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 تسهيالت غير مسبوقة من حكومتنا الرشيدة.. حسين الفردان:

ـــــــــــا صـــــــــــدورن ـــــــــى  عـــــــــل وســــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــوال ال ـــــــــــــر  ـــــــــــــي األم ســـــــــمـــــــــو  زيــــــــــــــــــــــــــارة   
ــــرض ــــع ــــم ال ــــــجــــــاح  ن ــــــعــــــزز  ت ــــــــــــــــــوزراء  ال ــــــس  ــــــي رئ ـــــي  مـــــعـــــال ـــــهـــــات  ـــــوجـــــي ت  
ـــو ـــم ـــن ال يـــــــواصـــــــل  واقــــــتــــــصــــــادنــــــا  الـــــــعـــــــالـــــــم..  فـــــــي  األفـــــــضـــــــل  ــــا  ــــرضــــن ــــع م  

 نجاح كبير لمعرض المجوهرات بفضل دعم صاحب السمو

كتب ـ عاطف الجبالي:

أّكد رجُل األعمال حسين الفردان، رئيس مجلس 
الــدوحــة  مــعــرض  أّن  الـــفـــردان،  مجموعة  إدارة 
العالم  في  األفضل  بــات  والّساعات  للمجوهرات 
بفضل دعم حضرة صاحب الّسمّو الّشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد الُمفّدى «حفظه اهللا»، 
معربًا عن فخره وسعادته البالغة بزيارة صاحب 
السمو األمير الوالد الّشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
لمعرض الدوحة للمجوهرات، حيث تفّقد سمّوه 
أجنحَة العارضين وأعطى توجيهاته والتي تمّثل 
وريــادتــه  تميزه  المعرض  لمواصلة  قوية  دفعة 
اإلقليمية والعالمية. وقال في تصريحات خاصة 
لـ»[»: نتوّجه بالشكر إلى معالي الّشيخ خالد 
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

ـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــّيــة، عــلــى الــجــهــود الكبيرة  ال
العارضين.  تــواجــه  التي  الصعوبات  كافة  لتذليل 
معرض  افــتــتــاح  حفل  معاليه  تشريف  ويعكس 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات دعــــَم الــدولــة 
وأّكد  للمعرض.  الالمحدود  الرشيدة  وحكومتنا 
معرض  من  عشرة  السابعة  النسخة  أّن  الفردان 
اإلطــالق  على  األفضل  هي  للمجوهرات  الدوحة 
بفضل التسهيالت غير المسبوقة لجميع الجهات 
المعنية، مؤكًدا أن المعرض يشهد إقباًال كبيًرا من 
المواطنين والمقيمين والسياح الوافدين إلى دولة 
قطر، مبديًا تفاؤله بنمّو مبيعات العارضين خالل 

النسخة الحالية.
وأشار إلى أّن تنظيم المعرض بهذا الُمستوى 
العالم  في  المجوهرات  شركات  أعــرق  وحضور 
يعكس أن االقتصاد الوطني بخير رغم الحصار 

الجائر الــذي تتعّرض له دولــة قطر منذ قرابة 
تلغي  الــذي  الوقت  في  ــه  أّن ُمبينًا  ســنــوات،  ثــالث 
فيه دول حــول الــعــالــم مــعــارض الــمــجــوهــرات، 
تنظم دولة قطر نسخة استثنائية تليق بالمكانة 
وأوضــــح الــفــردان  الــحــبــيــب.  لوطننا  الــمــرمــوقــة 
مكانته  رّســخ  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  أّن 
عدم  ضــرورة  على  ُمــشــدًدا  والعالمية،  اإلقليمية 
في  بالمشاركة  المستوى  دون  لشركات  السماح 
المعرض، وأن يتكاتف جميُع العارضين لمواصلة 
حكومتنا  مع  بالتعاون  المعرض  تطوير  خطط 
المعرض  تحقيق  في  ثقته  عن  ُمعربًا  الرشيدة، 
ـــاهـــًرا. وأشـــــار إلـــى أّن أعــــرق شــركــات  نــجــاًحــا ب
الـــمـــجـــوهـــرات الــعــالــمــيــة تـــحـــرص عــلــى حــضــور 
سنويًا  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
بالسوق  مــــّرة  ألّول  مــوديــالتــهــا  أحــــدث  لتقديم 

الــقــطــري وهــــذا خــيــر دلــيــل عــلــى قـــوة ومــكــانــة 
المعرض، ُمبينًا أّن المعرض يشهد زيادة كبيرة 
في أعــداد الــزّوار الوافدين من خارج دولة قطر 

رغم الحصار الجائر.
يعمل  أن  بــــضــــرورة  الــــفــــردان  وطـــالـــب 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاّص عــلــى تــطــويــر أفـــكـــاره 
بما  للدولة  القومي  الدخل  إلى  ليضيف 

يــتــمــاشــى مـــع خــطــط الـــدولـــة لــزيــادة 
اقتصاد  وبــنــاء  أنفسنا  على  االعتماد 

متنّوع قادر على ُمجابهة التحديات 
الُمستقبلية، ُمؤّكًدا على ضرورة 
َوفق  ويعمل  الجميع  يجتهد  أن 
صاحب  وتــوجــيــهــات  ســيــاســات 

الــّســمــّو أمــيــر الــبــالد الــُمــفــّدى 
«حفظه اهللا». 

ر
ـــو ـــم ـــن ال ل 
ل عــلــى قـــوة ومــكــانــة 
ض يشهد زيادة كبيرة 
من خارج دولة قطر 

يعمل أن  ضــــرورة 
طــويــر أفـــكـــاره 

بما  للدولة  ي 
ولـــة لــزيــادة 
اقتصاد اء 
تحديات 

رورة 
َوفق   
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 تعيد إحياء أول سوار لساعتها الرمزية

 (Happy Sport)..أناقة وفخامة متناهية

كتب ـ عاطف الجبالي:

االبــتــكــار  وإعــــادة  الــمــتــواصــُل  الــتــجــديــُد  يعتبر 

الــمــرح  الــطــابــع  ذات   (Happy Sport) لــســاعــة 

حيث  المتناهية،  األناقة  يعكس  أسلوب  بمثابة 

البيضاوية  بعلبتها  الرمزية  الساعة  هــذه  تمثل 

االستمتاع  أسلوَب  ملم   ٣٠ بقطر  المستديرة  أو 

أحجار  مفهوم  فــي  المتأصل  الجميلة  بالحياة 

األلماس.  

وقـــد أضــيــف عــلــى هـــذه الــمــجــمــوعــة مــؤخــًرا 

 Happy) ساعة  أولها  جديدة:  موديالت  أربعُة 

بأسلوب  بــالــســافــيــر  الــمــرّصــعــة   (Sport Oval

جديد كلًيا. وثانيها ذات علبة ومشيرات ساعات 

مكسية باأللماس البّراق. وأخيًرا، تقدم شوبارد 

بقياس  مــســتــديــرة  ــَديــن بــعــلــبــة  جــدي مــوديــلَــيــن 

مصنوعة  المــعــة  بحلة  تكتسي  مــلــم   ٣٠ قــطــر 

 ١٨ عيار  الــوردي  والذهب  ستيل  الستانلس  من 

قيراًطا. 

في عام ٢٠١٨، وبمناسبة االحتفال بالذكرى 

دار  أعـــادت  المجموعة،  النطالقة   ٢٥ السنوية 

بعلبة   (Happy Sport) ساعة  تجسيد  شوبارد 

جــديــدة بــيــضــاويــة الــشــكــل. واعــتــمــاًدا عــلــى رّقــة 

أنــاقــتــهــا وانــســيــابــيــة انــحــنــاءاتــهــا، عــــززت ساعة 

من  شــوبــارد  حصيلة   (Happy Sport Oval)

الرمزية  الساعة  لــهــذه  الفنية  األســالــيــب  وفـــرة 

من خالل دمجها في شتى التوجهات في عالم 

اليوم  تشّيد  فهي  الــســاعــات،  وصناعة  الموضة 

بــحــّس األنــوثــة الــتــي تــتــجــاوز حـــدود الــزمــن من 

خالل اتخاذها أبعاًدا أكثر رشاقة وأكثر مالءمة. 

 Happy Sport) وللمرة األولى تتوافر ساعة

الذهب  من  مصنوعة  علبة  ذي  بإصدار   (Oval

األبيض عيار ١٨ قيراًطا مع إطار لزجاج الساعة 

أحجار  من  األزرق  باللون  متدرج  بنسق  مرّصع 

مع  سافير  أحجار  خمسة  تضّم  بينما  السافير. 

عرق  من  المصنوع  الميناء  فوق  ألماس  حجَري 

الــلــؤلــؤ الــُمــطــّعــج، وتــزيــن مــركــَز الــســاعــة نقوٌش 

لولبية متداخلة (guilloché) تعكس ظالل اللون 

األزرق المبهجة على إطار زجاج الساعة والسوار 

الــســاعــة  لــهــذه  الــمــلــكــي  األزرق  بــلــونــه  الــجــلــدي 

الرمزية. 

التي  الــســاعــة  لــهــذه  النفيس  الــطــابــع  ولتعزيز 

تجمع بين الخبرة العريقة لدار شوبارد في كل 

صممت  والــمــجــوهــرات،  الــســاعــات  صناعة  مــن 

شوبارد موديًال مرّصًعا بعدد وافر من األلماس، 

فصنعت علبة الساعة وأحجار الكابوشون والتاج 

المتعدد األوجه جميعها من الذهب األبيض عيار 

األلماس  بأحجار  بأكملها  ورّصعت  قيراًطا،   ١٨

عرق  من  المصنوع  الساعة  ميناء  أما  المتأللئة. 

اللؤلؤ األبــيــض الــُمــطــّعــج، فــرّصــع بــاأللــمــاس في 

موضع مشيرات الساعات وأحاط بمركزه دائرٌة 

لتحيط  األلماس  أحجار  فيها  ارتصفت  تزيينية 

بنقوش لولبية متداخلة (guilloché) في مركز 

الميناء.  

 تطّور تقني قوي في حّلة متألقة، تتلخص في 

بعلبتها  االمتيازات  كل   (Happy Sport) ساعة 

تبًعا  بلونَين  والمصنوعة  ملم،   ٣٠ قطرها  البالغ 

الستخدام الستانلس ستيل والذهب الوردي عيار 

١٨ قيراًطا في صنعها، مع ميناء من عرق اللؤلؤ 

نعومة  والمترفة.  العميقة  بإشراقته  الُمطّعج 

هـــذه الـــمـــادة االســتــثــنــائــيــة الــمــســتــمــدة مــن قلب 

الصدف تضفي ظالًال لونية ال متناهية وفريدة 

من نوعها وتحتضن أنفس وأروع التشكيالت.  

 وتُــضــفــي لــمــســة الــحــيــويــة عــلــى هـــذا الميناء 

الفياض بإشراقة الضوء خمسة أحجار متحركة 

البديع  المشهد  هــذا  يُــؤطــر  بينما  األلــمــاس،  مــن 

إطاًرا لزجاج الساعة مصنوًعا من الذهب الوردي 

عيار ١٨ قيراًطا المصقول أو المرّصع باأللماس. 

وعلى نطاق آخر، أضفى سوار من جلد التمساح 

األبيض اللمسَة النهائية على الموديلَين الجديَدين 

تحتضنان  حيث   (Happy Sport) ســاعــة  مــن 

حركة ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة.   

هــــذا، ويــعــتــبــر الــتــجــديــد الــمــتــواصــل وإعــــادة 

 (Happy Sport) ســاعــة  إلــى  بالنسبة  االبــتــكــار 

األنــاقــة  عــن  تعبير  بــمــثــابــة  الــمــرح  الــطــابــع  ذات 

تجسيًدا  الرفيع  بذوقها  تــوفــر  كما  الُمتناهية، 

وتجعل  المتعاقبة،  الحقب  فــي  للمواد  ُمــذهــًال 

الــحــرة  روَحــهــا  فيها  تستعرض  مــيــاديــَن  منها 

وطبيعتها المنطلقة. 

وبــفــضــل خـــّفـــة وزنـــهـــا ونــســبــهــا الـــتـــي جــرى 

تعديلها لتغدو مثالية بالنسبة لشكلها البيضاوي 

أكثر  الساعة  هذه  أصبحت  والمتناسق،  المميز 

أنوثًة عندما أضافت على ذلك كله السوار البديع 

ساعة  أوُل  به  تزينت  الذي  البيضاوي  الخرز  ذا 

في هذه المجموعة الرمزية عام ١٩٩٣. 

وبــــذلــــك تــشــهــد مــــن جـــديـــد عـــلـــى مـــقـــدار 

سقف  تحت  تجتمع  التي  الحرفية  المهارة 

من  عــنــهــا  الــتــعــبــيــر  ويــتــم  شــــوبــــارد،  دار 

الساحرة  الرمزية  الساعة  هــذه  خــالل 

أو  ستيل،  الستانلس  مــن  المصنوعة 

من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراًطا 

والتي  مًعا  المعدنَين  كال  من  أو 

السحر  الرفيعة  بأناقتها  تعكس 

الرقيق والمتغلغل في صميم 

 .(Happy Sport) ساعة
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تقدمها دار                                      حصرياً في جناح الفردان

(L’Heure du diamant).. ساعات أنيقة وعصرية 
                                       

كتب ـ عاطف الجبالي:

 (L’Heure du Diamant) أعلنت مجموعة ساعات
الــضــوء  لتسليط  وذلــــك  الــســتــيــنــيــات  روح  إحــيــاء  إعــــادة 
صياغة  فــي  النظير  المنقطعة  شــوبــارد  حــرفــيــة  عــلــى 
كما  الفاخرة،  الساعات  وصناعة  الراقية  المجوهرات 
تسعى الدار للحداثة التي ال ينتهي عهدها وذلك بالتناغم 
مع الفخامة العصرية المفعم بروح الشباب، وتقدم دار 
تحت  مشاركتها  خالل  األنيقة  المجموعة  هذه  شوبارد 
مظلة جناح الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.
 (L’Heure du Diamant) مــجــمــوعــة  ـــبـــدع  وت
لــحــظــة جــديــدة ورائـــعـــة فــي الــوقــت الــمــنــاســب من 
تتميز  جــديــدة  مــجــوهــرات  ســاعــات  ثماني  خــالل 
وشبه  الكريمة  األحجار  من  المصنوعة  بموانئها 
الـــكـــريـــمـــة، والـــتـــي تــســتــعــيــد مـــن خــاللــهــا طــابــع 
 ٥٠ بــمــرور  تحتفي  كما  الستينيات  فــي  الحداثة 
الساعات  صناعة  مجال  في  حرفيتها  على  عاماً 
مزيج  في  وتجسده  ســواء.  حد  على  والمجوهرات 
والعلم،  والفن  والحرفية،  الفن  بين  يجمع  مثالي 

والتراث والحداثة.

 إحياء روح الستينيات  

الــيــوم، وبــعــد مـــرور ٥٠ عــامــاً، ال تـــزال دار شــوبــارد 
 L’Heure) مــجــمــوعــة ضــمــن  تــقــدم  حــيــث  ــاقــة،  الــســّب
من  مستوحاة  جــديــدة  ســاعــات  ثماني   (du Diamant
 ،١٩٦٩ عام  في  سابقاً  قدمتها  التي  األصلية  الموديالت 
الصنعة  ومــهــارة  المعاصر  التصميم  حيث  مــن  ســـواء 
ساعة  إبــداع  بغية  المتسق،  والقوام  واأللــوان  والقياسات 
ال  الــذي  الوقت  في  عصرنا  تالئم  تضاهى  ال  مجوهرة 
جلّي.  بشكل  الستينيات  حداثة  أصــداء  فيه  تتردد  تــزال 
ســاعــة تــــوازن بــكــل ســهــولــة وأنـــاقـــة بــيــن الــمــجــوهــرات 
دار  خــبــرة  وتستعرض  الــفــاخــرة،  والــســاعــات  الــفــاخــرة 

شوبارد العريقة في كال المجالين. 
لها من  خصيصاً   تحتضن كل ساعة ميناًء مصنوعاً 
أحد األحجار شبه الكريمة الساحرة مثل: الالزورد بلونه 
الذهب،  من  بعروق  والمجّزع  المميز  الــداكــن  األزرق 

والـــمـــرمـــر بــتــخــطــيــطــات مــتــدرجــة ومــتــمــاوجــة بــلــون 
بلونه  والفيروز  الغابات،  كلون  عميق  مخملي  أخضر 
واألوبــال  الشمس،  بنور  مشرقة  كسماء  الزاهي  األزرق 
األحمر  الــلــون  مــن  بومضات  الموشى  الغامض  األســـود 
األلــوان  ذات  بالمينا  وتحيط  العميق.  واألخضر  الناري 
لتترك  األلماس  أحجار  من  حلقة  والشاعرية  الحيوية 
لمسة عصرية بأحجامها الكبيرة بوزن إجمالي يفوق ٤ 
واللمعان  التوهج  بين  صارخاً  تناقضاً  وتضفي  قيراط، 
أسطحها  قــوام  وبين  البّراقة،  األلماس  وأحجار  للمينا 
عــززت  فقد  المتأللئة.  الشفافة  أعماقها  أو  الكتيمة 
شــوبــارد وهــج وحيوية هــذه األحــجــار من خــالل تقنية 

الترصيع ”التاجي“ المميزة. 
 تـــدرك شــوبــارد بــأن االخــتــيــار المميز عــامــل حاسم 
تقدم  ولذلك  التفّرد،  نحو  المستمر  السعي  من  وجزء 
التمساح  جلد  من  سوار  مع  المجوهرة  الساعات  هذه 

بألوان قوية ومتسقة معها أو مع سوار من الذهب 
األبـــيـــض الــمــزخــرف بـــزخـــارف كــثــيــرة ”كــلــحــاء 

األصيل؛  الستينيات  طابع  يحمل  بأسلوب  الشجر“ 
ولمسات  المميزة،  البارعة  شوبارد  لمسة  مع  ولكن 

كنعومة  الذهبي  السطح  ملمس  نعومة  تضمن  نهائية 
الحرير على الجلد كي ال يعلق بالمالبس. حيث تنطوي 
الستينيات  فــي  شوفوليه  عائلة  ابتدعتها  الــتــي  التقنية 
سوار  هيكل  على  تثبيته  ليتم  يدوياً  الذهب  نقش  على 
وهو  وانسيابيته.  الــســوار  مرونة  ضمان  بهدف  الساعة 
عنصر آخر من عناصر التصميم والحرفية باستحضار 
الــمــفــهــوم الــعــضــوي الــــذي كـــان ســـائـــداً فــي مــجــوهــرات 
الستينيات والسبعينيات، وبذلك تنسجم أيضاً مع التوجه 

نحو الطبيعة السائد في وقتنا الحالي. 
الساعات  هــذه  شــوبــارد  زودت  آخــر،  صعيد  وعلى 
بعيار (٠٩٫٠١-C) األوتوماتيكي الذي يعمل باحتياطي 
مصنوعة  وحركة  ساعة،   ٤٢ لمدة  يكفي  الطاقة  من 
شوبارد.  دار  في  المهرة  الحرفيين  يد  على  بالكامل 
فن  بين   (L’Heure du Diamant) ساعة  وتــوازن 
صناعة  في  الحاذقة  البراعة  مع  المجوهرات  صناعة 
الساعات، لتحوز بذلك كمال وجمال القلب والقالب، 
المعاصرة.  القوية  األنوثة  عن  األمثل  التعبير  وتكون 
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..رائدة صناعة الساعات الفاخرة
كتب ـ عاطف الجبالي:

لصناعة   FRANCK MULLER تــمــثُــل 
جناح  فــي  المشاركين  أبـــرز  ضمن  الــســاعــات 
الــــفــــردان فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة عـــشـــرة من 
مـــعـــرض قــطــر لـــلـــمـــجـــوهـــرات، ويـــتـــوقـــع أن 

تستحوذ الدار السويسرية الشهيرة على اهتمام 
زوار المعرض.

في   FRANCK MULLER نشأة  ويعود 
سويسرا حيث موطن اإلبداع والتصميم الراقي 
إلــى فــرانــك مولر الــذي ولــد عــام ١٩٥٨ ونشأ 
اهتمام  له  وكــان  الثقافات  متعددة  بيئة  في 
الدقيقة  والصناعات  اآللية  بالمعدات  خــاص 
ولم يمض وقت طويل حتى بدأ الشاب فرانك 
 ” لـــيـــدرس  الــمــنــزل  فـــي  اآلالت  كـــل  بتفكيك 
قلوبها“ ،  وخالل سنوات مراهقته أخذ يجمع 
أدوات الفلك القديمة التي يشتريها من سوق 
شعر  حتى  والمستعملة،  الرخيصة  األدوات 

بأنه ال بد أن ينتقل إلى المرحلة الثانية.
البحث  من  أشُهر  وبعد   ،١٩٨٣ عــام  في  و 
واالخــتــبــارات اآللــيــة الــصــغــيــرة، قـــدم فــرانــك 
مــولــر بــكــبــريــاء ســاعــات الــيــد األولــــى، وتــقــدم 
خاصة  مــزايــا  ذات  مــتــحــركــة  قــطــع  جميعها 
مــن ابــتــكــاره بــالــكــامــل، وفــي عــام ١٩٨٩ كان 
”عبقري  اآلن  منافسوه  يــدعــوه  الــذي  الــرجــل 
صناعة ساعة اليد“ واالسم األلمع في سويسرا 
قــد امــتــلــك امــتــيــاز ”ســاعــة الــيــد األكــثــر مــزايــا 

بكل  فريدة  الساعة  هذه  وكانت  العالم“،  في 

المقاييس وباعتراف المنافسين .

وشكل عام ١٩٩٢ جوهرة في مسيرة مولر 

الخاصة  شركته  الــمــوهــوب  هــذا  أســس  حيث 

تدعى  قرية  فــي  جينيف  مولر  فــرانــك  باسم 

”جنتهود“ في الريف المجاور لمدينة جينيف 

وقد وجد في هذه البيئة الساحرة والشاعرية, 

هذه  فهدوء  اختراعاته  سيروج  الــذي  اإللهام 

الضواحي وسالمها يعكس السعي إلى االنسجام 

والكمال اللذين يطمح إليهما المبدع.

في  الهامة  الخطوة  كانت   ١٩٩٥ عــام  وفــي 

تــاريــخ فــرانــك مــولــر، حيث دشــن فيه مركز 

فــي إخــالصــه لرغبته بــأن  الــمــؤســســة مــثــابــراً 

القرية  في  يؤسسها  محمية  بيئة  في  يتطور 

نفسها التي بدأ منها نشاطه عام ١٩٨٣، قرية 

جنتهود.

في عام ١٩٩٨ تجاوز فرانك مولر مرة ثانية 

حلم جامع الساعات حيث أخترع ساعة توقيت 

طاقة  حفظ  ومؤشرات  دقيقة  الستين  بعداد 

لآللة والقطع المتحركة وقد نالت هذه الساعة 

االستثنائية االعتراف الفوري بأنها ساعة اليد 

األكثر مزايا في العالم، وعام ١٩٩٨ هو أيضاً 

العام الذي يميز بداية التوسع المعماري الكبير 

للشركة، أرض الساعات، التصور الرائع، الذي 

يجعل من الممكن التركيز على جمع المراحل 

المختلفة في صناعة أرض الساعات.
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تقدمها دار

ساعة   Orion 1966   .. إبداع متجدد

كتب ـ عاطف الجبالي:

كشفت دار GIRARD PERREGAUX العريقة 
التي  الــجــديــدة    1966 Orion ســاعــة  تــقــديــم  عــن 
الكالسيكية   ١٩٦٦ لمجموعة  عصرياً  تطوراً  تُمثل  
مــن خـــالل ثــالثــة أجــســام فــائــقــة الــنــحــافــة وتــتــألــق 
األفنتورين  لمينا  وأســود)  (أزرق  مختلفين  بلونين 
ُمرصعة  ســاحــرة  ســمــاًء  األذهــــان  فــي  لتستحضر 
بالنجوم، وتتمتع الساعة بسمات التصميم األيقوني 
واإلبداع المتجدد والبراعة الفنية واألناقة الراقية، 

باإلضافة إلى التنوع المذهل.
العظيمة  الملحمة  ذكــرى  الساعة  هــذه  وتُحيي 
وضع  عندما  اليونانية  األســاطــيــر  فــي  وردت  الــتــي 
كوكبة.  ليصبح  النجوم  بين  عمالقاً  صــائــداً  زيــوس 
وتُمّثل اإلصدارات الثالثة األنيقة إشارًة شاعرية إلى 
المينا  أقــراص  تُذكرنا  كما  الالمعة.  الثالثة  النجوم 
من  اثنين  تضم  التي  النجوم  بمجموعة  األفنتورين 
أقوى النجوم العشر لمعاناً عندما نراها من األرض.
أوريــون  على  الصينيون  الفلك  علماء  أطلق  وقد 
اسم شين، وهو محارب عظيم يخوض معركة في 
من  واحــدة  وهــذه  نجوم.  ثالثة  من  بحزام  السماء 
الحاالت النادرة التي يتم فيها تخُيّل الكوكبة بنفس 

التصُوّر المعهود تقريباً في الصين وأوروبا.
  1966 Orion ساعة  في  المقبب  السطح  يُعزز 
األفنتورين  المينا  أقــراص  بعمق  الجّياشة  المشاعر 
باللون األسود أو األزرق، مما يستدعي في األذهان 
ســمــاء الــلــيــل الــمــتــأللــئــة. وتــفــيــض مــجــمــوعــة ١٩٦٦ 
بأناقة فاتنة بفضل التباين الُمتقن بين األفنتورين 
الـــبـــّراق مــع عــلــب ســاعــة ومـــؤشـــرات تتشح بــألــوان 
المجموعة  وتــتــوفــر  ذهــبــيــة.  أو  ســــوداء  أو  فضية 
المعالج  الفوالذ  أو  الفوالذ  من  إصــدارات  ثالثة  في 

بتقنية DLC أو من الذهب الوردي.
انــتــصــاراً    1966 Orion الــســاعــة  ثــالثــيــة  وتُــمــثــل 
في  بالنجوم  الــزاخــر  الجمالي  مظهرها  يــتــجــاوز 
التقّوس  خــالل  من  وذلــك  الساعات،  صناعة  عالم 
إلى  امــتــداداً  الرفيع  األفنتورين  مينا  فــي  المذهل 
حساسية  لــمــدى  ونــظــراً  بــبــراعــة.  المقبب  شكلها 
هذا  فإن  الزجاج،  مثل  األفنتورين  انكسار  وسهولة 
أمهر  بواسطة  حتى  للغاية  تحقيقه  يصعب  النجاح 

صانعي الساعات وأكثرهم دقة.
ويــســتــنــد هــــذا اإلنــــجــــاز بــكــل فــخــر عــلــى تـــراث 
حافلة  حــقــبــٍة  فــي  ظــهــرت  الــتــي   ١٩٦٦ مــجــمــوعــة 
علم  في  الــرائــدة   Girard-Perregaux بإنجازات 
من أول آلية حركة فائقة  قياس الوقت. وانطالقاً 
التردد مروراً بطرح أول ساعة كوارتز يتم إنتاجها 
على نطاق صناعي شاسع وصوالً إلى حصد العديد 

من الجوائز من مرصد نيو شاتيل.
الميكانيكية  بساعاتها   ١٩٦٦ مجموعة  وتشتهر 
وأقـــراص  النحافة  فائقة  المستديرة  العلبة  ذات 
المينا بــالــلــون الــدخــانــي وعــقــارب رائــعــة فــي شكل 
أوراق الشجر ومؤشرات ساعات مستدقة. وتتميز 

بــنــحــافــة    1966 Orion الـــســـاعـــة  ثــالثــيــة 
متوازنة  خطوط  مع  ُمماثلة 

بــــأنــــاقــــٍة تـــتـــنـــاغـــم مــع 
آلية  ودقة  اعتمادية 

الـــــحـــــركـــــة ذاتــــيــــة 
الملء.
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تبهر الجمهور  بساعات فاخرة
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توفر أحد أهم اكتشافات األحجار الكريمة في العالم
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عن الطبيعة بأبهى صورها الفاخرة
تعـــبرمجوهرات
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م أرقى الموديالت حصرياً في جناح الفردان   تقدِّ

كتب - عاطف الجبالي: 

من  عشرة  السابعة  النسخة  في   Jahan مجوهرات تشارك   
جناح  مظلة  تحت  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
الجاري،  فبراير   ٢٩ إلى   ٢٤ من  الفترة  خالل  وذلك  الفردان، 
وتقدِّم الشركة الرائدة في عالم المجوهرات أحدث موديالتها 

ما يجعلها وجهة للزوار. 
والفخامة  واإلبــــداع  بــاألنــاقــة   Jahan مــجــوهــرات  وتتميز   
بدعم من تاريخ الشركة العريق الذي يواكب العصر، وتمّكنت 
الشركة من ترسيخ تواجدها في السوق القطري حيث تستحوذ 

بضائعها على إعجاب الجمهور. 
قبل  بــدأت  الــفــردان  مجوهرات  قصة  أن  بالذكر  والجدير   
رئيس  والـــد  الـــفـــردان،  إبــراهــيــم  السيد  صنع  حينما  عــام   ١٠٠
من  الــفــردان،  حسين  السيد  الــفــردان  مجموعة  إدارة  مجلس 
في  العربي  الخليج  منطقة  في  األسماء  كأبرز  أسطورة  نفسه 
يتم  التي  السلع  أغلى  حينها  يُعّد  كان  الذي  اللؤلؤ،  تجارة  عالم 

تداولها في المنطقة. 
إلى  جيل  من  باللؤلؤ  الفردان  إبراهيم  السيد  عشق  وانتقل   
بالخبرة  مــقــرونــة  الــعــائــلــة  لتصبح  الـــفـــردان،  عــائــلــة  فــي  آخـــر 

والــتــمــّيــز فــي عــالــم تــجــارة الــلــؤلــؤ في 
بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ولــيــصــبــح 
السيد حسين الفردان، رئيس مجلس 
من  رمــزاً  الــفــردان،  مجموعة  إدارة 
ليس  الــلــؤلــؤ  عــالــم  فــي  التميز  رمـــوز 
جميع  في  بل  فحسب  المنطقة  في 

أنحاء العالم. 
 على امتداد ثالثة أجيال، 

للمجوهرات  نــودار  لعالمة  بضّمها  الفردان  مجوهرات  تفخر 
ضــمــن عــالمــاتــهــا الــفــاخــرة، وهـــي الــعــالمــة الــتــي أبــدعــتــهــا نــور 
الـــفـــردان، الــُمــصــّمــمــة الــقــطــريــة الــمــرمــوقــة وابــنــة الــســيــد علي 
ورئيس  الفردان  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الفردان 

مجوهرات الفردان.
للمنطقة  التاريخي  واإلرث  المحلية  الثقافة  من  ومتخذة 
مصدر إلهام واعتزاز لها، أبدعت نور الفردان في خلق تصاميم 

ُمبتكرة وإبداعية مع لمسات أنيقة وأصيلة ُمفعمة بالجمال.
 وراكمت مجوهرات الفردان على مر السنين نمواً وازدهاراً 
سنة  الــفــردان  لمجوهرات  األول  المتجر  افتتاح  منذ  كبيرين 
١٩٥٤. ولــكــي تــكــون الــعــالمــة فــي حــجــم الــتــطــلــعــات والــطــلــب 
عروضها  الفردان  مجوهرات  طّورت  ُمنتجاتها،  على  الُمتزايد 
مع  مهمة  شــراكــات  عقدت  حيث  التجارية  أنشطتها  ومــجــال 
كبرى دور المجوهرات والساعات العالمية، لتشمل معروضات 
أشهر  بين  من  عالمة   ٦٠ يفوق  ما  اليوم  الفردان  مجوهرات 
على  الطلب  نمو  ومــع  العالمية.  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  وأفــخــم 
استثنائيين  وازدهاراً  مجوهرات الفردان، عرفت العالمة نمواً 
من  انتقلت  حيث  ُمــشــّرفــاً،  تاريخاً  معهما  راكمت  باستمرار، 
على  ُمــوّزعــة  راقــيــة  متاجر  سلسلة  إلــى  محلي  متجر 
كافة أنحاء الدوحة.  وتحظى مجوهرات 
الــــفــــردان الـــيـــوم بــمــكــانــة مـــرمـــوقـــة في 
الدولي  الصعيد  على  المجوهرات  عالم 
قيم  تبقى  حيث  العالمية،  األسواق  ونمو 
العالمة  إلهام  مصدر  وتاريخها  العائلة 
ويبقى طموحها االستمرار في التألق 
دوماً  األفضل  يمنح  ما  والريادة 

للعمالء. 
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تقّدم تصاميم أنيقة وقطعاً فاخرة

تعرض أرقى الموديالت حصرياً في جناح الفردان

كتب ـ عاطف الجبالي:

أعــلــنــت شــركــُة مــجــوهــرات BUTANI عــن تــقــديــم أحــدث 
ابتكاراتها خالل ُمشاركتها في النسخة السابعة 
عــشــرة مـــن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
ومنذ  الــفــردان،  جناح  في  حصريًا  والساعات 
قطًعا  تنتج  صغيرة  كورشة   BUTANI إنشاء
ــــا، نــمــت الــعــالمــة  مـــتـــفـــردة مــصــنــوعــة يــــدويً
التجارية لتقدم بعد ذلك مجموعة فنية رائعة 

تحاكي أسلوب دار األزياء الراقية.
بهيكل   BUTANI مـــجـــوهـــرات  وتــتــمــتــع 
بشكل  عليه  الــتــعــرف  يمكن  مميز  تصميم 
الذي  المعاصر  الــمــرآة  أسلوب  يعكس  فــوري 
يـــتـــراوح مــا بــيــن الــتــصــامــيــم األنــيــقــة والقطع 

الفاخرة.
كــبــار  مــــن   BUTANI عـــمـــالء  وبـــفـــضـــل 
 BUTANI عـــالمـــة  وّســـعـــت  الــشــخــصــيــات، 
الــتــجــاريــة نــطــاق أعــمــالــهــا إلـــى مــتــاجــر البيع 
بالتجزئة في هونغ كونغ وماكاو، ويوجد لديها 
أكثر من ١٠٠ فرع للبيع بالتجزئة في جميع 

أنحاء العالم.
من  واحــدة   BUTANI مجوهرات وتعتبر 
أكــثــر األســمــاء الـــرائـــدة والــمــعــروفــة فــي عالم 
مجوهرات الزفاف، سواء كان خاتم خطوبة أو 
مجموعة فنية جميلة تتألف من قالدة وحلق 

وأقراط وسوار ُمتناغَمين.
جناح  فــي   BUTANI مــجــوهــرات وتــقــدم 
ــــفــــردان تــشــكــيــلــة فـــي قــمــة الــــــذوق الـــراقـــي  ال
واإلحـــســـاس بــاالبــتــكــار، والـــتـــي تــظــهــر إطـــالق 
العنان للبهجة بتركيبة واضحة ودقيقة صنعت 

بحرفية وتناسب ليلة العمر.
تشكيلة   BUTANI مـــجـــوهـــرات  وتـــقـــدم 

مبهرة  فنية  أعــمــاًال  يخلق  مما  الفخامة  أوج  تعرض  لــألعــراس 
وشخصية ترمز لالحتفال بأغلى لحظة في الحياة.

في   ١٩٧٧ عــام  قي   BUTANI مجوهرات  شركة  وتأّسست 

صناعة  مجال  في  وكبيرة  طيبة  بسمعة  وتشتهر  كونغ،  هونج 
المجوهرات الفاخرة التي يستخدم فيها أفضل األحجار الكريمة 

والصناعة اليدوية المتميزة.
وتــتــمــيــز مــــوديــــالت شـــركـــة مـــجـــوهـــرات 
الــــــدوحــــــة  مــــــعــــــرض  خـــــــــالل   BUTANI
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات بــلــمــعــان يخطف 
يجذب  وجــمــال  العقول  تبهر  ودقـــة  األنــظــار 
عنوانًا   BUTANI مجوهرات وتمثل  القلوب. 
وســاعــات  العمر  ليلة  تناسب  الــتــي  للفخامة 
الفرحة التي ترسم األلفة بين القلوب وااللتقاء 

بين العرائس ببريق ال مثيل له.
مرادًفا  الــفــردان  مجوهرات  وتعتبر  هــذا، 
والجودة،  والروعة  والجمال  واإلبــداع  للتفّرد 
بالشرق  مجوهرات  شركة  أفضل  يجعلها  ما 
قطر  فــي  األعـــرق  الشركة  وتتميز  األوســـط، 
بأنها الوكيل الحصري لُكبرى دور المجوهرات 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي.
ويــســتــحــوذ جـــنـــاح الــــفــــردان عــلــى اهــتــمــام 
الطيبة  الــســمــعــة  بــفــضــل  الــمــعــرض  جــمــهــور 
والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة بدعم 
مـــن الــنــجــاح الــُمــتــواصــل واإلبــــــداع فـــي تقديم 
أحدث موديالت المجوهرات والساعات والتي 
تلّبي تطّلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة 
والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولـــى 

من عالمات تجارية حصرية عالمية.
ما  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــًرا 
هـــو جــديــد وحــرصــهــا عــلــى الــُمــحــافــظــة على 
ـــتـــراث الــعــريــق ومـــواكـــبـــة الــعــصــر الــحــديــث،  ال
الطليعة  فـــي  الــــفــــردان  مـــجـــوهـــرات  أضـــحـــت 
بمفاهيمها المتطّورة والتي تضع عمالءها في 
صـــدارة أولــويــاتــهــا، ويمثل جــنــاح الــفــردان في 
معرض الدوحة للمجوهرات خير شاهد على 

إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها. 
ويقّدم جناح الفردان للجمهور تجربة رائعة للتعّرف على آخر 

صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

أقراط غاية في 
الجمال من 

الماس والياقوت 
تزن ٤١٫٨٤ 
قيراط

أقراط من الزمرد 
والماس تزن ٢٩٫١٧ 

قيراط

أقراط من الماس 
والياقوت األزرق تزن 
٢١٫٠٨ قيراط

خاتم من الماس والياقوت 
األحمر  يزن ١٫٩٨ قيراط

خاتم من الماس والياقوت 
األزرق يزن ٥٫٠٥ قيراط

خاتم من الزمرد والماس 
يزن ٩٫٧٣ قيراط

خواتم رائعة من الزمرد والماس 
والياقوت األزرق
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..رائدة صناعة المجوهرات الفاخرة  

كتب ـ عاطف الجبالي:
السابعة  النسخة  في  حكيم  جورج  مجوهرات  تشارك 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي 
الجاري  فبراير   ٢٩ إلــى   ٢٤ من  الفترة  في  خــالل  يقام 
تحت مظلة جناح الفردان، حيث تقدم الشركة مجموعة 
رائعة من المجوهرات وقطعاً فريدة من نوعها لرفاهية 

فاخرة وسحر ال يقاوم.
وتمثل مجوهرات جورج حكيم قصة مثابرة واستمرار 
وإتقان وحرفية فريدة واهتمام بأدق التفاصيل جعلت 
من اسم عائلة جورج حكيم ينمو باستمرار ليصبح اسماً 

مميزاً في عالم المجوهرات.

 بدأ جورج حكيم رحلته في عالم صناعة المجوهرات 
المجوهرات  بصناعة  العائلة  واستمرت   ،١٨٧٥ عام  في 
أحفاده  إلى  الحرفة  جــورج  وّرث  حيث  هــذا،  يومنا  إلى 
على  للحصول  سعياً  العالم  جابوا  الذين  أحفاده  وأحفاد 

أجمل األحجار الكريمة.
عائلة  أحفاد  يسعى  عاماً   ١٤٥ من  أكثر  مــرور  وبعد 
دمجهم  بعد  النجاح  من  المزيد  لتحقيق  حكيم  جــورج 
ليصبحوا  المجوهرات  صناعة  في  والعبقرية  العاطفة 
صنعوا  أن  وبعد  وخصوصاً  العالم  في  األسماء  أهم  من 
لــنــفــســهــم اســـمـــاً فـــي عــاصــمــة الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

المرموقة.

أعــرق  مــن  لــلــمــجــوهــرات  حكيم  جـــورج  دار  وتــعــتــبــر 
الشرق  فــي  الرفيعة  الــمــجــوهــرات  صناعة  دور  وأقـــدم 
األوسط والتي ترتكز على عراقة الماضي لتصنع أجمل 

القطع المعاشرة التي تدهش الزبائن.
وبدأت قصة مجوهرات جورج حكيم في عام ١٨٧٥ 
ثم  المجوهرات  بصناعة  الجد  حكيم  جــورج  بــدأ  حيث 
انتقلت إلى إلياس االبن ثم جورج الحفيد ومنه إلى أبنائه 

الذين يمثلون الجيل الرابع من العائلة.
الساعة  دقات  كما  مستمرة  حكيم  جورج  مجوهرات 
مع  دائـــم  تــواصــل  على  محالهم  تبقى  أن  تــأمــل  الثابتة 

الزبائن وأن تنال منتجاتهم الفخمة إعجاب العمالء.

مختلفة  بــالــمــاس  تــتــزيــن  مــتــدلــيــة  أقـــــراط 

وأحجار مميزة مع اللؤلؤ األبيض

خاتم فاخر من الذهب األبيض مزين 

محاطين  إجاصة  شكل  على  بحجرتين 

بالماس البراق

Solitaire & wedding ring-  سوليتير 

مع خاتم الزواج مرصعة بالماس ومزينة 

بأحجار مختلفة الشكل

سوار مشغول من الذهب األبيض ومرصع بالماس
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تشارك تحت مظلة جناح الفردان

تقدم أرقى المجوهرات باأللماس  
 كتب ـ عاطف الجبالي:

ــــي  ــــصــــول تـــــــــشـــــــــارك شــــــــركــــــــة ن
السابعة  النسخة  فــي  للمجوهرات 
عـــــشـــــرة مــــــن مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات حــيــث 
حصرياً  المجوهرات  أرقى  تعرض 
فـــي جــنــاح الــــفــــردان وذلــــك خــالل 
فــبــرايــر   ٢٩ ــــى  إل  ٢٤ مـــن  الـــفـــتـــرة 

الجاري.
وتــأســســت مـــجـــوهـــرات نــصــولــي 
حيث    ١٩٨٢ ســنــة  لــلــمــجــوهــرات 
ســـاهـــم عـــاطـــف نـــصـــولـــي بـــعـــد أن 
ــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــــوالي أكــــمــــل فـــــي ال
وفــن  األحــجــار  عــلــم  فــي  تخصصه 
الــصــيــاغــة، وأثـــمـــرت تــلــك الــجــهــود 
نصولي  لــمــكــانــة  تــرســيــخــاً  والــعــمــل 
لــلــمــجــوهــرات حــيــث أصــبــحــت من 
رواد هذه الصناعة محلياً وعالمياً. 
نصولي  مــجــوهــرات  اســتــطــاعــت 
مراكز  أهم  تتبوأ  أن  كبير  وبفخر 
تـــســـويـــق الـــمـــجـــوهـــرات فــــي لــبــنــان 
وذلــك  واألجنبية  العربية  والـــدول 
مجوهرات  إدارة  توجه  من  بدعم 
نصولي إلى كافة مجمعات التسويق 
والــتــصــنــيــع واألبـــــحـــــاث الــمــتــعــلــقــة 
بــــأحــــدث مــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه هـــذه 

الصناعة الراقية.
وتـــحـــرص مـــجـــوهـــرات نــصــولــي 
ــــواع األلــمــاس  عــلــى تــقــديــم أجــــود أن
بــأفــضــل األســــعــــار مـــا يــجــعــل لكل 
قطعة قيمتها الفعلية ترتفع قيمتها 
ارتباط  وساهم  السنين،  مرور  مع 
في  بــاأللــمــاس  نصولي  مــجــوهــرات 

اكتساب الشركة ثقة الجمهور.
الفردان  مجوهرات  وتعتبر  هذا 
والجمال  ـــداع  واإلب للتفرد  مــرادفــاً 
يجعلها  مـــا  والــــجــــودة،  والــــروعــــة 
بالشرق  مجوهرات  شركة  أفضل 
األعــرق  الشركة  وتتميز  األوســـط، 
فـــي قــطــر أنــهــا الــوكــيــل الــحــصــري 
لكبرى دور المجوهرات والساعات 

حول العالم.
وتـــشـــارك مــجــوهــرات الـــفـــردان 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في 
والـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــســابــعــة 
عـــشـــرة بـــأكـــبـــر جـــنـــاح فــــي تـــاريـــخ 
المعرض،  فــي  الشركة  مــشــاركــات 
أعرق  األكبر  الفردان  جناح  ويضم 
شــــركــــات صـــنـــاعـــة الـــمـــجـــوهـــرات 

والساعات حول العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان على 
اهــتــمــام جــمــهــور الــمــعــرض بفضل 
العريق  ــتــاريــخ  وال الــطــيــبــة  الــســمــعــة 
الذي تتمتع به الشركة نتيجة النجاح 
المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث 
والساعات  الــمــجــوهــرات  مــوديــالت 
والتي تلبي تطلعات زبائن الشركة، 
لمحبي  األولـــى  الوجهة  يجعلها  مــا 
من  والساعات  المجوهرات  اقتناء 

عالمات تجارية حصرية عالمية.
ــــظــــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فــي  ون
وحرصها  جديد  هو  ما  كل  تقديم 
على المحافظة على التراث العريق 
أضحت  الحديث،  العصر  ومواكبة 
الطليعة  فــي  الــفــردان  مــجــوهــرات 
تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها 
عــمــالءهــا فـــي صـــــدارة أولــويــاتــهــا، 
معرض  في  الــفــردان  جناح  ويمثل 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
خـــيـــر شــــاهــــد عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
للجمهور  الــفــردان  جناح  ويقدم 
تــجــربــة رائــعــة لــلــتــعــرف عــلــى آخــر 
صــــيــــحــــات عـــــالـــــم الــــمــــجــــوهــــرات 

والساعات الفاخرة.
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مجوهرات vie لعشاق ارتداء 
الخواتم بأسلوب عصري وفريد

بعد النجاح الباهر الذي حققته مجموعة «ستيال» بفضل تصاميمها األصيلة، تعود سارتورو هذه السنة لتكشف الستار عن 

مجموعة «Vie» في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. لكل عشاق ارتداء الخواتم بأسلوب عصري وأنيق، ال شك في 

أن مجموعة «Vie» ستضيف الكثير من التألق إلى إطاللتكم.

وانطالقاً من سعيها إلى إضفاء المزيد من الطابع الشخصي، تقدم مجموعة «Vie» تشكيلة واسعة من التصاميم األنيقة 

التي تتميز بتنوعها وتألقها. تضم المجموعة قطعاً مختلفة من القالدات وثالثة أشكال من األساور ونوعين من األقراط، 

تمضيتهم  أثناء  بالسعادة  سارتورو  زبائن  سيشعر  المتوفرة.  الخواتم  تصاميم  من  العديد  خالل  من  مرحاً  طابعاً  فتكتسي 

الوقت في تجربة مجموعة «Vie» الميسورة التكلفة، ال سيما أنها سهلة المنال ومتعددة االستعماالت.

تتميز مجموعة «Vie» بتصاميمها العملية التي تتماشى مع الحياة اليومية وذلك بفضل تصاميمها المتنوعة التي تسمح 

لكم باختيار ما ينسجم مع شخصيتكم ومزاجكم على حد سواء. 

على كل خاتم من هذه المجموعة.  فريداً  كما تتوفر أشكال عدة من أطقم خواتم األحجار الكريمة التي تضفي طابقاً 

ويتجلى التصميم المثالي في مجموعة «Vie» من خالل مزج ألوان الذهب الزهري واألصفر واألبيض عيار ١٨ قيراطاً 

إلضافة المزيد من التفرد على إطاللة كل من يرتديها.

اختر مجموعتك الخاصة واترك بصمتك عليها!
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كتب ـ عاطف الجبالي: 

تقديم  عــن   YEPREM مــجــوهــرات شــركــة  أعــلــنــت   
أرقـــى الــمــجــوهــرات حــصــريــاً فــي جــنــاح الـــفـــردان وذلــك 
المجوهرات  معرض  من  عشرة  السابعة  النسخة  خــالل 
والساعات التي تقام خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير 

الجاري. 
 YEPREM ومنذ عام ١٩٦٤ يُقّدم الُمصّمم العالمي 
واالحتراف،  اإلبــداع  من  بمزيج  المصنوعة  المجوهرات 
وذلك إلغناء التعابير الفردّية لمظهر المرأة حول العالم. 
خــّالقــة  مــجــوهــرات  بــتــقــديــم   YEPREM وتــمــّيــزت
مظهرها  على  الضوء  وتسّلط  الحياة  مدى  المرأة  ترافق 

األنيق األنثوي. 
 وتتميز مجوهرات YEPREM بأن كل قطعة تتمتع 
 YEPREM وتضع والفخمة.  الثمينة  المواد  من  بمزيج 
باألناقة  تشع  الّتي  المجوهرات  ابتكار  في  جديدة  أسساً 

الكالسيكّية باإلضافة إلى روعة الحداثة.
 مجوهرات YEPREM ُمستوحاة وُمقّدمة لكل امرأة 
 YEPREM قوية تحّدت الصعوبات لتصنع التغّير. وتقّدم
والفخر  واإلبـــداع  للتقدم  نمطاً  تشّكل  ُمــجــّردة  تصاميم 
حــيــث إن كــل قــطــعــة ُمــصــّمــمــة بــطــريــقــة مــرنــة وسهلة 

الحركة لتكون المجوهرات ُمريحة. 
واإلبــداع  للتفّرد  ُمــرادفــاً  الفردان  مجوهرات  وتعتبر   
شركة  أفضل  يجعلها  مــا  والــجــودة،  والــروعــة  والــجــمــال 
األعــرق  الشركة  وتتميز  األوســـط،  بالشرق  مــجــوهــرات 
في قطر بأنها الوكيل الحصري لكبرى دور المجوهرات 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي. 
 ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض 
به  تتمتع  الــذي  العريق  والــتــاريــخ  الطّيبة  السمعة  بفضل 
تقديم  في  واإلبــداع  الُمتواصل  النجاح  من  بدعم  الشركة 
أحـــدث مـــوديـــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي تلبي 
تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لُمحبي 
اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مـــن عـــالمـــات تــجــاريــة 

حصرية عالمية. 
جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً   
وُمواكبة  العريق  التراث  على  الُمحافظة  على  وحرصها 
العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان في الطليعة 
صــدارة  في  عمالءها  تضع  والتي  الُمتطورة  بمفاهيمها 
ــفــردان فــي مــعــرض الــدوحــة  أولــويــاتــهــا، ويمثل جــنــاح ال
للمجوهرات خير شاهد على استراتيجية الشركة المبنية 

على ثقة زبائنها.  
 ويُقّدم جناح الفردان للجمهور تجربة رائعة للتعّرف 
على آخر صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة. 

.. تعرض مجوهرات تشع باألناقة الكالسيكّية

14
الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 م



مجوهرات REV..تمزج بين األلماس البراق واألحجار الكريمة 

تكشف «مارلي نيويورك» النقاب عن مجموعة REV التي تمثل ثورًة من االبتكار والتقنية، وتجد هذه المجموعة المستوحاة من كلمة Reve، أي «الحلم» 
بالفرنسية، الروَح الحالية التي تتميز بها مدينة نيويورك. 

وكلمة «ريف» هي أيًضا اختصار لكلمة Revolution أي الثورة، للتركيز على فكرة الثورة من خالل االبتكار. وتعكس هذه المجموعة حلم «مارلي» في ابتكار 
التصاميم الثورية من أجل تسليط الضوء على الهندسة المعمارية التي تمّيز مدينة نيويورك.

وتجد مجموعة REV من Cleo الحرفية العالية في تصاميم «مارلي نيويورك»، وتحاكي المشاعر القوية والتقنية العالية من خالل تصاميمها المبتكرة. 
وهذا، وتمزج مجوهرات REV ما بين الذهب المصقول واأللماس البراق واألحجار الكريمة من أجل ابتكار تصاميم يمكن لكل امرأة أن ترتديها لتعكس جمالها 

وقوتها.
ستعرض هذه المجموعة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي يُقام من ٢٥ - ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.  

تطرح أحدث إبداعاتها في جناح الفردان
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عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير
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جاسم السيد رئيس مجلس إدارة النادي القطري لهواة الساعات:

ـــــســـــاعـــــات ـــــاعـــــة ال ـــــــي صـــــن ــــة ف ــــدم ــــخ ــــت ــــس ــــم ـــــســـــات تــــــتــــــنــــــاول الــــتــــقــــنــــيــــات ال ــــم جـــــل ــــظ ــــن ــــــــادي ي ــــــــن ال

نهدف إلى نشر ثقافة الساعات وجمع عشاقها تحت مظلة واحدة
كتب- عبداهللا نــــور:

يــشــارك الـــنـــادي الــقــطــري لــهــواة الــســاعــات 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
فـــي نــســخــتــه الــســابــعــة عـــشـــرة، حــيــث يــعــرض 
مجموعة من المقتنيات النادرة واإلصــدارات 
المحدودة، كما يعقد مجموعة من الجلسات 
المستخدمة  التقنيات  آخر  عن  والمحاضرات 

في صناعة الساعات.
وعــن أهـــداف ورســالــة الــنــادي، قــال السيد 
الــنــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــســيــد،  جــاســم 
 ] لـ  حــوار  في  الساعات،  لهواة  القطري 
عـــلـــى هــــامــــش جــــنــــاح الـــــنـــــادي فــــي مــعــرض 
المجوهرات: «فكرة تأسيس النادي بدأت منذ 
سنتين من قبل مجموعة من عشاق الساعات 
الذين يجمعهم حب الساعات وشغف امتالكها، 
إن  حيث  الــســاعــات،  ثقافة  نشر  إلــى  والــســعــي 
الساعة ال تعتبر أداة لمعرفة الوقت أو للتزين 
من  الكثير  على  تحتوي  قطعة  ولكنها  بــهــا، 
وجملة  صناعتها،  في  تدخل  التي  التعقيدات 
علًما  تبقى  فهي  الجمالية،  االعــتــبــارات  مــن 

قائًما بحد ذاته».

وأضــاف: نسعى من خالل النادي إلى نشر 
في  المستخدمة  والتقنيات  بالساعات  التوعية 
وقيمتها  أدائها  وتقييم  وميزاتها،  صناعتها، 
الفعلية، وأنواعها مثل ساعات المونفيس التي 
تــقــوم فــكــرتــهــا عــلــى الــقــمــر وهـــنـــاك ســاعــات 
المستخدمة  والــمــعــادن  تــوربــيــون،  نـــوع  مــن 
أو  الــذهــب  مثل  ومــواصــفــاتــهــا،  صناعتها  فــي 

البالتينيوم أو الستانلستيل.

وأشار إلى أن النادي يحتضن ٥٢ عضواً في 

دورياً  التجمع  على  يحرصون  الحالي،  الوقت 

وقال  التوعوية.  والجلسات  المحاضرات  لعقد 

إن النادي طرح إصدارين جديدين من شركات 

عريقة وكــبــيــرة، األولـــى مــن شــركــة شــوبــارد 

الــفــردان،  مجوهرات  مع  بالتعاون  العريقة، 

وقـــد تــمــت بــــدءاً مــن تصميم الــســاعــة ووضــع 

الثانية  والساعة  المستخدمة،  واأللــوان  الفكرة 

هي من عالمة تودور بالتعاون مجموعة ٥١ 

إيست، وكانت من الساعات الراقية.

وتابع حديثه قائالً: نود أن نتوجه بالشكر إلى 

كل من ساهم معنا في نشر ثقافة الساعات، 

وتوفير الخبراء والمتخصصين لشرح التقنيات 

في  وأيًضا  الساعات،  صناعة  في  المستخدمة 

عقد زيــارات إلى مصانع الساعات والمعارض 

الدولية المتخصصة مثل SIHH في سويسرا.
الدوحة  معرض  في  النادي  مشاركة  وعن 
إلى  تهدف  إنها  قال  والساعات،  للمجوهرات 
المتخصصين  ودعــــوة  الــســاعــات  ثــقــافــة  نــشــر 
لــلــمــشــاركــة فـــي ســلــســلــة الـــمـــحـــاضـــرات الــتــي 
نــعــقــدهــا، لــشــرح الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة في 
من  يسعى  الــنــادي  أن  كما  الــســاعــات،  صناعة 
التي  لنشاطاته  الترويج  إلــى  مشاركته  خــالل 

ينظمها لعشاق الساعات.



ــة  ــخــام ــف ـــرات يــــواصــــل نـــجـــاحـــاتـــه والـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة رّســــخــــت كــــل مـــعـــانـــي ال ـــجـــوه ـــم ـــرض ال ـــع ــــاري: م ــــصـــــ نــــــورة األن

مجـوهـرات بابيـون عـالمة قـطـرية تمتاز بالرقي والجمال الحقيقي 
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مجمـوعـةمجـوهـرات بابيــون:مجمـوعـةمجـوهـرات بابيــون:
 فخامة األحجار الكريمة وبريق الذهب األبيض ورقي األلماس  فخامة األحجار الكريمة وبريق الذهب األبيض ورقي األلماس 

هي المجموعة الرئيسية لمجوهرات بابيون وتم إطالقها ألول مرة سنة ٢٠١٥  وتحمل اسم العالمة 
التجارية للبوتيك، وتعني باللغة الفرنسية فراشة، حيث تعكس هذه المجموعة هوية التصميم وفخامة 
العالمة التجارية لمجوهرات بابيون، في  الوقت نفسه ضمن قالب إبداعي وفني عّبر عنه المزيج الُمتناغم 
من المجوهرات الُمتميزة بتصميمات ومنحنيات ساحرة برزت من خالل المزج بين الذهب واأللماس 
واألحجار الكريمة باختالف ألوانها مع اللؤلؤ، فتشّكلت مجموعة من األقراط والعقود والخواتم الساحرة على 
شكل فراشات بأحجام ُمختلفة لتتمازج الطبيعة بالحس الفني للُمصّممة القطرية السيدة نورة األنصاري 
التي مزجت بين األصالة القطرية والحداثة العالمية ضمن رؤية ُمنفردة لتشكيلة من المجوهرات الراقية 

والمتأللئة بأناقة اللؤلؤ وفخامة األحجار الكريمة وبريق الذهب األبيض ورقي األلماس.

متابعـة - أحمـد شـرف: 

 تــعــد مــجــوهــرات بــابــيــون عــالمــة قطرية 
بــمــواصــفــات عــالــمــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى من 
ـــجـــودة  ـــكـــار وال ـــت اإلبـــــــداع والـــفـــخـــامـــة واالب
رائعـاً  مزيجاً  تعطي  حيث  الرفيع،  والذوق 
والجمال  الــُرقــي  معاني  كل  عن  وُمــعــّبــراً 

الحقيقي. 
 وقــــالــــت الـــســـيـــدة نــــــورة األنـــــصـــــاري ُمــصــّمــمــة 
بابيون:  مجوهرات  ومالكة  وصاحبة  القطرية  المجوهرات 
بإقبال  يحظى  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  إن 
إقباالً  جناحنا  يشهد  كما  نجاحاته،  ويواصل  الــزوار  من  كبير 
ُمتميزاً وإشادة كبيرة من الزوار بماركاتنا العالمية وعالماتنا 
جناحنا  زوار  إعــجــاب  مــعــروضــاتــنــا  نــالــت  حــيــث  الــتــجــاريــة، 
بالمعرض وزبائننا، وتعد النسخة الحالية من معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات األفضل على اإلطالق ألنها رّسخت كل 
معاني الفخامة والتألق والنجاح، فعندما تضافرت كل الجهود 
من الجميع تحقق هذا الرقي والنجاح، فقد كان هناك إصرار 
وتحد وعزيمة من الجميع إلخراج هذه النسخة الحالية بهذا 
الشكل الرائع والتنظيم المتميز، وأن تكون ُمحاطة بكل عوامل 
على  قــوي  فعل  رد  له  كــان  تأكيد  بكل  وهــذا  والتفوق،  النجاح 
العارضين والُمشاركين والشركات الُمصّنعة حيث نال المعرض 
إعجاب الجميع بهذا التنظيم واإلقبال الرائع واالهتمام الكامل 
المعرض  على  والقائمين  والُمنّظمين  المسؤولين  قبل  مــن 
ودعم الدولة والمجلس الوطني للسياحة ما ظهر واضحاً وكان 
الُمشّرفة  الــصــورة  بهذه  المعرض  لظهور  اإليــجــابــي  األثــر  لــه 
وبالُمشاركين  به  وأشــادوا  الــزوار،  استحسان  والقــى  والرائعة 
والشركات العارضة والعالمات التجارية الفاخرة التي يضمها 
في نسخته الحالية السابعة عشرة في مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات والتي تستمر حتى غد السبت ٢٩ فبراير. 

تضافر كل 
الجهود جعل 

المعرض يخرج 
بهذه الصورة 

الُمشّرفة 
والرائعة

م

 تــعــد مــج
بــمــواصــفــا
اإلبـــــــداع
والذوق
وُمــعــّبــر
الحقيق
 وقــــالــــت الـــســـي
وصا القطرية  المجوهرات 
للمجو الــدوحــة  معرض  إن 
ن ويواصل الــزوار من كبير 
ُمتميزاً وإشادة كبيرة من ال
مــ نــالــت  حــيــث  الــتــجــاريــة، 
بالمعرض وزبائننا، وتعد الن

تحظى بإقبال متميز وإشـادة كبيرة من الزوار



 تعرض قطعاً من المقتنيات الثمينة بجناحها في المعرض

ــة ــل ــجــمــي ـــي وبــيــئــتــنــا ال ـــوطـــن ــــن عــشــقــي ل ـــار مــجــمــوعــتــي «الــــجــــيـــــــــوان» م ـــك ـــت ـــوحـــيـــت اب ـــف: اســـت ـــل ـــخ ـــي ال مـــريـــم عـــل

أرتس أند جيمس.. ملتقى الروائـع العالميــة النادرة والفـريـدة أرتس أند جيمس.. ملتقى الروائـع العالميــة النادرة والفـريـدة 
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متابعـة - أحمـد شــرف: 

مديرة  الخلف  علي  مريم  السيدة  قالت 
تــطــويــر األعـــمـــال بــالــتــحــف والــمــجــوهــرات 
القطرية  والمصممة  جيمس»  أنــد  «أرتــس 
لــلــمــجــوهــرات عـــن أحــــدث ابــتــكــاراتــهــا في 
تصميم المجوهرات والتي أعدتها خصيصاً 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  لمعرض 
والتي  عــشــرة  السابعة  الحالية  نسخته  فــي 

تستمر حتى غد السبت  ٢٩ فبراير الجاري.
ــــدء فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر بــتــصــمــيــم  ــــب عـــنـــد ال
الخروج  أحاول  عام،  كل  في  مجوهراتي 
ولكن  الــتــراثــي  الــنــطــاق  عــن  الــشــيء  بعض 
اعـــتـــزازي بــمــوطــنــي، وبـــحـــري، ورمــلــي، 
الجميلة  وبيئته  بلدي  ومكونات  ونخلي، 
شدتني  واألصــيــلــة  المتميزة  بتفاصيلها 
فــي  لــــإلبــــداع  وألــهــمــتــنــي  غـــيـــرهـــا،  دون 
تــصــامــيــم مــجــمــوعــتــي مـــن الــمــجــوهــرات 

لهذا العام تحت مسمى «الجيوان».
والثمينة  الجميلة  اللؤلؤة  هي  «الجيوان» 
لتمتعها بالصفاء والنقاء والستدارتها  نظراً 

المكتملة.
يمت  ال  االســـــم  أن  الــبــعــض  يــعــتــقــد  قـــد 
لهذا  لمجموعتي  الخارجي  بالشكل  بصلة 
العام حيث لم يتم استخدام أٍي من الآللئ 
أنتقى  أن  تعمدت  ولكنني  تصميمها،  فــي 
اســـم أفــضــل وأجـــــود أنـــــواع الــلــؤلــؤ ألطلقه 
حيث  قلبي،  على  العزيزة  مجموعتي  على 
شبهت شكلها الخارجي باللؤلؤة الكبيرة في 
اللؤلؤ  استخراج  رؤيــة  اعتدنا  وقــد  الحجم، 
الثمين من المحارة ولكن هنا نرى أن ما 
هو أثمن بالنسبة لي شخصياً موجود داخل 

اللؤلؤة الثمينة بحد ذاتها.
اختياري  وسبب  للتصميم  بالنسبة  أمــا 

للرموز التراثية الثالثة فهي كالتالي:
«الــقــارب»:  بقلبها  يــوجــد  الــتــي   ١ القطعة 

تتميز هذه القطعة باللونين الذهبي واألزرق 
واللذين يمثالن الكثبان الرملية والبحر وقد 
تعمدت أن أضع بقلبها «اللنج» والتي كانت 
في الماضي من الوسائل األساسية في طلب 
لصيد  استخدامها  يتم  كــان  حيث  الــــرزق، 
السمك واســتــخــراج الــلــؤلــؤ وبــاتــت مــصــدراً 
والتجارة  االقتصاد  نمو  في  رئيسياً  وسبباً 

القطرية. 
«الــمــهــا  بــقــلــبــهــا  يـــوجـــد  الـــتـــي   ٢ القطعة 
وجه  بألوان  القطعة  هذه  تتميز  العربية»: 
المها العربية من الخارج، وسبب اختياري 
لحيوان المها بالذات ألنه يعتبر رمزاً للتراث 
القطري وهي أحد أكثر الحيوانات المهددة 
لها  محميات  إنشاء  تم  والتي  بــاالنــقــراض، 
المها  وأصبحت  عليها،  للحفاظ  قطر  في 
رمــــــزاً لــقــطــر الــمــاضــي والـــحـــاضـــر، حيث 
من  للعديد  كشعار  حالياً  استخدامها  يتم 
الــمــؤســســات والــشــركــات الــقــطــريــة الــرائــدة 

عالمياً.
«الصقر»:  بقلبها  يــوجــد  الــتــي   ٣ القطعة 
في  الذهبية  بالنخلة  القطعة  هــذه  تتميز 
هنا  النخلة  استخدام  تعمدت  وقــد  الــخــارج 
التي ترمز للكرم والعطاء والخير المتجدد، 
تــلــك الــصــفــات الــتــي تــمــتــاز بــهــا حكومتنا 

الرشيدة والشعب القطري الكريم.
ســـبـــب اخــــتــــيــــاري لـــلـــصـــقـــر فــــي هـــذه 
الــقــطــعــة هـــو أن الــصــقــر يــعــد مـــن أثــمــن 
المنطقة  فــي  الــجــارحــة  الــطــيــور  وأغــلــى 
لــلــصــيــد في  وقـــد تــم اســتــخــدامــه قــديــمــاً 
رمز  هي  التي  القطرية  البادية  البادية، 

والفصاحة. والقوة  للعنفوان 
قديماً  اصطياده  يتم  الصقر  كان  وقد 
أحد  ليصبح  الصيد  على  بعناية  وتدريبه 
مــصــادر الــــرزق ألهـــل الــبــاديــة، أمـــا اآلن 
من  يعد  أو»المقناص»  بالصقور  فالصيد 

القطرية. الهوايات  وأجمل  أثمن 



تُحلّق في سماء الفخامة بروح عصرية  

علي بن علي الكجوري .. روائع ُمتفّردة للباحثين عن الجمال الراقي

فـــي يـــومـــنـــا هـــــذا  تـــريـــد الــــمــــرأة كـــل شـــــيء، حــيــث 
متطلبة  والــعــشــريــن  الـــحـــادي  الــقــرن  فــى  حــيــاتــهــا  إن 
حياتها  عن  ا  جــدً مختلفة  أنها  عن  فضال  حد،  ألقصى 
األنــوثــة  توقعات  جعل  مــا  وهــذا  السابقة؛  العصور  فــي 
بين  الجمع  ناحية  من  وخاصة  جًدا،  عالية  المعاصرة 
العمل،  ظــروف  كانت  مهما  العملي  والجانب  األنــاقــة 
وطابع الحياة، وحتى أوقات الفراغ والراحة، وال يوجد 
سوى عالمة الساعات الراقية المبتكرة ريتشارد ميل، 
والتوقعات،  المتطلبات  هــذه  إدراك  يمكنها  التي  هي 
محدود  بإصدار  نسائية  ساعة  العالمة  أصدرت  حيث 
هي ٠١-RM٠٧، تتميز بحجر اليشم أو الجاد؛ الجميل 
ــــذي يــزيــن الــمــيــنــاء؛ والـــــذي يــرمــز  األخـــضـــر الـــلـــون ال
بطبيعته إلى القوة والحضور والحكمة وكذلك رجاحة 
المرأة  إليها  تحتاج  الــذي  الصفات  مزيج  وهو  العقل.. 

المعاصرة.
فى قلب هذه التحفة الجديدة تنبض حركة مصممة 
أوتوماتيكية  حركة  وهــى   ،CRMA٢ كاليبر  داخلياً 
من  خصيصاً  مطورة  التصميم،  هيكلية  األداء  عالية 
أســاســيــة  بصفيحة  وتــتــمــيــز   ،RMساعة٠١-٠٧ أجـــل 

وجسور مصنعة من التيتانيوم من الدرجة ٥ .
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فخامة المرأة المعاصرة

آر إف .. الخطوط العصرية
والتفاصيل الثمينة

دامياني .. الترصيع على أنبل المعادن
منذ عقود، ظل اسم دار المجوهرات اإليطالية العريقة «دامياني» نبعا يفيض 

باالستعانة  مجوهراتها  الــدار  هذه  تبدع  حيث  واألصــالــة،  بالفخامة 
بالمهارات اليدوية األصيلة، للمصممين والحرفيين والمهندسين 
والمصممين المهرة العاملين في الدار، وتوظف في ذلك أكثر 
المعادن،  أنبل  على  لترصعها  ونفاسة،  نقاء  الكريمة  األحجار 
وتغمرها بجمال الطلة وسحر المظهر، فتخرج من كل قطعة 

منها تحفة فنية متكاملة السمات الجمالية.
تبدعها   التي  الراقية  المجوهرات  تميزت  ولطالما 
واالبتكار؛  والــبــراعــة  والــرقــي  باألناقة  دامــيــانــي؛ 

حيث يتم إبراز جماليات هذه المجوهرات من 
الحرفية  والمهارات  المتطورة،  التصاميم  خالل 

جوهرة  كــل  تتميز  حين  وفــي  األولـــى.  الــدرجــة  مــن 
والشغف،  بالعاطفة  مغلفة  بأنها  دامياني   دار   من  تخرج 

فإن هذه الجواهر وصلت إلى أعظم تعبير عنها مع مجموعة  
ماستربيس  من المجوهرات الفاخرة.

آر سي إم.. احتفاء 
بالنقاء والجودة

إم»  ســــي  «آر  دار  ــــــدأت  ب أن  مـــنـــذ 
اإليـــطـــالـــيـــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات، فـــي إمــــداد 
عــالــم اإلبـــداعـــات الــفــاخــرة بــإصــداراتــهــا 
الــمــجــوهــرة، مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ عــامــاً؛ 
هذه  فــي  المرموق  مكانها  تحتل  وهــي 
لتصل  العالمي،  المستوى  على  الصناعة 
شهرة تصاميمها الساحرة إلى كل مكان 
دول  من  وغيرها  قطر،  دولة  والسيما 
المنطقة بشكل عام؛ إذ إن ارتباط شهرة 
هذه الدار بأشهر الشخصيات واهتمامها 
بــالــتــصــامــيــم الــمــســتــوحــاة مـــن الــبــيــئــة، 

جعالها من األسماء األكثر شهرة.
ومن بين أهم ما يميز «آر سي إم»، 
بتصاميم  حصرية  مجوهرات  ابتكارها 
جــذابــة، تناسب نــســاء الــشــرق األوســـط، 
من  قيمتها  تنبع  مجوهرة  قطع  وهــي 
األحجار  بمختلف  المرصعة  تصاميمها 
الكريمة عالية النقاء والجودة، وتحتفي 

الــثــري،  المنطقة  بـــإرث 
قيمها  مع  وتتناغم 

األصـــيـــلـــة، ويــعــد 
ــــهــــا  كــــــــــــل مــــن
تتناقله  كنزاً 

األجيال.
ها
ر؛
من

رفية 
جوهرة 

والشغف،  فة
ها مع مجموعة

وصف إبداعات دار ار إف جولز لصناعة 
المجوهرات الراقية بأنها نتاج تدفق ثالثة 
عــنــاصــر، تمثل مــبــادئ عــمــل هـــذه الـــدار، 
التصميم  ورقـــي  الطبيعة  استلهام  وهــي 
والمهارة الحرفية التي تتجسد من خالل 
ثــقــافــة صــيــاغــة الـــمـــجـــوهـــرات فـــي أروع 

صورها، لتظّل هذه الفكرة الثابتة وراء 
الـــروح الــتــي تــســري داخـــل كّل 

قطعة من قطع مجوهرات 
الــــــــــدار، والــــتــــي تــتــمــّثــل 
فـــي قــيــمــتــهــا الــجــمــالــيــة 

والعملّية واالقتصادية.
وتـــقـــّدم الـــــدار عـــــدًدا من 

التي  والمجموعات،  التشكيالت 
تتمّيز تصاميمها باألصالة والقيمة 
من  المجوهرات،  لعالم  الحقيقية 

صياغتها  تّمت  جمالّية  رموز  خالل 
عبر  نقية،  وخــطــوط  عصرّية  بأشكال 

عن  فضًال  وحديثة،  أنيقة  لمسات  إضافة 
عنصر  كل  يزيد  حيث  الثمينة،  التفاصيل 
تبدعها  مجموعة  أّي  العناصر  هــذه  مــن 
الدار ألًقا وبريًقا دائَمين، فتهديها المرأة 
مــرهــفــة الــجــمــال نــاعــمــة األنـــوثـــة بــأبــهــى 

صورها.

..RM٠١-٠٧
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تجمع بشكل مثالي بين التقنية والزخرفة والذهب

ساعة  VIRTUOSO   X  من «بوفيه».. تتألق بجنـاح الصـالـون األزرق

متابعـة- أحمـد شـرف:

تشارك «بوفيه» في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
والمؤتمرات،  للمعارض  الــدوحــة  بمركز  الحالية  نسخته  فــي 
والممتد حتى غد السبت 29 فبرايرالجاري، تحت مظلة وكيلها 
ما  أحــدث  عرضت  حيث  األزرق،  الصالون  قطر  في  الحصري 
زوار  جانب  مــن  كبيراً  استحساناً  القــت  مــوديــالت،  مــن  لديها 
كشفت  المتخصصة.  موديالتها  بتنوع  أشــادوا  الذين  المعرض، 
 Virtuoso X» «Tourbillon ســاعــة  عــن   «Bovet 1822»
الجديدة بالكامل،وتقدم ساعة « Virtuoso X» ثالث مناطق 
بــراءة  على  حاصل  محلق  بتوربيون  وتتميز  متميزة،  زمنية 
باستخدام  أيــام  لعشرة  يــدوم  طاقة  باحتياطي  ويتمتع  اختراع 
برميل واحد فقط ُوضع إلى التوقيت المحلي في وسط المينا 
الجمع،  هــاوي  اختيار  مــن  ثانويتين،  زمنيتين  منطقتين  مــع 
 » ساعة  تُــعــّد  الجانبين.  كــال  على  متناغم  بشكل  معروضتين 
 «Ateliers BOVET» مفهوم في  ساعة  أول   «Virtuoso X
الجديد للدار، الذي ُطرح ليسمح بانخراط أكثر لهواة الجمع في 
 «Ateliers BOVET» قلب عملية صناعة الساعات اآلن. يركز
على النقش والرسم المنمنم والتكنولوجيا، ويتيح لهواة الجمع 

إضفاء طابع شخصي كامل على ساعاتهم، والعمل عن كثب مع 
لهم،  الخاص  الُمفّصل  الطراز  إلنشاء  المتخصصين  من  فريق 
ويجمع الوجه اآلخر لساعة «Virtuoso X Tourbillon» بين 

موهبة الحرفيين مع براعة النقاشين.
المينا  الرئيسيين  الحرفيين  من  األولــى  المجموعة  صنعت   
بتقنية «flinqué»، في أنقى التقاليد، في حين نقشت المجموعة 
الثانية الحركة بالكامل باستخدام فكرة «النقش الفليوريساني». 

الحركة  جسور  عبر  الــزخــارف  وتمّر  متمّيز  النقش  عمق 

لتوفير  المينا  مع  رائًعا  تباينًا  يوفر  مما  انقطاع،  أي  دون  من 

الوقت. لمعرفة  مذهلة  إمكانية 

من  بالعديد   «Virtuoso X Tourbillon» ساعة  تتميز 

الساعات  صناعة  عالم  فــي  مثيل  لها  يسبق  لــم  التي  األوجــه 

القابل   «®Amadeo» الــســاعــة  إطـــار  نــظــام  يــضــم  الــفــاخــرة. 

للتحويل.

تتوّفر ساعة «Virtuoso X Tourbillon» بالذهب األحمر أو 

الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا أو البالتين، وكما هو الحال مع 

ساعات «Bovet 1822» األخرى، تجمع بشكل مثالي بين تقنية 

صناعة الساعات والكرونومتر والفنون الزخرفية.



كتب - عبداهللا نـور 

قــــال الـــســـيـــد عـــبـــداهللا الـــمـــفـــتـــاح، الــرئــيــس 

التنفيذي لمجوهرات المفتاح، إن الدار خالل 

للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  مشاركتها 

والـــســـاعـــات تـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن األطــقــم 

والــتــشــكــيــالت الــمــخــصــصــة لــلــمــنــاســبــات من 

األطــقــم  أكــثــر  مــن  تعتبر  الــتــي  أرزانــــو  شــركــة 

شاريول  إلــى  باإلضافة  المعرض،  في  مبيعاً 

الساعات. في  المتخصصة 

يشهد  المفتاح  مجوهرات  جناح  أن  وأكــد 

العالمية  التجارية  العالمات  ممثلي  مشاركة 

الـــتـــي تــمــثــلــهــا، حــيــث إنـــهـــم مـــؤمـــنـــون بــقــوة 

معرض الدوحة ولديهم انطباع إيجابي عنه، 

خاصة بعد مشاركتهم في النسخ السابقة من 

المفتاح  مجوهرات  أن  إلى  ونوه  المعرض. 

بديكور  بمشاركتها  النسخة  هذه  في  تتميز 

جــديــد وعــرض قــطــع حــصــريــة جــديــدة من 

الــمــجــوهــرات والــســاعــات، وبــتــواجــد الــعــديــد 

ــتــي  ـــعـــالمـــات الـــعـــريـــقـــة ال مــــن بـــوتـــيـــكـــات ال

فــي  الــمــعــروضــات  أن  إلـــى  وأشــــار  تــمــثــلــهــا. 

وسط  بالتنوع،  تتسم  المجوهرات  معرض 

لتقديم  المشاركين  مختلف  بين  المنافسة 

تــســهــيــالت  هــــنــــاك  أن   ً مـــــؤكـــــدا األفـــــضـــــل، 

في  للمشاركين  الجمارك  قبل  من  قدمت 

الــمــفــتــاح  مــجــوهــرات  إن  وقـــال  الــمــعــرض. 

ممتد  ضمان  عــروض  مــع  منتجاتها  تقدم 

وتقديم  سنوات،  ثالث  إلى  سنتين  من 

مع  بــالــتــعــاون  الــصــيــانــة  خــدمــات 

الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  ورش 

تمثلها. التي 

CENTURY .. الهندسة الرقيقة

وتــحــتــضــن مـــجـــوهـــرات الـــمـــفـــتـــاح، تــحــت 

من   DRAGON STONE ساعات  مظلتها 

قوية  جــمــالــيــة  تــفــرض  الــتــي   ،CENTURY

المتكاملة  الــهــنــدســة  ذات  بعلبتها  وأزلـــيـــة، 

توقيعاً  بسرعة  أصبحت  الرقيقة،  والخطوط 

تحتوي  الوسط،  في  الدار.  به  اشتهرت  هاماً 

الــعــلــبــة عــلــى صــفــيــر ســانــتــشــوري، مــجــوهــرة 

مع  وجــهــاً  عــشــر  اثــنــي  ذات  تــخــدش  ال  أزلــيــة 

قبل  مــن  باليد  ومــقــدودة  مصقولة  أطـــراف 

 DRAGON ســــــوار  مـــمـــيـــزيـــن.  حـــرفـــيـــيـــن 

الــشــبــك  مــــن  خـــطـــوطـــهـــا  يـــكـــمـــل   STONE

أمــواج،  بشكل  والــروابــط  المتحرك  المعدني 

رمـــــز آخـــــر مــــن رمــــــوز هـــــذه الــتــشــكــيــلــة 

الفريدة. 

مــع   CENTURY تـــفـــتـــح  كــــــام 

 NACRILITH تــقــنــيــة  اســتــعــمــال 

فــــصــــالً جـــــديـــــداً فــــي عــــالــــم صــنــاعــة 

الــتــقــنــيــة  هـــــذه  إن  حـــيـــث  الــــســــاعــــات، 

اللؤلؤ  من  طبقة  بوضع  تسمح  الفريدة 

الصفير. من  طبقتين  بين  الصدفي 
وتــطــرح مــجــوهــرات الــمــفــتــاح، ســاعــات 
كــســاعــة  نــصــفــهــا  تــصــف  الـــتـــي   Affinity

ــــن الــــذي  ــــرزي ــــرف ال ــــت ــــاقــــة الـــيـــومـــيـــة وال األن
يــحــظــى بـــاإلعـــجـــاب يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، وهــي 
مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة الـــســـاعـــات الــعــصــريــة 
المشغولة   Contemporary Timepieces
نسق  عــن  الــســاعــة  تكشف  حــيــث  الــفــوالذ،  فــي 

أزلــــــي، تــضــفــي عــلــى الـــســـاعـــة بـــريـــقـــاً فـــريـــداً 
بين  ينتهي  ال  حــديــث  أمـــام  الــمــجــال  وتــفــتــح 
الــــفــــوالذ واأللــــمــــاس والـــتـــمـــوجـــات الــصــدفــيــة 
كما  رمادي.  أو  أبيض  بلون  متواجدة  للمينا، 
مستدير  بشكل  المشبوك  بالسوار  تتسم  أنها 
على  وناعم  وخفيف  ومريح  المنظر  جميل 
من جلد  سواراً  المعصم، كما توفر الدار أيضاً 
الــتــمــســاح حــســب الــرغــبــة لــيــذكــر هـــذا الــشــعــور 
كل  في   Affinity ساعة بإخالص  بالحصرية 

اللحظات. من  لحظة 

لتقد المشاركين  مختلف  بين  تقديم المنافسة 

تــســهـ هــــنــــاك  أن   ً مـــــؤكـــــدا ســهــيــالت األفـــــضـــــل، 

للمشا الجمارك  قبل  من  في قدمت  مشاركين 

مــجــوه إن  وقـــال  الــمــفــتــاح الــمــعــرض.  وهــرات 

عــرو مــع  منتجاتها  ممتد تقدم  ضمان  ــروض 

ثالث إلى  سنتين  وتقديم من  سنوات،  ث 

الــصــيــانــة مع خــدمــات  بــالــتــعــاون  انــة 

الــعــالمــة الــتــجــاريــة ورش  مــة 

تمثله مثلها.التي 

وتــطــرح مــجــوهــرات الــمــفــتــاح، ســاعــات 
كــســاعــة نــصــفــهــا  تــصــف  الـــتـــي Affinity
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قال إن المعروضات تتسم بالتنوع .. عبداهللا المفتاح:

الـــــمـــــشـــــاركـــــة  ـــــــالمـــــــات  ـــــــع ال أبـــــــــــــرز  ـــــوري  ـــــش ـــــت ـــــن ـــــي وس ــــــــــار  ــــــــــارك وس ــــــــــول  ــــــــــاري وش أرزانـــــــــــــــــو   

ــــــرض ــــــمــــــع ــــــــــي ال ـــــــالت خـــــــــاصـــــــــة بــــــالــــــمــــــنــــــاســــــبــــــات ف ـــــــي ـــــــك ـــــــش عــــــــــــــرض أطـــــــــقـــــــــم وت

قطع حصرية من المجوهرات والساعات بجناح مجوهرات المفتاح



تعرض قطعها األيقونية في جناح مجوهرات الماجد

ــــارة ــــه ــــم ـــــى قــــــــدر عـــــــــاٍل مــــــن ال ــــى يــــــد صـــــاغـــــة مــــبــــدعــــيــــن وعـــــل ــــل ـــــمـــــجـــــوهـــــرات يـــــــدويـــــــاً ع تُـــــّصـــــنـــــع ال

Gucci Jewellery .. التفّرد في كل تصميم والدقة في التفاصيل
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ــــ ـــــى قــــــــدر عـــــــــاٍل مــــــن ال ٍـبــــدعــــيــــن وعـــــل

كتب -عبداهللا نـور:

تُّصنع مجوهرات Gucci Jewellery، التي تشارك في معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات تحت مظلة مجوهرات الماجد، يدويًا على 

يد صاغة إيطالّيين على قدٍر عاٍل من المهارة وتُعّد مجموعة المجوهرات الثمينة 

التي تنتجها مثاًال على الحرفية الخالية من العيوب. كما تعرف الفخامة باختيار المواد 

تصاميم   Gucci Jewellery وتقّدم  للتفاصيل.  واالنتباه الدقيق  تصميم  كل  وتفرد  الثمينة 

إيطالية الصنع يمكن ارتداُؤها يومًيا واالعتزاز بها لألبد.

مجوهرات  مظلة  تحت  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في   GUCCI دار  وتشارك 

الماجد، التي تحتضن قائمًة طويلًة من العالمات التجارية العالمية التي تشتهر بالبصمة اإلبداعية 

تشكيالت  تطرح  أنها  خاصًة  صورها،  أفضل  في  واألناقة  اإلبداع  روح  تعكُس  والتي  الرفيع،  والذوق 

ومن  النساء،  أو  الرجال  إلــى  والموجهة  العمالء،  تطلعات  لتلّبي  مستمر  بشكل  ومعاصرة  حديثة 

الساعات والمجوهرات، وتأتي حاملة لروح االبتكار والروح األسطورية التي دأبت على حملها.

كلَّ  لتحمل  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  الماجد  مجوهرات  ُمشاركة  تأتي 

من  كل  لدى  مفضلة  وجهًة  لتكون  الرفيع،  والذوق  والرقي  الفخامة  عالم  في  ومبتكر  جديد 

والتي  الفاخرة،  والساعات  المجوهرات  من  األيقونية  القطع  بآخر  االستمتاع  إلى  يتطّلع 

يِد  على  جــًدا  دقيقة  مــواد  من  تصنع  أّنها  كما  الرفيع،  الــذوق  أصحاب  إال  تخاطب  ال 

الخالية  الحرفية  على  مثاالً  لتكون  المهارة  من  عــاٍل  قــدٍر  وعلى  مهرة  صاغة 

وتــفــّرد  الثمينة  الــمــواد  باختيار  الفخامة  طــريــق  وتــعــرف  الــعــيــوب،  مــن 

لُمرتديها  تسمح  التي  للتفاصيل،  الدقيق  واالنتباه  تصميم  كل 

األيقونية. بالقطع  واالعتزاز  بالفخر  بالشعور 

تصاميم 
إيطالية 

الصنع يمكن 
ارتداؤها يومياً 

واالعتزاز بها 
لألبد

المجوهرات 
الثمينة التي 

تنتجها تعد 
انعكاساً على 

الحرفية الخالية 
من العيوب
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Suhaim Bin Hamad Street        Villaggio Mall        The Pearl         City Center        Doha Festival City

4447 8888    www.almajedgroup.me    almajedjw
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