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مجوهرات

ROLEX

تعشق النساء ارتداء ساعة  !Rolexاآلن،
أضحى باستطاعته ّن تخصيص ساعة
ّ
املفضلة مع سوار مطاط فخم،
Rolex
سويرسي الصنع ،حيث ص ّمم خصيصا ً
ّ
ليناسب ساعته ّن املميّزة .إنها Rubber
 Bاملميّزة من  ..Rolexترتديها املرأة
الصارمة ،املفعمة بالحيو ّية والرشيقة
التي تركض وتسبح وتعرف يف الوقت
ذاته كيف أن تكون مثرية .كذلك ،فقد
ص ّممت للمرأة العاشقة للموضة ،القو ّية
والشجاعة ،وللمرأة الواثقة من نفسها
التي تمتلك حسا ً فريدا ً متميّزا ً لألسلوب.
وتعترب هذه األساور مك ّم ً
لة للجمال
الكالسيكي الذي تمثّله ساعة .Rolex

GILAN

لطاملا كان منظر غروب الشمس عىل مضيق البوسفور مصدر
إلهام كبري للعديد من الفنانني بفضل ألوانه املتقدة
وجماله اآلرس الذي يحبس األنفاس .لذا انطوت
هذه التشكيلة عىل مزيج من املعادن الدافئة
واألحجار الكريمة الرباقة يف استحضار رصيح
للحظات الغروب هذه كما يبدو واضحا ً من
خالل استخدام العقيق الربتقايل مع التورمالني
الوردي وحبات األملاس املصقولة بأسلوب قطع
الوردة يف رم ٍز إىل خيوط الشمس املتالشية .وثمة قطع
عشوائية املظهر من أحجار األوبال التي تغفو بني أحضان
الذهب األصفر لتعكس أحجامها البارزة منظر الشمس
لحظة خروجها إىل قبة السماء.

MONT BLANC

كشفت  Mont Blancعن تشكيلة فاخرة من مجوهرات «كابوشون دو مون بالن»
 Cabochon de Montblancواملستوحاة يف تصميمها من شعار الرشكة املأخوذ
عن أعىل قمم جبال أوروبا الجليدية والذي يجمع بني روح اإلبداع والكالسيكية
والجودة العالية واأللوان العرصية التي تناسب الشخصية األنيقة واملحبة للحياة
واملتفائلة .تجسد كابوشون دو مون بالن  Cabochon de Montblancمن
خالل اللمسات الفنية جمال وروعة
التصميم وتتضمن التشكيلة الثمينة
مجموعة من القطع امللونة باستخدام
نسق مثري من األحجار شبه النفيسة
والصلبة عىل شكل شعار Mont
.Blanc
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STEPHEN
WEBSTER

إن قالدة « »Astro Ball Pendantsهي
اإلضافة الجديدة لعالمة Stephen Webster
ملا قد أضحى تعاونا ً سنويا ً مدهشا ً بني
 Stephen Websterو .Swarovski
ً
ممثلة ّ
كل واحد من رموز األبراج،
ّ
تمزج هذه القالدات املتألقة بني ألوان
جواهر وأحجار ج ّد ملفتة من التوباز
األصفر ،السفري األزرق ،حجر الفحم
األسود والليلكي وبني زخارف مجموعة
من األحجار ذات التفاصيل املع ّقدة.
ً
مصنوعة من الذهب األصفر املطيل والفيض
القاتم ،تعترب هذه املجوهرات إشار ًة إىل تألقّ
ّ
كل برج من األبراج.
ّ
يف هذا الصدد ،يعلق ستيفان ويبسرت ،صاحب العالمة،
قائالً« :لقد تو ّقعت نجاحا ً باهرا ً لهذه القالدات الجديدة..
فقمت بالتحديق بها لبعض الوقت ،ويبدو أن املستقبل
سيكون مربحا ً للجميع».

أخبار
H.STERN

تضيف دار «اتش سترين» إىل خط ساعات «سوترا»
 من إبداع املصممة الشهرية ديان فون فريستنبريغ تشكيلة «سوترا كاجوال» التي تضم  4ساعاتجديدة بواجهات مستوية السطح من كريستال السفري
مع حوافغري متناظرة تتكامل مع هيكلها
الخارجي املفعم باألنوثة .وتنضم النماذج
الجديدة إىل ساعات «سوترا سبورت»
وسوترا بيندانت» و«سوترا دياموند»
التي حققت نجاحا ً باهرا ً حول العالم منذ
إطالقها عام  ،2008علما ً أن خط ساعات
«سوترا» كان قد تم إطالقه عام 2004
بالرتافق مع تشكيلة مجوهرات راقية
كثمرة للتعاون بني املصممة ديان فون
فريستنبريغ ودار املجوهرات الفاخرة
«اتش سترين».

