودية .

و يستعرض عدد جملة )فوربس -  الشرق األوسط( أيضًا قائمة كاملة بأمساء أغنى 
أثرياء العامل، وقد كشف البحث الذي أجرته اجمللة أن صافـي ثروة 1645 مليارديرًا، 
.5 تريليون   4 أن كان  .6 تريليون دوالر بعد   4 بلغ  العام  ، هلذا  من ضمنهم 42 سيدة 

دوالر عام 2013 .

عن  إبتعد  أن  بعد  دوالر  مليار   76 قدرها  بثروة  القائمة  ليتصدر  غيتس  بيل  وعاد 
الثاني بثروة  املركز  ، ليرتاجع املكسيكي كارلوس سليم احللو إىل  الصدارة 4 أعوام 
قدرها 72 مليار دوالر . وحيتل أمانسيو أورتيغا ، ملك بيع التجزئة فـي إسبانيا ، املركز 

الثالث بثروة قدرها 64 مليار دوالر يليه وارن بافت بثروة قدرها 2 .58 مليار دوالر .
كما انضم جان كوم ، مؤسس ال)واتس آب(، إىل القائمة ألول مرة هذا العام بعد أن 

باع التطبيق لـ )فيسبوك( مقابل 19 مليار دوالر ، حصته منها 8 .6 مليار دوالر .
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إستثمارات
وقالت املهندسة إكرام باش إمام ، وزيرة السياحة الليبية ، إنه ال حدود للطموح 
 20 حتقيق  ولذلك   ، طموحًا  العربية  املدن  أكثر  ودبي  السياحة  جمال  فـي 
مليون سائح حبلول 2020 يعترب حقًا مشروعًا هلا ، خصوصًا وهي متلك كل 
جلذب  إدارية  وتسهيالت  مادية  إمكانات  من  الرؤية  أهداف  حتقيق  مفاتيح 

االستثمارات العاملية، وموقع جغرافـي مميز وشبكة خطوط جوية .
وأضافت » إذا قيمنا ما حققته اإلمارة فـي الفرتة السابقة مع األخذ باالعتبار 
بالعكس  بل   ، السياحي  القطاع  يتضرر  أن  دون  العاملية  األزمة  جتاوزت  أنها 
حافظ على مستويات منوه القوية ، سنجد أننا أمام واقع حيتم علينا الثقة بأن 
دبي قد تستطيع حتقيق أكثر من 20 مليون سائح حبلول 2020. وخصوصًا أنها 

املكان املثالي حاليًا لكل اإلستثمارات العاملية فـي هذا القطاع .

تجربة مثالية
كيف  اليوم  تبحث  الوزارة  إن   ، املصري  السياحة  وزير   ، زعزوع  هشام  وقال 
 ، مصر  فـي  السياحة  قطاع  تطوير  أجل  من   2020 دبي  رؤية  من  تستفيد 
اليت  عربيًا  الوحيدة  حاليًا  جيعلها  ما  اإلمكانات  من  متلك  وأنها  خصوصًا 
جتربة  أن  إىل  مشرية   ، أيضًا  وجتاوزه  الرقم  هذا  إىل  الوصول  تستطيع 
والعامل  مصر  هلا  تشهد  مثالية  جتربة  حتديدًا  دبي  وجتربة  ككل  اإلمارات 

أمجع باإلمتياز .
تكون  قد   ، العامل  فـي  كثرية  سياحية  إسرتاتيجية  خطط  هناك  بأن  وأفاد 
أن  الباقي  األخرية عن  ما مييز  لكن   ،  2020 دبي  رؤية  املبادئ مع  فـي  شبيهة 
العامل تعود على حتقيق دبي ألهدافها بطريقة إستثنائية وجبودة عالية ، مع 
املقومات  اإلستفادة من كل هذه  . وعليه جيب  تنفيذ فريدة  آليات  إستخدام 

للنهوض بالسياحة املصرية .

جزيرة النخلة
وقال حلسن احلداد ، وزير السياحة املغربي ، إن اجملهودات الكبرية اليت قامت 
وتقوم بها حكومة دبي فـي تطوير القطاع السياحي هي جمهودات إستثنائية 
 ، والعقارات  التحتية  البنية  قطاعي  فـي  اإلستثماري  الشق  فـي  خصوصًا   ،
مشريًا إىل أن جزيرة النخلة كمثال كشفت بعدًا آخر وحكمة وذكاًء فـي كيفية 
رفع الطاقة اإليوائية ليس فقط على اجلانب الفندقي بل أيضًا فـي ما خيص 

الشقق والفيالت .
سائح  مليون   20 حتقيق  جتعل  قوية  كثرية  عوامل  متلك  دبي  أن  وأوضح 
واحدًا من عمالقة  اليوم  الذي ميثل  اإلمارات  ، مستداًل بطريان  املتناول  فـي 
، كما أشار  الطريان عامليًا والذي ميثل منصة إنطالق مثالية لتحقيق الرؤية 
جتعل  دبي  متلكها  اليت  املعرفة  وأدوات  والسياحية  التقنية  اخلربة  أن  إىل 
منها مقصدًا ومرجعًا لباقي دول املنطقة فيما خيص سبل تطوير اجملاالت 

السياحية والقطاعات املرتبطة .

األجرأ عربيًا 
وقالت ماجدة بهبهاني ، مدير إدارة السياحة الكويتية : » أعتقد أن دبي تعترب 
اخلليجية  املنطقة  تعترب  أيضَا  وهي   ، مبادرات  هكذا  إلطالق  عربيًا  األجرأ 
املناطق ومبا  باقي  باملقابل جند   ، العاملية  إىل  اليت وجهت سياحتها  الوحيدة 
، ولدبي احلق الكامل  فيها الكويت ال تزال توجه سياحتها حنو اإلقليم فقط 
فـي هذا ، حيث انها متلك من اإلمكانات ما جيعلها وجهة سياحية شاملة من 
الدرجة األوىل ، سواًء على الصعيد اخلليجي واإلقليمي وحتى العاملي ، حيث 

والوجهات  ولندن وميونيخ  باريس  إنها توضع فـي نفس سطر اخليارات مع 
السياحية العاملية « .

وجهة واحدة
وقال عبد الرزاق عصام عربيات ، مدير عام هيئة تنشيط السياحة األردنية : 
» نعتمد على السوق اإلماراتي بشكل كبري فقد وصل عدد السياح من اإلمارات 
إىل األردن فـي العام 2020 حوالي 7 آالف سائح، كما إستطعنا حتقيق نصف 
هذا الرقم فـي الربع األول من العام احلالي ، وحنن نعمل على مضاعفة هذا 

الرقم مستقباًل عرب رفع مستويات التسويق والرتويج « .
وأشار إىل أن رؤيتهم لدبي كنموذج حيتذى به تنبع من إميانهم بأن اإلمارات 
األردن عامليًا  بوابة لتسويق سياحة  ، بل  للسياح  ودبي ال متثل فقط مصدرًا 
السياحة  بقوة على خارطة  نفسها  اإلمارة فرض  استطاعت  أن  بعد  وذلك   ،
خالل السنوات القليلة املاضية ، مؤكدًا على أن رؤية دبي 2020 متثل مسلساًل 

جديدًا يضاف إىل تاريخ جناحات اإلمارة سياحيًا .
وأكد أن إنعكاسات هذه الرؤية ستشمل كل الدول اإلقليمية ، مبا فيها اخلليج 
ومصر والشام وغريها ، مشريًا إىل أن األردن يعمل حاليًا على إجياد صيغة 
» وجهة سياحة  واألردن  اإلمارات  لتكون  البلدين عامليًا  تروجيية موحدة بني 
اليت  السياحية  املقومات  بأن  للموضوع  نظرتهم  أن  على  مؤكدًا   ،  » واحدة 

ميلكها البلدان تعترب مكملة أكثر منها تنافسية .

الوجهة األولى
وقال صالح بن دخيل ، مدير قطاع األسواق العربية بوزارة السياحة التونسية 
 ، العرب  لكل  قائدًا ملهمًا  ، ميثل  راشد  الشيخ حممد بن  السمو  أن صاحب   ،
وذلك من خالل مبادراته املستمرة وحكمته فـي اختيار جمال املبادرة وتوقيت 
أن  دبي  حكومة  إدراك  على  دليل  إال   2020 رؤية  عن  اإلعالن  وما   ، طرحها 
املستقبل يكمن فـي السياحة اليت يأتي مع إنتعاشها منو فـي كل القطاعات 

األخرى كالعقارات واملالية والطريان واإلستثمارات بشكل عام .
واشار إىل أنه قبل 15 عامًا مل تكن دبي فـي خارطة السياحة إقليميًا ، أما اليوم 
فهي تعترب الوجهة السياحية األوىل فـي املنطقة وما بني أشهر الوجهات عامليًا 
، مشريًا إال أن هذا األمر ميثل مؤشرًا على ما تستطيع اإلمارة حتقيقه حبلول 
2020 ، مع أن دبي دائمًا عودت العامل على عدم توقع ما ميكن أن تقوم به ، وقال 

» أتوقع شخصيًا أن حتقق دبي 20 مليونا حتى قبل 2020 « .

دبي نموذج ملهم
فـي  سواء   ، وملهمة  متنوعة  إقتصادية  مناذج  احلديث  دبي  تاريخ  يتضمن 
القرار  إختاذ  جرأة  فـي  الفارقة  عالمتها  تبقى  لكن   ، تطبيقها  أو  صياغتها 
األسواق  من  العديد  تتأخر  ومل   . التنفيذ  موضع  ووضعها  بشأنها  الشجاع 
العاملية ، اليت كانت تنظر بعني الشك لتلك التجارب ، عندما كانت فـي مهدها 
التجارب بعد جناحها  فـي ضرب احملاوالت تلو األخرى لنسخ أو تقليد تلك 

املدوي .

، وال مير عام إال  العامل  التجارب منوذجًا تقتدي به دول  اليوم أصبحت تلك 
وتستقبل دبي وفودًا رمسية رفيعة املستوى قادمة بهدف التعرف إىل جتربة 
من تلك التجارب الغنية ، والتعاون من أجل نسخها فـي تلك الدول والبلدان. 
بال  عاملية  إقتصادية  عاصمة  دبي  فـي  ترى  صاعدة  وأخرى  عريقة  أسواق 

منازع ، وتتطلع إليها على أنها النموذج احللم .

دبي هى األجرأ عربيًا ، وهى المنطقة الخليجية الوحيدة التي وجهت سياحتها إلى العالميــــة
و تملك كذلك عوامل كثيرة قوية تجعل تحقيق 20 مليون سائح فـي المتناول .
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التسويقية  واحلمالت  احلملة  هذه  خالل  من  روتانا  تستهدف 
من  ضيوفها  عدد  زيادة  إىل  بريطانيا  فـي  تطلقها  اليت  األخرى 
السياح الربيطانيني بنسبة ال تقل عن 15% خالل العام 2014 مقارنة 
من  ضيفًا   300.000 عن  يزيد  ما  روتانا  إستضافت  حيث   .2013 بالعام 
املتحدة  اململكة  من  جعل  مما   ، املاضي  العام  خالل  املتحدة  اململكة 
ثالث أكرب سوق موّرد للسياحة لفنادقها فـي اإلمارات العربية املتحدة 

بنسبة 19 %  .

وتستمر احلملة الرتوجيية على مدار السنة وقد بدأتها روتانا الشهر 
اجلاري من خالل نشر أسطول كبري من سيارات األجرة املتنقلة فـي 

شتى أرجاء العاصمة بهيئتها املتميزة . 
ويغطي شعار واسم شركة روتانا سيارات األجرة بالكامل ، وتسعى 
العربية  اإلمارات  دولة  على  الضوء  تسليط  إىل  اخلاصة  التصاميم 
مثالي  كخيار  روتانا  وإبراز  أثرية  سياحية  وجهة  بوصفها  املتحدة 
متميز بني الفنادق واملنتجعات الفاخرة املرتفة فـي اإلمارات العربية 

املتحـــــدة .

فـي شتى  املستهدفة من اجلمهور  الرئيسة  الشرائح  إىل  احلملة تضمن وصول رسائلها 
الوافدين إىل  الربيطانيني  الزائرين  ابتداًء من رجال األعمال إىل   ، أحناء لندن وما بعدها 
العاصمة ليوم واحد . ومن املزمع توسيع احللة املميزة للسيارات لتطال الديكورات الداخلية 
أيضًا ، حيث سيظهر اسم العالمة التجارية على حواف املقاعد وإيصاالت اخلدمة ، مما 
يتيح إنتشارًا أكرب السم روتانا . وإعادة تعزيز احلملة خالل » سوق السفر العاملي « املقام فـي 

مركز » إكسل لندن « للمعارض خالل شهر نوفمرب القادم .

على الرغم من مرور أيام عدة على إنتشار خرب خطوبتهما ، ما 
زال الكثريون يتساءلون كيف استطاعت احملامية أمل علم الدين 

إقناع أشهر عازب فـي هوليوود بأن يتقّدم خلطوبتها .

عن  صدر  بيان  إثر   ، رمسي  بشكل  مؤكدًا  اليوم  بات  اخلرب  هذا 
ألمل  التمّنيات  بأحر  توّجه   ، لندن  فـي  للمحاماة  أمل  مكتب 
وشغوفة  الذكاء  بالغة  كامرأة  صفاتها  على  مثنًيا   ، وخطيبها 

بالدفاع عن حقوق اإلنسان . 

وخامت خطوبة أمل ، عبارة عن حّبة أملاس ضخمة وبالغة النقاء 
على خامت من الذهب األبيض . 

أمل ُشوهدت وهي تضع هذا اخلامت ، بينما كانت تتناول العشاء 
السابقة  العارضة   ، وصديقيهما  كلوني  جورج  خطيبها  برفقة 
سيندي كراوفورد وزوجها رندي جيرب فـي أحد املطاعم الفاخرة 

فـي لوس أجنلس . .

 روتـــــــــانا تغزو لندن بحملتها الترويجية على سيـــارات

األجرة السوداء . . . ء

خاتم خطوبة أمل علم الدين من جورج كلوني
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تعمل شركة روتانا إلدارة الفنادق على تعزيز مكانتها في السوق من خالل 
الترويج لعالمتها التجارية على سيارات األجرة السوداء الشهيرة والواسعــة 

االنتشار في عاصمة الممكلة المتحدة لندن . 
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 الوليد بن طالل
 يهدي العبي فريق
 سعودي 25 سيارة

»فارهــــــة«ء

أعلن رجل األعمال السعودي األمير الوليد بن طالل 
رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضـــــــــــة 
تقديم 25 سيارة - من المتوقع أن تكون فارهـــة 
- إلى الجهــاز الفني والالعبين فـي نـــادي النصــــر 
الرياضي بمناسبة تحقيقهم ، مؤخرًا ، لقــب دوري 

المحترفين السعودي لكرة القدم .
 

الشهر  أواخر   ، حصل   ، الرياض  ومقره   ، »النصر«  نادي  وكان 
املاضي ، على لقب دوري احملرتفــــــني السعـــودي لكرة القــــدم 
فـي  السابعة  للمرة   » للمحرتفني  مجيل  اللطيف  عبد  دوري   «
تارخيه واألوىل منذ العام 1995 بعد تعادله 1-1 مع نادي »الشباب« 

فـي اجلولة قبل األخرية للمسابقة .
للتواصل  »تويرت«  موقع  فـي  حسابه  عرب  الوليد  األمري  وكتب 
اإلجتماعي » أهنئ نادي النصر بعودته إىل البطوالت وحتقيق 
والالعبني  الفين  اجلهاز  مكافأة  أعلن  املناسبة  وبهذه   ، الدوري 

بتقديم 25سيارة نظري اإلجناز احملقق « .
لسامي   ، شهرين  حوالي  قبل  أهدى  قد  الوليد  األمري  وكان   
اجلابر مدرب » اهلالل « ، سيارة » بنتلي « فارهة ، مؤكدًا أن ذلك 

يأتي دعمًا للمدرب السعودي .
ويعد األمري الوليد من الداعمني للرياضة فـي السعودية ، حيث 
لكرة القدم بالذات شعبية واسعة ، وحتظى بدعم حكومي كبري.
 وفـي سياق منفصل ، قال نادي النصر اليوم األحد إنه جدد عقد 

العبه خالد الغامدي خلمس سنوات مقبلة .
 وأكد »الغامدي« عرب حسابه الرمسي على موقع تويرت للتواصل 
لنفسي  أبارك   « قائاًل   ، ناديه  مع  نبأ جتديد عقده  اإلجتماعي 

جتديد عقدي مع النصر خلمس سنوات مقبلة « .
املنافس  للهالل  وقع  »الغامدي«  أن  مفادها  تكهنات  وثارت   
كافة  دحض  األحد  اليوم  عقده  جتديد  أن  إال  للنصر  التقليدي 

هذه األقاويل .
 وقال الغامدي فـي تغريدته أيضًا » أعتذر من القلب جلماهري 
يتقبلوا  أن  وأرجو  عقدي  جتديد  تأخري  عن   ) النصر   ( العاملي 
إال  اإلنتقادات اليت وجهت لي ما هي  إعتذاري وأعلم أن مجيع 

عتب احملبني لي « .
الثقة  قدر  على  يكون  بأن  النصر  مجاهري   » الغامدي   « ووعد   

واملسؤولية امللقاة على عاتقه .
ومل يتم الكشف عن قيمة العقد اجلديد للغامدي .

 الشرطة البريطانية تطلق حملة
»الجناح الكبير« العتقال اللصوص

اخلميس  يوم  الربيطانية  الشرطة  بدأت 
عليها  أطلقت   ، النطاق  واسعة  محلة  املاضي 
أكثر  إعتقال  عن  أسفرت   ، الكبري«  اجلناح   «
القانون  عن  اخلارجني  من  شخصًا   630 من 
واملشتبه فيهم فـي عمليات السرقة والسطو 
املسلح واملخدرات واإلحتيال ، وذلك فـي إطار 
أعقاب  فـي  هلا  تعرضت  اليت  اإلنتقادات 
إماراتية فـي  اللذين استهدفا أسرًا  اهلجومني 
صحيفة  حبسب   ، شهر  من  أقل  فـي  لندن 

البيان .
وقالت شرطة سكوتالند يارد ، فـي بيان أمس 
، إن احلملة اليت ستستمر خالل األيام املقبلة 
وشارك   ، لندن  العاصمة  أحياء  مجيع  فـي 
أفراد  و300 عنصر من  آالف   3 أكثر من  فيها 
ومكافحة  اجلرمية  منع  أقسام  فـي  الشرطة 
السرقة والسطو املسلح واملخدرات ، مدعومة 
من  أكثر  دهمت   ، البوليسية  الكالب  بوحدة 
إلختباء  احملتملة  البنايات  من  مسكن   200
، إضافة إىل  أعداد من اللصوص واخلطرين 
تعاملها  فـي  يشتبه  وحمل  موقع   200 تفتيش 
خطورة  فـي  وذلك   ، املسروقة  البضائع  مع 
تستهدف خفض اجلرمية وإعادة األمان إىل 

أحياء لندن .
ماك  الكبري«  »اجلناح  محلة  قائد  وقال 
منطقة   32 مشلت  اليت  احلملة  إن  تشيسيت 
فـي أحياء لندن ، وتعد الرابعة خالل هذا العام 
اإلجراءات  كل  بإختاذ  الشرطة  إلتزام  تؤكد   ،
وتأمني   ، وقوعها  قبل  ووأدها   ، اجلرمية  ملنع 
السكان والسياح بشكل كامل ، أثناء تنقلهم أو 
أثناء وجودهم فـي منازهلم ، مشريًا إىل أن أي 
هؤالء  قبل  من  أسرة  أو  شخص  على  إعتداء 
تكون  قد  كثرية  تبعات  عنه  ينتج  اللصوص 

مهددة للحياة .
و500  ألفًا   46 حنو  أن  املرتوبوليتان  بيان  وذكر 
 ، املاضي  العام  خالل  لندن  شهدتها  جرمية 
وإحتيال ونصب  ما بني سرقة وسطو مسلح 
، وأشارت إحصائيات شرطة العاصمة إىل أن 
نسبة اجلرمية فـي لندن اخنفضت إىل %6.2 
وأن   ،2012 بعام  مقارنة  املاضي  العام  خالل 
جرائم السرقة حتديدًا اخنفضت 19%، وبلغت 
هواتف  سرقة  ربعها  جرمية  آالف   6.5 حنو 
نقالة ، وهو يعد أدنى مستوى هلا منذ 15 عامًا .

 7.500 من  أكثر  هناك  كان  أنه  إىل  وأشار 
فـي  السرقة  بقصد  مسلح  سطو  جرمية 
العام املاضي ، بنسبة اخنفاض بلغت 8% عن 
عام  منذ  مستوى  أدنى  إىل  ليصل   ،2012 عام 
العديد  أدخلت  الشرطة  أن  إىل  آلفتًا   ،1974
املبتكرة ملنع اجلرائم  التشغيلية  من األنشطة 
ملنع  اإللكرتونية  التقنيات  أحدث  واستخدام 
إدخال  وكذلك   ، حدوثها  قبل  السطو  جرائم 
الشرعي  الطب  حتسينات عديدة على قسم 
وإستخدام   ، اجلناة  إىل  الوصول  لسرعة   ،
حيث  عليهم  للقبض  السريعة  املداهمة  فرق 

يوجدون .
وتأتي هذه احلملة الواسعة من قبل الشرطة 
على  اإلعتداء  حادث  أعقاب  فـي  الربيطانية 
 51( التميمي  حممد  على  اإلماراتي  املواطن 
من  مكونة  عصابة  قبل  من  وسرقته  سنة( 
بشقته  وجوده  أثناء   ، ملثمني  أشخاص   7
القريبة  بادجنتون  منطقة  فـي  املستأجرة 
فندق  من  تقريبًا  كيلومرتين  من  بأقل 
على  اإلعتداء  حادثة  شهد  الذي  كمربالند 
وخلود  عهود   ( املواطنات  الثالث  الشقيقات 

وفاطمة ( يوم األحد 6 أبريل اجلاري .
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أجساد  على  ترتّنح  وهي  وسحرها  روعتها  مدى  آلحظت  أنك  فـي  شك  ال 
املسرح  خشبات  على  يتألقن  وهّن  العامليات  والعارضات  هوليوود  مشاهري 
املرة ستتمتعني برؤيتها عن قرب  ، لكنك هذه  ليدي غاغا  ، وخاصة  العاملية 
. أعلنت جمموعة  ، فـي دبي   Misaharaإنها مس صحارى  . ، وفـي مدينتك 
نيويورك  األزياء فـي مدينة  املستوحاة من منّصات   ،  Misahara جموهرات 
وباريس وميالن وروما وبلغراد وملسة اجلذور األفريقية ، عن إطالقها عالمتها 
دبي  من  جاعلة   ، أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  فـي  التجارية 

حمطتها األوىل . 
أجواء  على  خاًصا  رونًقا  دبي  ليالي  ودفء  الصافية  األجواء  أضفت  وقد 
االحتفال بإطالق جموهرات Misahara ، الذي أقيم فـي أتيلييه آم فـي دبي 

ووسائل  الشخصيات  وكبار  واألزياء  املوضة  مشاهري  حبضور  مول  مارينا 
غالب  ليبا   . اإلمارات  فـي   Misahara جموهرات  بإشراقة  ترحيًبا  اإلعالم 
عن  حتدثت   Misahara جموهرات  ومبتكرة  التنفيذية  الرئيسة   ، روسكوب 
رؤية العالمة التجارية جملوهرات Misahara والرؤية اإلسرتاتيجية إلختيار 
األوسط  الشرق  منطقة  فـي  إنطالق  كنقطة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
ومشال أفريقيا ، كما حتدثت عن اإلجنازات اليت حققتها فـي أسواق نيويورك 

ولندن واجلبل األسود .
أن  ، تتطلع إىل  العامل  العديد من مشاهري  ، جموهرات فّضلها   Misahara  
الوحدة  من  املستوحى  اإلبداع  طريق  تواصل  وأن   ، اإلمارات  سكان  يتقلدها 

والسفر ، واليت تتجلى فـي األلوان والتصاميم املذهلة .
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David Beckham is presenting a new fragrance for men which adds a special twist to last year›s classic edition. 
David Beckham Classic provides a woody blend of elegant vetiver, cypress and cedar along with aromatic 
notes of mint, lime, gin tonic with spicy shades of nutmeg. Thrilled with the new perfume, David Beckham 
states: «Classic Summer is a modern and refreshing companion to hot summer days. It will be the perfect 

accessory to your summer look and I hope you›ll love it as much as I do ...»
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 COCkTAIL RECEPTION FOR THE LAUNCH OF MEA SECOND
DAILY FLIGHT TO LONDON

إستضافت السفارة اللبنانية و بحضور سعادة السفيرة أنعام عسيران حفل استقبال أقامته خطوط طيران الشرق األوسط بمناسبة تسيير 
رحلتين يوميا من مطار بيروت إلى مطار هيثرو في لندن هذا و قد حضر الحفل  بعض من أبناء الجالية اللبنانية و ضيوف عرب و انكليز و 

كوكبة من اإلعالميين و العاملين في مجال السياحة و السفر كما حضر عدد من العاملين في وكالة IkB للسياحة و السفر .

جملة أرابيسك لندن بدورها كانت متواجدة لتغطية هذا احلدث و كان لنا لقاء مع 
اليت  قصري  نعيمة  السيدة  بريطانيا  فـي  األوسط  الشرق  طريان  خطوط  مديرة 

أخربتنا عن هذه املناسبة .

أهال وسهال بك سيدة نعيمة قصير 
بداية نريد أن نبارك هذه اخلطوة اجلميلة اليت ال تعود مثارها على اجلالية اللبنانية 
أن يسافر من بريوت إىل لندن كالسوريني فـي  فقط و لكن على مجيع من يريد 

هذه األيام  .
أهال بكم و شكرا جمللة أرابيسك حضورها .

سيدة نعيمة أخبرينا بداية عن هذا الحدث الذي هو بمناسبة تسيير 
بعدما  وبالعكس  لندن  هيثرو  إلى  بيروت  مطار  من  يوميا  رحلتين 

كانت رحلة واحدة فقط يوميا ؟
اخلطوة  هذه  معهم  لنتشارك  األحباب  و  األصدقاء  جنمع  أن  أردنا  حنن  صحيح 

اجلميلة لنحتفل معا .

سيدة نعيمة ما هو الدافع األساسي لهذه الخطوة  ؟
طبعا حنن دائما نرغب فـي تطوير خدماتنا و نعطي ركابنا خيارات أفضل بإضافة 

رحلة ثانية ألنه بكل تأكيد يوجد لدينا إميان بلبنان .

الفترة  هذه  في  األوسط   الشرق  طيران  على  ضغط  هناك  أكيد 
بحكم أن مطارات سوريا مغلقة و متوقفة ؟

ال يوجد شك فـي هذا السبب و لكن على بعض الوجهات فقط و ال اعتقد أن لندن 
هي من ضمن تلك الوجهات .

الشرق  خطوط  متن  على  تقدمونها  جديدة  خدمات  يوجد  هل 
األوسط ؟

مجيع  نقدم  أصبحنا  اآلن  حنن   . للتطور  و  للتحسن  دائمُا  نسعى  حنن  ذكرت  كما 
بإمكان  احملمولة  للهواتف  خاص  تطبيق  اآلن  لدينا  أصبح  كما  إلكرتونيًا  خدماتنا 
التكنولوجيا و السرعة و  املسافر أن حيجز رحلته من خالهلا ألننا اآلن فـي عصر 

ال بد أن نواكب ذلك .

إلى  بيروت  التي تنطلق من  الرحالت  فـي األخير هل تراعون أوقات 
لندن و بالعكس ؟

هذا ضروري فهناك رحلتني األوىل تنطلق من لندن الساعة الواحدة ظهرا لتصل 
فـي  الفرق  مراعاة  مع  مساءا  النصف  و  السابعة  الساعة  متام  فـي  بريوت  إىل 
بريوت  فـي  لتحط  لياًل  العاشرة  الساعة  لندن  من  فتنطلق  الثانية  أما   . التوقيت 

الساعة اخلامسة  إال ربع صباحًا .

لعمالء  كلمة  أي  إضافة  تريدين  هل  قصير  نعيمة  سيدة  شكرا 
طيران الشرق األوسط في بريطانيا ؟

حنن دائمًا نتواصل مع العمالء الذين يتعاملون معنا سواءًا مكاتب السياحة و السفر 
أو  األفراد . خطوطنا مفتوحة و حنب أن نستمع هلم لكي نعرف حاجاتهم و أن نلبيها 

هلم مثل تسيري رحلتني يوميا فهو بناء على رغبة العمالء  .

شكرا لك جزياًل سيدة نعيمة قصير على هذا اللقاء الذي خصيت به 
مجلة أرابيسك لندن و ونبارك لِك على هذا الحدث مرة ثانية . 
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السياســــــة 
األمريكية تجاه 

العراق في ندوة 
بالمركز الثقافي 

العراقي بلندن

بالشأن  واملختصني  األكادمييني  من  العديد  حبضور 
السياسي العراقي ورموز اجلالية العراقية، أستضاف 
الثاني  السبت  مساء  بلندن  العراقي  الثقافـي  املركز 
– أبريل الدكتور خالد حمسن جابر  عشر من نيسان 
السياسة   ( املعنون  كتابه  ملناقشه  وذلك  اليعقوبي 
العراق بعد نيسان 2003( والذي شكل  األمريكية جتاه 
أطروحة الدكتوراه اليت ناهلا املؤلف . وعلى الرغم من 
بأعتباره   ، بلندن  العراقي  الثقافـي  املركز  موقف  أن 
، يستوجب األبتعاد عن   العراقية  راعيا ثقافيا للجالية 
أشكاليات  من  تثريه  قد  ملا  السياسية  املوضوعات 
أن موضوع  إال   ، وأنقسامات قد تضر بلحمة اجلالية 
الندوة – الكتاب يصب فـي أطار احلرص على العراق 
ضد  حتصينه  فـي  أماًل   ، كبوته  أسباب  فـي  والبحث 
الصحفية وحيدة  الكاتبة  قالت  وكما   ، الزمن  عاديات 
املقدادي فـي أفتتاحية الندوة ) أنه كتاب ُوضع من أجل 
ندرك  ولكي   ، العراق  وملستقبل  العراق  العراق وخلري 

األبعاد الكاملة ملا حل ببلدنا . . ( .
هذا و قد توىل الدكتور عبد الرمحن ذياب مدير املركز 
العديد من  الندوة  إدارة احلوار مع الضيف كما حضر 
الشخصيات السياسية و اإلعالمية و األدبية العراقية 

و العربية فـي لندن .



L O N D O N
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Tunisian Revolution Third Anniversary at the Tunisian Embassy .x

إطالق  وهي  نوعها  من  األوىل  تعترب  أمسية  إفتتاح  مت 
بريشة  الديوان  قصائد  يقرأ  فين  ومعرض  شعر  ديوان 
الشولي  الشاعرة سامية  الطبيبة  املبدع  للثنائي   ، الفنان 
الغرفة  سقف  حتت  اللوميي  إميان  الفنانة  والطبيبة 
و  غربي  وبتواجد  بلندن  الربيطانية  العربية  التجارية 

آسيوي وعربي من خمتلف الدول العربية .
فـي  مسؤولة  االمارة  ملياء  الدكتورة  األمسية   إفتتحت 
الغرفة التجارية بكلمة ترحيبية ومن ثم قامت الشاعرة  
كاًل  بتقديم   ، لندن  سواس  جامعة  من   ، مشتاوي  مريم 
امُلرتمجة  املقدمة  بإلقاء  وشاركها  اجلميل  الثنائي  من 
األستاذ جاك من جامعة سواس لندن . . ابتدأت الشاعرة 
بتقديم  ثم  بالرتحيب باحلضور ومن  مشتاوي مقدمتها 

الدكتورة الشولي قائلًة :
والطبيعة  الوطن  شاعرُة  الشولي  سامية  الدكتورة   «
واألنوثة . . ها هي ترسم لنا اجواًء نكاد نشتم فيها رائحَة 
وال  أبهى  ال  ألواٌن  تلونه  الذي   ، القريب   - البعيد  الوطِن 

أزهى. ال تنفصل عن الوطن طبيعُتُه . . . ”
عن  معربة  كلمتها  الشولي  الدكتورة  ألقت  ذلك  بعد 
من  قصيدتني  ألقت  ثم  ومن  حضر  من  لكل  إمتنانها 
 » اللوز  زهرة  إعتذار   « بعنوان  األوىل  اللوز  زهر  ديوانها 
واألخرى بعنوان “ األزهار رائحة ووطن ” ومن ثم قامت 
 : قائلًة  اللوميي  إميان  الفنانة  بتقديم  مشتاوي  السيدة 
»زهر اللوز مجع اجلمال من أطرافه فإىل جانب الشعر 
رصعت الدكتورة الفنانة إميان منصور اللوميي صفحاته 
كلماته  تغازل  والسريالي  الواقعي  الرسم  من  بلوحات 
سحرًا . . . واليوم وللمرة األوىل يتم حفل توقيع حبضور 

الشاعرة والرسامة معًا . . . «
 “ وبعد ذلك حتدثت الدكتورة اللوميي وشكرت احلضور 
وحتدثت عن املعرض وكيف إستوحت لوحاتها من ديوان 
الدكتورة الشولي . . وعن هذه التجربة  الفريدة من نوعها 

ومدى سعادتها بها . .
بعد ذلك قامت الدكتورة الشولي بإهداء وتوقيع الديوان 
لكل  املناسبة  هلذه  والدها  إياه  أهداها  الذي  بالقلم 
اللوحات  بشرح  فقامت  اللوميي  الدكتورة  وأما  احلضور 

للحضور وتوقيع البطاقات اليت حتمل رسوماتها هلم . .
نال املعرض إعجاب احلضور ووصفوه بالفريد من نوعه 
وعلى  فتيات سعوديات  وأشرف عليه  به  قام  حيث من 
من  كاًل  املعرض  مجع  وكيف  التعليم  من  عالي  مستوى 

التألق واألناقة والبساطة فـي نفس الوقت  . 
فـي  طبيبة  الشولي  سامية  الدكتورة  أن  بالذكر  اجلدير 
طبيني  إجنازين  وهلا  واحلساسية  املناعة  علم  ختصص 
رسائل   ، البيلسان  ربى   ( مؤلفات  عدة  إىل  باإلضافة 

املنفى ، زهر اللوز (
و الدكتورة إميان اللوميي طبيبة مبتعثة بكندا فـي قسم 
طب األطفال وهي فنانة شاركت فـي معرض شخصي 
مشرتك بعنوان ) مرة أوىل ( سنة  2013 . وحصلت على 

عدة شهادات شكر . . . 

أمسية إطالق ديوان زهر اللوز في غرفة التجارة العربية البريطانية
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تريند   « املال  أسواق  فـي  لإلستثمار  الثامن  املؤمتر  فعاليات  املاضي  األسبوع  إنطلقت 
مناقشات حوارية حول  ، إلدارة  واإلقتصاد  املال  ، حبضور عدد كبري من خرباء   »2014
أنظمة وأساسيات اإلستثمار ، ورفع الثقافة اإلقتصادية واإلستثمارية لدى األشخاص 

وتوعية اجلمهور بقوانني اإلستثمار فـي الداخل واخلارج .
وتوقع  املال  أسواق  فـي  اإلجتماعي  التداول  مناقشة  املؤمتر  من  األول  اليوم  تضمن 
مؤشرات السوق املصرية من خالل األطر الزمنية املختلفة ، كما مت تناول ُأسس التداول 
لفعاليات  الثاني  اليوم  تضمن  بينما   ، الفين  التحليل  بأساليب  املصرية  األسواق  فـي 
من  عدد  عرض  وكذلك   ، البورصة  على  وتأثريه  املصري  اإلقتصادي  الوضع  املؤمتر 

خرباء املال واإلقتصاد رؤيتهم الفنية والتحليلية للبورصة املصرية لعام 2014 .
 ،2014 فـي  املصرية  البورصة  ستواجه  اليت  التحديات  ناقش  للمؤمتر  الثالث  اليوم  أما 
كما مت مناقشة آفاق جديدة للتحليل الفين ، وفـي اليوم الرابع قدم خرباء املال بعض 
النصائح للمستثمرين حول كيفية إختيار شركة الفوركس املناسبة إلستثماراتهم املالية 

وكذلك كيفية إقتناص الفرص االستثمارية .
املال  خرباء  من  كبري  عدد  قدم   ، أيام   4 ملدة  إستمر  الذي  املؤمتر  فعاليات  وخالل 
واإلقتصاد العديد من املعلومات حول البورصة واإلستثمار وتأثري التحديات السياسية 
على املنظومة اإلقتصادية ككل ، وحماولة احلصول على ثبات وإستقرار فـي األوضاع 

اإلقتصادية الراهنة .
ومن جانبه قدم عبد الرمحن متولي رئيس قسم التحليل الفين بشركة فاروس املالية 
القابضة لإلستثمارات وعضو اجلمعية املصرية للمحليني الفنيني واملشارك فـي املؤمت 
ر، وجهة نظر شركته فـي التحديات اليت تواجه البورصة فـي الوقت الراهن ، موجها 
مؤشر  أسهم  فـي  لإلستثمار  حمافظ  ختصيص  أهمها  البورصة  ملستثمري  نصائحه 
البورصة الرئيسي egx30 ، وبنفس نسب األسهم لضمان حتقيق نفس معدالت النمو 
، مما خيفف التأثري السليب على صغار املستثمرين خاصة فـي تلك املرحلة احلرجة 

اليت متر بها البورصة املصرية .

في المؤتمر الثامن لإلستثمار في أسواق المال »تريند 2014« 
اإلفصاح بالبورصة المصرية : حان الوقت لبدء الحمالت الترويجية لصندوق المؤشرات

شركات اإلستثمار الكبرى : مؤشر البورصة الرئيسي إرتفع بنسبة 88% بعد انتهاء حكم اإلخوان المسلمين . . . . 

 المؤتمر الثامن لإلستثمار في أسواق المال »تريند 2014« 

من القاهرة : شيمــــاء رؤوف



المؤتمر شهد نصائح » حيتان السوق « لمبتدئي المستثمرين . . وأسهم عامــــــر جروب وأوراسكـــــــوم 
لإلتصاالت والعربية لحليج األقطان حققت معدالت نمو فاقت المعدالت المسجلة في السوق ككل

اإلرتفاع  إىل  املؤمتر  فـي  اإلفتتاحية  اجللسة  فـي  كلمته  خالل  متولي  وأشار 
واليت   ، املسلمني  اإلخوان  بعد حكم  ما  البورصة خالل فرتة  القياسي ملؤشرات 
شهدت نسبة صعود عالية فـي EGX30 مبتوسط 88% وهو ما يشري إىل بعض 
 ، السوق  املالية فـي  واإلستثمارات  اإلقتصادية  الساحة  الذي شهدته  اإلستقرار 

على حد قوله .

وأضاف » جنحت أسهم شركات كثرية أمثال عامر جروب وأوراسكوم لالتصاالت 
والتكنولوجيا والعربية حلليج األقطان فـي حتقيق معدالت منو فاقت املعدالت 
املسجلة فـي السوق ككل ، مما زاد من حالة عدم فهم صغار املستثمرين لعملية 

التداول فـي البورصة ، وهو ما شجع حيتان السوق ملزيد من اإلستثمار« .

فـي  املستثمرين  لتحكم  القصوى  األهمية  إىل  حديثه  خالل  متولي  وتطرق 
قرارات  إختاذ  فـي  اإلجنراف  وعدم   ، البورصة  هبوط  أو  صعود  عند  سلوكهم 
أو هبوط  نتيجة صعود  الشديد  أو احلزن  الفرح  تأثرًا حبالة  إستثمارية خاطئة 

بعض األسهم ، أو عمليات البيع والشراء .

الفين بشركة  التحليل  املؤمتر حتدث وليد خليل رئيس قسم   وضمن فعاليات 
مؤشر  استهداف  مع  املصري  السوق  بصعود  توقعاته  عن   ، هريميس   EFG
شهد  السوق  أن  إىل  مشريًا   ،  2014 عام  بنهاية  نقطة  آالف   10 ملستوى   EGX30
صعود كبري فـي األسابيع القليلة املاضية ليقرتب املؤشر التالتيين من مستوى 
8600 نقطة وهي نسب كبرية جدًا ، ولكن هذا الصعود القوي تسبب فـي إخنفاض 
زيادة كبرية فـي أسعار األسهم  املؤشر دون حدوث  أرتفع  التداول حيث  أحجام 
كنتيجة لذلك ، وهو األمر الذي أدى إىل حتول املؤشر التالتيين للهبوط ليقرتب 

من مستوى 7400 فـي موجة من جين األرباح .

بشركة  الفين  التحليل  قسم  ورئيس  الفين  احمللل  مجال  تامر  قال  جانبه  ومن 
العربي اإلفريقي، أن مؤشر EGX30 سيحوم خالل األسبوع القادم حول مستوى    
8700  - 8800 نقطة ، قبل أن يتخذ اجتاه هبوطي على مدار شهرين لريتكز حول 
مستوى 7380 نقطة ، ليبدأ موجة صعود كبرية بالقرب من مستوى 10700 نقطة 

فـي نوفمرب القادم .

وأضاف رئيس قسم التحليل الفين بشركة العربي اإلفريقي خالل حديثه أن من 
أهم القطاعات اليت ستشهد حترك كبري فـي األيام القادمة هو قطاع التعدين 
عند  سعرية  طفرة  حيقق  أن  املتوقع  من  والذي   ، للتعدين  أسيك  سهم  بقيادة 

مستوى 30 جنيه للسهم الواحد بدءا من 2015 القادم .

وأضاف » قطاع التعدين ليس وحده ، فقطاع اإلتصاالت من املتوقع أن حيصد 
جنيه   6.5 إىل  وصوهلا  املتوقع  تيليكوم  جلوبال  بقيادة  كبرية  صعود  موجة  على 

خالل ما تبقى من العام اجلاري .

وقال احمللل الفين حممد الزيات رئيس قسم التحليل الفين بشركة انرتناشيونال 
األسابيع  خالل  السوق  سيشهده  الذي  التصحيح  أن   ، سيكيورتى  فينانشيال 
القادمة سيفيد السوق املصري بشكل كبري ، حيث إنه ميثل دافع قوي لوصول 
السوق إىل مستويات جديدة ، ليصل املؤشر الثالثيين مستوى 9000 نقطة حبلول 
يبدأ  ثم  نقطة   8600 إىل  ليصل  هبوطا  املؤشر  يتحول  أن  قبل   ، القادم  سبتمرب 

موجة الصعود فـي نهاية العام ليصل إىل 10 آالف نقطة .
اخنفاض  خبصوص  خليل  وليد  تصرحيات  على  حديثه  خالل  الزيات  وأكد 
أحجام التداوالت خالل فرتة الصعود األخرية واليت وصل فيها مؤشر الثالثيين 

إىل مستوى 8600 نقطة بنسبة صعود 61% ألول مرة منذ يوليو 2013.

، أن  بـ » بلتون«  التحليل الفين   وأوضح احمللل الفين مهاب عجينة رئيس قسم 
مؤشر EGX30 سيتجه إىل مستوى 7300 نقطة على املدى القصري ، مشريًا إىل 
أن هذا املستوى سيمثل نقطة شرائية قوية  للمستثمرين ، قبل أن يتجه املؤشر 
للصعود جمددًا ليصل إىل 8600 نقطة بنهاية مايو القادم ، إلستمرار موجة صعود 
للشراء  إحجام  ميثل  رمبا  ما  وهو   ، العام  بنهاية  نقطة   9500 مستوى  إىل  تصل 

والتداول خوفًا من الصعود واهلبوط املفاجئ .

من جانبه قال حممود عقل عضو اجلمعية املصرية للمحليني الفنيني أن هناك 
فـي  البدء  قبل  عليها  اإلجابة  املستثمر  على  جيب  اليت  األسئلة  من  جمموعة 
إستثمار أمواله بالبورصة ، وهي هل سيكون املستثمر مشرتي أم بائع ، وما هي 
األسهم اليت ميكن شراؤها ، وما هي نقطة الدخول ، وإذا كان املستثمر خمطئ 
فـي قراره فما هي نقطة اخلروج ، وإذا كان القرار صحيح فمتى تبدأ جين األرباح 
، وإستعرض عقل إحدى الطرق احلديثة للتحليل الفين ، واليت ميكن من خالهلا 
التعرف على نقطة الدخول وكيفية اخلروج ، ومعرفة ما إذا كان التوجه شرائي 
وآخر  سنوي  سعر  آلخر  منحنى  وجود  على  الطريقة  تلك  وتعتمد   ، بيعي  أم 
سعر شهري وأسبوعي ويومي ، ودجمهم مجيعًا فـي رسم بياني واحد، للخروج 
لدخول ساحة  للمبتدئني  وذلك سيوفر طريقة سهلة   ، السهم  لسعر  مبتوسط 

التداول .

املالية  لإلستثمارات  القابضة  بلتون  بشركة  إستثمار  مدير  مجعة  علياء  وقالت 
النصف  خالل  بلتون  لشركة  التابع   ETFs املؤشر  صندوق  طرح  املتوقع  من  أنه 
الثاني من شهر مايو القادم ، والذي سيضم حوالي 30 شركة من املدرجني مبؤشر 
EGX30 ، واليت متثل حوالي 70% من السوق املصرية وهي اليت حتتكر كثريًا من 
أسواق البورصة ، على أن يتم طرح وثائق الصندوق بالقيمة األمسية 10 جنيهات 
للوثيقة الواحدة ، مع إلزام الصندوق باإلعالن عن نسب عدم املطابقة بني املؤشر 

والوثيقة . 

صندوق  طرح  أن  أكد  فقد  الشركة  بنفس  رؤية  صندوق  مدير  واكد  أمين  أما 
املؤشرات سيساعد بشكل كبري فـي جذب سيولة جديدة مل تكن موجودة فـي 
السوق من قبل سواء على صعيد اإلستثمارات احمللية أو اإلستثمارات األجنبية ، 
خاصة أن صندوق املؤشرات املزمع طرحه يعد أول صندوق من نوعه فـي الوطن 

العربي .

ومن جانبها أشارت هبة الصرفـي رئيس إدارة اإلفصاح بالبورصة املصرية أن 
الوقت احلالي يعد األمثل لبدء احلمالت الرتوجيية لصندوق املؤشرات خاصة 
مع إستقرار األوضاع السياسية ، خاصة فـي األيام القادمة واليت من املتوقع أن 
تنتهي بإنتخاب رئيس جديد للبالد ، والبدء فـي تنفيذ خارطة الطريق ، باإلضافة 
إىل وتوافر السيولة فـي األموال املصرية ، مع توقعات بزيادة الطلب على األسهم 
املصرية مع توقعات بنجاحات ومكاسب ستحققها البورصة بالتأكيد فـي الفرتة 

القادمة .
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The new Aston Martin Vanquish has its 565bhp -6.0litre V12 lowered by 19mm, and the overall result is the best road-
going big Aston yet. It betters even the One77- at a fraction of the price.
There is no hiding that its proportions are almost exactly those of the DB9. The aluminium box-section ‘VH’ platform is 
now in its fourth (and most changed) iteration for the Aston Martin Vanquish.
Aston has enhanced its muscles and haunches, provided it with a rear-end shape that excuses the need for a spoiler 
and given it a set of aerodynamic carbonfibre blades. The new tailpipes are beautiful, and so are the carbonfibre side sill 
extensions. The typically Aston Martin side vents ahead of the front doors are rethought and beautifully expressed. But 
the turret and window shapes tell you that this is still fundamentally a DB9.
When you approach it to drive, the Vanquish is the most welcoming of cars. The butterfly doors open not just outwards 
but also upwards, away from any kerb. They’re long but not particularly heavy and will remain open at any angle, aiding 
access.
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Supercars like the new Aston Martin Vanquish deliver comfort in several different guises, the least important of which is 
the one that matters most in a Rolls-Royce, Mercedes or Ford Mondeo.
This is never to suggest that noise refinement, cosseting seats and ride comfort aren’t crucial in any new Aston; they 
indisputably are. But having driven the new Aston Vanquish it›s clear true supercar comfort comes in a tightly wrapped 
parcel containing high-speed stability, quick and uncorrupted steering and top-class levels of grip, chassis balance and 
brake retardation, all of them deployed through quick-acting and easily modulated controls.

With these advantages, a reasonable driver feels able to use the car to its potential. Without them, it becomes 
fundamentally slow, whatever the power. Aston has always been good at chassis development. Here we have an ideal 
front/mid-engined coupé with a slight rearward weight bias, midships seating for the front occupants and adjustable 
double wishbone adaptive suspension.

Aston MArtin VAnquish reView
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 Prince
 AlwAleed’s
 Four seAsons
 to lAunch
 PrivAte jet
 service

Four Seasons Hotels and Resorts, the luxury hotel 
chain co-owned by Saudi Arabia’s Prince Alwaleed, has 
introduced the hospitality sector’s first hotel branded 
private jet experience, which will fly guests between its 
global properties and offer 24 day around the world 
holiday packages.
The Four Seasons Jet comes with the hotel’s name across 
the fuselage and its iconic logo on the tail.
A completely retrofitted Boeing 757, it features interiors 
and exteriors customised by the company’s team of 
design experts, including .
The service will begin in February 2015 and will be able 
to transport up to 52 guests on and can be booked by 
concierge services in the hotel’s 92 properties worldwide.
“Taking our legendary service to the skies is a natural 
extension of what we’ve been doing in our hotels for 
more than 50 years,” says Susan Helstab, executive vice 
president marketing at Four Seasons Hotels and Resorts.
An Around the World packages is also on offer, with 
passengers beginning in Los Angeles and concluding 
with a celebratory dinner in London. The 24-day, nine-
destination journey explores various cities, exotic 
islands, architectural wonders and awe-inspiring natural 
environments, all centred around various Four Seasons 
hotels and resorts. Prices for the luxury global trek start 
from $119,000 per person for double occupancy and up 
to $130,000 for single travellers.

Marriott International has added seven 
more Residence Inn properties to its 
Middle East and Africa pipeline, as the 
company continues to focus on the 
extended stay segment in the region.
The company opened its first Residence 
Inn in the region in Bahrain in 2012 and 
has confirmed that its properties under 
the brand in Jizan, Saudi Arabia and 
kuwait will open by the end of 2014.
In addition to this, it will open seven 
further properties in the region by 2018, 

including one in Nairobi and in Algeria. 
It is expected to release further details 
on the locations of these properties 
soon.
Residence Inn vice president Diane 
Mayer said: “Across the region we see 
demand rising for this unique product 
and we are perfectly positioned with 
our expertise through the Residence 
Inn by Marriott and Marriott Executive 
Apartment brands to serve the needs of 
this distinct group of travellers.

 MARRIOTT OUTLINES
 RESIDENCE INN PLANS FOR
MIDDLE EAST
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Qatar Airways’ chief executive officer 
said on Monday that the airline was 
now fully government owned after 
the country’s sovereign fund bought a 
50-percent stake from Qatar’s former 
prime minister and other shareholders.
“We became fully government owned in 
July last year,” Akbar Al Baker said at a 
news conference in Dubai.
Baker said half of the airline had 
previously been owned by Sheikh 
Hamad bin Jassim Al Thani, who was 
also the former foreign minister, and 
some other shareholders.

“There are changes happening. Qatar 
wants to have a fair and competitive 
business environment for everyone,” a 
government source told Reuters.
Sheikh Hamad until last year was 
chief executive of the sovereign fund, 
Qatar Investment Authority, and was 
regarded as the driving force behind the 
emergence of QIA as one of the world’s 
most sought-after investors.
Baker said after the ownership change 
the airline now plans to reveal its 2013 
financial profits before the third quarter 
of the year.

 QATAR AIRWAYS NOW FULLY
OWNED BY GOV’T, SAYS CEO
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The purpose of RIO is to support and guide international investors in 
identifying regeneration projects across the whole of the country, enabling 
them to invest in projects that will not only provide a return, but also 
support the overall Uk economy.
Gulf investors have the opportunity to participate in projects that will lead 
the development of 27 million sq. m. of new prime floor space and 220,000 
homes. Investors from the Gulf will benefit from a UK Government that is 
co-invested in many of these projects, having committed AED104 billion of 
the AED600 billion pipeline, with almost a third already committed by the 
private sector.
The RIO pipeline includes landmark projects such as the Titanic Quarter 
in Belfast, a 300 acre site with a total development cost of AED6 billion 
that will include a boutique hotel, financial services centre, new retail 
development, film and media hub as well as office developments. The 
development is already home to a number of international organisations 
such as Citi, IBM and SAP.
The Paramount development, a 1.9 acre site, situated on the outskirts 
of London, and expected to be completed by 2018 is a mixed use 
development that will create Europe›s largest leisure resort including a 
studio based theme park anchored to the Paramount brand. In addition 
to the theme park, Paramount will also include an entertainment street 
consisting of food and retail outlets as well as attractions; a water park, 
a 300,000 sq. ft. events space, three hotels providing 5,000 rooms and a 
1,500 capacity theatre.
Sir Michael Bear, Chairman of UKTI›s Regeneration Investment Office, said:
«We are actively seeking Gulf investors who can participate in our really 
strong supply of regeneration projects in the UK with over AED600 billion 
in capital value. RIO acts as a broker that can help investors identify and 
invest into a credible pipeline of Uk wide regeneration opportunities. 
Through a dedicated team and private sector development experts, we are 
able to determine the criteria that make a project viable. It is our goal to 

remove barriers to investment and project delivery, enabling us to work 
closely with investors in supporting sustainable job creation as well as 
wide economic growth.» 
In order for a project to meet the RIO standard, it has to meet a minimum 
set of criteria such as having a gross development value of AED600m; 
enables job creation; outline planning permission in place; investment 
deployable within 18-12 months; provide freehold or long leasehold 
ownership; demonstrate potential for commercial returns; have a 
clearly defined investment structure; be aligned with local and central 
government ambitions; and have the support of the local authority.

UK Trade & Investment (UKTI) is the government 
department that helps UK-based companies succeed in 
the global economy. We also help overseas companies 
bring their high quality investment to the UK›s economy - 
acknowledged as Europe›s best place from which to succeed 
in global business. UKTI offers expertise and contacts 
through its extensive network of specialists in the UK, 
and in British embassies and other diplomatic offices 
around the world. We provide companies with the tools 
they require to be competitive on the world stage. For more 
information on UKTI, visit www.ukti.gov.uk/invest.

 Uk HOME TO OVER AED600BN
 IN PROJECTS OPEN TO GULF

INVESTMENT

The UK is home to a regeneration investment pipeline worth over AED600 billion, according to UK Trade & Investment›s 
(UKTI) Regeneration Investment Office (RIO), a pipeline that is open to investors from the Gulf.
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ne of Jumeirah Group’s “big priorities” is expansion within 
the GCC, with “deep discussions” currently underway with 
partners in Saudi Arabia, the company’s president and group 
CEO Gerald Lawless told HotelierMiddleEast.com.

Lawless was speaking ahead of the Arabian Hotel Investment Conference, 
being held at Madinat Jumeirah on May 4-5, an event at which Jumeirah 
Group has previously made development announcements.
“One of our big priorities in addition to development within the UAE, 
and particularly Dubai and Abu Dhabi, is also that we are in deep 
discussion with a number of parties — so nothing has been signed yet 
hence the reason that we haven’t announced anything — but we are 
in discussion with a number of parties in Saudi Arabia and we are very 
keen to broaden the footprint of Jumeirah within our home region,” 
said Lawless.

Back in January, Lawless revealed ambitions to finalise projects in the 
kingdom.
“Our big focus is on a number of contracts in Saudi Arabia in 2014. 
We have potential there and we look forward to finalising some 
negotiations that are currently under way,” he said.
Speaking to HotelierMiddleEast.com last week, he also revealed that 
he “certainly” expected there to be more Jumeirah hotels announced in 
Dubai in the coming years.
“Dubai has been awarded the World Expo 2020 and we are going to 
have to build an awful lot of hotels between now and 2020, so it’s a 
beautiful challenge to have and it’s the kind of challenge we need but 
certainly we have to, as they say, hit the ground running to make sure 
we deliver on that and I think an awful lot of the talk around AHIC this 
year was focused on Dubai itself,” commented Lawless.

 duBai’S Jumeirah seeks saudi
partners for expansion
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OOREDOO CHAIRMAN
 CALLS FOR COMPANIES AROUND THE WORLD TO INCREASE

ROLE FOR WOMEN IN BUSINESS

is Excellency delivered a speech 
on the changing role of women 
in the supply chain. As part of his 
keynote, he highlighted some of 

the work being done in emerging markets 
to address gender inequality in the business 
sphere and encouraged businesses to 
engage women as both customers and key 
partners in their success. 
H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin 
Saud Al Thani, Chairman, Ooredoo Group, 
said: “Achieving women’s participation in the 
private sector has been an essential aspect 
of Ooredoo’s business, and I believe it is also 
a critical driver of growth in economies and 
societies. From Ooredoo’s recent research 
among more than 10,500 young adults in 
17 countries across the Middle East and 
North Africa, we know that %72 of men and 
%77 of women agree that women should 
be given equal business opportunities. 
While this hopefully signifies a generational 
shift in attitudes about women’s economic 
empowerment tomorrow, I am calling for 
every business to engage women as both 
customers and key partners in success 
today.”
Ooredoo Group’s Chairman also participated 
in a panel discussion with Cherie Blair, 
Founder of the Cherie Blair Foundation 
for Women, and Beth Comstock, Senior 
Vice President, Chief Marketing Officer 
at GE. The panel, which was moderated 
by Benjamin Skinner, Co-Founder and 
Senior Vice President of Tau Investment 
Management, addressed the importance of 
men’s involvement in the effort to include 
women in the private sector and necessary 
changes for reaching full gender equality in 
the private sector.
Ooredoo supports the development of 
human growth in all its aspects, with a 
particular focus on the empowerment of 
women. This includes a range of initiatives 
to ensure women can deploy mobile 
technology to enhance their daily lives 
because employment can bring gains for 

women, their families, businesses, and the 
wider community. The company has seen 
strong success for business initiatives, 
programmes and life-enhancing mobile 
services focusing on women in the Middle 
East, North Africa, and South-East Asia. 
In Iraq, Asiacell, which is part of Ooredoo, 
researched women’s needs extensively and 
designed a breakthrough service offering 
called Almas (‘diamond’) line with features 
matching the needs of Iraqi women for 
mobile services. Since the launch of Almas 
line in April 2011, more than two million 
female customers have been connected to 
friends and family, becoming more socially 
and financially independent, thanks to their 
access to mobile technology.
Ooredoo’s company Indosatrunsa series of 
women-focused initiatives in Indonesia, all 
with the intention of improving the quality 
of women’s lives through ICT. With women 
comprising nearly two-thirds of the country’s 
entrepreneurs in Indonesia, the company’s 
Inspera (or Inspirasi Perempuan Indonesia) 
initiative focuses on ‘womenpreneurs’ and 
offers functional training through the use of 
mobile technology while providing guidance 
for how to become more independent and 
resourceful. The company’s award-winning 
mobile money service, Dompetku, provides 

working capital to more than 800,000 female 
micro-entrepreneurs who have limited 
access to affordable resources. In 2013, 
Indosat initiated Indonesia Womenpreneur 
Competition along with the Ministry of 
Women Empowerment and FimelaMagz, 
an Indonesian lifestyle magazine, as a 
challenge to ‘start-up womenpreneurs’ 
to run their business and optimize the 
use ofICT. Working with social enterprise 
RumaPulsa, the company has also enabled 
‘womenpreneurs’ to become sales agents for 
Indosat products, which empowers women 
living in rural areasby enabling them to 
become more financially independent .
Following its success in winning a 
commercial licence in Myanmar, Ooredoo 
is set to launch a leading 3G network later 
in 2014, and the company recently received 
a GSMA Foundation grant to launch a 
mobile maternal health service in Myanmar. 
Ooredoo and the Cherie Blair Foundation for 
Women also announced their commitment 
to supporting women’s entrepreneurship 
in Myanmarat the Clinton Global Initiative 
(CGI) Annual Meeting in September 2013. 
The two organisations are developing 
a franchisee model to enable 30,000 
women by 2016 in Myanmar to become 
entrepreneurs by selling prepaid Ooredoo 
airtime to their communities. This initiative 
aims to not only enable women to support 
their families economically, but also make a 
distinct contribution to Myanmar’s economic 
development.
The IFC’s Gender & the Economy event 
focused on engaging IFC clients and 
corporations in advancing the role of women 
as consumers, entrepreneurs, leaders and 
employees and building consciousness 
of how businesses benefit from hiring, 
promoting, and purchasing from women 
and men. The audience included senior 
representatives from for-profit and non-
profit organizations, bilateral and multilateral 
agencies, and senior leadership of the World 
Bank Group (WBG).

h

H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, Chairman of Ooredoo Group, 
participated in Gender &the Economy, an event hosted by World Bank Group’s International Finance 

Corporation on Monday, 14 April in Washington, D.C.
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IFA Hotels & Resorts (IFA HR), the largest foreign investor 
on the Palm Jumeirah, announced on Monday that it 
has been awarded the first Middle East master franchise 
agreement from keller Williams, the largest real estate 
franchise in North America.
As part of the deal, an IFA HR-backed group of business 
leaders will soon open a Keller Williams office in Dubai, a 
statement said, with the venture being led Werner Burger, 
who also serves as CEO of IFA Hotels & Resorts South 
Africa, regional director Piaras Moriarty Alvarez, and keller 
Williams Dubai CEO Zhann Jochinke.
khaled Esbaitah, CEO, IFA Hotels & Resorts Middle East, 
said: «With more than 2,000 keys handed over and more 
than 1,000 units still under development on the Palm, we 
have an in-depth understanding of the UAE real estate 
sector. 
The franchise agreement for KW Dubai is a joint venture 
between IFA HR and a South African company that has 
already successfully introduced keller Williams into the 
Northern kwa-Zulu Natal and the Western Cape.
eller Williams is the largest real estate franchise in North 
America with more than 97,000 associates and is based 
in Austin, Texas. The company began expanding beyond 
North America two years ago. 
Since then, it has awarded master franchise agreements in 
dozens of countries, including Austria, Germany, Indonesia, 
South Africa, Switzerland, Turkey, the Uk and Vietnam. 
«We are constantly looking for the right business leaders 
to share the keller Williams mission, vision and culture 
around the world,» said Chris Heller, president of keller 
Williams Worldwide. «We are excited by the opportunity to 
work with IFA HR and its talented team to help real estate 
professionals in Dubai grow their business and serve clients 
at the very highest level.»
Burger added: «KW Dubai is a great strategic fit linking 
Africa and the Middle East.We›re seeing increased client 
movement between the regions and anticipate strong 
cross-selling and marketing opportunities. 
«I firmly believe that the Keller Williams model is going to 
change the world of real estate in the Middle East.»
The longterm goal is to roll out kW franchises across the 
Middle East through strategic partnerships in key markets, 
the statement added.
keller Williams Realty, Inc. is the largest real estate 
franchise company in North America, with approximately 
700 offices around the world. 

 LARGEST US REAL
 ESTATE

franchise to launch ops in Dubai
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 New Luxury free-hoLd resideNtiaL
 buiLdiNg oN AmwAj islAnds

 to be LauNched at the
GulF ProPerty show

Impact Estate WLL has been appointed by the prominent developer, Lona Real Estate Development 
BSC, to launch a luxury residential complex named Amwaj Waves at the Gulf Property Show, which 
will take place at the Bahrain International Exhibition and Convention Centre from 6 to 8 May 2014. 

he project is substantially completed, with the 
first two buildings opening to the public in 
February 2015.

The Amwaj Waves Development is set in the heart of 
Amwaj Islands in the close proximity to the waterfront 
and only a walking distance to the Lagoon with its array 
of shops and restaurants. The project comprises two 13- 
and two 7-storey high buildings made up of stunning 
contemporary architectural design, and without a doubt 
it will add charm to the rapidly changing landscape of 
Amwaj Islands. 
A large part of the development’s buildings will be 
operated by the Gulf Hotels Group where they have 
created a luxury serviced apartment complex, called The 
Gulf Residence Amwaj, scheduled to open its doors early 
first quarter 2015. 
The remaining buildings will be for residential sale, with 
the 13-storey building that boasts 87 spacious apartments 
available for purchase by private investors, some 
apartments with stunning sea views.
The Amwaj Waves complex will feature an incredible range 
of recreational features, including a 3500 square meter 
landscaped podium, sauna and steam rooms, three gyms, 
children’s swimming pool, 230 sq.m. adult pool, Jacuzzi, 
fountains and Koi Ponds, six BBQ areas, jogging track and 
a children’s play area for guests and residents to enjoy. 
“This is a very unique and prestigious project, now almost 
completed, which I am very proud to be involved in,” said 
Lona’s Projects Director, Mr. Chris Woodrow.
Offering its residents the best of both worlds by combining 
the bustling cosmopolitan lifestyle with an island living 
experience in close proximity to the waterfront, Amwaj 
Waves offers spacious two and three bedroom apartments 
in addition to four luxurious penthouses. While boasting 
panoramic city and sea views all apartments have been 
designed in a modern contemporary style with a focus on 

quality and functionality. Each unit has a spacious living 
and dining areas, with large balconies designed to offer 
fine views from any outlook.
There are different layouts and characteristics available 
to choose from. The two-bedroom apartment sizes vary 
from 121 to 125 sq. m, three-bedroom – 174 sq. m. and 
Penthouses offer a total area of 208 up to 245 sq.m. 
Special pre-launch prices will be released at the property 
show and will start at BD92,257 for a two-bedroom unit. 
The residential free-hold building is scheduled for a 
completion third quarter 2015, with fully furnished show 
apartments available for viewing from now.
Impact Estate w.l.l. is a subsidiary of Impact w.l.l. and is 
a privately held full-service real estate company based in 
the kingdom of Bahrain. The focus of the company is to 
provide unrivalled and specialized service and consultancy 
in the real estate sector.
The company’s expertise covers project marketing 
including feasibility studies, market assessment and 
project launching, property and building management 
together with rental activities and tenancy management, 
commercial and residential property brokerage as well 
as relocation. A diversified team of highly competent 
and knowledgeable professionals with a considerable 
experience is keen to help clients successfully meet their 
real estate objectives. 
Personalized client service and high professionalism 
attract developers and landlords as well as individual 
and corporate clients. Impact Estate has a strong 
reputation built on providing solutions, trust, respect, 
and responsiveness and is now one of the most sought 
after companies for real estate advisory and consultancy 
in Bahrain. 

The company has a proven track record having successfully 
completed numerous client projects worth in excess of 
US$ 200 million.

t
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 Kuwait
 uncovers fake
 university
degree racket

An investigation has been launched into the 
Kuwaiti traffic department after expats were 
found to have bought fake university degrees 
and then used them to obtain a driver’s 
licence.
Last year, kuwait introduced stringent new 
requirements to qualify for a driver’s licence 
in a bid to reduce traffic congestion.
The requirements, which only apply to expats, 
include having a university degree or a visa 
specifically to work as a household driver.
A ban on issuing new driver’s licences to 
expats also was temporarily put in place, 
while thousands of foreigners have been 
deported for traffic offences in recent years
According to kuwait Times, immigration 
detectives this week arrested three men who 
allegedly sold forged university degrees to 
foreigners seeking a driver’s license.
The alleged crime was detected when a 
Syrian man allegedly admitted he had re-
gained his licence that had been confiscated 
during a traffic police crackdown by buying a 
fake university degree and bribing two traffic 
department employees.
Several traffic department employees also are 
being questioned over their involvement in 
issuing illegal driver’s licences.

 OMAN seen to report highest
Mideast tourism growth: WttC

The World Travel and Tourism Council (WTTC) 
has said Oman is expected to lead the Middle 
East in terms of growth in the travel and tourism 
industry and to post one of the strongest growth 
rates worldwide in the sector in 2014, Muscat 
Daily has reported. The direct contribution of the 
travel and tourism industry to Oman’s GDP in 
2013 was OR982.8m, of 3%, and this is forecast 
to rise by 10.2% to OR1.08bn in 2014, the WTTC 

said in its annual Travel and Tourism Economic 
Impact 2014 report. “This primarily reflects the 
economic activity generated by industries such as 
hotels, travel agents, airlines and other passenger 
transportation services (excluding commuter 
services). But it also includes, for example, the 
activities of the restaurant and leisure industries 
directly supported by tourists in Oman,” WTTC 
said.

The Saudi cabinet has formed a high-
level committee to establish a commercial 
arbitration centre for local and international 
commercial and civil disputes, under the 
Council of Saudi Chambers (CSC), Arab News 
has reported. The centre would represent 
the kingdom in the field of commercial 
arbitration domestically and internationally in 

coordination with the justice ministry. It would 
have a fund to provide arbitration aid, said 
culture and information minister, Abdul Aziz 
Khoja. “Its jurisdiction will not cover disputes 
concerning administrative, personal and 
criminal cases and where reconciliation is not 
permissible,” he said.

 KsA sets up commercial arbitration
centre





DFS Group, a luxury travel retailer, announced 
the opening of its first luxury fragrance boutique, 
Fragrances by DFS, at Abu Dhabi International 
Airport at Terminal 3.
The boutique will offer a number of brands and 
fragrances that are completely new to travel retail. 
The new fragrance offering will comprise a number 
of new brands, including perfumes that will be 
exclusive to DFS worldwide in travel retail and in 
the Middle East region, such as Diptyque, Xerjoff 
and The Different Company.
Fragrances by DFS is a 250 square metre retail 
space, with fragrances available from 65 of the 
world’s most legendary fragrance Maisons and 
boutique artisan brands.
“DFS has created a truly unique and sophisticated 
shopping experience for the global traveller. We 
enjoy a long-standing relationship with DFS and 
are very excited to offer to our distinguished 
clientele this exclusive fragrance selection,” says 
Mohammad Al Bulooki, chief commercial officer, 
Abu Dhabi Airports.

 First luxury fragrance boutique for DSF
Group launches in Abu Dhabi
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 mAF ends Bahrain management deal with
Kempinski
Kempinski Hotels and Dubai’s Majid Al 
Futtaim have announced they have reached 
an agreement to end the hotel management 
deal for the Kempinski Grand and Ixir 
Hotel Bahrain City Centre in Manama, 
Gulf Daily News has reported. Kempinski 
Hotels will continue to manage the hotel 
up until midnight on June 30 when it 
will formally hand over the property to 
Majid Al Futtaim, the hospitality group 
said. “Our studies of the changing market 
requirements informed our decision to 
adopt a two distinct brand strategy for the 
two-tower hotel in Manama,” Majid Al 
Futtaim- Properties chief executive George 
Kostas said. “We will announce the new 
brands in due course,” he added.
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n its 110-year history Oris has proven time and again that it is one of 
the world’s most innovative watch brands. It was the brand’s founding 
partners’ dream to produce high-quality watches, that were also 
value for money, and that spirit continues to inspire and motivate the 

company today. 
Not only that, but Oris has always maintained a tradition of developing 
useful watches with functions that serve a practical benefit for their 
owners.
To mark its 110th anniversary, Oris has recently announced the Oris Calibre 
110, the first mechanical movement developed from the ground up by Oris 
for 35 years. A hand-wound calibre, it features a 10-day power reserve and 
a patented non-linear power reserve indication. These two complications 
have never come together before. Uniting them provided an exceptional 
challenge for Oris’s in-house team of watchmakers and designers, who 
worked with Swiss technical specialists and with L’École Téchnique Le 
Locle on the project over a period of 10 years. The result is a milestone 
in mechanical watchmaking. It has been achieved using a combination of 
industrial techniques and engineering. Each calibre will be hand-assembled 
and tested in Oris’s Hölstein factory by expert watchmakers, some of 
whom have worked with the brand for over 40 years. 

“While Calibre 110’s edges are all hand-bevelled and hand-polished, the 
bridges’ large surfaces retain their untouched industrial beauty. Calibre 
110 is a fine-watchmaking movement produced using honest, industrial 
principles, and fits with the Oris philosophy of making sensibly priced 
luxury Swiss watches. More than that, it demonstrates Oris’s exceptional 
know-how and ambition, both of which are the fruit of 110 years of 
mechanical watchmaking experience. The Calibre 110 will appear in a new 
watch, the Oris 110 Years Limited Edition in steel, and in solid 18-carat 
rose gold. There will be 110 pieces in 18 carat rose gold and 110 pieces 
in stainless steel. We urge our patrons to watch out for this marvel of 
a timepiece, a symbol of the brand’s rich 110 year legacy,” says Mr. 
Madhusinh Jesrani, General Manager, Khimji’s Watches.
Khimji’s Watches is one of Muscat’s leading franchisees for luxury watches, 
jewelry, accessories and writing instruments. Set up in 1973, Khimji’s 
Watches offers a range of global designs from Rolex, Cartier, Chopard, 
Piaget, Mikimoto, Girard Perregaux, Tudor, Oris, Frederique Constant, Bells 
& Ross, and Caran D’ache. Khimji’s Watches also has an exclusive Rolex 
standard Service Centre that offers aftercare services for all its premium 
watch brands. The Khimji’s Watches showroom is located at Way No. 3036, 
Building No. 2825, Al Ufouq Building, Shatti Al Qurum, Muscat.

 watch out for innovative
oriS caliBre 110

i
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 $55m
 DiAmonD
 wAtch GoeS
 on SAle in
 DubAi

British jeweller Graff Diamonds has chosen 
Dubai as the first location to launch sales of 
its $55m ‘Hallucination’ watch, which was 
unveiled Baselworld 2014 watch a jewellery 
show in Switzerland last month
The wrist watch is currently available for 
viewing upon request at Graff’s exclusive 
stores in the Dubai Mall and Burj Al Arab.
The ladies’ watch features a pink face and 
more than 110 total carats of rare fancy 
coloured diamonds.
The London-based firm said the piece took 
thousands of hours to complete.

The concept for the timepiece came directly 
from Laurence Graff, chairman of Graff 
Diamonds, with the help of the company’s 
team of designers, gemologists and 
craftsmen.
“The Graff Hallucination is a sculptural 
masterpiece, a celebration of the miracle of 
coloured diamonds,” said Graff.
“For many years I have thought about 
creating a truly remarkable watch that 
illustrates our all-consuming passion for 
diamonds. The Hallucination has made my 
diamond dream a reality.  saudi Arabia readies to open

culture hall in u.s.x

Saudi Arabia’s Cultural Mission in the United 
States is readying to inaugurate the king 
Abdullah Cultural Hall in Washington DC, 
which aims to bridge the cultural divide by 
displaying exhibits on Saudi culture.
Set to open its doors at the end of May, the 
Cultural Hall is being billed as a touristic and 
cultural destination, which will inform visitors 
about Saudi history, culture and heritage, 
according to Dr. Mody Alkhalaf, assistant 
attaché for Cultural and Social Affairs at the 
Cultural Mission.
Meanwhile, the Saudi Cultural Attaché to the 
U.S. Mohammad Aleissa said the exhibits 
will show “our prosperous present and the 
kingdom’s advanced status among nations, 
something that needs to be shown to the 
world.”

Regarding why Washington DC was chosen as 
the home of the project, Aleissa said that the 
city represents “a crossroad for international 
civilizations.”
The official added that Saudi Arabia is an 
important country about which some people 
wish to learn more, “that is why we are aiming 
to make this hall one of the most prestigious 
cultural landmarks,” he said.
Alkhalaf noted that common questions 
included those related to the Islamic 
pilgrimage of hajj, adding that the hall would 
address those queries by featuring a virtual 
tour of hajj and would include information on 
the meaning behind this religious obligation.
According to the Cultural Mission, the hall 
will also show a documentary about Saudi 
Arabia’s king Abdullah bin Abdulaziz.

Spa aficionados around the world voted 
Zara Spa at Mövenpick Resort & Spa Tala 
Bay the ‘Best Luxury Resort Spa in Jordan’ 
for 2014. 
The award is part of the World Luxury 
Hotel Awards, a global organisation 
that annually recognises hotels for their 
world-class facilities and excellent service.
“We’re very proud that our spa has been 
gaining a great deal of international 
attention over the past few years,” 
said Beat Peter, General Manager of 
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay.
Peter added that “winning is an honour, 
but also a great responsibility for our 
entire team to live up to the reputation, 
exceed expectations and always find 
innovative means to meet our guests’ 
needs”.
In addition to offering an extensive menu 
of treatments combining traditional and 
modern techniques, Zara Spa Tala Bay 
is the first in Jordan to offer experiences 
such as the ‘Ice Fountain’ that stimulates 
circulation and tightens the skin as well 
as ‘Experience Showers’ that completely 
revitalise the body through the inventive 
use of light and fragrance.

The spa covers 1,200 square metres and 
features 11 different types of treatment 
rooms. Facilities include a sky-light hydro 
pool, honeymoon suite, a relaxing sauna, 
skin-enhancing steam rooms, natural 
products shop, beauty salon, nail studio 
and relaxing tranquillity areas.

 Zara spa at MöveNpick resort
 aNd spa taLa bay wiNs worLd
Luxury spa award x2014
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