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الذي  العربية  اجلواهر  معر�ض  جناح  يف  ال�سر  ما   ]  

ت�ست�سيفه مملكة البحرين يف كل عام؟

البحرين  الر�شيدة يف مملكة  القيادة  دعم  اأن  �شك  ال 

والرعاية الكرمية التي يحظى بها املركز يف كل عام من 

لدن رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

االأكرب  ا كبرًيا لنجاح املعر�س  اآل خليفة تعد �شرًّ �شلمان 

واالأعرق على م�شتوى املنطقة.

وال يفوتنا يف هذه املنا�شبة اأن نتقدم بجزيل ال�شكر 

رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  والعرفان 

الوزراء على الدعم امل�شتمر والالحمدود ملعر�س اجلواهر 

الذهب  ل�شناعة  امل�شتمر  �شموه  وت�شجيع  العربية، 

واملجوهرات يف البحرين.

البحرين  مركز  بجناح  الزبائن  اإعجاب  �سر  ما   ]

للمجوهرات يف معر�ض اجلواهر العربية ال�سنوي؟

م�شاحة  العريق  للمجوهرات  البحرين  مركز  ي�شغل 

اجلواهر  معر�س  يف  امل�شاركة  االأجنحة  بني  االأكرب  هي 

العربية ال�شنوي.

مرتاكم  وجهد  دوؤوب  وبعمل  العريق  املركز  ومتكن 

عام  كل  يف  املعر�س  زوار  اإبهار  من  ال�شنني  مدى  على 

نحو  يقارب  اليوم  املركز  ويوفر  واأنيق،  جديد  هو  مبا 

60 عالمة جتارية فاخرة، ا�شتملت على منتجات قدمت 

باأ�شعار تناف�شية.

رجال  من   3 اأ�ش�شه  الذي  العريق  املركز  واحتل 

االأعمال وهم: عبدالرزاق �شريازي )رحمه اهلل( وعبداملجيد 

جمال  يف  بارزاً  مكاناً  �شريازي،  واأبوالقا�شم  �شريازي 

املجوهرات  وتت�شمن  االأ�شواق  يف  الفاخرة  املجوهرات 

وال�شاعات على م�شتوى البحرين واملنطقة ككل.

[ مب يتميز مركز البحرين للمجوهرات؟

االأكرث  حاليًّا  للمجوهرات  البحرين  مركز  ويعترب 

تف�شيالً من بائعي التجزئة العامليني مل�شممي املجوهرات 

وال�شاعات ال�شوي�شرية ال�شهرية يف مملكة البحرين.

ويحظى املركز بتاريخ طويل وي�شّكل اأ�شا�ًشا للزبائن 

االأوفياء، ويقدم خدمات ما بعد البيع ممتازة والتي تعد 

يف  لل�شركة  الباهر  النجاح  وراء  الرئي�شية  العوامل  من 

هذا املجال.

بارًزا  مكاًنا  للمجوهرات  البحرين  مركز  واحتل 

تت�شمن  والتي  ال�شوق  يف  الفاخرة  ال�شلع  جمال  يف 

املجوهرات وال�شاعات على م�شتوى البحرين واملنطقة 

ككل.

[ ما هي العالمات التي يقدمها املركز يف املعر�ض؟

يطرح يف كل عام عالمات جتارية �شهرية لل�شاعات 

الفاخرة واالأنيقة، مثل: باتيك فيليب وبريجيت وفا�شريون 

كون�شتانتني واآي النغ و�شوهني وييغر يل كوتور وهاري 

وين�شتون وبولغاري وغروبل فور�شي وبياجيه وهوبلو 

واأوميجا و�شوبارد وتيفاين اأند كو وغريها.

»البحرين للمجوهرات« الأكثـر تف�سياًل من بائعي التجزئة العامليني... حممد ال�سريازي:

دعــم القيــادة الر�شيــدة وراء جنــاح معـر�ض اجلواهـر العربـية
قدم املدير الإداري مبركز البحرين للمجوهرات 

حممد �سريازي ال�سكر والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة 

دعم  من  العربية  اجلواهر  معر�ض  به  يحظى  ملا 

رئي�ض  لدن  من  الكرمية  الرعاية  معترب  واإ�سناد، 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوزراء 

�سلمان اآل خليفة للمعر�ض ال�سنوي �سرًّا من اأ�سرار 

جناح املعر�ض الأكرب على م�ستوى املنطقة.

للمجوهرات،  البحرين  مركز  اأن  �سريازي  واأكد 

ال�سركة الرائدة واأكرب �سل�سلة متاجر لبيع املجوهرات 

املتميزة، متكن بعد �سنني من العمل الدوؤوب واخلربات 

املرتاكمة من اإبهار زوار املعر�ض يف كل عام مبا هو 

جديد واأنيق، اإذ اأ�سبح املركز يوفر اليوم يقارب نحو 

60 عالمة جتارية فاخرة، تقدم باأ�سعار تناف�سية.

جمموعــــة 

متنا�شقــــة مــــن 

 Ice Cube«

»Pure

عيار  من  عاًما   40
 Patek من   240

ق�صة   Philippe
ق�شرية عرب 6.7 مليار



ن�صف-اهتزازة منذ النف�س الأول يف عام 1977 حتى كود Calatrava اجلديد 6006

ق�صرية عرب 6.7 مليار ق�صة   Patek Philippeمن  240 عيار  من  عاًما   40
يف معر�ض بازل منذ �أربعني عاما �أو منذ 6٫7 مليار 

ن�صف -�هتز�زة على تردد 3 هريتز، بد�أت �ملاكينة يف �لدق 

 Patek Philippeملاكينة عيار� �لتاريخ:  لتبد�أ يف كتابة 

من  �لنحيلة  و�ل�صاعات  �لدقائق  عقارب  حركت   .240

وتعيد  �لرجالية   Golden Ellipse يد  ل�صاعة  �لذهب 

مم�صوق  �صكل  يف  �لفريد  �صكلها  بف�صل  �لأناقة  تعريف 

�لنحيلة جد� يف تلك  �ل�صاعات  مبا�صر. ولكن على عك�ض 

�حلقبة، مل تكن يف حاجة �إىل �مللء يدويا. وكان ذ�تية �مللء. 

�ل�صاعات  خاللها  هددت  �لتي  �ل�صاعات،  �أزمة  خ�صم  يف 

�لكو�رتز �لرخي�صة �أ�ص�ض �صناعة �ل�صاعات �ل�صوي�صرية، 

�آلة  �أن ت�صتثمر يف  كانت �ل�صركة �جلنيفيه من �ل�صجاعة 

بالن�صبة لأكرث من  ميكانيكية جديدة وبناء زخما جديد� 

500 عام من تر�ث فن �ل�صاعات �حلقيقي.

ل�صناعة  بالن�صبة  حا�صمة  �ل�صنو�ت  تلك  كانت 

�ل�صاعات �ل�صوي�صرية �ل�صهرية على م�صتوى �لعامل، يف 

�لوقت �لذي �أعد فيليب �صترين نف�صه لتويل �إد�رة �صركة 

 ،1932 عام  ففي   .1976 عام  يف   Patek Philippe
خالل فرتة �لك�صاد �لكبري، �أ�صرتت �أ�صرة �صترين �ل�صركة 

�ل�صركة  رئي�ض  و�لده،  هو  و�لآن  موؤ�ص�صيها،  �أحفاد  من 

�لبارزة  �ملوؤ�ص�صة  قيادة  دورهم  كان  �صترين،  هرني 

جناة  �أو  غرق  تعنى  كانت  و�لتي  �لأزمة  من  للخروج 

�ل�صناعة باأكملها. وكان �لعديد من �ملناف�صني قد حتولو� 

بالفعل ل�صاعات �لكو�رتز وقامو بت�صفية مو�رد �لت�صنيع 

وجه  لها  د�ئما  كان  �صترين  عائلة  ولكن  بهم.  �خلا�صة 

�أو�خر  يف  �أنه  من  �لرغم  على  ما،  حد  �إىل  خمتلفة  نظر 

تطوير  يف  ت�صارك   Patek Philippe كانت  �ل�صتينات، 

�أتقنت  فقد   .  21  Beta �لأ�صطورية  �لكو�رتز  ماكينة 

ينب�ض  ظل  قلبها  ولكن  �لتكنولوجيا،  تلك  �ل�صركة 

لل�صاعات �مليكانيكية.

�ل�صركة  رئي�ض  قام  �أن  فى  �ل�صبب،  هو  ذلك  كان 

فيليب  �ملعني  هرني �صترين يف عام 1976، مع مديره 

�صترين بو�صع خطة جريئة: لتطوير ماكينة ذ�تية �مللء 

�أنيقة ب�صكل ل يقاوم من �صاأنها �أن تتفوق على نظر�ئها 

من �لكو�رتز. لي�ض فيما يتعلق مبعدل �لدقة ولي�ض يف 

�لنطاق �ل�صعري �ملنخف�ض �طالقا، ولكن بدل من ذلك يف 

فئات غري قابلة للجدل مثل �جلمال، و�ملوثوقية، وطول 

مقتنعني  كانو�  و�لأناقة.  �جلوهرية،  و�لقيمة  �لعمر، 

بالقيم �خلالدة �لتي كان يوؤمن بها �أنطو�ن نوربرت دي 

باتيك و�صريكه جان فيليب �أدريان. 

 Classic Fusion �صاعة  تدمج 

بني  �جلديدة   Chronograph Berluti
�إبد�ع Hublot هوبلو يف �صناعة �ل�صاعات 

نوعه  من  و�لفريد  �ملبتكر  �لعتق  وغ�صاء 

    .Berluti جللود بريلوتي

طّورت  �لأجيال،  مّر  »على 

�ل�صتثنائية  خربتها  بريلوتي 

�لتي  �لعتق  غ�صاء  مل�صة  لإتقان 

متّكّنا،  وقد  جلودها.  متّيز 

�ملهارة  بني  �جلمع  خالل  من 

وخربتنا  �لتقليدية  �حلرفّية 

�ملادة  هذه  دمج  من  �لتقنّية، 

�مليكانيكّية  �لدّقة  مع  �لطبيعية 

�لأ�صلوب  وبف�صل  لهوبلو. 

�ملن�ّصق من �ملع�صم حّتى �لقدمني، 

باإطاللته  �لع�صري  �لرجل  �صيج�ّصد 

جوهر �لأناقة!« 

�لرئي�ض  غو�د�لوبي،  ريكاردو 

�لتنفيذي لهوبلو

�إىل  فرن�صا  يف  بريلوتي  تاأ�صي�ض  يعود 

�ألي�صاندرو  �لإيطايّل  يد  على   ،1895 �لعام 

حالًيا  �لباري�صية  �ملاركة  وت�صتهر  بريلوتي، 

�لأزياء  وجمموعات  و�لإك�ص�صو�ر�ت  �لأحذية  ب�صناعة 

من  �أحذيتهم  �أناقة  �لرجال  �أكرث  يختار  حيث  �لرجالية، 

�لطابع  ذ�ت  جلودها  تاأ�صرهم  �لتي  بريلوتي  جمموعات 

�جلريء وغ�صاء �لعتق �ل�صهري.         

�لأول:  �بتكارها  هوبلو  �أطلقت   ،2016 عام  يف 

جمموعة Classic Fusion Berluti كال�صيك 

فيوجن بريلوتي. ففي �إطار �لحتفال بالذكرى 

بريلوتي، ج�ّصدت  د�ر  تاأ�صي�ض  على  �لـ120 

�ل�صهري  �لأحذية  �صانع  �أ�صلوب  �لقطع  هذه 

�لأوىل  للمرة  �صاعة،  يف  نوعه  من  �لفريد 

هذ�  يف  ��صُتخدم  وقد  �لإطالق.  على 

به  ت�صتهر  �لذي  �لبندقية  جلد  �ملوديل 

و�لقر�ض.  �حلز�م  ل�صناعة  بريلوتي 

تقنّية  تطوير  توّجب  �أّنه  �إىل  ُي�صار 

�لدباغة �حل�صرية هذه، وهي ثمرة 

�لتي تتحّدر  �أولغا بريلوتي  �بتكار 

بكّل فخر من �صاللة �ألي�صاندرو، �إىل 

عملّية دقيقة ومعّقدة قبل �أن ي�صبح 

�صناعة  يف  لال�صتعمال  قاباًل  �جللد 

على  �ل�صروري،  من  كان  فقد  �صاعة. 

�صبيل �ملثال، �صحب كّل �لرطوبة من �جللد 

قبل و�صعه د�خل كري�صتال �ل�صفري.

وبعد مرور عاٍم على ذلك، قّررت هوبلو 

بريلوتي  جللود  ��صتخد�مها  تو��صل  �أن 

�لطبيعية  �ملادة  هذه  بني  جتمع  و�أن  �ملميزة 

بن�صخة  فيوجن  كال�صيك  و�صاعة  �لفاخرة 

�أكرب  بتعقيد  �ملهّمة  هذه  �ّت�صمت  �لكرونوغر�ف. 

 3 �ل�صاعة  موؤ�ّصري  عند  عّد�دين  ي�صّم  �لقر�ض  �أّن  مبا 

و�ل�صاعة 9، وقد ��صطّر �حلرفّيون للعودة �إىل نقطة �لبد�ية 

وتطوير �أ�صاليب جديدة ل�صمان تثبيت �جللد على �لرغم من 

�لإ�صافات  هذه 

�جلديدة.

�صاعة  عن  تك�صفان   Berlutiو  Hublot
Classic Fusion Chronograph Berluti

Patek Philippe من   5168G كود   Aquanaut
تتويج لع�صرين عاًما من الأناقة العفوية املعا�صرة

بالذكرى  �لعام  هذ�   Patek Philippe حتتفل 

�لريا�صية   Aquanaut ملجموعة  �لع�صرين 

بازل يف  �لأوىل يف  للمرة  �لتي ظهرت  �لديناميكية، 

�ل�صنوية،  بالذكرى  �خلا�ض  �لعام  عام 1997. يف 

�صاعة   5168G  Aquanaut �جلديد  �لكود  ومع 

تقدم  قري�ط،  عيار 18  �لأبي�ض  �لذهب  من  للرجال 

�ل�صركة دليال ر�ئعا على �أناقة �ملعدن �لنبيل وكيف 

�لذكورية  �لوعرة  �ل�صاعة  هذه  مثل  جمال  يكمل 

بالتاأكيد، مقاومة للماء حتى عمق 120 مرًت�.

للنجاح  �لع�صرين  للذكرى  �إحــيــاًء 

تقدم   ،  Aquanaut ل�صل�صلة  �ل�صتثنائي 

Patek Philippe �لكود 5168G �جلديد. 
�أول �صاعة يد للرجال من �لذهب �لأبي�ض 

عيار 18 قري�ط. بقطرها �لبالغ 42 ملم، 

فهي �أكرب موديل يف هذ� �خلط. تركيبها 

�لأ�صلية   Nautilus ب�صاعة  يحتفى 

�حلجم  نف�ض  من   1976 لعام 

ول  بـ»جمبو«  يلقب  كان  �لذي 

يز�ل ي�صار �إليه �ليوم بهذ� �ل�صم 

�جلديد  �ل�صاعات.  جامعي  بني 

�لليل  بلون  �لزرق  �مليناء  كذلك: 

بالتدرج  �لد�كن  �إىل  يتحول  �لذي 

بنائها  �حلـــو�ف.  عند  �لأ�ــصــود  �إىل 

لالأرقام  �لطريق  ميهد  بدقة  �ملنقو�ض 

�لعربية �ملركبة من �لذهب �لأبي�ض لتلتقي 

�خلم�ض  عالمات  �جلديدة مع  دقائق 

�لرب�قة، و�لتي 

�لذهب  يزينها 

ـــض  ـــ� ـــي �لأب

�أي�صا. ولكن يظل ت�صميم زجاج �ل�صاعة �لثماين ذو 

�مل�صتوي  �لعمودي  و�لت�صطيب  �للطيفة  �ل�صتد�رة 

بنعومة �ل�صاتان و�لأجنحة �مل�صقولة �مل�صطوبة كما 

هو بدون تغيري.

عيار �ل�صركة S C 324 - بر�عة �مليكانيكية تقبع 

ماكينة �مللء �لذ�تي بد�خل غالف من �لذهب �لأبي�ض 

�لتي  �ملميزة  �ل�صمات  كل  جتمع  قري�ط   18 عيار 

تروق للرجال �لذين لديهم هوى ب�صناعة �ل�صاعات 

�مليكانيكية �لكال�صيكية: بارتفاع بالكاد 

م�صطحة  فاملاكينة   ،3٫3 يبلغ 

�ملف�صلة  �لختام  مع  حتى  جد� 

و�حل�صايا ول يتعدى �لرتفاع 

�لعام لل�صاعة �لكاملة 8٫25 

ــــدو�ر �ملــركــزي  مــلــم. �ل

عيار  �لذهب  من  �لثقيل 

طاقة  يولد  قري�ط   21

�لآق�صى  �حلد  وفرية، 

فقط  هو  لالإنحر�ف 

من - 3 �إىل + 2 ثانية 

�لــو�حــد،  �لــيــوم  يف 

ر�ئــع  �لــدقــة  فمعدل 

تفا�صيل  تقل  ول  حقا. 

�لت�صطيب روعة: �صر�ئط 

�لغاط�صة  �لثقوب  جنيف، 

و�لنقو�ض  �ملــ�ــصــقــولــة، 

�حلو�ف  بالذهب،  �ململوءة 

�مل�صقولة  �مل�صطوبة  �مل�صتديرة 

�جل�صور  مــالمــح  تــربز  �لــتــي 

�ملنفردة. 
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احتفالاً بالذكرى ال�سنوّية الـ70 لفرياري 

 Hublot ت�سميم من فرياري ل�ساعة هوبلو
�صانع  يقّدم  لفرياري،  الـ70  ال�صنوّية  بالذكرى  لالحتفال 

جديدة  �صاعات  جمموعة  هوبلو  و�صريكته  الإيطايّل  املحّركات 

كرونوغراف،  توربّيون  يريز   70 فرياري  َتكفرامي  �صاعة  مبتكرة. 

مركز  يف  �صّيارة  لت�صميم  املّتبع  نف�صه  الّنهج  با�صتخدام  املُبتكرة 

�صناعة  جمال  يف  هوبلو  خربة  اإىل  وبال�صتناد  فرياري،  ت�صميم 

ال�صاعات، ت�صتهّل ف�صاًل جديًدا من ف�صول ال�صراكة التي جتمع بني 

هوبلو وفرياري. تتوافر هذه ال�صاعة يف ثالثة اإ�صدارات – م�صنوعة 

اأُنتجت 70  وقد   – من الكينغ غولد، والكاربون بيك، والتيتانيوم 

قطعة من كّل منها، وهي موّجهة اإىل هواة جمع القطع املمّيزة.

�صاد  الذي  املبداأ  هو  هذا  هوبلو.  نع  و�صُ فرياري  ت�صميم  من 

يف اإطار ت�صميم واإتقان �صاعة َتكفرامي فرياري 70 يريز توربّيون 

مارانيلو  يف  فرياري  مع  بداأ  جماعّي  ُجهٌد  اجلديدة.  كرونوغراف 

وانتهى مع هوبلو يف Nyon. ُي�صار اإىل اأّن هذه الت�صكيلة اجلديدة 

من �صمن جمموعات هوبلو تهدف اإىل تقدمي �صاعة متجّذرة بعمق 

 – والرباعة  والأداء  القوة  بني  جتمع  بحيث   – فرياري  هوّية  يف 

وُم�صّنعة يف م�صنع هوبلو، لُتج�ّصد بذلك ان�صهاًرا مثالًيا بني عامَلَي 

ال�صّيارات و�صناعة ال�صاعات. 

نهج ت�سميم فرياري

�صاعة َتكفرامي فرياري 70 يريز توربّيون كرونوغراف اجلديدة 

فالفيو  الت�صميم  ق�صم  رئي�س  بقيادة  اإبتكار وت�صميم فرياري،  من 

مانزوين، اأ�صبه باإحدى ال�صّيارات اخلارقة التي يجري اإنتاجها يف 

ال�صاعة  هذه  فرياري  �صّممت  فقد  وجيه:  ل�صبٍب  وذلك  مارانيلو، 

ريا�صّية  �صّيارة  لتطوير  املّتبعة  عينها  الإبداعّية  الأ�صاليب  باّتباع 

جديدة. انطلق امل�صّممون من حركة هوبلو – اأي »حمّرك« ال�صاعة – 

و�صّمموا حولها بحرّية تاّمة هيكاًل عايل الأداء. وعلى غرار �صيارة 

فرياري، فاإّن البنية الت�صابكّية لل�صاعة – الفريدة من نوعها يف عامل 

�صناعة ال�صاعات – متنحها اأق�صى قّوة باأخّف وزن ممكن. 

َتكفرامي  »ت�صميم  باأّن  الإطار  هذا  مانزوين يف  فالفيو  وي�صرح 

اأداء  تعزيز  يف  ُي�صاهم  كرونوغراف  توربّيون  يريز   70 فرياري 

ال�صاعة، واأّي من مكّوناتها لي�س موجوًدا من باب ال�صدفة«. فالهيكل 

الأ�صود على القر�س يحمل عّدادات الكرونوغراف ويوّفر و�صوًحا 

ممتاًزا. اأّما التاج عند موؤ�ّصر ال�صاعة 4 – مع تر�صيع بالتيتانيوم 

املعالج مبادة PVD باللون الأ�صود، مزّين بر�صم احل�صان الواثب 

اإطاللتها  ويعّزز  ممكن  قدر  اأق�صى  اإىل  ال�صاعة  حجم  فيقلّ�س   –
مو�صًعا  الأحمر  ال�صاغط  الزّر  يّتخذ  واأخرًيا،  الأيروديناميكّية. 

وُي�صفي   – القيادة  اأثناء  حّتى   – ا�صتخدامه  لت�صهيل  ا�صرتاتيجًيا 

راحة اأكرب على الت�صميم.     

خربتها  وطّبقت  هذا  فرياري  ت�صميم  هوبلو  اأخذت  لقد 

هذه  جلعل  ال�صاعات،  و�صناعة  واملواد  الهند�صة  جمال  يف 

هيكَل  النتيجُة  وكانت  ممكنة.  والتقنّية  اجلمالّية  املفاهيم 

هيكلي،  و�صط   – اأجزاء  ثالثة  من  معياري  تركيب  ذا  علبة 

الت�صميم  اأ�صلوب  مع  ين�صجم   – خلفي  وغطاء  وحاوية، 

 70 فرياري  َتكفرامي  �صاعة  اأّن  اإىل  ُي�صار  بفرياري.  اخلا�س 

من  اإ�صداَرين،  يف  متوافرة  كرونوغراف  توربّيون  يريز 

ثالث  اإ�صدار  اإىل  بالإ�صافة  التيتانيوم،  ومن  غولد  الكينغ 

ماّدة   وهي  الإيرث(،  عديد  الإيرث  )كيتون  بيك  الكاربون  من 

األياف  من  م�صنوعة   – التاأريج  �صعيفة  الطبقات  متعّددة 

للغاية،  �صديدتني  وقّوة  مبتانة  تّت�صم   – جًدا  طويلة  كربون 

لكّن  جًدا.  املفتوحة  العلبة  هذه  حالة  يف  اأ�صا�صّي  اأمر  وهو 

زّرين  كذلك  ت�صّم  ال�صاعة  اإّن  اإذ  الوحيد،  الإبتكار  لي�س  هذا 

توفري  جانب  اإىل  احلزام،  تغيري  ي�صّهالن  جانبيني  �صاغطني 

امللّونة يف  الأجزاء  غرار جميع  وعلى  الأمن.  درجات  اأق�صى 

الزّرين  فاإّن  هذه،  اجلديدة  َتكفرامي  �صاعة 

ال�صاغطني اجلانبيني هما بلون اأحمر فرياري 

للعلبة  الغطاء اخللفي  اأّما  ال�صهري.   P485
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تاأ�سر حمبي 

الأزياء من 

جميع اأنحاء 

العامل

يحتل امل�صمم الربيطاين رودين رايرن املراتب 

امللونة  باملجوهرات  الأمر  يتعلق  عندما  العليا 

وجوائز  امل�صتوى  رفيعي  فبعمالئه  الرائعة. 

ال�صنعة التي حاز عليها، فاإن جمموعاته الرائعة 

تاأ�صر حمبي الأزياء من جميع اأنحاء العامل.

متتاز جموهراتي باألوانها الفريدة، وجودتها 

احل�س  ذو  املبتكر  الت�صميم  ونهج  الالمتناهية، 

وفريدة  ثمينة  جواهري  اإن  العايل.  الت�صميمي 

وح�صرية جداً. يتم ت�صنيع كل قطعة با�صتخدام 

الأحجار الكرمية من م�صادر متفرقة، ذات األوان 

غنية وناعمة. بعد الختيار الدقيق لالأحجار، يتم 

ابتكاراتي.  احتياجات  بح�صب  بعناية  تقطيعها 

اإن هديف هو دفع كل جمموعة جديدة اإىل الأمام 

القطع وقوام  بالأ�صكال وطرق  اللعب  من خالل 

الأحجار. يذكر يل زبائني باأنهم يحبون ال�صعور 

كوننا  اليوم،  اأما  جمموعة.  كل  من  املح�صو�س 

عالمة جتارية، فاإن ت�صاميمنا املمزوجة بالألوان 

ل ميكن اأن تخطئها الأعني.

النحت  بوا�صطة  ت�صميم  كل  ابتكار  يتم 

ت�صميم  بوا�صطة  تكراره  يتم  ل  كما  ال�صمع،  يف 

و�صبط  تغيري  يف  املرونة  اأحب  كمبيوتر. 

اأحتقق  اأن  اأريد  اجلوهرة.  ابتكار  عند  الأ�صكال 

من  للتاأكد  قطعة،  كل  ون�صب  و�صكل  حجم  من 

الوقت.  نف�س  يف  لالرتداء  ومنا�صبة  رائعة  اأنها 

وملونة.  جريئة،  كبرية،  دائماً  ت�صاميمنا  كانت 

»املجوهرات  ت�صميم  بال�صرورة  لي�س  وهو 

الأزياء  اإبداع  يتبع  لرمبا  ولكنه  الربيطانية«، 

املجموعات  باإنتاج  نقوم  ل  نحن  الربيطانية. 

لأ�صواق حمددة. اإن »الت�صميم اجليد هو ت�صميم 

راأيي.  بح�صب  العامل  اأنحاء  جميع  يف  جيد« 

جتارية  عالمة  كوننا  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

ت�صاميمنا  نبيع  اأن  يجب  اأننا  معناه  فاخرة 

املميزة، ولي�س متييعها من اأجل اأذواق الأ�صواق 

الأخرى. 

نحن فخورون جدا بفوزنا بجائزة »كوتور 

لأف�صل ت�صميم ملون« لأربع مرات، وبرت�صيحنا 

لـ)10(  ملدة   الفئة  هذه  نهائيني يف  كمر�صحني 

ر�صمي  تدريب  اأي  اأتلَق  مل  متتالية.  �صنوات 

كم�صمم جموهرات. واأعتقد اأن هذا الأمر اأعطاين 

عقالً متفتحاً لالأفكار والجتاهات اجلديدة. كنت 

املدر�صة،  يف  الر�صم  يف  ما  حد  اإىل  جيداً  دائماً 

وكنت اأع�صق ابتكار مناذجي اخلا�صة من خ�صب 

البل�صا بدلً من �صراء جمموعات جاهزة. 

اأحببت الأ�صالة و«فعل ال�صيء اخلا�س بي«. 

اأف�صل  كنت  حيث  الريا�صية،  الألعاب  يف  حتى 

الأن�صطة الفردية مثل الإبحار وركوب الدراجات 

والدراجات النارية.

عندما بداأت �صركتي، كانت جمموعتي الأوىل 

كانت  حيث  البالتينية،  ديكو«  »اآرت  ت�صاميم 

ذات �صعبية كبرية يف بريطانيا يف ذلك الوقت. 

جموهرات  اأ�صمم  اأن  اأردت  منفرداً،  كوين  ولكن 

مع  اخلا�صة.  اأفكاري  بر�صم  فقمت  »مبتكرة«، 

اإىل  انطلقت  ال�صغرية،  الأوىل  انتهاء جمموعتي 

جنيف وباري�س، طارقاً اأبواب حمالت املجوهرات 

فيندوم. بعد  الرون وميدان  ال�صهرية يف �صارع 

مقابلتي بالرف�س وبع�س النجاحات ال�صغرية، 

بداأت يف تطوير اأ�صلوب »رودين رايرن« اخلا�س 

بي.
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املكعب  يعك�س  قمم.  وثماين  حافة،  ع�شرة  واثنتا  اأوجه،  �شتة 

 »Ice Cube« اإن جمموعة  الب�شيط.  الهند�شي  الكمال  الواحد 

متنا�شقة، وتبعث على ال�شعور باملتعة، فهي جتمع ما بني 

الأناقة واجلاذبية الع�شرية، وتفوق التوقعات لتكون 

جمموعة ا�شتثنائية ورائعة للغاية!

املن�ش�أ

اأول مرة عام 1999.  اأُطلقت هذه املجموعة 

�شوبارد  دار  الهند�شي  الت�شميم  هذا  ويلهم 

وع�شرية  رائعة  جمموعة  لبتكار  للمجوهرات 

تريد  كنت  فاإذا  الثلج.  مكعبات  من  م�شتوحاة 

اأو  املتجمدة  املناطق  اإىل  تنقلك  ل�شاعات  ت�شاميم 

اجلديد  الع�شري  ال�شكل  فاإن  بالربودة،  ت�شعرك  جموهرات 

ملجموعة »Ice Cube« هو ما تبحث عنه. 

ثورة �أم تطور

نف�شها  الروح   »Ice Cube« جمموعة  حتمل 

خمتلفة.  جمموعة  و�شمن  خمتلف  زمن  يف  لكن 

فهي عبارة عن مكعبات اأ�شغر ملمعة اأو مر�شعة 

باملا�س، ومر�شو�شة يف �شفوف متتالية. وت�شم 

والعقود،  والأقراط  اخلوامت  املجموعة  هذه 

الأكرث   – الكواحل  اأو   – املعا�شم  تالءم  التي  الأ�شاور  عن  ناهيك 

اأخرى  جمموعة  مع  اأم  لوحدها  القطع  هذه  تتاألق  هل  ع�شرية. 

اأو  لوحدها  اإما  الرائعة  القطع  هذه  ارتداء  ميكن  املجوهرات؟  من 

والأبي�س  الأ�شفر  الذهب  من  �شاحر  مزيج  خللق  اأخرى  قطع  مع 

والوردي. وما هذه القطع ذات الأوجه املتعددة اإل انعكا�س للمراأة 

التي تزين اإطاللتها بها، فهي ت�شع جمالً وجاذبية، لتبث فيها روح 

الثقة التي ل ت�شتطيع العي�س بدونها.   

�أعيننا  �مل�ستقبل يف 

اختارت �شوبارد ذهب التعدين العادل »Fairmined« امل�شادق 

عليه اأخالقياً يف هذه املجموعة اإمياناً منها باأن الرفاهية امل�شتدامة هي 

الواحد  القرن  اأولوية يف وقتنا احلا�شر؛ فهي رمز لإطالقها فعالً يف 

والبيئة.  التعدين  جمتمع  احرتام  على  دللة  اأنها  كما  والع�شرين. 

ولهذا ا�شتخدمت �شوبارد هذا النوع من الذهب يف جمموعة املجوهرات 

الفاخرة »High Jewellery« حني اأطلقت جمموعة ال�شجادة اخل�شراء 

وحتديداً  الفاخرة  ال�شاعات  �شناعة  جمال  يف  كذلك   ،2013 عام  يف 

هذه  من  »Ice Cube« جزء  واإن جعل جمموعة   .L.U.C �شاعات  يف 

الذهب  ا�شتخدام  اإىل  التحول  على  �شوبارد  ت�شميم  على  يوؤكد  املبادرة 

الأخالقي يف جميع منتجاتها من الآن ف�شاعداً. 

مهما كلفك الأمر. �شتكونني اأنت الأكرث ع�شرية! 

»Ice Cube Pure« جمموعــــة متنا�سقــــة مــــن

كال�شيك  �شوبارد  من  الأوىل  الدورة  انطالق  مبنا�شبة 

يومي  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  دبي  رايل– 

بالتعاون مع �شركاءها  اأطلقت �شوبارد  10-11 نوفمرب، 

 L.U.C Time( �شاعة  واأولده  �شديقي  اأحمد  �شركة  يف 

اإنتاج  مت   .)Traveler One – Time of the Desert
هذه ال�شاعة باإ�شدار حمدود ي�شم 20 �شاعة فقط مع ميناء 

�شاحر بلون رمال ال�شحراء ي�شتح�شر اإىل الأذهان �شورة 

الإمارات  �شم�س  يف  تتاألق  التي  الذهبية  الرملية  الكثبان 

النهائية  بلم�شاتها  ال�شاعة  هذه  تعترب  املتحدة.  العربية 

الذي  الإماراتيني  للرجال  عنها  غنى  ل  اأداة  ال�شتثنائية 

ي�شافرون يف اأنحاء العامل. 

�لدورة �لأوىل من �سوبارد كال�سيك ر�يل– دبي 

بالتعاون مع �شركاءها يف �شركة  قدمت دار �شوبارد، 

�شوبارد   « من  الأوىل  الدورة  واأولده،  �شديقي  اأحمد 

دبي ». امتدت فعاليات ال�شباق التناف�شية  كال�شيك رايل– 

امل�شاركة  الثالثون  الفرق  انطلق  حيث  يومني،  مدى  على 

ب�شياراتهم الكال�شيكية من اإمارة دبي لتمر عرب بع�ٍس من 

اأروع املناظر الطبيعية واأكرثها �شحراً يف طرقات الإمارات 

العربية املتحدة وجبالها و�شحراءها الذهبية.

يف  الكال�شيكية  لل�شيارات  �شوبارد  �شباق  ميثل 

ويتيح  والتوقيت،  املالحة  ملهارات  �شعباً  اختباراً  دبي 

قدراتهم  لتحدي  الفر�شة  باحلما�س  املتقدين  للمت�شابقني 

يف القيادة والت�شابق. بداأ ال�شباق انطالقاً من برج خليفة 

اإمارة دبي  الرمزية يف  املعامل  اأبرز  الذي يج�شد 

متجهاً نحو الإمارات ال�شمالية مروراً بال�شارقة 

تبعت  اخليمة.  وراأ�س  القيوين  وام  وعجمان 

ومليئاً  خمتلفاً  م�شاراً  ال�شباق  خريطة 

عرب  فتعرجت  يوم  كل  يف  بالتحدي 

املتحدة  العربية  الإمارات  اأرا�شي 

وجي�س  حتا  جبلّي  �شّكل  حيث 

ال�شورة  يف  الأ�شا�شيني  امل�شهدين 

الكلية مل�شار ال�شباق. 

�شوفوليه،  كارل-فريدريك  �شارك 

الرئي�س ال�شريك يف دار �شوبارد، يف 

مت�شابق  اأنه  �شيما  ل  ال�شباق،  هذا 

ال�شيارات  باقتناء  و�شغوف  ماهر 

الفورمول1  مت�شابق  يرافقه  الكال�شيكية، 

الأ�شطوري جاكي اإك�س. 

�لأد�ة �ملثالية للرحالة �لإمار�تيني كثريي �ل�سفر

 L.U.C Time Traveler( شممت �شاعة�

One – Time of the Desert( بغية ت�شهيل 

الذين يحتاجون  مل�شافات طويلة  امل�شافرين  اأ�شلوب حياة 

للبقاء على توا�شل مع عدة مناطق زمنية. ففي اأية حلظة 

ملعرفة  الأ�شيلة  التقنية  التحفة  لهذه  واحدة  ملحة  تكفي 

�شاعة  تتوافر  العامل.  حول  مكان  اأي  يف  الوقت 

�شتيل  ال�شتانل�س  من  باإ�شدار  هذه  املع�شم 

م�شحات  مع  الذهبية  الرمال  بلون  ميناء  مع 

الهوية  ت�شتح�شر  ونواقل  البني  اللون  من 

ممزوجة  واملتميزة  ال�شتثنائية  الإماراتية 

بلم�شة من الرتف. تفي جميع اإ�شداراتها 

�شاعات  ملجموعة  الرفيعة  باملعايري 

من  �شيما  ل  �شوبارد؛  من   )L.U.C(

واللم�شات  الآلية  يف  التميز  حيث 

الأناقة  هالة  اإىل  بالإ�شافة  النهائية، 

ال�شادة  لتنا�شب  بها  حتيط  التي 

الع�شر  ورّحالة  عام  ب�شكل  الذواقني 

احلديث ب�شكل خا�س.

قر�ءة و��سحة بنقاء �لكري�ستال

 L.U.C Time Traveler( �شاعة  تعمل 

طبقات  يف   )One – Time of the Desert
ب�شكل  مركزي  عقرب  وي�شري  املركز.  متحدة 

دائري  م�شار  به  يحيط  بينما  للتاريخ،  متحفظ 

الزمنية  املنطقة  يف  والدقائق  ال�شاعات  قراءة  يف  ي�شاعد 

املحلية ويطوف على هذه امل�شار عقارب على �شكل �شيف 

جمموعة  �شمن  لل�شاعات  النموذجي  ال�شكل  وهو  مدبب 

التاج  بوا�شطة  العقارب  بهذه  التحكم  وميكن   )L.U.C(

اإىل  اأخرى  النتقال خطوة  وعند   .2 ال�شاعة  عند  املوجود 

خارج م�شار هذه الدائرة جند حلقة كبرية حتمل ترقيمات 

املدن  اأ�شماء  يحمل  قر�س  مع  بالتوافق  تعمل  �شاعة   24

البالغ  الرئي�شية  الزمنية  املناطق  متثل  التي  املرجعية 

عددها 24 منطقة زمنية. وما اأن تتم مزامنتها مع التوقيت 

يكون  لن   4 ال�شاعة  عند  املوجود  التاج  بوا�شطة  املحلي 

هنالك حاجة لإجراء اأية تعديالت اأخرى.

جمموعة من �لتناق�سات �لأنيقة

 L.U.C Time Traveler One –( �شاعة  تتميز 

Time of the Desert( ب�شوارها البني الداكن امل�شنوع 
من جلد التم�شاح، بينما يبلغ قيا�س قطر علبتها 42 ملم 

مع�شم.  اأي  مقا�س  ينا�شب  الذي  املثايل  باحلجم  لتكون 

بينما مل تتجاوز �شماكتها 12،09 ملم مما يتيح انزلقها 

ب�شهولة حتت طرف كم القمي�س. واأ�شفت عليها اللم�شات 

الذي  التميز  من  هالة  والالمعة  امل�شقولة  النهائية 

جمموعة  �شاعات  جميع  بها  ت�شرتك  اأ�شيلة  �شمة  اأ�شبح 

.)L.U.C(
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