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جمموعة وا�صعة جت�صد احلرفية العالية ودقة الت�صاميم

»دار ديفجي اأوروم«: املعر�ض فر�صة مثالية ملعرفة ذوق الزبائن

ديفجي  لدار جموهرات  املنتدب  الع�ضو  اأكد 

اجلواهر  معر�ض  اأن  ديفجي،  ماهي�ض  اأوروم 

ذوق  ملعرفة  مثالية  فر�ضة  يعترب  العربية 

على  حر�ض  ديفجي  اأن  اإىل  م�ضرًيا  الزبائن، 

العام  يف  تد�ضينه  منذ  املعر�ض  يف  امل�ضاركة 

بني  رفيعة  مبكانة  الدار  حظي  وقد   ،1992

جمموعات امل�ضاركني يف املعر�ض.

ديفجي  دار  تعر�ض  عام  كل  يف  اإنه  وقال 

املجوهرات  من  وا�ضعة  جمموعة  اأوروم 

حرفيتها  جت�ضد  التي  الذهبية  وامل�ضغولت 

ديفجي  عملت  وقد  ت�ضاميمها،  ودقة  العالية 

باإخال�ض لتج�ضد ق�ضة رائعة ومذهلة من التاألق 

والإرث والقيمة يف كل م�ضغولتها.

واأ�ضاف: »يف هذا العام تفخر ديفجي اأوروم 

والفاخرة،  اجلديدة  ت�ضكيلتها  وعر�ض  بتقدمي 

والتي تت�ضمن جموهرات خا�ضة بالزفاف والتي 

كل  لتج�ضد  الفئات  من  عدد  اإىل  اأي�ضاً  تنق�ضم 

اجلميلة،  العرو�ض  فهنالك  العرائ�ض،  من  نوع 

الأنيقة،  والعرو�ض  احل�ضرية،  والعرو�ض 

والعرو�ض الكال�ضيكية، ومن الالفت اأن كل قطعة 

مميزة  �ضخ�ضية  �ضمة  حتمل  ال�ضل�ضلة  هذه  يف 

جمموعات  اإىل  بالإ�ضافة  العرو�ض،  عن  تعرب 

�ضممت  خيار   700 من  اأكرث  ت�ضم  متنوعة 

عراقة  على  التاأكيد  مع  يتنا�ضب  مبا  جميعها 

وتلبيًة  الآ�ضيلة  البحرينية  التقاليد  واأ�ضالة 

لرغبات عمالئها ومتطلباتهم«.

اخلالدة  )روحي(  جمموعة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

حققت جناحا كبريا يف العام املا�ضي، و�ضتقوم 

 Oubharia« دار ديفجي با�ضتعرا�ض جمموعة

 ،»Oubharia Vivid« وجمموعة   ،»Classic

وهي   ،»Oubharia Essentia« وجمموعة 

جمموعة تعك�ض طموح ال�ضباب يف القلب.

واأو�ضح اأن دار ديفجي اأوروم تعر�ض خالل 

)رفرفة(  اجلديدة  الفنية  جمموعتها  العام  هذا 

يف القاعة رقم 1، وهي جمموعة فنية ح�ضرية 

ال�ضهري  البحريني  الفنان  بالتعاون مع  م�ضممة 

معرفة  به  جتمعنا  والذي  الهـا�ضمي،  خليل 

مميزة.

اجلدير بالذكر اأن دار ديفجي اأوروم تاأ�ض�ضت 

الأ�ضماء  من  واحدة  وهي   ،1950 العام  يف 

�ضناعة  جمال  يف  لتميزها  البحرين  يف  الرائدة 

وتتمتع  الذهبية،  وامل�ضغولت  املجوهرات 

ت�ضعة  من  لأكرث  ميتد  عريق  برتاث  ال�ضركة 

اأهلها  املنطقة،  يف  عقود  �ضتة  من  واأكرث  اأجيال 

لتقدمي الأف�ضل لعمالئها ت�ضميماً وجودة وقيمة.

باأ�صعار تبداأ من 25 األف دوالر

»ن�صويل« يعر�ض اأطقًما ما�صية للعرائ�ض فريدة من نوعها

اأن ا�ضم ن�ضويل ارتبط بالأملا�ض  اأكدت دانيا ن�ضويل 

امل�ضوغات  اأجمل  ل�ضراء  بدهياً  عنواناً  وجعله  الفاخر، 

الذهبية املر�ضعة باأجود اأنواع الأملا�ض واأجملها واأثمنها 

على الإطالق. وتقول ن�ضويل اإن »افتتاح الدار مكتب يف 

بور�ضة الأملا�ض يف بلجيكا اأ�ضهم يف توفري اأجود واأفخر 

يتم  ثم  ومن  بها ،  املعرتف  بال�ضهادات  الأملا�ض  اأنواع 

امل�ضنع يف بريوت، على  املا�ضية يف  املجوهرات  ت�ضنيع 

اأن يتم بعدها عر�ضها للزبائن«.

يف  عر�ضها  يتم  التي  اجلديدة  الت�ضكيالت  وحول 

هو  اجلديد  اأن  اإىل  اأ�ضارت  العربية،  اجلواهر  معر�ض 

املر�ضعة  الأعرا�ض  اأطقم  من  جديدة  ت�ضكيالت  اإطالق 

بالأملا�ض الفريدة من نوعها، والتي يبداأ اأ�ضعارها من 25 

وباأ�ضعار  يومية  املا�ضية  اإىل قطع  بالإ�ضافة  األف دولر، 

حر�ضت  ن�ضويل،  جموهرات  اأن  واأو�ضحت  منا�ضبة. 

الأملا�ض  اأنواع  اأجود  تقدمي  على  ال�ضنني  هذه  كل  خالل 

الفعلية  قيمتها  قطعة  لكل  يجعل  ما  الأثمان  باأف�ضل 

�ضمنها، ويرفع قيمتها على مدى ال�ضنني، وهذا ما اأك�ضب 

جموهرات ن�ضويل ثقة النا�ض وارتباط ال�ضم بالأملا�ض.

يف  تقدم  للمجوهرات  ن�ضويل  دار  »اأن  واأ�ضاف: 

معر�ض اجلواهر العربية اأحدث ت�ضكيالتها، ومن بني تلك 

الت�ضكيالت، الذي كان يت�ضم بالرتف واجلمال«.

اأكدت دانيا ن�ضويل، من جموهرات ن�ضويل، حر�ضها 

العربية  اجلواهر  معر�ض  يف  دورًيا  امل�ضاركة  على 

واإقبال م�ضتمر �ضواء من  ملا ي�ضهده من تطور  با�ضتمرار 

املواطنني اأو املقيمني والزوار.

و�ضاهم عاطف ن�ضويل يف اإن�ضاء جموهرات ن�ضويل 

علم  يف  تخ�ض�ضه  املتحدة  الوليات  يف  اأكمل  اأن  بعد 

ن�ضويل  وا�ضتطاعت جموهرات  ال�ضياغة،  وفن  الأحجار 

املجوهرات  ت�ضويق  مراكز  اأهم  تتبواأ  اأن  كبري  وبفخر 

ب�ضبب  وذلك  والأجنبية،  العربية  والدول  لبنان  يف 

اإىل  ن�ضويل  جموهرات  اإدارة  وتوجيه  الطويل،  اجلهد 

املتعلقة  الت�ضويق والت�ضنيع والأبحاث  كافة جمموعات 

باأحدث ما تو�ضلت اإليه هذه ال�ضناعة الراقية.

وقالت اإن ا�ضم جموهرات ن�ضويل ارتبط منذ تاأ�ضي�ضها 

من  فريدا  مزيجا  تقدم  وهي  بالأملا�ض،   1982 عام  يف 

العراقة والتميز والفخامة والذوق الرفيع.

ت�صوير- ح�صن قربان
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موؤكًدا اأن معر�ض اجلواهر الأول خليجًيا والثالث بال�سرق الأو�سط

اآل حممود: عقود ثمينة ونادرة من اللوؤلوؤ على م�ستوى العامل

�سارة جنيب:

العام ل�سركة  املدير  اآل حممود  اأكد حممد عبدالرزاق 

لآلئ اآل حممود اأنهم يفخرون بكونهم من موؤ�س�سي معر�ض 

اجلواهر العربية الذي ُيعد املعر�ض الأول على م�ستوى 

الأو�سط.  ال�سرق  م�ستوى  على  والثالث  اخلليج  دول 

واأو�سح اأن اجلناح يعر�ض ت�سكيلة متنوعة وراقية من 

الإ�سارة  وجتدر  البحريني،  الطبيعي  اللوؤلوؤ  اأنواع  اأندر 

اإىل اأن هذه القطع نادرة على م�ستوى العامل، م�سيًفا »وقد 

العام 2008 وعر�سناها خالل  من  ابتداًء  بجمعها  قمنا 

املعر�ض هذا العام«.

العامل،  يف  لوؤلوؤة  اأكرب  يحتوي  عقد  »لدينا  وقال: 

دينار، وهناك  اإىل 4 ماليني  العقود  وي�سل �سعر بع�ض 

نوع اآخر اإىل جانب العقود من املجوهرات التي ت�ستخدم 

الالآلئ يف �سياغتها، منها عيار 21 وعيار 18، وتتفاوت 

جمموعة  بطرح  متيزنا  وقد  وا�ستخدامتها،  اأ�سعارها 

وال�ساحلة  اللوؤلوؤ  على  حتتوي  التي  املجوهرات  من 

دينار   100 من  اأ�سعارها  تبداأ  التي  اليومي  لال�ستخدام 

بحريني«.

يقت�سر  اللوؤلوؤ  ا�ستخدام  كان  ال�سابق  »يف  وتابع 

الت�ساميم  من  العديد  هناك  الآن  اأما  القدمية،  الدقة  على 

احليوية التي ي�ستخدم فيها اللوؤلوؤ«.

خمتلفة  األوانا  ت�سم  ت�سكيلة  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 

وتدرجات اللوؤلوؤ وترتاوح بني 7 اإىل 9 األوان، وجميعها 

من الأنواع اجليدة واملمتازة.

ويف رد له على �سوؤال ب�ساأن الهتمام املتزايد باقتناء 

اللوؤلوؤ، قال: »خالل الأعوام اخلم�سة ع�سر املا�سية، عاد 

قد  النا�ض  كان  اأن  بعد  الطبيعي  اللوؤلوؤ  وانت�سار  �سيت 

اللوؤلوؤ من  اإذ يعترب  الزمن،  ابتعدوا عنه خالل فرتة من 

الزمن، وجتدر  التي يزداد �سعرها مع  الثمينة  املقتنيات 

لون التزّين  الإ�سارة اإىل اأنه يف ال�سابق كان الرجال يف�سّ

امللوك واملهراجا  الكرمية، وكان زينة  باللوؤلوؤ والأحجار 

والتجار«.

وعاملًيا  اإقليمًيا  مركًزا  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  واأكد 

لتجارة للمجوهرات واللوؤلوؤ، واأن هناك اهتماًما متزايًدا 

من قبل التجار والزبائن ملعرفة اأ�سعار واأنواع الالآلئ.

مبناطق الب�سيتني وعراد وباربار وجداحلاج.. احلمادي:

ن�سيج ت�ستثمر 60 مليون دينار يف ال�سكن الجتماعي

هدى عبدالنبي:

ك�سف املدير العام ل�سركة ن�سيج 

ال�سركة  اأن  احلمادي  اأحمد  العقارية 

اإىل   50 بني  يرتاوح  مبلًغا  ت�ستثمر 

60 مليون دينار يف 600 اإىل 650 

وحدة �سكنية لل�سكن الجتماعي، على 

ال�سنوات  منها خالل  النتهاء  يتم  اأن 

ال�سركة  اأن  اإىل  لفًتا  املقبلة،  الثالث 

من  كل  يف  اأر�ض  بتخ�سي�ض  قامت 

الب�سيتني وعراد وباربار وجداحلاج.

وحول ن�سبة الإجنار يف م�سروع 

الآن مت النتهاء  »اإىل  كنال فيو، قال: 

من 40% من م�سروع )كنال فيو(، مع 

نهاية  قبل  الن�سبة  هذه  ارتفاع  توقع 

النتهاء  متوقًعا  اجلاري«،  العام 

القادم  العام  نهاية  يف  بالكامل  منه 

ب�سدد  ال�سركة  اأن  اإىل  لفًتا   ،2020

للمحالت  الت�سويق  بعملية  البدء 

التجارية بداية العام املقبل 2020.

فيو  كنال  م�سروع  اأن  واأو�سح 

مبحافظة  دملونيا  جزيرة  يف  الواقع 

من  جمموعة  على  يحتوي  املحرق 

املباين متعددة الطوابق التي �ست�سم 

ومتاجر  �سكنية،  �سقة   250 حوايل 

وحمالت  ومطاعم  التجزئة  لقطاع 

البحرية  جتارية ومقاهي مطلة على 

املائي،  ال�سالل  مبنظر  املزّينة 

املائية  القناة  على  مبا�سرة  وباإطاللة 

امل�ساحات  اإىل  اإ�سافة  دملونيا،  يف 

�ست�سّكل  التي  ال�سا�سعة  اخل�سراء 

اإطاللت جميلة ل�سكان وزوار )كنال 

فيو(.

وحول م�ساركة ن�سيج يف معر�ض 

معر�ض  اإن  قال  العربية،  اجلواهر 

فر�سة  يتيح  العربية  اجلواهر 

واحد،  عقاري  لعار�ض  ح�سرية 

نرعى  التي  الثانية  ال�سنة  وهذه هي 

فيها املعر�ض بعد اأن اأثبتت جتربتنا 

كبرًيا  جناًحا  املا�سي  العام  الأوىل 

اإذ  والزوار،  العمالء  قبل  من  وتفاعالً 

مل�سنا اإقبالً ومتابعة لفتة من الزبائن 

وحتقيق مبيعات حتى بعد املعر�ض.

يعك�ض  املعر�ض  »اإن  واأ�ساف 

والأناقة،  والرفاهية  الفخامة  حياة 

يج�ّسد  فيو(  )كنال  وم�سروع 

ومرافقه  وتخطيطه  بت�سميماته 

والفخامة  الرفاهية  �سور  اأعلى 

والرقي املعماري، كما يج�ّسد معر�ض 

ة مثالية  اجلواهر بالن�سبة اإلينا من�سّ

من  وا�سعة  �سريحة  اإىل  للو�سول 

م�سروع  تقدمي  من  وميّكننا  الزبائن 

)كنال فيو( ب�سكل حيوي اإىل املهتمني 

من  والدوليني  والإقليميني  املحليني 

املعرو�سة  بالوحدات  ال�ستثمار  اأجل 

املتميز  امل�سروع  هذا  يف  للبيع 

وال�سخم«.
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ت�سكيلة متنوعة تتنا�سب مع جميع �لأذو�ق.. جموهر�ت �آ�سيا: 

عالمات جتارية عاملية تقّدم �ساعات وجموهر�ت فريدة ور�قية

�سارة جنيب: 

اآ�سيا،  اإدارة �سركة جموهرات  قال حممد جعفر، رئي�س جمل�س 

التي حتر�س على  العاملية  التجارية  العالمات  العديد من  اإن هناك 

احل�سور �سنوًيا يف هذا احلدث ال�سخم من خالل جناح جموهرات 

اآ�سيا.

واأو�سح اأن اآ�سيا تطرح يف كل عام ت�سكيلة متنوعة وفريدة من 

ال�ساعات واملجوهرات التي تتنا�سب مع خمتلف الأذواق، مع مراعاة 

مواطني  خا�سة  البحرين،  خارج  من  زبائن  ي�ستقطب  املعر�س  اأن 

دول اخلليج العربي.

التجارية  والعالمات  ال�سركات  باختيار  كثرًيا  »نهتم  وتابع 

-على  منها  العتبار،  بعني  ناأخذها  مهمة  معايري  وهناك  امل�ساركة، 

�سبيل املثال ولي�س احل�سر- عدم تعار�س اأي من امل�ساركني واملو�سة 

الرائجة لكل عام، بالإ�سافة اإىل رغبة الزبائن، وتقدم كل من العالمات 

للمعر�س من  ملا  القطع؛  امل�ساركة جمموعات متنوعة من  التجارية 

�سمعة و�سيت عاملي يف جمال عامل املجوهرات واجلمال واملو�سة«، 

لفًتا اإىل اأن العديد من تلك ال�سركات اأوروبية وهناك عالمات جتارية 

ا. من دول متنوعة اأي�سً

من  املجوهرات  �سراء  على  يحر�سون  الزبائن  اأن  اإىل  ولفت 

قطع  اقتناء  جتربة  لهم  تتاح  اإذ  مرة،  لأول  ت�سارك  التي  املاركات 

غري متوافرة ب�سكل دائم يف البحرين، موؤكًدا اأن اجلناح ي�سم جميع 

اأنواع املجوهرات، �سواء اأطقم احلفالت وتلك املخ�س�سة لال�ستخدام 

وهناك  والرجالية،  الن�سائية  ال�ساعات  اأنواع  عن  ف�سالً  اليومي، 

تفاوت يف الأ�سعار بحيث تتاح للجميع فر�سة ال�سراء.

وقال: »يت�سّمن جناح �سركة مارينا بي خالل هذا العام قطعة 

فريدة من نوعها غري خم�س�سة للبيع، اإذ اإنها معرو�سة يف متحف 

ال�سركة اخلا�س، ومتثل حتفة رائعة«.

زيارة  على  يحر�سون  امل�سممني  من  العديد  اأن  اإىل  واأ�سار 

املعر�س لالطالع على كل ما هو جديد؛ نظًرا لأن كل ما يرغبون فيه 

موجود حتت �سقف واحد، ويعتربون املعر�س فر�سة لقيا�س الذوق 

التجارية  العالمات  وت�ساميم  اأفكار  من  وال�ستفادة  للزبائن،  العام 

امل�ساركة.
حممد جعفر

»�لزين« تطرح ت�سكيلة »�لهالل« مبعر�ض �جلو�هر.. نبيل �لزين:

�لتو�ّسع بفروع جديدة حمليًا وخليجيًا قريًبا

هدى عبدالنبي:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�سف 

عن  الزين  نبيل  الزين  جموهرات 

وجود خطة للتو�ّسع بافتتاح فروع 

�سواء  الزين،  ملجوهرات  جديدة 

اخلليجية  الــدول  اأو  البحرين  يف 

املجاورة، لفًتا اإىل اأن ال�سركة تدر�س 

فتح فرع يف مبنى امل�سافرين اجلديد 

مبطار البحرين الدويل عند افتتاحه.

ت�سريح  يف  الزين  واأو�ــســح 

ال�سركة  اإن  القت�سادي«  لـ»الأيام 

الظهران  فتح حمل جديد يف  ب�سدد 

ال�سعودية، وكذلك  العربية  باململكة 

بدولة  باأبوظبي  الرمي  جزيرة  يف 

اأنها  كما  املتحدة،  العربية  الإمارات 

فرع  لفتتاح  التفاو�س  طــور  يف 

بدولة الكويت.

جموهرات  بجديد  يتعلق  وفيما 

العربية،  اجلواهر  مبعر�س  الزين 

�ستعر�س  الزين  جموهرات  اإن  قال 

جمموعة الهالل، وهو طابع فريد يف 

املجوهرات التقليدية القدمية للذهب 

املجموعة  تقدمها  اإذ  البحريني، 

ولكنها  وحديثة،  معا�سرة  ب�سورة 

املا�سي  روح  حتت�سن  مــازالــت 

جمموعة  اأن  اإىل  لفًتا  والـــراث، 

ملجوعة »حب  ا�ستكمالً  تاأتي  الهالل 

الهيل« و»املرّية«

التجارية  املاركات  اأن  واأو�سح 

اإقبالً  تالقي  ال�سركة  تطرحها  التي 

اأن  اإىل  لفًتا  الزبائن،  قبل  من  كبرًيا 

ال�سركة م�ستمرة يف تقدمي كل ما هو 

متميز للعمالء.

�ساحب  برعاية  الزين  واأ�ساد 

ـــوزراء  ال رئي�س  امللكي  ال�سمو 

ــر  لــفــعــالــيــات مــعــر�ــس اجلــواه

رعاية  »اأن  موؤكًدا   ،2019 العربية 

الذهب  ب�سناعة  واهتمامه  �سموه 

للنهو�س  الكبري  النجاح  �سر  هو 

»�سموه  منوًها  ال�سناعة«،  بتلك 

القطاعات  كافة  تنمية  على  يحر�س 

ويوجه  اململكة،  يف  القت�سادية 

النهو�س بها على خمتلف  اإىل  دوًما 

الهدف  اإىل  و�ــســولً  امل�ستويات 

القت�ساد  تنمية  وهــو  الأ�سمى، 

الوطني«.

ال�سمو  �ساحب  »اإن  وقـــال: 

الداعم  هو  ــوزراء  ال رئي�س  امللكي 

يف  التجارية  للحركة  الرئي�س 

واإن  ن�ساطاتها،  مبختلف  البالد 

املحبة  من  بعالقات  يرتبط  �سموه 

واملودة مع كافة التجار البحرينيني، 

اأمام  املعوقات  اإزالة  على  ويحر�س 

على  مثنًيا  التجارية«،  احلركة 

جتار  بني  ال�سريف  التناف�س  روح 

الذهب وتوحيد جهودهم يف تن�سيط 

احلركة التجارية لتلك ال�سناعة.
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