
عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

الخميس ٣ رجب ١٤٤١هـ - ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م

تسهيالت جمركية غير مسبوقة.. علي الفردان لـ                       :

ــــــع صــــــــعــــــــوبــــــــات الــــــعــــــارضــــــيــــــن  ــــــي ــــــم ـــــــــر الــــــــبــــــــاكــــــــر لــــــتــــــذلــــــيــــــل ج ـــــــــب ــــــر أك ــــــك ــــــش ن

ـــــجـــــاح الـــمـــعـــرض ــــــي ن ــــجــــي ف ــــي ــــرات ــــت ـــــك اس ــــة شـــــري ــــري ــــط ــــق الـــــخـــــطـــــوط ال

جهود جبارة من وزارة الداخلية خالل معرض المجوهرات

كتب ـ عاطف الجبالي:

نائب  الــفــردان،  علي  األعــمــال  رجــل  توجه 
ـــفـــردان  ال مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  ثــانــي،  آل  عبدالعزيز 
لتذليل  الكبيرة  الجهود  على  الداخلية،  وزير 
خالل  العارضين  تواجه  التي  الصعوبات  كافة 
الدوحة  معرض  من  عشرة  السابعة  النسخة 
وزارة  أن  مــؤكــداً  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات 
الداخلية تبذل جهودا جبارة لتأمين المعرض 
التأشيرات  في  استثنائية  تسهيالت  وتقديم 
الــســيــاحــيــة. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 

بات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  لـ[: 
األفضل في العالم بفضل جهود رجال األمن 
تقدر  الــتــي  الــعــارضــيــن  منتجات  تــأمــيــن  فــي 
قيمتها بمليارات الدوالرات. وتحرص جميع 
وأجــود  أثــمــن  جلب  على  العالمية  الــشــركــات 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  إلــى  بضائعها 
لــألمــن واألمــــان الـــذي تتمتع بــه دولــة  نــظــراً 
أمــواال  الــشــركــات  هــذه  تنفق  حين  فــي  قطر 
طــائــلــة لــتــأمــيــن مــنــتــجــاتــهــا فـــي الــمــعــارض 

المماثلة بالدول األخرى. 
ـــفـــردان أن الــعــديــد مـــن مــعــارض  وأكــــد ال
المجوهرات العالمية ألغيت ومنها على سبيل 
وذلــك  وزيـــورخ  كــونــج  هــونــج  معرضا  المثال 

إلى  مشيراً  الراهنة،  العالمية  للظروف  نظراً 
لــلــمــجــوهــرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  تنظيم  أن 
المستوى  بهذا  الحالية  نسخته  في  والساعات 
الرائع يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة والحكيمة 

ومكانة دولة قطر االقتصادية المرموقة.
وأوضح أن سعادة السيد أحمد بن عبداهللا 
الــجــمــال، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك 
العقبات  جميع  لتذليل  جــبــارة  جــهــودا  يــبــذل 
الــتــي تــواجــه دخـــول الــبــضــائــع خـــالل معرض 
أن شركة  الــمــجــوهــرات والــســاعــات، مــؤكــداً 
مشاركتها  تاريخ  خــالل  الــفــردان  مجوهرات 
لم  والــدولــيــة  المحلية  الــمــعــارض  جميع  فــي 
قدمته  لما  مماثلة  جمركية  تسهيالت  تجد 

الهيئة العامة للجمارك خالل النسخة الحالية 
الفردان  علي  السيد  أشــاد  كما  المعرض.  من 
بجهود سعادة السيد أكبر الباكر األمين العام 
للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي 
ـــجـــويـــة الــقــطــريــة  ـــخـــطـــوط ال لــمــجــمــوعــة ال
عــلــى دعــــم مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه 
أن الخطوط  المشاركين في المعرض، مبيناً 
القطرية تلعب دوراً بارزاً في نجاح المعرض 
حيث تسير الناقلة الوطنية رحالتها إلى أكثر 
جميع  يُمكن  ما  العالم  حول  وجهة   ١٧٠ من 
العارضين من المشاركة والوصول دون عناء 

إلى قطر.   

ـــــى مـــســـتـــوى ـــــل ـــــأع ـــــع بــــــمــــــلــــــيــــــارات الـــــــــــــــــــــدوالرات ب ـــــضـــــائ ـــــن ب ـــــي ـــــأم ت



حصرياً في جناح الفردان

    Happy Hearts Wings  تطلق مجوهرات 
كتب ـ عاطف الجبالي:

 (Happy Hearts) مجموعة  تعتبر   
ـــدار شـــوبـــارد، والــيــوم،  الــقــلــب الــنــابــض ل
تجّسدها  جــديــدة  مجموعة  لها  تنضم 
 Happy) اســــــم   وتـــحـــمـــل  الــــفــــراشــــات 
بطابعها  تتسم  والتي   (Hearts Wings
تشكيلة  في  وتتجلى  الُمرهف،  الرقيق 
وأســاور  عقوداً  تضم  وُمتكاملة  ُمتألقة 
الذهب  من  مصنوعة  وخواتم  وأقــراطــاً 

الوردي عيار ١٨ قيراطاً وعرق اللؤلؤ. 
في  ترسم  التي  الُمرهفة  بأجنحتها   
تعتبر  القلب،  شكل  تحّركها  عند  الهواء 
الــفــراشــة الـــرمـــز األســـمـــى الــــذي يجّسد 

مـــفـــهـــوم الـــرشـــاقـــة والـــتـــحـــّول، 
وقوتها  رقتها  كامل  ومنحت 
الـــرمـــزيـــة لــــروائــــع مــجــمــوعــة 
 (Happy Hearts Wings)
ــهــا وجــــدت أســلــوب  الســيــمــا أن
فــي هـــذه الــرؤيــة  تعبير رائــعــاً 
الــــجــــديــــدة الـــمـــنـــضـــويـــة ضــمــن 

 (Happy Hearts) مــجــمــوعــة 
أصــداء  فيها  تــتــرّدد  التي  الشاملة 

رموز دار شوبارد.  
 فــقــد ارتــصــف قــلــبــان مــن عــرق 

تتدلى  فراشة  أجنحة  ليشّكال  اللؤلؤ 
من قلب يتراقص داخله حجر ألماس، 

من  اإلبــداع  لهذا  المثالي  التوازن  ليبدو 
رمزياً  عنصراً  يُمثل  الــذي  الُمجوهرات 
بأكملها  مصنوعة  مجموعة  في  يتجّسد 

من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً.  
اإلبــداعــيــة  الحلية  هـــذه  وتــزّيــن   

ـــســـاالً لــلــيــد  قــــــالدة وعــــقــــداً وســـل
وزوجاً  وخاتماً  صلباً  وســواراً 

من األقراط، تتناوب فيها 
هـــذه الــحــلــيــة اإلبــداعــيــة 

مــــع قـــلـــوب مــــن عـــرق 
أخرى  وقلوب  اللؤلؤ 
داخلها  في  تتراقص 
ــــمــــاس.  أحــــجــــار األل
فـــتـــمـــثـــل الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــــــة فــــي  ــــــي ــــــهــــــائ ــــــن ال
تــقــاوم  ال  مجموعة 
عرق  فيها  استخدم 
ــســتــخــرج  ــُم الـــلـــؤلـــؤ ال

بــــعــــنــــايــــة مـــــــن قـــلـــب 
على  لُيضفي  األصداف 

المجموعة نعومته ورقته النفيسة.  

أثر الفراشة 

 مــثــل تــأثــيــر الــفــراشــة فـــإن «أحــجــار 
كبيرة».  أشياء  تفعل  الصغيرة؛  األلماس 
يُعتبر االستمتاع بعيش «الحياة الحلوة» 
أحــــد الـــمـــبـــادئ الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا دار 
لزخمها الدافع وقوتها  شوبارد ومصدراً 
اإلبداعية. ومع حركة كل إيماءة وتحّية، 
تــتــفــاعــل أحـــجـــار األلـــمـــاس الــُمــتــراقــصــة 
لتتجاوب بحركتها الُمتجّددة باستمرار. 
 أحــجــار األلــمــاس الــُمــتــراقــصــة ترمز 
لــلــحــيــويــة الــهــائــلــة والـــقـــوة الــالمــتــنــاهــيــة 
الــكــامــنــة فـــي قــلــب الــــمــــرأة الــمــعــطــاءة 
الكبير»  ذات «الــقــلــب  لــلــمــرأة  الــســخــّيــة؛ 
هذه  شــوبــارد.  دار  على  جــداً  العزيزة 
القوى الدافعة الرقيقة والقوية في 
آن معاً تتوّجه إلى قلب مجموعة 
 ،(Happy Hearts Wings)
ــــم تـــنـــشـــر أجــنــحــتــهــا  ومــــــن ث
لـــتـــطـــوف بـــهـــا فـــــي شــتــى 
لتكون  العالم.  أرجــاء 
تقدير  تحية  بمثابة 
خـــــــاصـــــــة ورمـــــــــــــزاً 
ـــنـــابـــع مــن  لـــلـــعـــطـــاء ال
لالبتسامة  أو  االهتمام 
الـــُمـــشـــرقـــة الـــتـــي تــشــع 

على هذا الكون كله. 
 تـــضـــم مــجــمــوعــة 
 Happy Hearts)
مجوهرات   (Wings
رمـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــة 
المرأة  ترتديها 
كــتــمــائــم. وبــفــضــل 
لهذه  الُمبهجة  الخفة 
الرفيقة  تــغــدو  اإلبــداعــات 
حياتها  فــي  للمرأة  المثالية 
ـــيـــومـــيـــة، وتـــنـــشـــر ســحــرهــا  ال
من  الــنــاس  على  اآلســـر  الرقيق 
وشخصي،  حر  بأسلوب  حولها. 
الالمتناهية  الــتــقــلــبــات  تنعكس 
لـــلـــفـــكـــر والــــقــــلــــب مـــــن خــــالل 
هـــذه الــمــجــوهــرات الــُمــفــعــمــة 
بالرمزية، لتجد المرأة ذات 
التزام  في  الكبير“  ”القلب 
األخــالقــي  شـــوبـــارد  دار 
ــعــطــائــهــا  انــــعــــكــــاســــاً ل
وقيمها الشخصية.  
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تقدمها دار                                  حصرياً في جناح الفردان

 ساعات  (L’Heure du diamant)..فخامة عصرية
                                        

كتب ـ عاطف الجبالي:

 L’Heure du) ســاعــات  مــجــمــوعــة  أعــلــنــت 

الستينيات  روح  إحـــيـــاء  إعـــــادة    (Diamant

شــوبــارد  حرفية  على  الــضــوء  لتسليط  وذلـــك 

المجوهرات  صياغة  فــي  النظير  المنقطعة 

الراقية وصناعة الساعات الفاخرة، كما تسعي 

الــــدار لــلــحــداثــة الــتــي ال ينتهي عــهــدهــا وذلــك 

بروح  المفعم  العصرية  الفخامة  مع  بالتناغم 

المجموعة  هذه  شوبارد  دار  وتقدم  الشباب، 

جناح  مظلة  تحت  مشاركتها  خــالل  األنيقة 

الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.

 (L’Heure du Diamant) وتبدع مجموعة

من  المناسب  الــوقــت  فــي  ورائــعــة  جــديــدة  لحظة 

خـــالل ثــمــانــي ســـاعـــات مــجــوهــرة جـــديـــدة تتميز 

وشبه  الكريمة  األحــجــار  مــن  المصنوعة  بموانئها 

الكريمة، والتي تستعيد من خاللها طابع الحداثة في 

الستينيات كما تحتفي بمرور ٥٠ عام على حرفيتها 

حد  على  والــمــجــوهــرات  الــســاعــات  صناعة  مجال  فــي 

ســـــواء. وتــجــســده فـــي مــزيــج مــثــالــي يــجــمــع بــيــن الــفــن 

والحرفية، والفن والعلم، والتراث 

والحداثة.

 إحياء روح الستينيات  

عاماً،   ٥٠ مــرور  وبعد  اليوم، 

الــســّبــاقــة،  شـــوبـــارد  دار  مـــاتـــزال 

حـــيـــث تـــقـــدم ضـــمـــن مــجــمــوعــة 

 (L’Heure du Diamant)

مستوحاة  جديدة  ساعات  ثماني 

مــــــن الــــــمــــــوديــــــالت األصـــلـــيـــة 

ــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا ســــابــــقــــاً فــي  ال

حيث  مــن  ســــواء   ،١٩٦٩ عـــام 

ــتــصــمــيــم الـــمـــعـــاصـــر ومـــهـــارة  ال

الصنعة والقياسات واأللوان والقوام 

مجوهرة  ساعة  إبــداع  بغية  المتسق، 

ال تــضــاهــى تــالئــم عــصــرنــا فــي الــوقــت 

الذي ال تزال تتردد فيها أصداء حداثة 

الستينيات بشكل جلّي. ساعة توازن بكل 

سهولة وأناقة بين المجوهرات الفاخرة 

والساعات الفاخرة، وتستعرض خبرة دار 

شوبارد العريقة في كال المجالين. 

 تــحــتــضــن كــــل ســـاعـــة مـــيـــنـــاًء مــصــنــوعــاً 

لها من أحد األحجار شبه الكريمة  خصيصاً 

الداكن  األزرق  بلونه  الــالزورد  مثل:  الساحرة 

الذهب،  مــن  بــعــروق  والــمــجــّزع  المميز 

ــــــمــــــرمــــــر بـــتـــخـــطـــيـــطـــات  وال

مـــتـــدرجـــة ومـــتـــمـــاوجـــة 

بلونه  والفيروز  الغابات،  كلون  عميق  مخملي  أخضر  بلون 

الــشــمــس،  بـــنـــور  مــشــرقــة  كــســمــاء  الــــزاهــــي  األزرق 

من  بومضات  الموشى  الغامض  األسود  واألوبــال 

اللون األحمر الناري واألخضر العميق. وتحيط 

والشاعرية  الحيوية  األلــوان  ذات  بالموانئ 

لتترك  األلــمــاس  أحــجــار  مــن  حلقة 

لمسة عصرية بأحجامها الكبيرة 

بوزن إجمالي يفوق ٤ قيراط، 

بين  صارخاً  وتضفي تناقضاً 

للموانئ  والــلــمــعــان  الــتــوهــج 

وأحــجــار األلــمــاس الــبــّراقــة، 

وبين قوام أسطحها الكتيمة 

أو أعماقها الشفافة المتأللئة. 

فـــقـــد عـــــــززت شـــــوبـــــارد وهـــج 

خالل  من  األحجار  هذه  وحيوية 

تقنية الترصيع ”التاجي“ المميزة. 

ــــــدرك شــــوبــــارد بـــــأن االخـــتـــيـــار   ت

الــمــمــيــز عـــامـــل حـــاســـم وجــــــزء مــن 

ولذلك  التفّرد،  نحو  المستمر  السعي 

مع  المجوهرة  الساعات  هــذه  تقدم 

قوية  بــألــوان  التمساح  جلد  من  ســوار 

ومــتــســقــة مــعــهــا أو مــــع ســــــوار مــن 

الذهب األبيض المزخرف بزخارف 

كثيرة ”كلحاء الشجر“ بأسلوب يحمل 

طابع الستينيات األصيل؛ ولكن مع لمسة 

شـــوبـــارد الــبــارعــة الــمــمــيــزة، ولــمــســات نهائية 

تضمن نعومة ملمس السطح الذهبي كنعومة 

بالمالبس.  يعلق  ال  كي  الجلد  على  الحرير 

حيث تنطوي التقنية التي ابتدعتها عائلة 

شوفوليه في الستينيات على نقش الذهب 

يدوياً ليتم تثبيته على هيكل سوار الساعة 

وانسيابيته.  الــســوار  مرونة  ضمان  بهدف 

التصميم  عــنــاصــر  مـــن  آخــــر  عــنــصــر  وهــــو 

الذي  العضوي  المفهوم  باستحضار  والحرفية 

والسبعينات،  الستينات  مجوهرات  في  سائداً  كان 

الطبيعة  نــحــو  الــتــوجــه  مــع  أيــضــاً  تنسجم  وبــذلــك 

السائد في وقتنا الحالي. 

وعلى صعيد آخر، زودت شوبارد هذه الساعات 

يعمل  الــــذي  االوتــومــاتــيــكــي   (C-٠٩٫٠١) بــعــيــار 

ســاعــة،   ٤٢ لــمــدة  يكفي  الــطــاقــة  مــن  باحتياطي 

الحرفيين  يــد  عــلــى  بــالــكــامــل  مصنوعة  وحــركــة 

 L’Heure) المهرة في دار شوبارد. وتوازن ساعة

مع  المجوهرات  صناعة  فن  بين   (du Diamant

البراعة الحاذقة في صناعة الساعات، لتحوز بذلك 

عن  األمــثــل  التعبير  وتــكــون  والــقــالــب،  القلب  وجــمــال  كمال 

األنوثة القوية المعاصرة.  ــــــمــــــرمــــــر بـــتـــخـــطـــيـــطـــات وال

مـــتـــدرجـــة ومـــتـــمـــاوجـــة 
األنوثة القوية المعاصرة.

L’H

ت

رد

ت

ي

ك

وح

ة

(L

ب 

 ت

ة 

حد

ح

ع ت 

 بــ

كــســم الــــزاهــــي  األزرق 

الغ

نار

ذات

ة

مس

ب

ف

حي

الت

ـدر

ـيــز

ي

ه

م ر 

ســ

ب

كثيرة ”ك

L

ت 

 

ي 

ك 

ح 

(

من

تتميز

وشبه

داثة في 

حرفيتها 

حد  على 

ــيــن الــفــن 

ي ز زرق

ا األسود  واألوبــال 

اللون األحمر الن

ذ بالموانئ 

حلقة

لم

وح

تقنية

ــــــد ت

الــمــمــ

السعي

تقدم

ســوار

ومــتــس

الذهب

كثيرة

راث

اً،

ة،

عــة

(L

اة

رة

لقو

جو

 ال

ء

واز

ت 

ض خ

ين

ـاًء

ش

الداكن ق األز

ـــو

ت

و

الح

س

ــك

د ف

على

ر

ياط

رك

رة

am

ال ة ا ال

ث

ة 

 (

 

ة 

وام

وهرة

لــوقــت 

حداثة 

زن بكل 

الفاخرة 

خبرة دار 

ن. 

ًء مــصــنــوعــاً

شبه الكريمة

شـــ

وا

س كان 

وبــذلــ

السائد

وع

بــعــيــا

باحتي

وحــر

المهر

mant

3
الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 م 



تقدم ساعة أوڤيرسيز ٣٣ ملم 

كتب ـ عاطف الجبالي:

كونستنتان،  ڤــاشــرون  تــشــارك 
الــعــالــم  فـــي  األقـــــدم  الـــســـاعـــات  دار 

مـــن حــيــث الــعــمــل الــمــتــواصــل منذ 
مــعــرض  فــــي  عـــــامـــــاً،   ٢٦٥ حــــوالــــى 

الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠، 
ابتكاراتها  مــن  مجموعة  تــعــرض  حيث 

ـــلـــزّوار الــفــرصــة فـــي تخصيص  وتـــقـــّدم ل
كونستنتان  ڤـــاشـــرون  مــن  ســاعــتــهــم  ســـوار 

ومتطلباتهم  لرغباتهم  وفــقــاً  الــفــور،  عــلــى 
الشخصّية. 

تــحــتــضــن ســاعــة أوفــيــرســيــز اليــــدي كــوارتــز 
األناقة  بين  لتجمع  ملم   ٣٣ بقطر  علبة  الجديدة 

الميناء  تزيين  تم  الرياضي.  مظهرها  مع  والسحر 
المطلي باللون األسود بأحجار مرصعة باأللماس 
في شكل متناقض مع عالمات الساعات المشغولة 
بالذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا وعقاربها. يعّزز 
الخارج  في  بوضوح  والممّيز  العملي  الطراز  هذا 

مظهره الرياضي من خالل خطوط مشدودة في 
على  متدفًقة  متًرا   ٥٠ حتى  للماء  المقاومة  علبته 
سوار فوالذي يمكن تغييره وفًقا لرغبات مرتديته.

البالغ  بقطرها  المعاصم  جميع  الساعة  هــذه  تناسب 
٣٣ ملم، وتتمّيز بأسلوب قادر على التطّور مع مرور اليوم، 

يمنحها  مما  للتبديل  القابلة  األساور/ األشرطة  مفهوم  بفضل  وذلــك 
بين  الــتــبــادل  قابلية  مفهوم  تصميم  تــم  األنــمــاط.  مــن  متنّوعة  مجموعة 

األساور /  األشرطة والذي تّم إطالقه في عام ٢٠١٦ على هذا الطراز، وهو مصمم 
لضمان أن مجموعة ”أوفيرسيز“ على اتصال تام بوقتها. 

إمكانية  توفير  خــالل  مــن  الشخصّية  واللمسة  الشكل  ناحية  مــن  الساعة  وتـُـخــتــار 
ارتدائها على سوار معدني يتكّون من وصالت تشكل نصف الشعار المالطي (إلطاللة 
لمسة  على  (للحصول  مطاطي  أو  أنيق)  (كتنوع  الجلد  من  إما  حــزام  أو  راحــة)،  أكثر 

رياضية) - وكل ذلك دون الحاجة إلى أدوات إلحداث التغييرات.
تتزين الحافة السداسّية، التي يشبه شكلها شعار فاشرون كونستانتين المالطي، بـ ٧٨ 
قطعة من الماس المستدير اتخذت شكل الخرز. من أجل التركيز على الوظيفة، تم 
اختيار حركة كوارتز للساعات والدقائق، وهي تقود أيًضا يد الثواني المركزّية ومؤشر 

تاريخ الفتحة في الساعة ٣.
ميناء  مــع  الصلب  مــن  نــمــوذجــان   - إصــــدارات  بثالثة  الــجــديــدة  الساعة  هــذه  تتوّفر 
”دينيم“ أسود أو أزرق ونموذج ذهبي وردي مع ميناء فضي - تقّدم كل الصفات التي 

يتوقعها المرء من خالل شخصية ممّيزة، مع الحفاظ على سحرها الفطري.
الدوحة  معرض  في  الفردان  جناح  في  كونستنتان  ڤاشرون  بوتيك  بزيارة  تفضلوا 

للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠، بين الـ ٢٤ وحتى الـ٢٩ من فبراير الجاري. 
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تعرض ساعات فاخرة للمرأة العصرية
كتب ـ عاطف الجبالي:

لصناعة   FRANCK MULLER تمثل 
جناح  في  المشاركين  أبــرز  ضمن  الساعات 
الـــفـــردان فــي الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة من 
مــعــرض قــطــر لــلــمــجــوهــرات، ويــتــوقــع أن 
تــســتــحــوذ الـــــدار الــســويــســريــة الــشــهــيــرة على 

اهتمام زوار المعرض.
 FRANCK MULLER نــشــأة  ويـــعـــود 
في سويسرا حيث موطن اإلبداع والتصميم 
الراقي إلى فرانك مولر الذي ولد عام ١٩٥٨ 
له  وكــان  الثقافات  متعددة  بيئة  فــي  ونشأ 
والصناعات  اآللية  بالمعدات  خاص  اهتمام 
الـــدقـــيـــقـــة ولـــــم يـــمـــض وقـــــت طـــويـــل حــتــى 
في  اآلالت  كــل  بتفكيك  فــرانــك  الــشــاب  بــدأ 
سنوات  وخــالل  ”قلوبها“،  ليدرس  المنزل 
القديمة  الفلك  أدوات  يجمع  أخذ  مراهقته 
الرخيصة  األدوات  ســوق  من  يشتريها  التي 
ينتقل  أن  البد  بأنه  شعر  حتى  والمستعملة، 

إلى المرحلة الثانية.
البحث  من  أشهر  وبعد   ،١٩٨٣ عام  وفي 
فرانك  قــدم  الصغيرة،  اآللية  واالخــتــبــارات 
وتقدم  األولـــى،  اليد  ساعات  بكبرياء  مولر 
خاصة  مزايا  ذات  متحركة  قطعا  جميعها 
كان   ١٩٨٩ عــام  وفــي  بالكامل،  ابتكاره  من 
اآلن ”عبقري  منافسوه  يدعوه  الذي  الرجل 
صــنــاعــة ســـاعـــة الـــيـــد“ واالســــــم األلـــمـــع في 
سويسرا قد امتلك امتياز ”ساعة اليد األكثر 

مـــزايـــا فـــي الـــعـــالـــم“، وكـــانـــت هـــذه الــســاعــة 
فريدة بكل المقاييس وباعتراف المنافسين.
مسيرة  فــي  جــوهــرة   ١٩٩٢ عـــام  وشــكــل 
مــولــر حــيــث أســـس هـــذا الــمــوهــوب شركته 
الــخــاصــة، بــاســم فــرانــك مــولــر جينيف في 
المجاور  الريف  في  تدعى ”جنتهود“  قرية 
البيئة  هــذه  فــي  وجــد  وقــد  جينيف  لمدينة 
سيروج  الــذي  اإللــهــام  والشاعرية  الساحرة 
وسالمها  الضواحي  هذه  فهدوء  اختراعاته، 
اللذين  والكمال  االنسجام  إلى  السعي  يعكس 

يطمح إليهما المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في 
مركز  فيه  دشــن  حيث  مولر  فرانك  تاريخ 
بأن  لرغبته  إخالصه  في  مثابراً  المؤسسة 
يتطور في بيئة محمية يؤسسها في القرية 
 ،١٩٨٣ عـــام  نــشــاطــه  منها  بـــدأ  الــتــي  نفسها 

قرية جنتهود.
مرة  مولر  فرانك  تجاوز   ١٩٩٨ عــام  في 
ثانية حلم جامع الساعات حيث اخترع ساعة 
تــوقــيــت بــعــداد الــســتــيــن دقــيــقــة ومــؤشــرات 
وقد  المتحركة  والقطع  لآللة  طاقة  حفظ 
نــالــت هـــذه الــســاعــة االســتــثــنــائــيــة االعــتــراف 
الــفــوري بأنها ســاعــة الــيــد األكــثــر مــزايــا في 
الــعــام الــذي  الــعــالــم، وعـــام ١٩٩٨ هــو أيــضــاً 
يميز بداية التوسع المعماري الكبير للشركة، 
يجعل  الذي  الرائع،  التصور  الساعات،  أرض 
مــن الممكن الــتــركــيــز عــلــى جــمــع الــمــراحــل 

المختلفة في صناعة أرض الساعات.
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تتألق بمجموعة رائعة من الساعات
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ً تــعــرض عــقــداً بــالتــيـنياً فــريــدا
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 تعرض أرقى الموديالت حصرياً في جناح الفردان

 .. رائدة صناعة الساعات الفاخرة 
تقديم  عن   Alain-Philippe مجوهرات شركة  أعلنت  ـ [:  الدوحة 
والــيــاقــوت  والــزمــرد  األزرق  والسفير  بــاأللــمــاس  الــمــرّصــعــة  الــســاعــات  أرقـــى 
من  عشرة  السابعة  النسخة  فــي  ُمشاركتها  خــالل  وذلــك  األبــيــض،  والــذهــب 
الــجــاري،  فبراير   ٢٩ إلــى   ٢٤ مــن  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 

وتعرض Alain-Philippe  أحدث موديالتها حصريًا في جناح الفردان.
والروعة  والجمال  واإلبـــداع  للتفرد  مــرادفــًة  الــفــردان  مجوهرات  وتعتبر 
وتتمّيز  األوســـط،  بالشرق  مــجــوهــرات  شركة  أفضل  يجعلها  مــا  والــجــودة، 
المجوهرات  دور  لُكبرى  الحصري  الوكيل  بأنها  قطر  في  األعــرق  الشركة 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي.
ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض بفضل السمعة الطيبة 
واإلبداع  الُمتواصل  النجاح  من  بدعم  الشركة  به  تتمّتع  الذي  العريق  والتاريخ 
في تقديم أحدث موديالت المجوهرات والساعات والتي تلّبي تطّلعات زبائن 
من  اقتناء المجوهرات والساعات  ما يجعلها الوجهة األولى لمحّبي  الشركة، 

عالمات تجارية حصرية عالمّية.
ونظًرا لتمّيزها الكبير في تقديم كل ما هو جديد وحرصها على الُمحافظة 
على التراث العريق ومواكبة العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان في 
أولوياتها،  صــدارة  في  عمالَءها  تضع  والتي  المتطّورة  بمفاهيمها  الطليعة 
على  شــاهــٍد  خير  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي  الــفــردان  جــنــاح  ويمثل 

إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها. 
صيحات  آخر  على  للتعّرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقّدم 

عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

ثالث ساعات Alain Philippe  من مجموعة 
«Traditional“ من الذهب األبيض ١٨ قيراًطا، 

ومرصعة باأللماس ومزينة بالسفير األزرق، أو 
الزمرد أو الياقوت اإلجاصّي الشكل.

 Traditional» من مجموعة  Alain Philippe ساعة
Princess“ من الذهب األبيض ١٨ قيراًطا، صناعة 

سويسرية، سوار من الذهب مرصع باأللماس مختلف الشكل.

 Traditional» من مجموعة  Alain Philippeساعتان
Princess“ من الذهب األبيض ١٨ قيراًطا، علبة مصقولة بروعة 

تشع سحًرا ال يقاوم يخلق االنطباع األكثر أناقة حول المعصم.
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مرصعة باأللماس واألحجار الكريمة
مجوهرات
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Crescent Collection   تطلق مجموعة مجوهرات الهالل
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تقدم تشكيالت رائعة في جناح الفردان

مجوهرات                                                        مرصعة باأللماس ومفعمة بالفخامة

كتب ـ عاطف الجبالي:

في  مشاركتها  خالل  ابتكاراتها  أحــدث  تقديم  عن   BUTANI مجوهرات شركة  أعلنت 
النسخة السابعة عشر من معرض الدوحة للمجوهرات في جناح الفردان.

والتي  للعرائس  المخصصة  تشكيلتها  عبر  لإللهام  مصدراً   BUTANI مجوهرات وتمثل 
الزفاف  مجوهرات  عالم  في  المعروفة  األسماء  أكثر  من  كواحدة  ريادتها  عبرها  تواصل 

برؤية خاصة وبصمة تراعي الذوق الرفيع ومواكبة لموضة العصر في مختلف لحظاته.
وتقدم مجوهرات BUTANI في جناح الفردان تشكيلة في قمة الذوق الراقي واإلحساس 
بحرفية  صنعت  ودقيقة  واضحة  بتركيبة  للبهجة  العنان  إطــالق  تظهر  والتي  باالبتكار، 

وتناسب ليلة العمر.
أعماالً  يخلق  مما  الفخامة  أوج  تعرض  لألعراس  تشكيلة   BUTANI مجوهرات وتقدم 

فنية مبهرة وشخصية ترمز لالحتفال بأغلى لحظة في الحياة.
لتضفي  والــحــداثــة  والــجــرأة  والــحــب  الشغف  مــن  روعــتــهــا   BUTANI تشكيلة  وتستمد 
في  ولتبقى  بالحياة،  النابضة  باأللوان  غنية  إلطــالالت  العمر،  ليلة  في  الجمال  أشكال  كل 

الذكريات مدى العمر كأيقونة متأللئة وسط بحر هادئ.
وتتميز موديالت BUTANI بالجودة في الصناعة التي تتميز بهوية فريدة وتصنع من 
وبريق  ولمعان  نادرة  وبصمة  جديد  بمفهوم  األبصار  تأسر  بتفاصيل  المواد  وأنفس  أفضل 

يخطف األنظار ويجذب صاحبات الذوق الرفيع في عالم المجوهرات.
وتبرز مجوهرات BUTANI تشكيلتها المخصصة للعرائس بتصميم فريد يتألق بشكل 
جميلة  فنية  مجموعة  أو  خطوبة  خاتم  كان  سواء  العصري  التصميم  وتمجد  وأنيق  مبتكر 

تتألف من قالدة وحلق وأقراط وسوار متناغمين. 
وتأسست شركة مجوهرات BUTANI قي عام ١٩٧٧ في هونج كونغ ، وتشتهر بسمعة 

أفضل  فيها  يستخدم  التي  الفاخرة  المجوهرات  صناعة  مجال  في  وكبيرة  طيبة 
األحجار الكريمة والصناعة اليدوية المتميزة.

المجوهرات  مــعــرض  خــالل   BUTANI مــجــوهــرات  شــركــة  مــوديــالت  وتخطف 
وساعات  العمر  ليلة  تناسب  التي  للفخامة  عنواناً   BUTANI مجوهرات وتمثل  االنظار. 

الفرحة التي ترسم األلفة بين القلوب وااللتقاء بين العرائس ببريق ال مثيل له.
للتفرد واإلبداع والجمال والروعة والجودة، ما  هذا وتعتبر مجوهرات الفردان مرادفاً 
أنها  قطر  في  األعــرق  الشركة  وتتميز  األوســط،  بالشرق  مجوهرات  شركة  أفضل  يجعلها 

الوكيل الحصري لكبري دور المجوهرات والساعات حول العالم  بالسوق المحلي.
والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور  اهتمام  على  الفردان  جناح  ويستحوذ 
العريق الذي تتمتع به الشركة بدعم من النجاح المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث موديالت 
المجوهرات والساعات والتي تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولي لمحبي 

اقتناء المجوهرات والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو جديد وحرصها على المحافظة على التراث 

العريق ومواكبة العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان  في الطليعة بمفاهيمها 
المتطورة والتي تضع عمالئها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان في 

استراتيجية  على  شاهداً  خير  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
الشركة المبنية على ثقة زبائنها. ويقدم جناح الفردان للجمهور 

تــجــربــة رائـــعـــة لــلــتــعــرف عــلــى أخـــر صــيــحــات عــالــم 
المجوهرات والساعات الفاخرة.

أفضفضففضللل يفيفيفيهاها  دخدممم يست اللتيتي  الالفافاخخرة  جممجووهراتت الال صنصناعاعةة ممجاجاجالل في وكبيرة  طيطيبةبة
.ة. يليدودوية ا الملمتمميزيز ا ا وواواللصلصناعةعة األحجار الكركرييميمةة

المجمجووههوهرارراراتت مــعـرـرضض خخــــاللاللالل  BUBUTATAANNINI مـمــجـجـجــووهــرات  ششــــرركركــــةة مــوديــالت ووتخططفف
ووساساعاعاتتتت االعللعمرممر ليلةلة تنتناساسبب التيي لللفلفخاخامةمة  ونواناً عع BUBUTATAAANNI مجمجوهوهراراتت توووتممثل  االنظار. 

ل لهه. ليليل ثمث الالعععرائس ببريق الال تترسم األلفة بين القللووببوب و وااللتقاء بيننن يتيتيي الفرحة ال
ماا والجودة، والرلرووععةة رفرد ووواواإلبإلبدااع واالجلجمامالل للت مممرارادفدفاً  وتوتععتتببربررر مجوهرات الفردننانانن هذهذاا
أأنهنهنهاا ققطرطر فيفيف األاألألعـعـرققق الشركة  وتوتتميز  األوألوســططط،  بابالشلشرقرق  مجووهراراراتتتتت ششششرركركة  أفضللل ييجعجعللها 

قوق الملمححلي. العالم  باباللس حوحولل ووواالالساسااعاعاتت ململمجوهرراتاتت دددورور ا ا ريريي الوكيل الحصري للكبكبك
والتاريريخ يطيبةبةبة  الال االسلسلسممعةة بفبفضلضل االملمعرعرضض ججمهمهورور مامام اهاهتمتم ععلى  اللفرفردادانن جناح  ووويسيستحتحووذ 
أحأحددث ممودودييالت  يديمم تق لصلصل و و واإلاإلاإلبددداعاعاع فففييي تمتواوا ا ا النجاح ال الالشرشرشركةكةكة بدعدعممممممنمنمن االعلعريق الالذذيذي تتمتمتعتع بهه
لممححبحبيي األاألولي شلشرركة، ما يجعلها االلوجهجهة تطتطلعلععلعاات زبائن ا بلبيي ووالساععاتاتات والتي ت الالمجوهراتت

تجارية ححصرية عالمية. عالعالمماتتت واوالسلساعات ممنن جمجوهووهراراتت اقتناء ال
ىلىلىلى االلتراث  ةظةظة ععع الالممحمحاف علعلىى رحرصهصهاا ما هو جديدد و ك ك كلل ميم فيفي تقد ًاً للتتميزها الكلكبيبيرر وونظرظرا
للطلطليييعة بمفاهيمممهمهاا ال ف فيي الالفردان رصرصر االحلحديديث،ث،ث، أأضحت مجوهراراتتت ا العلع الععرريق ومواكبة

جناح  االفردان فيي ةرة أأولولويويااتها، وييمثمثلل المالئهئها في صدا ووالالتيي تضعضع ع االمتطورة
استرارارااتيتيتيتيججية على  شاشاههداً  خيخير  ووالالساساعاعاتت للمجوهراتات الالدوحة  معرضض

بمبننية على ثقة زبائنها.. و ويقيقدم جناح الفردان للجمهور ال االشلشركةة
أخـــر صــيــحــات عــالــم تــجـجــرـربــة رائـــعـــة لــلــتــعــرف ععــلــــىى

اسااععات الفاخرة. المجوهرات وال

 أقراط من الماس 
تزن ١٨٫٨١ قيراط

 أسورة من الماس تزن 
٢٥٫٢٥ قيراط

عقد رائع من الماس 
يزن ٩١٫٠٣ قيراط 

 أقراط من الماس 
تزن ٢١٫٠٨

 أقراط فريدة من الماس تزن 
٢٢٫٣١ قيراط
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مجوهرات «هابي كرايزي»
فريدة وتتمتع بسحر مذهل 
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مجوهرات                                     تجمع بين اإلبداع والحداثة واألناقة
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مجوهرات                                             ثورة في عالم االبتكار

تــــطــــلــــُق مــــــارلــــــي نــــيــــويــــورك 
مــجــمــوعــًة جـــديـــدة تــمــّثــل ثـــورة 
هذه  تجد  والتقنية  االبتكار  من 
كلمة  من  الُمستوحاة  المجموعة 
بالفرنسية،  «الحلم»  أي   ،réve
قـــــــــدرة األحـــــــــــالم فــــــي مـــديـــنـــة 
نــيــويــورك. وكــلــمــة «ريــــف» هي 
 revolution أيًضا اختصار لكلمة
أي الثورة، لتجسيد مفهوم الثورة 

القائمة على االبتكار.
جــــــوهــــــر مــــجــــمــــوعــــة الهـــــي 
كل  وراء  الـــمـــنـــشـــودة.  األهــــــداف 
ال  أحالمه،  لتحقيق  منا  شخص 

سيما
الجديدة  المجموعة  هــذه  أّن 
كل  تمكن  التي  الــقــوة  تجد  أيــًضــا 
ال  أحالمه،  لتحقيق  منا  شخص 
سيما المرأة التي تطارد أحالمها 
المنشودة.  األهــــداف  إلــى  لتصل 
وراء كل حلم، ثقة ابتكار ينتظر 

أن يصبح حقيقة. 
وتــــــمــــــزج الــــمــــجــــمــــوعــــة بــيــن 
البراق  واأللماس  الساطع  الذهب 
واألحــــجــــار الــكــريــمــة الــمــتــنــّوعــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــطـــع خـــالـــدة 

الجمال والقوة.
 Cleo مـــجـــمـــوعـــة  ســـتـــعـــرض 
مــعــرض  فـــي   Rev Diamond
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
للعام ٢٠٢٠ الذي سُيقام من ٢٤ 
- ٢٩ فبراير ٢٠٢٠. تؤمن مارلي 
بأّنه وراء كل حلم عظيم، ابتكار 

ينتظر أن يصبح حقيقة.

14
الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 م 



تطرح خواتم وأقراطاً 
مرصــعــة بالمـاس والعقـيـق واللــؤلـؤ
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عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير
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توفير خدمة عمالء شاملة لذوي اإلعاقة

ورش عمل وجلسات نقاشية خالل معرض المجوهراتورش عمل وجلسات نقاشية خالل معرض المجوهرات
كتب ـ عاطف الجبالي:

ــنــســخــة الـــســـابـــعـــة عــشــرة  تــشــهــد ال
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  مــن 
المجلس  ينظمه  والـــذي  والــســاعــات، 
معالي  رعاية  تحت  للسياحة  الوطني 
الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني، رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــداخــلــيــة، إقـــبـــاالً كــبــيــراً مــن الــــزوار 
ليطلعوا على أحدث وأرقى إصدارات 
التي تقّدمها  المجوهرات والساعات، 
وعالمّية  محلية  تجارية  عالمة   ٥٠٠

تحت سقف واحد.
ويـــتـــمـــّيـــز الـــمـــعـــرض بـــكـــونـــه أحـــد 
المعارض القليلة في العالم التي تسمح 
المجوهرات  واقتناء  بشراء  للجمهور 
العارضون،  يعرضها  التي  والساعات 
كما يقّدم المعرض لجمهوره تجربة 
توفير  خـــالل  مــن  مــتــمــّيــزة  تثقيفية 
العمل  ورش  من  متكاملة  مجموعة 
المجوهرات  صناعة  خــبــراء  يقّدمها 

والساعات العالميون والمحليون.
وتــشــهــد الــنــســخــة الــحــالــّيــة تــعــاون 
مــــعــــرض الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 

لضمان  مــدى،  مركز  مع  والساعات 
لجمهور  شاملة  عمالء  خدمة  توفير 
المعرض من ذوي اإلعاقة، ويتضمن 
ذلـــك تــوفــيــر بــعــض خـــدمـــات الــنــفــاذ 
المساعدة  التكنولوجيا  مثل  الرقمي 
التي يشرف عليها موظفون مدربون. 

ــلــجــمــهــور زيــــــــارة مــكــتــب  ويـــمـــكـــن ل
الــخــدمــات الــشــامــلــة داخـــل المعرض 

واالستفادة من تلك الخدمات.
ومن أبرز الفعاليات التي تشهدها 
الدوحة  معرض  من   ١٧ الـــ  النسخة 
مشاركة  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات 

الثانية  للمّرة  للساعات  قطر  نــادي 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حـــيـــث يـــعـــرضـــون 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــقــتــنــيــات الـــنـــادرة 
واإلصــــــدارات الــمــحــدودة بــاإلضــافــة 
وورش  الـــنـــقـــاشـــّيـــة  الـــجـــلـــســـات  إلـــــى 
العمل. ويتعاون نادي قطر للساعات 

في   Salon des Horlogers مـــع 
تنظيم حلقات نقاشّية مع ثالث من 
أساطير صناعة الساعات في العالم، 
وهـــم رومــــان غــوتــيــيــه، ولــودوفــيــك 
ـــذيـــن  يــــالــــوار ولــــــــوران فـــيـــريـــر، وال
من  األولــى  للمرة  الدوحة  يــزورون 

الساعات  وعّشاق  الجمهور  لقاء  أجل 
وتبادل الخبرات معهم.

رئيس  السيد،  جاسم  السيد  وقــال 
لهواة  القطري  الــنــادي  إدارة  مجلس 
الساعات: سعداء بتواجدنا في معرض 
الدوحة  للمجوهرات والساعات للسنة 

نعتبر  إننا  حيث  التوالي،  على  الثانية 
مـــن خططنا  هــــذا الــمــعــرض جــــــزءاً 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــنــظــيــم فــعــالــيــات 
الساعات،  اقتناء  مجال  في  تثقيفّية 
 Salon Des شركة  مــع  تعاوّنا  ولقد 
تــقــوم  ســـــوف  والــــتــــي   Horlogers
بعرض تشكيلة من الساعات الممّيزة 
ــعــرض ألول مـــرة فــي دولــة  والــتــي تُ

قطر.
وقـــالـــت ريــتــشــيــل ســـهـــر، خــبــيــرة 
عمل  ورش  نقدم  العالمّية:  األلماس 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 
لنحتفي  الــعــالــم  وحــــول  والـــســـاعـــات 
الطبيعي،  األلــمــاس  ونــــدرة  بــجــمــال 
مـــــا يــــوفــــر قـــــــــدراً مـــــن الـــحـــصـــريـــة 
ُمقتٍن  كل  عنها  يبحث  والخصوصية 
ـــمـــاس حـــــول الــــعــــالــــم، كـــمـــا أن  ـــألل ل
عن  التعبير  عــلــى  الــقــدرة  لــأللــمــاس 
شــخــصــيــة مـــن يـــرتـــديـــه مـــن خــالل 
ألـــوانـــه وخـــواصـــه وتــــفــــّرده. يــتــمــّيــز 
الجمهور في قطر برغبته في التعّلم 
المعرفة  مــن  الــرغــم  على  والــفــهــم، 
كعّشاق  بها  يتمتعون  الــتــي  الكبيرة 

للمجوهرات واأللماس.



المصممة القطرية نورة األنصــاري:

األذواق  كـــــافـــــة  إلرضــــــــــاء  الـــتـــصـــامـــيـــم  فـــــي  واإلبــــــــــــــداع  واالبـــــتـــــكـــــار  الــــتــــنــــوع  ــــى  عــــل ـــا  ـــن شـــجـــع الــــمــــعــــرض 

مجــوهـرات بـابيــون.. ملتقى الباحثـات عن التميز والفخامة مجــوهـرات بـابيــون.. ملتقى الباحثـات عن التميز والفخامة 

متابعة - أحمـد شــرف: 

تـــعـــرض مـــجـــوهـــرات بـــابـــيـــون تــشــكــيــلــة راقــيــة 
الحقيقي  بــالــجــمــال  تنبض  مبتكرة  وتصميمات 
فهي مزيج بين الكالسيكية والحداثة حيث التنّوع 
بالجودة  الممتزجة  والفخامة  والــرقــي  واإلبــــداع 

العالية والعالمية لترضي كافة األذواق.
ــــــــورة األنـــــــصـــــــاري مـــالـــكـــة  وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة ن
الــــــــدورة  إن  بــــابــــيــــون  مــــجــــوهــــرات  ومـــصـــمـــمـــة 

الدوحة الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــــن مــعــرض 
تتسم  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
بــــالــــرقــــي وروعــــــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، 
ومــشــاركــة أســمــاء عــديــدة حيث 

تنّوع الماركات والعالمات التجارية 
ـــــــــادة حـــجـــم الــــشــــركــــات الــعــالــمــيــة  وزي

معرضنا  في  والمشاركة  العارضة  والمحلية 
ورقي  مكانة  على  قاطعاً  دليالً  يعّد  ما  هذا، 

وأنه  الكبرى  العالمّية  المعارض  بين  المعرض 

األنصاري  وأكــدت  كله.  العالم  أنظار  محط  أصبح 
واإلبداع  واالبتكار  التنّوع  على  شجعنا  المعرض  أن 
في التصاميم وتقديم األفضل واألجود واألرقى كل 

عام من دوراته المتعاقبة. 
وأضـــافـــت الــســيــدة نــــورة األنــــصــــاري إن جــنــاح 
مـــجـــوهـــرات بـــابـــيـــون أعــــد خــصــيــصــاً تــصــمــيــمــات 
جـــديـــدة ومــبــتــكــرة تــنــبــض بـــاألنـــوثـــة والــحــيــويــة 
والــجــمــال الــحــقــيــقــي لــكــل الــبــاحــثــات عـــن الــتــمــّيــز 
والــفــخــامــة، تــعــرض ألول مـــرة وحــصــريــاً 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  لدينا 

والساعات بجناحنا الخاص.
معرض  أن  إلـــى  األنـــصـــاري  وأشـــــارت   
انعكاس  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
الرقي  من  قطر  الحبيب  بلدنا  إليه  يسعى  لما 
والــــتــــقــــّدم، فـــهـــي دائـــــمـــــاً تـــرتـــقـــي إلـــى 
كافة  في  التمّيز  عن  وتبحث  األفضل 
التوفيق  للجميع  متمنية  الــمــجــاالت، 

والنجاح وللمعرض التقّدم واالزدهار.
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مجموعة الفينتج: 
من  مستوحاة  مجوهرات  فــي  ترغبين  كنِت  إذا 

إطاللة  عــن  وتبحثين  الجميل  الكالسيكي  الــزمــن 

فــخــمــة مـــن الــــطــــراز الـــقـــديـــم، نــنــصــحــك بــاخــتــيــار 

بمجوهرات  والخاصة  المتمّيزة  الفينتج  مجموعة 

بالمجوهرات  االستمتاع  تجربة  لتخوضي  بابيون 

ترف  لمسة  تمنحك  أن  شأنها  مــن  والــتــي  الفخمة 

وفترة  الفيكتوري  العصر  أجواء  إلى  تنقلك  تاريخّية 

الــعــشــريــنــيــات والــثــالثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، 

وكــأنــك  بــإطــاللــتــك  الــحــاضــريــن  وتــبــهــري  لتتميزي 

أمـــيـــرة مـــن أمـــيـــرات الــعــصــر الـــرومـــانـــســـي، بقطع 

عبر  رحــلــة  فــي  وكــأنــك  لــوهــلــة  تلهمك  كــالســيــكــيــة 

الزمن تحملين فخامة النبالء بروح معاصرة ترّسخ 

أبداً  تموت  ال  التي  الزمنّية  الحقبة  هذه  استمرارية 

تحت شعار مجوهرات بابيون.

بــأيــاٍد  صممت  بــنــا  الــخــاّصــة  الفينتج  فمجموعة 

ُمحترفة لتتناغم حبات اللؤلؤ مع األلماس والذهب 

ضمن قطع ملوكية استعملت فيها أجود أنواع اللؤلؤ 

بخاماته الفريدة مثل (لؤلؤ األكوايا الياباني) و(لؤلؤ 

بحر الجنوب األسترالي)، ونظراً لإلعجاب واإلقبال 

عــلــى هــــذه الــمــجــمــوعــة قــمــنــا بــتــصــمــيــم مــجــمــوعــة 

خـــاّصـــة لــمــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات وأضــفــنــا 

فني  بتصميٍم  الجديدة  للتصاميم  الكريمة  األحجار 

وذوٍق رفيع.



اسم يعني التميز والعراقة
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مجـوهــرات الجمــال..
الفخامة والرقي والذوق الرفيع 
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متابعـة- أحمـد شــرف:

الرفيع،  والــذوق  والُرقي  الفخامة  عنوان  الجمال»  «مجوهرات  تعد   
دورتــه  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  تــشــارك  حيث 
الــحــالــيــة الــســابــعــة عــشــرة حــتــى ٢٩ فــبــرايــر الـــجـــاري بــمــركــز الــدوحــة 
للمعارض والمؤتمرات، بجناح خاص وديكورات راقية مميزة وجديدة، 
وتصميمات  عالية  وجــودة  المستوى  رفيعة  وأذواق  راقية  ومعروضات 
جناحها  في  عنها  يُكشف  الذهبية،  المشغوالت  من  وُمبتكرة  وفــريــدة 

خالل أيام المعرض. 
خاصة  زبائنها  باستحسان  الجمال  مجوهرات  معروضات  وتحظى   
نــظــراً  ُمــتــمــيــزاً  إقــبــاالً  الــجــنــاح  يشهد  كــمــا  عـــام،  بشكل  الــمــعــرض  وزوار 
لــجــمــال مــعــروضــاتــهــا وجــودتــهــا وحــرفــيــة صــنــعــهــا، وكــذلــك لتاريخها 
في  عملت  التي  الشركات  أوائــل  من  وألنها  القطري،  السوق  في  العريق 
طّيبة  سمعة  تمتلك  إنها  حيث  الذهبية  والمشغوالت  المجوهرات  تجارة 
وعالقات وطيدة وقوية بزبائنها وخبرة كبيرة في تقديم أجود وأرقى 
ويرضي  زبائنها  إعجاب  ينال  رائــع  وتنّوع  خاصة  بمعايير  المعروضات 

تطلعاتهم وأذواقهم. 
بدقة  صّممت  فــريــدة  فنية  قطعاً  الجمال  مجوهرات  جناح  ويضم   
أمام  وكأنك  مثيل،  له  يسبق  لم  حقيقي  وجمال  ُمتقنة  وبحرفية  عالية 
قصتها  لها  قطعة  فكل  األجــيــال،  تتناقلها  ثمينة  وُمقتنيات  فنية  تحف 

وتعتبر أيقونة من الجمال والحس الُمرهف. 
بجناحها  حصرياً  وجديدة  رائعة  تشكيلة  الجمال  مجوهرات  وتقّدم   
بالمعرض تناسب كافة األذواق واألعمار، كما أن دقة تفاصيلها وروعتها 

ورونقها تناسب جميع الُمناسبات.
 وستظل مجوهرات الجمال ملتقى الفخامة  والرقي.

كل قطعة 
لها قصتها 

وتعتبر أيقونة 
من الجمال 

والحس 
الُمرهف

تطرح تشكيلة 
جديدة 

وحصرية ألول 
مرة بجناحها 
في المعرض



تشكيلة ُملهمة وفريدة

عالية بــجــودة  ــة  وحــصــري جــديــدة  ــرات  ــوه ــج م تــقــديــم  نــواصــل  ســـــوارت:  ثــيــو 

جناح مجوهرات الزين يتألق في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
متابعـة: محمـد العشري

مجوهرات  جناح  شهد   

مسبوق  غير  إقــبــاالً  الــزيــن 

الدوحة  معرض  زوار  من 

لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 

والــبــاحــثــيــن عـــن إبـــداعـــات 

عالم المجوهرات الفارهة 

وفــريــدة  ُملهمة  بتشكيلة 

تـــــجـــــمـــــع بــــــيــــــن فــــخــــامــــة 

الماضي،  وجــودة  الحاضر 

تــتــزّيــن واجـــهـــات الــعــرض 

فــــــي جــــنــــاحــــهــــا بـــالـــعـــديـــد 

مــــن قـــطـــع الـــمـــجـــوهـــرات 

ـــتـــي أدهـــشـــت  الـــســـاحـــرة ال

على  أقبلوا  ممن  الزائرين 

الُمتعّددة  إبداعاتها  اقتناء 

ــتــنــوعــة والــُمــســتــوحــى  ــُم وال

البيئة  من  منها  كبير  جزء 

الخليجية. العربية 

أعـــــــــرب  وقــــــــــــد  هــــــــــــذا   

لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 

مـــجـــوهـــرات الــــزيــــن «ثــيــو 

ســـــــــــوارت» عـــــن ســـعـــادتـــه 

بــالــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 

ـــمـــجـــوهـــرات  ـــل الــــــدوحــــــة ل

وأشـــار   ،2020 والــســاعــات 

الزين  مــجــوهــرات  أن  إلــى 

تــلــقــى إقــــبــــاالً واســــعــــاً فــي 

ــــقــــطــــري، وفـــي  الـــــســـــوق ال

الــدار  ستفتتح  الــصــدد  هــذا 

قطر  فــي  الــجــديــدة  فرعها 

في لوفاندوم بـ لوسيل، كما 

األيــام  خــالل  ستكشف  أنها 

الُمقبلة عن شراكة حصرية 

الــمــجــوهــرات  دار  مـــع  لــهــا 

ــــاســــاي، والــتــي  الــتــركــيــة أت

ســتــعــمــل فــــي إثــــرهــــا عــلــى 

في  العالمة  حضور  تعزيز 

قــطــر والــعــديــد مــن أســـواق 

الشرق األوسط .

 وأضـــــاف عــلــى هــامــش 

مـــــشـــــاركـــــة مـــــجـــــوهـــــرات 

ــــــن فــــــي الــــمــــعــــرض  ــــــزي ال

عــشــرة،  الــســابــعــة  بنسخته 

تقديم  تواصل  الشركة  أن 

مـــــــجـــــــوهـــــــرات تــــجــــاريــــة 

ــــــــــدة وحــــــصــــــريــــــة  جــــــــــدي

بـــــجـــــودة عـــالـــيـــة إلســـعـــاد 

مختلف  وتــلــبــيــة  الــعــمــالء 

والــــتــــطــــلــــعــــات.  األذواق 

الزين  مــجــوهــرات  وتــعــود 

بــــــكــــــل فــــــخــــــر لــــمــــعــــرض 

ـــقـــّدم  ـــت الـــــمـــــجـــــوهـــــرات، ل

روائــعــهــا لــمــحــّبــي الــجــمــال 

مـــــــن زبــــــائــــــنــــــهــــــا، حـــيـــث 

فــي  ود  بـــكـــل  تــســتــقــبــلــهــم 

جـــنـــاحـــهـــا لـــلـــمـــجـــوهـــرات 

ـــــة الـــكـــالســـيـــكـــيـــة  ـــــراقـــــي ال

الـــــُمـــــرّصـــــعـــــة بــــاأللــــمــــاس 

ــــي تــحــت  ــــان ــــث ــــقــــســــم ال وال

الزين»  «صيحات  عــنــوان 

الــــــــذي يـــســـتـــهـــدف الـــفـــئـــة 

الـــشـــابـــة والـــعـــصـــريـــة الــتــي 

ناعمة  لمجوهرات  تتطلع 

بلمسة  المناسبات  لكافة 

استطاعت  حيث  عصرية، 

ـــــن بــــخــــط إنـــتـــاجـــهـــا  ـــــزي ال

معالم  رســم  مــن  الــُمــتــنــوع 

الموضة. وصيحات 

المعروضات  وبــجــانــب   

الـــــمـــــمـــــّيـــــزة مــــــن الــــلــــؤلــــؤ 

الزين  مجوهرات  أعــادت 

ـــهـــا  تــــصــــمــــيــــم مـــجـــمـــوعـــت

الـــــجـــــديـــــدة «حـــــب الـــهـــيـــل 

مجموعة  فهي  الجديدة»، 

تحتفظ  تــــزال  ال  جـــديـــدة 

تراثي  كتصميم  بأصولها 

كل  بــيــن  يجمع  كــالســيــكــي 

الهيل  حــب  مجموعة  مــن 

ــيــة. وكــانــت  ــان ــث األولـــــى وال

عن  عبارة  األولــى  الطبعة 

عــــرض ُمـــعـــاصـــر لــعــنــصــر 

الذي  التقليدي  الهيل  حب 

التصميم  فــي  أصــغــر  ظــل 

أكــبــر  بـــشـــكـــل  ُمــــكــــّدســــاً  و 

على  بــاأللــمــاس  وُمــرّصــعــاً 

األصفر.  الذهب 

ومــــجــــمــــوعــــة الــــمــــريــــة 

الــُمــصــاغــة مـــن األلـــمـــاس، 

الــــزّمــــرد والـــلـــؤلـــؤ وطــقــم 

المشالح، وأطقم األعراس 

المجموعة  هذه  وتتضّمن 

قـــطـــعـــاً فــــريــــدة وجــمــيــلــة 

عصري  بأسلوب  ُمصّممة 

لعمالء  وســتــتــاح  ُمــتــجــّدد، 

التقدم  فرصة  الــزيــن  دار 

ــبــي  ــل بـــطـــلـــبـــات خـــــاصـــــة ت

احــتــيــاجــاتــهــم خــــالل أيـــام 

الــمــعــرض. بــاإلضــافــة إلــى 

«الهالل» التي  مــجــمــوعــة 

وتحتفي بجمالية  تعكس 

ــــه  الـــــهـــــالل بـــــكـــــل أشــــكــــال

ــــــــــــه. تـــــضـــــم  ومــــــــــــراحــــــــــــل

صنعت  الـــتـــي  الــمــجــمــوعــة 

مـــــــن الـــــــذهـــــــب األصـــــفـــــر 

والــوردي قــالدات وأســاور 

وخواتم  ُمختلفة  بأحجام 

وأقـــــــــراط وأطـــــــــواق عــنــق 

بـــــأحـــــجـــــام واخـــــتـــــيـــــارات 

للتعديل.  قــابــلــة  ــتــعــّددة  ُم

اســـتـــخـــدم الـــصـــائـــغ فــيــهــا 

أحـــــــــــجـــــــــــار الـــــــزبـــــــرجـــــــد 

الــلــؤلــؤ،  وعـــرق  والملكيت 

األلماس.  إلى  إضافة 

تــــحــــافــــظ الـــــزيـــــن عــلــى 

قـــــيـــــمـــــهـــــا فـــــــــي مــــهــــنــــيــــة 

الــــــــحــــــــرفــــــــة الــــــــيــــــــدوّيــــــــة 

على  الــدقــيــق  والــتــصــمــيــم 

السنين. ُمستَلهمة  مــــّر 

مـــــــن الــــــــتــــــــراث الــــعــــربــــي 

الـــغـــنـــي. جــمــيــع تــصــامــيــم 

ــع  ــــن الــــفــــريــــدة تــصــّن ــــزي ال

ما  المحلّي،  مصنعها  فــي 

استيعاب  على  الدار  ساعد 

جـــــمـــــيـــــع األذواق عــــــــــبــــــــــر 

وتتنوع  المهني،  تاريخها 

ــــزيــــن مــن  مـــجـــمـــوعـــات ال

مــجــوهــرات األلـــمـــاس إلــى 

ولكنها  الكريمة،  األحجار 

مكانة  على  تُبقي  زالت  ما 

اللؤلؤ،  لمجموعات  خاصة 

منها  عــمــلــهــا  انــبــثــق  والــتــي 

مجموعة  األساس. كل  في 

بجمال  تتحلى  الزين  من 

تبقى  ولكن  مميز،  فردّي 

الـــآللـــئ هـــي ســمــة الــزيــن 

الدائمة.
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تعرض تشكيالت مميزة في معرض المجوهرات

الــــجــــودة ـــى  ـــل ع مـــســـاومـــة  أي  دون  ــــن  م عـــمـــالئـــهـــا  ــــعــــات  ــــوّق ت ــة  ــي ــب ــل ــت ب ـــا  ـــه ـــزام ـــت ال يــــؤكــــد  الـــمـــمـــيـــز  ــــــــدار  ال أداء 

والحصرية الــجــذابــة  روحــهــا  خــالل  مــن  ـــراءً  ث ــع  ــرائ ال مظهرها  ـــزداد  ي المعروضة  القطع 

مجوهرات فرساي.. الرصانة الجمالّية والموثوقّية التقنّية

متابعة - أميمة بن عرفة: 

مشاركتها  خالل  فرساي،  مجوهرات  تطرح 
والساعات،  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 
ــة  ــّي تــشــكــيــالت تــجــمــع بـــيـــن الـــرصـــانـــة الــجــمــال
والموثوقّية التقنّية مع البصمة الخيالية، لتكون 
الرفيق األساسي لذّواقة الفخامة الذين يبحثون 

بشكٍل دائم عن األداء واالبتكار.

تصميم أنيق ونقّي

تُــعــّد تــشــكــيــالت الــــدار قــطــعــاً مــن أســاســيــات 

من  ثــراًء  الرائع  مظهرها  يــزداد  حيث  األنــاقــة، 

تتيح  التي  والحصرية،  الــجــذابــة  روحــهــا  خــالل 

االستمتاع بمشاهدة حركتها التي أُضفيت عليها 

ُمفعمة  رصينة  تفاصيل  لتكون  أنيقة،  تزيينات 

عرًضا  وتشكل  ممّيز  بشكٍل  وتــزدان  بالجمال، 

متناغًما.

 التزام باألفضل

إنـــهـــا قــطــع تــمــيــل إلــــى الـــحـــركـــة والــــتــــوازن 

الكمال،  عن  والبحث  المقاييس  تناغم  لتحقيق 

عمالئها  توقعات  بتلبية  الدار  التزام  عن  لتعّبر 

غير  الــــجــــودة،  عــلــى  مــســاومــة  أي  دون  مـــن 

مــســاومــة أبــــداً عــلــى صــعــيــد الـــجـــودة وتُــضــفــي 

األنــــاقــــة والـــتـــمـــّيـــز عـــلـــى ُمــــرتــــدي الـــعـــالمـــات 

الفاخرة. التجارية 
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تقّدم تشكيالت أيقونية بتصميمات ُمبتكرة

الجابر للساعات .. إرث التميز والتفرد في الفخـامــة
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كتب: عبداهللا نـور

والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات  الــدوحــة  مــعــرض  بمناسبة   
فريـدة  مجموعة  والمجوهرات  للساعات  الجابر  تعرض 
ورائـــعـــة مـــن الــمــجــوهــرات الـــراقـــيـــة ذات الــتــصــمــيــمــات 
من  العالمية  الماركات  أشهر  من  ومجموعة  الُمبتكرة، 
التجارية  العالمات  مــن  الواسعة  الشهرة  ذات  الساعات 

الفاخرة.



مزينة باللون العنابي في جناح الجابر للساعات

وردي ــــــــون  ــــــــل ب ـــــا  ـــــه ـــــائ ـــــن ـــــي م عــــــلــــــى  الــــــقــــــمــــــر  ــــــــور  ظــــــــه مـــــــــراحـــــــــل  ــــــــرز  ــــــــب ت الـــــــســـــــاعـــــــة 

إصدارات حصرية لقطر من فريدريك كونستانت
متابعـة- عبداهللا نـور:

معرض  فــي  مشاركته  خــالل  للساعات،  الجابر  جــنــاح  يــطــرح 
حصرية  ســاعــات  مجموعة  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات  الــدوحــة 
صنعت  الشهيرة،  السويسرية  كونستانت  فــريــدريــك  عالمة  مــن 
خصيًصا لقطر. واإلصــدارات الثالث الحصرية تم إنتاجها بشكل 
 «Worldtimer manufacture» ســاعــة  منها  لــقــطــر،  خـــاص 
 CLASSIC TOURBILLON PERPETUAL» وســـاعـــة 
بتصميم  تتميز  التي   ،«CALENDAR MANUFACTURE
اإلصــدارات  من  فتأتي  الثالثة  الساعة  أما  قطر،  علم  بلون  فريد 
الكالسيكية للدار، وهي «FC-٧١٢ in-house caliber»، بميزات 
خاصة على مؤشر الساعة والدقائق وعداد األيام، وتظهر مراحل 
األرقام  طبعت  فيما  وردي،  بلون  الساعة  مينا  على  القمر  ظهور 

العربية باللون األسود.

دار عريقة
دار فريدريك كونستانت للساعات السويسرية الفريدة تقع في 

جميع  مقرها  يحتضن  بسويسرا.  جنيف  في  أواتيس  لي  بــالن 
مــراحــل خــط إنــتــاج الــســاعــات، بــــدًءا مــن إعــــداد التصاميم 

األولية وإلى التجميع النهائي والتحكم بالجودة.
في  الكاليبر  كونستانت  فريدريك  تنتج 

ورشها الداخلية، وبفخر أنتجت موديالت منوعة من التشكيالت 
أنتجت   ،٢٠١٥ عــام  وفــي   .٢٠٠٤ منذ  مــوديــًال   ٢٩ إلــى  تصل  التي 
فريدريك كونستانت أول ساعة سويسرية ذكية، تعرض التوقيت 
بــشــكــل مــقــارن مــع مــيــنــا كــالســيــكــي، وتــعــتــبــر هـــذه الــســاعــة من 
خطوط اإلنتاج الجديدة لقطاع الساعات السويسرية. تأتي ساعات 
تعكسها  جــًدا،  عالية  جودة  ذات  بمواصفات  كونستانت  فريدريك 
النفيسة.  وتصميمات  تتبعها  التي  والصناعة  الفريدة  ميزاتها  في 
الــدار،  فــي  المتبع  الــجــودة  لمستوى  نتيجة  منتجاتها  قيمة  تأتي 
والمواد المستخدمة، والصناعة الدقيقة التي تعتبر عوامل مهمة 

في نجاح العالمة. 
تم تجميع كل قطعة من فريدريك كونستانت يدويًا، باستخدام 
جًدا  دقيقة  مراحل  على  مرت  والتي  والمعدات،  األدوات  أحدث 
ال  جــزًءا  االبتكار  ويعتبر  ومستدام.  الــجــودة  عالي  إنتاج  لضمان 
بالبصمة  تتميز  ســاعــات  إلنــتــاج  وذلـــك  ــــدار،  ال عــمــل  فــي  يــتــجــزأ 
لفريدريك  الحديث  المصنع  أما  االستثنائية.  والقيمة  اإلبداعية 
جنيف،  فــي  مــربــع،  متر   ٦,٢٠٠ مساحة  على  فيقع  كونستانت، 

يعرض بيئة مثالية إلنتاج الساعات بشغف.
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مراحل وتظهر م، ي
األرقام  طبعت  فيما  وردي،  بلون  الساعة مينا ى ر

العربية باللون األسود.

دار عريقة
دار فريدريك كونستانت للساعات السويسرية الفريدة تقع في 

جميع  مقرها  يحتضن  بسويسرا.  جنيف  في  أواتيس  لي  بــالن 
مــراحــل خــط إنــتــاج الــســاعــات، بــــدًءا مــن إعــــداد التصاميم 

األولية وإلى التجميع النهائي والتحكم بالجودة.
في  الكاليبر  كونستانت  فريدريك  تنتج 

قطعة من فريد تم تجميع كل
والتي والمعدات،  األدوات  أحدث 
ومس الــجــودة  عالي  إنتاج  لضمان 
وذلـــك ــــدار،  ال عــمــل  فــي  يــتــجــزأ 
أ االستثنائية. والقيمة  اإلبداعية 
٠ مساحة  على  فيقع  كونستانت، 
يعرض بيئة مثالية إلنت

عــــــلــــــى  الــــــقــــــمــــــر  ــــــــور  ظــــــــه ـــــل 
جت موديالت منوعة من التشكيالت 
أنتجت  ،٢٠١٥ عــام  وفــي   .٢٠٠٤ نذ 
عة سويسرية ذكية، تعرض التوقيت 
ســيــكــي، وتــعــتــبــر هـــذه الــســاعــة من 
الساعات السويسرية. تأتي ساعات  ع
تعكسها  جــًدا،  عالية  جودة  ذات  ت
النفيسة.  وتصميمات  تتبعها  التي  ة
الــدار،  فــي  المتبع  الــجــودة  مستوى 
الدقيقة التي تعتبر عوامل مهمة  ة

دريك كونستانت يدويًا، باستخدام 
جًدا  دقيقة  مراحل  على  مرت  ي 
ال  جــزًءا  االبتكار  ويعتبر  مستدام. 
بالبصمة  تتميز  ســاعــات  إلنــتــاج  ك
لفريدريك  الحديث  المصنع  أما 
جنيف،  فــي  مــربــع،  متر   ٦,٢٠٠

تاج الساعات بشغف.

وردي ــــــــون  ــــــــل ب ـــــا  ـــــــه ـــــائ ـــــن ـــــي م  



مجوهرات الماجد تحتضن إبداعاتها في المعرض

ــــق ــــري ــــع ـــــــــم الــــــعــــــالمــــــة ال ــــــم اس ــــــالئ ــــــي ت ــــــت ــــــى الــــمــــعــــايــــيــــر ال ـــــــــق أعــــــل ــــــة وف ــــــدق ـــــصـــــنـــــع ب ـــــقـــــطـــــع تُ ال

Bell & RossBell & Ross.. تـمـيـــز يتخـــطـى األزمـــــان.. تـمـيـــز يتخـــطـى األزمـــــان
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المــــــ

كتب - عبداهللا نــور:

في  العريقة   Bell & Ross شركة  تشارك 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
فــي هـــذه الــنــســخــة، كـــدار رائــــدة تــحــت مظلة 
مـــجـــوهـــرات الـــمـــاجـــد، حــيــث ارتـــبـــط اســمــهــا 
تتميز  والــــتــــي  الــمــبــتــكــرة  الـــقـــطـــع  بــصــنــاعــة 

بشخصية جذابة.
يعني  اســمــاً   ،Bell & Ross كــانــت  لطالما 
التي  األزمـــان،  تتخطى  التي  والمتانة  التميز 
جــــاءت نتيجة الـــحـــرص عــلــى إنـــتـــاج ســاعــات 
العالمي  بالتوقيت  مرتبطة  فــاخــرة  أيقونية 
بـــدقـــة، والـــتـــاريـــخ والـــقـــطـــع األوتــومــاتــيــكــيــة 
أعلى  وفــق  بدقة  تصنع  كما  للكرونوغراف، 

.Bell & Ross المعايير التي تالئم اسم
الـ  بحركات   Bell & Ross ساعات تتوفر   
دقة  أعلى  يفضلون  الذين  للرجال   Quartz

في حفظ الوقت، بالتزامن مع التوجه الجديد 
لــصــيــحــات الــســاعــات الــحــديــثــة، خــاصــة منها 

النسائية، التي تميل إلى الحجم األصغر.
أشكال  في   Bell & Ross ساعات  وتأتي   
ومــــــواد وزخـــــــارف مــتــنــوعــة تــتــيــحــهــا جـــودة 
ألي  الــمــرغــوب  والــتــنــوع  السويسرية  الــســاعــات 
عميل يبحث بين قائمة طويلة من العالمات 

التجارية.
معرض  فــي   Bell & Ross دار  وتــشــارك 
مظلة  تحت  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 
مــجــوهــرات الــمــاجــد، الــتــي تــحــتــضــن قائمة 
التي  العالمية  التجارية  العالمات  من  طويلة 
الرفيع،  والــــذوق  اإلبــداعــيــة  بالبصمة  تشتهر 
ــــــداع واألنــــاقــــة فـــي أفــضــل  وتــعــكــس روح اإلب
حديثة  تشكيالت  تطرح  أنها  خاصة  صورها، 
تطلعات  لــتــلــبــي  مــســتــمــر  بــشــكــل  ومـــعـــاصـــرة 
العمالء، والموجه إلى الرجال أو النساء، ومن 

لروح  حاملة  وتأتي  والمجوهرات،  الساعات 
على  دأبــت  التي  األسطورية  والـــروح  االبتكار 

حملها.
تـــأتـــي مـــشـــاركـــة مـــجـــوهـــرات الـــمـــاجـــد في 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
الفخامة  عالم  في  ومبتكر  جديد  كل  لتحمل 
والرقي والذوق الرفيع، لتكون وجهة مفضلة 
لدى كل من يتطلع إلى االستمتاع بآخر القطع 
األيقونية من المجوهرات والساعات الفاخرة، 
والتي ال تخاطب إال أصحاب الذوق الرفيع، كما 
أنها تًصنع من مواد دقيقة جًدا على يد صاغة 
مهرة وعلى قدٍر عاٍل من المهارة لتكون مثاالً 
وتعرف  العيوب،  من  الخالية  الحرفية  على 
طريق الفخامة باختيار المواد الثمينة وتفرد 
التي  للتفاصيل،  الدقيق  واالنتباه  تصميم  كل 
واالعــتــزاز  بالفخر  بالشعور  لمرتديها  تسمح 

بالقطع األيقونية.



مجوهرات الماجد تقدمها للجمهور

ـــرد الــعــالمــة ـــف ــة تــضــمــن ت ــي ــع ــي ــب ـــوب ومــــاســــات وأحــــجــــار ط ـــجـــن ـــئ مــعــتــمــدة مــــن بـــحـــر ال ـــآلل ــــاج مـــجـــوهـــرات ب ــــت إن

UTOPIAUTOPIA.. مجـوهـرات متكاملــة األوصــاف.. مجـوهـرات متكاملــة األوصــاف

كتب - عبداهللا نـور:

مــظــلــة  تـــحـــت  إبـــداعـــاتـــهـــا  تـــعـــرض  ـــتـــي  ال  UTOPIA تـــعـــد
تصميم  لتأكيد  متكامل  مــشــروع  ذروة  الــمــاجــد،  مــجــوهــرات 
معتمدة  بآللئ  الحظوة  من  عــاٍل  قدر  على  مجوهرات  وإنتاج 
جمال  ويضمن  طبيعية،  وأحجار  وماسات  الجنوب،  بحر  من 
أبحاث  نتاج  وأنــهــا  المجموعة،  تفرد  المصقول  المجوهرات 
مكثفة ومركزة قام بها فريق من المصممين المتخصصين، 
وهي مجوهرات كالسيكية مميزة بقطع أنيقة تتصدر السوق 

كذلك.
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي   UTOPIA وتــشــارك   
والــســاعــات، تــحــت مظلة مــجــوهــرات الــمــاجــد، الــتــي تحتضن 
تشتهر  الــتــي  العالمية  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  مــن  طويلة  قائمة 
اإلبــداع  روح  تعكس  والتي  الرفيع،  والــذوق  اإلبداعية  بالبصمة 
واألناقة في أفضل صورها، خاصة أنها تطرح تشكيالت حديثة 
ومعاصرة بشكل مستمر لتلبي تطلعات العمالء، والموّجه إلى 
حاملة  وتأتي  والمجوهرات،  الساعات  ومن  النساء،  أو  الرجال 

لروح االبتكار والروح األسطورية التي دأبت على حملها.
تــأتــي مــشــاركــة مــجــوهــرات الــمــاجــد فـــي مــعــرض الــدوحــة 
عالم  في  ومبتكر  جديد  كل  لتحمل  والساعات،  للمجوهرات 
الفخامة والرقي والّذوق الرفيع، لتكون وجهة مفضلة لدى كل 
من يتطلع إلى االستمتاع بآخر القطع األيقونية من المجوهرات 
والساعات الفاخرة، والتي ال تخاطب إال أصحاب الذوق الرفيع، 
كما أنها تصنع من مواد دقيقة جًدا على يد صاغة مهرة وعلى 
من  الخالية  الحرفية  على  مثاالً  لتكون  المهارة  من  عاٍل  قدٍر 
العيوب، وتعرف طريق الفخامة باختيار المواد الثمينة وتفرد 
لمرتديها  تسمح  التي  للتفاصيل،  الدقيق  واالنتباه  تصميم  كل 

بالشعور بالفخر واالعتزاز بالقطع األيقونية.

9
الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 م

ـــرد الــعــالمــة ـــف ــة تــضــمــن ت ــي ــع ــي ــب ـــوب ومــــاســــات وأحــــجــــار ط ـــجـــن ــــن بـــحـــر ال

UTOPIAUTOPIA.. مشروع .. مشروع 
متكامل لتصميم وإنتاج متكامل لتصميم وإنتاج 
مجوهرات على قدر عاٍل مجوهرات على قدر عاٍل 

من الرقي والجمالمن الرقي والجمال

التشكيالت تمثل التشكيالت تمثل 
نتاج أبحاث مكثفة نتاج أبحاث مكثفة 

ومركزة قام بها ومركزة قام بها 
فريق من المصممين فريق من المصممين 

المتخصصينالمتخصصين



تشارك في المعرض تحت مظلة مجوهرات الماجد

ــــًدا ــــري ـــراً جـــــديـــــًدا وف ـــه ـــظ ــا م ــه ــت ــح ــن ــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــــرجـــــال م ـــة طــــــورت مـــــوديـــــالت جـــمـــالـــيـــة رائــــــــدة ف ـــالم ـــع ال

Patek PhilippePatek Philippe.. التاريخ العريق لصناعة الساعات.. التاريخ العريق لصناعة الساعات
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كتب - عبـداهللا نــور: 

تــعــرض  الــتــي  الــــرائــــدة،   Patek Philippe عــالمــة  طــــورت 
معرض  فــي  الماجد  مــجــوهــرات  جناح  فــي  الــرائــعــة  موديالتها 
رائدة  جمالية  موديالت  عدة  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 
في مجموعة الرجال، منحتها مظهراً جديًدا وفريًدا. هي ساعة 
بين  تجمع  فهى  تعقيًدا،  األكثر   The Grandmaster Chime

البراعة والميكانيكية.
تصور  الــتــي   World Time watch العالمية  الــســاعــة  تــأتــي 
خريطة على قرص الميناء المزين بفن المينا كلوزوني يضمها 
ال  مظهًرا  لتعطيها  حديثًا،  المصمم  األصفر  الذهب  من  غالف 
الرمادي  لونيتين؛  درجتين  من  ميناًء  ويضم  حيث  يضاهى، 
الــفــحــمــى الــمــتــدرج إلـــى األســــود األبــنــوســي، كــمــا تــحــمــل ساعة 
الكرونوجراف غالًفا جديًدا، وميناء طّور بعدة إضافات دقيقة 
التقويم  كــرونــوجــراف  ســاعــة  وتــأتــي  عــتــيــق،  تصميم  ومــالمــح 

السنوى من الذهب الوردي مع ميناء بنى بنقش بزوغ الشمس.
القمر  ومــراحــل  السنوي  التقويم  مع   Nautilus ساعة  تبرز 
األناقة العفوية مع الميناء األزرق الجديد، في غالف من الذهب 
شخصيتها   “Aquanaut “Jumbo ساعة  تقدم  كما  األبيض، 
ســاعــات  وتــظــهــر  كــاكــي،  أخــضــر  بــمــوديــل  الديناميكية  الــشــابــة 
السيدات أيًضا حاملة العديد من التحسينات الرائعة. تثري ساعة 
تواجدها  ستيل  الستانليس  من  للسيدات  الملء  ذاتية   Nautilus
على المعصم بإطار زجاج الساعة المرصع بالماس وقطر أكبر 
ذاتية   Nautilus ساعة  وتمزج  جديدة،  ميناءات  وألــوان  قليالً 
الملء للسيدات بغالفها من الذهب الوردي بين األناقة والجمال 
غير  الساعة  زجــاج  إطــار  فيها  جديدين  موديلين  فــي  العفوي 

مرصع وميناء أوبالين فضي وأيًضا ميناء أوبالين ذهبي.

ساعة كرونوجراف 
التقويم السنوى 

من الذهب 
الوردي مع ميناء 
بنّي بنقش بزوغ 

الشمس

 World Time watch ساعة
تصور خريطة على قرص 

الميناء ويضمها غالف من 
الذهب األصفر 



تعرضها في جناح مجوهرات الماجد

ـــة ـــي ـــرب ـــع ــــــن الــــــعــــــمــــــارة ال ــــر ُمـــــســـــتـــــوحـــــاة م ــــاص ــــن ــــتــــضــــّمــــن ع ـــــســـــاعـــــة ت ــــــــذه ال ــــــن ه ـــة م ـــل ـــي ـــص ـــف ــــــل ت ك

برميجياني تكشف أول ساعة يد تعمل بالتقويم الهجري  
كتب- عبـداهللا نــور:

بالتقويم  تعمل  العالم  في  نوعها  من  يد  ساعة  أول  هي   
فلورييه»  «برميجياني  الساعات  دار  وأنتجتها  الهجري، 
ولم  الفخمة،  السويسرية  الساعات  شركات  أشهر  إحــدى 
يسبق السويسريين أحد في هذا المجال إلنتاج ساعة تعمل 
الوقت  الحتساب  ُمتناهية  ودقة  الجودة  عالية  بميكانيكية 

اإلسالمي.  التقويم  وفق 
التقويم  على  تحتوي  التي  األولى  اليد  ساعة  تقديم  يُعّد   
يعتمد  الهندسي.  لإلبداع  إنجازاً  شك  دون  الدائم  الهجري 
تقويم الساعة على التكنولوجيا الخاصة التي طّورتها شركة 
حصرية  طــاولــة  لــســاعــة  مــرة  ألول  فــلــوريــيــه  برميجياني 
احــتــوت عــلــى الــتــقــويــم الــقــمــري اإلســالمــي فــي عـــام ٢٠١١ 

العربي. التقويم  تتضّمن  التي  الجيب  ساعة  وترميم 
هذه  تفاصيل  من  تفصيلة  كل  في  مليًّا  التفكير  تم  لقد   
الساعة الُمذهلة التي تتضّمن عناصر ُمستوحاة من العمارة 
وربع  وتصغر،  تنمو  أقمار  شكل  الجسور  تتبنى   - العربية 

ُمتداخالن. مربعان  يُمثله  إسالمي  رمز  وهو  الحزب، 
 Hijri Perpetual Calendar الــيــد  ســاعــة  جماليات   
الرموز  مع  وتتماشى  الفنية  العناصر  أنقى  من  ُمستوحاة 
برميجياني  تشكيالت  في  نشاهدها  ما  كثيراُ  التي  الخالدة 

العالمة،  ألخــالقــيــات  وفــيــاً  الــعــروات  شكل  يظل  فلورييه. 
الساعة  هذه  المعصم.  على  ُمريحة  لتكون  ُمصّممة  فهي 
مع  التمساح  جلد  من  أسود   Hermès بحزام  أيضاً  ُمزودة 
فلورييه  برميجياني  إبداعات  غــرار  وعلى  دبوسي.  إبزيم 
على  التخصيص  من  مزيد  إجــراء  الممكن  من  األيقونية، 

نوعها. من  وحيدة  ساعة  لعمل  الطراز 
يد  على   ١٩٩٣ عــام  إلــى  للساعة  األصلي  التطوير  يرجع   
عالمة  تأسيس  من  سنوات  ثالث  قبل  برميجياني،  ميشيل 
أدى  وقــد   .Parmigiani Fleurier فلورييه  برميجياني 
هذا إلى قيام السيد برميجياني بعمل ساعة مائدة تحتوي 
٢٠١١ - وهي الساعة األولى  على التقويم الهجري في عام 
من نوعها في العالم حيث لم يتم تصميم أي تقويم قمري 
من  االستثناء  هذا  استلهم  ذلك.  قبل  ُمستمر  بشكل  للعمل 
كما  البسيطة.  الهجرية  التقويمات  أحــد  ترميم  في  عمله 
عــمــل عــلــى تــرمــيــم ســاعــة جــيــب تــرجــع إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر أو بــدايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والــتــي كانت 

العربية. إلى  ُمترجماً  شمسياً  تقويماً  تتضّمن 
 Hijri Calendar فلورييه  برميجياني  ساعة  تجّسد   
الجديدة كالً من الثقافة وأناقة الساعات الراقية، وتعرض 
بشكل جميل المعايير العالية في االبتكار والخبرة الحرفية 

الدار. بها  تشتهر  التي 
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جماليات الساعة 
تتجّسد من 

أنقى العناصر 
الفنية ورموز 

برميجياني 
فلورييه الخالدة
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عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير
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نبيل علي بن علي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة:

ــا ــن ـــــي يـــتـــوقـــعـــونـــهـــا م ـــــت ــــكــــس الـــــــصـــــــورة ال ــــع ـــــات الــــتــــجــــاريــــة الــــعــــالــــمــــيــــة.. ون ـــــالم ـــــع نـــحـــظـــى بـــثـــقـــة ال

نحرص على التميز بمعرض المجوهرات.. وقطر وجهة العالمات التجارية العالميةنحرص على التميز بمعرض المجوهرات.. وقطر وجهة العالمات التجارية العالمية
حوار- عبداهللا نـــور:

أكـــد الــســيــد نــبــيــل عــلــي بــن عــلــي، نــائــب رئيس 
الــتــنــفــيــذي  ـــيـــس  ـــرئ ال ونــــائــــب  اإلدارة  مـــجـــلـــس 
مجموعة  أن  القابضة،  علي  بن  علي  لمجموعة 
معرض  في  المشاركة  على  دأبــت  علي  بن  علي 
دورة،   ١٧ منذ  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
للمحفل  الــمــجــمــوعــة  اســـتـــعـــدادات  إلــــى  مــشــيــراً 
ـــســـنـــوي، حـــيـــث قــــــال: «االســــتــــعــــداد لــمــعــرض  ال
المجوهرات يعتبر من أولويات المجموعة، نظراً 
عالًيا،  قطر  اســم  رفــع  إلــى  يهدف  المعرض  ألن 
بالنسبة إلى المجموعة  مهماً  كما أنه يعتبر حدثاً 
كمجموعة  ونحن  األوســط،  الشرق  مستوى  على 

نحرص على أن تكون مشاركتنا فيه متميزة».
وأشــار في حــوار خــاص لـــ[ على هامش 
مـــشـــاركـــة جـــنـــاح عــلــي بـــن عــلــي الكــــجــــوري فــي 
إلى  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
أن «الدولة من دورة إلى أخرى، تثبت حرصها 
عــلــى نــجــاح الـــمـــعـــرض، ودعـــمـــه بــكــافــة الــســبــل، 
عــبــر تــوفــيــر الــكــثــيــر مــن الــتــســهــيــالت والــحــوافــز 
واإلجـــــــراءات، ونــحــن نــؤّكــد أن نــجــاح الــمــعــرض 
بين  الــجــهــود  تضافر  دون  يتحقق  أن  يمكن  ال 

والُمشاركين». المنظمين 

مجموعة  أن  نــفــســه  الــســيــاق  فــي  قــائــالً  وأكــــد 
ممثلة  تــكــون  أن  إلــــى  تــتــطــلــع  ال  عــلــي  بـــن  عــلــي 
التي  العالمية  التجارية  العالمات  لسلسلة  فقط 
وعالقة  روح  خلق  إلى  تسعى  ولكنها  تحتضنها، 
تكون  وأن  الفاخرة،  الدور  مختلف  بين  تكاملية 
دائماً  أننا  كما  واحدة،  مظلة  تحت  تجتمع  أسرة 

ونتطلع إلى األفضل. نمضي قدماً 

تفاصيل ص تفاصيل ص ٦٦ و و٧٧
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ً تحتضن ثالث عالمات تجارية مشهورة عالميا

ـــــــة  ـــــــمـــــــاســـــــي ـــــــــــرات ال ـــــــــــوه ـــــــــــج ـــــــــــم ـــــــــــــن ال ـــــــــــــة م ـــــــــــــع ـــــــــا مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة رائ ـــــــــه ـــــــــدي ل

الجوري جولد .. مجوهرات تناسب كّل زمان ومكانالجوري جولد .. مجوهرات تناسب كّل زمان ومكان

تشارك الجوري جولد، المشروع الجديد 
العالمات  لتقديم  القابضة،  النديب  لشركة 
قطر،  في  للمجوهرات  الّشهيرة  التجارّية 
خــــالل اســتــضــافــتــهــا الـــعـــالمـــات الــتــجــارّيــة 
للمجوهرات الماسّية الّشهيرة في معرض 

الدوحة للمجوهرات والّساعات ٢٠٢٠. 
جولد:  الجوري  شركة  إدارة  ُمدير  وقال 
في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
٢٠٢٠ لدينا مجموعة رائعة من المجوهرات 
القطريون.  العمالء  يفضلها  الــتــي  الماسية 
ويــحــتــوي عــــرض الـــجـــوري الــحــصــري في 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
عــلــى أحــــدث الــمــجــمــوعــات فــائــقــة الــجــمــال 
مــن األلــمــاس واألحــجــار الــكــريــمــة. تعرض 
ــــي وفــــي اس  ـــريـــس وداســــان مـــجـــوهـــرات إي
مشهورة  تجارية  عالمات  ثالث  وهي  كيه، 

عالمًيا».
التي  إيــريــس  مجوهرات  تمثل  وأضـــاف: 

يــرأســهــا آشــيــش غوبتا الــمــبــدع والــمــوهــوب، 
الجيل السابع من عائلتها - بدًءا من األوقات 
وهم  الــخــدمــات،  فيها  يقدمون  كــانــوا  الــتــي 
والتي  المجوهرات،  صنع  إلى  اليوم  يسعون 
مسعانا  إن  عليها.  الحصول  للجميع  يمكن 
المستمر لتقديم مجوهراتنا وتصاميمنا إلى 
عمالئنا التي ستكون بال شك حديث الجميع 
بمجرد ارتدائها. خلية التصميم المتخصصة 
الــخــاصــة والــمــجــوهــرات الــمــصــنــوعــة باليد 
للتقليد  المعاصر  الجانب  تمنح  المخصصة 
الكالسيكي. ومن ثم تحقيق هدفنا لتقديم 

«إبداعات صالحة لكل زمان».
وتــشــتــهــر تــصــامــيــم داســــانــــي كــونــوســيــه 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات بــتــشــطــيــبــاتــهــا الـــفـــاخـــرة 
ونــوعــيــاتــهــا الــمــتــنــّوعــة، حــيــث تـــم تصميم 
هـــذه الــمــجــوهــرات لــتــعــيــش عــبــر الــفــصــول 
جميلة  مجوهرات  إنها  ببساطة  واألجــيــال. 
دائــًمــا، ترغب مــجــوهــرات داســانــي فــي أن 

تلهم النساء في التعرف على القوة الكامنة 
أدت  اآلخــريــات.  مع  ومشاركتها  بداخلهّن 
إنشاء  إلى  فردية  لمسة  وجــود  إلى  الحاجة 

داساني كونوسيه. 
مجوهرات في اس كيه الماسية الفاخرة 
عائلية  شركة  هي  كونغ  هونغ  في  ومقرها 
تـــقـــدم جــمــيــع احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــجـــوهـــرات، 
إنتاج  إلــى  كــوثــري  فـــارون  صاحبها  يــهــدف 
باستخدام  خصيًصا  مصممة  مــجــوهــرات 
ويضمن  المعايير  وأعــلــى  األحــجــار  أجـــود 
وجــــــود تـــــــوازن دقـــيـــق بـــيـــن الــتــصــمــيــمــات 
الحالية.  الموضة  واّتــجــاهــات  الكالسيكّية 
مع تصميماتهم التي تحظى بالتقدير على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي والــحــرفــيــة اإليــطــالــيــة، 
يسعون جاهدين لتصنيع مجوهرات فريدة 
مــن نــوعــهــا، والــتــي تــنــاســب كــل زمـــان في 
من  كقطع  عليها  الحفاظ  ويتم  التصميم 

اإلرث لعدة أجيال.
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عرض أحدث 
المجموعات 

فائقة الجمال 
من األلماس 

واألحجار 
الكريمة



ً يّتسم أسلوبها باألشكال األنيقة والحديثة التي تنبض إبداعا

معينة  بشخصية  تنبض  قطعة  ــل  ك ـــأّن  ب تــؤمــن  الــمــجــوهــرات  دار 

دار الماجد .. قطــع فاخـرة 
ألرقى المناسبات واالحتفاالت

متابعة - أميمة بن عـرفـة:

الـــمـــعـــايـــيـــر  ــــمــــاجــــد  ال دار  تـــــحـــــّدت   
المجوهرات  عالم  في  السائدة  التقليدية 
وأرســــــــت تـــقـــالـــيـــد خــــاصــــة بــــهــــا. بـــاتـــت 
كـــل تــقــنــيــة تــعــتــمــدهــا الــعــالمــة فــريــدة. 
ــســم أســلــوبــهــا بـــاألشـــكـــال الــمــبــّســطــة  ــّت وي
الجريئة  واألبعاد  الناعمة  والمنحنيات 
والــــتــــالعــــب بــــــاأللــــــوان، بـــشـــكـــل يــعــكــس 

المعمارية. والهندسة  والفّن  التصميم 
وتــطــغــى األنـــاقـــة والــحــداثــة واإلبــــداع 
تليق  ــتــي  ال الــمــاجــد  دار  إبـــداعـــات  عــلــى 
حرصت  حيث  اليومية.  المرأة  بإطاللة 
المجوهرات  هــذه  ترافق  أن  على  الــدار 
ــــمــــرأة بـــســـهـــولـــة مــــن الــنــهــار  إطــــاللــــة ال
ــــى الـــلـــيـــل، مـــع قـــطـــٍع فـــاخـــرة ألرقـــى  إل

اسمها  ولمع  واالحــتــفــاالت،  المناسبات 
بــتــصــامــيــمــهــا األنـــيـــقـــة والـــحـــديـــثـــة الــتــي 

إبداعاً. تنبض 
كــل  ـــــأّن  ب تـــؤمـــن  الـــمـــجـــوهـــرات  دار   

وتّتبع  معينة،  بشخصية  تنبض  قطعة 
تُترجمها  بالحياة  ونابضة  فنّية  مقاربة 
ورومانسيًة  شغفاً  تفيض  تصاميم  إلــى 
لتكون  لأللوان،  بعشقها  تتأثر  وحيوّية. 
مجوهرات  مجّرد  وليس  حياة  أسلوب 
راقــيــة، وتــســعــى إلــى إضــفــاء الــفــرح إلــى 

. ميمها تصا
وفـــي مــشــاركــتــهــا فــي هـــذه الــنــســخــة، 
الــتــعــريــف،  عــن  الــغــنــّيــة  الـــدار  تصطحب 
فــــي رحـــلـــة عـــنـــوانـــهـــا االســـتـــكـــشـــاف مــع 
لطالما  تقدمها،  التي  التشكيالت  أحدث 
عاطفية  قيمة  تحمل  تصاميمه  كــانــت 
التصميم  ذكاء  على  دالة  لتكون  ثمينة، 
والـــجـــمـــال أكـــثـــر مـــن الـــثـــمـــن، وبــقــيــمــة 
عـــاطـــفـــيـــة وأخــــالقــــيــــة تــــتــــعــــّدى قــيــمــة 

أجزائها.
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نبيل علي بن علي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة:

ــــالت والـــــحـــــوافـــــز  ــــي ــــه ــــس ــــت ــــت حـــــرصـــــهـــــا عـــــلـــــى نــــــجــــــاح الـــــمـــــعـــــرض عـــــبـــــر تـــــوفـــــيـــــر ال ــــب ــــث ــــــــة ت ــــــــدول ال

ــهــا ــل ــمــث ت ــــي  ــــت ال ــــرة  ــــاخ ــــف ال ـــــــــدور  ال مـــخـــتـــلـــف  ـــن  ـــي ب تـــكـــامـــلـــيـــة  وعـــــالقـــــة  روح  ـــق  ـــل خ ــــــى  إل ـــســـعـــى  ت ـــة  ـــوع ـــجـــم ـــم ال

ــطــرح تــشــكــيــالت جــديــدة  ـــام.. وجــمــيــع عــالمــاتــنــا ت ـــع ـــذا ال ــد جــنــاحــنــا ه ــا» جــدي ــان ــاب ـــد غ «دولـــشـــي آن

ـــــادمـــــة لــلــمــجــمــوعــة ـــــق ــــع الــــتــــوســــعــــيــــة ال ــــاري ــــش ــــم «الـــــــفـــــــانـــــــدوم» ســـيـــحـــتـــضـــن ال

ــرق األوســـط ــش ــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة عــلــى مــســتــوى ال قــطــر تــحــافــظ عــلــى جــاذبــيــتــهــا كــوجــهــة لــلــعــالمــات ال

نحرص على التميز بمعرض المجوهرات.. وقطــــــر وجهة العالمات التجارية العالمية

حوار- عبداهللا نـــور:

أكد السيد نبيل علي بن علي، نائب 
الرئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس  رئيس 
علي  بــن  عــلــي  لمجموعة  الــتــنــفــيــذي 
علي  بن  علي  مجموعة  أن  القابضة، 
دأبــــت عــلــى الــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 
منذ  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
اســتــعــدادات  إلـــى  مــشــيــراً  دورة،   ١٧
الـــمـــجـــمـــوعـــة لـــلـــمـــحـــفـــل الــــســــنــــوي، 
حــيــث قـــــال: «االســــتــــعــــداد لــمــعــرض 
الـــمـــجـــوهـــرات يــعــتــبــر مـــن أولـــويـــات 
المجموعة، نظراً ألن المعرض يهدف 
إلى رفع اسم قطر عالًيا، كما أنه يعتبر 
المجموعة  إلــى  بالنسبة  مهماً  حــدثــاً 
على مستوى الشرق األوســط، ونحن 
تكون  أن  عــلــى  نــحــرص  كــمــجــمــوعــة 

مشاركتنا فيه متميزة».

تسهيالت وحوافز

وأشــــار فــي حـــوار خـــاص لـــ[ 
بن  علي  جناح  مشاركة  هامش  على 
الدوحة  معرض  في  الكجوري  علي 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، إلــــى أن 
أخـــــرى،  إلـــــى  دورة  مــــن  «الـــــدولـــــة 
المعرض،  نجاح  على  حرصها  تثبت 
ودعــمــه بــكــافــة الــســبــل، عــبــر توفير 
الــكــثــيــر مـــن الــتــســهــيــالت والــحــوافــز 
نجاح  أن  نــؤّكــد  ونحن  واإلجـــــراءات، 
دون  يتحقق  أن  يمكن  ال  المعرض 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بـــيـــن الــمــنــظــمــيــن 

والُمشاركين».
فــي الــســيــاق نفسه أن  وأكـــد قــائــالً 
تتطلع  ال  عــلــي  بـــن  عــلــي  مــجــمــوعــة 
لسلسلة  فقط  ممثلة  تــكــون  أن  إلــى 

الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة الــتــي 
خلق  إلــى  تسعى  ولكنها  تحتضنها، 
مختلف  بين  تكاملية  وعــالقــة  روح 
الــــدور الــفــاخــرة، وأن تــكــون أســرة 
تــجــتــمــع تــحــت مــظــلــة واحـــــــدة، كما 
إلى  ونتطلع  قدماً  نمضي  دائــمــاً  أننا 

األفضل.

جديد المجموعة لهذا العام

وبــالــحــديــث عــمــا يــمــّيــز مــشــاركــة 

في  الــســوق،  فــي  الــرائــدة  المجموعة 
نسخة هذا العام من معرض الدوحة 
السيد  قــال  والــســاعــات،  للمجوهرات 
نــبــيــل عــلــي بـــن عــلــي: «فـــي النسخة 
دار  تــشــارك  الــمــعــرض،  مــن  الحالية 
النسخة،  هذه  في  غابانا  آند  دولشي 
وهــــي عـــالمـــة تــجــاريــة شــهــيــرة في 
عالم الموضة، ومن األسماء الكبيرة 
في مجالها، وهي دار تطّورت كثيراً 
منتجات  إلــى  نشاطها  يمتد  وأصــبــح 

أخـــــرى، خــاصــة أنــهــم نــشــطــون في 
ثقة  على  ونحن  سنوات،  منذ  السوق 
تــاّمــة بــأن وجـــود دولــشــي آنــد غابانا 
علي  بن  علي  مجموعة  مظلة  تحت 

سيكون قيمة مضافة للمجموعة.
مشاركة  بــجــانــب  قــائــالً:  وأضــــاف 
النسخة،  هذه  في  غابانا  آند  دولشي 
ــــواجــــد بـــشـــكـــل حـــــافـــــل مــخــتــلــف  ــــت ت
العالمات التجارية التي تنضوي تحت 
مظلة مجموعة علي بن علي، والتي 
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طــرح تــشــكــيــالت جــديــدة 

ــادمـــــة لــلــمــجــمــوعــة

ــرق األوســـط ــش وى مــســتــوى ال رق و ى

وجميعها  المحلي،  الــســوق  فــي  تمثلها 
تشارك عبر طرح تشكيالت جديدة في 

معرض الدوحة ألول مرة.

عالقة مثمرة

وعن طموحات وتطلعات المجموعة 

فــــــي الــــــســــــوق الــــمــــحــــلــــي، وخـــطـــطـــهـــا 

الــتــوســعــيــة، قـــال الــســيــد نــبــيــل عــلــي بن 

علي: «نحن في مجموعة علي بن علي 

بمختلف  عالقاتنا  تقوية  على  نحرص 

الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة الــتــي 

نمثلها، ونعتبرها جزًءا من المجموعة، 

وتمثل عالقة مثمرة وكبيرة تمتّد منذ 

سنوات طويلة، حيث تحظى مجموعة 

لدى  ودائــمــة  تامة  بثقة  علي  بــن  علي 

هـــذه الــعــالمــات، كــمــا أنــنــا مــن جانبنا 

متطلباتهم  جميع  تلبية  على  نحرص 

وأن نعكس الصورة التي يتوقعونها منا.

نشاط فعال في السوق

 وأضـــــــــــاف فــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــفـــســـه: 

على  المحافظة  في  تستمر  المجموعة 

تــواجــدهــا الــفــّعــال فــي الــســوق المحلي، 

لحضرة  الــســامــيــة  الــتــوجــيــهــات  متبعة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير البالد المفدى، ومن معالي 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 

بوسعنا  ما  كل  نبذل  ونحن  الداخلية، 

لتطوير أدائنا».

االفتتاح  قــائــًال: «بــعــد  وأكـــد 

في  متاجرنا  لسلسلة  الكبير 

-كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

التواجد  نعتزم  كبيراً،  إقباالً  تشهد  التي 

خطط  سيحتضن  الــذي  الــفــانــدوم  فــي 

الــمــجــمــوعــة ومــشــاريــعــهــا الــتــوســعــّيــة، 

بــاإلضــافــة إلـــى مــتــاجــر مــجــمــع دوحــة 

فستيفال سيتي، التي ستبصر النور مع 

منتصف العام الحالي.

المعرض يلّبي جميع األذواق

وتابع حديثه قائًال: أود أن أدعو 

لــزيــارة  الجميع 

معرض 

ألنه  والساعات،  للمجوهرات  الــدوحــة 

أهم معرض يقام في الشرق األوسط، 

مختلف  مــشــاركــة  يــشــهــد  أنــــه  خــاصــة 

الــعــالمــات الــتــجــاريــة، ســــواء فــي جناح 

مجموعة علي بن علي أو في األجنحة 

المعرض  أن  كما  المشاركة،  األخـــرى 

بعرض  ويختص  األذواق،  جميع  يلّبي 

الـــتـــشـــكـــيـــالت الـــحـــصـــريـــة والـــخـــاصـــة، 

يكون  أن  الــجــمــهــور  مــن  وأتــمــنــى 

على الموعد لزيارة 

الــــمــــعــــرض، 

بن  علي  مجموعة  في  لنا  وبالنسبة 

علي، ال نحتضن سلسلة العالمات 

في  لتمثيلها  فقط  الــتــجــاريــة 

الـــمـــعـــرض، ولـــكـــن لــتــعــزيــز 

تواجدها في السوق ككل.

جـــاذبـــيـــة  أداء  وعــــــن 

قــــــــطــــــــر لــــــلــــــعــــــالمــــــات 

أكد  العالمية،  التجارية 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الرئيس  ونائب  اإلدارة 

علي  لمجموعة  التنفيذي 

بن علي القابضة: «منذ سنوات 

جاذبيتها  عــلــى  قــطــر  تــحــافــظ 

كــوجــهــة لــلــعــالمــات الــتــجــاريــة 

الــشــرق  مــســتــوى  عــلــى  العالمية 

األوســـــط، وتــحــرص عــلــى الــتــواجــد 

وأن  معنا،  طويلة  فترة  منذ  معنا 

تشارك في المعرض، ألن مستوى 

هو  والــمــهــم  جـــداً،  راٍق  الــمــعــرض 

على  والــحــفــاظ  االســتــمــرار  كيفية 

المكانة واألداء المقّدم، واالرتقاء إلى 

األعلى.

والـــمـــشـــاركـــيـــن ـــن  ـــظـــمـــي ـــمـــن ال بــــيــــن  ــــود  ــــه ــــج ال تــــضــــافــــر  دون  ـــحـــقـــق  ـــت ي أن  ـــن  ـــك ـــم ي ال  ــــرض  ــــع ــــم ال نــــجــــاح 

ــا منا ــه ــون ــع ــوق ــت ـــتـــي ي ـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة.. ونــعــكــس الــــصــــورة ال ـــع ــة ال ــق ــث ــحــظــى ب ن

االستعداد 
للمعرض يعتبر 

من أولويات 
المجموعة ألنه 

يهدف إلى رفع 
اسم قطر عالياً



تقّدم أطقم مجوهرات يكسوها األلماس الراقي

ــق ــري ــع ــجــي ال ــي ــل ــخ ـــع ال ـــطـــاب ـــي يــكــســوهــا ال ـــت ــــد جــــولــــد» ال ــــران ـــرض مـــجـــوهـــرات «ج ـــع ـــرحـــيـــم: ن ســـلـــمـــان عـــبـــد ال

الفريدة تشكيالتها  وأحدث  الحصرية  عالماتنا  وعرض  عالية  مبيعات  لتحقيق  نسعى 

بيوتي غاليري تعرض تشكيلة مميزة من الذهب لألعراس بيوتي غاليري تعرض تشكيلة مميزة من الذهب لألعراس 

متابعة- أميمة بن عرفة:

قـــال الــســّيــد ســلــمــان عــبــدالــرحــيــم الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة بـــيـــوتـــي غـــالـــيـــري: تــأتــي 
معرض  فــي  الثانية  للمرة  المتجر  مشاركة 
يُعتبر  ــه  ألّن والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
مـــن الـــمـــعـــارض الـــقـــوّيـــة لــيــس عــلــى ُمــســتــوى 
العالم،  ُمــســتــوى  على  وإّنــمــا  فــقــط،  المنطقة 
القطرّي  الجمهور  بــإقــبــال  يحظى  إنــه  حيث 

العالمّية.  الُمجوهرات  اختيار  في  الذّواق 
وأضـــــــاف ســـلـــمـــان عــــن ُمــــشــــاركــــة بــيــوتــي 
غــالــيــري فـــي الــمــعــرض هــــذه الــســنــة: نــوفــر 
ومختلف  الــمــجــوهــرات  مــن  جــديــًدا  مــخــزونـًـا 
األحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة، ونـــســـعـــى فــــي الــــــدورة 

لعرض  أكــبــر  مساحة  نــأخــذ  أن  إلــى  الــقــادمــة 
تشارك  التي  الموديالت  من  ممكن  عدٍد  أكثر 

العالمية. الشركات  مختلف  من  معنا 
بيوتي  فــي  مــرة  ألّول  قــائــًال:  سلمان  وأّكـــد 

غـــالـــيـــري ومــــن خــــالل الــمــعــرض 
نـــقـــّدم فـــي جــنــاحــنــا 

وبصفة حصرية تشكيلة من مجوهرات جراند 
العريق،  الخليجي  الّطابع  يكسوها  التي  جولد 
وقد حظيت بإقبال شديد من الزّوار من أول 
يـــوم، وتــحــتــوي عــلــى شــبــكــات لــشــهــر رمــضــان 
ــــى مــــوديــــالت لــألطــفــال  الــفــضــيــل، إضـــافـــة إل
تشكيلة  نــعــرض  كــمــا  بــالــقــرنــقــعــوه،  لــالحــتــفــال 
 VIP JEWELLERY جــــديــــدة  إيـــطـــالـــيـــة 
تناسب  فاخرة  مجوهرات  أطقم  على  تحتوي 
بضمان  الــراقــي  األلــمــاس  ويكسوها  الــعــروس 

الحياة. لمدى 
وأضـــــــــاف ســــلــــمــــان: نــــحــــن أمــــــــام نــســخــة 
نـــاجـــحـــة مـــن جــمــيــع األوجـــــــه، وهـــــذا يــرجــع 
ويــعــود إلـــى الــتــخــطــيــط الــســلــيــم والــمــمــيــز كل 
فـــي مـــجـــالـــه، فـــدائـــًمـــا عــنــدمــا تـــكـــون األمــــور 

مــبــنــيــة عـــلـــى تــخــطــيــط والــــتــــزام 
طيبة  الــنــتــائــج  تــأتــي 

معرض  مع  بالضبط  حدث  ما  وهذا  وموفقة 
والساعات. للمجوهرات  الدوحة 

وأّكــــــد قــــائــــًال: مـــن خــــالل ُمـــشـــاركـــتـــنـــا فــي 
مــتــمــّيــزة  مــبــيــعــات  لتحقيق  نــســعــى  الــمــعــرض 
وعــــــــرض مــــاركــــاتــــنــــا الــــحــــصــــريــــة وأحــــــدث 
تــشــكــيــالتــهــا الــفــريــدة لــزبــائــنــنــا وزّوارنــــــا في 
جــنــاح بــيــوتــي غــالــيــري ألول مــرة وحــصــريًــا، 
وماركاتنا  معروضاتنا  جميع  على  أثنوا  حيث 
ــتــي نــالــت  الــعــالــمــيــة وتــشــكــيــالتــهــا الــجــديــدة ال
من  مزيد  ونتوّقع  المعرض  في  استحسانهم 

القادمة. األيام  في  اإلقبال 
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مجموعة ساعات أفينجر (Avenger) من بريتلينغ (Breitling).. وكيلها الحصري الصالون األزرق:
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لها الحصري الصالون األزرق:

مصممة للمغامرين الجـويين المعـاصـريــن
متابعة- أحمـد شــرف:

قّدمت شركة بريتلينغ (Breitling) تصميًما جديًدا 
تشتهر  التي   (Avenger) أفينجر  ساعات  لمجموعة 
بذلك  لتنضم  اســُمــهــا،  يُشير  كما  والــمــتــانــة  بــالــجــرأة 
بريتلينغ  مجموعات  مــن  أخــريَــيــن  مجموعتَين  إلــى 
 ٨ أفــيــاتــر  وهــمــا  الــجــو،  بعالم  الــخــاصــة   (Breitling)
وتمثل   .(Navitimer) ونافيتايمر   ،(٨  Aviator)
الطيارين  ســاعــات  فــي  تـــطـــّوًرا  الــجــديــدة  الــمــجــمــوعــة 
التي تنتجها العالمة التجارية، وتؤّكد من جديد على 
الخاصة  الساعات  تصنيع  في  رائــدة  كشركة  مكانتها 
بالعاملين في قطاع الطيران. وعلى غرار مجموعتَي 
 ،(٨  Aviator)  ٨ وأفــيــاتــر   (Navitimer) نافيتايمر 
بشخصيتها   (Avenger) أفــيــنــجــر  ســـاعـــات  تــتــمــّيــز 
عليه  يعتمد  رفــيــًقــا  لــتــكــون  ُصــنــعــت  حــيــث  الــمــمــيــزة، 
إنجاز  تحقيق  يــريــدون  الــذيــن  الــجــويــون  الــمــغــامــرون 
مميز وغير متوقع. وهي مناسبة تماًما على معصم 
طيار يتحكم بطائرة دون طيار في الجو من األرض، 
بسرعة  تطير  نّفاثة  طائرة  قيادة  قمرة  في  طيار  أو 
تزيد على سرعة الصوت، أو رائد طيران صمم على 

تحدي الحدود التقليدية للطيران.
ال توجد ماركة ساعات 
فــــــي الــــعــــالــــم تـــضـــاهـــي 
 (Breitling) بريتلينغ 
ـــاطـــهـــا الـــقـــوي  ـــب فــــي ارت

والــمــســتــمــر بــعــالــم 
حيث  الـــطـــيـــران. 
قـــدمـــت الــشــركــُة 
ساعات ومعدات 
أســاســيــة أخــرى 
لــلــطــائــرات في 

ثــــالثــــيــــنــــيــــات 

وأربعينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي ألهمت 
التصميم التقليدي الحديث لمجموعة ساعات أفياتر ٨ 
(Aviator ٨). وفي الخمسينيات والستينيات، أصبحت 
نافيتايمر (Navitimer) الساعة المثلى للطيارين وما 
 (Breitling) زالت جزًءا مهًما من مجموعة بريتلينغ
التجاري  للطيران  الذهبي  العصر  فــي  وحتى  الــيــوم. 
فــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، اعــتــمــدت بــعــٌض من 
أعرق شركات الطيران الدولية على ساعات بريتلينغ 
(Breitling) في طائراتها، بينما اعتمد طواقمها على 
كانت  كما  أيديهم.  في   (Breitling) بريتلينغ  ساعات 
رحــالت  بــدايــة  فــي  مـــوجـــودًة   (Breitling) بريتلينغ 
رائــد  ارتـــدى   ،١٩٦٢ مايو   ٢٤ ففي  المأهولة:  الفضاء 
نافيتايمر  ســاعــاة  كاربنتر  سكوت  األمريكي  الفضاء 
الــتــي   (Navitimer Cosmonaute) كــوســمــونــوت 
المكوك  متن  على  رحلته  في  طلبه  على  بناء  ُصنعت 
في  سويسرية  يــد  ساعة  أّول  يجعلها  مــا  مــيــركــوري، 

الفضاء.
مــرة  ألول   (Avenger) أفــيــنــجــر  ســاعــة  ظــهــرت 
بريتلينغ  قامت  إطالقها  إعــادة  ومــع   .٢٠٠١ عــام  في 
مكانًا  ومــنــحــهــا  الــمــجــمــوعــة  بــتــحــديــث   (Breitling)
الجو.  بعالم  الخاصة  ساعاتها  بين  وُمميًزا  فريًدا 
من  واحـــدة  تــحــّول  الــجــديــدة  المجموعة  وتمثل 
 (Breitling) أجرأ مجموعات ساعات بريتلينغ

إلى حقبة الطيران الحديث.
أفينجر  مجموعة  أن  الــواضــح  مــن 
لــهــا  ـــا  مـــكـــانً حـــجـــزت   (Avenger)
بريتلينغ  ساعات  مجموعات  بين 
ساعة  تقّدم  فهي   .(Breitling)
األداء  ذات  الــحــديــثــة  الــطــيــار 
القوي مع خصائص بريتلينغ 
لــلــجــيــل   (Breitling)
ــــتــــالــــي مـــــن أصــــحــــاب  ال
الــــنــــشــــاط والــتــصــمــيــم 
واألنــاقــة مــن الــرجــال 
والــــــنــــــســــــاء. فــــهــــؤالء 
األفــــــراد الــُمــلــتــزمــون 

إلى  الــتــجــاري  الــطــيــران  وقـــادة  الـــرواد  الطيارين  مــن 
الــمــؤثــريــن ومــوجــهــي الــمــوضــة يــــقــــّدرون الــســاعــات 
الجديدة التي ما زالت تحترم مزايا التصميم للعالمة 
خالل  مــن  العادية  األشــيــاء  يتحدون  وهــم  التجارية. 
العروض  إلى  الفضاء  رحالت  من  الجو،  في  أعمالهم 
في  المتمثل  الجديد  العصر  وتحّدي  الدقيقة  الجوية 

مسابقات الطائرات دون طيار.
الــطــيــران:  ـــــرّواد  ل  (Breitling) بــريــتــلــيــنــغ  فــريــق 
أفينجر  ساعات  مجموعة  إلطالق  وإنجازات  لمحات 
 (Breitling) بريتلينغ  جمعت  الجديدة،   (Avenger)
حملتها  من  كجزء  الطيران  رّواد  من  جــديــًدا  فريًقا 
#فـــريـــق_فـــي_مـــهـــمـــة يـــتـــكـــّون مـــن ثـــالثـــة أشــخــاص 
مميزين ينتمون لمجاالت ُمختلفة في عالم الطيران 
المغامرات  من  جديًدا  عصًرا  جميًعا  يمثلون  ولكنهم 
فــي الــجــو، وهـــم ســكــوت كيلي وروســـيـــو غــونــزالــيــس 
تــوريــس ولـــوك بــانــيــســتــر. فــهــؤالء الــُمــتــخــصــصــون في 
معهم  ويــجــلــبــون  مختلفة  ــاًال  أجــي يمثلون  الــطــيــران 
تجارب متنّوعة إلى الفريق. وكلهم جدير بلقب رائد 
طيران، وبريتلينغ (Breitling) فخورة بالشراكة مع 
هذا الثالثي الموهوب االستثنائي. فقد أمضى سكوت 

الفضائية  المحطة  فــي  حياته  مــن  ســنــًة  كيلي 
ـــيـــة. وســـّجـــلـــت روســـيـــو غــونــزالــيــس  الـــدول

طيران  ساعة   ١٠٠٠ من  أكثر  توريس 
فخورة  وهــي  ُمقاتلة  طــائــرة  فــي 

ـــــأن تــــكــــون قــــــدوة لــلــفــتــيــات  ب
ـــشـــابـــات الـــســـاعـــيـــات إلــى  وال

غــــزو الـــســـمـــاء. وأخــــيــــًرا، 
في  بانيستر  لوك  يتمّيز 
مــجــال جــديــد ُكــلــًيــا في 
حيث  الطيران،  عالم 
فـــــــاز بــــــــــأّول بـــطـــولـــة 
ــلــطــائــرات  ــمــيــة ل عــال
ُعُمر  فــي  طيار  دون 
زال  ومـــــا  ســـنـــة،   ١٥
تحقيق  فــي  ُمــســتــمــًرا 

االنتصارات.



تجمع بين األصالة والحداثة

الـــمـــقـــايـــيـــس  بـــكـــل  نـــوعـــيـــة  ـــة  ـــل ـــق ن ـــشـــهـــد  ي ــــمــــعــــرض  ال أن  ــــد  ــــؤك ت ـــــمـــــؤشـــــرات  ال ـــــل  ك ــــف:  ــــخــــل ال ــــود  ــــع س

المبيعات حركة  على  انعكسا  والــمــعــروضــات  الــمــاركــات  وتــنــوع  المعرض  على  اإلقــبــال  زيـــادة 

التحف والمجوهرات تمتلك مقتنيات ثمينة من الرقي واالبتكار التحف والمجوهرات تمتلك مقتنيات ثمينة من الرقي واالبتكار 
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تواصل مسيرة تقدمها ونجاحها.. التحف والمجوهرات:

ــم األفــــضــــل واألرقــــــى  ــه ــح ــن ــم ـــمـــالء ون ـــع ـــاجـــات ال ـــي ـــف: نــــــدرك احـــت ـــخـــل ـــد ال ـــم أح

تقدم قطعاً نادرة من المجوهرات عنوانها الجودة والفخامة

متابعـة - أحمـد شــرف: 

كبرى  من  واحدة  والمجوهرات  التحف 
الدوحة  معرض  فــي  المشاركة  الــشــركــات 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، عــنــوانــهــا الــرقــي 
والــفــخــامــة والــمــصــداقــيــة والـــجـــودة، حيث 
قالب  فــي  والــحــداثــة  األصـــالـــة  بــيــن  تجمع 
واحـــد، وتــعــد واحـــة مــن الجمال والــروعــة 
بين  تجمع  ثمينة  مقتنيات  تمتلك  الــتــي 
واحد  قالب  في  واإلبـــداع  واالبتكار  الرقي 
الخبرة  مــن  الــكــثــيــر  تملك  واعــيــة  بـــــإدارة 

بالسوق القطري واألسواق العالمية.

رئيس  نــائــب  الخلف  ســعــود  السيد  وأكـــد 
مجلس إدارة التحف والمجوهرات على أن 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
فـــي دورتــــــه الــســابــعــة عـــشـــرة والــمــنــعــقــدة 
مميزة  إيجابية  مــؤشــرات  تعطي  حــالــيــاً، 
التنظيم  وحــســن  والــفــخــامــة  الـــرقـــي  مـــن 
وتنوع المعروضات وزيادة حجم الشركات 
المحلية والعالمية واهتمام كبرى العالمات 
والشركات  العالمية  والــمــاركــات  التجارية 
المصنعة التواجد والمشاركة في المعرض 
اللحظات  منذ  الــزوار  من  الكبير  واإلقبال 
األولى لالفتتاح، مما ال يجعل مجاالً للشك 

في أن المعرض تبوأ مكانة عالمية مرموقة 
الكبرى  والدولية  العالمية  المعارض  بين 
وأنه يشهد نقلة نوعية بكل المقاييس على 
المستوى المحلي والعالمي داخلياً وخارجياً.
زيــادة  أن  الخلف  سعود  السيد  وأضـــاف 
اإلقـــبـــال عــلــى الــمــعــرض مـــن قــبــل الــــزوار 
وكبير  ملحوظ  وبشكل  انعكس  والــعــمــالء 
انطباعي  أن  حيث  المبيعات،  حركة  على 
خالل األيام الثالثة الماضية عن المعرض 
السابقة،  بالنسخ  مــقــارنــة  جـــداً  جــيــداً  كــان 
وهــذا مــا يعكس وعــي الـــزوار واهتمامهم 
العناصر،  بكل  المعرض  إلنجاح  بالحضور 

بهذا  جــــداً  مـــســـرورون  كــعــارضــيــن  فنحن 
الحضور الرائع.

زيــادة  أن  الخلف  سعود  السيد  وأوضـــح 
اإلقـــبـــال عــلــى الــمــعــرض وتــنــوع الــمــاركــات 
ـــــادة أعـــــداد الــشــركــات  والــمــعــروضــات وزي
الحالية  النسخة  فــي  والــعــارضــة  المشاركة 
ونجاحاً  خاصاً  رونقاً  الــدورة  لهذه  أعطى 
مـــبـــكـــراً وعـــنـــدمـــا نــصــل إلـــــى نــهــايــة هــذه 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  النسخة 
والساعات سنجد أنفسنا أمام دورة ناجحة 
بكل المقاييس والمعايير الدولية والعالمية 

للمعارض الكبرى.

«ارتــس  والمجوهرات  التحف  تتمتع 
أنـــد جــيــمــس» بــخــبــرة فــنــيــة عــالــيــة في 
والــفــاخــرة،  الثمينة  المقتنيات  تــجــارة 
وتــــــــشــــــــارك فـــــــي مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
فخم  بــجــنــاح  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
ومــمــيــز، كــمــا تــحــرص عــلــى الــمــشــاركــة 
عـــــامـــــاً بـــعـــد عــــــام لـــمـــواصـــلـــة مـــســـيـــرة 
خــاص  بشكل  الــمــعــرض  فــي  نــجــاحــاتــهــا 
هذا  ومن  عام،  بشكل  القطري  والسوق 
المنطلق قال السيد أحمد الخلف المدير 
الــتــنــفــيــذي فــي الــتــحــف والــمــجــوهــرات: 
تقديم  في  لنا  الرئيسي  الهدف  يتبلور 

عــالــيــة  عــالــمــيــة  جــــودة  ذات  مــنــتــجــات 
الــمــســتــوى لــلــعــمــالء والـــزبـــائـــن الـــكـــرام 
وكـــل زوارنـــــا فــي الــمــعــرض حــيــث أنــنــا 
من  كبيرا  قدرا  إعطائهم  على  نحرص 
نحرص  ذلــك  يتحقق  ولكي  االهتمام، 
والذوق  والفخامة  الجودة  مراقبة  على 
الــرفــيــع فــي اخــتــيــاراتــنــا مــن الــمــاركــات 
وتحت  خاللنا  من  وتعرض  نمثلها  التي 
مما  والمجوهرات،  التحف  في  مظلتنا 
عمالئنا  تجاه  بالتزاماتنا  نفي  يجعلنا 

دون أي تراخ أو تقاعس.
 : قــائــالً الخلف  أحــمــد  السيد  وأضـــاف 

نــســعــى إلدخــــال الــعــديــد مــن الــمــاركــات 
الفاخرة  التجارية  والعالمات  العالمية 
القطري  السوق  إلى  العالمي  السوق  من 
مــن أوروبــــا وغــيــرهــا، كــمــا أنــنــا نــدرك 
جـــيـــداً احــتــيــاجــات الــعــمــالء ونــمــنــحــهــم 
دائـــمـــاً األفـــضـــل واألجــــــود حــتــى نــحــقــق 
اختياره  يتم  مــا  كــل  عــن  الــتــام  رضــاهــم 

واقتناؤه.
معرض  أن  الخلف  أحمد  السيد  وأكد 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، يتم 
للتواصل  بأشهر  الموعد  قبل  له  التجهيز 
مـــع كـــل الــشــركــات الــمــصــنــعــة والــعــامــلــة 
مــــعــــنــــا فـــــــي هـــــذا 
الـــمـــجـــال لــتــقــديــم 
لديهم  مــا  أفــضــل 
بــــجــــودة عــالــمــيــة 

وأذواق فريدة.



The Legacy Machine Thunderdome“ .. وكيلها الحصري الصالون األزرق:

11
الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 م

MB&FMB&F التكامل األسطوري والتقليدية المتمركزة التكامل األسطوري والتقليدية المتمركزة

متابعة- أحمـد شــرف:

 “The Legacy Machine Thunderdome
ــيــن من  عــبــارة عــن تــعــاون بــيــن MB&F واثــنَ
صــّنــاع الــســاعــات األســطــورّيــيــن: إريـــك كـــودراي 
 Vallée de Joux مـــن  أســـطـــوري  مــبــتــكــر   -
 Voutilainen وكـــاري  بــإبــداعــاتــه،  الــمــعــروف 
للحرف  مشهور  وعــمــود  شهير  كــمــال  عــالــم   -

.Môtiers التقليدّية المتمركزة في
وقد قام الثالثة مًعا بإنشاء أسرع آلية تنظيم 
تدور  محاور   ٣ مع  العالم  في  المحاور  ثالثية 
ثانية.  و٢٠  ثانية  و١٢  ثــواٍن   ٨ قياسي  كسر  في 
”أن  كــــودراي  إريـــك  مــن   MB&F أرادت  لقد 
سينمائية  واألكثر  جنونًا  التوربيين  أكثر  يصنع 
مــن ثــالثــة مــحــاور عــلــى اإلطـــــالق“. وقـــد بنى 
الحصرية،  الــجــديــدة   MB & F ‘TriAx آلية 
والمبتكرة التي تتخطى التوربيين، وهي عبارة 
عــن هـــروب ثــالثــي الــمــحــاور لــه بنية مــجــزأة 
مكّونة  محاور،  ثالثة  من  بتكوين  اآللية  تتمّيز 
لـ  مسبوقة  غير  رؤيـــة  يتيح  مــا  قفَصين،  مــن 

المعدل  فــي  الــتــحــكــم  يــتــم   .Thunderdome
الــــذي تــهــرب بـــه الــطــاقــة مـــن الــبــرمــيــل، وهــو 
والـــذي  الـــعـــادي،  غــيــر   Potter escapement
يستخدم عجلة هروب ثابتة بدًال من عجالت 
في  تقريبًا  رؤيتها  يتّم  التي  المتنقلة  الهروب 
كل نوع من أنواع الهروب الحديثة تسمح عجلة 
الهروب الثابتة لـ Potter escapement - الذي 
والمخترع  الــســاعــات  صــانــع  بــاســم  تسميته  تــّم 
 -  Albert H. Potter عشر  التاسع  القرن  في 
عالي  الـــدوران  يتطلب  أعلى،  دوران  بسرعات 
السرعة الكثير من الطاقة، حيث يكمل الهيكل 
األعــمــق دورة واحـــدة فــي ٨ ثـــواٍن، بينما يــدور 
ثانية،   ١٢ كــل  واحــــدة  مـــرة  الــوســيــط  الــقــفــص 
دوران  بــإجــراء  الــخــارجــي  القفص  يــقــوم  بينما 
تــوازن  يأخذ  ثانية،   ٢٠ كــل  واحـــدة  مــرة  كامل 
ـــروي،  ُك نــصــف  شــكــًال   LM Thunderdome
الجزء  ويتمّيز  الحلزوني،  النابض  حول  يلتف 
 Legacy Machine مـــحـــرك  مـــن  الــخــلــفــي 
تــدار  األذرع  ثالثية  بحركة   Thunderdome

يدويًا من إريك كودري وكاري فوتيلينين.

عنوان المصداقية والفخامة 

ـــا األجـــــيـــــال  ــــ ـــه ـــل ـــاق ـــن ـــت ـــة ت ـــن ـــي ـــم ــــكــــون كـــــــنـــــــوزاً ث ــــت ــــدة ل ـــــ ـــــ ــــري ـــــ تـــــقـــــدم مـــــــاركـــــــات عــــالــــمــــيــــة راقـــــيـــــــــــة وف

المجوهرات األميرية تتألق بأجنحة مميزة وعالمات فاخرةالمجوهرات األميرية تتألق بأجنحة مميزة وعالمات فاخرة
متابعــة - أحمــد شـــرف:

الــدوحــة  لمعرض  المتتالية  الــــدورات  تعد 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات بـــمـــثـــابـــة تــعــبــيــر 

ــنــجــاح والـــتـــألـــق لــســوق  إضـــافـــي عـــن فــــرص ال

الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي قــطــر،وتــشــهــد 

مسبوق  غير  نمواً  العام  هذا  المعرض  نسخة   

عــلــى مــســتــوى الــمــســاحــة وأعـــــداد الــعــارضــيــن 

هــذا  مـــع  ــنــاغــم  ــت ــال وب الشركات    كـــبـــرى  مـــن 

األميرية  المجوهرات  المتصاعد،فإن    االتجاه 

تستأثر بمشاركة متميزة في المعرض لتعبر 

الساعات  لــســوق  دعمها  عــن  ذلــك  خــالل  مــن 

والــمــجــوهــرات اآلخــــذة فــي الــتــطــور الــســريــع 

بقطر.  

ولــــدت الــمــجــوهــرات األمــيــريــة فـــي الــعــام 

تــلــبــيــة  فــــي  تــمــثــل  أســــاســــي  بـــهـــدف  ١٩٩٤م 

ـــاجـــات ومـــتـــطـــلـــبـــات عــــشــــاق ومــحــبــي  ـــي إحـــت

الــمــجــوهــرات الـــســـاحـــرة والـــجـــواهـــر الــقــيــمــة 

بــالــتــوبــاز األزرق  مــرصــعــاً  ســـواء أكـــان خــاتــمــاً 

النادر  البورمي  بالياقوت  مزيناً  المثيرأوعقداً 

مما يؤكد على أن المجوهرات األميرية لديها 

ما يلبي مختلف التطلعات واألذواق الفريدة. 

األميرية  المجوهرات  مثلت  البداية  ومنذ 

العديد من أهم وأشهر ماركات المجوهرات

مستوى  على  الراقية  والساعات  الفاخرة   

العالمية.    الساحة 

وبــفــضــل رؤيـــــة ســـعـــادة الــشــيــخ نـــــواف بن 

ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة 

الرؤية  تلك  األميرية  المجوهرات  وصاحب 

الــحــكــيــمــة والـــراســـخـــة والــمــتــبــصــرة شــهــدت 

مظلة  تــحــت  الــمــنــضــويــة  الـــمـــاركـــات  قــائــمــة 

مستمرة  تــوســعــات  األمــيــريــة  الــمــجــوهــرات 

وإضافات متزايدة حتى غدت الشركة واحدة 

الراقية  المجوهرات  وكــالء  وأهــم  أفخم  من 

بــالــشــرق األوســـــط والـــتـــي تــقــدم خـــدمـــات ال 

تضاهى، 

قرب  عن  الزبائن  مع  التعامل  خالل  ومن 

نــجــحــت الــمــجــوهــرات األمـــيـــريـــة فـــي إقــامــة 

عــالقــات وطــيــدة مــع الــعــائــالت والــتــي وفــرت 

ألفــــرادهــــا مــتــطــلــبــاتــهــم الــخــاصــة مـــن حيث 

تــقــديــم قــطــع راقـــيـــة وفــــريــــدة حــســب ذوق 

ثمينة  ورغبة الزبون  لتظل تلك القطع كنوزاً 

تتناقلها األجيال عبر األزمنة.  

حققت  عـــامـــاً   ٢٥ مـــن  أكــثــر  مــــدار  وعــلــى 

الــمــجــوهــرات األمــيــريــة نــمــواً الفــتــاً وأضــافــت 

العالمية  الــمــاركــات  ألمع  مــن  جــديــدة  بــاقــات 

الــــشــــهــــيــــرة فـــــي دنــــيــــا الـــــســـــاعـــــات الــــراقــــيــــة 

المنضوية  تلك  إلــى  الــفــاخــرة  والــمــجــوهــرات 

تحت مظلتها بالفعل، 

انتقاء  من  تمكنهم  لزبائنها،لكي  لتقدمها 

مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن بــيــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

المتميزة  واإلبـــداعـــات  القطع  مــن  ومتنوعة 

والنادرة من العالمات التجارية الشهيرة.  

بنجم  أشـــبـــه  األمـــيـــريـــة  الـــمـــجـــوهـــرات  إن 

صاعد في سماء سوق الساعات والمجوهرات 

بــعــدد  األمـــيـــريـــة  الـــمـــجـــوهـــرات  تــتــألــق   حيث 

العالمية  الــمــاركــات  وأرقـــى  أفــخــم  مــن  كبير 

مميزة  وأجنحة  والساعات  المجوهرات  من 

وراقـــــيـــــة ومـــــاركـــــات عـــالـــمـــيـــة فــــاخــــرة فــي 

نسخته  فــي  والــســاعــات  المجوهرات  معرض 

للمعارض  الـــدوحـــة  بــمــركــز  عــشــرة  الــســابــعــة 

والمؤتمرات. 



متابعـة - أميمة بن عـرفـة: 

تــتــمــّيــز االبــــتــــكــــارات االســتــثــنــائــيــة 
لــمــجــمــوعــة الـــمـــاســـة الـــــزرقـــــاء، الــتــي 
تـــــــشـــــــارك فـــــــي مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات، بــإتــاحــة 
البارعة  الفنية  الحرفية  أمام  المجال 
القطع  ألحـــدث  الــمــتــفــّردة  والــفــخــامــة 
وتمنح  الــزبــائــن  تــلــهــم  لــكــي  الــجــّذابــة 
ــيــهــا في  اإلطـــاللـــة الـــتـــي يــطــمــحــون إل

األوقات. جميع 
مميزة  تشكيلة  المجموعة  وتــقــّدم 
من  الــجــودة  عالية  اإلكــســســوارات  مــن 
والــســاعــات  حرفيين،  أســاتــذة  ابــتــكــار 
الـــمـــصـــنـــوعـــة وفــــــق تـــقـــالـــيـــد صــنــاعــة 

والمجوهرات  السويسرية،  الــســاعــات 
الــــتــــي تـــتـــمـــّيـــز بـــالـــتـــصـــمـــيـــم الـــدقـــيـــق 
والصناعة االستثنائية، فكل المنتجات 
تـــجـــمـــع بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي بـــيـــن األنـــاقـــة 
ــة إلبــــــراز الــــذوق  ــّي ـــوظـــائـــف الــعــمــل وال

الرفيع وحس األناقة ألصحابها.
من  متنّوعة  مجموعة  تعرض  كما 
أرقى المجوهرات والساعات الفاخرة 
خـــالل مــشــاركــتــهــا، حــيــث تــقــّدم الـــدار 
عــرًضــا لــمــجــمــوعــة مــن الــمــجــوهــرات 
مستوحاة  عصرية  بتصاميم  المذهلة 
ذات  الفاخرة  الكالسيكية  القطع  من 
تصميمها  تــّم  والــتــي  الــخــاص،  الطابع 

في ورش متخصصة.

وتــســتــمــّد قــائــمــة الــمــعــروضــات في 
تــصــمــيــمــهــا أرقــــى مــســتــويــات األنـــاقـــة 
لتاريخ  الــعــريــق  الــتــراث  مــن  المستمد 
به  تلتزم  والذي  المجوهرات،  صناعة 

الدار حتى يومنا الحاضر.
زّوار  أمــــــــام  الــــفــــرصــــة  وســــتــــتــــاح 
ـــشـــراء قــطــع مــجــوهــرات  الـــمـــعـــرض ل
فـــــاخـــــرة تــــجــــّســــد أرفــــــــع مـــســـتـــويـــات 
العالمات  لمختلف  واإلتــقــان  العراقة 
تصاميمها  وتجمع  الفاخرة،  التجارّية 
بــيــن األنــــاقــــة الـــمـــعـــاصـــرة والـــمـــهـــارة 
الــكــالســيــكــيــة الــعــريــقــة لــتــنــتــج قــطــعــاً 
تفيض  التي  المجوهرات  من  مذهلة 

واإلشراق. بالسحر 
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