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Regina Rania a Iordaniei, Asma al-Assad, prima-doamnã a Siriei,
Mozah Bint Nasser Al-Missned ce-a de-a doua soþie a emirului
din Qatar, supra-numitã ºi “regina în pantaloni”, dar ºi Lalla
Salma Bennani, “alteþa regalã” a Marocului, sunt frumoase,
extrem de bogate, inteligente ºi, în acelaºi timp, simboluri
reprezentative pentru emancipare din þãrile lor. Fascinaþia exercitatã de reginele Orientului Mijlociu este reflectatã mai ales în
revistele glam ale lumii: Vogue, People, Vanity Fair, Glamour,
Forbes sau Huffington Post. Toate aceste publicaþii le considerã un
exemplu al emancipãrii ºi al bunului-gust.
“Magnifica Mozah”, cum i se spune, strãluceºte asemeni unui star
pe covorul roºu, cei din jur remarcându-i graþia, modestia ºi gustul pentru haute couture, þinutele ei fiind semnate mai întotdeauna de Jean Paul Gaultier. Preferã pantofii Chanel, fireºte, desenaþi
special pentru ea. Are o siluetã de invidiat, pe care o pune în valoare prin cromatica îndrãzneaþã a rochiilor, la care se adaugã
detalii sofisticat alese: nasturi, butoni ori catarame. Mozah
reuºeºte sã uimeascã ºi prin gustul desãvârºit în alegerea bijuteriilor - scumpe ºi rafinate - fie cã e vorba de un colier impunãtor,
o brãþarã cu diamante, ori o agrafã cu perle ce-i impodobeºte turbanul. Piesa cea mai valoroasã din colecþia ei este colierul
“Serpent de Cartier”, cumpãrat cu 20 de milioane de dolari.
Aceastã bijuterie spectaculoasã este acoperitã cu diamante ºi are
douã briliante uriaºe, care se numesc “lacrimã de tigru”. Prima
oarã, Mozah Bint Nasser Al-Missned a purtat acest colier la întâlnirea cu regina Elizabeta II a Marii Britanii.
“Magnifica”, cea de a doua din cele trei soþii ale emirului din
Qatar, este o primã doamnã cu o prezenþã marcantã în viaþa
socialã ºi politicã a þãrii. Absolventã de sociologie, implicatã
extrem de activ de mai bine de 20 de ani în promovarea educaþiei în lumea arabã, ea ocupã locul 74 în topul celor mai puternice ºi mai influente o sutã de femei ale lumii, realizat de revista
Forbes. Foarte frumoasã, stilatã ºi elegantã, Mozah se aflã mereu
pe lista celor mai bine îmbrãcate personalitãþi, fiind de admirat
cum reuºeºte sã-ºi punã farmecul în valoare cu rochii pânã în gât.
Este o splendidã purtãtoare de turbane, model care inspirã, mai
nou, foarte multe femei. De altfel, de-a lungul timpului, acest
accesoriu a rãmas sinonim cu eleganþa, dar ºi cu extravaganþa,
însã numai în afara lumii musulmane. O broºã, un ac de pãlãrie
cu piatrã, o fundã pot fixa cutele ºi crea un efect spectaculos.
Mozah bint Nasser Al Missned s-a nãscut în 1959 ºi este soþia lui
Hamad bin Khalifa Al Thani, emir al Qatarului, încã din 1977.
Fiicã a opozantului reformist Nasser Al Missned, tânãra s-ar fi
cãsãtorit cu prinþul Hamad în condiþii de compromis, în urma
cãruia se urmãrea reconcilierea tatãlui sãu cu suveranul þãrii.
Dupã cãsãtorie, “ªeica” ºi-a continuat studiile obþinând în 1986
o diplomã în sociologie. Cei doi au împreunã ºapte copii, cinci
bãieþi ºi douã fete.
În 1995, Mozah a înfiinþat “Qatar Foundation”, o organizaþie non
profit care activeazã în domeniile educaþiei, cercetãrii ºi dezvoltãrii regionale, cu scopul de a ridica nivelul culturii în þara sa.
Fundaþia a reuºit sã finanþeze zeci de proiecte iniþiate chiar de
soþia emirului: universitãþi, instituþii de cercetare ºtiinþificã, spitale
ultramoderne ºi sãli de sport. Se pare cã banii cheltuiþi în scopuri caritabile provin chiar din conturile soþului, care este, conform Forbes, pe locul opt în topul celor mai bogaþi conducãtori
de state din lume. Patru miliarde de dolari, de exemplu, au fost
investiþi pentru a aduce în þarã expertiza celor mai prestigioase
universitãþi americane.
ªi deºi averea emirului din Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani,
depãºeºte cu ceva douã miliarde de euro, el are acces la cele
800 de miliarde de euro, bani care înseamnã fondurile naþionale.
Avuþia emiratului sporeºte ºi prin investiþiile din strãinãtate, ce au
depãºit anul trecut 30 de miliarde de dolari. În Europa, Qatar îºi
va rotunji participarea la Volkswagen, unde deþine deja 17%, iar
grupul nuclear francez Areva se aflã ºi el pe lista de aºteptare.
Emiratul deþine deja 7% din banca britanicã Barclays, un sfert din
J Sainsbury, cel de-al treilea lanþ britanic de supermarketuri, iar de
curând a cumpãrat Harrods, cel mai prestigios magazin londonez.
Deºi efectele crizei ºi recesiunea n-au ocolit þãrile din Golf, micul
emirat se menþine pe un trend ascendent de invidiat, anunþând o
creºtere de 23%. ªi nu e mai puþin adevãrat cã politica dusã de

