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اخلاص  النظام  تطوير  أن  الربيطانية  تاميز”  “صنداي  صحيفة  وذك��رت 
بتقديم اإلنرتنت يف سيارات األجرة استغرق عامًا كاماًل من قبل شركة 
تكنولوجيا بريطانية، وستكون اخلدمة مرتبطة بإعالنات جتارية مدفوعة 
فرصة  على  الركاب  وحيصل  مشاهدتها.  على  املستخدمني  إجبار  يتم 
ذلك  قبل  عليهم  يتوجب  لكنه  دقيقة،   15 ملدة  جمانًا  اإلنرتنت  استخدام 
مشاهدة إعالن جتاري، ليحصلوا على فرصة استخدام اإلنرتنت دون مقابل.

وقال ريتشارد كوربت، مؤسس شركة “ايتيز ميديا” املطورة هلذا النظام، 
الالسلكي  اإلنرتنت  لندن سيكون متاحًا فيها  إن 500 سيارة أجرة سوداء يف 
تكون  أن  “نأمل  أضاف:  لكنه  املقبل،  مارس  آذار/  اعتبارًا من شهر  للركاب 
اخلدمة قد وصلت إىل كافة سيارات األجرة السوداء والبالغ عددها 24 ألفًا 

مع نهاية العام املقبل”.

يف الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا عاصفة من الفضائح اليت تتعلق بالتهرب الضرييب للشركات الكربى، وتأثري ذلك على االقتصاد الذي يعاني 
من أزمة خانقة، تبني أن شركة “مايكروسوفت” األمريكية اليت تنتج نظام “وندوز” األشهر يف العامل تبيع مبليارات الدوالرات يف السوق الربيطاني 
دون أن تدفع ولو دوالرًا واحدًا كضرائب.وكشفت جريدة “صنداي تاميز” 
الربيطانية أن مبيعات شركة “مايكروسوفت ” األمريكية من خالل اإلنرتنت 
إسرتليين  مليار جنيه   1.7 تبلغ  الربيطانية وحده  السوق  يف  الين(  )أون  فقط 
)2.7 مليار دوالر( سنوياً ، فيما ال تدفع الشركة أمام هذه العوائد الضخمة أية 
الضرييب  التهرب  كيفية  الصحيفة  الربيطانية.وكشفت  للحكومة  ضرائب 
مبمارسة  الشركة  تقوم  حيث  بريطانيا،  يف  “مايكروسوفت”  به  تقوم  الذي 
أعماهلا من خالل مكتب صغري يضم ستة موظفني فقط يف لوكسمبورغ اليت 
تفرض أقل نسبة ضريبة يف كافة دول أوروبا، حيث يقوم املوظفون الستة 
جبين عشرات املاليني من اجلنيهات اإلسرتلينية، فضاًل عن املبيعات الضخمة 
الرئيسي  املكتب  إىل  األم��وال  هذه  حتويل  يتم  ثم  ومن  أوروب��ا،  يف  األخ��رى 

للشركة يف أوروبا.

شركات تبيع بالمليارات  في األسواق البريطانية و تتهرب من الضرائب

 تاكسي لندن يقدم خدمة “واي فاي” مخاوف من عودة الركود لالقتصاد البريطاني
مجانية لركابه

العاصمة  يف  التقليدية  األج��رة  لسيارات  املشغلة  الشركات  إحدى  حصلت 
“واي  الالسلكي  اإلنرتنت  خدمات  تقديم  على  املوافقة  على  لندن  الربيطانية 
مرة يف سيارات  اخلدمة ألول  تقديم هذه  بذلك  ليتم  للركاب،  فاي” جمانًا 

النقل العمومي التقليدية اليت تشتهر بها لندن.

أكتوبر/ يف   %1.3 بنسبة  اإلمجالي  احمللي  الناتج  هبوط  أرقام  أظهرت  بعدما  الربيطاني  لالقتصاد  الركود  عودة  احتمال  من  املخاوف  زادت 
تشرين األول املاضي باملقارنة مع الشهر الذي سبقه.وقالت صحيفة إندبندنت 
إن األرقام الصادرة عن مكتب اإلحصاءات الناتج احمللي اإلمجالي يف طريقه إىل 
االخنفاض يف الربع األخري من العام احلالي.وأشارت أرقام مكتب اإلحصاءات إىل 
هبوط يف إنتاج النفط والغاز وهو األكرب منذ 1988.ويف الربع الثالث من العام 
احلالي سجل الناتج احمللي اإلمجالي لربيطانيا ارتفاعا بنسبة 1% بعد ركود دام 
تسعة أشهر لكن املخاوف تتزايد من احتمال هبوط الفي توقعاتهما بهبوط يف 
الناتج احمللي اإلمجالي يف الربع األخري من العام احلالي. وقد علقت وزارة اخلزانة 
والبنك املركزي آماهلما يف إنعاش االقتصاد الربيطاني على برنامج لإلقراض 
الشركات  إىل  القروض  من  املزيد  تقديم  على  البنوك  تشجيع  يستهدف 

ومشرتي املنازل.



قال مسؤولو السالمة االحتاديون يوم اجلمعة أن شركة فورد موتور 
يف   2013 فيوجن  طراز  من  صالون  سيارات   19106 تستدعي  سوف 

الواليات املتحدة إلبدال مصابيح أمامية معيبة.

وهذا هو االستدعاء الثاني لطراز فيوجن 2013 الذي أعيد تصميمه 
وطرح للبيع يف السوق األمريكية اواخر سبتمرب ايلول ويعترب من أبرز 

املنتجات اجلديدة للشركة.

طرازي  من  سيارات  املاضي  األسبوع  استدعت  الشركة  وكانت 
فيوجن وإسكيب 2013 إلصالح عيوب حمتملة قد تسبب حرائق يف 

احملرك.

وقالت فورد يف تقرير إىل اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على الطرق 
خطر  من  تزيد  قد  األمامية  باملصابيح  املتصلة  املشكلة  ان  السريعة 
وقوع تصادم ولكن مل ترد بسبب املشكلة تقارير معروفة عن وقوع 

حوادث أو إصابات حتى التاسع من نوفمرب تشرين الثاني

 فورد تستدعي سيارات من طراز
فيوجن 2013 في السوق األمريكية

املؤسسة  إدارة  بالسعودية، رئيس جملس  املدني  للطريان  العامة  اهليئة  رئيس  أكد 
أنه ال  السعودية، األمري فهد بن عبداهلل بن حممد،  العربية  العامة للخطوط اجلوية 
السعودية  املرأة  أن  موضحًا  احلالي،  الوقت  يف  “مضيفة”  السعودية  املرأة  لعمل  جمال 
حفل  رعايته  هامش  على  املسؤول،  إداري��ة.وق��ال  وظيفة  على  احلصول  بإمكانها 
 ،2012 اجلوية  اخلدمة  ملضيفي  املطّور  التدرييب  الربنامج  من  األوىل  الدفعة  ختريج 
يف اخلطوط السعودية أمس األحد، إن اخلطوط تسعى إىل حتسني خدماتها ملواجهة 
حتديات السوق ولتنافس كربى الشركات العاملية، حسب ما جاء يف صحيفة “الشرق” 
أن  األساطيل. وأضاف  لزيادة عدد  تنته بعد  السعودية.وكشف وجود دراسات مل 
للكوادر،  تدريبها  نطاق  توسيع  إىل  تهدف  الطريان  لعلوم  سلطان  األمري  أكادميية 

مشريًا إىل وجود خطوط أجنبية ترسل أفرادها لتلقي التدريب يف األكادميية.

تعتزم شركة تاتا اهلندية لصناعة السيارات إنشاء مصنع يف السعودية إلنتاج سيارات 
جاغوار والندروفر.

التابع  الصناعية  التجمعات  برنامج  مع  النوايا  خطاب  الشركة  توقع  أن  املقرر  ومن 
لوزارة التجارة والصناعة السعودية غدًا يف الرياض.

وذكرت تقارير صحفية أن خطاب النوايا سيكون التزاما ضمنيًا، وميهد لبدء خطط 
إنتاج  سيتم  وبعدها  الربيطانية،  روفر  الند  سيارات  البداية  يف  سينتج  الذي  املصنع 

السيارات األخرى مثل جاغوار ورينج روفر.

العامل بعد مصنعيها يف بريطانيا  لتاتا يف  ثالث أكرب مصنع  املصنع اجلديد  وسيكون 
والصني، وسيغطي تصدير إنتاجه الشرق األوسط.

JAGUAR تاتا تقيم مصنعا بالسعودية إلنتاج

رئيس الطيران المدني: ال مجال لمضيفات سعوديات
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 ي23  سعوديًا ضمن أغنى العرب
بثروة 142 مليار دوالر

حيث  العرب،  أغنياء  قائمة  على  السعودية  العربية  اململكة  هيمنت 
استحوذ السعوديون على حنو 23 مركزًا ضمن القائمة اليت تشمل 
أغنى 50 عربيًا، وبإمجالي ثروات تتجاوز 142.13 مليار دوالر.وواصل 
الوليد بن طالل تصدر قائمة األغنياء العرب، وفقًا ل�”أريبيان بزنس”، 
حيث سجلت ثروته عام 2012 مبلغًا قدره 25.9 مليار دوالر، مقارنة 
السعودية  العليان  عائلة  ترتيب  وارتفع  املاضي،  للعام  مليار   21.3 مع 
الثانية بثروة قدرها 12.9 مليار دوالر، بعد أن كانت يف  إىل املرتبة 
األعمال  رجل  دوالر.وح��ل  مليار   12.4 ب�  املاضي  العام  الثالثة  املرتبة 
السعودي حممد العمودي يف املرتبة الثالثة بثروة قدرتها اجمللة ب� 11.5 
مليار دوالر، مقارنة ب� 10.4 مليار خالل العام املاضي، فيما حلت عائلة 
األعمال  دوالر، وجاء رجل  مليار   11.2 ب�  الرابعة  املرتبة  يف  ساويرس 
وفقًا  دوالر.  مليار   11 ب�  اخلامسة  املرتبة  يف  الزاهد  عصام  السعودي 
جبانب  الكبار،  العشرة  قائمة  اإلماراتية.وضمت  “البيان”  لصحيفة 
بثروة  الزاهد  عصام  هم  آخرين،  سعوديني  ثالثة  األوائ��ل،  الثالثة 
11 مليار دوالر، وعائلة بن الدن 8.1 مليار دوالر، وحممد بن عيسى 
حترير  رئيس  الرمحن  عبد  حسن  ذكر   . دوالر  مليارات   7 اجلابر 
بني  تقصريًا  األكثر  هم  العرب  أثرياء  أن   ) بزنس  أيبيان   ( جملة 
ومساندة  ودعم  اخلريية،  األعمال  جمال  يف  ومشاهريهم  العامل  أثرياء 
دعم  يف  مساهمة  األقل  أنهم  كما   . بلدانهم  يف  املدنية  اجملتمعات 

التعليم والبحوث العلمية

بنسب  وجباتها  أسعار  والشارقة  دب��ي  يف  مطاعم  رفعت 
تراوحت بني 5.8 و20%، بدعوى ارتفاع كلفة جتهيز تلك 
اليوم”.وأكد مستهلكون  “اإلمارات  وفقًا لصحيفة  الوجبات. 
نوفمرب  منتصف  منذ  تدرجييًا  بدأت  السعرية  الزيادات  أن 
أكثر  بشكل  بالتصدي  االقتصاد  وزارة  مطالبني  املاضي، 
فعالية الستغالل بعض املطاعم. فيما قال مسؤولو مطاعم 
زيادات  فرض  إىل  اضطروا  إنهم  اليوم”،  “اإلم��ارات  التقتهم 
متباينة على األسعار جتنبًا للخسائر املالية يف حال االستمرار 

باألسعار السابقة نفسها.

حصدت “طريان اإلمارات”، اليت تعد واحدة من أسرع الناقالت 
العاملية منوًا يف العامل جائزة أفضل ناقلة لعام 2012 من “سي 
على  الريادية  مكانتها  بذلك  لرتسخ   ،”CAPA إيه  بي  إيه 
اليت حتظى  الثالثة  املرة  تعد هذه هي  العاملي، حيث  املستوى 
بها “اإلمارات” بهذه اجلائزة الرفيعة. وأشارت الشركة يف بيان 
 CAPA من   2012 لعام  ناقلة  أفضل  جائزة  حتظى  صحايف  
من  تتمكن  اليت  للناقلة  سنويًا  متنح  لكونها  خاصة  بأهمية 

إحداث تأثري كبري يف تطور صناعة الطريان

طيران اإلمارات” تحصد “أفضل ناقلة” لعام 2012

20 %ي مطاعم دبي والشارقة ترفع أسعارها بنسب تصل إلى 
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 طارق سعيد األفضل عربيا في بالد
 الغرب

فاز املوسيقار طارق سعيد  جبائزة افضل موسيقي عربي  يف 
بالد الغرب بعد ان مت اختياره من قبل احلضور يف حفل أقيم 
يعرف  من  ابدا  يفاجئ  مل  لندن.  وسط  يف  الساحة  مطعم  يف 
طارق سعيد ويعلم قدرته وموهبته يف جمال املوسيقى. النجم 
مؤخرا  احتفل  لندن  يف  العربيه  اجلاليه  قبل  من  احملبوب 
شخصيات  حضور  وس��ط  لونج  ميا  مطعم  يف  ميالده  بعيد 
ميالده  حفل  ليتزامن   . لندن  يف  العربي  اجملتمع  من  ب��ارزه 
ايضا مع اطالق شركته )بسمايا(  الرائعه  باستالمه اجلائزة 
يذكر   ، واحملرتفني  للهواة  تدريب  على  تعمل  اليت  املوسيقية 
أن حفالته اليت حييها يف لندن حتظى حبضور متميز و اجواء 
عائلية راقية.عند لقائنا بالنجم املصري طارق سعيد قال لنا. 
ان تكون من نصيبه لوال وقفة اجلالية  ان اجلائزة ما كانت 
العربيه خلفه ودعمه وشدد على ان تكون اجلالية على  قلب 
واحد  يف شتا اجملاالت فنية وغريها لنرتقي اىل مستوى افضل .

السنة  الكويتية مشس وافقت على إحياء حفل رأس  أن املطربة  إال  العامة مؤخرًا،  الظهور والغناء يف احلفالت  الرغم من رفضها  على 
ُافتتح مؤخرًا يف دبي، وبذلك  الذي  'جي دبليو ماريوت'،  العامل  أعلى فندق يف  العام اجلديد إىل جانب مجهورها يف  امُلقبلة، وإستقبال 
كوبية  غنائية  فرقة  جانب  إىل  الشامي،  وليد  العراقي  وامللحن  الفنان  مبشاركة  فيه،  غنائيًا  حفاًل  حتيي  فنانة  'مشس' أول  ُتعد 
شهرية.هذا وتنوي مشس من خالل حفلها وبرناجمها الغنائي هي والفنان وليد الشامي، أن تعيد للسهرات واحلفالت اخلليجية رونقها 
اإلمارات،  بتوقيت  التاسعة مساء  الساعة  من  الذهيب، وسيبدأ  وعصرها 
ليستمر حتى ساعات الصباح األوىل من العام اجلديد 2013.هذا وسيتم 
كما  مصر،  يف  لأليتام  ملجأ  لصاحل  خاصة  تربعات  مجع  احلفل  خالل 
ستتربع مشس بأجرها يف احلفل، على أن تقوم بنفسها بتسيلم التربعات 
اليت مُجعت من احلفل إلدارة امللجأ يف القاهرة، ويأتي ذلك كخطوة منها 
للمساهمة يف زرع البسمة على وجوه األيتام يف العام اجلديد، متمنية أن 
يعم السالم كافة األقطار العربية. من جهة أخرى تألقت مشس مؤخرًا 
بإطاللتها اليت لفتت األنظار على السجادة احلمراء، يف افتتاح الدورة ال�9 

من مهرجان دبي السينمائي الدولي .

شمس ُتحيي حفل رأس السنة الجديدة بأعلي فندق بالعالم

المطربة اللبنانية يارا تتلقى هدية ثمينة ومميزة من إحدى أميرات الخليج

استعداد الستقبال عام ميالدي جديد سوف يأتي بعد أيام قليلة، تلقت املطربة اللبنانية يارا 
هدية مثينة ومميزة من إحدى أمريات اخلليج، والتى رفضت الكشف عن هويتها. واهلدية 
كانت عبارة عن ميكروفون مرصع باألحجار الكرمية وحمفور عليه اسم املطربة )يارا( 
باإلجنليزي، وقد مت تصميم هذه اهلدية الفريدة من نوعها بواسطة شرك��������������������������ة 
)Crystal Rocked( واليت صممت هذا املنتج املميز ألول مرة خصيصًا للمطربة ليارا، 
أعربت  وقد  هذا  واملاس.  والشوارفسكي  الكريستال  وحبات  الكروم  من  مصنوع  أنه  حيث 
النجمة اللبنانية عن سعادتها بهذه اهلدية املميزة، ومن املقرر أن تغين بامليكروفون الثمني يف 

أول إطالله غنائية هلا على املسرح يف العام اجلديد.
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 فواخرجي تتهم خادمتها بالتخطيط
لخطفها

السورية سالف فواخرجي بإحالة خادمتها  املمثلة  قامت 
إىل النيابة العامة يف دمشق بعد أن اكتشفت أن اخلادمة 
كانت حتضر الختطافها وتسليمها لقوى معارضة وذلك 
السوري احلاكم  للنظام  الداعمة  بسبب مواقف »سالف« 
حيث خسرت سالف الكثري من شعبيتها حتى أن البعض 
محلها مسؤولية القتل الدي تقوم به ميلشيات بشار األسد 
يذكر أن اخلادمة تعمل لدى سالف منذ فرتة ولكنها غري 
مقيمة معها، وقد استندت سالف إىل عدة دالئل يف اتهامها 
للخادمة ومن بينها العثور على جهاز اتصال متطور جدًا 

يف حوزتها، إضافة إىل مبلغ كبري من الدوالرات

تعيش الفنانة مسية اخلشاب هذه األيام حالة حداد 
بشدة،  به  مرتبطة  كانت  ال��ذي  خاهلا  وف��اة  بعد 
املنزل. من  الوقت مع والدتها يف  حيث تقضي غالب 
جهة أخرى، قررت مسية تأجيل أي ارتباطات فنية 

حتى تتحسن حالتها النفسية

جسار  وائل  اللبناني  املطرب  لزوجة  صور  مؤخرًا  انتشرت 
الناشطني،  بعض  مع  االجتماعي  بوك  الفيس  موقع  على 
الذين أكدوا أن حياة الفنان وائل جسار أصبحت عبارة عن 
شجار وسيطرة وحتكم وإذالل من زوجته مرياي مقدسي، 
جانب  إىل  سيئة،  بألفاظ  وقذفه  سبه  عن  تتوانى  ال  اليت 
ال  صغري  طفل  وكأنه  حياته  تفاصيل  جبميع  التحكم 
يقوى على معارضتها، على الرغم أنه يتكلف آالف الدوالرات 
أجل  من  هلا،  ختضع  اليت  التجميل  عمليات  عرب  إلرضائها 
باستطاعته  وليس  مالحمها  حتتل  اليت  العيوب  تصحيح 
أن يرفض هلا طلبًا، حيث باتت املسيطرة على معظم أمور 

حياته

 حياة وائل جسار تتحول إلى جحيم

سمية الخشاب حزينة



ARABISK 
Advertise

Arabisk Magazine   21 December / 2012 8



ARABISK 
Sports

Arabisk Magazine   21 December / 20129

نجومنا العرب في التجارب االحترافية الفاشله

وحضوره  ميدو  حسام  امحد  يتذكر  ال  منا  من 
يتذكر  ال  منا  ومن  االجنليزي.  ال��دوري  يف  املميز 
كره  من  ليفربول  مرمى  يف  زكي  عمرو  هدف 
جنومنا  نعم  اجل��زاء.  منطقة  خ��ارج  من  مقسية 
االوروب��ي��ه  ال��دوري��ات  يف  زال��و  وم��ا  تألقوا  ال��ع��رب 
نتوقف  ما  دائما  مل��اذا  ولكن  االجنليزي  وال��دوري 
يف  الوسط  اندية  او  املأخرة  اندية  يف  اللعب  عند 
العربي ال يتخلف  احسن االحوال؟ نرى ان الالعب 
وال  واالوروب��ي  االفريقي  الالعب  باملهارات عن  ابدا 
ال  طالت  ان  بشهره  نكتفي  ملاذا  اذا  الالتيين.  حتى 
حيث  من  نعود  ثم  مومسني  او  موسم  عن  تقل 
اتينا اىل بلداننا اما بفسخ عقد او انتهاء عقد وعدم 
التجديد!. اتفقنا على ان املهارات متسواية مع باقي 
احرتافية  بالال  هنا  تتمثل  املشكله  اذا  العامل  جنوم 

دون اي شك!نعم. العبونا العرب حتى هذا اليوم فشلوا ان 
يتأقلموا مع مفهوم االحرتاف يف املالعب االوروبيه. منهم 
من كان يرتاد املالهي الليلة واالسوء من ذلك من كان 
يرتاد صاالت الشيشه والتدخني! ضاربني بعرض احلائط 
الصحة  على  احملافظه  على  تنص  اليت  العقود  نصوص 
واالمتناع عن االسراف بالشرب وعدم التدخني اطالقا ، 
شكل امحد حسام ميدو ثنائيا ناجحا مع املخضرم ديده 
 ، الفرنسي  لنادي مرسيليا  يلعبان  دروجبا عندما كانا 
كان الالعبان يضربان مرمى اخلصوم بقوه حيث كان 
متاما. والعكس  يسجل  ودروجبا  االهداف  يصنع  ميدو 

العامل  مهامجي  افضل  من  واصبح  للعامليه  دروجبا  وص��ل  اليوم 
وزنه  على  احملافظه  اجل  من  يصارع  ميدو  بينما  التاريخ  مر  على 
الثانية  الدرجه  دوري  يف  يلعب  الذي  االجنليزي  بارنسلي  نادي  مع 
على  راضية  غري  بارنسلي  )مجاهري  عديدة  صحف  عنونت  ،حيث 
وزن ميدو ( و )ميدو ال ينوي إنقاص وزنه( بينما عنونت صحف 
ابطال  ب��دوري  للفوز  تشيلسي  يقود  )دروجبا  اخ��رى  ومنتديات 
افريقي(. العب  افضل  جبائزة  للفوز  مرشح  )دروجبا  و  اوروب��ا( 

ال���الع���ب���ني  ب����ع����ض  ع������ن  س����ري����ع����ة  حمل������ة  ال����ي����ك����م   •
! وم�������ا ص����ن����ع����وا  االجن�����ل�����ي�����زي  ال������������دوري  يف  ال�����ع�����رب 

 املغربي مروان الشماخ  و عوقب من ناديه االرسنال 
املصري  الوسط  العب   ، الشيشه  صاالت  اىل  لرتدده 
حسام غالي قام بالقاء قميصه على االرض بعدما قام 
مدرب النادي بتبديله مما ادى اىل غضب اجلماهري 
عن  والرحيل  خدماته  عن  النادي  ختلي  ثم  ومن 
اجنلرتا والعودة للعب يف مصر. عمرو زكي املهاجم 
اليب بي سي خبليفة  الذي وصف من قبل حمللني 
الني شريير وشبهه البعض بالدبابه اليت تدك دفاع 
اخلصوم. لكن صرح مدربه واتهمه بعد فرتة قصرية 
املهنية  وعدم  االلتزام  بعدم  للنادي  انضمامه  من 
بعد  فريقه  لصفوف  العودة  يف  الالعب  تأخر  بعد 
املشاركة يف مباراة منتخب مصر ضد زامبيا مما 
اطره  به يف اجنلرتا مما  الالعب غري مرغوب  جعل 
دعونا  لكن.  تطول  قد  بالده.القائمه  اىل  للعوده 
تصرفنا  احسن  من  بعض  ونذكر  عادلني  نكون 
ومثلنا افضل متثيل وعلى راسهم احلارس العماني 
اثلتيك.  وجيان  نادي  يف  احملرتف  احلبسي  علي  املخضرم 
حيث يسيطر الالعب على حراسة املرمى للنادي للموسم 
التوالي ومهوبته وخربته يف تصاعد ملحوظ  الثالث على 
اما  الكره االجنليزيه.  واصبح بال شك اسم شهري يف عامل 
من  العب  انه  اثبت  فقد  تاعرابت  عادل  الشاب  املغربي 
طراز رفيع مع ناديه كوينز بارك رينجرز وسجل حتى 
االن اهداف مجيله ومهمه لناديه وصنع العديد مما جعل 
يونايتد  ماشسرت  راسهم  وعلى  الدوري  يف  االنديه  كبار 
موجوده  العربيه  املوهبه  اذا  معه!  بالتعاقد  يهتمون 
االحرتافيه  مع  املهاره  ميزجوا  ان  العبينا  على  وجيب 
اوروبا اندية  لكبار  باللعب  اجلدير  املثالي  الالعب  ليكون 

 الالعب املصري : أمحد حسام ميدو

     متابعة :
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I`ve teamed a Zara coat 
with a top and trousers 
from H&M. The shoes are 
by Acne and my bag is 
by Prada.

Laura Brooks, designer

I`m wearing a Topshop 
jacket and T-shirt with 
Isabel Marant jeans and 
shoes. The bag is by 
Celine.

Lulu Altowaijri, student

Iris Zheng, student

I`ve teamed a Pied a Terre 
hat with a Zara gilet and 
trousers, a Topshop coat 
and shirt, Episode shoes 
and a Chloe bag.

I`m wearing a Burberry 
Prorsum coat and boots 
with Twenty8Twelve 
jeans and Reiss gloves.

Sarah Ann Macklin, model
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Established 1981 – womenswear line
Designer and creative director at Celine 1997- 2003
Launched menswear line 2002
Popular among big names and celebrities such as 
Michelle Obama, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Elissa
Micheal Kors targets people with money to spend 
but who aren’t rich
Overnight success, a luxury brand offering luxury 
pieces at affordable prices
Popular lines include women’s handbags and 
watches
Average price for handbag: £280 watches: £156
His signature design style—luxuriously casual and 
simply elegant

£ 895.00
£ 195.00

£ 448.00 £ 145.00
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Tell Arabisk where is your event & party and will find us there
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