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فعاليات

حدث استثنائي
 »17ألف زائر في
«17
«
ٍ
بنجاح الفت
«بروجكت قطر» و«قطر للضيافة» يختتمان فعالياتهما
ٍ
مت فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر لمواد ومع ّدات وتقنيّات البناء– بروجكت قطر  ،2022والمعرض
اخت ُ ِت َ
التجاري الدولي السابع لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والسياحة– قطر للضيافة  ،2022في مركز الدوحة
وإقبال كبير ،تجلى بمشاركة  17,000زائر ،بما في ذلك العديد من الوفود التجارية
للمعارض والمؤتمرات بنجاح الفت
ٍ
العالمية من قطاعات البناء والضيافة.
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وشكل هذا الحدث ،الذي استمر من 6
ً
ً
زاخرة بالفرص ،حيث
منصة
إلى  9يونيو،
استضاف جلسات مؤتمرات معتمدة،
وبرامج تدريبية تخصصية تماشي ًا مع
مسيرة التنمية المستمرة لدولة قطر.
وجاء المعرضان بالتزامن مع النمو
المطرد الذي يشهده قطاعا البناء
والضيافة في قطر ،حيث بلغت قيمة
المشاريع قيد التطوير لسوق البناء في
الدولة  80مليار دوالر أمريكي ( 291مليار
ريال قطري) ،وتشكل مشاريع البناء
الجديدة هذه جزءاً كبيراً من إجمالي
االستثمارات.
ويتيح قطاع الضيافة في قطر فرص ًا
ال تُضاهيها أسواق الضيافة العالمية،
حيث يشهد القطاع العديد من
المشاريع الكبرى لتوفير أكثر من 44,000
غرفة فندقية مع نهاية عام  ،2022محقق ًا
ً
مقارنة
نسبة نمو تصل إلى  50%تقريب ًا،
بالـ  30,000غرفة المتوفرة حالي ًا ،وذلك
لتلبية الطلب المتنامي على مرافق
الضيافة في الدولة.
وقد جمع معرضا «بروجكت قطر» و»قطر
للضيافة» أهم صناع القرار وكبار الالعبين

من قطاعات البناء والسياحة والضيافة
تحت سقف واحد ،بما في ذلك الهيئات
الحكومية والمستثمرون من القطاع
الخاص و ُمالك المشاريع ،بهدف تمهيد
الطريق إلطالق المشاريع الجديدة
وتطويرها في سبيل تعزيز جاهزية قطر
الحتضان الفعاليات الكبرى القادمة.
وقال حيدر مشيمش ،مدير عام الشركة
الدولية للمعارض – قطر« :نحن فخورون
باختتام فعاليات معرضي «بروجكت
قطر» و «قطر للضيافة  »2022بنجاح،
حدث يُعد األول من نوعه ،جمع
في
ٍ
اثنين من أبرز المعارض في قطاعي
البناء والضيافة ،وأتاح للعارضين
والجهات الرسمية فرص ًا نوعية للتواصل
وبناء الشراكات واسعة النطاق ،كما
نتقدم بالشكر إلى الحكومة وال ُرعاة
والعارضين على دعمهم ومساهمتهم
في نجاح الحدث».
ً
أهمية
وأضاف« :يكتسب هذا الحدث
إضافية نظراً لتزامنه مع تحضيرات
دولة قطر الستضافة كأس العالم
 ،2022ويسرنا نجاح المعرضين في
منصات استراتيجية لزيادة زخم
توفير
ٍ

قطاعي البناء والضيافة ،استعداداً لهذه
الفعالية الرياضية األكبر من نوعها
عالمي ًا .وننظر بثقة حيال النتائج اإليجابية
واآلفاق الواعدة للشراكات التي أتاحها
الحدث بين كبرى مؤسسات البناء
والضيافة».
وفي سبيل تشجيع أفضل الممارسات
في المنصات والمشاركات بالمعارض
التجارية في دولة قطر ،منح معرض
بروجكت قطر شهادات «التميز في
بناء وتصميم منصات العرض» تكريماً
لمجموعة مختارة من المشاركين في
المعرض ،وتقديراً للجودة التي عكستها
منصاتهم.
وأقيم الحدث تحت شعار «معرض واحد..
وفرص متعددة» ،واحتضن المعرضان
أكثر من  300شركة عارضة تتوزّع بين
 180شركة دولية ،شاركت  7منها
بأجنحة وطنية رسمية ،إلى جانب 120
تتقدمها كبرى الجهات
شركة قطرية،
ّ
الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات
القطاع الخاص.
وشهد المعرضان مشاركة وفد كبير
تضمن أكثر من  25من أعضاء اللجنة
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فعاليات

الوطنية العقارية باتحاد الغرف
السعودية ،وتكتسب هذه المشاركة
أهمية استثنائية لكونها تشكل
أكبر زيار ٍة لوفد من القطاع الخاص
بالمملكة العربية السعودية إلى دولة
قطر ُ
منذ عودة العالقات لطبيعتها بين
البلدين.
َّ
وركزت أعمال اليوم األول من الحدث
على استعراض آخر مستجدات
وتطورات ومبادرات قطاع الضيافة
الحالية والمستقبلية في دولة
قطر ،تحت شعار «الماضي والحاضر
والمستقبل» ،وتمحورت أنشطة
وفعاليات اليوم الثاني حول دعم
مستقبل قطر ،ومشاركة األفكار ،وتوفير
حلول األعمال الكفيلة بدفع عجلة
االستدامة في قطاعي البناء والضيافة.
وتحت شعار «المدينة الذكية في قطر
– نظر ٌة على ُمستقبل المدن الذكية»،
احتضن الحدث العديد من المنصات
الحوارية التي تنوعت موضوعاتها
ما بين نَ َ
مذ َجة الجمهور الديناميكي؛
وتصميم مساحات المشاة الذكية؛
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وتوظيف الذكاء االصطناعي لرفع
كفاءة وذكاء العمليات والبنية
التحتية؛ وتحسين إدارة المرافق
والمساحات الرقمية باالستعانة
بالتطبيقات الذكية إلنترنت األشياء

والذكاء االصطناعي؛ و»المكان األمثل
لإلقامة – الفندق الذكي» وغيرها.
ً
مسابقة
وشملت فعاليات المعرض
خاصة الختبار مهارات ُ
الطهاة من
ُمختلف أنحاء الدولة في أجواء

ً
منصة
تنافسية .وشكلت المسابقة
إلبراز احترافية الطهاة وخبراء تحضير
الطعام ،وتسليط الضوء على
تم ُّيز قطاع الضيافة في قطر .كما
استضافت وكالة ترويج االستثمار في

ً
جلسة خاصة
قطر ()IPA QATAR
تحت عنوان «استثمر في قطر – ما بعد
 ،»2022ركزت على تشجيع األجانب
على االستثمار في الدولة ،باعتبارها
ً
وجهة استثمارية رائدة تتيح فرص ًا هائلة

للنمو على المدى البعيد ،إلى جانب
اإلسهام في تحقيق أهداف الرؤية
الوطنية لتنمية االقتصاد القطري
وتنويع موارده.
ٌ
عرض لمزايا «برنامج
كما تخلل الحدث
ٌ
منصة
استضافة المشترين» ،وهي
مخصصة لألعمال بين الشركات تحت
مظلة «قطر للضيافة» .ويعمل هذا
البرنامج على تسهيل تعهدات األعمال،
ورفع العوائد االستثمارية للمشاركين
ألقصى حد ممكن من خالل توسيع
شبكات أعمالهم وتوقيع االتفاقية
ً
مباشرة عن طريق البرنامج.
وسيشهد العام  2023عودة معرضي
«بروجكت قطر» و»قطر للضيافة»،
الستكشاف التطورات والفرص
الجديدة ،بمشارك ٍة أوسع من الخبراء
وص َّناع القرار والشركات والمؤسسات
ُ
ضمن قطاعي البناء والضيافة.
وسيواصل المعرضان دورهما المحوري
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
والتقدم
واإلسهام في التطور
ُّ
االقتصادي بدولة قطر.
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تزامنا مع الدوري الماسي أللعاب القوى
سفراء  OMEGAفي زيارة لبوتيك العالمة في الدوحة

كتبت  /حنان الغزواني
يحفل سجل «أوميغا» المشرف بالعديد من الموديالت غير التقليدية التي أبهرت الجميع بأدائها الراقي وتصميمها
المتقن في صناعة الساعات ،وال يخفى على الجميع اهتمامها المتزايد بالرياضة والمنافسات الرياضية ،لدرجة أنها
أطلقت موديالت خاصة ببعض المناسبات واألحداث الرياضية.
وفي هذا الصدد شهد بوتيك «أوميغا»
في الدوحة حدثا استثنائيا مميزاً،
حيث استضاف سفراء الماركة ،تزامنا
مع فعاليات الدوري الماسي أللعاب
القوى ،وعلى رأسهم بطل القفز بالزانة
السويدي فولتر موندو دوبالنتيس،
توماس روهلر البطل األلماني األولمبي
في رمي الرمح ،وبطل الوثب العالي
الغني عن التعريف جيانماركو تنباري.
واغتنم الضيوف ووسائل اإلعالم وعشاق
«أوميغا» هذه الفرصة لإلحاطة بأبطال
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ألعاب القوى خالل تجوالهم بين
الحاضرين ،والتقطت لهم العديد من
الصور المميز قبل مغادرتهم البوتيك.
واطلع سفراء الماركة على أحدث
إبداعات «اوميغا» التي تتمتع بشعبية
كبيرة على مستوى العالم ،ويعتبر
سوق الخليج من األسواق األكثر أهمية
لعالمة أوميغا السويسرية ،ويرجع ذلك
لمحبي الساعات الفاخرة في دولة قطر
وشغفهم للحصول على كل ما هو
مميز وجديد.

ولطالما كان سوق الساعات القطري
المفضل لعالمات المجوهرات
والساعات الفاخرة من حول العالم،
حيث اعتادت الدار على إنتاج الساعات
التي جمعت بين جاذبية التصميم،
ودقة األداء ،وحرفية التصنيع من أفخم
المواد وأثمنها.
بمكانتهم وإنجازاتهم الرياضية تم
اختيارهم سفراء مميزين للدار ،حيث
سجل السويدي موندو دوبالنتيس
أرقاما قياسية عدة على كل من الدوائر
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الداخلية والخارجية ،بينما يعتبر العداء
األمريكي نواه ليليس بطال للعالم
لعام  2019وعام  ،2020حيث حصل
على الميدالية البرونزية األولمبية في
 200متر ،وتوماس روهلر البطل األلماني
األولمبي في رياضة رمي الرمح لعام
 2016وبطل أوروبي  2018وبطل الوثب
العالي الغني عن التعريف جيانماركو
تنباري ،البطل األولمبي الحالي والفائز
بلقب الدوري الماسي لعام .2021
وتحدث توماس روهلر عن تجربته مع
أوميغا قائال«:نحن بمثابة عائلة وفريق
في آن واحد ،ونعتمد على القيم
المشتركة ،مثل التركيز على األداء
العالي على جميع المستويات وترتكز
صناعة ساعات أوميغا على أعلى
الميزات الفنية والتقنية بشغل يدوي
استثنائي ،وبكوني سفيرا ألوميغا ،فأنا
أعرف جيداً جداً قيمة الوقت الجوهرية
في هذه الرياضة ألنجز األفضل وأكون
في القمة».
من جهته عبر موندو عن القيم
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المشتركة بينه شخصيا والعالمة
التجارية التي حققت مفهوما واضحا
للدقة واالحترافية ،وأضاف« :لطالما
كانت أوميغا اسم ًا رائداً في ضبط
توقيت األلعاب الرياضية ،من خالل
تسجيلها أحالم أفضل رياضيي العالم،
وتطويرها المستمر للتقنيات التي
تعتمد عليها كل نتيجة من نتائج هذه
الرياضات ،ويسعدني أن أكون سفيرا
لهذه العالمة الفريدة من نوعها».
وأكد موندو أن أوميغا من الساعات
المفضلة لديه ،وعلى وجه الخصوص
موديل «أوميغا سيماستر أكزا تيرا
اليت» ،خاصة وقت التدريب أو المنافسة
موضحا « :لم يسبق لي ارتداء ساعة
بهذه الخفة ،فضال عن جاذبية التصميم
وأناقته».
وأضاف يسعدني زيارة الدوحة للمرة
الثالثة ،وفخور بالحضور في أبرز
الفعاليات الرياضية لتي تستضيفها
دولة قطر سواء كمشارك أو متفرج».
وأضاف« :إنه لشرف كبير أن أكون على
شراكة مع أوميغا ..ما زلت أتعلم الكثير
عن تراث هذه العالمة ،ليس فقط في
صناعة الساعات ،ولكن ً
أيضا في ضبط
الوقت الرياضي».
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قيثارة الخليج..
نوال الكويتية :حياتي تغيرت بعد حنين
حوار  /أشرف ياسين
الحياة سفينة محطمة لكن علينا أال ننسى أبدا لذة الغناء في قوارب النجاة ..حكمة خلدها فولتير ،وآمنت بها
قيثارة الخليج والطرب العربي ،الفنانة نوال الكويتية التي أمدتنا بالغناء األصيل في رحلة فنية امتدت ألكثر من
 39عاما قدمت فيها  17ألبوما غنائيا ،و 58فيديو كليب شكلت مكتبة غنائية موسيقية ،متفردة وخالدة في عالم
الغناء تفردت وحدها بإطالق اسمها وعام الصدور على كل البوم أطلقته منذ عام  1984وحتى اآلن ،حتى ال تنحاز
ألغنية من أغنياتها على حساب أخرى ،فباتت ظاهره غنائية ،كإشراقة شمس الصباح وبزوغ قمر الليالي.
جميلة التقتها إلجراء حديث مطول معها حول آخر المستجدات وسر تميزها.
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تصوير :محمد يوسف
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حصلت على العديد من األلقاب..
ما أحبها إلى قلبك؟
نوال الكويتية ،ليس هناك أجمل من
اللقب الذي يلتصق ببلدي ووطني
الحبيب،

هل تحبين األلقاب؟
نعم ولكني ال أعيش عليها مثل
البعض الذين يتنفسون األلقاب،
وأحترم وجهة نظر الجميع ،في إطالق
األلقاب على الفنانين.

ماذا عن لقب قيثارة الخليج؟
أعتز به كثيرا ألنه هدية قيمة ،وغالية
من المعجبين والمعجبات ،وليس
هناك أجمل من حب الجمهور للفنان
أو الفنانة .فهو السند لهم على مر
الزمان.

كيف حافظت على استمرارية
النجاح الفني ألكثر من  39عاما؟
أوال بتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى،
ثم ،بالصمود والصبر والعمل على
الحفاظ على النجاح واالجتهاد طوال
المسيرة الفنية ،والتواجد الدائم على
خشبة المسرح ،وتطوير أدواتي الفنية
والعمل واالجتهاد والتنوع المستمر،
واختيار األفكار الجيدة واأللحان الرخيمة
الجذابة والصادقة ،واحترام فني ،وحب
الناس.

ما سر نجاح كل حفالتك الغنائية؟
أوال التوفيق من اهلل ،ثم الحب
والعطاء والفن واإلخالص واختيار
األغاني والكلمات واأللحان الصادقة،
والتطور الدائم للفنان ،كما ذكرت من
قبل.

ماذا عن رحلة العمل الفني
مع مشعل الدروج التي توجت
بالزواج؟
قد يندهش البعض من أنه بعد مسيرة
وتعاون فني تجاوز  14عاما فجأة،
وعندما أراد رب العالمين ،نشأ الحب
بيني وبين زوجي مشعل الدروج ،قبل
الزواج بأربعة أشهر فقط ،وكانت ثمرته
أغلى الحبايب ابنتنا حنين ،أدام اهلل
حبنا وحفظنا.
قدمنا معا الكثير من األغاني واأللحان
الناجحة مثل ،خمس جروح ،ويا
انتظاري ،وكسرني الخوف ولو رحت
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غالف
أغان أخرى
عني ،وشاركني الغناء في
ٍ
مثل نور الدنيا فله كل الشكر ،والحب
والتقدير.

كنت أول من مزج األلحان
هل
ِ
الشرقية بالغربية والخليجية
والتركية؟
هذا بفضل اهلل ،وتعاون الملحن
الكبير مشعل الدروج ،فالتجديد
والتنويع لألفضل واألحدث ،مع
الحفاظ على القيم الطربية الجميلة،
مطلوب باستمرار.

بك حنين؟
ماذا غيّرت ِ
قبل حنين شيء ،وبعدها شيء
آخر ،صرت أكثر حرصا على االهتمام
بصحتي وحياتي ،من أجل حنين
وبالفعل إذا أردت أن تناغي قلبا
فداعب طفلها ،فاألطفال زينة الحياة
الدنيا ،وأنا ال أطيق رؤية دمعة من
حنين وضحكتها بالدنيا.

بعد النجاح في الطرب هل
يمكن أن نراك ممثلة قريبا؟
التمثيل يحتاج لكثير من الصبر
الطويل ،ومزيد من المعاناة ،وأعتقد
أنه ال طاقة لي على ذلك.

هل توافقين على تحويل قصة
حياتك لعمل فني؟
ال

من يشبهك من الممثالت؟
الفنانة القديرة سعاد عبد اهلل ،من
حيث حواراتها ،وستايلها.

ما رأيك في برامج المواهب؟
يمنحون الفرصة ألصوات ومواهب
كثيرة لتظهر على الساحة الفنية.

هل ترحبين بالمشاركة فيها؟
ولم ال؟ شريطة ،أن تعجبني فكرة
البرنامج ،وأعضاء لجنة التحكيم
المشاركون معي فيها.

ما رأيك في مواقع التواصل
االجتماعي؟
سالح ذو حدين ،فهي أحيانا تكون في
صالح اإلنسان ،وأحيانا ال ،وأنا شخصيا
ال أحب التواجد كثيرا من خالل مواقع
التواصل االجتماعي ونادرا ما أعلق
على شيء ،إال بعض التويتات في
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تويترعلى بعض األحداث الجارية.

قرأت لك تغريدة في توتير عن
إعجابك بتنظيم قطر لتصفيات
كأس العالم ؟
نعم ..فهي دولة جميلة تجيد التنظيم،

حفظ اهلل قطر والكويت وكل شعوب
المنطقة العربية

لماذا تواجهين الشائعات بالصمت؟
من يعرفونني يدركون أنها شائعة،

ومن ال يعرفونني ال تهمني آراؤهم.

ما رأيك في المنافسة الفنية؟
المنافسة ال تلغي المحبة ،وتجعل كل
مطرب يحاول إخراج أفضل ما بداخله،
والحرص على النجاح ،والرابح األكبر هو
الجمهور العاشق للطرب.

كنت أول فنانة عربية تستخدم
تقنية «دولبي أتموس» Dolby
 Atmosفي ألبوماتك الفنية
نعم فهي تواكب التطور
التكونولوجي ،وتمنح دقة عالية
ألصوات األجهزة ،فهي بمثابة مشاهدة
شيء ما ثالثي األبعاد.

بدرجة أغمق قليال من كريم األساس،
وبالنسبة للعيون فظل العيون البني
الفاتح على الجفن العلوي ،والظل
األعمق على الجفن المتحرك عند
زاوية العين الخارجية ،والظل البيج
الفاتح تحت الحاجب ،وتحديد العين
من الداخل بأيالينر أسود ،وال مانع من
رسم األيالينر المجنح على زاوية العين
الخارجية ،مع رسم خط ناعم على
الجفن السفلي بظل العين الغامق،
ثم استخدام الرموش االصطناعية
وملء الفراغات في الحواجب بطريقة
ناعمة.

تعتمدين كثيرا الماكياج الترابي
الناعم فما أهم مالمحه وإسراره ؟

وماذا عن ماكياج الشفاه الترابي
الناعم؟

أوال يتم اعتماد البرايمر ،ثم كريم
األساس المناسب للون البشرة،
وقليل من الكونسيلر أسفل العين

استخدام أحمر الشفاه النيود
الطبيعي مع الماكياج الترابي
نتائجه مذهلة وجميلة ،وبصفة

عامة فالحفاظ على إطاللة البشرة
الطبيعية تظل هي األجمل ألي
امرأة ،إال في جلسات التصوير أو عند
الوقوف أمام الكاميرا ،فالقواعد
حينها تتغير ،ويصبح اعتماد الماكياج
القوي هو المفضل غالبا.

ماذا عن اختياراتك للفساتين
والمجوهرات؟
أختار ما يناسبني من خطوط
الموضة العالمية ،فمرة اخترت
فستانا ذهبيا مع ماكياج ترابي
قوي ،وبالنسبة للمجوهرات ،أختار
ما يناسبني من إحدى الماركات
العالمية ،مما يمنح إطاللتي مزيدا
من األناقة ،وأفضل األقراط الماسية
والسالل الطويلة مع االبتعاد عن
الخواتم.
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في احتفالية مميزة في فندق الوادي -الدوحة

 istitutoيستضيف

معهد الموضة اإليطالي di Moda Burgo
“ ”La Tessuti season 2لخريجي عام 2022
عرض “2

قدم “ ،”istituto di Moda Burgoمعهد الموضة اإليطالي األول في دولة قطر ،بالتعاون مع مجلة جميلة عرض
أزياء “ ”La Tessuti season 2من تصميم طالبه الموهوبين ضمن احتفالية مميزة في فندق الوادي الدوحة،
«مشيرب قلب الدوحة».
وقد حضر الفعالية السيد إبراهيم اكبر العشار  ،رئيس مجلس إدارة معهد « بورجو قطر» ،وسعادة السفير اإليطالي
السيد أليساندرو بروناس ،وسعادة السفير اإلندونيسي السيد رضوان حسن ،والسيدة أمل أمين ،أيقونة األزياء
القطرية الشهيرة وفريق عمل المعهد وفريق عمل  Nuxeوعلى رأسهم الدكتورة شيرين عاصم مدير التسويق
بابن سينا الطبية وأسر الخريجين ونخبة من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية.
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وتم عرض أكثر من ستين مجموعة
أزياء مستوحاة من الهندسة المعمارية
القطرةية من تصميم خريجي �isti
 tuto di Moda Burgoتحت إشراف

طقم محترف من مصممي المعهد،
والتي نالت تقدير خبراء صناعة األزياء

ومحرري الموضة وأبرزها مجلة «جميلة»

الشريك اإلعالمي لهذا الحدث..

تصاميم متفردة وتضاهي معايير
المعاهد العالمية لألزياء ،تُؤكد كفاءة
المعهد على صقل شغف طالبه
وتحويله إلى مهارات إبداعية في عالم
األزياء والتطريز والخياطة.

باإلضافة إلى ذلك ،استعرضت السيدة
مينو براساد ،المؤسس المشارك
والرئيس األكاديمي لمعهد بورجو
قطر ،مجموعة خاصة تعكس معرفتها
وشغفها بتقنيات األزياء الخاصة
باللفائف المستخدمة في صناعة

خطوط المالبس الراقية.
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لقد مكنت هذه االحتفالية الحضور من اكتشاف تشكيلة
استثنائية لطالب المعهد وقدرتهم على اإلبداع في مجال
تصميم األزياء تحت إشراف المعهد ،ويرجع نجاح عرض األزياء
إلى الرعاة الرئيسيين وهمre Agile information technology :
Qatar, La boutique blanche, Madi International, Goldwell,
Nuxe Qatar, Verdura care Qatar, Bio oil Qatar, Afraa official, Incubate Qatar, American hospital clinics, Top events
.organization, Top agency
كما تخلل العرض الكشف عن أعمال أطفال مركز الشفلح
لذوي االحتياجات الخاصة من وحدة الخياطة لتسليط الضوء
على مبادرة معهد بورجو قطرلسنة  2021لتشجيع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة على ترسيخ حب الموضة والخياطة لهذه
الشريحة من المجتمع وتمكينهم من تحقيق أهدافهم.
وتميز عرض األزياء بمشاركة تصاميم ابتكارية وإبداعية مستدامة
تراعي البيئة والمسؤولية المجتمعية ،وذلك تزامن ًا مع أسبوع
االستدامة المقام في قطر.
وتم اختتام العرض بتقديم عرض أزياء فاخر لمتدربي المعهد
وشركائه المميزين مثل :ال بوتيك بالنش ،مسؤول عفراء ،فغون
تاسان كوتور ،إيه جي روما ،مصمم عبايات عصري الذي أوصت
به غرفة التجارة اإليطالية في قطر.
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تحت عنوان «رحلة بألوان الشمس»
مجموعة  ELIE SAABالجديدة من المالبس الجاهزة
لربيع وصيف  2022أخذنا المصمم إيلي صعب في رحلة متفائلة تبحث عن القصص الخالبة  لتثبت أن الحياة
تعود لتتد ّفق ،وتفرض مفهوما جديد ًا للموضة محوره المرأة ليصبح أكثر عمليّة وأناقة ،حيث قدم مجموعته من
المالبس الجاهزة لربيع وصيف  2022في أسبوع الموضة في باريس  ،Paris Fashion Weekمع تشكيلة صيفية جديدة.
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أزياء

ELIE

SAAB

تضمنت مجموعة الربيع شعار»Saab
« على السترات والقمصان المتأللئة
والمطبوعة بطريقة مجردة على بلوزات
هلتر والسترات المصممة وتصاميم أخرى،
كما ظهرت في فساتين قطنية منفوشة
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أو مكرامية وعبر مجموعة حقائب اليد
التي تم توسيعها أيض ًا.
وتمزج مجموعة إيلي صعب لألزياء
الجاهزة لربيع وصيف  ،2022بين أناقة
السبعينيات وأسلوب ، Boho Chic

ملونة أنيقة تحت أشعة
فتأخذنا في رحلة ّ
الشمس الذهبية.
وتعتمد هذه المجموعة على التصاميم
المريحة التي ترافق المرأة طوال يومها
وفي أسفارها ومناسباتها األنيقة والفاخرة،

لتشهد انطالقة جريئة لجيل جديد من
النساء مع إيلي صعب ،تفيض خزائنهن
بتصاميم عصرية سهلة التنسيق.

تصاميم أنثوية بألوان نابضة

تتميز هذه المجموعة باإلطالالت األنثوية

الغن ّية بالجاذبية والمرح ،حيث استعان
فيها  ELIE SAABبلوحة ألوان متفائلة
وتضج بألوان نابضة ومواد
تتميز بالحيوية
ّ
فخمة تتماشى وأسلوب حياة المرأة.
وترسم المجموعة بتدرّجاتها اللونية ً
أفقا

ملو ًنا يجمع بين البرتقالي واألحمر واألزرق
ّ
البترولي واألصفر المخضوضر واألبيض،
أما األقمشة ،فتتراوح بين الجورجيت
والغابردين وماكرامي ،وتتف ّتح أنماط
األزهار فوق الكريب والشيفون.
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ً
ً
جديدة في قطر
هوية
داماس لتصميم المجوهرات تطلق
حوار حنان الغزواني
كشــفت دار داماس لتصميم المجوهرات النقاب عن هويتها الجديدة التي طال انتظارها تزامنا مع افتتاح متجرها
ثان للعالمة في يوليو في قطر
الراقي في بالس فاندوم مول في لوســيل ،قطر .ومن المرتقب أيض ًا تدشــين متجر ٍ
ّ
تخطط الدار الفتتاحها في المســتقبل القريب .وتواصل داماس طرح االبتكارات
مول ،باإلضافة إلى أربعة متاجر أخرى
االســتثنائية من دون المساومة على مسؤوليتها االجتماعية وهويتها التي تضرب جذورها عميق ًا في الثقافة
العربية.
ولمعرفة المزيد عن اســتراتيجية العالمة الجديدة وخطتها التوسعية إقليميا «جميلة» التقت رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للشــركة  ،Luc Perramondلوك بيراموند ،الذي يتمتع بخبرة  30عام ًا في إدارة العالمات التجارية
العالميــة ومجال الصناعات الفاخرة وكان لنا معه الحوار التالي:
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ما الذي يميز هذا المتجر عن فروع
الشركة األخرى هنا؟

تصميم المتجر الداخلي مســتوحى
من طبيعة المنطقة وثقافتها إشــادة
بتراثهــا العريــق ،وهو عبارة عن لوحة
ألــوان طبيع ّيــة تجمع ما بين الرملي،
والبيــج والذهبــي .أردنا أن يكون لدينا
عــدد مــن المتاجر الفاخرة في منطقة

الخليــج وأن تكون متميزة وراقية
ومرتبطــة برؤيتنا .يحاكي المتجر
ـمى «إكران» “ ،”écrinصندوق
ُ
المسـ ّ
مجوهــرات يمكن الدخول إليه حيث
تســتعرض الدار ابتكاراتها الحصريّة
صممة بدرجة
والفخمة داخل مســاحة ُم ّ
عاليــة من اإلتقان .ويحتضن المتجر
أجواء
متخصصة تو ّفر
ردهــات وأركان ًا
ّ
ً

من الهدوء والســكينة وتتميز بجدران
منحنية ومفروشــات بأشكال هندسية
ُمتقنة ذات اســتدارة خفيفة ،تجسيداً
لحركــة الكثبان الرملية في صحراء
المنطقــة .كما تنعكس جذور داماس
جليـ ًا مــن خالل األنماط العرب ّية التي
تزيّــن الجــدران ذات األلوان التراب ّية والتي
أعــادت العالمة صياغتها بد ّقة بالغة،
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حيــث تتناغــم معايير الرقي الجريئة
والمعاصــرة مع رؤية العالمة الريادية.
ومــن المجموعات المتميزة المعروضة
فــي المتجــر الجديد مثل  Domeالتي
تحتفــي باألناقــة الملك ّية التي تتح ّلى
بهــا العناصــر المعماريّة العرب ّية التي
تحتفــي باألناقــة الملك ّية التي تتح ّلى
بهــا العناصر المعماريّة العرب ّيةLace،
ّ
معقدة
التــي تكتنــف قطع ًا بتصاميم
فن األرابيســك ،مجموعة
من وحي ّ
 Moonالمســتوحاة من القمر  FOPEو
 ..Gaiaجميعهــا ابتكارات ترتكز على
تقنيــة متطورة لصناعة األلماس في
مختبرات متخصصة وتحت إشــراف خبراء
داماس

ما التصاميم أو القطع التي تلقى
إقباال كبيرا في السوق القطري
قبــل عا َمين ،انطلقت داماس في
تحول ّيــة بالتوافق مع رؤيتها «من
رحلــة
ّ
المِنطقــة وللمِنطقة» ،حيث ارتقت
لترسخ مكانتها
العالمة بنفســها
ّ
بصفتهــا الــدار األكثر تم ّيزاً في تصميم
المجوهرات في الشــرق األوسط
وأصبحــت تز ّود المرأة المعاصرة بتجربة
منقطعــة النظير .وفي إطار عمل ّية
ـدد هــذه ،ومع الحفاظ على إرثها
التجـ ّ
حولت الدار اهتمامها إلى
العريــقّ ،
طــرح مجموعات تمنح العمالء تجارب
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لوك بيراموند:
طموحي
جعل داماس
مقر ًا لتصميم
المجوهرات في
المنطقة

مبهجــة ومتكاملــة ،مع التركيز على
الصيحــات المحل ّية والعالم ّية في
أن المرأة
عالــم المجوهرات .وبما ّ
العرب ّيــة تبقى مصدر إلهامها األ ّول
واألخيــر ،تحرص الدار على تقديم
مجموعات تغرس الســعادة في
بالقوة
هن
نفوس النســاء،
ّ
وتمد َّ
ّ
والثقــة العالية بالنفس.
ويسـرّ داماس تزويد عميالتها
القطريّــات المواكبات ألحدث
والمتمســكات
صيحات الموضة
ّ
ـن ،بتجربة مميزة تخاطب
بثقافــة بلدهـ َّ
الحــواس وتتمحور حول مجموعات
ملهمــة من المجوهرات الراقية.
 Alifتعــد من القطع األكثر رواج ًا
لدينا ،هذه المجموعة ســميت باسم
«ألف» ،مصممة في إطار رســالتنا حول
تمكين المرأة ،وهي متميزة بشــكلها
االنســيابي الجذاب ،ومضمونها القوي
الــذي يعكس تميز المرأة العربية.

أهل داماس لتحافظ على
ما الذي َّ
الريادة في الخليج كل هذا الوقت؟
كما ســبق وأشرت ،مجوهرات داماس
اســتفادت بشكل كبير كونها شركة
«مــن المِنطقة وللمِنطقة» ،مما أتاح
الفرصــة للعالمة إلى التعرف على
مختلــف األذواق والتطلعات الخاصة
بالمتســوقين والمستهلكين في
الخليــج ،نراعــي الذوق العربي في كل

مــا نقــوم به في داماس ،من التصميم
إلى عملية التنفيذ والتســويق ،ابتكاراتنا
تتــم بأيــا ٍد محلية تهدف إلى إبراز الثقافة
العربيــة ،التي تعكس روح وهوية
دامــاس منــذ عام  1907وال تزال حاضرة
حتى اليوم .دون أن ننســى تاريخها
الحافل بالنجاحات في تســعة بلدان
و 180متجــراً فــي منطقة الخليج العربي.

كيف ترى مستقبل داماس؟

أطمح إلى جعل داماس مقراً لتصميم
المجوهرات في المنطقة ،وأن تصبح
هي االختيار األول لعمالئنا وبدي ً
ال
للعالمات التجارية ،كما أننا نولي
اهتماما كبيرا لتلبية متط ّلبات شريحة
ها ّمة من قاعدة عمالئنا المتنامية
وتحديداً جيل األلف ّية والجيل زد.
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New In Town

 PRINTEMPSتختار الدوحة الفتتاح
أول فرع لها في الشرق األوسط وخارج فرنسا
خالل مشاركتها في معرض
الدوحة للساعات والمجوهرات،
كشفت مجموعة برنتان الفرنسية
للمتاجر الفاخرة عن خطتها الفتتاح
أول فرع لها في الشرق األوسط في
الدوحة خالل سبتمبر المقبل ،حيث
أشار السيد جان مارك بيالييش،
الرئيس التنفيذي لمجموعة برنتان،
إلى أن هذه العالمة الفرنسية
الشهيرة تعتبر من أقدم العالمات
التجاريّة في العالم التي تشتهر
بتاريخها العريق في االبتكار بعالم
األزياء والموضة منذ م ،1865
واليوم تمتلك أكثر من  17متج ًرا
في جميع أنحاء فرنسا.
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وأضاف :وفي سبيل التواجد في أماكن
ستتوسع برنتان إلى
جغراف ّية جديدة،
ّ
الدوحة ،حيث إننا في صدد التحضير
الفتتاح أكبر متجر في منطقة الشرق
األوسط في الدوحة واألول خارج فرنسا.
وأشار جان مارك إلى أن «برنتان» تهدف
إلى تقديم عالم جديد من الفخامة
واألزياء العصرية من ماركات عالمية
وتجارب فريدة من نوعها في المطاعم
العالمية التي ستفتح أبوابها للمرة
األولى في قطر والشرق األوسط،
وستكون حصرية لبرنتان الدوحة.
وقد أبهرت برنتان زوار المعرض هذا العام
بأيقونة حصرية حقيبة Empreinte 178
 By L´etrangeوهي مصنوعة من جلد
التمساح ،ومزينة بالذهب األبيض عيار 18
قيراطا ومرصعة باأللماس.
وأوضح جان مارك أن متجر برنتان الدوحة
هو وجهة تسوق فاخرة ،حيث إن كل
شيء منسق بعناية ليتمتع كل شخص
يزور متجرنا بنمط حياة أكثر جما ًلا
وحيوية وحصرية ،مشي ًرا إلى أن المتجر
يستهدف كافة األعمار من قطر ومنطقة
الخليج العربي ،كما أن األطفال سوف
تسوق مختلفة في
يتمتعون بتجربة
ّ
القسم المخصص لهم.
وأشار إلى أن متجر برنتان الدوحة يمتد
على مساحة تتراوح فيما بين ً 35
ألفا و40
ألف متر مربع تحت الحديقة البيضاوية
الشكل في واحة الدوحة ،مبي ًنا أن
المتجر سيقدم مجموعة واسعة من

العالمات المميزة والراقية في عالم
األزياء والموضة .وكشف أن زوار برنتان
الدوحة يمكنهم الحصول على آخر
صيحات الموضة من أكثر من 500
مصمم عالمي ،فض ًلا عن المجوهرات
واإلكسسوارات ،ومنتجات العناية
بالجمال ،كما سيستمتع الجمهور
بتجربة استثنائية لتناول الطعام.
وقال جان مارك :باإلضافة إلى العالمات
التجارية المتنوعة والمطاعم في
برنتان ،سنقدم خدمات استثنائية
تشمل استوديو التخصيص للسلع،
وخدمة الكونسيرج لكبار الشخصيات،
والمتسوقين الشخصيين الذين يمكن
حجز موعد معهم للحصول على

االستشارة بما يخص آخر الصيحات ،كما
المتسوقين في برنتان سيتمكنون
أن
ّ
من الحصول ،على طلبات مسبقة
ألحدث المجموعات المطروحة من قِبل
المصممين العالميين.
ُ
وحول أسباب اختيار متجر «برنتان»
لمشروع واحة الدوحة ليكون الوجهة
األولى للعالمة خارج فرنسا ،أوضح أن
قطر أصبحت مركز جذب عالم ًيا لمختلف
يخص عالم األزياء
األنشطة ،خاصة فيما
ّ
والموضة ،حيث باتت الدوحة وجهة ألبرز
المصممين العالميين والشخصيات
ُ
المؤثرة في عالم األزياء ،بما يتماشى
مع رؤية قطر .2030
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حوار

تهدف إلى توفير قهوة مميزة عالية الجودة
«خوان فالديز» تحط رحالها في قطر قادمة من كولومبيا
بشرى لعشاق القهوة في قطر ،بعدما أعلنت علي بن علي للضيافة عن إطالق أفضل مقهى كولومبي فاخر -
«خوان فالديز» المشهور عالميا في قطر في  21هاي ستريت ،قرية كتارا الثقافية .يمتلك خوان فالديز  335متجرا في
كولومبيا ،و 144متجرا دوليا ،وتتواجد في  38سوق ًا عالمية.
يُذكر أن «خوان فالديز» ،التي يديرها اتحاد يرجع تاريخ إنشائه إلى أكثر من  86عاما يقوم بتسويق محاصيل  500ألف
مزرعة للقهوة ،قد ابتكر لهذه العالمة رمزا عبارة عن شخصية خيالية تستند إلى العديد من أعضائه ،أطلقوا عليه اسم
خوان فالديز ،ويظهر دوم ًا مع بغله المسمى كونشيتا ويحمل كيسا من حبوب البن .وأصبحت الشخصية اآلن عالمة
للقهوة الكولومبية األصلية في جميع انحاء العالم.
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وبهذه المناسبة قال السيد باسل سليم
عمار ،مدير عام علي بن علي للضيافة:
«تفتخر شركة علي بن علي للضيافة
بالترحيب بخوان فالديز في قطر بافتتاح
متجرها األول في  21هاي ستريت.
نتطلع إلى التوسع وإدخال الماركة الى
المقاهي وجميع المواقع الرئيسية في
الدولة .إن طعم  % 100لحبوب قهوة
ً
مباشرة
أرابيكا الكولومبية المقطوفة
من مزارع البن الكولومبي تعطي
لخوان فالديز مذاقا يميزها عن جميع
المقاهي األخرى في البالد».
إن قهوة خوان فالديز ووصولها الى
المقاهي هي تجربة حسية وثقافية
مباشرة من جبال األنديز .إضافة إلى
المجموعة الواسعة من حبوب البن
وأكواب القهوة الغنية اللذيذة ،يقدم
أيضا المقهى الموجود في  21هاي
ستريت مجموعة متنوعة من الوجبات
الخفيفة الكولومبية واألميركية
الجنوبية ،باإلضافة الى حلويات خوان
فالديز المميزة.
ولمعرفة المزيد عن هذه الماركة التقينا
كاميال إسكوبار ،الرئيس التنفيذي لخوان
فالديز كافيه وكان لنا معها التالي:

حدثينا عن رؤية العالمة التجارية
 Juan Valdezوخطتكم
التوسعية؟
خوان فالديز هي عالمة تجارية
كولومبية ،مملوكة من قبل جمعية
حصرية لمزارعي البن في كولومبيا،
الذي تضم شبكتها عددا مهما من
مزارعي البن الكولومبيين (الكافتيريا)
الذين يتجاوز عددهم أكثر من 540000
عائلة .وتهدف ماركة خوان فالديز الى
جذب انتباه العالم الى أصناف البن
الكولومبي الممتاز ،وفي الوقت عينه
زيادة قيمة اضافية لمزارعي البن.
وبالنسبة لخطتنا التوسعية عالميا
فلقد كنا نركز أكثر بشكل أساسي في
الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا
الالتينية ،وكمرحلة ثانية من خطتنا
التوسعية ،نركز على منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وقطر على وجه
الخصوص التي تعد سوقا مهما للغاية.
وتمتلك خوان فالديز أكثر من  500متجر
حول العالم معظمها في كولومبيا
و 15دولة  ،وهذا هو الفرع السادس عشر
لنا خارج كولومبيا ،وضمن استراتيجية
العالمة نعتمد على نقاط بيع مختلفة

بما في ذلك المتاجر وهنا في قطر
وبالتعاون مع علي بن علي للضيافة
سوف نوفر قهوة خوان فالديز ،كذلك
في مراكز التسوق ،وفي العام المقبل
نطمح لتعزيز تواجدنا أكثر في قطر حيث
نتوقع افتتاح  5إلى  6أفرع في قطر ،فضال
عن التواجد في دبي وأبو ظبي.

ما الذي يميز قهوة خوان فالديز
ويجعلها تتصدر المنافسة؟
إن ميزة خوان فالديز الرئيسية هي هدفنا
في حد ذاته .فنحن نمثل مجتمع زراعة
البن الكولومبي ،و لطالما كانت
االستدامة على رأس أولوياتنا ،وهذا هو
سبب التزامنا بتوفير مصادر مستدامة
للقهوة  ،ليس فقط من الناحية
االجتماعية ،بل ً
أيضا من الناحية البيئية.
وهذا عامل مهم للمستهلكين في
المواقع المتميزة مثل  21هاي ستريت.
نحن عالمة تجارية عالمية محلية ،نحن
عالميون بتصميم مخصص للسوق
المحلي ،وبالتالي نقدم أفضل ما في

ثقافتنا الى المنطقة التي نصل إليها.

هل لديكم أي خطط لتطوير صنف
قهوة مستوحى من الذوق المحلي؟
ندرك أن عمالءنا يحبون القهوة
االستثنائية مثلنا ،ولذلك فإننا في عملية
بحث دائم الستكشاف أصناف مميزة
حقا ،وبالتنسيق مع شركائنا في النجاح
علي بن علي للضيافة فإننا نعمل
على تطوير صنف قهوة من التمر .ومع
كل إصدار جديد نكشف لكم عن قصة
جديدة ورائعة عن القهوة.
إن قهوة خوان فالديز ووصولها الى
المقاهي هي تجربة حسية وثقافية
مباشرة من جبال األنديز .وإضافة إلى
المجموعة الواسعة من حبوب البن
وأكواب القهوة الغنية اللذيذة ،يقدم
أيضا المقهى الموجود في  21هاي
ستريت مجموعة متنوعة من الوجبات
الخفيفة الكولومبية واألميركية
الجنوبية ،باإلضافة الى حلويات خوان
فالديز المميزة.
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
تألأل بإصدارات مذهلة وسط أجواء من الفخامة
اختتمت قطر للسياحة فعاليات النسخة
الثامنة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات
والساعات ،والتي جرت تحت رعاية معالي
الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وتوافد
خاللها عدد كبير من الزوار إلى مركز الدوحة
للمعارض والمؤتمرات الستكشاف أرقى عالمات
المجوهرات والساعات في عالم الفخامة
واألناقة.
وقامت بتنظيم المعرض ،الذي يُعتبر األعرق في
قطر ،شركة قطر لفعاليات األعمال وهي الذراع
التنفيذي لقطر للسياحة.
وأقيمت النسخة الـ  18من معرض الدوحة
للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة
للمعارض والمؤتمرات ،الحاصل على اعتماد
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برنامج قطر نظيفة ،وذلك على مساحة تزيد على
 30ألف متر مربع .وشهدت هذه النسخة الكشف
عن عالمات تجارية جديدة من قبل عارضين
قطريين رائدين ،وقالدة ساترن الرائعة التي يبلغ
وزنها  186.42قيراط ،والتي كشفت عنها لويس
فيتون.
وفي إطار دعم المبادرات المجتمعية،
جرى تقديم مجموعات من القطع الفنية
والمعروضات الفريدة خالل معرض الدوحة
للمجوهرات والساعات ،تم توجيه إيرادات بيعها
لصالح المشاريع التي تدعمها مبادرة التعليم
فوق الجميع العالمية.
وتضمنت المجموعة أساور وأقراطا وساعات
من شوبارد ومصممين قطريين ،تم تصميمها
خصيص ًا من أجل مبادرة التعليم فوق الجميع.

مجوهرات

 Leo Pizzoبريق يخطف األنظار 
يرتبطاسمدارليوبيزوبصياغةالمجوهراتالفاخرةالمصنوعةيدويا،
ومعترفابهاكمرجعإلبداعاتصائغيالمجوهراتااليطاليين.وقداكتسبت
شهرتهامنقدراتهااالبتكاريةفيمختلفمراحلاإلنتاج،والحفاظعلى
التقنياتالمتوارثةلصياغةالمجوهرات.وهوماأكسبالعالمةحضورا
واسعا في السوق العالمي .
وخصتالدارمعرضالدوحةللمجوهرات
والساعاتبتشكيالتأنيقةوعصرية
مثل مجموعة  joyأو السعادة حيث
تميزتالمجموعةبالبساطةفي
التصميممعالجمالوهيتصلح
لالرتداء يوميا.
ودائماماتسعىالدارإلىابتكار
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مجموعاتتلبياحتياجاتالمرأة
القطريةوتحاكيذوقهاالرفيع.وال
ننسىأنالدارتعتبرالسوقالقطريأهم
أسواقهاحولالعالمحيثإنالعمالء
يتوقونلألفضلويضيفونالجمال
لقطع المجوهرات التي يرتدونها .

إبداعات دار  Van Cleef &Arpelsاآلسرة
من المجوهرات الراقية والساعات

تمكنت إبداعات وساعات دار فان
كليف آند آربلز من المجوهرات الراقية من
أن تخطف األضواء خالل معرض الدوحة
للمجوهرات والساعات بتصاميمها الفاخرة
واألنيقة.

وفي إطار معرض الدوحة ،تحتفي الدار
باألناقة السرمدية ألحد أشهر إبداعاتها
الرمزية ،إذ تعرض خبرتها المتميزة في
صياغة الساعات والمجوهرات مع ساعة
لودو .وساعة لودو هي أيقونة من
ثالثينيات القرن الماضي ذات شريط
ذهبي مفصلي يذكر بمرونة الحزام
الثمين.
وتأسر مجموعة سنوفاليك القلب
بجمال الماس األبيض وهي من
المجموعات النسائية السرمدية في
المعرض .تشيد بجمال الطبيعة
المغطاة بالثلوج إذ تعيد ترجمة
فكرة ندفة الثلج أو «الفلوكون» على
مر العقود منذ أن قدمتها الدار في
أربعينيات القرن الماضي .مرصعة
بالماس بأكملها ،تجسد هذه اإلبداعات
عشق دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات
الراقية البيضاء .في تكريم خاص لعالم
األزياء الراقية ،تنبض أنابة سنوفاليك
بالحياة مع قالدة وأقراط أذن ذات تصميم
رقيق ،تم ترصيعها بالماس األبيض
الرائع.
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مجوهرات

 .. Repossiتجمع بين النمط الراقي والعصري
تُعد دار ريبوسي  Repossiاإليطالية من دور المجوهرات المتميزة حول العالم،
حيث إن تصاميمها تجمع بين النمط الراقي والعصري ،وهذا ما جعل تصاميمها
المفضلة بالنسبة إلى الكثيرات من النساء ،وال سيما في الشرق األوسط.
وتعتمد فلسفة الدار اإليطالية ،وتحديدا
الجيل الثالث ،على تصميم قطع فنية
مبهرة ودقيقة مصمصة لعشاق التفرد.
وعبرت الدار عن سعادتها للعودة
والمشاركة في معرض الدوحة
للمجوهرات والساعات ،والشراكة
المتميزة مع مجموعة علي بن علي
الكجوري ،وقد جلبت قطعا حصرية
خاصة بالمعرض لقطر والشرق األوسط،
أغلبها يعتمد على حجر الزمرد ،حيث إنها
المرة األولى التي تصمم فيها مجموعة
من المجوهرات تعتمد هذا الحجر
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الكريم ،وفي معظمها تعتمد على
األلماس والياقوت ،مع اعتماد فلسفة
الدار في قص القطع ،والذي تغير تجاه
الموضة في المجوهرات التي تعتمد
على األلوان ،وبما يتناسب مع ذوق
المرأة العربية والقطرية.
الجدير بالذكر أن الدار أطلقت مؤخرا
مجموعة ألول مرة مصممة من حجر
الزفير النادر ،بالتعاون من مجموعة
النساء حيث إنها نفذت بالكامل بأي ٍد
نسائية ،وهي تعتمد الحيوية واأللوان
مثل األصفر والبرتقالي.

 .. Pomelatoعنوان األناقة الفاخرة 

تمكنت إبداعات “بوميالتو” اإليطالية من أن تخطف األضواء خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بجمال
تصاميمهاورقةذوقها،وفيحوارلـ «جمية»أكدتسابينابيلي،الرئيسالتنفيذيلمجوهرات“بوميالتو”،أنالدارقد
اشتهرت بقدرتها على إرضاء أصعب األذواق وأكثرها تميز ًا .
اكدتسابيناأن“بوميالتو”تتسم
بروحالتفردكونهاإيطالية،وعصرية،
مشغولةيدويانظرالخصوصية
التصميموالتنفيذ،كماأنهاتمزجبين
البساطة الجذابة والسحر المعقد.
ومنمنطلقاهتمامهابمنطقةالشرق
األوسط،تحرصالدارعلىالتواجد
باستمرارفيأهمالمعارضاإلقليمية
التيتقامبالمنطقةوأبرزهامعرض
الدوحةللساعاتوالمجوهرات،حيث
خصت“بوميالتو”المعرضبأحدث
وأجملقطعهابمافيذلكمجموعة
“فانتينا”  FANTINAالجديدة ،مستندة
علىنجاحالمجموعةّ ،
وتقدم“بوميالتو”

اليومتصميمينجديدين.األولعبارة
عنابتكاراتلمجوهراتناعمةبسيطة
ولكنهامتطورةتجعلهاعمليةوسهلة
االرتداء أثناء النهار .
تترافقاألقراطالناعمةمعالقالئدالتي
يمكنارتداؤهاكعقودوقالئدالريتمن
الذهبالورديمعالماسأوبدونهأو
المرصع بالماس.
بالذهب األبيض
ّ
وأبدعتالدارمجموعةمختارةأنيقة
( )capsule c ollectionمؤلفة من 17
مقدمةبتصاميم“الجويا”
جوهرةجديدة
ّ
 La Gioiaالشهيرة بألوان جديدة .ومن
التصاميمالتيتحققنجاحاكبيرافي
قطر نذكر نودو  Nudoالتصميم الذي

أصبحاليوموبدونأدنىشكتوقيع
بوميالتو المميز الذي ال بد منه .
واليوم،وألولمرة،تكشفمجموعة
نودوعنقالئدساحرة،وأقراطبراقة
تم ترصيع
ذات تصميم مزدوج االحجارّ .
المجوهراتمنالتوبازاألبيض،واألزرق،
ْ
القطع
والكوارتزالورديباسلوب
“كليسيدرا” الفريد من نوعه والخاص با
لدار.
ويعود أسلوب أيكونيكا Iconica
البسيطإلىاألحجامالكبيرةوعدم
التناسقالموجودفياألشكالواألحجام
المختلفةللروابطالتيتقدملمسة
عصريةعلىالسلسلةالكالسيكية .

 Jamila / June - July 2022احلياة جميلة ..مع ًا 47

مجوهرات

 Garrardتتألّق بتشكيلة BLAZE
BLAZE
عالمةGarrard

تألقتمجوهراتجرارردفي
جناحعليبنعليالكجوري
بألوانهاالجريئةوتصاميمها
المذهلة،ألنهاتضمأجملاألحجار
الكريمةوأكثرهاتفرد ًا .وتتميزكل
قطعةمنالمجموعةبحضورها
الخاص كتحفة فنية ذاتها .
تعيد تشكيلة  Blazeصياغة التصاميم
األيقونية لتشكيلة Garrard 1735
الشهيرة المستوحاة من خاتم خطوبة
األميرة ديانا الذي ترتديه اآلن األميرة
كاثرين ،دوقة كامبريدج.
بطابع مبتكر
تتميز التشكيلة الجديدة
ٍ
يختلف عن األنماط الزخرفية التقليدية
التي اعتمدتها العالمة خالل مسيرتها.
ً
مجموعة متنوعة من
وتستخدم الدار
األحجار الكريمة متعددة األوجه وأحجار
تناغم فريد بين
الكابوشون إلضفاء
ٍ
اللون والملمس.
وتظهر النجمة أوليفيا كوك بثقتها
المعهودة وأناقتها الدائمة في
مجموع ٍة من اللقطات المميزة بعدسة
المصورين الشهيرين وارن دو بريز ونيك
بقطع من
ثورنتون جونز وهي تتزين
ٍ
تشكيلة  .Blazeوتعكس اللقطات
الفريدة من الحملة األلوان الحيوية
والمواد المتنوعة المستخدمة في
التشكيلة.
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 .. Lalounisجواهر بالغة الجاذبية والرقي
تحمل  Lalaounisقصة تراث
توارثتهاعائلةيونانيةعريقة،ويرجع
تاريخهاإلىاألربعينياتمنالقرن
الماضي،وتوالتعلىريادتهافي
صناعةالذهبأربعةأجيال،لذاتمتلك
الدارالخبرةالكافيةفيصياغةمجوهرات
أنيقة ومتألقة.

وحرصت الدار على تصميم قطع
مجوهراتخصيصالمعرضالدوحة
للمجوهراتوالساعات،والتيتألقت
فيجناحعليبنعليالكجوريمن
األساورالتيتحملهويةالدار،مجموعة
التوليبالتيتحملاسمالزهرة
المعروفة،وقدصيغتبالذهباألصفر
بتصميم بسيط راق والفت وعملي .

.. Piagetنفائس تلبي مختلف األذواق
خصــت “بياجيــه” هــذا العــام معرض
الدوحــة للســاعات والمجوهرات
بمجموعــة تجســد تنــوع معروضاتها
وتميزهــا مــا بيــن قطع األلماس
الفريــدة واألحجــار الكريمــة النادرة،
حيــث تعــرض تحت مظلــة علي بن
علــي الكجــوري نفائس تلبــي مختلف
األذواق والتطلعــات ،بمــا في ذلك
طقــم غولدن أوازيــس المؤلف من
عقــد وأقراط مســتوحى مــن الجمال
الخــارق للشــمس المشــرقة من
محيــط مــن الذهــب المتأللئ ،أو خاتم
بياجيــه األزرق المصنــوع مــن الياقوت
األســطوري الذي تم اكتشــافه في
أوائــل الثمانينيات.
وقــد أُطلــق على الحجر اســم “أزرق
بياجيــه” تقديــراً للــون األزرق الرمزي
للــدار ،باإلضافــة إلى مجموعة بوســي
شــن التــي تدور حول مفهــوم الحركة
والدوران.
وتألقــت ســاعات اليماليت غــاال ،بما في

ذلــك اإلبداعــات التي تم الكشــف عنها
فــي معرض واتشــز آنــد واندرز األخير؛
أي اليماليــت غــاال أفنتوريــن ،فهي
مجموعــة خالــدة مقتصــرة على 300
قطعــة ،وقــد اســتوحت إلهامها من
ســحر وغموض ســماء الليل.
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   ..مجوهرات بجمال ال ينافس 
..Buccellati
Buccellati
يعودتاريخماركةمجوهرات
بوتشيالتيالراقيةوالمرموقةفي
العالمإلىأكثرمنقرن،فهيالتي
تحتفل هذه السنة بمرور  100سنة
منالتصاميمالرائعةوالفريدة
والمهاراتالفنية،إلىفنعصر
النهضةاإليطالية.لذلكإنكنت
منمحبيالفنالعريقالقديم
واألصيلوالتميز،سيكونخيارك
األفضلهوبوتشالتي .
أما عن معرض الدوحة للمجوهرات
والساعات ،كشفتالدار عن
تشكيلةمنالساعاتالمرصعة
بالجواهر Tulle Enamelled
بتصميم مبتكروجذابومزينة
بأسطحمطليةبالميناالمعة.
المجوهراتالراقيةاألكثرشهرةلديها
مثل  Hawaiiمن األلماس على
شكلقلوب،تشكيلةماكريجيليو
التي تعتمد على زهرة الزنبق .

 Arnold & Sonتكشف عن أحدث ساعاتها في معرض الدوحة
من جناح علي بن علي ال
كجوري ،كشفت «أرنولد آند
ُ
الساعات الراقي ِة منذ
عالمة
صن»
ِ
أكثر من  250عام ًا ،تصميمين
جديدين ضمن مجموعة ساعات
ألتراثن توربيلون.
ويتم ّيز هذان التصميمان بمينا
من نوع جديد مغطى برذاذ براق
من الذهب واأللمونيوم ليالئم
اإلطارات الفاخرة التي أعيد
تصميمها ً
أيضا .وفي قلب ساعة
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ألتراثن توربيلون ،يوجد العيار
.A&S8300
ويع ّبر حامل التوربيلون الجديد
عن الدور الريادي لجون أرنولد في
االستكشاف البحري خالل القرن
الثامن عشر ،فشكله المثلث
يحاكي آلة السدس المتواجدة
عادة في السفن البحرية ،وأ ّما
الموازن مزدوج األسهم فيحاكي
في شكله مرساة السفينة.

 .. Damianiجواهر تنبض بشغف االبتكار
خصتدارداميانيمعرضالدوحة
للمجوهراتوالساعاتفينسخته
الثامنةعشرةبتشكيلةمجوهرات
متنوعةترسخمنخاللهابراعةالدار
الحرفيةوالفنية،حيثتحملكلقطعة
منجواهرهامفهوماينبضبشغف
المجوهراتواحترامالجذوروحبالثقافة
اإليطالية.
ومن بين القطع التي القت إقباال في
جناحعليبنعليالكجوريمجموعة
،MIMOSAوهيمستوحاةمنالتناغم
بينبراعمالزهرةالتيتحملنفس
االسم ،و MARGHERITAالمستوحاة
منملكةإيطاليا،والتيأهديتلهاأول
جوهرة في المجموعة.
واستكماالللمجموعاتالخاصة
بالمعرض مجموعةBELLE ÉPOQUE
التيتضم تشكيلةمناألحجارالكريمة
الملونةوتمقصهابشكلاحترافي،
وتعتبر تجسيداً لرؤية مؤسس الدار،
حيثالرفاهيةوالتفاؤلوالفرحفي
المجوهرات .

  ..آللئ وجواهر اليابان الثمينة 
..Mikimoto
Mikimoto
التزالمجوهراتميكيموتو
مستمرّ ًة في التم ّيز على المستوى
العالميفيمجالتصميممجوهرات
ّ
اللؤلؤ والتي
تحتل الصدارة ضمن
ّ
القائمةالمفضلةلدىالكثيرمن
المشاهيرمثل أنجيليناجولي،سارة
جيسيكاباركر،جانيسمان،وأخريات
إطاللتهن في
إلضافة رونق األناقة إلى
ّ
السجادة الحمراء .
حفالت التكريم و على
ّ
وتألقت“ميكيموتو”فيجناحعليبن
عليالكجوريبمجموعةمجوهرات
فاخرةومخصصةللمنطقةقدال
تجدونهافياليابانمثلجواهرالراس
المشغولةبحرفيةودقةبالغةبتصاميم
مجوهراتاللؤلؤمنعقودمتأللئة
فاخرةإلىأساوروخواتموأقراطتسحر
األنظار.منخاللتصميمفريدةمن
نوعها،تجمعبينتقنياتالمجوهرات
التقليدية و الذوق الياباني .
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«مجوهرات الماجد» تكشف عن المنتجات الرسمية
لبطولة كأس العالم لكرة القدم “”2022

أكد السيد جميل مهدي الماجد ،نائب رئيس مجلس إدارة “مجوهرات الماجد” ،أن مشاركة مجوهرات الماجد في
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام ،ستشهد تألقا كبيرا من ناحية القطع الثمينة والفاخرة من الساعات
والمجوهرات التي ستعرض ألول مرة ،والقطع الحصرية من المنتجات الرسمية المرخصة لبطولة كأس العالم،
والتي باتت عنوانا لتميز مجوهرات الماجد محليا وإقليميا ودوليا.
فبعد حصولها على ترخيص رسمي
من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم
“الفيفا” ،لتصميم وبيع المجوهرات
واالكسسوارات التي تحمل عالمة كأس
العالم لكرة القدم قطر  ،2022كشفت
الدار خالل المعرض عن مجموعة فاخرة
ومحدودة اإلصدار من المنتجات الرسمية
المرخصة لبطولة كأس العالم قطر
 ،2022والتي أشرفت مجوهرات الماجد
على عمليات إنتاجها وتصميمها،
والمصممة إلبراز قطر باعتبارها الدولة
المضيفة للمونديال..
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تشكيلة مستوحاة من التراث والثقافة
القطرية ومتنوعة ،تضم مجوهرات،
تحفا وأقالما ،والعديد من المنتجات
الفاخرة المصنوعة من األحجار الكريمة،
مما سيتيح لعمالء مجوهرات الماجد
من مختلف أنحاء العالم فرصة اقتناء
وتجميع هذه القطع التي س ُتبقي هذا
الحدث الفريد ذكرى مبهجة وراسخة في
األذهان عبر األجيال.
وتعليق ًا على ذلك ،قال السيد جميل
مهدي الماجد“ :منذ اإلعالن عن اختيارها
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة
القدم  ،2022خطفت قطر األنظار،

واستحوذت على القدر األكبر من التركيز
واالهتمام على الساحة العالمية،
واليوم نفخر بالكشف عن تشكيلتنا
الحصرية والمميزة من المنتجات
الرسمية لبطولة كأس العالم قطر
 ،2022في حدث استثنائي مثل معرض
الدوحة للمجوهرات والساعات ،الذي
يعتبر منصة مثالية لعشاق الفخامة
والرفاهية للتعرف على أحدث اإلصدارات
واالبتكارات ألشهر العالمات التجارية من
قطر والعالم تحت سقف واحد”.
وفي الختام ..أكد جميل الماجد على
حرص “مجوهرات الماجد” على الجمع
بين الجودة واالبتكار للحفاظ على
مسيرة النجاح والتميز ومواصلة النمو،
موضحا“ :نحن دائم ًا منفتحون على
فرص النجاح واألعمال الجدية ،ومقبلون
على آفاق جديدة للنمو ،ودائما ما نرصد
خطط التوسع المحلية واإلقليمية في
عدة مجاالت على قائمة اهتماماتنا.

 .. BAYCOمجوهرات تحتل القلوب
 Baycoهي شركة مجوهرات
راقية،تأسستفينيويوركعام
 1981على يد األخوين موريس
وجياكومو هادجي باي.
متخصصفياألحجارالكريمة
الملونة النادرة Bayco ،يمزج
بسهولةبينالقديموالجديدلخلق
مجوهرات تخطف األنفاس ،بعد
أنأمضىالشقيقانشبابهما
فيإيطاليا،يتعلمانتجارةاألحجار
الكريمةمنوالدهما،ومنذالبداية،
قرراصياغةقطعفريدةمننوعها
منالمجوهرات،لتسليطالضوء
علىاألحجارالكريمةالنادرةالتي
يمتلكانها .

وعلى مدى السنوات الـ 41الماضية،
توسعتالداربشكلكبيرلتصبحاليوم
واحدةمناألسماءالرائدةفيقطاع
المجوهراتالراقية،وتوفرالمجوهرات
الرائعةفيالعديدمناألسواق
المختلفة،مثلالوالياتالمتحدةوكندا
وأوروباوآسياوأمريكاالجنوبيةوالشرق
األوسط ،وأستراليا .
وقد جلبت الدار تشكيلة تأتي بالجديد
والمبتكرفيعالمالمجوهراتالراقية،
خصيصالمعرضالدوحةللمجوهرات
والساعاتفيجناحمجوهراتالماجد،
لتلبيبذلكجميعاألذواقوالمناسبات،
بتشكيالتواسعةمنالمجوهرات
االستثنائيةذاتالقوالبالمبهرة
والتشكيالتاللونيةالرائعةواألحجار
الكريمة،ومنبينالقطعالرائعةخاتم
 The Mediterranean blueالمصنوع من
األلماس والزمرد  46قيراط .
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إتيكيت ارتداء المجوهرات من دار «مجوهرات بابيون» القطرية
شهدت نسخة هذا العام من معرض الدوحة للساعات والمجوهرات عددا من ورش العمل أبرزها «إتيكيت ارتداء
المجوهرات» لدار العرض «مجوهرات بابيون» وقدمتها كل من نورة األنصاري  -مؤسسة مجوهرات بابيون ،وإليزابت
رايس وهي استشارية في إتيكيت وبروتوكول المجوهرات.
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وتناولت الورشة التعرف على مجوهرات بابيون ومفهومها
ومجموعاتها وكيف يمكن شراء القطعة المناسبة التي
تعكس جمالك وشخصيتك ،وهل يتعين السعي وراء اتجاهات
الموضة أو التفرد.
تأسست مجوهرات بابيون وهي تقدم مفهوما قطريا فريدا في
دائما
عام  2011من قبل نورة األنصاري في الدوحة ،والتي كانت
ً
شغوفة بآفاق الجمال المبهر الذي يمكن أن يحققه المصممون
ذوو الرؤية والبراعة ،حينما يستخدمون عناصر من الطبيعة مثل
المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
وفي عام  ،2015تم افتتاح متجر بابيون في الدوحة.
وبفضل تصاميمها العصرية ومجموعة األلوان الهادئة التي
تستخدمها ،يمكنها خلق أجواء من األناقة المريحة التي يتم
الشعور بها منذ لحظة دخول العميل إلى المكان ،مما يجعله
موضع ترحيب .
وتتجلى الرؤية الفريدة والروح اإلبداعية التي تمتلكها نورة
األنصاري عبر تصاميمها في مجموعات بابيون العصرية
والكالسيكية .موضحة( :إن نهجنا هو مساعدة كل عميل على
اكتشاف جوهر كل قطعة بما يتيح لها اختيار ما يناسب أسلوبها
حتما هناك رابط شخصي فريد يجمع بين العميل
الفريدً .
والجوهرة .وال يقل المفهوم والتصميم والحرفية وجودة األحجار
أهمية عن األناقة والبهجة التي تشعها خالل ارتدائها).
وباعتبارها من الشركات القطرية المتميزة في مجال
المجوهرات ،حظي جناح الشركة بحضور الفت ،تخلله استعراض
أحدث منتجات الشركة؛ مجموعة من المنتجات الجديدة التي تم
إطالقها عبر شركاتها المنضوية تحت مظلتها.
وتألقت مجوهرات بابيون بجناح مميز ضمن مجموعة جديدة
من المجوهرات الراقية ،والتي تضمنت نخبة متنوعة ذات
التصميمات المبتكرة والجودة العالية .وحققت مجوهرات
الدرويش نجاحات متوالية رسخت من مكانتها بمعرض الدوحة
بصفة خاصة والسوق القطري بصفة عامة.
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مجوهرات

نجاح باهر لمجوهرات الدرويش في معرض الدوحة للمجوهرات

اختتمت مجوهرات الدرويش مشاركتها المميزة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أُقيم في مركز
الدوحة للمعارض والمؤتمرات .وباعتبارها من الشركات العريقة والمتميزة في عالم المجوهرات ،حظي جناح
الشركة بحضور كبير تخلله استعراض أحدث منتجات الشركة والعديد من الجلسات النقاشية ،وقام العديد من عشاق
المجوهرات ،باإلضافة إلى ممثلي وسائل اإلعالم والسوشيال ميديا ،بزيارة جناحها ،حيث كشفت مجوهرات الدرويش
النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تم إطالقها عبر شركاتها المنضوية تحت مظلتها .كما شهد جناح
الدرويش أيض ًا إطالق مجموعة المها التوعوية ،بالتعاون مع مجوهرات أرايا ،بهدف التوعية بمتالزمة «داون» ،االضطراب
الوراثي بسبب االنقسام غير الطبيعي في الخاليا.
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مشاركة قوية

ونالت مجوهرات الشركة المرصعة
باألحجار الكريمة المتنوعة والراقية،
باإلضافة إلى المشغوالت الذهبية،
إعجاب الزوار ،حيث عكست ذوق
العالمة المتميزة ،وعبرت عن إلمامهم
باحتياجات وأذواق عمالئهم في دولة
قطر .كما تميزت تصاميم مجوهرات
الدرويش باإلبداع واالبتكار.
يجدر بالذكر أن مجوهرات الدرويش
جاءت في هذه النسخة بطابع عصري
وأنيق لتتالءم مع متطلبات السوق
القطري واحتياجاته.
كما حظي زوار الجناح بمشاهدة
تصاميم مثل آسرة من شاتو أوفري،
وبيشان ،وكسوة ،وراية ،ونفيس ،وإزبيال،
وموراتي ،وآرايا ،وليبه باإلضافة إلى
هاوس اوف جيمس و موتيالل.
من جانبه قال السيد عبد اهلل جاسم
الدرويش ،رئيس مجلس إدارة مجوهرات
الدرويش« :جاءت مشاركتنا في معرض
الدوحة للساعات والمجوهرات 2022
تتويج ًا للتقدم الذي تحرزه الشركة
في مجال صناعة المجوهرات ،والتي
تسير بخطى ثابتة وتحقق أهداف ورؤية
الشركة ،مؤكداً على أن المشاركات
السابقة في المعارض ساهمت في
تعميق معرفتنا بمتطلبات المرأة
القطرية والزبائن في السوق المحلي
عن قرب ،ومن جانب آخر حرصت
الشركات المندرجة تحت مظلة

مجوهرات الدرويش على طرح أفكارها
للوصول إلى تشكيالت حظيت بطلب
عال في السوق المحلي».
ٍ

واإلقبال الحافل الذي شهده .مؤكدا
على أن المعرض يحظى بتنظيم مميز
للغاية ،وإقبال رائع من الزوار ،الذي ترتب
عليه نجاح مثمر للعارضين.

وفي ختام حديثه أكد السيد عبد اهلل
جاسم الدرويش على أن نسخة العام
من معرض الدوحة استثنائية ،وفاقت
كافة التوقعات من حيث التنظيم

وأكد على أن قدرة المعرض في
استقطاب الشركات العالمية والقطرية
الكبرى يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح
المعرض.

إنجازات بارزة

 Jamila / June - July 2022احلياة جميلة ..مع ًا 57

مجوهرات

 .. Lorenz Bäumerشغف بالغ وإبداع غير مسبوق

يعتبرلورينزبومرواحد امنأشهرصاغةومصمميالمجوهراتفيالعالم،وهواألكثرموهبةبينأبناءجيله ،في
البداية كان «بومر» يعرض مجموعاته لزبائنه وفق ًا لمواعيد محددة سابق ًا في الصالون الخاص بدار«بومر» ،إلى أن قرر
افتتاح متجره األول في «ساحة فاندوم» في باريس.
استوحىلورينزبومراإللهاممن
والدتهعندماكانصغيرا،حيثكانت
ترتديالمجوهراتوكانيشعربأنها
مثلاألميراتلتمدهبسحروفخامة
التصاميم .ومنثمانطلقفيمشواره
نحوالتصميمحيثبدأمع«شانيل»
لمدة  20عام وبعد ذلك عالمة »لويس
فيتون» ،وتعاونهذاالمصممالمبدع
أيض ًا مع أسماء أخرى مرموقة مثل
كارتييه،غيرالن،باكارا،تشارلزهيدسيك
وبيفوركات .
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مشاركةمتميزةفيمعرض
الدوحة للمجوهرات والساعات
ألول مرة تشارك “لورنز بومر “ في
معرض الدوحة للمجوهرات تمهيداً
الفتتاحمتجرلهخارجفرنسا،فيهذا
الصددقال:يسعدنيالتواجدفيقطر
فيواحدمنأهمالمشاريعالمرتقبة

كواحةالدوحة.ومناألشياءالتيلفتت
نظرالمصممالمبدعلورينزبومر،هي
الوعيوالثقافةالتييمتلكهاالناس
في قطر بعالم المجوهرات.

حكاياتنابضةبالجمال

أكدلورينزبومرعلىأنكلمجموعة
منمجوهراتالدارتحمل قصةملهمة
مثل مجموعة  love birdsالتي جاءت
فكرتهاعندماأردتقديمهديةلزوجته
بمناسبةقدومابنه .أمامجموعةفرنس
فقداستوحاهامنمنزلجدتهوبساطة
الحياة قبل التكنولوجيا.

المجوهرات األكثر مبيعا 

بشكلعامتلقىمعظمخطوط
المجوهراترواجاوإقباال،ونذكرمنها:
 PENSE À MOIالتيتمثلرابط
بينشخصين .واعتمدفيتصميم
المجموعةعلىالبساطةواألناقة
المرصعةباأللماسالذييخطفاألنظار
مع األحجار الكريمة الملونة .مجمو
عة  METAMORPHOSEالتي جلبت
خصيصالمعرضالدوحةللمجوهرات
والساعات،حيثترمزللوالدةمنجديد
والتحررمنالقيودوجاءتفكرتهابعد
انتشارجائحةكوروناحيثسعىالجميع
للتخلصمنالقيودوهذاماتمثله
الفراشاتفيالمجموعةالتيتسعى
لشق طريقها نحو النور من جديد .
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تألقت في جناح الماجد

..TIRISI
مجوهرات TIRISI
 ..نظرة ثاقبة للتفاصيل

مجوهرات تيريسي مولودة
على منصة الموضة مع نظرة ثاقبة
للتفاصيل..
هذه العالمة التجارية الحديثة زمني ًا
مصممة ومصنعة من قبل الثنائي
الهولندي نتاشا وجوليان.
من خالل العيش في قلب أوروبا وسط
مدينة “أمستردام” النابضة بالحياة،
يتمتع هذا الثنائي الجذاب والجريء
بحرية أمستردام الحديثة والمقترنة
بالمدينة القديمة.
«نحن نستلهم باستمرار من قبل مدينتنا
الرائعة الكثير من تصاميمنا االيقونية
والرائعة ولدت في شوارع المدينة» هذا
ما يقوله الثنائي نتاشا وجوليان اللذين
يتمتعان بكاريزما عميقة وهما جزء
من المدعوين الدائمين على البساط
األحمر.
استطاعت الدار أن تحتل مكانة كبيرة
بين أعرق دور المجوهرات ،وتمتلك أكثر
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من  200متجر حول العالم ،مما يؤكد
على القوة واإلبداع لدى مؤسسي الدار.
وتعتمد معظم مجموعات المجوهرات
الموجودة على األلماس ويتم تصنيع
وتقطيع المجوهرات في أمستردام.

وتعتبر هذه المرة األولى للعالمة في
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
في جناح مجوهرات الماجد ،وقد
صممت الدار مجموعة اسمها الدوحة
باألحجار الملونة ،بما في ذلك األخضر،
وهي تناسب ذوق المرأة القطرية الرفيع،
وفي نفس الوقت عصرية ويمكن
ارتداؤها في جميع األوقات.
وفيما يخص النوادر والمجموعات األكثر
مبيعا ،هناك مجموعة ميالنو التي
تعتبر ايقونة للدار و الجديد هو «سويتي
ميالنو» ،بحجم صغير والفت لألنظار.
تيريسي ليست مجوهرات للخزنة ،بل
للمرأة العصرية ،تعتمد على االلماس
واألحجار الكريمة المقطعة يدوي ًا
والملونة ،مع المزج والتنسيق وتقديم
مجموعة غنية بالموضة الجريئة
والجواهر الرفيعة المستوى التي
تتطلبها المرأة العصرية اليوم في
إطاللتها ومجوهراتها.

By L’etrange

 ..Empreinteالفخامة على طبق من ماس

تأسست Paris Létrange
عام  1838وهي واحدة من أقدم
صانعي الحقائب الجلدية في
فرنسا ،وتتمتع بشعبية كبيرة بين
عشاق الفخامة في جميع أنحاء
العالم ،ويشكل اإلبداع والتصميم
والفخامة اللبنات األساسية التي
اعتمدت عليها الدار لتفوز بحب
وعشق القاعدة العريضة من
عمالئها المميزين.
وشاركت الدار الفرنسية الفاخرة ألول
مرة في معرض الدوحة للساعات
والمجوهرات بلمسة استثنائية
استحوذت على قلوب ومحبي الفخامة
والتميز من خالل حقيبة اليد األيقونية
Empreinte 178 By L’etrange
الفريدة من نوعها والمرصعة بـ 178
ً
قيراطا .تطلب
ماسة تزن أكثر من 30
تصميم وتنفذهذه الحقيبة  3سنوات
من العمل ،وهي مصنوعة من جلد
التمساح ،ومزينة بالذهب األبيض عيار18
قيراطا ومرصعة باأللماس.
في هذا الصدد التقينا السيد سيباستيان
ليترونج الرئيس والمدير التنفيذي لشركة
 ،LÉTRANGEوالذي يمثل الجيل
السابع من شركة ليترونج العائلية،
والتي تأسست عام  1838وهي واحدة
من أقدم صانعي السلع الجلدية في
فرنسا.
أكد سيباستيان أن حقيبة Empreinte
الشهيرة من  Letrangeتأتي لتلبية
رغبات المرأة المعاصرة ،عمدت عالمة
«ليترونج» الى الدمج بين الموضة
يد
واالبتكار الفاخرة ،لصناعة حقائب ّ
جسدت من
على شكل لوحات فن ّية ّ
خاللها تراث الدار ،رؤيتها المعاصرة ،
خبرتها في صناعة المجوهرات وشغفها
باالبتكار ،وأضاف :وهذه القطعة
نادرة ،تم ترصيعها بالذهب واأللماس،
وصنعت يدويا بالكامل من أثمن المواد،
مع االتقان والمهارة واألناقة الباريسية
التي ال تشوبها شائبة .وال ننسى أن
حقيبة اليد  Empreinteمصنوعة من

جلد تمساح هيمااليا نيلوتيكوس النادر.
أما مقبض اليد فهو مصنوع من الذهب
األبيض الخالص عيار  18قيراطا ،ومنجز
يدويا بدقة من قبل الحرفيين الخبراء في

بوتيك العالمة في ساحة فاندوم في
باريس».
وفي الختام أكد سيباستيان على أهمية
الشرق األوسط للعالمة و قطر على وجه
الخصوص  ،قائال « نحن جد متحمسين
لتقديم مجموعة فريدة من نوعها من
أحدث إبداعات «ليترونج « من خالل برنتان
الدوحة،

أثمن الحقائب
المزينة باأللماس والذهب
Letrange Empreinte 178
هي النسخة الوحيدة
الموجودة في العالم
وهي األغلى سعرا على
اإلطالق .هي ليست أي
حقيبة  ،إنها تحفة نادرة
واستثنائية وقطعة فنية
يمكن ارتداؤها وتتعدى
حدود الزمن.
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ابتكارات مميزة من ساعاتHublot
Hublot

الراقية

عندما نتحدث عن صانعي الساعات ،ال يمكننا أن نمر مرور الكرام ومن دون أن نذكر عالمة هوبلو التي تأسست
عام  1980في سويسرا ،التي كشفت عن  4إبداعات جديدة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.
تقدم هوبلو ،بالشراكة مع مجموعة الماجد ،ساعات جديدة تتعدى كل حدود الجمال ،كما تخطط الشركة لتنظيم
العديد من الفعاليات خالل الحدث العالمي كأس العالم فيفا قطر.2022
قدمت  Hublotفي معرض الدوحة
للمجوهراتوالساعاتمجموعةمن
االبتكارات الجديدة مثل ساعة Big Bang
Tourbillon Automatic Purple Sap ، phireالتيتتميزبلونهاالبنفسجي
وهيالساعةاألولىفيالعالمبلون
بنفسجيشفاف .وقدطورتحركة
التوربيونلتكونحركةذاتيةالتعبئة
مع احتياطي طاقة يدوم لـ 3أيام متتالية
.والجدير بالذكر أن الساعة متوفرة بـ 50
نسخة فقط.

Classic Fusion Orlinski Bracelet

تتميزهذهالساعةبخطوطواضحة
المعالممصنوعةبالكاملمن
السيراميك .تأتي بـ  4ألوان جديدة تمثل
الماء واألرض والخشب حيث يتوفر كل
لون منها بـ  250ساعة فقط!

مشاركةمتميزةفيكأس
العالم قطر  2022

Big Bang Integral Ceramic

Square Bang Unico
تتقنهوبلوتصميمالساعاتالدائرية،
علىشكلبرميلوالتحفالفنيةالتي
غيرت كل القواعد .لعام  2022قررت
العالمةأنتسيرفيمنحىجديدحيث
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أضافت شك ً
ال جديداً على ساعاتها
:الساعةالمربعة! لذلك،ابتكرت
ساعة Square Bang Unico
المقاومةللماءعلىعمق
 100متر .وتمتاز الساعة
بقرصمزدوجمزودة
بحزاممزدوجمزينبنقشة
الشوكوالليسلط
الضوء على Square
 Bang Unicoوتميزها.
مستوحاةمنمنحوتات �Rich
 ard Orlinskiبأشكال مشطوبة،
ذاتقطرمصنوعمنالسيراميك
باللونين األسود واألبيض.
منالمعروفأنهوبلولهاأنشطة
متعددةفيمجالالرياضةوالسيما
كرةالقدمحيثكشفتالشركة
عن خططهاالخاصةبكأسالعالم
فيفا  2022حيث ستوفر منتجات
حصريةلقطرفيوقتالحقمن
هذاالعام ،باإلضافةإلىتنظيم
بعضاأللعابخاللالحدث
العالمياألكبروتدعو
إليهعمالءهاحول
العالم،باإلضافةإلى
تنظيمأنشطةستقام
علىمرحلتين،األولى
فيحفلاالفتتاح
ومنثمفيدوري
المجموعاتوصوال
إلىحفلالختام
الذيسوف
يتضمن حف ً
ال
ضخم ًا خالله.

Greubel Forsey Double Balancier Convexe
منحوتة فنية مزخرفة للوقت

على هامش معرض الدوحة
للساعات والمجوهرات كشفت شركة
“غروبل فورسي” النقاب عن ساعة
جديدة تؤكد على البعد الهندسي
الختراعها السادس المتمثل في دوبل
باالنسبيه.
بعد سنوات من البحث والتطوير،
يفتخر روبرت غروبل وستيفن فورسي
كل الفخر بتقديم ساعة مزودة بميزان
“ديفيرانسيال ديغاليتيه” ،وهو خامس
اختراعهم األساسي .يز ّود هذا الميزان
الساعة بقوة دافعة منظمة ،فضال عن
تحسين دقة عملها.
وألول مرة في تاريخها ،تقوم دار غروبل
فورسي بإدماج عقرب ثوان مستقل في
إحدى ساعاتها ،وتشغل األجزاء الناظمة
الثالثة (عجلتا توازن وترس تفاضلي
واحد) أكثر من نصف مساحة المينا وتوفر

عمق ًا غير مسبوق.
تزخر الساعة بمختلف أشكال التباين
وبأعلى درحات التقنية ما يجعلها
معاصرة أكثر من أي وقت مضى.
وتستمد الساعة اسمها من المظهر
الجانبي المحدب لعلبة التيتانيوم التي
يبلغ قطرها  43.5مم ،ويتمتع كل عقرب
بحصته الخاصة من المزايا الهندسية
واللمسات النهائية واللون .ويتخد
عقربا الساعات والدقائق شكال منحنيا
ويغطيها طالء من مادة سوبر لومينوفا
إلطاللة فريدة.
وتشتهر تصاميم هذه العالمة
بخصائصها الفريدة ،إذ استمتع زوار
معرض الدوحة للساعات والمجوهرات
بالتصاميم الراقية والتطورات التقنية
التي قدمتها دار غروبل فورسيه حصريا
في جناح الماجد.
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ساعات

تحت مظلة «مجوهرات الماجد» ..

 .. Moritz Grossmannتستعرض عراقة ساعاتها التي تعد رمز ًا للجودة والتميز

تعد رمز ًا للجودة والتميز على
مستوى العالم ،حيث تواصل
نجاحات متالحقة من خالل موديالتها
التي تصدر في نسخ محدودة ضمان ًا
ألعلى معايير الجودة ..إنها صانعة
الساعات األلمانية موريتز غروسمان،
التي تشارك مرة أخرى في دورة عام
 2022لمعرض الدوحة للمجوهرات
والساعات لتكشف عن روائع صناعة
الساعات الراقیة التي تلبي أعلى
المعاییر من حیث الحرفیة والدقة
والتصمیم.
تنتج الشركة كل سنة  300قطعة فقط،
حيث يتم تصنيع كل نسخة بالتركيز على
أدق التفاصيل باالستناد على الحرفية
اليدوية التقليدية.
وتوفر حركاتها متعة بصرية كبيرة لخبراء
الساعات ،إذ يمزجون بين أسلوب صناعة

الساعات األلمانية الكالسيكية وتقنيات
التشطيب التقليدية للساعات الفاخرة.
وبالنسبة لمنطقة الشرق األوسط ،فإن
«موريتز غروسمان» توليها اهتماما كبيرا،
حيث الزبائن من عشاق األناقة وممن
يقدرون القيمة الحقيقية للساعات

 .. Jacob &COابتكارات ال تشبه غيرها
تشتهر تصاميم جايكوب آند كو  Jacob & Coبأنها ترصع بأندر وأثمن
األحجار الكريمة ،أما ساعاتها ،فهي مبتكرة وخاصة بالدار ،وهي ترصع
بأثمن الجواهر.
خالل معرض الدوحة للساعات
والمجوهرات كشفت العالمة عن
مجموعة من ابتكاراتها بما في ذلك
ساعة “فلور دو جاردان” Fleurs de Jardin
المترفة بفخامة نابضة بسحر الذهب
األبيض وأحجار الياقوت الملونة الباغيت
المرصوفة بنظام لوني يحاكي قوس
قزح ،وتلقى هذه التشكيلة إقباال كبيرا في
السوق القطري.
تكمن أسرار الصناعة الساعاتية التي
تشتهر بها جيكوب آند كو ،بما في ذلك
حركة توربيون العمودية الفلكية مزدوجة
المحور ،والتي أحدثت ثورة كاملة بحركتها
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في اتجاه عقارب الساعة
خالل عشر دقائق حول المحور
المركزي.
ساعة العرا ب �Opera God
 fatherالموسيقية التي
تجمع بين عالم صناعة
الساعات الراقية والتعقيد
المذهل للصندوق الموسيقي
الميكانيكي ،وساع ة �Astrono
mia Tourbillon Art Static 4 Skulls
بتعقيد نادر لمن ّبه مكرّر الدقائق الرنّان
لتجسد أحد أكثر
وتعقيد وورلد تايم الجديد،
ّ
إصدارات أسترونوميا تعقيداً على

إضافة ثمينة لعالم الوقت

الصالون األزرق يكشف عن ساعة  Qatar Tourbillonمن Louis Moinet

قامت دار الساعات السويسرية لويس موانيه –  Louis Moinetبإطالق تحفة الوقت السويسرية الجديدة وللمرة
األولى  Qatar Tourbillonوذلك على هامش مشاركتها في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات ،تحت مظلة
وكيلها الحصري في قطر «الصالون األزرق».
يأخذنا إصدار  Qatar tourbillonإلى
العالم الحصري لصناعة الساعات
الحديثة التي ال هوادة فيها.
وتتبنى ساعة Qatar tourbillon
التكنولوجيا المطورة .كما استعرضت
دار الساعات السويسرية الفاخرة لويس
موانيه تشكيلة ساعات من إبداع لويس
موانيه وطاقمها من الحرفيين الرائعين،
الذين يجسدون بفرشهم وأزاميلهم
أرقى مستويات الحرفية في التصنيع.
وتقوم الشركة بإنتاج الساعات
الميكانيكية في صورة نماذج فريدة
من نوعها أو إصدارات محدودة فقط،
وتتألف من فئتين« :الفن الكوني»
( )Cosmic Artو»العجائب الميكانيكية»

  .Mechanical Wondersوغال ًباما تستخدم إبداعات لويس موانيه
مكونات غير عادية ونادرة ،مثل النيازك
من خارج كوكب األرض أو مواد ما قبل
التاريخ.
وتتمثل القيم األساسية للعالمة التجارية
في اإلبداع ،التفرد ،الفن والتصميم.
مكن هذا النهج الميكانيكي اإلبداعي
فض ً
ال عن براعة فذة في تصنيع الساعات
الراقية ،مكن لويس موانيه من الفوز
بعدد من أعلى األلقاب المطلوبة في
جميع أنحاء العالم.
نشأ جان ماري شولر عالمة لويس
موانيه عام  .2004تأسست الشركة
تماما لتكريم ذكرى لويس
المستقلة
ً

موانيه ( :)1768-1853خبير صناعة
الساعات ،مخترع الكرونوغراف في
عام ( 1816معتمد من قبل موسوعة
جينيس لألرقام القياسية) ،ورائد في
جدا (216,000
استخدام الترددات العالية ً
ذبذبة في الساعة) .كان لويس موانيه
ً
رساما ،نحا ًتا
باحثا،
صانع ساعات،
ً
ومدرسا في مدرسة الفنون الجميلة-
ً
باإلضافة إلى كونه مؤلف كتاب Traité
 ،d’Horlogerieوهي رسالة علمية
عن صناعة الساعات نُشرت عام 1848
وظلت من األعمال المرجعية لمدة قرن
من الزمن.
واليوم ،تعمل لويس موانيه على تخليد
هذا اإلرث.
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إتيكيت

إتيكيت المظهر والجمال في عصر السوشيال ميديا
مع ريما خليل مستشارة اإلتيكيت والعالقات العامة

إعداد  /حنان الغزواني
يحرص الكثير على الظهور
مرتد ًيا أحدث الماركات العالميّة
حتى لو فاقت قدرته الشرائيّة،
بينما يسعى آخرون للحاق
بصيحات الموضة عبر الماركات
مقلدة ،ولمعرفة المزيد عن
ال ُ
هوس البعض بالماركات وفيما
إذا كانت فعال تساهم في بناء
المظهر أو«الشخصية» ،ومعايير
الجمال التي تغيرت بفعل تأثير
السوشيال ميديا وغيرها العديد
من األمور ..التقت «جميلة» ريما
خليل -مستشار دولي معتمد في
منهجيات اإلتيكيت االجتماعي
والعالقات العامة ،فهي إنسانة
شغوفة بعملها ،طموحة ومتعددة
المواهب تقدم برامج وخطط
تدريب متعددة األنماط وعلى
رأسها بناء وتطوير قدرات الشركات
والمشاريع والباحثين عن تطوير
مهاراتهم في االتصال والمعامالت
والتفاعل ضمن سياق المجتمع
القطري ،مع التنوع الثقافي داخل
وخارج البالد ،كما أنها حاصلة
على ِعدة جوائز محلية ودولية،
وشهادات جودة تدريبية واستشارية
من أشخاص وكيانات ومؤسسات
محلية ودولية .صاحبة شركة سوان
إيفينتس لتنظيم الفعاليات
والمناسبات .العبة رياضية في
منتخب قطر لأللعاب الشتوية،
رياضة (كيرلنج).
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إتيكيت
أناقة المظهر ال تعني «البراند»
أجمع المتخصصون في علم التنمية
البشرية أن رضا اإلنسان عن مظهره
يعد عامال مهما من عوامل التوافق
الشخصي وفي هذا الصدد أكدت
ريما خليل أن أناقة المظهر ال تعني
بالضرورة لبس الماركات ،فنحن ال
نستمد قيمتنا من العالمة التجارية ،وال
تنحصر في الوزن أو الطول المثالي،
لكل إنسان ذوقه الخاص طالما أنه
يرتدي ما يناسب شكل جسمه ،درجة
ومريحة للنظر .وال ننسى أهمية
بشرته ُ
تناسق المظهر مع السن والمكان أو
المناسبة.

لباقة الكالم
هناك عدة عوامل تبني الشخصية
وتكمل المظهر ،فسيدة المجتمع
الراقية لديها أخالق عالية وتتحلى
بالصدق والذوق في التعامل بعيداً
عن النميمة .األناقة ال تنحصر فقط
على المظهر وحسب ..فهناك
أناقة اللسان والكالم ،أيض ًا
الثقة بالنفس واالبتسامة
اللطيفة إضافة جميلة
لشخصية كل فرد.
وال ننسى
أن الصحة
النفسية باب
من أبواب
الجمال،
فخففوا عنكم
الحمل وال
ترهقوا أنفسكم،
ألن (التفكير
الزائد ،المقارنات،
القلق ،الشعور
بالذنب ،الندم ،ماذا لو)
مشاعر إنسانية طبيعية
موجودة بالفطرة ،لكن
يشيخ بها الوجه ويُثقل بها
الكاهل.
وأضافت« :في عالم
اإلتيكيت نقول :كل
إنسان جميل في
نظر أحدهم ،كل امرأة
جميلة ،وكل رجل جميل شرط أن يرى
الشخص نفسه جميال أوال» .يجب علينا
العمل على تطوير الصحة العقلية
فهي ال تقل أهمية عن الصحة الجسدية
من خالل تعزيز الوعي بتقدير الذات وحب
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النفس ألنها الدرع الوحيد لمجابهة
التنمر والمقارنات.
عند بداية ثورة مواقع التواصل
االجتماعي كنا نقول :إن اإلنترنت يخفي
الشكل ويُظهر الجوهر .اليوم اختفى
الجوهر وأصبح منصة استعراض بطريقة

تشكل خطرا على بعض الفئات مثل
الشباب والمراهقين.
ً
بداية على قاعدة مهمة في
لنتفق
اإلتيكيت ..تتغير القاعدة والطريقة،
لكن المبادئ ثابتة ،فعلى سبيل المثال:

نسلم باأليادي ،من باب إفشاء السالم
والود ،لكن في ظل الجائحة تغيرت
طريقة السالم ،توقفنا عن السالم باليد
واكتفينا بإلقاء التحية عن بعد ..تغيرت
الطريقة لكن المبدأ والهدف ظل سائدا.

هل السوشيال ميديا أثرت على
معايير الجمال؟
قالت ريما خليل« :إذا رصدنا واقعنا
أن الثورة الهائلة في عالم
الراهن ،نجد ّ
ُ
تحوال الفتا
وسائل التواصل تحدث اليوم ّ
في معايير الجمال ..بغض النظر عن
الحمالت والصيحات التي تروج للجمال
واإلطاللة الطبيعية ،ال تزال الكثيرات
يغيرن مظهرهن عبر التطبيقات ،أو يزرن
جراحي التجميل لجعلهن يظهرن مثل
المشاهير أو بعض «المؤثرات».
هل فع ً
ال أنفك يؤثر على جمال وجهك؟
شفتيك بحاجة للفيلر؟ هل
ومن قال إن
ِ
بشرتك البيضاء باهتة والسمار أجمل أم
العكس؟ ولماذا اإلقبال على التان في
الصيف وليس في الشتاء؟ من زرع في
رأسك هذه المعايير؟ ومن حددها كرمز
للجمال؟ أم هي مجرد روتين متداول
نردده بال مراعاة لمشاعر الناس حولنا!
هل تُحبين النمش؟ هل هو عالمة جمال
في نظرك؟ هل تعلمين أن النمش كان
عالمة ُقبح في الماضي ألنها دليل على
أن هذه الشخصية تقف تحت الشمس
وأمام النافذة لمراقبة الناس وتقصي

أخبارهم وكانوا يخفون بناتهم الالتي
لديهن نمش عن أعين الناس وإذا خرجن
يضعن البودرة إلخفاء النمش؟ .يتغير
الزمان وثقافتنا تجاه الجمال متوارثة!
ماذا يعني ذلك؟
قالت ريما :الجمال مفهوم ..مجرد
تختلف فيه األذواق ،وتختلف معاييره
من مجتمع آلخر ،خضع جمال المظهر
لتغييرات متباينة على مر القرون واختلف
من ثقافة إلى أخرى؛ فال نكاد نجد قواعد
عالمية متفقا عليها تحدد بوضوح ماهية
الجمال.
فعلى سبيل المثال :المجتمع
المكسيكي مث ً
ال كان يُحب البشرة
البيضاء والشعر األشقر ،بينما يعشق
المجتمع اليوناني الحواجب الكثيفة
والطبيعية.
ومع الوقت عادت موضة الحواب
الكثيفة ُمجدداً .و ُفتحت النافذة على
العالم ..واختلط الحابل بالنابل
مع توسع العولمة وانتشار وسائل
التواصل ،صار العالم قرية صغيرة
مليئة بالمعايير والسمات من مختلف
الثقافات غالبا ما يروج لها تحت اسم
«تريند».
المبالغة في عمليات التجميل
ومساحيق التجميل رسالة صريحة
بشعورك بعدم التصالح مع الذات
وشعورك الداخلي في الالواعي إنك
ترين نفسك قبيحة ومهتزة داخليا.

هوس الـ«الترندات»
قبل المقارنة اسألي نفسك ،هل ما
ترينه اليوم في الميديا هو فِع ً
ال ما
تريدينه؟ ! هل الجمال في البساطة؟
ماهو مفهومك للبساطة؟ هل المرأة
أجمل فعال بدون ماكياج؟ أم يجب
استخدامه بعيدا عن المبالغة وبطريقة
ال تغير مالمحك الطبيعية ،بالرغم
من الحمالت تستهدف توعية النساء
بضرورة تقبل أجسادهن ومالمحهن
وعدم اعتماد مقاييس صارمة للشكل
والمظهر ،إال أن هوس الـ «تقاليع»
و«تريندات» الجمال التي تقودها أحيانا
نجمات أو مؤثرات «إنفلونسرز» عبر مواقع
التواصل ساهم بشكل كبير في تغير
مقاييس الجمال ،فنشاهد عدد من
النجمات بمالمح متقاربة بل أن بعضهن
تحولن لنسخ متطابقة.
خبيرة اإلتيكيت ريم خليل تقول :جمال
األشياء موجود في العقل الذي
يتأملها ..مفهومك للجمال هو ما تحبه
أنت .هو ثقافتك ،هو وعيك .ال تفرضة
على اآلخرين .وهذا التنوع في األذواق ما
يميزنا لكن علينا احترام اختيارات بعضنا.
وأضافت :ساهمت السوشيال ميديا في
خلق حالة من الهوس وجعلت هناك
رغبة بين الفتيات في تقليد أي صيحة
دون سؤال أنفسهن هل سيليق هذا بي
أم ال؟ موضحة :لألسف هناك فتيات في

إتيكيت
سن صغيرة جدا ،يلجأن الستخدام الفيلر
والبوتكس رغم أن بشرتهن ال تحتاج
ذلك.

معادلة الجمال
يجب أن تختار أي فتاة أو امرأة ما يناسبها
وال تجري وراء أي تغيير يمكن أن يشوه
مظهرها ،وتتصالح مع السن ،موضحة
أن الجمال وحده ال يكفي ،وأنه يوجد
مفهوم شامل للجمال بجانب الشكل
المقبول ،يتضمن الثقافة والروح
والكاريزما والثقة بالنفس ،ومهما كان
الشكل جميال طالما ال تدعمه أناقة في
العقل والتصرفات يصبح المظهر عاد ًيا
وغير مؤثر.

معايير الجمال و اإلتيكيت؟
اإلتيكيت هو الصدق في المعاملة
واألخالق الحميدة ..ويبدأ مع النفس ثم
مع المحيطين بنا .ال بد أن نُعامل أنفسنا
معاملة لطيفة فنتقبل أنفسنا بكل
عيوبنا ونقاط الضعف في شخصيتنا ثم
نعمل على تحسينها وتطويرأنفسنا ،مع
ضرورة حب الذات فهناك فرق بين األنانية
وحب الذات.
معايير الجمال هو ما نريد أن نكون عليه
وهو ما نُحبه في اآلخرين .فبد ًال من أن
ننتقد اآلخر من باب الغيرة ،لنتبع نهج
الدين واإلتيكيت في (حب ألخيك ما
تحب لنفسك).

أهمية حب الذات

عندما تعاملين ذاتك بقسوة لن
تساندك في أحلك الظروف .والتغييرات
التي تقومين بها إلرضاء الناس تختلف
عما تغيرينه ألجلك أنت ،فالناس متقلبة
األهواء .أنت أجمل مما تعتقدين حذار ِ
من األيديولوجيا التجارية المغلوطة أن
تقنعك أن هذا هو الجمال الحقيقي.
ال قوانين للجمال الحقيقي ،يقول
الفيلسوف ديفيد هيوم :الجمال ليس
خاصية في ذات األشياء وإنما في العقل
الذي يتأمله.
المبالغة في الشيء يعطي نتائج
عكسية وكذلك المبالغة باالهتمام في
المظهر الخارجي يعطي شك ً
ال سيئ ًا إذا
لم يصاحبه الرضا والقناعة عن الذات
بثقة صادقة ..فالبساطة هي الجمال.

الفوتوشوب

عالقتنا باآلخرين تشبه عالقتنا بأنفسنا،
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فعندما تكسر الثقة بيننا وبين ذاتنا
نحتاج الجهد والوقت إلعادة بنائها
مجدداً .قد نستغرب أحيانا من األشخاص
الذين يشاركون صورهم على
السوشيال ميديا كما هي دون أي
تعديل ..ما هذه الثقة وتقبل النفس؟
جميعنا نطمح للجمال والثقة لكنها
مهارات علينا أن نتدرب عليها بعد حب
وتقبل أنفسنا كما نحن.
من الجميل تعديل إضاءة الصور
وتحسين جودة وضوحها ،لون
البشرةـ تعديل المكياج قليال،

اللحظة التي تقررين فيها تغيير مالمحك
في صورة عن طريق الفوتوشوب
تذكري أنك بهذه اللحظة ضعيفة
شخصي ًا .هنا أنت تحاولين لفت األنظار
وترك انطباع جيد بالخداع ،ال يمكن
إخفاء حقيقتك في الواقع ،لذلك اطردي
عنك هوس المثالية.

عطور

سحر الليالي كما لم تعشه من قبل..
عطر إيفوك ميدنايت من «أجمل للعطور»
ليست كل العطور متشابهة ،فهذا العطر على وجه الخصوص من أحدث إبداعات شركة أجمل للعطور ،الشركة
الرائدة إقليم ًيا في صناعة وقطاع العطور .إيفوك ميدنايت  Evoke Midnightوهو اسم له مدلول .فهو عطر مختلف
عن باقي العطور كاختالف الليل عن النهار.
يبدأ سحره من زجاجة العطر ،ففي كل
مرة تفتح الزجاجة تقترب من رائحته
الفاتنة التي تغمرك في شذاها وعبقها.
ويؤكد عبد اهلل أجمل ،نائب الرئيس
التنفيذي للعمليات في أجمل للعطور:
«يأتي عطر إيفوك ميدنايت Evoke
 Midnightليثبت من جديد أننا نأخذ
حرفتنا على محمل الجد» .بصفتنا عالمة
تجارية رائدة في مجال العطور ،نبتكر
عطو ًرا جديدة باستمرار لتلبية األذواق
الرائجة لجمهور اليوم .ويأتي Evoke
 Midnightكأحدث العطور من مختبرات
االبتكار لدينا.
وأهم ما يميزه أنه عطر رجولي بامتياز،
ويعكس القوة والرجولة وسح ًرا
تصعب مقاومته .صممنا كل عنصر
من العناصر التي تكون عبيره بطريقة
مثالية ووضعناها بعناية في تسلسل
هرمي من األحاسيس :تأتي الفواكه
الحمضية وفي مقدمتها اليوسفي
والتوت .وفي قلب العطر مكونات
بقيمة الذهب تتألف من الزهور الحارة
(فلورال سبايسي) مع زهرة البنفسج
والهيل والزعفران .وفي األسفل يأتي
عبير المسك الخشبي بمكونات من
الباتشولي والمسك والتونكا.
وأضاف عبد اهلل أجمل« :ترتبط العطور
ً
ً
وثيقا باألشخاص الذين يتعطرون
ارتباطا
تماما احتياجات عمالئنا لذا
بها ،وندرك
ً
دائما استراتيجيات عطور
نبتكر لهم
ً
جديدة تتناسب مع أذواقهم .وهذه
هي الطريقة التي نعكس بها فهمنا
لعمالئنا واستجابتنا لهم .أثق أن عطر
إيفوك ميدنايت سينضم إلى القائمة
الطويلة لعطورنا الناجحة ،وسيجد
مكانه على طاوالت المالبس في جميع
أنحاء المنطقة».

العطرية مستوحاة من الشرق وأمجاده،
حيث قدمت أقدم أشكال العطور
في العالم أي زيوت العطور.
وعلى مدى السنوات الـ 71
الماضية ،استطاعت أجمل أن
تتبوأ مكانة فريدة في عالم
العطور في الشرق األوسط،
كمنتجة للعطور وشركة
مصنعة لها وتجار وموزعين
لهذه العطور.
وتقدم أجمل للعطور

مجموعة كبيرة من العطور الغربية
والشرقية الفاخرة وتشتهر بخبرتها في
جلب أجمل منتجات العود
وكل ما يتعلق بالعود.
وتمتلك شركة أجمل
للعطور  240صالة
عرض حصرية داخل
دول مجلس التعاون
الخليجي والعالم.

نبذة عن أجمل للعطور:
بدأت شركة أجمل للعطور رحلتها
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اعالن تحريري

ماضي إنترناشيونال وبن براون تنظمان
دورة حول أسايسيات تصفيف وتلوين الشعر
كتبت  /حنان الغزواني
حظي مركز التعليم بماضي إنترناشيونال بشرف استضافة مصفف الشعر الشهير بن براون ،وقد أقيمت الفعالية
بدعم من شركة « Goldwellجولدويل الشرق األوسط» ،العالمة التجارية الرائدة في مجال العناية بالشعر ،والتي تقدم
منتجات حصرية وخدمات مبتكرة لصالونات التجميل تضمن للسيدة الحصول على شعر جميل ،قوي.
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بن براون مع ّلم دولي مشهور من
المملكة المتحدة ،مع خبرة تتجاوز الـ 20
عاما ،وقام براون بتقديم ورش تعليمية
ً
وتدريس أكثر من  300صالون في
المملكة المتحدة وحدها وفي أكثر
من  20دولة حول العالم .وهو معروف
ببرنامجه  ،BBeducationوهو برنامج يركز
على تثقيف مصففي الشعر في جميع

أنحاء العالم.
قدم بن براون ورشا تعليمية مكثفة
تهدف إلى تعزيز المهارات وخيال
مصففي الشعر في العالم لخدمة
المستهلك النهائي واإلجابة عن كل
تساؤالته بطريقة احترافية ،مما يساعد
مصففي الشعر على إيضاح أسباب قص
الشعر ،وكيف؟ وأين.

حضر الحفل  25مصفف شعر من
مختلف صالونات الدوحة حيث شاركوا
في ورشة عملية .وتم تجهيز مشاركين
بمجموعة أدوات مخصصة مع جميع
األدوات واإلكسسوارات التي يحتاجونها
لمشاركتهم.
وفي النهاية ،حصل كل مشارك على
شهادة من بن براون إلمامه الدورة بنجاح.

 Jamila / June - July 2022احلياة جميلة ..مع ًا 73

Raffles & Fairmont

عالمتا رافلز وفيرمونت تطلقان فندقيهما الجديدين في قطر

أعلنت رافلز وفيرمونت ،عالمتا الضيافة المرموقتان على مستوى العالم ،عن افتتاح فندقيهما الفاخرين في قطر
في الربع الثالث من عام  ،2022بالتزامن مع انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم  2022في قطر ،مما يثري مشهد
الضيافة الفاخرة في الدولة ،ويشكل تطور ًا بارز ًا على مستوى القطاع والدولة.
ويوفر فندقا رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة خدمات ضيافة من فئة الخمس نجوم وأجنحة فاخرة من موقعهما في أبراج
ً
ترجمة معمارية لرمز قطر الوطني ،والمتمثّل بالسيوف المعقوفة التقليدية.
كتارا ،التي تعد
وتعد الوجهتان مثا ًال للتميز في قطاع
الضيافة يلبي تطلعات قطر العصرية،
حيث تجمعان بين التصاميم الراقية
وفن الطبخ المميز وخدمات الرفاهية
واالستجمام الشاملة ،فض ً
ال عن مستوى
الخدمة االستثنائي الذي تحرصان على
تطويره لضمان تقديم تجارب فاخرة
ترقى إلى مستوى توقعات الضيوف.
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ويضم فندق رافلز الدوحة  132جناح ًا
فاخراً ،بينما يضم فندق فيرمونت الدوحة
ً
غرفة وجناح ًا.
362
ويشكل الفندقان ،بإطاللتهما الخالبة
على الواجهة البحرية في لوسيل مارينا،
وجهتين رائدتين ومركزين عالميي
المستوى للمأكوالت والمشروبات،
ويوفران خدمات مخصصة ومفاهيم

مبتكرة وطرق تقديم إبداعية وفعاليات
ترفيهية مميزة .ومن المتوقع أن يجذب
الفندقان اهتمام وسائل اإلعالم
العالمية ومواقع التواصل االجتماعي
ويستقطبا الجوائز العالمية والفعاليات
االجتماعية الفاخرة ،ليكونا منافسين
حقيقيين لوجهات تناول الطعام
العالمية الرائدة.

Blue Salon

الصالون األزرق يكشف عن «هالتان»
أحدث ابتكارات الدار الفرنسية «بارفيوم دو مارلي»
في احتفالية مميزة في الصالون األزرق كشفت لـبرفيوم دو مارلي ،دار العطور الفاخرة الفرنسية التي أنشأها
جوليان سبريشر ،عن أحدث ابتكاراتها «هالتان» ،وهو العطر األصلي لكل من اإلشراق والظل ،حيث يأخذك في
رحلة متناقضة للحواس عبر التقاليد واالبتكار ،توازن مثالي بين الرقي والنضارة .عطر جريء للرجال من جميع
األجيال.
مع هذا اإلصدار الجديد ،يجدد جوليون
سبريشر ،المدير الفني لـبرفيوم دو
مارلي  ،التزامه بمهارة العمل ليعبر
مرة أخرى عن رؤيته الفريدة والرائدة
للكالسيكية.
يتكون هالتان من مزيج من
المكونات النادرة والنبيلة التي تعيد
النظر في تقاليد العطور الفرنسية
في القرن الثامن عشر والتي كانت
عزيزة على جوليون سبريشر.
ينفتح هالتان على الجلد بطبقات
من األخشاب العطرية التقليدية
ونضارة النكهات العشبية العليا،
في حين يقدم مزيج ناعم وغني من
الزعفران واتفاق البرالين على خشب
العود األسطوري.
تخلق بارفيوم دو مارلي تجربة
فريدة تعكس االرتباط الرائع بين
الكالسيكي والمعاصر.
يمكن العثور على عطور بارفيوم دو
مارلي «هالتان» وجميع مجموعات
لدار األخرى حصر ًيا في الصالون األزرق.

76

افتتح مطعم اللحوم البرازيلي
الشهير تكساس دي برازيل فرعه
الخامس في دول مجلس التعاون
الخليجي في قطر مول.
وقال سالم عسراوي ،رئيس تكساس دي
برازيل« :نحن متحمسون للشراكة مرة
أخرى مع جورميه جلف وافتتاح مطعمنا
األول في قطر ،باعتبارها الوجهة
المفضلة في المنطقة لتقديم تجربة
تناول طعام شوراسكاريا البرازيلية
الفريدة للمقيمين والزوار على ح ٍد
سواء».
وبعد نجاح تكساس دي برازيل في
المنطقة ،أصبح للسلسلة -التي تضم
فرعا ،بما في ذلك  12خارج الواليات
ً 63
المتحدة -اآلن منز ًال جديداً في الدوحة،
ونموا في
واحدة من أكثر المدن حيوية
ً
المنطقة.
وقال سامي داود ،الرئيس التنفيذي
لشركة جورميه جولف« :بعد نجاح
تكساس دي برازيل في اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية،
يسعدنا االفتتاح في الدوحة ،قطر ،وهي
واحدة من أكثر المدن حيوية ونمواً في
المنطقة.
مجال الضيافة في قطر مزدهر وهناك
طلب متزايد على أفضل المطاعم
العالمية .فمركز قطر للتسوق هو
المكان المثالي لنا إلطالق مطعم
تكساس دي برازيل للمواطنين
القطريين والزوار».
يمكن لضيوفنا االستمتاع بقائمة
المطعم بين مأكوالت جنوب البرازيل
وأجواء تكساس المليئة بالكرم ،لتجربة
فاخرة ال مثيل لها .يقوم الغاوتشو
بتقديم مجموعة من اللحم البقري
المشوي ولحم الضأن والقريدس
والدجاج والنقانق ،وفق ًا لتوجيهات
األقراص الحمراء والخضراء الذي يحصل
عليها كل ضيف.
اللون األخضر يشير إلى طلب المزيد
من اللحوم بينما اللون األحمر يشير
الى الحاجة لالستراحة .وباالضافة إلى
ذلك يقدم المطعم بوفيه السلطات
المتنوعة ،المزينة بشكل جميل بزهور
استوائية كبيرة وتضم أكثر من  50صنف ًا

طازج ًا وشهيا ،مثل األجبان المستوردة،
وتشاركوتيري ،والخضراوات المشوية،
وحساء الكركند ،باإلضافة إلى مجموعة
متنوعة من الكوكتيالت والحلويات
اللذيذة من قائمة طعام.
من جهته ،قال السيد إميل سركيس،
المدير العام لقطر مول« :يسعدنا
أن نعلن افتتاح مطعم تكساس دي
برازيل ،العالمة التجارية التي تحظى
بشهرة عالمية في مجال تذ ّوق الطعام،
كإضافة جديدة على قائمة المطاعم
الفاخرة لدينا ،إذ يأتي ذلك ضمن
جهودنا الستقطاب أكبر األسماء
العالمية إلى قطر من أجل تزويد عمالئنا

Texas de Brazil

«تكساس دي برازيل» يفتتح أول مطعم في قطر

بخيارات مختلفة وإشباع شغفهم بتذ ّوق
أشهى المأكوالت من شتى المطابخ
العالمية.
ويعد مطعم ستيك هاوس البرازيلي
إضافة مثالية وفي وقتها لعروضنا
الشهية من المأكوالت والتي تتزايد
بشكل مستمر ،أنا واثق من أن المقيمين
والسياح سيحظون بتجربة مم ّيزة في
أول منفذ لتكساس دي برازيل في قطر.
ونتطلع للترحيب بالضيوف في فرع
تكساس دي برازيل الوحيد في قطر
والذي أتو ّقع أن يجذب مختلف شرائح
المجتمع .
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Loro Piana

 Loro Pianaتفتتح متجرها األول في قطر
في مول «بالس فاندوم» بمدينة لوسيل
أعلنت  Loro Pianaعن افتتاح متجرها الرئيسي األول في الدوحة ،بالشراكة مع مجموعة علي بن علي ،وذلك
في مول «بالس فاندوم» الجديد في مدينة لوسيل .إنه المتجر األول للعالمة في المدينة والثاني في الدوحة بعد
البوتيك الذي افتتحته في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي عام .2020
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ويوفر المتجر الجديد للزبائن القطريين
تجربة تسوق راقية وشخصية من خالل
مجموعات فريدة وحصرية من المنتجات
الخاصة التي تحتفي بالثقافة القطرية.
حيث يجمع أكثر من  600عالمة عالمية
وإقليمية تحت سقف واحد ،ليشكل
بذلك رمزاً للضيافة والفخامة اللتين
تشتهر بهما قطر.
ويحتل متجر  Loro Pianaالجديد طابق ًا
كام ً
ال بمساحة  376متراً مربع ًا ،وله
مدخالن منفصالن للرجال والنساء
وقد ُخصصت لكل منهما قاعة تسوق
ويعد المتجر زائريه بأجواء من
خاصةِ .
األناقة ،تعكس المواد العالية الجودة
التي تستخدمها العالمة وحرصها على
منح الزبائن تجربة متفوقة في التسوق،
وقد تزينت جدرانه بأنسجة الكشمير من
 ،Loro Piana Interiorsكما أنه يتضمن
مساحات جلوس مريحة للزبائن ،مزودة
بكراس من مجموعة“ ، ”Ginzaومتوفرة
ٍ
في كافة متاجر  Loro Pianaحول
العالم.
ويقدم المتجر المجموعتين الكاملتين
من المالبس الجاهزة النسائية والرجالية
لربيع وصيف  ،2022والتي تتميز
بأنسجتها المرنة وطابعها العملي
وبخفة وزنها ،مما يجعلها مثالية
لموسم السفر المقبل ،باإلضافة إلى
مجموعة من المنتجات واإلكسسوارات
واألحذية المصنوعة من الجلد النادر
والمخصصة إلطالق المتجر في قطر،
ومن بينها حقيبة  Sesiaاأليقونية
المصنوعة من الجلد البني النادر.
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