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اإعداد: حنان الغزواين

افتتحه رئيس الوزراءافتتحه رئيس الوزراء

انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتانطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

انطلاق  االفتتلاح  هلذا  يمّثلل 

املعرض األعرق واألكثلر ترقباً يف 

السلنوية.  رزنامة فعاليات قطر 

أكلر  االفتتلاح  حلر  وقلد 

األسماء يف بوليوود، باإلضافة إىل 

ايرينلا شلايك، ونلارص العطية، 

ومعتلز برشلم، ونجلوم آخرين. 

وملا يمّيلز نسلخة هلذا العلام، 

سلمعي  عنلر  إضافلة  هلو 

الدوحلة  معلرض  حمللة  إىل 

للمجوهلرات والسلاعات، حيلث 

تلم تقديلم مقطوعة موسليقية 

قبلل  ملن  باملعلرض  خاصلة 

العازفلة القطرية دانلا الفردان.

وعىل ملدار األيام السلتة املقبلة، 

املعلرض  للزوار  تتلاح  سلوف 

أحلدث  علىل  االطلاع  فرصلة 

والتشلكيات  املجموعات  وأفخم 

 500 ملن  أكثلر  تقدمهلا  التلي 

عاملة تجارية تضلم فيما بينها 

أبرز العاملات املحليلة والعاملية 

ويمكلن  واحلد.  سلقف  تحلت 

عشلاق  ملن  املعلرض  للزوار 

االطلاع  واألناقلة  الفخاملة 

املجموعلات  وأفخلم  أروع  علىل 

واإلصلدارات  الحريلة 

أبلرز  تقدمهلا  التلي  املحلدودة 

واملصمملن  املجوهلرات  بيلوت 

وقلد  املعلرض.  يف  املشلاركة 

أصبلح املعلرض حدثاً فريلداً، ال 

سليما وأنه هلو املعلرض األكر 

اللذي  املنطقلة  يف  نوعله  ملن 

يجملع مبلارشة بلن العاملات 

وعمائهلا. التجاريلة 

وبهلذه املناسلبة، علَّلق سلعادة 

السليد أكر الباكلر، رئيس قطر 

التنفيلذي  والرئيلس  للسلياحة 

الجويلة  الخطلوط  ملجموعلة 

القطريلة: »علىل ملدى العقدين 

علزز  كيلف  رأينلا  املاضيلن، 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

والسلاعات حضوره حتى أصبح 

يف  واألناقلة  للفخاملة  عنوانلاً 

املنطقلة وبات يمنلح اآلالف من 

ورائعلة.  فريلدة  تجلارب  زواره 

الفرصلة  إتاحلة  أن  شلك  وال 

بلن  املبلارش  والتفاعلل  للقلاء 

رواد املعلرض وأشلهر املصممن 

مثلل  الجديلدة  والعاملات 

يف  الرائلدة  داملاس  مجوهلرات 

سلوف  العلام،  هلذا  املنطقلة 

أكثلر  النسلخة  هلذه  يجعلل 

 . » حلاً نجا

وتشلهد نسلخة هلذا العلام من 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

ملن  القيلم  الدعلم  والسلاعات 

 )QNB( الوطنلي   قطلر  بنلك 

الرسلمي.  الراعلي  باعتبلاره 

قلال  الحلدث،  علىل  وتعليقلاً 

السليد يوسلف محملود النعمة، 

رئيس قطلاع األعملال ملجموعة 

مجموعلة  تفخلر   :»QNB  «

QNB بمشلاركتها كراِع رسلمي 

التاسلعة علرة ملن  للنسلخة 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

أصبلح  اللذي  والسلاعات 

عنوانلا للفخاملة يف دوللة قطلر 

واملنطقلة. وتأتي هلذه الرعاية، 

تقليلد  بمثابلة  ُتعتلر  التلي 

سلنوي يحلرص عليله البنك، يف 

إطلار التزامله بدعلم الفعاليات 

الوطنية وتنفيلذ الرؤية الوطنية 

تنويلع  تسلتهدف  التلي   2030

جانلب  إىل  املحلي،  االقتصلاد 

ملا ُتتيحله ملن فرصلة هاملة 

التجاريلة   QNB عاملة  إلبلراز 

ضمن أرقلى العاملات التجارية 

للعاملات  وتشلجيعا  الفاخلرة، 

بلرزت  التلي  املحليلة  التجاريلة 

بشلكل  األخلرة  السلنوات  يف 

يواصلل  أن  ونأملل  ملحلوظ. 

تعزيلز  يف  نجاحله  املعلرض 

مكانتله كحلدث سلنوي يرتقبه 

املجوهلرات والسلاعات  عشلاق 

املنطقلة«. يف  الفاخلرة 

السليدة  شلددت  جانبهلا،  ملن 

مديلرة  انكلشليفريا،  بارينتلاج 

التعليلم  بمؤسسلة  اللراكات 

أهميلة  علن  الجميلع  فلوق 

سلسللة اللراكات التلي تقلوم 

بهلا املؤسسلة علن »التصميلم 

لغلرض« وملن خلال تعاونهلم 

طويل األمد مع معلرض الدوحة 

وعرض  والسلاعات  للمجوهرات 

التجاريلة  العاملات  رشاكات 

مثلل  للمجوهلرات  السلابقة 

شلوبارد، وريتشلارد ميل، واآلن 

قبلل  ملن  خاصلة  تصميملات 

فالنتينلو، باإلضافلة إىل عاريض 

ملعلرض  قطريلن،  مجوهلرات 

والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 

2023 وقاللت: »نقلدر املجهلود 

معلرض  منظملو  قدمله  اللذي 

والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 

لدعلم مهملة مؤسسلة التعليلم 

الحيلاة  لتغيلر  الجميلع  فلوق 

سلتدعم  التعليلم،  خلال  ملن 

يتلم  التلي  والترعلات  التوعيلة 

جمعهلا ملن عمليلات التعلاون 

املجوهلرات  مجلال  يف  الفريلدة 

التلزام املؤسسلة بجللب فلرص 

حقيقلي  وأملل  جديلدة  حيلاة 

وفرص لتحسلن حيلاة األطفال 

الفقلراء  والنسلاء  والشلباب 

العاللم  يف  خاصلة  واملهمشلن 

الناملي ملن خلال الوصلول إىل 

تعليلم جيلد شلامل ومنصلف«

) التفاصيل ص،2 (. 

آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  افتتح 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة التاسعة 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

المعرض يواصل دعمه لمبادرة ) التعليم فوق الجميع(أكثر من 500 عالمة تجارية محلية وعالمية تحت سقف واحد
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قلام  االفتتلاح،  حفلل  وخلال 
معلايل رئيلس مجللس اللوزراء 
بجوللة  الداخليلة،  ووزيلر 
أنشلأتها  التلي  األجنحلة  علىل 
يف  الرائلدة  التجاريلة  العاملات 
قطلر،  يف  املجوهلرات  مجلال 
علىل  خلاص  بشلكل  واّطللع 
مجموعاتهلا.  أحلدث  بعلض 
وتنّظلم قطلر للسلياحة ورشكة 
هلذا  األعملال  فعاليلات  قطلر 
قطلر  دخللت  وقلد  املعلرض. 
للسلياحة هلذا العلام يف رشاكة 
مع بنلك قطلر الوطنلي بصفته 
الراعي الرسلمي، ومع الخطوط 
بصفتهلا  القطريلة  الجويلة 

الرسلمي.   الطلران  رشيلك 
وتعليقلاً علىل النسلخة 19 ملن 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
علي  السليد  قلال  والسلاعات، 
الفلردان، نائلب رئيلس مجللس 
إدارة مجموعلة الفلردان ورئيس 
مجوهلرات الفلردان: »فخورون 
الفلردان  مجوهلرات  تقلوم  أن 
بعلرض مجموعلة ال مثيلل لهلا 
يف النسلخة التاسلعة علرة من 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
والسلاعات، حيث تسللط الضوء 
علىل األحجلار الكريملة والقطع 
الفريلدة واألنيقلة ملن العامات 
ملن  وأيضلاً  العامليلة  التجاريلة 
القطريلة.  التجاريلة  عامتنلا 
عمائنلا  جميلع  أشلكر  أن  أود 
وزوارنلا علىل تشلجيعهم الدائم 

بنا«. وثقتهلم  لنلا 
وحلول مشلاركة علي بلن علي 
الكجوري يف معلرض املجوهرات 
والسلاعات األهم يف املنطقة، قال 
السليد علون زريقلات، الرئيلس 
التنفيلذي لركلة علي بلن عي 
الكجلوري: »لقد أصبلح معرض 
والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 
منصلة عامليلة تسلتقطب أفخم 
العاملات التجاريلة، فهلو يعزز 
أخلرى.  بعلد  سلنة  حضلوره 
علي  بلن  علي  تعتلز  ولذللك 
طويلل  بارتباطهلا  الكجلوري 

األملد ملع هلذا املعلرض الكبر 
ويسلعدنا دائملاً أن نكلون جزءاً 
من قصلة النجلاح التلي يمثلها 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
والسلاعات، اللذي تتجسلد فيله 
والتميلز  اإلبلداع،  معانلي  كل 

والفلن والجملال«.
مهرجلان  افتتلاح  صلدد  ويف 
للمجوهلرات  الدوحلة 
والسلاعات، قلال السليد جميلل 
بن مهلدي املاجلد، نائلب رئيس 
مجللس إدارة مجوهلرات املاجد: 
»نحلن متحمسلون جلدا إلقامة 
النسلخة 19 من معرض الدوحة 
للمجوهلرات والسلاعات مجددا 
التصاميلم  أحلدث  ولعلرض 
تجاريلة  لعاملات  الفاخلرة 
عامليلة ومحلية. وأضلاف قائا: 
الدوحلة  معلرض  نسلخة  إن 
لهلذا  والسلاعات  للمجوهلرات 
العلام تكتسلب خصوصية وذلك 
النسلخة  النعقادها مبارشة بعد 
االسلتثنائية لبطولة كأس العالم 
FIFA قطلر 2022 التلي تشلكل 
نقطلة تحول تاريخيلة للنهوض 
واملعلرض  السلياحة،  بقطلاع 
فرصلة لقدرتنلا علىل اسلتقبال 
اللزوار من حلول العاللم مجدداً 
لحضلور هلذا املهرجلان املميز. 
النسلخ  تقاليلد  ملع  وتماشلياً 
مجوهلرات  أقاملت  السلابقة، 
املاجلد رشاكات حريلة جديدة 
ملع عاملات ستكشلف النقاب 
عنهلا خلال املعلرض باإلضافة 
التلي  املاركلت  ملن  العديلد  إىل 
تعملل تحلت مظللة مجوهلرات 
املاجلد وتحقلق نجاحلاً فريداً يف 
السلوق القطلري، حيلث يقلدم 
العديلد منهلا عاملات تجاريلة 
محلدودة  ومجموعلات  جديلدة 
رائعلة  فنيلة  وقطعلاً  اإلصلدار 

للمعلرض«. حريلة 
بلدر  السليد  علّلق  جهّتله  ملن 
مجللس  رئيلس  الدرويلش، 
اإلدارة واملديلر التنفيذي لفيفتي 
دواعلي  مللن  »إنله  إيسلت:  ون 

معلرض  إىل  نعلود  أن  رسورنلا 
والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 
يف نسلخته الل 19 بعلد أن دعمنا 
وشلاهدنا، بفخلٍر كبلٍر، كيلف 
نملا هلذا الحلدث الضخلم ملن 
علىل  ليؤّكلد  نجلاح  إىل  نجلاح 
أهلم  بلن  الرياديلة  مكانتله 
الفعاليلات يف املنطقلة، ويسللّط 
الضوء عىل أهمّيلة قطر كوجهة 
املجوهلرات  ملحّبلي  رئيسلية 
وتتجلىّل  الراقيلة.  والسلاعات 
بمشلاركة  أيًضلا  الثقلة  هلذه 
العديلد ملن العاملات التجارية 
التلي نمّثلهلا، ومنهلا  العريقلة 
عىل سلبيل املثلال رولكلس التي 
رئيسلية  منصلة  املعلرض  تعلّد 
معلرض  جانلب  إىل  ووحيلدة، 
والعجائلب،  للسلاعات  جنيلف 
ابتكاراتهلا.«  أحلدث  لعلرض 
وأضلاف: »يحدونلا أملل صادق 
يف اسلتقبال عمائنلا األعلزاء يف 

جناحنلا هلذا العام الستكشلاف 
أحلدث اإلصلدارات ملن عامات 
والتلي  رائلدة،  عامليلة  تجاريلة 
للملرة  منهلا  العديلد  يكشلف 
األوىل يف العاللم، إىل جانب حسلن 
الضيافلة وخدملة ما بعلد البيع 

املمتلازة لدينلا«.
تعليقاً عىل مشلاركة املجوهرات 
األمرية يف املعرض، قال سلعادة 
الشليخ نواف نارص بلن خالد آل 
ثانلي: »لقلد دأبلت املجوهلرات 
األمريلة منلذ نشلأتها يف علام 
الفعاللة  املشلاركة  علىل   1994
تجلارة  مسلتوى  رفلع  يف 
املجوهلرات والسلاعات الثمينلة 
يتناسلب  بملا  قطلر  دوللة  يف 
ملع القلوة الرائيلة للمواطنن 
القطريلن والتلي تعتلر واحدة 
ملن األعلىل يف العاللم. وملن هنا 
السلنوية  املشلاركة  قلرار  كان 
الدوحلة  معلرض  يف  الدائملة 

منلذ  واملجوهلرات  للسلاعات 
نسلخته األوىل وصلوال لنسلخته 
العلام،  هلذا  علرة  التاسلعة 
االسلرتاتيجي  الخيلار  بمثابلة 
األمريلة  للمجوهلرات  األمثلل 
لاسلتمرار يف تقديلم كل ملا هو 
جديد يف عاللم الفخاملة والرقي 
والجملال. وأخراً نود أن نشلكر 
القائملن علىل إدارة املعلرض ملا 
ضيافلة  حسلن  ملن  يقدمونله 
وإدارة وتطويلر بشلكل ملحوظ 
مملا سلاهم ويسلاهم يف زيلادة 
نجاح وسلمعة املعلرض إقليمياً 

وعامليلًا«.
املفتاح،  ونيابًة علن مجوهلرات 
عبدالرحملن  السليد  قلال 
إدارة  مجللس  رئيلس  املفتلاح- 
كل  »يف  املفتلاح:  مجموعلة 
أترّقلب معلرض الدوحلة  علام، 
مللا  والسلاعات  للمجوهلرات 
وأجلد  واسلع،  صلدى  ملن  لله 

ولقلاء  لاطلاع  فرصلة  فيله 

علدد ملن املعروفلن يف املجلال، 

العديلد ملن  أّنله يجملع  حيلث 

التجاريلة  والعاملات  األسلماء 

تحت سلقف واحد. منلذ 1984، 

املفتلاح  مجوهلرات  يف  سلعدنا 

مناسلباتكم  نشلارككم  بلأن 

نرحلب  واليلوم  وأفراحكلم، 

مجوهلرات  قسلم  يف  بكلم 

الدوحلة  معلرض  يف  املفتلاح 

 2023 والسلاعات  للمجوهلرات 

ملن  جلزءا  بكوننلا  لنسلتمر 

وكملا  السلعيدة.  ذكرياتكلم 

عّودناكلم، يّرفنلا أن نقلّدم يف 

مجموعلة  املفتلاح  مجوهلرات 

ملن املجوهرات والسلاعات التي 

تتسلم بالفخامة والرقلي للعديد 

العاملية  التجاريلة  من العاملات 

أن  نتمنلى  والتلي  العلام،  لهلذا 

إعجابكلم«. تنلال 

االطالع على أبرز المقتنيات المعروضة من قبل الشركات القطرية والعالميةاالطالع على أبرز المقتنيات المعروضة من قبل الشركات القطرية والعالمية

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرضرئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرض

بدر الدرويش: منصة رئيسية ووحيدة لساعات رولكسالشيخ نواف بن ناصر: كل ما هو جديد في عالم الفخامة
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»مجوهرات الماجد«»مجوهرات الماجد«
تنفرد بإصدارات حصرية ونادرة خالل فعاليات 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023

حوار / حنان الغزواني

تنفلرد »مجوهلرات املاجد » يف النسلخة التاسلعة 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  ملن  علرة 

دور  أفخلم  ملن  تشلكيلة  بعلرض  والسلاعات، 

النلادرة  والسلاعات  التميلز  الفائقلة  املجوهلرات 

والحريلة، بما يتناسلب مع ذوق امللرأة القطرية 

الرفيلع، كونهلا عريلة وتتأللق بحرفيلة عاليلة 

وجلودة عامليلة، وتصوغهلا أناملل مهلرة صنلاع 

املجوهلرات الذيلن يتمتعلون بخرات كبلرة تصل 

إىل عقلود ملن الزملان.

ويف هلذا الصلدد قلال السليد جميلل بلن مهلدي 

مجوهلرات  إدارة  مجللس  رئيلس  نائلب  املاجلد، 

املاجلد: » نحلن متحمسلون جلدا إلقامة النسلخة 

19 ملن معلرض الدوحلة للمجوهرات والسلاعات 

الفاخلرة  التصاميلم  أحلدث  ولعلرض  مجلددا 

لعاملات تجارية عامليلة ومحلية«. وأضلاف قائا: 

لهلذا  والسلاعات  للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

العلام يكتسلب خصوصية وذلك النعقلاده مبارشة 

بعلد النسلخة االسلتثنائية لبطوللة كأس العاللم 

تحلول  نقطلة  تشلكل  التلي   2022 قطلر   FIFA

تاريخيلة للنهلوض بقطلاع السلياحة، واملعلرض 

فرصلة لقدرتنلا علىل اسلتقبال اللزوار ملن حول 

املميلز،  املهرجلان  هلذا  لحضلور  مجلدداً  العاللم 

وتكملن أهميلة املعلارض مثلل معلرض الدوحلة 

للمجوهلرات والسلاعات يف قدرتهلا علىل تحفيلز 

وتنشليط قطاعلات حيويلة أخلرى مثلل السلفر 

والضيافلة واألطعمة واملروبات وتجلارة التجزئة 

الفعاليلات. ومنظملي 

وحلول أكثلر السلاعات طلبلاً يف السلوق القطرية، 

قلد  املعقلدة  السلاعات  أن  جميلل  السليد  أكلد  

أصبحلت تصنلف كأيقونلة، والكثلر ملن النلاس 

يحبلون اقتناءهلا، وعلىل سلبيل املثلال فعماؤنلا 

–وكذللك   Patek Philippe  – سلاعات  يعشلقون 

 Parmigiani وسلاعات   F.P.Journe ماركلة 

الكثلر ملن  التلي تجلذب    Hulbot إىل  باإلضافلة 

الهلواة. كملا أشلار إىل أن مجموعلة املاجد سلوف 

تكشلف علن العديلد ملن املفاجآت خلال املعرض 

وتشلكيات فخملة وراقيلة ستدشلنها ألول مرة يف 

 . قطر

وتماشلياً ملع تقاليلد النسلخ السلابقة، أقاملت 

مجوهلرات املاجلد رشاكات حريلة جديلدة ملع 

عاملات ستكشلف النقلاب عنهلا خلال املعرض، 

التلي تعملل  امللاركات  العديلد ملن  إىل  باإلضافلة 

تحلت مظللة مجوهلرات املاجلد وتحقلق نجاحلا 

فريلداً يف السلوق القطلري، حيلث يقلدم العديلد 

ومجموعلات  جديلدة  تجاريلة  عاملات  منهلا 

محلدودة اإلصلدار وقطعلاً فنيلة رائعلة حريلة 

منفتحلون  دائملاً  »نحلن  ، موضحلا:   للمعلرض 

علىل فلرص النجلاح واألعملال الجديلة، ومقبلون 

علىل آفاق جديلدة للنملو، ودائما ملا نرصد خطط 

التوسلع املحليلة واإلقليميلة يف علدة مجلاالت عىل 

اهتماماتنلا«. قائملة 

الدعلوة  السليد جميلل   ويف ختلام حديثله وّجله 

للزوار املعلرض لزيلارة جنلاح الركلة، والتعرف 

املاجلد«  »مجوهلرات  تقّدمله  ملا  أحلدث  علىل 

لعّشلاق القطلع الثمينلة والقّيمة، حيلث يأخذهم 

الجنلاح يف رحللة فريلدة ملن األناقة مع تشلكيلة 

فريلدة ملن املجوهلرات.

جميل الماجد: الساعات المعقدة أصبحت أيقونة وتالقي إقباال كبيرا جميل الماجد: الساعات المعقدة أصبحت أيقونة وتالقي إقباال كبيرا 
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إبداعات Roberto Coin من المجوهرات الراقية 
في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2023 

نجحت عاملة املجوهلرات اإليطاليلة روبرتو كوين 

األزيلاء  عاللم  يف  ثلورة  إحلداث  يف   Roberto Coin

واملجوهلرات يف جميلع أنحلاء العاللم، فهلذا يعكس 

وفاخلرة  حريلة  قطلع  لتقديلم  رؤيتهلا  حقلاً 

تتخطلى حلدود التصميم التقليلدي. منذ تأسيسلها 

كويلن  روبرتلو  مجوهلرات  تطلورت   1996 علام 

الرئيسلية  االتجاهلات  لتعكلس  ملحلوٍظ  بشلكٍل 

يف عاللم املوضلة علىل ملر السلنن، فتنتلج ماركلة 

روبرتلو كويلن أكثر من 600 تصميلم جديد كل عام، 

كجهلوٍد مبذولٍة إلرضلاء وتلبيلة األذواق والصيحات 

املختلفلة يف جميلع أنحلاء العاللم.

ويف إطار اسلتعداداتها الكبرة للمشلاركة يف النسخة 

19 ملن معلرض الدوحلة للمجوهلرات والسلاعات 

ملن خلال وكيلهلا الحلري يف قطلر »مجوهلرات 

املاجلد«، كشلفت »روبرتلو كوين« علن مجموعتها 

الجديلدة التلي تألقلت بسلمات إبداعيلة وتصميمية 

وتقنيلة متفوقلة تجلذب انتبلاه العماء ملن محبي 

. لتميز ا

مجموعة »برنسيس فالور«  
الفخامة على طبق من ماس

بالخطلوط  فلاور«  »برنسليس  مجموعلة  تتميلز 

الذهبيلة امللتويلة التي تهيملن عىل مختللف قطعها 

اإلبداعيلة. وتلرز الزهلرة يف هلذه التشلكيلة تحديداً 

كعنلر أسلايس، لتغلدو كل قطعة تميمة سلاحرة 

ينفلرد بهلا عشلاق األناقة.

مثلل أملرة البندقيلة، تنتملي مجموعلة برنسليس 

اإلبداعيلة  الباقلة  إىل   Princess Flower فلاور 

لتشلكيات عائللة برنسليس. تملت إعلادة صياغلة 

الزهلرة املصنوعلة ملن امللاس، التلي تزّيلن باقلي 

مجوهلرات مجموعلة برنسليس، لتصبلح النقطلة 

املحوريلة والبصملة التلي تميز كّل قطلع املجموعة. 

يف هلذه املجموعلة جسلد املبلدع روبرتلو مراحلل 

التطلور الطبيعلي للزهلرة ملن النملو إىل أن تتفّتلح 

لتخطلف األنظلار بروعتهلا.

يعلرض الغلاف الداخلي للزهلرة جميلع املمّيلزات 

املصنوعلة من الذهلب واألحجلار الكريملة الثمينة. 

كملا ُتسلتخَدم خاصيلة السللك امللتوي ملرّة أخرى 

هنلا يف هيلكل القطعلة، لصنلع إطلار ثاثلي األبعاد 

يحتضلن الزهلرة بأناقلة تاّمة. 

تلم تصميلم كل ملن الجلزء الخارجلي ملن الزهلرة 

والهيلكل الداخلي بتقنيلة ثاثيلة األبعلاد لضملان 

الحرفيلون  قلام  كملا  للعنلارص.  املثاليلة  النسلب 

بتجميلع الجواهلر، واحلدة تللو األخرى، زهلرة تلو 

األخلرى.

عمليلة اإلنتلاج الخاصلة هلذه تجعلل كل زهلرة يف 

املجموعلة مثال للتلوازن والرقة، تماًملا مثل األزهار 

الطبيعة. يف 

املتميز يف هلذه املجوهرات أنها تليق بكل املناسلبات، 

كما ُتعّد الخيار املثايل للسليدات ملن كل األعمار.

ويمكنك أن تنسلقيها مع القميلص األبيض والبايزر 

األنيقلة ألوقلات العملل، أو مع الكروب تلوب وتنورة 

الللMidi Skirt للخروجلات مع األصدقلاء. ويمكنك 

أن تتألقلي بها أيضلاً خال املناسلبات الكبلرة مثل 

األعيلاد، إذ ستشلّكل اإلضافلة املثاليلة إىل فسلتانك 

األسلود الناعلم، كملا أنها تضفلي الريلق واللمعان 

اللذي تبحثن عنله يف إطاالت املسلاء.

الحرفية العالية
والتقنيات المتطورة

اشلتهر مصملم املجوهلرات اإليطلايل، روبرتلو ُكن 

وقدرتله  الرفيلع  الفنلي  بحسله   ،Roberto Coin

علىل اسلتباق السلوق بتصميماتله التلي تجمع بن 

والتقنيلات  الجذابلة  واألشلكال  العاليلة  الحرفيلة 

املتطلورة، سلواء يف تقطيلع امللاس أو يف التصميلم.

وقلد أسلهمت القيلم الجماليلة املتقنلة والتصاميلم 

إطاللًة  جوهلرة  كل  بمنلح  الخّابلة  التجريبيلة 

األناقلة  ملعنلى  فريلداً  مثلاالً  تشلّكل  اسلتثنائيًة 

واالبتلكار، األملر اللذي مّكلن العاملة خلال وقلت 

قيلايس ملن ترسليخ حضورها بلن مصاف أشلهر 

القطلاع. يف  العامليلة  األسلماء 

ويف هلذا الصدد قلال روبرتو كويلن إن »املوضة فن، 

لكلن لكلي تكون عىل املوضلة يجب أن تتمتلع بميزة 

االختاف علن الغر..«

مجموعة غنية بالرموز
 لطامللا نجلح روبرتلو كويلن يف العثور علىل مصادر 

إلهلام جديدة يسلتمدها ملن التنوع الغنلي يف العالم 

ملن حولله. جلاء كل ابتلكار ملن ابتكاراتله نتيجة 

لرحللة مليئلة بالفلرح والتجلدد يتعلرف فيهلا عىل 

الثقافلات واملؤثلرات متعلددة العرقيلات، ومن خال 

الطبيعلة يحقق توازنلاً رائعاً بن املايض واملسلتقبل، 

كل واحلدة ملن مجوهراته تلروي حكايلة مختلفة، 

حكايلة تحيطهلا هاللة مبهلرة ملن التميلز وهوية 

املتفرد. األسللوب 
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ميزون بوشرون تشارك في
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

يلّر ميلزون بلورشون أن تعللن علن مشلاركتها يف اللدورة التاسلعة 

علرة من معلرض الدوحلة للمجوهرات والسلاعات اللذي يضّم كّل 

علام أكثلر ملن خمسلمائة عاملة تجاريلة عاملية فاخلرة من 

جميلع أنحلاء العاللم. فعلىل ملدار سلّتة أيام، سليحظى 

اكتشلاف  بفرصلة  والسلاعات  املجوهلرات  خلراء 

إبداعلات فريلدة وأحجلار كريملة مبهلرة معروضة 

للمعلارض  الدوحلة  بمركلز  قاعلات  خملس  يف 

واملؤتملرات يف حلّي الخليلج الغربلي.

بلورشون  تعلرض  سلوف  الحلدث،  هلذا  يف 

مجموعلة مختارة ملن القطع ملن مجموعة 

  Histoire de Style New Maharajahs

املسلتلهمة ملن أكلر طلبّيلة خاصلة علىل 

والتلي  فانلدوم،  سلاحة  تاريلخ  يف  اإلطلاق 

قّدمهلا مهراجلا باتيلاال يف علام 1928، وأيضلاً 

 Histoire de Style Art Déco مجموعلة  ملن 

املسلتوحاة ملن حقبلة الفلّن التزيينلّي وأرشليف 

الغنلّي. اللدار 

وإىل جانلب عرض قطلع املجوهرات الراقية الشلهرة، 

تكشلف الدار أيضلاً عن أحلدث إبداعاتها ملن مجموعة 

إطلاق  قبلل  أوىل  ملحلة  يف    Serpent Bohème Solarité

املجموعلة رسلمياً يف ملارس 2023.

كما سلتتاح لللزوار الفرصلة للتعرّف علىل خرة بلورشون الفريدة 

ملن نوعها، وكيلف تعيلد املديلرة اإلبداعية كلر شلوان تقديلم القطع 

التاريخيلة التلي يزخلر بهلا أرشليف اللدار إلنشلاء إبداعلات عرية 

ز. بامتيا

تتوفر مجموعة املجوهرات الراقية من Boucheron    بورشون حريًّا لدى جناح فيفتي ون إيست يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023.

حول
بوشرون

دار بلورشون أنشلأها فريدريلك بلورشون علام 1858 نملت وتطّورت علىل أيدي أربعلة أجيال من 

األبنلاء واألحفلاد املبارشيلن. وكان بلورشون صاحب رؤيلة نافلذة يف التصميم وواحلدا من أعظم 

الصاغلة املعارصيلن الذين افتتحوا متاجرهم يف سلاحة فانلدوم لتكون بورشون تجسليدا لامتياز 

يف املجوهلرات، وصناعلة السلاعات. أما أسللوب بورشون فهو حلّر وجريء، حيث تسلتمّر الدار يف 

ابتلكار التصاميلم التي تصبح من أهّم كاسليكيات املسلتقبل. لدى بلورشون حاليلاً 85 بوتيكاً يف 

أنحلاء العالم. بلورشون تنتمي إىل مجموعلة الرفاهيلة العاملية كرينغ.
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داماس للمجوهرات تعلن عن مشاركتها في الدورة داماس للمجوهرات تعلن عن مشاركتها في الدورة 1919  
من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في قطرمن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في قطر

الصالون األزرق 
يجمع معاني األناقة والفخامة في جناحه

أعلنت داملاس للمجوهلرات، دار تصميلم املجوهرات، 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  يف  مشلاركتها  علن 

والسلاعات يف دورتله التاسلعة علرة، اللذي يقام يف 

مركلز املعلارض واملؤتملرات يف الدوحلة. 

ترحلب داملاس باللزوار يف صالونهلا اللذي يعلّر عن 

هويتهلا الجديلدة، بحيلث يعكلس التصميلم اللذي تم 

اتباعله مؤخرًا يف الدوللة يف متجري داملاس يف الدوحة 

اللذيلن تلم افتتاحهملا يف علام 2022 يف بلاس فاندوم 

ملول يف لوسلييل ومول قطلر.  يتمّيز املفهلوم املصمم 

بأسللوب رائلع، واملسلتوحى ملن األللوان الطبيعيلة 

للرملال باللونلن البيلج والذهبلي، باألنملاط العربيلة 

واملنحنيلات الناعملة التلي تجسلد الحركلة الرشليقة 

لكثبلان الصحلراء يف املنطقلة، ويحاكلي الدخلول إىل 

حقيبلة مجوهلرات جميللة تعلرض ابتلكارات اللدار 

الحريلة والفخملة. 

وملن بلن االبتلكارات املعروضلة يف معلرض الدوحلة 

للمجوهلرات والسلاعات القطلع ملن مجموعلة أللف 

للمجوهلرات الرفيعلة، والتلي سليكون الكشلف عنها 

لحظلة مرتقبلة للغايلة خلال املعلرض. تلم تزيلن 

هلذه املجموعة املميلزة باألمللاس املتألق لتمثيلل الثقة 

والزملرد املهيب لتمثيلل القوة، والروبلي باللون الداكن 

الزاهلي، وهلي مصمملة  والياقلوت  الحلب،  لتمثيلل 

تصميلم  يتميلز  واسلتقالها.  امللرأة  لتمكلن  كرملز 

هلذه املجموعلة بحلرف األلف وهلو الحلرف األول من 

األبجديلة العربيلة، واللذي يعتلر علىل نطلاق واسلع 

األصلل واألسلاس وبدايلة كل يشء. وتعتلر داملاس 

مجموعلة أللف احتفاالً بلكل النسلاء، فهلي تؤمن أن 

كل املرأة هلي بالفعلل أللف، أي فلرد واثلق ملن ذاته 

ولديله طبلاع فريلدة، ناهيلك علن أنهلا ذات جلذور 

راسلخة ال تتزعزع، وتسلتند إىل أسلس قوية راسلخة. 

ويتجسلد جوهلر أللف يف الوجله اإلعانلي للمجموعة، 

مهلرة  التعريلف  علن  الغنيلة  التليفزيونيلة  املذيعلة 

عبدالعزيلز، التلي تمهلد الطريلق ألجيلال أصغر سلًنا 

اللواتلي يرغبلن يف خلوض  الطامحلات  النسلاء  ملن 

حيلاة مهنيلة ملن خلال االسلتفادة ملن موهبتهلن.

يشلر املديلر التنفيلذي لركة داملاس للوك برموند: 

الدوحلة  معلرض  يف  باملشلاركة  فخلورون  »نحلن 

للمجوهلرات والسلاعات، ونؤمن بأهميتله كواحد من 

أبرز وأفخلم املعلارض يف املنطقة لصناعلة املجوهرات 

داملاس عاقتهلا ملع عمائهلا  والسلاعات. وتقلدر 

كبلرة،  إمكانلات  السلوق  هلذا  يف  وتلرى  القطريلن 

كملا اتضلح ملن افتتلاح متجرينلا الجديديلن يف عام 

2022 واللذيلن أبلرزا هويتنلا الجديلدة، ونحن نخطط 

الفتتلاح مزيلد ملن املتاجلر يف املسلتقبل«

ألكثلر ملن 40 عاًملا ، كان الصاللون األزرق 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  طليعلة  يف 

والسلاعات، وحافلظ علىل مكانتله كممثلل 

املجوهلرات  لصائغلي  املسلتوى  رفيلع 

والعاملات التجاريلة العامليلة واملصممن من 

العاللم. حلول 

لللدورة  االنضملام  األزرق  الصاللون  يسلعد 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  ملن   19 اللل 

والسلاعات، واللذي سليضم أحلدث مجموعة 

ذات  والسلاعات  املجوهلرات  ملاركات  ملن 

اإلصلدار املحدود من بلن العاملات التجارية 

الفاخلرة األخرى. وسليقدم الصاللون األزرق 

يف هذه النسلخة تشلكيلة واسلعة من أشلهر 

السلاعات  عاللم  يف  التجاريلة  العاملات 

الفاخلرة. واملجوهلرات 

كان الصاللون األزرق جلزًءا من هلذا املعرض 

حيلث   ،  2004 علام  بدايتله  منلذ  الفريلد 

قلدم للجمهلور أكثلر القطلع تميلزًا وقيملة. 

ويسلتمر الصاللون األزرق يف النمو من قوة إىل 

أخلرى من خال التحسلينات املسلتمرة وبناء 

العاقلات ملع أهلم العاملات التجاريلة ملع 

اللركاء، وسلوف يشلارك باملعلرض أفضلل 

 Zenith  :عاماتله التجاريلة ، وبعلض منهلا

و    Luis Erard و   Breitling و    BOVET و  

و   Maurice Lacroix و   Korlofe و   MB&F

Louis Erard و Ouzounia، ملن بلن الكثلر 

ملن العاملات التجارية املشلهورة من جميع 

العالم. أنحلاء 

والسلاعات  للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

العارضلن  بلن  املتزايلد  االهتملام  يعكلس 

الدوليلن تجلاه الحلدث، واللذي علزز بالفعل 

سلمعته كواحد ملن أهم معلارض املجوهرات 

والسلاعات الفاخرة يف الرق األوسلط، حيث 

تعلرض العاملات التجارية العاملية املشلاركة 

أعمالهلا  أرقلى  األزرق،  الصاللون  جنلاح  يف 

الفريلدة،  وقطعهلا  الخاصلة  وإصداراتهلا 

جنًبلا إىل جنب ملع أكثر مصمملي املجوهرات 

املحليلن املوهوبلن. يسلعدنا أن نكلون جزءا 

من النسلخة التاسلعة عرة ملعلرض الدوحة 

 25 حتلى   20 ملن  والسلاعات  للمجوهلرات 

فرايلر، كونلوا علىل املوعد.
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