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السبت ٥ رجب ١٤٤١هـ - ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م

نجاح كبير لمعرض الدوحة للمجوهرات.. علي الفردان لـ                      :

ـــــــــجـــــــــمـــــــــارك  ال ـــــــــة  ـــــــــئ وهـــــــــي ــــــــــة  ــــــــــي ــــــــــداخــــــــــل ال وزارة  ـــــــــــــن  م ـــــــــــــارة  جـــــــــــــب ـــــــــــود  جـــــــــــه
نــــــدعــــــو الـــــجـــــمـــــهـــــور لــــــــزيــــــــارة جــــــنــــــاح الـــــــــفـــــــــردان فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــخــــتــــامــــي 

ــة قــيــادتــنــا الــرشــيــدة ــرؤي قــطــر بــألــف خــيــر ب

كتب ـ عاطف الجبالي:

توجه رجل األعمال علي الفردان، 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
الفردان، بالشكر إلى حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
اهللا»  «حفظه  المفدى  الــبــالد  أمــيــر 
لــدعــم ســمــوه الــالمــحــدود لمعرض 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات  الــــدوحــــة ل
مــؤكــداً  عــشــرة،  السابعة  نسخته  فــي 
العالمية  مكانته  رســخ  المعرض  أن 
بــفــضــل رؤيـــــة وتــوجــيــهــات صــاحــب 

السمو.
وأشــــــاد الــــفــــردان بـــدعـــم صــاحــب 
بن  حمد  الشيخ  الــوالــد  األمــيــر  السمو 
خــلــيــفــة آل ثــانــي لــمــعــرض الــدوحــة 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات. وتــوجــه  ل

بن  خالد  الشيخ  معالي  إلــى  بالشكر 
خــلــيــفــة بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ثــانــي، 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
كافة  لتذليل  الكبيرة  الــجــهــود  على 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــعــارضــيــن 
خـــالل الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة من 
مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
والساعات، مؤكداً أن وزارة الداخلية 
تبذل جهودا جبارة لتأمين المعرض 
وتــقــديــم تــســهــيــالت اســتــثــنــائــيــة في 

التأشيرات السياحية. 
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
ـــــــدوحـــــــة  لـــــــــــــــ[: مـــــــعـــــــرض ال
للمجوهرات بات األفضل في العالم 
بفضل جهود رجال األمن في تأمين 
منتجات العارضين التي تقدر قيمتها 
بمليارات الدوالرات. وتحرص جميع 

أثمن  جلب  على  العالمية  الشركات 
وأجود بضائعها إلى معرض الدوحة 
واألمـــان  لــألمــن  نــظــراً  للمجوهرات 

الذي تتمتع به دولة قطر.
من  الـــعـــديـــد  أن  الــــفــــردان  وأكـــــد 
معارض المجوهرات العالمية ألغيت 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال معرضا 
هــونــج كــونــج وزيــــــورخ وذلــــك نــظــراً 
مشيراً  الراهنة،  العالمية  للظروف 
إلـــــى أن تــنــظــيــم مـــعـــرض الـــدوحـــة 
نسخته  في  والساعات  للمجوهرات 
يعكس  الرائع  المستوى  بهذا  الحالية 
والحكيمة  الــرشــيــدة  قــيــادتــنــا  رؤيـــة 
ـــــة قــطــر االقــتــصــاديــة  ومـــكـــانـــة دول

المرموقة.
يــســتــقــطــب  أن  الـــــفـــــردان  وتــــوقــــع 
مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 

الــزوار  من  كبيرة  أعـــدادا  والساعات 
خالل اليوم الختامي، داعيا الجمهور 
على  لالطالع  الــفــردان  جناح  لــزيــارة 
أحدث الموديالت التي تقدمها أعرق 
شركات المجوهرات والساعات حول 

العالم. 
وأوضــــح أن ســعــادة الــســيــد أحمد 
بــن عــبــداهللا الــجــمــال، رئــيــس الهيئة 
العامة للجمارك يبذل جهودا جبارة 
تواجه  الــتــي  العقبات  جميع  لتذليل 
ـــبـــضـــائـــع خــــــالل مـــعـــرض  دخــــــــول ال
الــمــجــوهــرات والــســاعــات، مــؤكــداً أن 
شــركــة مــجــوهــرات الـــفـــردان خــالل 
تاريخ مشاركتها في جميع المعارض 
تسهيالت  تجد  لم  والدولية  المحلية 
الهيئة  قدمته  لما  مماثلة  جمركية 
الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك خــــالل الــنــســخــة 

الحالية من المعرض.
كــمــا أشـــــاد الــســيــد عــلــي الـــفـــردان 
بــجــهــود ســعــادة الــســيــد أكــبــر الباكر 
األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
ــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــــرئ لـــلـــســـيـــاحـــة وال
ـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــخـــــطـــــوط الـــجـــويـــة  ل
القطرية على دعم معرض الدوحة 

وتذليل  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
ـــتـــي تـــواجـــه  كـــافـــة الـــصـــعـــوبـــات ال
مبيناً  المعرض،  في  المشاركين 
تلعب  الــقــطــريــة  الـــخـــطـــوط  أن 
المعرض  نجاح  فــي  بـــارزاً  دوراً 
حــيــث تــســيــر الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
رحــالتــهــا إلـــى أكــثــر مـــن ١٧٠ 
يُمكن  مــا  العالم  حــول  وجهة 
جميع العارضين من المشاركة 
والوصول دون عناء إلى قطر.
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مجوهرات الفردان الوكيل الحصري للدار

  ..رائدة صناعة الساعات الفاخرة
كتب ـ عاطف الجبالي:

العطاء  فــعــل  عــلــى  نبيل  معنى  إضــفــاء  مــن  شـــوبـــارد،  دار  تمكنت 
فالهدايا  ؛  نفيسة  إبداعات  في  المشاعر  تصوغ  حرفية  داراً  باعتبارها 
المصنوعة لمن نحب تغدو روابط تنقل لهم مشاعرنا العميقة وقيمنا 

المشتركة. 
والمعطاءة  الشقية   (Happy Hearts) مجوهرات  تجسيد  يتجدد 
مــن خــالل تشكيالت وألـــوان عــديــدة تتماشى مــع الــمــواســم ورغــبــات 
للمجموعة  المرأة. وبفضل إبداع شوبارد الالمحدود، انضمت مؤخراً 
أطواق قصيرة جديدة تتضمن قلباً ملوناً من العقيق أو عرق اللؤلؤ أو 
المرمر أو الحجر األحمر، وتتزين في كال الجانبين بقلبين يحمالن 
أكثر  يعتبر  الــذي  السوار  وكذلك  متحركاً.  ألماس  حجر  داخلهما  في 
 Happy) مجموعة  رمزية  عن  لتعبر  استخدمت  مجوهرات  قطعة 

Hearts)، حيث تألق بإصدار نفيس أكثر من ذي قبل. 
في   (Happy Hearts) مجموعة  ضمن  ساعة  ألول  تقديمها  بعد 
من  علبتها  صنعت  جديدة  ساعة  المجموعة  إلــى  ينضم   ،٢٠١٩ عــام 
الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط بقياس قطر ٣٠ ملم، وتزينت بميناء 

من عرق اللؤلؤ وأحجار من األلماس مع قلبين متحركين.
تستطيع شوبارد إضفاء مسحة عصرية على شكل القلب لتبدع منه 

نسخة أكثر براعة واكتماالً وتناسباً من أجل 
مجموعة (Happy Diamonds). يكشف القلب عن كافة المشاعر 
بمشاعرهم  البوح  يخشون  ال  بمن  تشيد  التي  شوبارد  دار  في  الكامنة 
تجد   (Happy Diamonds) تمائم  خالل  ومن  حبهم.  عن  والتعبير 
بين  العصرية.  المرأة  لحياة  طريقها  الكالسيكية  المجوهرات  روائــع 
من  أحــجــار  ثالثة  أو  حجر  يــدور  الكريستالي  السافير  مــن  طبقتين 
القصيرة  القالئد  من  جديدة  سلسلة  على  الحيوية  لتضفي  األلــمــاس 
المصنوعة من الذهب األبيض أو الوردي عيار ١٨ قيراط، التي تأتي 
عن  فضالً  المجموعة.  بها  لتكتمل  باأللماس،  مرصعة  أو  مصقولة 
كونها ترمز لنبضات القلب، تعبر أحجار األلماس المتراقصة أيضاً عن 

كل حركة تتحركها المرأة التي ترتديها كتمائم نفيسة. 
بــرع   (L›Heure du Diamant) ســاعــات  مــجــمــوعــة  خـــالل  مــن 
حرفيو دار شوبارد بتنظيم إيقاع متناغم يجمع بين تألق المجوهرات 
باأللماس  الــمــرّصــعــة  الــجــديــدة  الــســاعــات  تشّبعت  الــســاعــات.  وبــراعــة 
من  مستمد  متناه  ال  بسحر  فسطعت  المرح  السبعينيات  حقبة  بطابع 
 L›Heure du) مقاساتها الرشيقة والممشوقة. قدمت شوبارد ساعة
تقدمها  واليوم  بيضاوية،  أو  مستديرة  بموديالت  سابقاً   (Diamant
بموديل جديد بعلبة على شكل قلب نابض بالحياة، تستحضر إيقاعه 
على  النابض من خالل الزخارف الدائرية المتداخلة المنقوشة يدوياً 

الميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ.  
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(IMPERIALE) تطرح مجموعة ساعات

كتب ـ عاطف الجبالي:

مجموعة  تــقــديــم  عـــن  شـــوبـــارد  دار  أعــلــنــت 
والمرّصعة  الراقية   (IMPERIALE) ساعات 
بـــاألحـــجـــار الــكــريــمــة، الــمــســتــوحــاة مـــن أجــــواء 
أعادت  حيث  العظيمة،  الماضي  امبراطوريات 
ــــارد تــــصــــّور الـــتـــطـــريـــز بـــخـــيـــوط الـــذهـــب  شــــوب
الــمــتــداخــلــة  ــتــفــاصــيــل  ال ذات  ـــمـــجـــوهـــرات  وال
السائد  الطراز  من  ذهبية  بأسالك  والمشغولة 

في عصر نابليون. 
وكعادتها تتخطى شوبارد 

حدود اإلمكانيات التقنية واإلبداعية المعهودة، 
مستفيدة من آليات تكنولوجية متطورة عالية 
من  المصنوع  المينا  ”بتطريز“  لتقوم  التقنية 
عرق اللؤلؤ البّراق بلونه األزرق الغامق المتقّزح، 
فــتــزيــنــه بـــزخـــارف رائـــعـــة تــتــكــون مـــن خــيــوط 

ذهبية في غاية الدقة والرقة والنقاء. 
الــذهــب  لــخــيــوط  اآلســــر  الــمــزيــج  يستحضر 
وعظمة  هيبة  الملكي  األزرق  والــلــون  الــبــّراقــة 
األجواء اإلمبراطورية، لتعيد إلى األذهان صور 

والمزّينة  بالتطريز  الغنية  واألقمشة  األرديـــة 
بــالــشــعــارات ورمـــوز الــقــوة الــتــي تشكل بــدورهــا 
من الطقوس االمبراطورية وقوتها  كبيراً  جزءاً 

ومهابتها.
الذهبي  التصميم  يظهر  الميناء  مركز  وفي 
يشبه  بشكل  المتداخلة  الخطوط  ذو  الشاعري 
الشبكة ويتخذ نمطاً ذا أربعة بتالت، حيث يمثل 
شعار مجموعة (IMPERIALE) المستمد من 
البديعة  المعمارية  والهندسة  العريقة  الفنون 
والــــمــــطــــرزات الــشــبــيــهــة بــالــحــلــي 
والمجوهرات من عهد 

بيزنطة. 

من  إطـــار  الــذهــبــي  التصميم  بــهــذا  ويــحــيــط 
متناهية  بــدقــة  الــمــرصــوفــة  األلـــمـــاس  حـــّبـــات 
متيحاً  بينها  فيما  المعدن  يختفي  يكاد  حتى 
على  ويظهر  وفتنتها.  بريقها  بكامل  التألق  لها 
المينا  مركز  أسفل  الواقع  الجانبي  الثواني  مينا 
األساسي للساعة الشعار األصلي للمجموعة ذي 

البتالت األربع مرصوفاً باأللماس الناعم. 
الساعة  تــاج  األلــمــاس  بترصيعات  تكلل  كما 
بغية  وذلك  سوارها،  ومقابض  زجاجها  وإطار 
سوار  ويتطابق  للساعة.  النفيس  الطابع  تعزيز 
ميناها  مع  التمساح  جلد  من  المصنوع  الساعة 
الــمــســحــة  عـــن  نــاهــيــك  الــمــلــكــي  األزرق  بــلــونــه 

المطفية والتأثير اللؤلؤي الذي أضفي عليه.
 (IMPERIALE) مجموعة  وتجسد  هــذا 
لتشكال  معاً  تجتمعان  حين  والفخامة  الهيبة 
من  مستوحاة  لساعات  العصرية  الخطوط 
لتالئم  العظيمة  الماضي  امبراطوريات 
وقد  العصرية.  االمــبــراطــورة  الــمــرأة 
لــلــســاعــتــيــن  ــــارد  شــــوب دار  مــنــحــت 
الجديدتين ضمن هذه المجموعة 
تـــأثـــيـــرات ضـــوئـــيـــة وألــــــوان 
وافــــرة فــتــزيــنــت بــألــوان 
جسدتها  التي  الطيف 
أحـــــجـــــار الـــســـافـــيـــر 

ــــــوان. يــبــلــغ قــيــاس عــلــبــة ســاعــة  الــمــتــعــددة األل
 (IMPERIALE Joaillerie Rainbow)
٣٦ ملم وصنعت من الذهب الوردي  الجديدة 
عيار ١٨ قيراط مع مينا بلون أبيض أو رمادي 
وحزام بلون مطابق للمينا، وتستعرض مرور 
من  المصنوع  ميناها  على  والساعات  الدقائق 
ليتألق  الــتــعــرجــات،  نــاعــم  بسطح  الــلــؤلــؤ  عــرق 
هــــذان اإلصــــــداران كــســاعــات مــذهــلــة وآســـرة 

يمكن ارتداؤها كقطع من المجوهرات. 
غدت  ورقــّيــهــا  التفاصيل  هــذه  غنى  بفضل 
الموديالت  أرفــع  من  المجموعة  هــذه  ساعات 
السيادة،  عظمة  من  تعكسه  لما  نظراً  النسائية 
أوالً   (IMPERIALE) مــجــمــوعــة  تــتــســم  إذ 
وقبل كل شيء بشخصيتها المميزة وحضورها 
اآلســــر، تــمــامــاً كــحــال الـــمـــرأة الــتــي تــرتــديــهــا. 
وبــطــابــعــهــا الـــواثـــق وســطــوة حــضــورهــا أضفت 
فعّبرت  معاصرة  رؤية  المميزة  هويتها  رموز 
خــطــوطــهــا الــمــنــحــوتــة عـــن روحـــهـــا الــمــفــعــمــة 
ساعة  تمكنت  وقد  الطاغية.  واألنوثة  باألناقة 
 (IMPERIALE Joaillerie Rainbow)
مــن الــتــقــاط هـــذه الــطــاقــة الــهــائــلــة وعــززتــهــا، 
فتجلت ككنوز من امبراطورية تفيض باأللوان 
واإلشراقة المميزة لتليق بالمرأة االمبراطورة 

العصرية. 
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Historiques Cornes de vache 1955 تقدم ساعة

ً تطرح طرازاً  تاريخيا

كتب ـ عاطف الجبالي:

عن   Vacheron Constantin دار  أعــلــنــت 
بدأ  الـــذي   ،«Cornes de vache» طـــراز  طــرح 
تصنيعه عام ١٩٥٥، وتم إنتاج هذا الطراز بأعداد 
محدودة للغاية، وقد أصبح اليوم واحًدا من أكثر 
النماذج رواًجا بين محّبي فاشرون كونستانتين، 
الدار  تعيد  التاريخية،  مجموعتها  لروح  وتقديراً 
إصدار هذه القطعة الفوالذية التي تتميز بمزيج 

من التقاليد واألصالة األسلوبية.

مجموعة حصرية

إرثها  تحّول  أن  كونستانتين  فاشرون  وأرادت 
مجموعة  ابــتــكــار  خــالل  مــن  ملموس  واقـــع  إلــى 
أشـــادت  الــتــي  المجموعة  هـــذه   ،Historiques
عبر  الــدار  تطور  ميزت  التي  األصلية  باألنماط 
الغنى  على  الــضــوء  تسليط  فــي  نجحت  السنين، 
الترجمات  خالل  من  الدار  إلرث  والفني  التقني 
هذه  تستهدف  الــرمــزيــة.  لطرازاتها  المعاصرة 
الــمــجــمــوعــة عـــشـــاق الـــســـاعـــات الـــذيـــن يــبــحــثــون 
وتــأتــي  العتيقة،  بــالــروح  مشبعة  ابــتــكــارات  عــن 
اإلطـــار  هـــذا  فــي  لتثبت   Historiques ســاعــات 
بأنها حصرية بطبيعتها. وعلى مر السنين، بثت 
الدار الحياة من جديد في العديد من الطرازات 
 Ultra-fine ١٩٢١ أو American ومن أشهرها

 .١٩٥٥
أطــلــق  الــــذي   «Cornes de vache» يــعــتــبــر 
هذا  وكان  األسطورية،  الساعات  أحد   ١٩٥٥ عام 
الدار  في  للماء  مقاوم  كرونوغراف  أول  الطراز 
من  المرغوبة  القطع  أكثر  من  واحد  حالًيا  وهو 
إنتاجه.  محدودية  بسبب  الساعات  جامعي  ِقبل 
وقــد تــم تــزويــد هــذا الــطــراز بعيار ٤٩٢ يــدوي 
الــتــعــبــئــة، وهـــو مــزيــج فــريــد مــن الــدقــة الفنية 
والجرأة اإلبداعية، ال سيما بسبب الشكل الملفت 
هذه  الــقــرون.  تشبه  التي  الــعــروات  تصميم  فــي 
التقليدية  المعمارية  الهندسة  بين  االزدواجــيــة 
ـــدافـــع الــــمــــزدوج إضــافــة  لــلــكــرونــوغــراف ذي ال
والثواني  دقيقة  الـــ٣٠  عـــدادات  يحمل  ميناء  إلــى 
التقليدي،  غير  التصميم  جانب  إلــى  الصغيرة، 
نجحت في التعبير بوضوح عن األصالة األسلوبية 
القائمة على الكالسيكية التي غذتها دار فاشرون 

كونستانتين طوال تاريخها.
 Historiques Cornes ساعة  تشغيل  ويتم 
كــرونــوغــراف  عــيــار  بــواســطــة   ١٩٥٥  de vache
١١٤٢ يدوي التعبئة مع احتياطي للطاقة يخدم 
الزخرفة  جمال  مراقبة  يمكن  ساعة.   ٤٨ لمدة 
الـــيـــدويـــة لــحــركــة الـــســـاعـــة الـــتـــي تــحــتــوي على 
هزة   ٢١٦٠٠ بمعدل  تعمل  والــتــي  عنصًرا   ١٦٤
ترددية في الساعة (٣ هرتز)، من خالل العلبة 
الخلفية الشفافة المصنوعة من السافير الشفاف 
والمؤطرة من قبل الحافة ذات الجوانب العشرة.
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تقدم أبرز ابتكاراتها

 Neo Bridges تمثل ساعة
مــلــتــقــى عـــالـــم الـــعـــراقـــة مع 
أوال  لتجسد  اإلبــــداع  عــالــم 
وقـــبـــل كـــل شــــيء قــالــبــاً 
لفن  إبــداعــيــاً  درامـــيـــاً 
التصميم المعماري 
تعود  حركة  أللية 
جـــــــذورهـــــــا إلــــى 
 ١٥٠ مــــن  أكـــثـــر 
عـــــــامـــــــاً والـــــتـــــي 
شهدت تطورات 
مـــســـتـــمـــرة عــلــى 
مـــــــــر األزمـــــــــــــــان 
بمثابة  اآلن  وتعد 
التاريخية  الــبــصــمــة 
صناعة  لــدار  المميزة 
الــــســــاعــــات الـــســـويـــســـريـــة 
 GIRARD الـــــعـــــريـــــقـــــة 

.PERREGAUX

  1966 ساعة    Girard-Perregaux تقدم  
Blue Moon العصرية بوجه جديد من خالل 
والديناميكي  العصري  تصميمها  بين  الجمع 
مــع وظــائــف الــتــاريــخ وأطــــوار الــقــمــر المفيدة 
على الدوام، ويأتي ذلك في ظل تقديم نموذج 

عصري في قالب ماركة كالسيكية. 
  1966 Blue Moon الــســاعــة  حــظــيــت  لــقــد 
التصميم  مــن  بـــدًءا  فائقين  واهــتــمــام  بعناية 
التشطيب،  يــدويــة  الــتــفــاصــيــل  إلـــى  ووصـــــوالً 
وتــمــاشــًيــا مــع تــراثــه الــعــريــق، قـــام مصنع 
هـــذا  ــــراء  ــــإث ب  Girard-Perregaux
الموديل بآلية حركة مجربة وموثوقة 

ومنقحة ببراعة بالغة. 
 0115-GP3300 الكاليبر  ويتألف 
من 276 جزءا يزدان بستة تشطيبات 
ــــــداع صـــفـــوة خــبــراء  مــخــتــلــفــة مـــن إب

صناعة الساعات.
وتــتــجــلــى روعـــــة الــلــوحــة الــرئــيــســيــة 
فائق  إتــقــان  مــن  تحويه  بما  والقنطرات 
في تجزيعاتها الدائرية وأجزائها المشطوبة 
ومــظــهــرهــا الــمــنــقــوش والــمــصــقــول كــالــمــرآة، 
المتذبذب  والثقل  الزرقاء  البراغي  عن  فضالً 
حيث   ،Côtes de Genève بتصميم  المزدان 
يُزاح الستار عن كل ذلك ببراعة عبر ظهر علبة 
المانع  الممعدن  الياقوت  من  المصنوع  الساعة 

لإلبهار. 
مخزون    1966 Blue Moon الساعة  توفر 
مقاومة  أنها  كما  ساعة،  عن 46  يقل  ال  طاقة 
للماء حتى عمق 3 وحدات ضغط جوي، أي ما 

يكافئ 30 مترا.

 Girard-Perregaux شــركــة  تستحضر 
سعيها الدائم لتحقيق الكمال في الحياة من 
خالل الدخول في حوار رمزي مع الكون. 
وكــنــتــيــجــة لــهــذا الـــحـــوار الــشــيــق، تــخــرج 
االستثنائية  الساعات  من  سلسلة  للنور 
التحليق  إلــى  بطبيعتها  تميل  والتي 
في سماء الريادة من خالل اللعب 
بمهارة باللونين األزرق واألسود 

- ُمنجذبة نحو البعد السماوي.
واســــتــــلــــهــــامــــاً مـــــن فـــكـــرة 
إلــى  األرض  مـــن  ـــعـــام  ال هــــذا 
 ،«Earth to Sky» الــســمــاء 
Girard- شــــركــــة  تـــتـــطـــلـــع 

إلـــى  لـــلـــوصـــول   Perregaux
البراقة،  بأضوائها   - السرمدية 
اختراقها،  يستحيل  التي  ظاللها 
معنى  وتــصــوغ   - المثيرة  ألــغــازهــا 
خالل  مــن  الجمال  عالم  فــي  جــديــداً 
حيث   ،Laureato Skeletonالــســاعــة
المتعلقة  الفنية  معرفتها  عــن  تكشف 
ـــخـــامـــات في  بــتــشــطــيــبــات الـــســـاعـــات وال
قالب جديد. والنتيجة الحتمية هي تحفة 
الجمال.  معاني  بكل  تنطق  معاصرة  فنية 
والفضاء  المادة  عالم  بين  وتقني  فني  حوار 

الخارجي، إن جاز التعبير.

تجسد ساعة Quasar التطبيق 
التي  األربــعــة  للمبادي  المتقن 
 GIRARD تستند عليها دار
حيث   PERREGAUX
إلنتاج  الجهود  تضافرت 
النفيسة  الــســاعــة  هـــذه 

والفاخرة.
علبة  كــامــل  صنعت 
من   Quasar ســـاعـــة 
الــســافــيــر الــكــريــســتــالــي 
ملم   ٤٥ قــطــر  بــقــيــاس 
حـــيـــث يـــحـــيـــط الــــزجــــاج 
ليغطيها  الــحــركــة  بجسور 
السماوية  الــقــبــة  تغطي  كــمــا 
الساعة  علبة  وتتشكل  األرض، 
بما  واحــــدة  قطعة  مــن  بأكملها 
فيها الجوانب المنحنية ومقايض 

السوار ذات الزوايا الحادة.

تمثل س
مــلــتــقــى
عــالــم
وقـــ
د

االم
ــــسسـســـ االلـ
رررـريييي ععـععــــ الــــ
GGGGAUAUAUAUXXXX

تقدم
Moon
الجمع
مــع وظ
على الد
عصري
لــقــد
بعناية 
ووصـــ
وتــم
x

واواواوا
ت يفيفيفي
ومومومــظظظــهــ
عع ضضفضالالًالًالً
ممملمزدزدزدزداانانان ا
اا السلسلسلس حاحاح ييييزُزُزُز
الساعة
للإللإلبهار
توتوتوتوفرفرفرفر
الالال طاطاطاطاقققةقة
ححح للللماءء
ككيكيكافافافافئئئئ

تستحضر
سعيها الدا
خالل الد
وكــنــتــي
للنور
وال
ف

أألألأل
جــد
الــســا
تكتتكشف
ببببــــــــتتـتـتـششـشـشــــططططــي
ججججد بببلب قا
معمعمعمعاااا ففنيةة
فنفنفنفنيييي ححححواواواوارررر
جرجرجرجييي،ي، إ إ إ إ الللالخاخاخاخا

تجس
المت
ت

ككـككــ
ااألرألرألرألرضضضض
مكملله بأ
فيها ال
ررار السسسو

 Neo Bridges  ساعة
 «Earth to Sky»

تجسد عالم العراقة واإلبداع 

ساعة   
تصميم عصري وديناميكي

Laureato Skeleton  ساعة
«Earth to Sky» Edition 
تحفة فنية معاصرة

.. Quasar
ساعة نفيسة وفاخرة

1966 Blue Moon
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رؤية عصرية لصناعة المجوهرات
تجّسدمجموعة
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مجوهرات                                                                                   تقدم أرقى الموديالت في جناح الفردان

كتب ـ عاطف الجبالي:

 تشارك مجوهرات Jahan في النسخة السابعة عشرة من معرض 
وذلك  الــفــردان،  جناح  مظلة  تحت  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الرائدة  الشركة  وتقدم  الجاري،  فبراير   ٢٩ إلى   ٢٤ من  الفترة  خالل 

في عالم المجوهرات أحدث موديالتها ما يجعلها وجهة للزوار.
من  بدعم  والفخامة  واإلبــداع  باألناقة   Jahan مجوهرات وتتميز 
تاريخ الشركة العريق الذي يواكب العصر، وتمكنت الشركة من ترسيخ 
إعجاب  على  بضائعها  تستحوذ  حيث  القطري  الــســوق  فــي  تــواجــدهــا 

الجمهور.
والجدير بالذكر أن قصة مجوهرات الفردان بدأت قبل ١٠٠ 

عام حينما صنع السيد إبراهيم الفردان، والد رئيس مجلس 
نفسه  من  الفردان،  حسين  السيد  الفردان  مجموعة  إدارة 

في  العربي  الخليج  منطقة  في  األسماء  كأبرز  أسطورة 
السلع  أغلى  حينها  يعّد  كان  الذي  اللؤلؤ،  تجارة  عالم 

التي يتم تداولها في المنطقة.
وانتقل عشق السيد إبراهيم الفردان باللؤلؤ من 

جيل إلى آخر في عائلة الفردان، لتصبح العائلة 
تجارة  عــالــم  فــي  والتمّيز  بالخبرة  مــقــرونــة 

وليصبح  الــعــربــي،  الخليج  بــلــدان  فــي  اللؤلؤ 
السيد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة 
من رموز التمّيز  مجموعة الفردان، رمزاً 
في عالم اللؤلؤ ليس في المنطقة فحسب 

بل في جميع أنحاء العالم.
عـــلـــى امـــــتـــــداد ثــــالثــــة أجـــــيـــــال، تــفــخــر 

نــودار  لعالمة  بضّمها  الــفــردان  مــجــوهــرات 
لــلــمــجــوهــرات ضــمــن عــالمــاتــهــا الـــفـــاخـــرة، وهــي 

الــعــالمــة الــتــي أبــدعــتــهــا نـــور الـــفـــردان، المصّممة 
الفردان  علي  السيد  وابنة  المرموقة  القطرية 

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان ورئيس 

مجوهرات الفردان.
مصدر  للمنطقة  التاريخي  واإلرث  المحلية  الثقافة  من  ومتخذة 
مبتكرة  تصاميم  خلق  فــي  الــفــردان  نــور  أبــدعــت  لها،  واعــتــزاز  إلــهــام 

وإبداعية مع لمسات أنيقة وأصيلة مفعمة بالجمال.
وراكــــمــــت مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان عــلــى مر 
منذ  كبيرين  وازدهـــــاراً  نــمــواً  السنين 
لمجوهرات  األول  المتجر  افتتاح 
ولــكــي   .١٩٥٤ ســـنـــة  الـــــفـــــردان 
تـــــكـــــون الـــــعـــــالمـــــة فــــــي حــجــم 
التطلعات والطلب المتزايد على 
مجوهرات  طـــورت  منتجاتها، 
ــــــفــــــردان عــــروضــــهــــا ومـــجـــال  ال
عقدت  حيث  التجارية،  أنشطتها 
شــــراكــــات هـــامـــة مــــع كـــبـــرى دور 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات الــعــالــمــيــة، 
لتشمل معروضات مجوهرات الفردان 
أشهر  بين  من  عالمة   ٦٠ يفوق  ما  اليوم 

وأفخم العالمات التجارية العالمية.
الفردان،  مجوهرات  على  الطلب  نمو  ومع 
عـــرفـــت الــعــالمــة نـــمـــواً وازدهـــــــــاراً اســتــثــنــائــيــيــن 
حيث  مــشــرفــاً،  تــاريــخــاً  معهما  راكــمــت  باستمرار، 

سلسلة  إلى  محلي  متجر  من  انتقلت 
متاجر راقية موزعة على كافة أنحاء 

الدوحة.
وتــحــظــى مــجــوهــرات الـــفـــردان الــيــوم 
على  المجوهرات  عالم  في  مرموقة  بمكانة 

حيث  العالمية،  األســواق  ونمو  الدولي  الصعيد 
تبقى قيم العائلة وتاريخها مصدر إلهام العالمة 

ويبقى طموحها االستمرار في التألق والريادة ما 
يمنح األفضل دوماً للعمالء.

لسلة 
ء  ف في عالم اللؤلؤ ليسس

بل في جميع أنحاء العلع
عـــلـــى امـــــتـــــداد ثــــال
ــفــردان ال مــجــوهــرات 
لــلــمــجــوهــرات ضــمــن
الــعــالمــة الــتــي
القطرية
نائب

يجعلها وجوجهة للزوار.
من  بدعم  والفخفخاامة  بــداع 
ترترسسيخ  ةكة منن تمكنت الششر
إعإعججاب  علىى بضائعها  حوحوذ 

ردان بدأت قبل ١٠٠
سس ج الد رئرئيسيس مجلجلسسسس
نفسهه من  نان،  د
في لالعربي  جج
الالسلسلعع غغلىى

م منن ؤلؤ
ائلة
رةة
حح

رر
ه

السنين

أنن
شــ
الــمــج
لتشمل
مما ويومم ال
الع وأوأفخفخمم
ا نممو  ومعمع 
ععـــررفـــــتـت االـلــعـعــالالم
رراراكـكمـمــت باباسستمرار، 
م متمتججر  منن انتقلت 

رراقاقيةية موزعة على ممتاتاجرجر
االدلدوحوحة.

فـفــــرد الــ مـمــجـجــوهوهــرراتت وتوتــــحـحــظـظــىى
جمجوهوه الال ععالالمم يفيفي ممرمرموقوقةة مبممككاكانةنة



Love Rings  تطرح ألواناً جديدة من خواتم
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مجوهرات                                            عنوان األناقة واإلبداع
 كتب ـ عاطف الجبالي:

ــــي  ــــصــــول تـــــــــشـــــــــارك شــــــــركــــــــة ن
السابعة  النسخة  فــي  للمجوهرات 
عـــــشـــــرة مــــــن مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات حــيــث 
حصرياً  المجوهرات  أرقى  تعرض 
فـــي جــنــاح الــــفــــردان وذلــــك خــالل 
فــبــرايــر   ٢٩ ــــى  إل  ٢٤ مـــن  الـــفـــتـــرة 

الجاري.
وتــأســســت مـــجـــوهـــرات نــصــولــي 
حيث    ١٩٨٢ ســنــة  لــلــمــجــوهــرات 
ســـاهـــم عـــاطـــف نـــصـــولـــي بـــعـــد أن 
ــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــــوالي أكــــمــــل فـــــي ال
وفــن  األحــجــار  عــلــم  فــي  تخصصه 
الــصــيــاغــة، وأثـــمـــرت تــلــك الــجــهــود 
نصولي  لــمــكــانــة  تــرســيــخــاً  والــعــمــل 
لــلــمــجــوهــرات حــيــث أصــبــحــت من 
رواد هذه الصناعة محلياً وعالمياً. 
نصولي  مــجــوهــرات  اســتــطــاعــت 
مراكز  أهم  تتبوأ  أن  كبير  وبفخر 
تـــســـويـــق الـــمـــجـــوهـــرات فــــي لــبــنــان 
وذلــك  واألجنبية  العربية  والـــدول 
مجوهرات  إدارة  توجه  من  بدعم 
نصولي إلى كافة مجمعات التسويق 
والــتــصــنــيــع واألبـــــحـــــاث الــمــتــعــلــقــة 
بــــأحــــدث مــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه هـــذه 

الصناعة الراقية.
وتـــحـــرص مـــجـــوهـــرات نــصــولــي 
ــــواع األلــمــاس  عــلــى تــقــديــم أجــــود أن
بــأفــضــل األســــعــــار مـــا يــجــعــل لكل 
قطعة قيمتها الفعلية ترتفع قيمتها 
ارتباط  وساهم  السنين،  مرور  مع 
في  بــاأللــمــاس  نصولي  مــجــوهــرات 

اكتساب الشركة ثقة الجمهور.
الفردان  مجوهرات  وتعتبر  هذا 
والجمال  ـــداع  واإلب للتفرد  مــرادفــاً 
يجعلها  مـــا  والــــجــــودة،  والــــروعــــة 
بالشرق  مجوهرات  شركة  أفضل 
األعــرق  الشركة  وتتميز  األوســـط، 
فـــي قــطــر أنــهــا الــوكــيــل الــحــصــري 
لكبرى دور المجوهرات والساعات 

حول العالم.
وتـــشـــارك مــجــوهــرات الـــفـــردان 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في 
والـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــســابــعــة 
عـــشـــرة بـــأكـــبـــر جـــنـــاح فــــي تـــاريـــخ 
المعرض،  فــي  الشركة  مــشــاركــات 
أعرق  األكبر  الفردان  جناح  ويضم 
شــــركــــات صـــنـــاعـــة الـــمـــجـــوهـــرات 

والساعات حول العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان على 
اهــتــمــام جــمــهــور الــمــعــرض بفضل 
العريق  ــتــاريــخ  وال الــطــيــبــة  الــســمــعــة 
الذي تتمتع به الشركة نتيجة النجاح 
المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث 
والساعات  الــمــجــوهــرات  مــوديــالت 
والتي تلبي تطلعات زبائن الشركة، 
لمحبي  األولـــى  الوجهة  يجعلها  مــا 
من  والساعات  المجوهرات  اقتناء 

عالمات تجارية حصرية عالمية.
ــــظــــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فــي  ون
وحرصها  جديد  هو  ما  كل  تقديم 
على المحافظة على التراث العريق 
أضحت  الحديث،  العصر  ومواكبة 
الطليعة  فــي  الــفــردان  مــجــوهــرات 
تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها 
عــمــالءهــا فـــي صـــــدارة أولــويــاتــهــا، 
معرض  في  الــفــردان  جناح  ويمثل 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
خـــيـــر شــــاهــــد عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
للجمهور  الــفــردان  جناح  ويقدم 
تــجــربــة رائــعــة لــلــتــعــرف عــلــى آخــر 
صــــيــــحــــات عـــــالـــــم الــــمــــجــــوهــــرات 

والساعات الفاخرة.
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..سحر ال يقاوم   مجوهرات 

كتب ـ عاطف الجبالي:

السابعة  النسخة  في  حكيم  جورج  مجوهرات  تشارك 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي 
يقام خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير الجاري تحت 
مظلة جناح الفردان، حيث تقّدم الشركة مجموعة رائعة 
لرفاهية  نوعها  مــن  فــريــدة  وقــطــعــاً  الــمــجــوهــرات  مــن 

فاخرة وسحر ال يقاوم.
وتمثل مجوهرات جورج حكيم قصة مثابرة واستمرار 
وإتقان وحرفية فريدة واهتمام بأدق التفاصيل جعلت 
من اسم عائلة جورج حكيم ينمو باستمرار ليصبح اسماً 

مميزاً في عالم المجوهرات.
بدأ جورج حكيم رحلته في عالم صناعة المجوهرات 
المجوهرات  بصناعة  العائلة  واستمرت   ،١٨٧٥ عام  في 
أحفاده  إلى  الحرفة  جــورج  وّرث  حيث  هــذا،  يومنا  إلى 
على  للحصول  سعياً  العالم  جابوا  الذين  أحفاده  وأحفاد 

أجمل األحجار الكريمة.
عائلة  أحفاد  يسعى  عاماً   ١٤٥ من  أكثر  مــرور  وبعد 
دمجهم  بعد  النجاح  من  المزيد  لتحقيق  حكيم  جــورج 
العاطفة والعبقرية في صناعة المجوهرات ليصبحوا من 
أهم األسماء في العالم خصوصاً بعد أن صنعوا ألنفسهم 

اسماً في عاصمة المجوهرات والساعات المرموقة.

أعــرق  مــن  لــلــمــجــوهــرات  حكيم  جـــورج  دار  وتــعــتــبــر 
الشرق  فــي  الرفيعة  الــمــجــوهــرات  صناعة  دور  وأقـــدم 
األوسط والتي ترتكز على عراقة الماضي لتصنع أجمل 

القطع المعاصرة التي تدهش الزبائن.
وبدأت قصة مجوهرات جورج حكيم في عام ١٨٧٥ 
ثم  المجوهرات  بصناعة  الجد  حكيم  جــورج  بــدأ  حيث 
انتقلت إلى إلياس االبن ثم جورج الحفيد ومنه إلى أبنائه 

الذين يمثلون الجيل الرابع من العائلة.
الساعة  دقات  كما  مستمرة  حكيم  جورج  مجوهرات 
مع  دائـــم  تــواصــل  على  محالهم  تبقى  أن  تــأمــل  الثابتة 

الزبائن وأن تنال منتجاتهم الفخمة إعجاب العمالء.

عقد وأقــراط أخــاذة من 

قيراطاً   ١٨ األبيض  الذهب 

المستطيل  باأللماس  تتألأل 

الشكل

ومرصعة  األبــيــض  الــذهــب  مــن  أزهـــار  شكل  على  أقـــراط   

باأللماس الماركيزي الشكل يتوسطها ألماس مستطيل الشكل

خـــاتـــم فـــاخـــر مـــن الــذهــب 

األبــــيــــض يـــتـــوســـط بــحــجــارة 

مــســتــطــيــلــة وعـــلـــى الــجــوانــب 

أحجار على شكل منحرف 

ســــوار مــمــيــز مــن الــذهــب األبــيــض مصمم 

بأسلوب رائع مرصع باأللماس األبيض 
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مجوهرات ”هيرا“ خالبة
وتمزج بين التصميمات الرائعة
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كتب ـ عاطف الجبالي:

تقديم  عــن   YEPREM مــجــوهــرات  شــركــُة  أعــلــنــت 
أرقـــى الــمــجــوهــرات حصريًا فــي جــنــاح الــفــردان، وذلــك 
المجوهرات  معرض  من  عشرة  السابعة  النسخة  خــالل 
والساعات التي تُقام خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير 

الجاري.
 YEPREM العالمي المصّمم  يقّدم   ١٩٦٤ عام  ومنذ 
واالحتراف،  اإلبــداع  من  بمزيج  المصنوعة  المجوهرات 
وذلك إلغناء التعابير الفردّية لمظهر المرأة حول العالم.
خــالّقــة  مــجــوهــرات  بــتــقــديــم   YEPREM وتــمــّيــزت
مظهرها  على  الضوء  وتسّلط  الحياة  مدى  المرأة  ترافق 

األنيق األنثوي.
تتمّتع  قطعة  كّل  بأن   YEPREM مجوهرات وتتمّيز 
 YEPREM وتضع والفخمة.  الثمينة  المواد  من  بمزيج 
باألناقة  تشّع  التي  المجوهرات  ابتكار  في  جديدة  أسًسا 

الكالسيكّية باإلضافة إلى روعة الحداثة.
لكل  ومــقــدمــة  مــســتــوحــاة   YEPREM مـــجـــوهـــرات 
وتقدم  التغيير.  لتصنع  الصعوبات  تــحــدت  قــويــة  امـــرأة 
للتقدم  نــمــًطــا  تــشــكــل  مـــجـــردة  تــصــامــيــم   YEPREM
بطريقة  مصّممة  قطعة  كّل  إّن  حيث  والفخر،  واإلبــداع 

مرنة وسهلة الحركة لتكون المجوهرات مريحة.
واإلبــداع  للتفرد  مــرادًفــا  الــفــردان  مجوهرات  وتعتبر 
شركة  أفضل  يجعلها  مــا  والــجــودة،  والــروعــة  والــجــمــال 
األعــرق  الشركة  وتتمّيز  األوســـط،  بالشرق  مــجــوهــرات 
في قطر بأنها الوكيل الحصري لكبرى دور المجوهرات 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي.
ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض 
به  تتمّتع  الــذي  العريق  والــتــاريــخ  الطيبة  السمعة  بفضل 
تقديم  في  واإلبــداع  المتواصل  النجاح  من  بدعم  الشركة 
أحـــدث مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي تلّبي 
تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لمحبي 
اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مـــن عـــالمـــات تــجــاريــة 

حصرية عالمية.
جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتمّيزها  ونــظــًرا 
ومواكبة  العريق  التراث  على  الُمحافظة  على  وحرصها 
العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان في الطليعة 
صــدارة  في  عمالءها  تضع  والتي  المتطورة  بمفاهيمها 
ــفــردان فــي مــعــرض الــدوحــة  أولــويــاتــهــا، ويمثل جــنــاح ال
للمجوهرات خير شاهٍد على إستراتيجية الشركة المبنية 

على ثقة زبائنها. 
للتعّرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقّدم 
على آخر صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

 تعرض أرقى المجوهرات في جناح الفردان

13
السبت 5 رجب 1441 هـ - 29 فبراير 2020 م



تزين جناح الفردان بأرقى المجوهرات

لعرض   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  -  ٢٤ من  يُقام  الذي   ٢٠٢٠ للعام  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  نيويورك»  المجوهرات «مارلي  عالمة  اختارت 

أحدث تصاميمها ضمن مجموعة Cleo الراقية وذلك تحت مظلة جناح مجوهرات الفردان.

المجموعة  هذه  وتضم  المرأة.  إطاللة  على  وجرأة  أناقة  تضيف  والتي  واالستقاللية،  والقوة  الجمال  أيقونة  كليوباترا  من  مستوحاة   Cleo مجموعة

تصاميم مصنوعة من األحجار الكريمة ذات األلوان المميزة.

كالياقوت  مذهلة  كريمة  أحجاًرا  وتضم  والمبتكرة.  المعاصرة  والصيحات  التقاليد  بين  ما  تمزج  بتصاميم  المجموعة  هذه  من  قطعة  كل  تتمّيز 

المتأللئ واأللماس المتألق. ويمنح هذا الطقم إطاللة جريئة تتناسب مع إطاللة المرأة العصرية. وتتمتع مجموعة Cleo من مارلي نيويورك بالحرفية 

العالية والدقة في التصميم.
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Links of Love

مجوهرات                            تتزين باللؤلؤ واأللماس
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عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

السبت 5 رجب 1441 هـ - 29 فبراير 2020 م 

شّكل منصة مثالية لعشاق الفخامة والرفاهية للتعرف على أحدث اإلصدارات واالبتكارات

ــــاب لـــلـــعـــام الـــــرابـــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي ــــشــــب ـــن ال ـــي ـــري ـــط ـــق ــــدت مــــشــــاركــــة مـــــبـــــادرة الـــمـــصـــمـــمـــيـــن ال ــــه ـــســـخـــة ش ـــن ال

ــمــيــة  وعــال ــيــة  مــحــل تـــجـــاريـــة  عـــالمـــة   ٥٠٠ ــجــات  ــت ــن م ــــرض  ع

إسدال الستار على النسخة الكبرى من معرض المجوهرات اليوم

كتب - عبداهللا نــور:

يــخــتــتــم مــــعــــرض الــــدوحــــة 
للمجوهرات والساعات، اليوم، 
والتي   ،١٧ الـــ  دورتـــه  فعاليات 
تُقام تحت رعاية معالي الشيخ 
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
ـــيـــة، وبــتــنــظــيــم  ـــداخـــل وزيــــــر ال
الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة، 
للمعارض  الــدوحــة  مركز  فــي 

والمؤتمرات.
وشهد المعرض، الذي انطلق 
فــي ٢٤ مــن فــبــرايــر الــجــاري، 
 ١٤ مــن  عــارضــاً   ١٢٩ مشاركة 
 ٥٠٠ منتجات  عرضت  دولـــة، 
عالمة تجارية محلية وعالمية 
مــتــر  ألـــــف   ٣٣ مـــســـاحـــة  عـــلـــى 
المعرض  شــّكــل  حــيــث  مــربــع، 
الفخامة  لعّشاق  مثالية  منصة 
والــــرفــــاهــــيــــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
أحدث اإلصدارات واالبتكارات 
ــتــجــاريــة  ـــعـــالمـــات ال ألشـــهـــر ال
سقف  تحت  والعالم  قطر  من 
هذا  نسخة  تميزت  كما  واحــد، 
الـــعـــام بــكــونــهــا الــنــســخــة األكــبــر 
ـــاريـــخ مـــعـــرض الـــدوحـــة  فـــي ت

للمجوهرات والساعات.
وشــهــد الــمــعــرض اســتــمــرار 
مـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدد مـــــــن أهـــــم 
في  الرائدة  القطرية  الشركات 
مقدمتها: مجوهرات الفردان، 
ومجوهرات الماجد، وعلي بن 
والــمــجــوهــرات  الجــــوري،  علي 
ون  وفــــيــــفــــتــــي  األمــــــيــــــريــــــة، 
المفتاح،  ومــجــوهــرات  إيــســت، 

والصالون األزرق.
وشـــــــــــــاركـــــــــــــت مــــــــــبــــــــــادرة 
الشباب  القطريين  المصممين 

للعام الرابع على التوالي، إذ يُعد 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
والساعات المنصة التي انطلقت 
مــنــهــا هـــذه الــمــبــادرة الــهــامــة، 
القطريين،  المبدعين  لــدعــم 
حـــيـــث ســـلـــطـــت الـــــضـــــوء عــلــى 
أبــــرز أعــمــالــهــم وإنــجــازاتــهــم، 
ــــمــــكــــيــــنــــهــــم مــــــــن عـــــرض  وت
إلــى  وابــتــكــاراتــهــم  تصاميمهم 
جانب أشهر العالمات التجارية 

وألــــــــــــــمــــــــــــــع 
األســـــــــــمـــــــــــاء 
فــــــــي عــــالــــم 
الـــرفـــاهـــيـــة، 
بــــمــــشــــاركــــة 
مصمماً   ١٨
ــــــــاً  قــــــــطــــــــري
مـــــــــبـــــــــدعـــــــــاً 
هــــذا الـــعـــام، 
مــــن بــيــنــهــم 

تشارك  قطرية  مواهب  خمس 
للمرة األولى.

وشـــهـــدت الــنــســخــة الــســابــعــة 
مشاركة  المعرض  من  عشرة 
الجناح  هما  دوليين،  جناحين 
الـــتـــركـــي والــــــذي يــنــظــم ألول 
مــــــرة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــمـــعـــرض 
تـــجـــاريـــة  عــــالمــــة   ١١ ويــــضــــم 
تــركــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــودة 
الثانية  للسنة  الــهــنــدي  الــجــنــاح 
ـــــضـــــم ٢٨  ــــى الــــــتــــــوالــــــي وي عــــل
عـــالمـــة تـــجـــاريـــة، وســيــعــرض 
الــــجــــنــــاح الــــهــــنــــدي تــشــكــيــالت 
واســـعـــة ومــمــيــزة مـــن أحـــدث 
الهندية  الــمــجــوهــرات  وأرقــــى 
األذواق  كـــافـــة  تـــنـــاســـب  ـــتـــي  ال

والمناسبات.
وشـــهـــدت الــنــســخــة الــحــالــيــة 

ــــــــدوحــــــــة  مــــــــــن مــــــــعــــــــرض ال
للمجوهرات والساعات الكشف 
عن عدة تصميمات ومنتجات 
كما  المختلفة،  األجــنــحــة  فــي 
شــــهــــدت نـــســـخـــة هـــــــذا الــــعــــام 
تجارية  عالمات  عدة  مشاركة 
مــثــل  مــــــــرة،  ألول  ـــمـــيـــة  عـــال
«دولتشي أند غابانا» و«نوس» 
علي  جناح  ضمن  تشارك  التي 

بن علي الكجوري.
كـــــــــــــمـــــــــــــا 
شــــــــــاركــــــــــت 
عــــــــــــالمــــــــــــة 
األلـــــــــمـــــــــاس 
الــــشــــهــــيــــرة 
بيرز»  «دي 
مــــرة  ألول 
في فعاليات 
الـــــمـــــعـــــرض 
وذلـــــــــــــــــــــــــك 
ضــمــن اســـتـــعـــداداتـــهـــا الفــتــتــاح 
قــطــر  فـــــي  األول  مـــتـــجـــرهـــا 
ــعــالمــة  فـــي مــــول الــــحــــزم، وال
«ليونور»  اإليطالية  التجارية 
كرييتيف  لــمــجــمــوعــة  الــتــابــعــة 
للمرة  جـــولـــري  ســرفــيــس  أنـــد 
وتشارك  المعرض  في  األولــى 
وتعد  «جــواهــر»،  جناح  ضمن 
هـــذه الــمــشــاركــة هـــي الــظــهــور 
لـــيـــونـــور  ـــمـــجـــوهـــرات  ل األول 
ـــهـــدف إلــى  فـــي الــمــنــطــقــة، وت
تــقــديــم مــجــمــوعــة فــريــدة من 
واألحجار  الراقية  المجوهرات 
ـــــوان وأحــــجــــام  الـــكـــريـــمـــة بـــــأل
مختلفة بما في ذلك األساور، 
والقالئد، واألقراط، والخواتم، 
كــمــا يــتــوقــع أن يــشــهــد الــجــنــاح 
الهندي إطالق مجموعة «آيرا» 

ــلــمــجــوهــرات والــتــابــعــة لـــدار  ل
مجوهرات آمايرا الهندية.

التجارية  الــعــالمــة  وأطــلــقــت 
تـــــــــاغ هــــــويــــــر ومـــــجـــــوهـــــرات 
من  المحدود  اإلصــدار  الماجد 
Aquaracer، وهي ساعة من 
تصميمها  مــســتــوحــى   ٧ عــيــار 
مـــن ألـــــوان عــلــم دولـــــة قــطــر، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى إطــــــالق عـــدد 
مـــن اإلصـــــــــدارات الـــمـــحـــدودة 
والــــقــــطــــع الـــــفـــــريـــــدة ألشـــهـــر 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة األخـــرى 
مــثــل وبــرمــيــجــيــانــي فــلــوريــيــه، 
وباسكوال  فــورســي،  وغريوبل 
وإف  كوين،  وروبرتو  بروني، 

بي جورن وغيرها.
وشــــهــــد مــــعــــرض الــــدوحــــة 
عرض  والساعات  للمجوهرات 
بيضة جديدة من «فبريجيه» 
والــــتــــي ُصـــنـــعـــت مــــن الـــذهـــب 
األبيض عيار ١٨ قيراطاً، والتي 
تنضم إلى باقي قطع فبريجيه 
الــشــهــيــرة فـــي جــنــاح الـــفـــردان 

للمجوهرات.
وشـــاركـــت عــالمــة الــســاعــات 
بموديالتها  «رولكس»  الشهير 
بساعتها  و«تــودور»  الشهيرة، 
عـــدة  عـــلـــى  الـــحـــاصـــلـــة   P٠١
جــوائــز عــالــمــيــة، كــمــا عرضت 
جناح  في  منتجاتها  «شانيل» 
من  تصميمه  مستوحى  خاص 
إلى  باإلضافة  الكامليا،  زهرة 
التجارية  الــعــالمــات  مــن  عــدد 
تحت  شــاركــت  والــتــي  العالمية 

مظلة «فيفتي ون إيست».
وشهد المعرض مشاركة دار 
جــواهــر عــمــان لــلــمــجــوهــرات، 
إحـــــــــــدى أقـــــــــــدم الـــــعـــــالمـــــات 

الـــتـــجـــاريـــة الــمــتــخــصــصــة فــي 
ـــمـــجـــوهـــرات الــــفــــاخــــرة فــي  ال
أشهر  مــن  بمجموعة  عــمــان، 
تتضمن»  ــتــي  وال تصميماتها 
دوبل مشوق، أسرار، أوربيت، 

أحدث  إلى  باإلضافة  نجوم»، 
باسم  تأتي  والتي  مجموعاتها 
هذا  نسخة  في  وشارك  دينار. 
الـــعـــام نـــــادي قــطــر لــلــســاعــات 
مجموعة  النادي  عرض  حيث 

مــــــن الـــمـــقـــتـــنـــيـــات الــــــنــــــادرة 
واإلصـــــــــــــــــدارات الــــمــــحــــدودة 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الـــجـــلـــســـات 
كما  الــعــمــل،  وورش  النقاشية 
«أوبجكتيف  مجموعة  قدمت 

ـــفـــرنـــســـيـــة  أورلــــــــــوجــــــــــري» ال
متنوعة  عمل  ورش  المرموقة 
مــنــهــا ورشــــة تــلــمــيــع الــســاعــات 
والتي تنظمها المجموعة ألول 

مرة في الشرق األوسط.

الجناح الهندي 
شارك للسنة 
الثانية على 

التوالي بـ ٢٨ 
عالمة تجارية
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تطرح موديالت أنيقة متعددة االستخدامات

األذواق ــــل  ك ـــرجـــم  ـــت ت ــــة  ــــي راق بــتــصــامــيــم  األنـــــفـــــاس  ـــخـــطـــف  وت ــــن  ــــزم ال ـــاوز  ـــج ـــت ت ــــدة  خــــال ـــة  مـــاســـي مـــجـــمـــوعـــة 

ـــاس واألحــــجــــار الــكــريــمــة ـــم ـــــواع األل ــدام أجــــود أن ــخ ــت ــاس ــمــت صــيــاغــتــهــا ب ـــدة بــتــصــامــيــم ت ـــري أطــقــم ف

تتططرح مودديالالتت أأننيققةة متتعددددةة ااالالستتخخدداامااتت

دار الماجد.. حيث التصاميـم المبتكرة والعصـريـةدار الماجد.. حيث التصاميـم المبتكرة والعصـريـة
كتبت - أميمة بن عرفة:

خــالل  الـــمـــاجـــد،  دار  تــطــرح 
الدوحة  معرض  في  مشاركتها 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات في 
أفكاراً  عشرة،  السابعة  نسختها 
جــــديــــدة لــتــصــامــيــم الـــخـــواتـــم 
تعّد  الــتــي  والــشــبــكــات  والــعــقــود 
أهم القطع من حيث التصميم 

أحــدث  لــمــواكــبــة  تبتكره  الـــذي 
الـــــمـــــوديـــــالت إمــــــا بـــاألحـــجـــار 
أو  بــــاأللــــوان  أو  تــعــلــوهــا  الـــتـــي 
بـــالـــتـــصـــمـــيـــم فـــــي حـــــد ذاتــــــه، 
الـــمـــاجـــد»  «دار  تــمــثــل  حــيـــــث 
أجمل  القتناء  حصرّية  فرصة 
جميع  ــّبــي  تــل الـــتـــي  الــتــصــامــيــم 

األذواق.
تـــحـــرص«دار الــمــاجــد»عــلــى 

من  مـــاركـــات  بـــعـــدة  تـــأتـــي  أن 
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــســـــاعـــــات  ال
رّواد  أذواق  تــــرضــــي  ــــتــــي  ال
للمجوهرات  الدوحة  معرض 
تــلــك  أن  خـــاصـــة  والــــســــاعــــات، 
الــمــاركــات والــمــوديــالت جــاءت 
من  رائعة  ومــزايــا  بمواصفات 
لبنان  مــن  الــشــركــات  مختلف 
ـــغ كـــونـــغ والـــهـــنـــد وآســيــا  وهـــون

الزّوار،  إعجاب  لتنال  وغيرها 
المتنّوعة  التشكيلة  على  عالوة 
والـــــحـــــصـــــريـــــة الـــــتـــــي تـــتـــمـــّيـــز 

بالفخامة. جميعها 
بنوعية  الماجد»  دار  تتميز« 
ـــتـــي تـــحـــرص مــن  خـــدمـــتـــهـــا ال
خـــاللـــهـــا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب مــا 
لتعرض  سيدة  كل  عنه  تبحث 
لـــهـــا األقـــــــرب إلـــــى ذوقــــهــــا أو 

فريدة  أطقماً  لها  تصمم  حتى 
محكمة  تــصــامــيــم  خـــالل  مـــن 
تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 
الشفاف  األلــمــاس  ـــواع  أن أجـــود 
واألحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة بـــألـــوان 
زاهــيــة، وتــضــم بــعــض األطــقــم 

الياقوت. أحجار 
ــــمــــاجــــد»  ال «دار  ــــفــــرد  ــــن ت
بــتــصــامــيــم ُمـــبـــدعـــة تــتــمــاشــى 

الـــقـــطـــري  الـــــســـــوق  ذوق  مـــــع 
دائــمــاً  تــطــرح  إذ  والــخــلــيــجــي، 
ــتــصــامــيــم  أفــــــكــــــاراً جـــــديـــــدة ل
ــعــقــود والــشــبــكــات  الــخــواتــم وال
الـــتـــي تـــعـــّد أهــــم الـــقـــطـــع، مــن 
تبتكره  الـــذي  التصميم  حــيــث 
مــواكــبــة  تـــكـــون  أن  بـــد  ال  ألنــــه 
إلى  إضافة  الموديالت  ألحدث 

والراقية. الفخمة  الساعات 



عالمـة قـطـريــة بمواصفـات عالميــة

ـــــمـــــعـــــرض  ال وزوار  زبــــــائــــــنــــــنــــــا  ــــــــاب  ــــــــج إع ـــــــت  ـــــــال ن مــــــعــــــروضــــــاتــــــنــــــا  ــــــــــــاري:  ــــــــــــص األن نــــــــــــــورة 

بـــعـــيـــد أو  ــــــب  ــــــري ق ـــــــن  م ـــــا  ـــــجـــــاحـــــن ون ـــــا  ـــــن ـــــم دع ـــــــي  ف ــــــم  ــــــاه س ـــــن  ـــــم ل والــــــتــــــقــــــديــــــر  ـــــر  ـــــك ـــــش ال ـــــــل  ك

مجـوهـرات بابيــون وجهة مثالية للباحثـات عن الفخـامـة والرقـي 

متابعـة - أحمـد شــرف:

مصممة  األنــــصــــاري  نـــــورة  الـــســـيـــدة  أّكــــــدت 
الــمــجــوهــرات الــقــطــريــة ومــالــكــة مــجــوهــرات 
لــلــمــجــوهــرات  الــــدوحــــة  مـــعـــرض  أّن  بـــابـــيـــون 
نتائج  بتحقيق  اليوم  فعالياته  يختتم  والساعات 
إيــجــابــيــة عــلــى الــُمــســتــوى الــمــحــلــي والــعــالــمــي، 
وأعــطــى صـــورة مــشــّرفــة لـــلـــزّوار والــعــارضــيــن 
والـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة الــمــشــاركــة، والـــتـــي تعد 
النسخة  هذه  نجاح  على  وواضًحا  قاطًعا  دليًال 
عالمية  مكانة  المعرض  وتــبــوُّؤ  المعرض  مــن 
ونال  الُكبرى،  الدولية  المعارض  بين  مرموقة 

سمعة طيبة عالمياً.
بمشاركتنا  سعداء  نحن  األنــصــاري:  وقالت   

والساعات   للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 
لنا  تسّنت  حيث  الــتــوالــي،  على  الــرابــعــة  للمرة 
الــفــرصــة بــلــقــاء شــخــصــيــات مــرمــوقــة دعــمــونــا 
مــاركــة  بــاعــتــبــارنــا  لــنــا  وتشجيعهم  بــزيــارتــهــم 
قطرية نسعى لتحقيق الرقي والتميز الدائمين، 
بــتــصــامــيــمــنــا الــخــاصــة واســتــضــافــة الــمــاركــات 
العالمية اإليطالية وغيرها من الهند وباكستان 
في  بجناحنا  ومظلتنا  شعارنا  تحت  وتــايــالنــد 
مشاركة  أّن  إلى  األنصاري  وأشــارت  المعرض. 

مـــجـــوهـــرات بــابــيــون 
بالمعرض كان لها 
الــتــأثــيــر اإليــجــابــي 
الـــمـــمـــيـــز وهـــــو مــا 

لــــمــــســــنــــاه مــــــن خــــالل 

صدى الزائرين الجدد وزبائننا الذين يدعموننا 
منذ بداية المشوار إلى يومنا هذا بثقة متبادلة، 
وهــــذا مـــا ســاعــدنــا بــالــنــجــاح فـــي الـــوصـــول إلــى 
مانتمّناه، من خالل الثقة الكبيرة والمصداقية 
زبائننا،  مع  المباشر  بالتعامل  اكتسبناها  التي 
األذواق  جميع  تلبية  إلــى  دائــًمــا  نطمح  فنحن 
ونسعى إلى نشر اسم مجوهرات بابيون، والذي 
يحمل بين ثناياه روح وُهوية قطر باعتبار أن 
مجوهرات بابيون 
المنشأ  قطرية 
مــــــن نـــاحـــيـــة 
ـــــة  ـــــمـــــي وعـــــال
الــــــــــــجــــــــــــودة 
والـــتـــصـــمـــيـــم 

مــن نــاحــيــة أخـــرى لتضاهي أرقـــى الــمــاركــات 
العالمية.

حديثها  األنــصــاري  نـــورة  السيدة  واختتمت   
قائلة: أوّد أن أتقّدم بكل الشكر والتقدير لمن 
ســاهــم فـــي دعــمــنــا مـــن قــريــب أو مـــن بعيد، 
للسياحة  الــوطــنــي  للمجلس  الــخــاص  وشــكــرنــا 
والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة  مركز  وإدارة 
وكـــذلـــك لــلــشــركــة الــمــنــظــمــة فــنــيــو بــــرو على 
التنظيم المميز والراقي، الذي ساهم في نجاح 
هـــذه الـــــدورة ولــقــاؤنــا يــتــجــدد بــكــم بــــإذن اهللا 
ومبتكرة  جديدة  بتصاميم  القادمة  السنة  في 
عظيمة  ونـــجـــاحـــات  مــتــجــددة  وروح  دائــــًمــــا، 
التقدير  كل  منا  ولكم  للجميع  مستمر  وتقّدم 

وأطيب األمنيات بالتوفيق دائماً.
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الدعم الالمحدود 
والتنظيم 

الرائع وفخامة 
المعروضات والزّوار 

أهّم األسباب 
الرئيسية لنجاح 

المعرض وتبّوئه 
مكانة مرموقة 

عالمياً

من خالل الثقة الكبيرة والمصداقية 
زبائننا،  مع  المباشر  بالتعامل  بناها 
األذواق  جميع  تلبية  إلــى  دائــًمــا  طمح 
ى نشر اسم مجوهرات بابيون، والذي 
ن ثناياه روح وُهوية قطر باعتبار أن 
مجوهرات بابيون 
المنشأ  قطرية 
مــــــن نـــاحـــيـــة 
ـــــة  ـــــمـــــي وعـــــال
الــــــــــــجــــــــــــودة 
والـــتـــصـــمـــيـــم 

قائلة: أو
ســاهــم 
وشــكــرنــ
م وإدارة 
وكـــذلـــك
التنظيم
هـــذه الـــــ
السن في 
دائــــًمــــا،

م وتقّدم 
وأطيب

و و ر ر

طرية نسعى لت
صــامــيــمــنــا الــخ
المية اإليطالي
تحت ايــالنــد 
وأشــا عرض. 
جـــوهـــرات بــاب
معرض كان
ـأثــيــر اإليــجــاب
مـــمـــيـــز وهـــــو
مــــســــنــــاه مــــــن

مانتمّناه، مــاركــة بــاعــتــبــارنــا  لــنــا  شجيعهم 

خــاصــة واســتــضــافــة الــمــاركــات

بــيــون
لها
بــي
و مــا

خــــالل  ن

مانتمناه،
اكتسب التي 
نط فنحن 
ونسعى إلى
يحمل بين



 شاركت بفعالية عبر عرض آخر إصداراتها الحصرية وتشكيالتها المبتكرة

دور المجوهرات والساعات المحلية تثبت حضورها في النسخة الـ دور المجوهرات والساعات المحلية تثبت حضورها في النسخة الـ ١٧١٧ من المعرض من المعرض

كتب - عبداهللا نـور:

الـــمـــجـــوهـــرات  دور  شــــاركــــت 
في  بفعالّية  المحلية،  والّساعات 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والّساعات في دورته الـ١٧، التي 
تــخــتــتــم الـــيـــوم، حــيــث حــرصــت 

عـــلـــى عـــــرض آخـــــر تــشــكــيــالتــهــا 
الحصرّية  وإصداراتها  الُمبتكرة 
باإلبداع  مليئة  قطًعا  مثلت  التي 

والجمال.
وشــــــــــاركــــــــــت مــــــجــــــوهــــــرات 
الــــــفــــــردان، بــجــنــاحــهــا الــــبــــارز، 
عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــعــــالمــــات 

ـــمـــيـــة، مــنــهــا:  ـــعـــال الــــتــــجــــاريــــة ال
كونستانتين  وفــاشــرون  شــوبــارد 
وفــــابــــرجــــيــــه وجــــــــــورج حــكــيــم 
من  وغيرها  بيرجو،  وجــيــرارد 
الساعات  في  العريقة  العالمات 

والمجوهرات.
وشــاركــت مــجــمــوعــة عــلــي بن 

علي الكجوري، بعالمات فاخرة 
مــنــهــا: ريــتــشــارد مــيــل، وغـــراف 
ــــــــاردان  وبــــيــــاجــــيــــه وأولــــــيــــــس ن
ومــاركــو فــالــيــنــتــي، والالونــيــس، 
الرائدة،  العالمات  من  وغيرها 
بوتيك  مشاركة  الجناح  شهد  كما 
مـــّرة  ألّول  ــا  غــابــان ـــد  آن دولـــشـــي 

تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة فــي 
المعرض.

واحــتــضــن جـــنـــاح فــيــفــتــي ون 
إيست، عالمات تودور ورولكس 
وبـــــوشـــــرون، فــــي عـــــرض آخـــر 

الحصرية. إبداعاتها 
بــيــنــمــا عـــرضـــت مـــجـــوهـــرات 

ــتــجــاريــة  الـــمـــاجـــد، عـــالمـــاتـــهـــا ال
العريقة منها تاغ هوير وبيل آند 
وبــاتــيــك  وبــيــرمــيــنــجــانــي  روس، 

وهوبلو. فيليب 
كــــــمــــــا شـــــــــاركـــــــــت كـــــــــل مــــن 
ومــجــوهــرات  األزرق  الــصــالــون 
الـــــمـــــجـــــوهـــــرات  و  ـــــاح  ـــــمـــــفـــــت ال

الـــــمـــــاجـــــد  ودار  األمـــــــيـــــــريـــــــة 
والــــجــــابــــر لـــلـــســـاعـــات والـــتـــحـــف 
ــــمــــجــــوهــــرات ومـــجـــوهـــرات  وال
فـــرســـاي ومـــجـــوهـــرات بــابــيــون 
ومــجــوهــرات الــجــمــال والــمــاســة 
ـــــزرقـــــاء ومــــجــــوهــــرات الـــزيـــن  ال

وبيوتي غاليري .
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تصوير – محمد علي وفيروز أحمدتصوير – محمد علي وفيروز أحمد



جناحها في معرض المجوهرات يمثل معقالً للعالمات التجارية العالمية

علي بن علي الكجوري.. قصة الفخامة التي تستحق أن تُروى
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فان كليف آند أربلز..
األناقــة ورِقــة الطابــــع

غراف.. التصاميم غير المسبوقة
من بين مختلف دور وعالمات المجوهرات الفاخرة، هاك أسماء تستحق 
الــدار  تلك  غــراف،  مقدمتها  وفــي  وتبجيالً،  احتراماً  القبعات  لها  ترفع  أن 
اللندنية العريقة والرائدة عالمًيا، والتي تتحف دنيا المجوهرات بتصماميم 
للفخامة  رمــــزاً  والـــدانـــي،  الــقــاصــي  ويــعــرفــهــا  اإلطــــالق،  عــلــى  مسبوقة  غــيــر 
هذه  تشتهر  حيث  والــحــصــريــة،  بالعراقة  يفضي  ونــبــعــاً  لــهــا،  مثيل  ال  الــتــي 
والبراعة  الحرفية  بمفردات  المشبعة  الممّيزة  بتصاميمها  المرموقة  الــدار 

الممزوجة باألصالة.
ــعــام ١٩٦٠، عــنــدمــا أســـس صانع  ــــدار إلـــى ال يــعــود تــاريــخ تــأســيــس هـــذه ال
الــمــجــوهــرات الــمــبــدع لــورنــس غـــراف الــحــاصــل عــلــى وســـام اإلمــبــراطــوريــة 
البريطانية داراً إلبداع المجوهرات الفاخرة التي حملت اسم «غراف»، والتي 
في  سنواتها  مدار  على  الــدار  كانت  إنشائها،  منذ  عقود  ستة  العام  هذا  تكمل 
أنواع  أندر  وصياغة  اكتشاف  على  عملها  خالل  من  الفخامة،  مشهد  صدارة 

األرض  كنوز  وتحويل  تألقاً،  وأكثرها  األلــمــاس  أحــجــار 
األبصار  تخطف  رائعة  قطع  إلــى  المخبأة  وعجائبها 
من المجوهرات، من شأنها أن تحّرك القلب وتأسر 

الروح.

أوليس ناردان.. الفخامة المستلهمة من البحار
األرواح.  لتحرير  مبتكرة  ساعات  ليقدم  البحر  من  يستلهم  الذي  الرائد  الساعات  صانع  نــاردان  أوليس  تعد 
تأسست على يد السيد أوليس ناردان عام ١٨٤٦ وهي عضو في مجموعة السلع الفاخرة العالمية «كيرنج» 

منذ نوفمبر ٢٠١٤. 
الفاخرة.  الساعات  تاريخ  في  الفصول  أرقــى  من  بعضا  نــاردن  أوليس  سطرت  وقد 

وكانت شهرة الشركة األولى بسبب روابطها بالعالم البحري: حيث يعد كرونومترها 
الــبــحــري مــن أكــثــر الــكــرونــومــتــرات مــوثــوقــيــة عــلــى اإلطــــالق، والــــذي ينشده 

الجامعون حول العالم. رائدة في مجال التقنيات المتطورة واالستخدام 
اإلبداعي لمواد مثل السيليسيوم، تعد العالمة إحدى العالمات القليلة 

عالية  وحركاتها  مكوناتها  إنــتــاج  فــي  ذاتــيــة  بخبرة  تتمتع  الــتــي 
صناعة  فــي  التميز  مــن  االســتــثــنــائــي  الــمــســتــوى  هـــذا  الــدقــة. 

الساعات منح أوليس ناردان عضوية الدائرة األكثر تميزا 
الساعات  مؤسسة  السويسرية،  الساعات  صناعة  في 

ــيــوم، ومـــن مــواقــعــهــا فــي لــو لــوكــل وال  الــفــاخــرة ال
العالمة  سعي  يتمحور  سويسرا،  في  فون  دو  شو 
المستمر للكمال في الساعات الفاخرة حول خمس 
أكزكيتف  كــالســيــك،  دايـــفـــر،  مـــاريـــن،  تــشــكــيــالت: 

وفريك.

مجموعة «ساناليت إسكيب» من  بياجيه.. 
الحرية المستوحاة من الشمس

خالل  من  جوهرها  عن  بياجيه،  من   (Sunlight Escape) إسكيب»  «ساناليت  مجموعة  تعّبر 
قطعها المتنّوعة بحرية ُمستوحاة من الشمس وأجوائها الدافئة.

والمهارة،  والدّقة  الصبر،  تتطّلب  عملية  ليمثل  القطع،  هذه  في  الكريمة  األحجار  تطبيق  ويأتي 
فعلى العملية أن تُنجز بإتقان لضمان التطبيق المتين والثابت لألحجار الكريمة، كما يشمل الشكل 
. ومن أجل إبراز التألق الكامل لكل  الفني بالمعنى الحقيقي للكلمة تقنيات راقية نتج عنها تأّلٌق خيالٌيّ

حجر ثمين، تُظهر الدار براعتها الفائقة في التطبيقات المختلفة.
بلمعان  الحجر  يمّد  الــذي  المختصر  التطبيق  أو   ،(serti descendu  ) هــذه  التقنيات  بين  ومــن 
رؤية  لفرض  أخــرى  مــرة  قطعها  قبل  أزاميل  داخــل  الحجر  تثبيت  يتّم  فائقة،  وبعناية  استثنائي. 
واضحة للحجر. تستهدف هذه العملية الحدود الماسية لكل ماسة بتقطيع «روز»، وهي توّفر هالة 

ضوئية تجّسد جمال الجوهرة المطلق.

دار  إبداعات  الستكشاف  األمثل  المكان  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  يجّسد 
فان كليف اند اربلز، من المجوهرات الفاخرة، والساعات الراقية، والتي تجمع بين األناقة 
ورقة الطابع، وباشتهارها ببراعتها االستثنائية، تستخدم الدار أحجاراً استثنائية إلنتاج هذه 
المعرض،  أيــام  مــدار  وعلى  األنوثة،  فائقة  والمجوهرات  الساعات  من  اإلبداعية  التشكيلة 

يمكن للزوار االستمتاع بالتشكيالت المعروضة للدار العريقة.
منذ تأسيسها في العالم ١٩٠٦، اكتسبت الدار سمعة عالمية الختيارها األحجار الكريمة 
التي تثير المشاعر واألحاسيس الفريدة، وباستلهامها روح الجمال الطبيعي األبدي، تختار 

فان كليف آند اربلز األحجار الكريمة التي تزّين إبداعاتها من أعلى مستويات الجودة.
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تشهد إقباالً متميزاً على جناحها وإشادة بالمعروضات

ـــن   ـــارضـــي ـــع ــــــدى ال ــــدة ل ــــات جــــي ــــاع ــــطــــب ـــوق وان ـــب ـــس ـــر م ـــي ــــــواد: الــــمــــعــــرض يـــحـــقـــق نــــجــــاحــــاً غ ــــــج ـــي مـــحـــمـــد ال ـــل ع

مجــوهــرات الجـمـــال تنبض بالروعة والرقي والجمالمجــوهــرات الجـمـــال تنبض بالروعة والرقي والجمال
متابعـة - أحمــد شــرف:

أّكد السيد علي محمد الجواد المدير العام 
ومالك مجوهرات الجمال أن مشاركتنا في 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
دورته السابعة عشرة كان لها األثر اإليجابي 
من كل الجوانب من حيث التواصل مع عمالئنا 
والــتــعــرف على عــمــالء جـــدد، والــتــعــرف عن 
المختلفة  األســـواق  في  يجري  ما  على  قــرب 
والتواصل مع شركات أخرى مصنعة وصنع 
عــالقــات جــديــدة فــي األســــــواق، كــمــا نهدف 
كذلك من المشاركة لعرض مجموعة كبيرة 
من المشغوالت الذهبية الخاصة بنا التقليدية 
والتراثية، وذلك حفاظاً على خبرتنا ومكانتنا 
من  عــام  مئة  من  ألكثر  تمتد  والتي  بالسوق 
والـــذوق  والـــجـــودة  الطيبة  والــســمــعــة  التميز 
الرفيع والذي نحرص عليه لتقديمه لزبائننا.

وأوضـــــح الــســيــد عــلــي مــحــمــد الـــجـــواد أن 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
يــتــمــيــز بــحــســن الــتــنــظــيــم وتـــنـــوع الــشــركــات 
جعل  مما  والمصنعة  والــعــارضــة  الــمــشــاركــة 

للمعرض رونقاً مميزاً يخدم ويلبي ويرضي 
كافة األذواق المختلفة.

وأشـــــــار الـــســـيـــد عـــلـــي مــحــمــد الــــجــــواد أن 
المعرض يحظى بإقبال كبير منذ اللحظات 
األولــى لالفتتاح، وكــان هناك حضور مكثف 
دور  لها  كان  والتي  األسبوع  نهاية  عطلة  في 
كبير في زيادة حركة المبيعات في المعرض 

بشكل عام مما أعطى انطباعاً رائعاً عن تميز 
هـــذه الــنــســخــة وأنـــهـــا ســتــكــون األفـــضـــل على 

اإلطالق لكل المشاركين والعارضين.
الجواد  علي  حسن  السيد  قــال  جانبه  ومــن 
أود  الجمال  لمجوهرات  العام  المدير  نائب 
والمجلس  والــمــســؤولــيــن  الـــدولـــة  أشــكــر  أن 
الوطني للسياحة على دعمهم للمعرض وكل 

القائمين على تنظيمه، حيث أننا أمام نسخة 
ناجحة من المعرض بكل المعايير والمقاييس 
ونحن  الكبرى،  الدولية  للمعارض  العالمية 
بــدورنــا مــن خــالل خبرتنا فــي الــســوق نسعى 
لتقديم األفضل واألجود واألرقى ونلبي كافة 
األذواق ونقدم أيضاً ما يناسب جميع األعمار 
المختلفة،  الــمــنــاســبــات  كــافــة  مـــع  ــتــوافــق  وي
حتى  المعرض  على  اإلقبال  يزيد  أن  وأتوقع 

الساعات األخيرة اليوم.
حديثه  الــجــواد  علي  حسن  السيد  واختتم 
ــتــواصــل مــعــنــا بعد  قــائــالً يــمــكــن لــعــمــالئــنــا ال
المعرض من خالل فرع مجوهرات الجمال 
فــي ســـوق واقــــف، حــيــث نــعــرض تشكيالت 
ـــعـــة ومـــمـــيـــزة بــمــحــلــنــا بـــالـــســـوق، حيث  رائ
والتصميمات  والمعروضات  األشكال  تنوع 
الــمــخــتــلــفــة ذات الــــذوق الــرفــيــع، وســيــكــون 
تركيزنا بعد المعرض بهدف اختيار تشكيلة 
الذهبية  المشغوالت  مــن  المميزة  الــعــرض 
شهر  فــي  لزبائننا  لتقديمها  نسعى  والــتــي 
رمضان المبارك لنحقق احتياجاتهم ونلبي 

كافة األذواق المختلفة.

جناح مميز ومجوهرات راقية

ــــات ــــاع ــــس ــــــدوحــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات وال ـــر لــــمــــعــــرض ال ـــه ـــب ـــــاح م ـــــج ـــــع ون ــــــ ـــم رائ ـــظـــي ـــن ــــف: ت ــــل ــــخ عــــلــــي ال

أرتس أند جيمس تقدم روائع ومقتنيات تسحر العيون بجمالهاأرتس أند جيمس تقدم روائع ومقتنيات تسحر العيون بجمالها
متابعـة- أحمـد شــرف

الــتــحــف والــمــجــوهــرات «أرتـــس 

الفخامة  عنوانه  اسم  جيمس»  أند 

واألصالة والجودة والذوق الرفيع، 

يـــــشـــــارك فـــــي مــــعــــرض الــــدوحــــة 

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات بــجــنــاح 

الجمال  رائعة  ومجوهرات  مميز 

حيث الــتــنــوع والــفــخــامــة والــرقــي، 

ويضم مجموعة من القطع الفريدة 

المقتنيات  من  تعد  والتي  والرائعة 

الثمينة والروائع العالمية الحصرية 

لديها والتي تسحر العيون بجمالها.
رئيس  الخلف  علي  السيد  التقينا 
مجلس إدارة التحف والمجوهرات، 
والــذي أعــرب عن سعادته لظهور 
المشرفة  الــصــورة  بهذه  المعرض 
مـــــن حــــيــــث الـــتـــنـــظـــيـــم والـــــدعـــــم 
الالمحدود من الدولة والمسؤولين 
عـــن الــمــعــرض وحــجــم الــشــركــات 
أجنحة  فخامة  وكذلك  المشاركة، 
ــعــارضــيــن والــمــشــاركــيــن ورقـــي  ال
والماركات  المتنوعة  المعروضات 

ذات  الفريدة  التجارية  والعالمات 
أعطى  هــذا  كــل  العالمية،  الــجــودة 
الــمــعــرض رونـــقـــاً مــمــيــزاً ونــجــاحــاً 
أيقونة  المعرض  أصبح  حتى  رائعاً 

المعارض في المنطقة وتبوأ مكانة 
غير مسبوقة عالمياً. 

وأضاف السيد علي الخلف: نحن 
األفضل  عــن  دائــمــاً  نبحث  بــدورنــا 

واألجـــــود واألرقـــــى مــن الــمــاركــات 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــنـــقـــدمـــه إلـــــى زوارنـــــــا 
وعــمــالئــنــا كــل عـــام ونــســعــى لنلبي 

ونرضي كافة األذواق المختلفة.

من جانبه قال السيد سعود علي 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الخلف 
الــتــحــف والــمــجــوهــرات والــرئــيــس 
من  الحالية  الــــدورة  إن  التنفيذي 

ــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات  مـــعـــرض ال
المقاييس  بكل  نجحت  والــســاعــات 
وعــــبــــرت عــــن الـــمـــســـتـــوى الـــراقـــي 
للمعرض من حيث التنظيم وحجم 

فنية  ومعايير  بمقاييس  الشركات 
الدولية  للمعارض  طبقاً  عالمية 
الــكــبــرى. ومـــن جــانــبــه أكـــد السيد 
أحمد علي الخلف المدير التنفيذي 
للتحف والمجوهرات أن مشاركتنا 
فـــي الـــمـــعـــرض هـــــذا الـــعـــام كــانــت 
وحققنا  الــمــقــايــيــس  بــكــل  إيــجــابــيــة 
نــتــائــج طــيــبــة وُمــرضــيــة فــيــهــا من 
من  لدينا  مــا  أفضل  تقديم  خــالل 
الماركات العالمية من المجوهرات 
العمالء  رضــا  وكــذلــك  نمثلها  الــتــي 
والــــــــــــزوار عـــــن جـــــــودة وفـــخـــامـــة 
ـــمـــعـــروضـــات الــتــي  الــــمــــاركــــات وال
قد  إيجابية  جوانب  فكلها  نقدمها 
تحققت وتميزت بها هذه النسخة 
عن غيرها بداية من التنظيم الرائع 
ومشاركة كبرى الشركات المصنعة 
والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة والــعــالمــات 
التجارية الفاخرة إضافة إلى إقبال 
ونجاحاً  جماالً  أعطى  مما  الـــزوار 
معرض  من  النسخة  لهذه  وتميزاً 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 

عن غيرها.

الكبرى للمعارض  الــدولــيــة  والمقاييس  للمعايير  طبقاً  عالمية  نسخة  أمـــام  نحن  الخلف:  علي  ســعــود 

لزبائننا لتقديمه  واألجـــود  األفــضــل  ــى  إل ــاً  ــم دائ ونسعى  طيبة  نتائج  حققنا  الخلف:  علي  أحــمــد 

أحمد علي الخلفسعود علي الخلفعلي الخلف

حسن علي الجوادعلي محمد الجواد

حسن علي الجواد: 
تضافر كل الجهود 
وتنوع المعروضات 

واإلقبال من الزوار أهم 
عوامل نجاح المعرض



تتألق في عرض ابتكاراتها في جناح مجوهرات الماجد

ـــة  ـــب ـــل ـــع ــــــرص وال ــــــق ــــوى ال ــــت ــــس ــــى م ــــل ــــزاً ع ــــي ــــم ــــت ــــاً بـــــصـــــريـــــاً م ــــم ــــاغ ــــن ــــثــــمــــانــــيــــة تــــضــــفــــي ت األلـــــــــــــوان ال

هوبلـو.. اللمســة الجريئــة الخاطفـــة لألبصـــارهوبلـو.. اللمســة الجريئــة الخاطفـــة لألبصـــار
كتب - عبداهللا نــور:

راينبو  وان-كليك  بانغ  وبيغ  اونيكو  بانغ  بيغ  ساعتا  تعكس 
حالتكم المزاجية في جميع األوقات، من هوبلو، الدار العريقة 
الــتــي تــشــارك فــي جــنــاح مــجــوهــرات الــمــاجــد، درجــــات الــلــون 
اللونية.  والكتل  األلــوان  وتــدّرجــات  المتباينة،  واأللــوان  الواحد، 
ســـواء ارتــديــتــم األســــود واألبـــيـــض، أو اخــتــرتــم األبــيــض وحــده 
من  األلـــوان!  بــأروع  إطاللتكم  ستعّزز  قطعة  ثّمة  األســـود،  أم 
البنفسجي،  فــوق  والــلــون  الفوشيا،  والـــوردي  الــزاهــي،  األحــمــر 
الكلوروفيل،  أخضر  إلــى  الفيروزي،  واألزرق  كالين،  وأزرق 
مزيج  في  بالحيوية،  النابض  والبرتقالي  الليموني  واألصــفــر 
بيغ  موديلَي  هوبلو  رّصعت  للغاية،  وعصرّي  لألبصار  خاطف 
بانغ بجميع ألوان قوس قزح، معّززة ألوان إسحق نيوتن السبعة 
لمسة  وفــي  الماجنتا.  بلون  المتألقة  الــوردي  الياقوت  بأحجار 
 ٤٨ تضّم  ملّونة  بحلقة  المستدير  الساعة  قرص  زّينت  جريئة، 

حجًرا كريًما بتقطيع باغيت. 
مستوى  على  متميًزا  بصريًا  تناغًما  الثمانية  األلــوان  تضفي 
راينبو  وان-كليك  بانغ  بيغ  ساعة  يُزّين  حيث  والعلبة،  القرص 
بيغ  ساعة  ويزّين  بريليانت  بتقطيع  كريًما  حجًرا   ٤٢٥ ٣٩مــم 
بــانــغ اونــيــكــو رايــنــبــو ٤٥مـــم، ٣٨٨ حــجــًرا كــريــًمــا. ثمانية ألــوان 
أزرق،  ياقوت  جمشت،  وردي،  ياقوت  أحمر،  ياقوت  مشبعة: 
برتقالي.  ويــاقــوت  أصفر  يــاقــوت  تسافوريت،  أزرق،  زبــرجــد 
البهيجة،  الساعة  هذه  حزام  إلى  قزح  قوس  ألــوان  امتدت  كما 
المصنوع من جلد التمساح «المطاطي»، وهو عبارة عن مزيج 
نظام  وبفضل  التمساح.  وجلد  الطبيعي  المطاط  من  منصهر 
يمكن  اخــتــراع،  بــبــراءة  المسّجل  «وان-كليك»،  الــحــزام  تغيير 
تنسيق ألوان ساعة بيغ بانغ راينبو ٣٩مم مع حقيبة اليد المميزة 

بحركة بسيطة وسريعة. 
أن  ســوى  عليكم  يبقى  وال  خياراتكم،  جميع  هوبلو  ستلّبي 
بقطر  كرونوغراف  ساعة  فيه:  ترغبون  الذي  الموديل  تقّرروا 
٤٥مـــم مـــــزّودة بــآلــيــة حــركــة اونــيــكــو مــن صــنــع هــوبــلــو وذات 
مزودة  ٣٩مم  بقطر  ساعة  أو  ساعة؛   ٧٢ يبلغ  طاقة  احتياطي 
بآلية حركة ميكانيكية يدوية التعبئة، ذات احتياطي طاقة يبلغ 

٥٠ ساعة.
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يمكن تنسيق ألوان ساعة بيغ بانغ 
راينبو ٣٩مم مع حقيبة اليد المميزة 

بحركة بسيطة وسريعة

كرونوغراف بقطر ٤٥مم مزّودة 
بآلية حركة اونيكو من صنع هوبلو 

باحتياطي طاقة يبلغ ٧٢ ساعة
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تعرض تشكيالت من عالمات سويسرية عريقة

الجابر للساعات.. الذوق الرفيع واألناقة المتجددة

كتب- عبداهللا نــور:

بــمــنــاســبــة مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات تــعــرض الــجــابــر 
الراقية  المجوهرات  من  ورائعة  فريـدة  مجموعة  والمجوهرات  للساعات 
من  العالمية  الماركات  أشهر  من  ومجموعة  المبتكرة،  التصميمات  ذات 

الساعات ذات الشهرة الواسعة من العالمات التجارية الفاخرة.
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