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الشــريك  ســتكون  أنهــا  شــوبارد  دار  أعلنــت 
باعتبــاره   )No Time To Die( لفيلــم  الرســمي 
لشــخصية  والعشــرون  الخامــس  الفيلــم 
دي  »آنــا  الممثلــة  وســتلعب  بونــد.  جيمــس 
الفيلــم،  فــي  بالومــا  شــخصية  دور  أرمــاس« 
مــن  موديــالت  ثالثــة  بارتــداء  ســتتألق  حيــث 
 Green( مجموعــة  مــن  الفاخــرة  المجوهــرات 

شــوبارد. لــدار   )Carpet

خــالل  أرمــاس«  دي  »آنــا  الممثلــة  ســترتدي 
الفيلــم عقــداً مرّصعــًا بأحجــار ألمــاس كمثريــه 
القطــع يبلــغ إجمالــي وزنهــا 43 قيــراط. وتزيــن 
مــن  قيــراط   82 بـــ  مرّصــع  بســوار  معصمهــا 
األلمــاس الكمثــري القطــع بأحجــام متدرّجــة 
إطاللتهــا  وتكلــل  القطــع.  دائــري  وألمــاس 
األلمــاس  مــن  قيــراط   14 بـــ  مرّصعــة  بأقــراط 

القطــع.  الكمثــري 
أرمــاس«  دي  »آنــا  الممثلــة  وســتتألق 
شــوبارد،  دار  صديقــة  ســيدو،  ليــا  والممثلــة 
بارتدائهمــا مجوهــرات الــدار خــالل ظهورهمــا 
مــن  عــدد  فــي  للفيلــم  األول  العــرض  فــي 

العالميــة.  العواصــم 

شوبارد الشريك الرسمي لفيلم 
No Time To Die

المجموعة صنعت انطالقًا من مبدأ احترام البيئة واإلنسان.
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يســر دار شــوبارد أن تعلــن عــن تعاونهــا مــع شــركة إيــون لإلنتــاج 
الفنــي، إلبــداع مجموعــة فريــدة مــن المجوهــرات تحمــل اســم 

.)Happy Hearts - Golden Hearts(
ســوار  علــى   )Happy Hearts - Golden Hearts( مجموعــة  تشــتمل 
ــر  ــي كبي ــب ذهب ــا قل ــاوب فيه ــل، يتن ــد طوي ــالدة وعق ــراط وق وأق
المتراقــص  األلمــاس  حجــر  داخلــه  يحتضــن  صغيــر  قلــب  مــع 
كمــا  شــوبارد  لــدار  أخــرى  مميــزة  عالمــة  يمثــل  الــذي  الشــهير 

يمثــل رمــزاً للحريــة والمغامــرة. وتضــم المجموعــة إصــداراً آخــر 
الكبيــر فيــه مرّصــع  القلــب  بــأن  التصميــم ولكــن يتميــز  بــذات 
باأللمــاس. وكمــا هــي الحــال فــي جميــع إبداعــات شــوبارد مــن 
الذهــب  اســتخدم   ،2018 عــام  منــذ  والمجوهــرات  الســاعات 
بذلــك  لتكــون  المجموعــة،  هــذه  صياغــة  فــي  األخالقــي 
ممــا  مظهرهــا.  جمــال  بقــدر  جوهرهــا  فــي  جميلــة  تمائمهــا 

وأخالقيــة. قّيمــة  إبداعــات  يجعلهــا 

مجموعة شوبارد
Happy Hearts - Golden Hearts

خفيفة في وزنها وسهلة في ارتداءها. 

جيمس بوند
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الشــهيرات  إطــالالت  فــي  أساســي  عنصــر  المجوهــرات 
علــى ســجاد المهرجانــات األحمــر ، وآخرهــا بالطبــع حفــل 
توزيــع جوائــز األوســكار فــي دورتــه الـــ92 ، وتعــد شــوبارد أبــرز 
المجوهــرات التــي أضــاءت إطــالالت شــهيرات هوليــوود 

ــم. والعال
Léa Seydoux

 Precious Lace مجموعــة  مــن  أقــراط  ارتــداء   Léa اختــارت 
مــن  وخاتــم  األبيــض،  بالذهــب  ومرصعــة  األلمــاس  مــن 
األلمــاس  مــن  مجموعــة  تضــم   Haute Joaillerie مجموعــة 

شــوبارد  مــن  وجميعهــا  المســتدير  واأللمــاس 

اطالالت المشاهير
 بمجوهرات شوبارد 
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Mindy Kaling .
مينــدي  الحفــل  مقدمــة  انتقــت 
أيضــًا،   Chopard مــن  مجوهراتهــا 
األلمــاس  قطــع  مــن  قــالدة  فارتــدت 
المركيــز واأللمــاس علــى شــكل دائــري 
وأقراطــًا  األبيــض،  بالذهــب  مرّصعــة 
وخاتــم   Haute Joaillerie مجموعــة  مــن 
األلمــاس  مــن  مســتدير  بقطــع  يتميــز 
شــكل  علــى  واأللمــاس  المســتدير 
مــن  األبيــض  بالذهــب  مرصــع  دائــري 
 Chopard مــن   .Magical Setting مجموعــة 
مــن  رائعــة  أقراطــًا  جينــا  ارتــدت  أيضــًا 
مــن  األبيــض  والذهــب  األلمــاس 

.Magical Setting مجموعــة 
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بالتناغــم مــع الفخامــة العصريــة المفعــم بــروح الشــباب، تعيــد 
الســتينيات  روح  إحيــاء   )L’Heure du Diamant( ســاعات  مجموعــة 
وتســلط الضــوء علــى حرفيــة شــوبارد المنقطعــة النظيــر فــي 
كمــا  الفاخــرة،  الســاعات  وصناعــة  الراقيــة  المجوهــرات  صياغــة 
تشــيد بســعي الــدار الحثيــث وراء الحداثــة التــي ال ينتهــي عهدهــا. 
فــي  )L’Heure du Diamant( لحظــة جديــدة ورائعــة  تبــدع مجموعــة 

تتميــز  جديــدة  مجوهــرة  ســاعات  خــالل  مــن  المناســب  الوقــت 
الكريمــة،  وشــبه  الكريمــة  األحجــار  مــن  المصنوعــة  بموانئهــا 
والتــي تســتعيد مــن خاللهــا طابــع الحداثــة فــي الســتينيات كمــا 
تحتفــي بمــرور 50 عــام علــى حرفيتها فــي مجال صناعة الســاعات 
والمجوهــرات علــى حــد ســواء. وتجســده فــي مزيــج مثالــي يجمــع 

بيــن الفــن والحرفيــة، والفــن والعلــم، والتــراث والحداثــة.

ساعات
 L’Heure du 

diamant
شوبارد تبدع لحظة مثالية

 في الوقت المناسب
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أيقونيــا  لونــا  األحمــر  اللــون  كان  لطالمــا 
اســتخدمته دار Girard-Perregaux فــي مجموعــات 
ســاعتها لعقــود عديــدة، لعشــاق عالــم الرياضة 
الخصــوص.  وجــه  علــى  الســيارات  وســباق 
 Laureato Absolute Passion الســاعة  تقــدم  واليــوم 
التــي  الكرونوغــراف  الحركــة  آليــات  إحــدى 
ــر.  ــون األحم ــق الل ــن عش ــك اإلرث م ــي بذل تحتف
فــي إصــدار حصــري يقتصــر علــى 50 ســاعة 
 Laureato Absolute Passion فقــط، ال تقــدم الســاعة 
أي تنــازالت. حيــث تتميــز علبــة الســاعة قطــر 44 
مــم بطــالء أســود بتقنيــة PVD مــع لمســات مــن 
ــل،  ــاعة بالكام ــا الس ــزدان به ــر ت ــون األحم الل
اللــون  اســتخدام  إلــى  تقديــر  إشــارة  فــي 
األحمــر فــي آليــات الحركــة الكرونوغــراف التــي 

   .Girard-Perregaux صنعــت تاريــخ دار 
 Laureato Absolute Passion الســاعة  تتمتــع  كمــا 
بمقاومــة فائقــة للمــاء تبلــغ 300 متــرا )30 
ــاعات  ــدى الس ــي إح ــوي(، وه ــط ج ــدة ضغ وح
ــي  ــوص الت ــة للغ ــر المخصص ــود غي ــادرة الوج ن
ــاء.  ــة الم ــن مقاوم ــتوى م ــذا المس ــع به تتمت
بفضــل  فائقــة  باعتماديــة  تتميــز  وهــي 
المــلء  ذاتيــة  الميكانيكيــة  الحركــة  آليــة 
ــي  ــة والت ــة للمارك ــة األصيل ــطيباتها الراقي بتش
تبدعهــا الــدار داخــل منشــآتها الخاصــة. تشــتمل 
القنطــرة األســطوانية وحدهــا علــى خمســة 
 ،Côtes de Genève ــارف ــش، زخ ــي: نق ــطيبات وه تش
ــة. ــات دائري ــع، حبيب ــالء الم ــل، ط ــطف مائ ش

الساعة
Laureato Absolute Passion
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على الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان لـ »هي وهو«:

»الطواش« يعرض قطع
نادرة باللؤلؤ الطبيعي   

 أجرى الحوار ـ عاطف الجبالي:

كشــف رجــل األعمــال علــى حســين  الفــردان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الفــردان، عــن تقديــم قســم »الطــواش« أكبــر وأفضــل 
مجموعــة لؤلــؤ طبيعــي فــي العالــم وذلــك خــالل النســخة الســابعة عشــر مــن معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، مشــيراً إلــى 

أن »الطــواش« يعــرض قطــع نــادرة مصنوعــة بالكامــل مــن اللؤلــؤ الطبيعــي.  
وقــال فــي حــوار خــاص لمجلــة »هــي وهــو« : هنــاك مفاجــآت مــن العيــار الثقيــل تنتظــر عمــالء مجوهــرات الفــردان، حيــث توفــر أعــرق 
شــركات المجوهــرات والســاعات فــي العالــم موديــالت حصريــة وفريــدة للســوق القطــري، والتــي تشــمل تقديــم تــاج مرصــع باأللمــاس 
واللؤلــؤ الطبيعــي وهــو األول مــن نوعــه فــي العالــم، كمــا أن دار Chopard  تطــرح مجموعــة ســاعات )Alpine Eagle( التاريخيــة لتعيــد إحيــاء 

.)St. Moritz( وتجســيد التحفــة الفنيــة المتمثلــة فــي ســاعة
أضــاف الفــردان: ال يوجــد معــرض فــي العالــم أفضــل مــن معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات ســوى معــرض بــازل وذلــك اســتناداً 
إلــى حجــم المشــاركة وقيمــة المعروضــات. ونتوقــع أن يحقــق المعــرض نتائــج قويــة بعــد إلغــاء معرضيــن للمجوهــرات فــي هونــج 
كونــج وزيــورخ، باإلضافــة إلــى أن انظــار العالــم تتجــه فــي الوقــت الراهــن لدولــة قطــر مــع بــدء العــد التنازلــي الســتضافة مونديــال 2022.
ــى  ــا عل ــة ومنه ــدة األمريكي ــات المتح ــا والوالي ــي أوروب ــاعات ف ــرات والس ــة المجوه ــر دور صناع ــم أكب ــردان يض ــاح الف ــى أن جن ــار إل  وأش
 ،  Vacheron Constantin  ، Chopard، Chaumet ، Girard Perregaux  ،Faberge  ، BUTANI ، Marli  ، SARTORO، DIOR الحصــر،  وليــس  المثــال  ســبيل 
مشــيداً بتســهيل كافــة اإلجــراءات للحصــول علــى تأشــيرات العارضيــن باإلضافــة إلــى جهــود رجــال األمــن فــي تأميــن المعــرض بأعلــى 

مســتوى..وإلى تفاصيــل الحــوار.
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ــردان  ــرات الف ــالء مجوه ــآت لعم ــاك مفاج ــل هن ــي البداية..ه ـ ف
ــرض؟ ــالل المع خ

الفــردان،  الثقيــل تنتظــر عمــالء مجوهــرات  هنــاك مفاجــآت مــن العيــار 
حيــث تقــدم أعــرق شــركات المجوهــرات والســاعات فــي العالــم موديــالت 

حصريــة وفريــدة للســوق القطــري.  
بطابعهــا  الجديــدة   )Alpine Eagle( ســاعات  مجموعــة   Chopard دار  وتوفــر 
المجموعــة  هــذه  وتعيــد  الحازمــة،  الرفيعــة  وشــخصيتها  العصــري 
 St.( الرياضيــة األنيقــة إحيــاء وتجســيد التحفــة الفنيــة المتمثلــة فــي ســاعة
Moritz( باعتبارهــا أول ســاعة يصنعهــا المبــدع كارل-فريدريــك شــوفوليه 

فــي عــام 1980
التــي تعيــد   )L’Heure du Diamant( Chopard مجموعــة ســاعات  كمــا تقــدم 
 Chopard حرفيــة  علــى  الضــوء  لتســليط  وذلــك  الســتينيات  روح  إحيــاء 
المنقطعــة النظيــر فــي صياغــة المجوهــرات الراقيــة وصناعــة الســاعات 

الفاخــرة.
اللؤلؤة الطبيعي

ـ هل تتوقع أن يشهد قسم »الطواش« إقبااًل كبيرًا؟
لؤلــؤ  مجموعــة  بأكبــر  الفــردان  مجوهــرات  تشــارك  بالتأكيد..حيــث 

طبيعــي فــي العالــم، ويقــدم قســم »الطــواش« تحــت قيــادة الوالــد 
الســيد حســين الفــردان منتجــات جديــدة مصنوعــة بالكامــل مــن 

اللؤلــؤ الطبيعــي باإلضافــة إلــى قطــع نــادرة تعــرض ألول مــرة 
فــي العالــم.

ـ مــا هــو جديــد قســم المجوهــرات العربيــة فــي جنــاح 
الفردان؟

جديــدة  موديــالت  العربيــة  المجوهــرات  قســم  يقــدم 
إطــار  فــي  ذلــك  ويأتــي  لألطفــال،  مــرة  ألول  تقــدم 

اعتــزاز مجوهــرات الفــردان بالتــراث. ويتميــز قســم 
الحاليــة  النســخة  فــي  العربيــة  المجوهــرات 

باإلبــداع فــي تطويــر تصاميــم المجوهــرات 
خاصــة  األصيلــة،  العربيــة  التقليديــة 

الجميلــة  العصريــة  تصاميمهــا  مــع 
التراثيــة. قيمتهــا  مــع  المتناغمــة 

مجوهــرات  ســتقدم  هــل  ـ 
خــالل  نــادرة  قطــع  الفــردان 

؟ ض لمعــر ا

نشكر أكبر الباكر 
لجهودة في تذليل 

جميع الصعوبات

 معرض الدوحة 
للمجوهرات ضمن

 األفضل في العالم

نقدم لعمالئنا تاجًا 
مرصعًا باأللماس 

واللؤلؤ الطبيعي    



نوفــر لعمالئنــا مجموعــة نــادرة مــن المجوهــرات والســاعات 
ــع  ــاج مرص ــم ت ــر تقدي ــس الحص ــال ولي ــبيل المث ــى س ــا عل ومنه

باأللمــاس واللؤلــؤ الطبيعــي األول مــن نوعــه فــي العالــم. 
جناح الفردان 

ـ كــم عــدد الشــركات فــي جنــاح الفــردان خــالل النســخة الســابعة عشــر 
مــن معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات؟

 73 شــركة مجوهرات وســاعات عالمية تشــارك في جناح الفردان، وتعتبر مشــاركتنا 
فــي النســخة المقبلــة هــي األكبــر فــي تاريــخ مشــاركات مجوهــرات الفــردان. وجنــاح 

الفــردان محجــوز بالكامــل وقــد اعتذرنــا عــن مشــاركة أكثــر مــن 15 شــركة عالميــة.
ـ أعلنــت شــركة مجوهــرات Tiffany & Co عــن مشــاركتها للمــرة الثانيــة تحــت 

مظلــة جنــاح الفردان..كيــف تــري أهميــة ذلــك؟  
إنجــاز كبيــر أن تشــارك شــركة Tiffany & Co فــي معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، 
الشــهيرة والعريقــة للمجوهــرات وقــد قامــت  Tiffany & Co العالمــة األمريكيــة  وتعتبــر 
 Tiffany مجموعــة المنتجــات الفاخــرة األولــى عالميــا، الفرنســية »إل فــي إم أش« بشــراء
Co & بقيمــة 16,2 مليــار دوالر، فــي عمليــة اســتحواذ قياســية ســتعزز مكانة الشــركة في 

الواليــات المتحــدة والعالــم وتضيــف إلــى محفظتهــا المزيــد مــن العالمــات التجاريــة.
وتمكنــت شــركة مجوهــرات الفــردان مــن تعزيــز شــراكتها مــع شــركة Tiffany & Co التي 
ترســخ تواجدهــا فــي الســوق القطــري، وقريبــا ســنفتتح المحــل الثانــي لمجوهــرات 

Tiffany & Co والــذي ســيكون األكبــر مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط.

ـ ما هي أبرز الوكاالت العالمية المشاركة في جناح الفردان؟
 تشــارك فــي جنــاح الفــردان أكبــر دور صناعــة المجوهــرات والســاعات فــي 
المثــال وليــس  األمريكيــة ومنهــا علــى ســبيل  المتحــدة  أوروبــا والواليــات 
 Vacheron Constantin  ، Chopard ، Chaumet ، Girard Perregaux  ، Faberge  ، الحصــر، 

.   BUTANI ، Marli  ، SARTORO، DIOR

ريادة عالمية
ـ كيف تصنف معرض قطر للمجوهرات إقليميا وعالميًا؟

الدوحــة للمجوهــرات  العالــم أفضــل مــن معــرض  ال يوجــد معــرض فــي 
المشــاركة  حجــم  علــى  اســتناداً  وذلــك  بــازل  معــرض  ســوى  والســاعات 
وقيمــة المعروضــات. ونتوقــع أن يحقــق المعــرض نتائــج قويــة بعــد إلغــاء 

قسم المجوهرات العربية يقدم 
موديالت جديدة لألطفال
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معرضيــن للمجوهــرات فــي هونــج كونــج وزيــورخ، باإلضافــة إلــى أن انظــار 
التنازلــي  العــد  بــدء  مــع  قطــر  لدولــة  الراهــن  الوقــت  فــي  تتجــه  العالــم 

.2022 مونديــال  الســتضافة 
  

ـ مــا هــو تقيمكــم ألداء شــركات المجوهــرات فــي قطــر بعــد مــرور 
أكثــر مــن 1000 يــوم علــى الحصــار ؟ 

حيــث  الجائــر،  الحصــار  مــن  قطــر  فــي  المجوهــرات  شــركات  اســتفادت 
المجوهــرات  لشــراء  يذهبــون  كانــوا  المواطنيــن  مــن  كبيــرة  شــريحة  أن 
مقصدهــم  الوطنيــة  الشــركات  أصبحــت  اآلن  ولكــن  الحصــار  دول  مــن 
الرئيســي، هــذا تأكيــداً لمقولــة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن 
حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى »رب ضــارة نافعــة«، ورغــم الحصــار فــأن 

ســوق المجوهــرات شــهد نمــواً كبيــراً خــالل الفتــرة الماضيــة.
  

 ـ هــل هنــاك عــروض خاصــة فــي جنــاح الفــردان؟ ومــا هــي 
المبيعــات؟ لحجــم  توقعاتكــم 

مميــزة  المعــرض  خــالل  الفــردان  جنــاح  فــي  الشــركات  جميــع  أســعار 
وتناســب الجميــع وندعــو الجمهــور لزيارتنــا والتعــرف عــن قــرب علــى أبــرز 
عروضنــا. ونتوقــع ارتفــاع حجــم مبيعاتنــا خــالل المعــرض فــي ظــل تراجــع 
اليــورو والــذي يــؤدي إلــى انخفــاض أســعار المجوهــرات والســاعات ويحفــز 

البيــع. عمليــات 

تسهيالت جمركية غير مسبوقة
ونثمن جهودسعادة رئيس الهيئة
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  رؤية حكيمة
ـ كيف ترى دعم الدولة لمعرض المجوهرات؟

األفضــل  بــات ضمــن  الدوحــة للمجوهــرات والســاعات  معــرض 
فــي العالــم بفضــل رؤيــة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم 
بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى وصاحــب الســمو األميــر 
المســتمر  ودعمهمــا  ثانــي  آل  خليفــة  بــن  حمــد  الشــيخ  الوالــد 

للمعــرض.
ويحــرص ســمو األميــر علــى متابعــة جميــع تفاصيــل المعــرض 
أنــه  إال  الكبيــرة  ســموه  مشــاغل  رغــم  أنــه  كمــا  ســنويًا،  وزيارتــه 
يلتقــى أصحــاب شــركات المجوهــرات القطريــة ويســتمع إليهــم 

وذلــك لتذليــل جميــع العقبــات.
كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى وزارة الداخليــة على التســهيالت الكبيرة 

التــي توفرهــا لمنــح التأشــيرات للمشــاركين فــي المعــرض، كمــا 
نثمــن جهــود ســعادة الســيد أكبــر الباكــر األميــن العــام للمجلــس 
الخطــوط  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  للســياحة  الوطنــي 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  دعــم  علــى  القطريــة  الجويــة 

والســاعات.وتذليل كافــة الصعوبــات التــي تواجــة العارضيــن
 تسهيالت جمركية

ـ كيف ترى دور هيئة الجمارك خالل المعرض؟
أتوجــه بالشــكر إلــى ســعادة الســيد أحمــد بــن عبــداهلل الجمــال، 
رئيــس الهيئــة العامــة للجمــارك، علــى الجهــود الكبيــرة للهيئــة 
لتســهيل دخــول منتجــات العارضيــن خــالل معــرض المجوهــرات. 
وأعتقــد أن التســهيالت الجمركيــة خــالل النســخة الســابعة عشــر 
الشــركات  وجميــع  اإلطــالق،  علــى  األفضــل  المعــرض  مــن 

جناح الفردان محجوز بالكامل
 واعتذرنا عن مشاركة 15 شركة
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جنــاح  مظلــة  تحــت  المشــاركة  العالميــة 
العامــة  الهيئــة  بجهــود  تشــيد  الفــردان 

. ك ر للجمــا
جهــود  يبــذل  الجمــارك  هيئــة  رئيــس  أن  كمــا 
جبــارة لتذليــل جميــع العقبــات التــي قــد تواجــه 
دخــول البضائــع الخاصــة بالمعــرض، ونؤكــد 
تاريــخ  خــالل  الفــردان  مجوهــرات  شــركة  أن 
المحليــة  المعــارض  جميــع  فــي  مشــاركتها 
جمركيــة  تســهيالت  تجــد  لــم  والدوليــة 
مماثلــة لمــا قدمتــه الهيئــة العامــة للجمــارك 

المعــرض. مــن  الحاليــة  النســخة  خــالل 
بيــن  كبيــرة  منافســة  تتوقــع  هــل  ـ   

المعــرض؟ خــالل  الشــركات 
فــي  وتصــب  طبيعــي  شــيء  المنافســة 
دائمــا  يتابــع  والمشــتري  المســتهلك،  صالــح 
األفضــل،  الختيــار  ويســعى  الصيحــات  آخــر 
الوكيــل  الفــردان  مجوهــرات  الحمــد  وهلل 
ــرز الــوكاالت العالميــة مــا يجعلنــا  الحصــري ألب
الوجهــة األولــى لعشــاق اقتنــاء المجوهــرات 
نحــرص  دائمــا  ونحــن  الفاخــرة،  والســاعات 

للزبائــن. األفضــل  توفيــر  علــى 
ــركات  ــري لش ــوق القط ــة الس ــا أهمي  ـ م

ــة؟ ــرات العالمي المجوه
والســاعات  المجوهــرات  شــركات  أعــرق 
تحــرص علــى المشــاركة فــي معــرض الدوحــة 
القطــري  الســوق  ألهميــة  نظــراً  للمجوهــرات 
كبيــر  شــغف  لديهــم  القطرييــن  أن  حيــث 
القتنــاء المجوهــرات والســاعات الفاخــرة. كمــا 
عالــم  فــي  المرموقــة  العالميــة  الشــركات  أن 
المجوهــرات لديهــا تواجــد فــي قطــر منــذ أكثــر 
علــى  حريصــة  فهــي  ولذلــك  عامــًا   50 مــن 

المشاركة في المعرض سنويًا.
فــي  للتوســع  خطــط  هنــاك  هــل  ـ 

المحلــي؟ الســوق 
فــي  توســعاتها  الفــردان  مجوهــرات  تواصــل 
قطــر حيــث ســتفتح الشــركة فــي المســتقبل 
ودوحــة  فانــدوم،  بــالس  فــي  متجريــن  القريــب 
فــي  توســعاتنا  وتأتــي  ســيتي،  فيســتيفال 

عمالئنــا. رغبــات  لتلبيــة  المحلــى  الســوق 
ــم  ــي دع ــرات ف ــرض المجوه ــا دور مع ـ م

ــي؟ ــاد الوطن االقتص
بــارزاً  يلعــب معــرض الدوحــة للمجوهــرات دوراً 
وينعكــس  الوطنــي  اقتصادنــا  تحفيــز  فــي 
شــركات  أداء  علــى  فقــط  ليــس  باإليجــاب 
المجوهــرات والســاعات ولكــن يعــزز المعــرض 
ووســائل  والمطاعــم  الفنــادق  نتائــج  أيضــا 
مــن  وغيرهــا  الطيــران  وشــركات  المواصــالت 

القطاعــات االقتصاديــة المهمــة فــي الدولــة. 
ويعــد المعــرض الحــدث األبــرز علــى رزنامــة 

والمنطقــة.  قطــر  فــي  المعــارض 
المعــرض  يســتقطب  أن  ونتوقــع 

الــزوار. مــن  كبيــرة  أعــداد 
ــردان  ــرات الف ــدف مجوه ــا ه  ـ م

معــرض  فــي  المشــاركة  مــن 
؟ ت ا هــر لمجو ا

مشــاركتنا فــي معــرض المجوهــرات ليســت 
وطنــي  واجــب  هــذا  ولكــن  تجاريــة  ألغــراض 
وذلــك لدعــم أهــم معــرض يقــام فــي وطننــا 
جميــع  اســتراتيجية  وهــذه  قطــر،  الحبيــب 
شــركات مجموعــة الفــردان والتــي تعمــل ألجــل 
رفعــة الوطــن فــي جميــع المجــاالت التنمويــة. 
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لبــدء عــام 2020، احتفلــت بوفيــه 1822 باأللقــاب الدوليــة 
 Tourbillon Récital 26 Brainstorm ــاعة ــت لس ــي ُمنح ــة الت الثالث
Chapter One، مــن خــالل تصنيــع إصــدار حصــري يضــم 10 

ــن  ــوت م ــة منح ــف كروي ــا نص ــز بمين ــط، تتمي ــاعات فق س
ــر. ــز األحم ــن الكوارت ــة م كتل

مــن  بمجموعــة  االســتثنائية  الســاعة  هــذه  تتميّــز 

ــر  ــاالت غي ــاق االحتم ــن نط ــة ع ــي لمح ــكارات وتعط االبت
ــار  ــره إط ــذي يوف ــت ال ــط الوق ــير ضب ــبوقة لتفس المس

الكتابــة«.  »منحــدر 
تتميّــز مينــا هــذه الســاعة بقبــة كوارتــز حمــراء تتيــح 
شــفافيتها لهــاوي الجمــع حريــة التمتــع برؤيــة الطبقــات 

ــة.  ــة للحرك المختلف

تاريخ كبير، احتياطي طاقة يدوم لـ 10 أيام
مع مينا من الكوارتز األحمر

One  chapter Brainstorm 62 Recital
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تعــد شــركة الثقــة لإلنتــاج الفنــي مــن الشــركات المتميــزة والتــي 
تعمــل باحترافيــة شــديدة فــي اإلنتــاج الفنــي خصوصــًا إنهــا بــدأت 
جعلهــا  الــذي  األمــر  الكبيــرة  األعمــال  مــن  العديــد  إليهــا  تســند 
تكتســب خبــرات كبيــرة وفــي ذات الوقــت لمــع اســمها فــي هــذا 

النشــاط الحيــوي والهــام.
التصويــر  وخدمــات  متنوعــة  إعالميــة  خدمــات  الشــركة  وتقــدم 
اإلفــالم  وإنتــاج  الفوتوغرافــي،  التصويــر  تشــمل  الدقــة،  عالــي 
الوثائقيــة واإلعالنــات التجاريــة المرئيــة والمســموعة، وتنظيــم 

والتســجيالت،  الصــوت  وهندســة  الحواريــة،  والنــدوات  البرامــج 
الوهمــي. االســتوديو  وإعــداد 

لإلنتــاج  المتنوعــة  اإلضــاءة  إعــدادات  الشــركة  توفــر  كمــا 
والمناســبات،  المســارح  وديكــور  والســينمائي،  التلفزيونــي 
جــي  دي  العشــاء  وحفــالت  والمؤتمــرات،  المعــارض،  وتنظيــم 
خليجــي وشــرقي وغربــي، والفــرق الموســيقية، وتختــص الشــركة 
 3D بتوفيــر خدمــات التلحيــن والتوزيــع وتصميــم وتنفيــذ أعمــال

واألفــالم. اإلعــراس  وكــوش  لالحتفــاالت 

خدمات إعالمية فريدة
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كافــة  فــي  الخضــراء  األرقــام  ســُتعرض   ،2020 عــام  فــي 
المجموعــات. Miss Audrey و Monsieur Bovet همــا فقــط تصميمــان 
مــن بيــن العديــد مــن التصاميــم التــي أُضفــي عليهــا هــذا اللــون.

يرمــز اللــون األخضــر فــي العديــد مــن الثقافــات إلــى األمــل والحــظ 
األخضــر  اللــون  ربــط  مــن  أول  شــك  بــال  اإلســالم  وكان  والنمــو، 
ــًا إلــى حمايــة البيئــة. فــي هــذا  بالطبيعــة. ويرمــز هــذا الرابــط حالي
الصــدد، مــا هــي الطاقــة األكثــر نظافــة مــن الطاقــة التــي تشــّغل 
حركــة ســاعة ميكانيكيــة أو أي أســلوب صديــق للبيئــة أكثــر مــن 
تخزيــن هــذه الطاقــة فــي برميــل قــادر علــى توفيــر هــذه الوظيفــة 
ثــم، يتماشــى بصــورة  لــم يكــن قرونــًا؟ ومــن  إن  لعــدة عقــود، 

جليــة ظهــور هــذا اللــون اآلن علــى مينــا ســاعات بوفيــه.
رمــزاً    ،2015 عــام  إطالقهــا  منــذ   ،Monsieur Bovet ســاعة  أصبحــت 
القابــل  األيقونــي   ®Amadéo بإطــار ســاعة  تتميــز  التــي  للســاعات 
ووجهيهــا  الرائــع  وتصميمهــا  أناقتهــا  وتســاهم  للتحويــل. 

اإلنســان  حيــاة  فــي  لحظــة  لــكل  مناســبة  ســاعة  جعلهــا  فــي 
المعاصــر. عــالوة علــى المالمــح الجماليــة ولمســات التشــطيبات 
حركــة  بفضــل  تعمــل  فهــي  مطلقــًا،  تهــادن  ال  التــي  النهائيــة 
ــع بالكامــل فــي ورش الــدار. تقــدم الحركــة احتياطــي طاقــة  تُصّن
ــح  ــد. يوض ــل واح ــن برمي ــا م ــتمد طاقته ــام، وتس ــبعة أي ــدوم لس ي
احتياطــي الطاقــة االســتثنائي هــذا كيــف أتقــن فنيــو الســاعات 

لــدى بوفيــه فــن الطاقــة. 
 Monsieur Bovet ســاعة  وجهــي  علــى  المضفــور  النقــش  يمثــل 
ــي  ــع اثن ــس م ــرة اللوت ــام 1822: زه ــذ ع ــه من ــز دار بوفي ــداًدا لرم امت
المينــا.  علــى  مســجلة  ســاعة  عشــر  اثنــي  إلــى  ترمــز  بتلــة  عشــر 

رائعــة. عربيــة  بأرقــام  مزخرفــة  وهــي 
ُمنحــت النســاء مكانــة متميــزة فــي مجموعــة 2020. كمــا يتضــح 
مــن هــذه النســخة الجديــدة لســاعة Miss Audrey. التــي تتميــز اآلن 

بمينــا أخضــر بنقــش مضفــور، 

بوفيه تُطلق ساعات
Miss Audrey و Monsieur Bovet

 بمينا خضراء مزينة بنقوش مضفورة
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ــة  ــة والمرح ــل الحديث ــم بالتفاصي ــي التصمي ــي رُق يلتق
بنظــام  تتميّــز  التــي   Selleria ســاعات  مجموعــة  فــي 
ــت  ــاور. انضّم ــل األس ــراع لتبدي ــراءة اخت ــز ب ــي حائ ذك
ــادة  ــد كالع ــة، وتُخلّ ــذه المجموع ــى ه ــدة إل ــاور جدي أس

ــة. ــدار اإليطالي ــراث ال ت

تتوّفــر هــذه الســاعات بلونَيــن برّاَقيــن، وهمــا لــون البيــج 
ــزدوج  ــادي أو ُم ــوار أح ــع، وبس ــي الالم ــئ أو الفّض الداف
FF باللــون  مــن الجلــد الالمــع، مزيّــن بنقشــة شــعار 
ــة  ــى إطالل ــق إل ــي الرون ــًة وتُضف ــض أناق ــه، فتفي نفس

ــرأة.  الم

احتفلوا بمناسباتكم
Fendi من Selleria مع ساعات

نظام ذكي حائز براءة اختراع لتبديل األساور
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يحتفــل اإلطــالق فــي جنيــف لكرونوغراَفــي Zenith El Primero برقــم 
مــع  وبالتعــاون   Phillips لصالــح  محــدود  بإصــدار   A386 مرجعــي 
للذكــرى  العالمّيــة  الجولــة  مــن  األخيــرة  بالمحطــة   Bacs & Russo

لــدار  الثــوري  الكرونوغــراف  ويكــرّم   ،El Primero لعيــار  الخمســين 
صناعــة الســاعات فــي خمــس قــارّات.

ســيتّم تقديــم الســاعات بشــكٍل فــردّي إلــى العمــالء، وســيتّم 
الفــوالذي مــع ســوار جلــدي وســوار علــى شــكل  تقديــم الطــراز 

ســّلم يذّكــر باألســاور التــي صنعهــا Gay-Frères لصالــح Zenith فــي 
الســابق. إالّ أن المزايــد الفائــز لطــراز Zenith El Primero A386 الفريــد 
ــن  ــة لإلصدارَي “One-Off” مــن البالتيــن ســيحصل علــى حــّق األولويّ
للصــدأ،  المقــاوم  والفــوالذ  األصفــر  الذهــب  مــن  المحدوَديــن 
وذلــك للحصــول علــى فرصــة االســتحواذ علــى الطــرازات الثالثــة 
مــن صناعــة Phillips بالتعــاون مــع Bacs & Russo، والســتكمال ثالثّيــة 

فريــدة فــي ثالثــة معــادن مختلفــة للعلبــة.

ساعتَي كرونوغراف
ZENITH EL PRIMERO 

 حصريّتَين بإصدار محدود من تصميم
PHILLIPS 
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مضت، أطلقت كارتييه قبل نحو 10 سنوات 
السؤال تحت عنوان »How far تحديًا متمحوراً حول هذا 

إلى عيش حالة الغرام الحقيقي بكل would you go for love« ، داعية عشاقها 
من عالم األساطير والخيال. واليوم تعيد طرحه مجدداً أبعادها في رحالت حافلة بالمغامرات الهاربة 

لتحّول مغامراتهم إلى فيلم رائع من إبداع المخرج الفرنسي سيدريك كالبيش المعروف بقدرته على التقاط الحركة بانسيابية 
أّخاذة، وترافق عدسة كالبيش العّشاق لتقتنص أروع لحظات الغرام والهيام على دروب رحلتهما، فتلتقط خصاماتهما التي سرعان 

ما تعود وئامًا، لتوثّق العروة التي تربط بين قلبين جمعهما هذا الرباط األثيري الذي لطالما تمحورت حوله إبداعات كارتييه.

إلى أي مدى 
قد نذهب خلف 

الحب؟
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ــة  ــد عالم ــة بعق ــدة خاص ــم جدي ــة تصامي ــت ثماني أضيف
ــع  ــة بتوقي ــرات الراقي ــة المجوه ــى مجموع ــتفهام إل االس

ــر 2020.  ــي يناي ــرون ف بوش
واألشــكال  بعنايــة  المدروســة  الطبيعيــة  الزخــارف 
ــة،  ــة المطلوب ــع والمرون ــي الواق ــي تحاك ــة الت الحقيقي
»ريشــة  عقــد  فــي  لهــا  صــدى  نجــد  عناصــر  كلّهــا 
ــن  ــوع م ــون( Plume de Paon المصن ــوم دي ب ــاووس« )بل الط
ــت،  ــع الباغي ــن َقط ــاس م ــع بالم ــوردّي المرّص ــب ال الذه

والمــاس بالقطــّع المثلّــث والبــرّاق. 
 The Lierre )ــّي ــالب الباريس ــس« )اللب ــار دو باري ــد »لي ــا عق أم
de Paris، والــذي يمتــاز بخاصيــة تحــرّك األوراق المرّصعــة 

بالزمــرّد، فهــو إثبــات قــوّي وواضــح للقــدرة التقنيــة التــي 
ــرون.  ــاغل دار بوش ــز مش تميّ

يجمع العقد األصلي بين البساطة والرفاهية

تصاميم عقد عالمة االستفهام 
بتوقيع بوشرون 
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دار Garrard للمجوهرات تشارك مجددًا في
 فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2020

 Garrard مجوهرات
العراقة واإلتقان للعالمة البريطانية الفاخرة.

عالمــة  أقــدم   ،Garrard دار  أعلنــت 
عــرض  عــن  الســوق،  فــي  مجوهــرات 

المجوهــرات  أرقــى  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
»علــي  مجموعــة  مــع  بالتعــاون  الفاخــرة  والحلــي 

قائمــة  وتشــمل  والمجوهــرات«،  للســاعات  علــي  بــن 
فــي  تعكــس  والتــي  روز’،  ’وايــت  مجموعــة  المعروضــات 

التــراث  مــن  المســتمدة   األناقــة  مســتويات  أرقــى  تصميمهــا 
العريــق لــدار Garrard. وتســتوحي ’وايــت روز’ تصميمهــا مــن ماســة 
Cullinan V المصممــة خصيصــًا للملكــة مــاري فــي عــام 1911، 

ثمــرة  شــكل  علــى  ماســة  مــن  وتتكــون 
مجموعــة  بهــا  تحيــط  الوســط  فــي  الكمثــرى 

األبيــض.  الذهــب  مــن  الخطــوط  مــن 
وتعــرض Garrard أيضــًا مجموعــة ’ألبيمــارل أبســتراكت’ 
والتــي تضــم أكثــر مــن 30 قيراطــًا مــن الماســات البيضــاء، 
وتمتــاز بتصميمهــا االســتثنائي الــذي يعكــس التــراث العريــق 
للــدار والــذي تلتــزم بــه العالمــة حتــى يومنــا الحاضــر. وتضــم قائمــة 
المعروضــات الحصريــة للــدار أيضــًا تشــكيلة ’ألوريــا’ الجديــدة لعام 

.2020
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شعار الجرأة تحت 
واالبتكار، 
تواصل دار 
»ميسيكا« 
تحقيق النجاح 
تلو اآلخر. تحتفي 
الدار  وبأسلوبها 
الخاص بحّب األمس 
واليوم والغد من خالل 
هذه المجموعة النابضة 

بالمرح والحداثة 
والرموز الملفتة.
وفي معرض التفسير، 
تقول فاليري: »أحّب أن أعطي 

صوتًا إلى مختلف أشكال األلماس 
وأجّسدها بشكل يُعّبر عن شخصّيتها. 

تّتسم َقّصة األلماس المربّعة بالرّقة والسخاء، فيما القّصة 
المستطيلة حادة الزوايا أكثر. قرّرُت أن أطرح القلب بحّلة جديدة، 
وهو شكل ال تعتمده ’ميسيكا’ عادًة ألنّه يحمل دالالت ’رومنسية’ 
فيما ’ميسيكا’ تميل أكثر إلى الروك أند رول. أردُت أن أمنحه بُعداً غير 
متوّقع«.

دار »ميسيكا« باريس
 Joy Coeur مجموعة

الكبسولية، التي تُبرز بُعدًا 
جديدًا للقلب.
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من وحي الكشافة 
األميركية الشهيرة 

Calamity Jane وفيلم 
Easy Rider والمشاوير 

على ظهر األحصنة 
والسهول الصحراوية 

الشاسعة، اختارُت الغرب 
 Wild( األميركي القديم

West( ليكون محور 
مجموعتها الجديدة من 

المجوهرات الراقية.
لطالما أسر الغرب 

األميركي، المعروف 
بـ«الغرب المتوّحش« 

مخيّلتنا،.
األلماس مع الخشب 

وأتت األحجار أخّف 
من الريش. في هذه 

المجموعة الجديدة من 
المجوهرات الراقية، 

تُطّوع العقود وغيرها 
من القطع المواد 

وتتجاوب مع الطبيعة، 
حيث يتحّول األلماس 

إلى ِحجاب، ال بل إلى رمز 
مقّدس.

 Born تُجّسد مجموعة
to be Wild شخصيّة 
المرأة الرائدة، المرأة 
القاهرة ذات الطابع 

المرهف والمتحرّر. وداعًا 
لعالم الخيال وحكايات 

األميرات، ومرحبًا بِك في 
الصحراء البرية حيث 

تنتظرك رحلة مرّصعة 
باألحجار الكريمة.

مجموعة ميسيكا باريس بعنوان

Born to be Wild 
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الباروكيــة  الآللــئ  مــن  رماديــة  خيوطــًا  التشــكيلة  تضــّم 
الجنــوب. بحــر  مــن  المســتخرجة 

تطغــى األناقــة والحداثــة واإلبــداع علــى مجوهــرات »نينــا« التــي 

تليــق بإطاللــة المــرأة اليوميــة. حرصــت المصّممــة علــى أن ترافــق 
هــذه المجوهــرات إطاللــة المــرأة بســهولة مــن النهــار إلــى الليــل، 

مــع قطــٍع فاخــرة ألرقــى المناســبات.

 مجموعة الآللئ الجديدة التي تحمل توقيع
»نينا رنسدورف« 

تتغنّى  بعشقها لجمال الطبيعة
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٤٤٤١٤٠١٦ ســوق الذهب ســوق النجادة ت :  ٤٠٣٨٩٠٦٨ - ســوق العســيري ت : 



في مشاركتها في معرض المجوهرات

الجابر للساعات تطرح تشكيالت
تناسب جميع األذواق 

مجموعات أيقونية 
تتميز بتصميم جذاب 

القطع تتميز بالدقة 
والفخامة الالمتناهية 
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الســاعات  مــن  فاخــرة  تشــكيالت  للســاعات،  الجابــر  تعــرض 
معــرض  فــي  مشــاركتها  خــالل  الجمــال،  والفائقــة  الرائعــة 
الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، حيــث تتميــز هــذه المجموعــات 
األيقونيــة بتصميمهــا الجــذاب الــذي يمــزج بيــن الصناعــة الدقيقــة 
للســاعات، والبصمــة اإلبداعيــة، لتلبــي مختلــف األذواق، وبإشــراف 

مباشــر مــن الســيد محمــد يوســف الجابــر.
عالمــات  مــن  جذابــة  تشــكيالت  للســاعات،  الجابــر  تطــرح  حيــث 
تجاريــة عالميــة عريقــة، تتميــز ببــاع طويــل فــي عالــم الفخامــة، 

الفائــق. والجمــال  بالروعــة  تتميــز  التــي  لتشــكيالتها  نظــراً 
وتطــرح القطــع المبتكــرة مــن الّســاعات الفخمــة والمميــزة والتي 
تجمــع بيــن القطــع الرائعــة المســتخدمة مــع التصاميــم الفريــدة 
والمبتكــرة والمصنوعــة بحرفــة وإتقــان عالييــن، مــن أســماء رائــدة 
فــي عالــم الّســاعات الفاخــرة والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى قلــوب 

مــن يحّبــون القطــع النــادرة.
والخيــال  بالســحر  مليــًا  عالمــًا  المعروضــة  التشــكيالت  وتمثــل 
والروعــة، حيــث إنهــا تتميــز بالدقــة والفخامــة الالمتناهيــة التــي 
تجتمــع جميعهــا فــي قطعــة واحــدة أنيقــة تناســب كل عاشــق 

. للجمــال والتميــز 
وتعكــس هــذه القطــع اإلبــداع فــي أبهــى صــوره، التــي تمثلــت 
تراكمــت  التــي  للخبــرات  نتيجــة  التجاريــة  العالمــات  تلــك  فــي 
عنهــا، الممزوجــة بالمهــارة واإلبــداع، واليــوم أصبحــت ذات وتواجد 
فــي جميــع أنحــاء العالــم كونهــا رمــزاً للجــودة ودقــة التصميــم 

الفاخــرة.  والصناعــة 
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بتشــكيلٍة  وتتوفــر  األناقــة،  أساســّيات  مــن  قطعــة  بوماتيــك  كليفتــون  ســاعة  تُعــّد 
بمقاييــس  المســتدير  هيكلهــا  ويأتــي  الراقيــة،  واأللــوان  المــواد  مــن  أنيقــٍة  متنوعــٍة 
مثالّيــة مصنوعــًا مــن الذهــب الــوردّي عيــار 18 قيــراط ، يقــّدم الطــراز المصنــوع مــن 
الذهــب الــوردّي مينــاًء أبيــض »دافــئ« مــع لمســة نهائّيــة مــن الخــزف بمؤشــرات وعقارب 

ذهبّيــة تتبايــن مــع حــزاٍم مــن جلــد التمســاح األســود.
أمــا الطــراز المصنــوع مــن الفــوالذ، فهــو مــزّود بمينــاء مــن اللــون األزرق المتــدرّج  مــع 

ســوار ُمدمــج مــن الفــوالذ أو حــزام مــن جلــد التمســاح األســود.

كليفتون بوماتيك: 
أناقة رجولية

تتوفر بتشكيلٍة متنوعٍة أنيقٍة من المواد واأللوان الراقية
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  متابعة : أحمد شـرف

عالم فريـد من اإلبــداع والفخـامـــة
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  فــي  بابيــون  مجوهــرات  تشــارك 
فــي  حاليــًا  والمنعقــدة  عشــر،  الســابعة  دورتــه  فــي  والســاعات 
وحتــى  فبرايــر   24 مــن  والمؤتمــرات  للمعــارض  الدوحــة  مركــز 
29 فبرايــر ، بجنــاح مميــز ومعروضــات راقيــة، وتعــرض مجوهــرات 
والمشــغوالت  الفاخــرة  المجوهــرات  مــن  مجموعــة  بابيــون 
الذهبيــة الراقيــة فــي عالــم فريــد مــن اإلبــداع والفخامــة والتميــز 

بالمعــرض.   مظلتهــا  تحــت 
فــي  المتتاليــة  نجاحاتهــا  مســيرة  بابيــون  مجوهــرات  وتواصــل 
مــن  ومتنوعــة  فريــدة  مجموعــة  بتقديــم  القطــري  الســوق 

وكذلــك  حديثــة،  وعصريــة  مبتكــرة  بتصميمــات  المجوهــرات 
تشــكيلة جديــدة مــن المشــغوالت الذهبيــة الراقيــة  حصريــًا والتــي 
تعــرض ألول مــرة بجناحهــا فــي المعــرض لتقــدم مزيجــًا رائعــًا مــن 

والتفــرد. الفخامــة 
قصــة نجــاح للعالمــة القـطـريـــة 

نــورة األنصــاري مالكــة ومصممــة المجوهــرات  إلتقينــا الســيدة 
وصاحبــة الماركــة والعالمــة التجاريــة التــي إختزلــت كل معانــي 
متميــزة  مجوهــرات  مــن  ماتبتكــره  خــالل  مــن  والجمــال  األناقــة 
وفريــدة ذات طابــع خــاص وراق يجمــع بيــن الكالســيكية والحداثــة، 
المســتوى  رفيعــة  فنيــة  ودراســة  جــودة  ذات  ومعاييــر  بأســس 
والتــي تناســب كافــة األذواق، حيــث قالــت أفتخــر بأننــي مصممــة 
قطريــة ومجوهــرات بابيــون عالمــة قطريــة 100% حيــث اســتطعنا 

تشارك بجناح مميز ومعروضات راقية في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

مجوهرات بابيـون
 عالمة قـطريةبمواصفات عالميـة فريـدة   
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أن نحقــق نجاحــات قويــة وســريعة فــي الســوق القطــري وليــس 
هــذا بالصدفــة ولكــن مــن خــالل المصداقيــة والدراســة الجيــدة 
للســوق وتقديــم المبتكــر والجديــد والمتميــز مــن المجوهــرات 
المرصعــة  النــادرة  والقطــع  الراقيــة  التصميمــات  ذات  الفريــدة 
ومبتكــرة  فائقــة  عالميــة  بجــودة  الكريمــة  واألحجــار  باأللمــاس 

المســتوى. ورفيعــة 
تصميمــات فـريـدة وحصـريــة تعـرض ألول مــرة

واســتطردت األنصــاري حديثهــا قائلــة : نقــدم فــي معــرض الدوحــة 
جديــدة  مجموعــة  الحاليــة  دورتــه  فــي  والســاعات  للمجوهــرات 
بتصميمــات  بابيــون  مجوهــرات  إبتــكارات  أحــدث  مــن  ومتميــزة 
فريــدة وحصريــة تعــرض ألول مــرة بجناحنــا فــي المعــرض ، إضافــة 
مــن  قطــر  فــي  حصــري  كوكيــل  نمثلهــا  التــي  المــاركات  إلــى 

إيطاليــا والهنــد وباكســتان،حيث أن جميــع التصاميــم واألفــكار 
صناعــة  دور  أشــهر  مــع  بابيــون  مجوهــرات  مــن  فنيــة  بلمســات 
المجوهــرات الفاخــرة والذهــب التقليــدي الراقــي، والتــي تناســب 
المتميــز  القطريــة  المــرأة  وذوق  عــام  بشــكل  القطــري  الــذوق 

والراقــي بشــكل خــاص.
مجمـوعـة مجـوهـرات » الفـينـتـج «

العــام  هــذا  بابيــون  مجوهــرات  جديــد  عــن  األنصــاري  وأضافــت 
بالمعــرض قالــت نقــدم مجموعــة مجوهــرات الفينتــج بأســلوب 
جديــد وتصاميــم مبتكــرة حيــث القــت المجموعــة إستحســان كبير 
مــن زبائننــا فــي المعــرض بالــدورة الســابقة، ممــا شــجعنا علــى 
راقيــة  عصريــة  لتصميمــات  جديــدة  أفــكار  عــن  والبحــث  اإلبتــكار 
ومبتكــرة تجمــع بيــن األناقــة والرقــي والجمــال الــذي يناســب ذوق 

نورة األنصـاري: المرأة القطريـة 
تتمتع بالذوق الراقي والثقافة 

في إختيار مايناسبها . 

نقدم ماركات عالمية جديـدة 
بتصميمات فريدة ومتنوعة 

بجودة رفيعة المستوى. 

قطع نادرة مرصعة باأللماس 
واألحجار الكريمة حصرية وتعرض 

ألول مرة بجناحنا في المعرض. 

أفتخر بأنني مصممة قطرية 
ومجوهرات بابيون عالمة قطرية 

%100
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المــرأة القطريــة، حيــث نقــدم مجموعــة فريــدة منهــا بجناحنــا فــي 
المعــرض هــذا العــام بأســلوب عصــري متميــز.

مجمـوعـة مجـوهـرات » البـرواز«
ــع  ــة تجم ــي مجموع ــت : ه ــرواز قال ــرات الب ــة مجوه ــن مجموع وع
الراقــي للمــرأة القطريــة  الفــن اإليطالــي المتميــز والــذوق  بيــن 
الســبعينات  فتــرة  خــالل  المجوهــرات  إرتــداء  فــي  وأناقتهــا 
والثمانينــات مــن القــرن الماضــي بمزيــج رائــع مــن األصالــة والــذوق 
المرصــع  الذهــب  مــن  إطــار  عــن  عبــارة  وهــي  والحداثــة،  الرفيــع 
باأللمــاس واألحجــار الكريمــة، وفــي الوســط ســبيكة ذهبيــة فيهــا 

ــة الكرســي أو حســب ذوق الزبائــن مــع الفــن اإليطالــي الراقــي  آي
فــي طريقــة تصميــم البــرواز.

مجمـوعـة مجـوهــرات » عـمـري قـطـر«
يكــون  أن  اســتطعنا  والتــي  قطــر«،  »عمــري  مجموعــة  وعــن 
المعالــم  وكذلــك  قطــر  خريطــة  علــى  مشــتماًل  تصميمهــا 
الثقافيــة والتراثيــة لدولتنــا الحبيبــة قطــر، ومعبــرة عــن اإلنتمــاء 
والــوالء لوطننــا الحبيب وهي تناســب كل األوقات والمناســبات.  

قـطع نـادرة تناسـب الذوق الراقي للمرأة القطـريـة 
وأوضحــت األنصــاري قائلــة نســعى مــن خــالل مشــاركتنا بمعــرض 
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الدوحــة للمجوهــرات والســاعات هــذا العــام إلــى تقديــم قطــع 
واألحجــار  باأللمــاس  المرصعــة  و  ومتميــز   خــاص  بطابــع  نــادرة 
الكريمــة بتصميمــات مبتكــرة ومتنوعــة، كذلــك مجموعــة فريــدة 
ــة األذواق،  ــب كاف ــي تناس ــة والت ــة الراقي ــغوالت الذهبي ــن المش م
حيــث أن المــرأة القطريــة تتمتــع بالــذوق الراقــي والثقافــة والوعــي 
فــي إختيــار المناســب ولديهــا  المعرفــة بجــودة ونوعيــة األحجــار 

الكريمــة واأللمــاس.
مكانـة عالميـة مرمـوقــة بيـن المعـارض الدوليــة 

الدوحــة  معــرض  يحظــى  قائلــة  حديثهــا  األنصــاري  واختتمــت 
الشــركات  كبــرى  مــن  كبيــر  بإهتمــام  والســاعات  للمجوهــرات 

مــن  الرفاهيــة  عالــم  فــي  والعاملــة  المصنعــة  العالميــة 
مكانــة  مــن  لــه  لمــا   ، الفاخــرة  والســاعات  المجوهــرات 
والقائميــن  المســؤولين  إهتمــام  مــن  اكتســبها  عالميــة 
الدولــة،  مــن  الالمتناهــي  والدعــم  المعــرض  تنظيــم  علــى 
وكذلــك العالمــات التجاريــة التــي تعــرض فيــه لــدى وكالئهــا 
المحلييــن، والمــاركات العالميــة المشــاركة بأجنحــة خاصــة،  
خــالل  زواره  مــن  الكبيــر  واإلقبــال  التنظيــم  حســن  وكذلــك 
كبيــر  إهتمــام  ينــال  المعــرض  جعــل  ممــا  الســابقة،  دوراتــه 
المعــارض  بيــن  مرموقــة  عالميــة  ومكانــة  طيبــة  وســمعة 

الكبــرى.    الدوليــة 
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في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

فرساي تتألق بتشكيالت فريدة
من المجوهرات والساعات

الدوحــة للمجوهــرات  خــالل مشــاركتها فــي معــرض 
والســاعات، تعــرض مجوهــرات فرســاي، قطعــًا فاخــرة مــن 
الذهــب واأللمــاس، بمجموعــات جذابــة ومنوعــة تتناســب 
ــدار  ــص ال ــث تتخص ــبات، حي ــف األذواق والمناس ــع مختل م
العريقــة فــي الســوق القطــري، فــي طــرح مختلــف 
التشــكيالت الجذابــة والمختلفــة، لتلبــي رغبــات عمالئهــا 

ــم. وأذواقه
ــا  ــرض قطًع ــر، تع ــن الجاب ــيد حس ــود الس ــالل جه ــن خ وم
تمنــح إحساســًا بالجمــال والجاذبيــة، متميــزة بعالــم 

ملــيء بالســحر والخيــال والروعــة، حيــث إنهــا تتميــز 
ــا  ــع جميعه ــي تجتم ــة الت ــة الالمتناهي ــة والفخام بالدق
فــي قطعــة واحــدة أنيقــة تناســب كل إمــرأة تعشــق 

الجمــال والتميــز .
وتمثــل القطــع األيقونيــة التــي تطرحهــا »فرســاي« روائــع 
تجــذب العيــون، وتأتــي بمجموعــات مــن الحلــي واألســاور 
والخواتــم الرائعــة، تمثــل اســتمراراَ وتطــورًا إلبداعــات 
ــرح  ــة وط ــة اإلبداعي ــت بالبصم ــا عرف ــي لطالم ــدار، الت ال
ــع  ــة م ــط بسالس ــرة، وترتب ــاة المعاص ــب الحي ــع تواك قط
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المجموعــات الســابقة المنبثقــة مــن روح 
ــة. ــة وراقي ــة ومالئم ــروح متقن الدار،ب

إن المــزج بيــن البســاطة والفخامــة هــي 
ــاي،  ــا فرس ــي تطرحه ــكيالت الت ــر التش جوه
ولطالمــا كانــت هــذه الشــعارات مصــدر 
ــة  ــون عالم ــكار، لتك ــوي واالبت ــام الحي لإلله
مــع  وحديثــة  جديــدة  بتصاميــم  مميــزة 
البراعــة فــي صنعهــا بطريقــة هندســية 
ــوة  ــر ق ــذي يظه ــاء ال ــاطة والنق ــع البس م

التصميــم.
ــم  ــار التصامي ــى إظه ــرات إل ــدف المجوه ته
بحرفــة  والمصنوعــة  والمبتكــرة  الفريــدة 
وإتقــان عالييــن، لتكــون  مالئمــة للمــرأة 
التــي  الفريــدة  القويــة  الشــخصية  ذات 
تهــوى التميــز والجمــال فــي مقتنياتهــا، 
وللمــرأة غيــر التقليديــة التــي تهــوى الجمال 
ــا  ــة. إنه ــة والروع ــي بالفخام ــت والغن الملف
قطــع تأخــذك لعالــم مــن األســاطير المليئــة 
ــوقة. ــة والمش ــات الغامض ــال والحكاي بالخي

ــط  ــي ترتب ــة الت ــاعات الراقي ــرح دار الس وتط
والفريــد  المطــور  بالتصميــم  إبداعاتهــا 
ــق  ــكل أني ــاعات  بش ــي الس ــاحر لمحب والس

القطع تتميز بالدقة والفخامة 
الالمتناهية التي تعكس األناقة 

في أبهى حللها

براعة في التصميم بطريقة 
هندسية مع البساطة والنقاء 

الذي يظهر القوة 

القطع تأخذك لعالم من 
األساطير المليئة بالخيال 

والحكايات الغامضة والمشوقة 
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ــة  ــون هدي ــة، لتك ــاءة العالي ــز بالكف وتتمي
ــم  ــًا له ــن ودافع ــرة للخريجي ــبة وفاخ مناس
ــى  ــاء إل ــود واالرتق ــن الجه ــد م ــذل المزي لب

أعلــى المســتويات العلميــة.
ــي،  ــرد عالم ــع بتف ــذه القط ــع ه ــم تصني ت
وتــم  جذابــة،  سويســرية  بحركــة  وتتميــز 
تزيينهــا بزخرفــة ســتوفر لعشــاق األشــياء 
الميكانيكيــة الجميلــة واالبتــكارات التقنيــة 
ــخ  ــن التاري ــة م ــداء قطع ــدة الرت ــة فري فرص
بيــن  رائــع  بشــكل  معصمهــم،  علــى 
الحرفيــة اليدويــة والشــغف الــذي يظــل 
مســتمرا دائمــا ويلبــي الرغبــات فــي جميــع 

األوقــات.
ونجحــت القطــع التــي تطرحهــا فــي لفــت 
ــاعات  ــع الس ــي جم ــن محب ــراد م ــار األف أنظ
وروح  االســتثنائي،  لتصميمهــا  الفريــدة 
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االبتــكار والتجديــد التــي تحــرص علــى تبنيهــا الــدار، 
ــذب  ــي تج ــة الت ــة والفخام ــن األناق ــتوحاة م ــة مس وببصم
ــبوق،  ــر مس ــم غي ــكيالت ذات تصمي ــن تش ــث ع كل باح
ونجحــت بأســلوبها األنيــق وخبراتهــا فــي مجــال الســاعات، 
فــي جــذب عشــاق التصميــم العصــري ووفــرت لهــم 
جميــع المنتجــات بجــودة الصناعــة الدقيقــة، حيــث تتميــز 
ســاعتها بهويــة فريــدة وتصنــع مــن أفضــل وأنفــس 

ــار. ــر األبص ــل تأس ــواد بتفاصي الم
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لمجوهــرات  التنفيــذي  الرئيــس  المفتــاح،  عبــداهلل  الســيد  قــال 
المفتــاح إن مجوهــرات المفتــاح تســتعد لمعــرض المجوهــرات 
خــالل  ســتعرض  التــي  المفاجــآت  مــن  الكثيــر  تحضيــر  عبــر 
المعــرض الســنوي، حيــث ســيكون وجهــة لعــرض التشــكيالت 

للــدار.  الجديــدة 
ســتعرض  الجديــدة  التجاريــة  العالمــات  مــن  الكثيــر  إن  وقــال 

جديــدة  تشــكيالت  منهــا  المنتظــر،  المعــرض  خــالل  إبداعاتهــا 
الجديــدة. المنتجــات  وكل  المجوهــرات،  مــن  وأطقــم 

ــا  ــتحجز مكانه ــة س ــات التجاري ــن العالم ــر م ــًلا إن الكثي ــاف قائ وأض
وســاركار،  فيراريــس  جوفانــي  أبرزهــا  المعــرض،  فــي  للمشــاركة 
تحــت  والحصريــة  الفريــدة  القطــع  مــن  الكثيــر  ســتعرض  حيــث 
التشــكيالت  ســتعرض  أنهــا  كمــا  المفتــاح،  مجوهــرات  مظلــة 

خالل مشاركتها في معرض المجوهرات

مجوهرات المفتاح تعرض 
تشكيالت جديدة 
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قبــل معــرض بــازل الدولــي للســاعات والمجوهــرات المقبــل فــي 
سويســرا.

المفتــاح ســتحرص علــى عــرض كل  أن مجوهــرات  وأكــد علــى 
األطقــم الجديــدة لعمالئهــا، كمــا أن الــدار اســتعدت للمعــرض 
بتغييــر تصميــم الجنــاح والعمــل علــى تحســين الكثيــر مــن األمــور 
جديــدة  أفــكارًا  ســتكون  ومنهــا  الســنة،  هــذه  مشــاركتها  فــي 

للجمهــور.
العالمــات  مــن   الكثيــر  تعــرض  المفتــاح  مجوهــرات  إلــى  وأشــار 
التجاريــة، والتــي تحظــى بإعجــاب العمــالء، باختــالف أذواقهــم، 

الفئــات. وتقــدم بأســعار منوعــة، وتتانســب مــع مختلــف 
ونــوه المفتــاح إلــى أن مجوهــرات المفتــاح ســتتواجد فــي معــرض 
الدوحــة للمجوهــرات والســاعات فــي نســخته فــي هــذه الســنة 
فــي موقعهــا المميــز خــالل مشــاركاتها الدائمــة فــي كل عــام، 
وبالمســاحة ذاتهــا، إال أنــه ســيكون فريــًدا فــي هــذه الســنة بشــكل 

أكبــر مــع التصميــم الجديــد للجنــاح.

عبداهلل المفتاح: عالمات تجارية 
ستعرض إبداعاتها خالل المعرض 

ألول مرة

مشاركة الدار ستكون فريدة في 
هذه السنة خاصة مع التصميم 

الجديد للجناح
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علــى بعــد خطــوات مــن جــادة الشــانزليزية الشــهيرة وفــي فــرع 
شــركة الجزيــرة للعطــور فــي الشــانزليزية تــم االحتفــال  بإطــالق 
مجموعــة عطــور نــادي باريــس ســان جيرمــان تأســس نــادي باريــس 
ســان-جيرمان فــي عــام 1970، ويواصــل إبهــار جماهيــره بتاريخــه 

وطريقــة لعبــه الجميلــة وســجله الحافــل والعبيــه المرموقيــن.
شــركة الجزيــرة للعطــور تــم إنشــاؤها فــي قطــر، فــي قلــب األرض 
التــي ولــدت العطــور، وألكثــر مــن عشــرين عامــا، كانــت عطــور 
الجزيــرة تصنــع أفضــل العطــور باســتخدام أنقــى التقاليــد ألراضــي 
العطــور  صنــاع  أفضــل  بواســطة  صناعتهــا  تــم  والتــي  الشــرق 

الفرنســيين.
تهــدف عطــور الجزيــرة إلــى الترويــج للطريقــة الشــرقية للحيــاة، 
باســتخدام مــواد خــام فاخــرة ونــادرة. تضــع عطــور الجزيــرة فــي 
صميــم سياســتها للتطــور طريقــة الحيــاة الشــرقية التــي تعــود 
إلــى ألــف عــام، والتــي تعبــر عــن ثقافــة الشــرق الرائعــة والحفــاظ 

علــى العناصــر الطبيعيــة ذات الجــودة النــادرة مثل خشــب العود،
قصــر  شــارع   97( الجزيــرة  عطــور  متاجــر  أحــد  إلــى  الدخــول  عنــد 
التــي  الجواهــر  مثــل  مصممــة  باريــس(،   75008 الشــانزليزيه، 
ســتعود بــك الــى أصــل حضــارة العطــور وتجعلــك تعيــش معهــا 

والفخامــة. العاطفــة  مــن  وحصريــة  نقيــة  لحظــة 
اليــوم، عــن طريــق ســحر العطــور، ســندخل الــى عالــم اســاطير 
الملعــب  إلــى  وكذلــك  المبهــرة  وبطوالتهــم  القــدم  كــرة 

األمــراء. حديقــة  األســطوري: 
الزجاجــة تحمــل اللــون األزرق التاريخــي مــع الكتابــة باللــون األحمــر، 
وهــي إشــارة إلــى القميــص الشــهير لنــادي باريــس ســان-جيرمان، 
وأيًضــا لعلــم فرنســا الــذي يحمــل اللونيــن األزرق واألحمــر. األزرق 
لــه قيمتــه الكبيــرة. فهــو يــدل علــى االتســاع والفخامــة. الكابتــن 
يكــون  أن  يجــب  النــادي.  هويــة  وكذلــك  الفريــق  هويــة  يجســد 

معروفــا بيــن الجميــع.

الجزيرة للعطور تحتفي
بأعرق األندية الفرنسية

تُكِريم نادي باريس سان-جيرمان،  بمجموعة خاصة من أربعة عطور مميزة.
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 خطفــت النجمــة تشــارليز ثيــرون، المرشــحة عــن جائــزة أفضــل 
توزيــع  حفــل  خــالل  بإطاللتهــا  األنظــار  رئيســي،  بــدور  ممثلــة 
والتلفزيــون  األفــالم  لفنــون  البريطانيــة  األكاديميــة  جوائــز 
  Tiffany T1 تشــكيلة  مــن  فاخــر  بعقــد  تألقــت  حيــث  BAFTA؛ 

أبريــل المقبــل مــع  آنــد كــو المقــرر إطالقهــا فــي  مــن تيفانــي 
التــي تحمــل توقيــع  أقــراط فاخــر ومجموعــة مــن الخواتــم  زوج 

العالمة.   

فيمــا تألقــت المرشــحة فلورنــس بــف بقــالدة ســاحرة تتوســطها 
قطعــة ألمــاس بعيــار 11 قيــراط، واســتكملت إطاللتهــا بأقــراط 
وخواتــم مرصعــة بحبيبــات متراّصــة مــن األلمــاس مــن تيفانــي 

آنــد كــو.
كيربــي  وفانيســا  ســميث  تيرنــر  جــودي  مــن  كل  تزينــت  كمــا 
بمجوهــرات  الحمــراء  الســجادة  علــى  آندرســون  وجيليــان 

كــو. آنــد  تيفانــي  مــن  ألماســية 

تشارليز ثيرون تتألق بقطعة مجوهرات ساحرة من تشكيلة

 BAFTA    في حفل Tiffany T1 
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آنــد كــو’ عــن مشــاركتها فــي دورة عــام 2020  ’تيفانــي  أعلنــت 
مــن معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، حيــث تســتعرض 
الفعاليــة  هــذه  ضمــن  الفنيــة  ابتكاراتهــا  أجمــل  العالمــة 
المتخّصصــة بالمجوهــرات الفاخــرة والتــي تعــد مــن أبــرز فعاليــات 
المجوهــرات علــى مســتوى المنطقة.  وســيكون عشــاق ’تيفاني 
آنــد كــو’ التــي تأسســت منــذ 183 عامــًا علــى موعــد مــع مجموعــة 
واســعة مــن التصاميــم الســاحرة مــن األلمــاس واألحجــار الكريمــة 

النــادرة والســاعات األنيقــة والمجوهــرات الذهبيــة.
وســيحظى عشــاق األلمــاس األبيــض بفرصــة ال تُعــّوض لالطــالع 
بــكل معنــى  نــادرة مــن خواتــم األلمــاس المبتكــرة  علــى باقــة 
الكلمــة. كمــا ســيطرح المعــرض مجموعــة أيقونيــة مــن تصاميم 
’تيفانــي آنــد كــو’ التــي تحمــل توقيــع جــان شــلمبرجير، أحــد أشــهر 

فنانــي القــرن العشــرين فــي صياغــة المجوهــرات، حيــث يمكــن 
المينــاء  ســوار  أو  روك’  إي  أون  ’بيــرد  دبــوس  مشــاهدة  للحضــور 
واأللمــاس الشــهير، وهــي فرصــة نــادرة لالطــالع علــى براعــة هــذا 

المذهلــة  وقدرتــه  التصميــم  فــي  ومهارتــه  األســطوري  الفنــان 
ــاحرة. ــة س ــف فنّي ــى تح ــة إل ــب الطبيع ــل عجائ ــى تحوي عل

وبــدوره قــال علــي الفــردان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
الفــردان ورئيــس مجوهــرات الفــردان: »تواصــل مجوهــرات الفــردان 
خــالل مشــاركتها فــي معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات 
الراقيــة.  المجوهــرات  قطــاع  عــن  صــورة  أفضــل  إلبــراز  جهودهــا 
ونحــن فخــورون بالتعــاون مــع تيفانــي آنــد كــو ألننــا نــدرك القيمــة 
الــدورة  إلــى  العريقــة  العالمــة  التــي ســتضيفها هــذه  اإلضافيــة 
ــة  ــتطرح مجموع ــا س ــًة وأنه ــة. خاص ــن الفعالي ــرة م ــابعة عش الس
واســعة مــن إبداعاتهــا التــي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي المنطقــة، 
مــا يضمــن اســتقطاب المزيــد من محّبــي المجوهرات والســاعات 
إلــى الســوق القطــري. كمــا نتطّلــع بشــغف للترحيــب بعشــاق 
’تيفانــي آنــد كــو’ وجميــع عمالئنــا الكــرام الستكشــاف مــا يطرحــه 

المعــرض مــن تشــكيالت متنوعــة والمشــاركة فــي تجربــة تســّوق 
اســتثنائية وفريــدة مــن نوعهــا«.

تيفاني آند كو
 تستعرض ابتكاراتها من أجمل مجوهرات األلماس واألحجار الكريمة 

في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بالتعاون مع مجوهرات الفردان
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كشــفت ’تيفانــي 
أنــد كــو’ عن إطالق 

تشــكيلٍة مميــزة مــن 
المجوهــرات يدويــة الصنــع 

والقطــع المرصعــة بأجــود أنــواع 
األلمــاس واألحجــار الكريمــة الملّونــة، 

وتأتــي كل هديــة ضمــن التشــكيلة مغلفــة بأناقــة داخــل 

صنــدوق تيفانــي 
األزرق الــذي يعكــس 
لمســات جماليــة راقيــة. 

ويمكــن للباحثيــن عــن الهديــة 
المثاليــة التــي تليــق بشــريكة العمــر، 
استكشــاف تشــكيلة تيفانــي الخاصــة بهــذه 

المناســبة الرومانســية.

تيفاني أند كو
 تمنح العشاق فرصة مثالية

للتعبير عن مشاعرهم
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ــا  ــي بإطاللته ــال مورون ــة كامي ــاء والممثل ــة األزي ــزت عارض تمي
فــي الحفــل مــع أكثــر مــن 46 قيراطــًا مــن ألمــاس تيفانــي أنــد 
كو، أبرزهــا قــالدة مــن البالتينيــوم مرصعــة بماســات مجمــوع 
عيارهــا 46 قيــراط مــن تشــكيلة Tiffany High Jewelry ربيــع 2020.

كاميال مورون 
تتألقان بإبداعات

تيفاني أند كو في 
حفل جوائز األوسكار
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تفاعــل دقيــق لألنســجة واألشــكال المتشــابكة، بالتنــاوب بيــن المناطــق المســطحة والنافــرة ببراعــة؛ وثنيــات تذكرنــا بالنســيج؛ إضافــة 
إلــى عــدم تناســق يرتكــز علــى جماليــة انســيابية: هــذا هــو المظهــر الجمالــي الرائــع لســاعة »ايجيــري«. إســم أنثــوي لســاعة اتخــذت مــن 

النســاء مصــدر إلهــام لهــا، ومــن الحوريــة الشــهيرة »إيجيريــا« التــي ظهــرت بشــكل متكــرر فــي األســاطير الرومانيــة مــع الملهمــات
المعاصــرات للفنانيــن والمصمميــن وغيرهــم مــن المواهــب اإلبداعيــة. إن هــذه المجموعــة الجديــدة مــن ڤاشــرون كونســتنتان 
والغنيــة بحــس أنثــوي رائــع، تســتمد رقيهــا وأناقتهــا مــن األزيــاء الراقــة أو الهــوت كوتــور. مينــاء الســاعة يعكــس شــكل الثنيــات. »هالــة« 
ماســية تتألــق فــي شــكل تضفيــر ناعــم وتبــرز الشــكل األنثــوي للعلبــة. وفــوق كل ذلــك، فــإن التطــور فــي كل التفاصيــل يتــم التعبيــر 
عنــه مــن خــالل هندســة متناغمــة مبهجــة تتخللهــا أرقــام عربيــة مــن الذهــب عيــار 18 قيراًطا، وحافة مــن النتــوءات المدورة مثــل الدانتيل.

إيجيري
ملهمة جديدة لدار ڤاشرون كونستنتان

تدخل عالم صناعة الساعات الراقية

71



براقة .. شفافة .. وأيضا نادرة

األحجار الكريمة
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هي وهو : 

ليســت األحجــار الكريمــة مجــرد أحجــار جميلــة الشــكل واللــون ، 
وإال لمــا اهتــم الملــوك بالحصــول عليهــا وقدموهــا للملــكات 
مــن أجــل الزينــة ولمــا اعتقــد القدمــاء بأنهــا أحجــار جالبــه للحــظ 
الســعيد ، ولمــا اعتقــدت شــعوب الهنــد والصيــن بقدرتهــا علــى 
الشــفاء مــن األمــراض المســتعصية ، وعلــى دفــع الشــر والحســد 
وجمالــه   ، قيمتــه  الكريــم  للحجــر  النهايــة  فــي  يبقــى  لكــن 
الخــاص  أســلوبها  إلبــراز  ترتديــه  التــي  المــرأة  بــل وســحره علــى 

. واالناقــة  الموضــة  ومواكبــة  وشــخصيتها 
والحجــر الكريــم أو النفيــس عبــارة عــن بلــورات متالصقــة ، تتكــون 

مــن عنصريــن أو أكثــر وأهــم عنصــر فيهــم هــو الســليكا مــع بعــض 
النســب الصغيــرة مــن المعــادن األخــرى مثــل النحــاس والمنجنيــز 
شــدة  مثــل  الحجــر  خــواص  تغيــر  الــى  تــؤدي  التــي  والرصــاص 

لمعانــه وصالبتــه ولونــه .. الــخ
ولكــن رغــم عــدم احتــواء االلمــاس علــى الســليكا إال أنــه يعتبــر 
وهــو  الواحــد  العنصــر  ذات  الكريمــة  األحجــار  مــن  أيضــا  هــو 
الكربــون فــي شــكله البلــوري ، فمــاذا عــن باقــي أنــواع األحجــار 
الكريمــة التــي هــي بطبيعــة الحــال تنقســم الــى ثالثــة أنــواع 
الطبيعــة والصناعيــة والمقلــدة لكــن فــي النهايــة مــا يعطيهــا 
ســعرها هــو بالطبــع ندرتهــا ،اليــك ســيدتي أهــم األحجــار الكريمــة 

والنــادرة فــي ذات الوقــت،، 

الياقوت هو من األحجار الكريمة التي تحتل 
المرتبة االولى من حيث غالء الثمن

يحتل األلماس المرتبة الثانية
 بعد الياقوت من حيث األهمية
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الياقوت
الياقــوت هــو مــن األحجــار الكريمــة التــي تحتــل المرتبــة 
إلــى معــدن  الثمــن، وينتمــي  غــالء  مــن حيــث  االولــى 
الكورونــد وهــو مــن أكســيد األلومنيــوم، ويتوفــر بألــوان 

األحمــر، أو البنــي أحمــر، أو أرجوانــي وردي. 
األلماس

يحتــل األلمــاس المرتبــة الثانيــة بعــد الياقــوت مــن حيــث 
األهميــة، ويتكــون مــن الكربــون نتيجــة تعرضــه لدرجــة 
األبيــض  بنقــاوة لونــه  حــرارة وضغــط عاليتيــن، ويتميــز 
أو الشــفاف، ولــه خصائصــه الفيزيائيــة العديــدة أهمهــا 

قســاوته وصالبتــه. 
الفيروز

أو  أزرق مخضــر  ، لونــه  الفيــروز هــو معــروف منــذ القــدم 
رمــادي مخضــر وأحيانــا يتحــول الــى األخضــر الفاتــح، ومــن 
مــن  يتركــب  حيــث  متبلــوره،  حالــة  فــي  وجــوده  النــادر 
فوســفات األلمنيــوم الــذي يحتــوي علــى مــاء النحــاس. 

التوباز
يعــرف التوبــاز باســم الزفيــر األصفــر أو الياقــوت األصفـــر،  
وهــو معــدن شــفاف بلــون أصفــر ذهبــي أساســًا ولكـــن 
أو صفــراء، تتكــون بلوراتــه  بنيــة  أو  زرقــاء  أنواعــًا  هنــاك 
داخــل تجاويــف أحجــار الجرانـــيت والشيســت القاســية. 

الالزورد
ُعــرف الــالزورد قديمــًا باســم العوهــق وهــو حجــر نصــف 
أزرق داكــن عميــق، تركيبتــه  كريــم وغيــر شــفاف،  لونــه 
األلومنيــوم  ســيليكات  مــن  مزدوجــه  الكيميائيــة 
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والكبريــت.  الحديــد  مــع  المختلــط  والصوديــوم 
أوبال

ــال هــو حجــر كريــم نصــف شــفاف بألــوان متعــددة، منــه األزرق  أوب
واألبيــض واألســـود النــادر واألحمــر البرتغالــي واألخضـــر واألصفر، له 

لمعــان متأللــىء.
الزمرد

الثالثــة مــن حيــث األهميــة، وهــو معــدن  المرتبــة  الزمــرد  يحتــل 
ــم  ــوم، ويت ــوم واأللومني ــيليكات البريلي ــن س ــّون م ــل والمك البري
بعكــس  والرخــام  الصلــدة  الصخــور  مناجــم  فــي  عليــه  العثــور 
معظــم األحجــار الكريمــة، ويتميــز بلونــه األخضــر الغامق الشــفاف. 

الزفير
يتشــكل  اللــون،  أزرق  الكورونــدوم  معــدن  مــن  نــوع  هــو  الزفيــر 
بالحــرارة والضغــط الشــديد، ويعــرف باســم الياقــوت االزرق وأيضــا 
باســم الصفيــر أو الســافاير، ويكــون بجميــع األلــوان عــدا األحمــر، 
وأشــهره وأغــاله األزرق الشــفاف ويحتــل المرتبــة الرابعــة مــن حيــث 

األهميــة. 

العقيق
العقيــق هــو معــدن معتــم وغيــر نقــي وغيــر متبلــور ولونــه أحمــر 
فــي العــادة، وأحيانـــًا يكــون باللــون األصفــر أو األخضــر أو األزرق أو 

الرمــادي، وهــو نــوع مــن الكوارتــز المعــروف باســم اليشــب. 
العقيق اليماني

يتركــب  شــفاف  شــبه  معــدن  هــو  اليمانــي  العقيــق  أو  الجــزع 
كيميائيــًا مــن ســيلكا خفيــة التبلــور تحــوي شــوائب مــن مركبــات 
الحديــد وهــذه الشــوائب تُظهــر ألوانــه المختلفة حمــراء، وصفراء، 
والمعــروف  األحمــر  اليمانــي  العقيــق  أنواعــه  وأشــهر  وبنيــة، 

بالكبــدي.  معــروف  البنــي  والعقيــق  بالرمانــي، 
الجمشت

الياقــوت  باســم  شــعبيًا  يُعــرف  شــفاف،  معــدن  هــو  الجمشــت 
أرجوانــي،  أو  قاتــم  أو  فاتــح  بنفســجي  لونــه  الشــرقي،   الجمــري 
فــي  المنجنيــز  مــن  آثــار  لوجــود  البنفســجي  اللــون  ويكتســب 
تركيبتــه،  أمــا الجمشــت األصلــي نــوع مــن الكوارتــز حيــث يتركــب 

الســيليكون.  أكســيد  ثانــي  مــن 

أوبال هو حجر كريم نصف شفاف بألوان 
متعددة

الزمرد يتم العثور عليه في مناجم الصخور 
والرخام بعكس معظم األحجار الكريمة
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متابعة : أحمد شرف

ماركات حصرية وأجنحة عالمية 
دأبــت المجوهــرات األميريــة علــى تمثيــل العديــد مــن أهــم وأفخــم 
المــاركات العالميــة الشــهيرة فــي عالــم المجوهــرات والســاعات 

الفاخــرة وأكثرهــا تميزاًعلــى الســاحة العالميــة والدوليـــة.
وفــي ظــل الرؤيــة الرياديــة لســعادة الشــيخ نــواف بــن ناصــر بــن 
عــدد  زيــادة  علــى  األميريــة  المجوهــرات  داومــت  ثانــي  آل  خالــد 
غــدت  حتــى  مظلتهــا  تحــت  المنضويــة  العالميــة  المــاركات 
والســاعات  المجوهــرات  وبيــع  تجزئــة  وكالء  أفخــم  مــن  واحــدة 
علــى مســتوى الشــرق األوســط ويميزهــا فــي ذلــك خدماتهــا التــي 

التقــارن، ومــن خــالل التعــاون الوثيــق بينهــا وبيــن قاعــدة عمالئهــا 
عالقــات  بإقامــة  األميريــة  المجوهــرات  شــرفت  الكــرام  وزبائنهــا 

قويــة ووطيــدة مــع العائــالت مــن الزبائــن.
ملتقى الفخامة والرقي 

ومــن خــالل مشــاركتها الفعالــة فــي معــرض الدوحــة للمجوهرات 
ــًا  ــدة حالي ــر، والمنعق ــة السابعةعش ــه الحالي ــي دورت ــاعات ف والس
بمركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات فــي الفتــرة مــن 24 وحتــى 
الشــركات  مــن  كبيــرة  كوكبــة  يضــم  والــذي  الجــاري،  فبرايــر   29
ــة  ــة بأجنحــة غاي المحليــة والعالميــة، تشــارك المجوهــرات األميري
فــي الفخامــة والرقــي ومــاركات عالميــة فاخــرة وفريــدة تمثلهــا 
المصداقيــة  يعنــي  إســم  فهــي  قطــر  فــي  حصريــًا  كوكيــاًل 

تقدم ماركات حصرية وأجنحة عالمية
المجوهرات األميرية ملتقى الفخامة والرقي
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والشــفافية والتميــز والفخامــة والرقــي تحــت ســقف واحـــد. 
مكانة عالمية رفيعة المستوى

للمجوهــرات  العــام  المديــر  شــهاني  جــوب   / الســيد  التقينــا 
الدوحــة  معــرض  افتتــاح  بمناســبة  لــه  تصريحــات  وفــي  األميريــة 

قائــاًل:   إلينــا  تحــدث  والســاعات،  والســاعات  للمجوهــرات 
دعمهــا  علــى  الدولــة  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  نتقــدم 
علــى  والقائميــن  المســؤولين  وكذلــك  للمعــرض،  الكامــل 
تنظيــم المعــرض والجهــات المختلفــة الراعيــة والمشــرفة علــى 
ــي  ــس الوطن ــكر للمجل ــدم بالش ــا نتق ــم، كم ــدث الضخ ــذا الح ه
للســياحة وإدارة مركزالدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات على تذليل 

والزائريــن،  للعارضيــن  تعــاون  بــكل  وتســهيلها  الصعــاب  كل 
وعلــى كل الجهــد المبــذول إلخــراج هــذا الحــدث الضخــم بالصــورة 
العالميــة المشــرفة والتــي تليــق بمكانتــه رفيعــة المســتوى بيــن 

المعــارض الدوليــة والعالميــة الكبــرى. 
كنوز تتناقلها األجيال 

وأكــد جــوب شــهاني:على أن المجوهــرات األميريــة وفــي إطــار 
تلبيــة إحتياجــات كل زبائنهــا علــى تنــوع متطلباتهــم وإختــالف 
أذواقهــم، فإنهــا توفــر خدمــة إنتــاج تصاميــم فنيــة متميــزة وفريــدة 
فــي طابعهــا وثريــة فــي تكوينهــا، والتــي تبقــى كنــوزاً تتناقلهــا 

األجيــال علــى مــر الســنين والعصــور.
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المجوهــرات  عالــم  فــي  بــارزة  عالميــة  أســماء 
ت عا لســا ا و

تعــرض  األميريــة  المجوهــرات  أن  شــهاني  جــوب  وأوضــح 
ت  عا لســا ا مــن  ت  يــال د لمو ا قــى  ر أ و فخــم  أ وحصريــًا 
ت  ا هــر لمجو ا قطــع  قــى  ر أ و لميــة  لعا ا ت  كا ر لمــا ا ت  ا ذ
ر  حجــا أل ا مــن  ه  غيــر و س  لمــا أل با صعــة  لمر ا و ة  يــد لفر ا

. هشــة  لمد ا و ة  لمثيــر ا ن  ا لــو أل ا ت  ا ذ يمــة  لكر ا
ت  كا ر لمــا ا ز  بــر أ بيــن  مــن  ن  أ  : ني  شــها ب  جــو ف  ضــا أ و
فــي  مظلتنــا  تحــت  و يــًا  حصر ضــة  و لمعر ا لميــة  لعا ا
قــة  عمال ء  ســما أ قيــة  ا لر ا ية  يســر لسو ا ت  عا لســا ا ع  قطــا

: ل  لمثــا ا ســبيل  علــى  منهــا 
 CONCORD- H MOSER& CIE- MAD PARIS-ROYAL

DIAMOND-PALMIERO JEWELLERY DESIGN
ض  فيعــر ت  ا هــر لمجو ا ع  قطــا ى  مســتو علــى  مــا  أ و  
ة  حر ســا ت  تشــكيال يــة  مير أل ا ت  ا هــر لمجو ا مظلــة  تحــت 
حيــث  لــم  لعا ا فــي  ت  ا هــر لمجو ا ت  كا ر مــا فخــم  أ مــن 
علــى  ومنهــا  العالميــة  الســاحة  علــى  ء  ســما أل ا لمــع  أ

 : المثــال  ســبيل 
ADLER-AMIRI GEMS JEWELLERY- CHATILA-

AMRAPALI JEWELS-PALMIERO JEWELLERY –
 MARIANI JEWELLERY

لــم  عا فــي  ة  لشــهير ا ء  ســما أل ا مــن  لكثيــر  ا هــا  غير و
  . ة خــر لفا ا لميــة  لعا ا ت  عا لســا ا و ت  ا هــر لمجو ا

 جوب شهاني :
 نشكر الدولة 

وكل المسؤولين 
والقائمين على 

تنظيم
 وإدارة المعرض 
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متابعة:أحمد شرف
 ،1908 عــام  فــي  بسويســرا  بيــال  فــي   CONCORD تأسســت 
فــي  التاريخيــة  التجاريــة  العالمــة  علــى  الشــركة  وحصلــت 
المنتجــات السويســرية الفاخــرة فــي بدايــة الســبعينيات، وتعيــد 
اآلن إطــالق CONCORD كعالمــة تجاريــة نشــطة وعلــى درجــة عاليــة 

والفخامــة. االبتــكار  مــن 
 ويبــدأ القــرن الجديــد عصــراً جديــداً وتطلعــات جديــدة، حيــث أجــرت  
لتباهــي  واإلبــداع  االبتــكار  حيــث  مــن  جذريــًا  تغييــراً   CONCORD

بهويــة جديــدة تخــرج بعيــداً عــن جذورهــا.
وتتبنــى العالمــة التجاريــة مــع الطاقــة المســتمدة مــن مجموعــة                 

MGI LUXURY GROUP

تحديــد  تعيــد  جريئــة  الســتراتيجية  تحديــًا  لهــا  دافعــة  كقــوة 
موضعهــا لتفصلهــا عــن ماضيهــا، ويعبــر وجــه CONCORD الجديــد 
فــي  منافســيها  بذلــك  مكتســحة   شــخصيتها  عــن  بوضــوح 

الســاعات. صناعــة 
وتدفــع CONCORD الرؤيــة الطليعيــة لصناعــة الســاعات إلــى دوائــر 
صناعــة الســاعات العالميــة االبتكاريــة المتطلبــة، كمــا أنهــا تدعــو 
لتحقيــق األفضــل فــي حرفــة صناعــة الســاعات السويســرية، وقــد 
وضعــت الســاعة مفككــة ومجــردة تمامــًا بحيــث يمكــن إعــادة 
التفكيــر فــي كل جــزء مــن أجزائهــا، حيــث تعيــد CONCORD بنــاء 
الحــادي  القــرن  فــي  بوضــوح  المميــزة  أعمالهــا  وترســخ  الوقــت 

والعشــرين.

CONCORD ساعات كونكورد
درجة عالية من االبتكار والفخامة
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متابعـة : أحمـد شــرف

ــن  ــرات ع ــاتيال«العريقة للمجوه ــفت دار »ش كش
ــاتيال«  ــرات »ش ــن مجوه ــدة م ــة جدي ــدث مجموع أح

ــرد .  ــداع والتف ــز باإلب ــي تتمي ــم والت ــدة التصامي الفري
إنهــا مجوهــرات »شــاتيال«، التــي يكفــي أن تذكــر إســمها 
حتــى تقفــز إلــى خيالــك عقــود الذهــب واأللمــاس 
والســاعات المرصعــة باألحجــار الكريمــة، إنهــا عائلــة 
حفــرت إســمها أبــًا عــن جــد منــذ عــام 1٨60، لتصبــح عالمة 
تجاريــة فارقــة بعــد أكثــر مــن قــرن مــن التميــز والتخصــص 

ــرة. ــرات الفاخ ــم المجوه ــي عال ف
وتعــد »شــاتيال« شــركة عائليــة تــوارث عليهــا أحفــاد 
ــهدت  ــز، وش ــط ومتمي ــكل نش ــا بش ــي إدارته ــها ف مؤسس
ــوم  ــد ي ــًا بع ــة يوم ــات متتالي ــعات ونجاح ــركة توس الش

ــعة . ــة واس ــهرة عالمي وش

ــوال  ــا نيقـ ــي يقوده ــة الت ــر العائل تدي
مــن  العديــد  الثالثــة،  وأبنــاؤه  شــاتيال 
التجاريــة  العالمــة  لهــذه  العــرض  صــاالت 
وعالميــًا،  متميــزًا  مكانــًا  لهــا  حجــزت  والتــي 
وتتعامــل عالمــة »شــاتيال« بشــكل شــخصي مــع عمالئهــا 

عالميــة. ومعاييــر  كبيــرة  وخبــرة  وجــودة  وبحرفيــة 
ــام،  ــة كل ع ــات ضخم ــاتيال« إبداع ــوا »ش ــدم مصمم يق
يتــم تصنيعهــا يدويــًا مــن قبــل حرفييــن مهــرة ذوي خبــرة  
ــوت  ــون والياق ــض والمل ــاس األبي ــل األلم ــتخدام أفض بإس

ــي. البورم
تتشــرف دار شــاتيال بدعوتكــم لزيــارة جناحهــا فــي معــرض 
ــابعة  ــه الس ــي دورت ــاعات ف ــرات والس ــة للمجوه الدوح
عشــر، والمنعقــدة فــي مركــز الدوحــة الدولــي للمعــارض 
وذلــك  فبرايرالجــاري،   29 وحتــى   24 مــن  والمؤتمــرات 
إلستكشــاف أحــدث إبداعــات وإبتــكارات مجوهــرات شــاتيال 

 تحت مظلة المجوهرات األميرية 

مجوهرات شاتيال تبحر منفردة
 في عالم من الفخامة





متابعة : أحمـد شـرف

مجــوهــرات رفيعــة المسـتـوى 
تشــارك مجوهــرات نصولــي فــي معــرض الدوحــة للمجوهــرات 
فــي  والمنعقــدة  عشــر  الســابعة  الحاليــة  بدورتــه  والســاعات 
مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات مــن 24 فبرايــر وحتــى 29 
ــة  ــرات رفيع ــردان بمجوه ــرات الف ــاح مجوه ــة جن ــت مظل ــر تح فبراي

عالميــة. وبجــودة  المســتوى 
إستحســان  ونالــت  كبيــرة  بثقــة  نصولــي  مجوهــرات  وتحظــى 
الزبائــن  مــن  كبيــرة  قاعــدة  لديهــا  أن  حيــث  قطــر،  فــي  زبائنهــا 

التــي تســعى إلقتنــاء القطــع الفنيــة النــادرة والفريــدة لديهــا مــن 
العالميــة. روائعهــا  و  الثمينــة  مقتنياتهــا 

قــصــة نجـــاح
تأسســت نصولــي للمجوهــرات ســنة1982 م، وســاهم عاطــف 
المتحــدة  الواليــات  فــي  إنشائهـــا بعــد أن أكمــل  فــي  نصولــي 
تخصصــه فــي علــم األحجــار وفــن الصياغــة ، وأثمــرت تلــك الجهــود 
هــذه  رواد  مــن  وأصبــح  للمجوهــرات  نصولــي  إســم  والعمــل 
المهنــة صناعــة ومبيعــًا محليــًا وعالميــًا، إســتطاعت مجوهــرات 
ــرات  ــويق المجوه ــز تس ــم مراك ــوأ أه ــر أن تتب ــر كبي ــي وبفخ نصول
فــي لبنــان والــدول العربيــة واألجنبيــة وذلــك بســبب الجهــد الكبيــر 
مجوهــرات  إدارة  وتوجيــه  واعيــة  بخبــرات  المتواصــل  والعمــل 

 تشارك تحت مظلة جناح مجوهرات الفردان ... ارتبـط اإلسم باأللماس

مجوهرات نصـولي 
العراقـــة والفخامة
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نصولــي إلــى كافــة مجموعــات التســويق والتصنيــع واألبحــاث 
المتعلقــة بأحــدث مــا توصلــت إليــه هــذه الصناعــة الراقيــة.

ارتبط اإلسم باأللماس 
علــى  الســنين  هــذه  كل  خــالل  نصولــي  مجوهــرات  حرصــت 
تقديــم أجــود أنــواع األلمــاس بأفضــل األثمــان ممــا يجعــل لــكل 
مــدى  علــى  قيمتهــا  ويرفــع  ضمنهــا  الفعليــة  قيمتهــا  قطعــة 
النــاس  ثقــة  نصولــي  مجوهــرات  أكســب  مــا  وهــذا  الســنين 

باأللمــاس اإلســم  وارتبــط 
حـدود  بـال  إبـداع   

وتقــدم مجوهــرات نصولــي مجموعــة فاخــرة جديــدة وحصريــة 
ــة  مــن أرقــى األطقــم المرصعــة باأللمــاس والمجوهــرات الراقيــ
ــادرة حيــث التنــوع والفخامــة والتفــرد  ــدة والنـ ذات القطــع الفريـ

ــدود.  ــداع بالح ــي واإلب ــال الحقيق ــودة والجم والج

تحف فنيـة وقطع ثمينـة
كما تعــرض مجوهرات 

نصولــي بـاقـــة راقيــــة ومزيجًا 
فريـــداً مــن العـراقـــــة والتميز 

والفخامــــة واألنوثــــة 
المـرهفــــة والـــذوق الرفيــــع 
مــن المقتنيــــات الثمينــــة 

والتــي تــزداد قيمتها مع 
مــرور الزمن ممتزجـــة 

بحرفيـــة ودقــــة الصنـــاعة 
لتعبــر عــن الجمال 
الحقيقــي والروعة 

المتناهيــة وتضيــف 
تحفــًا فنيــة وقطعًا 

  . ثمينـة
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 دائمــًا مــا تشــعرين بحيــرة كبيــرة عنــد اختيــار قطــع 
ــس  ــا أن تعك ــا أردته ــي لطالم ــرة الت ــرات الفاخ المجوه
ــزءًا  ــح ج ــاص لتصب ــك الخ ــي عالم ــر ف ــخصيتك وتنصه ش
منــك، علــى الرغــم مــن تعــّدد معاييــر اختيــار المجوهــرات 
لشــرائها، ومنها حســب شــهر ميــالدك أو حســب المناســبة 
أو أن تشــتري مجوهراتــك لالســتثمار.. ولكــن فــي هــذا 
ــار  ــك الختي ــة ل ــرب طريق ــى أق ــنعرّفك إل ــوع س الموض
ــك  ــكل وجه ــث ش ــن حي ــبهك م ــي تش ــرات الت المجوه

ولــون بشــرتك، فــكال العامليــن يؤثــران بقــوة علــى اختيــار 
ــك. ــع تل القط

لون الشرايين يحّدد لون بشرتك!
عليــِك أواًل أن تعرفــي مــا هــو لــون جلــدك أو بشــرتك هــل 
ــمك  ــي جس ــاحة ف ــاري مس ــارد، اخت ــئ أم ب ــون داف ــو ل ه
ــل  ــرة، مث ــة ظاه ــرايين أو األوردة الدموي ــا الش ــون فيه تك

ــم. المعص
اللــون البــارد: إن كانــت األوردة تميــل بلونهــا إلــى الزرقــة 

اختاري مجوهراتك
حسب لون بشرتك
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ــف  ــي تتص ــاردة اللوات ــرة الب ــون البش ــن ذوات ل ــت م فأن
ــى  ــوردي حت ــري أو ال ــى الزه ــة إل ــوان مائل ــرتهن بأل بش
ــارات  ــى خي ــن عل ــون العيني ــر ل ــمراء، ال يؤث ــت س ــو كان ل
انتقــاء المجوهــرات فــي هــذه الحالــة، إن كنــِت مــن ذوات 
لــون البشــرة البــارد اختــاري المعــادن الثمينــة ذات اللــون 
ــض،  ــب األبي ــوم والذه ــة والبالتيني ــل الفض ــض مث األبي

ــي.  ــاس النق ــض والم ــؤ األبي ــاري اللؤل واخت
أمــا األحجــار الكريمــة فركــزي علــى ألــوان الجواهــر النقيـّـة 
الزهــري واألحمــر  األصليــة دون تعديــل مثــل تدرجــات 

ــري  ــافير األزرق والخم ــي والس الياقوت
اللــون الدافــئ: إن كانــت أوردة وشــرايين بشــرتك ذات 

ــرة  ــة للبش ــات لوني ــع تدرّج ــر م ــى األخض ــل إل ــون يمي ل
ــون  ــات ل ــع تدرّج ــي م ــي والدراق ــر والمشمش ــن األصف بي
شــعر أشــقر أو أحمــر أو برتقالــي، أو بنــي محمــر، مــع 
العلــم بــأن ذوات البشــرة الداكنــة أو الســمراء ال يتمتعــن 
ــى  ــي عل ــة احرص ــذه الحال ــي ه ــئ. ف ــرة داف ــون بش بل
ــب  ــل الذه ــراء مث ــادن الصف ــرات ذات المع ــراء المجوه ش
ــري   ــى زه ــة إل ــؤ المائل ــوان اللؤل ــع أل ــوردي، م ــر وال األصف
أو البيــج، والمــاس باأللــوان األصفــر والزهــري وألــوان 
ــي  ــوان البن ــات أل ــن تدرج ــتمدة م ــة المس ــار الكريم األحج
ــات  ــاد وتدرج ــر والج ــرد األخض ــروز والزم ــي والفي والمرجان

البرتقالــي.
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شكل وجهك الختيار األقراط والقالئد:
لــذوات الوجــه علــى شــكل قلــب أو هــرم مقلــوب أو ماســة: اختاري 
األقــراط المتدليــة أو الطويلــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل الوجــه 
والذهــب  الزهــري  واالوبــال  األســود  بالعقيــق  وطويــاًل  بيضاويــًا 
الــوردي المرّصــع بالمــاس، أو القالئــد، فاختــاري تلــك التــي تحيــط 
بــروز  حــّدة  مــن  تدويــره  تعطــي  والتــي  تتدلــى  أن  دون  بالرقبــة 
األقــراط  اختــاري  المثلــث:  أو  المربــع  أو  المــدور  الذقن،للوجــه 
المتدليــة  فاألقــراط  المربعــة  للوجــوه  أّمــا  البيضويــة،  الصغيــرة 

المســتطيل  الوجــه  النحلــة  قــرط  مثــل  اختيــار  خيــر  الصغيــرة 
والمتطــاول: تحتاجيــن إلــى أقــراط دائريــة قصيــرة وغيــر متدليــة 
ــره لوجهــك، اعتمــدي علــى القالئــد الضيقــة وغيــر  لتعطــي تدوي
اختــاري  أو  رقبــة طويلــة  الطويلــة للقالئــد خاصــة إن كنــِت ذات 
ــار  ــًا لكــّن باختي ــة: هنيئ ــة لــذوات الوجــوه البيضاوي ــد الدائري القالئ
وحتــى  قصيــرة  أو  طويلــة  كانــت  إن  قالئــد  مــن  لكــّن  يحلــو  مــا 

األقــراط، التــي يفّضــل أال تكــون طويلــة للغايــة.

الوجه على 
شكل قلب 

تناسبه  األقراط 
المتدلية أو 

الطويلة

لذوات الوجوه 
البيضاوية: هنيئًا 

لكّن باختيار ما 
يحلو لكّن 
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تشــارك دار الماجــد للمجوهــرات والـسـاعـــات فــي معــرض الدوحــة 
للمجوهــرات والســاعات فــي هــذه النســخة الجديــدة بمجموعــة 
مــن اإلبداعــات األيقونيــة الفريــدة، فمن حيث مـشـاركـــة الشــركات 
المصنعــة للســاعات السويســرية ســوف تتواجــد عــدة شــركات 
الشــركات  مـــن  عـــدد  إلـــى  بـاإلضـافـــة  السويســرية  للســاعات 
المصنعــة للمجوهــرات ســواء مــن أوروبــا أو آســيا كمــا حرصــت 
ــات  ــرات والـسـاعـ ــة مـــن الـمـجـوهـ الــدار علــى توفيــر تشــكيلة رائـعـ
الــتــــي تـتـمـاشـــى وأذواق الزبائــن الـمـمـيـزيـــن الــذيــــن يـتـمـتـعـــون 

بــالــــذوق الـرفـيـــع فــــي اقـتـنـــاء المجوهــرات والســاعات.

وبجهــود حثيثــة مــن الـسـيـــد حســين الـمـاجـــد الـمـديـــر الـعـــام لــدار 
المعــرض  فــي  الــدار  تشــارك  والســاعات،  للمجوهــرات  الماجــد 
ــك نظــرا للطلــب  المتزايــد  ــرة، وذلـ ــزة وكــبــيــ فــي مســاحة مــــمــيـــ
مـــن الـشـركـــات المصنعة لـلـمـشـاركـــة فــــي المــعــــرض،  والــــــذي 
العالميــة،  المصنعــة  الشــركات  لــدى  ممتــازة  بســمعة  يتمتــع 

حيــث قــام المنظمــون بتوفيــر كافــة وســائل الراحــة. 
بــــأن  انطباعــا  للمعــرض  الملحــوظ  النشــاط  ويعطــي 
الـتـنـظـيـــم  حيــث  مــن  المعــرض  بـهـــذا  تــامــــة  قــنــاعــــة  هنــاك 
الماجــد للمجوهــرات  واإلعـــــــداد والمبيعــات، كمــا أن جــنــــاح دار 

تقدم تشكيالت تتناسب مع مختلف األذواق

دار الماجد
 تشارك في معرض المجوهرات بجناح مميز
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والــــســاعــات ســوف يــــعــــرض تــشــكــيــلــة رائــعــة مــن الـسـاعـات 
والـمـجـوهـــرات نأمــل أن تحــوز علــى إعجــاب الــــزوار، خاصــة أنـــه مـــن 
أهـمـيـــة  الــمــاضــيــــة وجــدت  الــســنــــوات  فــي  خـــالل مشــاركتها 
ــن  ــه المعــرض مــ ــرا لمــا  يتمتــع ب ــة نـظـ ــة واالسـتـمـراريـ االـمـشـاركـ

ــل الدوحــة أو خارجهــا  وكــذلــــك  ــن داخــــ ــواء مــــ ــزوار ســــ ــال الــــ إقــبــ
الـــقـــــوة الـشـرائـيـــة لمعــرض قطــر، خاصــة وســط توقعــات فــي 
هــذا الـعـام بحـضـور زوار ســــواء مــواطــنــيــن أو مقيمين، وكذلك 

مــــن الـــخـــارج  مــن مختلــف بلــدان العالــم.
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الشــركات  مــن  والمجوهــرات  للســاعات  الزرقــاء  الماســة  تعتبــر 
ــي  ــة ف ــاركة  الفعال ــام والمش ــد كل ع ــى التواج ــرص عل ــي تح الت
معــرض  الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، حيــث تعــرض العديــد 

مــن المــاركات والموديــالت التــي تمثلهــا فــي قطــر.
بــكل  ناجحــة  دورة  الســنة  هــذه  المعــرض  يكــون  أن  ويتوقــع 
المقاييــس وأفضــل وأقــوى مــن األعــوام الســابقة خاصــة وســط 
تقديــم  علــى  يشــجع  مــا  وهــو  المشــاركين،  قبــل  مــن  التفــاؤل 
األفضــل فــي عالــم المجوهــرات، واســتمرار العمــل إلنجــاح هــذه 
الــدورة، فقــد  بــدأت االســتعدادات مــن قبــل مجوهــرات الماســة 
الزرقــاء، بإشــراف مباشــر مــن قبــل الســيد أحمــد العمــادي، الرئيــس 

التنفيــذي لمجوهــرات الماســة الزرقــاء، حيــث ســتعرض موديــالت 
جديــدة فــي الــدورة  الحاليــة لمعــرض  المجوهــرات، خاصــة  أن الدار 
تمثــل العديــد مــن المــاركات العالميــة المتميــزة وســيزخر جناحهــا 
تطلعــات  تلبــي  التــي  والموديــالت  بالمــاركات  المعــرض  فــي 
العمــالء وأذواقهــم، ألنهــا تركــز دائمــا علــى تلبيــة الــذوق القطــري 
ــر الســنوات الماضيــة تمكنــت مــن  ــا عب الرفيــع، فمــن خــالل خبرتن
جلــب المــاركات والقطــع، لتنصــب تركيزهــا  علــى كل مــا هــو 
المجوهــرات   مــن  احتياجاتهــم  تتفهــم  الــدار  للزبائــن، ألن  مفيــد 

والســاعات.
خــالل  المعــرض  إليهــا  وصــل  التــي  النجاحــات  سلســلة  وبعــد 

خالل مشاركتها في معرض الدوحة للمجوهرات

أحدث تصاميم المجوهرات
في جناح الماسة الزرقاء
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الســنوات الماضيــة جعلــت الثقــة تــزداد عند 
الشــركات العارضــة و المصنعــة وكذلــك 
الــــزوار وعليــه يمكــن القــول إن منــاخ النجــاح 
الـــذي وفــره المعــرض يعــود بالدرجــة األولــى 
إلـى اهتمام ورعـايـة الـدولـة الـتـي احتضنته 
منــذ الــدورة األولــى. وبالتالــي أصبــح الــزوار و 
العمــالء ينتظــرون  هــذا المعــرض ســنويا  
لـمـشـاهـــدة الـمـاركـــات و القطــع الثمينــة، 
خصوصــا  أن هنــاك نوعيــة مــــن الــزبــائــــن 
الثمينــة  الـقـطـــع  اقــتــنــــاء  عـلـــى  تــحــــرص 
ــام أن  ــظ كل ع ــهيرة  ويالح ــاركات الش والم
هنــاك حــرص شــديد مــن الـــزوار علــى زيــارة 
المعــرض لمشــاهدة  أحــدث المعروضــات 
أن  اسـتـطـــاع  الـمـعـــرض  أن  إذ  المتميــزة. 
ــل  ــن التفاع ــدة م ــة وفري ــة خاص ــع حـالـ يـصـنـ
ذاتــه يعتبــر قمــة  فــي حــد  الــزوار وهــذا  مــع 
النجــاح والتفــوق كمــا يـؤكـــد الـمـعـــرض أن 
الجمهــور القطــري ذواق بـطـبـعـــه لـكـــل مــــا 
هــــو جـديـــد وحـديـــث فـــي عـالـــم الـسـاعـــات 
اقـتـنـــاء  إلـــى  ويســعى  والـمـجـوهـــرات 
كــلــــه  لذلــك   والـراقـيـــة،  الفريــدة  القطــع 
يثبــت  أن  الـــدوحـــــة  مــعــــرض  اســتــطــــاع 

أقدامــه بقــوة فــي الســوق القطــري.
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متابعة : أحمد شرف

جناح مميز ومعروضات راقية
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  فــي  الجمــال  مجوهــرات  تشــارك 
والســاعات فــي دورتــه الســابعة عشــر للمــرة الثانية علــى التوالي، 
والمؤتمــرات  للمعــارض  الدوحــة  مركــز  فــي  حاليــًا  والمنعقــدة 
مــن 24 فبرايــر وحتــى 29 فبرايــر بجنــاح مميــز ومســاحة أكبــر مــن 
المشــاركة األولــى وديكــورات فخمــة ومعروضــات راقيــة تعــرض 

ألول مــرة بجناحهــا فــي المعــرض. 
مجوهــرات  صاحــب  الجــواد  جــواد  محمــد  علــي  الســيد  التقينــا 
معــرض  فــي  للمشــاركة  ســعادته  عــن  أعــرب  والــذي  الجمــال، 
للســنة  الحاليــة  نســخته  فــي  والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة 

الثانيــة علــى التوالــي مؤكــداً علــى أهميــة المعــرض ومكانتــه 
المرموقــة بيــن المعــارض الدوليــة الكبــرى، وأن المعــرض يشــهد 
طفــرة كبيــرة مــن حيــث التنظيــم وحجــم الشــركات المشــاركة 
الشــهيرة  التجاريــة  والعالمــات  والمــاركات  المعروضــات  وتنــوع 

فــي األســواق العالميــة.
جعــل  إقتصادنــا،  ومتانــة  قــوة  أن  جــواد  علــي  وأضــاف 
الشــركات  كبــرى  مــن  للعديــد  وتنافســية  إســتثمارية  جاذبيــة 
الحــدث  هــذا  مثــل  فــي  للتواجــد  التجاريــة  والعالمــات  العالميــة 
األوســط  والشــرق  المنطقــة  فــي  األفضــل  الضخم،والمعــرض 

اإلطــالق.  علــى  عــام  بشــكل 
األصالة والتفـرد

والرقــي  والفخامــة  األصالــة  عنــوان  الجمــال  مجوهــرات  وتعــد   

تشارك بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

مجوهرات الجمال
 جناح مميز ومعروضات راقية

علي محمد جواد: المعرض 
يشهد طفرة كبيرة من حيث 

التنظيم وحجم الشركات 
العارضة والمشاركة
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والــذوق الرفيــع، حيــث تواجــدت مجوهــرات الجمــال فــي الســوق 
ــد  ــد محم ــها الوال ــا أسس ــام حينم ــة ع ــن مائ ــر م ــذ أكث ــري من القط
جــواد علــي حســن الجمــال يرحمــه اهلل،والــذي كان يعمــل بتجــارة 
اللؤلــؤ الطبيعــي وكانــت تربطــه عالقــات طيبــة وتجاريــة خاصــة 
والتــي  والهنــد  والخليــج  قطــر  فــي  اللؤلؤالطبيعــي  تجــار  مــع 
الوقــت،  ذلــك  فــي  اللؤلــؤ  لتجــارة  كانــت تشــكل ســوقًا كبيــراً 
وكان لديــه خبــرة كبيــرة فــي هــذا المجــال وكان يعــد مــن خبــراء 
اللؤلــؤ الطبيعــي علــى مســتوى منطقــة الخليــج بشــكل عــام، 
وعلــى معرفــة تامــة وعلــم بصناعتــه وتصنيفــه ومــدى جودتــه، 
وأســس مجوهــرات الجمــال التــي تعمــل حتــى اآلن تحــت إدارة 
الجمــال  مجوهــرات  وتســعى  جــواد،  محمــد  علــي  الســيد  ابنــه 
للتفــرد والجمــال  الســعي  مــع  التــراث واألصالــة  للحفــاظ علــى 
الحقيقــي فــكان هــذا عنوانهــا لــكل محبــي المقتنيــات الثمينــة 

والقطــع النــادرة والفريــدة مــن نوعهــا مــن المشــغوالت الذهبيــة. 

قطع نادرة تعد في جوهـرها كالتحف واألنتيكات
أن تواصــل مســـيرة نجاحهــا  إلــى  الجمــال  وتســعى مجوهــرات 
إدارتهــا  لــدى  الكبيــرة  والخبــرات  القطــري  الســوق  فــي  وتألقهــا 
ولربــط الماضــي العريــق والتاريــخ الحافــل بالرؤيــة المســتقبلية 
ولمواصلــة  النجــاح  مقومــات  لتكتمــل  والمســتقبل  للحاضــر 
فــي  واألطقــم  الذهبيــة  المشــغوالت  وتمتــاز  واالزدهــار،  التألــق 
مجوهــرات الجمــال بالفــن والرقــي المفعــم باألنوثــة لــكل إمــرأة 
الجــودة  عــن  اليغنــي  وهــذا  فريــد،  بمظهــر  التألــق  عــن  تبحــث 
تنــوع  مــع  مثيــل  لهــا  يســبق  لــم  التــي  الصنــع  ودقــة  واحترافيــة 
األذواق وروعتهــا ممــا جعــل عنوانهــا الجــودة واألصالــة والفخامــة 

والتفــرد.    والرقــي 
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تطــرح ريفــاج للذهــب والمجوهــرات والســاعات، الــدار 
الراقيــة التــي ترتبــط إبداعاتهــا بالتصميــم المطــور 
والفريــد والســاحر لمحبــي الســاعات  بشــكل أنيــق، 
وتتميــز بالكفــاءة العاليــة، تــم تصنيعهــا بتفــرد عالمي، 
وتتميــز بحركــة جذابــة، وتــم تزيينهــا بزخرفــة الئقة ســتوفر 
لعشــاق األشــياء الميكانيكيــة الجميلــة واالبتــكارات 
التقنيــة فرصــة فريــدة الرتــداء قطعــة مــن التاريــخ علــى 
معصمهــم، بشــكل رائــع بيــن الحرفيــة اليدوية والشــغف 
الــذي يظــل مســتمرًا دائمــا ويلبــي الرغبــات فــي جميــع 

ــات. األوق
نجحــت القطــع التــي تطرحهــا فــي لفــت أنظــار األفــراد 
لتصميمهــا  الفريــدة  الســاعات  جمــع  محبــي  مــن 
تحــرص  التــي  والتجديــد  االبتــكار  وروح  االســتثنائي، 
ــة  ــن األناق ــتوحاة م ــة مس ــدار، وببصم ــا ال ــى تبنيه عل

والفخامــة التــي تجــذب كل باحــث عــن تشــكيالت 
ــق  ــلوبها األني ــت بأس ــبوق، ونجح ــر مس ــم غي ذات تصمي
وخبراتهــا فــي مجــال الســاعات، فــي جــذب عشــاق 
التصميــم العصــري ووفــرت لهــم جميــع المنتجــات 
ــة  ــاعتها بهوي ــز س ــث تتمي ــة، حي ــة الدقيق ــودة الصناع بج
ــل  ــواد بتفاصي ــس الم ــل وأنف ــن أفض ــع م ــدة وتصن فري

ــار. ــر األبص تأس
الفخمــة  الّســاعات  مــن  المبتكــرة  القطــع  وتطــرح 
والمميــزة والتــي تجمــع بيــن القطــع الرائعة المســتخدمة 
ــة  ــة بحرف ــرة والمصنوع ــدة والمبتك ــم الفري ــع التصامي م
وإتقــان عالييــن، مــن أســماء رائــدة فــي عالــم الّســاعات 
الفاخــرة والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى قلــوب مــن يحبـّـون 

ــادرة. ــع الن القط

ريفاج للذهب والمجوهرات والساعات
األناقة واللمسات الحصرية
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يطــرح متجــر »الديــراخ«، المتخصــص فــي الشــوكوالته السويســرية الفريــدة المصنوعــة يدويــًا، 
حصريــًا فــي متجــره بســوق نجــد فــي طريــق ســلوى، تشــكيالت فاخــرة، والتــي تعتبــر أحــدث 

مجموعاتهــا التــي تقدمهــا مــن الشــوكوالته السويســرية الفريــدة.
تشكيالت وعلب منوعة

وتتميــز شــوكوالته الديــراخ السويســرية، والتــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات، 
بالجــودة الفائقــة والعنايــة البالغــة فــي عمليــة التحضير التي تتــم يدويا منذ إطالقهــا في عام 
1962. وتتــوزع متاجــر هــذه الشــوكوالته السويســرية فــي أكثــر مــن 60 موقعــًا حــول العالــم، 
وتشــتهر بالطعــم المميــز ومكوناتهــا الطازجــة وعــدم احتوائهــا علــى أي مــواد حافظــة أو 

صناعيــة. 
كمــا يطــرح المتجــر الشــوكوالته فــي صوانــي فاخــرة مطليــة بالذهــب والكريســتال. لتلبــي 

مختلــف الطلبــات واألذواق. 
وتشكيالت جديدة من الشوكوالته المخصصة لألعراس ومختلف المناسبات.

47 نكهة فريدة
وتقــدم الصوانــي بتشــكيالت حصريــة ومميــزة مــن متجر الديــراخ، وبأســعار مناســبة، كما تقدم 
بأشــكال وأحجــام مختلفــة، بشــكل فاخــر وجــذاب، يحرص مــن خاللها المتجر الرائد على ترســيخ 

مكانتــه كأحد أفضل عالمات الشــوكوالته السويســرية.
كمــا  التقليديــة  الشــوكوالته  علــب  العالميــة،  الشــهرة  ذات  الديــراخ  شــوكوالته  وتقــدم 
تتيــح مجموعــة متنوعــة مــن منتجاتــه المعروفــة بالمــذاق الفريــد والتــي تضــم 47 نكهــة 
مــن الشــوكوالته بالمكســرات، و25 نوعــًا مــن الشــوكوالته الطازجــة و9 أنــواع مــن حبــوب 

بيجــو(. )شــوكو  الشــوكوالته 

47 نكهة تشتهر بالمذاق الفريد يقدمها المتجر 

»الديراخ« .. 
الطعم األصيل للشوكوالته السويسرية 

تتوزع متاجر »الديراخ« السويسرية
 في أكثر من 60 موقعًا في العالم 
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بعــد الضجــة االعالميــة التــي حدثــت بعدمــا أطلــق زوج الفنانــة نانســي عجــرم 
الرصــاص علــى شــاب ســورية اقتحــم منزلهــم ليــال  ، أطلقــت الفنانــة  نانســي 
عجــرم فيديــو كليــب أغنيتهــا الجديــدة »قلبــي يــا قلبــي«، مــن كلمــات نبيــل 
خــوري وألحانــه وتوزيــع باســم رزق وإخــراج رجــا نعمــة، الكليــب دافــئ كإيقاعــات 
اللبنانيــة، ظهــرت فيــه عجــرم بإطاللــة شــتوية  األغنيــة الرومانســية باللهجــة 
دافئــة تشــبهها كثيــراً، بعيــدة مــن الفذلكــة وأقــرب إلــى البســاطة، األمــر الــذي بــرّر 

ــزاً واألقــرب علــى قلبهــا. اعتبارهــا العمــل ممي
هاشــتاغات  بثالثــة  »تويتــر«  فــي  الترنــد  عــرش  علــى  التربــع  واســتطاعت 

قلبــي«. يــا  »قلبــي  عجــرم«،  »نانســي   ،»ALBIYAALBI«
يُذكر أّن كليب االغنية تم تصويره في لبنان أواخر العام 2019.

أخبار المشاهير
أخبار المشاهير

أخبار المشاهير

 »قلبي يا قلبي« 
جديد الفنانة  اللبنانية

 نانسي عجرم

دوقة ساسيكس نادمة وال ترغب أن تكون أميرة !
ــة  ــم باذخ ــي مراس ــار 2018 ف ــي أي ــا( ف ــان )38 عام ــن ميغ ــا( م ــاري )35 عام ــزوج ه ــا ت بعدم
ــار 2019 وأطلقــا عليــه اســم  بقلعــة وندســور غربــي لنــدن. ورُزقــا بطفلهمــا األول فــي أي

آرتشــي هاريســون ماونتباتن-وندســور.
ــى هــاري وميغــان عــن واجباتهمــا الملكيــة، ربمــا  ــه فــي أوائــل الشــهر الحالــي، تخّل إال أن
ألن دوقــة ساســيكس ميغــان مــاركل ندمــت علــى التخلــي عــن مهنتهــا كممّثلــة بعدمــا 

انضّمــت إلــى العائلــة الملكيــة، بحســب مــا زعمــت كاتبــة الســير الذاتيــة للملكــة. 
»الدايلــي ميــل« أتــى بأكثــر مــن مصــدر فــي القصــر الملكــي، إذ عّبــر أحدهم عن اســتغرابه 
مــن قــرار الثنائــي: »لقــد انحنــى النــاس ألجلهمــا. أقيــم لهمــا حفــل الزفــاف الــذي حلمــا بــه، 
والمنــزل الــذي رغبــا فــي العيــش فيــه، والمكتــب والمــال والموظفــون الذيــن أرادوهمــا، 
ال ســّيما والجــوالت التــي رغبــا بهــا، وكل ذلــك حصــل أمــام دعــم أســرهما. فمــاذا أرادا أكثــر 

مــن ذلك؟
لكــن دوقــة ســايكس ميغــان مــاركل »كانــت مختلفــة ويبــدو اآلن أنهــا تأســف لتخّليهــا 

عــن مهنتهــا، فهــي لــم تتوّقــع مــا واجهتــه فــي حياتهــا الملكيــة«.
ذلــك أنــه عنــد الدخــول إلــى العائلــة المالكــة، يتوفــر لــك مزايــا وامتيــازات ال حصــر لهــا 
مقابــل القيــام بالواجبــات الرســمية والعمــل الخيــري، وعليــك التخلــي عــن الكثيــر مــن 
األشــياء التــي كانــت تعنــي لــك، كمــا يتوجــب عليــك أن تكــرّس نفســك لمؤسســة 
عمرهــا 1000 عــام. لكــن يبــدو أّن ميغــان لــم تكــن تــرى األمــور بهــذه الطريقــة وبهــذه 

الشــروط«. 
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ضجة إعالمية للشاعرة 
نهى نبيل

الفنانة نادية لطفي
 شاركت في أعمال الخير وترأست )جمعية الحمير( 

هــي المعروفــة دائمــًا بإعطــاء نصائــح لمتابعيهــا، وتعتبــر مــن 
الشــخصيات المؤثّــرة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، انتشــر 
مقطــع فيديــو مســرَّب لهــا مــن كاميرا المراقبــة في منــزل المدّونة 
حمــود  األكبــر  ابنهــا  علــى  تصــرخ  وهــي  نبيــل،  نهــى  الكويتيــة 
وتتلّفــظ بكلمــات نابيــة فــي حّقــه، لتتصــّدر المشــهد فــي دول 
ــر عــدد كبيــر مــن المتابعيــن عــن صدمتهــم لطريقــة  الخليــج. وعّب
تعامــل الفاشينســتا الكويتيــة مــع ابنهــا، ال ســيما الشــتائم التــي 
أطلقتهــا، وتعرّضــت نبيــل لهجــوم شــرس وانتقــاد لســلوكها مــع 
أوالدهــا، إذ طالــب العديــد ممــن شــاهدوا الفيديــو إحالتهــا علــى 
الســلطات المتخّصصــة. فيمــا آخــرون دافعــوا عنهــا واعتبــروا أنّهــا 
حــرّة فــي منزلهــا وفــي طريقــة تربيتهــا أوالدهــا، الفتيــن إلــى أنّــه 
بــداًل مــن لومهــا، عليهــم محاســبة َمــن ســرّب الفيديــو مــن داخــل 

منزلهــا واختــرق خصوصيتهــا
وذكــر عــدد كبيــر مــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي، أّن مــن 
ســرّب الفيديــو هــي والــدة زوجهــا التــي تقيــم معهــا فــي المنــزل، 

ــدة ــت جي ــا ليس ــأّن عالقتهم وب

رحلــت الفنانــة ناديــة لطفــي عــن عمــر ناهــز 83 عامــًا بعــد صــراع طويــل مــع 
المــرض.

لكن من هي الفنانة نادية لطفي كإنسانة ؟
ناديــة كانــت مــن أكثــر الفنانــات عطفــًا وحبــًا للخيــر، وكانــت دومــًا مــا تشــارك 

فــي االعمــال الخيريــة والتطــوع مــن أجــل خدمــة المجتمــع المدنــي.
ومــن التفاصيــل التــي ال يعرفهــا الكثيــرون عــن حيــاة هــذه الفنانــة أنهــا انضمــت 
خــالل فتــرة الســتينيات لجمعيــة خيريــة تدعــى »جمعيــة الحميــر« التــي كان قــد 
أسســها الفنــان الراحــل زكــي طليمــات لخدمــة محــدودي الــذكاء مــن الطبقــة 
ــة عــن ســبب  ــة بمجلــة الكواكــب المصري المتوســطة، وكانــت قــد قالــت نادي
انضمامهــا للجمعيــة: »بدايــة العالقــة بينــي وبيــن »جمعيــة الحميــر« كانــت 
عــام 1960 حينمــا كّنــا نصــور فيلــم »الناصــر صــالح الديــن« الــذي اســتمر نحــو 
6 أشــهر، واســتطعت خــالل تلــك الفتــرة أن ارتبــط بصداقــة قويــة مــع األســتاذ 
زكــي طليمــات الــذي عــرض علــي فــي هــذا الوقــت االنضمــام الــى الجمعيــة، 
ثــم مــرت ســنوات، الــى أن اختارنــي أعضــاء الجمعيــة بالتزكيــة ألكــون رئيســها«.

وناديــة لطفــي مــن أكثــر الفنانــات اللواتــي يشــتهرن بمواقفهــن السياســية 
المختلفــة، ووقفــت مــع المقاومــة الفلســطينية، وكان لهــا وقفــة مهمــة مــع 
الحصــار، كمــا  لبنــان عــام 1982 خــالل فتــرة  زارت  اللبنانيــة، حينمــا  المقاومــة 
منحهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أبــو مــازن، وســام القــدس تقديــراً 

لدعمهــا للقضيــة الفلســطينية.
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 هي وهو

الذهب األزرق
الهشــة  الذهــب  ســبائك  علــى  األزرق  الذهــب  ُمصطلــح  يُطلــق 
المخلوطــة مــع الحديــد الــذي يُضفــي عليهــا اللــون األزرق، والتــي 
يصعــب تشــكيلها بســبب هشاشــتها، لذلــك فــإّن المجوهــرات 
التــي تُصنــع مــن الذهــب األزرق نــادرة وُمميــزة، وهنــاك مــن أطلــق 
هــذا االســم علــى الكبريــت، إال أّن هــذه التســمية ارتبطــت بأكثــر 
مــن غيرهــا بالمــاء، واســتعمل ذلــك للداللــة علــى أهميــة المــاء 
الــذي هــو ســر الحيــاة، والــذي أضحــى ســلعة اســتراتيجية نتيجــة 
فهــو  المــاء،  علــى  الحصــول  فــي  الــدول  مــن  العديــد  لمعانــاة 

أغلــى مــن الذهــب، ومــن كافــة الســلع علــى اإلطــالق. 

ُوجــد  رمــز لهــا، فأينمــا  الحيــاة وهــو  األزرق أســاس  الذهــب  يُعتبــر 
الذهــب األزرق ُوجــدت الحيــاة، فهــو مــن أهــم النعــم التــي أنعــم 
مــن  بأمــر  حــي  شــيء  كل  كان  فمنــه  اإلنســان،  علــى  بهــا  اهلل 
اهلل عــز وجــل، ونلتمــس ذلــك حيــن انقطــاع الميــاه، حيــث نشــعر 
وكأننــا ال نســتطيع البقــاء فــي هــذا المــكان، وال نُريــد العيــش بــه 
نتيجــة النعــدام الميــاه بــه، وهــو يُشــكل مــا نســبته ُثلثــي الكــرة 
الــدول  مــن  الكثيــر  وتُعانــي  اإلنســان،  جســم  وُثلثــي  األرضيــة، 
مــن نقــص فــي المــاء ممــا إلــى حــدوث العديــد مــن الصراعــات 
بهــا  دولــة  حــدود  علــى  تحــدث  التــي  كالصراعــات  بينهــا،  فيمــا 
أحــد األنهــار، أو حــدوث مشــكلة بيــن دولــة وأخــرى علــى بنــاء ســد 
ــاه إلــى  فــي أحــد األنهــار، ويســبب هــذا الســد تقليــل وصــول المي
الدولــة األخــرى كالمشــكلة التــي حدثــت حــول بنــاء ســد النهضــة 

األثيوبــي، إذ يؤثــر بنــاؤه فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

الذهب األزرق؟
سبائك أم قطرات ماء؟

104



المجوهرات التي تُصنع من 
الذهب األزرق نادرة وُمميزة

تسمية )الذهب األزرق( ارتبطت بالماء
 الذي قد يصبح أغلى من الذهب
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الكهرمان
أشهر األحجار شبه الكريمة وأكثرها جاذبية
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الكهرمــان لفــٌظ فارســٌي لحجــر العنبــر األشــهب، وهــي 
تحجــرت  نباتًيــة  مــوادَّ  مــن  تكّونــت  حجــارة  عــن  عبــارٌة 
خمســيَن  مــن  أكثــرَ  منــُذ  القديمــة  األشــجار  علــى 
مليــوَن ســنٍة مضــت، وتــمَّ اكتشــاف أحجــار عمرهــا 
مئــة وثالثــون مليــون ســنة. يتكــّون الكهرمــان مــن 
األوعيــة  فــي  يجــري  اّلــذي  الســائل  وهــو  النســغ 
لزجــٌة  عضويّــٌة  مــادُة  وهــو  للنبــات،  الجذعّيــة 
الزمــن  مــّدًة طويلــٍة مــن  تُصبــح صلبــًة بعــد 

متحّجــرة.  وتُصبــُح 
وأحجــار الكهرمــان تُعتبــر ذات قيمــة كبيــرة 
يمتــاز  األخــرى.  الكريمــة  كاألحجــار  أيضــًا 
ــُه  ــِه هشــًا بالرغــم مــن أنَّ الكهرمــان بكونَّ
يمتــاز  وهــو  الســنين،  آالف  مــن  ُمتحجــر 
ـُه يَبعــُث رائحــة الصنوبــر عندمــا يتــم  بأنَـّ

إحراقــه أو بمجــرد فركــه باليديــن. 
حجــر  إلــي  بالنظــر  نقــوم  عندمــا 
الكهرمــان علــى أســاس تصنيفــه يتبــادر 
ماهيــة  حــول  األذهــان  إلــي  هامــًا  ســؤااًل 
مثــل  حجــراً  يعتبــر  كان  إذا  مــا  و  الحجــر  هــذا 
المعروفــة مثــل حجــر  الكريمــة  األحجــار  ســائر 
الزفيــر و الياقــوت و غيرهــا. حســنًا، فــي الواقــع عنــد 
مقارنــه عمليــة تكويــن حجــر الكهرمــان مــع تكــون 
األحجــار األخــرى الســالف ذكرهــا نجــد أن الكهرمــان لــم 
إنمــا  و  معدنيــه  عناصــر  مــن  جيولوجيــًا  تكوينــه  يتــم 
علــى العكــس فأنــه يرجــع إلــي أصــل نباتــي أال و هــو أنــواع 
منقرضــة مــن “شــجر الصنوبــر” الشــيء الــذي يعنــي أنــه ذو 

كريســتالي. تبلــور  نتــاج  و  ليــس  عضــوي  أصــل 

علميــًا يعــد حجــر الكهرمــان عضــوي بســبب أصلــه )نســغ الشــجر 
العضويــة.  الكريمــة  األحجــار  ضمــن  تصنيفــه  يتــم  و  المتحجــر( 
الكريمــة  األحجــار  مــن  الكهرمــان  يعــد  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
صناعــة  فــي  اســتخدامها  تــم  لطالمــا  التــي  القيمــة  و  الثمينــة 

الجمــال. الباهــرة  النســائية  الحلــى  و  المجوهــرات 
عمــل  فــي  يُســتخدم  فهــو  ُمتنوعــة  اســتخدامات  للكهرمــان 
وهــو  وغيرهــا،  والخواتــم  القالئــد  مــن  والمجوهــرات  الُحلــي 
حرقــه  يُمكــن  وكذلــك  التماثيــل.  صناعــة  فــي  أيضــًا  يُســتخدم 
مــع البخــور إلعطــاء رائحــة جميلــة ومميــزة. قديمــًا كان يُعتقــد أنَّ 
ألحجــار الكهرمــان القــدرة علــى الشــفاء مــن أمــراض مثــل الربــو 
ووبــاء الطاعــون فــكان يتــم طحنــه وخلطــه مــع العســل لهــذه 
األلــم  تســكبن  علــى  القــدرة  لــه  أنَّ  يُعتقــد  كان  وكمــا  الغايــة، 
الناتــج عــن التســنين لألطفــال الرضــع فــكان يتــم وضعــه فــي 
قــالدة ووضعهــا علــى رقبــة الطفــل. ومــن الُخرافــات التــي كانــت 
ســائدة فيمــا مضــى عــن الكهرمــان بأنَّهــا تســتطيع الحمايــة مــن 
الشــر واألذى فقــد كان البحــارة يحرقــون الكهرمــان حــول ســفنهم 
تُحــرق الكهرمــان  حتــى تتيســر رحلتهــم. وكمــا كانــت األمهــات 

بجانــب أطفالهــم لكــي ينمــو بصحــة جيــدة. 

تمييز الكهرمان الحقيقي من الُمقلد
الكهرمــان  مــن  الحقيقــي  الكهرمــان  بيــن  التمييــز  يَصُعــب  قــد 
الغيــر حقيقــي بالعيــن المجــردة وذلــك لســهولة تقليــده، ولكــي 
تمييــز بيــن الكهرمــان الحقيقــي والغيــر حقيقــي يُمكنــك القيــام 

بمــا يلــي: 
الكهرمــان  القمــاش،  مــن  بقطعــة  الكهرمــان  فــرك  يُمكنــك   •

الحقيقــي تصــدر منــه رائحــة الكافــور أو رائحــة الصنوبــر عنــد فركــه 
بينمــا الكهرمــان الغيــر حقيقــي ال تصــدر منــه رائحــة. 

• أحضــر كأســًا مــن الميــاه المالحــة، الكهرمــان الحقيقــي يطفــو 
حقيقــي  الغيــر  الكهرمــان  بينمــا  المالحــة  الميــاه  ســطح  علــى 

ســوف ينــزل إلــى قــاع الــكأس. 
• يأتــي الكهرمــان بألــوان عديــدة منهــا األصفــر، أو البرتقالــي، أو 
البنــي، ويوجــد الكثيــر مــن أنــواع الكهرمــان األُخرى مثــل الكهرمان 
الشــفاف اّلــذي يتكــّون فقــط مــن أشــجار الصنوبــر دائمــة الخضــرة، 
النــادرة  األلــوان  أّمــا  واألســود،  واألصفــر،  األبيــض،  والكهرمــان 
مــن هــذه الحجــارة فتأتــي باللــون األزرق، واألخضــر، واألحمــر اّلــذي 

يُســّمى بالكهرمــان الكــرزّي )العنبــر الكــرزّي(. 
ورغــم أن الكهرمــان مــن األحجــار الشــهيرة والمرغوبــة اال أن هنــاك 

معلومــات عنــه قــد ال يعرفهــا الكثيــرون : 

أشهر األحجار شبه الكريمة في الشرق 
األوسط وأكثرها جاذبية

الكهرمان لفٌظ فارسٌي لحجر العنبر 
األشهب

الوانه األصفر، أو البرتقالي، أو البني
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الشــّفاف  فالكهرمــان  لونــه،  حســب  الكهرمــان  ســعر  •يختلــف 

ال قيمــة لــه، وأكثــر أنــواع الكهرمــان ارتفاعــًا بالســعر هــي اّلتــي 
االُخــرى. والشــوائب  والنباتــات،  الحشــرات،  أحافيــر  علــى  تحتــوي 

 • الســوائل الُمتجّمــدة مــن األشــجار والتــي يقــلُّ عمرهــا عــن مئــِة 
ألــِف عــاٍم تُســّمى بالكوبــال.

 • الكهرمــان الُمســتخرج مــن البلطيــق وجمهوريّــة الدومينيــكان 
يبلــغ عمــره أكثــر مــن أربعيــَن مليــوَن ســنة.
 شكٍل دائرٍي بيضاوٍي يُشبه شكل الدمع.

 • كان الكهرمان يُستخدم كنوٍع من الزينة في البيوت قديمًا.
الجميلــة  الكهرمــان  قطــع  مــن  العديــد  اآلثــار  علمــاء  وجــد   •
المنحوتــة فــي مقابــر يعــوُد عمرهــا إلــى أكثــر مــن ألفــي عــاٍم قبــل 

الميــالد.
مــن  كانــت  الكهرمــان  أحجــار  مــن  المصنوعــة  المجوهــرات   •
أكثــر المجوهــرات القّيمــة قديمــًا وكاَن يملكهــا األغنيــاء فقــط، 
وباألخــص األحجــار التــي كانــت تحتــوي علــى الحشــرات الُمحنطــة؛ 
ألنَّهــم كانــوا يســتخدمونها كنــوع مــن التمائــم اّلتــي لهــا قــوى 

ســحريّة تُســاعد فــي إبقائهــم بأمــاٍن وتوفيــر الصيــد الوفيــر لهــم.
• ُوجــد الكهرمــان فــي قبــور وُغــرف الفراعنــة، بمــا فــي ذلــك قبــر 

تــوت عنــخ آمــون.
ــم علــى الحشــرات اّلتــي حوصــرت  • يحتــوي حجــر الكهرمــان القّي
أوراق  وحتــى  والعنكبــوت،  واليعســوب،  البعــوض،  مثــل  بــه 

وإبــر شــجر الصنوبــر. الشــجر 
• تُســتخدم أحجــار الكهرمــان فــي بعــض الممارســات التقليديّــة 
علــى  والقضــاء  التوتــر،  مــن  للتخفيــف  الثقافــات  بعــض  عنــد 
الكآبــة، ويُســاعد علــى إبقــاء الشــخص إيجابيــًا علــى حــد علمهــم.
z• حجــر الكهرمــان إحــدى أشــهر األحجــار شــبه الكريمــة فــي الشــرق 
األوســط وأكثرهــا جاذبيــة، حيــث يتميــز بلونــه األصفــر الــذي يشــبه 
لــون شــمع العســل ويمكــن العثــور عليــه فــي حــاالت نــادرة بعــدة 
والمائــل  الزرقة واألخضــر  إلــي  المائــل  اللــون  مثــل  أخــرى  ألــوان 
إلــى الحمــرة واللــون البنــي، و يحــدث ذلــك فــي حالــة مــا إذا تغيــرت 
تركيبتــه و خصائصــه الكيميائيــة نتيجــة لتعرضــه إلحدى المــواد 

الكيميائيــة أو العناصــر و الشــوائب المعدنيــة بشــكل أو بأخــر. 

يرجع إلي أصله النباتي وهو أنواع
 منقرضة من “شجر الصنوبر”
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• ومــن الخصائــص المميــزة لهــذا الحجــر أنــه يطفــو علــى ســطح 
لالحتــكاك،  تعرضــه  عنــد  مميــزه  عطريــه  رائحــه  يصــدر  و  المــاء 
إضافــة إلــي أنــه فــي العديــد مــن الحــاالت مــا يكــون بداخلــة إحــدى 
الحشــرات أو الكائنــات القديمــة التــي علقــت بداخلــه عندمــا كان 
فــي صــورة صمغيــة لزجــة قبــل أن يتحجــر و يصبــح علــى حالتــه 
المعروفــة فــي يومنــا هــذا، ال يســعنا إال أن نقــول مــا ترتــب علــى 
اكتشــاف أحجــار الكهرمــان التــي علــق بداخلهــا تلــك الكائنــات قــد 
وفــر فرصــة مذهلــة لتطويــر معرفتنــا كبشــر عــن الكائنــات التــي 
كانــت تعيــش قديمــًا علــى ســطح األرض و مــن ثــم انقرضــت فــي 
حقبــة مــا الحقــًا و حتــى فــي حالــة مــا إذا لــم تنقــرض حتــى األن 

ــات. ــك الكائن ــالف تل ــة أس ــة لدراس ــة رائع ــل فرص ــا ال تظ فإنه
 يشتهر بقدرته على نشر الحب و السعادة و السرور 

العالــم  لــدى العديــد مــن شــعوب  يعــرف عــن حجــر الكهرمــان 
الدراســات  أشــارت  حيــث  النقــاء،  و  للتطهيــر  يرمــز  حجــر  بكونــه 
التاريخيــة حــول حجــر الكهرمــان قديمــًا بأنــه يمثــل طاقــه الشــمس 
التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــًا بمعانــي اليقظة و الشــعور بالســعادة 

ــب ــعور بالح ــز الش ــي تحفي ــة إل ــة إضاف و البهج
و  الســعادة  و  الحــب  نشــر  جــذب  و  علــى  بقدرتــه  يشــتهر   كمــا 
الســرور، لذلــك ال دهشــة أن نجــد العديــد مــن األفــراد فــي زمننــا 
الحالــي يقبلــون علــى شــرائه العتقادهــم فــي أنــه جالــب للحــظ 
اعتقــادات  مجــرد  تلــك  أن  مــن  الرغــم  علــى  الســعادة.  و  الوافــر 

علــى  يقتصــر  كان  إن  و  جيــداً  انطباعــا  تتــرك  أنهــا  إال  أســاطير  و 
كونــه معنويــًا علــى شــعور و نفســيه مرتديــه. بينما المعتقــدات 
علــى  قدرتــه  الكهرمــان  حجــر  حــول  أيضــًا  المثيــرة  األســطورية 
تســريع عمليــة التعافــي لذلــك كان يعــد مــن الهدايــا التــي تحمــل 
معانــي حــول التمنــي بالشــفاء فــي حالــة مــا إذا تــم تقديمهــا 

إلــي شــخص فــي طــور التعافــي.

االستخدامات التاريخية
لتجديــد  كرمــز  اســتخدامه  تــم  فقــد  اســتخداماته؛  ضمــن  ومــن 
اســتخدم  كمــا  الوعــود؛  تلــك  تحقيــق  ولضمــان  الــزواج  وعــود 
لجلــب حســن الطالــع للمحاربيــن فــي المعــارك والحــروب. ومــن 
الجديــر بالذكــر، أنهــا الحجــر المقــدس لســكان الهنــد الشــرقية، 

األصلييــن. أمريــكا  لســكان  أيًضــا 
القبائلييــن  للمعالجيــن  الناريــة  المراســم  فــي  اســتخدم  وقــد 
القدامــى؛ إذ تــم حرقــه فــي أيــام القــرون الوســطى كمــادة تبخيــر 
عمــل  فــي  دخــل  كمــا  الســلبية.  الطاقــة  مــن  البيئــة  لتطهيــر 
رداء الكهنــة العظــام المرصــع بالجواهــر ، كمــا يربــط الطاقــات 
األثيريــة مــع الهيئــات الجســدية والعاطفيــة والعقليــة، فضــال عــن 
تطهيــرة للبيئــة المحيطــة ويعــد معــدن رائــع وممتــاز لالســتخدام 
فــي تســهيل الــوالدة وتنقيــة جســد الفــرد وعقلــه وروحــه عندمــا 

يرتديــه أو يحملــه.
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اللؤلؤ 
ُحلى األميرات
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هي وهو

يقول الشاعر في أبياته ..

وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت 
 وردًا وعضت على العناب بالبرد

فشــبه دمــوع المــرأة باللؤلــؤ وليــس أغلــى وأثمــن مــن 
دمــوع المــرأة .. لــذا ســيظل اللؤلــؤ هــو المعــدن النفيــس 
المفضــل لــدى المــرأة، فهــو حلــى األميــرات، يبهــر العيــون 

ويزيــد أناقــة مــن ترتديــه. 
يُمكــن تعريــف اللؤلــؤة بأنّهــا مــاّدة صلبــة تتكــّون مــن 
وتُشــّكلها  العضويّــة،  والمــواد  الكالســيوم  كربونــات 
لتهيُّــج  كاســتجابة  البحــر  وبلــح  كالمحــار،  الرخويــات 
إلــى  الجســم  هــذا  يدخــل  حيــث  غريــب،  جســم  يُحدثــه 
كربونــات  بإفــراز  األخيــر  فيقــوم  الرخــوي،  الكائــن  جــوف 
الجســم  تُغّلــف  كانــت  التــي  والبروتينــات  الكالســيوم، 
الغريــب، وتأخــذ اإلفــرازات بالتراكــم علــى شــكل طبقــات 

ســنوات بضــع  تســتغرق  بطيئــة  عملّيــة  ضمــن 
هنــاك العديــد مــن المعلومــات الُمدهشــة عــن اللؤلــؤ 

والتــي ال يعرفهــا الكثيــرون، ومنهــا مــا يأتــي: 

الآللئ الجواهر الوحيدة التي يقوم 
بتكوينها كائن حي

أقدم لؤلؤة يبلغ عمرها أكثر من 
ألفي عام 

اللمعان ، الحجم ، النعومة واللون 
معايير جودة اللؤلؤ 
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ــا  ــوم بتكوينه ــي يق ــدة الت ــر الوحي ــئ الجواه ــر الآلل • تُعتب
ــي.  ــن ح كائ

• تقــوم الصيــن بإنتــاج غالبيــة آللــئ الميــاه العذبة، ُمشــّكلًة 
بذلــك مــا نســبته 95% مــن اإلنتــاج اإلجمالــي العالمي.

• يســتطيع بلــح البحــر إنتــاج مــا بيــن 30 إلــى 50 لؤلــؤة فــي 
كل مــرّة يُحّفــز فيهــا.

ــنوي  ــاج الس ــدار اإلنت ــاس مق ــنوي لأللم ــاج الس ــوق اإلنت • يف
ــه. ــرًا لنُدرت ــاف نظ ــوب بـــ 10 أضع ــر الجن ــؤ بح للؤل

• تــم العثــور علــى لؤلــؤة يبلــغ عمرهــا أكثــر مــن ألفــي عــام 
فــي غــرب أســتراليا.

ــون  ــن يعمل ــن الذي ــن الغواصي ــات بي ــبة الوفي ــت نس • بلغ
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ــؤ 50% ف ــتخراج اللؤل ــي اس ف

ــرين. ــرن العش ــل الق وأوائ
معايير جودة اللؤلؤ الطبيعي

ــة  ــة للُمفاضل ــر الُمتّبع ــن المعايي ــة م ــي مجموع ــا يأت فيم
ــودة:  ــث الج ــن حي ــره، م ــي وغي ــؤ الطبيع ــن اللؤل بي

ــد  ــًة لتحدي ــر أهمي ــر المعايي ــان أكث ــد اللمع ــان: يُع • اللمع
جــودة اللؤلــؤ، فُكلّمــا بــدت اللؤلــؤة أكثــر توّهجــًا، ارتفعــت 

ــا. قيمته

ــذي  ــر ال ــم، األم ــرة الحج ــئ كبي ــود الآلل ــُدر وج ــم: ين • الحج
يجعــل اللؤلــؤة األكبــر حجمــًا هــي األثمــن ، فــي حــال 

تســاوت جميــع المعاييــر األخــرى.
ــة  ــئ خالي ــى آلل ــول عل ــب الحص ــطح: يصُع ــة الس • نعوم
ــا  ــن ُكلّم ــطحيّة، ولك ــات الس ــوط والعالم ــن الخط ــًا م تمام

ــؤة.  ــة اللؤل ــت قيم ــّدًة قلّ ــر ح ــوط أكث ــذه الخط ــدت ه ب
ــر،  ــا األصف ــد منه ــث يوج ــئ، حي ــوان الآلل ــف أل ــون: تختل • الل
والبنفســجي، واألزرق، وغيرهــا مــن األلــوان، وال يقتصــر الحكم 
ــل  ــل يص ــط ، ب ــؤة فق ــى اللؤل ــن عل ــون الُمهيم ــى الل عل
إلــى لــون الطبقــة الشــفافة علــى ســطحها، باإلضافــة إلــى 

ــا. ــس عنه ــض الُمنعك الومي
ولكــن مــاذا عــن أغلــى الآللــئ حــول العالــم؟  هنــاك 
بالطبــع آللــئ نــادرة وهــي األغلــى ثمنــا بيــن باقــي اللؤلــؤ 
ــر  ــرات ..نذك ــى ومجوه ــه كحل ــافه  وتصنيع ــم اكتش ــذي ت ال

ــي .. ــم وه ــي العال ــى ف ــا األغل منه
ــال  ــون دوالر  ويق ــعرها بـــ 3.5 ملي ــدر س ــزو – يق ــؤة الو ت • لؤل
ــا  ــغ طوله ــم، ويبل ــي العال ــة ف ــؤة طبيعي ــر لؤل ــا أكب إنه
ــن 14  ــال ع ــا قلي ــد وزنه ــم ويزي ــا 24 س ــة وقطره 9.45 بوص
ــي  ــي ف ــرن الماض ــات الق ــي ثالثين ــافها ف ــم اكتش ــاًل. وت رط
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ــن. الفلبي
• اللؤلــؤة الورديــة الكبيــرة – يقدر ســعرها بـــ 4.7 مليــون دوالر : 
تــم اكتشــافها فــي العــام 1990 مــن قبــل ويســلي رانكيــن، 
ــام  ــرور ع ــد م ــع بع ــعر المرتف ــذا الس ــى ه ــعرها ال ــل س ووص
ــًا،  ــا بـــ 470 قراط ــدر وزنه ــافها، ويق ــى اكتش ــط عل ــد فق واح

ــاحرة. ــة الس ــا اللوني ــة تركيبته ــم بروع وتتس
ــون دوالر  ــعرها بـــ 7.1 ملي ــدر س ــارودا – يق ــؤ ب ــالدة اللؤل • ق
ــر  ــغ قط ــؤة، يبل ــن 68 لؤل ــون م ــزة تتك ــالدة ممي ــي ق : وه
الواحــدة 16ملــم، كمــا انهــا تضــم مشــبكًا مــن المــاس يبلــغ 

ــًا. ــه 8.57 قراط وزن

• لؤلــؤة ال بيريغرينــا – يقدر ســعرها بـــ 11.8 مليــون دوالر : تقول 
شــائعات إن تلــك اللؤلــؤة كانــت تعــرف ســابقا باســم لؤلؤة 
فيليــب الثانــي. واآلن يطلقــون عليهــا اســم قــالدة اليزابيــث 
ــف  ــام 1969 بـــ 37 أل ــا ع ــا زوجه ــتراها له ــبق ان اش ــور. س تايل

دوالر، لكنهــا بيعــت فــي مــزاد عــام 2011 بـــ 11.8 مليــون.
• لؤلــؤة جمــال المحيــط – يقــدر ســعرها بـــ 139 مليــون دوالر 
: تــم الكشــف عنهــا فــي الصيــن عــام 2010 وهــي بالفعــل 
ــا  ــم. كم ــي العال ــدرة ف ــة ن ــار الكريم ــر األحج ــن أكث ــدة م واح
ــي  ــافها ف ــم اكتش ــان وت ــع االنس ــن صن ــؤة م ــر لؤل ــا أكب أنه

منغوليــا ويقــدر وزنهــا بـــ 6 أطنــان وارتفاعهــا بـــ 5 أقــدام.

»لؤلؤة الوتزو« يقال إنها 
أكبر لؤلؤة طبيعية في 

العالم

لؤلؤة جمال المحيط يقدر 
سعرها بـ 931 مليون دوالر
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كتبت : حنان بديع 

ــل  ــرب المث ــا نض ــى أنن ــب ، حت ــق الذه ــا ال يعش ــن من م
بمعــادن النــاس األصيلــة بأنهــا مثــل الذهــب ، غنــت فيــروز 
»ذهــب أيلــول«. وغنــى جــورج وّســوف »الذهــب يــا حبيبــي 
ــن  ــا صايغي ــاهر »ي ــم الس ــى كاظ ــب« وغن ــوا  ذه بيظل
والمطربــات  المطربيــن  مــن  كثــر  وغيرهــم  الذهــب« 

ــرب. الع
ــة  ــد العالق ــم ، نج ــي العال ــب ف ــعار الذه ــاع أس ــع ارتف وم
بيــن النســاء والذهــب غيــر ســوية. » عالقــة متوتــرة« 
و«ملتبســة« دائمــا الختــالف أســعاره نــزوال وصعــود ا ، إال أن 
الذهــب مــن أفضــل أنــواع المعــادن وأكثرهــا تحمــاًل، لــذا 

ــه. ــن ب ــرأة التزي ــب الم ــن وتح ــي الثم ــو غال فه
ــأن  ــاد ب ــا االعتق ــبب فيه ــائعة تس ــاء ش ــاك أخط ــن هن لك
ــف  ــى تل ــؤدي إل ــة، وت ــل خارجي ــأي عوام ــر ب ــب ال يتأث الذه
المشــغوالت الذهبيــة أو فقدانهــا لبريقهــا بمــرور الوقــت.
نقــدم لــك نصائــح هامــة  يمكــن أن  يجنبــك العمــل 

نصائح ذهبية 
لعشاق الذهب

ال تضعي الذهب مع 
غيره من المعادن
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ال تستخدمي فرشاة 
األسنان أبدًا في 

تنظيف الذهب

الماء الساخن يفقد 
الذهب لمعانه 

باستثناء األلماس

بهــا أن  تفقــدي لمعــان مجوهراتــك الذهبيــة، وتتفاجئــي 
ــا ــققات عليه ــدوش وتش ــود خ بوج

• الكلور
ســواء المســتخدم فــي التنظيــف أو الموجــود بالمســابح؛ 
ــة  ــر قابلي ــدن أكث ــل المع ــب ويجع ــي الذه ــر ف ــه يؤث إذ إن

ــت. ــرور الوق ــه بم المتصاص
إن الكلــور يجعــل الذهــب أكثــر هشاشــة بمــرور الوقــت مــا 

قــد يتســبب فــي إحــداث شــقوق فــي القطــع الثمينــة.
• تنظيفه بالفرشاة والمعجون

ــت  ــر اإلنترن ــارًا عب ــب انتش ــف الذه ــرق تنظي ــر ط ــن أكث م
هــي باســتخدام معجــون األســنان والفرشــاة، ســواء 
ــطح  ــدش س ــي خ ــبب ف ــو يتس ــلة، فه ــًا أو سلس كان خاتم
قطعــة  الوقــت  بمــرور  ويجعلهــا  الذهبيــة  القطعــة 

مطفيــة.
ال تســتخدمي فرشــاة األســنان أبــدًا فــي عمليــة التنظيــف، 
ــائل  ــون بس ــتبدلي المعج ــن، واس ــتبدليها بالقط ــل اس ب
ــه  ــب وال يجعل ــى الذه ــف عل ــو  أخ ــون فه ــف الصح تنظي

ــًا. مطفي
• الماء الساخن

فــي  الســاخن  للمــاء  الذهــب  تعــرض  يتســبب  قــد 
ــال  ــي ح ــه، وف ــدان لمعان ــى فق ــره إل ــد فت ــه، وبع تصبغ
كانــت القطعــة الذهبيــة مرصعــة باألحجــار الكريمــة فــإن 
ــتثناء  ــره، باس ــى تكس ــؤدي إل ــد ت ــاء ق ــخونة الم ــدة س ش

ــة. ــرارة العالي ــات الح ــاوم درج ــذي يق ــاس ال األلم
ــإن  ــغ ف ــة بالصم ــار ملصق ــت األحج ــال كان ــي ح ــك ف كذل
المــاء الســاخن يــؤدي إلــى ذوبــان الصمــغ وســقوط هــذه 

األحجــار مــن مكانهــا.
• مسح الذهب بالمناديل الورقية

ــطح  ــدش س ــي خ ــًا ف ــبب أيض ــة تتس ــل الورقي فالمنادي
ــنان،  ــاة األس ــن فرش ــل م ــا أق ــح أن تأثيره ــب، صحي الذه
ــرور  ــوح بم ــرة بوض ــح ظاه ــارًا تصب ــه آث ــرك علي ــا تت لكنه

ــت. الوق
• عــدم االحتفــاظ بالمجوهــرات الذهبيــة داخــل علبهــا 

الخاصــة
ــم أو  ــة للخات ــود علب ــن وج ــدة م ــا الفائ ــن م ــل تعرفي ه
ــة  ــغوالتك الذهبي ــا مش ــي فيه ــي تحفظ ــلة؟ لك السلس
ــون  ــب تك ــذه العل ــاخ ، ه ــدش أو االتس ــن الخ ــة م الثمين
مبطنــة مــن الداخــل بقمــاش ناعــم ال يجــرح الذهــب، لــذا 
احتفظــي بــكل مجوهراتــك داخــل علبهــا، أو اشــتري علبــة 

ــا. ــب به ــي الذه ــرة وضع ــرات كبي مجوه
• وضع الذهب مع غيره من المعادن 

انتبهــي لعــدم وضــع الذهــب مــع غيره مــن اإلكسســوارات 
ــى  ــيؤدي إل ــك س ــدة، إذ إن ذل ــة واح ــي علب ــة ف المعدني

خدشــه وربمــا تشــققه بمــرور الوقــت.
• ارتداء الخواتم الذهبية أثناء األعمال المنزلية 

ــبات  ــر المناس ــي غي ــاور ف ــم أو األس ــداء الخوات ــي ارت تجنب
الخاصــة بهــا، وفــي حالــة خاتــم الــزواج مثــاًل الــذي ترتدينــه 
ــت  ــي الوق ــة ف ــه الخاص ــي علبت ــه ف ــري ترك ــًا، تذك دائم
الــذي تقوميــن فيــه باألعمــال المنزليــة التــي تحتــاج 
ــال  ــي ح ــاج،  أو ف ــرض لالعوج ــى ال يتع ــة حت ــوة بدني لق
ــوي  ــي تحت ــف أو الت ــرة للتنظي ــواد مطه ــتخدمت أي م اس

ــًا. ــات جميع ــة كالمبيض ــواد كيميائي م
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هي وهو :

وضحــى الســليطي مبدعــة مــن المبدعــات الالتــي تألقــن فــي 
لوحــة  أجمــل  نــور  مــن  ببصمــات  يرســمن  ومضيــن  مجالهــّن 
فــي اإلتقــان والتميــز تقــول عــن نفســها : مصممــة مجوهــرات 
وفنانــة تشــكيلية قطريــة وصاحبــة شــركة عشــق الحــروف للفنــون 
للتدريــب علــى تصميــم المجوهــرات ) l.p.arts.qa( وصاحبــة العالمة 

l.p.a.jewellery  التجاريــة عشــق الحــروف لفنــون المجوهــرات
اليدويــة مــن عــام  عملــت كمتدربــه علــى صياغــة المجوهــرات 
2009 لغايــه 2014 م ... ثــم أسســت أول متجــر لتدريــب الشــباب 
 2019 عــام  وفــي  المجوهــرات  وصياغــة  تصميــم  أســس  علــى 

أسســت متجــر إلنتــاج تصاميمهــا الخاصــة .
كان لنــا معهــا هــذا الحــوار الــذي اخذتنــا عبــره الــى رحلــة فــي عالــم 

ابداعهــا الجميــل :
وراء كل حكاية إبداع هناك قصه ساعدت في تشكيل هذه 
الحكاية حدثينا عن السر وراء تشكيل شخصيتك اإلبداعية؟ 

وكيف بدأت ومتي اكتشفت البذرة؟
- فــي البدايــة كنــت أصمــم لنفســي لم أكن أقتنع بمــا هو متوفر 

فــي الســوق مــن مجوهــرات وكنــت أهــدى قطعــا مــن تصاميمــي 
تلقــى  القطــع  جميــع  وكانــت  صديقاتــي  مــن  لمجموعــه 
اإلعجــاب منهــم . كونــي فنانــة تشــكيليه وخريجــة بكالوريــوس 
تاريــخ ومهتمــة بتاريــخ الفنــون القديمــة بــكل أنواعهــا مــن فنــون 
الحلــي والمجوهــرات التاريخيــة إلــى األزيــاء والتــراث مــن هنــا بــدأت 
وأخيــرا  واألزيــاء  التشــكيلي  بالفــن  فبــدأت  وتطــورت  الحكايــة 

عالــم المجوهــرات .
كيف بدأ عشقك لتصميم المجوهرات ؟ وما الذي دفعك 

لتأسيس جاليري للتدريب على صياغة المجوهرات في قطر ؟ 
يكــن  لــم  والمجوهــرات  الحلــي  بعالــم  اهتمامــي  أن  الغريــب 
صدفــة بــل بــدأ بدراســة ميدانيــة ومهنيــة وبحــث وتخطيــط بــارع 
وناقــص  مطلــوب  هــو  مــا  ومعرفــة  القطــري  بالســوق  وإلمــام 
فــي الســوق المحلــي ومنــذ بدايــة عملــي لــم أكــن أهــدف إلــى 
المنافســة بحــد ذاتهــا. وخــالل زيارتــي إليطاليــا التحقــت بمعهــد 
لتدريــب صياغــة المجوهــرات اليدويــة وكان بالقــرب مــن المعهــد 
متحــف يضــم مجوهــرات وحلــي تاريخيــة مــن هنــا بــدأت الفكــرة 
الكريمــة  باألحجــار  لــدي شــغف  رأســي ولطالمــا كان  فــي  تــدور 
ــرة  ــدأت الفك ــا ( ب ــة يدوي ــة )المصنع ــرات المصاغ ــع المجوه وقط

المصممة القطرية وضحى السليطي :

تصميم المجوهرات 
وسيلتي للتعبير

 عن أفكاري
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تــدور فــي رأســي لتأســيس شــركة لصياغــة المجوهــرات بدولــة 
قطــر وهــي األولــى فطالمــا امتلــك الموهبــة والشــغف ...قــررت 
حتــى  والصعوبــات  التحديــات  بجميــع  المجــال  هــذا  خــوض 
التميــز مــن هنــا فكــرت فــي  إلــى  بــل ســعيت  حققــت هدفــي. 
تأســيس مؤسســة تختــص بالتجــارة الفنيــة والتدريــب المهنــي 
لصياغــة الحلــي والمجوهــرات اليدويــة وهــي األولــى بدولــة قطــر 
وكان هدفــي مــن تأســيس هــذا المشــروع إيجــاد حــل للشــباب 
للتدريــب المهنــي لصياغــه المجوهــرات فــي عــام 2015 تحــت 
عالمــه تجاريــه )l.p.arts.qa ( لتدريــب هــواة التصميــم مــن الفتيــات 

المجوهــرات . والشــباب علــى 
ــخص  ــق الش ــن عش ــذاك ولك ــي آن ــهل ل ــل الس ــن بالعم ــم يك ول
لمهنتــه يجعلــه حريصــا علــى الدقــة فــي عملــه وتحــدى الصعــاب.

كيف طورت موهبتك في تصميم المجوهرات؟
لــم تكــن العمليــة ســهلة كمــا يتوقــع البعــض ..لكــن بفضــل 
الكريمــة  واألحجــار  المجوهــرات  فنــون  لعالــم  الكبيــر  شــغفي 
وتدريــب  لتعليــم  دورات  بعــدة  ..التحقــت  والذهــب  وااللمــاس 
فنــون المجوهــرات ودربــت نفســي بنفســي وتعلمــت علــى يــد 

مدربيــن صياغــه محترفيــن فــي هــذا المجــال .

ماهي األشكال والتصاميم التي تستهويك ؟
 Hand Made( يدويــا  والمصاغــة  المصممــة  القطــع  تســتهويني 
 )Art Jewelry( الفنــون  مــن  مســتوحاه  قطــع  وتكــون   )Jewelry

الدوحــة  بمعــرض  عرضهــا  ســيتم  والتــي  األولــى  فمجموعتــي 
للمجوهــرات والســاعات مجموعــه تحمــل أســم )فنــون وتــراث( 
وهــي مجموعــه تحمــل قطــع مصممــه بشــكل فنــي ومســتوحاه 

واإلســالمي. القطــري  التــراث  مــن 
  ماهي المعاير التي تأخذها المرأة القطرية بعين االعتبار 

لتختار مجوهراتها؟
 عالــم المجوهــرات هــو عالــم مهــم وجــزء مــن األناقــة اليوميــة 
النســاء  إن  حيــث   ... العالــم  فــي  والنســاء  القطريــة  للمــرأة  
والقطــع  والتصاميــم  الصيحــات  باتبــاع  مهتمــات  القطريــات 
الفريــدة التــي ال يرتديهــا الجميــع حيــث يميــل البعــض الــى ارتــداء 
نــادرة مــن المجوهــرات والحلــي المصاغــة يدويــا وارتــداء  قطــع 
العصريــة  المجوهــرات  يفضلــن  والبعــض  الكريمــة  األحجــار 
هــذا  خــوض  قــررت  فلهــذا  التــراث  مــن  المســتوحاة  والقطــع 
المجــال برغــم التحديــات والصعوبــات التــي قــد يمــر بهــا أي فنــان 
ومصمــم لديــه شــغف التميــز فــي عالــم المجوهــرات فانــا أصمــم  

عشق اإلنسان لمهنته 
يجعله حريصا على 

الدقة في عمله 
وتحدى الصعاب.

أصمم للمرأة 
المثقفة التي تهتم 

بالهدف والفكرة 
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التــي  القطعــة  وفكــرة  بهــدف  تهتــم  التــي  المثقفــة  للمــرأة 
الســعر. قبــل  تقتنيهــا 

 ماهي الرسالة التي تحبين إيصالها للعالم من خالل ما 
تبدعين؟

صياغــة  مهنــة  علــى  المحافظــة  هــي:-  األولــى  رســالتي 
  . قطــر  بدولــة  المجوهــرات 

رســالتي الثانيــة هــي: إنتــاج قطــع تصميــم وصياغة قطريــه 100% 
لألســواق  محليــه  تصاميــم  ,وتصديــر  عالميــا  إنتاجنــا  ووصــول 

العالميــة مــن خــالل مصمميــن قطريــن .  
ــي  ــا ف ــتعنت به ــي اس ــار  الت ــادن واألحج ــرز المع ــا أب   م

؟ مجموعتــك 
  مجموعتــي مرصعــة باألحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة الفيــروز 
األلمــاس  ومجموعــة  األخضــر  والعقيــق  واالوبــال  النيشــابوري 

والذهــب.
  عشــق الحــروف للفنــون هــذا االســم األدبي بالدرجــة 
ــم  ــن والتصمي ــك بالف ــت ذل ــك مزج ــث ان ــى وحي األول

ــم؟ ــذا االس ــارك له ــن اختي ــا ع حديثن

والخــط  للفنــون  عشــقي  نتيجــة  جــاء  لالســم  اختيــاري  نعــم 
العربــي دفعنــي إلطــالق االســم علــى عالمتــي التجاريــة ودمــج 

ببعــض. بعضهــا  الفنــون 
ــدى  ــرات وم ــرض المجوه ــي مع ــاركتك ف ــن مش ــاذا ع  م

ــام؟  ــكل ع ــات بش ــراز اإلبداع ــي إب ــارض ف ــة المع أهمي
بالنســبة لــي كمصممــة مجوهــرات يعــد المعــرض فرصــة كبيــرة 
والشــركات  المحليــة  التصاميــم  علــى  الضــوء  لتســليط  لــي 
الناشــئة وتشــجيعهم علــى المزيــد مــن العمــل واإلبــداع وبفضــل 
المعــرض يمكننــا التعــرف علــى إبداعــات مصمميــن مــن كافــة 
وإبــراز  مثمــرة  شــراكات  فــي  معهــم  والعمــل  العالــم  أنحــاء 
المصمميــن المحليــن عالميــا فأنــا أشــكر جميــع الجهــات الداعمة 
للمصمميــن القطريــن لتشــجيعهم لنــا ومنحــي هــذه الفرصــة 
الكبيــرة لخــوض تجربــه العــرض مــع كبــار دور العــرض بالعالــم.

ماذا تعني لك المجوهرات ؟
تصميــم المجوهــرات هــي وســيلتي للتعبيــر عــن أفــكاري كفنانــة 
األلــوان والريشــة لتنفيــذ  أرســم لوحــة فنيــة وأســتخدم  فمثلمــا 
أشــكالها  بمختلــف  المجوهــرات  أســتخدم  هنــا   ... فنيــة  لوحــة 
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والمــواد التــي قــد تضــاف عليهــا مــن مــواد الطــالء كالمينــا ..أو 
األحجــار الكريمــة واللؤلــؤ ..وااللمــاس ...لتصميــم قطــع تحمــل 

فكــره فنيــه .
 ماهــي العناصــر المفــروض تواجدهــا فــي اإلنســان لكــي 

يصبــح فنانــا؟
ــرة  ــالك الخب ــة وامت ــام بالصناع ــل اال باإللم ــي ال يكتم ــس الفن الح
فتصميــم المجوهــرات بشــكل عــام البــد مــن أن يجمــع مــا بيــن 
الحــس الفنــي والحرفيــة فــي الوقــت ذاتــه .. فهنــاك عناصــر مهمــه 
لإلنســان والجواهرجــي او المصمــم علــى حــد ســواء منهــا الصبــر 
هــذه  فجميــع  المســتقبلية  ...والرؤيــة  والشــغف   ... ...والتعلــم 

العناصــر مطلوبــة للفنــان الحقيقــي .
 لك مشاركات عديدة وبصمات مميزة في عالم الذهب 

والمجوهرات ماهي رسالتك للفتاه القطرية،؟ 
نعــم شــاركت بعــدة معــارض عالميــه كأول رائــده اعمــال قطريــه 
وصاحبــه مؤسســه عشــق الحــروف للفنــون ...بدعــوه رســميه مــن 
وزاره التجــارة بتركيــا لحضــور ومشــاركه بوفــد يضــم 15 متــدرب 
ومتدربــه مــن المصمميــن والمصممــات القطرييــن وتنظيمنــا 

لهــم لزيــارة المعــرض لمشــاهدة أحــدث مــا توصــل اليــه عالــم 
المجوهــرات.

تنظيمــي كان مــن خــالل مؤسســتي )عشــق الحــروف للفنــون( 
بمجموعــة كبيــرة مــن المحاضــرات والندوات في مجال االســتثمار 
بالذهــب، كمــا نظمــت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال 
حيــث  الكبيــر  اإلنجــاز  هــو  وهــذا  المجوهــرات  وصياغــة  تصميــم 
ان عــدداً مــن متدرباتنــا مشــاركين هــذا العــام بمعــرض الدوحــة 

للمجوهــرات والســاعات ويشــاركن بمعــارض خارجيــه.
أيضــا نظمــت أول رحلــة استكشــاف وبحــث وتنقيــب عــن األحجــار 

الكريمــة بدولــه قطــر عــام 2016.
كيف تقيمين الساحة والى ماذا تحتاج المبدعة القطرية 

على الساحة والى ماذا تحتاج؟
ــن  ــباب م ــن الش ــم المبدعي ــي دع ــر ف ــم تقص ــا ل ــد دولتن  هلل الحم
...ولكــن  المعــارض والمشــاركات  او  التدريــب  أو  التعليــم  خــالل 
ينقــص المبدعــة المزيــد مــن االجتهــاد والبــذل فعالــم المجوهرات 

يحتــاج الــى الصبــر والجــد والمثابــرة.
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العين الزرقاء 
موضة ال تنتهي

120



العين الزرقاء موضة ال تنتهي ، انتشرت بين السيدات 
والفتيات وهي تقليعة قديمة وجديدة حيث ال يخلو صندوق 

مجوهرات أي امرأة من الحلى المزينة بالخرزة الزرقاء أو 
العين الزرقاء التي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة ، مرة 
برموش كثيفة ومرة بدمعة ماسية تتلى من جانبها وال 

يكاد يخلو متجر مختص ببيع الذهب والمجوهرات من جميع 
أشكالها وأحجامها ذهبية كانت أو فضية مرصعة باألحجار أو 

االلماس ..
منها ما هو للنساء ومنا ما هو مصمم ليناسب األطفال 

المواليد ..
وقد تسابق كثير من مصممي المجوهرات على تقديم 

أحدث وأجمل تشكيلة من المجوهرات الراقية والمبتكرة 
التي ترصع بالعين الزرقاء والتي تعتبر يعتبرها العرب 

وقاية من الحسد ، أو تعرف العيون الزرقاء والكف بأنها 
بعض أنماط المجوهرات الشرق أوسطية ..

ربما هذا ما دفع الكثيرات من نجمات هوليود الى ارتدائها 
لرد العين الحاسدة وهي ظاهرة تستحق االنتباه .

لكن بعيدا عن أبعادها الثقافية وما توحي به من االيمان 
بالحسد أو جلب الحظ ، فإن للخرزة الزرقاء منظرا جميال في 

بعض االحيان عندما ننظر لألمر من باب الزينة والجمال 
بعيدا عن المعتقدات واألساطير وهي ما زالت متربعة على 
عرش الحلى في بعض البلدان ، ففي تركيا مثال يستخدمها 
األتراك بشكل خاص في كل تفاصيل حياتهم حيث يعتقد 

االتراك حتى يومنا هذا أنها ترد العين والحسد والنحس 
ويتفننون في صناعتها شكال ولونا فهي الحلى المهمة 

لكافة فئات الشعب سواء البسطاء منهم أم االغنياء . 
أما عن سر اللون األزرق، فمرده العتقاد القدماء في ثالثة 

ألوان، وهي األلوان التي كانت سائدة في حليّهم، األحمر 
واألخضر واألزرق، وكان كل لون يرمز لشيء، فاألحمر يرمز 

لحمرة الدم الذي يجري في العروق، ويمنح الحياة والنشاط، 
واألخضر يرمز إلى خضرة الزروع التي توفر خيرات األرض 

والطبيعة، من حبوب وثمار وخضراوات، واللون األزرق مرتبط 
بزرقة السماء، التي تسبح فيها الشمس، وتعيش فيها 

»اآللهة«، وتحمي اإلنسان وتباركه.
وال يؤمن األتراك بالخرزة من ناحية دينية، إنما يعتبرون أن 

هذه الخرزة الزرقاء، أو العين الواحدة، تعمل على جذب 
االنتباه، وبالتالي تشتيت تركيز العين الشريرة »الحاسدة«، 

والتخلص من تأثيرها السيء.
وقد آمن الناس قديًما، بأن للحلي قوى وآثارًا سحرية، 

إلى جوار وظيفتها في الزينة، فاتخذوا من الحلي تمائم 
يعلقونها على مختلف أجزاء أجسادهم، واختلفت التمائم 

باختالف الغرض المعلقة من أجله، فهناك تمائم للوقاية 
من األمراض، وأخرى للوقاية من السحر والحسد والغرق 

والحوادث.
ال يوجد تاريخ محدد ألصل للخرزة الزرقاء، يقول البعض 

إنها تعود للقرن السادس قبل الميالد، وقبل اعتناق 
اإلسالم، كان اإليمان بتأثير الحسد، يختلف باختالف الوضع 

االجتماعي، فاألغنياء استخدموا الحلي المصنوعة من 
الذهب واألحجار الكريمة، بينما استخدم العامة، الخرز األزرق.   

وتعرف الخرزة الزرقاء أيًضا بأسماء مختلفة في العالم، ال 
سيما لدى بعض الدول العربية واإلسالمية، فاسم »خمسة 

وخميسة« يشار لها في اللهجة المصرية، ولها أسماء أخرى 
أقل شهرة، فهي تعرف لدى المجتمعات اإلسالمية أيضا 
باسم بـ »يد فاطمة«، إشارة إلى فاطمة )الزهراء(عليها 

السالم، وهي بنت الرسول.
لكن الواقع يقول إن الخرزة الزرقاء محببًة وموجودة 

في الكثير من تصاميم الحلى والمجوهرات، ورغم أن 
الدين اإلسالمي يؤكد على أنه ال صحة لما يرتبط بها من 

معتقدات ، إال انه ليس من المتوقع، أنها ستختفي من حياة 
الناس.

العيون الزرقاء والكف من أنماط 
المجوهرات الشرق أوسطية .

الخرزة الزرقاء محببًة وموجودة في الكثير 
من تصاميم المجوهرات

مصنوعة من الذهب واألحجار الكريمة 
لألغنياء، والخرز األزرق للعامة.   

بعيدا عن المعتقدات واألساطير ما زالت 
متربعة على عرش الحلى  
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هي وهو :
أو ذكيــة ورغــم  رقميــة  أو  اليــد كالســيكية  ســواء كانــت ســاعة 
علمنا أن ســاعة اليد ال نلبســها إال لمعرفة الوقت، إال أنه  يبدو أنها 
فــي اآلونــة األخيــرة، ومــع ظهــور المــاركات العالميــة المتخصصــة 
فــي صناعــة الســاعات، بــدأت تشــكل جــزءاً مــن األناقــة والجاذبيــة 
تحديــداً عنــد الرجــال، كمــا أصبحــت مــن اإلكسســوارات المهمــة 

واألساســية عندهــم.
مهــم  غيــر  إكسســوار  عــن  عبــارة  اليــد  ســاعة  كانــت  أن  فبعــد 
تكتمــل  ال  إكسســوار  إلــى  الموضــة،  خبــراء  وبحســب  تحولــت، 
الموضــة واألزيــاء إال بوجــوده، ومــن مجــرد أداة لمعرفــة الوقــت، 

وجاذبيتــه. وتصميماتــه  رمــوزه  لــه  عالــم  إلــى 
لذلــك فــإن أناقــة الرجــل وجاذبيتــه تبــدأ مــن ســاعة يــده، لمــا لهــا 
مــن تأثيــر ســاحر علــى طّلتــه، وتكويــن االنطبــاع عــن شــخصيته 
بيــن المحيطيــن بــه ومــن النظــرة األولــى، ال ســيما أن العديــد مــن 
ــم  ــروا أناقته ــي يُظه ــا ك ــا وأغاله ــراء أفخمه ــعون لش ــال يس الرج
و«برســتيجهم«، حتــى وإن كان اســتخدامها يتوقــف علــى معرفــة 

الوقــت فقــط.
ويتبايــن الرجــال فــي نظرتهــم إلــى ســاعة اليــد مــا بيــن النظــرة 
مــن  جــزءاً  يراهــا  مــن  فمنهــم  العمليــة؛  والنظــرة  الرومانســية 
الحلــّي الرجاليــة، مقارنــة بكثــرة وتنــّوع الحلــّي والمجوهــرات التــي 

أناقة الوقت في ساعتك الفاخرة

صناعة الساعات عالم له رموزه 
وتصميماته وجاذبيته.
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ترتديهــا المــرأة، مــا يعنــي أن الخيــارات التــي ســيتزينون بهــا قليلــة 
ومحــدودة، ويتمثــل أبرزهــا فــي ســاعة اليــد التــي تعطــي االنطبــاع 
الكامــل عــن الرجــل فــي أناقتــه وذوقــه، ومنهــم مــن يراهــا مــن 
حياتــه  فــي  مظهــره  تشــكل  التــي  واألساســيات  البديهيــات 

والعمليــة. اليوميــة 
ومــن جهــة أخــرى، يعتبــر الرجــال أن ارتداءهــم ســاعة اليــد تعطيهم 
أن  غريبــًا  ليــس  لذلــك  آخــر،  شــيء  أي  مــن  أكثــر  والتزامــًا  وقــاراً 
نجدهــم يبحثــون عــن كل جديــد فــي مــاركات الســاعات وأنواعهــا 

ــزة. ــذه المي ــم ه ــوا عليه ــي يضف ــة ك المتنوع
الرجــل وجاذبيتــه أكثــر عليــه أن ال يتوقــف  أناقــة  وحتــى تكتمــل 
فــي اختياراتــه علــى البدلــة أو النظــارات أو حذائــه ثــم يعتبــر نفســه 
أنيقــًا، بــل عليــه أن يهتــم باإلكسســوارات األخــرى دون االســتهانة 
باألمــر واعتقــاده أن بدلتــه ذات الثمــن الباهــظ، هــي مــن تميــزه 
بأناقتــه، إذ ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الســاعة الجميلــة والثمينــة 
تعنــي الكثيــر للذيــن يحبــون الســاعات، ألنهــا تبقــى مــن أهــم 

وأجمــل اإلكسســوارات عنــد الرجــال.
شــراء  عنــد  الرجــل  تأكــد  بضــرورة  الموضــة  خبــراء  ينصــح  كمــا 
ســاعة اليــد أن تكــون مالئمــة ومريحــة، غيــر ضيقــة علــى يــده، مــع 
ضــرورة انتقــاء لونهــا المالئــم لمــا يرتديــه مــن مالبــس، فــإن كان 
يرتــدي مالبــس لونهــا أســود ورمــادي يمكنــه ارتــداء ســاعته مــن 
الفضــة، مــع إمكانيــة ارتدائــه ســاعة ذهبيــة إن كانــت مالبســه فيهــا 
لــون بنــي أو بيــج، وبخصــوص الســاعات الرقميــة، فتكــون أنســب 

ــا. ــا كان لونه ــوال مهم ــس الكاج ــع مالب ــل م وأفض
لذلــك عندمــا يذهــب الرجــل لشــراء ســاعة يــد، عليــه معرفــة مــا 

تحتويــه خزانــة مالبســه مــن ألــوان، وألي مناســبة يرغــب بشــرائها، 
إن كانــت للعمــل أو مناســبة خاصــة أو ممارســة الرياضــة.

ومــا يجــدر ذكــره، أن أول مــا تنظــر إليــه المــرأة فــي الرجــل ال شــعوريًا 
النقــاط  هــي  فتلــك  عينيــه،  وآخرهــا  حــذاءه،  ثــم  يــده،  ســاعة 
األساســية التــي مــن شــأنها أن تجــذب المــرأة تجــاه الرجــل، وتســرق 
اهتمامهــا مــن النظــرة األولــى، لذلــك مهمــا تفنــّن فــي اختيــار 
مالبســه وأغالهــا، يبقــى عليــه أن يهتــّم بإكسســواراته وفــق مــا 

يتناســب مــع طبعــه ومــع صرعــات الموضــة.
االجتماعــي  المركــز  تعكــس  الفاخــرة  اليــد  ســاعة  ســتبقى  لــذا 
لمرتديهــا؛ لذلــك يحــرص رجــال األعمــال ومشــاهير العالــم القتنــاء 
الثمينــة  اليــد  ســاعات  تشــكل  كمــا  الســاعات،  وأفخــم  أغلــى 
الهديــة المثاليــة، وخاصــة فــي المناســبات المهمــة التــي تحمــل 

ذكريــات مميــزة.
 

وال ننســى أيضــا تميــز الســاعات الفاخــرة، وبخاصــة السويســرية 
منهــا، بتصميمــات خالبــة نــادرة تشــبه التحفــة الفنيــة؛ فــإن كنــت 
مــن عشــاق األناقــة والفخامــة فعليــك االختيــار مــن بيــن المــاركات 

العالميــة التــي يفضلهــا مشــاهير وأثريــاء العالــم. 
المــدى  علــى  مثاليــًا  اســتثماراً  تُعــد  أنهــا  الــى  باإلضافــة  هــذا 
الطويــل خاصــة إذا قمــت بشــرا إصــدار خــاص أو نســخة محــدودة، 
إلــى  باإلضافــة  بارتدائهــا  باالســتمتاع  تقــوم  ســوف  وبالتالــي 

المســتقبل. فــي  ثمنهــا  بأضعــاف  بيعهــا 

أول ما تنظر إليه المرأة في الرجل 
ال شعوريًا ساعة يده

تعكس الساعة الفاخرة المركز 
االجتماعي لمرتديها 
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30 أبريــل وحتــى  تحتضــن مدينــة بــازل السويســرية، بــدًءا مــن 
للســاعات  الدولــي  وورلــد  بــازل  معــرض  فعاليــات  مايــو،   5
عشــاق  لجميــع  منتظــرة  وجهــة  يعتبــر  حيــث  المجوهــرات، 
التــي  اإلبداعــات  آخــر  علــى  لإلطــالع  والمجوهــرات  الســاعات 

العالميــة. العريقــة  والســاعات  المجوهــرات  دور  صاغتهــا 
الفخامــة تحــت مظلة واحدة

للســاعات  عالمــي  معــرض  أول   Baselworld معــرض  ويُعــد 
الصلــة.  ذات  والصناعــات  الكريمــة  واألحجــار  والمجوهــرات 
تحــت  العالميــة  التجاريــة  العالمــات  إنــه يحتضــن جميــع  حيــث 
وتــاغ  وشــوبارد  فيليــب  وباتــك  رولكــس  منهــا  واحــدة،  مظلــة 

هويــر وهوبلــوت وبريتلينــغ، ويشــهد تغطيــة إعالميــة واســعة 
بــازل  يعتبــر  كمــا  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن  حاشــًدا  وحضــوراً 
ــة الكبــرى  ــة تقــدم عليهــا العالمــات التجاري وورلــد منصــة حصري
للســاعات والمجوهــرات مــن ابتــكارات العــام لجمهــور دولــي 

جديــد. كل  ينتظــر 
6 أيــام،  إلــى منصــة رئيســية  وتتحــول مدينــة بــازل، علــى مــدار 
لصناعــة وتجــارة الســاعات والمجوهــرات، تتبــارى فيــه كبريــات 
الســاعات  مــن  الرائــدة  العالميــة  والمــاركات  الشــركات 
والمجوهــرات لتقديــم الجديــد لديهــا وكذلــك إبــرام أكبــر قــدر 
المهتميــن  أنظــار  تتوجــه كافــة  الصفقــات، كمــا  مــن  ممكــن 

الراية واكبت حصرًيا مشاركة دور المجوهرات القطرية منذ 14 عاًما 

 BASELWORLD
 الملتقى المنتظر لعشاق الفخامة 
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أســواق  مختلــف  فــي  والمجوهــرات  الســاعات  بصناعتــي 
واإلعالمييــن  والموزعيــن  البيــع  وكالء  مــن  العالــم،  ومناطــق 
وحتــى الزبائــن إلــى هــذا الحــدث بعيــن اإلهتمــام  كونــه يمثــل 

والمجوهــرات. للســاعات  ســنويًا  عرســًا 
صناعــة  فــي  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  كافــة  وتجتمــع 
وورلــد  بــازل  معــرض  فــي  العالميــة  والســاعات  المجوهــرات 
الــذي يكــون المنصــة الوحيــدة التــي ال مثيــل و ال ســابق لهــا، 
واآلالت  واللؤلــؤ  واأللمــاس  الكريمــة  األحجــار  قطاعــات  وأيضــًا 

القطــاع. هــذا  مــن  المتفرعــة  األقســام  وباقــي  والمعــدات 
تجمع عالمي

ويجمــع معــرض بــازل وورلــد 1500 عالمــة تجاريــة مــن بيــن أكثــر 
يســتقبل  و  العالــم.  فــي  وفخامــة  شــهرة  التجاريــة  العالمــات 
هــذا المعــرض 4000 صحفــي قادميــن مــن كل أنحــاء العالــم، 

كمــا يســتقبل أيضــًا الــزوار مــن كافــة أنحــاء العالــم.
ففــي المعــرض يتلقــي الــزوار مــن أكثــر مــن مائتــي بلــد لمتابعــة 
الــذي  المعــرض  هــذا  فــي  يتجولــون  حيــث  الصناعــة،  هــذه 

واالســتلهام  لالســتيحاء  مربــع  متــر  ألــف   141 مســاحته  تبلــغ 
رائعــة،  بطريقــة  تُعــرض  التــي  واالبتــكارات  اإلبداعــات  مــن 
أحــدث وأشــهر  الجديــدة ولشــراء  التوجهــات  وأيضــًا الكتشــاف 

المعروضــة. والتشــكيالت  المجموعــات 

منصة ال مثيل لها لعرض آخر 
صيحات األحجار الكريمة واأللماس 

واللؤلؤ

1٥00 عالمة تجارية شاركت تعتبر 
األشهر واألفخم عالميًا

100 ألف زائر و4 آالف صحافي 
يتوافدون لـ»بازل وورلد«
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األلماس 
ليس مجرد حجر ثمين

كتبت : حنان بديع 

وأجمــل  أثمــن  مــن  األلمــاس  يعــد 
علــى  العالــم،  فــي  الجواهــر  أنــواع 
التــي  مكوناتــه  بســاطة  مــن  الرغــم 
ال تعــدو أن تكــون كربونــًا تحــول فــي 
باطــن األرض بفعــل الحــرارة والضغــط 
الشــديدين إلــى حجــر شــديد القســاوة، 
وقــد  حديــد،  يقطعــه  وال  نــار  تحرقــه  ال 
عــرف اإلنســان منــذ آالف الســنين بحبــه 
وشــغفه بهــذا المعــدن النفيــس الــذي 
شــنت مــن أجلــه الحــروب وســقط مــن 

الضحايــا!! أجلــه 
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ــه  ــه وندرت ــر ونقائ ــذا الحج ــال ه ــى جم ــان عل ــف اثن ال يختل
ــب  ــن الح ــه م ــز إلي ــا يرم ــوب بم ــر القل ــو يأس ــحره، فه وس
ــرات  ــن المجوه ــاس م ــر األلم ــا يعتب ــق، كم ــي والتأل النق
المشــاعر  عــن  التعبيــر  فــي  تســاعد  التــي  النــادرة 
اإلنســانية العميقــة، والحــب وااللتــزام والعاطفــة األبديــة. 
فهديــة مــن األلمــاس فتجعــل لحظــات الحيــاة أكثــر بهجــة 

ــد. ــى األب ــى إل وال تنس
ــدن  ــذا المع ــن ه ــه ع ــا ال نعرف ــر مم ــاك الكثي ــن هن ولك
المجوهــرات  تلــك  لعشــاق  أهمهــا  نوجــز  الثميــن 
والوانــه  أنواعــه  بكافــة  األلمــاس  مــن  المصنوعــة 

وأشــكالة..:
ــان،  ــا اإلنس ــادة عرفه ــب م ــى وأصل ــو أقس ــاس ه * األلم
اليونانيــة    الكلمــة  مــن  مشــتقة  وكلمــة  )ديامونــد( 

القديمــة »أدامــاس« أو »أدامــو« وتعنــي الصالبــة.
* اعتبــر األلمــاس أول عملــة ماديــة عرفها العالــم، خصوصًا 
فــي شــرق الهنــد وغربهــا. واســتخدمت قبائــل العــرب البدو 
فــي أفريقيــا والشــرق األوســط كلمــة أذامــاس أو األلمــاس 

لوصــف األحجار النــادرة. 
ــة  ــر الخارق ــوة الحج ــه ق ــاس لدي ــاء أن األلم ــد القدم * اعتق
بســبب قدرتــه علــى التوهــج ليــال. ويحتــوي علــى خصائص 
ــدئ  ــا يه ــة، م ــة وعالجي ــة وخيالي ــطورية وخرافي ــحرية أس س
مــن األمــراض العقليــة ويحمــي مــن النوبــات الشــيطانية 
واألرواح والكوابيــس الليليــة ويعطــي دعمـــًا غيــر محــدود 

وشــجاعة للمحــارب فــي ســاحة المعركــة.
* يتكــون األلمــاس مــن عنصــر الكربــون األساســي المركز 
ــط  ــرارة والضغ ــه للح ــبب تعريض ــدًا بس ــة ج ــة عالي بدرج
العالــي جــدًا تحــت طبقــات األرض.. وتتــم عمليــة التحــول 
ــل  ــاس داخ ــكل األلم ــى ش ــي إل ــكل الكربون ــن الش م

ــن األرض. ــي باط ــة ف ــة الذائب ــم البركاني الحم
* يتميــز األلمــاس بطبيعــة ملســاء. ويعتمــد تكويــن 
ــا.  ــودة فيه ــر الموج ــوع العناص ــى ن ــادرة عل ــار الن األحج
ــرارة،  ــط والح ــت الضغ ــر تح ــذه العناص ــد ه ــب أن تتح ويج
وأن تتــم عمليــة التبريــد بوقــت محــدود لتتشــكل القطــع 
الكرســتالية. لهــذا الســبب، يتواجــد األلمــاس بشــكل 

أكبر قطعة ألماس هي كوكب 
يبعد عنّا 4,000 سنة ضوئية 
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خــاص فــي مناطــق دون غيرهــا، األمــر الــذي يجعله 
ــود. ــادر الوج ــام ن ــكل ع بش

* قبــل 3.3 مليــار ســنه تقريبــًا وعلــى عمــق مائتــي 
الكربــون  تطــور  األرض  ســطح  تحــت  كيلومتــر 
وتشــكل وتّحــول إلــى األلمــاس تحــت ضغــط 
وحــرارة عاليــة جــدًا لمــدة طويلــة تصــل إلــى 
مالييــن الســنين. وبحســب النظريــات الجيولوجيــة 
فــإن القــارة الكبــرى انقســمت قبــل مائــة مليــون 
ســنة تقريبــا إلــى أمريــكا الجنوبيــة وأفريقيــا 
والهنــد وأســتراليا والقطــب الجنوبــي وكلهــا 
ــاس. ــن األلم ــة م ــات ضخم ــى مخزون ــوي عل تحت
انتقالــه  ويتــم  األرض  تحــت  األلمــاس  يخــزن   *
إلــى  واألنهــار  والبراكيــن  الطبيعــة  بواســطة 
الشــاقة  الرحلــة  هــذه  وخــالل  أخــرى.  مناطــق 
والطويلــة،  فــإن األلمــاس يتغيــر شــكلة ونعومتــه 
ويصغــر حجمــا وأحياننــا يدمــر حســب طبيعــة 

النقــل والناقــل

اعتقد القدماء بأنه 
يحتوي على خصائص 

سحرية وعالجية

مدينة أنتويرب 
البلجيكية عاصمة 

األلماس في العالم

جميع األلماس في 
العالم، ال يمكنه ملء 

باص صغير

شركة سويسرية تحول 
رماد الموتى الى ألماس
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ــي،  ــاز الطبيع ــرول والغ ــتخراج البت ــة الس ــة مماثل * بطريق
ــكل  ــي تش ــة الت ــة الطريق ــاس بدراس ــتخراج األلم ــم اس يت
خاللهــا داخــل الحمــم البركانيــة. وقــد يســتخرج مــن 
الصخــور المضيفــة لأللمــاس أو مــن بيــن الرمــال واألحجــار 

ــرى األخ
* تقــع غالبيــة مناجــم األلمــاس فــي وســط وجنــوب 
أفريقيــا. ويوجــد كميــات مــن األلمــاس فــي كنــدا وروســيا 
ــون  ــادل 130 ملي ــا يع ــتخرج م ــتراليا. ويس ــل وأس والبرازي
قيــراط، أو 26 ألــف كيلوغــرام، مــن األلمــاس ســنوًيا، أي مــا 

ــي. ــار دوالر أمريك ــه 9 ملي ــادل قيمت يع
اللــون،  لأللمــاس:  مميــزة  خصائــص  أربــع  ويوجــد   *
والقيــراط، والوضــوح، والقطــع. وتعتبــر هــذه  الخصائــص 
بغايــة األهميــة، إذ بنــاء عليهــا يتــم تقديــر ثمــن األلمــاس 

ــة ــه الجمالي وقيمت
ــن 24  ــي م ــرن الماض ــي الق ــاس ف ــات األلم * زادت مبيع
ــار  ــي 56 ملي ــف أي حوال ــن الضع ــر م ــى أكث ــار دوالر إل ملي
البلجيكيــة  أنتويــرب  مدينــة  1995تعتبــر  العــام  فــي 
عاصمــة األلمــاس فــي العالــم. ولكــن، انتقلــت حوالــي 

ــد. ــى الهن ــاس إل ــة األلم ــن صناع ــة م 90  بالمئ
ــاص  ــلء ب ــه م ــم، ال يمكن ــي العال ــاس ف ــع األلم * جمي
صغيــر، ويعتبــر األلمــاس نــادر جــدا، وخصوصــًا األنــواع ذات 

ــة. ــودة العالي ــر، والج ــم الكبي الحج
* يعتبــر األلمــاس مــن بيــن أعظــم كنــوز األرض المميــزة. 

ــي  ــر حوال ــن العم ــغ م ــفة تبل ــار المكتش ــدث األحج وأح
مليــار ســنة وأقدمهــا حوالــي 4.2 مليــار عــام. وتأتــي فــي 

ــوان. ــكال واألل ــام واألش كل األحج
ــوب  ــي جن ــع ف ــاس تق ــة باأللم ــع الغني ــم المواق * أه

أفريقيــا، وكنــدا، وروســيا، وأســتراليا، والهنــد.
* الحــظ العلمــاء نجمــًا نابضــًا فــي مجرتنــا درب التبانــة، 
وجــود  اكتشــفوا  النجــم  هــذا  بتتبــع  قامــوا  وحيــن 
ــاس! ــن األلم ــه م ــون بأكمل ــه ويتك ــدور حول ــب ي كوك
ــد  ــب يبع ــي كوك ــذه ه ــة ه ــاس العمالق ــة األلم فقطع

ــة. ــنة ضوئي ــا 4,000 س عنّ
ــًا  ــًا غريب ــرية، نهج ــزا«  سويس ــركة »ألجودان ــلكت ش * س
ــل  ــك بتحوي ــى، وذل ــرى الموت ــد ذك ــع لتخلي ــر متوق وغي
رمادهــم إلــى ألماســة يمكــن ارتداؤهــا وتعليقهــا ، 
ويحتــوي الجســم البشــري، وفقــًا لموقــع الشــركة، علــى 
ــرق،  ــد الح ــى بع ــا تبق ــون، ٪2 منه ــادة الكرب ــن م ٪18 م
لصناعــة  الشــركة  تســتخدمه  الــذي  الكربــون  وهــو 

األلماســة.

اعتبر األلماس أول عملة 
مادية عرفها العالم

تقع غالبية مناجم 
األلماس في وسط 

وجنوب أفريقيا 
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هي وهو :

مجوهــرات  قطعــة  مجــرد  ليســت  الخطوبــة  دبلــة 
ــّدس  ــاط المق ــو الرب ــل ه ــا، ب ــرأة بإصبعه ــا الم ترتديه
الــذي يشــهد علــى عالقتهــا بشــريكها، لهــذا يبقــى 
اختيــار الدبلــة يحتــاج للكثيــر مــن الوقــت والتفكيــر، 

لكــي تختــاري مــا يناســب ذوقــِك وشــخصيّتِك.

ولكــن مــاذا تعنــى دبلــة الخطوبــة وإلــى أي عصــر 
ــن  ــي اليمي ــة ف ــة الخطوب ــاذا دبل ــا؟ ولم ــع تاريخه يرج

ــمال ؟؟  ــي الش ــزواج ف وال
خاتــم الخطوبــة مــن التقاليــد الفرعونيــة القديمــة، 
وأول مــن اتبــع ذلــك التقليــد هــم القدمــاء المصريــون، 
ــون  ــوا يتعامل ــي كان ــود الت ــك أن النق ــي ذل ــبب ف والس
بهــا كانــت علــى هيئــة حلقــات ذهبيــة، وأن وضــع 

دبلة الخطوبة
أناقة وفخامة ورباط
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ــى  ــدل عل ــة ي ــع العروس ــي اصب ــات ف ــذه الحلق ــدى ه إح
أن العريــس قــد وضــع كل أموالــه وكل مــا يملــك تحــت 

ــا !!  تصرفه
أمــا فــي عصــر الرومــان فــكان العروســان يرتديــان 
ــى  ــل عل ــذا دلي ــهما وه ــى رأس ــور عل ــن الزه ــا م طوق
ارتباطهمــا، وتحــول الطــوق بعــد ذلــك إلــى خيــط 

ملــون يتلــف حــول أصبــع الخنصــر.
وعنــد اإلغريــق قيــل إن أصلهــا مأخــوذ مــن عــادة قديمــة، 
حيــث عنــد الخطوبــة توضــع يــد الفتــاة فــي يــد الفتــى 
ويضمهمــا بقيــد حديــدي عنــد خروجهمــا مــن بيــت أبيهــا، 
ثــم يركــب هــو جــواده وهــى ســائرة خلفــه ماشــية مــع 

هــذا الربــاط حتــى يصــال إلــى بيــت الزوجيــة!!.
الخطوبــة  عنــد  اليميــن  فــي  الدبلــة  قصــة  وعــن 
والشــمال فــي الــزواج، فترجــع إلــى أن اليــد اليميــن هــي 
ــة  ــة الخطوب ــى حال ــد، وف ــن العه ــا يمي ــف به ــي نحل الت
ــرف  ــدا للط ــى عه ــا أعط ــد فيهم ــن كل واح ــا الطرفي هن

ــد. ــيرتبطان لألب ــا س ــر أنهم اآلخ
ــد  ــن الي ــع م ــع الراب ــي األصب ــم ف ــع الخات ــد وض وتقلي
اليســرى فــي الــزواج لــه عالقــة بشــريان يمتــد مــن 
األصبــع ويتصــل مباشــرة بالقلــب، ويعــرف بشــريان 

الحــب »فينــا أموريــس«.
ــة  ــن اإلمبراطوري ــى زم ــع إل ــري فيرج ــكل الدائ ــا الش أم

الدبلة العريضة ال تبطل 
موضتها على اإلطالق

إلطاللة مختلفة اعتمدي 
على األحجار الملونة 
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مــن  مصنوعــا  آنــذاك  الخاتــم  كان  حيــث  الرومانيــة، 
الصلــب ليشــكل رمــزا للصالبــة والمتانــة، وأيضــا لعــدم 
توافــر الذهــب فــي ذلــك العهــد، والشــكل الدائــري 

يمثــل االســتمرار والثبــات لصياغتــه.
وقــد قيــل إن النمــاذج األولــى التــي شــكلت خاتــم 
الــزواج كانــت تصنــع مــن جزأيــن يتصــالن بواســطة 
ــة  ــف الحلق ــة نص ــه المقبل ــل لعروس ــدم الرج ــدة، يق عق
إتمــام  وعنــد  الثانــي،  بالنصــف  لنفســه  ويحتفــظ 
زفــاف  خاتــم  ليكتمــل  القطعتــان  تجمــع  المراســم 

العــروس.
وبالنســبة لحفــر التواريــخ وعهــود األزواج فقــد بــرزت فــي 
ــى  ــا إل ــك« و«مع ــارات »احب ــر كعب ــادس عش ــرن الس الق
ــين،  ــمى العروس ــى ألس ــرف األول ــا، واألح ــد« وغيره األب

وهــذا التقليــد ال يــزال محافظــا علــى مكانتــه حتــى 
ــذا. ــا ه يومن

ودخــول األلمــاس فــي بعــض الدبــل لــه خصوصيــة 
خاصــة، حيــث إن األلمــاس هــو الحجــر الــذى ال يُقهــر 
ويرمــز إلــى الحــب األزلــي، وبــرز فــي بعــض التصميمــات 
أن الدبلــة مرصعــة بثــالث ألماســات ترمــز إلــى الماضــي 

ــب. ــل الح ــؤرخ مراح ــتقبل لت ــر والمس والحاض
لــم يعــد شــكل الدبلــة يعتمــد علــى اللــون الذهبــي أو 
ــروز  ــون ال ــة بالل ــار الدبل ــِك اختي ــط، فيمكن ــي فق الفض
ــة  ــاٍو، بخاص ــكل متس ــار بش ــة بـــ األحج ــة، المرّصع الرفيع

ــة. ــة وأنوث ــر رّق ــر أكث ــة، لمظه ــد النحيف للي
ــار،  ــة بـــ األحج ــم المرصع ــة الحج ــيطة رفيع ــة البس الدبل
ــاطة،  ــدوء والبس ــن اله ــث ع ــي تبح ــة الت ــب الصبيّ تناس

خاتم الخطوبة من التقاليد 
الفرعونية القديمة
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ــم  ــط الحج ــم متوس ــة الخات ــِك إضاف ــك يمكن ــع ذل وم
ــاويرِك  ــبات ومش ــي المناس ــة ف ــع الدبل ــه م ــا، لترتدي أيًض

ــة. المختلف
ــا  ــل موضته ــي ال تبط ــواع الت ــن األن ــة م ــة العريض الدبل
القطعــة  هــذه  طبيعــة  وأّن  بخاصــة  اإلطــالق،  علــى 
ســتظّل معــِك إلــى األبــد، لهــذا يجــب أن يبقــى اختيارهــا 
عــن اقتنــاع تــام، كمــا يقولــون الوقــع بغرامهــا مــن أول 
ــي  ــة، والت ــة المفتوح ــة العصري ــا الدبل ــا لفتن نظرة.كم

القــت رواًجــا كبيــًرا فــي عالــم المجوهــرات بالفتــرة 
ــّفاف،  ــر الش ــع الحج ــا م ــِك اختياره ــذا يمكن ــة، له الماضي

ــة. ــار الملون ــى األحج ــدي عل ــة اعتم ــة مختلف أو إلطالل
العمليــة،  الخيــارات  مــن  الطبقيــة  الدبلــة  اختيــار 
المرصــع  الخاتــم  مــع  الملفوفــة  الرفيعــة  كالدبلــة 
بـــ األحجــار بيضويــة الشــكل، ذات الطابــع الملكــي، 
لمظهــر فخــم وراٍق، يناســب الصبيّــة غيــر المتــرددة 

نفســها. مــن  والواثقــة 

الخاتم في األصبع الرابع من اليد 
اليسرى له عالقة بشريان يتصل 

مباشرة بالقلب، ويعرف بشريان 
الحب 
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كيف تجعل الرياضة 
عادة يومية ممتعة!؟

الملف الطبي
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إعداد وترجمة سماح عماش

كنهــج  الرياضــة  ممارســة  فــي  مشــكلة  تواجــه  كنــت  إذا 
يومــي، فأنــت لســت وحــدك، فالكثيــر منــا يناضــل فــي الخــروج 
مــن دائــرة الروتيــن والكســل كــي ينعــم بالفوائــد العظيمــة 
والصحــة  والنــوم  والمــزاج  الطاقــة  تحســين  مــن  للتماريــن 
هنــاك  ولكــن  واالكتئــاب،  القلــق  مــن  الحــد  إلــى  العامــة 
الكثيــر مــن األســباب قــد تعيقنــا عــن اتخــاذ الخطــوة األولــى 
كاالنشــغال فــي العمــل أو ضعــف الصحــة أو الكســل، أو قلــة 

الدافــع ممــا يجعــل المهمــة صعبــة.
الرياضــة عــادًة مــا تتطلــب منــك  فــي الحقيقــة إن ممارســة 
امتــالك العــزم علــى البــدء والمتابعــة، وتأكــد أنــه مهمــا كان 
عمــرك أو مســتوى لياقتــك البدنيــة،  فهنــاك خطوات بســيطة 
يمكنــك اتخاذهــا لجعــل التماريــن الرياضيــة عــادة مســتمرة، 

ونشــاط ممتــع يدخــل التغييــر إلــى حياتــك. 

1-ابدأ بوضع أهداف سهلة
تجّنــب فــي البدايــة وضــع أهــداف صعبــة التحقيــق كممارســة 
الرياضــة لمــدة ســاعة يوميــًا أو أكثــر، 5 مــرات فــي األســبوع، 
ازداد  أو أكثــر صعوبــة، كلمــا  ألنــه كلمــا كان هدفــك كبيــراً، 
فشــلك، لذلــك مــن األفضــل أن تبــدأ بأهــداف ســهلة اإلنجــاز، 

وبعدهــا يمكنــك االنتقــال إلــى أهــداف أكثــر تحديــًا.

2- اختر األنشطة التي تجعلك تشعر بالسعادة 
والثقة
تجعلــك  صعبــة  تماريــن  ممارســة  البدايــة  فــي  اختــرت  إذا 
تشــعر بعــدم الكفــاءة أو عــدم المتعــة، فمــن غيــر المرجــح 
ال  أنشــطة  تختــار  ال  المثــال  ســبيل  علــى  بهــا،  ســتلتزم  أنــك 
تســتهويك كرفــع األثقــال لمجــرد أنــك تعتقــد أن هــذا مــا يجــب 
عليــك فعلــه، وبــداًل مــن ذلــك، اختــر األنشــطة التــي تناســب 
التــي تســتمتع  نمــط حياتــك وقدراتــك وذوقــك، واألنشــطة 

حقــًا بأدائهــا.
التــي  األنشــطة  مــن  متنوعــة  بمجموعــة  القيــام  أن  كمــا   
تحبهــا كالمشــي، التنــس، ركــوب الدراجــات، دروس األيروبيك، 
ســيضمن لــك الشــعور بالفرح الــذي يجعلك تؤديها باســتمرار 

بغــض النظــر عــن الطقــس أو الوقــت مــن اليــوم.

3-اجعل التمرين أولوية
أمــراً  الرياضــة  ممارســة  جعــل  ينبغــي  اللياقــة  خبــراء  يقــول 
غيــر قابــل للتفــاوض، أي وضعــه فــي الجــدول الزمنــي لليــوم، 
ووفقــًا للخبــراء، إذا كنــت تواجــه مشــكلة فــي وضــع التمريــن 
نفســك،  مــع  مهًمــا  موعــًدا  فاعتبــره  الزمنــي،  جدولــك  فــي 
وضعــه فــي جــدول أعمالــك اليومــي، وهنــاك ميــزة لذلــك، 
وهــي تعّلــم األصدقــاء وأفــراد األســرة أن التمريــن هــو جــزء مــن 
نظامــك اليومــي وهويتــك، ممــا يجعلهــم يتخلــون عــن قــول 

أشــياء مثــل، »لمــاذا ال تأخــذ األمــر بســهولة اليــوم؟«.

4-حاول المداومة على ممارسة الرياضة
تحولــه  أســابيع   6 لمــدة  عمــل  أي  تأديــة  علــى  المداومــة  إن 
إلــى عــادة ال يمكــن االســتغناء عنهــا، كمــا أن نتائــج ممارســة 
الرياضــة علــى صحتــك وجســدك ستشــجعك بدورهــا علــى 

االنتظــام، وجعــل الرياضــة عــادة يوميــة.

5-استعن بمدرب لياقة
أكنــت  ســواء  ضــروري  أمــر  هــو  لياقــة  بمــدرب  االســتعانة  إن 
وافــداً جديــداً إلــى عالــم اللياقــة، أو كنــت تحتــاج فقــط لبعــض 
التوجيــه، فالمــدرب يســاعدك بالتأكيــد علــى تحديــد أهدافــك 
ــب  ــي تناس ــة الت ــع الخط ــة وض ــة، وكيفي ــة الرياض ــن ممارس م
حــول  يرشــدك  كمــا  عمومــًا،  الصحــي  ووضعــك  أهدافــك، 

كيفيــة أداء التماريــن بشــكل صحيــح.

-6انضم إلى نادي رياضي
عنــد  أكبــر  بشــكل  متعــة  إلــى  الرياضــة  ممارســة  تتحــول 
كمــا  المقربيــن،  أصدقائــك  برفقــة  النــادي  إلــى  انضمامــك 
ذلــك  إلــى  إضافــة  األصدقــاء،  مــن  المزيــد  النــادي  يكســبك 
إلنجــاز  والتحــدي  بالمنافســة  النــادي  أجــواء  فــي  تشــعر 
المتدربيــن  خبــرات  مــن  االســتفادة  يمكنــك  كمــا  أهدافــك، 
الذيــن يمتلكــون خبــرة طويلــة فــي كيفيــة اســتخدام األجهــزة 
وأداء التماريــن، وفــي العمــوم تشــكل األجــواء فــي النــادي 

لــك. اإليجابــي  والدافــع  الحمــاس  مــن  نوعــًا 
وإذا كان النــادي ال يــروق لــك ألســباب ماديــة أو غيرهــا، يمكنــك 
مناســب  مــكان  وتخصيــص  المنــزل  فــي  الرياضــة  ممارســة 

 اختيار األنشطة المتنوعة الممتعة 
المناسبة لقدراتك 

 المداومة على الرياضة لمدة 6 
أسابيع تحولها إلى عادة 
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أو  منزلــك،  مــن  قريــب  ملعــب  إلــى  الذهــاب  أو  التهويــة،  وجيــد 
متنــزه قريــب بحيــث تســتمتع بــأداء التماريــن فــي الهــواء الطلــق.

7-كن مرنًا باختيار وقت التمارين

ال تُصّعــب األمــر عليــك فيمــا يتعلــق بالوقــت المناســب لممارســة 
نمــط  يناســب  الــذي  الوقــت  اختيــار  يمكنــك  حيــث  التماريــن، 
حياتــك أو الوقــت الــذي تكــون فيــه أكثــر نشــاطًا وحيويــة، فــإذا 
لــم تكــن مثــاًل شــخًصا صباحيــًا، يمكنــك ممارســة الرياضــة فــي 
المســاء، وكذلــك تجّنــب إجبــار نفســك لممارســة الرياضــة فــي 

األوقــات غيــر المناســبة قبــل العمــل مثــاًل.

8- أزل كل العقبات 
ممارســتك  أمــام  تقــف  أنهــا  تعتقــد  عقبــة  أي  تزيــل  أن  حــاول   
منــك  يأخــذ  مالبســك  تجهيــز  بــأن  تتــذرع  كنــت  فــإذا  للرياضــة، 
ليــاًل، كــي تســتطيع  كل الوقــت فــي الصبــاح، حــاول تجهيزهــا 
بعــد االســتيقاظ االنطــالق مباشــرة إلــى الجيــم، وإذا كنــت تتــذرع 
بصعوبــة الذهــاب للجيــم بعــد العمــل ألن الذهــاب للبيــت الرتــداء 
مالبــس الرياضــة يأخــذ وقتــك، حــاول أن تجلــب مالبــس الرياضــة 

الحلــول ألي عقبــة تواجهــك.  معــك، باختصــار يمكنــك وضــع 

9- أقرن التمرين بشيء تستمتع به
ــا  ــك دمجه ــف يمكن ــا، وكي ــتمتع به ــي تس ــطة الت ــي األنش ــر ف فك

الملف الطبي
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فــي نهجــك اليومــي لممارســة التماريــن، كأن تشــاهد التلفزيــون 
وأنــت تركــب دراجــة ثابتــة، أو تتحــدث مــع صديــق وأنــت تمشــي، 
أو تلتقــط صــوراً فــي نزهــة خالبــة، أو تمــارس التماريــن علــى وقــع 

الموســيقى التــي تحبهــا.

01-انتبه لجسمك أثناء الرياضة
إن اســتخدام تقنيــة التركيــز الذهنــي علــى جســمك أثنــاء التمريــن 
تدفــق  يمنــع  كمــا  للجســم،  العامــة  الجســدية  الصحــة  يحســن 

األفــكار الســلبية والمخــاوف ممــا يخفــف مــن التوتــر والقلــق.
 ويتحقــق التركيــز الذهنــي مــن خــالل من خالل التركيز على شــعور 
جســمك أثنــاء ممارســة الرياضــة، إيقــاع تنفســك، والطريقــة التــي 

تضــرب بهــا قدميــك علــى األرض، وتثنــي عضالتــك وأنــت تتحــرك، 
وحتــى الطريقــة التــي تشــعر بهــا مــن الداخــل. 

11- تجنب المبالغة في التدريب
تصلــب  أو  العضلــي  الشــد  ببعــض  تصيبــك  الرياضــة  ممارســة 
العضــالت خاصــة فــي األيــام القليلــة األولــى، فــإذا كنــت تشــعر 
بالمــرض والتعــب المفــرط، فقــد يتعبــك التدريــب الشــاق، كمــا 
علــى  قدرتــك  تضعــف  قــد  والمجهــدة  المكثفــة  التمرينــات  أن 
التماريــن مــن  التــدرج بممارســة  األفضــل  المداومــة، لذلــك مــن 
األســهل لألصعــب، وعلــى فتــرات ليســت قريبــة جــداً، كمــا يُفضــل 

وضــع برنامــج يتناســب مــع لياقتــك وأهدافــك.

 التدرّج بممارسة 
التمارين وتجنّب 

التمرينات المكثفة 
والمجهدة 
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يدحضها خبراء العلوم والصحة

خرافات عن ممارسة التمارين
تمنعك من تحقيق أهدافك

اإلحماء يزيد تدفق 
الدم إلى العضالت 

ويقلّل خطر 
اإلصابات فيها 

 قضاء ساعات على 
جهاز الجري ليس 

أسرع طريقة لخسارة 
الوزن

 اتباع نظام غذائي 
بروتيني هو الخطوة 

األساسية لبناء 
النسيج العضلي
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ترجمة وإعداد : سماح عماش

أو  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فيهــا  نتصفــح  مــرة  كل  فــي 
المدونــات الخاصــة باللياقــة البدنيــة، نالحــظ انتشــار الكثيــر مــن 
ومــدى  الرياضيــة،  التماريــن  حــول  الدقيقــة  غيــر  المعلومــات 
ذلــك هــو  مــن  أدائهــا، واألنكــى  الجســم وطــرق  فــي  فعاليتهــا 
الممارســات  فــي  وتبنيهــا  المعلومــات  تلــك  بصحــة  االعتقــاد 
علــى  ســلبية  بنتائــج  ذلــك  يأتــي  قــد  ممــا  اليوميــة،  الرياضيــة 
الجســم، أو يعيــق عــدم تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن الرياضــة، 
لذلــك تابــع قــراءة هــذا المقــال لمعرفــة مــا إذا كانــت الحقائــق 
المزعومــة التــي تؤمــن بهــا مدعومــة فعــاًل بالدراســات العلميــة 
أم ال، بعــد ذلــك، يمكنــك البــدء فــي ممارســة التماريــن الرياضيــة 

أكبــر. بفعاليــة 

خرافة1: تمارين التمدد تمنع اإلصابات
لجعــل  التمــدد  تماريــن  ممارســة  أن  صحيحــًا  ليــس  الحقيقــة: 
ــًا، ممــا  العضــالت تســترخي قبــل التمريــن ســيجعل جســمك مرن
يقلــل مــن فرصــة حــدوث أي تمــزق أو شــد عضلــي، حيــث خلــص 
الباحثــون مــن جامعــة هــال فــي إنجلتــرا إلــى أن التمــدد الثابــت غيــر 
فعــال فــي الحــد مــن حــاالت اإلصابــة المرتبطــة بالتمريــن، وبــداًل 
مــن ذلــك لتقليــل خطــر اإلصابــات فــي العضــالت واألوتــار ينبغــي 
عضالتــك  إلــى  الــدم  تدفــق  لزيــادة  اإلحمــاء  تماريــن  ممارســة 
الحــظ  وقــد  التمريــن،  لممارســة  أفضــل  بشــكل  يعدهــم  ممــا 
الباحثــون فــي دراســة 
أن   ،2018 عــام 
ت  عمليــا
ء   حمــا إل ا

هــي 

التمريــن  فــي  االنخــراط  قبــل  دقيقــة   15 إلــى   5 لمــدة  ضروريــة 
. ئيســي لر ا

ــالت  ــالت والعض ــى عض ــون إل ــول الده ــة 2: تتح خراف
إلــى دهــون

الحقيقــة: إن العضــالت والدهــون نوعــان مختلفــان من األنســجة، 
فالعضــالت هــي عبــارة عــن أليــاف لهــا تركيبــة ومكونــات مختلفــة 
تمامــًا عــن الخاليــا الدهنيــة، وبالتالــي ال يمكــن أن يتحــول نســيج 
أن  االيحــاء  وســبب  تمامــًا،  مختلــف  آخــر  نســيج  إلــى  بالجســم 
عــن  توقفــوا  الذيــن  األشــخاص  أن  لدهــون  تحولــت  العضــالت 
التمريــن لــم يقومــوا بضبــط نظامهــم الغذائــي علــى مســتوى 

نشــاطهم الجديــد. 

خرافة3: تبدأ بفقدان كتلة العضالت بعد أسبوع من 
عدم النشاط

التماريــن  تمــارس  إذا كنــت  قــد يكــون هــذا صحيًحــا،  الحقيقــة: 
للتــو وليــس لوقــت طويــل، ولكــن إذا كنــت تمــارس التماريــن 
فســوف   - أشــهر  ولعــدة  األســبوع  فــي  مــرات  عــدة   - بانتظــام 
يســتغرق األمــر وقًتــا أطــول مــن ســبعة أيــام حتــى تتالشــى قوتــك، 
فوفًقــا لدراســة نشــرت عــام 2007 ، »يتــم الحفــاظ علــى أداء القوة 
بشــكل عــام لمــدة تصــل إلــى أربعــة أســابيع مــن عــدم النشــاط«.

خرافــة 4: اإلكثــار مــن تماريــن الكارديــو يجعلك تخســر 
ــن الوزن ــد م المزي

معــدل  تزيــد  التــي  التماريــن  بالكارديــو  المقصــود  الحقيقــة: 
ضربــات القلــب كالمشــي والركــض، وفــي الحقيقــة إن قضــاء 
ســاعات علــى جهــاز الجــري مثــاًل هــو ليــس أســرع طريقــة لخســارة 
الــوزن، فوفًقــا لمايــو كلينــك، فــإن حوالــي 3500 ســعرة حراريــة 
تعــادل رطــًلا واحــًدا مــن الدهــون، وبالتالــي لحــرق رطــل الدهــون 
هــذا يجــب أن تجــري 35 ميــًلا، فالشــخص العــادي يحــرق حوالــي 
أنــك  يعنــي  مــا  الركــض،  مــن  ميــل  لــكل  حراريــة  ســعرة   100
لكــي تحــرق رطــًلا واحــًدا مــن الدهــون، يجــب أن تجــري 35 
ميــًلا، أي بمــا يعــادل القيــام بســباق ماراثــون ونصــف.
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خرافة 5: الصباح الباكر هو أفضل وقت للتدريب
بــه  تقــوم  التماريــن كأول شــيء  بالتأكيــد ممارســة  الحقيقــة: 
فــي الصبــاح هــو طريقــة رائعــة لبــدء عمليــة التمثيــل الغذائــي 
ممارســة  بشــأن  للقلــق  داعــي  ال  الوقــت  بنفــس  لكــن  لديــك، 
التماريــن الرياضيــة فــي وقــت الحــق مــن اليــوم، فوفقــًا لدراســة 
نُشــرت عــام 2019 ، أن التدريــب بيــن الســاعة 1 بعــد الظهــر و 4 
مســاًء هــو فعــال مثــل التمريــن فــي الصبــاح الباكــر، وفــي النهايــة 
ــًا  يتوقــف األمــر علــى مــا إذا كنــت بطبيعــة الحــال شــخصًا صباحي

أم مســائيًا.

خرافة 6: تمارين المعدة تبرز عضالت البطن المقسمة
البطــن  عضــالت  لشــد  الخاصــة  التماريــن  أن  صحيــح  الحقيقــة: 
 »sit-ups وإبرازهــا كتماريــن الطحــن«crunches« وتماريــن المعــدة« 
تُّعــد ضروريــة لبنــاء العضــالت األساســية، خاصــًة إذا تــم القيــام 
بهــا بشــكل متكــرر وصحيــح بمــا فيــه الكفايــة، إال أنــه ال يمكــن 
الحصــول علــى عضــالت البطــن المقســمة« six-pack abs » بــدون 
تطبيــق نظــام غذائــي جيــد يســاعد فــي حــرق طبقــات الدهــون 
المتكونــة فــي وســط وأســفل البطــن، لــذا فــإن األمــر الرئيســي 
أو  اتبــاع حميــة غذائيــة  البطــن يتلخــص فــي  ابــراز عضــالت  فــي 

يعتبــر  ألنــه  عالــي  بروتينــي  مصــدر  علــى  قائــم  غذائــي  نظــام 
الخطــوة األساســية لبنــاء النســيج العضلــي، كمــا يقلــل الشــعور 

بالجــوع لفتــرة أطــول، ويحافــظ علــى العضــالت.

خرافة 7: يجب أن تكون التمارين ساعة على األقل
 الحقيقــة: وفًقــا لدراســة أجريــت عــام 2012 ، يمكــن لألشــخاص 
نفــس  إظهــار  فقــط  دقيقــة   30 لمــدة  التماريــن  مارســوا  الذيــن 
المكاســب التــي حققهــا األشــخاص الذيــن يمارســون الرياضــة 

لمــدة ســاعة – أو ربمــا أفضــل.
الذيــن  الدراســة  فــي  المشــاركون  خســر  فقــد  المتوســط،  فــي   
مارســوا التماريــن لمــدة 30 دقيقــة يومًيــا ثمانيــة أرطــال فــي ثالثــة 
ــة  ــاعة كامل ــدة س ــن لم ــوا التماري ــن مارس ــر الذي ــا خس ــهر، بينم أش

ســتة أرطــال فقــط. 

خرافة 8: ينبغي أن تتدرب في الجيم يوميًا
الحقيقــة: يعتبــر البعــض أن المزيــد مــن التماريــن يوميــًا يعنــي 
صحــة أفضــل، لكــن فــي الحقيقــة يحتــاج الجســم إلــى بعــض 
بــأن تهــدأ،  الراحــة بعــد التمريــن مــن أجــل الســماح للعضــالت 
فتخطــي مرحلــة الراحــة قــد يــؤدي إلــى تهالــك أليــاف العضــالت.

 ويكافــح الجســم علــى مــدار 24 إلــى 48 ســاعة بعــد التمريــن، 

الملف الطبي
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إلعــادة بنــاء تلــك العضــالت مــن أجــل تحســين قوتهــا، وبالتالــي 
يعيــق  التدريــب  بعــد  التالــي  اليــوم  فــي  الجيــم  إلــى  الذهــاب 
الجســم  يحــاول  التــي  الطاقــة  توجيــه  ويعيــد  العمليــة،  تلــك 
بالتمريــن،  القيــام  إلــى  العضــالت  بنــاء  إلعــادة  اســتخدامها 
لذلــك للحصــول علــى أفضــل النتائــج، يُفضــل قضــاء يــوم أو 

يوميــن فــي األســبوع فــي الجيــم.

خرافة 9: التدريب الموضعي يساعد على فقدان 
الدهون في منطقة معينة من الجسم

الحقيقــة: التدريــب الموضعــي لمنطقــة معينــة ال يؤثــر علــى 
إلنقــاص  تــؤدي  ال  البطــن  تماريــن  مثــاًل  للشــحوم،  خســارتها 
الشــحوم بمنطقــة البطــن، وبالتالــي لفقــدان الشــحوم مــن 
منطقــة معينــة مــن الجســم، يجــب خســارة الشــحوم مــن كل 

الجســم.
نتائــج  تعطــي  أن  المتقطعــة  المكثفــة  للتماريــن  يمكــن 
بعــد  لألكســجين  الجســم  حاجــة  زيــادة  هــو  والســبب  ممتــازة، 
مــن  الكثيــر  اســتهالك  علــى  الجســم  يحــرض  ممــا  التماريــن، 

الحراريــة. الســعرات 
ــا  ــن كلم ــاء التمري ــرّق أثن ــا ازداد التع ــة 10: كلم خراف

ــون ــرق الده ازداد ح

الحقيقــة: خــالل جلســة التماريــن المكثفــة التــي تزيــد نبضــات 
القلــب، قــد تشــعر بــأن الدهــون تخــرج منــك، ولكــن لألســف، هــذا 
مجلــة  فــي   2008 عــام  أجــري  لبحــث  فوفًقــا  الحــال،  هــو  ليــس 
المــاء  التّعــرق تفقــد  فإنــك عنــدك  األمريكيــة،  الصحــة واللياقــة 
وليــس الدهــون، والتعــرق هــو وســيلة لتهدئــة الجســم عــن طريــق 
إطــالق المــاء المخــزن، وبالتالــي كل مــا يعنيــه ذلــك هــو أنــك 

تحتــاج إلــى ترطيــب.

ــة  ــن الهوائي ــن التماري ــرة م ــام بالكثي خرافة11:القي
ــوزن  ــارة ال ــل لخس ــة األفض ــي الطريق ه

القيــام  فــإن  الــوزن،  إنقــاص  الهــدف هــو  إذا كان  الحقيقــة: 
علــى  كالمشــي  الهوائيــة  بالتماريــن  طولــة  ولمــدة  فقــط 
يُعطــي  أال  يمكــن  الثابتــة،  الدراجــة  أو  المشــي،  جهــاز 
لخســارة  المثلــى  الطريقــة  ولذلــك  المرجــوة،  الفائــدة 
تماريــن  مــع  الهوائيــة  التماريــن  مشــاركة  هــي  الــوزن 
وزيــادة  العضليــة  الكتلــة  علــى  للحفــاظ  وذلــك  القــوة، 
الســعرات  حــرق  مــن  تزيــد  العضــالت  ألن  قليــاًل،  حجمهــا 
المكثفــة  للتماريــن  أن  كمــا  الراحــة،  أثنــاء  الحراريــة 
الــوزن،  خســارة  فــي  أقصــر  وبوقــت  أكبــر  فائــدة  المتقطعــة 
والحميــة،  الطعــام  مراقبــة  ضــرورة  ننســى  ال  وبالطبــع 

 فقدان الشحوم من منطقة 
معينة يتطلّب خسارة الشحوم 

من كل الجسم
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سياســة  فــي  المســاهمة  علــى  منهــا  تأكيــداً 
الرياضــة،  ممارســة  علــى  تشــجع  التــي  الدولــة 
عبــداهلل  محمــد  »الدكتــور  مجموعــة  أقامــت 
نــادي فــي  رياضيــة  فعاليــة  الطبيــة«  العمــادي 

BMI Fitness ”  “ فــي 11 فبرايــر. وشــهدت الفعاليــة 

النــادي  مشــتركين  مــن  كبيــر  عــدد  مشــاركة 
الفعاليــة  هــذه  وتبــرز  المجموعــة.  وموظفيــن 
المــودة  بجانــب  الرياضــي  النشــاط  أهميــة 
والتعــاون وروح العمــل الجماعــي فــي الجوانــب 

والمهنيــة. الشــخصية 
الرحمــن  / عبــد  الســيد  قــال  الســياق  وفــي هــذا 
محمــد العمــادي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
»الدكتــور محمــد عبــداهلل العمــادي الطبيــة«: » 

ننظــم الفعاليــة ســنويًا للتأكيــد علــى أهميــة الرياضــة  بالنســبة 
مجموعــة  تحــت  المنضويــة  المؤسســات  جميــع  أن  حيــث  لنــا 
مؤسســات  هــي  الطبيــة«  العمــادي  عبــداهلل  محمــد  »الدكتــور 
صحيــة تهــدف الــى تشــجيع الحصــول علــى نمــط حيــاة صحــي 
فباإلضافــة الــى مستشــفى العمــادي، ومبنــى العيــادات الخارجــة، 
المجموعــة  تضــم  الشــمال،   – العمــادي  مستشــفى  وعيــادات 
شــركة 7 ســيرفس للتمريــض،  ومنشــأة صحيــة تكامليــة تضــم 
مركــز »العمــادي للعالجــات الطبيعيــة« ومركــز »رجيــم للتغذيــة« 
نــادي  وهــو  الفعاليــة  بــه  أقيمــت  التــي   ،  »”BMI Fitness ونــادي 
رياضــي مجهــز بالكامــل بأحــدث التجهيــزات والمعــدات الرياضيــة 

قســم  ويضــم  الجــودة،  والعاليــة  المتطــورة 
خــاص بالســيدات وقســم خــاص بالرجــال.«

فــي  تســاهم  الرائــدة  المبــادرة  »فهــذه  وأضــاف: 
الفئــات  مختلــف  مــن  المجتمــع  أفــراد  تشــجيع 
ــاع أســاليب  العمريــة علــى ممارســة الرياضــة واتّب
تســاعد  ذلــك،  علــى  عــالوة  الصحيــة.  الحيــاة 
الوعــي  ورفــع  تعزيــز  فــي  كذلــك  الفعاليــة 
األفــراد  مــن  جيــل  لتنشــئة  الجســدية  بالصحــة 

قطــر«. دولــة  فــي  األصحــاء 
وقــدم نــادي BMI Fitness للموظفيــن، بفضــل مــا 
منصــة  متطــورة،  ومعــدات  أجهــزة  مــن  يضمــه 
لعــرض مهاراتهــم وقدراتهــم الرياضيــة العديــدة. 
األقســام  لموظفــي  فريــدة  فرصــة  قــدم  كمــا 
أواصــر  وتعزيــز  خبراتهــم  ومشــاركة  للتفاعــل  المختلفــة 
الفعاليــة  شــجعتهم  نفســه،  الوقــت  وفــي  بينهــم.  التواصــل 
يتماشــى  بمــا  صحــي،  حيــاة  اســلوب  التبــاع  الســعي  علــى 
قطــر  رؤيــة  عليهــا  شــددت  التــي  البشــرية  التنميــة  ركيــزة  مــع 

 .2030 الوطنيــة 
ــد مــن المســابقات  كمــا شــهد الفعاليــة الرياضيــة  أيضــا العدي
وتــم  والموظفيــن  المشــتركين  بيــن  الرياضيــة  والمنافســات 
بعدهــا توزيــع العديــد مــن الجوائــز القيمــة علــى الفائزيــن. كمــا 
شــارك مركــز »رجيــم للتغذيــة« مــن خــالل توزيــع الوجبــات الغذائيــة 

الصحيــة علــى جميــع المشــتركين.

مجموعة الدكتور محمد عبداهلل العمادي الطبية 
تنظم فعالية رياضية في نادي “BMI Fitness” الرياضي
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ف
شغ

نفذت فيك جريمتي 
بدماء باردة 
فإذا ذهبت 
إني عائدة 
وإذا عدت 

فاني الغزالة الشاردة
يطيب لي..

يطيب لي يا دودة عمري
الزائدة 

أن أكون
على عذاب عينيك

شاهدة

أحبك ..
أحبك جدا

واني بعفوك زاهدة
أسحب ذيول خديعتي 

كأني هارونة..
راشدة 

وأدعي أنك صائدي 
وأنا يا عمري

الصائدة! 
اجتر غنائمي

وبعض جرائمي
وأترك لهواك ..

فتات المائدة

ثم ألني أحبك
أهديك..

انتقامي 
وسالمي 

و حجرا
في مياه غرامي الراكدة

فقط 
ألني أحبك..

أسحب رداء القسوة 
عن جسد النشوة

وللمرة األلف 
أغويك 

أغويك..
وما في سلتي 

تفاحة واحدة !

مقال

بقلم : حنان بديع

واني بعفوك زاهدة
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*اذا مــا تطرقنــا الــى أســباب االضطرابــات اللغويــة عنــد األطفــال: 
مــن  الطفــل  معانــاة  ســبب  تحديــد  دائمــا  الســهل  مــن  فليــس 
اللغــة،  واكتســاب  تعلــم  فــي  اإلخفــاق  أو  اللغــة  فــي  اضطــراب 
فهنــاك عــدد مــن الحــاالت التــي يبقــى ســببها غيــر معــروف حتــى 
مــع إتبــاع أدق الوســائل فــي التشــخيص والتقييــم. لقــد درجــت 
يتــم  أن  والــكالم  اللغــة  باضطرابــات  المختصيــن  لــدى  العــادة 
تقســيم اضطرابــات اللغــة إلــى مجموعتيــن أساســيتين  األولــي 
اضطرابــات  والثانيــة  المحــددة  أو  األساســية  اللغــة  اضطرابــات 
مــن  مجموعــة  نجــد  األولــى  المجموعــة  ففــي  الثانويــة  اللغــة 
األطفــال تعانــي مــن اضطرابــات فــي اللغــة فقــط دون معاناتهــا 

مــن اضطــراب آخــر.
*أمــا عــن المجموعــة الثانيــة مــن االضطرابــات اللغويــة وعلــى 
العكــس مــن المجموعــة األولــى يكــون ســببها واضحــًا حيــث 
يعانــي الطفــل مــن اضطــراب محــدد وتكــون مشــكلة اللغــة أو 
التأخــر فــي اكتســابها ناتجــا عــن هــذا االضطــراب، أي أن اضطــراب 
منهــا  يعانــي  التــي  األساســية  للمشــكلة  ثانــوي  هــو  اللغــة 
الطفــل ومــن هنــا جــاءت التســمية باضطرابــات اللغــة الثانويــة. 
و أهــم العوامــل التــي تســبب حــدوث تأخــر أو اضطرابــات اللغــة 
هــم ثالثــة عوامــل أساســية  أولهــا   ضعــف أو فقــدان فــي حاســة 
الســمع وتختلــف االضطرابــات اللغويــة عنــد إصابــة حاســة الســمع 
فــي شــدتها مــن طفــل إلــى آخــر وذلــك اعتمــادا علــى عوامــل 
وظــروف عديــدة مــن أهمهــا  زمــن حــدوث إصابــة الســمع، فهنــاك 
اختــالف فــي القــدرات اللغويــة بيــن الطفــل الــذي يولــد مصابــا 
يصــاب  الــذي  الطفــل  وبيــن  الســمع  فــي  ضعــف  أو  بفقــدان 
بفقــدان الســمع بعــد اكتســاب اللغــة أو اكتســاب قــدر معقــول 
مــن القــدرات اللغويــة، ففــي الحالــة األولــى تكــون مشــكلة اللغة 
أشــد، ويعتمــد األمــر كذلــك علــى فعاليــة التدخــل المبكــر والتــزود 
الســمع  لمشــكلة  والمالئــم  الصحيــح  الســمعي  بالمعيــن 
فكلمــا كان هنــاك تدخــل مبكــر فعــال وصحيــح، كلمــا تطــورت 

القــدرات اللغويــة بشــكل أفضــل وتمكــن الطفــل مــن اكتســاب 
اللغــة والــكالم واألداء التواصلــي الشــفهي بشــكل جيــد. ومــن 
األمــور األخــرى التــي تعتمــد عليهــا شــدة المشــكلة اللغويــة عنــد 
الســمع  فقــدان  وشــدة  درجــة  هــي  الســمع  بحاســة  المصابيــن 
فالطفــل الــذي يعانــي مــن ضعــف بســيط فــي الســمع ال يتجــاوز 
مســتوى 40 ديســبل dB يختلــف عــن الطفــل الــذي يعانــي مــن 
العميــق والــذي يتجــاوز مســتوى 90  أو  الشــديد  الســمع  فقــدان 

. dB ديســبل
*أمــا عــن ثانــي العوامــل التــي تســبب حــدوث اضطرابــات اللغــة 
ــن  ــدا بي ــة ج ــة وثيق ــاك عالق ــة فهن ــدرات العقلي ــاض الق ــي انخف ه
وبيــن  الذهنيــة  اإلعاقــة  أو  العقليــة  القــدرات  بضعــف  اإلصابــة 
الــذي  الطفــل  (.أن  بــه  المســلم  )ومــن  اللغويــة،  االضطرابــات 
يعانــي مــن انخفــاض فــي القــدرات العقليــة البــد وأن يعانــي مــن 
اضطــراب فــي اللغــة والعكــس ليــس صحيــح. والمالحــظ هنــا أن 
شــدة االضطــراب اللغــوي تكــون أشــد مــن شــدة اإلعاقــة العقليــة 
أي أن يكــون لــدى الطفــل تخلــف عقلــي بســيط ولكــن اضطــراب 
اللغــة يكــون متوســط فــي الشــدة بينمــا الطفــل الــذي يعانــي 
مــن تخلــف عقلــي متوســط تكــون مشــكلة اللغــة مــن الدرجــة 
الشــديدة. ومظاهــر اللغــة عنــد األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة  
هــي الغيــاب كامــل للغــة أو أيــة وســيلة تواصــل ونجــد مثــل هــذا 
االضطــراب فــي حــاالت اإلعاقــة العقليــة الشــديدة. ونالحظ لديهم 
اقتصــار اللغــة علــى بضعــة أصــوات بســيطة يصدرهــا الطفــل 
للتعبيــر عــن حاجاتــه. ونالحــظ أيضــا ضعــف واضــح فــي القــدرات 
اكتســاب  فــي  التأخــر  وأيضــا  والســتقباليه.  التعبيريــة  اللغويــة 
ــر  ــاب مظاه ــي اكتس ــح ف ــطء الواض ــك الب ــكالم. وكذل ــة وال اللغ
مراحــل  فــي  بالبــطء  يتســمون  أنهــم  كمــا  اللغــة.  فــي  معينــة 
التطــور اللغــوي. وهنــاك مظاهــر أخــرى لالضطــراب اللغــوي عنــد 
األطفــال المصابيــن باإلعاقــة العقليــة ال يتســع حديثنــا لذكرهــا 

جميعهــا.

األسباب وراء حدوث 
االضطرابات اللغوية 

والكالمية عند األطفال

بقلم/ أليازي الكواري

3-2
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عايشنا أمهات يليق بهن ذلك االسم فهن رمز للرحمة والحب وهذا 
هو دورهن األول واألهم في الحياة ، وال أنسى المثل القائل )ابحث 
عن االم ( ولكن كما يقال )لكل قاعدة شواذ ( فهناك أمهات ال يليق 

بهن ذلك اللقب . 
يزيد عن نصف قرن  التلفزيون لما  برامجي وعملي في  من خالل 
أحادث ضيفي في  الهواء مباشرة بحيث  أقدمها على  والتي كنت 
بي  اتصلت  يوم  ذات   ، الهاتف  عبر  المكالمات  أتلقى  أو  االستديو 
وأحبك  برنامجك  أحب  أنا  لي  قالت   ، شقيقة  عربية  دولة  من  سيدة 
أنت شخصيا ، وطال الحوار في مدحها للبرنامج ومقدمته فشكرتها 
وسألت هل عندك مشكلة ؟ أجابت بنعم ، ابني الصغير شقي جدا 
وأنا ال احتمل صراخه وطلباته وأعاقبه بحبسه في الحمام لساعات 
طويلة وأسمع صراخه ، وال أهتم لتوسالته وصراخه، ماذا أفعل فهو 
شقي جدا ؟ وكل يوم على هذا الحال !! ثم قالت لي أنا أحبك. أحبي 
نفسك أوال ، وهنا لم أتمالك نفسي أن أقول لها على الهواء )نعم 

هو شقي ألنه ابن ألم مثلك (
بالدهشة  مــمــزوجــة  فــمــي  مــن  الــكــلــمــات  خــرجــت  كــيــف  أدري  ال 
والغضب والحزن على مصير طفل لم يتعدى سنينة األربعة يقضي 
الوقت األطول من حياته بين جدران صماء وأم صماء ال تسمع أنينه 
وبحكم عملي في التلفزيون لمدة قرن وكون برامجي يبث أغلبها 
على الهواء فقد عانيت من سماع قصص تدمى القلب عن حاالت 

كهذه أو أسوأ . 
بالمولود  لتهنئتها  الصديقات  بعض  مع  جلسة  في  صباحا  كنا 
الجديد ، مر الوقت بسرعة وطالت الزيارة الصباحية الى ما بعد الظهر 
، الصغيرة تسأل  ، فردت احدى الصديقات على الهاتف  ورن الهاتف 
أمها ماذا طبختي لنا اليوم يا أمي )انا راجعه من المدرسة جوعانة ( 
، أجابتها األم بلهجة صارمة )ما طبخت شيء افتحي علبة سردين ( 

وأقفلت الهاتف !! وعادت لتتابع حديث النسوة . 
دعتني بناتي الى مطعم في كتارا ، وكان المكان مزدحما ، ورأيت 
سيدة تحمل طفلها الرضيع وتدخن الشيشة بطريقة عجيبة كأنها 
تريد أن تبتلعها ، أما الدخان فأنتم تعلمون من استنشقه ، نهضت 
من كرسيي ألذهب وأتحدث الى تلك األم ولكنني أمسكت نفسي 

رغما عني برجاء من بناتي ، ال أستطيع أن أنسى ذلك المشهد .  

مقال

بقلم : ذهبية جابي
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كنوز اللهجة الشعبية
والتراث  الشعبي  األدب  وعاء  وهي  للتخاطب،  وسيلة  اللهجة 
واللهجة  القادمة.  لألجيال  التراث  لحفظ  مهم  وتدوينها  الشفاهي، 
والكنوز  والدالالت  بالتنوع  وزاخرة  حافلة  القديمة  القطرية  الشعبية 
الجمل  بعض  عرفوا  وإن  يعرفونها  ال  الحالي  الجيل  أبناء  أصبح  التي 
الجهات  على  يتحتم  لذا  لألسف  نطقها  استصعبوا  والكلمات 
المختصة تدوين اللهجة كلغة لها قاموسها ومصطلحاتها ودالالتها 
وجذورها، فاللهجة هي ثمرة التمازج السكاني والعوامل البيئية وهي 
دليل وحدة األرض والمكان، وإثبات األصل الواحد ولألسف اندثر الكثير 
من المفردات الشعبية والبقية مهددة باالندثار بعد أن استحدث الجيل 
الحالي لهجة بعيدة عن اللهجة األم مليئة بالكلمات والمصطلحات 
منها  بالمائة  تسعون  القطرية  الشعبية  اللهجة  إن  حيث  الدخيلة، 
لذا  عميقا،  امتدادا  اللغة  في  جذورها  تمتد  العربية  اللغة  فصيح  من 
نشعر بحسرة عميقة من اندثارها فهي لغة البر والبحر ولغة الغوص 
منهم  تبقى  ما  وهي  بها،  وتحدثوا  األجداد  عاشها  التي  الحياة  ولغة 
والفروقات  االختالفات  لوجدنا  اللهجة  هذه  في  دققنا  لو  الرحيل.  بعد 
المتحدث  هوية  وتثبت  انتماءها  اللهجة  لهذه  تجعل  التي  الجميلة 
قاسية  ومصطلحاتها  الفصحى  إلى  قريبة  الصحراء  أهل  فلهجة  بها، 
كل  أن  اللهجة  هذه  في  والرائع  الصحراوية،  البيئة  قسوة  من  تأتي 
اللغة  أكثر من معنى، تماما كما نجد في جماليات  مصطلح يحمل 
هي  إنما  العصرية  الحياة  وليدة  ليست  الشعبية  لهجتنا  الفصحى. 
بيئات  وأجواء  وثقافة  فكرا  تحمل  العربية  القبائل  للهجات  امتداد 
مكانية، كان لها الدور األكبر في تشكيل هذه اللهجة لذا من المهم 
وندرسها  عليها  لنحافظ  ومنطوقة  مكتوبة  معاجم  في  تدوينها 
لألجيال، فهي إرث ثقافي وموروث أدبي، وهي الجذور التي نمتد منها 

جميعا فال تقطعوا هذه الجذور.
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