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نادي قطر للساعات يعقد جلسات نقاشية وورش عمل

ـــرة م ألول  الـــــســـــاعـــــات»  ـــع  ـــمـــي ـــل «ت عـــــن  ورشـــــــة  ســــتــــقــــّدم  ـــة  ـــســـي ـــرن ـــف ال أورلـــــــوجـــــــري»  ـــف  ـــي ـــت ـــك ـــج «أوب مـــجـــمـــوعـــة 

إطالق إصدارات محدودة وُمقتنيات نادرة في معرض المجوهرات 
كتب- عبداهللا نــور:

والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  يشهد 
فــي نسخته الــــــ١٧، إطــــالق الــعــالمــة الــتــجــاريــة «تــاغ 
هــويــر» ومــجــوهــرات الــمــاجــد إلصـــدار مــحــدود من 
ُمستوحى   ٧ عيار  من  ساعة  وهي   ،«Aquaracer»
إلى  باإلضافة  قطر،  دولــة  علم  ألــوان  من  تصميمها 
إطــــالق عـــدد مـــن اإلصـــــــدارات الـــمـــحـــدودة والــقــطــع 
الــفــريــدة ألشــهــر الــعــالمــات الــتــجــاريــة األخــــرى مثل 
وبرميجياني فلورييه، وغريوبل فورسي، وباسكوال 

بروني، وروبرتو كوين، وإف بي جورن وغيرهم.
 كما يشهد معرض الدوحة للُمجوهرات والساعات 
عرض بيضة جديدة من «فابريجيه» والتي ُصنعت 
تنضم  والتي  قيراطاً،   ١٨ عيار  األبيض  الذهب  من 
إلى باقي قطع فبريجيه الشهيرة في جناح الفردان 

للمجوهرات. 
 وتــشــارك عــالمــة الــســاعــات الــشــهــيــرة «رولــكــس» 
بساعتها  «تيدور»  تُشارك  كما  الشهيرة،  بموديالتها 
وتعرض  عالمية،  جــوائــز  عــدة  على  الحاصلة   P٠١
«شـــانـــيـــل» ُمــنــتــجــاتــهــا فـــي جـــنـــاح خــــاص ُمــســتــوحــى 
تصميمه من زهرة الكامليا، باإلضافة إلى عدد من 

العالمات التجارية العالمية والتي تشارك تحت مظلة 
«فيفتي ون إيست».

 وتشارك جواهر عمان للمجوهرات، إحدى أقدم 
المجوهرات  فــي  الُمتخّصصة  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات 
الفاخرة في عمان، بمجموعة من أشهر تصميماتها 
والتي تتضّمن دوبل مشوق، أسرار، أوربيت، نجوم، 
باسم  تأتي  والتي  مجموعاتها  أحــدث  إلــى  باإلضافة 

دينار. 
معرض  مــن   ١٧ الـــ  النسخة  فعاليات  أبــرز  ومــن   
الدوحة للُمجوهرات والساعات، ُمشاركة نادي قطر 
الُمقتنيات  مــن  مجموعة  يــعــرض  حــيــث  لــلــســاعــات 
الـــنـــادرة واإلصــــــــدارات الـــمـــحـــدودة، بــاإلضــافــة إلــى 
كــمــا ســتــقــّدم  الــعــمــل،  الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة وورش 
مــجــمــوعــة «أوبــجــكــتــيــف أورلـــــوجـــــري» الــفــرنــســيــة 
تلميع  ورشـــة  منها  ُمتنوعة  عمل  ورش  الــمــرمــوقــة 
في  مــرة  ألول  المجموعة  تنظمها  والــتــي  الــســاعــات 
 De بالشراكة مع معهد UNI الشرق األوسط.   وتعقد
بعنوان  عمل  ورش   Beers Group of Diamonds
«فـــن الـــنـــدرة» عــن األلـــمـــاس الـــنـــادر خـــالل معرض 
بُمشاركة   ،٢٠٢٠ والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 

الخبيرة العالمية «ريتشيل سهر».
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متابعـة- أحمـد شـرف:

الراقية  السويسرية  الساعات  شركة  أطلقت   ،1969 العام  في 

حركة  أول  تُعد  التي   ،El Primero حركة  ”زينيث“  العريقة 

وذات  بالكامل  ُمدمجة  اإلطالق  على  أتوماتيكية  كرونوغراف 

الثانية.   من   10/1 بدقة  الزمن  قياس  يمكنها  عمودية؛  عجلة 

مدى  إلــى  اإلبــداع  بحدود  ”زينيث“  دفعت  قــرن،  نصف  وبعد 

أبــعــد، مــا أدى إلـــى إنــتــاج حــركــة بــدقــة 100/1 مــن الــثــانــيــة ما 

للساعة.  الدائمة  الدقة  يضمن 

القرن  رمــز   Zenith DEFY EL PRIMERO 21 تعتبر   

21 الــُمــشــرق لــُمــســتــقــبــل صــنــاعــة الــســاعــات مــع نــظــام حــركــة  الـــــ

ومن  واليوم  استثنائية.  بدقة  الــدار  في  تطويره  تم  استثنائية 

الثورية  الساعات  عّشاق  أصبح بإمكان  األزرق،  الصالون  خالل 

التمتع بهذا اإلصدار الثوري، الكرونوغراف األوتوماتيكي العالي 

الترّدد الذي تّم تصميمه لقياس أجزاء من مئات الثواني، الذي 

بثبات. الساعات  صناعة  توجيه  في  ساهم 

ساعة ”زينيث  جــديــد؛  مــن  ُولـــدت  التي  األســطــورة  وتــتــوافــر   

األزرق،  الــصــالــون  لــدى  حصرياً  قطر   21 بريميرو  إل  ديــفــاي 

لقطر. الوطني  العلم  من  ُمستوحاة  بألوان 

بأعلى  للمعصم  كرونوغراف   DEFY El Primero 21 يتمّيز

بفصل  يحتفل  ثــوري  حركة  بنظام  ُمجّهز  وهــو  الــدّقــة،  درجــات 

 ،El Primero كــرونــوغــراف لعيار  الــراســخ  لــإلرث  الـــ 21  الــقــرن 

من  فــريــدة  مجموعة  ضمن  األداء  ُمستوى  جديد  مــن  يرفع  ّمــا 

التصميم.  

نقلة   Zenith DEFY EL PRIMERO 21 الساعة  تمثل   

بذلك  وهـــي  الميكانيكي.  والــتــصــمــيــم  األداء  حــيــث  مــن  نــوعــيــة 

ترقيتها  تّمت  التي  الحركة،  آلية  وتتمتع  فقط.  نفسها  تنافس 

يبلغ  بترّدد  نوعها،  من  الفريدة  الفنية  التحفة  هذه  في  حديثاً، 

A/H (50 360,000 هرتز)، وهو ما يزيد بمقدار 10 مرات عن 

لدقة  توفيرها  بفضل  وذلــك   ،El Primero الشهيرة  سابقتها 

الرائع  التصميم  ذات  الشاشة  وتبرز  ثانية.   100/1 بقيمة  تقّدر 

بتدريج  يـــزدان  الــداخــلــي  فــاإلطــار  الــُمــذهــل،  الــتــردد  هــذا  تأثير 

تقّدر  البرق  بسرعة  الثواني  عقرب  حوله  يدور  إلى 100،   1 من 

وتجربة  مسبوق  غير  بصرياً  تأثيراً  ليقّدم  الثانية،  في  بــدورة 

زمنية ُمتفّردة لسعيد الحظ، الذي يرتدي هذه الساعة الفريدة 

مــن نــوعــهــا. ولــُمــواكــبــة اتــجــاهــات الــهــنــدســة الــحــديــثــة وضــمــان 

من  الُمذهلة  الميكانيكية  الدقة  هذه  تحقيق  تم  المثالي،  األداء 

اإلعــدادات  من  والحد  المكونات  من  قليل  عدد  استخدام  خالل 

الميكانيكية  والبنية  األداء  تحسين  إلــى  وبــاإلضــافــة  الُمرهقة. 

ذي   21 بريميرو  ال  ديفاي  الموديل  تصميم  فإن  كبير،  بشكل 

الذي  سلفه،  من  ُمستوحى  الُمعتمد   Time LAB الكرونومتر 

القابعة  المثقوبة  المينا  وتمتاز   .1969 عــام  إلــى  تاريخه  يعود 

داخل جسم ساعة من التيتانيوم من الدرجة 5 وبسمك 44مم، 

تتمتع  عصرية  بخلفية   ،DEFY EL PRIMERO 21 للموديل

بالسمات الرئيسية المميزة للموديل األصلي األسطوري، عقرب 

الثواني الُمرّصع بالنجوم والعقارب الكبيرة الُمتألقة التي تحاكي 

شكل العصي وعالمات الوقت كلها عناصر تجّسد بفخر واعتزاز 

الُمشرق.  الُمستقبل 

 إلـــى جــانــب جــســمــهــا الــمــتــيــن وخــفــيــف الـــــوزن الــمــصــنــوع من 

يتّمم  الــذي  األنــيــق،  الحضري  المظهر  ذي  الممّشط  التيتانيوم 

الساعة  تضم  بالتفاصيل،  الغني  الداخلي  تصميمها  ِمثالي  بشكل 

تضم  مــثــقــوبــة  أنــيــقــة  مــيــنــا   «DEFY EL PRIMERO 21»

الساعة  موضع  عند  دقيقة   30 عــداد  ُمختلفين،  بلونين  عّدادين 

باللون   6 الساعة  موضع  عند  ثانية   60 وعــداد  األزرق،  باللون   3

األسود، عداد ثوان صغير عند موضع الساعة 9، ُمؤشر احتياطي 

وقت  وعــالمــات  الساعة 12،  مــوضــع  عند  الــكــرونــوغــراف  طــاقــة 

أنيقة ُمغطاة بطبقة من الروديوم وعقارب ذات مظهر أنيق.

مع الساعة «DEFY EL PRIMERO 21» يقع المرء في حيرة 

عند االختيار بين السوار المطاطي األسود ذي الطابع الرياضي الُمريح 

مع مشبك مزدوج قابل للطي من التيتانيوم الالمع والسوار المصنوع 

ستخطف  تأكيد  وبكل  الرائع.  المظهر  ذي  الُممّشط  التيتانيوم  من 

هذه الساعة الُمتفّردة أنظار الباحثين عن ساعة تجمع بين المظهر 

السخي  الطاقة  احتياطي  جانب  إلى  الُمريح،  العملي  والطابع  األنيق 

البالغ 50 ساعة والقدرة على ُمقاومة الماء حتى 100 متر.

Zenith  DEFY  EL PRIMERO 21  نقلة نوعية من حيث األداء والتصميم
وكيلها الحصري.. الصالون األزرق



األفكار الخالبة والمبتكرة لصاحبة المجوهرات

ـــف ـــره ـــم ـــــس ال ـــــح ــــــة وال ــــــاق ـــع بــــيــــن األن ـــجـــم ــــة ت ــــري ــــص ـــــدة وح ـــــدي ـــالت ج ـــي ـــك ـــش ــــــــورة األنــــــصـــــــــــــاري: نــــطــــرح ت ن

مجوهرات بابيـون.. الفخامة المفعمة بالحداثة والجمال الحقيقي
كتب - أحمـد شـرف:

قطرية  ماركة  هي  بابيون  مجوهرات 

تــمــتــاز بـــالـــذوق الـــراقـــي والــمــبــتــكــر، وهــو 

مايعكس الحس المرهف واألفكار الخالبة 

السيدة  والتصاميم  المجوهرات  لصاحبة 

تكوين  إلــى  تهدف  والــتــي  األنــصــاري  نــورة 

رابط  خلق  أساسها  بارزة،  قطرية  ماركة 

الزبائن  بين  خاص  وانسجام  مريح  نفسي 

وقــطــع الــمــجــوهــرات، ضــمــن إطـــار فريد 

وتبرزه  تفاصيله  بجميع  البوتيك  يعكسه 

الــتــصــامــيــم الــراقــيــة والــفــخــمــة والــفــريــدة 

المرهف  والحس  األناقة  بين  تجمع  التي 

وحـــرفـــيـــة الـــصـــنـــع وتـــضـــمـــن لــمــرتــديــهــا 

شعار  تحت  والتفّرد  والتمّيز  الخصوصية 

والجمال. بالحداثة  المفعمة  الفخامة 
فرنسية،  بــاألســاس  هــي  بــابــيــون  كلمة 
وتــعــنــي الــفــراشــة وهـــي عــالمــة الــمــاركــة، 
كل  فــي  الــنــور  روح  عــن  تــعــّبــر  فالتسمية 
الــتــفــاصــيــل، حــيــث يــرمــز الــلــون األخــضــر 
إلـــــى الـــحـــديـــقـــة الــــهــــادئــــة الـــتـــي تـــدعـــوك 
لـــالســـتـــرخـــاء تـــحـــت ضــــوء الـــشـــمـــس وهـــو 
ـــــوان الــفــاتــحــة لــتــعــّبــر عن  مـــا تــعــكــســه األل
فهي  الــرفــيــع،  وذوقــهــا  المصممة  إلــهــام 
تــدعــو الــزبــونــات إلـــى الــخــوض فــي غمار 
وجمال  بقيمة  والشعور  الفريدة  التجربة 
ورقــــة الــتــصــامــيــم، فــقــطــع الــمــجــوهــرات 
هــي عــبــارة عــن األزهـــار والــزبــونــات هي 
زهرة  من  بحرّية  تطرن  التي  الفراشات 
إلى زهرة وإلى أخرى، لتنعكس التجربة 

فالفراشة  للبوتيك،  الداخلية  المرايا  في 
وكأنها  مجوهرات  قطعة  تشتري  عندما 
وجــــدت ســــراً جــمــيــالً يــعــكــس ذوقـــهـــا في 
حــديــقــة بـــابـــيـــون ضــمــن حــرفــيــة الــصــنــع 
والتفّرد  والخصوصية  والجمال  والجودة 

والـــفـــخـــامـــة الــــتــــي تـــحـــمـــلـــهـــا، وتــــشــــارك 
الدوحة  معرض  فــي  بابيون  مجوهرات 
ــــســــاعــــات فــــي مــركــز  لـــلـــمـــجـــوهـــرات وال
حتى  والــمــؤتــمــرات  لــلــمــعــارض  الـــدوحـــة 
٢٩ فــبــرايــر الــجــاري بــجــنــاح مــمــّيــز يضم 

المجوهرات  من  وفاخرة  واسعة  تشكيلة 
واألطــــــقــــــم الــــذهــــبــــيــــة تــــمــــتــــاز بـــالـــرقـــي 
بابيون  وتــصــامــيــم  وبــلــمــســات  والــفــخــامــة 
ومواصفات  بــجــودة  والمبتكرة  الحديثة 

فريدة. وأذواق  عالمّية 
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مجموعة الذهب التقليدي
تحرص مجوهرات بابيون على عرض مجموعة فخمة 
وراقــيــة مــن الــذهــب الــتــقــلــيــدي والــــذي يــلــّبــي ذوق الــمــرأة 
الــقــطــريــة الــتــي تــحــرص عــلــى اخــتــيــاروشــراء الــمــجــوهــرات 
والحلي الراقية، والتي تعّبرعن المقولة المشهورة لدى أهل 
الفخمة  بالتصاميم  تمّيزنا  حيث  وخــزيــنــة)،  (زيــنــة  قطر 
واختيارمجموعة  لتصميم  كبير  بجهد  وعملنا  والممّيزة 

متمّيزة من الذهب التقليدي العماني.
وارتدائه،  باقتنائه  الزبونة  به  تفتخر  والــذي   (٢١ (عيار   
لمعرض  خــاصــة  مــجــمــوعــة  تصميم  عــلــى  حــرصــنــا  حــيــث 
المرأة  ذوق  فيه  جمعنا  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 

الــــقــــطــــريــــة وزخــــــرفــــــة الــــذهــــب 
ــــى  الـــــعـــــمـــــانـــــي، بــــــاإلضــــــافــــــة إل

الباكستاني  الــذهــب  مجموعة 
والــــــذي يــتــمــّيــز بــالــتــصــامــيــم 
الــذهــب  بــاســتــخــدام  الفخمة 
واألحــــجــــار   ٢١ عــــيــــار  مــــن 

الكريمة واللؤلؤ.
الــــــذهــــــب  مـــــجـــــمـــــوعـــــة   
وخــاصــة  مــمــيــزة  التقليدي 
لترتديها  القطرية  للمرأة 
فــــي مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة 
كـــحـــفـــلـــة الــــحــــنــــة وشـــهـــر 
وغيرها  المبارك  رمضان 
السعيدة  الــُمــنــاســبــات  مــن 

واللحظات الممّيزة.

نعتني بالجودة وحرفية الصنع 
ودقة التفاصيل والرقي فيما 

نقوم بتقديمه لزبائننا



وجهة الباحثين عن اإلبداع والشغف بالمجوهرات والساعات الفاخرة  
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AS٢٩ .. الفخامة 
بروح شبابية

 ،٢٠٠٨ عـــام   AS٢٩ الشبابية  الــمــجــوهــرات  دار  تــأّســســت 
سافرانسكي،  أودري  الُملهمة  البلجيكية  الُمصّممة  بجهود 
والتي ارتقت بُدنيا الحلي والمجوهرة إلى أفق جديدة تماماً 

بتصاميمها الُمستوحاة من مصادر غير مألوفة.   
 وبحلول ٢٠٠٩، كانت ُمجوهرات هذه الدار تباع في عدد 
نالت  حيث  العالم،  في  الُمجوهرات  متاجر  من  يُحصى  ال 

إعجاب الكثيرين، ونجوم الفن العالمي. 
 خالل حضورها معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 
العالمة  إن  سافرانسكي:  أودري  البلجيكية  الُمصّممة  قالت 
منها  ُمشاركتها،  خــالل  الموديالت  أحــدث  جلبت  التجارية 
والتي  إنــتــاجــهــا،  إلــى  الـــدار  تميل  الــتــي  الحديثة  التشكيالت 
عالم  في  الُمعاصرة  األذواق  تتصّدر  ألنها  المرأة  إليها  تميل 

المجوهرات.

ريبوسي.. قطـع مستوحــاة
مـن الحـداثــة والمعـــاصــرة

يستمر إرث شركة  Repossi اإلبداعي منذ تأسيسها في 
مدينة تورينو اإليطالية في أواخر األربعينيات من القرن 
الماضي، حيث امتدت روح االبتكار من الفن والتصميم 

الموهوبين من األب إلى االبن، ثم من األب إلى االبنة.
منذ تعيين جايا ريبوسي في منصب المدير اإلبداعي 
والعشرين  الحادية  في   ٢٠٠٧ عام  في  التجارية  للعالمة 
مــن العمر، مما أدى إلــى ظــهــور جــديــد جـــذري االتــجــاه 
عملها  يــركــز  حيث  الــــدار،  تنتجها  الــتــي  التشكيالت  فــي 

التي  المجوهرات  في  مميزة  معمارية  نظر  وجهة  على 
جديدة  بتصاميم  التاريخية  األنــمــاط  تتحدى  تنتجها، 
رائـــــدة، وتــعــطــي دفــعــة للجيل الــجــديــد فــي الــبــحــث عن 

التغيير والتقاليد في نفس الوقت. 
من  التجارية  للعالمة  اإلبداعية  البصمة  توضيح  يتم 
خـــالل تــصــامــيــم جــريــئــة الــشــكــل، بــحــيــث يــتــم ارتـــداؤهـــا 
بسهولة، لتكون قطعة مستوحاة من الحداثة والمعاصرة، 

وتصاميم جريئة.

فان كليف آند اربلز .. األناقة ورقة الطابع
يجسد مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
كليف  فــان  دار  إبــداعــات  الستكشاف  األمــثــل  المكان 
آنـــد اربـــلـــز، مــن الــمــجــوهــرات الــفــاخــرة، والــســاعــات 
الـــراقـــيـــة، والـــتـــي تــجــمــع بــيــن األنـــاقـــة ورقــــة الــطــابــع، 
الــدار  تستخدم  االستثنائية،  ببراعتها  وبــاشــتــهــارهــا 
من  اإلبداعية  التشكيلة  هذه  إلنتاج  استثنائية  أحجاًرا 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات فائقة األنــوثــة، وعــلــى مــدار 
بالتشكيالت  االستمتاع  للزوار  يمكن  المعرض،  أيــام 

المعروضة للدار العريقة.
منذ تأسيسها في العام ١٩٠٦، اكتسبت الدار سمعة 
عالمية الختيارها األحجار الكريمة التي تثير المشاعر 
واألحــاســيــس الــفــريــدة، وبــاســتــلــهــامــهــا روح الــجــمــال 
الطبيعي األبدي، تختار فان كليف آند اربلز األحجار 
مستويات  أعــلــى  مــن  إبــداعــاتــهــا  تــزيــن  الــتــي  الكريمة 

الجودة.
سنوفليك،  مجموعة  قطع  فــي  يــكــون  مــا  وأوضـــح 
إحدى المجموعات التي تقدمها الدار لزوار المعرض، 

التي  والرومانسية  الشعرية  فائقة  إبداعات  وتتضمن 
تــأســر األبـــصـــار بــجــمــال األلـــمـــاس األبـــيـــض، ويجسد 
جمال هذه المجموعة العقد الذي يتمتع بقالدة قابلة 
بعالم  واحتفاًء  إشــادة  تصميمه  جــاء  والــذي  للفصل، 

األزياء الراقية.

ماركو فالينتي.. 
الروائع المصنوعة 
بكل دقة ومهارة

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  يجسد 
العالمات  إبــداعــات  لــعــرض  رائــعــة  سنوية  فــرصــة 
الفاخرة العالمية، ويمثل منصة ال مثيل لها بالنسبة 
العالم،  مستوى  على  والمصممين  الــعــالمــات  إلــى 
يــقــدمــون مــن خــاللــه أرقــــى وأفــضــل إبــداعــاتــهــم، 
الفريدة  وقطعهم  الخاصة  إصداراتهم  إلى  إضافة 
من نوعها، وبمناسبة المعرض، يقدم ببالغ السعادة 
مــصــمــم الــمــجــوهــرات اإليــطــالــي مــاركــوفــالــيــنــتــي، 

مجموعة مبدعة من التشكيالت الفريدة.

فالينتي  مــاركــو  إبــداعــات  مــن  قطعة  كــل  ووراء 
العناية  فــي  تتمثل  ظــهــورهــا  تسبق  مــراحــل  هــنــاك 
الــفــائــقــة فــي الــبــحــث عــن الـــمـــواد الـــخـــام، وعملية 
تتم  والــتــي  ومــهــارة،  دقــة  بكل  تتم  الــتــي  التصنيع 
داخل المشاغل والمختبرات اإليطالية إلنتاج روائع 
قام  العالمة،  مجوهرات  من  الجديدة  المجموعة 
باختبار  دقــة  بكل  المهرة  فالينتي  ماركو  حرفيو 
قاموا  ثــم  ونــــدرة،  نفاسة  الكريمة  األحــجــار  أكــثــر 

بتحويلها إلى إبداعات ثمينة من نوعها.

ميكيموتو.. فتح اآلفاق أمام عاشقي المجوهرات الفخمة
في العام ١٨٩٣، نجح مؤسس دار المجوهرات 
المبدع  ميكيموتو،  الــفــاخــرة،  اليابانية  اللؤلؤية 
كــوكــيــشــي مــيــكــيــمــوتــو، فـــي تــكــويــن أول لــؤلــؤة 
وألكثر  الحين،  ذلك  ومنذ  العالم،  في  مستنبتة 
إصـــــدار  مــيــكــيــمــوتــو  دار  واصــــلــــت  قــــــرن،  مــــن 
كــان  االســتــثــنــائــيــة.  الـــجـــودة  ذات  مــجــوهــراتــهــا 

مــؤســس الــــدار هــو أول من 
لؤلؤ  اســتــنــبــات  تقنية  طـــّور 

اكــويــا الــيــابــانــي، إضــافــة إلــى 
من  المستخرجة  الجنوب  بحر  آللئ 

عــالوة  والفلبين،  وإندونيسيا  أستراليا 
تاهيتي،  مــن  المستخرجة  الــآللــئ  على 

بالجمال  شغفه  لمتابعة  حياته  كــرس  كما 
ــا مــشــغــوالت الـــمـــجـــوهـــرات، وعــلــى  ــي فـــي دن

أمام  جديدة  آفاقاً  ميكيموتو  فتحت  النحو،  هذا 
عــاشــقــي الــمــجــوهــرات الــفــخــمــة، والــتــي تتضمن 

العديد من اإلبداعات الساحرة.
ال تزال ميكيموتو حتى اليوم رائدة في استنبات 
بالغ  باحترام  تحظى  كما  الجودة،  الفائقة  الآللئ 
على المستوى العالمي لما تمتاز به من تصاميم 
حرصها  بخالف  نــادرة،  حرفية  وتقنيات  راقية 
البالغ على تطبيق الجودة الصارمة على كل قطعة 
تحمل توقيعها، وتعد ميكيموتو إحدى الشركات 
متكامالً  نظاماً  تمتلك  التي  العالم  في  المعدودة 

يشمل جميع مراحل اإلنتاج وحتى البيع.

هولتشي بيلوني..
مجوهرات غير مألوفة التصاميم

لــلــمــجــوهــرات  داراً  بــتــأســيــســهــا  عــصــرهــا  ســبــقــت  أن  بــعــد 
الــفــاخــرة أســمــتــهــا هــولــتــشــي بــيــلــونــي، اســتــفــادت الــُمــصــّمــمــة 
تصميماتها  في  هول»،  «مارتين  األصل  البلجيكية  الُمبدعة 
على  مبادئها  تــقــوم  الــتــي  شـــوي»،  فلسفلة «فــنــغ  مــن  كــثــيــراً 
حولنا،  شــيء  كــل  على  تؤثر  التي  الكونية  الطاقة  اســتــخــدام 
ُمجوهرات  النتيجة  فكانت  أعمالنا  في  اإلبــداع  من  لمزيد 
غير مألوفة التصاميم تجاوزت من خاللها التّيارات السائدة 

المجوهرات.  صناعة  في 

بين  الجذاب  بتنوعها  بيلوني  هولتشي  إصــدارات  وتجمع   
الــدار  خطت  إذ  الفخمة،  والكالسيكية  الشبابية  العصرية 
تحد  لم  هدفاً  وحــّددت  واضحاً  طريقاً  البداية  منذ  لنفسها 
وهو  السيوم،  حتى   ،٢٠٠١ منذ  وجودها  السنوات  طوال  عنه 
وبــاع  التصميم  بأناقة  ُمتميزة  ُمختلفة  مــجــوهــرات  إبـــداع 
قطع  إحــدى  تقتني  من  كل  لتكون  اإلحــســاس،  ورقــة  الشكل 
فنياً  عمالً  الحقيقة  في  تقتني  إنما  الــدار،  هــذه  مجوهرات 

والتنفيذ. التصميم  متكامل  إبداعياً 

الالونيس .. مجوهرات نابضة بالحياة

دار الالونــــيــــس الـــيـــونـــانـــيـــة، الــُمــخــتــصــة فـــي صــنــاعــة 
من  فــريــدة  بتصاميم  الــذهــب  مــن  يــدويــاً،  المجوهرات 
الماضي  فــي  الــحــضــارات  فــنــون  مــن  ُمستلهمة  نــوعــهــا، 
والـــحـــاضـــر، وحــيــث تــســتــخــدم الـــــدار تــقــنــيــات فــنــيــة في 
بإنتاج  عالمياً  الالونــيــس  وتشتهر  الــُمــعــاصــرة.  إبداعاتها 
ُمجوهرات ذهبية فاخرة بتصاميم ُمميزة بعبق التاريخ، 
أساليب  من  ُمبتكرة  وتركيبة  توليفة  إبداعاتها  وتمثل 
الماضي والحاضر، ولذا فإن إبداعاتها هي تفسير فريد 
من نوعه لفن الحضارات والثقافات القديمة، الذي تّمت 
وخالدة،  وعصرية  رائعة  ذهبية  إبــداعــات  إلــى  ترجمته 

غالباً ما يتم تزيينها بالحجارة الكريمة وشبه الكريمة.  
المعرض،  في  اليونانية  الــدار  ُمشاركة  على  وتعقيباً   
قالت ديميترا الالونيس: مجموعة علي بن علي تشّجعنا 
على تقديم أفضل ما لدينا، ونحن نحاول أن نطرح كل 
والسعادة  الفرحة  نُدخل  وأن  العالم،  لهذا  جميل  شــيء 
عــلــى نــفــوس الــنــاس عــبــر مــا نــقــّدمــه، وتــحــويــل الــفــرص 
أداؤنــا  دائماً  يتحّسن  ُمشاركتنا  وفي  إيجابية،  أفكار  إلى 
وتــزداد معرفتنا بالسوق، وهذا يُشعرنا بالفخر، كما أن 
الدوحة  معرض  في  جديد  كل  طرح  على  تحرص  الــدار 

للمجوهرات دائماً.

فرانسوا  السيد  قال  الراقية،  السويسرية  الساعات  عالمة  مشاركة  هامش  على 
بيتشي، نائب رئيس قسم المبيعات في آرنولد آند صن: إن العالمة تحرص على 
في  حصرية  ابتكارات  تقديم  على  وعملت  لعمالئها،  الجديدة  االبتكارات  تقديم 
بالفخر  ونشعر  الماضي،  العام  في  إحداها  افتتحنا  وقد  الساعات،  من  المعرض 
بأن نطلق إحداها في قطر وبأحجام جديدة، كما أننا نسعى في المستقبل إلى أن 

نستهدف سوق الساعات النسائية.
وأضاف: منذ عشر سنوات عالقتنا مع مجموعة علي بن علي في نمو مستمر، 
ونحن واثقون في أدائهم، ونحن نعمل سوياً من أجل تقوية المبيعات في السوق، 
ونحن نناقش دائماً متطلبات السوق القطري، ونحن نستمتع بما نقدمه لعمالئنا، 
خصوصيتنا  نحن  جــداً،  حصرية  ساعات  صناعة  في  ناجحين  نكون  أن  ونحاول 
هي الصناعة والحركية واإلنتاج ونحن نريد أن نظهر الحركية في الساعة، حيث 
نحرص على إبقاء الجانب الخلفي للساعة مفتوحاً، كما أننا نصنع موديالت جديدة 

ونراعي فيها الجمال والحركية التي تناسبها.

آرنولد آند صن.. عنوان االبتكارات الجديدة

بين  الجذاب  بتنوعها 
الــدار  خطت  إذ  مة، 
تحد  لم  هدفاً  حــّددت 
وهو  السيوم،  حتى   ،٢

 

 
 
 
 
 

،٢٠٠٨ عـــام   AS٢
سافرانسكي، دري 

 أفق جديدة تماماً
مألوفة.  

عدد الدار تباع في
نالت ث ، ال ل
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تمضي قدماً في عرض تصميماتها تحت مظلة مجوهرات الماجد

ـــــــجـــــــودة ـــــزة وال ـــــمـــــمـــــي ـــــــوي والـــــحـــــرفـــــيـــــة ال ـــــــق ــــم ال ــــي ــــصــــم ــــت ــــصــــر ال ــــن ـــــى ع ـــــــز عـــــل ـــــــرّك الــــــعــــــالمــــــة ت
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كتب- عبداهللا نـــور:

 STAURINO FRATELLI صـــــارت 
الُمصّنعة  الــمــجــوهــرات  مــجــال  فــي  مــرجــعــاً 
على  تركيز  مــع  العالم،  مستوى  على  يــدويــاً 
الُمميزة  والحرفية  القوي  التصميم  عنصر 
والجودة، وكان ذلك وقت بداية عصر جديد 
للتصميمات اإليطالية، لتواصل الدار العريقة، 
اإليطالي  بالتصميم  االلتزام  الستينيات،  منذ 

الذي يرّكز على المستقبل بتفاؤل وابتكار. 
 واآلن في هذا العصر، وبعد مرور سنوات 
ال  فالينتسا،  في  البسيطة  البداية  عن  طويلة 
يُشعالن  ذاتــه  والشغف  القوية  المشاعر  تــزال 
بثبات  اإليمان  إلى  ويدفعانها  الــدار  إبداعات 
ولدت  التي  الجميلة  القطع  ودعــم  بالحرفة 
ما  هو  وهــذا  اإليطالية.  الصناعة  تقليد  من 
بتصميمات  قــدمــاً  للُمضي  الشركة  يُحّمس 

جديدة نجّددها يوماً بعد يوم.
 STAURINO دار  وتـــــــــــشـــــــــــارك 
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  فـــــي   FRATELLI
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات، تـــحـــت مــظــلــة 
قائمة  تحتضن  الــتــي  الــمــاجــد،  مــجــوهــرات 
التي  العالمية  التجارية  العالمات  من  طويلة 
الرفيع،  والـــذوق  اإلبداعية  بالبصمة  تشتهر 
والتي تعكس روح اإلبداع واألناقة في أفضل 
صورها، خاصة أنها تطرح تشكيالت حديثة 
تطلعات  لتلبي  ُمستمر  بشكل  وُمــعــاصــرة  
العمالء، والُموّجه إلى الرجال أو النساء، ومن 
لروح  حاملة  وتأتي  والمجوهرات،  الساعات 
على  دأبت  التي  األسطورية  والــروح  االبتكار 

حملها.
 تــأتــي ُمــشــاركــة ُمــجــوهــرات الــمــاجــد في 
والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
لتحمل كل جديد وُمبتكر في عالم الفخامة 
والــــرقــــي والـــــــذوق الـــرفـــيـــع، لــتــكــون وجــهــة 
االستمتاع  إلــى  يتطلع  مــن  كــل  لــدى  ُمفّضلة 
بــآخــر الــقــطــع األيــقــونــيــة مـــن الــمــجــوهــرات 
والــســاعــات الــفــاخــرة، والــتــي ال تــخــاطــب إال 
أصـــحـــاب الـــــذوق الـــرفـــيـــع، كــمــا أنــهــا تـُـصــنــع 
مهرة  صاغة  يد  على  جــداً  دقيقة  مــواد  من 
وعــلــى قـــدٍر عـــاٍل مــن الــمــهــارة لتكون مثاالً 
وتعرف  العيوب،  من  الخالية  الحرفية  على 
طريق الفخامة باختيار المواد الثمينة وتفرد 
كل تصميم واالنتباه الدقيق للتفاصيل، التي 
واالعتزاز  بالفخر  بالشعور  لُمرتديها  تسمح 

بالقطع األيقونية.

ثبات الحرفة 
ودعم القطع 

الجميلة يُحّمسان 
الشركة للُمضي 
قدماً في طرح 

تصميمات 
جديدة 

الدار اإليطالية 
أصبحت مرجعاً 

عالمياً في 
المجوهرات 

الُمصّنعة 
يدوياً



7
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٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير
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تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء

معرض المجوهرات منصة لدعم المصممين القطريينمعرض المجوهرات منصة لدعم المصممين القطريين
كتب ـ عاطف الجبالي:

يـــســـتـــضـــيـــف مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
ـــســـاعـــات مـــبـــادرة  لــلــمــجــوهــرات وال
للعام  الشباب  القطريين  المصممين 
الرابع على التوالي تحت رعاية معالي 
الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
المنصة  الــمــعــرض  ويــعــد  الــداخــلــيــة. 
الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا هـــذه الــمــبــادرة 
القطريين،  المبدعين  لدعم  الهامة، 
وتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أعــمــالــهــم، 
تصاميمهم  عــرض  مــن  وتمكينهم 
وابــــتــــكــــاراتــــهــــم إلــــــى جــــانــــب أشـــهـــر 
العالمات التجارية وألمع األسماء في 

عالم المجوهرات.
العام ١٨  هــذا  نسخة  في  ويــشــارك 
بينهم  مــن  مــبــدعــاً،  قــطــريــاً  مصمماً 
خـــمـــســـة مــــواهــــب قـــطـــريـــة تـــشـــارك 
ــــــى، حــيــث تــضــم قــائــمــة  لــلــمــرة األول
العالمات التجارية التابعة للمصممين 
في  الــمــشــاركــيــن  الــشــبــاب  القطريين 

المعرض عودة ١١ عالمة تجارية.
 أمــــا الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 

المعرض  في  األولــى  للمرة  تشارك 
و«دار  مــجــوهــرات «أيـــتـــش»،  فــهــي 
ومــجــوهــرات  لــلــمــجــوهــرات»،  كلثم 
«كاميلوت»، ومجوهرات «كلير دي 

لون»، و«عشق الحروف للفنون».
وقـــــال الــســيــد أحـــمـــد الــعــبــيــدلــي، 
بالمجلس  الــمــعــارض  إدارة  مــديــر 
رواد  دعــــم  إن  لــلــســيــاحــة:  الــوطــنــي 
يعتبر  القطرية  والمواهب  األعــمــال 

يعمل  التي  الرئيسية  األهـــداف  أحــد 
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة عــلــى 
تــحــقــيــقــهــا، ولــطــالــمــا كـــان مــعــرض 
ـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات  ال
القطريين  المصممين  لدعم  منصة 
ـــشـــبـــاب. وأعـــــــرب الــعــبــيــدلــي عــن  ال
سعادته بالنمو الذي حققه المعرض 
العارضين  مستوى  على  الــعــام  هــذا 
مستوى  وعــلــى  الـــعـــرض،  ومــســاحــة 

مـــشـــاركـــة الــمــصــمــمــيــن الــقــطــريــيــن 
الشباب.

وتــــشــــارك فـــي نــســخــة هــــذا الــعــام 
ــثــم الـــمـــاجـــد، ســلــيــلــة  الــمــصــمــمــة كــل
عــائــلــة الــمــاجــد الــعــريــقــة فــي صناعة 
وتــــجــــارة الـــمـــجـــوهـــرات، ومــؤســســة 
وتــقــدم  لــلــمــجــوهــرات»،  كــلــثــم  «دار 
عـــدة تــصــمــيــمــات لــلــخــواتــم والــقــالئــد 
واألســــــاور، وتــضــم الــمــجــمــوعــات كــالً 

و«بــتــالت»،  اوبــســشــن»،  مــن «بينك 
و«بــيــرل غــارديــنــيــا»، بــاإلضــافــة إلى 
خاتم «قلبي قطر»، وخواتم «رويال 
آرتـــشـــز»، ومــجــمــوعــة «الـــحـــروف»، 
وتتألف معظم قطع المجوهرات من 
أحجار الياقوت، واأللماس، واألحجار 
المرصعة  األخـــرى  الثمينة  الكريمة 

بالذهب عيار ١٨ قيراطاً.
أمــــا الــمــصــمــمــة الــقــطــريــة أســمــاء 

الـــســـعـــدي، الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، 
شركتها «مــجــوهــرات  أســســت  والــتــي 
فتقدم   ،٢٠١٧ عـــام  لـــون»  دي  كلير 
المجوهرات  مــن  متنوعة  مجموعة 
المستوحاة  المعرض،  خــالل  الراقية 
بشكل  وتــتــكــون  الطبيعة  جــمــال  مــن 

أساسي من الياقوت واأللماس.
من  العام  هذا  نسخة  في  ويشارك 

المحمد،  حــمــد  الــمــصــمــم  الــمــعــرض 
ـــتـــجـــاريـــة  الـــــــــذي أطــــلــــق عــــالمــــتــــه ال
 .٢٠١٢ عـــــام  أيـــتـــش»  «مـــجـــوهـــرات 
وقــد قــدم خــالل الــمــعــرض تصاميم 
فريدة مستوحاة من الثقافة القطرية 
تشكيلته  مثل  الــمــعــاصــرة،  والــعــمــارة 
ــانــي  ــمــب الـــمـــســـتـــوحـــاة مــــن مـــشـــهـــد ال

الموجودة على كورنيش الدوحة.

القطرية  المصممة  تشاركت  كما 

ابـــتـــســـام الــمــســلــمــانــي، الـــتـــي أطــلــقــت 

مؤخراً عالمتها التجارية «مجوهرات 

كاميلوت»، وهي من عشاق األحجار 

الــكــريــمــة وقـــد اتــخــذت مــن صناعة 

الــــمــــجــــوهــــرات مـــهـــنـــة لــــهــــا، وتــعــتــز 

بمشاركتها في النسخة السابعة عشرة 

للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  مــن 

والساعات، حيث قالت: إن التواجد في 

الدوحة  معرض  مثل  عريق  معرض 

فرصة  هــو  والــســاعــات،  للمجوهرات 

وانـــطـــالقـــة حــقــيــقــيــة لــتــصــمــيــمــاتــي، 

حيث  شخصي  بشغف  بــدأتــهــا  والــتــي 

الشخصية  مــجــوهــراتــي  أصــمــم  كنت 

وأصنعها في إسطنبول.
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Ressence Type٢ الثقة الكاملة عبر وكيلها الحصري الصالون األزرق
متابعة- أحمـد شـرف:

من  أنــهــا   Ressence دار   عـــن  مـــعـــروف 

الــدوام  على  نفسها  تتحدى  التي  الـــدور  بين 

لم يسبق  للخروج بآالت وقت متطورة تقنياً 

  Typeلها مثيل، وها هي اليوم تكشف عن  ٢

األولى  الميكانيكية  المعصم  ساعة  هي  التي 

. E- Crown  التي تم تزويدها بتاج ذكي

إن الــفــكــرة األســاســيــة والــجــوهــريــة إلنــتــاج 

 Ressence  تــقــنــيــة مـــن  آتــيــة  الــســاعــة  هـــذه 

الــفــريــد  الــنــظــام  وهـــو   ،Orbital Convex

على  يشتمل  لكونه  اختراع  براءة  على  الحائز 

الوظائف  عليه  تــعــرض  التغير،  دائـــم  ميناء 

بأسلوب مسطح، يشبه الكتابة على الورق، ما 

سهالً  األخرى  والوظائف  الوقت  قراءة  يجعل 

وشديد الوضوح.

هل  فــكــرة:  مــن  آت   E- Crown  وإنـــتـــاج

يمكن لحامل الساعة أن يثق بها كما يثق في 

هاتفه الذكي؟ إن التاج الذكي قادر على ضبط 

الــوقــت ووظــائــف الــســاعــة عند الــطــلــب، وهو 

اإللكترونية  اآللــيــات  دقــة  بين  يجمع  بــذلــك 

الميكانيكية.  الحركات  وجمال  وكالسيكية 

الضغط  خــالل  مــن  الــتــاج  هــذا  تشغيل  يتم 

العلبة  تــغــطــي  الــتــي  الــكــريــســتــال  طــبــقــة  عــلــى 

أنها  إلــى  اإلشــارة  وتجدر   ، الميناء  جهة  من 

من  بالطاقة  الــتــاج  لتزويد  الــضــوء   تستخدم 

خالل خاليا Photovoltaic  .  واألمر المثير 

في  التصميم  جمال  مع   التكولوجيا  دمج  هو 

األكبر  التحدي  يشكل   هــذا  وكــان  الــســاعــات، 

لــصــنــاع الــســاعــات وهـــذا مــا اســتــطــعــت ساعة 

Ressence Type٢    تحقيقه بكل سهولة.  

إنــتــاج   فـــي   Ressence فــلــســفــة  وتــتــخــلــص 

ســـاعـــات مــيــكــانــيــكــة بــشــمــل فـــريـــد وســـاعـــة 

ذلك  على  مثال  خير       Ressence Type٢

ساعة   تصنيع  فــي  تــكــمــن  الــفــكــرة  إن  حــيــث 

موثوقة ، وقابلة لالستخدام. 

الفنية: الخصائص 

الـــحـــركـــة: أوتــومــاتــيــكــيــة، وتــعــمــل بــنــظــام  

 ،Ressence Orbital Convex System

٣٦ ســـاعـــة، تــقــرأ  تــتــمــتــع بـــمـــخـــزون طـــاقـــة 

ثـــان، كــمــا أنــهــا تمنح  زمــنــيــاً  الــوقــت وتــوقــيــتــاً 

وظــــائــــف ضـــبـــط الــــوقــــت وحـــفـــظ الــتــوقــيــت 

الطاقة. على  الصحيح،والحفاظ 

المعالج  التيتانيوم  مــن  مصنوعة  العلبة: 

الـــرمـــادي  الـــلـــون  الكـــتـــســـاب   PDV بــتــقــنــيــة

مم،   ١٢ وسماكتها  مم،   ٤٥ قطرها  الغامق، 

مقاوم لضغط الماء حتى عمق ١٠ أمتار.

التيتانيوم  مــن  مصنوع  مــقــوس،  الــمــيــنــاء: 

خالل  مــن  الساعة  وظــائــف  يعرض  المعالج. 

مقوسة،  وعقارب  فرعية  وموانئ  مؤشرات 

ويــحــتــوى عــلــى فــتــحــات المــتــصــاص الــضــوء 

األزرق  الــصــالــون  بــجــنــاح  الــســاعــات  وتــتــألــق 

بــمــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 

بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

دمج التكنولوجيا مع جمال التصميم
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أالربعاء 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 م 



تقدم قطعاً فنية وتراثيـة رائعـة بجناحها في المعرض

ـــي لـــوطـــنـــي  ـــق ـــش ـــــوان» مــــــن ع ــــــ ـــــي ـــــج ـــي «ال ـــت ـــوع ـــم ـــج ــــت ابــــتــــكــــار م ــــوحــــي ــــي الــــخــــلــــف: اســــت مـــــريـــــم عــــل

 «ارتـس أند جيمـس» عالم فريد من الروائع العالميــة والمقتنيات الثمينة «ارتـس أند جيمـس» عالم فريد من الروائع العالميــة والمقتنيات الثمينة

«الجيوان» هي اللؤلؤة الجميلة والثمينة نظراً لتمتعها 
بالصفاء والنقاء والستدارتها المكتملة

متابعـة: أحمــد شـــرف 

«ارتــس  والــمــجــوهــرات  التحف  تتمتع 
أنــــد جــيــمــس» بــخــبــرة فــنــيــة عــالــيــة في 
والــفــاخــرة،  الثمينة  المقتنيات  تــجــارة 
وتــــــــشــــــــارك فـــــــي مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات بــجــنــاح فخم 
عاماً  المشاركة  على  وتحرص  ومميز، 
في  نجاحاتها  مسيرة  لمواصلة  عام  بعد 
األكثر  واالنتشار  خاص  بشكل  المعرض 
فــي الــســوق الــقــطــري بشكل عـــام، ومــن 
علي  مريم  السيدة  قالت  المنطلق  هــذا 
الخلف مديرة تطوير األعمال في التحف 
والمجوهرات: يتبلور الهدف األساسي لنا 
عالمية  جــودة  ذات  منتجات  تقديم  في 
وكل  الـــكـــرام،  لزبائننا  المستوى  عالية 
نحرص  إننا  حيث  المعرض  في  زوارنـــا 
األهمية  من  كبيراً  قــدراً  إعطائهم  على 

نحرص  ذلك  يتحقق  ولكي  واالهتمام، 
والــذوق  والفخامة  الجودة  مراقبة  على 
الــرفــيــع فـــي اخــتــيــاراتــنــا مـــن الــمــاركــات 
وتحت  خاللنا  من  وتعرض  نمثلها  التي 
مظلتنا في التحف والمجوهرات، حيث 
إن لنا معايير خاصة في اختيار ما نمثله 
مـــن الـــمـــاركـــات كــوكــيــل حـــصـــري، مما 
يجعلنا نفي بالتزاماتنا تجاه عمالئنا دون 

أي تراخ أو تقاعس.
وعـــن أحـــدث ابــتــكــاراتــهــا فــي تصميم 
خصيصاً  أعــدتــهــا  والـــتـــي  الــمــجــوهــرات 
لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة الــســابــعــة عــشــرة 
والــمــمــتــدة حــتــى ٢٩ فـــبـــرايـــر الـــجـــاري 
بتصميم  التفكير  فــي  الــبــدء  عند  قــالــت: 
مجوهراتي في كل عام، أحاول الخروج 

النطاق  عن  الشيء  بعض 
ــــكــــن  ـــــــي ول ـــــــراث ـــــــت ال

ورمــلــي،  وبــحــري،  بموطني،  اعـــتـــزازي 
ونخلي، ومكونات بلدي وبيئته الجميلة 
شدتني  واألصيلة  المتميزة  بتفاصيلها 
في  لـــإلبـــداع  وألــهــمــتــنــي  غــيــرهــا،  دون 
المجوهرات  مــن  مجموعتي  تصاميم 

لهذا العام «الجيوان»
«الــــجــــيــــوان» هـــي الـــلـــؤلـــؤة الــجــمــيــلــة 
والنقاء  بالصفاء  لتمتعها  نظراً  والثمينة 

والستدارتها المكتملة
يمت  ال  االســـم  أن  البعض  يعتقد  قــد 
بصلة بالشكل الخارجي لمجموعتي لهذا 
الــعــام حيث لــم يــتــم  اســتــخــدام أٍي من 
تعمدت  ولكنني  تصميمها،  فــي  الــآللــئ 
أن أنتقى اسماً أفضل، وأجود أنواع اللؤلؤ 

على  العزيزة  مجموعتي  على  ألطلقه 
قلبي، حيث شبهت شكلها الخارجي 

باللؤلؤة الكبيرة في الحجم، وقد 
ــا رؤيــــة اســـتـــخـــراج الــلــؤلــؤ  اعــتــدن

الثمين من المحارة ولكن هنا نرى أن 
موجود  ماهو أثمن بالنسبة لي شخصياً 

داخل اللؤلؤة الثمينة بحد ذاتها.
أما بالنسبة للتصميم وسبب اختياري 

للرموز التراثية الثالثة فهي كالتالي:
بــقــلــبــهــا  يــــوجــــد  الــــتــــي   :١ الــقــطــعــة 
«القارب»: تتميز هذه القطعة باللونين 
الكثبان  يمثالن  وهما  واألزرق  الذهبي 
أضع  أن  تعمدت  وقــد  والبحر  الرملية 
الماضي  في  كانت  والتي  بقلبها «اللنج» 
من الوسائل األساسية في طلب الرزق، 
حـــيـــث كـــــان يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــصــيــد 
مصدراً  وباتت  اللؤلؤ  واستخراج  السمك 
نمو  فــي  رئيسياً  وسبباً 
والتجارة  االقتصاد 

القطرية. 
 :٢ الــقــطــعــة 
الـــــــتـــــــي يـــــوجـــــد 

هــذه  تتميز  الــعــربــيــة»:  «الــمــهــا  بقلبها 
من  العربية  المها  وجــه  بــألــوان  القطعة 
المها  لحيوان  اختياري  وسبب  الــخــارج، 
للتراث القطري  بالذات ألنه يعتبر رمزاً 
وهــــي أحــــد أكــثــر الــحــيــوانــات الــمــهــددة 
باالنقراض، والتي تم إنشاء محميات لها 
في قطر للحفاظ عليها، وأصبحت المها 
حيث  والــحــاضــر  الــمــاضــي  لقطر  رمــــزاً 
يتم استخدامها حالياً كشعار للعديد من 
الرائدة  القطرية  والشركات  المؤسسات 

عالمياً.
القطعة ٣ : التي يوجد بقلبها «الصقر»: 
تتميز هذه القطعة بالنخلة الذهبية في 
النخلة  اســتــخــدام  تعمدت  وقــد  الــخــارج 
والخير  والعطاء  للكرم  ترمز  التي  هنا 
بها  تمتاز  التي  الصفات  تلك  المتجدد، 
حــكــومــتــنــا الــرشــيــدة والــشــعــب الــقــطــري 

الكريم.

ســـبـــب اخــــتــــيــــاري لــلــصــقــر فــــي هـــذه 
أثمن  مــن  ــعــد  يُ الــصــقــر  أن  هــو  القطعة 
وأغلى الطيور الجارحة في المنطقة وقد 
للصيد في البادية،  تم استخدامه قديماً 
البادية القطرية التي هي رمز للعنفوان 

والقوة والفصاحة.
وقد كان الصقر يتم اصطياده قديماً 
وتدريبه بعناية على الصيد ليصبح أحد 
مــصــادر الـــرزق ألهــل الــبــاديــة، أمــا اآلن 
فالصيد بالصقور أو»المقناص» يُعد من 
وقد  القطرية.  الــهــوايــات  وأجــمــل  أثــمــن 
يالحظ البعض أن القطع تم قفلها بنفس 
المبيت»  «صــنــدوق  بالـ  الموجود  القفل 
حفظ  يتم  جميل  تــراثــي  صــنــدوق  وهــو 
فيه  المهمة  واألوراق  والذهب  المالبس 
وكان يعتبر بمثابة الخزانة، وهنا يعكس 
استخدامي لقفل الصندوق المبيت مدى 

أهمية الرموز الموجودة بالداخل.
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«الج«الج
بالصبالص

ججودود أ أنونواعاع ا اللللؤلؤلؤؤ
علعلىى للعزعزيزيزةة
الالخخارجيي اا
مجم، وقوقدد
 ااالـلـلــلـلـلــؤؤؤلؤلؤلؤلــــؤؤؤؤؤؤؤ

ررئيئيسيسياا وسوسبببباا
و ااالقالقتصاد 
االقلقططرية
الــقــط
الالالـــــــــــــــتتـتـــــــــــــيـيـي

المجموعة الجديدة تتكون من ثالث قطع لكل 
واحدة منها قصة مرتبطة بهويتنا



المعرض يسير على الطريق الصحيح..أحمد العمادي:

الـــــفـــــريـــــدة و  ـــــــة  ـــــــع ـــــــرائ ال بـــــالـــــتـــــصـــــامـــــيـــــم  ــــز  ــــي ــــم ــــت ت ـــــة  ـــــي ـــــت ـــــوي ـــــك ال ـــــــــارس  ـــــــــف ال ـــــــرات  ـــــــوه ـــــــج م

مــجــوهــراتــهــا بـــأحـــدث  تـــشـــارك  ــة  ــي ــطــال اإلي  FERRARIFIRENZE ــة  ــالم ع

نسعى لتعزيز تشكيالتنا وإضافة أسماء جديدة إلى محفظتنا

متابعـة - أميمة بن عـرفـة:

العالمات  أشهر  من  الزرقاء  الماسة  مجوهرات  تعتبر 
الــتــجــاريــة والــمــاركــات الــعــالــمــيــة ذات الــصــيــت والــشــهــرة 
الواسعة والتي تمتاز بالجودة والفخامة والرقي وحرفّية 
الــصــنــع، وتــأتــي مــشــاركــة الــمــاســة الـــزرقـــاء فــي معرض 
عشرة  السابعة  بدورته  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
الماركات  وأرقــى  أفخم  من  وفاخرة  فريدة  بمجموعة 
األسماء  كبار  من  العالمي  السوق  في  وأحدثها  العالمية 
والمتميزة،  الراقي  المجال  هــذا  في  والعاملة  المصّنعة 
لــتــقــّدم لــزبــائــنــهــا مــزيــجــاً فـــريـــداً مـــن اإلبــــــداع والــتــمــيــز 
والفخامة على مدار أعوام عديدة، من األصالة والعراقة 

الحصرية لدى مجوهرات الماسة الزرقاء.
الماسة  جناح  في  المشاركة  التجارية  العالمات  وعــن 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــمــادي  أحــمــد  السيد  أشـــار  الــزرقــاء 
لــمــجــوهــرات الــمــاســة الـــزرقـــاء: تــتــواجــد ألول مـــرة في 

جناح الماسة الزرقاء مجوهرات الجواهرجي التي تقدم 
التقليدية  الــعــريــقــة  والــشــبــكــات  وعــربــيــاً،  خليجياً  ذهــبــاً 
مـــع األلـــمـــاس لـــألفـــراح والــمــنــاســبــات الــمــهــمــة وتــشــارك 
ــيــقــة والــراقــيــة  ألول مــــرة الــمــجــوهــرات اإليــطــالــيــة األن
العصرية  ابتكاراتها  بــأحــدث   FERRARIFIRENZE
تقدم  التي  الشبابية   AURI TEMPORE مجوهرات و 
موديالت فريدة تستخدم لمختلف األوقات والمناسبات 
وال ننسى مجوهرات الفارس التي حظيت بنجاح باهر في 
مشاركتها السنة الماضية في المعرض وهي مجوهرات 

كويتية تتميز بالتصاميم الرائعة والفريدة.
إضافة  على  نــحــرص  لنا  بالنسبة  الــعــمــادي:  وأضـــاف 
ولتعزيز  جديد  كل  لمواكبة  مظلتنا  تحت  جديدة  أسماء 
المنتج  ولتوفير  والمجوهرات،  الساعات  من  تشكيالتنا 
المناسب لكل ذوق، وعلى سبيل الذكر ال الحصر تتواجد 
لدينا كذلك مجوهرات أنيس مطر الراقية والمجوهرات 

.ADOUIAN اإليطالية الفاخرة
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أكد أن المعرض يحقق تصاعداً مستمراً.. حسين الماجد:

ـــخـــة الـــحـــالـــيـــة بـــكـــل الـــمـــقـــايـــيـــس ـــس ـــن ـــــجـــــاح ال ـــالت إلن ـــي ـــه ـــس ـــت ـــع ال ـــون حـــــرصـــــوا عـــلـــى تـــوفـــيـــر جـــمـــي ـــم ـــظ ـــن ـــم ال

ـــرض ـــع ـــم ــــســــاهــــم فــــــي إنــــــجــــــاح ال ــــة الــــعــــالــــمــــيــــة ت ــــاري ــــج ــــت ـــــات ال ـــــالم ـــــع مــــشــــاركــــة ال

ندعو الجمهور لزيارة جناحنا لالطالع على تشكيالت تعرض ألول مرة ندعو الجمهور لزيارة جناحنا لالطالع على تشكيالت تعرض ألول مرة 

كتبت - أميمة بن عرفة:
لعام  المدير  الماجد  حسين  السيد  قال 
لــــدار الــمــاجــد لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات: 
مواطنين  مــن  الــجــمــهــور  تــوافــد  نــالحــظ 
افتتاحه،  منذ  المعرض  على  ومقيمين 
نجاحاً  المعرض  تحقيق  إلى  يشير  وهذا 

ملحوًظا. كما أن المنظمين قد قدموا كل 
للعمل  العارضين،  مع  والتنسيق  التعاون 
على تنظيم نسخة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف: نحن في دار الماجد حرصنا 
التجارية  العالمات  مختلف  جــذب  على 
واستعد  الحصرية،  والموديالت  العالمية 

جــنــاحــنــا بـــقـــوة لـــلـــمـــعـــرض، الســتــقــبــال 
الحضور  على  يحرصون  الذي  العارضين 
ـــمـــعـــرض، ونــحــن  إلدراكـــــهـــــم أهـــمـــيـــة ال
ـــدعـــوهـــم لـــــزيـــــارة الــمــعــرض  بـــــدورنـــــا ن
الجديدة  والساعات  الماركات  لمشاهدة 
والتي تعرض ألول مرة. وأوضح الماجد 

للمجوهرات  الدوحة  معرض  أسهم  أن 
حيث  سنوياً  دائــم  تصاعد  في  والساعات 
الشركات  تبدأ  المعرض  يقترب  عندما 
وهذا  معنا  المشاركة  طلب  في  العالمية 
فـــي حـــد ذاتــــه مــكــســب كــبــيــر، لــيــس هــذا 
فــحــســب وإنـــمـــا هــنــاك شـــركـــات جــديــدة 

يؤكد  الــذي  األمــر  المشاركة،  منا  تطلب 
الشركات  من  الكثير  يقنع  المعرض  أن 
يشارك  الماجد  دار  جناح  وفي  العارضة. 
نمثلها  الــتــي  الــمــاركــات  مــن  العديد  معنا 
فـــي قــطــر وهــــي مـــن الـــعـــالمـــات الــقــويــة 

والمميزة.
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تعرض ابتكاراتها تحت مظلة مجوهرات الماجد

MARCO BICEGO.. بتالت الذهب وبراعم األلماس المتأللئة
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BICEGO تعّلم 
ألول مرة إتقان 

حرفته تحت 
تدريب والده في 

إيطاليا

واألســـــطـــــوريـــــة ـــة  ـــي ـــاف ـــق ـــث ال والــــتــــقــــالــــيــــد  الــــفــــن  ـــــن  م مــــســــتــــوحــــاة   «MASAI COLLECTION» ـــة  ـــوع ـــم ـــج م

كتب- عبداهللا نـــور:

معرض  فــي  العريقة   MARCO BICEGO دار  تــشــارك 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، تــحــت مظلة مــجــوهــرات 
من  الــفــريــدة  إبداعاتها  مــن  مجموعة  تعرض  حيث  الــمــاجــد، 

المجوهرات الفاخرة.
واألناقة  بالفخامة   MARCO BICEGO عالمة  وتشتهر 
 BICEGO اليومية، منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٠، حيث تعلم
ذي  إيطاليا،  في  والــده  تدريب  تحت  حرفته  إتقان  مرة  ألول 

األصول الفينيسية.
االستخدامات  متعددة   MARCO BICEGO قطع  وتعد 
في  جــهــد  وبـــال  كالسيكية  تــظــل  لكنها  نــوعــهــا،  مــن  وفـــريـــدة 
ارتداء كل يوم، حيث تفخر MARCO BICEGO باستخدام 
تــقــنــيــات الــعــالــم الــقــديــم ولــكــن مــع لمسة الــمــوضــة الــحــديــثــة. 
أشهر  مــن   «MASAI COLLECTION» مجموعة  وتــعــد 
اإلفريقية  الثقافة  والتقاليد  الفن  من  المستوحاة  المجموعات 
بالفخامة والتصميم األنيق المدهش،  األسطورية، التي تتميز 

مع بتالت الذهب الحساسة وبراعم الماس المتأللئة.
الدوحة  معرض  في   MARCO BICEGO دار  وتــشــارك 

للمجوهرات والساعات، تحت مظلة مجوهرات الماجد، التي 
التي  العالمية  التجارية  العالمات  من  طويلة  قائمة  تحتضن 
روح  تعكس  والتي  الرفيع،  والــذوق  اإلبداعية  بالبصمة  تشتهر 
األبداع واألناقة في أفضل صورها، خاصة أنها تطرح تشكيالت 
الــعــمــالء،  تــطــلــعــات  لتلبي  مستمر  بــشــكــل  ومــعــاصــرة  حــديــثــة 
والموجه إلى الرجال أو النساء، ومن الساعات والمجوهرات، 
وتأتي حاملة لروح االبتكار والروح األسطورية التي دأبت على 

حملها.
تــأتــي مــشــاركــة مــجــوهــرات الــمــاجــد فــي مــعــرض الــدوحــة 
عالم  في  ومبتكر  جديد  كل  لتحمل  والساعات،  للمجوهرات 
الــفــخــامــة والـــرقـــي والـــــذوق الــرفــيــع، لــتــكــون وجــهــة مفضلة 
من  األيقونية  القطع  بآخر  االستمتاع  إلى  يتطلع  من  كل  لدى 
المجوهرات والساعات الفاخرة، والتي ال تخاطب إال أصحاب 
يد  على  جــداً  دقيقة  مــواد  من  تصنع  أنها  كما  الرفيع،  الــذوق 
على  مثاالً  لتكون  المهارة  من  عــاٍل  قــدٍر  وعلى  مهرة  صاغة 
الحرفية الخالية من العيوب، وتعرف طريق الفخامة باختيار 
للتفاصيل،  الدقيق  واالنتباه  تصميم  كل  وتفرد  الثمينة  المواد 
بالقطع  واالعـــتـــزاز  بــالــفــخــر  بــالــشــعــور  لــمــرتــديــهــا  تسمح  الــتــي 

األيقونية.
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عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

األربعاء ٢ رجب ١٤٤١ هـ - ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ م 

كتب ـ عاطف الجبالي:

قـــال رجـــل األعـــمـــال حسين 
إدارة  مجلس  رئيس  الــفــردان، 
مجموعة الفردان، إن معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات 
هو األفضل في العالم من ناحية 
جـــودة ونــوعــيــة الــمــعــروضــات، 
مــــؤكــــداً ضــــــرورة الــمــحــافــظــة 
وعــدم  المعرض  ُمستوى  على 
ــلــشــركــات الــضــعــيــفــة  الـــســـمـــاح ل
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــعـــرض، 
أصـــحـــاب الــشــركــات  حــيــث إن 
ال  الكبيرة  العالمية  والماركات 
دون  عارضين  بوجود  يقبلون 

الُمستوى.

أضـــــــــــــــــــــــــــــاف: شــــــــــركــــــــــات 
ــــــمــــــجــــــوهــــــرات الــــعــــالــــمــــيــــة  ال
الـــمـــرمـــوقـــة تــتــحــمــل تــكــالــيــف 
المعرض  في  للمشاركة  كبيرة 
يـــتـــفـــاجـــؤا  أال  يـــجـــب  ولـــــذلـــــك 
بـــمـــشـــاركـــة شــــركــــات تــعــرض 
بضاعة رديئة ورخيصة ودون 
الُمستوى. وأدعو القائمين على 
بالمحافظة  المعرض  تنظيم 
عــــلــــى الــــنــــوعــــيــــة الــــُمــــتــــمــــّيــــزة 
وسمعة  ومكانة  للمعروضات 

المعرض العالمية.
وتابع السيد حسين الفردان: 
العالمية  والماركات  الشركات 
ــــشــــاركــــة  ــــُم تـــــحـــــرص عــــلــــى ال
فــــــي الـــــمـــــعـــــرض، حــــيــــث إن 

الــعــارضــيــن ســعــداء وفــخــورون 
بـــمـــســـتـــوى مــــعــــرض الــــدوحــــة 
الذي  والساعات،  للمجوهرات 
العالم  فــي  األفــضــل  يعتبرونه 
يشّجع  ما  النوعية،  ناحية  من 
عــلــى الــمــنــافــســة وطـــرح أفضل 
الـــمـــعـــروضـــات والــتــصــمــيــمــات 
لــــتــــواكــــب تـــطـــّلـــعـــات جــمــهــور 

الزائرين للمعرض.
ومـــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال رجــــل 
الفردان،  حسين  على  األعمال 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  نـــائـــب 
إن  الــــــــــفــــــــــردان،  مــــجــــمــــوعــــة 
للمجوهرات  الدوحة  معرض 
األفضل  ضمن  بــات  والساعات 
قيادتنا  دعم  بفضل  العالم  في 

الــرشــيــدة والــحــكــيــمــة، مــؤكــداً  
أن  الـــمـــعـــرض  عــلــى مــكــانــتــه 
يـــحـــرص  وأن  الـــــمـــــرمـــــوقـــــة 
الــجــمــيــع عــلــى مــنــع الــشــركــات 
الرديئة والتي تقلد البضائع في 

المعرض.
أضـــــــــاف: أعــــــــرق شــــركــــات 
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــســـــاعـــــات  ال
ــــــحــــــرص عـــلـــى  الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة ت
الدوحة  معرض  في  المشاركة 
نظراً  والــســاعــات  للمجوهرات 
حيث  القطري  السوق  ألهمية 
والــمــواطــنــات  الــمــواطــنــيــن  إن 
كبير  شغف  لديهم  القطريات 
والساعات  المجوهرات  القتناء 
الــشــركــات  أن  كــمــا  الـــفـــاخـــرة. 

عالم  فــي  الــمــرمــوقــة  العالمية 
في  تــواجــد  لديها  المجوهرات 
عاماً   ٥٠ مــن  أكــثــر  منذ  قطر 
ولــــذلــــك فـــهـــي حـــريـــصـــة عــلــى 
المشاركة في المعرض سنوياً.

الــفــردان:  على  السيد  وتــابــع 
مــعــرض  فــــي  مــشــاركــتــنــا  إن  
ليست  لــلــمــجــوهــرات  الـــدوحـــة 
ألغــــــــــــراض تـــــجـــــاريـــــة ولـــكـــن 
ــــي وذلـــــك  هـــــــذا واجــــــــب وطــــن
لــدعــم أهــم مــعــرض يــقــام في 
وطــنــنــا الــحــبــيــب قــطــر، وهــذه 
اســتــراتــيــجــيــة جــمــيــع شــركــات 
تعمل  والتي  الفردان  مجموعة 
جميع  فــي  الــوطــن  رفعة  ألجــل 

المجاالت التنموية.  

يحافظ على مكانته العالمية المرموقة..حسين الفردان:

الــرشــيــدة قــيــادتــنــا  دعـــم  بفضل  الــعــالــم  ــي  ف ــضــل  األف ضــمــن  معرضنا  ـــفـــردان:  ال عــلــي 

ال مكان لشركات دون المستوى بمعرض الدوحة للمجوهرات



تحفة فنية من

سـاعـة (Alpine Eagle)..إحيــاء رمــز فــريـد

كتب ـ عاطف الجبالي:

 (Alpine Eagle) ساعات  مجموعة  تتميز 
الـــجـــديـــدة بــطــابــعــهــا الـــعـــصـــري وشــخــصــيــتــهــا 
المجموعة  هـــذه  وتــعــيــد  الــحــازمــة،  الــرفــيــعــة 
الرياضية األنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية 
باعتبارها   (St. Moritz) ساعة  في  المتمثلة 
كارل-فريدريك  المبدع  يصنعها  ســاعــة  أول 
حالياً  يشغل  والــذي   ،١٩٨٠ عــام  في  شوفوليه 
حيث  شــوبــارد،  لــدار  الشريك  الرئيس  منصب 
الساعة  هــذه  لمفهوم  األولــيــة  الخطوط  وضــع 
وصممها بنفسه بدافع من شغفه بجبال األلب 

والقوة الجبارة للنسر الذي يسود فيها. 
شديد  استثنائي  معدن  من  الساعة  صنعت 
ـــعـــرف بــاســم  الـــمـــقـــاومـــة وعــــاكــــس لـــلـــضـــوء ي
شوبارد  بحركة  وتعمل   ،٢٢٣A ستيل لوسنت 
 Alpine) ساعة  وتشهد  معتمدة.  كرونومتر 
فقد  األخالقي،  شوبارد  دار  نهج  على   (Eagle
التزامها  عــن  للكشف  الــفــرصــة  لــلــدار  أتــاحــت 
خالل  مــن  األلــب  جبال  بيئة  بحماية  الجديد 
 Eagle Wings) إطالق مؤسسة أجنحة النسر
كارل-فريدريك  يعتبر  التي   (Foundation
شوفوليه عضواً مؤسساً لها. ومن هذا المنطلق 

 (Alpine Eagle) ســـاعـــة  شـــوبـــارد  كـــّرســـت 
حياتهم  فــي  الطموحين  الــرجــال  مــن  للنسور 
والــرؤى  العالية  الهمم  أصــحــاب  مــن  اليومية 
والتصميم  البصيرة  يمتلكون  ممن  الملهمة، 
لمواجهة التحديات المستقبلية ويدركون جيداً 

أهمية القضايا البيئية. 
قصة أجيال

بــالــرغــم مــن أهــمــيــة وجـــود رؤيـــة مــحــددة 
إلدارة دار ذات ملكية عائلية، إال أن المثابرة 
والــتــصــمــيــم هــمــا مــا يــفــضــي بــهــا إلـــى تحقيق 
الــنــجــاح. وبالفعل، كــان هــذا هــو الـــدرب الــذي 
عــام  فـــي  شــوفــولــيــه  كارل-فريدريك  اتــبــعــه 
١٩٨٠ عندما قّدم أول مشروع له في صناعة 
الساعات. كشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاماً ويعمل 
قّدم  الوقت،  ذلك  في  عائلته  دار  ورشــات  في 
 St.) اســم  تحمل  ساعة  مشروع  فكرة  لــوالــده 
شوفوليه  كارل-فريدريك  فــأكــد   ،(Moritz
الـــشـــاب نــفــســه مـــن خــاللــهــا، لــيــنــشــر أجنحته 

وينطلق في مسيرته الطموحة.
ســاعــة  أول   (St. Moritz) ســـاعـــة  كـــانـــت 
مصنوعة  ساعة  وأول  الــدار،  تنتجها  رياضية 
مــن الــســتــيــل ضــمــن ورشــاتــهــا، فــكــانــت ساعة 
رائدة ومبتكرة بالنسبة لدار شوبارد التي كانت 

الذهبية  الساعات  بصناعة  آنــذاك  متخصصة 
مــثــلــت هـــذه الــســاعــة 

ّ
والــمــرّصــعــة بــاأللــمــاس. 

محسوبة  وخطوة  جريئة  مخاطرة  الجديدة 
كارل-فريدريك  نـــجـــح  وبـــالـــفـــعـــل،  ــــة.  ــــدّق ب
ساعات  أكثر  من  واحــدة  جعلها  في  شوفوليه 

الدار مبيعاً خالل العقد التالي. 
كارل-فريدريك  أصبح  الحين  ذلــك  ومنذ 
ـــــدار شـــوبـــارد  شــوفــولــيــه الـــرئـــيـــس الـــشـــريـــك ل
وقد  األخـــرى.  التحديات  من  العديد  وخــاض 
الروابط  استشعروا  َمن  أوائــل  ِمن  واحــداً  كان 
وعشاق  السيارات  عالم  هــواة  بين  تجمع  التي 
وضع  أن  إال  منه  كان  فما  الساعات،  ميكانيك 
شوبارد على بداية طريق شراكتها األسطورية 
عمد   ،١٩٩٦ عام  وفي  ميليا.  ميلي  سباق  مع 
تستحقها  التي  المرموقة  المكانة  استعادة  إلى 
لمصنع  تأسيسه  خــالل  من  الفاخرة  الساعات 
في   (Chopard Manufacture) شـــوبـــارد 
ذات  وفــي  الــريــاديــة،  الـــروح  وبـــذات  فلورييه. 
الموقع في فلورييه، شّيد الرئيس الشريك في 
شهادة  معايير  مع  يتوافق  مبنى  أول  شوبارد 
لألبنية  الــصــارمــة  الــســويــســريــة   (Minergie)
أمام  الطريق  بذلك  ممهداً  للبيئة،  الصديقة 

الترف المستدام. 

ساعة  مــع  نفسه  الــتــاريــخ  يعيد  جــديــد  ومــن 
وعزيمة  إصرار  من خالل   ،(Alpine Eagle)
قبل  مــن  ســــراً  الــمــدعــوم  كارل-فريتز،  ابــنــه 
كارل-فريدريك  يــقــوم  أن  على  كـــارل،  جـــّده 
كان   .(St. Moritz) ساعة  بتحديث  شوفوليه 
إال  األمــر،  بــادئ  في  مــتــردداً  كارل-فريدريك 
كما  أن عزيمة ابنه تمكنت من إقناعه، تماماً 
استطاع هو إقناع والده بدعم فكرته منذ ٤٠ 

عاماً مضت.  
الطبيعة مصدر لإلبداع   

إنشاء  أثناء  شوفوليه  كارل-فريدريك  اعتمد 
على   (Alpine Eagle) الــجــديــدة  مجموعته 
قدرته اإلبداعية الزاخرة وشغفه بجبال األلب، 
كما اعتمد على مبادئ لويس سوليفان للتناغم 
الوظيفة“.  يتبع  ”الشكل  أن  على  تنص  والتي 
وتنتمي الساعة الجديدة إلى فئة مختارة من 
مدمجين  وســـوار  بعلبة  تتميز  التي  الساعات 
معاً، لتتسم بذلك بتصميم أنيق وعصري على 

حد سواء. 
الكثير  الساعة  تضم  ذلــك،  إلــى  وباإلضافة 
مـــن اإلشــــــارات الــضــمــنــيــة لــنــســر جــبــال األلـــب 
بشكله  الساعة  ميناء  حيث  الطبيعي،  وموطنه 
الــصــخــري وســطــحــه ذي الــتــعــريــجــات الـــذذي 

تستحضر  بينما  الــنــســر،  عــيــن  قــزحــيــة  يشبه 
الــعــقــارب فــي األذهــــان صـــورة ريــش العقاب، 
ويذّكر الستيل ذو اللمعة الباردة بصورة األنهار 

الجليدية. 
أما لون الميناء فيشبه تدرجات ألوان جبال 
األلب؛ حيث اللون األزرق البّراق لنهر ”أليتش“ 
الجليدي أكبر األنهار الجليدية في جبال األلب 
سلسلة  لصخور  الداكن  والرمادي  السويسرية، 
للميناء  الثلجي  واألبـــيـــض  ”بــيــرنــيــنــا“،  جــبــال 
المزرق  والــرمــادي  اللؤلؤ،  عرق  من  المصنوع 
للميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ التاهيتي والذي 
بحيرة  لـــون  يستحضر  مــتــقــّزح  بــبــريــق  يــتــألأل 
موريتز»  «ســان  بلدة  من  القريبة  «سيلتس» 
عندما تتغير عليها الفصول وتتالعب انعكاسات 
أشعة الشمس على سطح مياهها.  يضم سوار 
وصلة  بلطف  المدبب   (Alpine Eagle) ساعة
مرتفع.  مــركــزي  غــطــاء  يعلوها  فقط  واحـــدة 
وتتميز علبة الساعة بنتوء يحمي التاج المنقوش 
بــوردة البوصلة؛ باعتبار أن البوصلة هي األداة 
طريقهم  إيجاد  على  المغامرين  ساعدت  التي 
منذ ســالــف األزمــــان، وأصــبــحــت الــيــوم شــعــاراً 
الصحيح  االتجاه  اختيار  على  القادرين  للنسور 

في سعيهم لتحقيق مطامحهم. 
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كارولين شوفوليه لـ                           :

ــــــرق األوســــــــــط ــــــش ــــــال ــــــــضــــــــل ب ـــــــــة لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات األف ـــــــــدوح مـــــــعـــــــرض ال
ـــمـــس بـــونـــد  ـــــدة مـــســـتـــوحـــاة مـــــن أفــــــــالم جـــي ـــــري ـــة مــــجــــوهــــرات ف ـــوع ـــجـــم ــــرض م ــــع ن

شراكة استراتيجية بين                                                                              ومجوهرات الفردان

كتب ـ عاطف الجبالي:

شوبارد  لدار  اإلبداعية  والمديرة  الشريك  الرئيس  شوفوليه،  كارولين  أكدت 
السويسرية، أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ضمن األفضل بالشرق 
صناعة  شــركــات  أبــرز  ومشاركة  المرموقة  العالمّية  سمعته  بفضل  األوســـط 

المجوهرات والساعات في العالم.
وقــالــت فــي تــصــريــحــات خــاصــة لــــ[ إن دار شــوبــارد الــعــريــقــة تعرض 
موديالت جديدة وحصرّية في جناح الفردان خالل النسخة السابعة عشرة من 
معرض الدوحة للمجوهرات، مؤكدة أن شوبارد تحرص على طرح موديالت 
جديدة في جميع المعارض والمهرجانات العالمّية وأسابيع الموضة في باريس.
 وأعربت كارولين شوفوليه عن سعادتها بحجم مبيعات شوبارد في السوق 
القطري، مشيرة إلى أن هذا النمو تحقق بدعم من شركة مجوهرات الفردان 
التي تمتلك سمعة مرموقة في السوق القطري، مؤكدة أن دار شوبارد تربطها 

شراكة استراتيجية مع مجوهرات الفردان تمتّد لعقود من الزمن.
مجوهرات  مجموعة  شــوبــارد  دار  عــرض  عــن  شوفوليه  كارولين  وأعلنت 
جيمس  المرأة  رؤيتها  من  المستوحاة   (Happy Hearts - Golden Hearts)
بوند بوصفها امرأة حازمة وشجاعة، وذلك بالتعاون مع شركة إيون المحدودة 
إلنتاج الفني، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تعرض ألول مرة بالسوق القطري 

حصرياً في جناح الفردان.
 وأضافت: قامت شوبارد بإعادة تجسيد مجموعة (Happy Hearts) لتطل 
بحلة جديدة، وذلك من خالل ملء قلوبها بالذهب الوردي األخالقي باعتبار 
في   (Goldfinger) أفــالم  مثل  بوند،  جيمس  أفــالم  في  طاغية  فكرة  الذهب 

عام ١٩٦٤،
 و(Man With the Golden Gun) في عام ١٩٧٤، و(Golden Eye) من 

عام ١٩٩٥.
 Happy Hearts - Golden) مجموعة  تشتمل  شوفوليه:  كارولين  وتابعت 
Hearts) على سوار وأقراط وقالدة وعقد طويل، يتناوب فيها قلب ذهبي كبير 
يمثل  الــذي  الشهير  المتراقص  األلماس  حجر  داخله  يحتضن  صغير  قلب  مع 

عالمة مميزة أخرى لدار شوبارد كما يمثل رمزاً للحرية والمغامرة. 
 (Alpine Eagle) وأشارت إلى أن دار شوبارد تعرض أيضاً مجموعة ساعات
الجديدة بطابعها العصري وشخصيتها الرفيعة الحازمة، وتعيد هذه المجموعة 
 (St. Moritz) الرياضية األنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة

والتي تعكس الشغف بجبال األلب والقوة الجّبارة للنسر.
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تقدم أرقى الساعات في جناح الفردان
كتب ـ عاطف الجبالي:

لصناعة   FRANCK MULLER تمثل 
الساعات أبرز المشاركين في جناح الفردان 
فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة مـــن مــعــرض 
تستحوذ  أن  ويــتــوقــع  لــلــمــجــوهــرات،  قــطــر 
زوار  اهتمام  على  الشهيرة  السويسرية  الدار 

المعرض.
وتعود نشأة FRANCK MULLER في 
والتصميم  اإلبــــداع  مــوطــن  حيث  ســويــســرا، 
الراقي إلى فرانك مولر الذي ولد عام ١٩٥٨ 
له  وكــان  الثقافات  متعددة  بيئة  فــي  ونشأ 
والصناعات  اآللية  بالمعدات  خاص  اهتمام 
الـــدقـــيـــقـــة ولـــــم يـــمـــض وقـــــت طـــويـــل حــتــى 
في  اآلالت  كــل  بتفكيك  فــرانــك  الــشــاب  بــدأ 
سنوات  وخــالل  «قلوبها»،  ليدرس  المنزل 
القديمة  الفلك  أدوات  يجمع  أخذ  مراهقته 
الرخيصة  األدوات  ســوق  من  يشتريها  التي 

والــمــســتــعــمــلــة، حــتــى شــعــر أنــه 
المرحلة  إلــى  ينتقل  أن  بــد  ال 

الثانية.
وبــعــد   ،١٩٨٣ عـــــام  وفـــــي 

ــــحــــث  ــــب أشــــــــهــــــــر مـــــــــن ال
ـــيـــة  واالخـــــتـــــبـــــارات اآلل

ــــــرة، قــــــدم  ــــــصــــــغــــــي ال
فرانك مولر بكبرياء 
ساعات اليد األولى، 
وتــــقــــدم جــمــيــعــهــا 
قـــطـــعـــاً مــتــحــركــة 

ــــا  مــــزاي ذات 
خـــاصـــة مــن 
ابــــــــتــــــــكــــــــاره 
بــــالــــكــــامــــل، 

وفــــــــــــي عــــــام 
١٩٨٩ كان الرجل 
الـــــــــــــــذي يــــــدعــــــوه 

اآلن  مـــــنـــــافـــــســـــوه 
”عــــبــــقــــري صــنــاعــة 

ســاعــة الــيــد“ واالســـم 
قد  سويسرا  فــي  األلــمــع 

امتلك امتياز ”ساعة اليد 
األكــثــر مــزايــا فــي الــعــالــم“، 

المقاييس  بكل  فريدة  الساعة  هــذه  وكانت 
وباعتراف المنافسين.

مسيرة  فــي  جــوهــرة   ١٩٩٢ عـــام  وشــكــل 
مــولــر، حيث أســس هــذا الــمــوهــوب شركته 
الــخــاصــة، بــاســم فــرانــك مــولــر جينيف في 
المجاور  الريف  في  تدعى ”جنتهود“  قرية 
البيئة  هــذه  فــي  وجــد  وقــد  جينيف  لمدينة 
سيروج  الــذي  اإللهام  والشاعرية،  الساحرة 
وسالمها  الضواحي  هذه  فهدوء  اختراعاته 
اللذين  والكمال  االنسجام  إلى  السعي  يعكس 

يطمح إليهما المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في 
مركز  فيه  دشن  حيث  مولر،  فرانك  تاريخ 
بأن  لرغبته  إخالصه  في  مثابراً  المؤسسة 
يتطور في بيئة محمية يؤسسها في القرية 
 ،١٩٨٣ عـــام  نــشــاطــه  منها  بـــدأ  الــتــي  نفسها 

قرية جنتهود.
فـــرانـــك  تــــجــــاوز   ١٩٩٨ عـــــام  فــــي 
جامع  حلم  ثانية  مــرة  مولر 
الساعات، حيث اخترع ساعة 
دقيقة  الستين  بعداد  توقيت 
ومــــؤشــــرات حــفــظ طــاقــة 
لآللة والقطع المتحركة 
وقـــــــــــد نـــــــالـــــــت هــــــذه 
االستثنائية  الساعة 
الفوري  االعــتــراف 
اليد  ســاعــة  بــأنــهــا 
األكــــــثــــــر مــــزايــــا 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
 ١٩٩٨ وعـــــــــام 
العام  أيــضــاً  هــو 
ــــــــــــذي يـــمـــيـــز  ال
بــــدايــــة الــتــوســع 
الــــــمــــــعــــــمــــــاري 
للشركة،  الكبير 
الــســاعــات،  أرض 
الـــتـــصـــور الــــرائــــع، 
الـــــــذي يـــجـــعـــل مــن 
الـــمـــمـــكـــن الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى جــمــع الــمــراحــل 
الــمــخــتــلــفــة فـــي صــنــاعــة 

أرض الساعات.

 
ز 
 

 

 

ز
 

ي ر و وق ن ريه
مــلــة، حــتــى ششــعــر أنــه
المرمرحلة إلــى  ينينتقتقلل

وبــعــدد  ،١٩٨٣٣ ــــاـامم عــ
حـحـــــــثث ــــبـــ ال مـــــــــــنن
آلاآلآللـلللــيـــةة ـــــارات 
قـقـقـقـــــــــــــــدـدممم ــــــــــــرةرة،، يي
ررربربرييايااياياياءءءءء بكبك وولرر
وألوألوألوألوألولىلىلى، ييديديد ا اا
جججــمـمـيـيــعـهـهـهـهــــــااا
تـتتتتححـحــركركركركركــةةةة

ــــــــاااا ززاياي
ممــنن
ره 
لل،،
ـــــــــــاـامم

الرجل  نن
ــــــددددعـعــــــــوـوه
اآلاآلنن ــــــووهه
نـنـننننــــــاعاااعاعــةة صـصـصصـ ييي
ـد“ واالالسســـمم
ققققدد سويسراا يي

””سساعة اليد ياز
ززايايــا فــي ا الــعــالالــم“م“،،

تـتــــــجـجــ  ١٩١٩٩٨ عععـــــام  فــــي
ثانية مــرة  موموللر 
اعات، حيث الساسا

االسلسلس دعدادادا بب توقوقيتيت
ؤؤـؤـؤشـشـششــــررـراتاتح ح ـــ وووممـ
واووالقلقط للللآللآلآلآللآللةةة
دـد ننــــ قوقوقــــــــــ
الالساساعة

االعــتــر
بــأنــهـ
األكـكـكـــ
ففـــــــــــــ
ووعوع
هــو
ـــــ ال
بببــــد
الــــــم
الككبب
رضأرض
الالالـــــــتـتــــص
يذي الـــــــ
ااالللـــمـمـــمممـــكـكـ
مـمـمـم جججـجـججـجج عـعـعـععـععـعــلـلـلـلـلـلـلللــــــىىىىىىىىى
الــمــخخــتــلــففــةةةةةةة
الالساعااتت. أرأرضض
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تتزين بالكربون الزجاجيتتزين بالكربون الزجاجي

بفضل  بــديــع،  فــلــك  فــي   Cosmos الــســاعــة تـــدور   
الجديدة   ١٠٩٨-Calibre GP٠٩٣٢٠ الحركة  آلــيــة 
الــمــصــنــوعــة داخـــل مــصــانــع الــمــاركــة، الــقــلــب النابض 
لــلــســاعــة. فــي غــيــاب تـــاج الــضــبــط، يــتــم ضــبــط الــوقــت 
والــمــبــيــنــات الــُمــتــنــوعــة يـــدويـــاً مــن خـــالل ظــهــر هــذه 

القطعة الفنية من الطراز األول.  
في رحاب مسيرة Girard-Perregaux الفضائية 

الجديدة، تهتز الساعة Cosmos بطول 
موجي منفصل. 

وانــــــــطــــــــالقــــــــاً مــــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
القطعة  هـــذه  تــســبــح  الــقــنــطــرات، 

الفنية للماركة في عام ٢٠١٩ 
فــــي أجــــــــواء مــــن الــغــمــوض 
تكشف  حــيــث  والــضــبــابــيــة، 
عن القطاعات الخفية في 

ظــلــمــة الــســمــاء وتــتــألــق 
بضوء أسود متوّهج. 

خير  وباعتبارها 
لفكرة  تجسيد 
األرض  مـــــــن 
إلــــــى الـــســـمـــاء 
 E a r t h ”
 ،“to Sky

السماء  وخريطة  التوربيون  ذات  الساعة  هذه  تشتمل 
ميكانيكية  أجـــزاء  على  العالمي  التوقيت  ووظــائــف 

وتباينات حالمة.
قواعد  هــنــاك  أن  الــقــدمــاء  الــيــونــانــيــون  اعتقد  لقد   
بااللتزام  بدورهم  قاموا  وقد  الكون،  تحكم  جمالية 
بهذه القواعد بكل حب وشغف. ويُعد الترتيب المتماثل 
بمثابة  الكون  تمثل  التي  المزدوجة  األرضــيــة  للكرة 
والجمال.  النظام  لمعادلة  تجسيد 
وعــلــى طــــول مـــحـــاورهـــا األفــقــيــة 
والــــرأســــيــــة، تــتــجــلــى الـــتـــطـــورات 
بديع  تنظيمي  نسق  فــي  الفائقة 
عـــنـــد الــــنــــقــــاط األســـاســـيـــة 
األربــــع. وتــظــهــر الــســاعــات 
عند  المكافئة  والــدقــائــق 
في   ،١٢ الساعة  موضع 
حين يدور التوربيون 
أســـــفـــــل قـــنـــطـــرة 
سوداء  تيتانيوم 
كـــبـــيـــرة عــنــد 
مــــــــــــوضــــــــــــع 

الساعة ٦. 

كتب ـ عاطف الجبالي:

 ٢٠١٩ عام   Girard-Perregaux شركة  استهّلت 
بإقامة حــوار رمــزي مــع الــكــون، ذلــك الــحــوار الــذي 
  ١٩٦٦  “Earth  موديل مع  مميزاً  لونياً  اتجاهاً  أخذ 
على  االنفتاح  مــن  الــرغــم  فعلى   to Sky Edition” 
المجموعة الشمسية، إال أن هذا الموديل الكالسيكي 

األنيق ظل ُمحتفظاً بخصائصه بالتمام والكمال. 
الظالل  بين  البديع  التناغم  وبفضل 

تتجلى  والــســوداء،  الــزرقــاء  اللونية 
هذه الساعة بطابع فلكي ُمدهش.  

ألوان جوية
طبقة  أن  عــلــمــيــاً  الــمــثــبــت  مــن   

اإلكــــســــوســــفــــيــــر هــــــي الـــطـــبـــقـــة 
األخــيــرة فــي الــغــالف الــجــوي 
لــــــــألرض. ويُـــشـــيـــر الـــظـــالم 

إلى  يزّينها  الــذي  الحالك 
مع  انــدمــاجــهــا عــمــلــيــاً 

الــــفــــضــــاء الـــكـــوكـــبـــي 
فـــي كـــيـــان واحــــد. 
ــــــمــــــامــــــاً مـــثـــل  وت

الــــــــــــــــخــــــــــــــــط 
الــفــاصــل مع 
الـــــــفـــــــضـــــــاء، 
يـــســـود الــلــون 

األســــــــــــود عــلــى 
داخل  كبير  نطاق 

هذه األيقونة الكالسيكية الُمعاد اكتشافها. كما يزدان 
بطبقة  بــالــرمــال  المسفوع  الــفــوالذي  الــســاعــة  جسم 
وكذلك  التمساح  جلد  مــن  المصنوع  والــســوار   DLC
نافذة التاريخ باللون األسود الحالك. وفي قلب الليل 

الساحر، يتجلى ضوء متألق في األرجاء. 
تمثل  الــمــائــيــة  الــمــســّطــحــات  أن  الـــمـــعـــروف  مـــن 
في  ذلك  ويظهر  األرضية،  الكرة  مساحة  من   ٪ ٧٠
األزرق  الــلــون  يشير  الــجــوي.  الــغــالف 
الُمنحنية  الــمــيــنــا  يـــزّيـــن  الــــذي 
الخفيفة  الطبقة  إلــى  الرقيقة 
التي منحت كوكبنا هذا االسم 
هذه  وتحاكي  بــه.  نعتز  الــذي 
الــطــبــيــعــة الـــشـــّفـــافـــة األعـــمـــال 
الـــــُمـــــدهـــــشـــــة الــــــُمــــــزدانــــــة 
 Geneva (مينا)  بإناميل 
Jean- لــلــُمــبــدع  األزرق 
 .François Bautte
وفي النهاية، تأتي 
ــــــدرز الــعــلــويــة  ال
بــــــــــالــــــــــســــــــــوار 
المصنوع من 
جلد التمساح 
كــــــــمــــــــســــــــك 
خـــتـــام لــهــذه 
نية  لسيمفو ا
األرضــــــــــيــــــــــة 

الساحرة. 

 BRIDGES COSMOS  

قطعة فنية فاخرة  
إطاللة عصرية لساعة

 1966  - Earth to Sky Edition 

مــــــــن مـــجـــمـــوعـــة  اً
القطعة  هـــذه  ســبــح 

٢٠١٩ في عام
ن الــغــمــوض
تكشف يــث 
لخفية في 

وتــتــألــق
ّهج.
ر

وعــلــى طــــول مـــحـــاو
والــــرأســــيــــة، تــتــجــل
نسق  فــي الفائقة 

عـــنـــد الــــنــــقــــاط
األربــــع. وتــظ
والــدقــائــق

الس موضع 
حين يد
أســــ
تي

كتب - عاطف الجبالي

 Earth to» السماء  إلــى  األرض  من  لفكرة  تجسيداً 
Sky»، تتطلع شركة Girard-Perregaux إلى تحقيق 
وكل  واأللغاز  والظل  الضوء  في  ُممثالً  السرمدية  مبدأ 
ما بينهم. ومن خالل هذا النهج الجديد، تفتح الماركة 
والفضاء،  المادة  بين  والسماء،  األرض  بين  للحوار  باباً 
الساعات،  بتشطيب  المهتمة  العلوم  في  تألقها  وتُــبــرز 

الذي يُمثل السمة المميزة لها من منظور جديد. 
بلونه  والــمــتــطــّور  الــحــيــوي  الــزجــاجــي  الــكــربــون  يتألق 
تتميز  التي  الجديدة  الكربون  أنــواع  أحد  وهو  الجّذاب، 
بشكل  النفاذية  وعدم  الــوزن  وخفة  الفائقة  بالُمقاومة 

فريد. 
الُمكّثفة  الــبــحــوث  ثــمــرة  الــزجــاجــي  الــكــربــون  ــعــد  ويُ

مادٍة  إبــداع  إلى  الرامية  العزيمة  رحم  من  ُولــدت  التي 
تحتل الصدارة في قائمة االبتكارات. هذا اإلنجاز الفني 
الُمتميز  باألسلوب  قوية  إشــادًة  يُمثل  بالجمال  الُمفعم 
ـــراز الــصــالبــة الــفــائــقــة مــع الــتــألــق بلمسات  مــن خــالل إب
 Earth to» السماء إلى  األرض  من  فكرة  تُجّسد  زرقاء 

Sky» لهذا العام.

الزجاجي الكربون 

بـــراءة  عــلــى  الــحــاصــلــة  الــمــادة  تصنيع  عملية  تعتمد 
درجــات   فــي  الحقن  مــع  الــشــديــد  الضغط  على  اخــتــراع 
في  الــمــادة  مــن  قالب  عنه  يُنتج  مما  ُمرتفعة،  حــرارة 
(تقسيمات  التجانس  عملية  لتحسين  ُمبّسطة  صـــورة 
الحيوي  الملمس  ذو  الفردي  القوام  ويتحقق  ُمنتظمة). 
المرئي بفضل دمج ألياف زجاجية ُمرتبطة بالكربون. 
الطابع  يُبرز  له  مثيل  ال  تشطيب  النهائية:  والُمحصلة 

الخاص بكل ساعة.
هذه  من  الرئيسي  اإلبــداع  يكمن 

الــتــقــنــيــة فــي اإلحـــكـــام الــمــثــالــي الــذي 
يــتــحــقــق مـــن خـــالل عـــدم نــفــاذيــة الـــمـــادة: 

تصنيع  تــقــنــيــات  مــن  تقنية  أي  تــصــل  لــم  حــيــث 
الــكــربــون األخـــرى إلـــى هـــذا الــمــســتــوى الــفــائــق من 

اإلحكام. إذ يتم هنا ضغط المادة ذات الهيكل الُمنتظم 
تضمن  عالية  كثافة  عنه  ينتج  مما  للغاية،  والُمتجانس 

الحصول على أفضل درجة من اإلحكام. 
أمـــا مــن نــاحــيــة الــمــظــاهــر الــجــمــالــيــة، فــســوف تتمتع 
عكس  على  الجهات،  جميع  من  وُمتجانس  ناعم  بسطح 
اســتــخــدامــات الــكــربــون األخـــــرى. ويــتــحــّدد الـــلـــون هنا 
باستخدام ألياف زجاجية زرقاء مع حرّية اختيار ألوان 

أخرى، أو االستعاضة بمواد أخرى مثل الذهب.

بكل ساعة.
هذه  من  الرئيسي  اإلبــداع 
فــي اإلحـــكـــام الــمــثــالــي الــذي

مـــن خـــالل عـــدم نــفــاذيــة الـــمـــادة:
تصنيع تــقــنــيــات  مــن  تقنية  أي  تــصــل  م 

ن األخـــرى إلـــى هـــذا الــمــســتــوى الــفــائــق من 
إذ يتم هنا ضغط المادة ذات الهيكل الُمنتظم 
تضمن  عالية  كثافة  عنه  ينتج  مما  للغاية،  س 

 على أفضل درجة من اإلحكام. 
ن نــاحــيــة الــمــظــاهــر الــجــمــالــيــة، فــســوف تتمتع

عكس  على  الجهات،  جميع  من  وُمتجانس  عم 
مــات الــكــربــون األخـــــرى. ويــتــحــّدد الـــلـــون هنا 
م ألياف زجاجية زرقاء مع حرّية اختيار ألوان 

و االستعاضة بمواد أخرى مثل الذهب.
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 تعرض مجوهرات الياقوت الوردي واأللماس الالمع
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تعرض تصاميم حديثة في جناح الفردان
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مجوهرات راقية وفاخرة
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تقدم أرقى الموديالت حصرياً في جناح الفردان 

تعرض تشكيلة رائعة بالماس والزمرد والياقوت 

كتب ـ عاطف الجبالي:

أعلنت شركة مجوهرات BUTANI عن تقديم 
السابعة  النسخة  في  مشاركتها  خالل  ابتكاراتها  أحدث 

عــشــرة مـــن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
فــي جــنــاح الـــفـــردان، حــيــث تــقــدم تشكيلة من  حــصــريــاً 
األلماس  مــن  المصنوعة  والــقــالدات  والــخــواتــم  األقـــراط 

والياقوت والزمرد.
قطعاً  تنتج  صغيرة  كورشة   BUTANI إنشاء  ومنذ 
لتقدم  التجارية  العالمة  نمت  يدوياً،  مصنوعة  مفردة 
بعد ذلك مجموعة فنية رائعة تحاكي أسلوب دار األزياء 

الراقية.
وتتمتع مجوهرات BUTANI بهيكل تصميم مميز 
يمكن التعرف عليه بشكل فوري يعكس أسلوب المرأة 
المعاصر الذي يتراوح ما بين التصاميم األنيقة والقطع 

الفاخرة.
الشخصيات،  كبار  من   BUTANI عمالء  وبفضل 
وسعت عالمة BUTANI التجارية نطاق أعمالها إلى 
متاجر البيع بالتجزئة في هونغ كونغ وماكاو، ويوجد 
جميع  فــي  بالتجزئة  للبيع  فــرع   ١٠٠ مــن  أكثر  لديها 

أنحاء العالم.
األسماء  أكثر  مــن  واحـــدة   BUTANI مجوهرات  وتعتبر 
كان  سواء  الزفاف،  مجوهرات  عالم  في  والمعروفة  الرائدة 
قــالدة  مــن  تتألف  جميلة  فنية  مجموعة  أو  خطوبة  خــاتــم 

وحلق وأقراط وسوار متناغمين.
تشكيلة  الفردان  جناح  في   BUTANI مجوهرات  وتقدم 
تظهر  والــتــي  باالبتكار،  واإلحــســاس  الــراقــي  الـــذوق  قمة  فــي 
صنعت  ودقــيــقــة  واضــحــة  بــتــركــيــبــة  للبهجة  الــعــنــان  إطــــالق 

بحرفية وتناسب ليلة العمر.
تعرض  لــألعــراس  تشكيلة   BUTANI مجوهرات  وتقدم 
فنية مبهرة وشخصية ترمز  أوج الفخامة مما يخلق أعماالً 

لالحتفال بأغلى لحظة في الحياة.

 BUTANI مــجــوهــرات شــركــة  وتــأســســت 
في عام ١٩٧٧ في هونغ كونغ، وتشتهر بسمعة 
طــيــبــة وكــبــيــرة فـــي مــجــال صــنــاعــة الــمــجــوهــرات 
الكريمة  األحــجــار  أفــضــل  فيها  يستخدم  الــتــي  الــفــاخــرة 

والصناعة اليدوية المتميزة.
 BUTANI وتــتــمــيــز مـــوديـــالت شــركــة مــجــوهــرات
بلمعان  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  خالل 
يجذب  وجــمــال  الــعــقــول  تبهر  ودقـــة  األنــظــار  يخطف 
للفخامة  القلوب. وتمثل مجوهرات BUTANI عنواناً 
ترسم  التي  الفرحة  وساعات  العمر  ليلة  تناسب  التي 
ال  ببريق  الــعــرائــس  بين  وااللــتــقــاء  القلوب  بين  األلــفــة 

مثيل له.
للتفرد  مــرادفــاً  الــفــردان  مــجــوهــرات  وتعتبر  هــذا 
واإلبداع والجمال والروعة والجودة، ما يجعلها أفضل 
الشركة  وتتميز  األوسط،  بالشرق  مجوهرات  شركة 
دور  لكبري  الحصري  الوكيل  أنها  قطر  في  األعــرق 

المجوهرات والساعات حول العالم  بالسوق المحلي.
ـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام جمهور  ويــســتــحــوذ جــنــاح ال
المعرض بفضل السمعة الطيبة والتاريخ العريق الذي 
واإلبداع  المتواصل  النجاح  من  بدعم  الشركة  به  تتمتع 
في تقديم أحدث موديالت المجوهرات والساعات والتي 
تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لمحبي 
حصرية  تجارية  عالمات  من  والساعات  المجوهرات  اقتناء 

عالمية.
ـــظـــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فـــي تــقــديــم كـــل مـــا هـــو جــديــد  ون
وحرصها على المحافظة على التراث العريق ومواكبة العصر 
الحديث، أضحت مجوهرات الفردان  في الطليعة بمفاهيمها 
ويمثل  أولوياتها،  صدارة  في  عمالءها  تضع  والتي  المتطورة 
جناح الفردان في معرض الدوحة  للمجوهرات خير شاهد 

على استراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها. 
ويقدم جناح الفردان للجمهور تجربة رائعة للتعرف على 

آخر صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

 ـ عاطف الجبالي:

عن تقديم BUTANI مجوهرات
السابعة النسخة  في  مشاركتها  خالل   

رض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
ــاح الـــفـــردان، حــيــث تــقــدم تشكيلة من 
األلماس  مــن  المصنوعة  والــقــالدات  تــم 

رد.
قطعاً  تنتج  صغيرة  كورشة   BUTAN
لتقدم  التجارية  العالمة  نمت  يدوياً،  ة 
ة فنية رائعة تحاكي أسلوب دار األزياء 

بهيكل تصميم مميز BUTANI رات
رأأةة أأسللوب االمل بششكلكل ففوري يعكسك ه ليل
راوح ما بين التصاميم األنيقة والقطع

الشخصيات،  كبار  من   BUTANI ء 
التجارية نطاق أعمالها إلى  BUTAN
جزئة في هونغ كونغ وماكاو، ويوجد 
جميع فــي  بالتجزئة  للبيع  فــرع  ١٠٠

مــجــوهــرات شــركــة  وتــأســســت 
ووتت هوهونغنغ ككونونغ،غ، ١٩١٩٧٧٧٧ ففيي عاعامم ففيي
طــيــبــة وكــبــيــرة فـــي مــجــال صــنــاعــة ا

األحــج أفــضــل  فيها  يستخدم  الــتــي  الــفــاخــرة 
والصناعة اليدوية المتميزة.

وتــتــمــيــز مـــوديـــالت شــركــة مــجــوهــرات
ووالس جمجووهررات  لل الدووحة  معرضرض  خاللل
ووجج الالــــعـعــقـقــــولول تتبهبهرر وودقدقـــــةـة األاألنـنــظـظــــارار ييخطخطفف
BUTANI عن القلوب. وتمثل مجوهرات
الفرحة وساعات  العمر  ليلة  تناسب  التي 
الــعــرائ بين وااللــتــقــاء  القلوب  بين األلــفــة 

مثيل له.
مــر الــفــردان  مــجــوهــرات  وتعتبر  هــذا 
واإلبداع والجمال والروعة والجودة، ما ي
وت األوسط،  بالشرق  مجوهرات  شركة 
الحصري الوكيل  أنها  قطر  في  األعــرق 
المجوهرات والساعات حول العالم  بالس
ـــفـــردان عــلــى اهــت ويــســتــحــوذ جــنــاح ال
المعرض بفضل السمعة الطيبة والتاريخخ
المتو النجاح  من بدعم  الشركة  به  تتمتع

ك

أعلنت شرك
ابتكارات أحدث 
عــشــرة مـــن م

B
ععةة
ت
مة 

عقد رائع من الماس 
يزن ٢٧٫٦٤ قيراط

أقراط مميزة من 
الماس تزن ١٢٫٧٥ 

قيراط

عقد استثنائي 
من الماس 

والزمرد والياقوت 
يزن ١٩١٫٣٦ 
قيراط  

أقراط رائعة من الماس 
والزمرد والياقوت تزن 
١١٦٫٨٦ قيراط

أقراط فريدة من 
الماس والياقوت تزن 
١٩٫٦٢ قيراط

عقد رائع من 
الماس والياقوت 
يزن ٤١٫٠٤ قيراط
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تحت مظلة جناح الفردان

تشارك ألول مرة في معرض الدوحة للمجوهرات
كتب ـ عاطف الجبالي:

تشارك شركة Amber األوكرانية ألول مرة في معرض الدوحة 
خالل  وذلـــك  الــفــردان  جــنــاح  مظلة  تحت  والــســاعــات  للمجوهرات 

الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير الجاري.
وأعربت سونيا سيوتس، الرئيس التنفيذي لشركة Amber، عن 
سعادتها بالمشاركة في المعرض تحت مظلة جناح الفردان، مؤكدة 

أن سوق المجوهرات في قطر واعد وينتظره المزيد من النمو.
وأشارت إلى أن شركة Amber التي تأسست في عام ٢٠٠٧ تقدم 
العديد من المنتجات مثل الشنط الفاخرة والمسابح وخزانة المنزل، 

ويمكن للشركة تصنيع أثاث غرفة بالكامل باستخدام العنبر.
خاص  منجم  لديها   Amber شــركــة  إن  سيوتس  سونيا  وقــالــت 
ويتم استخراج العنبر الخام منه، مبينة أن احجار العنبر في الشركة 

تعكس الدفء وأشعة الشمس وهو ما يحبه أهل قطر. 
هذا وتعتبر مجوهرات الفردان مرادفاً للتفرد واإلبداع والجمال 
بالشرق  مجوهرات  شركة  أفضل  يجعلها  مــا  والــجــودة،  والــروعــة 

الحصري  الوكيل  أنها  قطر  في  األعــرق  الشركة  وتتميز  األوســـط، 
لكبرى دور المجوهرات والساعات حول العالم بالسوق المحلي.

بفضل  المعرض  جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
من  بدعم  الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة 
المجوهرات  موديالت  أحدث  في تقديم  واإلبــداع  المتواصل  النجاح 
الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 
تجارية  عالمات  من  والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــى 

حصرية عالمية.
ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو جديد وحرصها على 
أضحت  الحديث،  العصر  ومواكبة  العريق  الــتــراث  على  المحافظة 
تضع  والتي  المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان  مجوهرات 
معرض  في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها.  صــدارة  في  عمالءها 
المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شاهد  خير  للمجوهرات  الدوحة 

على ثقة زبائنها. 
آخر  على  للتعرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقدم 

صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.
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.. رائدة صناعة المجوهرات الفاخرة
كتب ـ عاطف الجبالي:

المجوهرات  أرقى  تقديم  عن   YEPREM مجوهرات شركة  أعلنت 
من  عــشــرة  السابعة  النسخة  خــالل  وذلـــك  الــفــردان  جــنــاح  فــي  حــصــريــاً 
 ٢٩ إلى   ٢٤ من  الفترة  خالل  تقام  التي  والساعات  المجوهرات  معرض 

فبراير الجاري.
المجوهرات   YEPREM العالمي  المصّمم  يقدم   ١٩٦٤ عــام  ومنذ 
المصنوعة بمزيج من اإلبداع واالحتراف، وذلك إلغناء التعابير الفردّية 

لمظهر المرأة حول العالم.
مدى  المرأة  ترافق  خالّقة  مجوهرات  بتقديم   YEPREM وتمّيزت

الحياة وتسلط الضوء على مظهرها األنيق األنثوي.
من  بــمــزيــج  تتمتع  قطعة  كــل  أن   YEPREM مــجــوهــرات  وتتميز 
ابتكار  فــي  جــديــدة  أسسا   YEPREM وتضع  والفخمة.  الثمينة  الــمــواد 

المجوهرات الّتي تشّع باألناقة الكالسيكّية باإلضافة إلى روعة الحداثة.
تحدت  قوية  امــرأة  لكل  ومقدمة  مستوحاة   YEPREM مجوهرات
تشكل  مجردة  تصاميم   YEPREM وتقدم  التغير.  لتصنع  الصعوبات 
نمطاً للتقدم واإلبداع والفخر حيث أن كّل قطعة مصّممة بطريقة مرنة 

وسهلة الحركة لتكون المجوهرات مريحة.
وتعتبر مجوهرات الفردان مرادفاً للتفرد واإلبداع والجمال والروعة 
والجودة، ما يجعلها أفضل شركة مجوهرات بالشرق األوسط، وتتميز 
الشركة األعرق في قطر أنها الوكيل الحصري لكبري دور المجوهرات 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي.
ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض بفضل السمعة 
الطيبة والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة بدعم من النجاح المتواصل 
واإلبـــــداع فــي تــقــديــم أحـــدث مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي 
اقتناء  لمحبي  األولــي  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي 

المجوهرات والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
على  وحرصها  جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
الــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضحت 
تضع  والــتــي  الــمــتــطــورة  بمفاهيمها  الطليعة  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات 
عمالءها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان في معرض الدوحة 
ثقة  على  المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شــاهــد  خير  للمجوهرات 

زبائنها. 
آخــر  عــلــى  للتعرف  رائــعــة  تــجــربــة  للجمهور  الـــفـــردان  جــنــاح  ويــقــدم 

صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.
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مجوهرات «بلوم» تعكس 
الحرفية العالية في تركيب األلماس
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تقدم موديالت عصرية واستثنائية

كتب ـ عاطف الجبالي:

اإلبــداعــي  والــرئــيــس  الــمــؤســس  حليمة،  ســامــر  كشف 
تقديم  عن  نيويورك،  حليمة  سامر  مجوهرات  لشركة 
موديالت عصرية واستثنائية حصرياً في جناح الفردان 
وذلك خالل النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة 
من  الفترة  خــالل  يقام  والــذي  والساعات  للمجوهرات 
للمعارض  الــدوحــة  بمركز  الــجــاري  فبراير   ٢٩ إلــى   ٢٤

والمؤتمرات.
وقال في تصريحات لـ[ إن شركة سامر حليمة 
غاية  مجوهرات  وتصنيع  بتصميم  مختصة  نيويورك 
في الجمال والروعة مرصعة باأللماظ األبيض والملون 
واألحجار الكريمة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك فروعاً 

في نيويورك ولندن وجنوب إفريقيا.
سامر  مــجــوهــرات  تحقق  أن  حليمة  ســامــر  وتــوقــع 
الدوحة  معرض  خــالل  كبيراً  نجاحاً  نيويورك  حليمة 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات وذلـــــك بــفــضــل الـــمـــوديـــالت  ل
العصرية واألسعار التنافسية التي تقّدمها الشركة خالل 
 ٢٠٠٠ عـــام  فــي  تــأســســت  الــشــركــة  أن  مبيناً  الــمــعــرض، 
مرموقة  مكانة  تحتل  أن  واستطاعت  نيويورك  بمدينة 

في عالم صناعة المجوهرات الفاخرة.
تــعــتــبــر مــجــوهــرات ســامــر حــلــيــمــة مـــرادفـــاً لــلــتــفــّرد 
ضمن  يجعلها  ما  والجودة،  والروعة  والجمال  واإلبــداع 

أفضل شركات المجوهرات في العالم.
جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جــنــاح  ويستحوذ  هــذا 
الذي  العريق  والتاريخ  الطّيبة  السمعة  بفضل  المعرض 
واإلبــداع  المتواصل  النجاح  من  بدعم  الشركة  به  تتمتع 
فــي تــقــديــم أحـــدث مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلّبي  والتي 
األولي لمحّبي اقتناء المجوهرات والساعات من عالمات 

تجارية حصرية عالمّية.
شــركــة مــجــوهــرات الـــفـــردان هــي األعــــرق فــي قطر 
المجوهرات  دور  لكبرى  الحصري  الوكيل  إنها  حيث 

والساعات حول العالم.
جديد  هو  ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتمّيزها  ونــظــراً 
ومواكبة  العريق  التراث  على  المحافظة  على  وحرصها 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، أضــحــت مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان في 
في  عمالءها  تضع  والتي  المتطّورة  بمفاهيمها  الطليعة 

صدارة أولوياتها.
 ويمثل جناح الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
ثقة  على  المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شاهد  خير 
زبائنها، حيث يقّدم للجمهور تجربة رائعة للتعّرف على 

آخر صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.
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 تعرض أرقى المجوهرات في جناح الفردان  
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