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 موهبة جديدة 
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مجوهرات 

ا�ستثنائية

اأف�سل المطاعم 

في المدينة

®



مجموعة المجوهرات الراقية 
ُتعزى �سهرة لندن العالمية بن�سبة كبيرة كمركز للمجوهرات 

اإلى المجموعة الفريدة من بيوت المجوهرات التاريخية 

مثل Tiffany & Co و Cartier و Bulgari و Van Cleef & Arpels و 

Chaumet و Boucheron و Chanel، بالإ�سافة اإلى دور مجوهرات 

اأخرى م�ستقلة ورائدة مثال Graff و Moussaieff. وي�سيف 

الم�سممون المتاألقون اأي�سا اأ�سلوبهم الفني الخا�ص بهم اإلى 

 Nourbel & Le Cavelier عالم المجوهرات. مثال على ذلك دار

للمجوهرات في Burlington Arcade، التي تقّدم خواتم تورمالين 

وم�ضدرها بار�يبا باالإ�ضافة �إلى �أقر�ط �أذن ال مثيل لها تمزج 

�لف�ضيف�ضاء �لدقيقة �الإيطالية �لمتناغمة باأحجار كريمة ثمينة 

وملونة، ناهيك عن حب الكت�ساف الذي ت�سعر به في متاجر 

المجوهرات Dover Street Market و Wolf and Badger الملفتان 

للنظر بم�سمميهم الجدد.

 

ا، مثل  ولكن ثمة العديد من دور المجوهرات المميزة اأي�سً

Jessica McCormack من نيوزيلندا، والتي تجد ت�ساميمها المميزة 

�لم�ضتوحاة من �لتر�ث �لقديم في �أحد منازل �الأثرياء �لمكون 

 من اأربعة طوابق في Carlos Place و Kiki McDonough في 

 Diana لتي حظيت بعمالء متاألقين مثال �الأميرة� Sloane Square

اأميرة ويلز و Kate دوقة كمبردج. وال نن�ضى طبعا 

Robinson Pelham �ضانع �أقر�ط �الأذن �لتي و�ضعتها Kate يوم 

زفافها الملكي من ولي عهد بريطانيا، لذلك من ال�سعب اأن 

تجد تميًزا وتفردا اأف�سل من ذلك. 
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تتميز Adler بت�صاميمها التي تلفت النظر 

وتخطف الأنفا�س وقد �صنعت مجموعة 

مكّونة من عقد و�أقر�ط �أذن و�أطلقت عليها 

 – Swan Lake اأو Le Lac des Cygnes ا�صم

تيّمنا بمو�شيقى �لباليه �ل�شهيرة من تاأليف 

.Tchaikovsky المو�صيقي

 13-14 New Bond Street, W1S 3SX

هاتف:  2237 020-7409  

www.adler-joailliers.com

�صنعت Calleija حديًثا، والمعروفة 

بمجوهرات الما�س الزهري النادر، خاتم 

Aurora )في �ل�شورة �أعاله(، بعيار 0.86 

قير�طا من �لما�س �لزهري �لر�قي.

 Shop 14, The Royal Arcade

  O28 Old Bond Street, W1S 4SW 

هاتف:  8490 020-7499  

 www.calleija.com.au

تعك�س قطعتا �لمجوهر�ت �لفريدتان من 

نوعهما من ت�شميم Hirsh للعالمة التجارية 

�لجديدة Marina Rinaldi �لمجاورة لها جمال 

ت�شكيلة �لأزياء �لإيطالية �ل�شيفية �لمو�كبة 

نعت �أقر�ط  لأحدث �شيحات �لمو�شة. �شُ

Rosa Marina �لطويلة من �أزهار �لتورمالين 

الزهرية اللون والمزخرفة و Azzurra يزينها 

عقد مر�شع بال�شيترين يتميز بفر��شة 

مزخرفة من �لالبر�دور�يت و�لذهب.

  13 Grafton Street, W1S 4ES

هاتف: 2370 020-3725  

www.hirshlondon.com

 Rose Passion يعك�س هذ� �لعقد من ت�شكيلة

من Piaget �لمر�شع بالزمرد �شغف 

Yves Piaget وحبه لجماله. 

 169 New Bond Street, W1S 4AN

   www.piaget.co.uk ،020-3364 0800 :هاتف

من بين �لأ�شياء �لتي يجب �شر�وؤها �أثناء 

�لت�شوق في Bond Street �أقر�ط كابو�شون 

من �لياقوت �لأزرق �لمترف و�لمر�شعة 

بالما�س �لبر�ق من ت�شميم Wempe. وتفيد 

 :Lynn Schroeder في بريطانيا Wempe مديرة

"يذكرني لون �لياقوت �لأزرق �لعميق 
و�لد�فئ بب�شو�طئ �لريفير� �ل�شاحرة في 

فرن�شا."

 43-44 New Bond Street, W1S 2SA

 هاتف: 2299 020-7493 

www.wempe.com 

قطع مجوهر�ت ��شتثنائية لل�شر�ء 
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