Shezan has been serving the finest Indian and Pakistani cuisine for over forty years and
continues to offer an exciting selection of Indian and Pakistani favourites from the wellappointed Menu and la carte and its attentive and friendly service complements the
comfortable candle-lit surroundings.

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻛﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﺎﺧﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﻟﻴﻠﺔ ﺟﺎﺯ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺳﺒﺖ

16-22 Cheval Place off Montpellier Street Knightsbridge, London SW7 1ES
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Explore the beautiful hand crafted
jewellery at Angelica London

Spend £50 and receive a free gift
with your purchase

Offer ends on 31.03.14
Angelica London, First Floor
Westﬁeld London Shopping Centre
Opposite Mango
Tel: 0208 743 7452
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األمير خالد بن سلطان
شبل من ذاك األسد

فما بدأه السلف األمري سلطان يكمله اخللف األمري خالد فتوحيد قلوب
املسلمني و قضاء حاجات الناس و اعتماد سياسة األبواب املفتوحة  ،وعدم
ر ّد أصحاب احلاجات هي من صفات صاحب السمو امللكي األمري خالد
بن سلطان .
حيث كرم األمري خالد بن سلطان بن عبد العزيز املتسابقيـــن الفائزين
جزءا  ،وحفظ ً 15
كامال وحفظ ً 20
ً
جزءا  ،وحفظ  10أجزاء
فـي حفظ القرآن
ّ
 ،وكذلك ّ
كرم حفاظ السنة النبوية  ،كما كرم اللجان املشاركة فـي املسابقة
 ،واإلعالميني فـي مسابقة األمري سلطان حلفظة كتاب اهلل اليت أقيمت
ً
مؤخرا فـي أندونيسيا .
األمري خالد شخصية عرفت حبب اخلري و العطاء مل يؤثر عمله فـي اجملال
العسكري على طيبة قلبه و على دماسة خلقه و روحه .
ً
إنفتاحا أكثر على اجملتمع السعودي فهو إعالمي بإمتياز
بل أعطاه ذلك
من خالل صحيفة احلياة اللندنية اليت ميلكها و قناة ال بي سي اللبنانية .
هو رياضي بإحرتاف من خالل رئاسته الفخرية لنادي الشباب السعودي و
إهتماماته اخلاصة باخليول العربية األصيلة .
مسو األمري أبو فيصل أعطى للحياة األكادميية نصيبها اخلاص من خالل
حماضراته فـي عدد من اجلامعات العربية و األجنبية و كذلك مؤلفاته فـي
اجملتمع و السياسة .
من أهم ما مييز إهتماماته هو املـــــــــاء فاملاء بالنسبة له هي سبب البقـــــاء
و الوجود لذلك يدعم الكثري من املشاريع و األحباث املائية داخل اململكة و
خارجها و هذا إن دل على شي إمنا يدل على إهتمامه باالنسان و قيمته و
وجــــــــــــــوده .
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شخصية عرفت بحب الخير و العطاء
لم يؤثر عمله في المجال العسكري
على طيبة قلبه . . .

REPORT

األمير تشارلز

|

ARABISK

شارك برقصة العرضة السعودية

في الجنادرية

شارك األمري تشارلز  ،ولي عهد بريطانيا الذي يقوم بزيارة إىل السعودية  ،برقصة
ً
حماطا بكبار
العرضة التقليدية فـي مهرجان اجلنادرية للثقافة والرتاث والذى كان
األمراء من العائلة املالكة .
ومحل األمري تشارلز اثناء العرضة النجدية فـي اجلنادرية السيف وارتدى الزي
التقليدي من كوفية وثوب وعباءة واحاط به النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء األمري
مقرن بن عبد العزيز ووزير احلرس الوطين األمري متعب بن عبد اهلل وغريهما من
األمراء .
والعرضة النجدية من الفنون احلربية اليت تتم تأديتها بعد اإلنتصار فـي املعارك ،
ومن أدواتها البيارق والسيوف والبنادق والطبول اليت يضرب عليها بإيقاع يتناغم
مع اإلنشاد .
ً
وغالبا ما تكرم القيادة السعودية ضيوفها البارزين باملشاركة فـي هذه الرقصة
ً
متجيدا ألنتصارهم فـي املعارك .
التقليدية ألهالي جند واليت كانت
وتفقد األمري تشارلز موقع الدرعية األثري  ،مسقط راس العائلة املالكة  ،قرب
الرياض على أن يلتقي جمموعة من الشباب حبضور نائب وزير اخلارجية األمري
ً
متوجها إىل الدوحة .
عبد العزيز بن عبداهلل قبل مغادرته الرياض مساء
ً
حصنا وقلعة ومباني تراثية خضعت لعملية
ويشار إىل أن بلدة الدرعية اليت تتضمن
إعادة ترميم كاملة حبيث أصبحت من املعامل السياحية البارزة فـي اململكة .
وقد وصل ولي عهد بريطانيا إىل الرياض فـي زيارة هي الثانية خالل أقل من عام
إىل اململكة .
والتقى األمري تشارلز األمري مقرن ووزير اخلارجية األمري سعود الفيصل واألمري
متعب بن عبد اهلل الذي دعاه إىل مزرعته فـي اجلنادرية ( مشال غرب الرياض ) ،
ورئيس هيئة السياحة األمري سلطان بن سلمان وغريهم من األمراء .
لينا خاشقجي
طالبة دكتوراة سعودية و باحثة في اإلعالم و التعليم علقت
على الزيارة حيث قالت ألرابيسك :

أعتقد بأن الزيارة تعرب عن عمق العالقات السعودية الربيطانية والصداقة القدمية
بني اململكتني .
فـي إعتقادي إرتداء األمري تشارلز للزي هو تعبري رمزي قوي ملوازاة اإلجتاه الربيطاني
لسياسة اململكة اخلارجية والداخلية ً
أيضا ،
فمنذ أن ابتدأ الضغط اإلعالمي العاملي لتغيري بعض اإلجتاهات السعودية الداخلية
فـي مناهج التعليم ً
مثال ورفع سقف حقوق املرأة فـي اجملتمع السعودي  ،الحظنا
إهتمام اللغة امللكية فـي تفعيل دور املرأة فـي احلراك السياسي واإلقتصادي
واإلجتماعي  ،أبرزها متثيل املرأة بنسبة  20فـي املائة فـي جملس الشورى وناخبة
ّ
ومرشحة فـي اجملالس البلدية .
ّ
تصدر خرب مشاركة األمري تشارلز لإلعالم العربي على أنه حدث حضاري وثقافـي
والذي لقى أصدائه بني أفراد اجملتمع بغرابة ومجال الزي التقليدي على األمري
الربيطاني  ،إال أن من متابعيت لإلعالم الغربي لرصد هذا اخلرب  ،مل يكتفي اإلعالم
الغربي بوصف مجال الزي على األمري تشارلز  ،بل تساءل اإلعالم الربيطاني خاصة
عن نتائج لقاء األمري مع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ووزير اخلارجية األمري سعود
الفيصل فيما خيص األحداث احلالية للمنطقة واإلتفاقات اإلقتصادية املستقبلية
بني اململكتني .

لينا خاشقجـــي
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رئيس حكومة المغرب :

رفعنا أسعار الوقود
حتى ال نستدين
قال رئيس الوزراء املغربي عبد اإلله بن كريان
إنه اكتشف أن اإلصالح ليس بالسهولة اليت كان
يتصورها قبل أن يصل حزبه العدالة والتنمية
اإلسالمي املعتدل إىل السلطة فـي . 2011
وقال بن كريان الذي كان يتحدث أمام مجعية
خرجيي املعهد العالي لإلدارة مساء اخلميس  « ،ملا
حتملت املسؤولية أكتشفت عمق وحجم امللفات اليت
كان لي تصور هلا مسبقا وملفات أخرى كثرية ..
حتتاج إىل جمهود كبري ً
جدا » .
وأضاف ً
قائال  « :اكتشفت أن اإلصالح ليس بالسهولة
اليت كنت » .
وكانت « النسخة املغربية » من إحتجاجات الربيع
العربي قد أفضت إىل وصول حزب العدالة والتنمية
ً
متعهدا مبحاربة الفساد
على رأس احلكومة املغربية ،
وحتقيق العدالة اإلجتماعية .

`

وينتقد عدد من املعارضني رفع احلكومة احلالية
ً
وخصوصا أسعار احملروقات اليت تتمتع
لألسعار ،
بدعم حكومي عن طريق صندوق املقاصة ( صندوق
املوازنة ) .
وقال بن كريان إن حكومته مل تزد سوى أسعار
احملروقات على اعتبار أن املغرب ال ينتج مصادر
الطاقة وبسبب ارتفاع أسعار النفط فـي األسواق
الدولية .
ً
وأضاف قائال  « :إذا مل تزد حكومة بن كريان فـي
أسعار احملروقات  ،كانت ستلجأ لإلستدانة  ،وهذا
ليس فـي صاحل الشعب أو البالد  ،لن أجلأ إىل
املديونية لكي حيسب حلكومة بن كريان أنها مل ترفع
األسعار » .
وقال بن كريان إن صندوق املقاصة فـي العام 2012
أخد من « ميزانية الدولة  57مليار درهم ( حنو 7
مليارات دوال ر)  ..أي ربع امليزانية العامة  ،فـي حني مل
تكن تتجاوز هذه امليزانية  4أو  5مليارات فـي العشر
سنوات املاضية  ،ومع ذلك كانت احلكومة تشتكي من
املقاصة وتطالب بإصالحها » .
وتدعم املقاصة  ،باإلضافة إىل احملروقات  ،أسعار
الدقيق ( الطحني ) والزيت والسكر .

MARCH 2014 - ISSUE 13 P 7

حمدان بن راشد :
 140مليار درهم ميزانية دولة اإلمـــــــــــارات
ء

أعلن الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم  ،نائب حاكم
دبي وزير املالية  ،أن القيمة التقديرية للدورة الثالثة
من ميزانية دولة اإلمارات العربية املتحدة – 2014
 ، 2016وصلت إىل  140مليار درهم .
وقال الشيخ محدان فـي مؤمتر صحافـي إن نسبة
الزيادة فـي امليزانية احلالية بلغت  %15عن القيمة
التقديرية للدورة الثانية من امليزانية 2013 – 2011
اليت بلغت  122مليار درهم .
واعترب أن هذه الزيادة تشري إىل مدى قوة ومتانة
الوضع اإلقتصادي لدولة اإلمارات  ،وقدرته على
املضي ً
قدما فـي حتقيق مزيد من النمو إىل جانب
تأكيده قدرة احلكومة اإلحتادية على تقديم مستوى
راق من اخلدمات للمواطنني واملقيمني .
وأفاد بأن حجم امليزانية العامة لإلحتاد للسنة املالية
 2014ـ الذي يعد مشروع ميزانية السنة األوىل من
خطة الدورة الثالثة من امليزانية  2016 – 2014ـ يبلغ

حوالي  46.2مليار درهم  ،بزيادة قدرها  1.6مليار
درهم عن ميزانية العام املاضي  ،إذ بلغت املصروفات
واإليرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجـــز.
وأوضح أن ميزانية العام احلالي توزعت على كل
من قطاع الشؤون احلكومية الذي يشغل ما نسبته
 %4من إمجالي امليزانية  ،وقطاع البنية التحتية
الذي يشغل ما نسبته  %3من إمجالي امليزانية ،
وقطاع التنمية واملنافع اإلجتماعية الذي يشغل
 %51من إمجالي امليزانية  ،إضافة إىل مصروفات
إحتادية أخرى تشغل نسبة  %4من إمجالي امليزانية
 ،واستثمارات مالية بنسبة  %1من إمجالي امليزانية.
وأضاف أن اإلعتمادات املالية اليت خصصتها
احلكومة اإلحتادية للتعليم التابع لقطاع التنمية
واملنافع اإلجتماعية استحوذت على نسبة  %21من
إمجالي امليزانية للعام احلالي  ،فيما نالت الصحة
فـي القطاع نفسه نسبة  %8من إمجالي امليزانية .

نخيل تطلق برجها السكني «بالم تاور»
بجذع نخلة دبي .

ء

أطلقت شركة « خنيل » برجها السكين « بامل تاور»
 ،الواقع على الواجهة الشاطئية فـي جذع « خنلة
مجريا » دبي  ،والذي يضم  504وحدات سكنية
فاخرة خمدومة ومفروشة بالكامل تعلو فندق من
ً
طابقا  ،حبسب
فئة اخلمس جنوم يتكون من 50
« وام »  .و« بامل تاور» جزء من مشروع خنيل مول
– مركز تسوق وفندق – الوجهة اجلديدة للتسوق
ً
عامليا  ..ويضم وحدات
فـي قلب اجلزيرة الشهرية
سكنية متنوعة خمدومة ومفروشة بالكامل تتنوع
ما بني استوديوهات وغرفة وغرفتني وثالث غرف

نوم  ،وتتميز بإطالالت بانورامية جلية ً
غاية فـي
الروعة ملشهد األفق املذهل ملدينة دبي وخنلة مجريا
ومياه اخلليج العربي .
ومن املقرر اإلنتهاء من « بامل تاور » نهاية عام 2016
ً
ً
فندقا من فئة اخلمس جنوم يضم
أيضا
ويشمل
 290غرفة فندقية وجمموعة من مرافق الطعام
والرتفيه ويعلو سطحه حوض معلق للسباحة
ومطعم مطل على البحر من مجيع اجلهات مجيعها
متاحة جلميع سكان « بامل تاور »  ،حيث سيشغل
الفندق الطوابق الـ  18األوىل من الربج .
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السعودية و دبــــــــــــــــي
تتصدران القفزة العقارية في الخليج
شهدت أسواق العقار فـي دول اخلليج إرتفاعات بعضها
وصل إىل  ،%40وخباصة فـي بعض املناطق فـي إمارة دبي
والسعودية والكويت .
ويتوقع خرباء أن يواصل اإلنتعاش حضوره فـي مشهد عام
ً
خصوصا وأن العقار من القطاعات اآلمنة  ،وميثل
، 2014
مالذا ً
ً
آمنا للكثري من املستثمرين  ،ورغم أن بعض املطورين
العقاريني يشكون من غالء كلفة البناء ومواد اإلنشاء  ،إال أن
ذلك ال يلغي أن الطلب ال يزال ً
قويا واملعروض ال يكفي فـي
ظل السيولة الكبرية فـي األسواق اخلليجية  ،ودعم قطاع
البنوك فـي التمويل .
إىل ذلك  ،قال اخلبري العقاري السعودي باسل أبو السعود إن
سوق العقار فـي السعودية يعيش مرحلة إنتعاش على صعيد
املخططات « داخل املدن »  ،بسبب قوة الطلب وقلة املعروض
ً
مؤكدا أن سوق العقار فـي السعودية فـي هذا اجلانب شهد
،
ً
إرتفاعا مبا بني  20إىل  %30منذ بداية العام اجلاري  ،وتوقع أبو
السعود أن يرتفع العقار بشكل أكرب .
وأوضح أبو السعود أن اإلرتفاع مل يأت على األراضي
البيضاء خارج املدن  ،وبسبب املضاربات عليها ظلت ثابتة
وبعضها هبطت أسعاره .
وأشار أبو السعود إىل أن « التمويل البنكي » أدى إىل قلة
املعروض فـي السوق  ،ومن العوامل اليت ساهمت فـي ذلك
ً
كاف ،
أيضا عدم توفر األيدي العاملة فـي البناء بشكل ٍ
وخروج الكثري من العمالة غري النظامية اليت كانت أغرقت
السوق قبل محلة التصحيح .
ارتفاع كلفة البناء

وقال أبو السعود إن شركات التطوير العقاري مل تعد مندفعة
حنو البناء بعد إرتفاع كلفة البناء وقلة األيدي العاملة  ،وقد
ً
مؤخرا إىل أكثر من .%50
ارتفعت كلفة البناء
وأضاف  « :وهو ما دعا الكثري من املستثمرين إىل الرتدد فـي
ً
خصوصا وأنهم يرون أن الكلفة
اإلقدام على اإلستثمار ،
عالية فـي مقابل قلة الربح  ،فاألراضي ارتفعت أسعارها
وأصبحت باهظة  ،كذلك كلفة مواد البناء » .

ً
تقريبا
وبأسعار  100ألف ريال  ،وهذا السعر كان قبل  6أعوام
ً
منزال مكونا من  4شقق .
يبين لألسرة السعودية

سوق العقار في السعوديــة يعيش مرحلة
إنتعاش على صعيد المخططات . . . .
المواطن الكويتي اليستطيع شراء مسكن
حاليا إلرتفاع سعر الذي قد يصل إلى  300ألف
دينار  ،ما يعادل مليون دوالر . . .
العقار الكويتي  . .المالذ اآلمن

من جانبه  ،قال رجل األعمال الكوييت سعود صاهود إن
ً
تقريبا  ،وال يزال
سوق العقار فـي الكويت منتعش منذ عامني
يواصل إرتفاعه  ،فقد أثبت العقار أنه املالذ اآلمن  ،والعقار
برأيي « ميرض وال ميوت »
ً
ونفى أن تكون األسعار مبالغا فيها فـي الكويت  ،مؤكدا أن
األسعار طبيعية وحيكمها العرض والطلب .
وحول سوق األسهم العقارية  ،قال صاهود إنين ال أثق
باألسهم لغياب الشفافية  ،فالكثري من املتنفذين بالبورصة
قاموا بتخريب البورصة وتالعبوا باألسهم وسرقوا املاليني
ومل حياسبهم أحد  ،وكانت لألسف سرقاتهم قانونية ،
خصوصا فـي ظل قوانني بائدة وضعت فـي الستينيات
وعلى زمن عملة « الروبية » وليس الدينار  ،وهي قوانني
جامدة  ،فـي حني أن الزمن يتطور والقوانني تتطور فـي بلدان
العامل  ،بينما فـي الكويت مكانك سر .

ً
حمدودا
ورأى أبو السعود أن مستوى متويل البنوك يظل
 ،وإرتفاع العقار ظلم الكثري من شرائح اجملتمع  ،ورغم أن
ً
معتادا على سكن الشقق أو
املواطن قبل سنوات مل يكن
اإلقبال على شراء الشقق  ،فإنه اليوم بدأ يتقبل هذا النوع
ً
أيضا مرتفعة
من العقارات  ،ورغم ذلك فقد باتت األسعار
شققا من  220مرتاً
ً
ً
مضيفا أن أحد مشروعاتهم ستطرح
،
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أثرياء الشرق األوسط األكثر شراء
لليخوت بالعالم

الهاربـــــون من

ء

« الربيع العربي »

يرفعون أسعار عقارات لندن
ساهمت الفوضى واألوضاع غري املستقرة
بدول « الربيع العربي » فـي رفع أسعار
العقارات داخل بريطانيا  ،حيث يرصد وسطاء
ً
عقاريون فـي لندن ً
مرتفعا من مستثمرين
طلبا
ومشرتين عاديني قادمني من دول عربية غري
خليجية على العقارات واملساكن .
ً
عددا من رجال األعمال
وأشار تقرير أن
املصريني والليبيني انتقلوا منذ العام املاضي
إىل العاصمة لندنً ،
حبثا عن فرص إستثمارية
ً
وحبثا عن اإلستقرار والعيش فـي ظل األوضاع
اليت تشهدها بالدهم  ،كما أشار التقرير نفسه
ً
ً
ً
كبريا تردد على لندن
مصريا
مستثمرا
أن
خالل العامني املاضيني بهدف اإلستثمار فـي
القطاع الفندقي وتفاوض من أجل شراء فندق
فـي العاصمة الربيطانية مقابل  80مليون جنيه
اسرتليين  ،ما يعادل  130مليون دوالر  ،إال أن
الصفقة مل تتم على ما يبدو .
ً
إنتعاشا
ويشهد السوق العقاري الربيطاني
ً
ً
وارتفاعا فـي الطلب
كبريا منذ العام املاضي ،
على الوحدات العقارية  ،وهو ما أدى إىل إرتفاع
ملموس وسريع فـي أسعار املساكن والعقارات .
وتوقع بنك « هاليفاكس » الربيطاني الذي
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ينشط فـي تقديم الرهون العقارية أن ترتفع
أسعار املساكن خالل العام احلالي  2014بنسبة
ترتاوح بني  %4و ،%8وذلك كمتوسط إرتفاع فـي
خمتلف أحناء اململكة املتحدة .
لكن الوسيط العقاري العربي الذي يعمل يف
لندن مصطفى املوسوي قال يف تقرير حصلت
أرابيسك على نسخة منه إن العقارات سجلت
ً
ً
كبريا يف لندن منذ بداية العام احلالي،
ارتفاعا
ً
مشريا إىل أن «بعض الوحدات يف بعض املناطق
ً
سجلت أرباحا بنحو  %20خالل أقل من شهرين،
أي منذ بداية العام . »2014
ويتوقع موسوي أن تواصل عقارات بريطانيا
اإلرتفاع خالل الفرتة املقبلة  ،خاصة مع
التحسن اإلقتصادي العام فـي بريطانيا والذي
بدأ منذ العام املاضي  ،إضافة إىل نية بنك
إجنلرتا املركزي اإلبقاء على أسعار الفائدة
منخفضة ملدة أطول .
يشار إىل أن الكثري من األجانب يقصدون
بريطانيا لإلستثمار فـي عقاراتها  ،وليس
العرب فقط  ،حيث تسجل املبيعات لألثرياء
ً
ً
كبريا ،
ارتفاعا
الروس والصينيني واملاليزيني
وخاصة فـي مناطق وسط العاصمة لندن .

برزت منطقة الشرق األوسط بني أسواق اليخوت
الفاخرة املهمة فـي العامل مع تواصل ارتفاع نسبة
ً
وفقا لتقرير
النمو فـي أعداد مالكي تلك اليخوت
أعدته « مجعية مصنعي اليخوت الفاخرة » املعروفة
باسم « سايباس » .
وكشفت دراســـــــــة أعدتها اجلمعيـــــة بالتعـــــاون مع
« جمموعة بوسطن اإلستشارية » أن منطقة الشرق
األوسط تتسم بكونها صاحبة أكرب نزعة لشراء
اليخوت الفاخرة وذلك بنسبة  %48وهو ما يعين أن ما
يقرب من نصف األثرياء باملنطقة مرشحون لشراء
خيت فاخر  . .معتربة أن هذه النسبة هي األعلى فـي
العامل حبسب تقرير نشرته وكالة األنباء اإلماراتيــــــة
« وام » .
وقال روبرت فـــــــــان تول مدير إدارة العمليــــــات لدى
« سايباس » إن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية كانتا
تقليديا أهم أسواق اليخوت اليت يزيد طوهلا عن 40
ً
ً
نظرا لألعداد الكبرية من األثرياء
مرتا فـي العامل ،
ً
الذين يعيشون فـي تلك املنطقتني  ،مشريا إىل أن
النظر إىل تلك املنطقتني من ناحية مقارنة أعداد
األثرياء بأعداد مالكي اليخوت الفاخرة يعطي املتابع
فكرة أكثر إثارة لالهتمام بتلك األسواق .
من جانبها كشفت جملة « بوت إنرتناشونال » فـي
تقريرها التحليلي لألسواق للعام  2013عن أن ثلث
اليخوت على قائمة أكرب  200خيت فـي العامل مملوكة
من مواطنني وقاطنني فـي منطقة الشرق األوسط
وعلى رأسها اليخت « عزام » األكرب فـي العامل .
وترسخ فعالية « سايباس بافيليون » اليت تنظمها
اجلمعية خالل فعاليات معرض دبي العاملي للقوارب
 2014فـي نسخته الثانية والعشرين والذي ينظمه
مركز دبي التجاري العاملي بني  4و 8مارس القادم فـي
نادي دبي للرياضات البحرية بامليناء السياحي مكانة
دولة اإلمارات كمركز عاملي مزدهر لصناعة اليخوت
وجتارتها .
كما تسعى هذه التجربة لإلستفادة من الوضع املتميز
للمنطقة كواحدة من أهم األسواق العاملية لليخوت
الفاخرة السيما مع ما تشهده من إرتفاع متواصل فـي
متلك اليخوت .
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تأجيل تطبيق قرار منع الشيشة . . .

ء

لتهديده قطاع السياحة في األردن

ء

يتجه األردن إىل الرتاجع عن القرار احلكومي املثري
للجدل والقاضي مبنع « الشيشة » فـي مقاهي
ً
اعتبارا من الشهر املقبل  ،حيث قال
العاصمة عمان
عاملون فـي القطاع ألحد الوسائل اإلعالمية إنهم
ً
بالغا من احلكومة بتأجيل تنفيذ القرار ملدة
تلقوا
مخس سنوات  ،فيما يثور جدل واسع فـي البالد عن
اإلنعكاسات اإلقتصادية املتوقعة هلذا القرار فـي حال
تطبيقه  ،وخاصة على القطاع السياحي .
وحتولت قضية منع الشيشة فـي مقاهي األردن إىل
حديث الشارع طوال األسابيع القليلة املاضية  ،فـي
الوقت الذي تشهد فيه البالد نسبة تدخني كبرية سواء
للسجائر أو الشيشة  ،وبني الذكور واإلناث على حد
سواء  ،فيما انصبت ماليني الدوالرات كإستثمارات
فـي قطاع املقاهي واملطاعم خالل السنوات القليلة
املاضية  ،وهي إستثمارات ميكن أن تتضرر بهذا القرار .
وقال فراس الشريف  ،وهو مالك ومدير واحد من أكرب
وأشهر مقاهي الشيشة فـي األردن  ،إن مثل هذا القرار
سيأتي باألضرار على إستثمارات مباليني الدوالرات
ً
فضال عن أنه سيؤثر بصورة
فـي خمتلف أحناء البالد ،
ملموسة على السياحة اخلليجية اليت تقصد األردن
ً
سنويا  ،خاصة خالل أشهر الصيف .
وقدر الشريف أن « تطبيق هذا القرار سيهوي بأعداد
السياح اخلليجيني الذين يأتون إىل األردن بنسبة قد
ً
مشريا إىل أن غالبية السياح والطلبة
تصل إىل ، » %70

اخلليجيني الدارسني فـي األردن أو الذين يأتون للزيارة
متنفسا ً
ً
مهما بالنسبة هلم .
متثل مقاهي الشيشة
ً
أعدادا كبرية من مرتادي مقاهي
وأضاف الشريف أن
ً
مشريا إىل أن السياح األجانب
الشيشة هم من السياح ،
ً
أيضا يطلبون الشيشة فـي املقاهي القريبة من األماكن
السياحية على إعتبار أنها واحدة من مظاهر الرتاث
العربي  ،وقال  « :سياح أوروبيون وأجانب ومرشدوهم
كلهم يطلبون األرجيلـــــــــــــــــة » .

الملكية األردنية :

غالء الوقود وراء خسائرنا في 2013

منيت اخلطوط امللكية األردنية خبسائر فـي عام  2013وصلت إىل  38.7مليون
دينار (  54.5مليون دوالر )  ،مقارنة مع أرباح بلغت  1.11مليون دينار فـي  ، 2012وفقا
ملا أظهرته نتائج الناقل الرمسي فـي األردن اليوم .
وإخنفض صافـي اإليرادات التشغيلية للشركة فـي العام املاضي  %52إىل 38
مليون دينار مقارنة مع . 2012
وعزت الشركة اخلسائر إىل الظروف السياسية فـي املنطقة وإرتفاع أسعار
الوقود وتراجع أعداد املسافرين على خطوطها .
ويتألف أسطول امللكية األردنية من أكثر من  30طائرة  ،ومتت خصخصتها عندما
باع األردن  %71منها إىل مستثمرين عرب وأجانب من خالل اكتتاب عام فـي
نهاية  2007لتصبح أول شركة طريان حكومية وأول ناقل رمسي عربي جتري
خصخصته .
هذا و تتابعون مع جملة أرابيسك فـي العدد القادم حتقيق خاص عن خدمات
اخلطوط األردنية .
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وتقول احلكومة إن تقديم « الشيشة » فـي املقاهي
واملطاعم يعترب خمالفة لقانون الصحة العامة الصادر
فـي العام  2010والذي حيظر التدخني فـي األماكن
العامة  ،ويفرض عقوبات على املخالفني تصل إىل
السجن ستة أشهر  ،إال أن هذا البند القانوني ال يزال
غري مفعل  ،وال تلتزم به املقاهي واملطاعم  ،فيما ال
تزال احلكومة تصدر تراخيص جتيز تقديم الشيشة
ً
أيضا ال تلتزم بهذا النص
 ،ما يعين أن احلكومة ذاتها
القانوني .
وكان رئيس جلنة السياحية فـي الربملان األردني النائب
أجمد املسلماني إنتقد القرار احلكومي حبظر تقديم
الشيشة فـي املطاعم واملقاهي  ،وقال إن هذا القرار
سوف يتسبب بأضرار كبرية على القطاع السياحي .
وحبسب فراس الشريف فإن األفضل هو فرض رقابة
مشددة على املقاهي والتأكد من عدم تقديم الشيشة
ألطفال قاصرين  ،أو تقديم الشيشة فـي أماكن غري
ً
مشريا اىل أن « املنع
مناسبة أو ذات تهوية منخفضة ،
ال ميثل ً
حال للمخالفات اليت تقوم بها بعض املقاهي » .
يشار إىل أن وزارة الصحة األردنية تقول فـي إحصاءاتها
إن نسبة تدخني الشيشة فـي البالد ال تتجاوز %6
 ،إال أن نسبة التدخني بشكل عام تصل إىل  %50بني
الذكور و %18بني اإلناث  ،فيما تتكبد احلكومة األردنية
مصاريف تتجاوز  720مليون دينار ( مليار دوالر ) من
أجل معاجلة ومكافحة األمراض الناجتة عن التدخني
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 87مليار ريال خسائر السعودية بسبب حوادث المرور
أظهرت دراسة علمية حديثة أن إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية فـي المملكة العربية السعودية
تقدر بنحو  87.17مليار ريال ( حوالي  23.25مليار دوالر ) دون أن تشير الدراسة إلى المدة الزمنية لتلك الحوادث .
وأجرى الدراسة الدكتور عصام حسن كوثر  ،والدكتور خالد منصور الشعييب ،
والدكتور ياسر عبد احلميد اخلطيب من جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة حول
اآلثار اإلقتصادية املرتتبة على احلوادث املرورية وسبل تقليصها ً ،
وفقا لوسائل
إعالم حملية .
وأوضحت الدراسة أن حنو  80باملئة من احلوادث اليت تنتج عنها إصابات تقع داخل
املدن  ،بينما تقع غالبية احلوادث املميتة على الطرق السريعة بني املدن بنسبة 62
باملئة من إمجالي تلك احلوادث على هذه الطرق  ،كما أظهرت أن السعودية تفقد
ً
سنويا أكثر من سبعة آالف شخص بسبب احلوادث املرورية  ،فيما تصل اإلصابات
إىل أكثر من  40ألف إصابة  30 ،باملئة منهم يعانون إعاقات دائمة .
وخلصت الدراسة إىل أن  80باملئة من احلوادث اليت أجريت عليها الدراسة وقعت
داخل املدن  ،بينما  18.7باملئة فقط وقعت على الطرق السريعة  ،و 64.4باملئة من

احلوادث للمسجونني بقضايا مرورية وقعت داخل املدن  ،و 34.6باملئة وقعت
خارجها .
وقدرت الدراسة اخلسائر اإلقتصادية الكاملة لوفيات احلوادث املرورية بنحو
 79,92مليار ريال  ،فـي حني يقدر إمجالي تكاليف عالج اإلصابات البسيطة بنحو
 170,73مليون ريال  ،وإمجالي تكاليف عالج اإلصابات البليغة بـ  135مليون ريال ،
وتكاليف اإلضرار باملمتلكات « السيارات »  6,94مليار ريال  ،أما إمجالي التكاليف
الشاملة للحوادث املرورية فيقدر بنحو  87,17مليار ريال .
ً
مليونا  -أحد أعلى معدالت
وتسجل السعودية  -اليت يبلغ عدد سكانها حنو 30
ً
الوفيات بسبب حوادث الطرق  .وحبسب إحصائية  ،فإن  19شخصا لقوا مصرعهم
ً
يوميا فـي العام  2013بسبب حوادث املرور فـي اململكة  ،فـي حني بلغ عدد قتلى العام
ً
ً
 2012حنو  17شخصا يوميا  .أما فـي العام  2011فبلغ العدد حنو  20حالة وفاة .
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مطار هيثـــرو يفتتح

صالة « الملكة »

ء

للمسافرين في يونيو
ذكرت إدارة مطار هيثرو بلندن أنه سيتم إفتتاح
صالة السفر اجلديدة رقم  2باملطار فـي الرابع
من يونيو املقبــــــل  .وسيطلق عليهـــــــــــا اســـــــم
« صالة امللكة » ً ،
تيمنا بامللكة إليزابيث الثانية اليت
افتتحت الصالة القدمية رقم  2منذ حنو  60عاما ً.
وهذه الصالــــــــــة ستخصــــص لرحالت حتالف
« ستار أليانس »  ،الذي يضم شركات لوفتهانزا
وأير لينجوس وفريجن أتالنتك  .وسيتم إنشاء 56
ً
مكتبا لتسجيل املسافرين الذين يصل عددهم
إىل أكثر من  55ألف راكب يوميا ً.

بصمــــة الوجــــه إلنهاء
دخول المسافرين
للطائــــــــــرة بـ  20ثانية

الخطـــوط القطريــــــة تتوقـــع تسلـــم
إيرباص أيه  350مبكرًا . . .

ؤ

تتفاوض مطارات فـي اإلمارات على إقتناء أحدث
األنظمة فـي إنهاء إجراءات دخول املسافرين إىل
الطائرات  ،عرب بصمة الوجه  ،فـي غضون أقل من 20
ثانية فقط  ،دون احلاجة إىل تذكرة الصعود إىل الطائرة
 ،حبسب ديف بوملان مدير تكنولوجيا املعلومات فـي
شركة « سيتا » .
وقال بوملان إن اإلمارات شهدت أول تدشني إقليمي
جملموعة من أحدث أجهزة التقنية اخلاصة بإجراءات
ً
مشريا إىل أن « سيتا » طرحت
السفر عرب املطارات ،
ً
ً
خاصـا بإنهـــاء سفـر الراكب لدخول الطائرة
جهــازا
 ،حيدد قبوله للدخول من عدمه  ،عرب بصمة الوجه
حبسب « اإلحتاد » اإلماراتية .
وأوضح أنه مبجرد وصول الراكب لنقطة الدخول
للطائرة عرب اجلهاز التقين اجلديد  ،تنتقل بصمة
الوجه إىل مركز املعلومات  ،لتتم مطابقته مع معلومات
املسافرين  ،فـي غضون  10إىل  20ثانية  ،ليتم السماح
له باإلنتقال إىل الطائرة  ،دون احلاجة ملوظف يراجع
البيانات  ،ودون احلاجة لتذكرة الصعود إىل الطائـــــرة .
ً
تلقائيا موقع
وأشار إىل أن معلومات املسافر حتدد
مقعده على الطائرة ً ،
آلفتا إىل أن « سيتا » تسعى إلقتناء
ً
منوها إىل وجود
مطارات أبوظيب ودبي هذه األجهزة ،
تواصل مع هذه املطارات بهذا الشأن  .وتوقع أن تكون من
أول املطارات إقتناء ملثل هذه األجهزة احلديثة .
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية
القطرية اليوم األربعاء  ،إنه يتوقع أن تتسلم
الشركة أول طائرة ايرباص أيه  350قبل املوعد
احملدد فـي ديسمرب . 2014
وقال أكرب الباكر خالل معرض سنغافورة
للطريان « خطواتهم سبقت اجلدول الزمين
ً
مضيفا أن إيرباص قد
إلختبار الطائرة بكثري » ،
تسلم الطائرة قبل شهر أو شهرين من املوعد
املقرر .
وتقدمت اخلطوط القطرية
بطلبيات لشراء  43طائرة أيه -350
 900و 37طائرة أيه  1000-350وهي
أول مشرت للطائرة .
وقال الباكر إن صرب الشركة بدأ
ينفد بسبب تعثر برنامج الطائرة
سي الذي تنفذه شركة بومباردييه
 .وطلبت اخلطوط القطرية شراء
الطائرة اليت من فئة 160-120
ً
راكبا  ،لكن تأخر الربنامج وقلة
الطلبيات قد يدفعها إىل البحث
عن طائرات أخرى .
وقال الباكر « أبلغناهم أننا لن نهتم
ً
جمددا إال بعد
بالتحدث إليهم

أن يبيعوا  300طائرة  . .لن تنتظر شركة مثل
شركتنا إىل أجل غري مسمى إلستكمال برنامج
الطائرة » .
وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة غري مهتمة
بعرض إيرباص لبيع الطائرة أيه  330أو عرض
بوينج للطائرة  10-787أو الطائرة  8-777اكس .
وقال الباكر إن الشركة تقدمت بطلبية لشراء
 50طائرة بوينج  9-777لكنها ال ترغب فـي
الطائرة األصغر حجما . 8-777
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طيران اإلمارات األولى في
الشرق األوســـــــط

رجل أعمال سعودي
يطالب بتسهيالت في
التأشيـرة إلى بريطانيا
أسوة بدول خليجية أخرى
طالب رجل أعمال سعودي بعدم إستثناء السعوديني من تسهيالت
التأشرية الربيطانية اليت تقدم للخليجيني  ،وطلب رجل األعمال خالد
العليان  ،عمدة لندن اللورد السيدة الدرمان فيونا باملساواة بني رجال
األعمال السعوديني  ،ونظرائهم اخلليجيني  ،فيما خيص التأشريات
حبسب صحيفة الشرق السعودية .
وقال  « :هناك رجال أعمال ومواطنون فـي دولة خليجية شقيقة ،
يدخلون للمملكة املتحدة دون تأشرية خاصة  ،فيما البد أن حيصل
ً
مذكرا
رجال األعمال واملواطنون على تأشرية قبل السفر إىل لندن » ،
بأن « السعودية هي الشريك الثاني للمملكة املتحدة فـي الشرق األوسط
من حيث امليزان التجاري » .
وقال العليان  ،الذي إستضاف عمدة لندن فـي فندق موفنبيك اخلرب
 ،حبضور السفري الربيطاني لدى الرياض السيد جون جينكنز وعدد
من رجال األعمال السعوديني املستثمرين فـي بريطانيا  ،إن حجم إنفاق
ً
سنويا  ،تذهب فـي
السعوديني فـي بريطانيا يبلغ ملياري جنية إسرتليين
ً
معتربا السياح السعوديني ضمن أحد املراكز اخلمسة
اإلقامة بالفنادق ،
ً
ترتيبا لإلنفاق فـي أسواق بريطاني  .وقال « :يزيد عدد الزوار السعوديني
ً
إىل لندن مبعدل  %22.1سنويا ،والسعودية األوىل خليجيا يف احلصول
على الفيزة الربيطانية حيث صدر السنة املاضية  100.000فيزا بريطانية
للسعوديني » .
وكانت وزارة الداخلية الربيطانية قد أعلنت آواخر العام املاضي  ،عن
برنامج جديد  ،بدأ العمل به مطلع العام اجلاري  ،وتعفي مبوجبه
مواطين اإلمارات من التقدم للحصول على تأشريات السياحة ،
وتأشريات رجال األعمال إىل اململكة املتحدة  .وحبسب بيان صادر عن
السفارة الربيطانية فـي أبوظيب  ،حيل « برنامج اإلعفاء من التأشريات
» الذي يشمل إىل جانب مواطين اإلمارات أبناء ُعمان وقطر والكويت
 ،حمل الربنامج القديم للتأشريات  ،وسيؤمن طريقة سريعة وجمانية
للحصول على التأشريات إىل اململكة املتحدة  .وذكر البيان  ،أنه من
املتوقع أن يساهم إعتماد الربنامج اجلديد فـي رفع عدد زائري اململكة
املتحدة من اإلمارات ُ
وعمان وقطر والكويت  ،ما يعكس العالقات القوية
بني اململكة املتحدة من جهة وهذه الدول من جهة أخرى .
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احتفظت طريان اإلمارات باملركز األول للسنة الثالثة على التوالي بني
الناقالت اجلوية العاملية من حيث قيمة عالمتها التجارية وذلك حسب
تقرير « براند فاينانس العاملي السنوي » الذي يصنف العالمات التجارية
لـ  500شركة عاملية حسب قيمتها والذي نشر هذا األسبوع .
واحتلت طريان اإلمارات املرتبة  234فـي القائمة وكذلك املرتبة األوىل
على مستوى الشرق األوسط للسنة الرابعة على التوالي .
وقدر التقرير قيمة عالمتها التجارية حاليا بـ 48ر 5مليارات دوالر
أمريكي بزيادة نسبتها  34فـي املائة عن قيمتها فـي عام . 2013
وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طريان اإلمارات لدائرة
االتصاالت املشرتكة والعالمة التجارية ان العالمة التجارية القوية هي
اليت متنح التميز ألي شركة وهذا ما يفسر إستمرار طريان اإلمارات
فـي اإلستثمار فـي عالمتها التجارية .
ويعترب موظفو طريان اإلمارات سفراء لعالمتهم التجارية حيث يقومون
ببناء اجلسور وتطوير العالقات عرب العامل من خالل خدماتهم املتكاملة
اليت ال تضاهى .
وحتقق منصة العالمة التجارية لطريان اإلمارات « أهال بالغد » التواصل
بني الناس والثقافات من خالل توفري جتارب مالئمة تشكل عاملنا .
وتساعد بروز طريان اإلمارات كعالمة جتارية عاملية لنمط احلياة على
ربط اآلمال واألحالم والتطلعات وليس جمرد ناقل للناس من حمطة
إىل أخرى مما يشكل جانبا جوهريا من طموحات الشركة .
وتعد طريان اإلمارات اليوم من أنشط العالمات التجارية على
الفيسبوك ليس فـي قطاع الطريان وحسب بل على مستوى العالمات
التجارية الراقية من خمتلف الفئات وذلك مبا تضعه بإستمرار من
منشورات حول أسطوهلا ومنتجاتها ورعاياتها وأطقم خدماتها اجلوية
 ..كما حتتل طريان اإلمارات املرتبة األوىل بني شركات الطريان على
موقع « لينكد إن » وتنشط أيضا على قنوات « يوتيوب » و« انستغرام » و«
غوغل بالس» .
ويذكر أن « براند فاينانس » الشركة العاملية الرائدة املتخصصة فـي
تقييم العالمات التجارية تصدر تقريرها السنوي الذي يقدر القيمة
الدوالرية للمكانة وامللكية الفكرية ألشهر العالمات التجارية العاملية فـي
خمتلف الفئات .
ً
ً
ويأخذ التصنيف عند التقييم فـي اإلعتبار أيضا عددا من العناصر ذات
الصلة مثل اإلرتباط العاطفي واألداء املالي ومعدالت النمو اإلقتصادي
وتقديرات العوائد وآراء اخلرباء واحملللني وغريها .
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أغنى  30سعوديًا في عام 2014
هيمن أغنياء المملكة العربية السعودية في  2013على القائمة المؤلفة من  50ثريًا ممن تعددت إجمالي ثرواتهم
 260مليار دوالر أمريكي .

مل يطرأ الكثري من التغيري على األثرياء العشرة األوائل من
القائمة األم  ،وكان معظمهم سعوديون اجلنسية  .كما بقيت
ثروات األغنياء العرب الـ  50بشكل تقرييب على ما هي عليه
ً
صعودا أو
خالل السنوات املاضية مع إختالفات بسيطة
ً
هبوطا .
و قدمت جملة أرابيان بزنس قائمة مستقلة ألغنى 30
سعودي  .وفـي هذه القائمة تغيريات بسيطة عن ما مت
نشره من سعوديني فـي القائمة األم  ،ومت الرتتيب اجلديد
حسب تغيريات بسيطة جداً ،مضيفني إىل القائمة إثنان من
السعوديني فقط .
فـي القائمة الكربى األم كانت أكرب زيادة فـي الثروة لعام
 2013هي من نصيب األمري الوليد بن طالل آل سعود رئيس
اململكة القابضة الذي متكن من إضافة  5.2مليار دوالر
أمريكي إلمجالي ثروته .
وهنا ال بد من التوقف عند مالحظة هامة وهي أن ثروة
أغنى األغنياء العرب  ،أي األمري الوليد بن طالل  ،وكذلك
ثروات باقي األغنياء العرب الذين وردت أمساؤهم فـي هذه
القائمة  ،ال تزال تشكل أقل من نصف قيمة ثروة أغنياء
العامل مثل بيل غيتس الذي بلغت ثروته هذا العام حنو 77.2
مليار دوالر ( متأرجحة حسب قيمة أسهم شركاته وهذا
ً
مسجال زيادة فـي الثروة بلغت  16فـي
ينطبق على اجلميع ) ،
املئة عن العام املاضي .
وسنالحظ أن ثروات  3فقط من األغنياء العرب  ،باستثناء
ثروة األمري الوليد  ،هي أقل من  20مليار دوالر .
بينما جند أن ثروات كل ثري من األثرياء الثمانية األوائل
ً
عامليا تبلغ  40مليار دوالر وما فوق بإستثناء ثروة إثنني
هما كريسيت والتون وكذلك جيم والتون حيث تقدر ثروة
كريسيت بـ  39.5مليار دوالر بينما تقدر ثروة جيم بـ 37.8
مليـــــــــــــــــــــــار دوالر .
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االســـــــــــــــــم
الوليد بن طالل
محمد بن عيسى الجابر
عائلة العليان
محمد العمودي
عصام الزاهد
عائلة بن الدن
طارق القحطاني
عائلة بقشان
محمد عبد اللطيف جميل
عبداهلل الرشيد

الرتبة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

كما أن هناك مالحظة أخرى ال تقل أهمية فـي قائمة
األثرياء السعوديون والعرب وهي أن القائمة خالية بالكامل
ً
ً
عامـــــــا .
تقريبا من أمساء أثرياء عرب فـي سن يقل عن 30

أكبر زيادة فـي الثروة لعام  2013هي من
نصيب األمير الوليد بن طالل آل سعود . . . .
و األرملة األمريكية كريستي والتون  ،تتصدر
قائمة أغنى نساء العالم . . .
بنظرنا هذا أمر متوقع لكون ساحة األعمال العربيــــــــة غري
مشجعة لرأس املال املغامر  ،وهو ما يعطي اجملال إلطالق
األفكار اخلالقة من الشباب املبدعني  ،كما هو حال الشباب
فـي االقتصادات املتقدمة كالواليات املتحدة وبريطانيا .
فـي أحدث قوائم أغنى أغنياء العامل هناك ً 20
شابا فـي تلك
القائمة ممن تقل أعمارهم عن ً 45
عاما  .وهؤالء كانوا قد
دخلوا نادي األغنياء وهم حتت سن الـ. 40
واملالحظة األخرية ولكن املهمة هو كون القائمة خالية من
أمساء النساء العربيات  ،إال إذا كن من النساء املنتميات لألسر
املعروفة من أمثال السيدة لبنى العليان  ،وذلك على خالف
قوائم أغنياء العامل أو أغنياء الواليات املتحدة اليت ال ختلو
من أمساء النساء الثريات .
فاألرملة األمريكية كريسيت والتون  ،تتصدر قائمة أغنى
نساء العامل وهي تبلغ  57عاما  ،وقد ورثت عن زوجها جون
والتون ثروة كبرية تقدر باملليارات بعد مصرعه فـي حادثة
سقوط طائرته عام  .2005وبعد مرور  5سنوات من اإلستثمار
الناجح لتلك الثروة أصبحت أغنى امرأة فـي العامل بثروة
تقدر اآلن حبوالي  39.5مليار دوالر .
االســـــــــــــــــم
مبارك السويكت
عائلة الراجحي
عادل العوجان
محمد جمجوم
سعد الحريري
عبداللطيف الفوزان
بهاء الحريري
عائلة الزامل
منصور العجة
محمد الخريجي

الرتبة

االســـــــــــــــــم

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

محمد شربتلي
أسامة أبو داوود
سلطان بن محمد بن سعود
محمد العيسى
عجالن وإخوانه
صالح كامل
فواز الحكير
أيمن الحريري
راشد الراشد وأوالده
عبداهلل محمد الربيعة
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ملكة جمال الشرق األوسط

أحالم حجي

الجمال رسالة أتمكن
من خاللها القيام
بأعمال انسانية خيرية

A

حاورتها  -هنادي احمد

Interview

أحالم مرحبًا بك بمجلة أرابسيك لندن

أخبرينا عن سلسلة محالت الموبايل و اإللكترونيات التي

بداية أشكر جملة أرابيسك لندن على إستضافيت فأنا سعيدة و فخورة
أن أكون على صفحاتها .

تملكينها في باريس ؟

أخبرينا عن أحالم ؟

أحالم حجي من مواليد الرباط و حبكم عملي أسرتي انتقلت إىل
العاصمة الفرنسية باريس و درست فـي جامعة السوربون فـي شعبة
اإلقتصاد و إدارة األعمال .
متى و كيف بدأت حياتك المهنية ؟

بصراحة بدأت كعارضة أزياء من خالل املشاركة فـي عروض أزياء
بباريس خاصة و أن باريس هي بلد صرعات املوضة و كنت أعمل فقط
مع بعض املاركات العاملية كشوبارد و اآلن أعمل بشكل حصري كتوب
موديل ملاركة دياموند للمجوهرات .
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األمر يصب كله فـي خانة دراسيت لإلقتصاد فأنا إنسانة أحب التجارة و
أحب التعامل مع السوق مباشرة فكما ذكرت أنين سلكت طريق الشهرة
بالصدفة من األساس فلم أكن أسعى لكي أكون ملكة مجال و كل هذا
مل جيعلين أحيد عن اجملال الذي أحبه و هو التجارة و البزنس فهذه
احملالت هو إنعكاس هلذا اإلهتمام و هي ً
أيضا خطوة على طريق البناء
للمستقبل .
و ما جديدك في عالم البزنس ؟

ً
ً
ً
خاصا حيمل امسي
عطرا
حاليا أنا بصدد التحضري إلطالق
بصراحة
و ذلك بالتعاون مع شركة إيطالية ختتص بصناعة العطور و لكن ما
سيميز هذا العطر أنه سيكون ذو رائحة عربية مميزة و سوف يتواجد
فـي أسواق باريس و دبي بداية .

و ماذا عن تتويجك بلقب ملكة جمال الشرق األوسط ؟

بصراحة أنا انسانة عملية و لست مغرمة فـي تلك القصص ً
كثريا و لكن
حصلت معي من باب الصدفة حينما كنت متواجدة فـي لبنان و مسعت
باملسابقة فقدمت على سبيل التسلية و لكن بالفعل بعد فرتة قصرية و
دخولي املنافسة توجت باللقب و بصراحة بعد اللقب تغريت أمور كثرية
فـي حياتي فأحالم األمس ليست هي أحالم اليوم .
ماذا يعني لك اختيارك كملكة جمال للشرق األوسط

أشعر بأن اجلمال رسالة أمتكن من خالهلا القيام بأعمال انسانية
خريية فـي وقت أصبحنا فيه فـي زمن صعب و هناك الكثري من الناس و
األطفال الذين هم حباجة ملساعدة فلم احصل على هذا اللقب و اعتربه
لنفسي فقط بل ألقدم ما استطيع تقدميه حيث قمت بعدة زيارات
ملستشفيات و كذلك دور األيتام و املسنني و ان شاء اهلل ان أتوقف عن
القيام بهذه األعمال اخلريية حيث أنين متعاقدة معي نفسي لإلستمرار
فـي األعمال اخلريية .
هل يوجد أية مشاريع خاصة في مجال األعمال الخيرية ؟

ً
حاليا أحضر إلنشاء مجعية خريية للخدمات اإلنسانية و سيكون مقرها
أوروبا و لكن نشاطها موجه بشكل عام للدول العربية  ،كما أن تركيزي
منصب على مؤسسة أحالم الطفولة و هي مؤسسة تعنى باألطفال
األيتام فـي الوطن العربي و هو أمر يفرحين ً
كثريا .
ما قصة النجاحات التي تحقيقنها في عالم البزنس رغم
صغر سنك إلى حد ما ؟

كما تعلمون بان الشهرة عمرها قصري و من حقي كفتاة و كسيدة أن
يكون لدي طموح و إنشاء مشاريع خاصة و احلمد هلل كل تلك املشاريع
أسستها مبجهودي اخلاص و من وجهة نظري هو أمر طبيعي طاملا
أنين أملك اإلرادة و العقل و لدي الذكاء فأنا فتاة عصامية حيث ميكنك
القول أنين تعلمت احلياة و فهمتها بشكل سريع كما أنين أتطلع دائما
إىل املستقبل بعني ساقبة ألنين من نوعية األشخاص الذين يفكرون و
يأسسون للغد باستمرار .

المرأة العربية طموحة كسرت العديد من القيود
من حولها  ،المرأة العربية هي األم و األخت و
الجدة و الصديقة و هي قيادية في العديد من
مناحي الحياة .
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بصراحة أحالم نحن سمعنا عن هذا المشروع بانه يخص شخصية

و هل من مشاريع جديدة على الصعيد الشخصي سواء فنية أو

عربية لها وزنها و أنك مجرد واجهة لهذا العمل اعذرينا على هذا

مهنية ؟

السؤال و لكن نحن في مجلة أرابيسك نسعى لتوضيح الحقائق ؟

بصراحة ال أدري من أين أتيتم بهذه املعلومة فهي معلومة مغلوطة ً
متاما فمشروع
العطور هذا هو شراكة مع شركة أجنبية كما سبق و ذكرت و ال أمسح هلكذا
شائعات أن تنال و أن تقلل من جهدي و مل و لن أكرتس بها .

ً
قريبا من املمكن على صعيد التمثيل
بصراحة هناك بعض املفاجأت سرتونها
باإلضافة ملشروع برنامج تلفزيوني اسبوعي على إحدى الفضائيات العربية
املشهورة خاص باملرأة و مجاهلا و سيتم تصوير الربنامج فـي باريس .

سوف أطلب منك أن تعذرينا مرة أخرى و لكن هناك سؤال أيضا

ما هي تلك الفضائية العربية ؟

مرتبط ربما بالبزنس الخاص بك و بالعطور و بحياتك الشخصية

اعذروني حتى ننتهي من مجيع الرتتيبات القانونية و اللوجستية وقتها سوف نعلن
عن الربنامج .

و هو يتعلق بزياراتك المتكررة إلى دبي هل هو مرتبط بمشروع
العطور أم كما أيضا علمت
أرابيسك

(بأنك

تتردي

كيف تصفي المرأة العربية و

إلى

هناك للقاء شخصية خليجية

واقعها ؟

مهمة جدًا نتحفظ على ذكر

أجد املرأة العربية طموحة كسرت
العديد من القيود من حوهلا  ,املرأة
العربية هي األم و األخت و اجلدة و
الصديقة و هي قيادية فـي العديد
من مناحي احلياة أجدها عصرية
و متطورة وغري مهمشة كما يدعي
الكثريون واعية هناك مناذج كثرية
فـي الوطن العربي نفتخر و نعتز
بهن استطعن تأسيس مشاريع
كبرية و استطعن أن يعربن عن
أحالم و طموحات و آمال النساء
العرب  ،و أمتنى أن أكون فـي يوم
من األيام ضمن تلك الالئحة .

اسمها ) ؟

و اهلل ال أعلم ً
أبدا  ،أرابيسك من أين
تأتي بأخبارها فهذا الكالم ال صحة
له على اإلطالق و أنا لست على
استعداد للقاء أي شخص ً
أيا يكن
إال فيما خيص العمل فال أكرتث أن
يكون خليجي أو انكليزي مهم أو غري
مهم فما يهمين فقط فـي املقام األول
هو عملي و مسعيت فعندما سأتزوج
سأعلن ذلك لكل الناس و لن أستحي
بل على العكس هو يوم مفرح ألي
فتاة .
و من ناحية أخرى أنا أعترب دبي هي
عروس السياحة العربية و أنا فخورة
ً
جدا بهذا البلد و حباكمها الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم ملا قدم هلذه
املدينة .

في مجال اخر ما هي براندات
المالبس و كذلك الساعات
التي تفضلينها ؟

بالنسبة للمالبس افضل برانـدات
ما سبب زياراتك المتكررة إلى

Angelo and Roberto Cavali

لنـــــدن ؟

و للساعـــــــــــــــــات

لدي الكثري من األصدقاء و األهل فـي
لندن فحينما أشعر بامللل فـي مكان إقاميت فـي باريس اذهب إىل لندن و أحيانا
للمغرب أو لبنان و بكل تأكيد دبي و لكن لندن تعين لي الكثري و أشعر بسعادة
خاصة فـي شوارعها و حمالتها التجارية.
ً
فأنا عاشقة للسياحة و السفر و أحب دائما استكشاف دول العامل و لكن أحيانا
الوقت ال يسمح لي بسبب أشغالي و ارتباطي بعقد مع وكالة دياموند للمجوهرات .

Cartier & audemarspiguet

هل يوجد خالف بينك و بين المطربة اإلماراتية أحالم ؟

سؤال غريب فالفنانة أحالم امسعها و أقدرها و ليس هناك أي خالف بيين و بينها
فـي وجهات النظر و أمتنى لقائها لكي أعرب هلا عن إعجابي بها و بفنها اجلميل .
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ما هي الشوارع المفضلة لك في لندن ؟

أحب أن أمشي فـي اهلايد بارك

Sloane street ،

سؤال أخير ما رأيك بمجلة أرابيسك ؟

بكل صراحة أنا مل أرى أفضل منها كمجلة تعنى و تتابع اخبار األعمال و البزنس
العربي و الاليف ستايل فـي أوروبا فموضوعاتها رائعة و تصاميمها اعتقد بانها
أول جملة تندمج فيها اللمسات األوروبية مع الذوق العربي و أتوقع هلا دور جيد فـي
املستقبل على مستوى األعمال بني أوروبا و الشرق األوسط .
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432 Edgware Road, London W2 1EG
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info@hadson.com
SHOP ONLINE @ www.hadson.com
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الجابر يستلم هدية الوليد
وينفي تنازله عنها . . .

أعلن مدرب نادي اهلالل السعودي
سامـــــي اجلابـــــــر إستالمه سيــــارة
البنتلي اليت أهداها له األمري الوليد
بن طالل عقب قيادة فريقه للفوز
على نادي النصر ً ،
نافيا تنازله عنها
ً
صحيحا أنين تنازلت
 ،إذ كتب « ليس
باهلدية اليت قدمها لي األمري الوليد
 ،بل سأحتفظ بها كأحد أهم اهلدايا
التقديرية اليت حصلت عليها فـي
مشواري الرياضي » حبسب صحيفة
احلياة .
وكان عضـــو هيئـــــة الصحافييــــــن
السعودييــــن اإلعالمــــــي الرياضــي
حممد الذايـــــــدي كتب فـي حسابه
على « تويرت »  « ،أنه فـي لفتة إنسانية
غري مستغربة من األسطورة والرمز

« البنتلي »

ء

األول للكـــــرة السعوديــــــــة الكوتـش
سامـــي اجلابـر يهدي البنتلي لالعب
اهلالل السابق خالد الرشيد شفاه
اهلل »  .وهو اخلرب الذي إنتشر على
نطاق واسع بني املغردين فـي موقع
ً
تفاعال
التواصل اإلجتماعي األكثر
فـي السعودية .
يذكر أن األمري الوليد كان كتب فـي
حسابه على « تويرت » بعد مباراة
النصر واهلالل األخرية اليت إنتهت
بفوز اهلالل بأربعة أهداف مقابل
ثالثة  « :ثقتكم ودعمكم للمدرب
السعودي سامي اجلابر تؤتي مثارها
ومن هذا املنطلق أعلن عن مكافأة
سامي بسيارة بنتلي » .

مشاركة رسمية وشعبية قطرية ضخمة في اليوم الرياضي
شارك اآلف القطريني فـي اإلحتفال باليوم الرياضي بدولة قطر والذي يقام فـي
ً
سنويا .
األسبوع الثاني من شهر فرباير
وجاءت املشاركة رمسية وشعبية  ،حيث أعلنت وكالة األنباء القطرية الرمسية
مشاركة الشيخ الشيخ متيم بن محد آل ثاني
أمري قطر فـي بعض من الفعاليات الرياضية
 ،وشارك األمري فـي فعاليات اإلحتاد
القطري للرماية والقوس والسهم مبجمع
الوسيل للرماية .
كما شارك الوزراء فـي الفعاليات العديدة
اليت أقيمت فـي كل مناطق الدولة وخارجها ،
وبدأ اإلحتفال ً
فعليا بإفتتاح القرية الرياضية
اليت أقامتها اللجنة االوليمبيـــــــة القطريـــــة
مبشاركـــة عدد من اإلحتــــادات اجلماعيــــة
والفردية  ،وفتحت القرية أبوابها أمام اجلميع
ً
جمانا ملمارسة اهلواية املفضلة علي املالعب
املصغرة اليت أقيمت داخل القرية الرياضية
اليت تستمر فعالياتها حيت مساء اليوم .
ودشنت قطـــــر اليوم الرياضــــــي باشعــــال
اكادمييـــة اسبايـــــــر مصابيح فندق الشعلة كشعلـــــة أوملبية عمالقة فـي مســاء
ً
رياضيا مبشاركة الدكتور محد عبد العزيز
الدوحــة بالطاقة البشرية اليت بذهلا 50
الكواري وزير الثقافة والفنون والرتاث  ،واملهندس عيسى الكواري  ،رئيس املؤسسة
ً
ممثال عن وزير الطاقة والصناعة و خالد عبداهلل
العامة القطرية للكهرباء واملاء
السليطني  ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة أسباير زون .
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ومع الساعات األولي من صباح اليوم إنطلقت إحتفاالت اليوم الرياضي بضربة
البداية علي كورنيش الدوحة مبشاركة االالف من القطريني واملقيمني والعائالت
ً
ايضا  ،وشارك اجلميع فـي الفعاليات اليت مشلت ركوب الدراجات والسباحة
وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة
الطائرة الشاطئية ومسابقات رياضية مائية
وأنشطة وفعاليات بالصاالت املغطاة لألندية
واإلحتادات  ،فـي إحتفالية تهدف إىل تكريس
احلياة الصحية .
ً
ايضا الرياضات
وتضمن اليوم الرياضي
ً
ً
سباقا مثريا للقوارب
التقليدية حيث مت تنظيم
التقليدية بقيمة جوائز وصلت إىل  4ماليني
ريال  ،باإلضافة إىل كل ذلك فقد فتحت
األندية القطرية الثمانية عشر أبوابها أمام
اجلميع ملمارسة الرياضة وقامت بتنظيم
العديد من الفعاليات واملسابقات .
وفـي تصرحيات لوسائل اإلعالم القطرية
اثناء مشاركته فـي اليوم الرياضي أعرب
الشيخ سعود بن عبد الرمحن آل ثاني األمني
العام للجنة األوملبية عن سعادته العميقة باإلحتفال باليوم الرياضي الذي تتميز
به دولة قطر  ،ويتماشى مع األهمية اليت توليها الدولة بالرياضة  ،والعمل من أجل
توعية كل من يتواجد على أرض قطر باهمية الرياضة .
وقال إن هذا اليوم يهدف إىل خلق جمتمع مليئ بالنشاط واحليوية  ،واحلث على
متتع أفراده بالصحة البدنية وخلق تفاعل إجتماعي .

Gulf Salon
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ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
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بوغاتي فايــــــرون
تنضـم ألسطول دوريات شرطة دبـي
أعلنت شرطة دبي فـي دولة اإلمارات العربية املتحدة عن إنضمام سيارة
جديدة من نوع بوغاتي فايرون إىل أسطوهلا من السيارات الفارهة ،والذي
يضم ً
عددا من الطرازات األخرى األكثر فخامة فـي العامل .

القيادة العامة لشرطة دبي تسعى إىل حتديث دورياتها  ،بهدف تعزيز التواجد
األمين لرجال الشرطة فـي األماكن السياحية اهلامة  ،وتكثيف اإلهتمام
واإلرتقاء بكافة السيارات واألجهزة واملعدات ومواكبة أعلى املعايري العاملية .

وشهد القائد العام للشرطة باإلمارة اخلليجية  ،اللواء مخيس مطر املزينة،
إضافة النموذج الرياضي إىل أسطول دورياتها  ،ضمن مبادرة تطلق عليها
اسم “ماي دبي .myDubai ”.ونقلت الوكالة الرمسية عن اللواء املزينة قوله إن

ضمت ً
وسبق لشرطة دبي أن ّ
عددا من طرازات السيارات الفاخرة ألسطوهلا،
ومنها مكالرن “ 12سي” ،المبورغيين أفينتادور  ،فرياري “أف.أف” ،بينتلي
“كونتيننتال جي.تي” ،مرسيدس بنز “أس.ال.أس” وأستون مارتن “وان.″77-

اول سيارة ماكالرين بي ون
دبـــي
 McLaren P1انها السيارة الفارهة و أنيقة الشكل الفريدة اليت يقدر مثنها
بأكثر من مليون دوالر  ،هل رأيتها ً
يوما فـي الشارع بالتأكيد لن تراها إال اذا كنت
من ساكن دبي فاألمر خيتلف فقد شوهدت ماكالين بي ون األوىل فـي دبي
وهي متوقفه فـي الشارع .
ماكالرين بي ون اليت يتعدي مثنها  4مليون ونصف ريال سعودي مت إلتقاط
الصور هلا وهي ذات لون برتقالي ويقدر اإلشارة ان ماكالرين بي ون ذات نسخ
حمدودة مبحرك سعة  3.8لرت وبقوة  727حصان .
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فيــراري

ARABISK

تحقق أرباحًا

قياسية
أعلنت شركة فرياري النتائج
املالية لعام  2013حيث بدأت
بتطبيق قرارها اإلسرتاتيجي
الذي التزمت به فـي منتصف
العام املاضي وهو احلد من
حجم اإلنتاج و حتقيق زيادة
فـي اإليرادات حيث إن عدد
السيارات اليت مت تسليمها
لشبكة الوكالء مل يتغري إلي حد
كبري و هو  5264سيارة أي أقل
بثالث سيارات مقارنة باألشهر
التسعة األولي من عام  2012و
بالتالي ارتفعت اإليرادات بنسبة
 % 6.7مما أدي إلي زيادة األرباح
لتصل إلي  264.2مليون يورو ،
األمر الذي انطبق علي صافـي
األرباح الذي تزايد إلي 178.8
مليون يورو بزيادة  % 23ووصل

صافـي املوقف النقدي للشركة
إلي مستوي قياسي تارخيي
علي الرغم من التزام الشركة
بتوظيف استثمارات ضخمة
فـي جمال تطوير املنتجات و
إنتاج جمموعة سيارات مكتملة
و مبتكرة و هو الذي ظهر فـي
أول طراز هجني لفرياري و الذي
جيسد قمة اإلبتكار التكنولوجي
واألداء والتصميم املتميز و طراز
 458سبيسيال وطراز برلنيتا
اخلارق املتميز مبحرك V8
مع انظمة حتكم إلكرتونية
بالدينامية و أنظمة الديناميكا
اهلوائية احلائزة علي براءة
اخرتاع و بالتالي اصبح صافـي
التدفق النقدي الصناعي خالل
العام املاضي  281مليون يورو.

 2000يورو سعر حقيبة
النساء المطبوعة بتفحيط
إطارات مرسيدس AMG
يعكف مصمموا األزياء بتقديم اجلديد
و اإلبتكار كل يوم ومن أين يستوحوا
أفكارهم ،وما هو مصدر إهلامهم ؟.
مرسيدس بنز  AMGهلا خط إنتاج
من األزياء الرجالية والنسائية مع
اإلكسسوارات لكل فئة  ،ومنها احلقائب
اجللدية الفاخرة للنساء  ،لكنها قدمت
فكرة جديدة ومبتكرة مل ختطر على
بال مصمم سابق .
الفكرة هي تقديم حقائب جلدية
واكسسوارات طبع عليها تفحيط
عجالت إحدى سيارات مرسيدس

بنز  . AMGوببساطة توضع قطعة
من اجللد حتت عجل سيارة من الفئة
الرياضية  AMGبالطبع  ،ثم يقوم
السائق بالتفحيط على تلك القطعة
لرسم طبعة من عجالت السيارة عليها .
وتستخدم هذه القطعة الفريدة لصناعة
احلقائب واإلكسسورات وحتى غطاء آي
باد اللوحي .
ً
زهيدا  ،حيث أعلنت
ولن يكون السعر
مرسيدس بنز  AMGأنه يبدأ مبا يعادل
 780يورو للحقيبة الصغرية  ،وينتهي مبا
يقارب  2000يورو .

استدعاء  620ألف سيارة شيفورليه

كوبالت وبونتياك جي 5
قررت شركة جنرال موتورز
األمريكية إستدعاء سيارات
الشركة من طراز شيفورليه
كوبالت التى مت إنتاجها فى الفرتة
ما بني عامى  2005و ،2007واستدعاء
سيارات من طراز بونتيـــــــــاك
 G5موديل  . 2007ومن املقــــرر
أن يبلـــــغ عدد السيارات التى
سيجرى إستدعاؤها من الطرازين
ً
معا حنو  620ألف سيارة  ،وذلك
إلصالح مفتاح تشغيل السيارة
الذى ظهرت به بعض العيوب .
وقالت الوكالـــــــــة األمريكيــــة
للسالمة على الطرق السريعة
أنه تبيـــــن أن تعــــرض طرازى
شيفورليه كوبالـــت وبونتيـــاك
 G5لبعــض الظـــروف خالل
سريهـــا على الطرقـــــات قد
يتسبب فى إيقـــــاف تشغيــــل

احملرك بشكل مفاجـــــــــــــــئ .
كما كشفت الوكالة عن أنه إذا
كان مفتاح السيارة فى وضع
التشغيــــــل  ،فإن أكياس اهلــواء
التى تقى الركاب من احلوادث
قد ال تعمــــــل عند تعـــــرض
السيـــــارة ألى حادث  ،مما يعرض
األشخـاص بداخلها للخطــــــــــــر .
وقالت شركة جنــــرال موتـورز
ً
قريبــــــا بإعالن
أنها ستقـــــوم
جدول حمدد لكى يقوم مالك
شيفورليـه كوبالـــت وبونتيـــاك
 G5بالتوجــــه ملراكــز الصيانة
التابعة هلــــــا الستبـدال مفتاح
ً
جمانا .
تشغيل احملرك
يذكر أن إنتاج شيفورليه كوبالت
توقف فى الواليات املتحدة فى
عام  ، 2010فيمــا توقــف إنتـــاج
بونتياك  G5عام . 2009
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« غاالكسي » S5

أخبار التكنولوجيا تأتيكم برعاية

املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

يراقب القلب و يتحدى الماء والغبار وآيفون

يرتقب كثري من الناس  ،بشغف  ،وصول اهلاتف الذكي اجلديد
«غاالكسي  »S5إىل األسواق العاملية والعربية  ،بعد أيام من الكشف
عن النموذج الرئيسي له للمرة األوىل  ،فـي مؤمتر اجلوال العاملي
ً
أخريا .
فـي برشلونة
ومل تزل التقارير املتخصصة  ،اليت تتلقفها الصحافة  ،تتواىل
جبديد هذا اجلهاز املدهش  ،الذي كشف عن مميزات بدت فـي
معظمها منصبة على إثبات جدارة املنافسة أمام غرميه «آيفون»
وجلعت من صحيفة «الديلي ميل» الربيطانية  ،تصفه بـ «املتملق»
الذي حياول تقليد اآلخرين .
ً
أساسا فـي حماكاة النظام املنافس « »IOSاخلاص
ويكمن التشابه
بآيفون  ،إضافة إىل تشابه برجمة وشكل أيقونات اللمس اليت تظهر
على الشاشة للتحكم بوظائف اجلهاز .
وحيمل تعزيز مزايا سابقة للجهاز  ،إشارات مهمة  ،مثل خاصية
اجلهاز املضاد للماء والغبار ورطوبة اجلو  ،وهذه مزايا مهمة ملنطقة
اخلليج  ،إذ ميكن إسقاط «غاالكسي  »S5فـي كوب ماء أو السباحة
به بشكل أكثر من سابقه «. »GalaxyS4
ومبقاس أكرب  5.25بوصة  ،للشاشة  ،وكامريا زادت دقتها من  13اىل
 16ميغا بكسل وأضيف هلا تقنية «الرتا اتش دي» وبنظام «آندرويد
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كتكات  »4.4فرد «غاالكسي  »S5عضالته  ،إىل جانب طرحه بأربعة
ألوان  ،األسود واألبيض واألزرق والذهيب  ،على أنها عناصر تفوق
ستحقق له الغلبة مببيعات اهلواتف الذكية للعام احلالي .
لكن عامل احلسم فـي معادلة املبيعات وهو سعر اهلاتف اجلديد
سيكشف عنه قبل ابريل املقبل ،حبسب مصادر متعددة .
وأضافت «سامسونج» إىل ساعة اليد املقرتنة بـ «غاالكسي ،»S5
ميزات متقدمة من نظام جس نبضات القلب  ،أثناء التمرين وخالل
كامل اليوم  ،لتعطي إشارات تلقائية مباشرة للمستخدم  ،عن
حالة ضغط الدم  ،وتفاصيل حول صحة القلب  ،مبراقبة مستمرة
ً
تلقائيا باجلهاز عرب «بلوتوث» .
باستمرار إرتداء الساعة املرتبطة
ومن ساعته املربوطة على معصم اليد  ،يقيس «غاالكسي »S5
درجات احلرارة  ،ويعد خطوات القدم عند ممارسة رياضيت املشي
واجلري إىل جانب إستخدام الساعة لتشغيل كل الوظائف لإلتصال
والرسائل والبحث عرب اإلنرتنت .
ويكشف اهلاتف اجلديد ،بصمات أصابع اليد حلماية اخلصوصية
 ،وللتفريق بني األطفال الذين سيسمح هلم باللعب دون إجراء
املكاملات  ،وبصمات صاحب اجلهاز الذي ميكنه تشغيل كافة
الوظائف بناء على ضبط مسبق هلذه اخلصائص .
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 Telegramيستقطب المنسحبين من ....

« واتس آب

أعلن تطبيق الرتاسل الفوري عرب األجهزة الذكية « ،تيليجرام ماسنجر»
 ،Telegram Messengerعن زيادة فـي عدد مستخدميه عقب إعالن
«فيسبوك» عن صفقة شراء «واتس آب» مبقابل قد يصل إىل  19مليار دوالر
أمريكي  .وكشف القائمون على التطبيق  ،عرب حسابه الرمسي على موقع
«تويرت»  ،أن عدد املستخدمني اجلدد املسجلني فـي خدماته يوم أمس اجلمعة
بلغ  500ألف مستخدم  ،وأرتفع العدد مع الساعات األوىل ليوم السبت إىل ما
يزيد عن  800ألف مستخدم .
وأظهرت تعليقات عدد من املستخدمني اجلدد للتطبيق على متجر «غوغل
بالي»  ،أنهم اختاروا  Telegram Messengerكبديل لتطبيق «واتس آب»
عقب علمهم بصفقة استحواذ «فيسبوك» عليه  .وتزايدت خماوف مستخدمي
«واتس آب» من إنعدام اخلصوصية عقب إنتقال خدمة الرتاسل الفوري للعمل
حتت إدارة «فيسبوك»  ،وذلك بسبب السمعة غري اجليدة اليت حتظى بها
الشبكة اإلجتماعية فـي هذا الشأن  ،رغم تأكيدات مارك زوكربريج أن شركته
ال ختطط ألي تغيريات فـي خطة العمل احلالية للخدمة .
فـي املقابل  ،يؤمن تطبيق  Telegram Messengerاخلصوصية والسرية
ملستخدميه  ،حيث أكد مطوريه الروسيني عند إطالق التطبيق أول مرة لنظامي
«أندرويد» و  iOSالعام املاضي أن هدفهم الرئيسي هو حتويل خدمة الرتاسل

»

الفوري إىل منظمة غري رحبية  .ويهدف املطوران إىل تقديم خدمة آمنة ال
تقدم اإلعالنات أو تتطلب إشرتاكات شهرية من املستخدمني  ،بل تعتمد فـي
املقام األول على تربعاتهم لإلستمرارية  ،إضافة إىل مساهمة املختصني من
املستخدمني فـي عملية التطوير  ،حيث يعد التطبيق مفتوح املصدر .
وإىل ذلك  ،شدد مطورو  ،Telegram Messengerعرب موقع التطبيق
الرمسي  ،أن الرسائل اليت يتم تبادهلا عرب التطبيق مشفرة  ،وقادرة على تدمري
نفسها ً
ذاتيا  ،وذلك لضمان عدم إطالع طرف ثالث غري مرسل ومستقبل على
الرسالة .
يذكر أن  Telegram Messengerال يوفر معلومات دقيقة حول عدد
ً
يوميا  ،إال أن آخر اإلحصائيات حول التطبيقات تشري
مستخدميه النشطني
ً
إىل أنه حظى بنحو  100ألف مستخدم نشط يوميا مع بداية الربع األخري من
العام املاضي  ،وأن هذا العدد قد تضاعف مع بداية العام احلالي  ،فيما حيظى
تطبيق «واتس آب» بنحو  320مليون مستخدم نشط ً
يوميا  .وجتدر اإلشارة إىل
أن تطبيق «تيليجرام ماسنجر» خيضع لقوانني اإلحتاد األوروبي  ،حيث يتم
إدارته من مقر فـي أملانيا  ،وتتوفر منه نسختان رمسيتان لنظامي «أندرويد» و
 iOSإضافة إىل عدة نسخ غري رمسية ملنصات خمتلفة مثل «ويندوز» و»ماك»،
وهي النسخ املتوافرة عرب موقع  ، telegram.org ،اإللكرتوني .
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تعتبر جزيرة سيشل الواقعة في المحيط الهندي نقطة جذب للسياح بما منحها اهلل من جمال الطبيعة،
وشواطئ تعتبر األفضل واألجمل في العالم على اإلطالق وهي ما تعرضه للسائح والزائرين لها
تسمى سيشيل بـ لؤلؤة المحيط الهندي  ،نظرًا لوجود الكثير من المعالم السياحية والطبيعة الخالبة،
فهي تشتهر بالشواطئ ذات الرمال البيضاء الناعمة  ،والتي تزينها صخور الجرانيت السوداء  ،المتناثرة
على تلك الشواطئ  ،ومجموعة من التماثيل التي تكونت في الماضي
و من أبرز منتجعات سيشل هي  Maia Resortو  Banyan Tree Resort & Spaو كالهما منتجعات
 6نجوم متوسط تكلفة الشخص الواحد  £ 5000لمدة أسبوع و استمتعوا بقضاء عطلة مميزة
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في اإلعالم العربي

 . . .جسد المرأة سلعة

تلعب وسائل اإلعالم المختلفة دور هام في التأثير على الجمهور  ،سواء كانت مرئية أو مسموعة
أو مقروءة فتلك الوسائل تؤثر بدرجة كبيرة على الرأي العام  ،كما أنها تساهم في تشكيل ثقافة
الشعوب أيضا  ،حيث أصبح اإلعالم وسيلة يمكن من خاللها توجيه األشخاص لفعل أشياء معينة ،
فوسائل اإلعالم أداة هامة وخطيرة يستغلها األشخاص للتأثير على فئات المجتمع كافة .

A

تحقيق  -شيماء رؤوف

ً
كثريا  ،ولكن
ومضمون وسائل اإلعالم تطور فـي اآلونة األخرية
لألسف مل يشمل هذا التغيري والتطوير تغري فـي طريقة عرض
صورة املرأة النمطية اليت تعتمد عليها وسائل اإلعالم كسلعة
تستخدمها لزيادة عدد مشاهديها أو قراءها .
فنرى عدة صحف وجمالت عربية تضع على غالفها صور المرأة
شبه عارية أو أخرى  ،وجند قناة تقوم بعرض عدة مشاهد تستغل
ً
استغالال جلمال وجسد
فيها املرأة للوصول إىل املراهقني  ،أما األكثر
املرأة فهي الشركات اليت تريد تسويق سلعة معينة  ،فهم يبحثون
عن إمرأة بوجه مجيل  ،وجسد مثري  ،ويصنعون حوهلا أية قصة
حتى وإن مل تكن هذه مرتبطة باملنتج املراد تروجيه  ،فأصبحت
النساء أول ما خيطر فـي بال املعلنني خلدمات أو منتجات حتى وإن
كانت مرتبطة بالرجل !!
المرأة في اإلعالم ..رقص وطبخ وماكياج ..
تعمل وسائل اإلعالم املختلفة على تقديم بعض الصور النمطية عن
املرأة العربية  ،بل أصبحت الوسائل تقدم املرأة العربية فـي صور
مغالطة للواقع وال تعرب عن الوضع احلقيقي الذي وصلت إليه املرأة
العربية  ،وتتناول اجلوانب السلبية املوجودة فـي واقع املرأة فقط ،
فال يوجد وسيلة إعالمية تعمل على تقديم املرأة فـي صورة جديدة
 ،متحدثة عن اإلجنازات اليت حققتها يف الفرتة األخرية على أرض
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الواقع  ،فمعظم احملتوى املقدم من خالل تلك الوسائل يتحدث عن
املكياج واملطبخ وبعض الربامج الفنية اليت تقدم مضمون سطحي ،
كما أن معظم األعمال الدرامية تقدم املرأة بشكل سليب فهي ً
دائما
ضعيفة وغري قادرة على اختاذ أي قرار  ،وحباجة إىل مساعدة
الرجل  ،وتفشل ً
دائما فـي معظم األعمال اليت تقوم بها  ،كما أن
تلك األعمال تركز على أن السبب احلقيقي وراء خروج املرأة للعمل
هو احلاجة إىل املال أو فشل فـي العالقات األسرية  ،دون النظر إىل
كيانها كأنثى وعقلها وما حققته من جناحات فـي اآلونة األخرية .
وفي اإلعالنات  ..جسد وإثارة وجمال
قامت العديد من الوسائل اإلعالمية بإستغالل املرأة فـي الرتويج
اإلعالني  ،حيث إعتربت تلك الوسائل املرأة أداة رخيصة ميكن
إستغالهلا فـي إعالنات التسويق  ،مثل إعالنات مواد التجميل
وأدوات املطبخ ومساحيق الغسيل واملالبس واملوضة وأجهزة املنزل
واألجهزة التكنولوجية  ،والسيارات وغريها  ،ومل يقتصر األمر
ً
أيضا فـي الدعاية اإلشهارية
على ذلك بل أصبحت املرأة تشتغل
والفيديو كليبات .
بدأ استغالل املرأة فـي اإلعالنات ألول مرة فـي القرن التاسع عشر
عندما قامت إحدى الشركات بإستخدام املرأة كوسيلة للدعاية عن
اخلمر والبرية  ،ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن يزيد إستغالل املرأة فـي
اإلعالنات الرتوجيية اليت تتنافى مع تقاليد وقيم الدول العربية.

REPORT

المرأة مستغلة حتى فـي إعالنات منتجات
الرجال !!
ما أكثر الشركات اليت تقدم منتجات للرجال مثل شامبوهات
الرجال  ،وعطور الرجل  ،وكرميات الشعر  ،ولكن توجد املرأة فـي
تلك اإلعالنات ً
أيضا وذلك لضمان بيع املنتج  ،حتى على أغلفة
املنتجات توجد صور مثرية للمرأة وكأنها هي الضامن الوحيد
لبيع املنتج  ،وهي اليت ترسخ صورة منطية للجمال وشكل
اجلسد واللعب على غرائز اإلنسان .

أسرية  ،رامسني هلم وهم الشهرة .
وطالبت بتفعيل رقابة على تصوير اإلعالنات  ،تضم تلك الرقابة
رقابة على نوعية املالبس اليت يرتديها األشخاص اليت ستظهر
ً
وأيضا حاجة اإلعالن ملرأة من
فـي اإلعالن واحملتوى اللفظي
عدمه  ،باإلضافة إىل رقابة أخرى على القنوات التلفزيونية
والوسائل اإلعالنية اليت ستعرض اإلعالنات ملنع بث أية
إعالنات منافية للصورة اليت جيب أن تكون عليها املرأة فـي
اإلعالم .

« مش بالتسليع  ..منتجك بيبيع » حملة
ضد استغالل المرأة العربية في اإلعالنات
فـي الشهر املاضي أطلقت منظمة  Fe-maleاللبنانية  -املهتمة
حبقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة  -محلة إلكرتونية
حتت عنوان « مش بالتسليع  ..منتجك بيبيع »  ،واليت تهدف
إىل تسليط الضوء على كافة أنواع التمييز بني اجلنسني اليت
ُت ّ
صدرها وسائل اإلعالم واإلعالن فـي لبنان والعامل العربي إىل
املستهلكني األمر الذي ير ّوج لتسليع النساء وحتويلهن إىل أدوات
جنسية ويرفع من نسب ممارسة العنف ضدهن .
وقالت املنظمة عرب صفحتها على موقع التواصل اإلجتماعي
فيسبوك « وألن اإلعالم واإلعالن ً
معا  ،يقومان عرب عرض
منتجاتهما بتسطيح النساء واعتبارهن جمرد أدوات « جاذبة »
للشراء ،تنطلق هذه احلملة بهدف واضح « ال لتسليع النساء » ،
ونعم للتوقف عن تشويه صورتهن والتأكيد على منطية دورهن
فـي اجملتمع وحصر دورهن كوسيلة دعائية جتارية » .
وأكدت حياة املرشاد الصحفية والناشطة فـي جمال حقوق املرأة
وأحد أعضاء منظمة  Femaleأن احلملة تهدف إلدخال صورة
للمرأة الناجحة والواثقة من نفسها واليت متتلك عدد كبري من
اخليارات فـي اإلعالم العربي  ،واحلد من الصورة النمطية اليت
تنظر للمرأة على أنها جسد فقط دون روح وعقل .
وأضافت املرشاد أن احلملة اإللكرتونية مستمرة ملدة شهر ،
ستعرض فيها جزء من الصور ومقاطع الفيديو لإلعالنات اليت
تستغل جسد املرأة لبيع منتج معني  ،ومن ثم ستقوم احلملة بدور
على أرض الواقع باملزيد من التوعية والضغط على الشركات
ملنع حدوث ذلك ،وحماولة الوصول إىل الفتيات اليت تستغلها
اإلعالنات ويعملون حتت اسم « عارضة » لتوعيتهم مبا يقومون
به ،وخماطر ذلك على اجملتمع .
وفـي هذا السياق يقول حممد أمحد « ما دامت املرأة راضية ذلك
على نفسها فلماذا كل هذه الضجة حول األمر » .
وأضاف أن املرأة منحها اهلل مجال وإثارة فلماذا ال تستغلها؟؟!!
أما أميمة رؤوف  ،أستاذة تصميم املالبس واألزياء  ،فرفضت
الصورة اليت تقدمها اإلعالنات عن املرأة وإعتبارها سلعة تباع
وتشرتى  ،ورفضت زيادة الطلب على طلب وظائف عرض
األزياء خاصة تلك اخلاصة مبالبس النوم واليت تظهر أكثر ما
ختفي  ،مشرية إىل أن أصحاب تلك الشركات يغرون الفتيات
الصغرية باألموال  ،خاصة الفتيات اليت تعاني من مشكالت

دراسات  %95 :من اإلعالنات التجارية العربية
تركز على جسد المرأة
أوضحت دراسة علمية بعنوان « صورة املرأة فـي إعالنات
التلفزيون املصري » أن  %95من اإلعالنات تستخدم املرأة وتركز
على جسدها ووجهها لرتويج سلع ليست مرتبطة باملرأة .
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وكاالت اإلعالنات تستغل جسد
المرأة لضمان بيع المنتجات . . .
ولبنان تنتفض  « :مش بالتسليع ..
منتجك بيبيع »  ..والمرأة تمثل %95
من اإلعالنات الترويجية . . .
بينما أشارت دراسة أخرى للمركز العربي للمصادر واملعلومات
أن هناك تركيز كبري من قبل الفضائيات العربية على استخدام
املرأة فـي إعالناتها .
وفـي دراسة أخرى حول أسباب استغالل اإلعالنات للمرأة فـي
الوطن العربي  ،كانت النتائج أن هناك  %30.8يعتربون املرأة
عنصر جذب قوي وفعال فـي ترويج السلع وحتريك دوافع
ً
ووفقا للدراسة نفسها فإن هناك أكثر من  %87من
الشراء ،
النساء يرون أن اإلعالم يقوم بتشويه صورة املرأة العربية .
وأشارت الدراسات إىل أن اجلهل وإنتشار األمية وإخنفاض
مستوى الوعي الثقافـي لدى الفتيات هو ما يؤدي إىل إنزالقهم
فـي هوة اإلختيارات اخلاطئة فـي حلمهن للوصول إىل الشهرة
ومجع األموال  ،خاصة فـي ظل الفقر املسيطر على معظم
شعوب الدول العربية  ،ورغبة الفتيات لتقليد الغرب فـي كل شئ
 ،كما أن فرتة املراهقة اليت تستغلها الوكاالت اإلعالنية هلا دور
كبري فـي امتهان تلك الفتيات ورضاءهم بالتمثيل فـي اإلعالنات.
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| Finest Watches

Beyonce ‘Rise’ Fragrance
To Hit Stores This Month

Beyonce

تطرح عطــر Rise
ألنوثة كاملـــــــــة
تطلق بيونسيه عطرها اجلديد رايز فـي فرباير  2014من وحي أداء و حضور
بيونسيه على املسرح الذي يعكس طاقة و إشعاع األنوثة و إطالق القوة
الداخلية للمرأة اليت جيعل مجاهلا يتألق .
هو عطر يتميز عن جمموعة عطور بيونسيه األخرى أنه أكثر طبيعية و
محيمية فهو مستوحى من أعمال الشاعرة مايا أجنيليو اليت تعترب املفضلة
لدى بيونسيه  ،عطر زهري أنثوي ساحر ومشرق .
يبدأ العطر بإنتعاش الربجاموت اإليطالي و برودة الرحيان الرطب املمتزج
برائحة املشمش املبهجة لينتقل لقلب العطر الذي يتألق بزهرة األوركيد
النادرة

 Golden Symphony Orchidاملنسقة بعناية فـي باقة أنيقة مع اليامسني
و زهرة الفريزيا .
قاعدة عطرية حسية من رائحة األخشاب الطبيعية و الكشمريان ( خشب
الكشمري ) و هو مركب خملق ليضاعف عبري األخشاب الدافئ املمتزج بأناقة
املسك و الفيتيفري .
سيطرح عطر بيونسيه رايز فـي األسواق على هيئة ماء عطر

eau de

parfum

بأحجام  15و  30و  50و  100مل فـي زجاجة رشيقة بغطاء ذهيب اللون باإلضافة
جملموعة للعناية باجلسم .

ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺣﻼﻗﺔ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺗﺠﻴﻤﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻧﺎﻳﺘﺲ ﺑﺮﻳﺪج

7 William Sreet, Knightsbridge,London SW1X 9HL
07718137711
info@nailbarblush.com

ﺷﻘﻖ ﻟﻼﻳﺠﺎر
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎر
ﺷﺤﻦ ﺟﻮي وﺑﺤﺮي ﻟﻜﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺠﺰ ﺗﺬاﻛﺮ :ﻟﻨﺪن اي – ﻣﺎدام ﺗﻮﺳﻮدز – ﻣﺪن اﻻﻟﻌﺎب – ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺮة ﻗﺪم

Address: 198 Edgware Road W2 2HS
Email: wafatours.isd@yahoo.co.uk
Call Abo Alwafa 07737908669

Beauty
Tutorials

d

تعلمى طرق وضع مكياج العيون

حسب شكل العيـــن . . .

A

اسرار الجمال والمكياج على طريقة  -هنادي احمد

في العدد السابق تكلمنا عن كيفية أختبار الفاونديشن وطريقة وضعه و كذلك بالنسبة للبوردة  ،أم في هذا العدد سوف نقدم لكم
طرق وضع مكياج العيون و رسم الحواجب .
يبرز مكياج العيون جمال العينين وتألقها  .لكن تختلف طريقة وضع مكياج العيون حسب شكل العين  .ومهما كان شكل أو حجم
العينين فإنه من الممكن الحصول على مظهر جذاب لمكياح العينين من خالل وضع المكياج بالطريقة التي تناسب شكل كل عين .
خطوات مكياج العينين الغائرة ( الداخلة ) :

 .1مد لون ظل العينني األساسي ذو ملعة
القليلة على طول اجلفن بأكمله .
 .2القيام مبد درجة أخرى من ظل العيون
أعلى اجلفن( اجلفن الثابت )  ،وليس عند
طية العني ( اجلفن املتحرك ) .
 .3مراعاة وضع الكحل على امتداد كل من
خط الرموش العلوي والسفلي .
 .4وضع املاسكرا على الرموش العليا
والسفلى .
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خطوات مكياج العينين اللوزية :

 .1حتديد خط الرموش العلوية بقلم كحل
غامق ،مع مده للخارج ؛ ثم يرفع اخلط قليال
ألعلى كاجلناح .
 .2استخدام لون ظل العيون األساسي حتت
احلاجب وعلى الزوايا الداخلية للعينني .
 .3حتديد طية العني ( حدود اجلفن املتحرك)
بدرجة ظل عني أغمق  ،مع استخدام الفرشاة
ذات الرأس املائلة لنثر ظل العيون حتت خط
الرموش السفلية .
 .4وضع طبقة واحدة من املاسكرا على الرموش كاملة ،بعدها توضع طبقة ثانية
على أطراف الرموش العليا فقط .
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خطوات مكياج العينين الناعسة :

خطوات مكياج العيون الكبيرة :

 .1مد ظل العيون حتت احلاجب وعلى الزوايا
الداخلية للعينني .
 .2تكرار رسم مد ظل العينني ً
بدءا من خط
الرموش ومنها إىل فوق طية العني ً
قليال .
وتعترب أفضل طريقة للعثور على طية العني
( حدود اجلفن املتحرك )  ،هي دفع فرشاة
ظل العيون برفق على اجلفن  ،على أن
تكون الطية هي املكان الذي يتم الشعور فيه
باجلزء العلوي من مقلة العينني .
 .3وضع الكحل املقاوم للماء على طول الرموش العليا .
 .4إضافة ملسة من املاسكرا املقاومة للماء على الرموش العليا فقط .

 .1حتديد خط الرموش العلوي والسفلي
باستخدام قلم الكحل .
 .2مد درجة غامقة من ظل العيون على
اجلفن كامال وحتت خط الرموش السفلية .
 .3وضع لون ظل للعيون أخر بدرجة ظل
متوسطة فـي طية العينني  ،ثم مبد درجة
ظل العيون األساسية حتت احلاجب .
 .4وضع الكثري من املاسكرا على الرموش
العليا فقط .

خطوات مكياج العيون المتقاربة :

كامال ً ،
ً
بدءا من خط الرموش إىل حتت احلاجب  ،مع
 .1مد ظل العيون على اجلفن
التأكد من مده ظل العيون أيضا فـي الزوايا الداخلية للعينني .
 .2مزج لون أخر من ظل العيون  ،ثم مد الظل بداية من النصف اخلارجي للجفن
ً
ووصوال إىل طية العينني ( حدود اجلفن املتحرك ) .
على خط الرموش
ً
ابتداءا من منتصف اجلفن ومنها للخارج  .مع تكرار نفس اخلطوة
 .3وضع الكحل
على خط الرموش السفلية .
 .4إضفاء ملسة على العينني أخرية باستعمال املاسكرا .
خطوات مكياج العيون المتباعدة :

 .1مد لون ظل العيـــــــــون األساســـــي حتت
احلواجب فقط .
 .2رسم لون أخر من ظل العيون على امتداد
ً
كامال  ،من خط الرموش إىل طية
اجلفن
العينني .
 .3إضافة عناصر بسيطة ملاكياج العينني
بوضع الكحل ً
بدءا من الزوايا الداخلية للعيون
ً
 ،ثم ختفيفه تدرجييا كلما مت اإلجتاه إىل
اخلارج حبيث يصبح خط الكحل أكثر مساكة فـي الزوايا الداخلية  ،وأكثر حنافة
عند احلواف اخلارجية .
 .4وضع املاسكرا .
خطوات مكياج العيون الصغيرة :

 .1رسم ظل العينني بدرجة ظل فاحتة وبراقة
ً
كامال .
على اجلفن
 .2مد درجة متوسطة من ظل العيون فـي
منطقة طية العينني .
 .3عمل خط صغري من الكحل الغامق على
النصف اخلارجي للجفن  ،حبيث يكون أقرب
إىل جذور الرموش العليا ( مع جتنب رسم
خط مسيك وثقيل على اجلفن العلوي ) .
 .4وضع درجة متوسطة من ظل العيون بنفس لون ظل العيون املستخدم عند طية
العني ( حدود اجلفن املتحرك ) حتت خط الرموش السفلية باستخدام الفرشاة
ذات الرأس املائلة ً ،
بدءا من وسط اجلفن السفلي ومنه للخارج .
 .5وضع املاسكرا على الرموش العليا والسفلى .
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خطوات مكياج العيون المقلوبة :

 .1وضع الكحل لرفع الزاوية اخلارجية للعني .
 .2رسم خط من الزاوية اخلارجية خلط
الرموش بتمرير قلم الكحل لألعلى وللخارج.
 .3تكرر نفس احلركة السابقة على الرموش
السفلية .
 .4مد خط من ظل العيون على اجلفن كامالً
 .5استعمال ظل للعيون حمدد عند طية
العينني .
 .6احلرص على أن يلتقي الكحل مع الظل
عند الزواية اخلارجية للعينني .
 .7وضع خط بالقلم امللمع أسفل تقوس احلاجبني .
 .8وضع املاسكرا على الرموش العلوية .
خطوات مكياج العيون المرتخية :

ً
كامال .
 .1مد ظل العيون على جفن العينني
 .2استعمال الشادو الكرميي املطفي  ،ألنه من
الصعب استعمال الشادو البودرة .
 .3حتديد العينني بقلم كحل على طول خط
الرموش ،من خالل استعمال فرشاة اسفنجية
ملزج األلوان .
 .4وضع طبقة خفيفة من املاسكرا على
الرموش العلوية .
خطوات مكياج العيون المتالشية :

 .1مد ظل العيون بدءا من خط الرموش وحتى
عظمة احلاجب .
 .2ختفيف درجة ظل العيون كل مت اإلجتاه
حنو احلاجب .
 .3حتديد العينني بالكحل وذلك برسم خط
دقيق بالقرب من خط الرموش .
 .4استخدام القلم امللمع على عظمة احلاجب .
 .5لف الرموش للقدرة على فتح العينني .
 .6وضع املاسكرا على الرموش العلوية .
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كيفية رسم الحواجب .....
نصائح لحصولك على حاجبين مثاليين
فـي العصور القديمة كانت النساء تتفاخر بالحواجب الكثيفة ويحاولن تعزيز حجمها  ..و قد تغزل الشعراء بذلك  ،لكن فـي هذا الوقت ..
اصبح هذا الكالم فـي ادراج النسيان و اصبح المطلوب حاجبان منسقان يناسبان تشكيلة الوجة  ،ولون الشعر .

 -1ملء الفراغات :

كيف اختار لون حواجبي  ..؟

امسكي الفرشاة اللولبية املخصصة لتمشيط احلواجب ومشطي بإجتاه الزاويــــــة
اخلارجية للعني  ،ومشطي الشعريات إىل األعلى باجتاة اجلبني  . .ثم انظري بدقـة
إليها  ،و لكي تتأملي الفراغات قومي بتدفئة قلم حتديد احلواجب بإصبعك لكــــــي
يتحرك بسهولة بني الشعريات بعدها قومي بضربات خفيفة بإجتاة منو الشعــــــر
الطبيعي وأملئي الفراغات .

أفضل لون لتصيح الفراغات هو اللون األقرب إىل شعرك الطبيعي ..
الشعر األسود  /فإذا كان لون شعرك أسود فاستخدمي قلم حواجب باللون البنــــي
ً
مبتذال ..
الغامق  ،ألن األسود يعكس قساوة على املالمح ويبدو
الشعر األشقر  /إستخدمي اللون األشقر الرمادي  ..أو البين الفاتح ..
الشعر البين  /إستخدمي اللون البين الفاتح او البين الطبيعي ..
الشعر األمحر  . .النحاسي  . .الربغندي  /إستخدمي اللون البين الطبيعي أو البنـــي
احملمر . .

بإستخدام فرشاة الكونسيلر أو فرشاة الشادو قومي بتوزيع ظالل كرميية أو بيــــج
أو كونيلر من النوع السميك ثم لوني الشعر الذي تريدين إخفاءه او تشقيـــــــــــــــرة .
بعـــد ذلك مشطي احلواجب بالفرشة بنعومة لكي التزيلي الكونسيلر . .ولتتاكــــدي
من الشكل النهائي الذي تريدينة .

كيف اختار التركبية المثالية ..

 -2تحديد الشكل :

 -3الترتيب :

إستعيين باملساكرا الشفافة  . .وامسحي رأسها إلزالة الفائض منها  . .ثم مشطــــــي
الشعــــر إىل األعلى وفـي شكل يتناغـــم مع الرمسة اإلساسية بإجتاة الصدغيــــــن
بعدها صححي فائض اللون أو أي خطا ء فـي رمسة احلواجب بإستخــــــــــدام عود
القطن أو مستحضر إزالة املاكياج .
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هناك أنواع متعددة من ملونات احلواجب  . .منها األقالم  ،اجليل  ،املاسكرا والبودرة
والشمعية  . .وتبدو الشمعيـــــــة والكرمييـــــــة أمجل وأكثر طبيعية من البــــــودرة أو
اي مستحضر جاف أخر و تدوم أكثر  ،لكن بالنسبة لي أفضل جيل احلواجـــب من
ميك آب فور ايفر قمة فـي الروعة ويأتي معة فرشاتان :
األولي للرســــــــم  . .واألخري للتحديـــــــد  . .وياتي بعدة درجات والوان تناسب الكل
فأنصحك بأن جتربية فهو رائع .
ودمتم بصحة وجمال . . .

LOOK REFRESHED FOR

([FOXVLYHGD\OX[XU\EHDXW\bDQGSHUVRQDOVKRSSLQJb
LQWKHKHDUWRI/RQGRQĢVbIDVKLRQDEOH.QLJKWVEULGJH
From VW0DUFKto WK$SULOby London’s
image specialists, LOOKING GREAT

OUSED IN THE OPULENT 5-STAR PARK TOWER
KNIGHTSBRIDGE, HIGHLY SKILLED MAKEUP ARTISTS
WILL SHARE OVER 10 YEARS’ EXPERTISE IN SKIN CARE

HAVE YOUR NEEDS
TRULY CATERED
FOR AND BOOK
THIS ELITE BEAUTY
AND SHOPPING
PACKAGE:

AND MAKEUP FROM THE WORLD’S FASHION CAPITALS.

ĩ+HDOWK\FDORULHFRQVFLRXVEUXQFK
DQG+DODOOXQFKGDLO\

Including personalised skincare advice, anti-aging secrets and
behind-the-scene makeup tricks, daily master classes will also advise on
a wealth of luxurious products from exclusive brands used by celebrities.

ĩ3HUVRQDOLVHGPDNHXSDGYLFHDQG
VNLQFDUHPDVWHUFODVVHVIURPLQGXVWU\
H[SHUWVDQGFHOHEULW\DUWLVWV

No indulgent trip would be complete without personal shopping in
Harvey Nichols. Then join the glamourous clientele of the world-renowned
Buddha-Bar, Knightsbridge for a private dinner experience in lavish surroundings.

WHY NOT BRING A FRIEND AND ENJOY THIS INDULGENT
AND STYLISH EXPERIENCE TOGETHER –

EXCLUSIVE TO MIDDLE EASTERN LADIES!
TO FIND OUT MORE call (+44) 7718 137 711
or email luxurymasterclass@lookinggreat.co
Spaces are limited to only 15 so please get in touch soon to ensure your place!

ĩ3HUVRQDORQWUHQGVKRSSLQJZLWK
SULYDWHVHFXULW\LQ+DUYH\1LFKROV
.QLJKWVEULGJH
ĩ9,3SULYDWHGLQQHUDQGGULQNVDW
WKHH[FOXVLYH%XGGKD%DU.QLJKWVEULGJH
ĩ3URIHVVLRQDOSKRWRVKRRWDQG
LQFOXVLYHGLJLWDOSULQWV*
3/86DJRRG\EDJRIWUHDWV
*Three digital prints will be given to each customer on the day.
Additional prints and image finessing orders will be also available.
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اسبوع الموضة في عاصمة

بريطانيا لندن

أقيم اسبوع الموضة في عامصة بريطانيا لندن بحضور اكثر من  77مصمم ازياء و 25000زائر مهمين من جميع
أنحاء العالم يضم عدد من اسرة ملكية  ،سياسيين  ،فنانين و أنا ونتور . . .
مجلة ارابيسك تقدم تغطية خاصة على هذا الحفل العالمي والمصممين العرب واألجانب .
أقيم فـي العاصمة الربيطانية لندن أسبوع املوضة مبشاركة أكثر من  77مصمم أزياء
و  25ألف زائر من مجيع أحناء العامل و بإيرادات وصلت ل  100مليون جنيه اسرتليين
خالل مخسة أيام .
بدورها جملة أرابيسك لندن كمؤسسة إعالمية عربية وحيدة كانت حاضرة فـي
أسبوع املوضة لتغطية هذا املهرجان التقليدي الذي يقام مرتان فـي العام .
املصمم األفغاني  Osman Yousefzلدي يرتدي تصميماته أهم مشاهري العامل
ك  Beyonceو  Kate Perryو  Selena Gomezو  lady Gagaعندما يقومون
بعرض األزياء على السجاد ذات اللون األمحر يعترب من أهم املصممني لألزياء
العربية و بالعرض الدي أقامه فـي  Somerset Houseفـي لندن حضره أكثر من
 250من الضيوف املميزين .
و قد خص  Osmanأرابيسك بالتصريح التالي ً
قائال :

بأن املوضة و املالبس اليت ترتدينها تلعب ً
دورا مهما فـي إبراز شخصيتك ومن
املمكن أن تنقلك من عامل إىل اخر .
و لكل متابعيين بإمكانهم احلصول على تصميماتي من هارودز و سيلفردجيز .
بدورها املصممة البحرينية هند مطر اليت ترغب فـي جذب مجهور عربي أكرب
بإعتبارها متثل ذوق املرأة العربية العصرية و أنها تعمل على حتقيق حلمها بأن يكون
لديها فروع يعرض بها تصميماتها فـي هونغ كونغ و دبي و نيويورك .
حيث قالت ألرابيسك :
أحاول ً
دائما أن تكون تصميماتي مناسبة لسيدات األعمال و الصالونات و ليس فقط
لعارضات األزياء و أضافت بان كل تصميماتها هلم طابع خاص و هم من إبتكارها و
يغلب عليهم استخدام الذهب و احلرير .
www.hindmatar.co.uk
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Nasir Hazhar
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Anna Wintour with Top shop owner Philip green
and Kate Moss
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الفراشة يـــــــارا

تح ّلق مع عطر إسكادا في دبي . . .

ء

بفستان مليء بالورود والفراشات أطلت النجمة اللبنانية يارا على جمهور كبير في دبي مول  ،في حفلة إطالق عطــــــــــــــر
ّ
ووقعت
 ESCADA ELiXIRبصفتها سفيرة العطر في منطقة الشرق األوسط .وأدّ ت في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيها،
أوتوغرافات لمئات المعجبين .
وعن جديدها الفين  ،قالت يارا إنها أصدرت
ً
أخريا أغنيتها املص ّورة اجلديدة “أجيك” وهي
باللهجة اخلليجية  ،بإدارة املخرج فادي حداد ،
بينما تستعد إلستكمال البومها اجلديد الذي
يضم أغنيات لبنانية ومصرية .
ما الذي يجمع بين «يارا» وعطر «إسكادا»
الجديد ؟

سؤال طرحناه عليها فأجابت سريعاً « :أحب لون
ً
كثريا وهو اللون الزهري  ،والعطر قريب
العطر
ً
جدا من شخصييت  ،مليء باجلاذبية ويشكل
ً
مفهوما لألناقة والفرح  .وإىل جانب بساطته
هو عميق ويناسب املرأة اليت تبحث عن األناقة
والتفرد  .والعطر قريب من شخصييت وميثلين
ويشبهين  ،وكان لي الشرف فـي إختيارهم لي
كوجه وسفرية لعطورهم كماركة عاملية فـي
املنطقة وسعيدة بهذا اإلختيار.
ما الذي يمكن أن يضيفه كل منكما إلى
اآلخر ؟

بالتأكيد إسكادا كاسم عاملي يضيف الكثري
إىل امسي الفين ومسريتي الغنائية وصورتي
واملعجبني بفين  ،ويهمين بالطبع أن أكون من
ً
وجها يضيف إىل
خالل صورتي واملعجبني

رشيد و متي
فـي اخر أخبار فنانني لندن العرب  ،املطرب
املغربي رشيد صاحب الشعبية األوسع فـي
األوساط الشبابية العربية فـي لندن يستقر
فـي مايا لونج كل عطلة نهاية األسبوع برفقة
املوسيقيى املتميز ميت توزا و من اخر أخبار
رشيد بأنه أمام مشروعني مهمني فـي حياته
فإما اإلستمرار فـي الغناء و لكن من خالل شركة
مهمة فـي الشرق األوسط أو البدء فـي دراسة
الطب فكل الرتتيبات أصبحت جاهزة ألحد
هذين املشروعني و بالنسبة لعمله مع ميت توزا
قال رشيد بان ميت أخ له و مرتاح ً
جدا فـي العمل
معه و يشكالن ثنائي متميز بإحياء حفالت مايا
لونج األسبوعية .
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جناحاتهم الدائمـــــــــــــــــــة .
بعيدًا عن إسكادا أين يارا ؟

ً
خصوصا عن
أعرتف بأني خمتفية بعض الشيء
اإلعالم  ،ألني ال أحب الظهور جملرد الظهور  ،بل
عندما يكون هناك ما ميكن احلديث عنه كجديد
ومفيد للناس وللفن الذي أقدمه  .أما فـي جمال
الغناء فقد شاركت قبل أيام فـي حفالت «ليالي
فرباير» فـي الكويت  ،ولكن بشكل عام أختار
أغنياتي وفق مواصفات خاصة وبتمعن ألني
حريصة على كل أغنية أقدمها لتأتي كإضافة
ملسريتي وال تنتقص منها  ،وآخر أغنياتي كانت
خليجية وهي «أجيك» قبل شهرين .
هل مازالت «يارا» رافضة لفكرة العمل
السينمائي ؟

تلقيت وال أزال أتلقي سيناريوهات ألفالم
سينمائية كثرية  ،ولكن السينما عمل كبري حيتاج
واع  ،وكان هناك عرض
إىل تفرغ تام وإستعداد ٍ
متميز من جمموعة «إم بي سي» لفيلم باللهجة
البدوية فـي إنتاج ضخم  ،ولكنه حيتاج إىل تفرغ
وسفر ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر  ،وهلذا فضلت
تأجيل خوض جتربة السينما  ،ولكين ال أرفضها
باملطلق بل أرى أن الوقت غري مناسب هلا ً
حاليا .

في مايا لونج . . .
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ARABISK | Society
Kuwait National Day at The Dorchester Hotel

حتت رعاية سعادة السفريالسيد خالد
الدويسان إحتفل فـي فندق Dorchester
بالعيد الوطين لددولة كويت هذا و قد حضر
احلفل الذي غصت به قاعة ال Ballroom
شخصيات سياسية و عسكرية أتوا من دولة
الكويت للمشاركة فـي هذا اليوم كما شارك
فـي احلفل سفراء دول عربية وغربية و األمني
العام للمنظمة البحرية الدولية و بعض رجال
اإلعالم والصحافة و ما ميز احلفل األجواء
الوطنية و األسرية من خالل األطفال الذي
محلوا و لبسوا أشياء من الرتاث الكوييت .
و ودع سعادة السفري ضيوفه مبثل ما
أستقبلهم به من حفاوة وترحيب .

ARABISK | Society
Aftershock Stylist & Blogger Event with Miss England & Miss Staffordshire

مبشاركـــــــــة :
(  Miss Englandو ) Miss Staffordshire
و فـي قلب شارع املوضة اكسفورد سرتيت طرح
براند افرت شوك تشكيلته اجلديدة لربيع ٢٠١٤
و رحب  Dheeraj H.R Harjaniمدير الفروع
الدوليـــــــة  ،و عرف بالتشكيلة اجلديدة كما
عرف بفروع افرت شوك فـي الدول العربية ال
سيما فـي السعودية و اإلمارات و لبنان و قطر
و الكويت .

ARABISK | Society

Libyan Revolution Third Anniversary at Four Seasons Hotel

استقبل السفري اللييب فـي لندن السيد حممود
الناكوع املدعويني فـي احلفل الذي أقيم فـي
فندق  Four Seasonمبناسبة الذكرى
الثالثة إلنتصار الثورة اليبية و نيل الشعب
اللييب حريته .
و ألقى سعادة السفري كلمة رحب بها بالضيوف
الكرام و حتدث عن ليبيا اجلديدة و اخلطوات
اليت تعمل احلكومة عليها إلعادة اإلستقرار و
كذلك اجلهود املبذولة لتطوير كافة القطاعات
فـي ليبيا و على رأسها تشجيع اإلستثمار .
بعد ذلك شارك سعادة السفري املدعويني
حفل العشاء و تبادل التهاني مع الضيوف هذا
و قد شارك فـي احلفل حشد من السفراء و
الديبلوماسيني و رجال الصحافة و اإلعالم و
شخصيات عربية و أجنبية .

ARABISK | Society

Opportunities in the Maghreb Region
at the Arab-British Chamber of Commerce
x

The Arab-British Chamber of Commerce
hosted an exclusive Opportunities in
the Maghreb event as part of its 2014
programme of business activities. The event
provided British companies with a unique
platform for dialogue and discussion
concerning trade with the Maghreb and
highlighted new investment opportunities
in the region.The event will was followed
by a networking reception, where delegates
met key stakeholders, made worthwhile
contacts
and
established
strategic
partnerships.
The Acting General Manager of Investment
in Morocco, Adel Chikhi, shared his review
of this workshop event with Arabisk
Magazine stating:
“To be honest this is a beneficial and
interesting workshop that discussed the
various investment opportunities in several
different sectors such as automotive,
energy, tourism, IT and agriculture and is
not at all limited to a specific sector. Mr
Chikhi also ensured that investments begin
with the simplest projects up to millions of
dollars projects. Finally, he thanked Arabisk
Magazine for its interest and concentration
in the business and investment sector and
it is an Arabic and English media facility in
London that could play a huge role and
encourage investment in the Middle East
and North Africa in the future.”

Opportunities in the Maghreb

إستضافت غرفة التجارة العربية الربيطانية ورشة
عمل عن فرص اإلستثمار فـي املغرب العربي و
هدفت ورشة العمل هذه إىل إجياد مناسبة خاصة
و مكان مناسب للشركات الربيطانية لإلطالع و
التعرف و لتسليط الضوء على فرص التجارة و
اإلستثمار املتاحة فـي مشال إفريقيا هذا و قد عقب
ورشة العمل حفل كوكتيل أتاح للمشاركني تبادل
. الرؤى و األفكار و التحضري لفرص عمل مستقبلية
هذا و قد صرح السيد عادل شيخي مدير عام هيئة
ً
متحدثا عن
اإلستثمار فـي اململكة املغربية ألرابيسك
: ورشة العمل هذه
باحلقيقة ورشة عمل مفيدة و ممتعة قدمنا ورقة
عمل ناقشت خمتلف أنواع فرص اإلستثمار فـي
شتى اجملاالت كمشاريع الطاقة و السياحة و أنظمة
املعلومات و الزراعة و مل تنحصر فـي قطاع معني
كما أكد أن نوعية اإلستثمارات و حجمها تبدأ
من أبسط املشاريع قيمة حتى تصل إىل ماليني
الدوالرات و شكر جملة أرابيسك على إهتمامها فـي
قطاع األعمال و اإلستثمار و أنها كوسيلة إعالمية
فـي لندن صادرة باللغتني العربية و اإلنكليزية ميكن
ً
ً أن تلعب
كبريا فـي املستقبل و ذلك من خالل
دورا
مساهمتها فـي تشجيع اإلستثمار فـي دول الشرق
. األوسط و مشال إفريقيا
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Iraqi Culture Centre
بابل)
(وداعا
فيلـــــــم
بابــــل )
وداعًا
فيلم (
أمريكيــــــــــة
صرخة
..
أمريكيــة
صرخة
األحتالل. .
ضداإلحتالل
مكتومةضد
مكتومة
وطلقاء الحرب  ..أسرى
الذكريات ! . .
A

متابعة  :وحيدة المقدادي

احلرب هي احلرب  !..قلما تعود بالنفع على الناس لكن اآلمها
وعذاباتها تبقى تؤرق النفوس مدى األيام حتى بالنسبة
للمعتـــــــدي  ،وهكذا كان احلــــــــال بالنسبــــــة لبطـــــل فيلـــم
ً
وداعا بابل ) الذي عرض فـي املركز الثقافـي العراقي
(
بلندن فـي السابع من شباط – فرباير  .فاجلندي األمريكي
(فرانك أوفاريل) وصديقه (جول هيكي) اللذان قضيا سنوات
من عمرهما فـي معسكرات اإلحتالل األمريكي فـي بابل
ومناطق أخرى من العراق ً
قدما صورة حقيقية عن مشاعر
الذنب اليت تعرتي املعتدي وتؤرقه حتى األنهيار  .حاول املخرج
العراقي املقيم فـي فرنسا  ،عامر علوان  ،أن يسلط الضوء
على اجلانب األنساني فـي قصة هؤالء اجلنود األمريكان
وأن يتوغل فـي حياتهم الشخصية اليت قد ال ختتلف عن
حياة بقية البشر فـي أي بلد فـي العامل  ،وهو طرح قد اليروق
للفرد العراقي املكتوي بنار األحتالل  ،..أذ يشعر املشاهد أن
الفيلم مييل إىل ترجيح كفة اإلحتالل من خالل ختصيص
وقت طويل حلياة اجلندي األمريكي (فرانك أوفاريل) وزوجته
وصديقه  ،باإلضافة اىل أن الفيلم مل يتطرق ملسألة سرقة
ً
خصوصا وأن
املواقع األثرية سواء فـي بابل  ،أو مناطق أخرى ،
التصوير مت بالقرب من اآلثار و بالتالي يصبح أغفال مسألة
السرقات من قبل املخرج ً
مثريا لألستغراب !..
ولكن برغم ذلك ُ ،يسب للفيلم أنه أدان اإلحتالل بأفواه
جنوده من خالل ماكانوا يروونه عن دوافع احلرب وغاياتها
ومربراتها (الزائفة) حسب أعرتافهم  ..فقد أتضح هلم أنه مل
يكن للعراق عالقة أو دور بتفجريات نيويورك فـي  11أيلول –
سبتمرب ،كما مل يكن لديه أسلحة دمار شامل  ،..وعلى حد
قول بطل الفيلم ( لو كانت هناك أسلحة لكنا قد عثرنا عليها)..
ً
نفسيا ويعاني من األرق
وهكذا بقي فرانك أوفاريل يتعذب
وهو يستذكر أيامه فـي العراق ال سيما بعد أن قابل صديقه
ً
أيضا من العراق فـي أحدى حانات
(جول هيكي) العائد
نيويورك  ،لتستمر التساؤالت عن دواعي احلرب فـي داخل كل
منهما حتى نهاية الفيلم  .ولعل هذه النهاية ُاملقنعة تربر ذلك
األهتمام من قبل املخرج بأبراز اجلانب األمريكي على حساب
اجلانب العراقي  ...فالغاية لدى املخرج بررت الوسيلة  ،وجاءت
إدانة اإلحتالل من أفواه جنوده  ،وشهد شاهد من أهلها !..
وقد تفاعل مجهور املركز مع الفيلم ووجه العديد من
املالحظات الرصينة حول اإلخراج اليت أجاب عليها املشرف
على العرض الفنان مجال أمني موضحا أن رؤية املخرج أرتأت
صياغة الفيلم بالصورة اليت ظهر بها  ،كما أن ميزانية اإلنتاج
تلعب ً
دورا فـي حمتوى الفيلم  ،ولكل خمرج فـي النهاية رؤيته
وتفسريه لألحداث  .وهذا الفيلم مل خيلو من النقاط املضيئة
اليت عربت عن حضارة العراق وعمقه التارخيي فخرج احملتل
ً
ً
متكربا .
جبارا
مطأطئ الرأس بعد أن دخل

معرض المشاريع التطبيقية في كلية الفنون
بجامعة ساوث هامبتون

ً
مؤخرا فـي املكتبة الرئيسية جلامعة ساوثهامبتون حفل إفتتاح معرض املشاريع التطبيقية
أقيم
جملموعة من طالب الدكتوراه فـي كلية الفنون باجلامعة  .حضر اإلفتتاح مدير الدراسات
العليا بالكلية الربوفيسور  Ryan Bishopوعدد من املتهتمني باجملاالت الفنية ونظرياتها
 .تضمن املعرض عروض خمتلفة ألحباث الطالب فـي جمال التصميم والتسويق وتاريخ الفن
ونقد الثقافات واإلعالم الفين  .أشرف على املعرض الدكتور  Sunil Manghaniو طالبة
الدكتوراه  . Jane Birkinمتيزت املعروضات بإختالف لغة التعبري والفلسفة الفنية  .حيث
فسرت تلك األعمال النظريات الفنية اليت الحدود هلا  .اجلدير بالذكر أن الزائر هلذا املعرض
يستطيع اإلستمتاع مبالحظة تلك اخلياالت الفنية واإلستمتاع باألفكار املعروضة من خالل
مشاركة مجيع حواسه حيث تنوعت املعروضات مابني املرئية واملسموعة وامللموسة واحملسوسة
 .وشارك فـي العرض سبعة عشر طالب من جنسيات خمتلفة من بني أربعة وثالثني طالب فـي
نفس املرحلة مبختلف التخصصات  .ومن الطلبه السعوديني املبتعثني عرضت طالبة الدكتوراه
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فـي تاريخ األزياء جنالء بن هليل تصميم مبتكر لفستان زفاف مستوحى من أبرز مامتيزت به
مالبس العروس التقليدية فـي مجيع مناطق اململكة العربية السعودية  .حيث أثبتت الدراسة اليت
أجرتها إمكانية تصميم فستان زفاف جيمع أبرز ماتتميزت به مالبس العروس فـي كل منطقة
فـي زي زفاف واحد ميكن إرتدائه بطرق خمتلفة  .كذلك إمكانية إبتكار تصاميم لفساتني الزفاف
املعاصرة مستوحاة من الرتاث امللبسي التقليدي للعروس اململكة العربية السعودية  .وأشارت
إىل أهمية التعريف بالرتاث امللبسي السعودي وأهمية احملافظة عليه ألنه يشكل جزء هام من
هوية اجملتمع  .وأكدت على ضرورة اإلهتمام بنقله بصوره تليق به لعامل األزياء الغربية  .كما
شاركت بدور الدخيل طالبة دكتوراه فـي تسويق األزياء بفكرة نقد املعرفة األكادميية فـي جمال
األزياء والنسيج الذي ً
غالبا مايقتصر على النواحي البصرية دون املادية وبالتالي يفقد الكثري من
ً
خصائصه الشعورية  .وتتخلص فكرة عرضها فـي طرح األفكار بصورة حمسوسة عوضا عن
املكتوبة ولعل األزياء تكون أوىل من خيلق هذا النوع املميز من التعبري احلسي .
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Doha restaurant explosion
death toll 12
Twelve people were killed, including two children, and about 30 wounded when a gas tank exploded at a Turkish restaurant in the Qatari capital
off Doha on Thursday, authorities in the Gulf Arab state reported.

A

security source told Reuters the blast at the Istanbul
restaurant was accidental. Another security source at the
scene said two Asian children were among the dead.
Major General Saad bin Jassim al-Khalifi, Qatar’s head of
public security, said Arabs, Asians and one Qatari were among the dead
and wounded.
Preliminary investigations suggested that a gas tank exploded, setting
off a fire and causing part of the building to collapse, he told a news
conference. But investigations were continuing to discover what caused
the gas tank to explode.
“It was a very big blast,” he said. “It blew away cars and the shrapnel
scattered 50 or 100 meters away.”
Chunks of masonry, metal debris and shattered glass lay outside
the restaurant in a northwestern district of the city. Cars apparently
crumpled by the explosion stood nearby.
The incident was the deadliest in Qatar since May 2012, when at least
19 foreign nationals, including 13 children, were killed by a fire in an

upscale shopping mall.
A member of Qatar’s ruling family was among five people sentenced to
prison by a court last year for negligence over the fire. The blaze was
caused by faulty wiring in Doha’s Villagio Mall and quickly spread to a
nursery, the court found.
The gas- and oil-rich Gulf Arab state, with an estimated national
population of at least 200,000, has one of the highest standards of
living in the world. The bulk of the two million population of Qatar are
foreigners.
The area around the Istanbul restaurant is on the outskirts of the capital
near Landmark mall, a well-known shopping complex usually busy area
with families.
“I was eating in a restaurant close by and suddenly heard a big (blast)
and everything around me exploded,” Abdul-Rahman Abdul-Kareem,
an Indian driver who was eating in a restaurant nearby, told Reuters at
Hamad hospital. “I have too much damage now, my legs are broken
and my head is open.”
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Godolphin

makes operational changes
following doping scandal

Godolphin, hit by a doping scandal last year, has given its trainers ultimate responsibility
for running their horse racing stables and scrapped a racing manager post to improve
oversight, it said on Tuesday.

T

he operational changes should also help
safeguard horse welfare and ensure
compliance with all relevant laws and
regulations, the stable, owned by Dubai
ruler Sheikh Mohammed bin Rashid
al-Maktoum, said on its website after undertaking
an internal review.
“Trainers Saeed bin Suroor of Al Quoz Stables
and Godolphin Stables, and Charlie Appleby of
Moulton Paddocks and Godolphin Marmoom
Stables will be the people ultimately responsible
for their particular stables,” Godolphin said.
“They hold the delegated authority of the owner
as defined by the condition of their license. As a
result of these changes, the position of Racing
Manager for Godolphin no longer exists,” it
added.
The announcement came after a report published
this month that was critical of Godolphin and
other parts of Sheikh Mohammed’s equine
operations, citing “management failings,
insufficient oversight and complacency”.
On Monday, Simon Crisford, Godolphin’s
manager for over 22 years, said he had resigned
from his post. He will now become a racing
adviser of Sheikh Mohammed, also Prime
Minister of the United Arab Emirates, and his
royal family.
Godolphin’s reputation suffered a serious blow
last year, when the British Horseracing Authority
banned former trainer Mahmood al-Zarooni for
administering anabolic steroids to horses at his
Moulton Paddock stables in Newmarket.
UK border authorities last year seized a shipment
of unlicensed veterinary goods from a Dubai
government jet.
The affairs caused serious embarrassment to
Sheikh Mohammed, the U.K.’s leading racehorse
owner and a keen endurance rider, who closed
Zarooni’s stables with around 200 horses and
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ordered internal investigation.
Zarooni won the Dubai World Cup - the world’s
richest horse race for Godolphin in 2012 - with
Monterosso, as well as English Classics the St
Leger and 1,000 Guineas.
In
September,
Princess
Haya,
Sheikh
Mohammed’s wife and a president of the
International Equestrian Federation (FEI),
appointed former London police chief Lord
Stevens to oversee an internal inquiry into the
sheikh’s global equine interests.
Lord Stevens’s report cleared Sheikh Mohammed
of any wrongdoing and concluded that Zarooni
had acted alone.
Godolphin now plans to announce a new board

of directors, whose members will include royal
racehorse owner Sheikh Juma bin Dalmook alMaktoum, the stable said.
Hugh Anderson will become managing director
of Godolphin Management Company Limited,
overseeing all services in support of the trainers.
He will remain Chief Operating Officer, reporting
to the board of directors.
Godolphin trainers in the United States, France
and Ireland will report to Owner Representative
John Ferguson
Godolphin have won 209 Group One races in
different countries since Sheikh Mohammed
established training operations in Dubai and
England in 1992
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UAE

clothing imports soar to $960m

T

he value of UAE clothing imports was $960
million last year, said an industry expert,
citing the International Trade Statistics
2013 report published by World Trade
Organization (WTO).
“thanks to UAE’s strategic trading location and ease
of doing business. It also reflects the UAE’s re-export
operations to neighbouring Middle East countries
and the wider North African and Asian markets,”
added Midhat M Abu Ghazaleh, CEO, Abughazaleh
Trading
Company,
(Abco) and
regional
expert in trade
and franchise.

the UAE’s rising position as
a re-export centre

“We anticipate steady growth in the GCC clothing
trading sector in 2014. We have begun the new year
with the launch of a new outlet for Sombra brand in
the UAE and we plan to expand its presence all over
the region.”
Commenting on the local sector in Dubai, Abu
Ghazaleh said: “The Government of Dubai vision
to attract 20 million tourists by 2020 and the
preparations for hosting Expo 2020 are clear
indicators of a rebound in the retail sector which is
expected to grow to touch AED 151 billion in two
years’ time.”
Abu Ghazaleh revealed that Abco, like many other
retail companies in the UAE, is expanding operations
by seeking new franchise opportunities in the region.
“We have seen tremendous interest from

international brands that are keen to be part of the
UAE’s market, especially after the successful bid for
Expo 2020,” he said.
“The event has bolstered confidence of international
companies which spiced up opportunities in the
local market. In addition, the government’s recent
decrees to ease investments and boost incentives
to businesses promise more robust growth that
could surpass expectations of the most optimistic
investors.”
Abco is one of the leading general trading companies
in the UAE since 1975. It is a wholesale distributor
and manufacturer of various types of apparel,
footwear, luggage, hand bags and house hold
products.

Gulf Ties Could A
id Islamic
Finance In Italy
Bankers and academics in Italy are stepping up
efforts to develop Islamic finance in the country,
a campaign which could benefit from growing
economic links between Gulf countries and the euro
zone’s third largest economy.
Kuwait’s sovereign wealth fund announced this
month that it would invest 500 million euros ($685
million) in Italian companies in coordination with the
Italian government’s own strategic investment fund.
Italy made a similar deal with Qatar last year.
Italy’s trade ties with the Gulf are booming; its
exports to the United Arab Emirates hit 5.5 billion
euros in 2012, a 16.7 per cent rise from 2011,
government data shows.
Only about two per cent of Italy’s population of
61 million are Muslim. But the hope is that as Gulf
companies and investors increase their activities

in Italy, Islamic finance – which follows religious
principles such as bans on interest payments and
pure monetary speculation – will follow.
Italian firms raising loans could use Islamic structures
to attract sharia-compliant banks from the Gulf, for
example. Italian bonds and equities could become
attractive to Islamic funds if they were certified as
sharia-compliant.
“I think the development of sharia-compliant
products is an important opportunity for Italy – it
might become one of the drivers to get finally out of
the economic crisis,” said Enrico Giustiniani, analyst at
BancaFinnatEuramerica in Rome.
“There is quite a big interest from Islamic funds
and Islamic institutional investors to invest in Italy,
especially in this period with many companies on
sale.”

Emirati woman
named one of
world’s best
police officers
An Emirati woman has been
selected as one of the four most
outstanding police officers in the
world by a US-based international
police body.
The International Association of
Chiefs of Police (IACP) has chosen
Captain Amina Khamis Al Bloushi
from the Abu Dhabi Police as one of
the top four officers in the world.
Al Bloushi, who is chairperson of the
Emirates Woman Police Association
(EWPA) and the regional director for
Women Police in The Middle East
Region, was chosen in recognition
of her efforts and the work that she
has done to promote the goals of
the EWPA since its establishment,
and to diversify its activities, in
areas of police and socialwork, a
statement said.
Al Bloushi will now qualify to be
one of the four finalists for the IACP
Police Officer of the Year Award.
The Police Officer of the Year
Award is the most prestigious law
enforcement award of the IACP
and recognises the standards
of innovation, creativity, and
participation in improving the
police work environment.
Founded in 1893, the IACP is the
world’s oldest and largest nonprofit membership organisation of
law enforcement executives with
more than 20,000 members in 100
countries.
The EWPA was founded in 2011 and
aims to develop and support the
role of women in the various police
fields.
Al Bloushi was also awarded “Officer
of the Year” by the International
Association of Women Police in
Canada in 2012.
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Record 80% Occupancy In 2013

Dubai hotels recorded an occupancy rate of 80 per cent in 2013 despite a large supply of hotels in the market, according to an Ernst and Young
report (EY).

O

ut of the GCC region, Dubai showed
the strongest performance with
positive growth across all of Ernest
& Young Key Performance Indicators

(KPIs).
Around 2,780 new four and five star hotel
rooms were added to Dubai’s supply in 2013.
Ocean View Hotel, the Ritz-Carlton extension
on Jumeirah Beach, the Oberoi Dubai, Sofitel,
Anantara on Palm Jumeriah, Conrad Hotel,
Movenpick Hotel in JLT and Novotel in Al Barsha
were some of the latest additons to the emirate’s
hospitality market.

Yousef Wahbah, MENA head of transaction real
estate at EY said Dubai’s market had “rapidly
absorbed this influx” whilst maintaining a
“healthy occupancy” rate in 2013.
Manama, Jeddah and Kuwait City recorded the
most improvements to their hospitality industry
whilst Cairo, Beirut and Jordan were amongst the
cities to experience decline in 2013, compared to
2012. Doha was the only GCC country to witness
a decrease in 2013.
According to the report, Cairo experienced
the largest drop in revenue per available room
(RevPAR), with a decrease of 41.2 per cent. The

city also experienced a 16 per cent decrease in
average occupancy during the year although
there was no change in average daily rate (ADR).
“Continued political uncertainty and security
concerns” had influenced this result, said
Wahbah.
Despite Jordan’s hospitality market experiencing
a decline in 2013, occupancy for December in
the city was up 6 per cent. Wahbah said that
although the results were “mixed” the favourable
winter climate of the region would continue to
support the hospitality market through the first
quarter of 2014.

march 2014 - ISSUE 13 P 65

BUSiness

| NEWS

Dubai

International Boat Show set to be strong
22nd edition of the Dubai International Boat Show is expected to be stronger than last year due to higher consumer Dubai: The
spending and growing waterfront developments.
x

D

ue to the financial crisis in 2007 and
2008, followed by some local real
estate issues, the boating industry
in general suffered a lot. I think this
year … the leisure yachting industry will find its
comeback,” said Gregor Stinner, CEO of Dubaibased Art Marine.
The show will run between March 4 and 8 at
the Dubai International Marine Club and will be
open for trade visitors and the public between
3pm and 9:30pm. The entry fee is Dh60.
The UAE economy’s recovery and a growth in
waterfront developments have helped boost
demand for small and medium-sized boats,
according to Erwin Bamps, COO of UAE-based
boat manufacturer Gulf Craft.
He said that demand for superyachts “has always
been going strong in this region. The high net-

worth individuals have continued to spend over
the past five years [and] have not stopped.”
Coastline developments are boosting the
building of boats in the UAE, according to a
statement by the show’s organisers, Dubai
World Trade Centre (DWTC). The UAE is ranked
ninth among the world’s top ten yacht-building
countries, according to ShowBoats International
Global Order Book 2014, an annual report by
Boat International.
The show will see the participation of 750
brands, with 42 global and regional premiers,
according to the organisers. It will also feature
16 UAE-based boat builders.
Of the 750 participating companies, 30 per cent
come from the Gulf Cooperation Council (GCC)
countries and 70 per cent come from across the
globe, according to Saeed Hareb, vice president
of the Dubai International Marine Club.

The event is expected to attract 26,000 visitors
from 70 countries, of which 55 per cent are likely
to come from the GCC.
It will showcase 430 boats, valued at Dh1.8
billion, including 19 superyachts, the largest
being the 88.5 metre superyacht Nirvana. It
features six decks, two helipads, a stage for live
performances and a cinema.
Gulf Craft will display both superyachts and small
and medium-sized boats at the show, including
a 135-foot superyacht, its largest at the show,
valued at around $16.5 million.
The show is expected to grow between five to 10
per cent every year, according to Hareb.
The maritime sector in Dubai contributes Dh14.4
billion to the emirate’s GDP, according to the
organisers, sourcing data from Dubai Maritime
City Authority.
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Qatar Airways
says open to
revenue-sharing
partnerships
Qatar Airways is open to revenue-sharing
partnerships with other airlines that are part of its
global airline alliance, including British Airways, the
chief executive of the Gulf carrier said on Tuesday.
Akbar Al Baker said Qatar Airways was in talks with
British Airways, one of the founding members of the
oneworld alliance, on a codesharing agreement - in
which the airlines would share some flights - and
was open to stronger partnerships in the future.
“We will consider revenue-sharing partnerships with
our oneworld partners,” Baker said on the sidelines
of a business jet exhibition.
“But it will not just be revenue-sharing but also losssharing. We have to be able to support each other.”
Qatar Airways became a full member of the
oneworld alliance in October last year, the only
Gulf carrier to join a global alliance. Oneworld
was founded in 1998 by American Airlines, British
Airways, Cathay Pacific and Qantas.
State-backed Gulf carriers are aggressively
expanding their global reach through partnerships
with other global airlines, while boosting their fleets.
Dubai’s Emirates partnered with Qantas last year,
ending the Australian airline’s 17-year alliance with
British Airways. Abu Dhabi carrier Etihad Airways has
taken minority stakes in several airlines including Air
Berlin , Virgin Australia and Aer Lingus.
Baker said his airline was still looking for
opportunities to invest in European carriers.
“We get a lot of offers. We may look at them,” he
said without elaborating.
Wealthy gas producer Qatar has made huge
investments in infrastructure to establish itself as an
international hub before it hosts the soccer World
Cup in 2022. The Gulf state is building the $15
billionHamad International airport, which is set to
open later this year and replace the current main
airport.
“We expect it to open in the second quarter of the
year. The move will be two phases,” said Baker.
Low-cost airlines will move to the new airport first,
followed by full-service carriers. “We will move
operations overnight and would require the current
airport operations to be shut for about six to eight
hours.”
Baker also said his airline was looking to buy 10
more aircraft for its business jet operations.
“We are putting out a request for proposal (RFP) for
another 10 jets,” he said, without specifying the time
frame for placing an order.
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Kuwait agrees to buy Italian
business from Shell
Anglo-Dutch oil and gas major Shell said
on Thursday it has agreed to sell its Italian
retail and aviation business to Kuwait
Petroleum International .
“ The sale is consistent with Shell’s strategy
to concentrate Shell’s downstream
footprint on a smaller number of assets

and markets where we can be most
competitive, ” the company said in a
statement, without giving financial details .
Shell’s Italian retail network will be
rebranded Q8 as part of the agreement,
the company said . The transaction is
subject to regulatory approval .

Oman, Iran agree to increase
flights between the two
countries
Muscat: Oman and Iran have agreed to increase
the number of flights between the two countries
from 14 to 30 per week.
The two countries also agreed to open the air for
cargo flights to further economic cooperation.
They also agreed to strengthen cooperation
in the field of training, share experiences and
mutual support in international forums for the
benefit of the two countries.
The decision came after the signing of a
memorandum of understanding (MoU) at the
General Authority for Civil Aviation on the
regulation of air transport services on Thursday.
Ali Akbar Sibawaih, the Ambassador of Iran
to the Sultanate, said recently that Iran would
invest $4 billion (Dh14.7 billion) in the industrial
port of Al Duqm and assist in building a number
of mega projects in the Sultanate. Iran and
Oman also agreed to execute the gas pipeline

project between the two countries, which is
expected to be ready by 2016.
A modern hospital equipped with latest facilities
will be built in Oman and a Persian language
centre will be opened in Muscat soon.
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Qatar`s Harrods forced to
remove ( fake ) olive oil
Harrods, the London luxury department store owned by Qatar, has been forced to remove a range of
Tuscan virgin olive oil after Italian food authorities complained it had actually been bottled in the UK.

H

arrods’ branded ‹Tuscan Extra Virgin Olive Oil›
came under fire from Italian government officials,
who travelled to London and lodged an objection
with the labelling of the product.

While the bottled oilive oil was made using olives form
Tuscan the bottling process was carried out in the UK.
“Labels like that suggest the product›s Tuscanness but it
was bottled in the UK, as in fact it said on the label, and this
contravenes the product protocol laid down by the European
Community,” Stefano Vaccari, the Italian inspector who led
the case, was quoted as saying by the Daily Mail newspaper.
“Protecting and promoting genuine Italian products around
the world is an absolute priority for this government, and
a strategic mission for the Italian economy,” added Italian
agriculture minister Maurizio Martina.
“Defending designations of origin and Italy›s heritage of food
excellence is the battlefield where, on a daily basis, we deploy

the finest supervisory forces available to the ministry. This
result is further confirmation of the importance of European
laws in this area, and of our ability to demand their proper
implementation on EC territory,” he said.
In a statement, Harrods said: “This product was bottled in the
UK, which was displayed on the label, however it was brought
to our attention that in order for the product to be labelled
‘Tuscan’ the bottling process must also take place in Tuscany.
We are investigating this oversight with our supplier.
“The product was immediately removed from our shelves
once the issue came to our attention last week. We are now
looking to have the bottling process done in Tuscany, and will
ensure all the relevant certification is receipted prior to the
product going back on sale.”
Qatar Holding bought the Knightsbridge store in 2010 for a
reported 1.5£bn (2.4$bn) from Mohamed Al Fayed. Up until
last year, Harrods’ new owners had spent 250£m (412$m)
upgrading the store.
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Nancy Ajram and RamyAyach to
headline Red Bull Air Race

A

rab stars Nancy Ajram and RamyAyach have been confirmed
as the headline music acts at this year’s Red Bull Air Race
World Championship when it takes place in Abu Dhabi later
this month.
The event will be staged on February 28, at the Abu Dhabi Corniche,
and the Arab duo will be supported by Egyptian pop rockers Wust El
Balad.
“The concert will be a night to remember on the Abu Dhabi Corncihe. I
am thrilled to be performing in the UAE capital again, especially in the
context of such an adrenaline packed event as the Red Bull Air Race,”
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Nancy Ajram said.
While all Red Bull Air Race ticketholders will automatically get access
to the concert, non-ticketholders will be able to buy concert tickets
separately.
The Abu Dhabi Corniche will feature the Red Bull Air Race Adrenaline
Zone starting Sunday February 23.
The schedule for the zone will include a number of appearances by
the likes of Drift King AbdoFeghali, Stunt Bike Rider Shadi Al Dhaheri,
Spanish flatlands biker Viki Gomez and Romanian trial biker Robert
Kovacs.
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World’s most
fashionable cities
New York has overtaken Paris and London as the world’s most fashionable city, while Dubai slipped out
of the top 30 and Abu Dhabi tumbled 11 places to 51st, according to a new global study.

O

ver the course of three years, the US-based
Global Language Monitor tracked over
250,000 blogs, print outlets, and social media
channels, looking for buzzwords associated

with haute
“New York City has, indeed, earned its Top Global Fashion
Capital ranking through its disciplined, methodical
yet creative approach to its fashion industry,” said
BekkaPayack, New York-based Fashion Director for The
Global Language Monitor.
”Paris, with the Top Haute Couture ranking, of course
has a centuries-long heritage, having invented the very
concept, also scored highly in the pret-a-porter category.
This year’s rankings also demonstrate the creative energy
that is emerging worldwide in terms of fashion as a
jobs, income and wealth generator, not to mention the
prestige associated with exporting your fashion sense to
the world,” she added.
In the Middle East, Dubai and Abu Dhabi were the top
ranking cities but trailed towards the bottom end of the
rankings.
Dubai was ranked 31st, slipping three places since
last year’s list and placing it outside of the top 30. “A
burgeoning global presence and the No.1 fashion capital
in the Middle East,” the report said of the city.
Rival UAE city Abu Dhabi performed worse and ranked
51st, having fallen a total of 11 places since last year,
behind cities such as Mumbai and Caracas.
“There are more vibrant outposts of fashion that are
contending to replace Abu Dhabi on this list,” the report
concluded.
Despite Dubai’s performance, many of those in the local
fashion industry, which interviewed recently, lauded the
city and said it has a lot of potential.
“Couture ateliers in Dubai are like mushrooms that are
sprouting every single day and in a few months these
same outlets close shop,” Dubai-based designer Ezra
Santos said.
The couture industry in Dubai is a relatively recent
phenomenon. Only 25 years ago, both well-heeled locals
and average housewives were accustomed to going
to the souq, buying their own fabrics and getting their
dresses made at a local dress shop. There were no malls
in which to go shopping, and there were no brands, per
se, available.
Local design house House of Arushi opened in 2004 and
is now a globally recognised local couturier, currently
running a million-dollar business with a team of 65 staff.
The celebrated designers of Dubai can command a hefty
price for their creations, with an average price tag of

11,000$. The most basic evening dresses start at 5,500$
and custom-made wedding dresses have been sold for
north of 70,000$ to local clientele. A well-known fact in
the industry is that the true home of couture buyers is
right here in the Middle East.
“Couture in Paris is dead, but not in Dubai,” Santos
claimed. “In the Middle East a lot of ladies want
something that is really special. Some of the richest
people can go and order Haute Couture, and I must say
what’s keeping Haute Couture in Paris is that most of
their clients are Middle Eastern.”
There is no doubt that Dubai is the “in” place to be right
now in the world of couture. The business is evolving,
demand is soaring, and with government support through
projects such as D3 (Dubai’s upcoming Design District),
the industry is rising to a whole new level.
Even local-based modeling scouts are raving about Dubai
as a fashionable city. “Although you get paid higher
wages in Europe, models like coming here because they
get more jobs and they start working right away. Overall,
it is much easier here in Dubai and there is a growing
market for it,” Gosia Golda, managing director and
founder of MMG Events, said
“I think Dubai is a totally different market that gives
a chance to everyone, regardless of your age and
height. Here, even at 32-30, you can still be a catwalk or
photoshoot model, which is a great thing since I’m 32 and
I still get to do some work,” added Dubai-based French
model Vanessa Geens
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Wealthy Gulf buyers
c

The Middle East has anchored itself among
the most important superyacht markets in the
world, with nearly half of wealthy residents in
the region looking to acquire the luxury status
symbol.
Robert van Tol, operational director of
Superyacht Builders Association (SYBAss), said:
“While traditionally, Western Europe and North
America are the major markets for superyachts
of 40 metres and above in numbers, due to the
many ultra-high net worth individuals (UHNWI)
in these regions, the penetration percentage
of each area - the number of UHNWIs versus
number of superyacht owners - provides a much
more interesting insight into the markets.”
“The 2013 SYBAss Economic Report, developed
in cooperation with Boston Consulting Group,
reveals that the Middle East has the highest
‘propensity to buy’ a superyacht, at 48 percent.
This means that nearly half of the UHNWIs in the

dominate global superyacht market

Middle East are likely to own or buy a superyacht
- higher than anywhere else in the world,” he
added.
Azzam, the largest yacht in the world, and
around a third of the 200 largest yachts in the
world are already currently owned by residents
and nationals from the Middle East, according
to a 2013 market analysis conducted by Boat
International.
Proof of the resurgence in the sector is the 2014
ShowBoats International Global Order Book,
which reported that 2014 will be the first year
since 2009 that there has been an increase in the
number of superyacht built.
Recently, the World Ultra Wealth Report, based
on findings in the Wealth-X and UBS Billionaire
Census 2013, showed that the Middle East’s
billionaires – with a combined net worth of
$354bn – hold a higher percentage of total
wealth than in any other region in the world.
Around 40 percent of the Middle East’s Ultra

Jumeirah
launches $685
Friday brunch
Dubai hotelier Jumeirah Group has launched a new Friday brunch, which
is priced at $685 per person and is believed to be the most expensive
currently on offer in the city.
Elaborate settings, personal butlers, rare caviar, and premium bubbly
is all on the table as JumeirahZabeelSaray’s Imperium restaurant
introduces their latest offering: “The Royale Brunch.”
Adding a new dimension to the Friday brunch scene, the Ottoman
inspired resort takes brunch to a whole new level of luxury.
The experience begins with guests being greeting by their own private
butler, seated in a private dining area or on the extensive al fresco
terrace overlooking the gardens and waterways of the resort. Each guest
is then served their very own bottle of Dom Pérignon and Beluga Caviar.
Also on the menu is a fine cheese assortment, seafood and grilled
selections, brasserie style bites, and French culinary classics.
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High Net Worth wealth is held by the region’s
157 billionaires, compared to 28 percent in
Europe, 22 percent in North America and 18
percent in Asia, according to the report.
Property consultant Knight Frank predicts that
the number of US dollar billionaires in the Middle
East will grow by 45 percent over the next decade
with the HNWI population (individuals having
net assets over 30m) in the region growing by
58 percent in 2022. The report also forecasts
that the UAE HNWI population will grow by 53
percent in 2022.
With such growth in wealth in the region, it can
only prove positive for those looking to attract
customers at the upcoming Dubai International
Boat Show 2014, which is aiming to reinforce the
UAE’s status as a hub for superyachts. The 22nd
edition of the show, organised by Dubai World
Trade Centre, runs from March 4 to 8 at Dubai
International Marine Club, Mina Seyahi.

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

A RESTAURANTS & DELIS
Kattara (Lebanese Cuisine)

s

130 Kings St.
Hammersmith
London W6 0QU
0208 846 9010 / 0208 741 3625
x

x

x

Manoush Cuisine

Shezan

48 Queensway
London W2 3RY
0207 727 6886

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

x

x

x

s

Drunch

1 Woodstock Street
Mayfair , London , WC1 2AA
020 7495 2020
s

x

A SHISHA CAFÉ’s & LIVE MUSIC
Candy Café

11 – 15 Chase Road
Park Royal
London NW10 6PT
0208 453 1660
x

Beirut Nights

Maya Lounge

19 Abbey Road
Park Royal
London NW10 7RB
0208 961 2101

763-765 Harrow Rd
Wembley HA0 2LW
0208904 2636

x

x

x

x

x

A ACCESSORIES & JEWELLERY
Nomination Italy

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

Tateossian

Angelica London

Westfield London
Shopping Centre
The Village
London W12 7GE

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

x

x

A HAIR & BEAUTY
George Salon

358 Edgware Road
London W2 1EB
0207 723 6666 / 07877 736176
s

s

Nail Bar Blush

7 William St.
Knightsbridge
London SW1X 9HL
07718 137711
x

x

x

Gulf Salon

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

x

x

A TAXIS & MINICABS
Heathrow Express Cars

0208 998 8887 / 0208 997 4449
07950 881503 / 07733 884676
x

Summer Cars

07882 026311

x

A TECHNOLOGY & REPAIRS
Galaxy Technical

67 Praed St.
Paddington
London W2 1NS
0207 262 0094 / 07511 177994
x

x

x

x

Travel &Tours LTD

FLY IN STYLE

with Qatar Airways

www.youshouldtravel.com
74553

0207 724 8455

Open Monday to Friday 9.30am till 6.00pm | Saturday 10:00am till 5:00pm
IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW

