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

أويســتر بربتشــوال

٤٢ يخــت ماســتر 

ل علبة يخت ماستر ٤٢ التي تضمن مقاومة الماء  ُتشكِّ
حتى عمق ۱۰۰ متر )أي ۳۳۰ قدًما(نموذًجا للمتانة والموثوقية؛ 
الذهب  من  صلبة  كتلة  من  الوسطية  العلبة  ُصنعت  إذ 
األبيض عيار ۱۸ قيراًطا وُشّد ظهر العلبة، المصقول بأخدوٍد 
ا بإحكام بواسطة أداة خاصة تتيح فقط لصانعي  رفيع لولبّيً
ساعات رولكس الوصول إلى هذه الحركة. وُزّود تاج التعبئة 
بثالثة  سّد  بنظام  العلبة  على  بإحكام  لولبًيا  المثبت 

علبـــة أويســـتر،
رمـــز مقاومـــة المـــاء

صمامات تريب لوك لمقاومة الماء، وتمت حمايته باستخدام 
الياقوت  البلورة من  ُصنعت  إلى ذلك،  باإلضافة  للتاج.  حاٍم 
عند  سايكلوبس  بعدسة  دت  وزوِّ للخدش  عملًيا  المقاوم 
علبة  ر  ُتوفِّ بذلك،  التاريخ.  قراءة  لتيسير   ۳ الساعة  عالمة 
يخت  ساعة  لحركة  مثالّية  حماية  للماء  المقاِومة  أويستر 

ماستر ٤٢ العالية الدقة.

من  ساعاتها  تشكيلة  توسيع  على  رولكس  تعمل 
مم:   ٤٢ قطره  يبلغ  جديد  بموديل  ماستر  يخت  مجموعة 

أويستر بربتشوال يخت ماستر ٤٢.

لإلبحار  المالئمة  ماستر  يخت  ساعات  تمييز  يسهل 
بفضل إطارها الفريد الدّوار في اتجاهين والمرّصع بتدرجات 
٦۰ دقيقة نافرة. تزدان يخت ماستر ٤٢ بترصيعة سيراكروم 
والذي  الالمع  غير  اللون  األسود  السيراميك  من  مصنوعة 
تشهد  األسود.  باللّك  المطلي  المينا  مع  تماًما  ينسجم 
هذه الساعة الجديدة، المصنوعة من الذهب األبيض عيار ١٨ 
الثمينة في موديل  المعادن  قيراًطا، على بداية استخدام 
يخت ماستر. باإلضافة إلى ذلك، ُيبرز انعكاس الضوء على 

جوانب العلبة وقضبانها تصميم علبة أويستر.

ســـاعة عـــرض البحـــار
على غرار جميع ساعات رولكس بروفشونال، تتيح يخت 
ماستر ٤٢ قراءًة واضحًة واستثنائية في جميع الظروف، وال 
به،  تتمّيز  الذي  كرومااليت  بفضل عرض  الظالم  في  سيما 
المملوءة  الساعات  وعالمات  الكبيرة  العقارب  تبعث  كما 

بمادة مضيئة بريًقا يدوم طوياًل.

يتصّدر  الذي   ۳۲۳٥ بالعيار  الجديد  الموديل  يتمّيز هذا 
تكنولوجيا صناعة الساعات، ما ُيمثِّل سابقة بالنسبة إلى 

مجموعة يخت ماستر.

حازت ساعة يخت ماستر ٤٢، على غرار ساعات رولكس 
ق األداء ما يضمن توفيرها  كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّ

أداء منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم.

ُجّهزت ساعة يخت ماستر ٤٢ بالعيار ۳۲۳٥، وهي حركة 
حظيت  رولكس.  لدى  بالكامل  وُصنعت  ُطّورت  جديدة 
من  بالكثير  التعبئة  الذاتية  الميكانيكية  الحركة  هذه 
حيث  من  أساسية  مكاسب  وّفرت  كما  االختراع،  براءات 
والحقول  الصدمات  ومقاومة  الّطاقة  واحتياطي  الّدقة 
المغناطيسية وسهولة االستعمال والموثوقية، وأظهرت 
ببراعة مهارة رولكس التكنولوجية التي تتصّدر فن صناعة 

الساعات.

يحتوي العيار ۳۲۳٥ على ميزان كرونرجي الذي سّجلت 
الّطاقة  فعالية  بين  يجمع  والذي  اختراعه،  براءة  رولكس 
المصنوعة  تركيبته  له  الكبيرة. وتتيح  العالية والموثوقية 
من النيكل والفوسفور عدم التأثر بالحقول المغناطيسية. 
األزرق  باراكروم  الشعري  بالنابض  الحركة  هذه  تتمّيز 
معدني  خليط  من  رولكس  لدى  والمصنوع  المحّسن 

عيـــار بربتشـــوال ۳۲۳٥

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

والتي صّممتها رولكس وسجلت براءة اختراعها.

تعمل  ذاتية  تعبئة  بوحدة   ۳۲۳٥ العيار  تزويد  تم 
هندسة  وبفضل  بربتشوال.  الدائم  الدّوار  باستخدام 
ازداد  المستوى  الرفيع  الساعة  ميزان  وفعالية  أسطوانته 
احتياطي طاقة العيار ۳۲۳٥ إلى ما يناهز ال ۷۰ ساعة. إنها 
المرة األولى التي يتم فيها تزويد ساعة يخت ماستر بهذا 

العيار.

٤٢ األنيقـــة  تحتفـــي ســـاعة أويســـتر بربتشـــوال يخـــت ماســـتر 
والممّيـــزة، علـــى غـــرار بقيـــة ســـاعات مجموعـــة يخـــت ماســـتر، 

بالروابـــط التـــي تجمـــع بيـــن رولكـــس وعالـــم اإلبحـــار.

ُزّودت ساعة يخت ماستر ٤٢ بسوار أويسترفلكس الذي 
المعدني وفعاليته  السوار  متانة  بين  فريدة  يجمع بصورة 
تم  وجماله.  وراحته  المطاطي  إالستومر  حزام  ومرونة 
وسجلت  رولكس  صّممته  الذي  الُمبتكر  السوار  هذا  صنع 
مصنوعة  مرنة  معدنية  شفرات  باستخدام  اختراعه  براءة 
المعدنية  الشفرات  واكتست  والنيكل.  التيتانيوم  من 
بمطاط إالستومر األسود العالي الفعالية، وهو مادة تتمتع 
شديدة.  وبمتانة  البيئية  للتأثيرات  استثنائية  بمقاومة 
الداخلي  الجزء  تزويد  تم  الراحة،  من  كبير  قدر  ولتوفير 
لسوار أويسترفلكس بوسائد طويلة لتثبيت الساعة حول 

المعصم.

ســـوار أويســـترفلكس وإبزيـــم 
األمـــان أويســـترلوك

هذا  به  يستأثر  الذي  أويسترفلكس،  سوار  يتمّيز 
للطّي  القابل  أويسترلوك  األمان  بإبزيم  الجديد،  الموديل 
رولكس  صنعته  إبزيم  إنه  للسوار.  العرضي  االنفتاح  لمنع 
اختراعه  براءة  قيراًطا وسجلت   ١٨ عيار  األبيض  الذهب  من 
رولكس  صّممته  الذي  لوك  غاليد  توسعة  بنظام  يتمتع   ٬
وسجلت براءة اختراعه. تتيح هذه اآللية المسّننة والمبتكرة 
دقيًقا  تعديال  السوار  تعديل طول  اإلبزيم  تحت  والمدمجة 
الزيادة  طول  يبلغ  بحيث  تقريًبا  مم   ١٥ من  زيادات  بمقدار 

الواحدة ٢٫٥ مم تقريًبا من دون االستعانة بأي أداة.
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زوار المعرض يطلعون على فنون صناعة الساعات 

إقبال كبير على ورش العمل التفاعلية في »الدوحة للمجوهرات« 
من  ع�شرة  ال�شابعة  الن�شخة  ت�شهد 

وال�شاعات،  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض 

والذي ينظمه املجل�س الوطني لل�سياحة 

ال�شيخ  ملعايل  الكرمية  الرعاية  حتت 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز اآل ثاين، 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�ض 

املقيمني  من  اجلمهور  من  كبريًا  اإقبااًل 

واأرقى  اأحدث  على  ليطلعوا  والزوار 

التي  وال�شاعات،  املجوهرات  اإ�شدارات 

تقدمها 500 عالمة جتارية حملية وعاملية 

حتت �سقف واحد.

املعار�س  اأحد  بكونه  املعر�س  ويتميز 

للجمهور  ت�شمح  التي  العامل  يف  القليلة 

ب�شراء واقتناء املجوهرات وال�شاعات التي 

املعر�س  يقدم  كما  العار�شون،  يعر�شها 

من  متميزة  تثقيفية  جتربة  جلمهوره 

ور�ض  من  متكاملة  جمموعة  توفري  خالل 

املجوهرات  �شناعة  خرباء  يقدمها  العمل 

واملحليون. العامليون  وال�شاعات 

معر�ض  تعاون  الن�شخة  هذه  وت�شهد 

مع  وال�شاعات  للمجوهرات  الدوحة 

عمالء  خدمة  توفري  ل�شمان  مدى،  مركز 

�ساملة جلمهور املعر�س من ذوي االإعاقة، 

خدمات  بع�ض  توفري  ذلك  ويت�شمن 

النفاذ الرقمي مثل التكنولوجيا امل�ساعدة 

مدربون.  موظفون  عليها  ي�شرف  التي 

اخلدمات  مكتب  زيارة  للجمهور  وميكن 

من  واال�ستفادة  املعر�س  داخل  ال�ساملة 

تلك اخلدمات.

ت�شهدها  التي  الفعاليات  اأبرز  ومن 

الدوحة  معر�ض  من   17 الـ  الن�شخة 

م�شاركة  وال�شاعات،  للمجوهرات 

على  الثانية  للمرة  لل�ساعات  قطر  نادي 

من  جمموعة  يعر�شون  حيث  التوايل، 

املحدودة  واالإ�شدارات  النادرة  املقتنيات 

وور�ض  النقا�سية  اجلل�سات  اإىل  باالإ�شافة 

مع  لل�ساعات  قطر  نادي  ويتعاون  العمل. 

Salon des Horlogers يف تنظيم حلقات 
�شناعة  اأ�ساطري  من  ثالثة  مع  نقا�سية 

ال�شاعات يف العامل، وهم رومان غوتييه، 

والذين  فريير،  ولوران  يالوار  ولودوفيك 

اأجل  من  االأوىل  للمرة  الدوحة  يزورون 

وتبادل  ال�شاعات  وع�شاق  اجلمهور  لقاء 

اخلربات معهم.

لل�ساعات  قطر  نادي  وي�ست�سيف 

 5 ال�شاعة  من  يوميا  نقا�س  جل�ستي 

ماعدا  م�شاًء،   7 ال�شاعة  وحتى  م�شاًء 

تنظم  حيث  وال�شبت  اجلمعة  يومي 

جل�سة نقا�سية واحدة فقط بني ال�شاعة 

و�سوف  م�شاًء،   7 وال�شاعة  م�شاًء   6
عالمات  عدة  اجلل�سات  هذه  يف  ت�سارك 

ناردين،  اأولي�س  مثل  رائدة  جتارية 

و�سانيل، وغروبل فور�سي، وتاغ هوير، و

HYT، ومو�سر، و�شوبار، ونومو�س.
رئي�ض  ال�شيد،  جا�سم  ال�شيد  ويقول 

لهواة  القطري  النادي  اإدارة  جمل�س 

يف  بتواجدنا  »�سعداء  ال�شاعات: 

واملجوهرات  لل�ساعات  قطر  معر�ض 

اإننا  حيث  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة 

خططنا  من  جزءا  املعر�س  هذا  نعترب 

فعاليات  لتنظيم  االإ�سرتاتيجية 

ال�شاعات،  اقتناء  جمال  يف  تثقيفية 

�شركة  مع  ال�شنة  هذه  تعاوّنا  ولقد 

Salon Des Horlogers والتي �سوف تقوم 
املميزة  ال�شاعات  من  ت�سكيلة  بعر�ض 

والتي تعر�ض الأول مرة يف دولة قطر«.

معهد  مع  بال�شراكة   UNI تعقد  كما 

ور�ض  لالأملا�س،  بريز  دي  جمموعة 

مب�شاركة  الندرة«،  »فن  بعنوان  عمل 

اخلبرية العاملية »ريت�سيل �سهر«. حيث 

نقا�سية  وحلقات  عمل  ور�ض   3 تقام 

امللون،  الطبيعي  املا�س  تناق�ض  يوميا، 

واحلفاظ  لالأملا�س،  الفريدة  واخلوا�ض 

على ثقة م�شرتي االأملا�س واأهمية التمييز.

االأملا�س  خبرية  �سهر،  ريت�سيل  وعّلقت 

يف  عمل  ور�ض  »نقدم  قائلة:  العاملية 

وال�شاعات  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض 

وندرة  بجمال  لنحتفي  العامل  وحول 

قدرا  توفران  واللتني  الطبيعي،  االأملا�س 

يبحث  واخل�شو�شية  احل�سرية  من 

العامل،  حول  لالأملا�س  مقنٍت  كل  عنها 

عن  التعبري  على  القدرة  لالأملا�س  اأن  كما 

األوانه  خالل  من  يرتديه  من  �شخ�شية 

يف  اجلمهور  يتميز  وتفرده.  وخوا�سه 

على  والفهم،  التعلم  يف  برغبته  قطر 

الرغم من املعرفة الكبرية التي يتمتعون 

بها كع�شاق للمجوهرات واالأملا�س«.

اأورلوجري«  جمموعة »اأوبجكتيف  وتقدم 

يوميًا  عمل  ور�ض   10 املرموقة  الفرن�شية 

 10 ال�شاعة  وحتى  ظهرًا   12 ال�شاعة  من 

تقدم  حيث  اجلمعة  يوم  عدا  ما  م�شاًء، 

»اأوبجكتيف اأورلوجري« �ستة ور�ض عمل 
بدءًا من ال�شاعة 4 ع�شرًا وحتى 10 م�شاًء. 

مهارتني  حول  العمل  ور�ض  وتتمحور 

اأ�سا�سيتني لع�شاق وهواة ال�شاعات، وهما 

لل�ساعات،  امليكانيكية  احلركة  معرفة 

وتلميع ال�شاعات وهي ور�شة العمل تنظم 

قبل  من  االأو�سط  ال�شرق  يف  مرة  الأول 

املجموعة ال�شهرية.
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مجوهرات الزين ..البيئة العربية مصدر  إلهامها 

ثيو سوارت: نواصل تقديم مجوهرات جديدة وحصرية بجودة عالية 

عربَّ الرئي�ض التنفيذي ل�شركة جموهرات 

بامل�ساركة  �سعادته  عن  �سوارت  ثيو  الزين 

واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  معر�ض  يف 
2020، واأ�سار اإىل اأن جموهرات الزين تالقي 
هذا  ويف  القطري  ال�شوق  يف  وا�سعا  اإقباال 

ال�شدد �ستفتتح الدار فرعها اجلديد يف قطر 

يف لوفاندوم باللو�سيل، كما اأنها �ستك�سف 
لها  ح�شرية  �شراكة  عن  املقبلة  االأيام  خالل 

والتي  اأتا�ساي،  الرتكية  املجوهرات  دار  مع 

ح�شور  تعزيز  على  اإثرها  على  �ستعمل 

العالمة يف قطر والعديد من اأ�سواق ال�شرق 

االأو�سط. 

م�شاركة  هام�ض  على  لـ»$«،  واأ�ساف 

بن�شخته  املعر�س  يف  الزين  جموهرات 

ال�شابعة ع�شرة، اأن ال�شركة توا�سل تقدمي 

عالية  بجودة  وح�شرية  جديدة  جموهرات 

االأذواق  خمتلف  وتلبية  العمالء  الإ�سعاد 

والتطلعات.

ملعر�س  فخر  بكل  الزين  جموهرات  وتعود 

املجوهرات، لتقّدم روائعها ملحّبي اجلمال من 

زبائنها، حيث ت�ستقبلهم بكل ود يف جناحها 

املر�سعة    الكال�سيكية  الراقية  للمجوهرات 

عنوان  حتت  الثاين  والق�سم  باالأملا�س 

الفئة  ي�شتهدف  الذي  الزين«  »�سيحات 
ملجوهرات  تتطلع  التي  والع�شرية  ال�شابة 

ع�شرية،  بلم�سة  املنا�سبات  لكافة  ناعمة 

حيث ا�ستطاعت الزين بخط اإنتاجها املتنوع 

ر�سم معامل و�سيحات املو�سة.

وبجانب املعرو�سات املمّيزة من اللوؤلوؤ اأعادت 

حب  جمموعة  ت�شميم  الزين  جموهرات 

جمموعة  فهي  اجلديدة   الهيل  

جديدة التزال حتتفظ باأ�سولها 

كت�شميم تراثي كال�سيكي يجمع بني كل 

والثانية.  االأوىل  الهيل  حب  جمموعة  من 

عر�ض  عن  عبارة  االأوىل  الطبعة  وكانت 

الذي  التقليدي  الهيل  حب  لعن�شر  معا�شر 

ب�سكل  ومكد�سا  الت�شميم  يف  اأ�سغر  ظل 

اأكرب ومر�شعا باالأملا�س على الذهب االأ�سفر.

وجمموعة املرية امل�ساغة من االأملا�س، الزمرد 

االأعرا�س  واأطقم  امل�سالح،  وطقم  واللوؤلوؤ 

فريدة  قطعًا  املجموعة  هذه  وتت�شمن 

وجميلة م�شممة باأ�سلوب ع�شري متجدد، 

التقدم  فر�شة  الزين  دار  لعمالء  و�ستتاح 

بطلبات خا�سة تلبي احتياجاتهم خالل اأيام 

»الهالل«  جمموعة  اإىل  باالإ�شافة  املعر�س. 

الهالل  بجمالية  وحتتفي  تعك�ض  التي 

بكل اأ�سكاله ومراحله. ت�شم املجموعة التي 

قالدات  والوردي  االأ�سفر  الذهب  من  �شنعت 

واأقراطا  وخوامت  خمتلفة  باأحجام  واأ�ساور 

متعددة  واختيارات  باأحجام  عنق  واأطواق 

قابلة للتعديل. ا�ستخدم ال�سائغ فيها اأحجار 

اإىل  اإ�شافة  اللوؤلوؤ  وعرق  وامللكيت  الزبرجد 

االأملا�س.

حتافظ الزين على قيمها يف مهنية احلرفة 

اليدوّية والت�شميم الدقيق على مّر ال�شنني. 

م�سَتلهمة من الرتاث العربي الغني؛ جميع 

ت�شاميم الزين الفريدة ت�شّنع يف م�شنعها 

ا�ستيعاب  على  الدار  �ساعد  مما  املحلّي، 

جميع االأذواق عرب تاريخها املهني.

جموهرات  من  الزين  جمموعات  وتتنوع 

االأملا�س اإىل االأحجار الكرمية، ولكنها مازالت 

ُتبقي على مكانة خا�سة ملجموعات اللوؤلوؤ، 

كل  االأ�سا�س.  يف  منها  عملها  انبثق  والتي 

فردّي  بجمال  تتحلى  الزين  من  جمموعة 

الزين  �سمة  هي  الالآلئ  تبقى  ولكن  مميز، 

الدائمة.

حوار- حنان الغزواني:

بتشكيلة ملهمة وفريدة تجمع بين 
فخامة الحاضر وجودة الماضي.. تشارك 

مجوهرات الزين بمعرض الدوحة للساعات 
والمجوهرات السابع عشر، حيث تتألق 

واجهات العرض في جناحها بالعديد من 
قطع المجوهرات الساحرة التي أدهشت 

الزائرين ممن أقبلوا على اقتناء إبداعاتها 
المتعددة والمتنوعة والمستوحى جزء 

كبير منها من البيئة العربية الخليجية.
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أكد السيد أحمد العمادي المدير التنفيذي لمجموعة الماسة الزرقاء على 
أن المشاركة في معرض الدوحة السابع عشر للمجوهرات والساعات هي 

واجب وطني، يحتم على كل المختصين في هذا القطاع بقطر إظهار 
المعرض بشكل راق ويدعم من مكانته، خاصة أنه األول واألهم بين جميع 

المعارض حيث استطاع خالل السنوات السابقة أن يؤسس قاعدة من 
العمالء والوكالء جعلت منه الوجهة األفضل ألهم  العالمات التجارية 

ومنافسة  كبرى المعارض العالمية. 

ولفت العمادي، اإىل اأن املعر�س رفع من مكانة قطر واأ�سبح ينظر اإليه بالبنان، ودفع 

ممثلي الغالبية العظمى من ال�شركات االأجنبية حل�سوره واالطالع عن كثب على 

ذائقة املت�سوقني القطريني واال�ستماع اإىل مالحظاتهم عن ما تنتجه �شركاتهم، 

واأ�ساف: بذلت اللجنة املنظمة للمعر�س جهودًا جبارة يف م�شاعدة العار�شني على 

يف  كثريًا  اهتمت  وقد  منهم،  لكل  املتاحة  امل�ساحات  �شوء  يف  اأجنحتهم  جتهيز 

الرتتيب الفتتاح املعر�س واإخراج املعر�س بهذه ال�شورة امل�سرفة.

كما لفت اأي�سًا اإىل اأن اإقامة املعر�س مبركز الدوحة للمعار�س واملوؤمترات اأعطاه 

زخما اإ�شافيا للنجاح، وذلك للعديد من العوامل املتمثلة يف قرب املركز من منطقة 

الفنادق والدفنة وهي املنطقة االأكرث حيوية يف الدوحة، باالإ�شافة اإىل توفر مواقف 

ال�شيارات باأعداد كبرية وقربها من �شاالت العر�ض، وبالتايل من املتوقع اأن يزداد 

عدد الزوار مع توقعات بزيادة يف حجم املبيعات والتي لن تنعك�ض على املا�سة 

الزرقاء فقط واإمنا على كافة الوكاالت وال�شركات العار�شة اأي�سًا.

وا�شاف:  »�سيقدم موظفني املا�سة الزرقاء الن�سح وامل�سورة ال�شادقة للعمالء عند 

قيامهم بانتقاء ما �سيحلو لهم من املعرو�س يف جناحنا، و�سيقوم الفنيون بتلبية 

احتياجاتهم وفح�س القطع امل�سرتاة قبل الت�سليم، حيث �ستكون الب�سائع التي 

ال�شركات  قبل  ومن  قبلنا  من  مكفولة  املعر�س  اأثناء  جناحنا  يف  عر�شها  �سيتم 

املتواجدة  حتت مظلتنا، وبالتايل فاإن على الزبائن االطمئنان متامًا ملا يح�سلون 

عليه من جناحنا.

واأ�سار اإىل اأن هناك بوادر جيدة خالل االأيام االأوىل للمعر�س ت�شري اإىل اأن ح�سيلة 

حجم املبيعات �ستكون جيدة مع نهاية املعر�س، وقد �ساهم يف ذلك عودة القوة 

يف  لي�ض  النجاح  فاإن  الزوار  عدد  اأما  مت�شاعد،  ب�سكل  املحلي  لل�سوق  ال�شرائية 

لها  املعر�س  يف  واملحالت  االأجنحة  من  العديد  اإن  حيث  النوعية  يف  واإمنا  العدد 

زبائنها اخلا�شة بها والذين ياأتون لها من كافة اأنحاء ال�شرق االأو�سط.

مجوهرات »الفارس«... 
عراقة االسم وفخامة التفاصيل

واحدة من اأهم العالمات التي تندرج �شمن مظلة »املا�سة الزرقاء«، حيث تنفرد 

»جموهرات الفار�س« بت�شاميم مبدعة تتما�سى مع ذوق ال�شوق القطري، كونها 
مواكبة الأحدث املوديالت يف جمال املجوهرات، اإما باالأحجار التي تعلوها اأو باالألوان 

اأو بالت�شميم يف حد ذاته«.

وتتميز »جموهرات الفار�س« باالأملا�س الذي تبتاعه راأ�سًا من بلجيكا حيث متتلك 

والتي  اخلا�شة  �شهادته  مع  االأملا�س  �شراء  ويتم  امل�سدر.  موثوقية  وحيث  مكتبا، 

يتم توفريها اأينما مت �شراء االأملا�س. وتقدم »جموهرات الفار�س« قطع ال�شوليتري 

الكبرية واالأحجار الكرمية التي تبداأ اأوزانها من 10 قراريط فما فوق.

تتميز  املجوهرات  من  وح�شرية  متنوعة  ت�سكيلة  الفار�س  جموهرات  ت�شم  كما 

جميعها بالفخامة، وتنفرد بنوعية خدمتها التي حتر�ض من خاللها على ا�ستيعاب 

ما تبحث عنه كل �سيدة حتى جتد االأقرب اإىل ذوقها اأو حتى ت�شميم اأطقم فريدة 
لها.

ابتكارات  اأحدث  الزرقاء  املا�سة  جناح  يف  الفار�س  جموهرات  معرو�شات  وت�شم 

املجموعة التي متيزت بت�شاميمها اال�ستثنائية، وازدانت باللوؤلوؤ والزمرد والياقوت 

وغريها من االأحجار الكرمية، وذلك باالإ�شافة اإىل ت�سكيلة متميزة من املجوهرات 

وال�شبكات.

تصاميم عصرية تلفت األنظار 

»الماسة الزرقاء«.. نافذة قطرية على الفخامة العالمية
كتبت- أمل كمال:
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 Marco Valente.. األناقة اإليطالية 
الت�شنيع  عمليات  وتتم  خا�سة،  حكاية   Marco Valente قطع من  قطعة  كل  حتمل   
بدقة ومهارة ويتم اختيار اأكرث االأحجار الكرمية نفا�سة وندرة، واجلميل اأن هناك قطعا 

للمجوهرات  الدوحة  ملعر�س  خا�سة  جمموعات  الدار  وجلبت  مكان.  اأي  يف  تتكرر  ال 
وال�شاعات 2020، وكلها قطع فخمة واأنيقة وراقية ومكونة من بوتبو وجمموعة كاندال، 

واأي�سا اأخرى ا�ستخدمت فيها اأحجار كرمية نادرة جدا واأي�سا هناك عقد مميز من االأملا�س 

اإبداعات  تقدير  يتم  حيث  القطري  ال�شوق  يف  كبرية  بيع  حركة  دائما  وهناك  االأ�سفر. 

الدار ب�سكل كبري، وهذا ما يجعل م�شم املجوهرات االإيطايل ماركو فالتني يقدم ببالغ 

ال�شعادة جموهراته للمعر�س. ودائما العمل مع علي بن علي الكجوري يكون مع خرباء 

باملجوهرات وفريق �شغوف بالتطوير واالإبداع وتغيري عامل املجوهرات لالأف�سل. 

تستمر علي بن علي الكجوري في تقديم كل ما هو استثنائي وفريد في عالم المجوهرات، وجناحها هو دائما عنوان لمعاني السحر 
واألناقة والتفرد. وعند التوجه للجناح سيشعر الزائر  بالتميز  من  خالل  كبرى العالمات  الرائدة في صياغة الجواهر بقالب عصري  واخرى 

تتفاوت في  إبتكار ساعات استثنائية  وفق اعلى مستويات الجودة . تناسب مختلف  األذواق وتجسد حكايات من اإلبداع واالبتكار.

حوار / سندس سالمة 

جناح »علي بن علي الكجوري«.. 
ُيبهر زوار المعرض بمجموعة باهرة الفخامة

AS29.. أناقة يومية 
تعتمد موؤ�س�سة جمموعة AS29 للمجوهرات، واملنحدرة من اجليل الرابع من عائلة 

ب�سكل  جموهراتها  ت�شاميم  يف  االأملا�س،  �شناعة  جمال  يف  تعمل  كانت  اأنتويرب 

التي  اجلديدة  جمموعاتها  يف  ذلك  على  ركزت  وقد  االأبي�س.  االأملا�س  على  رئي�شي 

جموهراتها  مييز  وما   .2020 واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  ملعر�س  خ�سي�سا  جلبتها 

حيث  املجوهرات  ت�شميم  جمال  يف  االبتكار  حتب  اأنها  وت�سيف  يوم.  لكل  ت�سلح  اأنها 

ال تكون كال�سيكية كثريا وال متمردة كثرية. لكن جريئة وحديثة. وتتابع اأن الن�شاء 
ت�شمم  اإنها  املوؤ�س�سة  وتقول  ال�شباب.  روح  حتمل  الأنها  جموهراتها  يف�سلن  القطريات 

واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  معر�ض  يف  م�شاركتها  وعن  �شخ�شيا.  هي  ترتديه  ما 
وردود  اأمزجتهم  وتعرف  الزبائن  مع  تتوا�سل  لكي  لها  وقيمة  رائعة  فر�شة  فهو   2020
فعلهم، وهي �سعيدة مب�شاركتها به، فهي تراه مميزا عن الن�شخة ال�سابقة. وقد جلبت 

جمموعات خا�سة للمعر�س منها عقد مر�شع باالأحجار الكرمية مع االأملا�س للعرائ�س، 

 Audrey واأي�سا جمموعة اأيلوجن التي اعتمدت على الذهب واالأملا�س الرائع. وت�سيف

Savransky اأن ال�شوق القطري مهم جدا الأن املراأة القطرية حتب الت�شاميم اخلارجة 
عن املاألوفة وتع�سق املجوهرات، لذا حتر�ض على التواجد يف املعر�س ب�سكل دائما. 

دائما  الأنهم  و�سعيدة،  بها  فخورة  فاإنها  الكجوري  علي  بن  علي  مع  ال�شراكة  عن  اأما 

�شغوفون بالتطوير والعمل مع اأهم دور املجوهرات يف العامل واالحتفاظ باإرث وهواية 

دور املجوهرات حتت مظلتها. 

Stenzhorn الوجه اآلخر لإلبداع 
ت�شتوحي Stenzhorn اإلهامها من الطبيعة، وتعد دار Stenzhorn للمجوهرات، واحدًة من 

والتوزيع  الت�شنيع،  الت�شميم،  حيث  من  ال�شاعات  يف  واالإبداع  الفاخرة،  املجوهرات  اأرقى 

ملنتجات االأ�سلوب االأنيق يف احلياة للن�ساء والرجال يف جميع اأنحاء العامل. وعن املجموعات 

اخلا�شة مبعر�ض الدوحة للمجوهرات وال�شاعات 17 فهناك جمموعة بابي من االأملا�س وهي 

اطع. ويبدو فيها اأّن  لة من االأملا�س الاّلمع وال�شّ ل�سِ من خالل �سِ متثل زهرة االأُقُحوان احلمراء 

امَلرَكزّية  الِقَطع  نحو  َتنَجِذب  حيث  ع�شوائي،  ب�سكٍل  وتت�سادم  تتحّرك  االأملا�س  جمموعة 

هرّية والّزاهية. واأي�سا جمموعة »اأمرية الفاوانيا« التي تعد تكرميا للمفهومات احل�سارّية  الزَّ

امُلختِلفة لف�ساِئل زهرة الفاوانيا، وهي جت�شد الِقالدة فيها ثالث مّيزات - الّثوة، الّرومان�شّية 

بب ُتزِهر ثالث زهور من الفاوانيا حول جمرى من االأملا�س باللون االأحمر،  والّتعاُطف ولهذا ال�شّ

ال  �ساعات  وهي  للمعر�س،  خ�سي�سا  املوجودة  ال�شاعات  نن�سى  وال  واجلمال.  اجلاذبية  لون 

ذات  واملجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف  العريقة  الدار  م�شاركة  فاإن  وبالطبع  مثيل.  لها  يوجد 

وحتر�ض  القطرية،  املراأة  من  خا�سا  واهتماما  كبرية  رواجا  تالقى  وقطعها  كبرية  اأهمية 

و�سعيدة  القطرية  املراأة  جتعل  فريدة  قطع  لتقدمي  املعر�س  يف  التواجد  على   Stenzhorn
ولديها اأف�سل اخليارات يف املجوهرات. ودائما التواجد مع الزبائن القطريني له نكهة خا�سة 

الدار  ت�شميمات  وحتظى  كبرية،  اأهمية  املجوهرات  يعطني  دائما  القطريات  اإن  حيث 

باالحرتام والقبول يف قطر لذا فاأن ال�شوق القطري هو دائما املكان االأف�سل. 

 فيردي.. البساطة واألناقة 
 توؤمن دار املجوهرات االإيطالية فريدي باأن تطوير مواد جديدة ال�ستخدامها يف ت�شنيع 
اإبداعاتها واأ�ساليب الت�شميم الع�شرية، ومتابعة كل ما هو متطور، هي جميعا عوامل 

تركيب  ي�شمها  اأن  البد  العوامل  وهذه  جموهراتها.  لتطور  بالن�شبة  االأهمية  �شديدة 

دون  منها  الغر�ض  توؤدي  ال  الكرمية  واالأحجار  واالأملا�س،  فالذهب  خا�سة  مبزايا  يت�سف 

ت�شميم مميز واإبداع و�شخ�شية ومعربة. وهذا يتج�شد ب�سكل وا�شح يف جمموعاتها. اأما 

ت�شكيالتها اجلديدة املوجودة يف معر�ض الدوحة للمجوهرات وال�شاعات فهي تبحر يف 

املنا�سبات  جميع  تنا�سب  التي  واخلوامت  والعقود  واالأقراط  اخلوامت  يف  االإبداع  من  عامل 

واالأذواق. وهناك ت�سكيلة بلوز التي حتتفي باللون االأزرق الرائع وتبحر يف اأمواجه االإبداعية 

ال�شاحرة، ومن بني قطع هذه الت�سكيلة ال�شوار امل�سنوع من الذهب االأبي�س املر�سع بثاء 

التي  احلظ  �سعيدة  قلب  يف  ال�شوار  هذا  ويظل  مبهرة.  �شفري  واأحجار  براقة  مبا�سات 

ملعر�س  املو�سيقى،  من  اإلهامها  ا�ستوحت  خا�سة  جمموعات   7 تطوير  مت  ولقد  تقتنيه. 

تالقي  التي  رول  اأند  الروك  جمموعات  وهي  واملجوهرات،  لل�ساعات  للمجوهرات  الدوحة 

رواجا كبريا يف ال�شوق القطري، وهي من االأحجار الكرمية امللونة والذهب التي تف�سلها 

الن�شاء القطريات، باالإ�شافة اإىل جمموعة بوب امل�سنوعة من الذهب نظرا لالإقبال على 

هذا املعدن ولكن مع االحتفاظ بذوق وب�شمة الدار. وعن ال�شراكة مع علي بن علي فاإن 

الدار فخورة ولي�ض هناك اأف�سل من العمل معها. وحتر�ض دار فريدي على امل�ساركة يف 

املعر�س باعتباره من اأهم واأف�سل املعار�س يف العامل. وال�شوق القطري ميثل ثقال كبريا 

بالن�شبة للدار الأن الزبائن يحبون خط فريدي ويع�سقون املجوهرات الراقية. 
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يف  واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  معر�ض  ريفاج  خ�ست  ولقد 

العاملية  التجارية  العالمات  من  متنوعة  بت�سكيلة  احلالية  دورته 

العالمات  اأبرز  ومن  وغريها،  ولبنان  وبلجيكا  ايطاليا  من  والفاخرة 

تي�شيتوري   – اإيطايل  جيم�ض  )يورو  مظلتها:  حتت  تندرج  التي 

اإيطايل – �سيلو برو – اإمبرييا – ديافالغو – فان�شريوز(. 

يف  كبريا  تقدمًا  ريفاج  اأثبتت  املا�سية  القليلة  ال�شنوات  مدى  على 

�شناعة الذهب واملجوهرات واالإك�ش�شوارات، واأ�سبحت االآن حتتل 

ذات  منتجات  بتقدمي  ملتزمة  القطرية  ال�شوق  يف  رائدة  مكانة 

البيع  بعد  ما  بخدمة  االهتمام  مع  تناف�شية  وباأ�سعار  عالية  جودة 

لعمالئها مبا ي�شمن عالقة مميزة مع عمالئها تتجاوز التوقعات من 

خالل التوا�سل الدائم معهم.

ريفاج  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  القايد  اهلل  عبد  ال�شيد  واأعرب 

اإجنازات  املعر�س  يحقق  باأن  تفاوؤله  عن  وال�شاعات  للمجوهرات 

اأن  على  موؤكدًا  اجلاري،  العام  ن�شخة  خالل  قوية  ومبيعات  مهمة 

معر�ض ال�شاعات واملجوهرات يعترب اأحد اأكرب االأحداث االقت�شادية 

ومكانة  باأهمية  حتظى  والتي  قطر  دولة  ت�شت�شيفها  التي  الدولية 

وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال  من  وا�سعة  �سريحة  لدى  بارزة 

والتجار واخلرباء والعاملني يف جمال �شناعة وت�شميم ال�شاعات 

واملجوهرات على م�شتوى الدولة واملنطقة والعامل. 

العام  هذا  املعر�س  على  االإقبال  اأن  القايد   اهلل  عبد  ال�شيد  واأكد 

الذي  احلافل  واالإقبال  التنظيم  حيث  من  التوقعات  كافة  فاق  قد 

العاملية  ال�شركات  ا�ستقطاب  يف  جناحه  عن  ف�شال  ي�سهده، 

كبري  جناح  على  اإيجابيا  موؤ�شرا  تعترب  التي  الكربى  والقطرية 

العام. لن�شخة 

وعن اأبرز ما تقدمه ريفاج خالل املعر�س اأ�سار العمادي اإىل اأن ريفاج 

الطويلة  والقالدات  املا�سية،  واالأ�ساور  واالأملا�س  الذهب  على  تركز 

االأنوثة  طابعي  تعك�ض  التي  الع�شرية  الت�شميمات  من  والعديد 

العرائ�ض. مبجموعات  يتعلق  فيما  خا�سة  والب�شاطة، 

الرئيس التنفيذي لشركة ريفاج للمجوهرات والساعات.. عبد اهلل القايد:

متفائل بنتائج هذه الدورة

Djula الفخامة على طبق من الماس 

للمرة الثانية تشارك ريفاج للذهب والمجوهرات والساعات في النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات، حيث عرضت أحدث ما لديها من مجوهرات بتصميمات عالمية مبتكرة بلمسة عربية خليجية، وهي الميزة التي 

تفخر بها دائما.

يف  قطر  يف  لها  فرع  افتتاح   Djula الفرن�شية  التجارية  العالمة  قررت 

ال�شيتي �سنرت، وذلك بعد النجاح الكبري الذي حققته بعد م�شاركتها 

ال�سابقة،  ن�شخته  يف  وال�شاعات  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف 
القطري  ال�شوق  ميثلها  التي  االأهمية  مدى  التجارية  العالمة  لترتجم 

كاأحد اأهم االأ�سواق يف العامل.

 Alexandre ومن املعروف اأن هذه العالمة التجارية مت ابتكارها من قبل

الكال�سيكية  للمجوهرات  التقليدي  النمط  ك�شر  اإىل  وتهدف   ،Carrot

من خالل اإدخال ت�شاميم جديدة وجريئة. 

واالأناقة  وال�سحر  اجلمال  مدينة  بباري�ض   Djula جموهرات  تقرتن 

يف  امل�ساغ  بالرقي  جموهراتها  قطع  وتتميز  التفا�سيل..  كل  يف 
كونها  عمليتها  اإىل  اإ�شافة  واالأملا�س،  الذهب  بفخامة  ع�شري  قالب 

االأذواق  جميع  تنا�سب  اأنها  نن�سى  وال  يوم.  لكل  وت�سلح  االرتداء  �سهلة 

وتعتمد  للمنا�سبات.  والفخمة  واالأنيقة،  ال�شغرية  القطع  جند  حيث 

جموهرات Djula على االأملا�س واالأحجار الكرمية امللونة، فلطاملا ارتبط 

مثل  منهم  قطعها  اقتناء  يع�سقون  الذي  امل�ساهري  من  بعدد  ا�سمها 

جنيفري لوبيز، كيندال جيرن، ريهانا وغريهن الكثريات. وبالطبع هذا 

يدل على التميز وتقدمي قطع فريدة. 

اخلليج  ومنطقة  قطر  تويل  التجارية  العالمة  اأن  الك�شندر  اأكد 

واأرقى  اأحدث  من  نوعها  من  فريدة  جمموعة  لها  وتقدم  خا�سا  اهتماما 

التميز  لها  وت�شمن  والعربية  القطرية  املراأة  ذوق  تر�شي  التي  اإبداعاتها 

واخل�شو�شية.
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أكدت مصممة المجوهرات القطرية نوف المير 
على أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

يعتبر من أهم المعارض التي تقام في 
المنطقة، ولذلك تحرص بشكل دائم على 

المشاركة فيه، خاصة مع الدعم الذي تقدمه 
الجهات المعنية لرواد األعمال.

بالن�شخة  م�شاركتها  اأن  اإىل  نوف  واأ�سارت 

عن  تختلف  املعر�س  من  ع�شرة  ال�شابعة 

خالل  املعر�س  ان  خا�سة  املا�سية،  امل�ساركات 

لتواجد  الدعم  �سبل  كافة  وفر  احلالية  الفرتة 

املعر�س  مظلة  حتت  القطريات  امل�سممات  كافة 

الإثبات  ال�شغط  من  مزيدًا  عليها  �سكل  ما  وهو 

الذات، خا�سة اأن ذلك الدعم كان مبثابة احلافز 

على اال�ستمرار يف االبتكار واخلروج باأعمال مميزة 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  ارتقاء  يف  ت�شاهم 

االآن  ا�شبح  اأن  بعد  اأعلى  مراتب  اإىل  وال�شاعات 

االأبرز يف منطقة ال�شرق االو�سط.

روح الشرق
 - نوف  )جموهرات  عالمة  �شاحبة  نوف  ت�ستلهم 

لقطر  ع�سقها  من  ت�شاميمها   )Nouf Jewellery
باأ�سلوب  قطعها  ت�شمم  حيث  ال�شرق،  وروح 

اإطاللة  لينا�سب  واملعا�سرة،  االأ�سالة  بني  يجمع 

املراأة االأنيقة. 

جت�شد  قالت:  جموهراتها  متيز  �سمة  اأبرز  وحول 

»جموهرات نوف« امل�ستوحاة من األوان الطبيعة، 
واملحيط االجتماعي اخلا�ض والوطن قطر، حيث 

خال�سًا  تعبريًا  لتبقى  قطعة  كل  واأ�سمم  اأر�سم 

واملجوهرات  الع�شرية،  املجوهرات  لع�شاق 

لتكون  واالأبي�س،  االأ�سفر  الذهب  من  امل�سنوعة 

الكرمية  باالأحجار  ومر�شعة  التفا�سيل  دقيقة 

امللونة وقطع االأملا�س املعتمدة دوليًا.

واجلمال  باالأ�سالة  نوف«  »جموهرات  وحتتفي 

من  واأ�سافت:  اليومية.  حياتنا  جوانب  كل  يف 
على  قدرتها  لت�شاميمي  املميزة  ال�شمات  اأهم 

وروح  بالب�شاطة،  الفخامة  وترجمة  تف�شري 

ت�شاميمنا  بها  تتميز  التي  ال�شرقية  االأنوثة 

االأنظار  ت�سحر  ا�ستثنائية  عالمة  وراءها  خملفة 

القلوب. وتبهج 

للمجوهرات  الدوحة  مبعر�ض  م�شاركتها  وعن 

اأي  يف  التواجد  على  اأحر�س  قالت:  وال�شاعات 

جموهرات  كون  قطر،  دولة  يف  مهم  حدث 

ي�شاهم  املعر�س  اأن  كما  قطرية،  عالمة  نوف 

على  وي�شاعد  املاركة  تر�سيخ  فــي  كبري  ب�سكل 

انت�شارها. 

وحتدثت املري عن اأعمالها احلالية التي حتاكي 

حتمل  ت�شكيالت  عدة  عرب  القطري  الرتاث 

لرفع  الرامية  االيجابية  الر�سائل  من  العديد 

املرجوة،  االأهداف  اإىل  للو�سول  الطموحات  �سقف 

عربي  خيل  ت�شميم  احلالية  اأعمالها  �شمن  فمن 

على  كذلك  ويدل  القطري  الرتاث  اإىل  يرمز 

التي  الت�شاميم  فكافة  لذا  وال�شموخ،  اال�شالة 

�شمنها  ومن  هادفة  ر�سائل  حتمل  املري  تقدمها 

االعمال الرتاثية التي حتمل روح الع�شر احلايل.

جديد »مجوهرات نوف« 
اأما عن جديد »جموهرات نوف« بالن�شخة 

ال�شابعة ع�شرة من املعر�س فقالت: اأقدم 

جمموعة جديدة م�شتوحاة من قما�ض ال�شدو 

الذي ي�ستخدم يف �شناعة اخليام، باالإ�شافة اإىل 

جمموعة اخليل العربي وال�شيوف التي تعد اأبرز 

ما مييز جموهرات نوف، وبالطبع اأعر�س اأي�سًا 
جمموعة اأعالم قطر والتي اأحر�س على تطويرها 

وتقدمي اجلديد منها كل فرتة. 

واأكدت املري على ان االإقبال على على معر�ض الدوحة 

جيد  الـ17  الن�شخة  يف  وال�شاعات  للمجوهرات 

�سواء  وجيد  كبري  نوف  جناح  على  واالإقبال  جدًا، 

اأنها  بخا�شة  فقط،  املتابعة  اأو  ال�شراء  م�شتوى  على 

ترى ان ذلك االإقبال اجليد ي�شاهم يف توطيد عالقة 

كذلك  وي�شاهم  بالعمالء  نوف  جموهرات  عالمة 

املحلي.  ال�شوق  يف  الت�سويق  دائرة  تو�سيع  يف 
يف  نوف  جموهرات  عالمة  اأداء  اأن  على  اأكدت  كما 

اال�ستمرار  على  وحمفز  جدًا  مميز  املحلي  ال�شوق 

قطر  داخل  الفروع  من  املزيد  بافتتاح  التو�سع  وعلى 

كذلك. وخارجها 

واأ�سارت اإىل حر�شها ال�شديد على ا�ستخدام اأف�سل 

واالأملا�س  الكرمية  االأحجار  يف  املمثلة  اخلام  املواد 

البلجيكي  االأملا�س  ت�ستخدم  املثال  �سبيل  فعلى 

والزمرد الكولومبي يف اأعمالها.

اأما عن اأبرز التحديات التي تواجهها ب�سكل م�شتمر 

م�شتمر  ب�سكل  االبتكار  على  القدرة  اأن  املري  ترى 

على راأ�س حتدياتها، لذا حتر�ض دومًا على متابعة 

التغريات التي تطراأ على الذوق العام وعلى تطوير 

اآليات ت�شاميمها، لكي تتالءم مع الذوق العام، ولكي 

ت�سكل كذلك نقلة نوعية يف الذوق العام القطري، 

بخا�شة اأن املنتج النهائي ي�سكل ذوق امل�سممة.

مصممة المجوهرات القطرية نوف المير:

»مجوهرات نوف«.. تخاطب روح األنوثة الشرقية
كتبت- أمل كمال:

تشارك بوفيه في معرض الدوحة للساعات 
والمجوهرات في نسخته الجارية من خالل وكيلها في 

قطر »الصالون األزرق«، حيث عرضت أحدث ما لديها 
من موديالت القت استحسانا كبيرا من جانب زوار 

المعرض الذين أشادوا بتنوع موديالتها المتخصصة.

 Ateliers BOVET 1822 بتقدمي مفهوم BOVET تفتخر

الذي  التقني  والتميز  ال�شاعات  �شناعة  لفنون  املكر�س 

حيث  قرنني.  من  يقرب  ما  منذ   Bovet دار  به  ت�شتهر 

وجوهر  التكنولوجيا  على   Ateliers BOVET يركز 

امل�سغر،  الر�سم  النق�س،  مثل  الزخرفية  الفنون 

اجلمع  لهواة  ويتيح  ال�شاعات.  �شناعة  وتكنولوجيا 

والعمل  �ساعاتهم،  على  كامل  �شخ�شي  طابع  اإ�شفاء 

الطراز  الإن�شاء  املتخ�س�سني  من  فريق  مع  كثب  عن 

لهم. اخلا�ض  ل  امُلف�سّ

باأق�سى  االبتكار  على   Ateliers BOVET حرفيو  يركز   
حني  يف  ال�شاعات.  �شناعة  تقاليد  احرتام  مع  درجاته 

اأن ما يقرب من 30 % من �ساعات بوفيه م�شنوعة يدوًيا 

يف  املعرو�سة  القطع  ت�شمح  حيث  نوعها،  من  وفريدة 

على  بالتعرف  ال�شاعات  جمع  لهواة   Ateliers BOVET
الدقة.  م�شتويات  اأعلى  وفق  ا�ستثنائية  �ساعات 

 Virtuoso هو �ساعة Ateliers BOVET الف�سل االأول من

على  تقت�سر  والتي  االإ�شدار،  املحدودة   X Tourbillon
الفنون  يف  بوفيه  مهارة  جت�شد  والتي  فقط،  قطع   10

الثورية. ال�شاعات  �شناعة  وتقنيات  الزخرفية 

 Virtuoso X Tourbillon ل�شاعة  االآخر  الوجه  يجمع 

�شنعت  النقا�سني.  براعة  مع  احلرفيني  موهبة  بني 

املينا  الرئي�شيني  احلرفيني  من  االأوىل  املجموعة 

نق�ست  حني  يف  التقاليد،  اأنقى  يف   flinqué بتقنية 

فكرة  با�ستخدام  بالكامل  احلركة  الثانية  املجموعة 

ومتّر  متمّيز  النق�س  عمق  الفليوري�ساين«.  »النق�س 
مما  انقطاع،  اأي  دون  من  احلركة  ج�شور  عرب  الزخارف 

يوفر تبايًنا رائًعا مع املينا لتوفري اإمكانية مذهلة ملعرفة 

الوقت.

من  بالعديد   Virtuoso X Tourbillon �ساعة  تتميز 

�شناعة  عامل  يف  مثيل  لها  ي�سبق  مل  التي  االأوجه 

 ®Amadeo ال�شاعات الفاخرة. ي�شم نظام اإطار ال�شاعة

للتحويل. القابل 

االأحمر  بالذهب   Virtuoso X Tourbillon �ساعة  تتوّفر 

وكما  البالتني،  اأو  قرياًطا   18 عيار  االأبي�س  الذهب  اأو 

جتمع  االأخرى،   1822  Bovet �ساعات  مع  احلال  هو 

ب�سكل مثايل بني تقنية �شناعة ال�شاعات والكرونومرت 

الزخرفية. والفنون 

تتألق في جناح  الصالون األزرق

VIRTUOSO X من بوفيه 1822 .. رائدة التحديات التقنية
: كتبت- حنان الغزواني 



7الخميس  27  فبراير  2020 العدد )4(

بالتعاون مع مجوهرات الماجد 
Hublot مزيج الفخامة والموهبة

مجموعة أساور »وان-كليك« لعام 2020
بّدل مظهر ساعة بيغ بانغ الخاصة بك بضغطة واحدة فقط!

تيدي�شـكي:  دافيـد  ق�ال   ،$ لــ  حـوار  ويف 

الدوحـة  معر�ـض  يف  مب�شـاركتنا  »نفتخـر 
اجلديـدة  �س�اعاتنا  لتق�دمي  واملجوه�رات  لل�س�اعات 

االإبـداع.  مـن  مزيـد  وعل�ى  امل�واد  عل�ى  ترّكـز  التـي 

املاج�د،  جموه�رات  مـع  ب�شـراكتنا  �س�عداء  ونح�ن 

االح�رتام  عل�ى  معهـم  �شـراكتنا  ترتكـز  حيـث 

بال�شـاعات«. وال�س�غف  املتب�ادل 

الدائـم   »Hublot »هوبل�و  دار  �س�عي  يتوق�ف  ال 
امل�واد  ناحيـة  مـن  �س�واء  واالبتـكار،  التط�ور  نح�و 

وه�ذه  واملبدع�ة.  املبتك�رة  الت�شاميـم  اأو  امل�س�تخدمة 

عل�ى  مث�ااًل  الـدار،  طرحتهـا  منـاذج  هن�اك  ال�شـنة 

املمي�زة  ال�شـاعات  �شناعـة  يف  الدائـم  تفوقهـا 

�س�اعات  اأبرزه�ا  الدقـة  وال�شـديدة  الت�شميـم 

نـادي  مـع  بال�شـراكة  اخلا�شـة  االأيقوني�ة  هوبل�و 

اإىل  باالإ�شافـة   ،Big Bang االإجنلي�زي،  ت�سيل�س�ي 

باملا��س  ع�ة  املر�سّ بافيـه  ُف�ل  فيوجـن  كال�س�يك 

»ريفيـري«. طـراز  عل�ى 

راقيـة  �س�اعات  عالمـة  باإن�شـاء  التزامهـا  اإطـار  ويف 

مـع  ين�شهـر  م�س�تقبل  حاف�ل:  م�س�تقبل  ذات 

الع�امل  )كاأ��س  ع�شرنـا  يف  الرئي�شـية  االأح�داث 

االأوروب�ي  الـدوري  اأوروب�ا،  اأبط�ال  دوري  فيفـا™، 

اأن  بفر�شـة  لتحظ�ى  »هوبل�و«  تتطل�ع  وفـرياري( 

 2020 الع�امل  لكاأ��س  الر�س�مي  الوقـت  ناظـم  تكـون 

قط�ر.  يف  �س�يعقد  الـذي 

النجـاح  وبعـد  املاج�د  جموه�رات  مـع  وبالتعـاون 

تطوي�ر  عل�ى  هوبل�و  تعم�ل  �س�اعاتها  حققت�ه  الـذي 

الك�س�ف  �س�يتم  ح�شريـة  اإ�شـدارات  جمموع�ة 

الع�ام.  هـذا  خ�الل  عنهـا 

بعد سنوات من التعاون الوثيق والمثمر بين مجوهرات الماجد 
Hublot« التي تشهد إقباال واسعا في السوق القطري،  ودار »هوبلو 
والتي انفردت بمشاركة قوية هذا العام بحضور دافيد تيديسكي 

المتنوعة،  المدير اإلقليمي لهوبلو، حيث كشفت عن تشكيالتها 
التي تلبي مختلف األذواق والتوجهات المختلفة لعشاق 

الساعات.

حنان الغزواني: كتبت- 

هوبلو 
يتم التعريف على هوبلو التي تاأ�س�ست 

خالل  من   ،1980 عام  يف  �سوي�سرا  يف 
من  للغاية  مبتكر  مبزيج  بداأ  الذي  اإبداعها 

هذا  االن�شهار«  ينبع »فّن  واملطاط.  الذهب 

جان-كلود  الب�شري،  رئي�شه  خيال  من 

التنفيذي  الرئي�ض  دفعه  وقد  بيفري، 

عام  منذ  االأمام  اإىل  غوادالوبي  ريكاردو 

.2012
االأيقوين  بانغ  بيغ  موديل  اإطالق  مّهد 

العديد  على  احلائز   2005 عام  يف 
ملجموعات  الطريق  اجلوائز  من 

فيوجن  )كال�سيك  جديدة  رائدة 

ذات  بانغ(،  بيغ  اأوف  و�سبرييت 

تعقيدات ترتاوح من الب�سيطة اإىل 

هوية  �س  اأ�سّ مما  للغاية،  املعّقدة 

ال�شوي�شرية  ال�شاعات  �شناعة  دار 

و�شمن منوهها املثري لالإعجاب.

خربتها  على  احلفاظ  على  حري�شة 

التقليدية واملتطورة، وتبًعا لفل�سفتها 

�شركة  تبقى  وفريد«،  وخمتلف  اأول  »كن 
الطليعة  يف  ال�شوي�شرية  ال�شاعات  �شناعة 

با�ستمرار، من خالل ابتكاراتها يف املواد )ذهب 

يف  وال�سرياميك  للخد�س،  املقاوم  غولد  ماجيك 

واإن�شاء  االأزرق(  وال�شفري  باحلياة،  ناب�شة  األوان 

ة بها )اونيكو، ميكا-10، توربّيون(. اآليات خا�سّ

مبا اأّن �ساعة واحدة لي�شت كافية اأبًدا جلوانب حياتك 
فاإّن  التفا�سيل،  يف  يكمن  اجلمال  اأّن  ومبا  املختلفة، 

اأ�ساور »وان-كليك« العري�شة هذه وامل�سنوعة من �شوف 

ممّيًزا  طابًعا  بانغ  بيغ  �ساعة  على  �سُت�سفي  احلمل 

احل�سري،  والطراز  واالبتكار  املغامرة  بني  ما  يتنّوع 

ب�سغطة واحدة. 

 Cuddly اأ�ساور  اأربعة  يف  اجلديدة  املجموعة  تتمّثل 

البيج  اأو  البّني  باللون  للف�سل،  قابلة  عري�شة   Cuffs
�شوف  من  م�شنوعة  االأ�سود،  اأو  االأزرق  اأو  الداكن 

احلمل، مُيكن تثبيتها على االأحزمة اجللدية واملطاطية 

املجموعة  هذه  د  وجت�شّ قطرها 39مم.  البالغ  لل�ساعات 

بها  متّيز  الراقية،  ال�شاعات  عامل  يف  اإبداعّية  روؤية 

بني  اجلمع  يف  اجلراأة  تاأ�سي�سها:  منذ  هوبلو  اأ�سلوب 

املواد على اأ�سا�س االبتكار والتكنولوجيا والدقة. 

برباءة  وامل�سّجل  بهوبلو  اخلا�ض  كليك«  »وان  فنظام 

املمّيزة  بانغ  بيغ  موديالت  اأحزمة  تغيري  يتيح  اخرتاع 

فاإّن  وبذلك  واحدة.  ب�سغطة  39مم  علبتها  قطر  البالغ 

امل�سممة  ال�شاعات  يحّول  هذا  امُلبتكر  التثبيت  نظام 

تكتمل  ال  اأك�س�سوارات  اإىل  الّزمان  على  ع�شّية  لتكون 

من دونها اأّي اإطاللة. 
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ومن �شمن االإ�شدارات  املتميزة من »اأولي�س ناردين« �ساعة »دايفر X نيمو بوينت« 

�ستقوم  الذي   Vendee Globe ،حتديًا املائية  ال�شباقات  الأكرث  خ�سي�سًا  �شممت  التي 

التجاري  املدير  هافريالن،  ماثيو  ال�شيد  اأكد  ال�شدد،  هذا  ويف  ر�سميًا.  برعايته  العالمة 

العمالء  مع  للتوا�سل  فر�شة  باعتباره  املعر�س،  يف  العالمة  م�شاركة  اأهمية  على  للعالمة 

القطريني الذي و�شفهم باأ�سحاب الذوق الرفيع. كما اأ�ساد ب�سغف العميل القطري ب�شناعة 

ال�شاعات الرفيعة وتطلعه الدائم الأحدث اإ�شدارات العالمة. وقال: »ي�شر عالمة اأولي�س ناردين 

علي  بن  علي  جمموعة  با�ست�سافة  وال�شاعات  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف  ت�سارك  اأن 

�ساعات  من  ت�شكيالتنا  اأحدث  وا�ستعرا�س  قطر،  يف  عمالئنا  ا�ستقبال  اإىل  ونتطلع  الكجوري، 

الغط�س اال�ستثنائية التي ناأمل اأن تنال اإعجابهم وتقديرهم«. 

تعر�ض عالمة اأولي�س ناردين العاملية املتخ�س�سة يف جمال �شناعة �ساعات الغط�س الع�شرية 

واملبتكرة، من خالل تواجدها يف جناح جمموعة علي بن علي الكجوري مبعر�ض الدوحة لل�ساعات 

واملجوهرات، جمموعة متنوعة وا�ستثنائية من اأحدث اإ�شداراتها التي تت�شم بالفخامة واجلاذبية 

التي تغمر مقتنيها. واأطلقت العالمة اإ�شدارات جديدة من �ساعات »الع�شرية للغوا�سني بقطر 42 

ملم ذات الت�شميم الرفيع واالأنيق املالئم للحياة اليومية و�سرب اأعماق البحر على حد �سواء. 

 »X كما ك�شفت العالمة النقاب عن اإ�شدار اآخر الذي يندرج حتت طائلة ت�سكيلة �ساعات »دايفر

وهي �ساعة »دايفر X اأنتارتيكا« والتي ت�شري اإىل اإحدى نقاط �سباق Vendee Globe املثري، والتي 

تعك�ض توجه العالمة واهتمامها بت�سليط ال�شوء على اأهمية اال�ستدامة وعلى التوعية مبخاطر 

االأزمة املناخية التي ي�شهدها العامل. واهتماما من العالمة بعمالئها من الن�شاء، قامت بطرح ت�سكيلة 

من �ساعات الغط�س اجلديدة التي تت�شم باالأناقة الن�شائية، وهي ت�سكيلة »Lady Diver«. وقد 

�سفرية  لتكون  زكيني  األي�سيا  ال�شهرية،  االإيطالية  الغط�س  بطلة  باختيار  العالمة  قامت 

العالمة للرتويج للت�سكيلة الن�شائية اجلديدة، كونها رمزا لل�سغف واالإ�شرار واجلراأة. ويف 

على  بناء  ياأتي  العالمة  ل�شفراء  قائاًل: »اختيارنا  هافريالن  علق  حديثه،  معر�ض 

درا�سة ملدى توافق قيمهم مع قيم العالمة، وتتمثل كافة قيم العالمة يف زكيني 

التي مت اختيارها ك�شفرية لت�سكيلية �ساعتنا الن�شائية للغط�س. 

ال�شاعات  من  اإ�شداراتنا  تو�سيع  ي�شّرنا  قائال:  هافريال  علق  ال�شياق  هذا  ويف 

الن�شائية من خالل اإ�شافة منوذج »ليدي دايفر«. فقد �شهد عام 2019 جناحات 

اجلريئة  االإ�شدارات  من  مبزيد  امل�سار  هذا  تعزيز  ونريد  للعالمة،  مذهلة 

باأ�سلوب يتخطى التوقعات على م�شتوى القطاع. 

جناح علي بن علي الكجوري 

يكشف عن تشكيلة فريدة من ساعات »أوليس ناردين« الفاخرة 
كشفت »أوليس ناردين« ، االسم السويسري الرائد 

في صناعة الساعات الفاخرة، عن إطالق أحدث 
X الشهيرة،  إصداراتها من مجموعة ساعات دايفر 

حيث أبدعت الدار في تقديم تحفة فنية تتماشى 
مع تراث العالمة في مجال المالحة البحرية 
وقيم االبتكار التي تتبناها. ومنذ تأسيسها، 

أنتجت الشركة نماذج بحريّة مذهلة من ساعات 
الكرونومتر، وحصدت معها العديد من الجوائز 
المرموقة. وبعدها أكملت نجاحها في تقديم 

أروع االبتكارات البحرية، وأبرزها مجموعة »دايفر« 
التي تجمع بين التصميم الجّذاب والمتانة واألداء 

الوظيفي المتقن  لتقّدم إبداعًا يحلم به عشاق 
الساعات في كل مكان.



بالك باي
p01

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

من ساعة متعددة 
االستخدامات إىل ساعة 

رياضية عصرية

تعــّد بــاك بــاي p01 اجلديــدة نســخة حمدثــة مــن النمــوذج األســطوري الــذي طورتــه تــودور للبحريــة 
األمريكيــة يف الســتينات. يف ذلــك الوقــت، طلبــت احلكومــة االمريكيــة إصــدار ســاعة باملواصفــات التاليــة: 
ــذه  ــة ه ــب تلبي ــة". وتطل ــام املاح ــم نظ ــس، وتض ــة للغط ــم، قابل ــى املعص ــل عل ــت، حتم ــاعة للوق "س
املواصفــات تصميــم ســاعة بحلقــة إطــار قابلــة للــدوران مقســمة إىل ١٢ ســاعة. وهــذه امليــزة مفيــدة 
للغايــة عنــد اســتخدام ســاعة املعصــم كوســيلة ماحــة ويف الوقــت نفســه متنــح إمكانيــة مراقبــة مــرور 

الوقــت خــال الغطــس.

حتافــظ بــاك بــاي p01 علــى هــذا النهــج يف هــذا التصميــم وتعيــد طرحــه بطريقــة حديثــة لتلبــي متطلبــات 
أكــر مــن نشــاط واحــد حمــدد )مثــًا الغطــس(، وجتســد روح الرياضــة املتعــددة اإلســتعماالت. ويظهــر 
هــذا األمــر مــن خــال إختيــار اجللــد الهجــن وســوار املطــاط. وألن الســاعة غــري مصممــة حصريــً 
للغطــس، فإنهــا تعتــر اخليــار األمثــل جلميــع األنشــطة البدنيــة وكافــة أنــواع املنــاخ، مــا مينــح حاملهــا 

ــد. ــة للمطــاط علــى اجللــد وكذلــك جماليــة منظــر اجلل راحــة مطلقــة بفضــل الكفــاءة العملي

خاتم بثالث زخرفات

سوار

حول المجموعة

عالم  إهتمام  مركز   »Serpent Bohème بويم  »سيربون  أصبحت   ،١٩٨٦ عام  في 

رقيقة  قطرات  شكل  على  تصاميمها  ظهور  مع  اليوم.  حتى  تزال  وال  المجوهرات 

األعوام  مّر  على  الجوهرة  هذه  أصبحت  الذهبية،  الحراشف  تحت  ممتدة  ومنقوشة 

من القطع الكالسيكية العظيمة في أرشيف بوشرون. إنها قطعة ساحرة تعّبر عن 

حرفية صائغي المجوهرات لدى الدار. على الرغم من التغيرات التي طرأت عليها في 

األعوام الخمسين األخيرة، منها عدم وجود قطرة ثمينة تتّوج الخرزات الذهبية، وإبتكار 

طريقة جديدة إلرتدائها، أو تبديل الماس لمجموعة جديدة من األحجار الملونة منها 

تغّيرت  لقد  تغّير.  دون  بقيت  روحها  فإّن  األبيض،  اللؤلؤ  عرق  أو  الالزورد،  التركواز،  حجر 

من قالدة إلى سوار، من مجوهرات لألذن إلى خاتم، من ساعة إلى ربطة رأس، ولكنها 

 Serpent  حافظت على هالة سّرها الذي يحيط بالنساء القويات.  إن إختيار »سيربون بويم

Bohème« يعني اختيار تعويذة خاصة وقوية وحامية تحتضن األنوثة في كل جوانبها. 

وتمامًا مثل امرأة بوشرون، فإن »سيربون بويم  Serpent Bohème« لديها طابعها الخاص 

ولكنها ال تزال لطيفة ورقيقة ولم تكن أكثر حرية أبدًا من قبل.

بوشرون
سيربون بويم  

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

تصميم جديد للخاتم يحمل زخرفة »سيربون 
أحجام  بثالثة   »Serpent Bohème بويم 
في  بالماس  مرّصعة  قطرات  ثالث  مختلفة. 
التي  كالوردة  تمامًا  ذهبية.  خرزات  من  إطار 

تكشف عن قوامها بين بتالتها الثالث.
قطع  ثالث  عديدة!  مظاهر  عديدة،  زخرفات 
هذا  تعطي  الحراشف  في  وتغيير  مشعة 
ينضح  خاتم  إنه  الفريدة.  شخصيته  الخاتم 
ارتدائه  عند  إبهارًا  أكثر  ويبدو  الطاغية  باألنوثة 
مع سوار »سيربون بويم Serpent Bohème« أو 

األقراط الطويلة.

إن  المعصم.  حول  بشاعرية  تلتف  ملتوية  سلسلة 
هذا السوار ذي الفتحة الصغيرة ال يحتوي على ِقفل 
وهو مرن بدقة وأناقة. يضم زخرفتين من األلماس 
الذهب  من  حسيًا  مزيجًا  ليشكل  الطرفين،  على 

األصفر والبشرة البيضاء البراقة.



بيالغوس 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.


