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السيد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفري   
حصة  السيدة  حرمه  و  الشاميس  العزيز  عبد 
عبد الله احمد العتيبة ، سفرية دولة اإلمارات 
العيد  مبناسبة  و  مبدريد،  املتحدة   العربية 

اإلتحاد  لتأسيس  السنوية  الذكرى   ( الوطني 
الدبلوماسية  اجتمع مع ممثيل   )1971 يف عام 
سانت  فندق  قاعات  يف  الثقافة  و  األعامل   ،

الكبري. ريجيسس 
السفرة  موظفو  طرف  من  املنضم  الحفل 
بني  م��ن  ك��ان  زائ��ر.  ألفي  م��ن  أك��رت  ح��ره 

أملريقي سعد  سلطان   : السفراء  الحارضين 
والرت  عامن(،  الحاريث)  نارص  سعيد  )قطر(، 
)هنغاريا(،  مريينيي  ميكلوس  مالطة(،  بالزان) 
نقوال  الهرسك(،  و  )البوسنة  كيزيك  برانكو 
ملياء  الرسويل(،  الكريس  بلغاريا-  كايدوف) 

. الرسويل(  الكريس  مرص-  مخيمر)  عيل 

أنطونيال فيراري

 يف الصورة أعاله: 

السفري  اليسار  من 

الجديد السيد عبد 

الشاريس،  العزيز 

حرمه السفرية حصة 

العتيبة،  احمد  الله  عبد 
وليد  ال��ث��ال��ث  ال��ك��ات��ب 

الراييس.

اليمني:   أسفله عىل 
ح����رم ال��س��ف��ري، 
عبد  ح��ص��ة  السيدة 
سفرية  العتيبة،  احمد  الله 

اإلمارات العربية مبدريد

عىل اليسار: السفري 
السيد  ال��س��اب��ق 
كزين  الحميد  عبد 
السفري  جانب  إىل 
الجديد السيد عبد 

العزيز الشاريس.
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اليوم الوطني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة

سفير دولة اإلمارات العربية 
العزيز  عبد  السيد  املتحدة 

الشارسي



إعطاء العاصمة مقاطعات جديدة مرتبطة 

بالسياحة: مركبة قارب النزهة، إحياء ميناء 

معرض  مؤمترات  فيوميتشينو،  و  أوستيا 

االتفاق، مع املركز املؤمترات الجديد من 

بدأ  الذي  الور  بحي  فوكساس  تصميم 

افتتاحه سنة  انتظار  يعرف حجوزات يف 

2012 ، باإلضافة إىل الحدائق و املنتزهات، 

سيكونون  الذين  و  السينام،  مدينة  مثل 

سابقا  للعاصمة،  الثاين  السياحي  املحور 

حالل  الغولف.  ثم  التشييد.  ط��ور  يف 

مهمة  بخطوة  احتفلنا  األخرية  الشهور 

بعد تأسيس حي الغولف املتوفر عىل 18 

ملعب، باإلضافة إىل املسارات املتواجدة 

سابقا تشكل اتحاد سيكون له دور رئييس 

يف تسهيل برمجة جولة الرشكات الوطنية 

و الدولية. و للتشجيع عىل مامرسة لعبة 

التخصصات  ضمن  املدرجة  الغولف، 

 2012 خالل  جاهزا  سيكون  األوملبية، 

سيتم  الذي  الجديد  العمومي  امللعب 

بناؤه مبحور فيومتشينو- معرض روما و 

سيكون مفتوح للعموم.

املتعلقة  الثقافية  املشاريع  هي  ما 

باألجانب؟

بخلق  قمنا  األملانية  السفارة  برشاكة مع 

برنامج غني من أجل االحتفال بذكرى 20 

معهد  مع  برلني.  جدار  سقوط  عن  سنة 

و  تعزز  مشاريع  لدينا  الياباين  الثقافة 

تطور الكوميديا و الفن الزخريف.  تستمر 

و  مبعارض  باريس  مدينة  مع  التوأمة 

ساحة  يف  الفرنسية  بالسفارة  أح��داث 

فارنيزي و السفارة الربيطانية التي تشارك 

إىل  املناخ  تغري  بقضايا  تلم  مشاريع  يف 

معرضني  سيكون  شانغهاي  مبشنع  غريه. 

روما،  لساحات  مخصص  واحد  رائعني: 

و  إيطايل  فنان  عرشين  سيوضح  حيث 

من  العديد  فوتوغرايف  مصور  عرشين 

التاريخية   التحوالت  عرب  روما  ساحات 

التحوالت التي تعرفها املدينة يف مواجهتها 

موضوع  مع  متاميش  الكل  للمستقبل 

معرض 2010 "مدينة أفضل، حياة أفضل". 

و  اإلي��ط��ايل.  للتصميم  مخصص  اآلخ��ر 

عىل  مفتوحني  دامئا  الحال  بطبيعة  نحن 

املقرتحات و املشاريع املشرتكة مع جميع 

الدولية  الروابط  تعزيز  أجل  من  الدول، 

و  داخل  القدم  مند  روما  تنسجها  التي 

خارج أوروبا.

عىل  ال��ي��وم  تفويته  ميكن  ال  ح��دث 

اإلطالق؟

كويرينال.  قرص  يف  كارافاجيو  معرض 

املعارض   أجمل  بني  من  ليكون  مرشح 

خالل السنوات العرشين األخرية.

شخصيات

9
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جامل  و  تاريخ  رمزا  دامئا  رومل  كانت 

خلفت  االقتصادية  األزمة  مع  و  الغرب 

آثارها.

إلعادة  املدينة  تعتمد  نقطة  أي  عىل 

إحياء صورتها؟

الحجر،  الصخر،  من  روما  مدينة  شيدت 

التي  أسسها  بسبب  اإلسمنت  و  الرخام 

التزال  الكنها  السنني.  آالف  منذ  تستند 

من  املاليني  عرشات  يلزم  هشة.  أسس 

و  الكولوسيوم   تجديد  و  لرتميم  اليورو 

عموما يلزم متويل لتأمني املواقع األثرية. 

لتنشيط  املوارد  عىل  العثور  أيضا  يجب 

حتى  النقل،  وسائل  و  التحتية  البنيات 

تصبح العاصمة قابلة لحياة مريحة دون 

تضييع الوقت أو الطاقة. 

كل هذه عمليات تتم بالتعاون مع القطاع 

الخاص، لكن جمع املوارد املالية يف فرتة 

و  العمل سائر  الهني.  باألمر  ليس  األزمة 

قسم السياحة بالبلدية يقوم بالجس من 

أجل اكتشاف أوجه تآزر جديدة مع رشكاء 

من القطاع الخاص و مؤسساتية لجذب 

الثقافة  و  السياحة  قطاع  يف  االستثامر 

بإطالق  معزز  الكل  النقل  مجال  كذا  و 

يجب  واح��د  للمرتو  جديدين  خطني 

متويله بالكامل. حتى اآلن، و عىل الرغم 

مسار  يف  نواجهها  التي  الصعوبات  من 

التحديث و العرصنة، يذهل السياح من 

الجامل و الرثوة العلامنية للمدينة.

منذ سنتني و مشهد املدينة مرصع مبعارض 

أيضا  شملت  متنوعة،  ثقافية  أحداث  و 

القصور  األكادمييات،  أجنبية،  سفارات 

املؤسسات  و  املتاحف،  و  التاريخية 

هناك   املعنى  بهذا  ب��روم��ا.  الثقافية 

ينبغي  ال  التي  االقرتاحات  من  العديد 

تفويتها : انطالقا من مهرجان السينام و 

باألوبرا  مرورا  بروما،  الصيفية  األحداث 

يف خلفية حاممات كركال، مهرجان األدب 

كرة  ألعاب  و  ماكسينتيوس،  بكاتدرائية 

املرب العاملية بامللعب الجديد. انطالقا 

أكتوبر،  نهاية  غاية  إىل  أبريل  شهر  من 

تقدم مدينة روما ليال و نهارا عددا هائال 

من الفرص و األحداث للمتعة و الرتفيه، 

حسب إيقاعات أسلوب الحياة اإليطايل. 

أحداث متتد إىل غاية فصل الشتاء خاصة 

و  دجنرب  بشهر  امليالد  عيد  احتفاالت 

الكرنفال بفرباير. إنها فعال ملدينة فريدة 

مفعمة  و  جميلة  دامئا  ألنها  نوعها  من 

بالحياة عىل مدار السنة.

يقدمه  وما  روما  مستقبل  عن  ماذا  و 

للعامل؟

افتتح مرشوع الفورموال 1 موسم األحداث 

الكربى بروما. الرتشيح الستضافة األلعاب 

 1 الفورموال  آخر.  مثال   2020 األوملبية 

الحري  باملسار  املرتبطة  املسابقات  و 

الجديد ستعطي الحياة لخمسني مناسبة 

ثقافية، علمية، فنية، رياضية و موسيقية 

ستجلب للعاصمة حوايل مليونني و نصف 

عىل  أيضا  نعمل  نحن  و  سنويا.  سائح 

حوار مع العمدة

أنطوننيال فيراري

 جاني أليمانو
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واملطاعم عندها   ، الطلب ومهيأون جداً  واملوظفون تحت  اإلمارات، 

املمتازة  النوعية  من  هي  والتي  للغاية  متنوعة  و  ذواقه  أطعمه 

تجد  أن  تستطيع  جداً،  تنافسية  أسعار  مع   ، واحد  هيكل  وداخل 

ذلك   إىل  وباإلضافة  الهند.   ، اليابانية   ، الصينية   ، االيطالية  املطاعم 

 ، تجد كل يشء  أن  وعمليه حيث ميكنك  أنيقة  تجاريه  مراكز  حققوا 

لألطفال  املجهزه  واملواقع   ، واملطاعم   ، املقاهي  مع   ، حقيقية  قلعه 

ميكن  املعروفة.  التجارية  العالمات  أفضل  من  املتاجر  ومعظم   ،

واحد. مركز  يف  ساعات  قضاء  بهدوءجداً  للسائح 

حتى   ، السنة  يف  شهراً  عرش  أثني  السياح  أستقبال  عىل  قادرة  البالد 

50 درجة: املسابح مربده  يف الصيف ، عندما تصل درجة الحرارة اىل 

وهو  املنحدر،  للتزلج  درب  بنيت  حتى  ديب  يف   . مكيف  الداخل   ،

األول من نوعه يف العامل ، التي ستتبع آخر قريبا يف أبو ظبي وثالث 

العني، حوايل ساعة من ديب. يف مدينة  

مناطق   ، شفاف  بحر   ، لطيفه  البيئة  أنه  هو  للنجاح  الثالث  املفتاح 

بصوره  الجذب  من  مجموعة  تعرض  بكاملها  الصحراء  مهمه،  داخلية 

خاصه.

والشتاء؟ الصيف  يف  الحرارة  درجات  تتباين  كيف 

ال���ح���د  ي���ص���ل   ، ش����ب����اط  اىل  األول  ك����ان����ون  م����ن 

 .26 األق�����ى  ال���ح���د  أن  ح���ني  يف   ، درج�����ة   16  األدىن 

أي����ار  أواخ�������ر  إىل  آذار  م����ن  ه����ي  األش����ه����ر  أف���ض���ل 

مع  ال���ث���اين،  ت���رشي���ن  أواخ�����ر  إىل  األول  ت���رشي���ن   وم����ن 

للغايه. مستحسنه  حرارة  درجات 

درجة.  40 الحراة  درجة  وتتجاوز  جداً،  حار  الصيف خصوصاً  فرتة 

أيطاليا؟ من  ُيأىت  كيف 

بني  رابطه  مطارات  كالهام   ، ظبي  أبو  اىل  أو  ديب  إىل  السفر  ميكنك 

عدة قارات . تخدم طريان اإلمارات ديب مع رحالت يومية من روما، 

اىل  ميالنو  من  طريان  رحالت  تسري  الطريان  أتحاد  والبندقية.  ميالنو 

أبو ظبي حالياً ثالث مرات يف االسبوع ، وينبغي أن تتحول إىل رحلة 

ظبي  مطارأبو  عن  يبعد  الدويل  ديب  مطار  قريب.  وقت  يف  يوميا 

بالسيارة. ساعتني  من  بأقل  بسهوله  تقطع  التي  كم   200 حواىل 

، الذي سيتم  2009 سيدخل يف الوظيفه مطاراً جديداً  يف أواخر عام 

مكتوم  آل  وسيدعى  عيل،  جبل  منطقة  يف  الطريق  منتصف  يف  بناؤه 

أكرب  من  وسيكون  ديب(.  يف  السائدة  األرسة  هي  مكتوم  )آل  الدويل 

 املطارات يف العامل ، مع ستة مدارج والحجم املقدر أكرث من مائة مليون 

العابر. املرور  سنوياً  مسافر 

يعمل أيضا مطار دويل يف الشارقة ، الذي يعد ثالث إمارة من حيث 

األخرى. اإلمارات  يف  أيضا  النمو  لكن  االهميه. 

ح��وايل  م��ع   ، وأالغ��ن��ى   ، أهميه  االك��رث  إالم���ارة  ه��ي  ظبي  أب��و 

املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  من  النفط  إنتاج  من   ٪  95

السياسيه.  العاصمه  هي   .٪  74 االتحادي  االقتصاد  يف   يساهم 

مثل  مبتكرة  مشاريع  مع   ، الحرية  للتنمية  الشهرية  أيضا  هي  ديب 

الجزر االصطناعية املحققه يف السنوات األخرية ، من “نخيل” ، “للعامل” 

، للكون “. ونحن عىل وشك استكامل ما سيكون البناء األكرث علواً يف 

العامل ، برج ديب ، ألف مرت من تحفة فنية معامرية. مع هذه املنجزات 

 الجديدة يف ديب خالل سنوات قليلة سوف يضاعف ثالث مرات سطحه.

اإلمارات؟ يف  عمله  األيطايل  السفري  ينفذ  كيف 

من  تلقيته  التي  التكليف  متابعاً  حتى   ، وصويل  منذ  بدأت  لقد 

دولة  يف  االيطايل  النظام  من  حاساًم  أكرث  عماُل   ، االيطالية  الحكومة 

لنسيجنا  نادره  فرصاً  يقدم  بلد  هذا  أن  املتحدة.  العربية  اإلمارات 

من  حدث  الذي  املسجل  التأخري  تعويض  علينا  وكان  االقتصادي. 

القطاعات. جميع  يف  الرشكات  هذه  دور  وتنشيط  املايض  يف  ايطاليا 

االيطالية  والرشكات  املحلية  السلطات  بني  جرس  مبثابة  السفارة   

بلدنا. نحو  االمارايت  اهتامم  اجتذاب  اىل  ومقطوره 

االهتامم  من  مزيدا  شهدنا  املاضيني  العام  ونصف  العام  يف  بالتأكيد   

وفود  زي��ارات  النواحي.  جميع  يف   ، البلد  لهذا  أيطاليا  قبل  من 

يف  عليه  كانت  مام  أكرث   ، جدا  متكررة  كانت  ايطاليا  من  حكومية 

يف  رسمية  تاريخية  زيارة  أنجزه  املجلس  ورئيس   ، السابقة  السنوات 

ترشين الثاين املايض ، االوىل التي يقوم بها رئيس الحكومة االيطالية 

الثنائية. العالقات  من  عاما   35 يف 

الرشكات  قبل  من  مكتسبه  التجار  من  تأيت  التي  اإلجابات  حتى 

للغاية. مشجعة  املاضية  شهرا  عرش  الثامنية  يف  االيطالية 

وهو  أيورو،  املليار  ونصف  مليار  أالربعة  يتجاوز  إالجاميل  الحجم   

السابقة.  السنوات  الثامنية  يف  حققوا  قد  انهم  ما  ضعف  تقريبا 

النمو. من  مزيد  وممكن  به  القيام  ينبغي  يزال  ال  هناك  ولكن 

مقابلتنا. يف  االماراتيني  قبل  من  جيد  إعداد  هناك  ألن  أيضا   

أيطاليتنا؟ من  يعجبهم  الذي  ما 

أكرث  هناك  إيطاليا  يف  أنه  جيدا  ويعرفون   ، بثقافتنا  مفتونون  أنهم 

اليونسكو. قامئة  ، عىل  الفن  روائع  من  ثلث  من 

بالغري  مقارنة  أكرث  بخطوه  املزيد  مع  جديني،  يعتربونناعامل  ثم 

مفتونون  أيضا  وهم  أصليه.  حلول  عن  البحث  يف  وأبداعتنا  لقدرتنا 

كبري  حد  اىل  تشبه  التي   ، وقيمنا   ، وتقاليدنا   ، االيطاليني  بطبيعة 

منهم ، من احرتام العائلة ، والدور االسايس للمرأة ، اىل األخذ بنظر 

السن. كبار  االعتبار 

والطبخ. التصميم،  األزياء،  يف  ذوقنا  يعجبهم  ثم  و 

 - ظبي  أبو  من  وفد  تشكيل  الصدد  هذا  يف  للغاية  ناجحا  كان  لقد 

منذ وصويل. بقوة  أردته  الذي   ، للطبخ  االيطاليه  االكادمييه  من  ديب 

 وهي أكادمييات  رشف ، فخر جداً لتكون هكذا ، بعض من بني املنارصين 

 األكرث أهمية من األرس املالكة. االهتامم نحو املطبخ االيطايل قوي جدا. 

 م��ا ه��و ال��ط��ب��ق االي���ط���ايل ال���ذي ل��ه م���زي���داً م��ن ال��ن��ج��اح؟ 

حقا  هي  العريب  املطبخ  ورائحة  النكهات  املعكرونة.  العموم  يف 

من  أكرث  يعملون  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  لبلدنا.  مامثلة 

رابطة  جمعيه  مفضلني  أجتمعوا  الذين  أيطاليني  طباخيني  رئيس   40

. بينهام

التثمني  حقاً  يل   ويبدو  أيطاليا  أفتخارات  من  واحد  هم  طهاتنا   

مناسباً. والتقيم 
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من أنطونيال فرياري

سفري بلدنا لدى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة

 ، روما  من   ، الخارج  يف  الشباب  االيطاليني  السفراء  بني  من  واحد    

، قد عمل يف   1991 الدبلوماسية يف عام  عاما. وبدأ مهنته   43 عمره 

ويف   ، بون   ، أملانيا  يف   ، والخارج  الخارجية  وزارة  يف  املهمه  املكاتب 

لبنان. يف لبنان بلد األرز تعرف عىل أمرأة هي التي أصبحت زوجته ، 

ومنها حصل عىل أبنتان. وقبل توليه منصب السفري يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ، يف كانون األول 2005 ، بقى لفرتة طويلة يف رئاسة 

النشاطات  من  كجزء  املهام  مختلف  غطى  حيث   ، الوزراء  مجلس 

 .2006 متوز  يف  ظبي  ألبو  خدمة  توىل  املجلس.  لرئيس   الدبلوماسية 

الدبلوماسية. الالمعة  مهنتة  عن  نتكلم  أن  وميكننا 

 15 أو   14 سن  يف  للبنك.  مديراً  والدي  كان  الفن.  أبن  لست  أنا 

اىل  موصلني  شجعني  دبلومايس.  تصبح  أن  أريد  أين  يل  قال   ، عاما 

جريدة رسمية الذي نرش فيها رشوط املسابقة ، التي بدت يل يف ذاك  

هدف  الدبلوماسية  مهنة  مثلام  متاماً.  لألستيعاب  قابلة  غري  العمر 

حيث   ، روما  يف  الحكمه  جامعة  يف  السياسية  العلوم  أذاً  أخرتت   ،

الخدمة  من  الترسيح  بعد   . عاماً  وعرشون  أثنان  وعندي  تخرجت 

للمنافسة  للتحضري  والروح  الجسد  كرست  لقد  كضابط،  العسكرية 

كثرياً  وساعدين   .1990 أيلول  يف  تجاوزته  الذي  الدبلومايس.  للسلك 

بلوغ  يف  الرغبة  يف  والحامس  الذات   نكران  معنى   ، التصميم  عىل 

األهداف التي ورثتها عن والدي. لسوء الحظ فقد عندما كان عمري 

تتحقق. أحالمي  يرى  أن  يستطع  ومل  عاما  عرشين 

فتية. دولة  سفري شاب يف 

1971. اإلمارات العربية املتحدة ولدوا  دولة جديدة ، ولدت يف عام 

، يف الواقع ، 2 كانون االول عام 1971 ، عندما ستة إمارات )أبوظبي 

واهبني  أتحدوا  والفجرية(  القيوين  أم   ، عجامن   ، الشارقة   ، ديب   ،

أنضمت يف وقت   ، الخيمة  إمارة سابعه، رأس  اتحادي.  بلد  حياة إىل 

الحق  ، يف 10 شباط 1972.

 ، العامل  يف  عالًء  أكرث  من  واحد  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 

اىل  باالضافه  املتحدة  العربية  اإلمارات  دوالر.   46.147 يبلغ  الذي 

االقتصادية:  امل��وارد  يف  التغاير  يف  وبحكمة  كثرياً  أستثمروا  ذلك 

خامس  هي  حيث  والغاز  النفط  من  التقليدي  الدخل  إىل  بجانب 

السياحة،  بقطاع  ع��ززت  والغاز  للنفط  منتجة  العامل  يف  دول��ة 

وإنشاء  االس��ك��ان  وصناعه  وتقنية  ف��ن  يف:  العامة   الخدمات 

والثقافه. التعليم  املتجددة،  الطاقة  الزراعة،  املباين، 

البلد؟ هذا  اىل  السياح  يأيت  ملاذا 

هذا  يف  يتنفس  أن  ميكن  الذي  باألمن  الشعور  هي  االوىل  األجابة 

لبلد. ا

مع  الهدوء  من  بفرتة  التمتع  ي��راد   ، العطله  يف  يذهب  عندما 

يف  الرسقات.  معانات  أو  الهجامت  خطر  من  خوف  دون   ، األرسة 

املطلقة،  ‘األول��وي��ة’  هو  األم��ن  املتحدة  العربية  اإلم��ارات   دول��ة 

معطى  مكتسب  حق  هو  العقاب  من  واليقني  صارمة،  القوانني 

. حقيقة

هي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  نجاح  من  املهم  للجانب  ووفقا 

 ، اإلماراتيه  الطريان  رشكات  من  الخدمات:  من  عالية  جودة  ذات 

 ، العامل  يف  االوىل  املرتبة  يف  هي   ، للطريان  واالتحاد  اإلمارات  طريان 

مع خدمات املطارالتي ال ميكن مراقبته وال تشوبها شائبه ، والكفاءة 

العامل هي يف  الكربى يف  الفندقية  الرشكات  كافة  الفنادق،  املطلقة يف 
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م���ن  ب�����ع�����ض    
حل����ظ����ات امل����ب����ارة 
 1 للفورموال  النهائية 

بأبو ظيب.

. بع مر مرت  لف  أ
يق فر ىل  إ مل���رشوع  ا ا  ه��ذ ز  ن��ج��ا إ مهمة  ت  س��ن��د أ  وق��د 
يف ىك  ح��ا ي  ل���ذ ا و   ، وس را ك  ج��ا  ، ري مل��ع��ام ا س  مل��ه��ن��د  ا
حيث م��ن   ” يت ج��ي  ري  ف��رّيا “ رة  س��ي��ا للسقف   تصميمه 
ر شعا و  ملميز  ا ألحمر  ا للون  ا و  وج��ة  مل��زد ا ة  ء إلنحنا  ا

. لسقف ا وسط  يف  كبري  بحجم   ، مح لجا ا ن  لحصا  ا
ينة ملد ا ن  فإ  ، ة د ملعتا ا ل  ألطفا ا ب  لعا أ ىل  إ فة  إلضا با  و 
كلعبة  ، ر ألعام ا لكل  ب  لجذ ا ئل  وسا من  يد  لعد ا  توفر 
برسعة تنطلق  لتي  ا  ” كوسرت روّلر  “ نية  ألفعوا ا ملركبة   ا
” فورس جي  “ ملركبة  ا لعبة  و  أ  ، عة لسا ا يف  كم   2 0 0  تفوق 
ز ط��را م��ن  عد  مقا يف  ب  ل��رك��ا ا ب��ط  ر لها  خال يتم  ل��ت��ي   ا
، روخية صا برسعة  لك  ذ بعد  ملركبة  ا لتنطلق   ، ري  ف��ريا
لتبلغ  ، تتوسطه لتي  ا لفتحة  ا عرب  ملبنى  ا سقف  رقة   خا
بفعل  – ب  ل��رك��ا ا ى  ل��د ث��ة  م��ح��د  ، ل��ع��ل��و ا م��ن  م��رتا   62  
ب ينتا ي  ل��ذ ا س  إلح��س��ا ا يك  ي��ح��ا س��ا  ح��س��ا إ  – ب��ي��ة  ذ ل��ج��ا  ا
خضم يف  ية  د إلنفرا ا تهم  را سيا يف   1 لفورموال  ا ئقي   سا

. ق لسبا ا
ف��ره��ا ت��و ب  ل��ج��ذ ا ت  ف��ق��را و  ب  ل��ع��ا أل ا م��ن  ص��ن��ف��ا   20  
لتجعلهم مصممة  منها  ة  حد وا كل  ” و  ، رها لزوا ينة  ملد  ا
و  . ” ري ف��رّيا ية  حكا فصول  من  مختلفا  فصال   يعيشون 
من  ، لضخم ا ملبنى  ا ا  هذ يوفره  ما  ىل  إ فة  إلضا با لك   ذ
. . . ملحالت ا يد  عد و  ري  تجا مركز  و  ق  فند منها   ، ت ما  خد

! لجميع ا تبهر  تنفك  ال  لتي  ا  ، ري فرّيا نها      إ



   Simona Di ell‘Unto بقلم 
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األفق  ...  أبوظيب 
1 للفورموال  اجلديد 

بطولة ت  ليا فعا عىل   ، م يا أ بضعة  منذ   ، ر لستا ا ل  سد  أ
يد ر “ يق  فر نجم  فيها  سطع  لتي  ا  ،1 للفورموال  مل  لعا  ا
من ىل  ألو ا ملرتبة  ا نت  كا وقد   . ”  R E D  B U LL  بول 
رفيقه يليه   ، فيّتل ن  ستيا سيبا  ، ين ألملا ا ئق  لسا ا  نصيب 

. يرب و رك  ما  ، يق لفر با
ن فإ  ، زت ح��رِ أ لتي  ا ضية  يا لر ا ئج  لنتا ا ىل  إ فة  إلضا با  و 
يف ستبقى  ل��ك��ربى  ا ئ��زة  ل��ج��ا ا ق  لسبا م  ل��ع��ا ا ا  ه��ذ ورة   د
مرسحا ن  ك��ا ي  ل��ذ ا يئ  إلستثنا ا ق��ع  مل��و ا بفضل  ك��رة  ا ل��ذ  ا
ستثمرت إ وقد   . بوظبي أ رة  ما بإ  ، س يا يرة  جز  : تها ئيا  لنها
تها را قد ز  ب��را إل بحكمة   ، لفرصة ا ه  هذ ت  را إلم��ا ا ول��ة   د
ي��ع ر مل��ش��ا ا م��ن  ي��د  ل��ل��ع��د ن  ل��ع��ن��ا ا ط��الق  ب��إ  ، ع��ي��ة ا ب��د إل  ا
حتى س  ي��ا ي��رة  ج��ز ء  ن��ح��ا أ يف  ن��ت��رشت  إ لتي  ا ئية  إلنشا  ا
ية ر معام ل  عام أ يف  متثلت  و   ، بوظبي أ ينة  مد ىل  إ  وصلت 
ي لذ ا ت  ملحركا ا مل  عا من   ، مجملها يف   ، ة مستوحا  ، تنة  فا

. لية لعا ا لتكنولوجيا  با هية  لرفا ا فيه   تقرتن 
عىل ستحوذ  إ و  ء  ألض��وا ا رسق  ي  ل��ذ ا  ، ر ملضام با ا  ء ب��د  و 
ه إلنتبا ا يشد  ما  ول  أ ن  ف��إ  ، هرة لتظا ا ل  خ��ال ب  إلعجا  ا
مفهوم يعكس  ي  ل��ذ ا يس  لهند ا لشكل  ا هو  لفور  ا  عىل 
رص لعنا ا كرث  أ من  و   . لحركة ا و  لرسعة  با ملقرتن  ا ل  لجام  ا

، يئ إلنحنا ا لهيكل  ا و  ذ لضخم  ا ء  لغطا ا  ، متيزا ية  ر ملعام  ا
ية فوالذ ية  قْطر شبكة  عن  رة  عبا هو  و   ، مرتا  2 1 7  بطول 
. ملعنينَّ ا لشكل  ا ت  ا ذ جية  زجا لوحة   5 8 0 0 من   مكونة 
س يا  ، خر لفا ا ق  لفند ا مجمع  مل  كا ء  لغطا ا يكسو    و 
رشيد ين  ها َسني  ملهند ا بتوقيع  ية  ر معام تحفة   ،  هوتيل
عىل كالهام   ، مبنيني من  مكون  وهو   ، كوتور آن  ليز   و 
عىل من  يعرب   ، ي فوالذ جرس  بينهام  بط  ير و  قلعة   شكل 
لة حا ملشهد  ا ا  ه��ذ ع��ن  ينتج  و   .1 ل��ف��ورم��وال  ا ر   مضام
ضوئية ب  ل��ع��ا ب��أ م��م��زوج��ة  ي��ة  ل��ب��رص ا ي��ة  ر إلس��ت��م��را ا  م��ن 
و لبحر  ا و  ء  ل��س��ام ا م��ن  تتخذ   ، سية نعكا إ ت  م��ؤث��را  و 

. لها خلفية  ء  لصحرا ا
لرتفيهية ا ينة  ملد ا يضا  أ لك  هنا  ، لحلبة ا ىل  إ فة  إلضا با  و 
مل ع��ا “ س��م  إ تحمل  ل��ت��ي  ا  ، ت را ل��س��ي��ا ا مل  ل��ع��ا ملخصصة   ا
يرة جز تحتضنها   ، نيّلو را ما ء  بحمرا ا  ء حتفا إ  ، ” ري  ف��ريا
رة إلم��ا ل��رشق��ي��ة  ا ل��ي��ة  ل��ش��ام ا ل��ج��ه��ة  ا يف  ق��ع��ة  ل��وا ا س   ي��ا
بو أ ر  مطا من  رة  لسيا با ئق  قا د  1 0 بعد  عىل   ، بوظبي  أ
ول أ وه��ي   . يب د رة  م��ا إ م��ن  قيقة  د  5 0 و  يل  و ل��د ا  ظبي 
غنية  ، ري ف��رّيا ر  شعا تحمل  مل  لعا ا يف  ترفيهية  ينة   مد
2 0 0 حة  مسا عىل  متتد  و  هري  للجام ب  لجذ ا نواع  أ  بكل 
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الدولة و رئيس وزراء اإلمارات العربية املتحدة و 

بإيطاليا  كمرجع  الليشا  السيد  باختيار  ديب  حاكم 

و  التحمل  ميدان  يف  كبري  كريايض  لخصاله  نرا 

مؤهالته يف اإلدارة و التسيري. 

نخبة  مبساعدة  الليشا  السيد  اليوم،   ذلك  مند  و 

للفروسية" أصبح  أومربيا  املؤهلني من "فريق  من 

جزءا من مجموعة صغرية و حرصية ملدريب خيول 

ديب  نادي  مع  بتعاون  بسموه  الخاصة  التحمل 

للفروسية. بتجربة تزيد عن عرش سنوات يف مجال 

تنظيم أحداث التحمل، أثبت الليشا عىل مر السنني 

مزجه  ميكن  الشيوخ"  "رياضة  ب  يسمى  ما  أنه 

2010 للتحمل  ستايل  اليف  كاردا   
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للتحمل هو حدث   كاردا اليف ستايل 

ذو شهرة عاملية يجمع بني الرياضة عىل 

مستوى عال و القدرة عىل خلق تناغم 

الفاريس.  الخليج  إيطاليا و دول  بني 

دفعوا  التحمل  و  الخيول  حب  الولع، 

التحمل  سفري  و  العامل  بطل  بالريايض 

ابتكار  إىل  الليشا  جانلوكا  اإليطايل 

سنته  يف  اآلن  الحدث  هذا  تحقيق  و 

بني  من  يعد  الذي  التوايل  عىل  الرابعة 

عىل  ترقبا  األك��رث  الرياضية  املواعيد 

أرقام  مراجعة  يكفي  العاملية.  الساحة 

 ،2009 ستايل  اليف  للتحمل  أسيزي 

اإلتحاد  ميدان  مدينة  استضافت  التي 

الدويل للفروسية و البطوالت األوروبية 

عن  أزيد   :  2009 للتحمل  املفتوحة 

100 ألف زائر و مشاركة لألرس املالكة 

يف ديب، ماليزيا، قطر و البحرين. ساهم 

الحدث يف وضع اسم أسيزي و إيطاليا 

العامل كله.  كبلد يف قلب اهتامم 

فواتح  يف  بدايتها  عرفت  رائعة  قصة 

الشيخ  سمو  قام  عندما  التسعينات 

محمد ابن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

2010 للتحمل  ستايل  اليف  كاردا   
باربرا ماكاري

يف  ب���ال���ص���ورة   

من  لحظات  الوسط: 

املفتوح  أوروبا  كأس 

التحمل  و  للفروسية 

مبدينة ميدان 2009.

عىل السيار: الليشا و 

صاحب السمو املليك 

إبن  محمد  الشيخ 

راشد آل  مكتوم.
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 اإلمارات العربية املتحدة ... أرض تنتظر املزيد من
االكتشاف

بتالقح  ، بتاريخها غنية  أرض  متتد  عامن،  سلطنة  و  السعودية  العربية  اململكة  بني  الفاريس،  الخليج  من  الجنوب     إىل 

قبل من  تأسست  التي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بالكامل.  بعد  تكتشف  مل  أرض  الخالب.  بجاملها  و  عليها  لثقافات   ا

– لبالد  ا –عاصمة  ظبي  أبو   : إمارات  سبع  من  تتألف  العربية،   الجزيرة  شبه  إىل  تنتمي  قبائل  شيوخ  من   مجموعة 

تحقق الذي  العام   ،1971 سنة  إىل  ميالدها  تاريخ  يرجع  لقيوين.  ا أم  و  الشارقة  الخيمة،  رأس  الفجرية،  ديب،   عجامن، 

الربيطاين. لتاج  ا عن  السبع  اإلمارات  استقالل   فيه 

سنة ظبي  أبو  يف  أوال،  األسود،  الذهب  اكتشاف  بعد  خاصة  نها  مييزا للذان  ا لرفاهية  ا و  الرثاء  من  شهرتها   اكتسبت 

أن حيت  البرتول،  من  هائلة  كميات  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  1966.تحتوي  سنة  ديب،  يف  ذالك  بعد  ثم   ،1958 

فقد الضخمة  الرثوة  هذه  تدرها  التي  العوائد  أما  أخرى.  عام   100 من  ألزيد  كاف  املخزون  أن  إىل  تشري  لتخمينات    ا

الفاريس”. الخليج  “نيويورك  لقب  اكتسبت  ديب،  الدولة،  يف  مدينة  أهم  أن  لدرجة  اإلمارات  دولة  ازدهار  إىل  أدت 

و شواطئ  بني   – رمال  و  جبال  من  مكونة  لوحة  اإلمارات  دولة  تهدي   ، تضاريسها وتباين  بتنوع  تزخر  كأرض   و 

صغرية مساحة  عىل  يقع  ذلك  كل  و  الجامل.  سباقات  و  لبدوية  ا األسواق  إىل  باإلضافة  ساحرة،  واحات  و   –  صحاري 

. نسبيا

تنتظر وهي  نوعها،  من  فريدة  أرض  العربية  اإلمارات  املعامري،  و  الطبيعي  الجامل  و  لرفاهية  ا لعشاق  لية  مثا  وجهة 

االكتشاف. من   املزيد 
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املنتديات  مثل  م��وازي��ة  ب��أح��داث 

الثقافية أو إبان اللقاءات الدولية، كام 

بني  التقاء  محور  دور  يلعب  أن  ميكن 

املهمة.    االقتصادية  الحقائق 

رئيس  ينظم  املنطلق،  هذا  ضل  يف  و 

التي   2010 دورة  ستايل  اليف  كاردا 

ستقام بكاردا برو مبدينة بيسكيريا ديل 

بتوقع  كأس  يوليو   4 1 إىل  كاردا  من 

. للتحمل  كاردا 

حدث  مجريات  نقل  مهم  ألمر  "إنه 

بيسكارا  إىل  أسيزي  من  كهذا  مهم 

فرصة  يعني  الذي  الشيئ  كاردا،  ديل 

حساسة  منطقة  الفينيتو،  ملنطقة  كبرية 

استقبال  عىل  حريصة  دامئا  و  تجاريا 

أعمل  أيضا  السنة  هذه  فرص جديدة، 

جانلوكا  الرئيس  -يوضح  فريقي  مع 

ستايل  اليف  كاردا  تؤكد  حتى  الليشا- 

2010 نفسها ليس فقط كموعد ريايض 

كفرصة  بل  التقيل،  العيار  من  للتحمل 

بني  االق��ت��ص��ادي  و  الثقايف  للتبادل 

املشاركة". الدول  مختلف 

تعد  دورة  للتحمل  ستيل  اليف  كاردا   

بالعديد من املميزات عن طريق برنامج 

انطالقا  أي��ام:  أربعة  طول  عىل  ميتد 

"العالقات  االقتصادي  املنتدى  من 

الثنائية بني إيطاليا و اإلمارات العربية 

عمل  لقاءات  إىل  باالضافة  املتحدة" 

التجارية  الغرفة  مع  بالتعاون   B2B

املتحدة،  العربية  باإلمارات  اإليطالية 

البيطري،  الطب  حول  بندوة  م��رورا 

خاصة  أمسية  أخريا  و  الطفل  و  املهر 

بالرتفيه.

التحمل  حفل  يتوقع  مألوف  هو  كام 

يف  األناقة  استثنائية  أمسية  الكبري، 

خالل  جاذبية  و  سحرا  األك��رث  الليلة 

التظاهرة.    

 عىل اليمني من اليسار: ويل عهد 

البحرين الشيخ سلامن آل  خليفة-

خليفة-  آل  حامد  ابن  نارص  الشيخ 

جانلوكا الليشا.

أثناء  الليشا  جانلوكا  بالوسط 

املنافسة.

يف الصورة أسفله: ملك مليزيا السلطان 

ميزان زين العابدين و حرمه صاحبة 

السمو املليك نور زهرية.
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أكرب  مع  كة  رشا تديرها  ببنيات  فية  ثقا باحات  يشء 

متحف   : لعامل  ا يف  لفنية  ا املؤسسات  و  ملتاحف  ا

.جرهيم  أ نك  فرا طرف  من  املصمم  يم  غوغنها

املعامري  للمهندس  للوفر  ا   ،Frank  O.  Gehrim

وا  لتدا لبحري  ا املتحف   ، Jean  Nouvel نوفيال  جان 

املهدئ  لوطني  ا املتحف   ،Tadao  Ando آندو 

للمهندس  املرسحية  لفنون  ا مركز  و  يد  زا للشيخ 

حديد.  زاها  لعراقي  ا املعامري 

أىل  ظبي  بو  أ مدينة  يف  هبة  يقل  ال  خر  ا ز  نجا إ

 Dhabi  Gofl  Club للغولف  ظبي  بو  أ دي  نا هو  و 

ل  رما من  ة  مستوحا لهدوء  ا من  واحة   .Abu

 1992 سنة  منذ  تديرها  لتي  ا و  ء  لصحرا ا

لبيت  ا دي  نا  .TROON ترون  ألمريكية  ا لرشكة  ا

صقر  شكل  يف  عظمته  يظهر   The  House  Club

نبه،  جوا كل  يف  ر  ملسا ا ليغطي  لجناحني  ا مفرود 

إىل  فة  باإلضا ملذهلة.  ا  18 لحفر  ا عىل  مهيمنا 

بو  أ دي  نا يعترب   ، را هكتا  162 من  ملكون  ا ره  مدا

حفرة   27 دورات  برز  أ من  واحد  للغولف  ظبي 

األوسط. بالرشق 

لسكني  ا ملجمع  ا عن  كذلك  لحديث  ا بجدر 

عن  فقط  مرت   100 تبعد  و   ،Yas ياس  بجزيرة 

لرتفيهية. ا ري  فريا مدينة 

لساحات  ا  ، مثرية كن  بأما غنية   Yas ياس  جزيرة 

من  سلسلة  بفضل  ة  لحيا با تنبض  رع  لشوا ا و 

أذواق  ء  رضا إ عىل  درة  قا نات  لحا ا و  ملقاهي  ا

حية  سيا وجهة  ملدينة  ا جعل  يف  يساهم  من  كل 

لرغبات. ا كل  تلبي  لية  مثا



بجنة  شبيهة  ظبي  أبو  ثة،  حدا املدن  أكرت  من  واحدة  تعترب 

املقيمني.  و  لسياح  ا رة  بحرا تستقبل 

لعربية  ا اإلمارات  عاصمة  تحمله  لذي  ا اإلسم  هو  ظبي  أبو 

للبلد. املشكلة  لسبع  ا اإلمارات  أكرب  هي  و  املتحدة 

و  ملتنوعة  ا لخالبة  ا لطبيعية  ا ملناظر  با غني  مكان  ظبي  أبو 

لواحات،  ا و  ء  بالصحرا مرورا  لشواطئ  ا إىل  لجبال  ا من  ينة.  ملتبا ا

 . جاملها باختالف  ساحرة  و  تنة  فا لطبيعية  ا ملناظر  ا هذه 
ء  لبيدا ا تالقي  حيت  لهادئ،  ا لعريب  ا لخليج  ا ه  ميا لرمال  ا تحتيس 

الشمس  لذهبية.  ا لشواطئ  ا من  كلم   700 د  متدا ا عىل  لبحر  ا

السامء  و  معتدلة  ه  مليا ا تاركة  م  لعا ا ر  مدا عىل  لرمال  ا تقبل 

. ء زرقا

ناطحات  لحديث.  ا و  للعتيق  مذهل  و  مثريا  مزيجا  ظبي  أبو  متثل 

سامء  مبنافسة  جدير  أفقا  تعرض  لزجاجية  ا و  لفوالذية  ا السحاب 

متارس  زالت  ال  ليد  لتقا ا حيت  للاميض،  م  باحرتا ذلك  كل  تن.  نها ما

ر. فتخا ا و  ية  برعا م،  باحرتا

و  لدولة  ا طرف  من  كبري  بشكل  مآزر  لدولية  ا لسياحة  ا قطاع 

إىل  الرتف  لفاخرة  ا ظبي  أبو  فنادق  تقود  متواصال.  منوا  يعرف 

مختلفة.  أبعاد  و  مستويات 

اإلمارات  قرص  يعترب  املدينة،  قلب  يف  بتواجده 
فندق  هو  و  املتحدة،  لعربية  ا لإلمارات  رمزا   L’Emirates  Palace

و  لفاخرة  ا  Kempinski كمبنسيك   فنادق  ملجموعة  بع  تا نجوم   7

لتعريف. ا عن  لغنية  ا

ضخم  شاطئ  عىل  يطل   L’Emirates  Palace اإلمارات  قرص  فندق  

ميدان  يف  نوعها  من  فريدة  تجربة  يقدم  و  كلم،   1,3 طوال 

املغربية. لطريقة  ا عىل  ئع  را منتجع  ئر  للزا يهدي  كام  لطبخ  ا

لسعادة   ا لجزيرة  مكرس  مبعرض  لتمتع  ا ميكن  لفندق  ا بداخل   

 27 مساحة  عىل  متتد  طبيعية  جزيرة  هي  و    ، Isola  del la  fe lecità

ظبي.  أبو  شواطئ  من  فقط  مرت   500 بعد  عىل  تقع  مربع،  كلم 

خالل  سيكتمل  ظبي،  ألبو  مكتب   طرف  من  املضطلع  املرشوع 

كل  فوق  و  سكنية،  مناطق  ضخمة،  فنادق  تشييد  يتضمن  و   2018
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أنطونيال فرياري

أبو ظبي
يف مدينة   أغنى 

لعامل ا
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بو  أ ن  سكا سالف  أ شيد  خلت  قرون  يف

جعلها  أجل  من   ، يرة لجز ا عىل  ظبي 

ن  ا للذ ا فة  لثقا ا و  لفن  ا  . خصبة رضا  أ

تغيري  ىن  د أ ون  د جد  تتوا لت  زا ال  جلبوها 

يف  ضح  وا و  مريئ  لك  ذ و   ، ا هد يومنا  ىل  إ

ين  ألغا ا و  لرقص  ا سة  حام و   ، لطبخ ا لة  صا أ

وا  زور  . لعريب ا لشعر  ا ئية  غنا يف   ، لشعبية ا

عىل  ية  و لحا ا فية  لثقا ا ظبي  بو  أ سسة  مؤ

لعتيقة  ا ت  ملخطوطا ا من  مجلد   4 0 0 0

معة  لجا ا بيا  د أ همية  أ م  أحجا كرث  أل وا

. لعريب ا لفن  ا ليد  تقا و  للحكمة 

ن  مد ء  ثرا و  لقيم  ا عىل  ر  لستا ا ل  نسد لو  نود   

ن  لسلطا ا ت  كلام ل  خال من  ليلة  و  ليلة  لف  أل ا

ظبي  بو  أ مكتب  ير  مد  ، ن نهيا آل  طحنون  بن  ا

. حة للسيا

ها  وجود ظبي  بو  أ ثبتت  أ ما  ن  رسعا  ’ ’

حة  سيا يخص  ما  يف  لقبل  ا نسب  أ من  ة  حد كوا

 . فز لحوا ا و  ت  ملومترا ا  ، رض ملعا ا  ، ل ألعام ا

ة  يد فر حية  سيا منضمة  عىل  ظبي  بو  أ تتوفر 

ل  خال من  ئد  لفوا ا مستوى  عىل  نوعها  من 

كمركز  مة  ملقد ا ت  ما لخد ا و  لتسهيالت  ا

لرتفيه  ا و  حة  لسيا با مرتبط  ل  لألعام يل  و د

. خرة لفا ا ت  للوجها منوذجا  منها  يجعل  مام 

لقيم  ا هام  م  الحرتا ا و  فة  لضيا ا كرم 
و  بية  لعر ا فة  لثقا ا يف  أهمية  كرث  أل ا
ميكنهم  ينة  للمد ملتوجهون  ا ح  لسيا ا
يف  بية  لعر ا فة  لثقا ا لة  صا أ يهم  بأيد ملس 
ضية  يا لر ا كز  ملرا ا  . نظيفة و  آمنة  بيئة 

 اكتشاف املدينة الخالدة حيت  األحالم
بعيون مفتوحة حقيقة

 : ىل و أل ا رجة  لد ا من  هي  ظبي  بو  أ يف 
ىل  إ لجميلة  ا طئ  لشوا ا من  ئر  لزا ا تنقل 
يرة  جز  2 0 0  ، لخالبة ا ية  و لصحرا ا ظر  ملنا ا

. لرشوق ا ية  بد أ شمس  و 
األعامل  سياحة  حدد  ظبي  أبو  يف  السياحة  مكتب 

التجارية.  الصفقات  و  األعامل  لتشجيع  كأولوية 

مهم  جد  جانب  الخاص  القطاع  مع  الرشاكة  توثيق 

تقديم  مجال  يف  جديدة  حقائق  خلق  و  لتحسني 

املقبلة  السنوات  يف  السياحي.  الرتويج  و  الخدمات 

الحرضي  املجال  يف  االستثامر  املتوقع  من  القليلة 

السياحية  الوجهات  أهم  إىل  ظبي  أبو  سيحول  الذي 

  ..“ عامليا  بها  املعرتف 
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إىل عطور مصممي األزياء املشهورة عامليا، 

كل هذا بسوق واحد حيث تباع املنتجات 

يف عبوات من زجاج، حجر أو الخشب.

التي  الفوائد  و  الجذب  أبرز وسائل   من 

مول  بالتأكيد،  هي  ديب،  مدينة  توفرها 

ديب. نتحدث عن مركز تجاري ضخم، غني 

محل   350 من  أكرت  التجارية،  باملحالت 

تجاري بداخله، و بالتايل أكرب مركز تجاري 

مبنطقة الرشق األوسط.

 لنلقي نرة عن وسيلتي ترفيه من العيار 

األمر  ديب،  مول  يوفرهام  اللتان  و  الثقيل 

يتعلق مبسار التزحلق عىل الجليد، الحوض 

املايئ ومركب ديسكوفري املجاور. كيف ال 

ميكن الكالم عن مول اإلمارات، حيت تم 

خلق أكرب منتجع للتزحلق عىل الجليد يف 

العامل و الذي باستطاعته استيعاب ما يقرب 

1.500 زائر. 

ناطحات  من  مكونة  مدينة  بالتايل،  و 

سحاب، حدائق اصطناعية، مراكز للتسويق 

و األهرامات، مثل وايف رافلز.

الترفيه في دبي

منطقة اللقاء
 صمم هذا املرفق للمتعة، بداخل مركز وايف 

التجاري، يقدم باحات خاصة باألطفال و 

البالغني. منطقة اللقاء تتميز بانقسامها إىل 

شطرين هام: غلكتيكا، التي تضم األلعاب 

قسم  و  الفيديو،  ألعاب  و  اإللكرتونية 

ذات   منطقة  حول  ينشأ  الذي  لونارالند، 

أنشطة ترفيهية آمنة.

ماجيك بالنيت
 يف املاجيك بالنيت بالديرا سيتي و مول 

اإلمارات مالهي مثرية حيث ميكن لألطفال 

ركوب  املصغر،  الغولف  و  البولينغ  لعب 

األلعاب  من  بالعديد  االستمتاع  و  الخيل 

اإللكرتونية.

واندرالند
 واندرالند أو حديقة العجائب )عىل امتداد 

18 هكتار( تعد باملرح لكل العائلة: منزلقات 

متموج،  اصطناعي  نهر  و  الرسعة  فائقة 

درجات مائية و رحلة عرب سفينة قراصنة.

حديقة دبي للحيوانات
 بجمريا تتواجد حديقة حيوانات ديب، التي 

تحضا بشعبية كبرية خاصة لدى األرس 
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 هناك مكان يف العامل، حيت الرشق و الغرب يعيشون 

يف سالم،  عاملهم املشرتك النفط، السياحة، التكنولوجيا 

العالية و التسوق. األمر يتعلق بديب ، جوهرة اإلمارات 

العربية. تقيدها حدود الصحراء  لتطل بواجهة عىل 

البحر. بعد أبو ظبي، هي اإلمارة الثانية للبلد.

املناخ حار، و غالبا رطب، مع تغريات حرارية قصوى 

بني الليل و النهار. املطر ظاهرة نادرة الحدوث عىل 

مدار العام )نحن يف وسط الصحراء( و الثلج غري موجود 

متاما.

 ما مييز ديب عن باقي اإلمارات األخرى هو أن ال ٪ 10 

من ناتجها املحيل اإلجاميل يأيت من صناعة النفط.  غالبية 

مصادر ثروات ديب هي، بالتأكيد، املنطقة االقتصادية 

الخاصة لجبل عيل و السياحة، التي تعرف تطورا مستمرا. 

لؤلؤة مثينة تلمع بني تباين الثقافة العربية الرائعة و 

خصائص مدن القرن الواحد و العرشين الحديثة جدا.

 القلب التجاري للمدينة يقع عىل ضفاف الخور، خليج 

املدينة  الذي يقسم  امتداد 14 كلم، و  طبيعي عىل 

إىل منطقتني رئيسيتني: يف الشامل بلدة ديرة العتيقة، 

يف حني بر ديب الحديثة متتد طول شامل الخور حيت 

يتواجد املسجد العظيم ، تحفة مشيدة من الخشب 

و مواد البناء و التي متلك اآلن أعىل صومعة باملدينة. 

باملدينة العتيقة بدال عن ذلك يوجد حي البستكية 

تطوير  إىل  يرمي  كبري  ارتكاز مرشوع  نقطة  القديم، 

املنطقة برمتها و ذلك بتشييد متاحف، معارض فنية 

و مطاعم. لو أن هناك يشء رخيص الثمن يف ديب )إذا 

جاز التعبري( لكان الذهب.  تقاليد تجارة و معالجة 

الذهب الزالت حارضة باملدينة منذ أن كانت مفرتق 

طرق القوافل التجارية القادمة من الهند و املتوجهة 

نحو أوروبا و العكس صحيح.

 يتواجد بديب عدد كبري من األسواق العارية املتخصصة 

الخور  من  بالقرب  يتمركز  غالبها  الذهب.  تجارة  يف 

يف اجتاه ديرة، أما األسواق األخرى فإنها تعج مبحالت 
تجارية لبيع الشيشة أو الرنجيلة، ناهيك عن التوابل، 

الشاي، البخور، الورود و األقمشة املزخرفة و املرصعة 

الكل يوحي بجو األلف ليلة و ليلة.

 إىل جانب أسواق الذهب هناك أسواق العطور املتنوعة 

العبري و النكهات الجاذبة للزوار. بسوق ديب للعطور 

ستجد كل أنواع املنتجات، من العطر العريب التقليدي 

إلى  ليلة  و  ليلة  األل��ف  من  دبي 
التكنولوجيا العالية

بياتريس كايت



فن و موضة

25
فري تايم

ثوب.  50 من  اكرت  إنتاج  عىل  أحرز  املعربة  و 
الثقافة  و  الهوية  ما  غالبا  انه  عىل  التأكيد  يجب 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ع��امل،  لبلدان  اج��ت��امع��ي-  –مبفهوم 
تتحد  العامل«  يف  اإليطالية  املوضة  و  الفن   « يطاليا،  إ
السينام  بل  شامل.  فن  هو  الذي  السينام،  عامل  مع 
و  موضة،  موسيقى،  تعليق،  صوت،  تصميم،  حركة، 
التعبري  إمكانيات  لكل  مستوعب  فن  هو  أدق  بعبارة 

لبرشي. ا
مارتن  للفيلسوف  مهم  تأكيد  ينبثق  النقطة  هذه  عند 

:  )1976 -1889 ( هايديغر 
ناقد  بحس  و  الذي  امللح  للمراقب  الواعي  التقرير   «
قفزة  إىل  يقود  الثقافية،  ببيئته  يهتم  علمي  و  فني  و 
للجميع  متضمنة  لروح  كتحرير  التقاليد،  هاوية  يف 
حتى  اإلشعاع،  هذا  تخت  الوحيد«.  خالصنا  كذا  و 
املظهر  بكثري  تتجاوز  وظيفة  إتحاد  ميكنه  املوضة  عامل 

رجي.    لخا ا
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 الفن واألزياء اإليطالية عبر  العالم
 رحلة الكتشاف وتطوير هوية وثقافة وتقاليد اجملموعات اإلثنية

سيمونيتا ألفارو

أب   ،)2009 -1908 ( سرتوس  ليفي  كلود  الفرنيس  االنرثوبولوجي     
 : البرشية  للروح  الهوية  نظرية  عىل  يربهن  الثقافية،  الشمولية 
و  )األدوات  الثقافية  املمتلكات  تولد  معني  لشعب  التفكري  طريقة 
األخرى  الشعوب  مع  باملقارنة  و  التي  الخ...(  املجوهرات،  و  املالبس 
إذن  عاملية  متاما،  تتطابق  األرضية،  للكرة  اآلخر  بالجانب  تعيش  التي 

العامل.  روح  هي 
للتعبري عن هويتهم من خالل  الجميع  أن هذه هي رغبة  الواضح  فمن 
»تحقيق«  و  تفسري  يف  مهارته  يوضح  األزياء  مصمم  اللباس.  طريقة 
عن  للتعبري  العامة  الرغبة  يٶكد  العامل  يف  بلد  كل  الرغبة.  هذه 
يعتمدها  التي  الطريقة  يف  أصليا  كونه  يف  النجاح  و  الخاصة  الهوية 
فقط  ليس  سرتوس-  ليفي  دامئا  –يٶكد  »الثقافة  أسلوب.  و  بامتياز 

خصوصياته«. مجموع  إمنا  و  ما،  لشعب  الفني  الناتج  هي 

جمعية  رئيسة   ،Antonella  Ferrari فرياري  أنتونيال  عملت  قد  و 
و  بحت  عىل  واالجتامعية(،  الثقافية  األهمية  ذات  )األحداث   EPICS
مصممي  أفضل  مع  التعاون  خالل  من  الشمويل  ضمن  الخاص  تحقيق 
معني-  بلد  يف  التوقف  وبعد   - العامل،  عرب  رحلة  يف  اإليطاليني.   األزياء 
مستعملني  البلد،  هذا  خاصيات  مجازيا،  متثل،  أزياء  بإبداع  قاموا 

اإليطالية. بالتقاليد  خاصة  أدوات  و  تقنيات 
مع  تفصيال  و  جملة  ينصهر  نفسها،  األزياء  خالل  من  املصور  العرض 

اإليطالية. التقاليد 
املٶقلم  الغريب   : مزدوج  مسار  يف  اإلنسان  هوية  إدراك  تم  بذلك  و 
عن  الوقت  نفس  يف  مبينا  بنجاح،  يتحقق  اإليطالية  التقاليد  ضل  يف 

. ه ر تطو
املمثلة  املوضة  عامل  يف  رحلة  خالل  من  الفنون  انصهار  أخرى،  بعبارة 
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"معايريي هي الجدارة و الجودة، و كذلك الحوار مع الجميع".

من هذا املنطلق، الربوفسور لويجي فرايت Luigi Frati ، رئيس جامعة 

الحكمة منذ سنة 2009 و عميد الكلية األوىل للطب و الجراحة منذ سنة 

1990، ال يزال يستحوذ عىل رضاء الطلبة و املدرسني.

 ولد بسبينا Siena يف العارش من أبريل سنة 1943،  كان مساعدا عاديا 

و أستاذا يف جامعة بريوجيا  Perugia،  ثم أستاذ علم األمراض العامة/ 

الطب الجزيئي منذ فرتة 1980 بجامعة الحكمة )كلية الصيدلة و الطب 

و الجراحة(، أدار قسم الطب التجريبي منذ 1985 إىل غاية 1992،  عني 

نائبا لجامعة الحكمة سنة 2005، و رئيس ملؤمتر عمداء كليات  عميدا 

الطب و الجراحة، و علم التكنولوجيا الحيوية و الرتبية البدنية، و اكرت 

من ذلك بكتري.

تقديم  ميكن  هل  انتخابه،  بعد  بقليل  عام  من  أكرت  مىض  قد  ها 

امليزانية؟

وضعتها  التي  األهداف  بتحقيق  كمركز  الحكمة  جامعة  توجيه  أعدنا 

التي  و  العميد  مقعد  غاية حصويل عىل  إىل  ترشيحي  فرتة  منذ  لنفيس 

بني عليها برنامجي االنتخايب. أعدنا التفكري يف جامعة موجهة و مركزة 

السهل،  املدين، مام يجعل من  املجتمع  البحت، و مصالح  الطلبة،  عىل 

و ذلك بتجنب الخطوات الغري الرورية، تقييم حالت اإلنذار الفردية، 

مثل دروس شهادة الدكتوراه التي تسجل درجات غري مقبولة. إدا كان 

املجتمع املدين يدرك أن الجامعة هي يف مصلحة و يف خدمة الطالب،  

ستصبح من أولويات البلد متويل و بشكل صحيح النظام الجامعي.

أو  الحاكمة  الطبقة  أو  رؤساء،  من  فقط  تتكون  الجامعة  أن  أعتقد  ال 

أساتذة، بل العكس أنا مقتنع أنه يجب إرشاك خصوصا الطالب، الباحثني 

و املوظفني التقنيني و اإلداريني.  عدم إرشاك القوى الشابة و الناشطة 

عملية  هي  خطئ،  بشكل  و  بل  الخيار،  لديك  أنه  يعني  الجامعية 

أوليغاركية ال تقود إىل أي نتيجة.

للطلبة  الرسوم  يف  تخفيضا  أعلنتم  الطلبة،  من  جدا  متقربون  أنتم 

املتفوقني

وضع الطالب يف املركز: هذه هي حتميتي. اسمحوا يل أن أعطي مثاال: 

عندما نذهب إىل محل لبيع األحذية، ماذا نريد؟ أحذية جميلة، جيدة 

و رخيصة. البائع يجب أن يكون مؤدبا و صاحب املتجر مرحبا.  لنطبق 

األساتذة  حيث  الكفاءة  درجة  دروس  نريد  التدريس،  عىل  املبدأ  هذا 

مؤذيني، تقديم االمتحانات و الدروس يف الوقت املحدد و ليس كام يحلو 

لهم. نريد برنامج تدرييس حيت الطالب يف املركز و ليس جزءا متبقيا.

متى سيتم إلغاء الرسوم للطالب املتفوقني؟

بالفعل يف هذا العام الدرايس: الطلبة املسجلني سنة 2009 و الحاصلني 

سيتم  و  األول،   القسط  يدفعوا  مل  البكالوريوس  شهادة  يف   100 عىل 

إعفائهم من دفع الثانية لو حافظوا عىل متوسط 29.

و حول الفضاء؟ 

نحن منيض بشكل فعال،  حصلنا و رممنا مباين جديدة كمركز املكننة 

إلينا  امللكة  مركب  و   Scalo di San Lorenzo لورينزو  سان  بدرج 

Complesso della Regina Elena،  بفضل السيد املحافظ،  القسطور 

و رئيس البلدية استعدنا فضاء امللكة إلينا، و الذي كان مشغوال لسنوات 

بشكل تعسفي، و إن كنت أرجو لو أن السلطات تجد يف القريب العاجل 

الحل املناسب لهذه األرس. بدأت مفاوضات مع املنطقة من أجل توسيع 

سانت اندرو 

Sant'Andrea  من أجل إقحام فضاء مكرس للبحت و التدريس. نريد 

تشييد مبنيني، و يف اللحظة نتوفر عىل املوارد لواحد فقط. 

يف  للطالب.  مساكن  لبناء  مسابقة  يف  نفكر  فنحن  للثاين  بالنسبة  أما 

ايطاليا نتوفر عىل أحياء جامعية تشمل فقط 2٪ من مجموع الطالب 

باملقارنة مع 20-30 ٪ بالخارج. فقط من خالل استغالل هذا النوع من 

الدوليني.  الطالب  كذلك  يشمل  دويل  نظام  يف  التفكري  ميكن  الخدمات 

اليوم،  للدراسة بروما يدفع طالب أجنبي 600  يورو للحصول عىل رسير، 

هذه  عىل  نتغلب  مل  ما  غنية.  ليست  بالنسبة ألرسة  مقبولة  غري  حالة 

املشاكل ال ميكننا الحديث عن الحق يف الدراسة.

يف ما يخص جامعة ™من صنع إيطايل™؟...

يف  موجهة  واحدة  لتشكيل  الكليات،   إصالح  عملية  يف  نفكر،  نحن 

املنحنى ™صنع يف إيطاليا و دراسة عن التجارة مع الخارج™. أود ضم كل 

املبادرات التي تجعل من إيطاليا شهرة بالخارج: من فن املوضة و األزياء 

إتباع  إىل  بحاجة  نحن  الطبخ.  فن  إىل  املرئية  الفنون  السينام،  من  إىل 

منهج مبتكر لجلب االستثامرات من قبل رجال األعامل.  يف هذا املرشوع 

أنعم بدعم بلدية روما، و خاصة رئيس البلدية اليامنو   Alemanno، و 

الوزير جيلميني Gelmini . جامعة الحكمة يجب أن تصبح كنافذة تربز 

و تسلط الضوء عىل ما نقوم به.

 أين سيكون املقر الرئييس، ثكنة ساين؟   

يجب علينا أن نقرر. البلدة، بطبيعة الحال،  ستضع تحت الترصف بعض 

تنظيم  ميكن  حيت  الكابيتول،  مببنى  الكبري  السوق  مثال  الفضاءات،  

دروس يف الطبخ انطالقا من األبحاث عىل املواد الخام، ميكن للمبادرة 

جلب اهتامم األطراف املعنية يف مجال التمويل الخارجي، يف حني ميكن 

متديد فرتة املشاركة يف املرشوع من خالل منافسة عامة.
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بالرقة،  طافحة  نجمة  الخلود،  رم��ز   

التلقائية و الرباءة األصلية.

حضور  و  خرايف  محيى  الظبي،  بعيون 

و  بأناقتها  ساحرة  ام��رأة  هي  جامد: 

مستواها اللذان ال مثيل لهام، قادرة عىل 

اإلغواء إىل األبد.

لكنها  طويال،  تعمر  مل  هيبورن  أودري 

عىل  بصمتها  لتضع  كافية  لفرتة  عاشت 

األفالم  من  قليل  بعدد  السينام،  عامل 

الجديرة بالتقدير و حياة خاصة مثالية. 

 38 و  وزن،  كلغم   48 1،70م��رت،  بطول 

األكرث  املمثالت  من  واح��دة  بالحزام. 

الخمسينيات  بهوليود  جاذبية  و  شعبية 

و  التواضع  لألسلوب،  رمز  الستينيات.  و 

قيد  عىل  أنها  لو  منافس.  بدون  الرفعة 

حان  سنة.   80 اليوم  لحققت  الحياة، 

ذاكرتها  إلحياء  البحث  لتذكرها،  الوقت 

مرة أخرى، لكن بشكل مختلف، شخصها 

و شخصيتها.

فريدة  كانت  هكذا  هيبورن.  أودري 

الوقت  ذاك  السينام  عامل  يف  نوعها  من 

و  التقليد  دامئة  نادرة،  تحفة  الزالت  و 

مصدرا لإللهام. بلجيكية األصل، هولندية 

إبان الحرب، بريطانية التكوين، أمريكية 

بزواجها األول و عملها األول، ثم إيطالية 

و مرة أخرى هولندية كعاشقة.   

راقصة،  تكون  أن  أرادة  هجينة  بارونة 

أدانوها  نحيف  جسم  و  قامة  ط��ول 

السينام.  عامل  إىل  بها  لريفرفوا  باملرسح 

سندرال يف كثري من األحيان عىل الطريقة 

تقليدي.  غري  خيايل  بأسلوب  فرنسية، 

العطف، خصال  و  الثقة  التواضع،  مثال 

نادرة يف الحياة الشخصية و خاصة يف عامل 

ممثلة  لكن  قديسة،  ليست  االستعراض. 

جميلة و امرأة استثنائية. و بالتايل فإنه 

ليس من قبيل الصدفة كونها نجمة.

بعد ثالثني سنة عن رحيلها، كتاب ريكاردو 

كاملريي الذي نرشته دار أرماندو كورشو 

للبعث، يقدم نفسه كعمل مكرس و يف 

اآلن نفسه نقد ألمرية اإللقاء، ولدت نبيلة  

الصدفة.  طريق  عن  نجمة  لتصبحت 

مرورا عرب أشهر أعاملها السينامئية- من 

إىل  الجميلة  سيديت  الغنائية  املرسحية 

عطلة  بني  الليل،  عيون  املثرية  القصة 

رومانية غري متوقعة و وجبة فطور حزينة 

أرضية  إلهة  اكتشاف  نعيد  تيفاين-  لدى 

تبدو قادمة من كوكب آخر. نقتفى آثار 

لنلقي  الذاتية  سريتها  و  العملية  حياتها 

اللذين  هوليود  نجوم  عىل  أخرى  نظرة 

شاركوها سحر الشاشة   

 

           أودري هيبورن
    جنمة عن طريق

الصدفة

ستيال برنيني
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لعرض ا يحيك   2010 يوليو   18 ية  غا إىل  و  ير  فربا  26  من 

لفنية ا املغامرة   Palazzo  Strozzi سرتوزي  ببالزوا  م  ملقا  ا

و  Giorgio  de  Chir ico شرييكو  دي  لجورجيو  ئلة  لها  ا

و املعارص  لفن  ا عىل  مل��زدوج  ا ته  رسوما و  ته  لوحا  تأثري 

،  Morandi ندي  مورا و   Carrà را  كا أمثال  فنانني   عىل 

Magrit te ماغريتي    ،Max  Ernest ارنست   ماكس  و   ا

.Bal thus بلثوس  و 

كوبرنيكوس”     أحدثها  لتي  ا لثورة  “ا عىل  لضوء  ا  يسلط 

لتي ا و  العرشين  لقرن  ا فن  يف  شرييكو  دي  أحدته  لذي   ا

اهمية االكرث  للجزء  املكونة  لتيارات  ا لكل  لطريق  ا  مهدت 

لحربني، ا بني  ما  حقبة  األوروبية  لفنية  ا للتجربة  حيوية   و 

إىل لسحرية  ا قعية  لوا ا من  لية،   الرسيا إىل  دا  لدا  ا  من 

لبحت ا د  ألبعا واضحة  ن��رة  ء  بإعطا نسية  روما لنيو   ا

لطالئعية ا و  لتكعيبية  ا املدرسة  تحت  نفذت  أن   بعد 

. لرسمية ا

ئرة غا أع��امل  ع��رض  سيتم  للوحات  ا ه��ذه  مع  ر  ح��وا  يف 

Stoeckl in ستوهيكلني  نكالووس  أمثال  لفنانني  لفحوى   ا
روي بيري   ،Arturo  Nathan تهن  نا رت��ورو  أ  ،Niklaus 
يف  ،Alberto  Savinio فينيو  سا لبريتو  ا و   Pierre  Roy 

داخل يتحركون  شرييكو  دي  اختلقه  ل��ذي  ا ر  لتيا ا  ضل 

لسحرية، ا قعية  لوا ا فيزيقية،  مليتا ا بني  يقف  تعبريي   جو 

نسية. روما لنيو  ا و  لية  الرسيا

، MAX ERNEST وماكس ارنست ،DE CHIRICO دي شرييكو 

BALTHUS بلثوس ، MAGRITTE ماغريتي

FIRENZE فلورانس 

2010 يوليو   18 ية  غا إىل 

www.palazzostrozzi .org

لكامل ا ريخ  لتا ا ر  آثا يتقفوا  أن  شأنهم  من  عمل   270 من  أكرت  سيقدم   ،Brescia بربيشا  لحدث   ا

األعامل كون  إىل  فة  باإلضا  .Perú لبريو  با متاحف  من  قادمة  ملعروضة   ا لقطع  ا لذهب.  ا رات   لحضا

عرض يتم  مل  لتي  ا ملعدنية  ا ر  آلثا ا من  مجموعة  متثل  لنحاس  ا و  لفضة  ا لذهب،  ا من   املصنوعة 

و لالتينية  ا أمريكا  تحو  فا أذهلت  لتي  ا لكنوز  ا كتشاف  ا من  متكن  مل،  لعا ا عىل  قبل  من   مثلها 

نفسه. لغنى  ا و  لرثوة  ا رمزا  عدة  لقرون  لبريو  ا من  جعلت  لتي  ا

   

اإلنكا، منشأ و ألغاز حضارات الذهب 

BRESCIA بريشا 

2010 يونيو   27 ية  غا إىل 

www.incabresc ia. it
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ان يود    Scuderie  del  Quir inale لكويرينايل  ا بإسطبالت  م  ملقا ا لعرض   ا

لفريدة ا و  األكيدة  عات  إلبدا ا مجموع  يشء  كل  قبل  و  أوال  للجمهور   يقدم 

لعبقري. ا ذ  لألستا نوعها  من 

ملألوف، ا عن  خارجني  لتقنية  ا و  األسلوب  حيت  دة،  للعا رقة  خا لوحات     

نوعه، من  فريد  م  رسا منه  جعلتا  فاجيو  را لكا لفني  ا إلب��داع  ا و  لنرة   ا

لضوء ا تسليط  تقنية  استعامل  من  متكن  منه  بعدا  أو  قبل  أحد  ال   حيت 

لظالم. ا عىل 

اإلسطبالت بقي  طا د  متدا ا عىل  عرضها  سيتم  لفنية  ا فاجيو   را كا أعامل   كل 

بني رنة  ملقا ا تعزيز  إىل  مييل  بشكل  لكن  بالخصوص،  زمني  غري  ر  مسا  يف 

ء. سوا حد  عىل  ملواضيع  ا و  يا  لقضا ا

CARAVAGGIO كارافاجيو 

 فري تايم فرباير- مارس 2010

ROMA   روما 

2010 يوليو   13 ية  غا إىل 

www.scuderiequir inale . i t

سيمونيتا ألفارو 
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تعيش و  تقطن  روشيويل   فأبيانا 

 بروما. خريجة معهد الفنون الجميلة،

 يف سنة 1983 درست تاريخ الفن

بجامعة السابينزا بروما.

 بني عامي 1985 و 1986 مدرسة

الفنون بأكادميية   السينوغرافيا  

 الجميلة بروما، و عملت كمصممة

“ املعامرية  الهندسة   مبكتب 

 فيورينتينو”.

درست  1986 /  87 سنة   خالل  

 الرسم الرمزي إىل جانب “ فيتوريو

 بوليدوري “ و حققت رسام بواسطة

 تقنية الخداع البرصي مبطعم فندق

 “ روايال سانتينا “  بروما. خالل

للديكور درسا  تابعت   1988/89 

 بأكادميية “ السوبر فلوا “؛ و يف 91/

 1990 إبان تواجدها مبكتب التصميم

 للمهندس “جري ميي كينغ” صممت

ديكورات “مرسح التياتروا” بروما.

 خالل سنوات التسعينيات عرضت

 أهم أعاملها الفنية خاصة بروما،

لذكرى املخصص  العرض   مثل 

 “فيدير يكو فيليني” سنة 1995،

 أو “قرية املوضة و ضواحيها... بني

الفن و التصميم” سنة 1977.

سر  ه���و  م���ا   

إديسون؟
أبدا  تستسلم  ال 
ما  ت����درك  ح��ت��ى 
إلى  تسعى  كنت 

حتقيقه.
     

ف��اب��ي��ان��ا    
روشولي
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فابيانا روشولي

الهواء، املاء،  األربعة  العنارص  خالل  من  للمرأة  العتيقة   الدائرة  

األخرى، تلو  مرحلة  األم��ام.  إىل  تابت  ممر  عىل  النار،   ال��رتاب، 

الزمن و  للروح  املادي  الفضاء  عن  تبحث  روشويل  فابيانا   الفنانة 

لبلوغ و  للجسد.   الروحاين 

بطلتنا اخ��ت��ارت   غايتها 

 س���ن���دا م��ت��امس��ك��ا ح��ول

الصور األن��ث��وي.   الجسد 

الحالية  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

بعالقات مليئة  و   مرصعة 

بلوحات تربطها   سابقة 

أصلية، ن��ح��وت  و    زيتية 

توتر وليد  ح��ريك   مجسم 

الجامل إىل  ي��ق��ود   ي��دوي 

. لعتيق ا

 أرب��ع��ة ع��ن��ارص، ع��رشات

من امل��ئ��ات  ال��ن��س��اء،   م��ن 

من اآلالف   األوض������اع، 

واحدة. نرة  و   الطلقات، 

و تحقق  روش��ويل   فابيانا 

طريق عن  نفسها   تصور 

من م��س��ت��وح��اة   ح��رك��ي��ة 

 أص���دق���اء،  م���ع���ارف، و

أزياء. عارضات 

األرب��ع��ة رحلتنا   ع��ن��ارص 

الواقع، يف  الفردية،  التأقلامت  األخرى.  داخل  الواحدة  تتفرق  و   تتجمع 

إعتالج أن  لو  كام  األربعة،  الطبيعية  العنارص  من  شيئا  معها    تحمل 

تتحمل دورة  كل  أنثوي.  جسد  إىل  تتحول  التي  الحياة  يحكم  مريئ   غري 

الفضائية، و  اللونية   هويتها 

العاطفية الطاقة  يف   تتمثل 

يسوقنا املاء  الواحد.   للعنرص 

األزرق و  األخر  نعومة   إىل 

فضاء إىل  الهواء   املهيمنان،  

املعلقة، الغيوم  من   زائ��ل 

شمس أص��ف��ر  يف   ال����رتاب 

 امل��ت��وس��ط ال��ق��ان��ط، ال��ن��ار

األكمه الشغف  أحمر   إىل 

يحتوي عنارص  أربع   املعالج. 

طبيعة عىل  منها  واح��د   كل 

يف ال��ج��امل  حيت   اآلخ��ري��ن 

معيدا املشاعر،  أزمنة   خدمة 

الكلية. املرأة  قيمة  تأكيد 

واحدة، للحظة  لو  و   العامل 

 ي��ب��دو ك��أن��ه ي���دور ح��ول

. جسمها

الجسم... حول  عنارص  أربع 

.. الروح. داخل  عنارص  أربع 

لتتأرجح واح����دة   ام����رأة 

. . . ملركز  با

اجلسم حول  عناصر  أربعة 
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يعترب فرانكو ترانتينو واحدا من أهم 

االعتبار  بعني  أخدا  عامليا،  الفنانني 

خربته الطويلة باملعارض الشخصية 

و الجامعية بإيطاليا و الخارج. رسام 

إىل  ينر  طويل  وقت  مند  رمزي 

ما خ٘لفه املايض، من دروس شاغال 

الرسيالية،  إىل  الدامئة،  و  العظيمة 

إىل  التعبرييون،  إىل القرن العرشين 

اإليطايل إىل غاية باكون.

جندي سابق يف سالح الجو، حقق 

مويس  روبريتا  الرسامة  جانب  إىل 

Roberta Musi ، فرانكو فاسكوين 

ماريا  و   Franco Vasconi

معرضا   Marina Denti دينتي 

تحت  املسلحة  للقوات  مخصصا 

القادة  من  يتألف  جمهور  نرة 

البحرية  و  للطريان  اإلقليميني 

نيلو  الجرنال  بقيادة  الجيش  و 

برايل  Nello Barale قائد حامية 

اجنازيو  الدفاع  وزي��ر  و  ميالنو 

و   Ignazio La Russa الروس��ا 

رئيس بلدية ميالنو ليتيسيا مورايت  

.Letizia Moratti

للقوات  املخصصة  أعامله  بني  من 

املسلحة ينبغي تذكر تلك املعروضة 

مبعهد الطريان للطب الرشعي ترشيفا 

املعرض  األل��وان،  الثالثية  للسهام 

املهدئ و املوجه 

القوات  مللكية 

متاهة  الجوية) 

ك��ن��وس��وس( و 

العمل  أخ���ريا 

امل���خ���ص���ص 

للجيش مبناسبة 

ع��ي��د ال��ق��وات 

املسلحة.  

ف�����������ران�����������ك�����������و 
تارانتينو

رس������ام ال���ق���وات 
ملسلحة ا

عمر كاتشتوري



يعترب جان فرانكو باويل من بني أكرت 

الفنانني شعبية و تقديرا يف محيط 

الفن و النحت.

كرميونيزي األصل، ينتمي إىل عائلة 

حكامء  رشك��اء  العتيقة،  مرموين 

يف  رغبته  نشأت  من  و  للنحاتني، 

مزاولة هذه املهنة.

يف  دبلوم  عىل  حصل   1973 سنة 

ماجستري الفن مبعهد الفن ستاجي 

بني  من  )لوكا(.  املقدسة  الحجرة 

أعامله الرئيسية ينبغي لفت االنتباه 

إىل املجموعة الخاصة املكرسة لعائلة 

غرميالدي الحاكمة يف موناكو، أيضا 

الدولية  للمؤسسات  املوجهة  تلك 

الرامية لالحتفال باملجتمع كمؤسسة 

غورباتشوف أو كتلك املهتمة بجمع 

جوائز نوبل للسالم.

التي  و  أعامله،  من  كبرية  حصة 

العرشين  السنوات  يف  أح���رزت 

تم  املهنية،  حياته  من  األخ��رية 

مدينة  يف  بوديستا  بقاعات  عرضها 

سوريزينا، مسقط رأسه.

الربونز هو بطل "نسائه" املبتسامت، 

الحاملات بعامل من الوئام، و السالم 

و التأمل الهادئ. رائعة و فريدة من 

نوعها هي أيضا منحوتاته الرخامية، 

ذلك األبيض من كرارا الذي يذهب 

الكهوف  داخل  النتقائه  املايسرتو 

ليجعل منه صورا تدعوك الكتشاف 

و  الخفة  معنى  الكتشاف  النور، 

املنبثقة  م���ن ع��امل األل���وان 

آخر. 

أس��ل��وب��ه 

ال��ش��اع��ري 

ي��ن��ب��ع م��ن 

سيكية  لكال ا

نية  نا ليو ا

 ، نية لروما ا

إل���ه���ام���ه 

غ��ن��ي ال���ف���ن���ي 

اإلي��ق��اع و ب����ال����دفء، 

الطاقة.      

فن و نحث
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باولي،  فرانكو  جان 
أستاذ األلف إهلام

 عمركاتشتوري
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الحلول  حسب  التفسري 

يجعل  م��ام  امل��غ��ري��ة، 

م����ن ال���ص���ع���ب ع���دم 

و  للتأمل  لربهة  التوقف 

اإلعجاب.

فسيفساء  أع��امل��ه  م��ن 

الذوق،  رفيعة  و  عتيقة 

م��ط��ع��م��ة مث��ي��ن��ة م��ن 

خشبية  نجارة  الرخام، 

مثايل  بشكل  تتناسب 

عىل  حريصا  البيئة،  مع 

ياها دون  اإلضاءة مقيام إ

التقني  املحيى  ينىس  أن 

للكل. املوحد  الحيوي 

يضعون  س��ح��رة  كمثل 

من  ستائر  ال��ف��ض��اء  يف 

تيضء  الخالص،  الذهب 

ي��اه  إ محولة  موقع  أي 

باأللف  يوحي  مكان  إىل 

ليلة. و  ليلة 

األستاذ  ألن  إذا،  هكذا 

خيايل،  بعد  عرب  يقودنا 

يف حلم دون حدود حيث 

إىل  ينضم  املرهف  حسه 

كامل  تصميم  ي��رى:  ما 

الشخصية  ف��ي��ه  ت��ت��ي��ه 

املكان. بهذا  الراغبة 

نادر. و  أبدي  جامل 
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فالكو،  دي  ف��الدمي��ريو   

يتميز  ان��ت��ق��ايئ  ف��ن��ان 

الجامل  ملبادئ  بوفائه 

التقاليد،  أصدرتها  التي 

الكبري  الحجم  من  فنان 

أعامله  الذي من خالل  و 

برحابة  منا  واحد  كل  ميد 

الفني.   إلهامه 

ليس  أن���ه  امل��ؤك��د  م��ن 

أو  نحات،  أو  رسام  فقط 

مصمم  أو  فسيفسايئ، 

بل  الداخلية،  للمشاهد 

مبهارة،  موازنته  يف  يتميز 

القفز  يف  سريك،  كالعب 

فروع  مختلف  اخرتاق  و 

دامئ��ا  الفنية،  اللعبة 

واضحة  خفيفة  مبعايري 

التمييز. سهلة  و  املعامل 

كل  ع��ىل  اللعب  يحب 

قاطفا  ال��ف��ن،  ط���اوالت 

التحديات  فشيئا  شيئا 

بهدوء  صعوبة،  األش��د 

ك���رباء  ن��ف��س  ث��ق��ة  و 

الفنية  الثقافة  م��ؤويل 

لية. إليطا ا

يعيد  و  يفرس  بالتايل  و 

اللحن في الفضاء
فن فالدمييرو دي فالكو

 عمركاتشتوري
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بعد ستة و ثالثني عاما من العمل املتواصل متثل جائزة رودولفو فالنتينو 

اعرتافا و تقديرا للحياة و املسار املهني ألكرب رواد السينام الدولية. 

التقينا رئيس و مؤسس الجائزة ليخربنا عن أنباء الدورة القادمة. 

الرئيس أبولونيو ، كيف تم خلق الجائزة؟ 
تأسست الجائزة عام 1972 من قبل فكرة غريبة جاءت يل يف ليلة كنت قاصدا فيها 

كاستيالنيثا. الحظت وجود متثال لرودولفو فالنتينو، مصنوع مبواد غري محددة و 

معلق عىل احد الجدران بدون أهمية كبرية، و كأي بولييزي جيد إضافة إىل الحب 

الذي أكنه إىل بلدي و أريض أحسست برغبة إعادة إحياء ذكرى هذه الشخصية 

التي غزت العامل عن طريق السينام عرب مرور الزمن. قررت إنشاء الجائزة، و التفت 

إىل ماريو نتايل Mario Natale الذي كان أهم مدير للعالقات العامة للسينام 

بروما آن ذاك و من تم فكرت يف مكافئة من الذهب.  بعد ذلك قصدت نحاتا 

و طلبت منه صنع متثالني من الذهب ميثالن رودولفو فالنتينو  يف شخصية ابن 

الشيخ و ذالك لتسليمهام إىل نجمني سنيامئني عىل املستوى الدويل.

يف دورتها األوىل تم تتويج كل من إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor و ريتشارد 

.Richard Barton ٌبروتون

أين تم عرض الدورة األوىل؟
بإحدى مدن بوليا، ليتيش Lecce  مسقط رأس رودرلفو فالنتينو. و قد أرادت 

إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor و ريتشارد بروتون  األقدار أن يأيت كل من 

السينام  نجوم  أشهر  من  كانوا  الجائزة.  ليستلام  ليتيش  إىل   Richard Bartonٌ

فرياغي  لورين Sofia Loren، يف حديث مع جوليلمو  الوقت. صوفيا  ذالك  يف 

Guglielmo Viraghi ، زوج أنا بيال Anna Bella ، صديقة مقربة من صوفيا 

لورين، التي باتت مذهولة من جراء عدم استدعائها للمشاركة باملهرجان رغم 

حصولها عىل األوسكار. حتى الدورة املوالية حيت ثم تتويجها إىل جانب أنتوين 

    . Anthony Quinn كوين

تنقسم جوائز املهرجان إىل مكافئة لنجمني كبريين حسب الحياة املهنية، تم ثالثة 

ممثلني، ثالثة ممثالت، ثالثة مخرجني لفلم ناجح يف السنة التي تشملها الدورة.

و بالتايل فإن كل دورة تم تقديم  اثنا عرش  من كبار عامل السينام الدولية. إىل غاية 

سنة 1981 كان مقر املهرجان ببوليا و منذ سنة 1982 مبناسبة الذكرى السنوية 

العارشة من تأسيسه تم نقله إىل لوس أنجلوس إىل غاية 1995. يف سنة 1996 أعيد 

إىل أوروبا بدورات يف برلني، باريس، لندن، مدريد و روما. يف عام 2002 تم تنصيبه 

بالربازيل يف ريو دي جانريو.      

كم دورة حققتها الجائزة؟
ثالث و ثالثني دورة، خالل بضع سنوات و ألسباب 

الجائزة.  تقديم  يتم  مل  أحرى شخصية  و  سياسية 

يف السنة املاضية قمنا باختيار إطار بولتو كواتو 

املهرجان،  مبقر  Poltu Quatu كموقع لعرض 

فندق جاسبي Jaspe.  و عقد إىل غاية أواخر 

غشت، أما دورة هذه السنة أتوقع افتتاحها يف 

بداية الصيف و غالبا خالل املادالينا.  

عوض  املفضلة  ه��واي��ات��ك  ه��ي  م��ا 

السينام؟
بكل  السينام  عامل  يسحرين 

إب��داع،  من  يتضمنه  مل 

و  تاريخ.  و  ثقافة  خيال، 

مهتم  أنا  السينام  عوض 

و  ب��ل��دي  ثقافة  بنرش 

أملك   . النبيذ  خاصة 

تهدف  عائلية  رشك��ه 

لتسويق  قدما  للميض 

خمور “أوسكار” 

أنطوننيال فيراري

جائزة “رودولفو فالنتينو” الدولية للسينما



السينام مهرجان  العام.  مدار  عىل  يدوم  ثقايف  حدث  اخرتعنا   الغرض 

نهاية بالتايل  و  أغسطس،   2 غاية  إىل  يوليو   29 من  سينطلق   الذي 

عامليني، لفنانني  أعامل   ستقدم  حيت  الصيف  فصل  يف  طويلة   أسبوع 

أربع أو  ثالث  و  الرئيسية،  املتبارية  لألفالم  سيخصص  األول   القسم 

الروائية، لألفالم  آخر  و  األوروبية،  للهوية  مهدا  قسم  ثانوية.   أقسام 

القادمة كليب  بالفيديو  خاص  متباري  غري  قسم  الوثائقي،   الفيلم 

ثم غابرييل،  لبيرت  الحر  للعامل  تقدير  و  العامل،  أنحاء  مختلف   من 

الثقافية الهوية  عززت  موسيقى  ألفضل  خاصة   جائزة 

لفرق موسيقية  أقراص  توزيع  طريق  عن   للشعوب 

عرض سيتم  كام  الخمس.  القارات  من  قادمة   إتنية 

األفالم. من    العديد 

قبيلة و  بريشيتو  بني  التوأمة  تفسري  ميكنك   هل 

 الكوتا؟

نوعها من  فريدة  توأمة  وقعت  عاما  عرشين   منذ 

بجنوب املتواجدة  الكوتا  قبيلة  و  بريشبتو  مدينة   بني 

االحتفال تم  الوقت  ذلك  يف  و  التوأمة،  هذه   داكوتا، 

و النسيان  طي  يف  ذهبت  لكنها  كبرية،  مبشاركة   بها 

استعادتها. نحاول    اآلن 

عىل العمل  و  داكوتا  مبجتمع  االتصال  إعادة   علينا 

مع العالقات  اسرتداد  عىل  كذلك  سنعمل   اقتبالهم. 

بريشيتو تحوي  بنيويورك.  القاطن  البريشينيزي   املجتمع 

يلتقون بنيويورك  3500 بريشينيزي   عىل 2300 نسمة و 

عام. كل 

تحمل أدبية  بجائزة  املهرجان  مسار  سيقفل  أخربا   و 

لويجي اسم  تحت  املعروف  مالريبا،  لويجي   اسم 

كاتب و  روايئ   ،1927 سنة  بربشيتو  املزداد   بوناردي، 

أعامرهم تتجاوز  ال  الذين  للشباب  ميكن   سيناريوهات. 

بالخارج القاطنني  لإليطاليني  إضافة  املشاركة   28  سن 

إيطالية. أصول  من  األجانب    و 

"خياطة"؟ ورشة  إنشاء  من  الهدف  بخصوص   و 

عىل مأخوذة  تقاليد  هي  ببارما  باملرسح  الخاصة  الخياطة   ورشات 

ورشات اعرق  إحدى  تتواجد  إمييليا  الريجيو  مبنطقة  الجد.   محمل 

ورشات.  8 و  مرسح   27 يوجد  بارما  يف  اإليطالية.  املرسحية    الخياطة 

للزى مدرسة  سنفتح  ببريجيتو  هوية.  و  تقاليد  عليه  يطلق  ما  هذا   و 

الذهاب و  التقليدية  الحرف  هذه  الس��رتداد  املرسحية  الخياطة   و 

منتجاتنا. ببيع  لنا  يسمح   السوق    حيت 

شخصيات

41
فري تامي



تحرير أنطونيال فرياري

فري تامي
40

إيريني بيفيتي
النمو جنبا إىل املشاريع خللق فرص الشغل

كيف "تعلم  لجمعية  املميزة  الخصائص  هي  ما  بيفيتي   السيدة 

LTBF " ؟ تكون حرا   

تم اجتامعية  ألغراض  رابطة  و  جمعية  هي  حرا  تكون  كيف   تعلم 

فورميكيال. نيكوال  العضو  السيد  و  طريف  من  تأسيسها 

تعزيز خالل  من  شغل،  فرص  خلق  هو  املؤسسة  إنشاء  من   الغرض 

األورويب للتوجيه  االمتثال  ضل  يف  للرشكات،  االجتامعية   املسؤولية 

االجتامعية )املسؤولية  االجتامعية   السياسة  و  العمل   بشأن 

. للرشكات(

نوعها من  فريدة  منها  يجعل  هام  بجانب  يتميز  الجمعية   نشاط 

الرشكات عامل  مع  هامة  عالقة  أقامت  أنها    : اإليطالية  الساحة   عىل 

عىل للتغلب  لهم  النصح  بتقديم  املتوسطة،  و  الكبرية   التجارية، 

مع ح��وار  إقامة  و  التنمية،  م��رشوع  مواجهة  الصعبة،   املراحل 

األعامل حجم  زيادة  يف  املساعدة  وهو  أال  مزدوج  لهدف   املٶسسات، 

التي املحرومة  الفئات  لتلك  خاصة  جديدة،  عمل  فرص  خلق  بالتاي   و 

للجمعية. قلقا  تشكل 

خلق إىل  تهدف  تنمية  و  تعاون  مشاريع  تعزز  الدويل،  الصعيد   عىل 

 فرص شغل، و يف اآلن نفسه حامية ثقافة املشاريع األوروبية، املوجهة

اإلنسان. حقوق  لضامن   بالخصوص 

ميكنك هل  الهوية"  "مهرجان  جديد  مرشوع  بتنفيذ  اآلن   تقومون 

عنه؟ الحديث 

الصحيح املفتاح  هو  هذا  التنمية،  أجل  من  العمل  خلق  هو   هدفنا 

يبقى و  ثقافية.  و  فنية  مشاريع  خالل  من  حتى  مبادراتنا،   لفهم 

التنمية. تحقيق  هو  النهايئ  الهدف 

و سيعقد املتحدة  األمم  ترعاه  كبري،  الهوية هو مرشوع دويل   مهرجان 

نيويورك روما،  بارما،  بريشيتو،  مدن  بني   2010 نوفمرب  إىل  مارس   من 

االجتامعية الثقافية،  املشاريع  من  العديد  الربنامج  يتضمن  مالتا.   و 

املهرجان سريكز  السنة  هذه  خالل  و  بالهوية.  املرتبطة  االقتصادية   و 

لويجي جائزة  و  الهوية  لسينام  الدويل  املهرجان  هامان:  حدثني   عىل 

السيناريو. و  للحيك  مالريبا 

ببلدية املهني  التكوين  و  الكاملة  العاملة  مجلس  يف  عضو  أيضا   أنت 

شيتو بري

لوديان الجبيل  باملجتمع  تتواجد  صغرية  مدينة  هي  بريشيتو   نعم. 

و توسكانا  و  إميليا-رومانيا  منطقتي  بني  شينوا،  ديل  و  تارو   ديل 

لوكهي لويجي  العمدة  مع  برتويج  بريشيتو،  من  أساسا  ينطلق   املرشوع 

البريشيتية. باألرايض  العمل  تعزيز  و  تطوير  تقييم،  هو  الهدف   و 

يجب الجبلية  باملناطق  السكان  تناقص  مكافحة  و  التنمية   لتحقيق 

لهذا و  السنة.  طول  تدوم  مهنية  أنشطة  و  سياحية  مشاريع   خلق 

سن في  صحفية.   مذيعة، 
رئيس اصغر  تعتبر  سنة   31 
تاريخ في  النواب   لمجلس 
اآلن و  اإليطالي   البرلمان 
 دائما في الصف األول كرئيسة
تكون كيف  "تعلم   لجمعية 

 حرا".

شخصيات



 متثل جزيرة تاورمينا )َطرَبْمني، إسمها التاريخي العريب( قبلة إعتيادية لنخبة 

ال :جيت - سيت" العاملية. وقد كانت يف شهر أيلول\سبتمرب املنرصم مرسحا 

لنهائيات املسابقة العاملية   ذي لوك أوف ذي يري فاشون أوارد 2009 -

. The Look Of The Year Fashion Award

  فاملسابقة، التي رأت النور منذ عرشين عاما، قدمت إىل الساحة العديد 

العاملية، مثل: سيندي كروفورد، نينا موريس، فانيّسا  من نجامت املوىض 

ستيفانينكو،  ناتاشا  كاناليس،  إيليزابيّتا  ساسرتي،  إيناس  إنكونرتادا، 

إيلينوار كازالينيو و أخريات كرث.

  العرض األخري، الذي أقيم يف فندق "آتا هوتيل كابو تاورمينا" الرائع 

حيت عاد لقب "ذي نيو لوك أوف ذي يري 2009" إىل  الروسية جوليا 

فقد  للمسابقة  األخرى  الفرعية  األقسام  جوائز  أما  كاريتنيكوفا،. 

توزعت بالشكل اآليت: رشيط لوتشانو باراّكيني لكاترينا بافّيا )مالطا(، 

رشيط "ذي لوك أوف ذي يري بيويت" لجادا كاطانييو )سويرسا(، رشيط 

يري  ذي  أوف  لوك  "ذي  رشيط  )إيطاليا(،  أوبريا  آلّنا  يت-يف"  اليف  "هاي 

يري  ذي  أوف  لوك  "ذي  و رشيط  )بولندا(  كورالباسكا  لباتريشيا  بريسوناليتي" 

ستايل" إليرينا ميهاييال ستايت )رومانيا(.

وقد وقع اختيار املسئولني الحاليني للمسابقة – نوتشو تشيتشريو و إيفانا تريولو، 

من "إيفينتز وورلد" – عىل املرسح العتيق بتاورمينا كموقع خاص لإلجراء دورة 

. 2010

فدريكا فيوري

مسابقات اجلمال

The Look of The Year

أمجل مظهر لعام
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أكرت  اليوم  قبل  يكن  مل  بالفن  االستمتاع 

طريق   عن  ذل��ك  استمتاعا،  و  سهولة 

التجوال عرب غرف الفندق الذي يستضيف 

إقامتك.

بفندق متحف قرص  بيسارو،  الحدث يف 

الكسندر: عمل مركب، نتيجة أربع سنوات 

أول  يكون  أن  إىل  الهادف  العمل،  من 

فندق-معرض، بتسع طوابق يطبعها الفن 

املعارص، مطل عىل واجهة بيسارو البحرية 

حامال داخل طيات تفاصيله توقيع فنانني 

و نحاتني و رسامني و مهندسني معامريني 

إينزو  بومودورو،  أرنالدو  مثل  متميزين 

كويش، ميمو بالدينو، ساندرو كيا.

اليساندرو-فريوشو  النبيل  القرص،  مالك 

أن  يحب  فالفيسينا،  دي  بينويل  مارويش 

ألن  املستمر،  األداء  لقب   عليه  يطلق 

فقط  يكون  أن  إىل  يهدف  ال  الفندق 

يحدو  بل   ، الفنية  لألعامل  حي  معرض 

ليصبح مختربا الختبار أشكال جديدة من 

الفيديو،  فن  النحت،  و  التعبريي  الرسم 

يف لعبة ديناميكية تجمع بني املعارض و 

املناظرات و املؤمترات و دروس يف الرسم 

و الفخار و التصوير...

الفندق، الذي يغلب عليه اللون األبيض، 

للجمهور يف 10 من  األخري قدم  باقتنائه 

أبريل املايض، نجمة مارويش بينويل، عمل 

فني رائع بطول 16 مرت، يحيك عرب لوحات 

تعبريية تاريخ بيسارو، عمل أنتج خصيصا 

من أجل الفندق من طرف الفنان إينزو 

كويش.

من  مصممة   ، غرفة   63 ذلك  بعد  ييل 

طرف 75 منان مختلفني، مبواد و تقنيات 

التغيب عن تجربة  مختلفة. كيف ميكن 

فريدة من االنغامس يف الفن الحريف،  يف  

بركة السباحة املزينة بالفسيفساء يف ظالل 

اللون األزرق بني الفندق و الشاطئ.  

فندق متحف قصر الكسندر
موقع  بني  فريد  مبزيج  يعد  الذي  الفندق-متحف 

سياحي و حدث ثقايف
باوليني اليساندرا



و  النبايت  العالج  الطبية،  الصوتية 

مع  برشاكة  األوموتوسيكولوجيا،  

رشكة  و  فلورانس،  جامعة 

بفياريدجو.   12  USL

يدرس اإلختبار الجيني 

الجينية  التعديالت 

النووي،  الحمض  يف 

ل��ه��ذه  وف���ق���ا  و 

ميكن  التعديالت 

هي  ما  نفهم  أن 

التي  األم����راض 

كيفية  نواجهها، 

الوقاية و العالج، 

داخل  باستخدام 

األساليب،  هذه 

م����واد ط��ب��ي��ة و 

الحياة  أساليب 

حتى  ال��ن��اش��ط��ة. 

تكلفة  ف��إن  االن، 

ت���زال  ال  االخ��ت��ب��ار 

لكن  للغاية،  مرتفعة 

جامعة  و   USL بفضل 

 81 تقديم  من  متكننا  فلورانس 

يورو.   800 عن  يقل  بسعر  إجابة 

سيعرف  السعر  ذلك  من  األفضل  و 

سيتقدم  ملا  ملموسا  أكرت  انخفاضا 

و  لالختبار،  الناس  من  كبري  عدد 

ظروف  تحسني  يف  النجاح  بالتايل 

الجميع. عيش 

الخاصة بعثاتك  عن  لنتكلم 

ماراتون  عىل  شاهدا  ديب  يف  كنت 

"القوة  جديدا  كتابا  ألفت  ديب. 

ماركو  رشكة  طريق  عن  بالداخل" 

و  قصص  بداخله  جمعت  للطبع. 

باحته  عاشت  بكاملها  لحياة  أفكار 

عن الحدود. يف إطار ما الكتاب هو 

سرية ذاتية، و يف إطار آخر يوميات 

رحاليت، يف بعض األحيان يأخذ طابع 

تأمالت  دامئا  يبقى  لكن  القصة،  

حولنا.  يجري  ملا  عميقة 

من  االن���ت���ه���اء  ع��ن��د 

الصحاري  اكتشاف 

ستفعل؟ ماذا 

ك����ل امل���ش���اري���ع 

امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

و  بالقوة  ستتسم 

خاصة  الرمزية 

ل��ب��ل��دان ال��رشق 

ردا  األوس������ط 

املعلومات  عن 

جدا  املغلوطة 

نرش  إىل  الرامية 

مشوهة  ص���ورة 

بالرش.  مليئة 

ن��ح��اول ن��ك��ون و 

ات��ج��اه  يف  ن��ذه��ب 

ألن  ال��ن��ور  و  الحب 

عن  يتم  املسائل  حل 

التنوع  قبول  طريق 
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الصحراء،  ملك  كلدران،  ماكس   

عىل  حائز  سابقا،   فريوالنو  مدير 

يف  الوحيد  كالرجل  عاملية  جوائز   6

قيد  عىل  البقاء  عىل  القادر  العام 

كاملة  عزلة  يف  بالصحراء  الحياة 

دون  الغذايئ،   الذايت  االكتفاء  من 

حالل  فقط  النوم  و  طبية،  رعاية 

الصغر،   متناهية  ن��وم  دورات 

أن  ميكن  حرارية  درج��ات  وتحت 

انتقل  مئوية،  درجة   58 تتجاوز  

املرموق  املوقع  إىل  يناير،  شهر  يف 

ميكن  الذي  الجيني  لالختبار  بديب، 

نتوارثها  التي  املشاكل  اكتشاف  من 

النووي. الحمض  خالل  من 

الجيني؟ االختبار  معنى  ما 

النووي(  )الحمض  الجيني  االختبار 

الصحية  للوقاية  هامة  أداة  هو 

ال  باألساس  الذين  الناس،   لجميع 

يعرفون التمييز بني العرق، الجنس، 

بالغ  أمر  و  السياسة،  أو  الديانة 

املواطن. لصحة  بالنسبة  األهمية 

من  تطويره  يتم  امل���رشوع  ه��ذا 

ليدوون،  ماريا  لييان  الباحثة  طرف 

فوق  املوجات  يف  متخصصة  طبيبة 

شخصيات و تحديات

فري تايم
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ماكس كلدران 
ضيف خاص في ماراتون دبي

و املروج لإلختبار اجليني 
)احلمض النووي(
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نشأت  الفنادق  ك��أس  سوينغ   

 Alan فانتيتي  ألالن  فكرة  عن 

بفندق  الحجز  مدير   ،Fantetti

بروما،   Dei Melliniمليني داي 

العب و مولوع برياضة الغولف و 

لوكا بريليتي Luca Berliti )مدير 

فندق مند سنني و صاحب خربة 

لعبة  أح��دات  تنظيم  يف  عميقة 

البولو و مؤازر بطبيعة الحال من 

داي  لفندق  العام  املدير  طرف 

برغونيوين  داي  فندق  و  مليني 

رريكس  نيكوالس  السيد  بروما 

.)Nicola Rex

العديد  توحيد  يف  الفكرة  تتمثل 

املصنوعة  الصغرية  الحقائق  من 

و  الفندقية  الرشكات  إيطاليا،  يف 

التكميلية  األنشطة  ممولني ذوي 

املتميزة  و  عنها  غنى  ال  التي  و 

مبتوجاتها العايل الجودة باإلضافة 

يرقى  ال  احرتافية  و  شغف  إىل 

متثل  ال��واق��ع  يف  الشك.  إليهام 

ألولئك  بالنسبة  الغولف  رياضة 

اللذين دعموا هذا املرشوع فرصة 

لفتح أسواق جديدة، تعزيز نسيج 

عمل  ف��رص  خلق  و  العالقات 

جديدة.

الفنادق،  كأس  سوينغ  املرشوع، 

مسارات  بني  متجولة  بطولة  هو 

أما  بالعاصمة  الرئيسية  الغولف 

النهائيات ستعقد بكوستا 

ا    لد سمريا

Costa Smeralda بنادي بيفريو 

للغولف 

 Olbia الراقي. ستستضيف أولبيا

الفائزون باملرحلة املجرات بروما 

السالفة  املدينة  من  رحلة  يف 

ليقيموا  إي��اب   و  ذهاب  الذكر 

من 13 إىل 16 مايو 2010 بفندق 

 Jaspe جاسبي بولتو كواتو الكبري

.Grand Hotel Poltu Quatu

التي  املستوى  رفيعة  مسارات 

تحىض بها منافسات سوينغ ك�أس 

نادي قوس قسطنطني  الفنادق:  

 L‘Arco di Costantino Gof

Club، مسار غولف روما "املياه 

 Golf Roma" املقدسة" 

ندي   ،”Acquasanta

روما  غولف  حديقة 

 il Parco di Roma

مدار   ،Golf Club

فيورانيلو  غ��ول��ف 

 Il Circolo del Golf

Fioranello ، نادي أولجاتا 

 Olgiata Golf للغولف 

أقواس  غولف  نادي  و   Club

 Archi di Claudio كالوديوس 

.Golf Club

سوينغ كأس الفنادق
الضيافة و الشغف لرياضة 

فريدة أال و هي الغولف

سيمونيتا آل فارو

 www.swinghotelscup.org

لصورة  با

ج��ان��ب��ه: 

م���دي���ر 

و  ميلليني  فندق 

فندق دي بورنيوين 

روما السيد نيكوالس 

ريكس. 

ب��ال��ص��ورة 

م���ن���ظ���م���ي 

السيد  الحدث 

و  فانتيتي  أالن 

السيد لوكا.
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السبع  للخطايا  املذهلة  الرموز  ع��رض  تم 

املميتة يف جو خيايل رائع بالحدث األكرث متيزا 

منتجات  خيالية،  أج��واء  البندقية.  بكرنفال 

تتسم بالبذخ و اإلغواء، مجموعة من العوامل 

طبعت رقصة الدوجي يف حلتها السابع عرش 

. خطايا"  سبعة  أحالم  سبعة  عنوان"  تخت 

لدى  املرغوبة  للرقصة  املجددة  الدورة  هذه 

أمجاد  إحياء  أع��ادت  األرستقراطية  الطبقة 

جمهورية البندقية بقرص بيساين موريتا، عىل 

ضفاف القناة الكربى بالبندقية. ليلة ساحرة حيت 

تم عرض رموز الخطايا السبع املميتة، يف جو رائع 

من القوطية الخاصة بالبندقية،  فكرة من وحي 

و إنجاز أنطونيو سوتر، سفري السحر، مصمم 

أزياء، املبدع و  املدير الفني لرقصة الدوجي.   

الدوجي  رقصة  بالبندقية 
2010

الرقصة األكثر متيزا بالعالم

أحداث في الغونا

عيد الصعود اجمليد 2010
زواج البحر يعود ليسحرنا 

السبت 15 و األحد 16 مايو 2010 

أذاب من زجاج، توحيد إيطاليا الزجاجي ملورانو مبجموعة بوس-سميث، فئة " املعارض"
من 17 مارس إىل غاية 20 يونيو 2010 )أيام األسبوع من 11.00 - 16.00(

القديس إستيفانوس،  الفنون – قرص لوريدان-  حقل  العلوم اإلنسانية و  للعلوم،  البندقية،  معهد فينيتو 

.2945
ivsla@istitutoveneto.it للمريد من املعلومات االتصال بالرقم: 00390412407711 أو عىل الربيد اإللكرتوين

"الكوكبة السعيدة. سنوات البندقية 1945-1966-" فئة املعارض"
من 27 مارس 2010 إىل غاية 18 يوليو 2010) كل أيام األسبوع 18-10(

القديس إستيفانوس،  الفنون – قرص لوريدان-  حقل  العلوم اإلنسانية و  للعلوم،  البندقية،  معهد فينيتو 

.2842
ivsla@istitutoveneto.it للمريد من املعلومات االتصال بالرقم : 00390412407711 أو عىل الربيد اإللكرتوين

معارض



أسلوب WBS هو نضام من التكنولوجيا 

املتقدمة، يهدف إىل خلق اإلنسجام بني 

سطح الجسم و األنسجة العميقة. 

و هو وليد التعاون بني الدكتور 

يف  أخصايئ  أنسويني  جانكارلو 

العالج الطبيعي و أبحاث قام بها 

مجموعة من الخرباء العاملني يف 

تأهيل  إعادة  الطب،  التجميل، 

الحركة و العالج الطبيعي.

يستند مبدأ األسلوب عىل مفهوم 

يف  ب��ه  معرتف  اآلن  و  بسيط 

دامئا  يرتبط   : العلمية  األوساط 

الدهون  يف  تراكم  أو  نقص  كل 

يف  باختالل  فيها  املرغوب  غري 

الوضعية  و  الطاقة  بني  التوازن 

القاعدية.

عامل  حول  يدور   WBS أسلوب 

الصحة و العافية، حيت الوصول 

الهدف  يبقى  الرفاهية  إىل 

الحقيقي و األخري لربنامج العمل 

برمته.

الطريقة  لهذه  الجديد  املفهوم 

القائم  التآزر  عىل  أساسا  مبني 

طريق  عن  جاملية  معالجة  بني 

دراس��ة  و  متطورة  جد  تقنية 

املبنية  العلمي  البحت  نظم 

للجامل  الدقيق  التقييم  عىل 

هي  التي  و  الجسم،  وضعية  و 

عمل  برنامج  لوضع  املنطلق 

وفقا  للتعديل  قابل  و  خ��اص 

للنتائج.

تنفيده هذا  و هو مرشوع خاص سيتم 

الصيف يف كوستا سمريالدا بفندق بيرتيزا 

و فندق شريفو. 

جمال
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بالصحفة   

ال��ص��ورة  األوىل، 

فندق  األع��ىل:  يف 

لكرة  نادي شريفو 

املرب.

 

أعاله:  الصورة  يف 

بيرتيسا  ف��ن��دق 

زمريالدا  بكوستا 

الذي يقدم فلسفة 

و  للراحة  جديدة 

العافية الكاملة.

الدكتور  جانبه: 

م����اس����ي����م����و 

أن���دري���وت���يس 

ص��اح��ب ف��ك��رة 

مع  جيدة  صحة 

أح���س���ن ن��ظ��ام 

للجامل. 
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صحة جيدة مع أحسن 
نظام للجمال

لعافية  جديد  مفهوم 
متكاملة

لروزا فيوري

املغنية  وجه  ولج  املتحدة  بالواليات   

األكرث  الجامل  نضام  يف  قانونيا  مادونا 

و  الشفافة  البرشة  القرن:   لهذا  شعبية 

الجميلة مللكة البوب مل تظهر أي عالمة 

للتجاعيد  استسالم  أو  الشيخوخة  عىل 

هذا  رس  السن.  يف  التقدم  عن  الناتجة 

املاهر  العمل  يكمن يف  األبدي   الجامل 

لبيك ميشيل، خبرية مادونا يف التجميل، 

و التي مند سنوات عديددة تطبق عالجا 

املضغوط   األوكسجني  باستخدام  خاصا 

عىل الجلد لنقل مواد مثينة مثل حمض 

الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي و 

كوكتيل من الفيتامينات و مواد  مضادة 

لألكسدة.

املبتكرة  التقنية  لهذه  الروحي  األستاذ 

واحد  أندريوزي،  ماكس  هو  إيطاليا  يف 

مجال  يف  اإليطاليني  الخرباء  كبار  من 

طفيفة  التجميل  جراحة  تكنولوجيا 

التوغل.  

ما هي مزايا األوكسجني املضغوط؟ 

رطوبة، صالبة و ملعان.

تطبيقه  ميكن  التوغل  طفيف  نضام  هو 

عىل الرقبة و الصدر، يعطي نتائج ممتازة 

حتى بعد الجلسة األوىل، و يبلغ ذروته 

بعد ست جلسات. اإلسم األصيل للعالج 

.Intraceutical Oxygen هو

ما هو جديد هذا الصيف؟

انسجام  لخلق  طريقة  بتطوير  قمنا 

الجسد  و  ال���ج���امل  ب���ني  ج��س��م��ي 

،WELLBEAUTY SYSTEM
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LR Health & Beauty Systems، رشكة 

منذ  التي  و   1985 سنة  بأملانيا  تأسست 

و  الطبيعية  األولية  باملواد  تهتم  سنوات 

أعدت  الفرد،  بصحة  االهتامم  و  الرعاية 

حفل كوكتيل الرفاهية، من تنظيم مونيكا 

حاممات  ت��وازن،  تقديم  غاية  مابييل، 

برتميني.

عن  ناتج  الرشكتني  بني  املشرتك  التعاون 

و  الطبيعية  للمنتجات  املشرتك  الحب 

هو  املشرتك  الهدف  و  الصحية  العافية 

تقديم منتجات و خدمات عالية الجودة 

بأسعار تنافسية.

حاممات التوازن برتميني هي منتجعات 

السبا فاخرة مبساحة 1000 مرت مربع يف 

قلب مدينة روما و التي توفر عالجات و 

خدمات جد متخصصة يف العافية الصحية 

مستعملة  الرغبات،  كل  تلبي  الراحة  و 

هذا  كل  العرصية.  و  التقليدية  الطرق 

مصحوب بجو سحري من املوسيقى 

عىل  املساعدة  العطور  و  الهادئة 

البدين  و  الروحي  التوازن  إيجاد 

حاممات  أربعة  جاكوزي،  بحوضني 

و  مختلفة  حرارية  بدرجات  تركية 

حاممني رشاشني عاطفيني إضافة إىل 

املساحة املعروضة و إىل غري ذلك. 

 www.termeatermini.it

Tel: 06/97.60.61.84

مح��������ام��������ات 
التوازن برتميين

أنطونيال فيراري

جانبه:  ب��ال��ص��ورة    

مدير  بارباتيلو  روبرتو 

و  الصحة  رشك��ة  ع��ام 

إىل  بإيطاليا،  الجامل 

أنجيليس  ب��اوال  جانبه 

مساعدته بروما.
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  تعيد مجوهرات لوبا إحياء الحرفية بشكل حديث مستخدمة تقنية 

"الشمع املفقود القدمية" املبتكرة مبرص 300 عام قبل امليالد.

كل منحوتة مكونة من املواد الثمينة مرصعة و مختومة بقلب صغري 

من زهرة اللوتس. 

عن  مختلفة  لكن  طقم  من  جزء  فني،  عمل  هي  جوهرة  كل 

الباقي. الكل يوحي برسالة تعرب عن فردية و قيمة مختلف األلوان 

البرشية.

أثناء خلق املجوهرات نبحت عن ذلك العيب أو النقص كمعنى 

مجازي يرمز إىل قبول االختالفات لدى البرش و تقييمها، مثل 

خصلة مميزة، فريدة من نوعها و مثينة.  عن طريق النقص إن صح 

التعبري، 

مجوهرات لوبا تصبح رمزا و رسالة للسالم، و تقييم مختلف 

األلوان و األشكال البرشية. 

كل واحدة هي عبارة عن لغز يتالءم متاما مع بقية 

العامل.  

كألوان  سبعة،  هم  لوبا  أطقم  مجموعة 

السبع،  الشاكرا  ألوان  و  السبعة،  الطيف 

القزحية و ألوان لواء السالم السبع، كل له 

لون مستوحى من قصة و كل قصة هي جزء 

و  أشجار  نور،  ورود،  قلوب،  واسعة:  رسالة  من 

شكل  عىل  عجلة  أوديسة،  مرص،  أوراق، 

نجمة.  

 

لوبا

 مفهوم جديد للمجوهرات،
 عندما يصبح التنوع نفيسا
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األس����ود،  ل�����رتاب  ا

األحمر.   ر  لنا ا

األح��م��ر  ل��ت��ايل،  ب��ا

ر،  ل��ن��ا ا ل���ون  ه���و 

لغزو،  ا ل��دم،  ا رم��ز 

مل��ن��رية  ا ل��ش��ع��ل��ة  ا

لبرشية. ا للروح 

م��ل  ل��ل��ع��ا ب��ق  م��ط��ا

ل��وث��ب��ة  مل���ن���ش���ط  ا

و  لغزو   ا نحو  تقه  وا

. ح كتسا إل ا

لقلب،  ا ل��ون 

ل����ح����ب و  ا

. عر ملشا ا

لصفات  ا ه  هذ كل 

مع  ما  متا تتناسب 

رة  س��ي��ا شخصية 

ري. فريا

يف   EPICS

م���ن���اس���ب���ة 

ل���ت���ك���ري���م 

ف���رياري،  ف��ري��ق 

مرشوع  مالحم  وضعت 

تحت  م��وض��ة  و  ف��ن 

األحمر. للون  ا ر  شعا

ء و  زي������ا أ م��ص��م��م��ي 

بداعهم  إ بفضل  رسامني 

أولوا  و  عربوا  ملبتكر،  ا

تصاال  ا األك��رث  يا  لقضا ا

ل���ف���رس،  ا ب����ف����رياري: 

ر،  مل��س��ا ا لتصميم،  ا ل��ل��ون،  ا

  . . . لخ. ا بطل،  معني،  منوذج 

ملنافسة  ا ر  مسا طوال  فرياري 

تصميم  عامل  منصة  عىل  تريس 

. ء يا ألز ا

أس��ط��ورة  تستمر  ه��ك��ذا  و 

ل��ي��وم   ا أص��ب��ح��ت  ف�����رياري: 

نفسها  تهب  لية  مثا حاوية 

ء  األزيا مصممي  أفضل  إلبداع 

و  تكنولوجيا  بني  تناغم  يف 

رياضة  خيال،  و  حقيقة  فن، 

و  ف��س��ة  م��ن��ا م��م��ي��زات،   و 

    . فئة مكا
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هو  األحمر  شك  أدىن  ب��دون 

فرياري. لسيارة  املميز  للون  ا

للون  ا ه��ذا  ر  اخ��ت��ي��ا يتم  مل 

األحمر  للون  ا عشوايئ.  بشكل 

و  قزح،  قوس  ألوان  أول  هو 

إىل  يرمز  ك��ان  ل��ق��دم،  ا منذ 

لحرب.  ا ل��ه  ا مل��ري��خ  ا كوكب 

األمن،  و  لقوة  ا دالالت��ه  من 

لرياضة،  ا لحركة،  ا نحو  لدفع  ا

ل��روح  ا ملنافسة،  ا لقتال،  ا

إلن���ت���اج.  ل��ب��ط��ول��ي��ة وا ا

لعتيقة  ا لنظرية  ا حسب 

كل  األرب��ع��ة  للعنارص 

مع  ب��ق  ي��ت��ط��ا ع��ن��رص 

ء  لهوا ا معني:  لون 

 ، رق ألز ا

ء  مل������ا ا

 ، بيض أل ا

أنطونيال فيراري
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فندق الديار دانا

ص.ب 47300

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2  6456000

الفاكس: 971+ 2 6458650

الربيد اإللكرتوين: 

danahtl@emirates.net.ae

فندق روتانا

ص.ب 45200

 أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6979071

الفاكس: 971+ 2 6979894

الربيد اإللكرتوين: 

 sales.abudhabi@rotana.com

فندق املاها عرجان

طريق حمدان، ص.ب 5946

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6106666

الفاكس: 971+ 2 6106777

الربيد اإللكرتوين:

almaha.arjaan@rotana.com 

أبو  الكورنيش  ريزيدنس  هيلتون  فندق 

ظبي

طريق الكورنيش، أبو ظبي

اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6276000  

الفاكس: 971+ 2 6270099

الربيد اإللكرتوين: 

corniche@hilton.com 

فندق شاطئ الراحة

شارع القناة، أبو ظبي

اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف:  971+ 2 5080555

الفاكس: + 971 )04( 5096797

فندق باالس اإلمارات

ص.ب 39999 

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6909000

الفاكس:  971+ 2 6909999

فندق ميلينيوم أبو ظبي

طريق خليفة، ص.ب 44486

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6146000

الفاكس: 971+ 2 6260333

الربيد اإللكرتوين:

sales@mill-abudhabi.com

فندق شرياتون الخالدية

شارع الشيخ زايد األول، منطقة الخالدية، 

ص.ب 6727

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6666220

الفاكس: 971+ 2 6666291

الربيد اإللكرتوين:

khalidiya.reservations@sheraton.

com

فندق شانغريال

مابني الربجني، ص.ب 128881

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 509 8888

الفاكس: 971+ 2 558 5999 

الربيد اإللكرتوين:

slad@shangri-la.com 

فندق راديسون بلو، أبز ظبي جزيرة ياس

غولف بالسا، جزيرة ياس، ص.ب 93725

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 2 6562000

الفاكس: 971+ 2 656 2001 

الربيد اإللكرتوين: 

info.abudhabi@radissonblu.com

فندق هيلتون أبو ظبي

طريق الكورنيش، ص.ب 877

أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971-2-6811900

الفاكس: 971-2-6811696 

الربيد اإللكرتوين: 

abudhabi@hilton.com

فنادق أبو ظبي

GLI HOTEL DI ABU DHABI

Al Diar Dana Hotel 
P.O. Box 47300 
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 
Tel: +971 2  6456000
Fax: +971 2 6458650 
E-mail: danahtl@emirates.
net.ae

Rotana  Hotel 
Abu Dhabi, UAE 
P O Box 45200, Abu Dhabi, 
UAE 
T: +971 2 6979071  
F: +971 2 6979894 
E-mail: sales.abudhabi@rota-
na.com

Al Maha Arjaan 
Hamdan Street  
PO Box 5946, Abu Dhabi, 
U.A.E.  
Tel: +971 2 6106666  
Fax: +971 2 6106777  
E-mail:
almaha.arjaan@rotana.com

Hilton Corniche Hotel Apart-
ments
Corniche Road, Abu Dhabi, 
U.A.E . 
Tel: +971 2 6276000   
Fax: +971 2 6270099 
E-mail: corniche@hilton.com

Al Raha Beach Hotel 
Channel Street 
Abu Dhabi 
Tel: +971 2 5080555                                                                                                                             
Fax: + 971 (04) 5096797

Emirates Palace Hotel                                                                                                                                    
P. O. Box 39999                                                                                                                                            
Abu Dhabi, UAE 
Tel: +971 2 6909000                                                                                                                                          
Fax: +971 2 6909999

Hilton International                                                                                                                                    
PO Box 877                                                                                                                                              
Abu Dhabi, 877, 
United Arab Emirates                                                 
Tel: +971 (0) 2 681 1900  

Millennium Hotel Abu Dhabi  
Khalifa Street, PO Box 44486  
Abu Dhabi, U.A.E. 
Tel: +971 2 6146000  
Fax: +971 2 6260333 
E-mail: 
sales@mill-abudhabi.com

Sheraton Khalidiya Hotel
Zayed the First Street, Kha-
lidiya Area,
P.O. Box 6727
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates
Tel: +971 2 6666220
Fax: +971 2 6666291
E-mail: 
khalidiya.reservations@sheraton.com

Shangri-La Hotel
Between the Bridges 
PO Box 128881
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 
Tel: +971 2 509 8888 
Fax: +971 2 558 5999
E-mail: slad@shangri-la.com

Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi 
Yas Island 
Golf Plaza, Yas Island,                                                                                                                                    
P.O. Box 93725, 
Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 
Tel: +971 2 6562000 
Fax: +971 2 656 2001 
E-mail:  
info.abudhabi@radissonblu.com
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فنادق دبي

منتجع املها الصحراوي ديب
طريق الشيخ زايد، ص.ب 7631

الهاتف: 971 4 303 4222
الفاكس: 971 4 343 9696

الربيد اإللكرتويت: 
almaha@emirates.com

فندق املروج روتانا ديب
شارع الصفا: ص.ب 117546
ديب:اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: +971 )0(4 321 1111
الفاكس: +971 )0(4 321 5555   

الربيد اإللكرتوين:
almurooj.hotel@rotana.com

فندق برخ العرب
ص.ب  الجمرية  شاطئ   ش��ارع  

74147
ديب، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: +971 04 3017777  
الفانس:  +971 04 3017000

الربيد اإللكرتوين: 
BAAreservations@jumeirah.com

فندق فريمنت ديب
شارع الشيخ زايد، ص.ب 97555

ديب اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: +971 04 3325555
الفاكس: +971 04 3324555

الربيد اإللكرتوين: 
dubai@fairmont.com

فندق جراند حياة ديب 
ص.ب 7978، ديب

اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف: +971 04 3171234   

الفاكس: +971 04 3171235
املوقع اإللكرتوين:  

dubai.grand@hyatt.com

فندق هيلتون ديب جمريا
ص.ب 2431، ديب

اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف: +971 04 3991111  
الفاكس: +971 04 3991112

الربيد اإللكرتوين:
reservations.dubai@hilton.com

فندق كمبينسيك مول اإلمارات
ص.ب  الربشا،  زايد،  الشيخ  شارع 

120679
ديب، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: +971 04 341000

فندق ميرتوبوليتان باالس  
ص.ب  دي��رة،  مكتوم،  ال  ش��ارع 

56262
ديب، اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف: +971 04 2270000
الفاكس: +971 04 2279993

الربيد اإللكرتوين: 
palacedubai@habtoorhotels.com

فندق بارك حياة ديب
ص.ب 2822

ديب: اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف: +971 04 602 1234
الفاكس: +971 04 602 1235

الربيد اإللكرتوين:
dubai.park@hyatt.com

فندق و أبراج شرياتون ديب
شارع بانياس، طريق الوادي، ص.ب 

4250
ديب: اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف: +971 04 2281111
الفاكس: +971 04 2213468

الربيد اإللكرتوين: 
reservationsdubaiuae@sheraton.com

GLI HOTEL DI DUBAI

Al Maha Desert Resort
Sheikh Zayed Road, 
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 832 9900 
Fax: +971 04 832 9211 
E-mail: almaha@emirates.com

Al Murooj Rotana Dubai
Emirati Arabi Uniti 
P.O Box 117546Dubai
Tel: +971 04 3211111  
Fax: +971 04 3215555  
E-mail: 
almurooj.hotel@rotana.com

Burj Al Arab
Jumeirah Beach Road
PO Box 74147
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 3017777 
Fax: +971 04 3017000
E-mail: 
BAAreservations@jumeirah.com

Fairmont Dubai Hotel
Sheikh Zayed Road  
P.O. Box 97555
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 3325555 
Fax: +971 04 3324555 
E-mail: dubai@fairmont.com

Grand Hyatt Dubai
P.O. Box 7978 
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 3171234    
Fax: +971 04 3171235  
Email:
dubai.grand@hyatt.com

Hilton Dubai Jumeirah
P. O. Box. 2431
Dubai, Emirati Arabi Uniti 
Tel: +971 04 3991111   
Fax: +971 04 3991112
E-mail: 
reservations.dubai@hilton.com

Kempinski Hotel Mall of 
the Emirates
Sheikh Zayed Road
Al Barsha, P.O. Box 120679
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 341000

Metropolitan Palace Hotel 
Al Maktoum Street, Deira
P.O. Box 56262
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 2270000
Fax: +971 04 2279993
E-mail: 
palacedubai@habtoorhotels.com 

Park Hyatt Dubai
PO Box 2822 
Dubai, Emirati Arabi Uniti 
Tel: +971 04 602 1234 
Fax: +971 04 602 1235  
Email: 
dubai.park@hyatt.com  

Sheraton Dubai Hotel 
Baniyas Street/Creek Road                                                                                                                                 
P.O. Box 4250 
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 2281111
Fax: +971 04 2213468
E-mail: 
reservationsdubaiuae@sheraton.com

Burj Al Arab
Jumeirah Beach Road
PO Box 74147
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 04 3017777 
Fax: +971 04 3017000
E-mail: 
BAAreservations@jumeirah.com



إسبانيا  ساحة  مدرجات  بقمة  متميز،  موقع  يف   

تاريخية،  فيل معلمة  إنرتكونتيننتال دي ال  بروما، 

تم  عرش،  السادس  القرن  إىل  يعود  قديم  دير 

عام  منذ  املستوى  رفيع  ضيافة  مكان  إىل  تحويله 

تشوبها  ال  الفاخر  الفندق  بهذا  الضيافة   .1924

بالعاطفة.  يعمل  محفز  فريق  ال��رس؟  شائبة. 

أوديس  نيكوالس  االستقبال  مدير  ذلك  عن  مثال 

عادات  قلب  ظهر  عن  يعرف  سنة   25 بتجربة   ،

الخمس  مدير  لنا  يكشف  الضيوف،  احتياجات  و 

إنتري  فندق  غرف  عرفت  فريويك.  سايروس  نجوم، 

كونتيننتال دي ال فيل مرور وجوه سياسية، رجال 

الفنانني:  من  العديد  و  دولية  شخصيات  اقتصاد، 

إىل  روب��ريت  جوليا  م��ن 

ناعومي  من  كروز،  طوم 

جري،  ريشارد  إىل  كامبل 

جيورجيو  إىل   2 اليو  من 

أرماين، من كارال بروين إىل 

فرانسوا  و  ديغول  شارلز 

طويلة  القامئة  و  ميتريان. 

 192 ال  ال��غ��رف  ح��ق��ا. 

ب��ط��رازه��ا ال��ك��الس��ي��يك 

الحديث، رحبة و مرشقة، 

منها   27 بكون  تفتخر 

ممتازا  تجهيزا  مجهزة 

عىل  توفرها  إىل  إضافة 

املدينة  عىل  تطل  رشفة 

79 أخرى  أو حدائق فيال بورغيزي، و 

. ببلكونة

يف فصل الصيف، يقدم الفندق للزبناء 

التجارة  و  باألعامل  خاصة  مساحات 

بالطابق  حديقتني  مفتوح:  فضاء  و 

عمل،  غذاء  تنظيم  ميكن  حيث  الثاين، 

األباطرة  رشفة  ثم  كوكتيل  أو  عشاء 

يطل  خالب  مبشهد  العلوي  بالطابق 

الخالدة. املدينة  عىل 

فيل  ال  دي  إنتريكونتيننتال  فندق 

نوع  كل  مع  تتناسب  خدمات  أعد 

املستحدثة:  فسبا  جولة  الزبناء،  من 

الدراجة  عرب  ساعات  ثالث  من  نزهة 

و   60 لسنوات  االسطورية  البخارية 

حزمة  دليل.  و  بسائق  مصحوبة   ،70

األقدام  عىل  سريا  جولة  روم��ا:  عبري 

للرومانسيني  و  الطبخ.  يف  دروس  و 

للشهية  فاتح  الحب:  و  روما  حزمة 

بالرشفة  الشموع  ضوء  عىل  عشاء  و 

اللتقاط  الفندق  غرفة  يف  الخاصة 

األنفاس.

عجيب هو مطعم الساحة الذي يفتتح 

املجسدة  الشاعر،  لغذاء  املكرسة  الفطور  وجبة 

أومربتو  الشهري  الفندق  مطعم  طاهي  طرف  من 

فيزويل.

كل  الثامن،  بالطابق  األباطرة،  رشفة  عىل  أما 

غاية  إىل  مساءا  السادسة  الساعة  من  خميس 

السعيدة.  املعكرونة  ساعة  تجرى  ليال  التاسعة 

املعكرونة  عينات  مختلف  بني  الجمع  ميكن 

األنفاس،  التقاط  لعرض  بالنسبة  املقرتحة.  الثالث 

هذا  كل  تنسيق  يتوىل  إضافية.  رسوم  أية  دون 

للمنافذ  الجديد  املدير  تورتورا،  أليساندرو  السيد 

الرشاب. و  الطعام 
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إنتركونتيننتال دي ال فيل
اجلاذبية اخلالدة ملنزل عتيق حتول إلى

فندق للضيافة رفيع املستوى منذ 1924

عىل  للحصول   

معلومات إضافية:
 La م����ط����ع����م   

فندق   piazzetta

 InterContinental

de la Ville

 71/67  Via Sistina

 Roma

06.67339789 .Tel


