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مجوهرات

| JEWELLERY

مجموعة المجوهرات الراقية

ُتعزى �شهرة لندن العالمية بن�سبة كبيرة كمركز للمجوهرات
�إلى المجموعة الفريدة من بيوت المجوهرات التاريخية
مثل  Tiffany & Coو  Cartierو  Bulgariو  Van Cleef & Arpelsو
 Chaumetو  Boucheronو  ،Chanelبالإ�ضافة �إلى دور مجوهرات
�أخرى م�ستقلة ورائدة مثال  Graffو  .Moussaieffوي�ضيف
الم�صممون المت�ألقون �أي�ضا �أ�سلوبهم الفني الخا�ص بهم �إلى
عالم المجوهرات .مثال على ذلك دار Nourbel & Le Cavelier
تقدم خواتم تورمالين
للمجوهرات في  ،Burlington Arcadeالتي ّ
وم�صدرها بارايبا بالإ�ضافة �إلى �أقراط �أذن ال مثيل لها تمزج
الف�سيف�ساء الدقيقة الإيطالية المتناغمة ب�أحجار كريمة ثمينة
وملونة ،ناهيك عن حب االكت�شاف الذي ت�شعر به في متاجر
المجوهرات  Dover Street Marketو  Wolf and Badgerالملفتان
للنظر بم�صمميهم الجدد.
أي�ضا ،مثل
ولكن ثمة العديد من دور المجوهرات المميزة � ً
 Jessica McCormackمن نيوزيلندا ،والتي تجد ت�صاميمها المميزة
الم�ستوحاة من التراث القديم في �أحد منازل الأثرياء المكون
من �أربعة طوابق في  Carlos Placeو  Kiki McDonoughفي
 Sloane Squareالتي حظيت بعمالء مت�ألقين مثال الأميرة Diana
�أميرة ويلز و  Kateدوقة كمبردج .وال نن�سى طبعا
� Robinson Pelhamصانع �أقراط الأذن التي و�ضعتها  Kateيوم
زفافها الملكي من ولي عهد بريطانيا ،لذلك من ال�صعب �أن
تجد تمي ًزا وتفردا �أف�ضل من ذلك.

قطع مجوهرات ا�ستثنائية لل�شراء

تتميز  Adlerبت�صاميمها التي تلفت النظر
وتخطف الأنفا�س وقد �صنعت مجموعة
مكونة من عقد و�أقراط �أذن و�أطلقت عليها
ّ
ا�سم � Le Lac des Cygnesأو – Swan Lake
تيمنا بمو�سيقى الباليه ال�شهيرة من ت�أليف
ّ
المو�سيقي .Tchaikovsky
1
 3-14 New Bond Street, W1S 3SX
هاتف 20-7409 2237:
0
www.adler-joailliers.com

�صنعت  Calleijaحدي ًثا ،والمعروفة
بمجوهرات الما�س الزهري النادر ،خاتم
( Auroraفي ال�صورة �أعاله) ،بعيار 0.86
قيراطا من الما�س الزهري الراقي.
Shop 14, The Royal Arcade
O28 Old Bond Street, W1S 4SW

هاتف020-7499 8490:

www.calleija.com.au

تعك�س قطعتا المجوهرات الفريدتان من
نوعهما من ت�صميم  Hirshللعالمة التجارية
الجديدة  Marina Rinaldiالمجاورة لها جمال
ت�شكيلة الأزياء الإيطالية ال�صيفية المواكبة
�صنعت �أقراط
لأحدث �صيحات المو�ضةُ .
 Rosa Marinaالطويلة من �أزهار التورمالين
الزهرية اللون والمزخرفة و  Azzurraيزينها
عقد مر�صع بال�سيترين يتميز بفرا�شة
مزخرفة من الالبرادورايت والذهب.
1
 3 Grafton Street, W1S 4ES
هاتف020-3725 2370 :

من بين الأ�شياء التي يجب �شرا�ؤها �أثناء
الت�سوق في � Bond Streetأقراط كابو�شون
من الياقوت الأزرق المترف والمر�صعة
بالما�س البراق من ت�صميم  .Wempeوتفيد
مديرة  Wempeفي بريطانيا :Lynn Schroeder
"يذكرني لون الياقوت الأزرق العميق
والدافئ بب�شواطئ الريفيرا ال�ساحرة في
فرن�سا".
43-44 New Bond Street, W1S 2SA
هاتف020-7493 2299 :
www.wempe.com

www.hirshlondon.com
ت�شكيلة Rose Passion

يعك�س هذا العقد من
من  Piagetالمر�صع بالزمرد �شغف
 Yves Piagetوحبه لجماله.
169 New Bond Street, W1S 4AN
هاتفwww.piaget.co.uk ,020-3364 0800 :
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