
يصدر عن دار 



 ٣٦ ديت  داي  بربتشوال  أويستر  ساعة  رولكس  م  ُتقدِّ
من الجيل الجديد بالذهب األصفر أو األبيض أو ذهب إيفروز 
عة  عيار ١٨ قيراًطا وبمواٍن جديدة فريدة وبعض األُطر الُمرصَّ

باألحجار الكريمة في إصدارات معّينة.
من بين التوليفات الجديدة، ثمة إصداران يتمّيزان بمينا 
اإلصدار  يأتي  ومتناغم:  متدّرج  وبلون  جديد  تصميم  ذي 
ومزّوًدا  قيراًطا   ١٨ عيار  األصفر  الذهب  من  مصنوًعا  األول 
من  مصنوًعا  والثاني  المتدّرج،  األخضر  اللون  من  بمينا 
البّني  اللون  إيفروز عيار ١٨ قيراًطا ومزّوًدا بمينا من  ذهب 
المتدّرج. تم تزويد كليهما بعالمات ساعات من الذهب عيار 
الماسَتين عند  تم قطع  باأللماس، كما  قيراًطا مرّصعة   ١٨
شكل  وهو  باغيت  بشكل   ٩ والساعة   ٦ الساعة  عالمَتي 
إلى ذلك، ثمة إصداران  باإلضافة  خاص بمجموعة داي ديت. 
آخران، تم صنع أحدهما من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا 
تزويدهما  وتم  قيراًطا،   ١٨ عيار  األصفر  الذهب  من  واآلخر 
بمينا مرّصع بحجر زخرفي، فيأتي أحدهما مزداًنا بحجر أوبال 
باللون الوردي واآلخر بحجر فيروز كثير العروق. هذا ويتمّيزان 
أيًضا بعالمات ساعات المعة ورقَمين رومانَيين VI و IX من 

بريزيدانت  بسوار  هذه   ٣٦ ديت  داي  إصدارات  ُزّودت 
المصنوع من الذهب عيار ۱٨ قيراًطا. وال يزال سوار بريزيدانت 
المؤلف من ثالث حلقات والمصمم خصيًصا إلطالق مجموعة 
بشكل  مستخدًما   ١٩٥٦ عام  ديت  داي  بربتشوال  أويستر 
من  معينة  إصدارات  وفي  ديت  داي  مجموعة  في  حصري 

تم تصميم إصدارات داي ديت ٣٦ الجديدة بالعيار ۳۲٥٥، 
وهي حركة من الجيل الجديد ذاتية التعبئة ُطِورت وُصنعت 
بالكامل لدى رولكس. وحظيت هذه الحركة الميكانيكية 
الذاتية التعبئة بالكثير من براءات االختراع ووّفرت مكاسب 
ومقاومة  الطاقة  واحتياطي  الدقة  حيث  من  أساسية 
االستعمال  وسهولة  المغناطيسية  والحقول  الصدمات 
والموثوقية، كما أظهرت ببراعة المهارة التكنولوجية التي 

تتصدر فن صناعة الساعات.
سجلت  الذي  كرونرجي  بميزان   ۳۲٥٥ العيار  يتمّيز 
الطاقة  فعالية  بين  يجمع  والذي  اختراعه،  براءة  رولكس 
تركيبته  له  تتيح  والذي  الكبيرة  والموثوقية  العالية 
بالتداخالت  التأثر  عدم  والفوسفور  النيكل  من  المصنوعة 
الشعري  بالنابض  الحركة  هذه  وتتمّيز  المغناطيسية. 

إصدارها  عند  رئيسًيا  ابتكاًرا  ديت  داي  ساعة  شّكلت 
عام ١٩٥٦، حيث كانت أول ساعة يد مزّودة بتقويم يعرض 
التاريخ، باإلضافة إلى يوم األسبوع بأكمله على نافذٍة بشكل 
قوس عند موضع الساعة ١٢، األمر الذي شّكل ميزًة تقنية 
 ٢٦ عددها  يبلغ  بلغات  اليوم  عرض  اختيار  وُيمكن  آنذاك. 
لغة. وتجدر اإلشارة إلى أن صنع ساعات مجموعة داي ديت 
اقتصر على استخدام المعادن الثمينة كالذهب األصفر أو 

ل علبة أويستر، التي تتمّيز بها داي ديت ٣٦ والتي  ُتمثِّ
قدًما(   ۳۳۰ )أي  متر   ۱۰۰ عمق  حتى  الماء  مقاومة  تضمن 
من  الوسطية  العلبة  ُصنعت  واألناقة.  المتانة  عن  نموذًجا 
كتلة صلبة من الذهب األصفر أو األبيض أو ذهب إيفروز عيار 
ا  ۱٨ قيراًطا، وُشّد ظهر العلبة المصقول بأخدوٍد رفيع لولبّيً
ساعات  لصانعي  فقط  تتيح  خاصة  أداة  بواسطة  بإحكام 
التعبئة  تاج  ُزّود  كما  الحركة،  هذه  إلى  الوصول  رولكس 

٢٠٢٠ والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  إيست  ون  فيفتي  جناح  لدى  حصريًا  متوّفر  الطراز  هذا 

أويســتر بربتشــوال

داي ديــت ٣٦

الســـاعة الفاخـــرة

تفـــّرد رولكـــس

علبـــة أويســـتر،
رمـــز مقاومـــة المـــاء

ســـوار بريزيدانـــت

عيـــار بربتشـــوال ۳۲٥٥

علـــى غـــرار كافـــة موديـــالت مجموعـــة داي ديـــت المرموقـــة، اقتصـــر 
٣٦ علـــى المعـــادن  صنـــع ســـاعة أويســـتر بربتشـــوال داي ديـــت 
الثمينـــة. وباإلضافـــة إلـــى التاريـــخ، فإنهـــا تعـــرض هجـــاء يـــوم 

األســـبوع بأكملـــه فـــي نافـــذٍة علـــى المينـــا.

باأللماس. واإلطار، فتزّينه  الذهب عيار ١٨ قيراًطا مرّصَعين 
٥٢ ماسة مقطوعة بشكل برليانت. أما اإلصدار األخير فهو 
عيار  األبيض  الذهب  من  مصنوًعا  يأتي  إذ  األثمن؛  اإلصدار 
١٨ قيراًطا، وقد تم تزيين ميناه بعالمات ساعات مصنوعة 
ومتألقة  باغيت  بشكل  مقطوعة  سافير  أحجار  عشرة  من 
إلى  باإلضافة  باأللماس كلًيا.  القزح ومرصوفة  بألوان قوس 
ذلك، تم تزويده بإطار مزّين ب ٥٢ ماسة وبسوار مرّصع ب 
٤١٢ ماسة مقطوعة بشكل برليانت على الحلقات المركزية. 
العلبة  الضوء على جوانب  انعكاس  ُيبرز  عالوة على ذلك، 
يبلغ قطرها  التي  األنيق  أويستر  وقضبانها تصميم علبة 

٣٦ مم.
الذي   ۳۲٥٥ بالعيار  الجديدة  اإلصدارات  جميع  ُجّهزت 
أويستر  ذلك  في  بما  الساعات،  صناعة  تكنولوجيا  يتصّدر 

بربتشوال داي ديت ٣٦ للمرة األولى.
حازت إصدارات أويستر بربتشوال داي ديت ٣٦ الجديدة، 
ق  على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّ
األداء، ما يضمن توفيرها أداًء منقطع النظير عند ارتدائها 

على المعصم.

األبيض أو إيفروز عيار ١٨ قيراًطا أو البالتين 950.
والمخرجين  السياسية  الشخصيات  من  الكثير  ارتدى 
يسهل  ساعة  وهي  ديت،  داي  العالم  في  والمتبّصرين 
تمييزها على الفور، ذلك بفضل سوارها الرمزي بريزيدانت 
البارزة  والشخصيات  ر  الُمعبِّ اسمه  جعل  والذي  بالتحديد 

التي ارتدته ساعة داي ديت ُتعرف باسم “ساعة الرؤساء”.

وُشّد  الماء  لمقاومة  لوك  توين  بصمامْين  إقفال  بنظام 
الياقوت  من  البلورة  ُصنعت  العلبة.  على  بإحكام  ا  لولبّيً
عند  سايكلوبس  بعدسة  دت  وُزوِّ للخدش  عملًيا  المقاوم 
علبة  ر  ُتوفِّ بذلك،  التاريخ.  قراءة  لتيسير   ۳ الساعة  عالمة 
 ٣٦ ديت  داي  لحركة  مثالّية  حماية  للماء  المقاِومة  أويستر 

العالية الدقة.

من  رولكس  لدى  والمصنوع  المحّسن  األزرق  باراكروم 
خليط معدني بارامغناطيسي حصري، والذي يتمّتع بدّقة 
تفوق دّقة النابض الشعري التقليدي بعشر مرات في حال 
تعرضت الساعة للصدمات. ُجّهز النابض الشعري باراكروم 
مهما  انتظامه  يضمن  الذي  رولكس  ضبط  بنابض  األزرق 
كانت وضعيته، كما تّم تركيب المذبذب الذي يوّفر مقاومة 
العالية  بارافلكس  الصدمات  ماصات  على  للصدمات  أكبر 

األداء التي صّممتها رولكس وسجلت براءة اختراعها.
باستخدام  العيار ۳۲٥٥ بوحدة تعبئة ذاتية تعمل  ُزّود 
أسطوانته  هندسة  وبفضل  بربتشوال.  الدائم  الدّوار 
احتياطي  ازداد  المستوى،  الرفيع  الساعة  ميزان  وفعالية 
إنها  ساعة.   ۷۰ ال  يناهز  ما  إلى  ليصل   ۳۲٥٥ العيار  طاقة 
المرة األولى التي يتم فيها تزويد داي ديت ٣٦ بهذا العيار.

ديت جست. يزدان سوار بريزيدانت الخاص بهذه اإلصدارات 
للطّي  والقابل  المخفي  كالسب  كراون  بإبزيم  الجديدة 
وبترصيعات من السيراميك داخل الحلقات لتعزيز مرونته 
بين  مثالًيا  انسجاًما  خفي  تثبيت  نظام  يضمن  ومتانته. 

السوار والعلبة.
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افتتحه معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية

انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2020

خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  معايل  افتتح 

بن عبدالعزيز �آل ثاين، رئي�س جمل�س 

فعاليات  �لد�خلية،  ووزير  الوزراء 

معر�س  من  ع�شرة  ال�شابعة  الن�شخة 

والذي  وال�شاعات،  للمجوهر�ت  الدوحة 

�ملجل�س  وينظمه  رعايته  حتت  يقام 

 24 من  الفرتة  يف  لل�سياحة،  الوطني 

الدوحة  مركز  يف  فرباير،   29 وحتى 

للمعار�س و�ملوؤمتر�ت. 

م�شاركة  االفتتاح  مرا�شم  �شهدت  وقد 

الوزراء  ال�شعادة  اأ�شحاب  من  عدد 

وي�سكل  �لأعمال.  ورجال  �لدول  و�شفراء 

اق  لع�شّ مثالية  من�شة  �ملعر�س 

الفخامة والرفاهية للتعرف على اأحدث 

العالمات  الأ�شهر  و�لبتكار�ت  االإ�شدارات 

حتت  و�لعامل  قطر  من  التجارية 

ن�شخة  تتميز  حيث  واحد،  �سقف 

يف  االأكرب  الن�شخة  بكونها  �لعام  هذا 

للمجوهر�ت  الدوحة  معر�س  تاريخ 

من  عار�شا   129 مب�شاركة  وال�شاعات، 

عالمة  منتجات 500  يعر�شون  دولة   14
جتارية حملية وعاملية على م�شاحة 33 

�ألف مرت مربع.

من  يوميًا  جمهوره  �ملعر�س  وي�ستقبل 

ال�شاعة 12 ظهًرا وحتى 10 م�شاء حتى 

ماعدا  فرباير،   29 �ملو�فق  ال�شبت  يوم 

يفتتح  حيث  فرباير   28 اجلمعة  يوم 

 4 ال�شاعة  من  بدءًا  اأبوابه  �ملعر�س 

ع�شًرا وحتى 10 م�شاء.

ال�شيد  �شعادة  قال  �ملنا�سبة  وبهذه 

للمجل�س  �لعام  االأمني  الباكر  اأكرب 

التنفيذي  والرئي�س  لل�سياحة  الوطني 

�لقطرية:  اجلوية  اخلطوط  ملجموعة 

للمجوهر�ت  الدوحة  معر�س  »يعد 
الفعاليات  واأكرب  اأهم  اأحد  وال�شاعات 

فر�شة  للزو�ر  يوفر  حيث  قطر،  يف 

�ملتمثلة  و�حلرفية،  اجلودة  جتربة 

�أف�سل  من  �مل�سنوعة  �لقطع  مئات  يف 
و�أنقى اأنواع االأحجار �لكرمية يف �لعامل، 

حتت �سقف واحد. كما اأنه اأحد عو�مل 

اجلذب التي ت�شاهم يف جذب �لآلف من 

ذلك  يف  مبا  �شنويًا،  قطر  �إىل  ال�شياح 

جمال  يف  و�ملوؤثرون  و�لإعالم  �مل�ساهري 

�شناعة �ملجوهر�ت وال�شاعات«.

من  عدد  بدعم  �ملعر�س  ويحظى 

ال�شركاء يف مقدمتهم بنك قطر الوطني 

الر�شمي،  الراعي  ب�شفته   )QNB(
ب�شفتها  �لقطرية  اجلوية  واخلطوط 

دبليو  جي  وفندق  الطريان،  �سريك 

الدوحة،  �شنرت  �شيتي  ماركيز  ماريوت 

والفردان  الر�شمي،  �ل�سيافة  �سريك 

�نرتنا�سيونال  و�سوذبيز  �توموتيف، 

اجلوية  اخلطوط  وتقدم  قطر.  ريالتي 

�لدرجة  على  خا�سة  عرو�شًا  �لقطرية 

حتى  �لأعمال،  رجال  ودرجة  ال�شياحية 

الرحالت،  جميع  على  مار�س  �شهر  �آخر 

جميع  من  الزوار  جذب  بهدف  وذلك 

مبعر�س  لال�شتمتاع  �لعامل  اأنحاء 

الدوحة للمجوهر�ت وال�شاعات.
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ويف هذا ال�شدد قال ال�شيد اأحمد العمادي، الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة �ملا�سة الزرقاء: اإن معر�س الدوحة 

ينتظره  عامليا  حدثا  بات  وال�شاعات  للمجوهر�ت 

للح�سول  عام  كل  يف  و�ملجوهر�ت  ال�شاعات  ع�شاق 

تعر�س  والتي  و�ملميزة  �لعاملية  �ملنتجات  اأكرث  على 

من  كبري  عدد  ح�سور  و�شط  واحد  �سقف  حتت 

ذلك  جاء  وقد  �لعاملية،  التجارية  العالمات  اأ�شحاب 

�شاحب  ح�سرة  من  �لالحمدود  للدعم  نتيجة  النجاح 

البالد  اأمري  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو 

�آل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  الوالد  االأمري  و�شمو  �ملفدى 

جعل  �سبيل  يف  الر�شيدة  �حلكومة  تقدمه  وما  ثاين 

كافة  على  �ملنطقة  يف  �لدول  اأهم  من  واحدة  قطر 

االأ�شعدة.

رئي�س  معايل  بزيارة  �شعادته  عن  العمادي  واأعرب 

�أعطى  حيث  الزرقاء،  �ملا�سة  جلناح  الوزراء  جمل�س 

قيمة  �مل�ساركة  لالأجنحة  وزيارته  للمعر�س  افتتاحه 

للمعر�س. ا�شافية 

ماركات عالمية
وعن معرو�شات �ملا�سة الزرقاء يف �ملعر�س قال: دائما ما 

ن�سعى لتقدمي العديد من �ملاركات والوكاالت اجلديدة 

يتو�جدون  والذين  العالمات  هذه  اأ�شحاب  وجود  يف 
ويف  �لعامل،  اأنحاء  كافة  من  �آتني  �ملعر�س  �أيام  طو�ل 

اجلديدة  �لت�سكيالت  من  العديد  هناك  �لعام  هذا 

و�ملختلفة والتي حتر�س �ملا�سة الزرقاء من خاللها على 

حتقيق رغبات و�أذو�ق كافة زبائنها وزوارها.

ولفت �إىل اأن تلك �ملعرو�سات قد القت ا�شتح�شان عدد 

كبري من الزوار منذ �للحظات �لأوىل الفتتاح �ملعر�س، 

وحداثتها  �ملعرو�سات  بتلك  اإعجابهم  اأبدوا  الذين 

ومنا�شبتها لكافة �لأذو�ق.

يف  متوفرة  �ستكون  التي  �لعاملية  االأ�شماء  اأبرز  عن  اأما 

جناح �ملا�سة الزرقاء يف �ملعر�س من ماركات �ملجوهر�ت 

هذا  الزرقاء  �ملا�سة  جناح  حتت  ت�سارك  فقال:  الراقية، 

�لعام جموهر�ت »�جلو�هرجي« التي تقدم العديد من 

والتي  ت�شميماتها  يف  والفريدة  �ملميزة  و�لقطع  �لأطقم 

جتمع بني الذهب االأ�شفر و�لأملا�س، وجموهر�ت اأني�س 

�لكويت،  من  الفار�س  وجموهر�ت  لبنان،  من  مطر 

جموهر�ت COLLARO، وAuri Tempore من اإيطاليا.

اأن  �إىل  فاأ�شار  الزرقاء  �ملا�سة  م�شروعات  جديد  عن  اأما 

جديد  معر�س  الفتتاح  التخطيط  ب�شدد  �ملجموعة 

مبنطقة لو�سيل، و�آخر مبجمع دوحة في�ستفال �شيتي 

يقدم �أطقما وقطعا من الذهب و�لأملا�س. 

ثقة العمالء 
ومن خالل �لتعامل مع الزبائن عن قرب جنحت �ملا�سة 

الزرقاء يف اإقامة عالقات وطيدة مع العائالت والتي وفرت 

الأفرادها متطلباتهم اخلا�شة من حيث تقدمي قطع راقية 

�لقطع  تلك  لتظل  الزبون،  ورغبة  ذوق  ح�شب  وفريدة 

منافذ  خالل  من  وذلك  �لأجيال،  تتناقلها  ثمينة  كنوزا 

بيع �ملا�سة الزرقاء التي تقدم عددا من ال�شاعات الراقية 

ال�شركة  زبائن  �إىل  بالأملا�س  �ملر�سعة  و�ملجوهر�ت 

من  يحتاجونه  ما  �نتقاء  ميكنهم  الذين  �لقديرين 

واالإبداعات  �لقطع  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  بني 

ت�شاميمها  ترتاوح  حيث  الت�شاميم  و�ملعدلة  �ملتميزة 

االأعرا�س،  وجموهر�ت  اليومية  �ملجوهر�ت  بني  ما 
وهي تتميز باأعلى معايري اجلودة �إذ ت�ستخدم �أف�سل 

هذه  تعطي  التي  �حلرفية  �إىل  باالإ�شافة  �ملتوفرة  �ملو�د 

حمور  فالتفا�سيل  وجمالها،  وتاألقها  روحها  �ملنتجات 

ما  باأف�سل  قطعة  كل  على  فنانوها  ويعمل  اهتمامها 

ميكنهم الإنتاج اأكرث �ملجوهر�ت وال�شاعات فرادة ومتيزا.

االقت�شاد  قوة  اأن  �إىل  العمادي  اأ�شار  ال�شدد  هذا  ويف 

�لقطري و�لدخل �ملرتفع لالأفراد يعد اأحد اأهم االأ�شباب 

يف ارتفاع م�شتوى مبيعات �ملعر�س كل عام وكفاءته 
عالية،  �شرائية  قوة  لديه  �لقطري  ال�شوق  واأن  خا�سة 

وهناك وعي باأهمية �ملجوهر�ت وكيفية �ختيارها، كما 

اأن لدى ال�شعب �لقطري ذوقا راقيا يف �ختيار�ته ويحب 

اقتناء �ل�سلع �لفاخرة و�ملميزة، وبالتايل فمن �ملتوقع اأن 

�حلالية  الن�شخة  يف  مرتفعة  �ملبيعات  حركة  تكون 

مع  تتزامن  التي  التالية  �لأيام  يف  خا�سة  �ملعر�س  من 

عطلة نهاية االأ�شبوع.

تعد الماسة الزرقاء دائمة الوجود بأحدث 
ما تم التوصل له في عالم المجوهرات، 

والتي تأتي مشاركتها في كل عام ضمن 
الدوحة للمجوهرات والساعات  معرض 

العالمية  ومكانته  المعرض  بأهمية  إيمانا 
التي جعلت منه واحدا من أكثر معارض 

المنطقة،  المجوهرات جذبا للجمهور في 
حيث يتوافد على المعرض اآلالف من الزوار 

من داخل قطر وخارجها، وتشارك الماسة 
الزرقاء هذا العام بعدد من القطع الفريدة 

والمميزة وأحدث ما تم التوصل له في 
صيحات الموضة العالمية، من خالل عدد 

من األذواق واألسعار المختلفة التي تناسب 
كافة زوار وحضور المعرض.

الرئيس التنفيذي لـ »الماسة الزرقاء«.. أحمد العمادي:

نلّبي شغف الباحثين عن اإلبداع
كتبت- أمل كمال:
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 Brainstorm® Chapter  26  Récital جديدة  ساعة  بوفيه  أطلقت 
معرض  خالل  عنها  الكشف  تم  األخضر  الكوارتز  من  ميناء  مع   One
الساعات الفاخرة في جنيف 2019، وتم تطويرها خصيصًا الستيعاب 

خالل  بالياقوت  الساعة  هذه  وتتوفر  الكتابة،  منحدر  اإلطار  حجم 
عشرة  السابعة  الدورة  في  والمجوهرات  للساعات  الدوحة  معرض 

في جناح الصالون األزرق.

  بالتعاون مع الصالون األزرق 
بوفيه ُتطلق Brainstorm® Chapter One 26 Récital مع ميناء من الكوارتز األخضر

مبيناء  االإ�شدار  هذا  ياأتي  ال�شاعات  جمع  لهواة 

ن�سف كروي يف �لكو�رتز �لأخ�سر ال�شفاف. رمزًا 

الر�شالة  �لأخ�سر،  د  يج�شّ والطبيعة،  لالأمل 

 1822 بوفيه  وحرفيو  رايف  ال�شيد  ير�سلها  التي 

�مل�ستقبل.  وجامعي  �ليوم..  ال�شاعات  جلامعي 

منظومة   60 على  فقط  ال�شاعة  هذه  تقت�سر 

وتعطي  �لبتكار�ت  من  جمموعة  ُتقّدم  حركة، 

ملحة عن نطاق االحتماالت غري �مل�سبوقة لتف�شري 

�لكتابة.  منحدر  اإطار  يوفره  الذي  الوقت  �شبط 

االأكرث  الزاوية  من  و�شوح  �أف�سل  توّفر  اإنها 

�ملع�سم.  على  ومو�شعها  طبيعية 

ل�شفافيته  عليه  �لختيار  وقع  الذي  الياقوت  ُيعد 

بعد  �ملعروفة  �ملو�د  �أق�سى  ثاين  �لكري�ستالية 

�ملا�س. كما اأن خفة وزن الياقوت ال ُت�ساهى، وهو 

بالواقع �أخف من �لتيتانيوم. وعلى الرغم من اأن 

��ستخد�م  متاًما  ُتربز  التي  وتكويناتها  �ملوؤ�سر�ت 

�لأخري  يتمحور  اأن  يجب  �لعلبة،  لهذه  الياقوت 

الرتكيب  يك�سف  اجلانب.  من  �حلركة  ملر�قبة 

للحركة.  النمطية  غري  البنية  عن  العادي  غري 

تك�سف منظومة �حلركة، عن الهند�شة �ملتدّرجة 

جميع  �ملائلة  م�شتوياتها  تعاقب  يحمل  التي 

اخلا�شة.  ومكّوناتها  للحركة  �ملتحّركة  �لأجز�ء 

ي�سّكل الو�شط و�لزجاج يف نهاية �ملطاف عن�شرًا 

واحدًا.

العر�س  هذا  لت�سغل  �ملختارة  �حلركة  ُتنّظم 

التوربيون  بف�سل  االأبعاد  ثالثي  البانورامي 

براءة  على  �حلا�سل  �ملزدوج  �لوجه  ذي  الطائر 

بوفيه  جمموعات  يف  ظهر  والذي  �خرت�ع، 

�حلركة  تطّورت  �شنوات،   4 بعد   .2015 لعام 

الذاتي  �لق�سور  بتوازن  تتمّيز  حاليًا  واأ�شبحت 

�ملتغرّي من �أجل قيا�س الوقت من خالل ��ستخد�م 

تتمّيز  �لتقليدي.  ال�شعري  ال�شوطي  �لناب�س 

بوفيه بف�سل �إتقان ت�شنيع �لنو�ب�س ال�شوطية. 

برميل  من  طاقته  اجلديد  العيار  هذا  ي�شتمد 

واحد ي�سمن احتياطي الطاقة يدوم 10 �أيام على 

الرغم من العديد من �ملوؤ�سر�ت �ملتحّركة.

تعر�س Brainstorm® لهذا االأداء �لكرونومرتي، 

ال�شاعات و�لدقائق يف مو�شع ال�شاعة 12. مبا اأنه 

�أعلى ق�شم حتت �لقبة الوا�شحة الإطار ال�شاعة، 

مرتفعة  تركيبة  ال�شاعات  �شناع  �شّنع  فقد 

ر  موؤ�شّ ينق�سم  خا�س.  ب�سكل  �لعقرب  ملالءمة 

من  اثنني  جانب  �إىل  �لقف�س  عجلة  على  مثبت 

 120 بزاوية  �لآخر  تلو  واحدًا  �لقف�س  ج�سر  �أذرع 

يف  �ملتدّرج  الثواين  قطاع  مع  متقاطعًا  درجة، 

الرئي�شية. �ملينا  ت�سغيل  عملية 

احتياطي  ُيعر�س  ال�شاعة،  اإطار  �شفافية  الإبراز 

�ملتاحة  الطاقة  ُتظهر  مطبوعة  كامة  عرب  الطاقة 

مو�شع  يف  و�شع  �ل�سكل  هاليل  ر  موؤ�شّ خالل  من 

ب�سكل  مو�شوع  كبري  تاريخ  يظهر   .4 ال�شاعة 

غام�س  ب�سكل   ،8 ال�شاعة  مو�شع  يف  متناظر 

لعني  �لآلية  كامل  ف  تتك�سّ دائرية.  فتحة  يف 
�أرقى  تقدير  من  �سيتمّكن  الذي  ال�شاعات،  جامع 

وحدات  قر�س  ��ستخد�م  خالل  من  �لتفا�سيل 

الياقوت الذي يوفر ال�شفافية الالزمة.

ثالثي  �لقمر  طور  ين�شاأ   ،12 ال�شاعة  مو�شع  يف 
و�لدقائق،  ال�شاعات  مينا  حجم  �شمن  االأبعاد، 

الذي يوازن انحناء قبته برباعة منحنيات �ملينا. 

�شطح  ُنق�س  فقد  الواقعية،  من  �ملزيد  الإ�شفاء 

�ل�سفلية  �لأجز�ء  ملئت  بينما  �لقمرية  �لقبة 

 .®Superluminova مبادة

حقق  لها.  تعبري  اأدق  يف  هنا  ال�شماء  تتمّثل 

اإجنازًا   1822 بوفيه  �شاعات  يف  �ملينا  �شانعو 

دائريتني  �شفيحتني  تر�شيع  يف  متّثل  متمّيزًا 

ملوؤ�سر  �ملميز  �ملنحنى  يف  االأفينتورين  زجاج  من 

اأطوار  تت�سح  هكذ�  �لكروي.  ن�سف  �لقمر  طور 

الدائريتني  الفتحتني  خالل  من  بواقعية  �لقمر 

�للتني تطالن على �لقبة.

بالكامل  ّنعت  و�سُ ُطّورت  التي  �حلركة،  تك�سف 

الهند�شة  عن   ،1822 بوفيه  وور�س  مكاتب  يف 
�ملائلة  م�شتوياتها  تعاقب  يحمل  التي  �ملتدّرجة 

هذا  يقّدم  اخلا�شة.  ومكّوناتها  �لأجز�ء  جميع 

زوايا  من  �ملز�يا  من  جمموعة  �حل�سري  اخليار 

االأو�شط  �ملقطع  حجم  ملء  �ملمكن  من  متعّددة. 

�ملالءمة  لتعزيز  �لأمثل  النحو  على   V �سكل  على 

ولتحقيق جاذبية جمالية ملعايري اأكرث تطلبًا يف 

يتمف�سل  ال�شاعات.  ل�شناعة  �لدقيقة  �حلرفية 

م�شتوى  على  عمودي  حمور  على  موؤ�شر  كل 

�أف�سل  من  قراءة  �أف�سل  يوّفر  مّما  �ملائل،  �حلافة 

ع  وتو�شّ طبيعية  زاوية 

على  لل�ساعة 

�ملع�سم.  ميكن 

لهواة جمع 

ال�شاعات 

ر  ختيا ل �

اأو  �لأخ�سر  بني  �ملينا.  من  خمتلفة  األوان  بني 

اإنهم  رايف،  لل�سيد  �ملف�سلة  لالألوان  وفقًا  االأزرق، 

لعيون  �شفافيتها  ت�شمح  التي  كوارتز  قبب 

مرتبط  غري  ب�سكل  للتجول  ال�شاعات  جامعي 

فوق �لطبقات �ملختلفة ملنظومة �حلركة. 

 كما هو متعارف عليه لدى بوفيه، ُعر�ست �شاعة 
Brainstorm Chapter One 26 Récital كاإ�شدار 
التي  �حلركة  منظومة  بعدد  مقّيد  حمدود، 

�حل�سرية  من  م�شتوًى  ي�سمن  مما  �أُنتجت، 

الذي يعك�س متّيز هذه ال�شاعة.

حصريا لدى الصالون األزرق  

CHRONOGRAPH NAVITIMER B03 45 من بريتلينغ

 ]Rattrapante( راترابانت  �شاعة  ُتعّد 

يف  تعقيد�أ  ال�شناعات  اأكرث  من  واحدة 

فوجود  باأكمله،  ال�شاعات  �شناعة  جمال 

اإ�شافيني  مركزيني  كرونوغراف  عقربي 

زمنيتني  فرتتني  بقيا�س  بب�شاطة  ي�شمح 

عقربي  ميزة  واحد.  وقت  يف  منق�سيتني 

 03 بي  نافيتامیر  �شاعة  يف  الثواين 

اجلديدة   45 راترابانت  كرونوغراف 

�لتفا�سيل  بع�س  جانب  �إىل  فعاًل،  خا�سة 

االإ�شافية.

جتمع �شاعة نافيتامیر بي 03 كرونوغراف 

راترايانت 45 ما بني جمال �ل�سكل والتطّور 

 45 قطرها  كبرية  بعلبة  تتمّيز  �إذ  �لتقني 

 18 عيار  االأحمر  الذهب  من  م�شنوعة  مم 
ُطليت  �شرتاتو�س.  رمادي  وميناء  قرياطا 

ال�شاعات  وعقربا  ال�شاعات  رات  موؤ�شّ

 Super - �ل�سوبرلوميتوفاه  مبادة  و�لدقائق 

الوقت  قراءة  �شهولة  ل�سمان   LumiNova
قر�س  لل�ساعة  االإنارة.  ظروف  جميع  يف 
منزلقة  م�شطرة  مع  �لجتاه  ثنائي  دّوار 

طويل  زمن  منذ  ارتبطت  م�شتديرة 

بريتلينغ. من  ناقيتامیر  ب�شاعات 

هناك تفا�سيل �أخرى يف ال�شاعة نافيتامیر 

�إذ   ،45 راترابانت  كرونوغراف   03 بي 

بريتلينغ  من  نافيتامیر  �شاعات  تتمّيز 

�ملر�ساة  �سكل  على  رمز  مع   B ب�شعار  عادًة 

وهناك  �لكرونوغر�ف،  عقارب  قاعدة  يزّين 

يتوّزع  �إذ  �حلالة،  هذه  يف  ب�شيط  تعديل 

 B فال�شعار  اثنني،  عقربني  على  ال�شعار 

للكرونوغر�ف،  االأحمر  �لعقرب  على  يوجد 

عقرب  على  �ملر�ساة  �سكل  يوجد  حني  يف 
جزء�  يكون  لذلك،  نتيجة  الثواين.  �أجز�ء 

عقرب  توّقف  اأثناء  منف�سلني  ال�شعار 

�أجز�ء الثواين، ويكون ال�شعار كاماًل عندما 

يتحاذى �لعقربان من جديد.

يف  يوجد  الذي  الثواين،  �أجز�ء  زر  يعمل 

�إيقاف  على   ،3 ال�شاعة  مو�شع  عند  التاج 

عقرب �أجز�ء الثواين واإعادة ت�سغيله قدر ما 

ي�شاء مرتدي ال�شاعة اأثناء عملية التوقيت، 

منف�سلة  زمنية  فرتات  بقيا�س  ي�شمح  مما 
اأو مقارنة نتائج العديد من �ملتناف�سني.

مانوفاكت�شر  �حلركة  بريتلينغ  اأنتجت 

ل�شناعة  ور�شتها  يف   03 بي  كاليرب 

فون.  دو  ال�شو  يف  ال�شاعات  كرونومرت 

�ملعهد  �شهادة  على  ال�شاعة  ح�سلت 

كرونومرت  لختبار  الر�شمي  ال�شوي�شري 

اأدائها  روؤية  وميكن   )COSC( ال�شاعات 

توّفر  هي  ال�شفاف.  �خللفي  �لغطاء  عرب 

وتخ�سع  �شاعة   70 يقارب  طاقة  احتياطي 

ل�سمان مدته خم�س �شنوات. تقّدم ال�شاعة 

الذهب  من  �مل�سنوعة  �جلميلة  �لعلبة  ذ�ت 

االأحمر عيار 18 قرياطا على �شوار اأ�شود من 

جلد التم�شاح مزّود ببكلة باإبزمی.

أطلقت بريتلينغ ساعة نافيتايمر بي 03 كرونوغراف راترابانت 45، 

تعرض فيه واحدة من أقدم وأعرق تعقيداتها الميكانيكية المتمثل 

بكرونوغراف راتابانتيه )أي عقرب الكرونوغراف الذي يعود إلى الخلف 

عند الضغط على زر التحكم(. صنعت علبة الساعة من الذهب األحمر 

بقطر 45 ملم وزودت بكاليبر B03 المميز والحائز على براءتي اختراع 

ويتميز بدقته الصارمة في كل األحوال.

حنان الغزواني: كتبت- 
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عالم  في  القمة  في  مكانها  الكجوري  علي  بن  علي  تكرس 
للساعات  الدوحة  معرض  في  وتقدم  والساعات،  المجوهرات 

مكانها  وتحجز  تميزها  راقية  إبداعات  عشر  السابع  والمجوهرات 
في القمة. 

علي بن علي الكجوري.. مزيج من األناقة واالبتكار 
سندس سالمة:  كتبت- 

Repossi تكشف عن إصدارات فريدة 
تعر�ض Repossi يف الن�شخة ال�شابعة ع�شرة من معر�ض الدوحة 

من  الكثري  وفيها  وخا�شة  جديدة  جمموعات  واملجوهرات  لل�ساعات 

اجلمال والرقي املنا�شب لهذا املعر�ض. 

 Blast مجموعة 
م�شتوحاة من احلرف اليدوية والقبائل، واأ�شاور الذهب الكثرية جاءت هذه املجموعة، 

واحتفظت الدار باإرثها الذي يعتمد على الذهب والرت�شيع بالأملا�ض.

Brevis مجموعة
ي�سكل العقد يف هذه املجموعة �شكاًل معا�شًرا للمو�سيقى الكال�شيكية. كما مت التعبري 
عن خط Serti sur Vide برتكيبات جديدة متنا�سقة، تكر�ض الإبداع يف املجوهرات 

مذهلة.  ب�شرية  ل�شيمفونية  اإيقاعا  تعطي  والتي  عالية،  بحرفية  واملتناغمة  الراقية 

اأما اخلوامت والأ�شاور يف هذه املجموعة فهي ت�سكل عالمات متفردة يف عامل املجوهرات 

وت�شعر من يرتديها باخل�شو�شية. 

واملر�شعة  الأبي�ض  الذهب  من  امل�شنوعة   Berbere وهي العام  هذا  يف  الدار  حتفة  اأما 

لتنا�شب  والأ�شاور  اخلوامت  على  وحتتوي  الأملا�ض  واأي�شا  ال�شفراء،  الكرمية  بالأحجار 

جميع الأذواق. 

جمموعات  من  القطع  من  خمتارة  جمموعة  عر�ض  ا  اأي�شً �شيتم  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

.Serti sur Videو Antifer الرائعة مبا يف ذلك Repossi

Lalaounis فخامة خاصة 
خا�شة  جمموعة  جلبت  لذلك  التاألق،  على   Lalaounis جموهرات  حتر�ض 

الزيتون  �شجرة  اختارت  بحيث   2020 وال�شاعات  للمجوهرات  الدوحة  مبعر�ض 

 17 القرنني  من  اإلهامها  ا�شتوحت  والتي  ايربو�ض  جمموعة  واأي�شا  مميزا.  رمزا 

و18 والتي جتمع عنا�شر خمتلفة وهي م�شنوعة من الذهب والكثري من الأحجار 

وقد  القوية،  الأنثى  وت�شتهوي  واحلداثة  الكال�شيكية  بني  ما  متزج  وهي  الكرمية، 

جدا  مهمة  املعر�ض  يف  امل�شاركة  كاملة.  �شنة  املجموعة  هذه  ت�شنيع  ا�شتغرق 

بالن�سبة لدار Lalaounis، وذلك لأن الن�شاء القطريات �شغوفات جدا باملجوهرات 
ويقدرنها. ومن هنا جاء احلر�ص على امل�شاركة يف هذا املعر�ض. وعن ال�شراكة مع 
علي بن علي لكجوري فاإن الدار فخورة جدا بها لأنها طويلة وهم دائما حري�شون 
املعر�ض  يف  اجلناح  وت�شميم  والتغيري،  باملجوهرات  و�شغوفون  تطويرها  على 
بالغ  فاإنه  للدار  بالن�سبة  القطري  ال�شوق  اأهمية  وعن  والريادة.  الإبداع  على  يدل 
وهم  بها،  وخرباء  و�شغوفون  املجوهرات  يقدرون  القطريني  الزبائن  لأن  الأهمية 

حري�شون على اقتناء اأف�سل القطع واأكرثها فخامة، وبالتايل ي�سكل الأمر حتديا 

معر�ض  الدار  خ�شت  وقد  القطرية.  املراأة  ذوق  تنا�شب  فريدة  قطع  لت�شميم  للدار 
وفيها  الذهب  من  وهي  اخلوامت  معها  واأرفقت  للعرائ�ص،  خا�شة  بتيجان  الدوحة 

الأحجار الكرمية واملر�شعة بالأملا�ض. 

HTY ساعات ثالثية األبعاد
اجلبال  ت�شاري�ض  فيها  مبا  الأر�ض  من  اإلهامها   Blue H5 �شاعة  ا�شتوحت   
الأبعاد  ثالثية  �شاعة  وهي   ،HYT لنهج  تكري�شا  يعد  ما  وهو  وغريها  واله�شاب 

من  م�شنوعة  وهي  املختلفة.  ال�شاعة  جوانب  من  الوقت  روؤية  ميكنك  حيث 

الأمر  الكرمية،  الأحجار  من  نوعا   41 اإىل  بالإ�شافة  الزفري،  وحجر  الكري�ستال 
ال�شاعة  ت�شنيع  ا�شتغرق  وقد  الت�شنيع.  يف  واملهارة  العالية  احلرفية  يتطلب 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف  امل�شاركة  على  حري�شة  والدار  �شنة.  من  اأكرث 

كبرية.  عاملية  مكانة  يحتل  كما  والفخامة  للجمال  عنوان  لأنه  وال�شاعات 

ويعترب ال�شوق القطري واحدا من اأهم ثالثة اأ�شواق يف العامل، حيث اإن جناح 

القطريني  لأن  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  جناحها  يعك�ض  قطر  يف  ال�شاعات 

لديهم ذوق رفيع وخمتلف. اأما ال�شراكة مع علي بن علي لكجوري فهي اأكرث من 

رائعة حيث يوجد متجر ل ات�ض واي تي يف غالريي لفاييت الدوحة، وهو اأمر 
اجلديدة  املجموعات  بتطوير  الدار  تقوم  ودائما  الزبائن.  من  الكثري  وهناك  رائع 
فئة  �شمن  تكون  ما  وغالبا  لكجوري،  علي  بن  علي  الأو�شط  بال�شرق  اخلا�شة 

الأكرث مبيعا. ويف الن�شخة ال�سابقة مت بيع 4 �شاعات من املجموعات اخلا�شة، 

وتتوقع HTY اأن تكون املبيعات اأكرث يف الن�شخة احلالية. 

Arnold & Son الحرفية المبتكرة 
 جلبت دار Arnold & Son للن�سخة ال�شابعة ع�شرة من 
حيث  الروائع  وال�شاعات،  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض 

للوقت.  اآخر  مفهوما   Steel  38  Nebula �شاعة  جت�شد 

 42 مع  اأعوام  ب�شعة  قبل  ال�شاعة  هذه  طورت  قد  وكانت 

مليمرت والآن مع 38 مليمرت، حيث كانت يف العام املا�شي 

ال�ستيل،  من  م�شنوعة  فهي  ال�شنة  هذه  اأما  الذهب،  من 

مت  ولهذا  يف�سلونه،  الذين  الزبائن  طلب  على  بناء  وذلك 
تقدر  وبالطبع  العام.  هذا  خمتلف  ب�سكل  ال�شاعة  ت�شميم 

ومن  ال�شاعات،  اقتناء  يع�سقون  الذين  الأ�شخا�ض  الدار 

هنا جاء اهتمامها بال�شوق القطري الذي يتميز مبن لديهم 

وتتوقع  وال�شاعات.  املجوهرات  عامل  يف  خمتلفة  نظرة 

رواجا  لقت  لأنها   Steel  38  Nebula �شاعة  تباع  اأن  الدار 

الرفيع.  الذوق  تنا�شب  بطريقة  وطورت  املا�شي  العام  يف 
رائع  من  اأكرث  كان  لكجوري  علي  بن  علي  مع  والتعاون 

اجلناح  ت�شميم  وحتى  �شنوات،  ع�شر  من  اأكرث  مدى  على 
الو�سول  ي�شتطيع  حيث  الإبداع،  على  يدل  املعر�ض  يف 
القطرية  املراأة  وتهوى  الدار.  مع  والتوا�سل  كبرية  ب�شهولة 

ت�شنيع  على   Arnold & Son حتر�ض  لذلك  ال�شاعات 

وميكن  الوقت.  نف�ض  يف  واأنيقة  اجلودة  عالية  �شاعات 

ارتداء ال�شاعة يوميا، واأي�شا يف املنا�سبات وهذا ما يجعل 

واملجوهرات.  ال�شاعات  عامل  يف  متميزة   Arnold & Son
يف  كبري  ب�سكل  قبول   Arnold & Son اإبداعات  وتلقى 
ال�شوق القطري وخ�شو�شا يف معر�ض الدوحة للمجوهرات 

وال�شاعات حيث مت بيع �شاعة Steel 38 Nebula يف اليوم 

الأول. 
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مارلي نيويورك تكشف عن أحدث مجموعاتها 
CLEO REV »كليو ريف«

مميزة  وقطع  متفردة  تصميمات 
تشع  االستثنائية،  فائقة  نهايات  ذات 
مجوهرات  خالل  من  ريفاج  جناح  في 
بالهند  مومباي  من   DIAFUEGO

الدوحة  معرض  في  تشارك  التي 
للمجوهرات والساعات للمرة األولى. 

وقد اأعرب ال�شيد رومي ميتا، الرئي�س 

�شعادته  عن  للعالمة  التنفيذي 

الن�شخة  يف  �لأوىل  للمرة  مب�شاركته 

جناح  خالل  من  للمعر�س،  �حلالية 

وال�شاعات،  و�ملجوهر�ت  للذهب  ريفاج 

التجارية  العالمة  اأن  على  موؤكدا 

جتذب  اأن  ا�شتطاعت   DIAFUEGO
�لأوىل  �للحظات  منذ  اإليها  االأنظار 

اإعجاب  نالت  فقد  �ملعر�س،  النطالق 

متفردة  قطعًا  لعر�شها  نظرًا  الزوار 

األوان  يف  و�لبتكار  ال�شناعة  بجودة 

خيالية.  وزخرفات  خمتلفة 

تقدمي  على  حر�شنا  واأ�شاف: 

خ�سي�سا  و�لأطقم  �لقطع  من  العديد 

للمجوهر�ت  الدوحة  معر�س  لزوار 

ال�شابعة  ن�شخته  يف  وال�شاعات 

معرو�شاتنا  تقت�سر  ومل  ع�شرة، 

امتدت  بل  فقط  الزينة  �أطقم  على 

لت�سمل العديد من �لقطع التي ميكن 

جمعت  وقد  كديكور�ت،  ا�شتخدامها 

االأ�شفر  الذهب  بني  �لقطع  تلك 

و�لأملا�س.

�إىل  ميتا  رومي  ال�شيد  اأ�شار  كما 

على  تركز  العالمة  جمموعات  اأن 

�لقالد�ت  خالل  من  وتقدمه  �لأملا�س، 

واخلوامت  واالأ�شاور  و�لق�سرية  �لطويلة 

�لأذو�ق،  كافة  تلبي  حتى  و�حللقان، 

على  �أي�سًا  العالمة  وتركز  هذا 

تعك�س  التي  الع�شرية  الت�شميمات 

والب�شاطة. االأنوثة  طابعي 

الدوحة  ملعر�س  �ختيارهم  عن  اأما 

لعر�س  وال�شاعات  للمجوهر�ت 

يعد  فقال:  العالمة  منتجات  اأحدث 

لتو�شيع  كبرية  فر�شة  �ملعر�س 

�ملحلي  �مل�ستوى  على  عمالئنا  قاعدة 

كل  على  التعرف  وكذلك  و�لإقليمي، 

�ملجوهر�ت،  عامل  يف  جديد  ماهو 

�لكبرية  التجارية  للعالمات  نظرًا 

كانت  �شواء  �ملعر�س  يحت�سنها  التي 

اأ�شاد  وقد  هذا  عاملية.  �أم  حملية 

الرائع  بالتنظيم  ميتا  رومي  ال�شيد 

ي�شهدها  التي  �ملميزة  و�لديكور�ت 

�ملعر�س.

التجارية  العالمة  هذه  �شهرة  اأما 

الراقية،  �ملجوهر�ت  عامل  يف  �ملرموقة 

تاريخها  ب�شبب  لي�س  اكت�شبتها  فقد 

�أخرى  الأ�شباب  واإمنا  فقط،  �لعريق 

�ملو�د  اخل�شو�س،  وجه  وعلى  عديدة 

يف  تدخل  التي  العالية  اجلودة  ذ�ت 

تفا�سيل  باأدق  و�لهتمام  ت�شميماتها، 

ال  التي  النهايات  عن  ف�ساًل  �لقطع، 

میيز  الذي  والتنوع  �شائبة  ت�شوبها 

كل جمموعة لهذه العالمة �لفاخرة. 

�ملجوهر�ت  دار  ا�شتطاعت  هنا  ومن 

�لعريقة DIAFUEGO اأن تكت�سب ثقة 

اقتناء  على  يحر�شون  الذين  �لكثريين 

قطعها النادرة ذ�ت الت�شميمات �ملتفردة. 

و�ليوم نرى DIAFUEGO حا�شرة بقوة 

يف اأهم االأ�شواق �لعاملية و�ملحلية.

ضمن جناح »ريفاج« للذهب والمجوهرات والساعات

مجوهرات DIAFUEGO تصاميم متفردة وقطع خالبة
كتبت- أمل كمال:

يف  ومقّرها  ماريل  �ملجوهر�ت  عالمة  ك�شفت 

حتمل  التي  جمموعتها  عن  نيويورك،  مدينة 

�إىل  االإ�شافات  اأحدث  وهي   Rev »ريف«  ا�شم 

وتعترب  ماريل«،  باي  ال�شهرية »كليو  جمموعتها 

و�لتقنية.   �لبتكار  حيث  من  ثورية 

»ريف«  كلمة  من  �مل�ستلهمة  �ملجموعة  هذه 

د  جت�شّ بالفرن�شية،  »�حللم«  وتعني   Rêve
نيويورك.  مدينة  بها  تّت�سف  التي  �حلاملة  الروح 

يف  �لكامنة  �لقّوة  عن   Rev »ريف«  تعرّب  كما 

واقعًا  �حللم  حتّول  اأن  �شاأنها  من  والتي  مّنا  كّل 

لكلمة  �خت�سار  �أي�سًا  هي   Rev »ريف«  ملمو�سًا. 

حيث  من  الثورة،  اأي   Revolution »ريفولو�شن« 
تركيزها على اإحداث ثورة من ناحية �لبتكار، �إذ 

ين�شهر يف �ملجموعة  مفاهيم �لبتكار والت�شاميم 

الثورية مع �لتقنيات �حلديثة لتعك�س الهند�شة 

جمموعة  نيويورك.   مدينة  متّيز  التي  �ملعمارية 

العالية  للحرفية  قوّي  جت�شيد  هي   Rev ”ريف“
 MARLI ماريل  میّيزان  �للذين  ال�شنع  و�إتقان  

و�لبتكار  �مل�ساعر  ت�شتحّث  اأنها  حيث  من 

الذهب  �ملجموعة  وت�سّم  �لتقنيات.  با�ستخد�م 

�لكرمية  و�حلجارة  الرّباق،  و�ملا�س  �مل�سقول، 

االأحمر،  و�ملرجان  االأ�شود،  اجَلَزع  عقيق  فيها  مبا 
و�ملرجان الوردي، و�لعقيق �لأخ�سر، لتندمج معًا 

فت�سّكل قطعًا ميكن لكّل امراأة اأن ترتديها اإظهارًا 

وقّوتها.  جلمالها 

عن  تعبري  اأ�شدق  هي  االأحدث  �ملجموعة  هذه 

حتقيق  �إىل  ت�سعى  التي   MARLI ماريل  امراأة 

كّل  وخلف  االحتماالت.  �أعلى  �إىل  لت�سل  اأحالمها 

حتديدًا  وهذا  يولد  اأن  ينتظر  �بتكار  ثّمة  حلم، 

هو روح »ريف« Rev �حلقيقية. 
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17 عاما على االنطالقة
»الدوحة للمجوهرات«..  وجهة عالمية لعشاق الفخامه

استطاع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منذ انطالق دورته األولى عام 
2004 وصوال إلى الدورة السابعة عشرة ترسيخ اسم قطر على المستوى اإلقليمي 

والدولي، وبالعودة إلى الوراء نجد أن المعرض شهد تطورا ملحوظا على كافة 
المستويات ابتداء من المساحة لعدد العارضين وحتى في عدد الزائرين للمعرض، 

مما جعله واحدا من بين أكبر خمسة معارض متخصصة عالميًا، ويعد التوسع 
الكبير للمعرض دلياًل دامغًا على قوة ومتانة االقتصاد القطري، وبرهانًا على أن 

المنتجات  العارضين والصانعين ليقدموا أفخم  المزيد من  المعرض يستقطب 
المقتنيات. وأرقى 

النسخة األولى  :  
لل�ساعات  الدوحة  معر�س  من  �لأوىل  الن�شخة  �نطلقت 

للمعار�س  الدويل  قطر  مركز  اأر�س  على  و�ملجوهر�ت 

ال�شركات  عدد  وو�سل  مربع.  مرت  �آلف  م�شاحة 10  على 

العار�شة �إىل نحو 250 �شركة من االأ�شماء ال�شهرية يف 

عامل �ملجوهر�ت وال�شاعات.

من  والت�شاميم،  �ملبتكر�ت  اأحدث  العار�شون  وقدم 

متت  التي  �لكرمية،  واالأحجار  وال�شاعات  �ملجوهر�ت 

�ملعروفني  �لعامليني  �ملبدعني  اأمهر  اأيدي  على  �شياغتها 

يف  �ملعر�س  وحوى  وال�شاعات،  �ملجوهر�ت  �شناعة  يف 
ن�شخته �لأوىل اأكرب ما�شة يف �لعامل.

النسخة الثانية:
مركز  اأر�س  على  عام 2005،  الثانية  الن�شخة  �نطلقت 

مربع،  مرت  �آلف   10 مب�شاحة  للمعار�س  الدويل  قطر 

�شوات�س  مثل  عاملية  �شركة   250 من  اأكرث  مب�شاركة 

وكارتري وديفيد موري�س ورولك�س وهاري وين�شتون.

النسخة الرابعة:
الرابع  الدوحة  معر�س  يف  عاملية  �شركة   180 �شاركت 

اأقيمت  التي  الرابعة،  دورته  يف  وال�شاعات  للمجوهر�ت 

يف مركز قطر الدويل للمعار�س، على م�شاحة �إجمالية 
تزيد على ع�شرة �آلف مرت مربع. 

�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  النعيمي  اهلل  عبد  اأحمد  وقال 

للمجوهر�ت  الدوحة  معر�س  اإن  حينذ�ك:  للمعر�س 

ال�شرق  منطقة  يف  �ملعار�س  اأكرب  من  يعترب  وال�شاعات 

�مل�سغولة  و�ملجوهر�ت  �لفاخرة  لل�ساعات  االأو�شط 

واالأحجار  بالأملا�س  �ملر�سعة  و�لف�سة  والذهب  بالبالتني 

�لعاملية  ال�شركات  كربيات  ت�ستقطب  �لتي  �لكرمية 

�ملتخ�س�سة يف �شناعة اجلواهر وال�شاعات الراقية.

النسخة الخامسة : 
فرباير  يف 12  �ملعر�س  من  اخلام�شة  الن�شخة  �نطلقت 

�شركة  مب�شاركة 26  للمعار�س،  الدوحة  مبركز   2008
جمال  يف  تعمل  عاملية،  �شركة   450 بـ  ممثلة  حملية 

�شناعة �ملجوهر�ت وال�شاعات، يف قاعات عر�س عمالقة 

تقدر بـ 11.000 مرت مربع، حيث يعد هذا �ملعر�س من 

اأكرب معار�س �ملجوهر�ت التي تقام يف �ملنطقة.

مبنى  تد�شني  مع  اخلام�شة  الن�شخة  انطالق  وتزامن 

مركز الدوحة للمعار�س اجلديد )�ملقر الرئي�شي للهيئة 

العامة لل�سياحة و�ملعار�س(. 

النسخة السابعة :
وال�شاعات  للمجوهر�ت  ال�شابع  الدوحة  معر�س  �نطلق 

كما  عار�شًا،   250 من  اأكرث  مب�شاركة   ،2010 لعام 

جتاوزت م�شاحة قاعات العر�س 15 �ألف مرت مربع.

قوة  على  د�مغًا  دلياًل  للمعر�س  �لكبري  التو�شع  ويعترب 

االقت�شادي  �لك�ساد  ظل  يف  �لقطري،  االقت�شاد  ومتانة 

�ألقت  التي  �لعاملية،  �ملالية  االأزمة  تبعات  جر�ء  �لعاملي 

بظاللها على �لكثري من دول �لعامل حينها، وبرهانًا على 

اأن �ملعر�س ي�ستقطب �ملزيد من العار�شني وال�شانعني 

و�أرقى �ملقتنيات.  �ملنتجات  ليقدمو� اأفخم 

و�شم �ملعر�س جمموعة نادرة ومنوعة من �حللي 

و�ملجوهر�ت، �إىل جانب �ملقتنيات النفي�شة من 

اجلواهر وال�شاعات، حيث جلب اأ�شهر االأ�شماء 

واأحدث �ملبتكر�ت و�أرقى �ملاركات يف عامل �ملجوهر�ت 

وال�شاعات، و��ستقطب �ملعر�س ما يزيد عن 20 �ألف 

زائر.

النسخة الثامنة  :
�سارك يف الن�شخة الثامنة من �ملعر�س والتي �نطلقت 

يف 15 فرباير 2011، 27 م�شاركا مثلو� اأكرث من 300 
�شركة عاملية بوجود 20 �شركة جديدة م�شاركة يف 

�ملعر�س من كافة العالمات التجارية �لعاملية، وح�سر 

�ملعر�س حوايل 60 �ألف زائر من قطر ودول �ملنطقة.

ومتيزت الن�شخة الثامنة من حيث �لإجر�ء�ت، حيث 

بتقييم  قيامها  عن  لل�سياحة  العامة  الهيئة  �أعلنت 

ال�شركات و�ملعار�س �مل�ساركة يف الفعالية، من حيث 

اجلودة والنوعية، وفقًا ملعايري عاملية مدرو�شة ، واأقيم 

�ملعر�س على م�شاحة 11272 مرتًا مربعًا، اأي بزيادة 

435 مرتًا مربعًا عن �ملعر�س �ل�سابق.

النسخة التاسعة :
فرباير   20 يف  �ملعر�س  من  التا�شعة  الن�شخة  �نطلقت 

2012 . ومتيزت مب�شاركة 450 ماركة عاملية، وعرو�س 
بلغت  حيث  �لعامل،  حول  وال�شاعات  �ملجوهر�ت  الأرقي 

قيمة �ملعرو�سات اأكرث من بليون دوالر. 

و�شهد العديد من االإ�شدارات اخلا�شة، من اأبرزها 

�شركة »ما�شيريا«  عر�شته  الذي  قمي�س »بر�سلونة« 

االأ�شبانية، مببلغ 2,9 مليون ريال )800 �ألف دوالر(. 

وقد غطت ف�شو�س �لأملا�س �شعار النادي وكلمة »قطر 

فاوندي�شن« )موؤ�ش�شة قطر( وهي الراعي الر�شمي 

للفريق. 

النسخة العاشرة :
�سارك بالن�شخة العا�شرة من �ملعر�س، الذي �نطلق يف 

16 فرباير وا�شتمر لغاية 3 مار�س، 530 من اأهم العالمات 
التجارية لل�ساعات و�ملجوهر�ت يف �لعامل وامتد �ملعر�س 

على م�شاحة تفوق 15 �ألف مرت مربع.

�سارك  و�لإقليميني  �ملحليني  العار�شني  �إىل  وباالإ�شافة 

يف الن�شخة العا�شرة �شركات مثل كري�شتي من لندن 
تاأ�شي�س  �إىل  يطمحون  الذين  للمجوهر�ت،  وماتي�س 

قاعدة لهم يف عامل �ملجوهر�ت يف قطر.

العالمات  عدد  يف  بزيادة  العا�شرة  الن�شخة  ومتيزت 

التجارية تفوق % 15 عن الن�شخة التا�شعة.

النسخة الحادية عشرة  : 
�نطلقت الن�شخة �حلادية ع�شرة يف مركز قطر الوطني 

للموؤمتر�ت، بح�سور عدد من اأ�شحاب ال�شعادة ال�شيوخ 

والوزراء ورئي�س الهيئة العامة لل�سياحة.

وامتد �ملعر�س، الذي ا�شتمر حتى 2 من �شهر مار�س 

2014، على م�شاحة 20 �ألف مرت مربع، مب�شاركة 
34 �شركة عاملية ميثلون نحو 500 عالمة جتارية من 

العالمات �ملرموقة يف �لعامل ل�شناعة ال�شاعات واالأحجار 

�لكرمية، الإر�شاء ع�شاق �لتحف النادرة و�ملقتنيات 

الفريدة من ال�شاعات و�حللي.

النسخة الثانية عشرة :
الدورة  قطر  يف  لل�سياحة  العامة  الهيئة  �إ�ست�سافت 

وال�شاعات  للمجوهر�ت  الدوحة  ملعر�س  ع�شرة  الثانية 

قطر  مركز  يف   ،2015 فرباير   28 �إىل  فرباير   24 من 

الوطني للموؤمتر�ت. وجذب �ملعر�س اأكرث من 500 عالمة 

جتارية عاملية و�إقليمية فاخرة.

وجرى �ملعر�س يف 5 قاعات كربى مبركز قطر الوطني 

للموؤمتر�ت، وبلغت م�شاحته 25000 مرت مربع  واأكدت 

زيادة م�شاحة �ملعر�س بن�شبة 25% على �لطلب �ملتز�يد 

وعر�س  للم�ساركة  الدولية  �لفاخرة  �ملنتجات  قطاع  من 

منتجاتها يف هذا �حلدث الدويل ال�شنوي الفريد.

النسخة الثالثة عشرة :
�أعلنت الهيئة العامة لل�سياحة عن تنظيم الن�شخة 

الثالثة ع�شرة من »معر�س الدوحة للمجوهر�ت 

وال�شاعات« لعام 2016 مبركز الدوحة اجلديد 

للمعار�س و�ملوؤمتر�ت.

ور�س  اإن�شائه،  منذ  �لأوىل  للمرة  �ملعر�س،  قدم  وقد 

للتعلم  و�مل�سممني  للهو�ة  وال�شاعات  �ملجوهر�ت  عمل 

كما  اخلا�شة،  ت�شاميمهم  ت�شنيع  كيفية  اخلرباء  من 

طو�ل  وال�شاعات  �ملجوهر�ت  عن  تثقيفية  ندوات  وفر 

�لقطع  جودة  متييز  من  �مل�سارك  متكن  بحيث  االأ�شبوع 

بدقة اأكرب، و�إىل جانب ذلك، وفر �ملعر�س تقييما فوريا 

�ملجوهر�ت  علوم  معهد  من  �لكرمية  لالأحجار  وجمانيا 

الدويل للزو�ر للتحقق من جودة اأحجارهم.

النسخة الرابعة عشرة:
اأقيم �ملعر�س يف ن�شخته الـ 14 حتت �شعار »للفخامة 

�شواء  حّد  على  والعار�شني  الزوار  ليمنح  حتكى«  ق�شة 

جمموعات  وعر�شت  الفخامة.  من  ا�شتثنائية  جتربة 

ثمينة من �ملجوهر�ت واالك�ش�شوارات من اأكرث من 400 

عالمة جتارية قدمها اأكرث من 40 عار�شَا.

معارف  اكت�شاب  فر�شة  زائر   500 من  الأكرث  وفر  كما 

جديدة متعلقة ب�شناعة ال�شاعات من خالل دار ال�شاعات 

اخلا�شة  ذكرياتهم  وتوثيق  هورلوغريي«  »�أوبجكتيف 
يف ا�شتديو الت�شوير »هاركورت«.

النسخة الخامسة عشرة:
عار�شا   41 المعر�س  من   15 الـ  الن�شخة  في  �سارك   
حمليا ودوليا، قدموا اأكرث من 400 عالمة تجارية من 10 

دول، كما عر�شوا مجموعاتهم �لكال�سيكية والع�شرية 

وجود  الن�شخة   هذه  �شهدت  كما  والمميزة،  الفريدة 

منتدى لأول مرة جمع خرب�ء �ملجوهر�ت وكذلك ت�سمنت 

للمز�د�ت  الباهي  دار  مع  خرييا  مزادا  �ملعر�س  فعاليات 

حيث عادت العائدات لربنامج »�لتعليم فوق اجلميع«.

وبهدف تعزيز ودعم وتطوير �ملو�هب االإبداعية ال�شابة.

النسخة السادسة عشرة :
�أكرث  ، حيث ��ستقبل  جماهرييًا  اإقبااًل  �ملعر�س  �شهد 

باأنها   16 الـ  الن�شخة  متيزت  كما  زائر.   27,000 من 

من  اأكرث  عر�شت  حيث  �مل�ساركة،  حيث  من  االأكرب 

500 عالمة جتارية ت�شاميمها من 10 دول على م�شاحة 
29.000 مرت مربع.

جمموعتها  لعر�س  بولغري،  دار  �أي�ساً عودة  و�شهدت 

وم�شاركة  الراقية،  االإيطالية  وال�شاعات  �ملجوهر�ت  من 

»تيفاين �آند كو« لأول مرة، حيث قدمت واحدة من �أجود 
 L’Atelier du Bracelet Parisien ملا�سات لديها و م�شاركة�

ودار �أركوريال الفرن�شية للمز�د�ت �لتي �ساركت  خرب�تها 

�لقّيمة مع هواة ال�شاعات والزوار.

كتبت/ أمل كمال
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 COCO CRUSH
كوكو كراش

مجموعة بجاذبية شديدة، تحول فيها النقش المضّرب الفريد إلى 
قطعة من المجوهرات والجلد إلى ذهب ثمين. وتضم المجموعة 

خواتم وأقراط وقالئد وأساور.
مكّرسة  جديدة  مجموعة  الفاخرة  للمجوهرات  شانيل   CHANEL تقّدم 
المنقوش  المضّرب  التصميم  عن  انبثق  وقد  المضّرب.  للنقش  بأكملها 

بخطوط  العريضة  واألساور  الخواتم  من  مجموعة  الذهب،  على  برّقة 
وفيرة. أنثوية 

 COCO مجموعة  تعّبر  والعصرية،  والجريئة  البسيطة  بروحها   

شانيل   CHANEL مّيزت  التي  والدّقة  العصرّية  قيم  كل  عن   CRUSH
تأسيسها. منذ  الفاخرة  للمجوهرات 



اإلستفهام  »عالمة  بتصميم  عقود  ثمانية  أضيفت   ،Claire Choisne شوان  لكلير  الثاقبة  النظرة  أثر  على 
Question Mark« إلى مجموعة المجوهرات الراقية لدى بوشرون في يناير ٢٠٢٠.

ظهر عقد  »عالمة اإلستفهام Question Mark«  للمرة األولى في تاريخ الدار الباريسية للمجوهرات الراقية، 
بوشرون، في عام ١٨٧٩. ومرة جديدة يعود هذا العقد إلى دائرة الضوء من قبل المدير اإلبداعي للدار والتي 

أرادت أن تضع لمستها الشخصية على هذه القطعة األيقونية إلبتكار واحدة من المجموعات 
المميزة والشهيرة لبوشرون.

حالة  هو  األولى  بالدرجة  بوشرون  أسلوب  »إن   :Claire Choisne شوان  كلير  تقول 
اإلستفهام  »عالمة  عقد  في  مثالي  بشكل  األمر  هذا  يظهر  رأيي،  في  تفكير. 

Question Mark«، والذي أردت منذ وصولي إلى هذه الدار، أن أعيد تقديمه كواحد 
التي  الدار  فلسفة  يبرز  العقد  هذا  لبوشرون.  والرئيسية  المميزة  القطع  من 
العاطفة  اإلبتكار مع تركيز على  التاريخ قيم  إحتضنت في قطعها على مدار 
وجمال التعبير وحرية المرأة. إن حداثته- المصممة للترويج لحرية التعبير- يبدو 
أنها هزمت الوقت، والتي بالنسبة لي هي العالمة الفارقة للمجوهرات الراقية. 

وفوق كل هذا، إن جماله التقني، وغالبًا ما يكون غير متوقع وغير مرئي، موّجه 
بالكامل نحو العاطفة«.

الواضحة  الخطوط  في  البساطة  والترف:  البساطة  بين  األصلي  العقد  يجمع 
أزهار  يضّم  الذي  الفني  والعمل  التصميم  وثراء  العنق،  يلف  الذي  الدائري  للجزء 

اللوتس وعنقود العنب، بتالت شقائق النعمان وحتى األفعى. تضيف كلير شوان: »إن 
البساطة الظاهرة للعقد بتصميمه الال متماثل مّثل محطة لكسر التجانس المتعارف 

عليه في المجوهرات التي تكّرم  الطبيعة في ذلك الوقت. إن هذا النهج األنيق القائم 
تعزيزه  تم  وقد  المنحنية،  الخطوط  وجماليات  والغزارة  الرتابة،  وكسر  التناسق  عدم  على 
أتاح  الِقفل قد  بلمسات تقنية كانت مبتكرة للغاية وقتها في عالم المجوهرات، فغياب 

للمرأة إذا رغبت أن ترتدي مجوهراتها بنفسها بدون مساعدة من شخص آخر«.

إن الزخرفة المستوحاة من الطبيعة والمدروسة بعناية، واألشكال القريبة جدًا للواقع، وكذلك 
ا في عقد »بلوم دو بون Plume de Paon« بنسخه المختلفة والذي  المرونة المطلوبة تظهر جلّيً

رّصع بالماس بقصة الروز أو المثّلث أو البريليينت أو الباغيت.
لقد أرادت المدير اإلبداعي إعادة إنتاج قطعة تعيد تقديم الزمن والشكل ووسائل صنع المعادن 
الثمينة المستخدمة في أواخر القرن التاسع عشر، بأفضل طريقة ممكنة. كما أرادت المحافظة 

على المقاسات الكبيرة للعقد. وتقول في هذا اإلطار: »أحب الحجم الكبير للعقد، والذي أراه أهم 
ميزة في هذه المجموعة حيث ترسى األسس في مقاسات المجموعات المستقبلية«. إن النسخ 
المختلفة لعقد«بلوم دو بون Plume de Paon«  – والذي يضّم ريشة يمكن تحويلها إلى بروش - 
تستحضر إنعكاسات اللؤلؤ، أنوثة الذهب الوردي ونعومة وتوهج المورغنيت أو الياقوت البورمي 

ذي الشكل البيضاوي من عيار ١٠,٩٨  قيراط.

وباإلضافة إلى الخبرات التقنية وراء هذا االبتكار، فإن عقد »عالمة اإلستفهام Question Mark« والذي 
أعادت تفسيره كلير شوان Claire Choisne يعّبر عن القدرات االستثنائية لبوشرون في ابتكار مجموعات 

مجوهرات راقية تمزج بين روح العصر وجوهر األبدية.

هذه المجموعة متوّفرة حصريًا لدى جناح فيفتي ون إيست في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠

بوشرون تقّدم مجموعة
المجوهرات الراقية:

»Question Mark عقود »عالمة اإلستفهام

»Plume de Paon عقد »بلوم دو بون 

األناقة وتعّدد اإلستعماالت

تعتمــد طــرازات بــاك بــاي ٣٢، ٣٦، ٤١ أس آنــد جــي املظهــر الشــهري لســاعة بــاك بــاي 
وتقدمــه إىل فئــة أوســع مــن اجلمهــور موّفــرة بدائــل أنيقــة ومتعــددة اإلســتعماالت يف 
ذات  الطــرازات  لعشــاق  أو  الصغــرية  املعاصــم  ذوات  للنســاء  أو  الرســمية  املناســبات 

األثــري. املظهــر 

وبوضــوح تــام، تشــارك هــذه الطــرازات املظهــر وامللمــس املعتمــد يف تصاميــم بــاك بــاي 
ولكنهــا تختلــف يف فــوارق وتفاصيــل دقيقــة. فاملوانــىء وبلــورة الياقــوت يف هــذه الطــرازات 
مســطحة فيمــا تكــون مقّببــة يف الطــرازات األخــرى. ويأتــي املينــاء األســود مطلــي وبــراق مــع 
ملســة ذهبيــة بينمــا املينــاء بلــون البيــج فقــد صقــل ليتــأأل كشــعاع الشــمس، وأخــريًا فــإن 

اإلطــار الدائــري يف هــذه الطــرازات ثابــت ومصنــوع مــن الذهــب األصفــر املطلــي.

تتمتــع األجــزاء املصنوعــة مــن الذهــب األصفــر يف طــرازات بــاك بــاي ٣٢، ٣٦، ٤١ أس آنــد 
جــي بلمســات نهائيــة تشــبه الســاتان املصقــول أو اللــون املطفــي. ومتنــح هــذه املؤثــرات 

ــة. ــزًا فتبــدو وكأنهــا قطعــة أثري الســاعة حميميــة خاصــة كمــا تعطيهــا منظــرًا ممي

إن اإلطــار واحللقــة الوســطى لســوار الســاعة يف طــرازات بــاك بــاي ٣٢، ٣٦، ٤١ أس آنــد 
جــي، التــي تعــّد امتــدادًا ألرقــام التوقيــت ١٢ و٦، مصنوعــة مــن الذهــب األصفــر الصــايف عيــار 
١٨ قرياطــً. أمــا حلقــات الســوار األخــرى والتــاج فمصنوعــة بتقنيــة “اجلولــد شــيل”، حيــث يتــم 
ثنــي قطعــة مــن الذهــب لتحيــط بقلــب مــن الفــوالذ. وخافــً عــن الطلــي بالذهــب، يتيــح هــذا 

ــة. ــب اخلارجي ــة الذه ــماكة طبق ــة لس ــرات نتيج ــدة م ــاعة لع ــع الس ــة تلمي ــلوب إمكاني األس

بالك باي
أس آند جي ٣٢، ٣٦، ٤١

2020 والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  إيست  ون  فيفتي  جناح  لدى  حصريًا  متوفر  الطراز  هذا 
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الكالسيكي،  للنمط  خملصون  نحن 
نحافظ  القائم.  الوضع  نرفض  لكننا 
فنستخدم  املاضي  عراقة  على 
صناعة  حرفة  ممارسات  أفضل 
التصاميم،  أفضل  ونبتكر  الساعات، 
هو  ما  كل  الكتشاف  احلدود  ونتجاوز 
واختبارها  لهدف،  صناعتها  مت  جديد. 
هم  الذين  ألولئك  احلدود.  أقصى  إىل 
على استعداد ألي شيء. ألولئك الذين 
الذين  وأولئك  خماوفهم،  يواجهون 
يوم.  كل  أنفسهم  اكتشاف  يعيدون 

تودور #وجدت-لتتحدى.




