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دار

اإعداد: حنان الغزواين

 في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات  في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 20232023

مصممون قطريون يضيفون بصمتهم اإلبداعيةمصممون قطريون يضيفون بصمتهم اإلبداعية

مجوهرات كلير دي لون
تسـعى مجوهـرات »كلري دي لون« التي أسسـتها 
عـام  يف  السـعدي  أسـماء  القطريـة  املصممـة 
2017،  إلبـداع تحـف فنية من املجوهـرات، حيث 
تبـدأ كل قطعـة برسـوم تخطيطية تعكـس رؤية 
العميـل حتـى تصل إىل الشـكل النهائـي للقطعة. 
ويمكـن أن تسـتغرق القطعـة املصنوعـة يدويـاً 
مـا بـن 30 يومـاً و3 أشـهر يتـم خاللهـا منـح 
األولويـة الرئيسـية للجـودة واإلتقـان يف جميـع 

التصميم.  مراحـل 

مجوهرات دي تروف
املميـزة  بقطعهـا  املجوهـرات  هـذه  تتميـز 
املسـتوحاة مـن عنـارص الطبيعـة، باإلضافـة إىل 
تقديـم تصاميـم ذات رؤية عرصيـة للمجوهرات 
ذات األسـماء الشـهرية، ولكـن هـذه املـرة مـع 
االسـتعانة باألملاس األنيـق واملتديل مـن الحروف. 
وتتميز مجوهـرات دي تروف أيضـاً بمجموعاتها 
الخاصـة باألطفـال واملصممـة خصيصـاً لتلبيـة 

اهتماماتهـم.

مجوهرات غند
سـوف يجـد الرجـال ممـن يبحثـون عـن أزرار 
أكمـام ال مثيل لها ألثوابهـم بغيتهم يف مجوهرات 
»غنـد«، وهـي عالمة تقـدم مجموعـة فريدة من 
أزرار األكمـام التـي تعتمد عىل األحجـار الكريمة 
Blue La� و Black Onyx  وشـبه الكريمـة مثـل 

pis و Malachite  و Mother of Pearl. وتسـعى 
وهمـا  املناعـي،  وجواهـر  حصـة  الشـقيقتان 
»غنـد«  مجوهـرات  لجعـل  العالمـة،  مؤسسـتا 
إحـدى أشـهر العالمـات التـي تقـدم مجوهـرات 

فاخـرة ولكـن بأسـعار معقولة.  

مجوهرات »أيتش« 
مـن  تصاميمهـا  املجوهـرات  هـذه  وتسـتلهم 
الـراث القطري، حيـث تقدم مجوهـرات »أيتش« 
قطعـاً أنيقـة تعـر عـن االعتـزاز بتاريـخ قطـر 
املصمـم  شـارك  وقـد  ومسـتقبلها.  وحارضهـا 
يف  بمجموعتـه  املحمـد،  حمـد  األعمـال،  ورائـد 
معـارض للمجوهـرات يف جميـع أنحـاء العالـم، 
وهـو يتعـاون كثـرياً مـع فنانـن آخريـن إلبداع 

فريـدة.  ومجوهـرات  تصاميـم 

مجوهرات حصة
لـن يـرى زوار جناح مجوهرات حصة املشـغوالت 
واألعمـال اليدويـة الرائعـة فقط، بل سـيتعرفون 
أيضـاً عـىل العنارص الحيويـة التي تشـكل ثقافة 
قطـر وتراثهـا. وبدايـة من نبـات املشـموم الذي 
يرمز إىل السـعادة وصوالً إىل مجموعـة »بطولة«، 
العالمـة  وهـي مصممـة  املـال-  سـمرية  تدمـج 
والقـوة اإلبداعيـة الدافعـة لها- تفاصيـل دقيقة 
يف تصاميمهـا، ممـا ينتـج عنـه قطـع مذهلـة 

تتميـز باألصالـة واإلبداع.

مجوهرات ليلى عصام
تأسسـت مجوهـرات ليىل عصـام الراقيـة يف عام 
الفـن    »Anything Art« شـعار  تحـت   ،2014
يكمـن يف كل يشء(، وتديرهـا املصممـة واملديـرة 
اإلبداعيـة ليـىل أبـو عيىس. ونظـرا ألنهـا ولدت يف 
بيئـة متعـددة الثقافـات، وعاشـت يف العديـد من 
بلدان العالم، تسـتحرض املصممـة الواعدة العديد 

مـن العنـارص الثقافيـة املتنوعـة يف أعمالها. 

مجوهرات مداد
التـي  »مـداد«  مجوهـرات  تصاميـم  تتمحـور 
اللـه يوسـف فخـرو، حـول فـن  أسسـها عبـد 
إطـالق  وعنـد  اإلسـالمية.  والتصاميـم  الخـط 
العالمـة، كان مؤسسـها وهو فنان ورائـد أعمال 
يسـعى باألسـاس إىل خلق أجـواء مـن األلفة بن 
النـاس وبـن أشـكال الفـن التاريخية، بمـا يتيح 
ارتـداء هذه األشـكال ودمجها يف الحيـاة اليومية. 
وباإلضافـة إىل فن الخـط، تسـتعن العالمة أيضاً 
بتصاميم السـدو عر اسـتخدام مـواد ثمينة مثل 

أم اللؤلـؤ. 

مجوهرات نوف
تعـرض نـوف املري مجموعـة متنوعة مـن القطع 
املصنوعـة مـن مـواد مختلفـة وأحجـار كريمة، 
وحتـى  التجريديـة  الرسـوم  مـن  بدايـة  وذلـك 
القطـع ذات الطابـع األنثوي. وتتميـز مجوهرات 
والـراث  الطبيعـة  عنـارص  باسـتلهام  نـوف 
تتفاعـل  مـا  دائمـاً  وهـي  واملجتمعـي.  الثقـايف 
اإلبداعيـة  أعمالهـا  يف  الخاصـة  املناسـبات  مـع 
مثـل »اليـوم الوطنـي لدولـة قطـر« حيـث تقدم 
مجموعـات تسـتلهم الـروح الوطنيـة وتحتفـي 

بهـذه املناسـبة الوطنيـة الكبـرية.

مجوهرات سويره 
تشـارك مجوهرات سـويره التي تأسسـت يف عام 
2020 للمـرة األوىل يف معرض الدوحة للمجوهرات 
والسـاعات، وهـي تقـدم العديد مـن املجموعات 
التـي تأتـي عىل شـكل »قلب« مـع االعتمـاد عىل 
زوايـا حـادة تعكـس حالة مـن اللطف اإلنسـاني 
بشـكل  والطمأنينـة  الثقـة  فيـه  تمتـزج  الـذي 

متوازن. 

مجوهرات تريفوجليو 
تختـص مجوهـرات تريفوجليو، والتي أسسـتها 
بتصميـم  العطيـة،  فجـر  القطريـة  املصممـة 
الجلديـة.  اليـد  وحقائـب  الفاخـرة  املجوهـرات 
وتتميـز مجوهـرات العالمة بتصاميمهـا الخاصة 
يتـم  والتـي  األوراق  رباعيـة  الرسـيم  بزهـرة 
الـورود  إىل  باإلضافـة  اللؤلـؤ،  بحبـات  تزيينهـا 
الوقـت  يف  وأنيقـاً  سـاحراً  رمـزاً  تعتـر  والتـي 

نفسـه.

المصممين  مبادرة  تقدم 
أطلقتها  التي  القطريين 
أصبحت  والتي  للسياحة  قطر 
معرض  ضمن  أساسيًا  مكونًا 

الدوحة للمجوهرات والساعات، 
في  المعة  قطرية  مواهب   10
تتألق  حيث  التصميم  عالم 
وسط  وحضورها  بمجموعاتها 

صناعة  في  العالمات  أشهر 
المجوهرات والساعات. ويمكن 
الوصول إلى هؤالء المصممين 
في  والواعدين  الموهوبين 

لهم  المخصصة  األجنحة 
بالمعرض الذي يقام في مركز 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 
في الفترة من 20 إلى 25 فبراير.
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Hublot تمزج بين المواد النفيسة والتقنيات العالية  

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

المدير  تيديسكي  دافيد  بحضور 
كشفت  حيث  لهوبلو،  اإلقليمي 
التي  المتنوعة،  تشكيالتها  عن 
تلبي مختلف األذواق والتوجهات 

المختلفة لعشاق الساعات.
»نفتخـر  تيديسـكي:  دافيـد  قـال  الوطـن،  لــ  حـوار  ويف 
بمشـاركتنا يف معـرض الدوحة للسـاعات واملجوهـرات لتقديم 
سـاعاتنا الجديـدة التـي ترّكز عىل املـواد االسـتثنائية واإلبداع. 
ونحـن سـعداء برشاكتنا مـع مجوهـرات املاجد، حيـث ترتكز 
رشاكتنـا معهـم عىل االحـرام املتبادل والشـغف بالسـاعات«.

الدوحـة  معـرض  يف   Hublot هوبلـو  إبداعـات  أحـدث  وعـن 
للسـاعات واملجوهـرات 2023، قـال تيديسـكي: »هذه السـنة 
هـي مميـزة لنـا ألننـا نقـدم مجموعـة جديـدة التـي تسـمى 
 The Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Yellow
Neon SAXEM، مـا املقصـود بـ SAXEM؟ إنها تعني أكسـيد 
األلومنيوم الياقـوت واملعادن األرضية النـادرة. باختصار ، إنها 
سـبيكة مـن أكسـيد األلومنيـوم ، املكـون األسـايس للياقوت، 

مـع عنـارص نـادرة مثـل الثوليـوم والهومليـوم والكروم. 
 The Hublot Big Bang Unico Sorai  املحـدودة اإلصـدار يف 
100 قطعـة فقـط،  Classic Fussion Originals التـي تالقـي 
إقبـاال كبرياً، مشـرياً إىل أن دار »هوبلـو Hublot« ال تتوقف عن 
سـعيها الدائم نحـو التطور واالبتكار، سـواء مـن ناحية املواد 
السـنة  املبتكـرة واملبدعـة. وهـذه  التصاميـم  أو  املسـتخدمة 
هنـاك نمـاذج طرحتهـا الـدار، مثـاالً عـىل تفوقهـا الدائـم يف 

صناعـة السـاعات املميـزة التصميـم والشـديدة الدقة. 
وأضـاف: »2022 كان عامـاً حافـاًل باإلنجـازات بالنسـبة إىل 
عالمـة هوبلـو يف الدوحـة بما أّننـا افتتحنـا متجراً رئيسـّياً يف 
بـالس فانـدوم وكوننـا امليقاتـي الرسـمي يف مباريـات بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم قطـر. ويرّسنـي تعزيـز حضورنا يف 
هذه السـوق الهامـة حيث لدينـا قاعدة عمالء مهمـة وقوية«.

وعـن خطها من السـاعات النسـائية قـال: نحن قريبـون جداً 
مـن زبائننـا يف الرشق األوسـط، واملرأة العربية تحب السـاعات 
بشـكل كبري وتحـب هوبلـو Hublot. هـي تهمنا بشـكل كبري 

ألنهـا تشـكل أكر نسـبة مـن عمالئنـا، كمـا لدينـا عالقات 
مميـزة مـع املـرأة يف الرشق األوسـط.

بالنسـبة  األوسـط  الـرشق  أهميـة  تيديسـكس عـىل  وأكـد 
للعالمـة وخاصة السـوق القطـري قائال »قطر سـوق كبرية 
لنـا. نحـن متواجدون هنـا منذ فـرة طويلة نحظـى برشيك 
يشـاركنا نفـس الشـغف ويسـاعدنا عـىل تعزيـز تواجدنـا 
بشـكل أقوى. وبالتعـاون مع مجوهرات املاجـد وبعد النجاح 
الـذي حققتـه سـاعاتها تعمل هوبلـو عىل تطويـر مجموعة 

إصـدارات حرصيـة تـم الكشـف عنها خـالل هـذا العام. 
هوبلو 

يتـم التعريـف عىل هوبلـو التي تأسسـت يف سـويرسا يف عام 
١٩٨٠، مـن خـالل إبداعهـا الذي بـدأ بمزيـج مبتكـر للغاية 
مـن الذهـب واملطـاط. ينبـع »فّن االنصهـار« هذا مـن خيال 
رئيسـه البـرصي، جان-كلـود بيفـري، وقـد دفعـه الرئيـس 

التنفيـذي ريـكاردو غوادالوبـي إىل األمـام منذ عـام ٢٠١٢.
مّهـد إطالق موديـل بيغ بانـغ األيقوني يف عـام ٢٠٠٥ الحائز 
عـىل العديـد مـن الجوائـز الطريق ملجموعـات رائـدة جديدة 
)كالسـيك فيوجـن وسـبرييت أوف بيغ بانـغ(، ذات تعقيدات 
تـراوح مـن البسـيطة إىل املعّقدة للغايـة، مما أّسـس هوية 
دار صناعـة السـاعات السـويرسية وضمـن نموهـا املثـري 

لإلعجاب.
حريصـة عـىل الحفـاظ عـىل خرتهـا التقليديـة واملتطورة، 
وتبًعـا لفلسـفتها »كـن أول ومختلـف وفريـد«، تبقى رشكة 
صناعـة السـاعات السـويرسية يف الطليعـة باسـتمرار، من 
املقـاوم  املـواد )ذهـب ماجيـك غولـد  ابتكاراتهـا يف  خـالل 
للخـدش، والسـرياميك يف ألـوان نابضـة بالحيـاة، والصفـري 
األزرق( وإنشـاء آليـات خاّصـة بهـا )اونيكـو، ميـكا-١٠، 

توربّيـون(.



3 الخميس 23  فبراير  2023

فيفتي ون إيست يقّدم أرقى وأحدث القطع فيفتي ون إيست يقّدم أرقى وأحدث القطع 

خالل»معرض الدوحة للمجوهرات والساعات«خالل»معرض الدوحة للمجوهرات والساعات«

يرّحـب فيفتي ون إيسـت بـزّواره ليقـّدم لهم 
أرقـى الخدمـات والخـرات البـارزة يف جناحه 
الفاخـر الـذي يعـرض مجموعـات ال تضاهى 
عالمـات  مـن  والسـاعات  املجوهـرات  مـن 
رولكـس،  مـن  كل  تعـرض  عامليـة.  تجاريـة 
وتيـودور  وبـورشون،   ،CHANEL وشـانيل 
أجنحتهـا  يف  وإبداعاتهـا  تشـكيالتها  أحـدث 
عرصيـة  أسـماء  تشـارك  بينمـا  الخاصـة، 
أخـرى يف مسـاحة مخّصصـة وتشـمل عـزة 
فهمـي، ودايفيـد يورمان، وفلمنـك باي طرفة 
جويـل،  بـاي  وجـاي  وجينيسـيا،  عيتانـي، 
والم - وهـي العالمـة التجاريـة مـن فيفتـي 
ون إيسـت، وبيريو ميالنـو، وذي ليتـل فروغ، 

توفكنجيـان. وإيفـان  ووولـف، 
ويف هـذا السـياق، قـال السـيد بـدر الدرويش، 
رئيس مجلـس اإلدارة واملدير التنفيذي لفيفتي 
ون إيسـت: »إنـه ملـن دواعي رسورنـا أن نعود 
إىل معـرض الدوحـة للمجوهـرات والسـاعات 
يف نسـخته الــ 19 بعـد أن دعمنـا وشـاهدنا، 

بفخـٍر كبـرٍي، كيف نمـا هـذا الحـدث الضخم 
مكانتـه  عـىل  ليؤّكـد  نجـاح  إىل  نجـاح  مـن 
املنطقـة،  يف  الفعاليـات  أهـم  بـن  الرياديـة 
ويسـلّط الضـوء عـىل أهمّيـة قطـر كوجهـة 
رئيسـية ملحّبي املجوهرات والسـاعات الراقية. 
وتتجـىّل هـذه الثقـة أيًضـا بمشـاركة العديد 
مـن العالمات التجاريـة العريقة التـي نمّثلها، 
ومنهـا عـىل سـبيل املثـال رولكـس التـي تعّد 
املعـرض منصـة رئيسـية ووحيـدة، إىل جانب 
معـرض جنيف للسـاعات والعجائـب، لعرض 

ابتكاراتها«. أحـدث 
وأضـاف: »يحدونـا أمـل صـادق يف اسـتقبال 
العـام  هـذا  جناحنـا  يف  األعـزاء  عمالئنـا 
الستكشـاف أحـدث اإلصـدارات مـن عالمـات 
تجاريـة عامليـة رائـدة، والتـي يكشـف العديد 
منهـا للمـرة األوىل يف العالـم، إىل جانب حسـن 
املمتـازة  البيـع  بعـد  مـا  وخدمـة  الضيافـة 
متمّيـزة  العـام  هـذا  نسـخة  وتأتـي  لدينـا. 
بشـكل خـاص بعد فـرة وجيـزة مـن مرحلة 
أتيحـت  الحبيبـة،  دولتنـا  تاريـخ  يف  مهمـة 
جمالهـا  السـتعراض  لقطـر  الفرصـة  فيهـا 
وقدراتهـا أمـام جمهـور عاملـي خـالل بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم FIFA قطـر 2022 
بالشـكر  نتوجـه  املناسـبة،  هـذه  ويف   .TM
والتقديـر للمنّظمـن والقائمـن عـىل املعرض 
عـىل جهودهـم املتواصلـة، ورؤيتهـم الثاقبة، 

العـايل.« واحرافهـم 
ُتقـدِّم رولكـس يف جناحها املخّصص تشـكيلة 
بربتشـوال  أويسـر  إصـدارات  مـن  واسـعة 
كان،  معصـٍم  أي  مـع  لتتـالءم  وتشـيليني 
باإلضافـة إىل بعـض من أحدث السـاعات التي 
تم عرضهـا خالل معـرض »جنيف للسـاعات 
والعجائـب 2022«. تسـلّط مجموعـة رولكس 
مـن السـاعات املرموقـة عاليـة الدقـة الضوء 
صناعـة  عالـم  يف  واإلبـداع  التفـاؤل  عـىل 
السـمات  تعزيـز  يف  وتسـتمر  السـاعات. 
يف  الشـهرية  لسـاعاتها  والتقنيـة  الجماليـة 
ظـل سـعيها الدائـم إىل بلوغ االمتيـاز وتخطي 
الحـدود واالرتقـاء إىل أعىل املسـتويات والوفاء 
بـذات الوعـد يف تقديـم جـودة اسـتثنائية ملـا 
تتمتـع بـه مشـاغلها الداخليـة مـن خـرة يف 

إتقـان صناعـة السـاعات إتقاًنـا محكًمـا.
 CHANEL يف نسـخة هـذا العام، تقوم شـانيل
رحـب  بمفهـوم  جناحهـا  تصميـم  بإعـادة 
وأّخـاذ يحمـل ضيوفهـا يف رحلـة خياليـة تبدأ 
سـاحة   18 يف  الشـهري  عنوانهـا  نافـذة  مـن 
ڤاندوم، وتكشـف عـن رؤيـة بانورامية لقطع 
مجوهـرات راقيـة واسـتثنائية، ومجموعـات 
أخـرى أيقونيـة، وسـاعات رمزيـة. أمـا أبـرز 

مـا سـتقّدمه الـدار العريقـة خـالل املعـرض 
فهـو مجموعـة »COLLECTION N°5« وهي 
أول مجموعـة مجوهـرات راقية عـىل اإلطالق 
تخّصـص بالكامـل لهـذا الرقـم الرمـزي )5(، 
والتـي تـم ابتكارهـا احتفااًل بمـرور 100 عام 
 CHANEL تقـّدم شـانيل   .N°5 العطـر  عـىل 
Première Édition Origina� سـاعة  أيًضـا 
le، وهـي عبـارة عـن إصـدار جديـد لسـاعة 
بروميـري، أوىل السـاعات التـي أطلقتهـا الدار 
يف عـام 1987، لتعيـد طرحهـا يف عـام 2022 
بنفـس تصميـم نسـختها األصليـة ورموزها 

الزمن. عـىل  العصيـة 
بـورشون  دار  تعـرض  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
تشـيكلة رائعـة مـن مجموعة حكاية أسـلوب 
- املهراجـات الجـدد للمجوهـرات الراقيـة من 
العـام 2022 التـي تعـّد تكريًمـا ألكـر طلبية 
خاصـة يف تاريـخ سـاحة ڤانـدوم حيـث تـم 
تكليـف العالمـة التجاريـة بهـا يف عـام 1928 
مـن قبـل مهراجـا باتيـاال. باإلضافـة إىل ذلك، 
تعـرض الـدار الفرنسـية قطًعا مـن مجموعة 
حكايـة   ،2021 لعـام  الراقيـة  املجوهـرات 
أسـلوب - آرت ديكو، املسـتلهمة من أرشيفها 
مـن تلـك الحقبـة لتحتفـي بالـروح، والخّط، 
والبسـاطة األصيلة يف وقت كان فيه األسـلوب 
هـو سـّيد التعبـري. أخـرًيا وليـس آخـرًا، تقّدم 
بـورشون أيًضـا أحـدث إبداعاتهـا األخرى من 
Solar�  مجموعة »سـريبان بوهيم سـوالريتيه
ité Bohème Serpent« التـي تتضّمـن قطـع 
فريـدة ورائعـة مثل حلقات ضخمة مسـتعارة 
من شـكل الشـمس، وأقـراط متباينـة تتفتح 
خلـف األذن، وعقـد مذهل بزخارفه املنعكسـة 

عـىل مـدار 360 درجة.
يف الركـن الخـاص لتيـودور، تعـرض رشكـة 
أحـدث  السـويرسية  السـاعات  صناعـة 
املوديـالت التـي قّدمتها خالل معـرض »جنيف 
للسـاعات والعجائـب 2022«، جنًبـا إىل جنـب 
إصدارهـا  تـم  التـي  األخـرى  املوديـالت  مـع 
يف صيـف 2022 بمـا يف ذلـك سـاعة »رانجـر« 
املغامـرة  بـروح  تحتفـي  التـي  الجديـدة، 
الجريئـة التـي حدثـت قبـل 70 عاًمـا، وأيًضا 
إصـدار »بيالغـوس 39«، وهي سـاعة متعّددة 
االسـتعمال تقف عـىل مفرق طرق بـن عالم 

الغـوص التقنـي والتطـّور الحـرضي.
يف  الجنـاح  زّوار  سيكتشـفه  مـا  أبـرز  ومـن 
نسـخة هـذا العـام هـو مجموعـة »عجائـب 
الطبيعـة املُعـاد تصّورهـا«، أحـدث مجموعة 
من عـزة فهمي والتـي تقّدم تشـكيلة مختارة 
مـن القطـع الفريـدة واملزّينة بأحجـار نابضة 
قطعـة.  كل  عـىل  الحيويـة  تضفـي  بالحيـاة 
مـن الثعابـن إىل العيـون، والنجـوم واألزهـار 
والرمـوز األخرى املسـتوحاة من كالسـيكيات 
العالمـة التجاريـة، تجّسـد املجموعة مشـاعر 

وفرح. إيجابيـة  كلّهـا 
أيًضـا  يورمـان  دايفيـد  عالمـة  وتعـود  هـذا 
والفـن  املوضـة  تدمـج  رائعـة  بمجموعـات 
املميـزة،  التصميـم  مفاهيـم  يف  واملجوهـرات 
كيبـل،  األيقونيـة،  مجموعتهـا  ذلـك  يف  بمـا 
التـي تتميـز بخيـوط معدنيـة فرديـة ملتوية 
باألحجـار  مرّصعـة  أطـراف  مـع  حلزونيـة 
التجاريـة  العالمـة  تقـّدم  امللونـة.  الكريمـة 
األمريكيـة أيًضـا مجموعـات أساسـية أخرى 
بمـا يف ذلـك كـروس أوفـر، وبافيـه فلكـس، 

وكاراليـل. وليكسـينغتون، 
أيًضـا ألول مـرة  إيسـت  فيفتـي ون  ويقـّدم 
توّفـر  حيـث  جويـل«،  بـاي  »جـاي  عالمـة 
جلسـات  االسـتثنائية  التجاريـة  العالمـة 
استشارية لتنسـيق مجوهرات األذن والتثقيب 

الفاخـر، باإلضافـة إىل مجموعـة متنوّعـة من 
قطـع مجوهرات األذن املصنوعـة جميعها من 
الذهـب وبشـكل أسـايس مـن املـاس. وتقوم 
مصّممـة العالمـة، »جويـل موغاليـان«، هـذا 
العـام بإجـراء استشـارات فرديـة طـوال مدة 

املعـرض.
الريطانيـة،  التجاريـة  العالمـة  تعـود  كمـا 
وولـف، املعروفـة بإكسسـوارات املجوهـرات، 
وعلب السـاعات، وحقائب ولفافات السـاعات 
الفاخـرة، بمفهـوم عـرض جديد حيـث تقّدم 
قطعهـا عىل أعمـدة مخّصصة ضمن مسـاحة 

العالمـات التجاريـة املتعـّددة يف الجناح.
للمجوهـرات  الدوحـة  »معـرض  ُينّظـم 
للسـياحة  قطـر  قبـل  مـن  والسـاعات« 
بمشـاركة العديـد مـن املصّممـن والعالمـات 
والتـي تعـرض  والعامليـة،  املحليـة  التجاريـة 
مجموعـات راقية مـن املجوهرات والسـاعات 

والعرصيـة. الكالسـيكية 

J by JoelleYvan Tufenkjian

Piero MilanoDavid Yurman



الخميس 23  فبراير  42023

BR 05 SKELETON GOLDEN

قراءة جديدة للمعادلة المعقدة بين التقنيّة والجمالياتقراءة جديدة للمعادلة المعقدة بين التقنيّة والجماليات

فابيان دو نانكورت:  BR 05 SKELETON GOLDEN تجسد الجوهر الحقيقي للعالمة

منذ نشأتها تعمل دار بيل آند روس Bell and Ross على ابتكار 
الطيران  عالم  في  المحترفين  باستخدام  تليق  ساعات 
ضمن  اسمها  تحفر  أن  من  تمكنت  وقد  بالدقة،  وتتمتع 
الدور السويسرية التقليدية في صناعة الساعات الفاخرة.

وقـد كان للوطـن لقـاء مـع املدير العـام للعالمة 
  Fabian de Nonancourt نانكـورت  دو  فابيـان 
للسـاعات  الدوحـة  معـرض  فعاليـات  خـالل 
أن  إىل  أشـار  حيـث  العـام،  لهـذا  واملجوهـرات 
الدار تكشـف النقـاب عـن إصدارهـا الجديد مع 
سـاعة BR 05 SKELETON  الجديـدة، لتتجاوز 
هـذه العالمة مرة أخرى إعادة تفسـري السـاعات 
واألدوات التقنيـة املسـتوحاة من عالـم الطريان. 
تقـدم مجموعـة  BR 05، بتفاصيلها وخطوطها 
للمعادلـة  جديـدة  قـراءة  واملعـارصة،  املميـزة 
املعقـدة بـن التقنّيـة والجماليات. هذه السـاعة 
 500 الجديـدة متوفـرة يف إصـدار محـدود مـن 

. قطعة

مـرة أخـرى، يصار عـىل تحديـث مظهر سـاعة
Bell & Ross BR 05 Skeleton   باعتمـاد اللـون 
الذهبـي للمينـا. هذه النسـخة الذهبيـة الجديدة 
حرضيـة بامتيـاز وأنيقـة جـداً. تؤكـد نسـخة 
السـاعة الهيكليـة مـن مجموعـة BR 05  عـىل 
املعايـري الرياضيـة األنيقة وتضيف نمطـًا جديداً 
للـون نقـّي مميـز وثمـن إىل املجموعـة. سـاعة 
ُتعتـر بمثابة جوهـرة يف عالم صناعة السـاعات 

وكذلـك يف عالـم التصميم.

علبة ساعة متكاملة
ُتعتـر العلبـة الفوالذيـة بقطر 40 مـم بتصميم 
»الدائـرة داخـل املربـع« أيقونيـة بالكامـل. يتّم 
تثبيـت الكريسـتال الياقوتـي املسـطح واملعالج 
الفـوالذي  اإلطـار  املضـاد لالنعـكاس بواسـطة 
السـاتاني املصقول، والـذي يتّم تثبيته بواسـطة 
أربعـة براغـي فوالذيـة مصقولة مشـقوقة. هذا 
يضمـن مقاومـة املـاء حتـى 100 مـر. وسـط 
علبـة السـاعة، يتم تسـليط الضوء عليه بشـكل 
ناعـم من خـالل حافتـن مصقولتـن بزاوية 45 
درجـة عـىل كال الجانبـن. ظهـر العلبـة مجّهـز 
بكريسـتال ياقوتـي مضـاد لالنعـكاس يسـمح 
الركيـز  الخلفـي للحركـة، مـع  الجـزء  برؤيـة 
بشـكل خاص عىل الـوزن املتأرجـح بزاوية 360 

درجة.

حركة هيكلية
بشـفافية  تكشـف  التـي  املتناقضـة  التأثـريات 
عـن جمـال الحركـة تشـكّل محـور االهتمـام، 
تحـت سـطح املينـا امللـون، والتـي تعمـل كفلر 
مميـزة  سـاعة  آليـة  الفوتوغـرايف...  التصويـر 

تجعـل السـاعة تنبـض بالحيـاة.
 Bell & تماشـًيا مـع التوقيـع اإلبداعـي لعالمـة 
Ross ، اسـتفاد القـرص والجـرس العلـوي لهذه 
املصقـول  الروثينيـوم  مـن  املبنيـان  الحركـة، 
الدقيـق، مـن العمل العـايل الدقة الـذي يقوم عىل 
أسـس هندسـية مبتكرة. ينحرف هـذا التصميم 
بشـكٍل  السـاعة  لهيكليـة  والحديـث  األصيـل 
الباروكيـة  الزخرفيـة  التأثـريات  عـن  معتمـد 

لصالـح نهـج خطـي وهنـديس.

سواران متوفران للساعة 
ُيعتـر العمل عـىل دمج الرابـط املركزي للسـوار 
يف العلبـة مـؤرًشا إضافًيـا عـىل مسـتوى التقنية 
عـن  فضـاًل  السـاعة،  هـذه  بهـا  تتمتـع  التـي 
جذورهـا املميزة الراقيـة. »يتّم دمج السـوار مع 
علبة السـاعة وفًقـا لرموز العالمـة التجارية ويف 
نفـس الوقـت يضفـي عـىل السـاعة ُبعـداً آخر: 
السـوار األول هـو جـزء مـن العلبـة. كان هـذا 
النـوع مـن التصميـم مرجًعـا منـذ سـبعينيات 
 Bell & Ross القـرن املايض، وعندما اعتمدنـاه يف
الوقـت  يف  النتيجـة واضحـة ومريحـة  كانـت   ،
Bru�  نفسـه »، كمـا يقـول برونـو بيالميتـش

التثبيـت  no Belamich.  يسـمح هيـكل نظـام 
  BR 05 Skeleton Golden هـذا بتزويـد سـاعة
إمـا بسـوار فـوالذي - تتناغـم ملسـاته النهائيـة 
بشـكل مبـارش مع األسـطح املتناوبـة املصقولة 
بمشـبك  ومـزودة  للعلبـة،  كالسـاتان  الناعمـة 
قابـل للطـي - أو بحـزام مطاطـي يمتـزج لونه 
الكهرمانـي مـع اللـون الذهبـي للمينـاء. تعتمد 
BR 05 Skeleton Golden  يف جميـع تركيباتهـا 

عـىل التجانـس الكامـل والتطابـق املميز.

حضرية أنيقة
مـع هـذه الحركـة الهيكليـة املحددة، تسـتهدف 
ساعة BR 05 Skeleton Golden  عشاق صناعة 
السـاعات الراقيـة. هـواة الجمـع ذوي الخـرة 
والدقـة يف التصميـم والتفاصيـل. إنهـم يقدرون 
شـكالً من أشـكال الجمـال الخالص عـىل الفور. 
تتميـز سـاعة BR 05 Skeleton Golden ، ذات 
الطابـع التقنـي يف جوهرهـا، بأناقـة بسـيطة، 
شـأنها شـأن جميع السـاعات واملجموعات التي 
طورتهـا عالمـة Bell & Ross ، لتتـالءم مع نمط 

الحيـاة العرصيـة اليومية.
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تألقت في جناح مجوهرات الماجدتألقت في جناح مجوهرات الماجد

  TirisiTirisi.. تحف فنية رفيعة تناسب ذوق المرأة العربية  .. تحف فنية رفيعة تناسب ذوق المرأة العربية  

ثاقبـة  نظـرة  مع  الموضة  منصـة  على  مولـودة   ،Tirisi مجوهـرات 
ومصممة  مصنعـة  زمنيـا  الحديثـة  التجاريـة  العالمة  هـذه  للتفاصيل، 
في  العيش  خالل  من  وجوليـان.  نتاشـا  الهولنـدي  الثنائـي  قبـل  مـن 
هـذا  يتمتع  بالحيـاة،  النابضـة  أمستردام«   « مدينة  وسـط  أوروبا  قلب 

القديمة. بالمدينة  والمقترنة  الحديثـة  أمستردام  بحريـة  الثنائي 

يف  ترييـي  تألقـت 
بتشـكيلة  املاجـد  جنـاح 
املجوهـرات  مـن  مميـزة 
أبرزهـا تشـكيلة ميالنـو 
عرضهـا  تـم  التـي 
نيويـورك  يف  مـرة  ألول 
وثانـي  شـو  فاشـون 
محطـة لهـذه املجموعـة 
معـرض الدوحة للسـاعة 
باإلضافـة  واملجوهـرات، 
واسـعة  تشـكيلة  إىل 
الفاخـرة،  القالئـد  مـن 
املرصعـة  والخواتـم 
إىل  إضافـة  باألملـاس، 
مجموعـة »سـيدة ثـالث 
مـرات« وهي عبـارة عن 
مـن  متنوعـة  تشـكيلة 
الخواتـم املسـتوحاة مـن 
»ليونيـل ريتيش«،  أغنيـة 
وتأتـي مـع ثالثـة أحجار 
مصاغـة  كريمـة  شـبه 
للتبديـل. وقابلـة  يدويـاً 

مدينتنــا الرائعـة مصدر 
إلهـام لنـا، الكثـري مــن 
األيقونيـة  تصاميمنــا 
يف  ولـدت  والرائعــة 
املدينـة »هــذا  شــوارع 
الثنائــي  يقولــه  مــا 

وجوليــان«. نتاشــا 
أن  الــدار  اســتطاعت 

تحتــل مكانـة كبرية بن 
أعــرق دور املجوهـرات، 
وتمتلــك أكثـر مـن 200 
العالــم  حــول  متجــر 
ممــا يؤكـد عىل القــوة 
واإلبـداع لــدى مؤسـي 

الـدار.
معظـم  وتعتمــد 
الـدار  مجموعــات 
األملـاس  عـىل  املعروضـة 
وتقطيـع  تصنيـع  ويتـم 
املجوهرات يف أمسـردام.. 
الــدار  صممــت  وقــد 
اســمها  مجموعـة 
امللونة  باألحجار  الدوحـة 
األخـرض  ذلــك  يف  بمـا 
ذوق  تناســب  وهــي 
املرأة القطريــة الرفيـع، 
يف نفـس الوقـت عرصية 
يف  ارتداؤهــا  ويمكــن 

األوقـات.  جميــع 
النـوادر  يخــص  وفيمـا 
األكثـر  واملجموعـات 
مبيعــا هنـاك مجموعـة 
تعتـر  التــي  ميالنـو 
أيقونـة للــدار. ترييـي 
مجوهــرات  ليســت 
للمــرأة  بـل  للخزنــة 
مـن  الواثقـة  العرصيـة 

. نفسـها
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MaisonMaison  MirathMirath  تشارك في الدورة   تشارك في الدورة 1919
من معرض الدوحة للساعات والمجوهراتمن معرض الدوحة للساعات والمجوهرات

  Maison Mirath الراقية   اللبنانية  المجوهرات  دار  يسرّ 
من  عشرة  التاسعة  الدورة  في  مشاركتها  عن  اإلعالن 
تمتّد  الذي  والمجوهرات  للساعات  الدوحة  معرض 
فعاليّاته من 20 حتّى 25 فبراير 2023. يجمع هذا المعرض 

تحت  العالم  أنحاء  جميع  من  الفخامة  ذّواقة  سنة  كل 
سقف واحد لالحتفاء بالحرفية اليدوية، حتّى بات عنواًنا 
العقَدين  قرابة  امتداد  على  قطر  في  واألناقة  للفخامة 

من الزمن.

عـام  يف  لبنـان  بـريوت،  يف   Maison Mirath تأسسـت 
2015 مـن قبـل سـهى حمـدان، وهـي أم ورائـدة أعمـال، 
ومصممـة، وناشـطة اجتماعية. رسعـان ما اتبعـت نادين 
حمـدان خطـى والدتها. بعد مسـريتها اإلعالميـة املتميزة يف 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، لتسـتثمر يف قصـة نجاح 
والدتهـا. لـذا، فـإن الـروح الكامنـة وراء العالمـة التجارية 
هـي إلهـام النسـاء أوالً ملتابعـة أحالمهـن، بقـوة ومرونـة 
ورقي. وشـعار ميـزون مرياث يبقـى: »إننا نصنـع إرًثا من 
القيـم مـن خالل قطـع مجوهرات خالـدة لتكون جـزًءا من 

.»Maison Mirath امـرأة  إرث 
مجموعـة   عـىل  الضـوء  السـنة  هـذه  الـدار  تسـلّط 
»التقاطعـات« Intersections املصممـة للمـرأة التي تعانق 
الحياة بشـغف، وتتخـذ خياراتهـا الخاصة، وتسـتمتع بكل 
لحظـة. ترمـز »التقاطعـات« إىل جوهـر الحيـاة بمفـرق 
طرقهـا ومسـاراتها، واللقاءات مـع اآلخريـن، واالختيارات 
التـي يتم اتخاذها، وألـوان قراراتك، وكيـف يتناغم كل يشء 

يف النهايـة.
 ومـن املجموعـات املميـزة لديهـا واألكثـر مبيًعـا، أطقـم 
 Harmony األملاس املناسـبة لألعراس واملناسـبات، تشـكيلة
التـي تـم تصميمها عىل شـكل طبقات هندسـية من الذهب 
عيـار 18 قرياًطـا )أصفـر، أبيـض، وردي(، وطبقـات مـن 
املـاس وغريهـا مـن األحجـار الكريمـة، فضـال عـن خدمة 

.  Bespokeالقطـع املصممـة حسـب الطلـب و
التصاميـم  أروع   مـرياث   ميـزون  جنـاح  يسـتعرض    
الغنيـة بالعنـارص املعـارصة التي يشـتهر بها فـّن صياغة 
املجوهـرات، التي تتباهـى بغنى التفاصيل ودّقـة التصميم، 
وتبايـن األلوان، إىل جانـب طابعها العمـي والعرصي، حيث 

معظـم القطـع يمكـن ارتداؤهـا بأكثر مـن طريقة.

Maestro GC3.0-TN Chronograph
Gerald Charles تجسد النهج التقني لعالمة

تقـدم  أن   Maison Gerald Charles يـرس 
 ،  Maestro GC3.0�TN Chronograph
مـن  أوتوماتيكيـة  كرونوغـراف  ونسـخة 
تصميـم مايسـرو املميـز مـن التيتانيـوم 
الخفيـف الـوزن املصقول كاملـرآة واملطاط 

األزرق
تشـارلز  جريالـد  سـاعات  جميـع  مثـل   
 Maestro GC3.0�TN سـاعة  تعتـر   ،
Chronograph الجديـدة سـاعة يد رياضية 
وأنيقـة يمكـن ارتداؤهـا يف كل املناسـبات.

تطلب ابتـكار هذه السـاعة الجديـدة بحًثا 
وتطويـرًا مكثفـن للتغلـب عـىل عـدد من 
شـكل  صنـع   ، أوالً   . التقنيـة  التحديـات 
Maestro غـري املنتظـم مـن التيتانيوم من 
الدرجـة 5 ، وهـي مـادة شـديدة املقاومـة 
أشـكال  يف  التالعـب  ثـم   ، بكثـري  أصعـب 

معقـدة مـن الفـوالذ املقـاوم للصـدأ.
تصنيـع  أيًضـا  التحديـات  بـن  مـن  كان 

للسـاعة  املخصصـة  الكرونوغـراف  أزرار 
وتـاج Clous de Paris يف الدرجة الخامسـة 
التيتانيـوم. تماشـياً مع فلسـفة التصميم 

. ر ا للد
كرونوغـراف  عيـار  السـاعة  داخـل  يف 
 ، GCA3022 / 12 أوتوماتيكي من مصنـع
تم تطويـره بالرشاكـة بن جريالد تشـارلز 
امليكانيكيـة  الحركـة  يف  واملتخصصـن 
Vaucher Fleurier Manu�  السـويرسية

facture. هـذا عيـار الكرونومـر املصنوع 
الفنيـة والجماليـة  يدوًيـا يفـي باملعايـري 
Qualité Fleu�  التي ال هـوادة فيها ملعيـار

rier للدقـة واملتانة واملقاومـة. يمكن رؤية 
الرائعـة مـن خـالل ظهـر  الحركـة  هـذه 
العلبـة املصنوع مـن الكريسـتال الياقوتي.

تسـتمر قصـة التفاصيـل املعقدة لسـاعة 
يتميـز  الـذي  املينـاء  عـىل  املايسـرو 
 3 يف  بثالثـة عـدادات مطبقـة ومصقولـة 

الثوانـي  التـوايل  عـىل  تعـرض   ،  9 و   6 و 

الكرونوغـراف ودقائق  الجاريـة وسـاعات 

الكرونوغـراف. تمتلـئ العقـارب وعالمات 

مـن  كبـرية  بكميـة  املطبقـة  السـاعات 

اإلضـاءة  يف  لوضـوح   Super�LumiNova

املنخفضـة.

Maestro GC3.0�TN Chrono�  تم تثبيـت

graph عـىل حـزام مطاطي مركـن باللون 

 Maestro›s تشـطيب  مـع  امللكـي  األزرق 

التيتانيـوم  مـن  وإبزيـم   Clous de Paris

مقـاوم  إنـه  كاملـرآة.  مصقـول   5 درجـة 

للمـاء حتـى ATM )100 10 مـر( ومقدم 

سـنوات خمس  ملـدة 

مـن  السـاعة  تسـجيل  بمجـرد  الضمـان 

خـالل نظام »الضمـان الذكـي« املبتكر من 

تشـارلز. جريالد 
متوفر لدى مجوهرات املاجد
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