
املجوهرات واإلكسسوارات .. أناقة ورفاهية املرأة
امل����ج����وه����رات واإلك�����س�����س�����وارات ت���ع���د م����ن ال��ق��ط��ع 
األساسية الستكمال أناقة املرأة، ومنحها مظهًرا 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  مم��ي��ًزا للظهور ف��ي أبهي ص���ورة، 
أن اإلك���س���س���وارات ب��ات��ت مب��ث��اب��ة أف��ض��ل ال��ه��داي��ا 
املقدمة في العديد من املناسبات املختلفة، وعلي 
إلقتناء  التقليدية  ال��ط��رق  إس��ت��م��رار  م��ن  ال��رغ��م 
إال  املتجر،  إلى  الذهاب  اإلكسسوارات عن  طريق 
الوسائل األسهل واألسرع  أن اإلنترنت أصبح من 
ف��ي ذات ال��وق��ت ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى امل��ن��ت��ج ال��ذي 
فضال  الشراء  عملية  إمت��ام  لسهولة  نظراً  تريده، 
القطع  م��ن  العديد  ملشاهدة  الفرصة  إت��اح��ة  ع��ن 

املختلفة لإلختيار بينهما.
ويقدم موقع » Fashion Diva« 5 حتذيرات يجب 
اإلكسسوارات  إقتناء  عند  اإلعتبار  بعني  تؤخذ  أن 

ملساعدتك على التسوق اآلمن عبر اإلنترنت...
1- إبحث عن بائع سمعته طيبة

ع���دم اإلجن�����راف وراء امل���واق���ع م��ج��ه��ول��ة امل��ص��در، 
البائع  امل��وق��ع وم��ن صحة  م��ن  التحقق  يرجي  ل��ذا 
إتخاذ أي مشتريات من خالل اإلط��الع على  قبل 
من  بالفعل  استفادوا  الذين  الناس  من  التعليقات 

خدماتهم، وكذلك رضا العمالء ونظام الدفع.
2- التحقق من احلجم الصحيح

تأكد من  اإلن��ت��رن��ت  امل��ج��وه��رات على  إقتناء  أث��ن��اء 
إخ��ت��ي��ار احل���ج���م ال��ص��ح��ي��ح وامل���ن���اس���ب م���ع حجم 
ال��ه��ات��ف اخل��ل��وي،  أو أص��اب��ع��ك عبر  ي��دك  معصم 
بعرض صور  تقوم  امل��واق��ع  م��ن  كثيًرا  وذل��ك ألن 
بعد  وذل��ك  احلقيقي  حجمها  بعكس  ملجوهرات  
تعديلها من خالل برامج الكمبيوتر والفوتوشوب.

3- التحقق من سياسة التسليم
أي  املجوهرات من  أو  اإلكسسوارات  إقتناء  قبل 
من  التحقق  يرجى  اإللكتروني،  للتسوق  موقع 
ال��س��ي��اس��ة، وذل���ك ألن  التسليم وع����ودة  س��ي��اس��ة 
لإلكسسوارات  ص��ورة  بعرض  تقوم  املواقع  تلك 
ساطعة،  أل����وان  وب��اس��ت��خ��دام  حتريفية  ب��ط��رق 
فمن الوارد أن تأتي لكي قطع املجوهرات ولن 

تنال إعجابك على الرغم من رؤيتك لها مسبقا 

التحققق من خالل  عبر اإلنترنت، لهذا يرجى 

الهاتف اخللوي بهل ميكن إسترداد املبلغ إذا لم 

ترغبني باقتنائها أم ال.

4- التحقق من خيارات الدفع

إل��ك��ت��رون��ي ول���ه س��ي��اس��ة مختلفة عن  ك��ل م��وق��ع 

اآلخر عند الدفع، فهناك الدفع عند التسليم وهي 

اإلئتمان،  بطاقات  عن طريق  أو  اآلمنة،  الوسيلة 

املصرفية  التحويالت  أو  اآلل��ي،  السحب  بطاقة  أو 
إقتناء  التحقق من ذلك قبل  لذا يرجى  وغيرها، 

املجوهرات وإختيار اخليار األنسب لكِي.
5- التأكد من حقيقة املجوهرات كونها مزيفة أم 

حقيقية.
باهظة  املجوهرات  بشراء  ترغنب  ممن  كنتي  إذا 
ال��ث��م��ن م��ث��ل ال��ذه��ب وامل�����اس، عليكي ال��ت��أك��د من 
من  مزيفة  أم  حقيقية  كونها  من  القطع  حقيقة 
بواسطة  ال��ذه��ب  أو  امل��اس  بقطعة  التدقيق  خ��الل 
خ��دوش  وج���ود  ع��دم  م��ن  للتأكد  املكبرة  العدسة 
بها وقوة صالبتها وقياس وزنها، أو الذهاب إلى 
ت��اج��ر م��ج��وه��رات م��ح��ت��رف ل��ل��ت��أك��د م��ن حقيقة 
املجوهرات، أو الطلب من املوقع بإصدار الشهادات 

التي تؤكد حقيقة املجوهرات.

األناقة والرفاهية
األح��د 29 مح����رم 1438 ه� 30 أكتوب���ر 2016 ماإلص�����دارات اخلاص������ة

هونــغ كونــغ  مدينــة املجـوهــرات والسـاعــات
تضم هونغ كونغ أكبر عدد من متاجر املجوهرات 
املدينة  ه��ذه  ه��وس  يخلب  وبالتالي  العالم،  في 
ب��امل��ج��وه��رات أل��ب��اب أك��ث��ر مغنّي ال���راب ج���رأًة. 
فحسب،  التباهي  ب��داع��ي  ليس  األم���ر  ه��ذا  لكن 
ب���ل ي��ع��ود س��ب��ب وف����رة ت��ل��ك األح���ج���ار ال��ك��رمي��ة 
تبعد  بأنها  الصيني  املعتقد  إل��ى  الكرمية  وشبه 
السكان  إعجاب  أيًضا  يفّسر  العسير، مما  احلظ 

املدينة  يجعل  م��ا  وه��ذا  اليشم.  بحجر  احملليني 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي آس��ي��ا إح����دى أك��ب��ر امل����دن امل��ص��ّدرة 
اللؤلؤ  للمجوهرات ومكانًا ممتاًزا لشراء أحجار 
وحلّي من الذهب ومجوهرات مبتكرة ومتائم 
منخفضة  أس��ع��ار  مقابل  اجل���ودة  عالية  اليشم 
وقطع مجوهرات جديرة بأن حتفظ في خزنة 

املصرف.

للساعات مواصفات !!
عندما تنوي شراء ساعة ما من خالل مزاد أو اإلنترنت أو حتى 
من محل شهير، يجب أن جتري بحثًا عن الساعة على اإلنترنت 
التي  واخل��ام��ات  وال���وزن  الشكل  م��ن  مواصفاتها،  على  لتتعرف 
املقلدة غالبًا ما  الساعات  أن  إلى  تنتبه  أن  صنعت منها، ويجب 

يكون وزنها أخف من األصلي. 
تفحص الساعة يجب أن تدقق النظر فى النقوش عليها واحلروف 
احمل��ف��ورة أو امل��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى وج��ه��ه��ا وظ��ه��ره��ا، واع��ل��م أن ال��س��اع��ات 
األصلية عادة ما تكون نقوشها أكثر وضوًحا من املقلدة، وغالبًا ما 

تكون الساعات املقلدة بها أخطاء إمالئية فى كتابة األسماء عليها.

األزهــار والعطـــور
تعتبر األزه�����ار م��ث��ل ال��ي��اس��م��ني وال��ب��ن��ف��س��ج وزه���ر ال��ل��ي��م��ون وال���ورد 
وغ��ي��ره��ا، م��ن امل���ص���ادر امل��ه��م��ة الس��ت��خ��راج ال��ع��ط��ور. ول��ك��ن جوهر 
العطر يستخرج من مصادر أخرى غير األزهار, كاخلشب والسيما 
والغرنوق  النعناع  مثل  األوراق  ومن  الصندل،  وخشب  األرز  خشب 

واخلزامى، ومن جذور معينة مثل الزجنبيل والسوسن.
إن أقدم طريقة لصناعة العطور تكمن في استقطار تيجان األزهار 
الزجاج في إط��ارات خشبية  امل��اء، وتكون عبر وض��ع رقائق من  مع 
الواحدة  وتكدس  األزه���ار  بتيجان  وتغطى  نقي  بدهن  تغلف  حيث 
فوق األخرى. ويجري تبديل التيجان بني حني واآلخر إلى أن ميتص 

الدهن النقي الكمية املطلوبة من العطر.
استخراجه  يتم  نقياً  مذيباً  يستخدم  فإنه  احلديث  األسلوب  أما 
امل��ذي��ب علي تيجان األزه���ار النضرة  ي��دور ه��ذا  ث��م  النفط.  م��ن 
إلي أن يصبح مركزاً بالعطر، ويتم فصل املذيب بواسطة عملية 

التقطير.
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ي��ع��د م��ت��ج��ر اي��ث�����ن ال�������ن ل��ل��ت��ص��م��ي��م��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
والتصميم  املنزلي  األثاث  عالم  رواد  والديكورمن 
ف��ي ق��ط��ر، مل��ا ل��ه م��ن خ��ب��رة ك��ب��ي��رة ومم��ي��زة في 
فكل  الداخلية،  والتصميمات  امل��ف��روش��ات  مجال 
وبحرفي��ة  التفاصيل  ب���أدق  تصنيعها  يتم  قطعة 

كامل�ة .
الدوحة  أعماله في مدينة  ب��دأ  ال��ذي  املتجر  يضم 
األمريكية  العاملية  املفروشات  وأرق��ى قطع  أفخم 
الراقية ، ومختلف القطع للقصور واملنازل الفارهة 
لتكون قطر محطة جديدة   ، العالم  على مستوى 
الي��ث�����ن ال��������ن  ل��ل��م��ف��روش��ات ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 

األوسط .
متتلك ايث�ن ال�ن للتصميمات الداخلية واملفروشات 

عام  تأسست  أن  فمنذ  وم��ت��م��ي��زاً،  ح��اف��الً  ت��اري��خ��اً 
داخلية  وتصميمات  مفروشات  كشركة  1932م 
أمريكية بطراز فري�د من نوع�ه،تقدم العديد من 
 ، والديكورات  واملنتجات واإلكسسوارات  اخلدمات 
كما  تضم قطع�اً فني�ة رفيع�ة املستوى وإكسسوارات 
ج��دي��دة وم��ب��ت��ك��رة ألي غ��رف��ة، ح��ي��ث ال��رف��اه��ي��ة 
الفخامة  وقمة  املعاني  بأسمى  احلقيقي  واجلمال 
كلها جتدها حتت سقف  ال��راق��ي  والفن  وال��روع��ة 

واحد .
فعلى مدى 132 عاماً وهي سنوات وتاريخ خبرتها 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ص��م��ي��م��ات ال��داخ��ل��ي��ة وامل��ف��روش��ات 
التفرد والفخامة واحلداثة ، أنشأت  الفاخرة ذات 
ايث�ن ال��ن للتصميمات الداخلية  ما يقرب من 132 

مركزاً للتصميمات وإستدي�و حول العالم .  
وم��ن جهته ص��رح السيد ف��اروق ك��اث��وري الرئيس 
جعبته   في  يحمل  وال��ذي   ، ال��ن  إليث���ن  التنفيذي 
سنوات من اخلبرة  في مجال التصميم والديكور 
، فضالً عن املعرفة العميقة وغير العادية في عالم 
التصاميم بقوله “ أن ايث�ن ال��ن هي عالمة جتارية 
الكالسيكي  التصميم  م��ج��ال  ف��ي  تعمل  أمريكية 
التصميمات  تتمتع بسمعة عاملية مميزة في عالم 
الفريدة واملفروشات الراقية من خالل ما تقدمه 
من تصميمات كالسيكية وجودة الصناعة اليدوية 
ب��ح��رف��ي��ة وف���ن م��ث��ال��ي م��ت��ق��ن وذوق رف��ي��ع عالي 

املستوى . 
ع�دة  ال��ن  ايث��ن  متتلك   : بقوله  ك��اث��وري  وأش���ار   

خ�����ط�����وط أوم���ج���م���وع���ات ت��ش��م��ل أمن������اط احل���ي���اة 
عن  تعبير  األن��اق��ة  مجموعة   : أب��رزه��ا  املختلفة 
كالسيكية  بتصاميم  التطّور  الدائمة  احلياة  منط 
املزخرفة  األس��ال��ي��ب  ب��ني  وف��اخ��رة مت��زج  عريقة 
الثابت  النسيج  وب��ني  واألنيقة  النظيفة  واخلطوط 
منط  عن  تعّبر  التي   احل��داث��ة  واألنيق،ومجموعة 

حياة ذوقاعدة كالسيكية مع أمناط معاصرة.
التصميم  ف��ي  الفائقة  ال��ب��راع��ة  ال��ن  اي��ث�����ن   ت��ق��دم   
وتوفير خيارات مبتكرة ومتنوعة في املفروشات 
فردية  قطع  وج��ود  مع  أوغيرالعادية  املتخّصصة 
مع  ينسجم  مب��ا  وم��ص��ّم��م��ة خصيًصا  األث����اث  م��ن 
من���ط ال���ف���رد ل��ت��ق��دمي م��ف��روش��ات ع��ال��ي��ة اجل���ودة 
ملدى احلياة ، إضافة إلى  مجموعة من املنتجات 

ذات األل����وان ال��ف��احت��ة إلب��ت��ك��ار ن��ظ��رة ح��دي��ث��ة من 
إل��ى النمط األوروب��ي  خ��الل املفروشات أواإلجت���اه 
ال��روم��ان��س��ي األك���ث���ر ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ع ق��ط��ع منقوشة 

وأنسجة أنيقة. 
تتنوع منتجات ايث�ن ال��ن  لتضم مجموعة متنوعة 
من األث�اث واملفروشات والديكورات واإلكسسوارات 
حتت  معرضها  ف��ي  منتج   3000 م��ن  ي��ق��رب  مب��ا 

سقف واحد . 
أب��وح��رب املصمم “  السياق ق��ال كالني  وف��ي نفس 
الشئ مستحيل عند ايث��ن ال��ن ، حيث بإستطاعتنا 
تقدمي العديد من اخليارات ملختلف األذواق ، كما 
نقدم املساعدة للعمالء من أجل وضع إختياراتهم 

في املكان الصحيح .

الرفاهية والفخامة والفن الراقي
متتع بتجربة فريدة إلختيار تصميمك اخلاص مع )ايثن الن(
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بـــاري غــالـيــري ... مـلـتــقـــــــــى الــروائـــــــــــع الـعــالـمـيـــــــــــــــــــة

تعد شركة باري غاليري واحدة من كبرى الشركات املتخصصة في منتجات األناقة والرفاهية 
نوعها،واإلكسسوارات  الفريدة من  والعربية  العاملية  والعطورات  واملجوهرات  الساعات  من 
واملنتجات اجللدية ذات املاركات العاملية الشهيرة والفاخرة،واألقالم واألزرة ومستحضرات 

التجميل والنظارات، فهي حقـاً مـلتقــى الــروائــع العـامليــة واملقتنـيـات الثمينـة . 
وتواصل باري غاليري سلسلة جناحاتها وتألقها في السوق القطري بإدارة ناجحة وفريق 
بالزا  احلياة  في  مميزة  أربعة  ومعارض   ، كبيرة  وحرفية  واعية  بخبرات  متكامل  عمل 
والرويال بالزا والالجونا مول وإزدان مول تعرض ماركات ومنتجات عاملية بجودة فاخرة.

أرقى وأفخم املاركات العاملية احلصرية 

 إلتقينا السيد سلمان عبدالرحيم املدير العام لشركة باري غاليري قطر، والذي حتدث إلينا 
قائالً : نحرص على عرض أرقى وأفخم املاركات العاملية والعالمات التجارية الشهيرة في 
الساعات  والرفاهية من  األناقة  تعمل في منتجات  التي  الشركات  لكبرى  العاملية  األســواق 
اجللدية  واملنتجات  واألزرة  واألقـــالم  التجميل  ومستحضرات  والــعــطــورات  واملــجــوهــرات 
الفاخرة  والنظارات،لنقدم باقة فريدة ومتنوعة من الروائع العاملية واملقتنيات الثمينة لكل 

محبي وعشاق الفخامة والتميز والذوق الرفيع احلصري لدينا في باري غاليري . 

إرضاء عمالئنا هو أهم أولوياتنا و أسمى أهدافنـا 

املزيد من  باري غاليري، هي بذل  إستراتيجاتنا في  أهم  أن  وأوضــح سلمان عبدالرحيم 
إليه  ماوصلنا  على  النجاح،ونحافظ  نواصل مسيرة  بإخالص حتى  والعطاء  والعمل  اجلهد 
من عالقتنا الطيبة والقوية بكل عمالئنا ومحبي باري غاليري،وكذلك تعزيز ثقة العمالء 
األســواق  من  اخلدمات،وتوفيرإحتياجاتهم  أعلى  وتقدمي  املصداقية  خــالل  من  بالشركة 
أن  والعمل على حتقيقها،حيث  أرائهم  املاركات وكل مايفضلونه،وأخذ  أفخم  العاملية من 

إرضاء عمالئنا هوأهم أولوياتنا وأسمى أهدافنا. 
أعلى معايير اجلـودة من اخلدمات اإلستثنائية والعالمات التجارية الشهيرة

وأضاف سلمان عبدالرحيم أننا نسعى لتقدمي أعلى معايير اجلودة من اخلدمات اإلستثنائية 

كبرى  تقدمي  والضيافة،وكذلك  اإلستقبال  حسن  من  بداية  الكرام  وزبائننا  محبينا  لكل 
البيعية  اخلدمات  تقدمي  على  العاملية،واحلرص  األســواق  في  الشهيرة  التجارية  العالمات 
بصورة  زبائننا  مع  والتواصل  البيع  مابعد  خدمة  متكاملة،ومتابعة  وحرفية  مبصداقية 
دائمة ، وحتى نهاية التمتع بتجربة تسوق فريدة ومميزة،حيث التسوق بطابع خاص وفريد 

وخدمات إستثنائية وحصرية داخل معارضنا في باري غاليري. 

عمـــــالؤنا هـــــم شــركـاؤنــــــا في مـسـيــــــــرة النجـــــاح

والرفاهية  الفخامة  زبائننا وعمالئنا من محبي  أن جميع  إلى  وأشــار سلمان عبدالرحيم 
في مسيرة  أســاس جناحنا وهم شركاؤنا  غاليري،هم  بــاري  في  لدينا  والتميز احلصري 
جناحاتها  سلسلة  ملواصلة  للشركة  والدائم  املستمرالالمحدود  دعمهم  خالل  من   ، النجاح 

وتألقها . 

كـــــل ماهو جـديـــــــد ومتميــــــــز من خـــــــالل متابعـــــة األســـواق العامليـــــة

وأكد سلمان عبدالرحيم أننا في باري غاليري نحرص على تقدمي كل ماهو جديد ومتميز 
العاملية  الشركات  املستمر والتواصل مع كبرى  العاملية، والبحث  من خالل متابعتنا لألسواق 
ذات األسماء الكبيرة والتعرف على جديدها،وكذلك املشاركة واحلضور في املعارض احمللية 
الفاخرة من  العاملية  التجارية واملاركات  العالمات  اإلقليمية والدولية والتي جتمع كبرى  و 
منتجات األناقة والرفاهية،وكذلك دراسة إحتياجات السوق القطري وتزويده بأحدث وأروع 

اإلبتكارات من املقتنيات الثمينة والروائع العاملية ذات اجلودة والفخامة والذوق الرفيع.  

فـريـــــق عمـــــل مؤهـــــل وعلـــــى كفاءة عاليــــة

لباري غاليري قطر حديثه قائالً: لدينا في باري  العام  املدير  واختتم سلمان عبدالرحيم 
غاليري قطر مبعارضه األربعة فريق عمل مؤهل وكوادر على كفاءة عالية املستوى بخبرات 
بيعية وإحترافية متكاملة،حيث نحرص على تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئنا الكرام،وتلبية 
للتسوق في أجواء خاصة رفيعة  رغباتهم ومعرفة مقترحاتهم،لنوفر لهم جتربة فريدة 

املستوى حصرياً في باري غاليري .   

تواصل سلسلة جناحاتها وتألقها

بـاري غـاليـري ... ملتقى الـروائع العامليـة

متـابعـــــة : أحمـــــد شـــــرف

سـلمـان عبـدالـرحيم : نعرض أرقى وأفخم املاركات العاملية احلصرية

إرضــاء عمالئـنا هو أهـــم أولويـاتنا وأسمـى أهدافــنـا
نقدم أعلى معايير اجلـودة من اخلدمات اإلستثنائية والعالمات التجارية

عـمـالؤنــا شــركــاؤنــــا
فــي مـسـيـــــرة النجـــــــاح

نقدم كل ماهو جـديــد ومتميــز 
من األسواق العامليـة
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األناقة والرفاهية

العطور من اأهم ما مييز الرجل الأنيق، وهناك عدة 

مالحظات ل يجب اأن تغفلها عند اإ�ستخدام العطور، 

حيث اأن هناك طريقة مثلى لكيفية ا�ستخدامها.

فخذ هذه املالحظات يف احل�سبان عند وقوفك اأمام 

املراآة لو�سع نوعك املف�سل من العطور، حتى ت�سري 

اأكرث جاذبية واأناقة.

ة 1- �سع العطر على النقاط احلارَّ

النقاط احلارة يف اجل�سم مثل باطن ال�ساعد وخلف 

الأذن، فهذه هي اأجزاء اجل�سم التي تنتج حرارة اأكرث، 

فرتة ممكنة،  اأط��ول  اإىل  الرائحة  دوام  على  فتعمل 

لكن اإذا و�سعت العطر على املالب�س فقط، فلن تدوم 

طوياًل.

2- ابتعد عن اأماكن العرق الكثري

اإذا كنت تريد احل�سول على رائحة جيدة حقاً، فابتعد 

عن اأجزاء اجل�سم التي يكون فيها العرق غزيراً، ول 

هذه  يف  العرق  رائحة  على  لتغطي  العطر  ت�ستخدم 

الأجزاء؛ لأن الرائحتني ل متتزجان ب�سورة جيدة.

3- اخرت الأماكن جيداً

العطر على  اأن ت�سع  املنا�سب  بالتاأكيد لن يكون من 

ال�سدر  اإىل  اإ�سافة  اجل�سم،  احل��ارة يف  املناطق  كل 

ب�سكل  نفاذة  �ستكون  وقتها  الرائحة  لأن  والرقبة؛ 

رمبا ل يطاق، ولكن اخرت نقطة اأو اإثنتني فقط، على 

ح�سب ذوقك.

4- الإهتمام بنظافة اجل�سم اأولً

وتفتيح  اجل�سم  تنظيف  على  ال�ساخنة  املياه  تعمل 

م�سام اجللد، مما ميهد الطريق لو�سع العطر، وهذا 

اأف�سل كثرياً من و�سعها على اجللد بدون تنظيف.

5- اإبتعد عن اجللد عند الر�س

عدة  اجللد  عن  فابتعد  بخاخاً،  ت�ستخدم  كنت  اإذا 

تن�ساب  ل  حتى  ال��ع��ط��ر؛  و���س��ع  عند  �سنتيمرتات 

قطراتها على مالب�سك، وحتى ل ترتكز الرائحة يف 

نقطة واحدة فقط، وكذلك ل تبعدها كثرياً، حتى ل 

تت�ستت الرائحة يف املكان.

6- ل تفركها

اأحيانا ل ت�ستخدم بخاخا، ويف هذه احلالة ل تعمد 

اإىل فرك العطر بيديك بعد و�سعه عدة قطرات على 

العطر  رائحة  يغري  والحتكاك  الفرك  لأن  اجل�سم، 

البخاخ  اإ�ستخدم  ذلك  من  وبدلً  زوالها،  من  وي�سرع 

اإثنتني،  اأو  م��رة  ولطف  بخفة  ج�سمك  على  اإم�سح 

ودعها جتف على اجللد.

7 - ل تخلطها بغريها

ل تخلط العطر مع مزيل العرق اأو عطر بعد احلالقة؛ 

لأن الروائح رمبا ل متتزج ب�سكل منا�سب، وكذلك ل 

ت�سع اأكرث من عطر يف الوقت نف�سه.

8- اخرت النوع املنا�سب

من  واح��د  نوع  اإ�ستخدام  النا�س  من  الكثري  يف�سل 

العطرعلى مدار اليوم، �سواء يف البيت اأو العمل اأو يف 

اخلارج، بينما يف�سل اآخرون و�سع نوع خفيف لفرتات 

ما بعد الظهر واأثناء العمل، واإ�ستخدام روائح اأقوى 

واأكرث نفاذاً يف اأوقات امل�ساء. احر�س على ا�ستخدام 

قبل  بالراحة  فيه  ت�سعر  والذي  ينا�سبك  الذي  النوع 

اأي �سيء.

املجوهرات .. تاريخ ومعلومات !
الزينة  اأ�سكال  من  �سكل  هي  واجلواهر  املجوهرات 

ال�سخ�سية مثل القالدة، اخلامت، الربو�س، الأقراط و 

ال�سوار . ميكن اأن ت�سنع املجوهرات من اأية مادة، و 

لكنها غالباً ما ت�سنع من الأحجار الكرمية، املعادن 

الثمينة اأو اأ�سداف البحر. وقد يتم تن�سيق جمموعة 

يطلق  و  املجوهرات  من  العنا�سر  متكاملة من هذه 

اإختيار  يف  املوؤثرة  العوامل  جموهرات.  طقم  عليها 

ومدى  الثقافية،  الإخ��ت��الف��ات  ح�سب  تتنوع  امل��واد 

توافر املواد. قد تكون نوعية معينة من املجوهرات 

مو�سع تقدير ب�سبب خ�سائ�س موادها، ت�ساميمها، 

اأو لرموز ذات معنى خا�س.

اأ�سل الت�سمية

يف اللغة العربية، املجوهرات اأو اجلواهر هي جمع 

و  ثمنه  غال  ما  كل  اأو  الثمينة  ال��درة  وهي  جوهرة 

الإجنليزية  باللغة  الكلمة  ترجمة  اأما  قيمته.  علت 

كلمة  من  م�ستقة  فهي   ( Jewellery) بالإجنليزية: 

اإىل  ترجمتها  متت  والتي   ( jewel) بالإجنليزية: 

باللغة   ( jouel) بالفرن�سية:  كلمة  من  الإجنليزية 

تتبع  اإن مت  و  الثالث ع�سر.  القرن  الفرن�سية خالل 

اأ�سل الكلمة اأقدم من هذا �سيوؤدي البحث مرة اأخرى 

يتم  ما  تعني  والتي   (jocale) بالالتينية:  كلمة  اإىل 

اأو لعبة. املجوهرات هي واحدة من اأقدم  اللعب به 

اأ�سكال الزينة على اجل�سم الب�سري، يف الآونة الأخرية 

مت العثور على عقد من اخلرز يعتقد اأنه يعود اإىل 

مائة األف عام قبل امليالد، العقد م�سنوع من قطع 

من احللزونات البحرية و ال�سدف و يعتقد اأن هذا 

الأر�س.   وجه  على  املعروفة  احللي  اأقدم  هو  العقد 

املعي�سي  امل�ستوى  على  دللة  اأي�سا  هي  املجوهرات 

لالأفراد. وكثريا ما تهدى مبنا�سبات معينة ولي�سبح 

احلدث.  بهذا  دائماً  لرتتبط  املنا�سبة  لتلك  عالمة 

كمهر لزواج اأو اأعياد ميالد اأو اأعياد زواج، وغالبا ما 

ت�سنع من املعادن الثمينة والأحجار الكرمية.

عائالت اإ�ستهرت باملجوهرات

اأ�سر حاكمة كثرية  الع�سور احلديثة ُعرف عن  ويف 

امل��ج��وه��رات  واق��رتن��ت ه��ذه  ب��امل��ج��وه��رات،  ولعها 

العائالت كمجوهرات قيا�سرة رو�سيا،  تلك  باأ�سماء 

وجم���وه���رات اأ���س��رة حم��م��د ع��ل��ي ب��ا���س��ا يف م�سر 

اإقتناء  العائالت احلاكمة  اأ�سهر  وغريها. ورمبا من 

يف  املالكة  العائلة  هي  بها،  واإهتماماً  للمجوهرات 

الثانية  اإليزابيث  امللكة  ت��اج  يعود  حيث  بريطانيا، 

وجمموعة جموهراتها اإىل القرن ال�سابع ع�سر وفيه 

اإحدى اكرب الأملا�سات يف العامل.

الوظائف التي ا�ستخدم فيها املجوهرات

وت�سهيل  وال��رثوة  للمال  كعر�س  النا�س  ا�ستخدمها 

املعامالت التجارية.كما مت ت�سنيعها لالإ�ستخدامات 

الوظيفية ، كالدبابي�س ، امل�سابك و الأزرار.بالإ�سافة 

اإىل اإ�ستعمال املجوهرات يف كثري من الأحيان كتمائم 

حتمي من ال�سر و ت�ساعد على جلب اخلري و احلظ 

ح�سب معتقدات مرتديها.

املواد و طرق الت�سنيع

يتم اإ�ستخدام العديد من املواد يف �سناعة املجوهرات 

منها  املجوهرات  ت�سكيل  يتم  التي  املعادن  تت�سمن 

مثل الذهب و الف�سة و البالتني و النحا�س و غريها. 

الأحجار  من  بقطع  اإما  املجوهرات  تطعيم  يتم  كما 

ما  وكثريا  القما�س.  مثل  اأخ��رى  م��واد  اأو  الكرمية 

�سناعة  يف  اخل��رزات  اأو  امل�سبحة  حبات  ت�ستخدم 

من  م�سنوعة  اخلرزات  هذه  تكون  قد  املجوهرات. 

الزجاج ، الأحجار الكرمية ، املعادن املختلفة اأو من 

اخل�سب.

الإ�ستثمارات يف الذهب

الذهب  يف  الإ�ستثمار  ي���ردون  ال��ذي��ن  علي  يجب 

ت�سل  بن�سبة  الأ�سعار،  اإنخفا�س  وق��ت  الإ�ستثمار 

للذهب  ال�سعري  املتو�سط  الأقل من  اإىل 10% على 

ال�سبائك  �سراء  على  والرتكيز  اأ�سهر،  �ستة  اآخر  يف 

الذهبية عيار 24 ب�سكل خا�س، واأن يكون الإ�ستثمار 

يف الذهب من الأموال الفائ�سة، مع عدم اللجوء اإىل 

الإقرتا�س، ل�سراء الذهب والإ�ستثمار فيه. مبراجعة 

بنحو  من��واً  حقق  الذهب  اأن  جند  ب�سيطة  تاريخية 

300 يف املائة يف ال� 15 عاماً املا�سية، بينما حققت 

(نحو  الأمريكي  داو جونز  موؤ�سر  الأ�سهم ممثلة يف 

80 يف املائة) خالل الفرتة نف�سها، على الرغم من 

العام،  قيمته هذا  من  املائة  30 يف  الذهب  خ�سارة 

ويف الوقت نف�سه اإرتفع موؤ�سر داو جونز بنحو 23 يف 

املائة. اأي اأنه با�ستثناء عام 2013، حقق الذهب منواً 

جتاوز 450 يف املائة خالل 15 عاماً،

خطوات أساسية
عند شراء الساعات الثمينة

هناك ت�سع خطوات اأ�سا�سية يجب على امل�ستهلك اإتباعها، حتى ل يقع �سحية الغ�س 

التجاري عند �سراء �ساعات ثمينة، داعية امل�ستهلكني اإىل احلذر يف ذلك جتنباً للوقوع 

يف فخ ال�ساعات املقلدة.

واأن »اإتباع تلك اخلطوات يوؤدي اإىل التعرف اإىل ال�ساعات املقلدة ومتييزها عن مثيالتها 

الأ�سلية الثمينة«، ومتييز خوا�س معينة يف ال�ساعة قبل �سرائها.

على  يتوجب  اإذ  ال��وزن،  خا�سية  يف  تتمثل  الأوىل  »اخلطوة  اأن  بهزاد،  واأو���س��ح 

اإىل  بامليزان«، م�سرياً  اأو  اليد  بوا�سطة  تقديري  ب�سكل  ال�ساعة  يزن  اأن  امل�ستهلك 

اأن »ال�ساعات الثمينة م�سنوعة من معادن ذات جودة ووزن اأثقل«. وقال: »اأحياناً 

اأحياناً  ي�سعب  فيما  باليد،  حملها  مبجرد  املقلدة  الثمينة  ال�ساعة  معرفة  ي�سهل 

اإن كانت  ال�ساعة  بال�ساعات، اجلزم بحالة  اأخرى على امل�ستهلك غري املتخ�س�س 

اأ�سلية اأو مقلدة«.

الثانية هي فح�س ميناء ال�ساعة«. وجه ال�ساعة الذي توجد عليه العقارب  »اخلطوة 

والأرقام »واأنه يتوجب على امل�ستهلك البحث عن فروق يف خط الكتابة، اأو فروق يف 

لون ميناء ال�ساعة، ف�ساًل عن وجود اأخطاء اإمالئية يف الكتابة على امليناء«. واأن »بع�س 

ال�ساعات ال�سوي�سرية والفرن�سية حتتوي على عد�سة تكبري فوق ميناء ال�ساعة لتكبري 

التاريخ، فن�سبة تكبري العد�سة للخط تختلف بني ال�ساعات الأ�سلية واملقلدة«، م�سرياً 

لكتابة احلروف  وا�سحة ومميزة  ت�ستخدم خطوطاً  الثمينة  ال�ساعات  »معظم  اأن  اإىل 

اأ�ساليب ك�سف  تعّد من  امل�ستخدم  الفروق يف اخلط  فاإن  ولذلك  ال�ساعة،  ميناء  على 

ال�ساعات املقلدة«.

على  ي�سهل  اإذ  ال�ساعة،  معدن  على  النقو�س  حالة  معرفة  هي  الثالثة  »اخلطوة 

ال�ساعات  معادن  على  كاحلروف  النقو�س،  وو�سوح  ج��ودة  بني  التفريق  امل�ستهلك 

الأ�سلية واملقلدة«.

اأما اخلطوة الرابعة، »تكمن يف فح�س نوع املعدن اأو اجللد امل�ستخدم يف ال�ساعة«، لفتاً 

اإىل اأنه »ميكن للم�ستهلك ببع�س معرفة ال�ساعة الأ�سلية من �سال�سة قطع معدن ال�سوار 

وجودة م�سنعيته، خ�سو�ساً عند الأطراف«.

اأما »اإذا كانت ال�ساعة الثمينة جلدية، فيمكن للم�ستهلك التمييز بني الأ�سلي واملقلد 

مبعاينة جودة اجللد، اأو اإذا كان التاجر يبيع اجللد ب�سكل منف�سل باألوان خمتلفة مل يتم 

اإ�سدارها من قبل امل�سنع«.

رئيــس جملــس اإلدارة

عبد اهلل بن خليفة العطية

رئيــس التحريــر

صالـح بن عفصـان الكـواري

املديـــر العـــام
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اإلصدارات الخاصة

رائحة عطرك ال تقاَوم وتدوم أياماً بهذه النصائح



متابعـة : �أحمـــد �شـــرف

اإ�سم كبري ومتميز يف عامل املجوهرات وال�ساعات  دارالأملا�س 

فمنذ خم�سة ع�سر عاماً تاأ�س�ست دار الأملا�س يف قطر، وت�سم 

دار الأملا�س جمموعة من اأرقى واأفخم املجوهرات وال�ساعات 

والربونزي  والأ�سفر  الأبي�س  الذهب  مثل  بالأملا�س  املر�سعة 

املر�سع بالأملا�س ،كما يوجد لديها اأطقم خا�سة ومتميزة ذات 

وكافة  وال��زواج  اخلطوبة  ملنا�سبات  امل�ستوى  ورفيع  راق  ذوق 

املنا�سبات ال�سعيدة. 

وتختلف اأ�سعار الأطقم املر�سعة بالأملا�س حيث ترتاوح الأ�سعار 

بني 30.000 ريال.

وحتى 300.000 ريال ح�سب موا�سفات وحجم الأملا�س يف كل 

طقم على حده، اأما اأ�سعار اخلوامت فتبداأ من 2000 ريال وحتى 

50.000 ريال ح�سب املوا�سفات اأي�ساً، اأما بالن�سبة للحلقان 

ريال ح�سب  وحتى 70.000  ريال  من 4000  اأ�سعارها  فتبداأ 

املوا�سفات وحجم الأملا�س فيها. 

يوجد  حيث  احلجم  ح�سب  بالقرياط  الأملا�س  تبيع  اأنها  كما 

لديها اأكرث من 10.000 ما�سة معتمدة ب�سهادة عاملية من كربى 

.GIA ،IGI & HRD املعامل الدولية خا�سة من

ويوجد ويب �سايت خا�س ب�سركة دار الأملا�س يعر�س فيه بطريقة 

 GIA4YCs واألوانه  الأملا�س  من  نوع  اأي  عن  البحث  حديثة 

عن  املعلومات  ومعرفة  تعلم  �سايت  الويب  خالل  من  وميكن 

الأملا�س واألوانه واأنواعه وكافة تفا�سيله.

متتلك موقعـاً خاصـاً لألملـاس 

دار األملـاس ... تقـدم مجموعـة فريـدة ومتميـزة
من املجوهرات الفخمة والساعات الراقية واألملاس

أكرث من ) 10.000 ( عشــرة آالف ماسة معتمدة
بشهادة عاملية ميكن التحقق منها من خالل االنرتنت

WWW.DIAMONDSHOUSE.COM

لينني هاو�س اإ�سم يعني الفخامة واجلودة 

حيث   ، الرفيع  وال��ذوق  والرقي  العاملية 

اأطقم  اأرق��ى  من  فاخرة  يقدم جمموعة 

امل��ف��رو���س��ات وال�����س��را���س��ف وامل��ن��ا���س��ف 

ال��رتك��ي��ة والإي���ط���ال���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة ذات 

اجلذابة  والأل��وان  الرائعة  الت�سميمات 

، فهي  الفريد  وال��ذوق  العالية  واجل��ودة 

الرفاهية بكل معانيها .

لينني ه�او�س ... حي�ث يتحق�ق احلل�م

لينني هاوس 
... الفخــامة 

واجلـودة 
والذوق الرفيـــع 

األناقة والرفاهية
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األناقة والرفاهية

ST-TROPEZ  TM SUNRAY
w a t c h c o l l e c t i o n

www.charriol.com  |

تل�فون:
الو�رة***** *

44436361 | 44413132 | 44131341 | 44929000 | 44833000 | 44441320 |44567491 |

إكتشفي ساعة
ST-TROPEZ™ SUNRAY
من  هندسّية  بنقوشات  يتمّتع  إط��ار  ذات  الساعة  ه��ذه  مع  بسحرِك  للوقت  إسمحي 

أسلوب اآلرت-ديكو والتي تشبه مجوهرات فترة العشرينات.
بدون  أو  الشهيرة مع   ™ST-TROPEZ اإلص��دار اجلديد من مجموعة  يتوّفر هذا 
ملسات متأّلقة من أحجار األملاس على اإلطار. وتبرز ملسات معاصرة من خالل احلزام 
الدقيق املصنوع من الكابالت واملفتوح على األطراف، ويلّطفه السوار اجلميل على شكل 

.™ST-TROPEZ سلسلة ذومشبك أمان من توقيع
ال��ذه��ب األص��ف��ر، وه��ي تضّم  ال���وردي أو  ال��ذه��ب  ال��ف��والذ أو  تتوّفر الساعة مب��ادة 
 ،12 الساعة  عند   CHARRIOL شعار  إل��ى  باإلضافة  الساعات،  لتحديد  ماسات 
سّتة  من  املصنوع  املجدول  الكابالت  س��وار  على  للمشبك  جميلة  تزيينية  وأمن��اط 

كابالت رفيعة.
تُصنع كافة أسالك CHARRIOL في مشاغل ال شو دو فون في سويسرا باستخدام 
األسالك  هذه  معاجلة  وتتّم  والتيتانيوم.  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  حصرياً  مزيجاً 
أيضاً  تُستخدم  ص��ارم��ة  إنتاجّية  عملّية  وف��ق  للحساسّية  مثيرة  غير  نهائّية  بلمسة 
الصادرة عن اجلمعية األميركية  الدولية   01-A967 الطبي وتلّبي معايير في املجال 

.ASTM الختبار املواد

مجموعة

AUTOMATIC 1881 MOVADO
تفخر Movado  بتقدمي جيل جديد من الساعات األوتوماتيكية 

املعاصرة، عبر إطالقها مجموعة Automatic 1881 للرجال.
هذه الساعات اجلديدة، املزودة بحركات سويسرية أوتوماتيكية 
التصميم  جمالية  ي��ق��ّدرون  الذين  لألشخاص  مصّممة  فاخرة 
املميزة ل� Movado، وحرفة صناعة الساعات امليكانيكية املعقدة. 
وال بّد من اإلشارة إلى أن هذه املجموعة اجلديدة، ذات الطابع 
املعاصر، تتبنى التصاميم املعاصرة بطريقة جديدة، مع اإللتزام 

مبعايير اجلودة الصارمة للدار.
بقطر  دائرية  بعلب  الثالثة   1881  Automatic وتتمّيز ساعات 
بالفرشاة  املصقول  ستيل  الستانلس  م��ن  مصنوعة  ملم،   39.5
 ،   PVD املطلي مبادة  الذهبي،  الستانلس ستيل  وامللمع، أو من 
وبظهر شّفاف من كريستال الصفير يُظهر طريقة عمل حركة 

ETA 2824.2  السويسرية الذاتية التدوير الفاخرة.
بنقشة  املصقول  املبّسط،  التصميم  القرص اجلديد ذو  أّما 

الشمس، احملاط بحلقة عاكسة مزخرفة بالرمل،  أشعة 
وي��ب��رز عليه م��ؤّش��را  لكن الف��ت��اً  دق��ي��ق��اً  ت��أث��ي��راً  فيخلق 
إل��ى عالمات  ب��اإلض��اف��ة  املطبوعني  وال��ث��وان��ي  ال��دق��ائ��ق 
الساعات  وعقربا  القرص،  على  املثبتة  الوقت  حتديد 
على  الثواني  وع��ق��رب  »دوف���ني«  بتصميم  وال��دق��ائ��ق 
شكل عصا، والنقطة املقّعرة املشهورة املمّيزة لعالمة 
ال��ذي  وال��ت��اري��خ   ،12 الساعة  مؤشر  عند   ،Movado
الساعة  دائرية عند مؤشر  نافذة صغيرة  يظهر عبر 

ستيل،  الستانلس  من  املصنوع  امل��ودي��ل  إل��ى  بالنسبة   .6
ميكن اإلختيار ما بني قرص أرزق أو أسود، مع عالمات 

الذهبي  املوديل  أّم��ا  األبيض.  باللون  دقيقة  وكتابة  فضية 
املطلي مبادة PVD،  فيتمّيز بقرص أسود وبعالمات وكتابة 

الثالث مزودة بأحزمة  املوديالت  ذهبية. واجلدير بالذكر أن 
كالسيكية  لسانية  مشابك  ذات  اللنّي،  األس��ود  العجل  جلد  من 
الذهبي  الستانلس ستيل  الستانلس ستيل أو من  مطابقة ، من 

. PVD املطلي مادة
من الواضح أن Movado متزج بسالسة بني فعالية األداء وأناقة 
األسلوب ، وهي شركة في جتّدد مستمر مع كشفها أخيراً عن 
للرجال، وهي  اجلديدة    1881  Automatic مجموعة ساعات 
موّجهة  س��اع��ات  تصاميم  خ��الل  م��ن  باملاضي  تُشيد  مجموعة 

للرجل العصري الواسع اإلّطالع.


