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

أداة استكشـــاف تحـــت ســـطح المـــاء

علبـــة أويســـتر وصّمـــام تصريـــف الهيليـــوم

الروليســـور، لقـــاء واعـــد بيـــن الذهـــب 
وفـــوالذ أويســـتر ســـتيل

ســـيراميك بتكنولوجيـــا عاليـــة

عيـــار بربتشـــوال ۳۲۳٥

بربتشوال  أويستر  إصداًرا من مجموعة  رولكس  ُتقّدم 
فوالذ  بين  يجمع  الذي  األصفر  الروليسور  من  دويَلر  سي 
أويستر ستيل والذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا. وُتعد هذه 
الّساعة الجديدة أّول ساعة من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا 

تنتمي إلى مجموعة سي دويَلر.

بالّلون  البحار(  )ساكن   ”Sea-Dweller“ عبارة  ُنِقشت 
ر بلون الّذهب األصفر عيار  األصفر على ميناها األسود لُتذكِّ
تّم تحديث سي دويَلر عام ٢٠١٧، كانت  ١٨ قيراًطا. وعندما 
األصلي.  الموديل  إلى  لإلشارة  األحمر  باللون  الحروف  هذه 
وقُضبانها  العلبة  جوانب  على  الضوء  انعكاس  وُيبرز 

المحترف  الغوص  رّواد  بالتعاون مع  ُصّممت سي دويَلر 
في أعماق البحار، هؤالء الذين يقضون فترات طويلة تحت 
البرامج  المقاومة  الفائقة  الساعة  رافقت هذه  الماء.  سطح 
البحر،  سطح  تحت  مقصورات  إلنشاء  األولى  التجريبية 
وأدت دوًرا حيوّيًا في غزو أعماق المحيطات بفضل علبتها 

التي  والذهب  الفوالذ  من  تركيبة  الروليسور  ُيعّد 
ل ميزًة  ُتستخدم في صناعة ساعات رولكس. وما فتئ ُيمثِّ
عام ١٩٣٣.  اسمها  منذ تسجيل  رولكس  اعتمدتها  فريدًة 
وثمين  نبيل  أحدهما  معدنْين،  بين  مزيًجا  كذلك  وُيمثِّل 
المقاومة  شديد  واآلخر  ومتانته،  لمعانه  بفضل  وجّذاب 
ومعروف بقوته وموثوقيته. تعكس جميع هذه الخصائص 

السيراميك  مواد  تطوير  في  رائًدا  دوًرا  رولكس  أّدت 
ر أحادية الكتلة مونوبلوك وترصيعات  الخاصة لتصميم أُطُ
المواد  هذه  تتمّيز  وال  مونوبلوك.  الكتلة  أحادية  لإلطار 
الجديدة بمقاومة التآكل القصوى ومقاومة الخدش العملّية 
فحسب، بل تتمّيز أيًضا بألوانها ذات الكثافة النادرة والتي 
ال تتأّثر باألشّعة فوق البنفسجّية. في هذا اإلطار، اكتسبت 
ذات  اإلنتاج  أساليب  تطوير  في  حصرية  خبرة  رولكس 
التكنولوجيا العالية التي تسمح لها بإنتاج مكوناتها من 

السيراميك باستقاللية تامة.

بالعيـار ٣٢٣٥، وهـي  الجديـد  اإلصـدار سـي دويلـَر  ُجّهـز 
لـدى  ـا  كلّيً عـت  وُصنِّ رت  طـوِّ الجديـد  الجيـل  مـن  حركـة 
الذاتيـة  الميكانيكيـة  الحركـة  هـذه  وحظيـت  رولكـس. 
مكاسـب  ووّفـرت  االختـراع  بـراءات  مـن  بالكثيـر  التعبئـة 
ومقاومـة  الطاقـة  واحتياطـي  الدقـة  حيـث  مـن  أساسـية 
االسـتعمال  وسـهولة  المغناطيسـية  والحقـول  الصدمـات 
التكنولوجيـة  المهـارة  ببراعـة  أظهـرت  كمـا  والموثوقيـة، 

السـاعات. صناعـة  فـن  تتصـدر  التـي 
سـّجلت  الـذي  كرونرجـي  بميـزان   ۳۲۳٥ العيـار  يتمّيـز 
فعاليـة  بيـن  يجمـع  والـذي  اختراعـه  بـراءة  رولكـس 
تركيبتـه  لـه  وتتيـح  الكبيـرة.  والموثوقيـة  العاليـة  الّطاقـة 
المصنوعـة مـن النيـكل والفوسـفور عـدم التأثـر بالتداخـالت 
الشـعري  بالنابـض  الحركـة  هـذه  تتمّيـز  المغناطيسـية. 
باراكـروم األزرق ذي الجـودة العاليـة والمصنـوع لـدى رولكـس 

والتي  دويَلر  سي  بها  تتمّيز  التي  أويستر  علبة  ُتمثِّل 
قدم(   ٤٠٠٠ )أي  متًرا   ١٢٢٠ عمق  حتى  الماء  مقاومة  تضمن 
نموذًجا للمتانة والموثوقية. ُصنعت علبتها الوسطية من 
كتلٍة صلبة من فوالذ أويستر ستيل المقاِوم للصدأ بشكل 
ا  لولبّيً رفيع  بأخدوٍد  المصقول  العلبة  ظهر  وُشّد  خاص، 
ساعات  لصانعي  فقط  تتيح  خاصة  أداة  بواسطة  بإحكام 
رولكس الوصول إلى هذه الحركة. وُزّود تاج التعبئة المثبت 
العلبة بنظام سّد بثالثة صمامات تريب لوك  بإحكام على 
لمقاومة الماء وتمت حمايته بفضل حامي التاج المتكامل. 
دت  ُصنعت البلورة من الياقوت المقاوم عملًيا للخدش وزوِّ

ســـاعة أعمـــاق البحـــار

أّدت ســـاعة أويســـتر بربتشـــوال ســـي دويَلـــر دوًرا أساســـًيا فـــي 
غـــزو أعمـــاق البحـــار باعتبارهـــا أداة ســـاعاتية فائقـــة المقاومـــة.

تصميم علبة سي دويَلر التي يبلغ قطرها ٤٣ مم. باإلضافة 
مزّود  واحد  باتجاه  دّوار  بإطار  العلبة  هذه  تتمّيز  ذلك،  إلى 
 ٦٠ ب  ُمَدرَّجة  األسود  السيراميك  من  بترصيعة سيراكروم 

دقيقة.

يتصّدر  الذي   ۳۲۳٥ بالعيار  الجديد  اإلصدار  هذا  ُزّود 
تكنولوجيا صناعة الساعات.

ساعات  غرار  على  الجديدة،  دويَلر  سي  ساعة  حازت 
ق األداء ما يضمن  رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّ

توفيرها أداء منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم.

قراءة  لتيسير   ۳ الساعة  عالمة  عند  سايكلوبس  بعدسة 
حماية  للماء  المقاِومة  أويستر  علبة  ر  ُتوفِّ بذلك،  التاريخ. 

مثالّية لحركة سي دويَلر العالية الدقة.

اختراع صّمام تصريف  براءة  عام ١٩٦٧  رولكس  سّجلت 
مرحلة  وخالل  األمان.  صّمام  دور  ُيؤّدي  الذي  الهيليوم 
الضغط  مقصورة  في  الغّواصين  على  الّضغط  تخفيف 
العالي، يعمل الصّمام على تسريب الّضغط المتراكم في 
على  ذاته  الوقت  في  ويحافظ  الغوص  خالل  الساعة  علبة 

مقاومة الساعة للماء.

أويستر التي كانت مقاومتها للماء تصل إلى عمق ٦١٠ أمتار 
)أي ٢٠٠٠ قدم( في بادئ األمر، ثم وصلت إلى ١٢٢٠ متًرا )أي ٤٠٠٠ 
قدم( ابتداًء من عام ١٩٧٨. ويعود الفضل بذلك إلى االبتكار 
الهام الذي سجلته رولكس ببراءة اختراع: “صّمام تصريف 

الهيليوم” الموجود على جانب علبة الساعة.

أويســتر بربتشــوال

ســي دويَلر

مـن خليـط معدنـي بارامغناطيسـي حصـري والـذي يتمّتـع 
بدّقـة تفـوق دّقـة النابـض الشـعري التقليـدي بعشـر مـرات 
النابـض  وُجّهـز  للصدمـات.  السـاعة  تعرضـت  حـال  فـي 
الـذي  رولكـس  ضبـط  بنابـض  األزرق  باراكـروم  الشـعري 
تركيـب  تـّم  كمـا  وضعيتـه،  كانـت  مهمـا  انتظامـه  يضمـن 
المذبـذب الـذي يوّفـر مقاومـة أكبـر للصدمـات علـى ماصـات 
الصدمـات بارافلكـس العاليـة األداء التـي صّممتهـا رولكـس 

اختراعهـا. بـراءة  وسـجلت 
ُزّود العيـار ۳۲۳٥ بوحـدة تعبئـة ذاتيـة تعمـل باسـتخدام 
أسـطوانته  هندسـة  وبفضـل  بربتشـوال.  الدائـم  الـدّوار 
وفعاليـة ميـزان السـاعة الرفيـع المسـتوى، يـزداد احتياطـي 

طاقـة العيـار ۳۲۳ ٥ إلـى مـا يناهـز ال ۷۰ سـاعة.

بشكل مثالي أناقة كل ساعة من ساعات رولكس وأداءها 
العالي؛ إذ ُزّود إصدار سي دويَلر من الروليسور األصفر بإطار 
الذهب  من  مصنوعة  مركزية  سوار  وحلقات  تعبئة  وتاج 
األصفر عيار ۱٨ قيراًطا، بينما ُصنعت العلبة وحلقات السوار 

الخارجية من فوالذ أويستر ستيل.

اتجاه  في  يدور  بإطار  الجديد  دويَلر  سي  إصدار  ُزّود 
واحد ويزدان بترصيعة سيراكروم ُمَدرَّجة ب ٦٠ دقيقة من 
غوصهم  مراقبة  للغواصين  ويتيح  األسود،  السيراميك 
واألرقام  التدرجات  ُطليت  بأمان.  الضغط  تخفيف  ووقت 
تقنية  باستخدام  األصفر  بالذهب  والغائرة  المنحوتة 
اإلطار  حافة  وأتاحت   .)PVD( للبخار  الفيزيائي  الترسيب 
المسّننة التحكم فيه جّيًدا لضبط وقت الغوص بسهولة 

حتى عند ارتداء القفازات.
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“الدوحة للمجوهرات” يستضيف “مبادرة المصممين” 

18 موهبة قطرية تبهر عّشاق المجوهرات 

القطريني  امل�صممني  مبادرة  ت�صارك 

ال�صباب �ضمن فعاليات الن�صخة ال�صابعة 

وال�صاعات  املجوهرات  ملعر�ض  ع�صرة 

الرعاية  حتت  التوايل،  على  الرابع  للعام 

الوزراء  جمل�س  رئي�ض  ملعايل  الكرمية 

خليفة  بن  خالد  ال�صيخ  الداخلية،  ووزير 

معر�ض  يعد  اإذ  ثاين،  اآل  عبدالعزيز  بن 

الدوحة للمجوهرات وال�صاعات املن�صة التي 

لدعم  الهامة،  املبادرة  هذه  منها  انطلقت 

املبدعني القطريني، وت�صليط ال�صوء على 

ت�صاميمهم  عر�ض  من  ومتكينهم  اأعمالهم، 

العالمات  اأ�صهر  جانب  اإىل  وابتكاراتهم 

التجارية واأملع الأ�صماء يف عامل الرفاهية.

م�ضمًما   18 العام  هذا  ن�صخة  يف  وي�صارك 

مواهب  خم�صة  بينهم  من  مبدًعا،  قطريًا 

حيث  الأوىل،  للمرة  ت�صارك  قطرية 

التابعة  التجارية  العالمات  قائمة  ت�صم 

للم�صممني القطريني ال�صباب امل�صاركني 

جتارية  عالمة   11 عودة  املعر�س  يف 
»تريفوليو«،  جموهرات  من  كاًل  ت�صمل 

وجموهرات »غادة البوعينني«، وجموهرات 

للمجوهرات  ع�صام  و»ليلى  »غند«، 
الراقية«،  للمجوهرات  و»هريات  الراقية«، 

كو«،  اآند  و»�ضارة  »نوف«،  وجموهرات 

و»الغال للمجوهرات«، وجموهرات »مداد«، 

وجموهرات »ثمني«، وجموهرات »ح�ضة«. 

للمرة  ت�صارك  التي  التجارية  العالمات  اأما 

الأوىل يف املعر�س فهي جموهرات »اأيت�س«، 

جموهرات  للمجوهرات«،  كلثم  و»دار 

»كاميلوت«، وجموهرات »كلري دي لون«، 
و»ع�صق احلروف للفنون«.

وبهذه املنا�صبة، قال ال�صيد اأحمد العبيديل، 

الوطني  باملجل�س  املعار�س  اإدارة  مدير 

واملواهب  الأعمال  رواد  دعم  »اإن  لل�صياحة: 

الرئي�صية  الأهداف  اأحد  يعترب  القطرية 

لل�صياحة  الوطني  املجل�س  يعمل  التي 

على حتقيقها، ولطاملا كان معر�ض الدوحة 

لدعم  من�ضة  وال�صاعات  للمجوهرات 

واأ�صاف:  ال�صباب«،  القطريني  امل�صممني 

هذا  املعر�س  حققه  الذي  بالنمو  »�صعداء 

وم�صاحة  العار�صني  م�صتوى  على  العام 

العر�س، وعلى م�صتوى م�صاركة امل�صممني 

القطريني ال�صباب«.

امل�صممة  العام  هذا  ن�صخة  يف  وت�صارك 

العريقة  املاجد  عائلة  �صليلة  املاجد،  كلثم 

وموؤ�ص�صة  املجوهرات،  وجتارة  �ضناعة  يف 
عدة  وتقدم  للمجوهرات«،  كلثم  »دار 
والأ�صاور،  والقالئد  للخوامت  ت�صميمات 

»بينك  من  كاًل  املجموعات  وت�صم 

اوب�ص�صن«، و»بتالت«، و»بريل غاردينيا«، 

وخوامت  قطر«،  »قلبي  خامت  اإىل  بالإ�صافة 

»احلروف«،  وجمموعة  اآرت�صز«،  »رويال 
اأحجار  من  املجوهرات  قطع  معظم  وتتاألف 

الكرمية  والأحجار  والأملا�س،  الياقوت، 

الثمينة الأخرى املر�صعة على الذهب عيار 

18 قرياطا.
ال�صعدي،  اأ�صماء  القطرية  امل�صممة  اأما 

للمجوهـرات  الدوحة  معر�ض  يف  امل�صاركة 

�صـــــركتـهــا  اأ�ص�صــت  والتـي  وال�صــاعــات، 

عـــام 2017،  لـــون«  دي  كليــر  »جموهــرات 

املجوهرات  من  متنوعة  جمموعة  تقدم 

من  امل�صتوحاة  املعر�س،  خالل  الراقية 

جمال الطبيعة وتتكون ب�صكل اأ�صا�صي من 

الياقوت والأملا�س.

املعر�س  من  العام  هذا  ن�صخة  يف  وي�صارك 

عالمته  اأطلق  الذي  املحمد،  حمد  امل�صمم 

التجارية »جموهرات اأيت�س« عام 2012. وقد 

قدم خالل املعر�س ت�صاميم فريدة م�صتوحاة 

املعا�صرة،  والعمارة  القطرية  الثقافة  من 

مثل ت�صكيلته امل�صتوحاة من م�صهد املباين 

املوجودة على كورني�س الدوحة.

ابت�صام  القطرية  امل�صممة  ت�صاركت  كما 

عالمتها  موؤخرا  اأطلقت  التي  امل�صلماين، 

وهي  كاميلوت«،  »جموهرات  التجارية 

اتخذت  وقد  الكرمية،  الأحجار  ع�صاق  من 

وتعتز  لها،  مهنة  املجوهرات  �ضناعة  من 

ع�صرة  ال�صابعة  الن�صخة  يف  مب�صاركتها 

من معر�ض الدوحة للمجوهرات وال�صاعات، 

معر�ض  يف  التواجد  »اإن  قالت  حيث 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  مثل  عريق 

حقيقية  وانطالقة  فر�صة  هي  وال�صاعات، 

ب�صغف  بداأتها  والتي  لت�صميماتي، 

جموهراتي  اأ�صمم  كنت  حيث  �ضخ�ضي 

ال�صخ�صية واأ�صنعها يف اإ�صطنبول«.

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  وي�صكل 

الفخامة  اق  لع�صّ املثالية  املن�صة  وال�صاعات 

الإ�صدارات  اأحدث  على  للتعرف  والرفاهية 

التجارية  العالمات  لأ�صهر  والبتكارات 

واحد،  �صقف  حتت  والعامل  قطر  من 

بكونها  العام  هذا  ن�صخة  تتميز  حيث 

الدوحة  معر�ض  تاريخ  يف  الأكرب  الن�صخة 

 128 مب�صاركة  وال�صاعات،  للمجوهرات 

عار�ضا من 14 دولة يعر�صون منتجات 500 

عالمة جتارية حملية وعاملية على م�ضاحة 

املعر�س  وي�صتقبل  مربع.  مرت  األف   33
وحتى  ظهًرا   12 ال�صاعة  من  يوميًا  جمهوره 

 29 املوافق  ال�صبت  يوم  حتى  م�ضاء   10
فرباير   28 اجلمعة  يوم  با�صتثناء  فرباير، 

حيث يفتح املعر�س اأبوابه بدءًا من ال�صاعة 

4 ع�صًرا وحتى 10 م�ضاء.
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صناعة  عالمة   ،TAG Heuerهوير تاغ  أعلنت 
أول  طرح  الفاخرة،  السويسرية  الساعات 
هذا  ويتميز  قطر.  في  لساعاتها  محدود  إصدار 
أم  جي  ساعة  من  الخاص  المحدود  اإلصدار 
 MT Aquaracer special limited( أكواريسر  تي 
edition( المستوحى من ألوان العلم القطري 
اللونين  من  زاٍه  بمزيج  مطلي  بإطار  »األدعم« 
عليه  يضفي  الذي  اللؤلؤي  واألبيض  العنابي 
الجمال.  من  مزيدًا  العربية  األرقام  استخدام 
ساعات   )GMT( تي  أم  جي  ساعات  تعد 
كبيرة  بشعبية  تحظى  دقيقة  ميكانيكية 
لتميّزها في عرض منطقة توقيت ثانية. ويمثل 
قطر  لدولة  المخصص  المحدود  اإلصدار  هذا 
ساعة  الـ 24  توقيت  يعرض  ألنه  مميزًا  نموذجًا 
منطقة  خيار  وجود  أّن  كما  العربية.  باألرقام 
التوقيت الثانية يضمن استخدامًا سهاًل ومريحًا 
دومًا  يرغبون  الذي  القطريين  للمسافرين 
وطنهم.  في  المحلي  التوقيت  معرفة  في 

وأبرز ما يميّز هذه الساعة هو أنها تزدان بنقش 
يمثل  الخلفي  غطائها  على  موجود  خاص 
ساعة   200 على  ُحفر  الذي  الدوحة  مدينة  أفق 
فقط، وسيكون هذا اإلصدار المحدود من ساعة 
معرض  في  المسبق  للطلب  متاحًا  أكواريسر 

الدوحة للمجوهرات والساعات 2020. 
املذهلة   )Aquaracer( اأكواري�صر  �ضاعة  وتتمّيز 

التي يبلغ قطرها 43 مم مبينا اأ�صود اللون، ت�صفي 

عليه الأرقام العربية الفريدة املوجودة على الإطار 

لعر�س  نافذة  على  وحتتوي  اجلمال،  من  مزيدًا 

املينا،  على   3 ال�صاعة  موؤ�صر  عند  توجد  التاريخ 

ال�صاعة  موؤ�صر  عند  توجد  التي  املثلث  وعالمة 

بو�صوح.  الوقت  لقراءة  وذلك  الإطار  على  ظهرًا   12
عمق  حتى  املاء  مقاومة  على  قدرتها  اإىل  بالإ�صافة 

على  املحدودة  الن�صخة  هذه  حتافظ  مرت،   300
بها  تنفرد  التي  ال�صهرية  الغو�س  موا�صفات 

جمموعة اأكواري�صر)Auquaracer( بوجود �صوارها 

و�صلة  فيه  مبا  لل�صداأ  املقاوم  الفولذ  من  امل�صنوع 

اأمان  باأزرار  مزود  للطي  قابل  وم�صبك  للغو�س، 

باإطاٍر  متتاز  اأنها  كما  بال�صغط.  ُتقفل  مزدوجة 

خارجي يدور باجتاه واحد. 

 TAG هوير تاغ  ل�صركة  الإ�صدار  هذا  و�صي�صمح   
خالل  من  ال�صاعات  لهواة  التزامها  باإظهار   Heuer
بدولة  اخلا�صة  املحدودة  الن�صخة  لهذه  ابتكارها 

قطر التي تعرّب فيها عن تقديرها للهوية الوطنية 

العلم  الأدعم  واألوان  العربية  الثقافة  مالمح  وتربز 

 TAG القطري. اإ�صافة اإىل ذلك، حتتفل تاغ هوير

Heuer ب�صراكتها طويلة الأمد واملوثوقة يف جمال 
بيع بالتجزئة مع جمموعة املاجد. حيث يعك�ض 

تعاونهما نف�س ال�صغف بالتنظيم الدقيق والأداء 

ملحبي  ح�صرًا  تقدميه  اإىل  تتطلعان  الذي  الراقي 

الإ�صدار  هذا  يج�صد  كما  الدوحة.  يف  ال�صاعات 

الروح  عن  تعرّب  التي  النواحي  خمتلف  املحدود 

ويعّزز   TAG Heuer هوير  تاغ  ل�صركة  الريادية 

من �صمعتها ك�صركة مرموقة ومبتكرة يف جمال 

�ضناعة ال�صاعات.

متوفرة لدى مجوهرات الماجد..

تاغ هوير TAG Heuer تعلن عن أول إصدار محدود لساعاتها في قطر

كتبت / حنان الغزواني 

حصريًا لدى الصالون األزرق Ressence Type2زينيث تكشف عن ساعتها الحصرية المصممة خصيصا لدولة قطر

Zenith Defy El Primero 21 Qatarالساعة  الميكانكيه االولى مع  تاج ذكي

يف العام 1969، اأطلقت �ضركة ال�صاعات ال�صوي�صرية الراقية العريقة »زينيث« حركة El Primero، التي ُتعد اأول 
حركة كرونوغراف اأتوماتيكية على الإطالق مدجمة بالكامل وذات عجلة عمودية؛ ميكنها قيا�ض الزمن بدقة 10/1 

من الثانية. وبعد ن�صف قرن، دفعت »زينيث« بحدود الإبداع اإىل مدى اأبعد، ما اأدى اإىل اإنتاج حركة بدقة 100/1 

من الثانية مما ي�صمن الدقة الدائمة لل�صاعة.

تعترب Zenith DEFY EL PRIMERO 21 رمز القرن احلادي والع�صرين امل�صرق مل�صتقبل �ضناعة ال�صاعات مع نظام 

حركة ا�صتثنائية مت تطويره يف الدار بدقة ا�صتثنائية. واليوم ومن خالل ال�صالون الأزرق، اأ�صبح باإمكان ع�صاق 

ال�صاعات الثورية التمتع بهذا الإ�صدار الثوري، الكرونوغراف الأوتوماتيكي العايل الرتدد الذي مّت ت�صميمه لقيا�س 

اأجزاء من مئات الثواين، الذي �صاهم يف توجيه �ضناعة ال�صاعات بثبات.

وتتوافر الأ�صطورة التي ُولدت من جديد؛ �ضاعة »زينيث ديفاي اإل برميريو 21 قطر« ح�ضريا لدى ال�صالون الأزرق، 

باألوان م�صتوحاة من العلم الوطني لدولة قطر كاإ�صدار حمدود.

يتمّيز DEFY El Primero 21 كرونوغراف للمع�صم باأعلى درجات الدّقة، وهو جمهز بنظام حركة ثوري يحتفل 

بف�صل القرن الواحد والع�صرين لالإرث الرا�صخ لعيار كرونوغراف El Primero، مّما يرفع من جديد م�صتوى الأداء 

�ضمن جمموعة فريدة الت�صميم.

املتوا�صلة  مب�صريتها   Ressence دار  ت�صتهر 

ال�صاعات  �ضناعة  عامل  يف  والبتكار  لالإبداع 

 Ressence باإطالق  وتفخر  تقنيا،  املتطورة 

Type2، �ضاعة املع�صم امليكانيكية الأوىل التي 
احلالية  الدورة  خالل  ذكي  بتاج  تزويدها  مت 
وكيلها  عرب  لل�صاعات  الدوحة  معر�ض  من 

احل�صري ال�صالون الأزرق.

من  تاأتي  لل�صاعة  الأ�صا�صية  الفكرة  اإن 

 REssence Orbital Covex تقنية 

System، وهو النظام الفريد احلائز 
على براءة الخرتاع لكونه ي�صمل 

تعر�س  التغري،  دائم  ميناء 

باأ�صلوب  الوظائف  عليه 

على  الكتابة  مثل  م�ضطح 

قراءة  يجعل  مما  الورق، 

�صهلة  الأخرى  الوظائف 

الو�صوح. و�صديدة 

التاج  هذا  ت�صغيل  يتم   
على  ال�صغط  خالل  من 

التي  الكري�صتال  طبقة 

جهة  من  العلبة  تغطي 

اإىل  الإ�صارة  وجتدر  امليناء، 

لتزويد  ال�صوء  ت�صتخدم  اأنها 

خاليا  خالل  من  بالطاقة  التاج 

املثري  والأمر   .Photovoltaic
جمال  مع  التكنولوجيا  دمج  هو 

هذا  وكان  ال�صاعات،  يف  الت�صميم 

ي�صكل التحدي الأكرب ل�صناع ال�صاعات، 

 Ressence Type2 وهذا ما ا�صتطاعت �ضاعة

�صهولة.  بكل  حتقيقه 

اإنتاج  يف   Ressence فل�صفة  وتتخل�س 

و�صاعة  فريد،  ب�صكل  ميكانيكية  �ضاعات 

Ressence Type2 خري مثال على ذلك حيث 
موثوقة،  �ضاعة  ت�صنيع  يف  تكمن  الفكرة  اإن 

لال�صتخدام. وقابلة 
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تشارك دار »بوشرون Boucheron« في الدورة السابعة عشرة من معرض الدوحة 
العالمات  أكثر  تجذب  استثنائية  تجربة  يقّدم  الذي  والساعات  للمجوهرات 
Boucheron« الجديد هذا العام  التجارية العالمية تميزًا. يحمل جناح »بوشرون 

في  للدار  التاريخي  المبنى  يستذكر  حيث  الباريسي  الطراز  على  فريدًا  تصميمًا 
الواجهة تفسير المفردات  باريس في جّو معاصر وهادئ. تعيد  ساحة ڤاندوم في 

الخاصة بفّن هندسة الحديقة الشتوية الفرنسية النموذجية.

»Claire Choisne مقابلة مع »كلير شوان

»Boucheron المدير اإلبداعي لدار »بوشرون
حوار / حنان الغزواني 

املدير  التقينا  قطر،  لدولة  الأوىل  زيارتها  مع  وتزامنًا 

للتعّرف   »Claire Choisne صوان� للدار »كلري  الإبداعي 

اإبداعات  موا�صلة  يف  البتكارية  فل�صفتها  على  اأكرث 

»بو�صرون Boucheron« وتطوير ت�صاميمها مع احرتامها 
لإرث الدار وتوّجهاتها. 

الدوحة  معر�ض  اأهمية  على  �صوان  اأّكدت  البداية،  يف 
تواجدي  جدًا  »ي�ضعدين  قائلة:  واملجوهرات  لل�صاعات 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف  الأوىل  وللمرة  اليوم 

وال�صاعات، احلدث ال�صنوي الأبرز يف دولة قطر، حيث 

يكن  ومل  اإي�صت.  ون  فيفتي  جناح  يف  بو�صرون  ت�صارك 

ح�صوري اليوم اإل اخليار الأمثل والأف�صل تعبريًا باعتباره 

العام الذي حتتفل فيه قطر بالعام الثقايف قطر-فرن�صا 

2020. كما ي�صّرفني م�صاركة خربة الدار التي متتد على 
مدار 162 عامًا كاأكرث دور املجوهرات الراقية الفرن�صية 

معا�ضرة«.

لت�صميم  عملها  يف  تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  وعن 

قطع حديثة واإبداعية ترتجم رموز الدار وحترتم اإرثها، 

 Boucheron بو�صرون مع  العمل  اإيل،  قالت: »بالن�صبة 

�س الدار  فعند النظر اإىل ت�صاميم موؤ�صّ فر�صة كبرية. 

القطع  وكّل   Frédéric Boucheron بو�صرون  فريديريك 

لنا  يبدو  الأر�صيف،  يف  التي 

جلّيًا اأّن ال�صّيد بو�صرون كان 

بحرّية  ومتّتع  ب�صرية  ذا 
والتقنية  الت�صاميم  يف  البتكار 

منح  اأراد  اأّنه  واأظّن  املختلفة.  املواد  بني  املزج  ة اأو  اأ ملر ا

احلرّية يف ارتداء اأيقونات »بو�صرون Boucheron«، مّما 

ت�صميمها،  على  غريه  يجروؤ  ل  قطع  ت�صميم  اإىل  دفعه 

حيث �صاهمت فل�صفة الفرح التي اعتمدها يف ابتكاراته 

يف م�ضاعدة الن�صاء الباري�صيات على التخل�س من امللل 
يف  الفل�صفة  هذه  ترجمنا  وقد  واحلرية.  القوة  ومنحهّن 

 Jack عدة جمموعات ومنها جمموعة »جاك دو بو�صرون

للدار  ثورة  متّثل  اليوم  اعتربها  التي   »de Boucheron
 »Question Mark متامًا كما كان عقد »عالمة ال�صتفهام

اآنذاك لتهدف اإىل اإعطاء احلرّية للمراأة يف ارتدائها كما 

ترغب«.

وعن اأهم ما ميّيز دار بو�صرون قالت: »لدينا احرتام كبري 

نعيد  ثم  اأر�صيفنا  اإىل  نرجع  ما  غالبا  نحن  للما�صي، 

جديد من ق�ضة بو�صرون بحرية تاّمة«.  تف�صري ف�صل 

وال�صتقالل،  باحلرية  فرتاها »تتمتع  بو�صرون  امراأة  اأما 

لرتوي  وذوقها  �صخ�صيتها  ينا�ضب  وما  تريد  ما  تعرف 

ق�صتها باأ�صلوبها«.

تصاميم فنية مبدعة تعرض ألّول مرّة في 
المنطقة

خالل  من  الباري�صية  بجذورها  بو�صرون  دار  حتتفل 

جموهرات راقية تعك�س التاريخ والإبداع مبهارة عالية. 

وتعر�س الدار للمرة الأوىل جمموعة خمتارة من عقود 

 Signature الراقية  املجوهرات  جمموعة  من  جديدة 

لعام 2020  ال�صتثنائية   High Jewellery Collection
 »Question Mark ال�صتفهام »عالمة  عقد  تكّرم  والتي 

العام  يف  بو�صرون   فريديريك  �ضّممه  الذي  املتجدد، 

بو�صرون  اأ�صلوب  »اإن  قالت:  ال�صدد  هذا  ،ويف   1879
هذا  يظهر  راأيي،  يف  تفكري.  حالة  هو  الأوىل  بالدرجة 

 Question الأمر ب�صكل مثايل يف عقد »عالمة الإ�صتفهام

Mark«، والذي اأردت منذ و�صويل اإىل هذه الدار، اأن اأعيد 
تقدميه كواحد من القطع املميزة والرئي�صية لبو�صرون. 

هذا العقد يربز فل�صفة الدار التي اإحت�صنت يف قطعها 

على مدار التاريخ قيم الإبتكار مع تركيز على العاطفة 

امل�صممة   - حداثته  اإن  املراأة.  وحرية  التعبري  وجمال 

للرتويج حلرية التعبري – يبدو اأنها هزمت الوقت، والتي 

الراقية.  للمجوهرات  الفارقة  العالمة  هي  يل  بالن�صبة 

وفوق كل هذا، جماله التقني، وغالبًا ما يكون غري متوقع 

وغري مرئي، موّجه بالكامل نحو العاطفة«.

يجمع العقد الأ�صلي بني الب�صاطة والرتف: الب�صاطة يف 

اخلطوط الوا�صحة للجزء الدائري الذي يلف العنق، وثراء 

الت�صميم والعمل الفني الذي ي�صّم اأزهار اللوت�س وعنقود 

ت�صيف  الأفعى.  وحتى  النعمان  �صقائق  بتالت  العنب، 

كلري �صوان: »اإن الب�صاطة الظاهرة للعقد بت�صميمه الال 

متماثل اجلمايل مّثل حمطة لك�صر التجان�س املتعارف 

عليه يف املجوهرات التي تكّرم الطبيعة يف ذلك الوقت. 

وك�صر  التنا�صق  عدم  على  القائم  الأنيق  النهج  هذا  اإن 

الرتابة، والغزارة وجماليات اخلطوط املنحنية، وقد مت 

تعزيزه بلم�صات تقنية كانت مبتكرة للغاية وقتها يف 

عامل املجوهرات، فغياب الِقفل قد اأتاح للمراأة اإذا رغبت 

اأن ترتدي جموهراتها بنف�ضها دون م�ضاعدة من �ضخ�ض 

 ،»Plume de Paonاآخر«.بالإ�صافة اإىل عقد »بلوم دو بون

والأ�صكال  بعناية  املدرو�صة  الطبيعية  الزخارف  حيث 

كّلها  املطلوبة،  واملرونة  الواقع  حتاكي  التي  احلقيقية 

عنا�ضر جند �صداها يف هذا العقد امل�صنوع من الذهب 

بالقطع  واملا�س  الباغيت،  ة  بق�صّ باملا�ض  ع  املر�صّ الوردّي 

�ضبط  ت�صتعيد  اأن  �صوان  اأرادت  فلقد  والرّباقة.  املثّلثة 

الإعدادات وطرق �ضياغة املعادن الثمينة امل�صتخدمة يف 

اأواخر القرن التا�صع ع�صر باأكرب قدر من الأمانة واأف�صل 

الكبري  احلجم  »اأحب  اأ�صافت:  وقد  ممكنة.  طريقة 

للعقد، والذي اأعتربه اأهم ميزة يف هذه املجموعة حيث 

تر�صى الأ�ص�س يف مقا�صات املجموعات امل�صتقبلية«. 

بحركات   »Lierre de Paris باري دو  عقد »ليري  يتميز 

اأوراقه امل�صنوعة من الزمرد، وهو تعبري قوي للقدرة التقنية 

لور�س العمل يف الدار. اإنه عبارة عن اإعادة تقدمي لعقد 

ترويومفانت  »ناتور  جمموعة  من  الأبي�س  الذهب  من 

Nature Triomphante«. فهذه الن�صخة اخل�صراء البارزة 
املعقدة  التقنيات  كل  باإ�صتخدام  النور  اإىل  خرجت 

وحركة  وحجم  متوج  تاأثري  اإن  املجوهرات.  ل�صناعة 

الأوراق مبجرد مل�ضة، تاأتي متا�ضيًا مع روح الإبتكار التي 

 Claire �صوان  »كلري  ميول  ووفق  بو�صرون،  مّيزت  طاملا 

Choisne« للواقع يف اأق�صى حدوده. ينعك�ض اإح�صا�س 
 »Nuage de Fleurs فلور دو  عقد »نياج  يف  اأي�صًا  كلري 

الذي ي�صم جمموعة من زهرة الكوبية )هدراجن(. والتي 

حيث  لها،  ابنتها  اأهدتها  التي  الأوىل  بالزهرة  تذكرها 

مت م�ضح كل بتلة من زهرة الكوبية للتقاط اإح�صا�س 
الطبيعة ال�صريعة الزوال واملنطلقة نحو التجدد الأبدي 

لأم الالآلئ.

كليًا  جديدة  ن�صخة   »Perles »بريل  عقد  وميّثل  هذا 

 ،»Question Mark يف جمموعة عقود »عالمة الإ�صتفهام
ويربز نقاء زخرفة الأرابي�صك بقطرات من عرق اأم اللوؤلوؤ. 

 »Feuilles d’Acanthe داكونت عقد »فوي  ينقل  بينما 

اأنيق  ت�صبيكي  فني  عمل  اإىل  الرمزي  التزيني  جمالية 

بني  الربط  هذا  املنحنية.  ال�صفراء  الذهبية  لالأرواق 

النباتات والهند�صة املعمارية ميكن اأن يالحظ يف الأقراط 

الفردية الفريدة ال�صارخة التي تعك�س الروح الع�صرية 

للمجموعة.

فاإن  الإبتكار،  هذه  وراء  التقنية  اخلربات  اإىل  وبالإ�صافة 

اأعادت  والذي   »Question Mark ال�صتفهام  »عالمة  عقد 

عن  يعرّب   »Claire Choisne �صوان  »كلري  تف�صريه 

جمموعات  ابتكار  يف  لبو�صرون  ال�صتثنائية  القدرات 

جموهرات راقية متزج بني روح الع�صر وجوهر الأبدية.
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هيولتشي بيلوني.. فخامة متفردة 
بيلوين فل�صفة فنغ �صوي التي تقوم مبادئها على ا�صتخدام الطاقة الكونية التي  هيولت�صي   جت�ضد 

جموهرات  ت�صميم  نتيجة  وكانت  حولنا.  ما  كل  يف  الإبداع  وتكر�س  حولنا،  �صيء  كل  على  توؤثر 

خارجة عن املاألوف، ولي�صت موجودة يف عامل املجوهرات. اأما عن اإ�صداراتها فاإنها جتمع بني الع�صرية 

ال�صبابية والكال�صيكية الفخمة. ويعد كل اإبداع من اإبداعات الدار عمال فنيا يف حد ذاته مت تنفيذه 

ترى  من  كل  اإن  حتى  وحميمية  خ�صو�صية  من  به  يتميز  عما  ف�صال  والدقة.  الإتقان  درجات  باأعلى 

اإحدى اإ�صدارات الدار �صت�صعر باأن هذه القطعة الرائعة قد �صمتت خ�صي�صا لها، جلعل اإطاللتها اأكرث 

Illusion ايلوجن فهي  الدار وهو جمموعة  اإ�صدارات  اأحدث  اأما عن  اأناقة ومتيزا.  اأكرث  جمال ومظهرها 

خري مثال على احلرفية املبتكرة مبا يعنيه هذا من براعة، ويت�صح هذا من �صم اأحجار الأملا�س عالية 

اجلودة والأ�صغر حجما داخل هذه الطريقة املتطورة واملعقدة من الرت�صيع، مما يعطي اإيحاء باأن هذه 

القطع ال�صغرية من الأملا�س ماهي يف حقيقتها اإل حجر اأملا�س كبري. وقد جلبت هذه املجموعة ملعر�س 

الدوحة للمجوهرات وال�صاعات، وهي تالقي رواجا خ�صو�صا اأن املراأة القطرية ذات رفيع وحتب اقتناء 

الذي يكر�س اجلمال  املعر�س  امل�صاركة يف  الدار حري�صة على  اأن  وراقية. وجند  جموهرات خمتلفة 

والفخامة خ�صو�صا مع ال�صراكة الناجحة مع علي بن علي لكجوري.

عند زيارتك لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، سيدهشك جناح علي 
بن علي لكجوري حيث التصميم الفريد، األنيق والبسيط الذي يأخذك 

لعالم مختلف. وكعادتها تحرص علي بن علي لكجوري على عرض 
النوادر، لذلك فإن جناحها متميز ويبهر الجميع بتفاصيله. وعند دخولك 

للجناح فإنك تستطيع رؤية جمال من نوع آخر، وطريقة عرض المجوهرات 
لألسماء الكبيرة التي تعمل تحت مظلة علي بن علي لكجوري أكثر من 

رائعة، وتجعل عشاق المجوهرات يختارونها مباشرة. ومن أفضل األشياء أن 
الزائر لجناح علي بن علي لكجوري يستطيع الوصول بكل سهولة لمكانه 

المفضل، وأيضا يستمتع بالكثير من الخدمات الرائعة. وتقدم علي بن 
علي لكجوري خالل مشاركتها في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
السابعة عشرة، أرقى وأحدث الماركات العالمية التي تناسب جميع فئات 

المجتمع الخليجي من مجوهرات وآللئ وساعات تلبي كافة األذواق في 
عالم المجوهرات. وتعرض علي بن علي لكجوري هذا العام قطعا متميزة 

من المجوهرات والساعات من أحدث وأرقى الماركات العالمية، سواء 
كانت من المجوهرات أو التحف المصنوعة من المعادن الثمينة كالبالتين 

والذهب والفضة واللؤلؤ وغيرها، كما أنها توفر بضائع من مختلف البلدان 
والكثير من المجوهرات والتحف الجميلة والساعات النادرة والحديثة 
وكذلك إلبراز المواهب اإلبداعية العالمية في التصميم أو التصنيع.

 ميكيموتو.. حلم لؤلؤي يتحقق 
ميكيموتو  كوكي�صي  املبدع  ميكيموتو  الفاخرة  اليابانية  اللوؤلوؤية  جموهرات  دار  موؤ�ص�س  جنح 

دار  وا�صلت  قرن،  من  ولأكرث  احلني،  ذلك  ومنذ  العامل.  يف  م�صتنبتة  لوؤلوؤة  اأول  تكوين  يف 

ميكيموتو اإ�صدار جموهراتها ذات اجلودة ال�صتثنائية. لتزال ميكيموتو رائدة يف ا�صتنبات الالآلئ 

الفائقة اجلودة، كما حتظى باحرتام بالغ على امل�صتوى العاملي ملا متتاز به من ت�صاميم رفيعة 

قطعة  كل  على  ال�صارمة  اجلودة  تطبيق  على  البالغ  حر�صها  بخالف  نادرة.  حرفية  وتقنيات 

حتمل توقيعها. وحتر�س الدار على امل�صاركة يف معر�س الدوحة للمجوهرات وال�صاعات منذ 

الأ�صخا�س  اأف�صل  رفيع وهم يعتربون من  القطريني ميتعون بذوق  الزبائن  لأن  انطالقته وهذا 

الذين يقدرون املجوهرات ويع�صون اقتنائها، بالإ�صافة اإىل اأنهم خرباء باملجوهرات. وهم يحبون 

جموهراتها  باأن  ميكيموتو  تتميز  كما  ميكيموتو،  دار  لدى  يجدونه  ما  وهذا  والتفرد  الختالف 

خفيفة واأنثوية واأنيقة يف الوقت ذاتها. وجلبت الدار للمعر�س ت�صميمات رائعة تراعي ذوق املراأة 

القطرية، خ�صو�صا يف جمموعات الأعرا�س الرائعة وهي حتافظ على اإرث الدار. وكل اإ�صدارات 

فاإنها تنا�صب  الأ�صعار  اأما عن  بالأملا�س.  املمزوج  اللوؤلوؤ  بالقبول يف قطر وخ�صو�صا  الدار حتظى 

�صرائح خمتلفة من النا�س، وذلك لأن موؤ�ص�س الدار ي�صعى اإىل جعل كل �صيدة ترتدي اللوؤلوؤ. 

اختالف  ويقدرون  م�صيفون،  فهم  فخورة  الدار  فاإن  لكجوري  علي  بن  علي  مع  ال�صراكة  عن  اأما 

هذه  يف  جيدة  مبيعات  الدار  وتتوقع  الطرق.  بكل  ال�صراكة  لتطوير  ي�صعون  ودائما  ميكيموتو 

والعامل،  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأ�صواق  اأهم  من  يعترب  فاإنه  القطري  ال�صوق  اأما  الن�صخة. 

والبيئة هنا  بالن�صبة ميكيموتو ودائما ت�صمم ميكيموتو قطع معقدة ومتقنة خ�صو�صا لقطر، 

منا�صبة ومثالية للعمل حيث يوجد اأف�صل زبائن واأف�صل �صركاء مع اأجمل القطع. 

رالف لورين قمة الذوق الراقي 
حتمل جموهرات رالف لورين ثالثة مبادئ اأ�صا�صية يف كل ابتكاراتها وهي الت�صميم املختلف 

الثالث  واملبداأ  العالية،  اجلودة  هو  الثاين  واملبداأ  مكان،  اأي  يف  له  �صبيه  اإيجاد  ميكن  ل  حيث 

ل  لورين  راف  جموهرات  اأن  هو  املثري  والأمر  ال�صاعة.  فيه  �صتعر�س  الذي  املكان  اأو  البيئة  هو 

املوجودة.  للقطع  مثيال  يجد  ولن  بالتفرد  ي�صعر  يرتديها  ومن  فريدة  ت�صاميمها  لأن  تتكرر 

جموهرات  متثل  الأوىل  واملجوهرات،  لل�صاعات  الدوحة  ملعر�ض  جمموعتني  الدار  جلبت 

للمراأة ال�صابة وت�صميمها اأنيق وب�صيط ومنا�صب لالرتداء كل يوم. وهي حتتوي على الأ�صاور 

جمموعة  لت�صبح  العقود  واأي�صا  واحللقات  اخلوامت  ت�صنيع  �صيتم  بعد  وفيما  البداية،  يف 
الآخر  والإبداع  الوقت.  نف�س  يف  واملجوهرات  ال�صاعة  مفهوم  بني  �صتريب  وجتمع  متكاملة. 

والإ�صدار  خمتلفة  ن�صخ  ثالث  حتمل  وهي  لوين،  رالف  لدى  جدا  املعروفة   polo �ضاعة  هو 

الرجال  تنا�صب   polo و�صاعة  عالية.  بحرفية  يدويا  م�صنوعة  لأنها   purple label اخلا�س 

والن�صاء، ا�صتوحت فكرة ت�صميمها من قما�ض الدنيم، اأما عن امل�صاركة يف معر�ض الدوحة 

منا�ضبة  هنا  البيئة  اإن  حيث  جدا،  مهمة  فهي  لورين  لراف  بالن�صبة  وال�صاعات  للمجوهرات 

وفيها كل معاين الفخامة، واأي�صا الأ�صخا�س الذين يحملون ذوقا رفيعا، ول نن�صى ال�صركاء 

الذين يقدمون كل الت�صهيالت املطلوبة للو�صول اإىل اأكرب عدد من النا�س. 

حوار / سندس سالمة 

 جناح علي بن علي لكجوري..
مزيج متكامل من السحر واألناقة األخاذة



2020 والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  إيست  ون  فيفتي  جناح  لدى  حصريًا  متوّفر  الطراز  هذا 

بالك باي
كرونو أس آند جي

ــًا  ــاء، متمث ــة للم ــاعات املقاوم ــكار الس ــودور يف إبت ــراث ت ــن ت ــي" ب ــد ج ــو أس آن ــاي كرون ــاك ب ــزج "ب مت
بتصميــم بــاك بــاي الشــهري، وبــن واحــدة مــن وظائــف الســاعة األيقونيــة، لتقــَدم ســاعة كرونوغــراف مــن 

ــة بلمســة مــن املاضــي. ــع الرياضــي األنيــق واملقرون الفــوالذ والذهــب ذات الطاب

تتمتــع األجــزاء املصنوعــة مــن الذهــب األصفــر يف طــرازات بــاك بــاي كرونــو أس آنــد جــي بلمســات نهائيــة 
ــا  ــة كم ــة خاص ــاعة حميمي ــرات الس ــذه املؤث ــح ه ــي. ومتن ــون املطف ــول أو الل ــاتان املصق ــبه الس تش

تعطيهــا منظــرًا مميــزًا فتبــدو وكأنهــا قطعــة أثريــة.

إن اإلطــار واحللقــة الوســطى لســوار الســاعة يف طــرازات بــاك بــاي كرونــو أس آنــد جــي، التــي تعــّد 
امتــدادًا ألرقــام التوقيــت ١٢ و٦، مصنوعــة مــن الذهــب األصفــر الصــايف عيــار ١٨ قرياطــً. أمــا حلقات الســوار 
األخــرى والتــاج فمصنوعــة بتقنيــة "اجلولــد شــيل"، حيــث يتــم ثنــي قطعــة مــن الذهــب لتحيــط بقلــب مــن 
ــة  ــرات نتيج ــدة م ــاعة لع ــع الس ــة تلمي ــلوب إمكاني ــذا األس ــح ه ــب، يتي ــي بالذه ــن الطل ــً ع ــوالذ. وخاف الف

ــة. لســماكة طبقــة الذهــب اخلارجي

ــة،  ــزان الرافع ــة مي ــة آلي ــة MT5813، وبتقني ــة ميكانيكي ــي بحرك ــد ج ــو أس آن ــاي كرون ــاك ب ــاعة ب ــل س تعم
ــة ٧٠ ســاعة، لتبقــى  ــوازن مــن الســيليكون، واحتيــاط طاقــة لغاي ــة الت ــة، ومذبــذب عجل القبضــة العمودي

ــى. ــودة ال تضاه ــعر وج ــا بس ــا وتراثه ــة لتقاليده متأصل

ساعة كرونوغراف 
متأصلة بالفوالذ 

والذهب 

بوشرون  مجموعة  تستكشف  حيث  وثقافتها،  المعمارية  بهندستها  باريس،  من  مستوحاة  جميلة  نزهة  انها 
Boucheron الجديدة من المجوهرات الراقية الفضاءات الهندسية، والمشاهد، واالرتفاعات فترقى بعض القطع 

إلى ارتفاعات خالبة في انعكاس للعاصمة المترامية، مثل هذه المجموعة المصنوعة على صورة القصر الكبير كما 
يمكن رؤيته من األعلى. بينما القطع األخرى ثابتة بإحكام على األرض، إذ تلتقط وتعكس الضوء، أو الشكل، 

 Place Vendôme ڤاندوم  ساحة  ترصف  التي  األحجار  ر  ُتصوَّ المثال،  سبيل  فعلى  الزينة.  أو 
بنمط من األحجار الكريمة، وهو مذهل ومألوف معًا. ولكن قبل كل شيء، إنه عنوان »۲٦، ساحة 
ڤاندوم«،  قلب دار بوشرون، الذي شّكل مصدر اإللهام في صياغة مجوهرات سريالية بقدر ما هي 

بديهية، غامضة تمامًا مع أنها واضحة في آن. تمامًا مثل باريس.

في نهاية عام 2018، وبعد 18 شهًرا من العمل، فتحت دار بوشرون أبوابها عند »2٦، ساحة  ڤاندوم
الرئيسي لتجديد كامل. وبعد بضعة أشهر،  Place Vendôme 26« بعدما خضع  بوتيكها 

وصلت مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة كما لو كانت تكملة رائعة للمبنى، مثل الحجر األخير، 
لدار  الباريسية  بالجذور  المجموعة  تحتفل  االبتكار.  في  ورغبتها  الدار  تاريخ  على  الضوء  سلطت  حيث 

الخيال، فقد تحّولت  أو  الحلم،  الحال في  للمدينة. وكما هي  بوشرون من خالل تقديم منظور جديد 
الرفيعة  المزايا  خالل  من  المثالية  صورتها  إلى  وتحّولت  النمطية،  األفكار  من  تخلصت  كليًا،  المدينة 

للمجوهرات الراقية. هنا، يصبح نمط حجارة ساحة  ڤاندوم  أخّف وطأة، ويتحّول العمود إلى شرابة من اللؤلؤ، 
صيغت بمهارة لتكون جامدة ومرنة في آن. 

ولكن  بشّدة  حاضرة  الوقت.  نفس  في  بالحلم  وشبيهة  مألوفة  الراقية  المجوهرات  من  الجديدة  المجموعة  هذه 
أيضًا  هي  البحوث،  من  ونصف  عامين  بعد  واألنوثة.  المرونة  خاللها  من  تسطع  أيضًا،  عالمية  ولكن  باريسية  مختلفة، 
الراقية تعكس  ابتكار دار بوشرون.  هذه المجموعة الجديدة من المجوهرات  تكشف الستار عن أول حجر كريم من 
التاريخ واإلبداع، وتجّسد باريس وغيرها من األماكن، لتكون منتهى التأكيد على رغبة بوشرون في اإلبداع بحرية، بحيث 

يمكن للمرأة ارتداء المجوهرات تماما كما تريد.

الباريسية، رؤيتها الخاصة  الراقية، تعكس بوشرون، دار المجوهرات  من خالل هذه المجموعة من المجوهرات 
والفريدة للمدينة، والتي تجمع عناصر واقعية بلمسة من الخياالت اإلبداعية. 

هذه القطعة مستوحاة من قّبة القصر الكبير Grand Palais، والتي اجتاحتها بشكل غير متوّقع النباتات 
المتعّرشة. لذلك، في حين تمّثل البكلة األمامية للعقد المبنى كما يمكن أن نراه من األعلى، إال أن الجزء العلوي 
نباتات  داخلها  وضعت  حيث  حقيقية،  شتوية  حديقة  تمامًا  ويشبه  المنفوخ  الزجاج  من  مصنوع  الشّرابة  من 

مصّغرة في التيتانيوم تطّلبت رعاية ودّقة كبيرتين لتنفيذها. ويتكّون جسم الشرابة من حّبات الزمرد.

V 26 هو عنوان  بوشرون، وقلب إبداعها النابض. فها هنا، في األستديو، وتحت هذه األسقف، يصبح اإللهام 
حقيقة ويتّخذ شكاًل. وها هنا بالطبع، ولدت الفكرة هذا العام لتصميم أّول حجر من  بوشرون.

Verriere عقد فيريير
Perspective وخاتم برسبكتيف

وكأنه  ليبدو  صياغته  تّمت  وقد  الباريسية.  للقصور  الممّيزة  الهندسية  المخططات  من  السوار  هذا  استوحي 
أشغال مصبوبة بالماس على جدار أسود، جامعًا بين سافير سيالن، واألونيكس، والماس بقطع الباغيت.

هذه المجموعة متوّفرة حصريًا لدى جناح فيفتي ون إيست في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2020

الفصل I - باريس

VERRIERE تشكيلة فيريير
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بوشرون 
باريس، كما ُتشاَهد من العنوان رقم 26

PARIS, as seen from number 26



بالك باي
برونز

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.


