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كتب ـ عاطف الجبالي:

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  افتتح 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 
وزير الداخلية، ظهر امس ، النسخة السابعة 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  مــن  عشرة 
فبراير   ٢٩ حتى  تستمر  والــتــي  والــســاعــات 
للمعارض  الدوحة  بمركز  وذلــك  الجاري  

والمؤتمرات.
وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية بجولة في أجنحة المعرض، اطلع 
خاللها على أبرز المقتنيات المعروضة من 
قبل الشركات القطرية والعالمية المشاركة 
أهم  على  معاليه  اطلع  كما  المعرض،  في 
والساعات  للمجوهرات  الجديدة  التصاميم 

واألحجار الكريمة النادرة.
حضر االفتتاح عدد من أصحاب السعادة 
الشيوخ والوزراء، وعدد من أصحاب السعادة 
لدى  المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  أعضاء 

ورجال  المسؤولين  كبار  من  وعدد  الدولة 
األعمال، وممثلو الشركات العارضة.

األمين  الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وقــال 
والرئيس  للسياحة  الوطني  للمجلس  العام 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
القطرية: يعد معرض الدوحة للمجوهرات 
في  الفعاليات  وأكبر  أهــم  أحــد  والساعات 
تجربة  فــرصــة  لــلــزوار  يــوفــر  حيث  قــطــر، 
مئات  فــي  المتمثلة  والــحــرفــيــة،  الـــجـــودة 
أنــواع  وأنــقــى  أفضل  مــن  المصنوعة  القطع 
سقف  تحت  العالم،  في  الكريمة  األحجار 
واحد. كما إنه يساهم في استقطاب اآلالف 
ذلك  في  بما  سنوياً،  قطر  إلــى  السياح  من 
مجال  في  والمؤثرين  واإلعــالم  المشاهير 

صناعة المجوهرات والساعات.
أضـــــاف: يــشــهــد الــقــطــاع الــســيــاحــي نــمــواً 
المنتجات  تطوير  مستوى  على  مــتــســارعــاً 
والتجارب السياحية، وهو ما يتحقق بفضل 
الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر بــيــن مــخــتــلــف الــشــركــاء 

للسياحة،  الوطني  المجلس  رأسهم  وعلى 
المستدامة  التنمية  بــأهــداف  مسترشدين 

ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
ويـــحـــظـــى الـــمـــعـــرض بـــدعـــم عـــــدد مــن 
الوطني  قطر  بنك  مقدمتهم  في  الشركاء 
(QNB) بصفته الراعي رسمي، والخطوط 
الطيران،  شريك  بصفتها  القطرية  الجوية 
وفــــنــــدق جــــي دبـــلـــيـــو مـــــاريـــــوت مـــاركـــيـــز 
ســيــتــي ســنــتــر الــــدوحــــة، شــريــك الــضــيــافــة 
وسوذبيز  اتوموتيف،  والــفــردان  الرسمي، 

انترناشيونال ريالتي قطر. 
وتــــقــــدم الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
السياحية  الـــدرجـــة  عــلــى  خــاصــة  عـــروضـــاً 
ودرجــــة رجـــال األعـــمـــال، حــتــى آخـــر شهر 
مارس على جميع الرحالت، وذلك بهدف 
ـــحـــاء الــعــالــم  جــــذب الـــــــزوار مـــن جــمــيــع أن
للمجوهرات  الدوحة  بمعرض  لالستمتاع 

والساعات.

رئيس الوزراء يفتتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
معاليه تفقد أجنحة الشركات القطرية والعالمية

تفاصيل ص ٦ و ٧



أحدث إصدارات بوفيه الجذابة..

متابعـة- أحمـد شــرف:

 Récital 26 جــــديــــدة  ســـاعـــة  بـــوفـــيـــه  أطـــلـــقـــت 
من  مــيــنــا  مـــع   Brainstorm® Chapter One
معرض  خــالل  عنها  الكشف  تــّم  األخــضــر،  الكوارتز 
الصالون  جــنــاح   - والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الســتــيــعــاب  خــصــيــًصــا  تــطــويــرهــا  تــــّم  وقــــد  األزق، 
هذه  متوّفرة  وحالًيا  الكتابة،  منحدر  اإلطــار  حجم 
حركتها  منظومة  بنية  تصنيع  إن  بالياقوت.  الساعة 
الحصرية، تّتبع المخططين المائلين لإلطار، بحيث 

ومناسبة. أصلية  بطريقة  تملؤهم 
فيها مينا نصف ُكروية في الكوارتز 

األخضر الشفاف المتوفر حالًيا لهواة 
جمع الساعات. رمًزا لألمل والطبيعة، 
يرسلها  يجّسد األخضر، الرسالة التي 

الـــســـيـــد رافــــــي وحـــرفـــيـــي بــوفــيــه 
 .. اليوم  الساعات  لجامعي   1822

وجامعي المستقبل. 
تــقــتــصــر هـــذه الــســاعــة فقط 

حــركــة،  مــنــظــومــة  عــلــى 60 
ــــــقــــــّدم مـــجـــمـــوعـــة مــن  تُ
االبــــــتــــــكــــــارات وتـــعـــطـــي 
لـــــمـــــحـــــة عــــــــن نــــطــــاق 

ــــــمــــــاالت غــيــر  االحــــــت
الــــــمــــــســــــبــــــوقــــــة 
ضبط  لتفسير 
الـــــوقـــــت الـــــذي 

ــــــــره إطـــــــار  يــــــــوّف
مــنــحــدر الـــكـــتـــابـــة. إنــهــا 

تــوّفــر أفــضــل وضـــوح من 
الــــــزاويــــــة األكــــثــــر طــبــيــعــيــة 

وموضعها على المعصم.  
يـُـعــد الــيــاقــوت الــذي وقــع االختيار 

أقسى  ثاني  الكريستالية  لشفافيته  عليه 
المواد المعروفة بعد الماس. كما أن خفة 

وزن الياقوت ال تُضاهى، وهو بالواقع أخف 
من التيتانيوم. وعلى الرغم من أن المؤشرات 

لهذه  الياقوت  استخدام  تماًما  تُبرز  التي  وتكويناتها 
الحركة  لمراقبة  األخــيــر  يتمحور  أن  يجب  العلبة، 
البنية  عن  العادي  غير  التركيب  يكشف  الجانب.  من 
غير النمطية للحركة. تكشف منظومة الحركة، عن 
مستوياتها  تعاقب  يحمل  الــتــي  الــمــتــدّرجــة  الهندسة 
ومكّوناتها  للحركة  المتحّركة  األجــزاء  جميع  المائلة 
المطاف  نهاية  في  والزجاج  الوسط  يشّكل  الخاصة. 

عنصًرا واحًدا.
ــنــّظــم الــحــركــة الــمــخــتــارة لــتــشــغــل هــــذا الــعــرض  تُ
الطائر  الــتــوربــيــون  بفضل  األبــعــاد  ثــالثــي  الــبــانــورامــي 
ذي الــوجــه الـــمـــزدوج الــحــاصــل عــلــى بــــراءة اخــتــراع، 
والــــــذي ظــهــر فـــي مــجــمــوعــات بــوفــيــه 
تــطــّورت  ســـنـــوات،   4 بــعــد  لــعــام 2015. 
بتوازن  تتمّيز  حالًيا  وأصبحت  الحركة 
أجل  من  المتغّير  الذاتي  القصور 
الــمــزيــد مـــن قـــيـــاس الـــوقـــت من 
خالل استخدام النابض السوطي 
تتمّيز  التقليدي.  الــشــعــري 
بـــوفـــيـــه بــفــضــل إتـــقـــان 
تـــصـــنـــيـــع الـــنـــوابـــض 
يستمّد  السوطية. 
هـــــــــــذا الـــــعـــــيـــــار 
طاقته  الجديد 
مـــــــن بـــرمـــيـــل 
يضمن  واحـــــد 
ــــــيــــــاطــــــي  احــــــت
طاقة يدوم 10 
الرغم  على  أيام 
مــــــــــن الــــــعــــــديــــــد 
مــــــن الـــــمـــــؤشـــــرات 

المتحّركة.
تــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
ــهــذا  ل  ®Brainstorm
الـــكـــرونـــومـــتـــري،  األداء 
الـــســـاعـــات والــــدقــــائــــق فــي 
موضع الساعة 12. بما أنه أعلى 
قــســم تــحــت الــقــبــة الــواضــحــة 

إلطـــار الــســاعــة، فــقــد صــّنــع صــنــاع الــســاعــات تركيبة 
مرتفعة لمالءمة العقرب بشكل خاص. ينقسم مؤّشر 
أذرع  من  اثنين  جانب  إلى  القفص  عجلة  على  مثبت 
درجــة،  بــزاويــة 120  اآلخــر  تلو  واحـــًدا  القفص  جسر 
متقاطًعا مع قطاع الثواني المتدّرج في عملية تشغيل 

المينا الرئيسية.
احتياطي  ــعــرض  يُ الــســاعــة،  إطـــار  شفافية  إلبــــراز 
الطاقة عبر كامة مطبوعة تُظهر الطاقة المتاحة من 
خالل مؤّشر هاللي الشكل وضع في موضع الساعة 4.
يظهر تاريٌخ كبيٌر موضوع بشكل ُمتناظر في موضع 
تتكّشف  دائــريــة.  فتحة  في  غامض  بشكل   ،8 الساعة 
كامل اآللية لعين جامع الساعات، الذي سيتمّكن من 
قرص  اســتــخــدام  خــالل  مــن  التفاصيل  أرقـــى  تقدير 

وحدات الياقوت الذي يوّفر الشفافية الالزمة.
في موضع الساعة 12، ينشأ طور القمر ثالثي األبعاد، 
يــوازن  الـــذي  والــدقــائــق،  الــســاعــات  مينا  حجم  ضمن 
المزيد  إلضفاء  المينا.  منحنيات  ببراعة  قبته  انحناء 
بينما  القمرية  القبة  سطح  نُقش  فقد  الواقعية،  من 
 .®Superluminova بمادة  السفلية  األجـــزاء  ُملئت 
صانعو  حقق  لها.  تعبير  أدق  فــي  هنا  السماء  تتمّثل 
المينا في ساعات بوفيه 1822 إنجاًزا متمّيًزا تمّثل في 
األفينتورين  زجاج  من  دائريتَين  صفيحتَين  ترصيع 
فـــي الــمــنــحــنــى الــمــمــيــز لــمــؤشــر طــــور الــقــمــر نصف 
الُكروي. هكذا تتضح أطوار القمر بواقعية من خالل 

الفتحتَين الدائريتَين اللتَين تطالن على القبة.
تكشف الحركة، التي ُطّورت وُصّنعت بالكامل في 
مكاتب وورش بوفيه 1822، عن الهندسة المتدّرجة 
األجــزاء  جميع  المائلة  ُمستوياتها  تعاقب  يحمل  التي 
ومــكــّونــاتــهــا الــخــاصــة. يــقــّدم هـــذا الــخــيــار الــحــصــري 
مجموعة من المزايا من زوايا متعّددة. بادئ ذي بدء، 
على  األوســط  المقطع  حجم  ملء  الممكن  من  يجعل 
شكل V على النحو األمثل لتعزيز المالءمة ولتحقيق 
الحرفية  فــي  تطلبًا  أكــثــر  لمعايير  جمالية  جــاذبــيــة 
على  مؤّشر  كل  فصل  يتم  الساعات.  لصناعة  الدقيقة 
يوّفر  ما  المائل،  الحافة  ُمستوى  على  عمودّي  محور 
ــــة طبيعية وتــمــوضــع  أفــضــل قــــراءة مــن أفــضــل زاوي

للساعة على المعصم.
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الساعة Récital 26 Brainstorm® Chapter One فخامة التقاوم



تحظى معروضاتها بإعجاب زّوار المعرض

ــة ــي ــم ــال ـــر ع ـــي ـــــســـــاعـــــات يـــتـــمـــيـــز بـــمـــعـــاي ــــرض الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات وال ــــع ــــــواد: م ــــــج حـــســـن عـــلـــي جــــــــواد ال

مجــوهــرات الجـمـــال روعـــة وفخــامة تـسـحر العيـــون مجــوهــرات الجـمـــال روعـــة وفخــامة تـسـحر العيـــون 

متابعـة - أحمــد شــرف:

ـــــــــد الــــســــيــــد حــــســــن عــلــي  أّك
مــحــمــد جـــــواد الــــجــــواد، نــائــب 
ـــمـــديـــر الــــعــــام لـــمـــجـــوهـــرات  ال
في  مــشــاركــتــهــم  أّن  الــجــمــال، 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
السابعة  دورتــه  في  والساعات 
عــــشــــرة، تــشــهــد نــقــلــة نــوعــيــة 
مــتــمــيــزة ولــهــا األثـــر اإليــجــابــي 
قمنا  وقــال:  الجوانب،  كل  في 
بعمل تصميم جديد للجناح مع 
أن  كما  للعرض،  أكبر  مساحة 
كبيراً  ملتقى  يُعتبر  المعرض 

ومميزاً يمكننا من التواصل مع 
عمالء  على  والتعرف  عمالئنا 
جدد، والتعرف عن قرب عما 
المختلفة  األســـواق  فــي  يجري 
والــتــواصــل  والعالمية  المحلية 
مصنعة،  أخــــرى  شــركــات  مــع 
وكذلك توطيد عالقات جديدة 
في األسواق، كما نهدف كذلك 
من المشاركة لعرض مجموعة 
ــــمــــشــــغــــوالت  كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن ال
التقليدية  بنا  الخاصة  الذهبية 
على  حفاظاً  وذلــك  والتراثية، 

خـــبـــرتـــنـــا ومـــكـــانـــتـــنـــا بـــالـــســـوق 
والتي تمتد ألكثر من مئة عام 
الطيبة  والــســمــعــة  الــتــمــّيــز  مــن 
والـــــجـــــودة والــــــــذوق الـــرفـــيـــع، 
لتقديمه  عليه  نحرص  والــذي 
والمبتكر  الجديد  عن  ونبحث 
دائــــمــــاً، حــيــث ال أســتــطــيــع أن 
جواد  محمد  الجد  فضل  أنسى 
الــمــؤســس  فـــهـــو  اهللا  يـــرحـــمـــه 
أكمل  ثــم  الجمال  لمجوهرات 
علي  الــوالــد  المسيرة  بعده  من 
محمد جواد الجواد، فهما لهما 

فضل كبير فيما نحن فيه من 
في  والــتــواجــد  الطيبة  السمعة 

السوق واستمراريتنا.
وأوضـــــح الــســيــد حــســن علي 
محمد جواد الجواد أن معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات 
وتنوع  التنظيم  بحسن  يتميز 
والعارضة  المشاركة  الشركات 
والــمــصــنــعــة، ويـــــــزداد نــجــاحــاً 
بعد  عــامــاً  وازدهـــــــاراً  وتــقــدمــاً 
عـــام نــظــراً لــلــجــهــود الــمــبــذولــة 
مــــن الـــجـــمـــيـــع، والــــكــــل يــســعــى 

لــتــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــه مما 
مثالية  منصة  المعرض  جعل 
وتــنــافــســيــة لــكــبــرى الــشــركــات 
وجــاذبــيــة  والــعــالــمــيــة  المحلية 
بشكل  القطري  للسوق  خاصة 
خــــــاص وشــــــهــــــادة عـــلـــى قـــوة 
السوق  ونمو  الوطني  اقتصادنا 

المحلي بشكل كبير ومتميز.
وأشـــــــار الـــســـيـــد حـــســـن عــلــي 
مــــحــــمــــد جــــــــــواد الـــــــجـــــــواد أن 
كبير  بإقبال  يحظى  المعرض 
لالفتتاح  األولــى  اللحظات  منذ 

مـــــا أعــــطــــى انــــطــــبــــاعــــاً رائــــعــــاً 
هذه  لنجاح  إيــجــابــيــاً  ومــؤشــراً 
وأنها  الــمــعــرض،  مــن  النسخة 
اإلطــالق  على  األفــضــل  ستكون 

لكل المشاركين والعارضين.
وقـــــــال الـــســـيـــد حـــســـن عــلــي 
أن  أود  الـــجـــواد:  جـــواد  محمد 
أشـــكـــر الــــدولــــة والــمــســؤولــيــن 
للسياحة  الــوطــنــي  والــمــجــلــس 
عــلــى دعــمــهــم لــلــمــعــرض وكــل 
حيث  تنظيمه،  على  القائمين 
إنــنــا أمــــام نــســخــة نــاجــحــة من 

المعرض تنظيمياً بكل المعايير 
للمعارض  العالمية  والمقاييس 
الدولية الكبرى، ونحن بدورنا 
السوق  فــي  خبرتنا  خــالل  مــن 
نسعى لتقديم األفضل واألجود 
األذواق  كــافــة  ونلبي  واألرقــــى 
جميع  يناسب  ما  أيضاً  ونقدم 
األعـــمـــار ويــتــنــاســب مـــع جميع 
وأتوقع  المختلفة،  المناسبات 
إقــــبــــاالً  ـــمـــعـــرض  ال يـــشـــهـــد  أن 

متميزاً.   
واخــتــتــم الــســيــد حــســن علي 

مــحــمــد جـــــواد الـــجـــواد حــديــثــه 
رائعة  تشكيالت  نعرض  قائالً: 
بالمعرض  بجناحنا  ومــمــيــزة 
حــصــريــاً  مــــرة   ألول  ـــعـــرض  تُ
ــــحــــدث  ـــــهـــــذا ال وخــــصــــيــــصــــاً ل
الــضــخــم، حيث تــنــوع األشــكــال 
والتصميمات  والــمــعــروضــات 
الرفيع،  الــذوق  ذات  المختلفة 
لذا أدعو الجميع لزيارة جناحنا 
بالمعرض للتعرف على المزيد 
مـــن مــعــروضــاتــنــا عـــن قــرب 
ورؤيـــــة تــصــمــيــمــاتــهــا الــفــريــدة 
وفخامتها  الــرائــعــة  وجــودتــهــا 

والتي ترضي كافة األذواق.
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والــتــطــلــعــات األذواق  ــة  ــاف ك لــنــلــبــي  ــقــة  عــري ــرة  ــب خ ــا  ــن ــدي ول الـــســـوق  فـــي  ــا  ــدن ــواجـــ ت عــلــى  ــحــرص  ن

علي محمد جواد الجواد

محمد حسن علي جواد الجواد

حسن علي محمد جواد الجواد



مجوهرات فرساي تعرض قطعاً مميزة وفريدة من نوعها

حسن الجابر: االفتتاح جاء فريداً حسن الجابر: االفتتاح جاء فريداً 
ونتوقع نجاحاً كبيراً للدورة الحاليةونتوقع نجاحاً كبيراً للدورة الحالية

كتب- أميمة بن عرفة:

تـــشـــارك مـــجـــوهـــرات فـــرســـاي فـــي مــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي دورتـــه 
خالله  من  تعرض  مميز  بجناح  عشرة  السابعة 
أفضل ما لديها من مجوهرات وساعات وأطقم 

وقطع نادرة.
ــــــدورة الـــــ ١٧  وحـــــول ال
السيد  أكــد  المعرض  مــن 
حـــســـن الــــجــــابــــر الـــمـــديـــر 
العام لمجوهرات فرساي 
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  أن 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
ـــيـــة  ـــحـــال فــــــي دورتــــــــــــه ال
جماهيرياً  إقباال  سيشهد 
يؤكد  الــذي  األمــر  ناجحاً، 
للشك  مــجــاالً  يـــدع  ال  بما 
في  يــســيــر  الــمــعــرض  أن 
الــطــريــق الــصــحــيــح، وهــو 
ـــــدورة  مـــا يــجــعــل هــــذه ال
اإلعــداد  حيث  مــن  أفضل 
والتنظيم وأيضا الماركات 
المعروضة،  والموديالت 

خــصــوصــا أنــنــا نــحــرص عــلــى عــــرض مــاركــات 
ومـــوديـــالت جــديــدة تــعــرض ألول مـــرة وهــذا 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  لرصيد  يضاف 
والساعات الذي استطاع بحسن تنظيمه وتميزه 
والموديالت  الماركات  من  الزخم  أن يأتي بهذا 

الرائعة والراقية التي تسر الناظرين إليها.

نسعى  الـــجـــابـــر:  حــســن  وأضــــــاف 
جـديـد  مـاهـو  كــل  إلـــى  الــوقـــــت  طـــوال 

والمجوهرات  الساعات  عـالـم  فـي  وفـريـد 
الدوحة  معرض  زوار  على  عـرضـهـا  أجـــل  مــن 
دائما  نضع  أننا  خاصة  والساعات،  للمجوهرات 
معايير وشروطا صارمة الختيار الماركات التي 
الـبـحـث  عملية  أخذت  ولذلك  قطر،  في  نمثلها 
انتقاء  بهدف  طـويـالً  وقتا 
األفــــضــــل واألجــــــــــود. أمـــا 
فــإن  الــعــام  لــهــذا  بالنسبة 
جناح مجوهرات فرساي 
مــاركــات  عـــدة  يـحـمـل 
ألول  نـقـدمها  جــديــدة 
مـرة لــزوار الـمـعـرض، 
ــافـــــة إلــــى مــاركــاتــنــا  إضـــ
وموديالتنا من مختلف 

الشركات العالمية.
وأكـــــد الـــجـــابـــر قــائــال: 
فــرســاي  مــجــوهـــــرات  إن 
الــمــعــرض  زوار  عــــــــودت 
ثمينة،  قطع  عــرض  على 
ونـــــحـــــن نـــــقـــــدم ابــــــتــــــداًء 

مــن الــيــوم وإلـــى انــتــهــاء الــمــعــرض مفاجآت 
اليوم  وكشفنا  الصـدد،  هـذا  في  عديدة 
بحضور عدد من الــزوار وعشاق عالم 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات عـــن الــعــديــد 

مـــن الــقــطــع الــثــمــيــنــة ألول مــــرة الــتــي 
نالت إعجاب الـــــــزوار نـــظـــرا لــجــودتــهــا 

وتـصـامـيـمـهـا.
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ً ـــا ــــ ـــي ـــم ـــال ـــــمـــــعـــــرض ع ــــة ال ــــان ــــك ــــــع م ــــب م ــــاس ــــن ــــت ــــــورة األنـــــــصـــــــــــــــاري: االفـــــتـــــتـــــاح كــــــــان رائـــــعـــــــــــــــــاً وي ـــــــ ن

مجـوهـرات بابيـــون عـالم فريـــد من اإلبـــداع مجـوهـرات بابيـــون عـالم فريـــد من اإلبـــداع 
متابعـة: أحمــد شــرف 

مصممة  األنـــــصـــــاري  نــــــورة  الـــســـيـــدة  أكــــــدت 
الــمــجــوهــرات الــقــطــريــة وصــاحــبــة مــجــوهــرات 
التنظيم  وحــســن  الفخامة  مـــدى  على  بــابــيــون، 
الفتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 
على  والقائمين  المسؤولين  لكل  الشكر  وقدمت 
للمجلس  الشكر  قــدمــت  كما  الــمــعــرض  تنظيم 
الوطني للسياحة على الجهود المبذولة وتذليل كل 
المشاركة  والشركات  العارضين  أمام  الصعوبات 
في المعرض بما يتناسب ويليق بحجم ومكانة 
المعرض عالمياً، ما أعطى صورة مشّرفة لكبرى 
الشركات العالمية وكان دليالً واضحاً على تطور 
نجاحاته  ومواصلة  اآلخـــر،  بعد  عاماً  المعرض 
المتتالية، حيث يحظى المعرض باهتمام عالمي 
والعاملة  المصنعة  الشركات  كبرى  من  خــاص 
والساعات  المجوهرات  من  الرفاهية  عالم  في 
في  الشهيرة  التجارية  العالمات  ذات  الفاخرة 

األسواق العالمية.
وقالت األنصاري: نحن في مجوهرات بابيون 
في  جديد  ماهو  كل  تقديم  على  دائــمــاً  نحرص 
عالم المجوهرات الفريدة، حيث نسعى لعرض 
قطع نادرة من حيث التصميم المبتكر والذوق 
والتنوع، والتي تعد خصيصاً للكشف عنها بجناحنا 
الخاص كل عام من المعرض، حيث إن المرأة 
في  المستوى،  ورفيع  راٍق  بذوق  تتمتع  القطرية 
اقتناء المجوهرات، وتسعى بشغف للحصول على 
ذات  المجوهرات  من  ومبتكر  فريد  ماهو  كل 
الطابع والرونق الخاص ولديها ثقافة ووعي لما 
يناسبها من حيث الجودة العالمية والذوق الرفيع 

والفخامة.
يحظى  أن  أتــوقــع  قــائــلــة:  حديثها  واختتمت 
المعرض في دورته الحالية بإقبال كبير ونجاح 
غير مسبوق للشركات المشاركة والعارضة محلياً 
ودولياً، وسيعطي انطباعاً إيجابياً على مدى قوة 

ومتانة اقتصادنا، ونجاح وتميز السوق القطري 
عالمياً. 

وستظل مجوهرات بابيون دائماً عنواناً للرقي 
والتميز وعالًما فريداً من اإلبداع.

مجموعة البرواز وعمري قطر:

جديدة  مجموعة  بابيون  مجوهرات  ابتكرت 
القطرية  الــمــرأة  ذوق  مــن  مستحواه  ومــمــيــزة 
القرن  من  الثمانينيات  و  السبعينيات  فترة  في 
البرواز)  (مجموعة  المجموعة  واســم  الماضي، 
فـــكـــرة الــتــصــمــيــم هـــو عــمــل إطـــــار مـــن الــذهــب 
الكريمة  واألحجار  واللؤلؤ  باأللماس  ومزخرف 
وفـــكـــرة اإلطـــــار مــســتــوحــاة مـــن زخـــرفـــة الــفــن 
اإليـــطـــالـــي الــجــمــيــل، وفــــي داخـــــل اإلطــــــار قمنا 
بكتابة آية الكرسي على لوح من الذهب، وعملنا 
وااللتزام  الجميلة  اللمسات  وضع  على  جاهدين 
بدقة التفاصيل وبجودة التصنيع وهذا ما تميزنا 

به في مجوهرات بابيون. 

ونفخر بابتكار مجموعة أخرى لتعزيز فكرة 

االنتماء للوطن والفخر بالتاريخ والتراث والثقافة 

(عمري  مجموعة  وهــي  الحبيبة،  قطر  لــدولــة 

من  المجموعة  على  العمل  بــدأنــا  حيث  قــطــر)، 

يناير٢٠١٩، وتم تدشين المجموعة في سبتمبر 

٢٠١٩، وهي عبارة عن إسوارة من الذهب معلق 

بها خارطة وعلم قطر وبعض المعالم التاريخية 

(قلعة  قطر  دولـــة  بها  تميزت  الــتــي  والثقافية 

الـــزبـــارة، بــرج الــســاعــة، مــركــز فــنــار) باإلضافة 

إلــى إســــوارة أخـــرى مرصعة بــاأللــمــاس وحجر 

الجرانيت إلبراز لون علم قطر. 
المجموعة  لــهــذه  التسويقية  الــفــكــرة  وكــانــت 
هـــي: #عـــمـــري_قـــطـــر_ويـــن_مـــا_نـــروح، حيث 
يمكن ارتــداء هذه األســاور بشكل يومي للذهاب 
إلى العمل والخروج مع الصديقات وأيًضا للسفر 
إلضــفــاء الـــروح الوطنية فــي كــل وقــت وفــي كل 

مكان وفي جميع األوقات والمناسبات.

5
الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م

 المعرض يحظى 
باهتمام خاص 

من كبرى 
الشركات العالميـة 
والعالمات التجارية 

تعـرض قطعـاً نـادرة وفريدة تُعـبـّر عن أنـوثـة مرهـفـة



كتب ـ عاطف الجبالي:

خالد  الشيخ  معالي  افتتح 
بـــن خــلــيــفــة بـــن عــبــدالــعــزيــز 
مــجــلــس  رئــــيــــس  ثــــانــــي  آل 
ـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة،  ال
ظهر امس ، النسخة السابعة 
الدوحة  معرض  من  عشرة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
ـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٢٩  وال
فــــبــــرايــــر الــــــجــــــاري  وذلـــــك 
للمعارض  الـــدوحـــة  بــمــركــز 

والمؤتمرات.
وقــــــــــام مـــــعـــــالـــــي رئــــيــــس 
ــــــــــــــــوزراء وزيــــــر  مــــجــــلــــس ال
أجنحة  في  بجولة  الداخلية 
على  خاللها  اطلع  المعرض، 
المعروضة  المقتنيات  أبــرز 
القطرية  الشركات  قبل  من 
والـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــشـــاركـــة فــي 
معاليه  اطلع  كما  المعرض، 
على أهم التصاميم الجديدة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 

واألحجار الكريمة النادرة.
حــضــر االفــتــتــاح عـــدد من 
أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الــشــيــوخ 
والوزراء، وعدد من أصحاب 
الـــــســـــعـــــادة أعـــــضـــــاء الـــســـلـــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــمــعــتــمــديــن 
كبار  من  وعــدد  الدولة  لدى 
المسؤولين ورجال األعمال، 

وممثلو الشركات العارضة.
أكبر  السيد  ســعــادة  وقـــال 
الباكر األمين العام للمجلس 
والرئيس  للسياحة  الــوطــنــي 
ـــمـــجـــمـــوعـــة  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي ل
القطرية:  الجوية  الخطوط 
ــــــدوحــــــة  يـــــعـــــد مــــــعــــــرض ال
أحد  والساعات  للمجوهرات 
أهـــم وأكــبــر الــفــعــالــيــات في 
قــطــر، حــيــث يــوفــر لــلــزوار 

فــــرصــــة تــــجــــربــــة الــــجــــودة 
والـــحـــرفـــيـــة، الــمــتــمــثــلــة في 
من  المصنوعة  القطع  مئات 
األحجار  أنــواع  وأنقى  أفضل 
الــكــريــمــة فــي الــعــالــم، تحت 
سقف واحد. كما إنه يساهم 
من  اآلالف  اســتــقــطــاب  فـــي 
الـــســـيـــاح إلــــى قــطــر ســنــويــاً، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــمــشــاهــيــر 
واإلعـــــــالم والـــمـــؤثـــريـــن فــي 

المجوهرات  صناعة  مجال 
والساعات.

أضـــــــاف: يــشــهــد الــقــطــاع 
على  متسارعاً  نمواً  السياحي 
المنتجات  تــطــويــر  مــســتــوى 
وهو  السياحية،  والــتــجــارب 
مــا يــتــحــقــق بــفــضــل الــتــعــاون 
الــــمــــثــــمــــر بـــــيـــــن مـــخـــتـــلـــف 
ــــى رأســــهــــم  الـــــشـــــركـــــاء وعــــل
للسياحة،  الوطني  المجلس 

مسترشدين بأهداف التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة ورؤيـــــــة قــطــر 

الوطنية ٢٠٣٠.
ـــــمـــــعـــــرض  ويــــــحــــــظــــــى ال
بـــدعـــم عـــــدد مــــن الـــشـــركـــاء 
فـــي مــقــدمــتــهــم بــنــك قطر 
بــصــفــتــه   (QNB) الـــوطـــنـــي 
والخطوط  رســمــي،  الــراعــي 
بصفتها  الــقــطــريــة  الــجــويــة 
شـــريـــك الـــطـــيـــران، وفــنــدق 

ماركيز  مــاريــوت  دبليو  جي 
سيتي سنتر الدوحة، شريك 
والفردان  الرسمي،  الضيافة 
ـــــف، وســــوذبــــيــــز  ـــــي ـــــومـــــوت ات

انترناشيونال ريالتي قطر. 
الجوية  الــخــطــوط  وتــقــدم 
ــقــطــريــة عــــروضــــاً خــاصــة  ال
ـــى الـــــدرجـــــة الــســيــاحــيــة  عـــل
ودرجــــــــة رجــــــال األعــــمــــال، 
حــــتــــى آخـــــــر شــــهــــر مـــــارس 

ــــــرحــــــالت،  ــــى جــــمــــيــــع ال عــــل
وذلـــك بــهــدف جــذب الـــزوار 
مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
الدوحة  بمعرض  لالستمتاع 

للمجوهرات والساعات.
ــــمــــعــــرض  كـــــمـــــا شـــــهـــــد ال
من  عــدد  مشاركة  اســتــمــرار 
أهـــــم الــــشــــركــــات الــقــطــريــة 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: 
مــــــجــــــوهــــــرات الــــــــفــــــــردان، 

ومــــــجــــــوهــــــرات الــــمــــاجــــد، 
وعـــلـــي بــــن عـــلـــي الجــــــوري، 
ـــمـــجـــوهـــرات األمـــيـــريـــة،  وال
إيــــــســــــت،  ون  وفـــــيـــــفـــــتـــــي 
ومــــــجــــــوهــــــرات الــــمــــفــــتــــاح، 

والصالون األزرق. 
عــــالمــــات   ٥ وتـــــــشـــــــارك 
وهـــي  مـــــرة  ألول  تـــجـــاريـــة 
مــــــجــــــوهــــــرات «أيـــــــتـــــــش»، 
للمجوهرات»،  كلثم  و»دار 

مـــجـــوهـــرات «كـــامـــيـــلـــوت»، 
ومــــجــــوهــــرات «كـــلـــيـــر دي 
لــــــــون»، «عــــشــــق الــــحــــروف 

للفنون».

فعاليات مميزة

ـــيـــات  ـــــــــرز فـــعـــال ومــــــــن أب
معرض  مــن   ١٧ الـــ  النسخة 
الــــــــدوحــــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات 
ــــــــســــــــاعــــــــات، مــــشــــاركــــة  وال
نــــــــــــادي قـــــطـــــر لــــلــــســــاعــــات 
حــيــث يــعــرضــون مــجــمــوعــة 
مـــــن الـــمـــقـــتـــنـــيـــات الـــــنـــــادرة 
ـــمـــحـــدودة  واإلصـــــــــــــدارات ال
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الــجــلــســات 
الــعــمــل.  وورش  الــنــقــاشــيــة 
ــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة  كــــمــــا ســــت
«أوبــجــكــتــيــف أورلـــوجـــري» 
الــفــرنــســيــة الــمــرمــوقــة الــتــي 
متنوعة  عــمــل  ورش  تــقــدم 
الساعات  تلميع  ورشــة  منها 
المجموعة  تنظمها  والــــذي 
الــــشــــرق  فــــــي  مــــــــرة  ألول 

األوسط.
بــالــشــراكــة   UNI وتــعــقــد 
 De Beers مــــعــــهــــد   مــــــع 
 Group of Diamonds
«فـــن  بـــعـــنـــوان  عـــمـــل  ورش 
النادر  االلماس  عن  الندرة» 
خـــــــالل مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
الــخــبــيــرة  بــمــشــاركــة   ،٢٠٢٠

العالمية «ريتشيل سهر».  
ــــمــــعــــرض  ويــــســــتــــقــــبــــل ال
الساعة  مــن  يومياً  جمهوره 
مــســاء   ١٠ وحــتــى  ظـــهـــًرا   ١٢
 ٢٩ الموافق  السبت  يوم  حتى 
الجمعة  يــوم  ماعدا  فبراير، 
يــفــتــتــح  حـــيـــث  فـــبـــرايـــر   ٢٨
ـــــدءاً من  ـــوابـــه ب الــمــعــرض أب
الــســاعــة ٤ عــصــًرا وحــتــى ١٠ 

مساء.

رئيس الوزراء يفتتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
معاليه تفقد أجنحة الشركات القطرية والعالمية

ــــر  ــــط ق إلـــــــــــــــى  ـــــــــاح  ـــــــــي ـــــــــس ال آالف  يــــــســــــتــــــقــــــطــــــب  ـــــــــرض  ـــــــــع ـــــــــم ال الــــــــــبــــــــــاكــــــــــر: 

ـــــــــارس ــــــة م ــــــاي ــــــه ــــــى ن ــــــت ــــــة تــــــــقــــــــدم عـــــــــــروضـــــــــــاً خــــــــاصــــــــة ح ــــــري ــــــط ــــــق ـــــــوط ال ـــــــط ـــــــخ ال

ــــــــــاري ــــــــــج ال فــــــــــبــــــــــرايــــــــــر   ٢٩ ــــــــى  ــــــــت ح تــــــســــــتــــــمــــــر  ـــــــــــــــــــــــــ١٧  ال ـــــــة  ـــــــخ ـــــــس ـــــــن ال

تـــشـــهـــد نـــســـخـــة هــــــذا الـــــعـــــام مــن 
الـــمـــعـــرض مـــشـــاركـــة عــــدة عــالمــات 
مثل  مـــــرة،  ألول  عــالــمــيــة  تــجــاريــة 
«دولتشي أند غابانا» و «نوس» التي 
تــشــارك ضــمــن جــنــاح عــلــي بــن علي 

الجوري.
كـــمـــا تـــــشـــــارك عــــالمــــة األلــــمــــاس 
مــرة  ألول  بـــيـــرز»  «دي  الــشــهــيــرة 
ضمن  وذلــك  المعرض  فعاليات  في 
األول  متجرها  الفتتاح  استعداداتها 

في قطر في مول الحزم.

ـــتـــجـــاريـــة  وتــــــشــــــارك الــــعــــالمــــة ال
اإليطالية «ليونور» التابعة لمجموعة 
ــيــتــيــف أنـــــد ســـرفـــيـــس جـــولـــري  كــري
وتشارك  المعرض  في  األولى  للمرة 
ضـــمـــن جــــنــــاح «جـــــــواهـــــــر»، وتـــعـــد 
هـــذه الــمــشــاركــة هــي الــظــهــور األول 
المنطقة،  فــي  لــيــونــور  لــمــجــوهــرات 
وتهدف إلى تقديم مجموعة فريدة 
واألحجار  الراقية  المجوهرات  من 
مختلفة  وأحـــجـــام  بـــألـــوان  الــكــريــمــة 
بــمــا فـــي ذلــــك األســـــــاور، والــقــالئــد، 

أن  يتوقع  والــخــواتــم.كــمــا  واألقــــراط، 
يشهد الجناح الهندي إطالق مجموعة 
«آيــــرا» لــلــمــجــوهــرات والــتــابــعــة لــدار 

مجوهرات آمايرا الهندية.
الشهير  الساعات  عالمة  وتــشــارك 
«رولــــكــــس» بــمــوديــالتــهــا الــشــهــيــرة، 
 P٠١ بساعتها  «تــيــدور»  تشارك  كما 
عالمية،  جــوائــز  عــدة  على  الحاصلة 
وتـــعـــرض «شـــانـــيـــل» مــنــتــجــاتــهــا في 
من  تصميمه  مستوحى  خاص  جناح 
عدد  إلــى  باإلضافة  الكامليا،  زهــرة 

مـــن الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة 
«فيفتي  مظلة  تحت  تــشــارك  والــتــي 

ون إيست».
وتــــــــــشــــــــــارك جـــــــــواهـــــــــر عـــــمـــــان 
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات، إحـــــــــــدى أقـــــــدم  ـــــل ل
في  المتخصصة  التجارية  العالمات 
ــفــاخــرة فـــي عــمــان،  الــمــجــوهــرات ال
تصميماتها  أشــهــر  مـــن  بــمــجــمــوعــة 
أسرار،  مشوق،  دوبل  تتضمن  والتي 
أوربيت، نجوم، باإلضافة إلى أحدث 

مجموعاتها والتي تأتي باسم دينار.

عالمات تجارية عالمية تشارك ألول مرة

تــــشــــهــــد الــــنــــســــخــــة الـــســـابـــعـــة 
عــشــر مـــن الـــمـــعـــرض مــشــاركــة 
الجناح  هــمــا،  دولــيــان  جــنــاحــان 
مرة  ألول  ينظم  والذي  التركي 
فــــي تــــاريــــخ الـــمـــعـــرض ويــضــم 
تــركــيــة،  تـــجـــاريـــة  عـــالمـــات   ١١
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عـــــودة الــجــنــاح 

الهندي للسنة الثانية على التوالي 
تـــجـــاريـــة،  عــــالمــــة   ٢٨ ويــــضــــم 
وســــيــــعــــرض الــــجــــنــــاح الـــهـــنـــدي 
من  ومــمــيــزة  واســعــة  تشكيالت 
أحــــــدث وأرقـــــــى الـــمـــجـــوهـــرات 
الـــهـــنـــديـــة الــــتــــي تـــنـــاســـب كـــافـــة 

والمناسبات. األذواق 

شـــــاركـــــت الـــمـــمـــثـــلـــة الـــهـــنـــديـــة 

الــشــهــيــرة «ســـونـــام كـــابـــور»، في 

مــراســم افــتــتــاح مــعــرض الــدوحــة 

بصفتها  والــســاعــات  للمجوهرات 

الوجه اإلعالني للحملة الترويجية 

الــتــي أطــلــقــهــا الــمــجــلــس الــوطــنــي 

إقليمية  ســـوق   ١٦ قــي  للسياحة 

وعالمية، تحت عنوان «رحلة إلى 

الجمال»، وتستهدف الوصول إلى 

٤٥٠ مليون شخص حول العالم.

جناحان دوليان للمجوهرات 
التركية والهندية

حملة إعالنية تستهدف 
تــــقــــام مـــــبـــــادرة الــمــصــمــمــيــن ٤٥٠ مليون شخص

الــرابــع  لــلــعــام  الــشــبــاب  القطريين 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، تـــحـــت الـــرعـــايـــة 
مجلس  رئــيــس  لمعالي  الــكــريــمــة 
الشيخ  الــداخــلــيــة،  ووزيـــر  الـــوزراء 
عبدالعزيز  بــن  خليفة  بــن  خــالــد 
مــعــرض  يـــعـــد  حـــيـــث  ثــــانــــي،  آل 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الـــمـــنـــصـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا 

هــــذه الـــمـــبـــادرة الـــهـــامـــة، لــدعــم 
وتسلط  الــقــطــريــيــن،  الــمــبــدعــيــن 
الـــــضـــــوء عــــلــــى أبــــــــرز أعـــمـــالـــهـــم 
وإنــــجــــازاتــــهــــم، وتــمــكــيــنــهــم مــن 
وابتكاراتهم  تصاميمهم  عــرض 
ــــــى جــــانــــب أشــــهــــر الــــعــــالمــــات  إل
الـــتـــجـــاريـــة وألــــمــــع األســــمــــاء فــي 
عـــالـــم الـــرفـــاهـــيـــة. ويـــشـــارك في 
مــصــمــًمــا   ١٨ ـــعـــام  ال هــــذا  نــســخــة 

خمسة  بينهم  من  مبدًعا،  قطرياً 
للمرة  تــشــارك  قــطــريــة  مــواهــب 

األولى.
ــــعــــالمــــات  ــــمــــة ال وتـــــضـــــم قــــائ
ــابــعــة لــلــمــصــمــمــيــن  ــت الـــتـــجـــاريـــة ال
الــقــطــريــيــن الــشــبــاب الــمــشــاركــيــن 
 ١١ عــــــــــــــودة  الـــــــمـــــــعـــــــرض  فـــــــــي 
ــــة تــــشــــمــــل  كــــالً  ــــجــــاري عـــــالمـــــة ت
مــــن مــــجــــوهــــرات «تـــريـــفـــيـــلـــو»، 

البوعنين»،  «غــادة  ومجوهرات 
ومـــجـــوهـــرات «غـــنـــد»، و»لــيــلــى 
عــصــام لــلــمــجــوهــرات الــراقــيــة»، 
و»هـــــــــــيـــــــــــرات لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات 
«نــوف»،  ومجوهرات  الراقية»، 
ـــغـــال  و «ال كـــــــو»،  انــــــد  و»ســــــــــارة 
ـــمـــجـــوهـــرات»، ومـــجـــوهـــرات  ـــل ل
«ثمين»،  ومجوهرات  «مــداد»، 

«حصة». ومجوهرات 

دعم مصممي المجوهرات القطريين
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لقطات من افتتاح رئيس الوزراء معرض الدوحة للمجوهرات والساعات



تحت مظلة مجوهرات الماجد

ـــوعـــة ـــن ـــت ـــم ـــفـــة وال ـــل ـــمـــخـــت ــــــــــدار لــــعــــرض أفــــخــــم الــــتــــحــــف ال ـــحـــمـــســـون لــــمــــشــــاركــــة ال ـــت ـــل الـــــمـــــاجـــــد: م ـــي جـــم
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إبداعات «أي دبليو سي شافهاوزن» تتألق في معرض المجوهرات والساعات
كتب- عبداهللا نور

الــســاعــات  دار  ســــي،  ــيــو  ــل دب أي  تـــشـــارك 
السويسرية الراقية، بالتعاون مع مجوهرات 
الماجد شريكها الدائم في قطر، في معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠، حيث 
تتحضر دار أي دبليو سي لعرض بعض من 
المحدودة  الكمية  ذات  مجموعاتها  أفخم 

في معرض الدوحة هذا العام. 
اكتشاف  الساعات  جمع  لــهــواة  وسيتسنى 
المفضلة  ساعاتهم  وشــراء  جديدة  طــرازات 
عرض  سيتم  المجموعات.  هذه  ضمن  من 
بورتوغيرز  مجموعتي  ساعات  من  العديد 
«بورتوغيزر  ساعة  فيها  بما  وبورتوفينو، 
 Portugieser «توربيون ميستير ريتروغراد
 Tourbillon Mystère Rétrograde

(مــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــع. 

عرض  وظيفة  تحتضن  التي   (IW٥٠٤٦٠٢
إلى  للخلف  يقفز  الـــذي  الــتــراجــعــي  الــتــاريــخ 
الذي  الشهر  من  الـــ٣١  بعد  الشهر  من  األول 
ســبــقــه، كــمــا أن ثــمــة وظــيــفــة الفــتــة أخــرى 
مــع هــذه الــســاعــة، تتمثل فــي الــعــرض غير 
االعتيادي للتوربيون الطائر المؤلف من ٨٢ 

قطعة، كرقم يرى النور في شكل «١٢». 
كونستانت- «بــورتــوغــيــزر  نسخة  وتــبــرز 
 Portugieser«ًعــامــا توربيون» «١٥  فورس 
 Constant-Force Tourbillon Edition
الفنية  المعالم  من  كواحدة   ،«Years ١٥٠»
المعرض  في  عليها  الضوء  تسليط  يتم  التي 
 ،Jubilee.«جــوبــيــلــي» مجموعة  ضمن  من 
بعلبة  الــمــحــدود  الــطــراز  هـــذا  يتميز  حــيــث 
بــالتــيــنــيــة، ومــيــنــاء أزرق مــع إنــجــاز الــطــالء 

وعقارب مطلية بالروديوم. 
وتــــعــــتــــبــــر ســــــاعــــــة «بـــــورتـــــوغـــــيـــــزر 
دايت- ديــجــيــتــال  كــالــنــدر  بــيــربــتــشــويــل 
 Portugieser Perpetual َمــنــس» 
 ،Calendar Digital Date-Month
مع  الـــدائـــم  للتقويم  رائـــعـــاً  نــمــوذجــاً 
من  المكونة  الكبيرة  شاشاتها 
رقـــمـــيـــن لـــلـــتـــاريـــخ والــشــهــر 

وعرض للسنة.
وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــك، 
جميل  السيد  عّلق 
ـــــــــمـــــــــاجـــــــــد،  ال
نـــائـــب رئــيــس 
مــــجــــوهــــرات 
الــــــــمــــــــاجــــــــد، 
وكـــــيـــــل 

«نحن  قــائــالً:  قطر  فــي  ســي  دبليو  أي  دار 
سي  دبــلــيــو  أي  دار  لــمــشــاركــة  مــتــحــمــســون 
فـــي هــــذه الــنــســخــة مـــن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
للمجوهرات والساعات. هذه فرصة إلعطاء 
هــــــواة جـــمـــع الـــســـاعـــات مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 
وواضحة عن إرث دار أي دبليو سي وعرض 
لمجموعة  التابعة  التحف  أفخم  من  بعض 
المختلفة  ســي  دبــلــيــو  أي  ســاعــات  عــائــالت 

والمتنوعة».
للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويحتضن 
عــالمــة   ٥٠٠ مـــن  أكــثــر   ،٢٠٢٠ والـــســـاعـــات 
تــجــاريــة عــالــمــيــة فـــاخـــرة وأرقـــــى األعــمــال 
إلى  الفريدة  وقطعها  المميزة  واإلصــدارات 
جانب أشهر المصممين المحليين الناشئين، 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز  في 
كـــل عـــــام. وتــســتــنــد الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 
العام  نسخة  من  متألق  إرث  إلــى  المعرض 
الــمــاضــي، الــتــي شــهــدت مــشــاركــة عــالمــات 
واستقطبت  دول   ١٠ من  أكثر  من  تجارية 

٢٤٠٠٠ زائر تقريباً. 

التقدم والحرفية 

الــســاعــات  صــانــع  ســافــر   ،١٨٦٨ عـــام  فـــي 
األمريكية ورجل األعمال فلورنتين أريوستو 
جــونــز مـــن بــوســطــن إلــــى ســويــســرا وأســـس 
شـــركـــة الـــســـاعـــات 
في  الدولية 

شـــافـــهـــاوزن. كــــان حــلــمــه هـــو الــجــمــع بين 
أســـالـــيـــب الــتــصــنــيــع األمــريــكــيــة الــمــتــقــدمــة 
السويسرية  الساعات  صناعة  في  والحرفية 
لصنع أفضل ساعات الجيب في عصره. من 
خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج 
الهندسة الفريد لـدار أي دبليو سي فحسب، 
اإلنــتــاج الــمــركــزي للساعات  بــل أنــشــأ أيــضــاً 

الميكانيكية في سويسرا. 
تــاريــخــهــا،  مـــن  عـــامـــاً   ١٥٠ مـــــدار  عــلــى 
اكتسبت دار أي دبليو سي شافهاوزن سمعة 

فــي خــلــق تــعــقــيــدات وظــيــفــيــة، ال سيما 
كــرونــوغــرافــات وتــقــويــمــات، والــتــي 

وسهولة  والــقــوة  بــالــبــراعــة  تتسم 
دبــلــيــو  أي  تــعــتــبــر  االســـتـــخـــدام. 
ســي الــيــوم رائــدة فــي استخدام 

والسيراميك،  التيتانيوم 
وهــــــي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
تــصــنــيــع عــلــب الــســاعــات 
الفنية الهندسية للغاية 
الــمــصــنــوعــة مـــن مـــواد 

ألومينايد  مثل  متطورة 
والسيراتانيوم.  التيتانيوم 

بــتــفــضــيــل مــبــدأ «الــشــكــل 
ـــفـــة» أكــثــر  ـــوظـــي يـــتـــبـــع ال
مــــن الــــزخــــرفــــة، تــجــســد 

ـــــــــــــداعـــــــــــــات الــــــشــــــركــــــة  إب
الــــــســــــويــــــســــــريــــــة لــــصــــنــــاعــــة 

صاحبها  أحــالم  الــخــالــدة  الــســاعــات 
ــتــهــا عــيــر  وطــمــوحــاتــهــا أثـــنـــاء رحــل

الحياة. 
الــــمــــواد  ســـــي  ـــيـــو  ـــل دب أي  تـــنـــتـــقـــي 

لتقليل  إجـــــراءات  وتــتــخــذ  بــمــســؤولــيــة 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــيــئــة، وخـــلـــق الــســاعــات 
لتستمر  صممت  التي  جوهرياً  المستدامة 
لـــألجـــيـــال. تــفــخــر الـــشـــركـــة بــتــدريــب 
المستقبل،  ومهندسي  ساعات  صناع 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــر بــيــئــة عمل 
مــــمــــتــــازة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــوظـــفـــيـــن. 

مع  أيـــضـــاً  ســـي  دبــلــيــو  أي  تـــشـــارك 
الــمــنــظــمــات الـــتـــي تــعــمــل عــالــمــيــاً 

لدعم األطفال والشباب.

ن حــلــمــه هـــو الــجــمــع بين 
األمــريــكــيــة الــمــتــقــدمــة  يــع
السويسرية  الساعات  صناعة 
عات الجيب في عصره. من 
لك، لم يرسي األساس لنهج 
لـدار أي دبليو سي فحسب،  د
اإلنــتــاج الــمــركــزي للساعات  ــاً 

سويسرا.  في
تــاريــخــهــا،  مـــن  عـــامـــاً   ١٥٠ دار 
أي دبليو سي شافهاوزن سمعة 

تــعــقــيــدات وظــيــفــيــة، ال سيما 
رافــات وتــقــويــمــات، والــتــي 

وسهولة  والــقــوة  بــراعــة 
دبــلــيــو  أي  تــعــتــبــر  ــدام. 
وم رائــدة فــي استخدام 

والسيراميك،  وم 
ي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
عــلــب الــســاعــات  يــع
الهندسية للغاية  ة
صــنــوعــة مـــن مـــواد 

ألومينايد  مثل  طورة 
والسيراتانيوم.  يتانيوم 

يــل مــبــدأ «الــشــكــل 
ـــفـــة» أكــثــر  ـــوظـــي ل
زخــــرفــــة، تــجــســد 

ـــــــــــــات الــــــشــــــركــــــة 
ــســــــريــــــة لــــصــــنــــاعــــة 

صاحبها  أحــالم  الــخــالــدة 
ــتــهــا عــيــر  ـاتــهــا أثـــنـــاء رحــل

الــــمــــواد  ســـــي  ـــيـــو  ـــل دب أي  ي 
لتقليل إجـــــراءات  وتــتــخــذ  ة

الــســاعــات  وخـــلـــق ة، ئ

Portugieser ير ريتروغراد» ي rون
Tourbillon Mystère Rétrograde

(مــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــع. 

بعلبة  الــمــحــدود  الــطــراز  هـــذا يتميز حــيــث
بــالتــيــنــيــة، ومــيــنــاء أزرق مــع إنــجــاز الــطــالء 

وعقارب مطلية بالروديوم. 
وتــــعــــتــــبــــر ســــــاعــــــة «بـــــورتـــــوغـــــيـــــزر 
دايت- ديــجــيــتــال  كــالــنــدر  بــيــربــتــشــويــل 
Portugieser Perpetual َمــنــس» 
،Calendar Digital Date-Month
مع  الـــدائـــم  للتقويم  رائـــعـــاً  نــمــوذجــاً 
من المكونة  الكبيرة  شاشاتها 
رقـــمـــيـــن لـــلـــتـــاريـــخ والــشــهــر 

ضلل وع

إل الفريدة  وقطعها  المميزة  واإلصــدارات
جانب أشهر المصممين المحليين الناشئين
والمؤتمرات للمعارض  الدوحة  مركز  في 
عـــــام. وتــســتــنــد الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من كـــل
العام نسخة  من  متألق  إرث  إلــى  المعرض 
الــمــاضــي، الــتــي شــهــدت مــشــاركــة عــالمــات
واستقطبت دول   ١٠ من أكثر  من  تجارية 

٢٤٠٠٠ زائر تقريباً. 

التقدم والحرفية 

الــســاعــات صــانــع ســافــر   ،١٨٦٨ عـــام فـــي 
أل ل ة األمريك

ي
بــتــف
يـــت
م
إ

نيو ي
تــفــضــي
ــ ـــتـــبـــع ال
مــــن الــــز
ـــــــــــــداعــ إب
الــــــســــــويــــــ
الــســاعــات
وطــمــوحــا

الحياة. 
تـــنـــتـــقـــي
مــســؤولــيــة

وعرضللسنة.
وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــك، 
جميل  السيد  عّلق 
ـــــــــمـــــــــاجـــــــــد،  ال
نـــائـــب رئــيــس 
مــــجــــوهــــرات 
الــــــــمــــــــاجــــــــد، 
وكـــــيـــــل 

ت ع
األعمال فلورنتين أريوستو  األمريكية ورجل
جــونــز مـــن بــوســطــن إلــــى ســويــســرا وأســـس 
شـــركـــة الـــســـاعـــات 
في  الدولية 

ا

ق وخ عــلــى الــبــيــئــة،
لتستمر  صممت  التي  جوهرياً 
ل. تــفــخــر الـــشـــركـــة بــتــدريــب 
المستقبل،  ومهندسي  ساعات 
ضــافــة إلـــى تــوفــيــر بــيــئــة عمل
تــــازة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــوظـــفـــيـــن. 

مع  أيـــضـــاً  ســـي  دبــلــيــو  أي  ك 

يــمــات الـــتـــي تــعــمــل عــالــمــيــاً ل ي
ألطفال والشباب.

ـيــ بــمــســؤو
ـأثــيــرهــا ع

ج مستدامة
لـــألجـــيـــال
س صناع 
بــاإلض
مــــمــــت
ا ش ت

بــ
تــأ
الم

رك
ــظــ
لدعم األ

تـــشـــار
ــ الــمــن
لدعم
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بإطار مطلي بمزيج زاٍه من اللونين العنابي واألبيض اللؤلؤيبإطار مطلي بمزيج زاٍه من اللونين العنابي واألبيض اللؤلؤي

«تاغ هوير»  تعلن عن أول إصدار محدود لساعاتها في قطر«تاغ هوير»  تعلن عن أول إصدار محدود لساعاتها في قطر

كتب- عبداهللا نور

 ،TAG Heuerهــــويــــر تــــاغ  ــنــت  أعــل
عــالمــة صــنــاعــة الــســاعــات الــســويــســريــة 
ــفــاخــرة، طـــرح أول إصــــدار مــحــدود  ال
لساعاتها في قطر. ويتميز هذا اإلصدار 
المحدود الخاص من ساعة جي أم تي 
 MT Aquaracer special) أكواريسر 
من  الــمــســتــوحــى   (limited edition
ألــــــوان الــعــلــم قــطــر «األدعـــــــم» بــإطــار 
العنابي  اللونين  من  زاٍه  بمزيج  مطلي 
عليه  يضفي  الـــذي  الــلــؤلــؤي   واألبــيــض 

اســـتـــخـــدام األرقــــــــام الـــعـــربـــيـــة مـــزيـــداً 
مــن الــجــمــال. تــعــد ســاعــات جــي أم تي 
دقيقة  ميكانيكية  ســاعــات   (GMT)
في  لــتــمــّيــزهــا  كــبــيــرة  بشعبية  تــحــظــى 
ويمثل  ثــانــيــة.  تــوقــيــت  منطقة  عـــرض 
هــــذا اإلصـــــــدار الـــمـــحـــدود الــمــخــصــص 
لدولة قطر نموذجاً مميزاً ألنه يعرض 
العربية.  بــاألرقــام  ساعة   ٢٤ الـــ  توقيت 
التوقيت  منطقة  خــيــار  وجـــود  أّن  كما 
ومريحاً  سهالً  الثانية يضمن استخداماً 
يرغبون  الــذي  القطريين  للمسافرين 
المحلي  الــتــوقــيــت  مــعــرفــة  فـــي  دومـــــاً 

ــــــرز مـــا يــمــّيــز هــذه  فـــي وطـــنـــهـــم. وأب
الــســاعــة هــو أنــهــا تــــزدان بــنــقــش خــاص 
أفق  يمثل  الخلفي  غطائها  على  موجود 
مــديــنــة الــدوحــة الـــذي ُحــفــر عــلــى ٢٠٠ 
ســاعــة فــقــط، وســيــكــون هـــذا اإلصــــدار 
الــمــحــدود مــن ســاعــة أكــواريــســر متاحاً 
الــدوحــة  مــعــرض  فــي  الــمــســبــق  للطلب 

للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠. 
وتــــــتــــــمــــــّيــــــز ســـــــاعـــــــة أكـــــــواريـــــــســـــــر 
يبلغ  الـــتـــي  الــمــذهــلــة   (Aquaracer)
قــطــرهــا ٤٣ مـــم بــمــيــنــا أســـــود الـــلـــون، 
الفريدة  العربية  األرقـــام  عليه  تضفي 

الـــمـــوجـــودة عــلــى اإلطــــــار مــــزيــــداً مــن 
لعرض  نــافــذة  على  وتحتوي  الــجــمــال، 
التاريخ توجد عند مؤشر الساعة ٣ على 
عند  توجد  التي  المثلث  وعالمة  المينا، 
عــلــى اإلطـــار  مــؤشــر الــســاعــة ١٢ ظــهــراً 
وذلك لقراءة الوقت بوضوح. باإلضافة 
إلــى قــدرتــهــا على مــقــاومــة الــمــاء حتى 
النسخة  هــذه  تحافظ  متر،   ٣٠٠ عمق 
الـــمـــحـــدودة عــلــى مـــواصـــفـــات الــغــوص 
الــشــهــيــرة الـــتـــي تــنــفــرد بــهــا مــجــمــوعــة 
ـــــــســـــــر(Auquaracer) بــوجــود  أكـــــــواري
المقاوم  الفوالذ  من  المصنوع  سوارها 

للصدأ بما فيه وصلة للغوص، ومشبك 
قابل للطي مزود بأزرار أمان مزدوجة 
بإطاٍر  تمتاز  أنها  كما  بالضغط.  تُقفل 

خارجي يدور باتجاه واحد. 
تاغ  لشركة  اإلصــدار  هذا  وسيسمح    
التزامها  بإظهار   TAG Heuer هوير  
لـــهـــواة الـــســـاعـــات مـــن خــــالل ابــتــكــارهــا 
لهذه النسخة المحدودة الخاصة بدولة 
ــتــي تــعــّبــر فــيــهــا عـــن تــقــديــرهــا  قــطــر ال
الثقافة  مالمح  وتبرز  الوطنية  للهوية 
القطري.  العلم  األدعــم  وألــوان  العربية 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تــحــتــفــل تـــاغ هــويــر 

األمــد  طويلة  بشراكتها   TAG Heuer
بالتجزئة  بــيــع  مــجــال  فــي  والــمــوثــوقــة 
مـــع مــجــمــوعــة الـــمـــاجـــد. حــيــث يعكس 
تـــعـــاونـــهـــمـــا نـــفـــس الـــشـــغـــف بــالــتــنــظــيــم 
تتطلعان  الــذي  الــراقــي  واألداء  الدقيق 
الــســاعــات  لمحبي  حــصــراً  تقديمه  إلــى 
اإلصـــدار  هــذا  يجسد  كما  الــدوحــة.  فــي 
تعّبر  الــتــي  الــنــواحــي  مختلف  الــمــحــدود 
الـــروح الــريــاديــة لشركة تــاغ هوير  عــن 
سمعتها  مـــن  ويـــعـــّزز   TAG Heuer
مجال  في  ومبتكرة  مرموقة  كشركة 

صناعة الساعات.
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 العالمة الفاخرة 
تحتفل بشراكتها 
طويلة األمد مع 
مجموعة الماجد 
باإلصدار الجديد

األرقام العربية 
الفريدة 

الموجودة 
على اإلطار 

تضفي مزيداً 
من الجمال



إبداعات حصرية تطرحها مجوهرات الماجد

ــراري ــي فــي الــشــراكــة القائمة على التميز بين هوبلو وف ومــبــتــكــراً  ــداً  جــدي الــســاعــة تفتح فــصــالً 

هوبلو كالسيك فيوجن فيراري جي تي 
GT.. ساعة تتميز بتصاميم وآليات فريدة

كتب- عبداهللا نــور:

دأبت هوبلو وفيراري، منذ إعالن التعاون بينهما في 
وآلّيات  بتصاميم  تتمّيز  ساعات  ابتكار  على   ،٢٠١١ عام 
فريدة. كما أّن كّل إصدار جديد يّتسم بأسلوب مختلف. 
مبّسط  بتصميم  أنيقة  قطعة  هوبلو  تــقــّدم  الــعــام،  هــذا 
 .«Gran Turismo» ترتبط بعالم السّيارات السياحية أو
تي،  جي  فيراري  فيوجن  كالسيك  ساعة  إطــالق  ويُمّثل 
التي يتضّمن تصميمها المبتكر للغاية آلية حركة اونيكو 
الــجــديــدة مـــن صــنــع هــوبــلــو، داخــــل عــلــبــة ذات خــطــوط 
دينامية ومتمّيزة، فصًال جديًدا من فصول الشراكة بين 

الشركتين. 
تجمع بين هوبلو وفيراري شراكة طويلة األمد فريدة 
واإللــهــام،  لــإلبــداع  ينضب  ال  مــصــدًرا  تشّكل  نوعها،  مــن 
وتربط بين مستقبل هاتين الشركتين رفيعتي المستوى. 
ساعة  أو  إلى MP-٠٥ «الفيراري»  بانغ فيراري  بيغ  من 
والتحسين  االبتكار  إلــى  الــدائــم  السعي  يعكس  تَكفرايم، 
الزخم اإلبداعي القوي الذي يدفع بكّل من مشغل التصميم 
وفرق   «  Ferrari Design Centre» بفيراري  الخاص 
وفيراري  هوبلو  بين  التعاون  تمحور  اآلن،  حتى  هوبلو. 
من  والفورموال١  السباقات  عالَمي  حول  رئيسية  بصورة 
دخلت   ،٢٠١٧ ومنذ  فيراري.  بانغ  بيغ  مجموعات  خالل 
فــيــراري  تَكفرايم  ســاعــة  بــواســطــة   GT عــالــم  الشركتان 
الـــ٧٠.  فيراري  بعيد  احتفلت  التي  كرونوغراف  توربّيون 
إلى  وصوًال  العام، ستوّسع الشركتان نطاق التعاون  وهذا 
عالم السيارات السياحية GT التي لطالما جّسدت فلسفة 

السفر وجمعت بين التقاليد واألناقة واإلتقان التقني.
تتلّخص روح «Gran Turismo»؛ بـ «القيادة لمسافات 
هذا  يُشير  كما  وراحــة»،  بأناقة  عالية،  بسرعة  طويلة 
الفائقة  الفاخرة  الــســيــارات  مــن  فئة  إلــى  المصطلح 
األداء، التي يتّم إنتاجها بأعداد محدودة. يّتسم عالم 
بالجوانب  شغف  ويملؤه  واإلتــقــان،  باالبتكار   GT
بين  ما  تجمع  قيم  وهــي  للجمال:  وحــّب  التقنية 
بالحيوية  نابضة  إشـــادة  وفــي  وهوبلو.  فــيــراري 
بـــســـّيـــارات الــســبــاق الــســيــاحــّيــة، قـــــّررت هوبلو 
وفـــيـــراري هـــذا الــعــام - ولــلــمــرة األولــــى - أن 
تجمعا بين حّس اإلبداع الجمالي واالبتكار 
الــمــيــكــانــيــكــي فــــي ســــاعــــة كــالســيــك 
فـــيـــوجـــن، وهــــي ســـاعـــة تــقــلــيــدّيــة 
مع  تتماشى  آن،  فــي  وعــصــرّيــة 
 .GT القواعد األسلوبية لعالم

كما زّودت علبة كالسيك 
فـــيـــوجـــن الــــبــــالــــغ قــطــرهــا 
اونيكو  حركة  بآلية  ٤٥مم 
ـــتـــي تــصــنــعــهــا  الـــشـــهـــيـــرة ال
هـــــوبـــــلـــــو، والــــــتــــــي تـــّتـــســـم 
بــهــشــاشــة شــــديــــدة. يـُــشـــار 
إلى أّن هذا هو ثاني معيار 
كـــــرونـــــوغـــــراف مـــــن صــنــع 
هــوبــلــو، وجـــرى الــكــشــف عنه 
 .(HUB١٢٨٠)  ٢٠١٨ عــام  فــي 
آلية كرونوغراف فالي باك الذاتية 
أربــع  بــمــوجــب  محمية  هـــذه  التعبئة 

ذبذبة/ هرتز (٢٨،٨٠٠  ترّددها ٤  ويبلغ  اختراع،  براءات 
الساعة)، كما أّنها مزّودة بعجلة عمودية يمكن مشاهدتها 
من جانب القرص، وهي تتمّتع بمواصفات فنّية مناسبة 
لألبطال، أبرزها سماكة ال تزيد على ٦.٧٥مم واحتياطي 
طاقة يبلغ ٣ أيام، مفيٌد جًدا في الحياة اليومّية. وتتوّفر 
تماًما  الجديدة  تي  جي  فيراري  فيوجن  كالسيك  ساعة 
بثالث علب مختلفة: علبة من التيتانيوم (إصدار محدود 
من ١٠٠٠ قطعة)، علبة من الكينغ غولد (إصدار محدود 
(إصــدار  كاربون   ٣D مــادة من  وعلبة  قطعة)،   ٥٠٠ من 

محدود من ٥٠٠ قطعة). 
صناعة  عالم  في  تماًما  جديدة  كاربون   ٣D مــادة تُعّد 
الــســاعــات الــراقــيــة، وهــي عــبــارة عــن مـــادة متراكبة ذات 
ثالثية  ألــيــاف  مــن  مصنوعة   (PMC) بوليميري  أســـاس 
عى  المستخدمة  المتطّورة،  الــمــادة  هــذه  تتمّيز  األبــعــاد. 

نــطــاق واســـع فــي مــجــال ريــاضــة الــمــحــّركــات اآللــيــة، 
لصناعة  وباستخدامها  عالية،  مقاومة  بخصائص 

علبة كــالســيــك فــيــوجــن فــيــراري جــي تــي فإّنها 
اونيكو  لحركة  الصلبة  الحماية  من  طبقة  توّفر 
التي تصّنعها هوبلو. جرى ابتكار ساعة كالسيك 
وتصميمها  الجديدة  تي  جي  فــيــراري  فيوجن 
بالتعاون مع مشغل التصميم الخاص بفيراري 
«Centro Stile Ferrari»، وهي بنفس مستوى 
االبتكارات التي تخرج من مشاغل الشركة في 
الساعة  آلية  على  العمل  هوبلو  توّلت  مارانيلو. 

وّظف  وقــد  بدنها،  على  فيراري  عملت  فيما 
 «Centro Stile Ferrari» في  المصّممون 

وربطوا  والــمــواد،  الهندسة  مجال  في  خبراتهم 
بين تصميم السّيارات وتزويد الساعات باآلليات، 

أنفسهم  على  وللتفّوق  للعمل  حّبهم  بذلك  ُمثبتين 

المرتبطة  تلك  غير  أخـــرى  مــشــاريــع  تنفيذ  خـــالل  مــن 

بالسيارات.  تختلف ساعة كالسيك فيوجن فيراري جي تي 

عام  في  إطالقها  جرى  التي  تَكفرايم  ساعة  عن  بالكامل 

٢٠١٧، إال أّنها متممة لها حتًما. إّنها ساعة لعّشاق القطع 

الميكانيكية الفاخرة الراغبين في التأّلق بمظهر عصري 

كريستال  الستخدام  نــظــًرا  شــّفــاف  الساعة  قــرص  وراٍق. 

الصفير، وتظهر من خالله العناصر الميكانيكية الفائقة 

يظهر  فيما   ،HUB١٢٨٠ اونيكو  لمعيار  المكّونة  الــدّقــة 

إلى  أضيفت  لقد  الساعة ١٢.  عند  الشهير  الواثب  الحصان 

كّل تفصيل لمسات زخرفّية دقيقة كالّسلك األحمر حول 

كريستال الصفير المطلي بمادة مضادة لالنعكاس، وهي 

كالسيك  أحزمة  أّمــا  الشهير.  فــيــراري  بلون  تذّكر  لمسة 

المطاط  من  ببراعة  فُصّممت  تي  جي  فــيــراري  فيوجن 

األسود واكتست بجلد سكيدوني، على غرار مقاعد سّيارات 

السباق في مارانيلو. يمكن تشبيه كالسيك فيوجن فيراري 
جــي تــي بمقياس ســرعــة دوران الــمــحــّرك فــي ســّيــارات 
عصرّية  ساعة  وهــي  الــدائــري،  شكلها  حيث  مــن  السباق 
أولي في تصميمها اهتمام خاص بالطابع العملي، كما أّن 
سماكتها ال تزيد على ١٣.١٥مــم، ما يُعّد ميزة نادرة في 
الساعات المزّودة بكرونوغراف فالي باك ُمتكامل. تتمّيز 
هذه الساعة بتصميم مبتكر ومبّسط وبأناقة نادرة، وهي 
تفتتح فصًال رئيسًيا جديًدا في الشراكة القائمة على التمّيز 

بين هوبلو وفيراري.
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من فورموال١ و
دخلت   ،٢٠١٧ ومنذ  فيراري.  بانغ  بيغ مجموعات الل
فــيــراري  تَكفرايم  ســاعــة  بــواســطــة   GT عــالــم الشركتان 
الـــ٧٠. فيراري  بعيد  احتفلت  التي  كرونوغراف  ٠توربّيون 

إلى  وصوًال  التعاون  العام، ستوّسع الشركتان نطاق  وهذا 
عالم السيارات السياحية GT التي لطالما جّسدت فلسفة 

السفر وجمعت بين التقاليد واألناقة واإلتقان التقني.
»؛ بـ «القيادة لمسافات  ّ
هذا  يُشير  كما  حــة»، 
الفائقة  الفاخرة  رات 
محدودة. يّتسم عالم

بالجوانب  شغف  لؤه 
بين  ما  تجمع  قيم 
بالحيوية  نابضة  دة 
ّيــة، قـــــّررت هوبلو 
أن  - لــمــرة األولــــى
لجمالي واالبتكار

ة ســــاع

ن
بالتعاون م
Ferrari»
االبتكارات
تو مارانيلو. 
عملت فيما 
المصّممون

في خبراتهم 
بين تصميم

بذلك ُمثبتين 

تن خـــالل  مــن 

بالسيارات.  تخ

س عن بالكامل 

٢٠١٧، إال أّنها

الميكانيكية الفا

ال قــرص  وراٍق. 

الصف

التقاليد واألناقة بين
«Gran Turismo» تتلّخص روح
وراح بأناقة  عالية،  بسرعة  طويلة 
الــســيــار مــن  فئة  إلــى  المصطلح 
األداء، التي يتّم إنتاجها بأعداد م
ويملؤ واإلتــقــان،  باالبتكار   GT
وهــي  للجمال:  وحــّب  التقنية 
إشـــاد وفــي  وهوبلو.  فــيــراري 
بـــســـّيـــارات الــســبــاق الــســيــاحــّي
ولــلــ وفـــيـــراري هـــذا الــعــام -
تجمعا بين حّس اإلبداع ال
الــمــيــكــانــيــكــي فــــي س

ن،  فـــيـــوجــ

لعش ساعة

في التأّلق بمظهر رغبين

كر الستخدام  نــظــًرا  شــّفــاف  لساعة 

من خالله العناصر الميكانيكية ال ر

يظ فيما  ،HUB١٢٨٠ اونيكو لمعيار 

إ أضيفت  لقد  الساعة ١٢.  عند  لشهير 

زخرفّية دقيقة كالّسلك األحمر حول ت

المطلي بمادة مضادة لالنعكاس، وهي

كالسيك  أحزمة  أّمــا  الشهير.  فــيــراري 

المطاط  من  ببراعة  فُصّممت  تي  جي 

دسكيدوني، على غرار مقاعد سّيارات 

يمكن تشبيه كالسيك فيوجن فيراري 
ســرعــة دوران الــمــحــّرك فــي ســّيــارات 
عصرّية  ساعة  وهــي  الــدائــري،  كلها 
هتمام خاص بالطابع العملي، كما أّن 
١٣.١٥مــم، ما يُعّد ميزة نادرة في 
ونوغراف فالي باك ُمتكامل. تتمّيز 
مبتكر ومبّسط وبأناقة نادرة، وهي 
ديًدا في الشراكة القائمة على التمّيز 

بتكار
كــالســيــك  ســــاعــــة
ســـاعـــة تــقــلــيــدّيــة 
مع  تتماشى  آن، 

.GT وبية لعالم
ت علبة كالسيك 
ـبــــالــــغ قــطــرهــا 
اونيكو  حركة  ة
ـــتـــي تــصــنــعــهــا  ل
لــــــتــــــي تـــّتـــســـم 
ـديــــدة. يـُــشـــار 
و ثاني معيار 
مـــــن صــنــع ف

لــكــشــف عنه 
 .(HUB١٢٨
باك الذاتية 
أربــع وجــب 

الس رص

الصفير، وتظهر

ل المكّونة  الــدّقــة 

ال الواثب  الحصان 

تفصيل لمسات كّل

كريستال الصفير ا

ف بلون  تذّكر  لمسة 

ج فــيــراري فيوجن 

األسود واكتست بجلد

السباق في مارانيلو. ي
جــي تــي بمقياس ســ
شك حيث  مــن  السباق 
أولي في تصميمها اه
سماكتها ال تزيد على
الساعات المزّودة بكرو
هذه الساعة بتصميم م
تفتتح فصًال رئيسًيا جدي

بين هوبلو وفيراري.

ي
يـــوجـــن، وهــــي س
آ فــي  وعــصــرّيــة 
القواعد األسلوب
كما زّودت
فـــيـــوجـــن الــــب
بآلية ٤٥مم 
الـــشـــهـــيـــرة الــ
هـــــوبـــــلـــــو، وال
بــهــشــاشــة شــــد
إلى أّن هذا هو
كـــــرونـــــوغـــــراف
هــوبــلــو، وجـــرى ال
٨٠) ٢٠١٨ عــام فــي 
آلية كرونوغراف فاليب
بــمــوج محمية  هـــذه  التعبئة 

 علبة كالسيك فيوجن 
البالغ قطرها ٤٥مم 

زودت بآلية حركة اونيكو 
الشهيرة



12
الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م



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

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م

تتميز بكونها النسخة األكبر في تاريخ دوراته

ـــعـــرض ابـــتـــكـــاراتـــهـــا الــجــديــدة ـــرصـــة ل ـــل ف ـــّك ـــش ــة ويُ ــي ــم ــال ــع ـــات الـــتـــجـــاريـــة ال ـــالم ـــع ــوذ عــلــى اهـــتـــمـــام ال ــح ــت ــس ـــمـــعـــرض ي ال

توقعات بنسخة ُمنقطعة النظير من معرض المجوهراتتوقعات بنسخة ُمنقطعة النظير من معرض المجوهرات
كتب- عبداهللا نــور:

ــــشــــاركــــون فــــي مــعــرض  أكـــــد ُم
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــســــابــــعــــة عــــشــــرة، 
الــــُمــــقــــامــــة فـــــي مــــركــــز الــــدوحــــة 
تفاؤلهم  والمؤتمرات،  للمعارض 
بــالــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن الــمــعــرض 
ونسب  العارضين  عــدد  حيث  مــن 

اإلقبال.
 وأكــــــد الـــســـيـــد مـــحـــمـــد يــوســف 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الجابر، 
ــــــدورة  ال أن  ـــســـاعـــات،  ـــل ل ـــجـــابـــر  ال
الــحــالــيــة تــفــوق كــل الــتــوقــعــات من 
حـــيـــث اإلعــــــــداد والـــتـــنـــظـــيـــم الــــذي 
ما  وهــو  شــيء،  كل  في  مثالياً  كــان 
المعرض  هـــذا  قيمة  مــع  يــتــنــاســب 
عاماً  ملحوظاً  تــطــوراً  يشهد  الــذي 
بـــعـــد عـــــــام، وبـــمـــنـــاســـبـــة مــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 

وحصرية  فــاخــرة  تشكيلة  نــطــرح 
على مستوى العالم من الموديالت 
الجديدة والحصرية.   وقال السيد 
التنفيذي  الرئيس  العمادي،  أحمد 
لــمــجــوهــرات الــمــاســة الـــزرقـــاء: إن 

تشهد  بدايتها  في  الحالية  الـــدورة 
ومن  الزوار،  قبل  من  كثيفاً  إقباالً 
بنجاح  يقين  لــديــنــا  المنطلق  هـــذا 
الــمــعــرض، حــيــث يــحــرص الــــزّوار 
عــلــى أن يــكــون الــمــعــرض نــاجــحــاً 

السابقة.  النسخ  من  أكثر 
 ومــــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الـــســـيـــد 
لــدار  لــعــام  الــمــديــر  الــمــاجــد  حسين 
الــمــاجــد لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
الــــعــــام  هــــــذا  الــــمــــعــــرض  أن  إلــــــى 

يــتــســم بـــالـــحـــمـــاس والــــجــــدّيــــة مــن 
الـــعـــارضـــيـــن حـــيـــث تـــشـــهـــد بــعــض 
األجـــنـــحـــة تــــوّســــعــــات وديــــكــــورات 
جــديــدة جــّذابــة والــتــي بــال شــك لها 
أهــمــيــة كــبــرى فــي عــمــلــيــة عــرض 

ـــمـــوديـــالت، إضــافــة  الـــمـــاركـــات وال
أبدت  الُمصّنعة  الشركات  ذلك  إلى 
ــُمــشــاركــة  رغـــبـــة وإصــــــــراراً عــلــى ال
للمعرض  وجــــاءت  الــمــعــرض  فــي 
بـــكـــل جـــديـــد وحــــديــــث فــــي عــالــم 

إن  وهــذا  والساعات،  المجوهرات 
أن  على  يــدل  فإنما  شــيء  على  دّل 
اهتمامات  على  استحوذ  المعرض 
ــــشــــار إلــــى أن  تـــلـــك الــــشــــركــــات. ويُ
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  من 
الوطني  المجلس  يُنظمها  والساعات 
الجاري،  فبراير   ٢٩ حتى  للسياحة 
حيث يُشّكل المعرض منّصة مثالية 
لعشاق الفخامة والرفاهية للتعّرف 
على أحدث اإلصدارات واالبتكارات 
ألشهر العالمات التجارية من قطر 
والعالم تحت سقف واحد.  وتتميز 
النسخة  بــكــونــهــا  الــعــام  هـــذا  نــســخــة 
األكــبــر فــي تــاريــخ مــعــرض الــدوحــة 
بمشاركة  والــســاعــات  للمجوهرات 
١٢٩ عارضاً من ١٤ دولة يعّرضون 
تـــجـــاريـــة  عــــالمــــة   ٥٠٠ ُمـــنـــتـــجـــات 
 ٣٣ مساحة  على  وعالمية  محلية 

ألف متر مربع.
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حرصت على التنويع في تشكيالتها المعروضة

ــــم كـــــــل جــــــديــــــد مـــــــن الـــــمـــــجـــــوهـــــرات ــــدي ــــق ــــت ـــــرض ل ـــــع ـــــم ــــة تـــــــشـــــــارك فـــــــي ال ــــع ــــّن ــــص ــــم ــــــات ال ــــــشــــــرك ال

ـــات ـــع ـــي ـــب ـــم ــــــاً عـــــلـــــى حــــــركــــــة ال ــــــجــــــاب ـــس إي ـــك ـــع ـــن ـــت زيـــــــــــــادة حــــــضــــــور الـــــجـــــمـــــهـــــور س

«دار المـاجــد» عنـــوان الفــخـامـــة والـــرقّي «دار المـاجــد» عنـــوان الفــخـامـــة والـــرقّي 

متابعة- أميمة بن عرفة:

الـــمـــاجـــد  دار  مــــجــــوهــــرات  تــــشــــارك 
ــلــمــجــوهــرات  فــــي مـــعـــرض الــــدوحــــة ل
والــســاعــات فــي دورتـــه الــســابــعــة عشرة 
بـــجـــنـــاح مـــمـــيـــز، حـــيـــث تــــعــــرض مــن 
مجوهرات  من  لديها  ما  أفضل  خالله 
وحول  نادرة،  وقطع  أطقم  و  وساعات 

لمعرض  عشرة  السابعة  النسخة  افتتاح 
الـــســـاعـــات والـــمـــجـــوهـــرات قــــال الــســيــد 
حسين الماجد المدير لعام لدار الماجد 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات: لـــقـــد كـــان 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  جمهور 
وبطبيعة  فعلياً،  الموعد  على  والساعات 
الـــحـــال هــــذا الــحــضــور ســيــنــعــكــس على 
المقبلة  األيــــام  فــي  الــمــبــيــعــات،  حــركــة 

نتوقع  كعارضين  ونحن  المعرض  من 
هـــــذا الـــحـــضـــور غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق حــيــث 
قــمــنــا بــجــلــب الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــاركـــات 
بها  تزينت  التي  الجديدة  والــمــوديــالت 
أرفــــف أجــنــحــة الــمــعــرض الــمــخــتــلــفــة، 
الفرصة  وتركنا  التنوع  من  كنوع  وذلك 

اقتناءه. يريدون  ما  الختيار  للزبائن 
إن الــمــعــرض  ومــضــى الــمــاجــد قــائــالً 

العارضين  من  والجدية  بالحماس  اّتسم 
حــيــث تــشــهــد بــعــض األجــنــحــة تــوّســعــات 
وديــــكــــورات جـــديـــدة جـــذابـــة والـــتـــي بال 
شك لها أهمية كبرى في عملية عرض 
ذلك  إلى  إضافة  والموديالت،  الماركات 
الشركات المصنعة أبدت رغبة وإصراراً 
للمعرض  وجــاءت  معنا،  المشاركة  على 
بكل جديد وحديث في عالم المجوهرات 

والساعات وتستحّق كل التحية والتقدير، 
على  يــدّل  فإنما  شيء  على  دّل  إن  وهــذا 
اهتمامات  عــلــى  اســتــحــوذ  الــمــعــرض  أن 
تلك الشركات، األمر الذي جعلها تتواجد 
فــيــه ســنــويــاً، وأيــضــاً أتـــت إلــيــنــا شــركــات 
جــديــدة لــتــشــارك مــعــنــا، كــل ذلـــك جعل 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

األكبر واألنجح في الشرق األوسط.
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تتميز باإلبـداع والتفـّرد .. تحت مظلة المجوهرات األميرية

دار شـاتيـال تكشف النقاب عن مجمـوعـة 
جـديـدة من مجـوهـراتهـا بالمعرض

متابعـة: أحمـد شــرف

بمعرض  شاتيال  مــجــوهــرات  تــشــارك   
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات في  الــــدوحــــة ل
المجوهرات  مظلة  تحت  الحالية  نسخته 
ـــهـــا الــــحــــصــــري فــي  األمـــــيـــــريـــــة كـــوكـــيـــل
قــطــر، حــيــث تــعــرض قــطــعــاً فــريــدة من 
المجوهرات واألحجار الكريمة والتي يتم 
بالمعرض،  حصرياً  عنها  النقاب  كشف 

والتي تتميز باإلبداع والتفّرد. 
 وتحظى ُمجوهرات شاتيال باستحسان 
فلديها  أذواقـــهـــم،  اخــتــالف  مــع  زبــائــنــهــا 
الشغوفين  الــزبــائــن  مــن  كــبــيــرة  قــاعــدة 
بـــروعـــة الــتــصــمــيــم وجــمــالــه، وبــحــرفــيــة 
تصميماتها  وتــنــوع  وجــودتــهــا  صناعتها 
الــُمــبــتــكــرة ودقــــة تــفــاصــيــلــهــا وشــهــرتــهــا 
لنفسها  حجزت  حيث  الواسعة،  العالمية 
وبين  العالمية  األســواق  في  مميزاً  مكاناً 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة فــي أشهر 

األماكن في العالم. 
ـــقـــّدم ُمــصــّمــمــو «شــاتــيــال» إبـــداعـــات   يُ
من  ضخمة كل عام، يتم تصنيعها يدوياً 
قبل حرفيين مهرة ذوي خبرة باستخدام 
أفضل األلماس األبيض والملون والياقوت 

البورمي. 
بــدعــوتــكــم  شـــاتـــيـــال  دار  وتــــتــــشــــّرف   
لـــزيـــارة جــنــاحــهــا فـــي مــعــرض الــدوحــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات فــــي دورتـــــه 
الــســابــعــة عـــشـــرة، والــمــنــعــقــد فـــي مــركــز 
الـــدوحـــة لــلــمــعــارض والـــمـــؤتـــمـــرات من 
وذلــك  الـــجـــاري،  فــبــرايــر   ٢٩ وحــتــى   ٢٤
وابــتــكــارات  إبــداعــات  أحــدث  الستكشاف 

شاتيال. مجوهرات 

المجوهرات األميرية 
وكيلها الحصري في قطر

ساعات كونكورد
تحقق األفضل

دائماً في صناعة 
الساعات السويسرية

 CONCORD تتميز ساعات كونكورد

بــدرجــة عــالــيــة مــن االبــتــكــار والــفــخــامــة 

ــــّوع أشـــكـــالـــهـــا وروعـــــــة تــصــامــيــمــهــا  ــــن وت

األفضل  تحقق  أن  دائماً  وتسعى  الفريدة 

الساعات  صناعة  فــي  واألجـــود  واألرقـــى 

الـــســـويـــســـريـــة الــــفــــاخــــرة والــــتــــي تــمــتــاز 

بــالــحــرفــيــة ودقـــــة الــصــنــاعــة وجــودتــهــا 

الــعــالــمــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى فــهــي تــعــّد 

واحـــــدة مـــن ســـاعـــات الــنــخــبــة الــمــمــيــزة 

األسواق. في  عالمياً  والشهيرة 

 CONCORD وتعبر ساعات كونكورد

ــــوضــــوح عــــن شــخــصــيــتــهــا الــمــكــتــســحــة  ب

العالمّية  الساعات  صناعة  في  لمنافسيها 

الـــشـــهـــيـــرة، وهــــي ســـاعـــات لــكــل مــحــّبــي 

بأسلوب  الــتــفــّرد  عــن  والباحثين  األنــاقــة 

مثيل. له  يسبق  لم  ممّيز  عصري 
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جيجر- لوكولتر .. رحلة ثمينة 
إلى أعماق عالم األلق واألناقة

ســــاعــــٌة بـــــــارزة أخــــــرى ســـتُـــســـّجـــل حـــضـــورهـــا فــي 
الــمــعــرض، وهـــي «ريــفــيــرســو تــريــبــيــوت ديـــوفـــاس»، 
والحضور.  بالنجاح  وعــٍد  إلثـــارة  كــاٍف  وحـــدُه  واالســـم 
لوكولتر  جيجر-  به  جــاءت  الــذي  مفهوم «ديــوفــاس» 

حيث   ،١٩٩٤ العام  في  ريفيرسو  ساعة  أجــل  من 
صناعة  عالم  في  الدقة  الفائق  العمل  هذا  يُخفي 
عالمي  بتقديٍر  حِظيَت  حقيقية  ثـــورًة  الــســاعــات 
الراقية،  الدقيقة  الميكانيكيات  عــّشــاق  عنه  عّبر 

وفيه يُمكن قراءة الوقت في منطقتين زمنيتين على 
ميناءين  على  أي  والخلفي،  األمــامــي  الساعة  وجهي 
ُمنفصلين بواسطة حركة ساعٍة واحدة. وأخيراً وليس 
النسائية  دويتو»  وان  «ريفيرسو  ساعة  تـُـشــِرُق  آخــراً، 
بالذهب الوردي، التي يُمكن تمييزها على الفور بفضل 
هيكلها النحيل الُمستوحى من موديل شهير أُطلَِق في 
بليغ  تعبير  بمثابة  وهــي  الــمــاضــي،  الــقــرن  ثالثينيات 
بأنه ال تزال لديها الُقدرة على جذب األنظار وتحويل 
والــمــاســات  أوجــهــهــا  تشكيلة  بــفــضــل  إلــيــهــا  الـــــرؤوس 
المقطوعة على طراز بريانت على طرفي هيكلها الذي 
يضم في داخله مفهوم «دويتو». وعلى وجهي الساعة 
تتحّرك مجموعتا العقارب بواسطة حركة واحدة هي 

جيجر - لوكولتر كاليبر ٨٤٤.

المجوهرات  صناعة  دار  لتأسيس  المئوية  بــالــذكــرى  احــتــفــاالً 

 ،١٩١٩ العالم  في  تأسست  والتي  «بوتشالتي»،  العريقة  اإليطالية 

تطلق الدار إبداعات جديدة لأللماس اسمتها قطع «بوتشالتي».

بعد  بوتشالتي،  قطع  طريقة  العريقة  اإليطالية  الــدار  ابتكرت   

دايموندز»  «تاشيه  شركة  مع  بالتعاون  معّمقين  وبحث  دراســة 

في  تأسست  التي  الصناعة  هــذه  في  الــرائــدة  الشركة  البلجيكية، 

الجودة  ُمراقبة  مجال  في  واسعة  شهرة  واكتسبت   ،١٩٥٧ العالم 

بدقة وموثوقية فائقتين، إلمدادات أحجار األلماس.

ممتاز،  بشكل  ُمتناسبة  بأنها  الجديدة  القطع  طريقة  وتتميز   

أكثر،  كما أنها رومانسية وأنيقة، وتمنح أحجار األلماس سطوعاً 

لــتــقــّدم مــاســات مثالية ُمــنــاســبــة لــعــدد مــن اإلبـــداعـــات الــجــديــدة 

الُمذهلة التي أطلقتها الدار بمناسبة االحتفال بمئوية تأسيسها.

صــنــاعــة  دور  أشـــهـــر  إحـــــدى  هـــي  بــوتــشــالتــي  أن  ــــى  إل يُـــشـــار   

الُمتقنة،  بحرفيتها  ومعروفة  العالم،  في  الراقية  المجوهرات 

بوتشالتي  وتفتخر  الــُمــتــفــّردة،  وروائــعــهــا  الُمبهرة،  وتصاميمها 

باستخدام أكثر األحجار الكريمة ندرة مع تركيز قوي على اللون، 

ما يُعتبر رمزية غير شائعة لدى العديد من ُمصّنعي المجوهرات 

الراقية اآلخرين.

أوليس ناردان.. تعريف األناقة
الوظيفية بتصميم جريء

النجوم  أعظم  بين  يسطع  جديد  نجم 
الـــــمـــــجـــــردة، يـــعـــيـــد إصـــــــــدار «دايــــفــــر 
األناقة  تعريف  الجديد  كرونومتر» 
الــوظــيــفــيــة بــتــصــمــيــمــه الـــجـــريء. 
لتحمل  مــصــمــمــة  غـــوص  ســاعــة 
من  متر  ثالثمائة  إلى  يصل  ما 
إطارها  أن  كما  الماء،  ضغط 
المقعر المقلوب بزجاج زفير 
مقبب يعد طفرة في صناعة 
الوجه  يبشر  الرائعة.  الساعات 
آللية  الميكانيكية  باألعجوبة 

تقنية  وهــي   - السليسيوم  بتقنية    ١١٨-UN حــركــة 
قطرها  يبلغ  التي  الساعة  علبة  في   - للصناعة  خاصة 
العلبة  ظهر  خالل  من  رؤيتها  يمكن  والتي  مللم،   ٤٤
على  سوبرلومينوفا  بــمــادة  الــســاعــة  وتــأتــي  الــمــفــتــوح. 
المؤشرات والعقارب ما يتيح رؤية الساعات والدقائق 
لــيــس فـــي ظـــالم الــلــيــل فــقــط، ولــكــن أيـــضـــاً األعــمــاق 
عند  الطاقة  احتياطي  بمؤشر  الوجه  يزدان  السحيقة. 
 ٦ الساعة  عند  الصغيرة  والــثــوانــي  تماماً،   ١٢ الساعة 

تماماً، كلها تقع ضمن اإلطار الدوار أحادي االتجاه.

هولتشي بيلوني.. 
مجوهرات غير 
مألوفة التصاميم

داراً  بتأسيسها  عصرها  سبقت  أن  بعد 

هولتشي  أسمتها  الــفــاخــرة  للمجوهرات 

بــيــلــونــي، اســتــفــادت الــمــصــمــمــة الــُمــبــدعــة 

في  هـــول»،  «مــارتــيــن  األصـــل  البلجيكية 

تصاميمها كثيراً من فلسفة «فنغ شوي»، 

الطاقة  استخدام  على  مبادئها  تقوم  التي 

حولنا،  شــيء  كــل  على  تؤثر  التي  الكونّية 

لــمــزيــد مــن اإلبـــــداع فــي أعــمــالــنــا فكانت 

النتيجة مجوهرات غير مألوفة التصاميم 

تجازوت من خاللها التيارات السائدة في 

صناعة المجوهرات.

وتــجــمــع إصــــــــدارات هــولــتــشــي بــيــلــونــي 

الشبابية  العصرية  بين  الــجــذاب  بتنوعها 

والــكــالســيــكــيــة الــفــخــمــة، إذ خــطــت الـــدار 

ـــبـــدايـــة طـــريـــقـــاً واضـــحـــاً  لــنــفــســهــا مـــنـــذ ال

وحددت هدًفا لم تحد عنه طوال سنوات 

وجــودهــا مــنــذ ٢٠٠١، حــتــى الــيــوم، وهــو 

بأناقة  متمّيزة  مختلفة  مجوهرات  إبداع 

التصميم والشكل ورقة اإلحساس، لتكون 

كــل مــن تقتني إحـــدى قــطــع مــجــوهــرات 

عمالً  الحقيقة  في  تقتني  إنما  الــدار،  هذه 

فنياً إبداعياً متكامل التصميم والتنفيذ.

دامياني.. إعادة تفسير شاعرية ورشاقة األلماس
تشكيلة «ميموسا  تمنح  ورقتها،  بجمالها  الحقيقية،  لألنوثة  رمزا  باعتبارها 
أبدعتها  التي  الساحرة،  ماستربيس  لمجموعة  الحياة  من  مزيدا  ماستربيس»، 
الدار اإليطالية العريقة دامياني، حيث تقدم هذه التشكيلة الجديدة إعادة تفسير 

المجوهرات  مــن  الخط  هــذا  يجعل  ومــا  األصلية.  القطعة  ورشــاقــة  لشاعرية 
الكمال،  محاكاة  على  دامياني  دار  حرفيي  قــدرة  هو  الخصوصية،  شديدة 

والخفة  الــخــفــي  والتسلسل  الــحــجــم،  صــغــيــرة  مــاســيــة  بــاقــات  خـــالل  مــن 
الرائعة لرؤوس األزهار الكروية الصغيرة، وقد استخدمت في ترصيع 
«ميموسا ماستربيس»، تقنية تشير إليها الدار باسم الفوضى الظاهرة، 

بسبب الترتيب العشوائي للحواف الشوكية التي تحمل أشجار األلماس 
بقطع دائري.

مزهرة  تطل  أن  الساحرة  الميموزا  لزهرة  التصميم  هذا  ويتيح 
بشكل مباشر، فوق أصابع وحول معاصم الجميالت الالتي يرتدين 
من  جمال  مع  الجميلة  األزهـــار  هــذه  لتمتزج  التشكيلة،  هــذه  قطع 

ترتديها بشكل طبيعي، مع كل حركة، بينما تبرز جمالية األلماس أكثر 
من خالل بنية التصميم، كما يسطع بكثافة أكبر، والنتيجة هي تشكيلة 

بجاذبية كالسيكية تمنح الحياة لتفسير حديث للجمال واإلشراق.

غراف.. تصاميم غير مسبوقة
الفاخرة،  المجوهرات  وعالمات  دور  مختلف  بين  من 
هــنــاك أســـمـــاء تــســتــحــق أن تــرفــع لــهــا الــقــبــعــات احــتــرامــاً 
وتبجيالً، وفي مقدمتها غراف، تلك الدار اللندنية العريقة 
بتصاميم  المجوهرات  دنيا  تتحف  والتي  عالمًيا،  والرائدة 
والــدانــي،  القاصي  ويعرفها  اإلطـــالق،  على  مسبوقة  غير 
بالعراقة  يفضي  ونبعاً  لها،  مثيل  ال  التي  للفخامة  رمــزا 
والحصرية، حيث تشتهر هذه الدار المرموقة بتصاميمها 
والبراعة  الحرفية  بمفردات  المشبعة  المميزة 

الممزوجة باألصالة.
يــعــود تـــاريـــخ تــأســيــس هـــذه الـــــدار إلـــى الــعــام 
المبدع  المجوهرات  صانع  أســس  عندما   ،١٩٦٠
اإلمبراطورية  وسام  على  الحاصل  غراف  لورنس 
البريطانية دارا إلبداع المجوهرات الفاخرة التي 
العام  هــذا  تكمل  والــتــي  اســم «غـــراف»،  حملت 
ستة عقود منذ إنشائها، كانت الدار على مدار 

سنواتها في صدارة مشهد الفخامة، من خالل عملها على 
اكتشاف وصياغة أندر أنواع أحجار األلماس وأكثرها تألقا، 
رائعة  قطع  إلــى  المخبأة  وعجائبها  األرض  كنوز  وتحويل 
تحرك  أن  شأنها  مــن  المجوهرات،  مــن  األبــصــار  تخطف 

القلب وتأسر الروح.

جيرارد.. الحاضر اإلبداعي واإلرث الغنيجيرارد.. الحاضر اإلبداعي واإلرث الغني
وتعود  العالم،  فــي  الفاخرة  للمجوهرات  دار  أقــدم  جــيــرارد  دار  تُعد 
ويلز  أمير  «فــريــدريــك»  األمــيــر  أصبح  عندما   ،١٧٣٥ الــعــام  إلــى  نشأتها 
وقد  مــنــه.  الملكي  التفويض  على  بحصولها  لــهــا،  األول  الملكي  الــراعــي 
ويلز،  أمــيــر  مــن  بطلب  جــيــرارد »  صنعتها «  الــتــي  الــمــجــوهــرات  بـــدأت 
العام  في  اتخذت  البريطانية،  المالكة  والعائلة  الــدار  بين  طويلة  عالقة 

الملكة  عينت  عندما  الرسمي  الطابع   ١٨٤٣
فيكتوريا جيرارد كأول دار لمجوهرات التاج 
الملكي بشكل رسمي. ويُشكل الماضي الثري 
يمتزج  إبداعياً  حاضراً  الــدار  به  تتمتع  الــذي 
إلبراز  المبتكر  والتصميم  الغني  اإلرث  فيه 
الثمينة،  والمعادن  الكريمة  األحجار  جمال 
ـــكـــؤوس ووصـــــوالً إلــى  وبـــــدءاً بــالــتــيــجــان وال
إبداع  كل  يحمل  الملكية،  والشارات  الخواتم 
البريطانية  السمة  جــيــرارد»  إبــداعــات«  من 

المميزة من التاريخ والصنعة والجودة.

بوتشالتي .. بوتشالتي .. 
الرومانسية واألناقة الرومانسية واألناقة 

المذهلةالمذهلة
«ساناليت إسكيب» من بياجيه.. أجواء 

الحرية المطلقة والسعادة
تجّسد مجموعة "ساناليت إسكيب" (Sunlight Escape) من بياجيه، إحساس التواجد 
تتأّلق  بالواقع.  إحساسنا  تطمس  حالمة  ألــوان  بفعل  ومضاَءة  بالنجوم  مرّصعة  سماء  تحت 

الجواهر كالنيران مكّملة الكرة السماوية وملقية بنورها على الليل.
نفسه.  الوقت  في  وناعمة  التصاميم  حاّدة  إبداعات  من   Warming Lights خّط يتأّلف 
والــوردي  األصفر  وبالذهب  ومــوادهــا.  وجرأتها  شكلها  خــالل  من  تأّلقها  عن  تعّبر  وهــي 
اإلنعكاسات  من  وافر  عدد  عبر  وتحّوله  المنبعث  الضوء  التصاميم  هذه  تلتقط  واألبيض، 

واالنكسارات الضوئية.
ماركيز.  بتقطيع  بماسات  ومــزدانــة  الــوردي  بالذهب  منقوشة  بــهــراوات  الــقــّالدة  تتمّيز 
ترصيع  تّم   .(G٣٧N٧٠٠٠) الداكن  األخضر  باللون  قيراط،   ٦٫٠٢ عيار  الزمرد  حجر  يلمع 
سوار بياجيه المفتوح والمصنوع من الذهب الوردي بعنصر ذهبي مزخرف شبيه بالريش 
الخاتم  أما   .(G٣٦M٧٨٠٠) المتجّمد  البحر  على  المتأللئ  الضوء  انعكاس  كمثل  واألوراق 
قيراط*   ٢٫٣ عيار  الــوســادة  بتقطيع  وماسة  بريلينت  بتقطيع  بماسات  فمرّصع 
كذلك  "روز"  سوار  يُرافقها  االبيض  والذهب  بااللماس  الساعة  ُرّصعت    .(G٣٤HY٢٠٠)

 .(G٠A٤٣٢٧٠)بماسات بتقطيع بريلينت كمثل قطرات الثلج الذائب
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إلرضاء عشاق التمّيز من زوارنا.. نبيل أبو عيسى:

ــــــــــداع ـــصـــر االبـــــتـــــكـــــار واإلب ـــن ـــضـــي ضــــمــــان ع ـــت ـــق ـــة الــــشــــهــــيــــرة ي ـــي ـــم ـــال ـــع ــــــــــدور ال ـــــع ال ـــا م ـــن ـــل ـــام ـــع اســـــتـــــمـــــرار ت

المتميزة بوفيه  ساعات  إلى  باإلضافة  الجديدة  بريمير  بريتلينغ  ومجموعة   UrWerk ساعات  العام  هذا  نطرح 

ساعات نادرة ومجوهرات نفيسة  في جناح الصالون األزرق
متابعـة- أحمـد شـرف:

نائب  عيسى،  أبو  نبيل  السيد  أّكــد 
أبو  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
عيسى، أّن مشاركة الصالون األزرق 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 
ستشهد  الــــعــــام،  هــــذا  الـــســـاعـــات  و 
تـــألـــقـــاً كـــبـــيـــراً مــــن نـــاحـــيـــة الــقــطــع 
الــثــمــيــنــة والـــفـــاخـــرة مـــن الــســاعــات 
ألول  ستُعرض  التي  والمجوهرات 
مـــــرة والـــقـــطـــع الـــحـــصـــريـــة والـــتـــي 
محلياً  الشركة  لتميز  عــنــوانــاً  بــاتــت 
ــــد أبــو  وعــلــى صــعــيــد الــمــنــطــقــة. وأّك
األزرق  الــصــالــون  جــنــاح  أن  عــيــســى 
 UrWerk ســــــاعــــــات  ســــيــــعــــرض 
الجديدة  بريمر  بريتلينغ  وساعات 
وســــاعــــات بـــوفـــيـــه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
أحــــــدث الـــمـــجـــمـــوعـــات مــــن أشــهــر 
الساعات  عــالــم  فــي  العالمية  الـــدور 
والـــــمـــــجـــــوهـــــرات، كــــمــــا ســيــتــمــيــز 
الصالون األزرق، وكما عّود عمالئه 
األفــضــل  الــخــدمــة  بتقديم  األوفـــيـــاء 
واألعــلــى جـــودة فــي جناحه الــواســع 

داخل المعرض.

المشاركة بالمعرض

األزرق  الصالون  جناح  سيتواجد 
في موقع مميز وفريد، في مركز 
الــدوحــة لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات، 
النسخة  فــعــالــيــات  يستضيف  الـــذي 
السابعة عشرة من معرض الدوحة 
ويتميز  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات 
الموقع بسهولة الوصول إليه وكذلك 
بعرض  لنا  تسمح  كبيرة  بمساحة 

مقتنياتنا بطريقة راقية.
ـــــــي هــــــذا الـــعـــام  وأضــــــــــــــــــــــــاف: فــــ
سنعرض قطعاً فريدة من Bovet و 
 DE و Zenith وكــــــــــــذلك MB & F
Bethune وباقي العالمات التجارية 
الــراقــيــة، ســنــعــرض نــمــاذج جــديــدة 
لعام   Prototype من   Zenith من 
فستعرض   Breitling أمــا   ،2020
وإصــداراً  الجديد،   Avenger طــراز 
و   Aviator 8 مــــــن  مـــــــحـــــــدوداً 
بـــاإلضـــافـــة   ،Navitimer 1959

للشــــرق  مـــحـــدودة  إصــــــدارات  إلـــى 
ــــــــرض  ـــ ـــ ـــ ـــ ــا ســنــعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ األوســـــــــط، كــمـــ
 Legacy Machine ســــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــة 

Thunderdome االستثنائية. 
األزرق"  الـــصـــالـــون  أن"  وأكـــــد 
يــســعــى إلـــى جــلــب أرقــــى الــعــالمــات 
ــواســعــة  ال الـــشـــهـــرة  ذات  الـــتـــجـــاريـــة 
يعتمد  وهــو  مظلته،  تحت  عالمياً 
لتحقيق ذلك معايير أساسية تتمثل 
والتميز،  والفخامة،  الجودة  بعامل 
مكتملة  الــعــوامــل  هـــذه  تــعــتــبــر  وال 
من دون توفر عنصر اإلبــداع الذي 
الساعات  صناعة  صميم  فــي  يــأتــي 
والـــمـــجـــوهـــرات، وبــفــضــل خــبــرتــنــا 
الطويلة في هذا المجال والتي تمتد 

معرفة  لدينا  ترسخت  فقد  لعقود، 
بحيث  الفاخر  العالم  بــهــذا  عميقة 
بتنا أكثر قدرة على تحديد األفضل 

واألكثر ابتكاراً وضّمه بالتالي إلينا.
كما أن استمرار تعاملنا مع الدور 
ضمان  يقتضي  الشهيرة،  العالمية 
عنصر االبتكار واإلبداع مما يؤهلنا 
ألن ننافس بشكل أكبر على الصعيد 
الــمــحــلــي وعـــلـــى صــعــيــد الــمــنــطــقــة 

والعالم.

عالم الساعات والمجوهرات

امتالك  ثقافة  أن  شك  ال  وتــابــع: 
إال  يمتلكها  ال  ــفــاخــرة  ال الــســاعــات 
الفئة  وهــي  الناس،  من  معينة  فئة 
الثمينة  الــســاعــة  قيمة  تـــدرك  الــتــي 

والـــنـــادرة، وأهــمــيــة امــتــالكــهــا ليس 
فـــقـــط لــالســتــعــمــال الــشــخــصــي بــل 
ما  مــع  المقبلة،  لــألجــيــال  لتوريثها 
تحمله من ذكريات وحكايا ومعاٍن 

عميقة.
القطري  المواطن  أن  إلى  وأشــار 
لذلك  بالفعل،  الثقافة  هــذه  يمتلك 
ــــراه يــحــرص عــلــى اقــتــنــاء األغــلــى  ن
هـــذه  تــمــثــل  وال  قـــيـــمـــة،  ــــى  واألعــــل
مــاديــة  قيمة  لــه  بالنسبة  الــســاعــات 
إلى  ترمز  فهي  معنوية،  بل  فقط، 
وما  والــتــفــرد.  واألصــالــة  الرفاهية 
القطري  الــمــواطــن  أن  هــو  نالحظه 
اقتناء  على  وحــرصــاً  تمسكاً  يـــزداد 
ــنــادرة، ألنــه مطلع على  الــســاعــات ال

هذه  تشهده  الــذي  التطور  تفاصيل 
القطع عالمياً وكيف تترسخ مكانتها 
مـــع الـــوقـــت بــالــنــســبــة لــعــشــاقــهــا من 

مختلف دول العالم.
خــاصــاً  شــغــفــاً  نمتلك  ألنــنــا  وقـــال 
احتياجات  نفهم  فنحن  للساعات، 
ــا مــــن عـــشـــاق هـــــذا الــعــالــم  عــمــالئــن
ـــفـــريـــد، وهــــــذا مــــا يــجــعــلــنــا أكــثــر  ال
لطبيعة ونوعية الخدمة التي  إدراكاً 
يــســتــحــقــونــهــا، لــذلــك نــحــرص على 
مستمر  بشكل  الموظفين  تــدريــب 
وتجاوز  العمالء  إرضــاء  كيفية  على 
خالل  من  يكون  وذلــك  توقعاتهم، 
واالهتمام  تجاههم  الــتــام  االلــتــزام 

بأدق التفاصيل.

خبرتنا الطويلة 
في مجال 

الساعات 
والمجوهرات 

تجعلنا أكثر إدراكاً 
الحتياجات عمالئنا

شغفنا بعالم 
الساعات 

يقود جهودنا 
لتقديم 

األفضل واألكثر 

ً تميزا

للمعرض مكانة 
خاصة لدّي 

وأنتظره كل 
عام أللتقي 

بشركائنا 
وعمالئنا األوفياء



مجوهرات الماسة الزرقاء تقدم أروع الساعات والمجوهرات.. أحمد العمادي:

األول ـــــوم  ـــــي ال مـــنـــذ  ــــحــــضــــور  ال عـــلـــى  الـــجـــمـــهـــور  حــــــرص  ـــــع  م ــــة  ــــاص خ لـــديـــنـــا  ـــــا  م ـــــل  ك ــــا  ــــن ــــدم وق اجـــتـــهـــدنـــا 

الـــــــمـــــــعـــــــرض مــــــســــــاهــــــم فـــــــــي إنـــــــــعـــــــــاش آمــــــــــــــال الـــــــعـــــــارضـــــــيـــــــن والـــــــــشـــــــــركـــــــــات الــــمــــصــــنــــعــــة

نتوقـع نجــاحـاً للمعــرض يفــوق النســخ السابقــة

متابعة- أميمة بن عرفة :

قــــال الــســيــد أحـــمـــد الـــعـــمـــادي، الـــمـــديـــر الــعــام 
النسخة  افتتاح  إن  الــزرقــاء،  الماسة  لمجوهرات 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة  السابعة 
الدورة  تشهد  حيث  التوقعات،  كل  فاق  والساعات 
قبل  مــن  كثيفاً  إقــبــاالً  الــيــوم  بدايتها  فــي  الحالية 
الــزّوار، ومن هذا المنطلق كان لدينا يقين بنجاح 
الشهر  مـــن  حــتــى ٢٩  يــتــواصــل  الـــــذي  الــمــعــرض 
الـــجـــاري، حــيــث يــحــرص الــــــزّوار عــلــى أن يكون 

فجاءوا  السابقة  النسخ  من  أكثر  ناجحاً  المعرض 
دون إجــبــار مــن أحـــد وهــدفــهــم الــمــســاهــمــة في 
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  فــعــالــيــات  إنــجــاح 
والشركات  العارضين  بآمال  والنهوض  والساعات 
في  وهــذا  المشاركة  على  حرصت  التي  المصّنعة 
حد ذاتــه مسؤولية ألن المعرض في نهاية األمر 
واجهة اقتصادية وطنية تمثل دولة قطر، وعليه 
العمادي  وعــّبــر  واجــبــة.  إنجاحه  فــي  فالمساهمة 
قائالً: حقيقة وبدون مواربة إننا سعداء بالمشاركة 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 

نسخته الحالّية والتي تتسم بعرض أرقى وأفضل 
الماركات من مجوهرات وساعات وقطع نادرة، 
نحن في جناح الماسة الزرقاء نحرص على أن نأتي 
بالعديد من الماركات والموديالت واألطقم الرائعة 
التي تلّبي كافة األذواق، أعتقد أننا اجتهدنا وقّدمنا 
كل ما لدينا خاصة مع حرص جمهور الزّوار على 
الحضور اليوم والتواجد، حيث نلمس التناغم بين 
منظومة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
الــذي سطر من خالل افتتاح هذه الــدورة نجاحاً 

نتوقع أن يتواصل إلى آخر أيام المعرض.

9
الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م



تقّدم ماركات حصرية وأجنحة عالمية

ـــرض ـــع ـــم ال وإدارة  ـــم  ـــظـــي ـــن ت عــــلــــى  والــــقــــائــــمــــيــــن  الــــمــــســــؤولــــيــــن  ـــــــل  وك ــــــة  ــــــدول ال ـــر  ـــك ـــش ن ــــي:  ــــان ــــه ش جـــــــوب 
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المجوهرات األميريــة ُملتقى الفخــامـة والرقـي  
والــــقــــائــــمــــيــ الــــمــــســــؤولــــيــــن  ـــــــل  وك ــــــة  ــــــدول ال ـــر  ـــك ـــش ن ــــي:  ــــان ــــه ش جـــــــوب 

ُمتابعة- أحمـد شـرف :

دأبت المجوهرات األميرية على تمثيل العديد من أهم 
المجوهرات  عالم  فــي  الشهيرة  الــمــاركــات  العالمية  وأفــخــم 
والساعات الفاخرة وأكثرها تميزاً على الساحة العالمية والدوليـة.
 وفــي ظــل الــرؤيــة الــريــاديــة لسعادة الشيخ نــواف بــن ناصر بن 
خالد آل ثاني داومت المجوهرات األميرية على زيادة عدد الماركات 
العالمية المنضوية تحت مظلتها حتى غدت واحدة من أفخم وكالء 
األوســـط،  الــشــرق  مستوى  على  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  وبــيــع  تجزئة 
الوثيق  التعاون  خالل  ومن  تقارن،  ال  التي  خدماتها  ذلك  في  ويميزها 
بينها وبين قاعدة عمالئها وزبائنها الكرام شرفت المجوهرات األميرية 

بإقامة عالقات قوية ووطيدة مع العائالت من الزبائن. 

ملتقى الفخامة والرقي 
ومن خالل ُمشاركتها الفّعالة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
في دورته الحالية السابعة عشرة، والُمنعقد حالياً بمركز الدوحة للمعارض 
يضم  والــذي  الجاري،  فبراير   ٢٩ وحتى   ٢٤ من  الفترة  في  والمؤتمرات 
كوكبة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية، حيث تشارك المجوهرات 
فاخرة  عالمية  وماركات  والرقي  الفخامة  في  غاية  بأجنحة  األميرية 
المصداقية  يعني  اســم  فهي  قطر  في  حصري  كوكيل  تمثلها  وفريدة 

والشفافية والتميز والفخامة والُرقي تحت سقف واحد. 

مكانة عالمية رفيعة المستوى
الــتــقــيــنــا الــســيــد/ جـــوب شــهــانــي، الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــجــوهــرات 
األميرية، وفي تصريحات له بمناسبة افتتاح معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات، تحّدث إلينا قائالً:  
نتقّدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدولة على دعمها 
الكامل للمعرض، وكذلك المسؤولين والقائمين على 
الراعية  الُمختلفة  والــجــهــات  الــمــعــرض  تنظيم 
كما  الضخم،  الــحــدث  هــذا  على  والُمشرفة 
نـــتـــقـــّدم بــالــشــكــر لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
مـــركـــز  وإدارة  لـــلـــســـيـــاحـــة 
للمعارض  الدوحة 

والمؤتمرات على تذليل كل الصعاب وتسهيلها بكل 
تعاون للعارضين والزائرين، وعلى كل الجهد المبذول 

الُمشّرفة  العالمية  بالصورة  الضخم  الحدث  هــذا  إلخــراج 
الدولية  المعارض  بين  المستوى  رفيعة  بمكانته  تليق  والتي 

والعالمية الكبرى.  

كنوز تتناقلها األجيال 
 وأكد جوب شهاني على أن المجوهرات األميرية وفي إطار تلبية 

احتياجات كل زبائنها على تنوع ُمتطلباتهم واختالف أذواقهم، فإنها 
توّفر خدمة إنتاج تصاميم فنية ُمتميزة وفريدة في طابعها وثرية في 

تكوينها، والتي تبقى كنوزاً تتناقلها األجيال على مر السنين والعصور. 

أسماء عالمية بارزة في عالم المجوهرات والساعات 
 وأوضح جوب شهاني أن المجوهرات األميرية تعرض حصرياً أفخم 
قطع  وأرقـــى  العالمية  الــمــاركــات  ذات  الــســاعــات  مــن  الــمــوديــالت  وأرقـــى 
المجوهرات الفريدة والُمرّصعة باأللماس وغيرها من األحجار الكريمة 
ذات األلوان الُمثيرة والُمدهشة.  وأضاف جوب شهاني: أن من بين أبرز 
الماركات العالمية المعروضة حصرياً وتحت مظلتنا في قطاع الساعات 

السويسرية الراقية أسماء عمالقة منها على سبيل المثال:
 CONCORD-H MOSER&CIE-MAD PARIS-ROYAL

DIAMOND-PALMIERO JEWELLERY DESIGN
مظلة  تحت  فيعرض  الــمــجــوهــرات  قــطــاع  مستوى  على  وأمـــا   

الــمــجــوهــرات األمــيــريــة تشكيالت ســاحــرة مــن أفــخــم مــاركــات 
المجوهرات في العالم حيث ألمع األسماء على الساحة العالمية 

ومنها على سبيل المثال: 
ADLER-AMIRI  GEMS  JEWELLERY-

CHATILA-AMRAPALI  JEWELS-
 PALMIERO  JEWELLERY

  -MARIANI  JEWELLERY
وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن األســــمــــاء 

المجوهرات  عالم  في  الشهيرة 
ـــــســـــاعـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة  وال

الفاخرة.



من عالمات تجارية فاخرة

ــر لــلــســاعــات ــجــاب تــشــكــيــالت فـــريـــدة مـــن ال

11
الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م

كتب- عبداهللا نــور:

بمناسبة معرض الدوحة للمجوهرات 
ـــســـاعـــات تـــعـــرض الـــجـــابـــر لــلــســاعــات  وال
ـــدة  ــــ والـــــمـــــجـــــوهـــــرات مـــجـــمـــوعـــة فـــري
ورائــعــة مــن الــمــجــوهــرات الــراقــيــة ذات 
من  ومجموعة  المبتكرة،  التصميمات 
الساعات  مــن  العالمية  الــمــاركــات  أشهر 
الــعــالمــات  مـــن  الـــواســـعـــة  الـــشـــهـــرة  ذات 

الفاخرة. التجارية 



من عالمة فريدريك كونستانت السويسرية العريقة

ــة الــعــالــمــيــة ــاري ــج ــت ــرض فــرصــة مــنــاســبــة لــعــرض جــديــد الــعــالمــات ال ــع ــم مــحــمــد الــجــابــر: ال

عرفة: بن  متابعة- أميمة 

المدير  الجابر  يوسف  محمد  السيد  أكد 
ــســاعــات أن افــتــتــاح  ــل الــتــنــفــيــذي لــلــجــابــر ل
الدورة السابعة عشرة من معرض الدوحة 
التوقعات  كل  فاق  والساعات  للمجوهرات 
كان  حيث  والتنظيم  اإلعــــداد  حيث  مــن 
مثالًيا في كل شيء وهو ما يتناسب و قيمة 
ملحوًظا  تــطــوًرا  يشهد  الــذي  المعرض  هــذا 
عاًما بعد عام وبمناسبة معرض الدوحة 
نطرح  الساعات  و  للمجوهرات 
حصرية  و  فــاخــرة  تشكيلة 
من  الــعــالــم  مستوى  على 
الــمــوديــالت الــجــديــدة 

ـــواكـــب عــمــالئــنــا  حــيــث نـــحـــرص عــلــى أن ن
بــاســتــمــرار بــكــل مـــا هـــو جـــديـــد وحــصــري 
مع  تتناسب  بتشكيلة  لنفاجئهم  نسعى  و 

مختلف المناسبات.
قــمـنا  لــقـــــد  قــــائــــالً:  ــابــر  ــجـــ الـــ ومـــضـــى   
ـــســـوق الــمــحــلــي  ــتـــــدعـــــيــم تـــواجـــدنـــا فـــي ال بـــ
ومــــشــــاركــــتــــنــــا فــــــي مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
لتلبية  ـــــك  ـــ وذل والـــســـاعـــات  لــلــمــجــوهــرات 
احتياجات عمالئنا الذين اعتادوا منذ زمـن 
على أن يجدوا لدينا الماركات والموديالت 
وعـلـيـه  أذواقـــهـــم،  تــنــاســب  الــتــي  الــجــديــدة 
ــلــمــجــوهــرات  ــــدوحــــة ل فـــــــــــإن مـــــعـــــرض ال
لجلب  مناسبة  فـرصـة  لنا  يمثل  والساعات 
ــاركـــــات والـــمـــوديـــالت الـــجـــديـــدة لكي  ــمـــ الـــ

نـــقـــوم بــعــرضــهــا فـــي جــنــاحــنــا بــالــمــعــرض 
الـذي  الجديد  تأكيد  بكل  لدينا  العام  وهـذا 
للساعات  الجابر  جناح  في  الـزوار  يشاهده 
طلبنا  أخــرى  ناحية  ومـن  ناحية  من  هذا 
قـطـر  فـــــي  نــمــثــلــهــا  ــتـــــي  الـــ الـــشـــركـــات  مـــــن 
في  نعرضها  جــديــدة  مـــــوديـــــالت  تـصـنـيـع 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
مميزة  تشكيلة  لــديــنــا  أصــبــحــت  وبــالــفــعــل 
من الماركات العالمية متواجدة فـي جـنـاح 
بــمــزايــا  جـــاءت  جميعها  لــلــســاعــات  الــجــابــر 
ومــواصــفــات دقــيــقــة مــن حــيــث الــجــودة و 
منها المرصع باأللماس و األحجارالكريمة 
و لــمــســنــا إعـــجـــاب و انــبــهــار الـــــزوار بــهــذه 

التشكيلة المتنوعة منذ االفتتاح.
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أميمة متابعة-

يو محمد  السيد  أكد 
ــل الــتــنــفــيــذي لــلــجــابــر ل
الدورة السابعة عشرة م
والساعات للمجوهرات 
و اإلعــــداد  حيث  مــن 
مثالًيا في كل شيء وه
يش الــذي  المعرض  هــذا 
عاًما بعد عام وبمناس
للمجوهرات
تشكيلة
على
الــ

الجـابر للساعــات تتألـق بساعات فريدة



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

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

الثالثاء غرة رجب ١٤٤١هـ - ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م 

علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان لـ                         :                    

ــــــــــــــفــــــــــــــردان ال جــــــــــــنــــــــــــاح  فــــــــــــــي  تــــــــــــــشــــــــــــــارك  ــــــــة  ــــــــي ــــــــم ــــــــال ع شــــــــــــركــــــــــــة   ٧٣

الـــمـــــــعـــــــــــرض  نـــــــجـــــــاح  تـــعـــــــــــزز  الــــداخــــلـــــــــيـــــــــة  وزارة  جـــــــهـــــــود 

 دعم صاحب السمو لمعرض المجوهرات والساعات ال محدود
كتب: عاطف الجبالي:

قـــال رجـــل األعـــمـــال عــلــي حسين الـــفـــردان، نــائــب رئيس 
الـــدوحـــة  مـــعـــرض  إن  الــــفــــردان،  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
للمجوهرات والساعات بات ضمن األفضل في العالم بفضل 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  رؤيــة 
أمير البالد المفدى وصاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد 
مؤكداً  للمعرض،  المستمر  دعمهما  على  ثاني  آل  خليفة  بن 
المختصة  والجهات  الرشيدة  قيادتنا  من  الكبير  الدعم  أن 
وتــرســيــخ  لــلــمــعــرض  المستمر  الــنــجــاح  فــي  ســاهــم  بــالــدولــة 

مكانته اإلقليمية والعالمية.
ــــ[: يــشــارك تــحــت مظلة  أضـــاف فــي حـــوار خـــاص ل
ـــفـــردان فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة مـــن مــعــرض  جــنــاح ال

وتعتبر  عالمية،  شركة   ٧٣ والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
مشاركتنا في النسخة الحالية هي األكبر في تاريخ مشاركات 
مجوهرات الفردان، وقد اعتذرنا عن مشاركة أكثر من ١٥ 

شركة عالمية نظراً لعدم استيعاب جناح الفردان.
وأشــــار الـــفـــردان إلـــى أن جــنــاح الـــفـــردان يــضــم أكــبــر دور 
ــــــا والـــواليـــات  صــنــاعــة الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات فـــي أوروب
المتحدة األمريكية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، 
و  ،  Chaumetو  ،Vacheron Constantin ، Chopard
 Girard Perregaux ،Faberge BUTANI ، Marli ،
اإلجـــراءات  كــافــة  بتسهيل  مشيداً   ،  SARTORO، DIOR
للحصول على تأشيرات العارضين باإلضافة إلى جهود رجال 

األمن في تأمين المعرض بأعلى مستوى.
يلعب  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  أن  وأكــد 

باإليجاب  وينعكس  الوطني  اقتصادنا  فيتحفيز  بـــارزاً  دوراً 
ليس فقط على أداء شركاتالمجوهرات والساعات ولكن يعزز 
ووسائاللمواصالت  والمطاعم  الفنادق  نتائج  أيضا  المعرض 
وشركات الطيران وغيرها من القطاعات االقتصادية المهمة 
في الدولة،منوهاً إلى أن المعرض يعتبر الحدث األبرز على 
رزنامة المعارضفي قطر والمنطقة، مبدياً تفاؤله أن يحقق 

المعرض في نسختهالحالية نتائج قوية.
لتسهيل  للجمارك  العامة  الهيئة  بجهود  الــفــردان  وأشــاد 
المجوهرات،  مــعــرض  خــالل  العارضين  منتجات  دخـــول 

أن شـــركـــة مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان خــــالل تــاريــخ  مـــؤكـــداً 
لم  والــدولــيــة  المحلية  الــمــعــارض  جميع  فــي  مشاركتها 
خالل  الهيئة  قدمته  لما  مماثلة  جمركية  تسهيالت  تجد 

النسخة الحالية من المعرض.

إلإليجاب 
نن يعزز 
صصالت 
للمهمة
ررز على 
 يحقق 

تتسهيل
ررات، 

رريــخ 
لم
الالل 

                          



• كــم عــدد الــشــركــات فــي جناح 
ـــفـــردان خـــالل الــنــســخــة الــســابــعــة  ال
عـــــشـــــرة مـــــن مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 

للمجوهرات والساعات؟
وساعات  مجوهرات  شركة   ٧٣  
الفردان،  جناح  في  تشارك  عالمّية 
وتــعــتــبــر مــشــاركــتــنــا فــــي الــنــســخــة 
الـــحـــالـــيـــة هــــي األكــــبــــر فــــي تـــاريـــخ 
مــشــاركــات مــجــوهــرات الـــفـــردان. 
بالكامل  محجوز  الــفــردان  وجــنــاح 
وقد اعتذرنا عن مشاركة أكثر من 

١٥ شركة عالمّية.
مـــجـــوهـــرات  شـــركـــة  أعـــلـــنـــت   •
مــشــاركــتــهــا  عـــن   Tiffany & Co
جناح  مظلة  تــحــت  الــثــانــيــة  لــلــمــرة 

الفردان.. كيف ترى أهمية ذلك؟ 
إنـــجـــاز كــبــيــر أن تـــشـــارك شــركــة 
Tiffany & Co في معرض الدوحة 
وتعتبر  والـــســـاعـــات،  لــلــمــجــوهــرات 
Tiffany & Co العالمة األمريكية 
الشهيرة والعريقة للمجوهرات وقد 
قامت مجموعة المنتجات الفاخرة 
في  ”إل  الفرنسية  عــالــمــيــاً،  األولــــى 
 Tiffany & Co بـــشـــراء  أش“  إم 
بقيمة ١٦,٢ مليار دوالر، في عملية 
مكانة  ســتــعــّزز  قــيــاســيــة  اســـتـــحـــواذ 
الشركة في الواليات المتحدة والعالم 
من  المزيد  محفظتها  إلى  وتضيف 

العالمات التجارية.
وتـــمـــكـــنـــت شــــركــــة مـــجـــوهـــرات 
الـــفـــردان مــن تــعــزيــز شــراكــتــهــا مع 
تعّزز  التي   Tiffany & Co شركة
تـــواجـــدهـــا فــــي الــــســــوق الـــقـــطـــري، 
وقـــريـــبـــاً ســنــفــتــتــح الــمــحــل الــثــانــي 
لمجوهرات Tiffany & Co والذي 
سيكون األكبر من نوعه في الشرق 

األوسط.

 وكاالت عالمية

• مـــا أبــــرز الــــوكــــاالت الــعــالــمــيــة 

المشاركة في جناح الفردان؟
ــــفــــردان  ــــشــــارك فــــي جــــنــــاح ال  ت
الــمــجــوهــرات  صــنــاعــة  دور  أكـــبـــر 
والــســاعــات فــي أوروبـــــا والـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ومــنــهــا على 
ــــيــــس الـــحـــصـــر  ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال ول
 Chopard ، Vacheron
 Chaumetو  ،  Constantin
 Girard Perregaux و   ،
 ،Faberge ، BUTANI ، Marli ،

. SARTORO، DIOR
مفاجآت  هــنــاك  هــل   •

ـــعـــمـــالء مـــجـــوهـــرات  ل
الــــــــــفــــــــــردان خـــــالل 

المعرض؟
هناك مفاجآت 
من العيار الثقيل 
تـــنـــتـــظـــر عـــمـــالء 
مـــــــجـــــــوهـــــــرات 
الــــــــــــــفــــــــــــــردان، 
حـــــيـــــث تـــــقـــــّدم 
أعـــرق شــركــات 

العالم  في  والساعات  المجوهرات 
للسوق  وفريدة  حصرية  موديالت 

القطري.
العريقة   Chopard دار  وتــقــدم 
 Happy) مـــجـــوهـــرات  مــجــمــوعــة 
 (Hearts - Golden Hearts
بوند  جيمس  أفــالم  من  المستوحاة 
وقد  الــمــرأة  شجاعة  تعكس  والــتــي 
 Happy) مــجــوهــرات  تــزيــيــن  تـــم 
 (Hearts - Golden Hearts
باعتبار  األخالقي  الــوردي  بالذهب 
الـــذهـــب فــكــرة طــاغــيــة فـــي أفـــالم 

جيمس بوند. 
 Chopard دار  تـــــوفـــــر  كــــمــــا 
 Alpine) ســــــاعــــــات  مــــجــــمــــوعــــة 
Eagle) الجديدة بطابعها العصري 
وشــخــصــيــتــهــا الــرفــيــعــة الــحــازمــة، 
الرياضية  المجموعة  هــذه  وتعيد 
األنــــيــــقــــة إحـــــيـــــاء وتــجــســيــد 
المتمثلة  الفنية  التحفة 
 St.) ســـاعـــة  فــــي 

ســاعــة  أول  بــاعــتــبــارهــا   (Moritz
فــريــدريــك  كـــارل  الــُمــبــدع  يصنعها 

شوفوليه في عام ١٩٨٠.

اللؤلؤ الطبيعي

قــســم  يــشــهــد  أن  تـــتـــوقـــع  هــــل   •
”الطواش“ إقباالً كبيراً؟

بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد.. حــــيــــث تــــشــــارك 
مـــــجـــــوهـــــرات الــــــــفــــــــردان بـــأكـــبـــر 
العالم،  في  طبيعي  لؤلؤ  مجموعة 
ـــــطـــــواش“ تــحــت  ويــــقــــّدم قـــســـم ”ال
الفردان  حسين  السيد  الوالد  قيادة 
منتجات جديدة مصنوعة بالكامل 
إلى  باإلضافة  الطبيعي  اللؤلؤ  من 
في  مرة  ألول  تُعرض  نادرة  قطع 

العالم.
قطر  مــعــرض  تصّنف  كيف   •

للمجوهرات إقليمياً وعالمياً؟
فـــي  مــــــعــــــرض  يــــــوجــــــد  ال 

الــــــعــــــالــــــم أفــــــضــــــل مـــن 
مــــعــــرض الــــدوحــــة 

للمجوهرات 

والــــســــاعــــات ســـــوى مـــعـــرض بــــازل 
على حجم المشاركة  وذلك استناداً 
وقــيــمــة الــمــعــروضــات. ونــتــوقــع أن 
يــحــقــق الــمــعــرض نــتــائــج قــويــة بعد 
في  لــلــمــجــوهــرات  معرضين  إلــغــاء 
هونج كونج وزيورخ، باإلضافة إلى 
الوقت  فــي  تتجه  الــعــالــم  أنــظــار  أن 
الــراهــن لــدولــة قــطــر مــع بـــدء العد 
التنازلي الستضافة مونديال ٢٠٢٢.

نتائج قوية 

شركات  ألداء  تقييمكم  مــا   •
بعد  قطر  في  المجوهرات 
مرور أكثر من ١٠٠٠ يوم 

على الحصار ؟ 
اســـتـــفـــادت شــركــات 
الــــــمــــــجــــــوهــــــرات فـــي 
قـــطـــر مــــن الــحــصــار 
الـــجـــائـــر، حـــيـــث إن 
من  كبيرة  شريحة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن كـــانـــوا 
يـــــذهـــــبـــــون لــــشــــراء 
الـــمـــجـــوهـــرات مــن 

أصبحت  اآلن  ولكن  الحصار  دول 
الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة مــقــصــدهــم 
الرئيسي، هذا تأكيداً لمقولة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
”رب  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 
ضارة نافعة“، ورغم الحصار فإن 
كبيراً  نمواً  شهد  المجوهرات  سوق 

خالل الفترة الماضية.
• هـــل هـــنـــاك عـــــروض خــاصــة 
توقعاتكم  وما  الفردان؟  جناح  في 

لحجم المبيعات؟
أسعار جميع الشركات في جناح 
الـــفـــردان خـــالل الــمــعــرض مميزة 
الجمهور  ونــدعــو  الجميع  وتناسب 
على  قــرب  عن  والتعّرف  لزيارتنا 
أبـــــرز عـــروضـــنـــا. ونـــتـــوقـــع ارتـــفـــاع 
حــجــم مــبــيــعــاتــنــا خــــالل الــمــعــرض 
في ظل تراجع اليورو والذي يؤّدي 
المجوهرات  أســعــار  انــخــفــاض  إلــى 

والساعات ويحفز عمليات البيع.

المجوهرات العربية

• مــا جــديــد قــســم الــمــجــوهــرات 
العربية في جناح الفردان؟

 يقّدم قسم المجوهرات العربية 
ألول  تــــقــــدم  جــــديــــدة  مـــــوديـــــالت 
مــــرة لـــألطـــفـــال، ويـــأتـــي ذلــــك في 
إطـــار اعــتــزاز مــجــوهــرات الــفــردان 
بالتراث. ويتمّيز قسم المجوهرات 
العربية في النسخة الحالية باإلبداع 
المجوهرات  تصاميم  تطوير  فــي 
خاصة  األصيلة،  العربية  التقليدية 
الجميلة  العصرية  تصاميمها  مــع 

المتناغمة مع قيمتها التراثّية.

رؤية حكيمة

الـــــدولـــــة  دعـــــــم  ـــــــرى  ت كــــيــــف   •
لمعرض المجوهرات؟

مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
في  األفضل  ضمن  بــات  والساعات 
العالم بفضل رؤية حضرة صاحب 

علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان لـ                        :

ـــــــاح الــــــــفــــــــردان ـــــــن ــــــســــــوق الـــــــقـــــــطـــــــري فــــــــي ج ــــــل ـــــة وحـــــــصـــــــريـــــــة ل ـــــي ـــــائ ـــــن ـــــث مــــــــــوديــــــــــالت اســـــت

ـــــــــــة ـــــــــــي ــــــــمــــــــجــــــــوهــــــــرات األوروب ـــــــــــورو يـــــخـــــفـــــض أســـــــــعـــــــــار شـــــــــركـــــــــات ال ـــــــــــي تـــــــــراجـــــــــع ال

 دعم صاحب السمو لمعرض المجوهرات والساعات ال محدود
أجرى الحوار عاطف الجبالي:

نائب  الــفــردان،  حسين  علي  األعــمــال  رجــل  قــال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، إن معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات بات ضمن األفضل 
في العالم بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وصاحب 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 
الــدعــم  أن  مـــؤكـــداً  لــلــمــعــرض،  المستمر  ودعــمــهــمــا 
المختصة  والــجــهــات  الــرشــيــدة  قيادتنا  مــن  الكبير 
ــنــجــاح الــمــســتــمــر للمعرض  بـــالـــدولـــة ســاهــم فـــي ال

وترسيخ مكانته اإلقليمية والعالمّية.
وأضاف في حوار خاص لـ[: يشارك تحت 
مظلة جناح الفردان في النسخة السابعة عشرة من 
شركة   ٧٣ والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
هي  الحالّية  النسخة  في  مشاركتنا  وتعتبر  عالمّية، 

األكبر في تاريخ مشاركات مجوهرات الفردان وقد 
عالمية  شركة   ١٥ مــن  أكثر  مشاركة  عــن  اعــتــذرنــا 

نظراً لعدم استيعاب جناح الفردان.
وأشــار الــفــردان إلــى أن جناح الــفــردان يضم أكبر 
دور صــنــاعــة الــمــجــوهــرات والــســاعــات فــي أوروبـــا 
سبيل  على  ومنها  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
 Vacheron Constantin الــحــصــر،  ولــيــس  الــمــثــال 
 Girard Perregaux و   ،  Chaumetو  ،، Chopard
 ،Faberge ، BUTANI ، Marli ، SARTORO،
للحصول  اإلجــراءات  كافة  بتسهيل  مشيداً   ،  DIOR
على تأشيرات العارضين باإلضافة إلى جهود رجال 

األمن في تأمين المعرض بأعلى مستوى.
وأكد أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
يلعب دوراً بارزاً في تحفيز اقتصادنا الوطني وينعكس 
باإليجاب ليس فقط على أداء شركات المجوهرات 

والساعات ولكن يعّزز المعرض أيضاً نتائج الفنادق 
الطيران  وشركات  المواصالت  ووسائل  والمطاعم 
في  المهمة  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  مــن  وغــيــرهــا 
الدولة، منوهاً إلى أن المعرض يعتبر الحدث األبرز 
مبدياً  والمنطقة،  قطر  في  المعارض  رزنامة  على 
تفاؤله أن يحقق المعرض في نسخته الحالّية نتائج 

قوية.
للجمارك  العامة  الهيئة  بجهود  الفردان  وأشــاد 

لتسهيل دخول منتجات العارضين خالل معرض 
أن شــركــة مــجــوهــرات  الـــمـــجـــوهـــرات، مـــؤكـــداً 
الــــفــــردان خــــالل تـــاريـــخ مــشــاركــتــهــا فـــي جميع 

المعارض المحلية والدولية لم تجد تسهيالت 
خالل  الهيئة  قدمته  لما  مماثلة  جمركية 
الــنــســخــة الــحــالــّيــة مــن الــمــعــرض.. وإلــى 

تفاصيل الحوار:

ي

االفنادق 
للطيران 
في ههمة 
األبرز  ثث
مبدياً   ،،
نتائج  ييةة

جمجمارك
ررض
ررات
ججميع
تت

نمو نتائج 
شركات 

المجوهرات 
في قطر رغم 

الحصار 

موديالت 
جديدة لألطفال 

في قسم 
المجوهرات 

العربية 

نقدم تاجاً 
فريداً من 

نوعه مرصعاً 
باأللماس 

واللؤلؤ الطبيعي 

. SAR
فافاجآجآتت

راتت
الاللل

باعتبار  األألخالققيي االــورديي  بالذهبب
أفأفـــالالم  ففـــيي ـطـطــااـاغغـيـيــــةةة االـلــذهذهـــب فــكــررةة

جيمس بوند. 
ChChopopard دادارر وـوفــفـــــــــرر تــــ ككــــــممــــا 
AlA pipip nenene)) ســــــاعــــــات وـوعععــــةة  ممــــجــــمـــ
االعلععصصرصري ببططاطابعبعبعههاها Eaglee) الجلجديديددةدة
ةـة،  ووشــخـصصـصــــييـيــتـتتــهـهـاـاا الـرـرفــيــعـعـعـةـةة ااالـلـلــحـححــاازممـ
يضيضيةةة يايايا ااالرلرل لالممجموعة هـههـذذذه  وتووتعيدد
يـيـيــدد إ إحـــــيـيــــــــاء و ووتـتـتـجـجـجــــسـسـ يـيــــقــــة ألاألنـــ
الملممتممثلثلةة ةية  الفن التحفة 
St.) ســــــااعـــةة  فــــييي

الفردان حسين االسيد  الوالدد قيقيادة 
بالكامل مننتتجات جديدة مصنوعةة
إلى باإلضافة  الطبييعيي اللؤلؤ  من 
في ممررة  ألول تُعرضرض  نناادرة  ععطع ق

العالالم.م.
قطر ممــــععــرضض تصنصنفّف فيف  ك  ••

اعاللمياً؟ يليمياً و قإق لللممجوهرات 
فـــي مــــــعــــــرضض ييــــــوـوجــــــد  الال

ممـــنن الــــــعـعـــــــاالـلـلـــــــــمـمـم أأ أفـفــــــضــــــلل
دـددوحححــــــةة مممــــعععــــــــرضرضض ااالللـــ

جمجوهراراتت لللللل

تق ممــا   •
ملمجوجو ا
مرو
عل
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الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
وصاحب  المفدى  البالد  أمير  ثاني 
بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 
المستمّر  ودعمهما  ثاني  آل  خليفة 

للمعرض.
ويـــــحـــــرص ســـمـــو األمـــــيـــــر عــلــى 
المعرض  تفاصيل  جميع  متابعة 
وزيـــــارتـــــه ســـنـــويـــاً، كـــمـــا أنـــــه رغـــم 
مشاغل سموه الكبيرة إال أنه يلتقي 
أصــــحــــاب شــــركــــات الـــمـــجـــوهـــرات 
الــقــطــريــة ويــســتــمــع إلــيــهــم وذلـــك 

لتذليل جميع العقبات.
وزارة  إلـــى  بالشكر  نــتــوّجــه  كــمــا 
الكبيرة  التسهيالت  على  الداخلية 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لــمــنــح الــتــأشــيــرات 
لــلــمــشــاركــيــن فـــي الـــمـــعـــرض، كما 
نــثــّمــن جــهــود ســـعـــادة الــســيــد أكــبــر 
ـــاكـــر األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس  ـــب ال
ـــســـيـــاحـــة والــــرئــــيــــس  ـــل الـــــوطـــــنـــــي ل
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الــخــطــوط 
الجوية القطرية على دعم معرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه 

المشاركين في المعرض.

تسهيالت جمركية

• كيف ترى دور هيئة الجمارك 
خالل المعرض؟

السيد  سعادة  إلى  بالشكر  أتوّجه 
رئيس  الجمال،  عــبــداهللا  بــن  أحمد 

على  للجمارك،  العامة  الهيئة 
الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة لــلــهــيــئــة 
منتجات  دخــــول  لــتــســهــيــل 
الــعــارضــيــن خــالل معرض 

المجوهرات. 
الـــتـــســـهـــيـــالت  أن  وأعــــتــــقــــد 

السابعة  النسخة  خـــالل  الجمركية 
عــشــرة مــن الــمــعــرض األفــضــل على 
اإلطــالق، وجميع الشركات العالمية 
المشاركة تحت مظلة جناح الفردان 

تشيد بجهود الهيئة العامة للجمارك.
كــمــا أن رئــيــس هــيــئــة الــجــمــارك 
جميع  لتذليل  جــبــارة  جــهــوداً  يبذل 
ــعــقــبــات الـــتـــي قـــد تـــواجـــه دخـــول  ال
البضائع الخاصة بالمعرض، ونؤكد 
الــــفــــردان  مـــجـــوهـــرات  شـــركـــة  أن 
جميع  فــي  مشاركتها  تــاريــخ  خــالل 
الــمــعــارض الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لم 
مماثلة  جــمــركــيــة  تــســهــيــالت  تــجــد 
للجمارك  العامة  الهيئة  قدمته  لما 
خالل النسخة الحالّية من المعرض.
• هل تتوقع منافسة كبيرة بين 

الشركات خالل المعرض؟
الـــمـــنـــافـــســـة شـــــيء طــبــيــعــي 
وتــــصــــّب فــــي صـــالـــح الــمــســتــهــلــك، 
والــــمــــشــــتــــري يـــتـــابـــع دائــــــمــــــاً آخـــر 
ـــســـعـــى  الـــــصـــــيـــــحـــــات وي
وهللا  األفــضــل،  الختيار 
الــحــمــد مــجــوهــرات 
الــــــفــــــردان الـــوكـــيـــل 
الــــحــــصــــري ألبـــــرز 
الوكاالت العالمية ما 

اقتناء  األولى لعشاق  الوجهة  يجعلنا 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات الــفــاخــرة، 
توفير  على  حريصون  دائماً  ونحن 
األفـــضـــل لــلــزبــائــن 

باستمرار.
• مـــا أهــمــيــة الــســوق 
ـــــقـــــطـــــري لــــشــــركــــات  ال
المجوهرات العالمية؟

أعــــــــــرق شــــركــــات 
الـــــــمـــــــجـــــــوهـــــــرات 
والـــــــــســـــــــاعـــــــــات 
على  تحرص 
المشاركة 
فــــــــــــي 

معرض الدوحة للمجوهرات نظراً 
ألهــمــيــة الــســوق الــقــطــري حــيــث إن 
القطريات  والمواطنات  المواطنين 

كبير  شغف  لديهم 
القتناء المجوهرات 

والــســاعــات الــفــاخــرة. 
كما أن الشركات العالمية 
الــــمــــرمــــوقــــة فـــــي عـــالـــم 

الــــــمــــــجــــــوهــــــرات 
في  تــواجــد  لديها 
قــطــر مــنــذ أكــثــر 

عــــامــــاًً   ٥٠ مــــن 
ولذلك فهي 

حريصة 

على المشاركة في المعرض سنوياً.
ـ هــل هــنــاك خــطــط لــلــتــوّســع في 

السوق المحلي؟
تــــواصــــل مــــجــــوهــــرات الــــفــــردان 
ستفتح  حــيــث  قــطــر  فــي  توسعاتها 
الـــشـــركـــة فــــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب 
مـــتـــجـــريـــن فـــــي بــــــالس فـــــانـــــدوم، 
وتــأتــي  ســيــتــي،  فيستيفال  ودوحــــة 
لتلبية  المحلى  السوق  في  توسعاتنا 

رغبات عمالئنا.

االقتصاد دعم 

المجوهرات  معرض  دور  ما   •
في دعم االقتصاد الوطني؟

الــــــدوحــــــة  مــــــعــــــرض  يــــلــــعــــب  ـ 

فــي  بـــــــارزاً  دوراًً  لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
تــــحــــفــــيــــز اقـــــتـــــصـــــادنـــــا الــــوطــــنــــي 
فقط  لــيــس  بــاإليــجــاب  ويــنــعــكــس 
الــمــجــوهــرات  شــركــات  أداء  عــلــى 
المعرض  يعّزز  ولكن  والساعات 
أيــضــاً نــتــائــج الــفــنــادق والــمــطــاعــم 
ووســـائـــل الـــمـــواصـــالت وشــركــات 
القطاعات  من  وغيرها  الطيران 
الــدولــة.  فــي  المهّمة  االقــتــصــاديــة 
ويـــعـــّد الــمــعــرض الـــحـــدث األبـــرز 
قطر  في  المعارض  رزنامة  على 
يستقطب  أن  ونتوقع  والمنطقة. 
الـــمـــعـــرض أعــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 

الزوار.
مـــجـــوهـــرات  ســــتــــقــــّدم  هـــــل   •
الــــــفــــــردان قـــطـــعـــاً نــــــــادرة خـــالل 

المعرض؟
نــادرة  مجموعة  لعمالئنا  نوفر 
ومنها  والساعات  المجوهرات  من 
الحصر  وليس  المثال  سبيل  على 
ـــــاج مــــرصــــع بـــاأللـــمـــاس  تـــقـــديـــم ت
نوعه  مــن  األول  الطبيعي  واللؤلؤ 

العالم.  في 
• ما هدف مجوهرات الفردان 
مـــــن الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مـــعـــرض 

المجوهرات؟
مـــــشـــــاركـــــتـــــنـــــا فــــــــي مـــــعـــــرض 
الــــمــــجــــوهــــرات لـــيـــســـت ألغــــــراض 
وطني  واجــب  هــذا  ولكن  تجارية 
وذلـــك لــدعــم أهـــم مــعــرض يــقــام 
الحبيب  وطننا  في 
قــــــــطــــــــر، وهـــــــــذه 
ـــــجـــــيـــــة  ـــــي ـــــرات اســـــت
جــــمــــيــــع شــــركــــات 
الفردان  مجموعة 
ألجل  تعمل  والتي 
رفــعــة الـــوطـــن في 
جــمــيــع الــمــجــاالت 

التنموّية. 

خالل النسخة الـ ١٧ من معرض المجوهرات والساعات

ـــــة مـــــــــن الـــــــلـــــــؤلـــــــؤ الــــطــــبــــيــــعــــي ـــــوع ـــــن ـــــص ــــــة م ـــــات عــــــصــــــري ـــــج ـــــت ـــــن ـــــــدم م ـــــــق «الـــــــــــــطـــــــــــــواش» ي

بــونــد جـــيـــمـــس  ـــــــالم  أف ــــن  م ـــوحـــاة  ـــت ـــس م ــــدة  ــــري ف مــــجــــوهــــرات  مـــجـــمـــوعـــة  تــــطــــرح                   

 ٧٣ شركة عالمية تشارك في جناح الفردان

أعرق شركات 
المجوهرات 

ترسخ 
تواجدها في 

قطر

مشاركتنا 
في معرض 

المجوهرات 
واجب
وطني

معرض 
المجوهرات 

يحفز 
االقتصاد 
الوطني

علىى للجماركرك،  العامة  الهيئة 
الـــــجـجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة لــلــهــيــئــة 
تنتجاجات م لول  دخــــ للــــتـتــسـســــههــيــل 
ممعرعرعرضضض خخــاللالل الالــعــارضــيـنـن

المجوهرهراتاتت..
الـــــتـتـــسـســـهـهـــيـــــالـالتت أأنن وأعــــتتــــــققـقــــد

الالساساببعةةة االنلنسسخخةة خخـــالل االجلجمرمرككيةة
علعلىىى ممـمــنـن الـممـمــــعـعـعـرـررض األاألاألفـففــضـضــلل عــشـرـررةةة
يميميةةة ا االشللشركات العال عيعيع ووججم ،ق، اإلطـالـال
الالفرفرفردان ج جناححح تحتتمظمظظلةلةلة ملمشاشاشاررركةة ا

رعرضض؟ض؟ الشركات خالل الم
عـعــي طـطـطبـبــيـي الـلــمـــنـنــاافـــسســـةـة شــــييـيءء
االالــــممـمــسـســتـتـهـهـهــــللـلـكـك، ـــحح وتوتــــصصــــبـّب فـفــــيي صـــال
ووالــــمــــشـشــــــتـتــــــــرري يـــتـــابـبـــع ددائـئـــــممــــــــــــاااً آآآخـخـخــــر
ـــســـعـــى و و وي االـلــــصصـــــيـــــــحـــــاتات
وهللا األاألفــضــلل،ل،  الالالخختيارر
لالــــححـمـمــــد مــجــوهــراتت
وـوكـــيـــلل الالــــــــــفـفــــــردان الــ
ألبـــــررززز االــــحــــصــــــــرـرييي
اعاللمية ماا لالالووكوكاالالالت اال

جـهـود وزارة الداخلـيـة تعــزز نـجـاح المـعــرض 

نشكر أكبر الباكر لجهوده في تذليل كافة الصعوبات
ــة بـــدعـــم رئـــيـــس الــهــيــئــة ــوق ــســب ــر م ــي ــة غ ــي ــرك ــالت جــم ــي ــســه ت

ًً

ئائــنن لــلــزبــ ألاألفـــضـــل
باستمرارار.ر.

الــســوق مـــا أههــمـمــيـيـــةة •
ـــــقـقــــــطـــــري لــــشــــركــــات الـل
المجوهرات العالمية؟
رـركـكــــات أعــــــــــرق شــــــ
االـــــــممــــــــجـــــــوههـــــــرارات
والـــــــــسســــــــــااعـــــــــات
لعلى تحرصص
االمششارككةة
ففـــــــــــــــــيي

ككبير شغفغف للديهم 
الالقتناء المجوهراراتت

والــســـااعــات االـلـففــاخاخــررة. 
كما أن الشركركاتات االعلعالالمية 
الــــمــــرمــــوقــــةة ففـــــي ع عـــالـــم 

الــــــمــــــجــــــوهــــــرات 
في  تــواجــد  لدييهها 
أ أكـكــثــر  قــطــر مــنـذـذ

مامامــــاااًً ععــــ ٥٠ مــــن 
فهفهفهيي ولذلذلكك

رحريصيصةة
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تثري جناح الفردان بمنتجات حصرية للسوق القطري

ساعات  (L’Heure du diamant).. إبداع بال حدود
كتب ـ عاطف الجبالي:

  (L’Heure du Diamant) أعلنت مجموعة ساعات
الــضــوء  لتسليط  وذلـــك  الستينيات  روح  إحــيــاء  إعــــادة 
صياغة  فــي  النظير  المنقطعة  شــوبــارد  حرفية  على 
الــمــجــوهــرات الــراقــيــة وصــنــاعــة الــســاعــات الــفــاخــرة، 
وذلك  عهدها  ينتهي  ال  التي  للحداثة  الــدار  تسعى  كما 
بالتناغم مع الفخامة العصرية المفعمة بروح الشباب، 
وتــقــدم دار شـــوبـــارد هـــذه الــمــجــمــوعــة األنــيــقــة خــالل 
مــشــاركــتــهــا تــحــت مــظــلــة جــنــاح الـــفـــردان فــي معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات.
لحظة   (L’Heure du Diamant) مجموعة  وتبدع 
ثماني  خــالل  من  المناسب  الوقت  في  ورائــعــة  جديدة 
المصنوعة  بموانئها  تتميز  جــديــدة  مجوهرة  ســاعــات 
من األحجار الكريمة وشبه الكريمة، والتي تستعيد من 
خاللها طابع الحداثة في الستينيات كما تحتفي بمرور 
الساعات  صناعة  مجال  في  حرفيتها  على  عاما   ٥٠
مزيج  في  وتجسده  سواء.  حد  على  والمجوهرات 
مــثــالــي يــجــمــع بــيــن الــفــن والــحــرفــيــة، والــفــن 

والعلم، والتراث والحداثة.

إحياء روح الستينيات  

اليوم، وبعد مرور ٥٠ عاماً، ماتزال 
تقدم  حــيــث  الــســّبــاقــة،  شــوبــارد  دار 
 L’Heure du) مــجــمــوعــة  ضــمــن 
جديدة  ســاعــات  ثماني   (Diamant
التي  األصلية  الــمــوديــالت  مــن  مستوحاة 
قدمتها سابقاً في عام ١٩٦٩، سواء من حيث 
والقياسات  الصنعة  ومــهــارة  المعاصر  التصميم 
مجوهرة  ساعة  إبداع  بغية  المتسق،  والقوام  واأللــوان 
ال تضاهى تالئم عصرنا في الوقت 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. 
من  لها  خصيصاً  مصنوعاً  ميناًء  ساعة  كل  تحتضن 
أحد األحجار شبه الكريمة الساحرة مثل: الالزورد بلونه 
الذهب،  من  بعروق  والمجّزع  المميز  الداكن  األزرق 
والمرمر بتخطيطات متدرجة ومتماوجة بلون أخضر 
األزرق  بلونه  والفيروز  الغابات،  كلون  عميق  مخملي 
األسود  واألوبــال  الشمس،  بنور  مشرقة  كسماء  الزاهي 
الناري  األحمر  اللون  من  بومضات  الموشى  الغامض 
واألخــضــر الــعــمــيــق. وتــحــيــط بــالــمــوانــئ ذات األلـــوان 
األلــمــاس  أحــجــار  مــن  حلقة  والــشــاعــريــة  الحيوية 
بوزن  الكبيرة  بأحجامها  عصرية  لمسة  لتترك 
تناقضاً  وتــضــفــي  قــيــراط،   ٤ يــفــوق  إجــمــالــي 
للموانئ  والــلــمــعــان  الــتــوهــج  بــيــن  صـــارخـــاً 
قوام  وبين  البّراقة،  األلــمــاس  وأحــجــار 
أسطحها الكتيمة أو أعماقها الشفافة 
وهج  شــوبــارد  عــززت  فقد  المتأللئة. 
تقنية  خــالل  مــن  األحــجــار  هــذه  وحيوية 

الترصيع ”التاجي“ المميزة. 
تدرك شوبارد بأن االختيار المميز عامل حاسم 
وجزء من السعي المستمر نحو التفّرد، ولذلك تقدم 
التمساح  جلد  مــن  ســوار  مــع  المجوهرة  الساعات  هــذه 
الذهب  مــن  ســـوار  مــع  أو  معها  ومتسقة  قــويــة  بــألــوان 
الشجر“  ”كلحاء  كثيرة  بــزخــارف  المزخرف  األبيض 
بأسلوب يحمل طابع الستينيات األصيل؛ ولكن مع لمسة 
شوبارد البارعة المميزة، ولمسات نهائية تضمن نعومة 
كي  الجلد  على  الحرير  كنعومة  الذهبي  السطح  ملمس 
ابتدعتها  التي  التقنية  تنطوي  حيث  بالمالبس.  يعلق  ال 
يدوياً  الذهب  نقش  على  الستينيات  في  شوفوليه  عائلة 
ضمان  بــهــدف  الــســاعــة  ســـوار  هيكل  على  تثبيته  ليتم 
مرونة السوار وانسيابيته. وهو عنصر آخر من عناصر 
العضوي  الــمــفــهــوم  بــاســتــحــضــار  والــحــرفــيــة  التصميم 
في مجوهرات الستينات والسبعينات،  الذي كان سائداً 
مع التوجه نحو الطبيعة السائدة  وبذلك تنسجم أيضاً 

في وقتنا الحالي. 
هـــذه  شـــــوبـــــارد  زودت  آخــــــر،  صــعــيــد  عـــلـــى 
الساعات بعيار (٠٩٫٠١-C) األوتوماتيكي الذي 
لمدة  يكفي  الــطــاقــة  مــن  باحتياطي  يعمل 
بالكامل  مصنوعة  وحــركــة  ســاعــة،   ٤٢
عــلــى يــد الــحــرفــيــيــن الــمــهــرة فــي دار 
 L’Heure) ســاعــة  وتــــوازن  شــوبــارد. 
صــنــاعــة  فــــن  بـــيـــن   (du Diamant
المجوهرات مع البراعة الحاذقة في صناعة 
الــســاعــات، لــتــحــوز بــذلــك كــمــال وجــمــال القلب 
القوية  األنوثة  عن  األمثل  التعبير  وتكون  والقالب، 

المعاصرة.

المج
اللــســاعــا
و والقالب، 

ن وووجوجزء
الساعات هــذه 
و قــويــة  بــألــوان 
المزخ األبيض 
بأسلوب يحمل
شوبارد البارعة
السطح ملمس 
بالمالب يعلق  ال 
شوفوليه عائلة 
عل تثبيته  ليتم 
مرونة السوار 
والــح صميم 
ن سائد
جمسج

لحالي
صــعــيــد ى 

٠١) ععاات بعيار
باحتيا ملل

س ٤٢٤٢٢

مر
التصميم

س الذي كان
وبذلك تنسج
في وقتنا ال
عـــلـــى
االسلساعاعاا
يعيعمم

و
ص

س

و
الترص
تدرك
جوجوججزء من الس

والق واأللــوان 
ال تضاهى تالئ
فيها أصداء حد
بكل سهولة وأن
الفاخرة، وتست

المجالين.
كل تحتضن 
أحد األحجار ش
الداكن األزرق 
والمرمر بتخط
عميق خملي 
كسماء ي 
لموش

لــعــم
والــشــاعــر

عصر لمسة   
يــفــوق مــالــي 

صـــارخـــاً 
وأ

و
مخم

ك الزاهي 
المو الغامض 
واألخــضــر ال
و الحيوية
لتترك
إجــم
ص

أعلنت مجموع
ر إحــيــاء  إعــــادة 
شــو حرفية  على 
الــمــجــوهــرات الــر
الــدار تسعى  كما 
بالتناغم مع الفخ
وتــقــدم دار شـــوووب
تتــحــت مــشــاركــتــهــا
ل للمجوهر ةةحة الدو
مجموع ووتوتوتبدع
ف ورائــعــة  جديدة 
مجوهر ســاعــات 
ألحجار الكر
طابع الحد
على

مس
مته
ال م
ا

م
قدمت
التصميم
ال ا األل

ع ت
بــي يــجــمــع

م، والتراث و

إح

اليو

ســاع
من األح

خاللها طابع
على عاما   ٥٠

والمجوهرات
مــثــالــي يــ
والعلم

4
الثالثاء غرة رجب ١٤٤١هـ - ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م



  (L’Heure du diamant)    تقدم مجموعة

    ..رائـــدة الـفــن والحـرفــيــة
كتب ـ عاطف الجبالي:

  (L’Heure du Diamant) ســاعــات  مجموعة  أعــلــنــت 
على  الــضــوء  لتسليط  وذلـــك  الستينيات  روح  إحــيــاء  إعــــادة 
المجوهرات  صياغة  في  النظير  المنقطعة  شوبارد  حرفية 
الراقية وصناعة الساعات الفاخرة، كما تسعى الدار للحداثة 
التي ال ينتهي عهدها وذلك بالتناغم مع الفخامة العصرية 
المجموعة  هذه  شوبارد  دار  وتقدم  الشباب،  بروح  المفعم 
في  الـــفـــردان  جــنــاح  مظلة  تــحــت  مشاركتها  خـــالل  األنــيــقــة 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.
لحظة   (L’Heure du Diamant) مــجــمــوعــة  وتــبــدع 
جديدة ورائعة في الوقت المناسب من خالل ثماني ساعات 
األحجار  من  المصنوعة  بموانئها  تتميز  جديدة  مجوهرة 
طابع  خاللها  من  تستعيد  والتي  الكريمة،  وشبه  الكريمة 
الحداثة في الستينيات كما تحتفي بمرور ٥٠ عاًما على 
حرفيتها في مجال صناعة الساعات والمجوهرات على 
الفن  بين  يجمع  مثالي  مــزيــج  فــي  وتــجــســده  ســـواء.  حــد 

والحرفية، والفن والعلم، والتراث والحداثة.

 إحياء روح الستينيات  

اليوم، وبعد مرور ٥٠ عاماً، ماتزال دار شوبارد السّباقة، 
 (L’Heure du Diamant) مجموعة  ضمن  تقدم  حيث 
األصلية  الــمــوديــالت  مــن  مستوحاة  جــديــدة  ســاعــات  ثماني 
التي قدمتها سابقاً في عام ١٩٦٩، سواء من حيث التصميم 
والــقــوام  واأللـــــوان  والــقــيــاســات  الصنعة  ومــهــارة  الــمــعــاصــر 
المتسق، بغية إبداع ساعة مجوهرة ال تضاهى تالئم عصرنا 
في الوقت 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. 
لها من أحد  خصيصاً   تحتضن كل ساعة ميناًء مصنوعاً 
األحجار شبه الكريمة الساحرة مثل: الالزورد بلونه األزرق 
والمرمر  الــذهــب،  مــن  بــعــروق  والــمــجــّزع  المميز  الــداكــن 
مخملي  أخــضــر  بــلــون  ومــتــمــاوجــة  مــتــدرجــة  بتخطيطات 

كسماء  الزاهي  األزرق  بلونه  والفيروز  الغابات،  كلون  عميق 
الموشى  الغامض  األســـود  واألوبــــال  الشمس،  بنور  مشرقة 
بــومــضــات مـــن الـــلـــون األحـــمـــر الـــنـــاري واألخـــضـــر الــعــمــيــق. 
وتحيط بالموانئ ذات األلوان الحيوية والشاعرية حلقة من 
الكبيرة  بأحجامها  عصرية  لمسة  لتترك  األلــمــاس  أحجار 
بين  صارخاً  بوزن إجمالي يفوق ٤ قيراط، وتضفي تناقضاً 
وبين  البّراقة،  األلماس  وأحجار  للموانئ  واللمعان  التوهج 
فقد  المتأللئة.  الشفافة  أعماقها  أو  الكتيمة  أسطحها  قــوام 
عززت شوبارد وهج وحيوية هذه األحجار من خالل تقنية 

الترصيع ”التاجي“ المميزة. 
وجزء  حاسم  عامل  المميز  االختيار  بأن  شوبارد  تدرك   

ــتــفــّرد، ولــذلــك تــقــدم هــذه  مــن الــســعــي المستمر نــحــو ال
بألوان  التمساح  جلد  من  ســوار  مع  المجوهرة  الساعات 

األبيض  الذهب  من  ســوار  مع  أو  معها  ومتسقة  قوية 
المزخرف بزخارف كثيرة ”كلحاء الشجر“ بأسلوب 
لمسة  مــع  ولــكــن  األصــيــل؛  الستينيات  طــابــع  يحمل 
تضمن  نهائية  ولمسات  المميزة،  البارعة  شــوبــارد 

نعومة ملمس السطح الذهبي كنعومة الحرير على الجلد 
كي ال يعلق بالمالبس. حيث تنطوي التقنية التي ابتدعتها 

ليتم  عائلة شوفوليه في الستينيات على نقش الذهب يدوياً 
تثبيته على هيكل سوار الساعة بهدف ضمان مرونة السوار 
وانسيابيته. وهو عنصر آخر من عناصر التصميم والحرفية 
باستحضار المفهوم العضوي الذي كان سائداً في مجوهرات 
التوجه  مع  أيضاً  تنسجم  وبذلك  والسبعينيات،  الستينيات 

نحو الطبيعة السائد في وقتنا الحالي. 
بعيار  الساعات  هــذه  شــوبــارد  زودت  آخــر،  صعيد  وعلى 
(٠٩٫٠١-C) األوتوماتيكي الذي يعمل باحتياطي من الطاقة 
يد  على  بالكامل  مصنوعة  وحركة  ساعة،   ٤٢ لمدة  يكفي 
 L’Heure) الحرفيين المهرة في دار شوبارد. وتوازن ساعة
البراعة  مــع  المجوهرات  صناعة  فــن  بين   (du Diamant
وجمال  كمال  بذلك  لتحوز  الساعات،  صناعة  في  الحاذقة 
القوية  األنــوثــة  عــن  األمــثــل  التعبير  وتــكــون  والــقــالــب،  القلب 

المعاصرة. 
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تقدم «إيجيري» 
ملهمتها الجديدة في عالم الساعات 

كتب ـ عاطف الجبالي:

تــــــــــــشــــــــــــارك ڤــــــــــاشــــــــــرون 
األقدم  الساعات  دار  كونستنتان، 

في العالم من حيث العمل المتوصل 
الدوحة  معرض  في  عاماً،   ٢٦٥ حوالى  منذ 

تعرض  حــيــث   ٢٠٢٠ والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
مجموعة من ابتكاراتها وتقدم للزوار الفرصة في 

على  كونستنتان  ڤاشرون  من  ساعتهم  سوار  تخصيص 
الفور، وفقاً لرغباتهم ومتطلباتهم الشخصية. 

تنسج مجموعة ”ايجيري“ الجديدة، وهي وليدة لقاء جمع 
بالهوت  يعرف  ما  أو  الراقية  األزيــاء  صناعة  هما  عالمين  بين 
كوتور من جهة وصناعة الساعات الراقية من جهة ثانية، وجه 
أنوثة صناعة الساعات كما تراه دار ڤاشرون كونستنتان . تتميز 
عابثة  بلمسة  ”مكسّوة“  وهــي  كالسيكي  بمظهر  الساعة  هــذه 

تعكس شخصية نساء اليوم: الملهمة والمستقلة والجذابة.
كونستنتان  ڤــاشــرون  مــن  الــجــديــدة  المجموعة  هــذه  تتمتع 
الثنيات  شكل  يعكس  الساعة  ميناء  رائــع.   أنثوي  بحس  والغنية 
الشكل  وتبرز  ناعم  تضفير  شكل  في  تتألق  ماسية  مع“هالة“ 
التفاصيل  كل  في  التطور  فإن  ذلــك،  كل  وفــوق  للعلبة.  األنثوي 
تتخللها  مبهجة  متناغمة  هندسة  خالل  من  عنه  التعبير  يتم 
أرقام عربية من الذهب عيار ١٨ قيراًطا ، وحافة من النتوءات 

المدورة مثل الدانتيل.
تتميز ”إجيري“ العابثة بشخصية قوية وهذه الساعة األنيقة 
تتناسب بقوة مع عصرها. تصلح هذه الساعة أن تكون رفيقتك 
األمــســيــات.  أفــخــم  فــي  الحميمة  وصديقتك  بامتياز  اليومية 
فايز  ومون  التعبئة  طرازات-ذاتية  ثالثة  من  المجموعة  تتألف 
الخاصة  نماذجه  يقدم  منها  كل  -بافيه-  دايمند  فايز  مــون  و 
عيار  األبيض  الذهب  أو  قيراطاً   ١٨ عيار  الزهري  الذهب  من 

الفوالذ،  أو  قيراطاً   ١٨
مــع تــرصــيــع مــاســي، حيث 

تصبح إيجيري متعددة االستعماالت. 
يوم،  لكل  ساعة  هي  التعبئة  ذاتية  إيجيري  ساعة 

ولكل أمسية وكل لحظة. تتوفر بطراز ذاتي التعبئة من الذهب 
الــزهــري عــيــار ١٨ قــيــراطــاً ٥N أو مــن الــفــوالذ، وتــأســر روح 
اإلستخدامات  متعددة  الساعة  هــذه  تسجل  بأكملها.  األوقـــات 
للتبديل  قابلة  جلدية  أحزمة  بثالثة  مصحوبة  جريئة،  خطوة 

  .٥N ًإلصدار الذهب  الزهري عيار ١٨ قيراطا
وتزين نجمة الليل في قلب طراز ”ايجيري مون فايز“، التي 
الزهري  الذهب  من  ملم   ٣٧ قطر  قطرها  يبلغ  بعلبة  تتوفر 
عيار ١٨ قيراطاً ٥N أو من الفوالذ، مع إطار مرصع بالماس.و 
تكشف التعقيدات النجمية عن مفاجأة تظهر في األماكن األقل 

توقعاً. 
بالماس،  المقطرة  دايمند-بافيه،  فايز  مون  إيجيري  ساعة 

يــبــلــغ قــطــرهــا ٣٧ مــلــم من 
الــــذهــــب األبــــيــــض عــــيــــار ١٨ 

حين  في  ماسة،   ٢٩٢ ببريق  وتتوهج  قيراطاً 
من  شــالل  وســط  المركزية  الميناء  دوائــر  تنتشر 

٥١٠ ماسات تشبه زخرفة ثمينة. 
جناح  في  كونستنتان  ڤاشرون  بوتيك  بزيارة  تفضلوا 

الـــفـــردان فــي مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
٢٠٢٠، بين الـ٢٤ وحتى الـ٢٩ من فبراير الجاري. 
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تعـــرض مــجــوهــرات رائــعــة
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تعرض مجوهرات غنية 
بالرمزية واإلبداع
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Lady Complique peacock     تطـلـق ســاعـاتˊ
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تقدم أرقى الموديالت خالل مشاركتها في جناح الفردان

مجوهرات المرأة العاشقة للجمال والفخامة
كتب ـ عاطف الجبالي:

أعلنت شركة مجوهرات BUTANI عن تقديم أحدث ابتكاراتها 
الدوحة  معرض  من  عشرة  السابعة  النسخة  في  مشاركتها  خــالل 

للمجوهرات والساعات حصريا في جناح الفردان.
الرائدة  األسماء  أكثر  من  واحــدة   BUTANI مجوهرات وتعتبر 
خطوبة  خاتم  كان  سواء  الزفاف،  مجوهرات  عالم  في  والمعروفة 
وســوار  وأقــراط  وحلق  قــالدة  من  تتألف  جميلة  فنية  مجموعة  أو 

متناغمين.
في  تشكيلة  الــفــردان  جــنــاح  فــي   BUTANI مــجــوهــرات وتــقــدم 
قمة الذوق الراقي واإلحساس باالبتكار، والتي تظهر إطالق العنان 
ليلة  وتناسب  بحرفية  صنعت  ودقيقة  واضــحــة  بتركيبة  للبهجة 

العمر.
أوج  تــعــرض  لــألعــراس  تشكيلة   BUTANI مــجــوهــرات وتــقــدم 
لالحتفال  ترمز  وشخصية  مبهرة  فنية  أعماالً  يخلق  مما  الفخامة 

بأغلى لحظة في الحياة.
وتأسست شركة مجوهرات BUTANI قي عام ١٩٧٧ في هونج 
كونج ، وتشتهر بسمعة طيبة وكبيرة في مجال صناعة المجوهرات 
والصناعة  الكريمة  األحــجــار  أفــضــل  فيها  يستخدم  الــتــي  الــفــاخــرة 

اليدوية المتميزة.
معرض  خــالل   BUTANI مجوهرات  شركة  موديالت  وتتميز 
الدوحة للمجوهرات والساعات بلمعان يخطف االنظار ودقة تبهر 
العقول وجمال يجذب القلوب. وتمثل مجوهرات BUTANI عنواناً 
للفخامة التي تناسب ليلة العمر وساعات الفرحة التي ترسم األلفة 

بين القلوب وااللتقاء بين العرائس ببريق ال مثيل له.
واإلبداع  للتفرد  مرادفاً  الفردان  مجوهرات  وتعتبر  هذا 

شركة  أفضل  يجعلها  ما  والــجــودة،  والــروعــة  والجمال 
مـــجـــوهـــرات بـــالـــشـــرق األوســـــــط، وتــتــمــيــز الــشــركــة 

األعـــــرق فـــي قــطــر أنــهــا الــوكــيــل الــحــصــري لكبري 
بالسوق  العالم   حــول  والساعات  المجوهرات  دور 

المحلي.
جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض 
الذي تتمتع به الشركة بدعم من النجاح المتواصل 
المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم  في  واإلبــداع 

ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 
المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــي  الوجهة  يجعلها 

والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
جديد  هو  ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً 

ومواكبة  العريق  التراث  على  المحافظة  على  وحرصها 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، أضـــحـــت مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان  في 

في  عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة 
الدوحة  معرض  في  الفردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صدارة 

للمجوهرات خير شاهد على استراتيجية الشركة المبنية على 
ثقة زبائنها. 

أخر  على  للتعرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقدم 
صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.

عقد رائع من األلماس 
األصفر واألبيض يزن 

١٤٤٫٦٨ قيراط

سوار فريد من األلماس األبيض واألصفر 
يزن ٥٨٫٥١ قيراط

خاتم رائع من 
األلماس األصفر 

يزن حوالي 
١٦٫٨٢ قيراط

أقراط رائعة من 
األلماس األصفر 

واألبيض تزن ٣١٫١٧ 
قيراط

أقراط من األلماس 
األصفر تزن ١٠ 

قراريط
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 تقدم أجود أنواع األلماس بأفضل األسعار

تعرض أرقى المجوهرات حصرياً في جناح الفردان
 كتب 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 
ساهم عاطف نصولي بعد أن أكمل 
تخصصه  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فـــي 
الصياغة،  وفــن  األحــجــار  علم  فــي 
في  والعمل  الجهود  تلك  وأثــمــرت 
ترسيخ مكانة نصولي للمجوهرات 
هـــذه  رواد  مــــن  أصـــبـــحـــت  حـــيـــث 

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 األســـعـــار مــمــا 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 
لكبري دور المجوهرات والساعات.

وتـــشـــارك مــجــوهــرات الـــفـــردان 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في 
والساعات في نسخته السابعة عشر 
مشاركات  تــاريــخ  فــي  جــنــاح  بأكبر 
الشركة في المعرض، ويضم جناح 
ــــفــــردان األكـــبـــر أعـــــرق شــركــات  ال
صــنــاعــة الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

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 أخــر 
صــــيــــحــــات عـــــالـــــم الــــمــــجــــوهــــرات 

والساعات الفاخرة.

11
الثالثاء غرة رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 م



تزين جناح الفردان بقطع مجوهرات فريدة

كتب ـ عاطف الجبالي:
السابعة  النسخة  في  حكيم  جورج  مجوهرات  تشارك 
عشر من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي 
يقام خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير الجاري تحت 
مجموعة  الــشــركــة  تــقــدم  حيث  الـــفـــردان،  جــنــاح  مظلة 
رائعة من المجوهرات وقطع فريدة من نوعها لرفاهية 

فاخرة وسحر ال يقاوم .
وتمثل مجوهرات جورج حكيم قصة مثابرة واستمرار 
واتقان 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  الــى  الحرفة  جــورج  ورث  ،حيث  هــذا  يومنا  الــى 
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 
ليصبحوا  المجوهرات  صناعة  في  والعبقرية  العاطفة 
صنعوا  أن  وبعد  وخصوصاً  العالم  في  األسماء  أهم  من 
لــنــفــســهــم اســـمـــاً فـــي عــاصــمــة الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

المرموقة .

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

القطع المعاشرة التي تدهش الزبائن.
وبدأت قصة مجوهرات جورج حكيم في عام ١٨٧٥ 
ثم  المجوهرات  بصناعة  الجد  حكيم  جــورج  بــدء  حيث 
انتقلت إلى إلياس األبن ثم جورج الحفيد ومنه إلى ابنائه 

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.

والزهري  األبيض  الذهب  من  خواتم  ثالثة 

واألصفر  األبيض  باأللماس  مرصعة  واألصفر 

بأحجار مختلفة.

 سوار مميز من الذهب األصفر مرصع 

باأللماس األبيض واألصفر.

بأربعة  تتزين  متدلية  أقراط 

ــــز، ويـــنـــتـــهـــي بـــأربـــعـــة  مــــراكــــي

أحــجــارعــلــى شــكــل الــقــلــب من 

اللون األصفر.

بأحجار  األبيض  األلماس  من  ساحر  عقد 

مختلفة وأحجار على شكل القلب من اللون 

األصفر.
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  تقدم مجوهرات تناسب المرأة العصرية 
كتب ـ عاطف الجبالي:

المجوهرات  أرقى  تقديم  عن   YEPREM مجوهرات شركة  أعلنت 
حصرياً في جناح الفردان وذلك خالل النسخة السابعة عشر من معرض 
فبراير   ٢٩ إلى   ٢٤ من  الفترة  خالل  تقام  التي  والساعات  المجوهرات 

الجاري.
المجوهرات   YEPREM العالمي  المصّمم  يقدم   ١٩٦٤ عــام  ومنذ 
المصنوعة بمزيج من اإلبداع واالحتراف، وذلك إلغناء التعابير الفردّية 

لمظهر المرأة حول العالم.
مدى  المرأة  ترافق  خالّقة  مجوهرات  بتقديم   YEPREM وتمّيزت

الحياة وتسلط الضوء على مظهرها األنيق األنثوي.
من  بــمــزيــج  تتمتع  قطعة  كــل  إن   YEPREM مــجــوهــرات  وتتميز 
ابتكار  في  جديدة  أسس     YEPREM وتضع والفخمة.  الثمينة  المواد 

المجوهرات الّتي تشّع باألناقة الكالسيكّية باإلضافة إلى روعة الحداثة.
تتحدي  قوية  امرأة  لكل  ومقدمة  مستوحاة   YEPREM مجوهرات
تشكل  مجردة  تصاميم   YEPREM وتقدم  التغير.  لتصنع  الصعوبات 
نمطاً للتقدم واإلبداع والفخر حيث أن كّل قطعة مصّممة بطريقة مرنة 

وسهلة الحركة لتكون المجوهرات مريحة.
وتعتبر مجوهرات الفردان مرادفاً للتفرد واإلبداع والجمال والروعة 
والجودة، ما يجعلها أفضل شركة مجوهرات بالشرق األوسط، وتتميز 
الشركة األعرق في قطر أنها الوكيل الحصري لكبري دور المجوهرات 

والساعات حول العالم بالسوق المحلي.
ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض بفضل السمعة 
الطيبة والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة بدعم من النجاح المتواصل 
واإلبـــــداع فــي تــقــديــم أحـــدث مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي 
اقتناء  لمحبي  األولــي  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي 

المجوهرات والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
على  وحرصها  جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
الــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضحت 
تضع  والــتــي  الــمــتــطــورة  بمفاهيمها  الطليعة  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات 
عمالئها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان في معرض الدوحة 
ثقة  على  المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شــاهــداً  خير  للمجوهرات 

زبائنها. 
أخــر  عــلــى  للتعرف  رائــعــة  تــجــربــة  للجمهور  الـــفـــردان  جــنــاح  ويــقــدم 

صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة.
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مجوهرات «اريانا» 
تحفة فنية وغنية باأللماس
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 Laureato Absolute Passion  تطرح ساعة
كتب ـ عاطف الجبالي:

في  األحــمــر  الــلــون   Girard-Perregaux دار  تــســتــخــدم 
مــجــمــوعــات ســاعــتــهــا لــعــقــود عــــديــــدة، وذلـــــك لــعــشــاق عــالــم 
الــدار  تقدم  الخصوص.  وجــه  على  السيارات  وسباق  الرياضة 
الحركة  آليات  إحدى   Laureato Absolute Passion ساعة 
الكرونوغراف التي تحتفي بذلك اإلرث من عشق اللون األحمر 

للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  مشاركتها  خالل  وذلك 
والساعات تحت مظلة جناح الفردان.

طراز   من  ساعة    ٥٠  Girard-Perregaux وتقدم 
وتتميز  حــصــريــاً.   Laureato Absolute Passion

 PVD علبة الساعة قطر ٤٤ مم بطالء أسود بتقنية
الساعة  بها  تتزين  األحمر  اللون  من  لمسات  مع 
اللون  اســتــخــدام  إلــى  تقدير  إشـــارة  فــي  بالكامل، 
األحــمــر فــي آلــيــات الــحــركــة الــكــرونــوغــراف التي 

   Girard-Perregaux    صنعت تاريخ دار
 Laureato Absolute Passion كما تتمتع الساعة 
بمقاومة فائقة للماء تبلغ ٣٠٠ مترا (٣٠ وحدة ضغط 
جـــــوي)، وهــــي إحـــــدى الـــســـاعـــات نـــــادرة الـــوجـــود غير 

المخصصة للغوص التي تتمتع بهذا المستوى من مقاومة 
الماء. 

وتــتــمــيــزالــســاعــة بــاعــتــمــاديــة فــائــقــة بــفــضــل آلــيــة الــحــركــة 
للماركة  األصيلة  الراقية  بتشطيباتها  الملء  ذاتية  الميكانيكية 
القنطرة  تشتمل  الخاصة.  منشآتها  داخــل  الــدار  تبدعها  والتي 
األسطوانية وحدها على خمسة تشطيبات وهي: نقش، زخارف 
Côtes de Genève، شطف مائل، طالء المع، حبيبات دائرية.
لتبدو  الساعة  مع  تــام  تناغم  في  المطاطي  السوار  ويندمج 
تطعيمات  مع  واحــدة  قطعة  من  مصنوعة  كانت  أنها  لو  كما 
وحياكات حمراء. ويكفل نظام الضبط الدقيق باإلبزيم الراحة 
الفائقة أثناء االرتداء باعتباره جزءا من السوار المطاطي فائق 

الصالبة والمرونة في الوقت ذاته.

في  ألحــمــر 
ـشــاق عــالــم 
الــدار  تقدم
الحركة  ت 
لون األحمر 

جوهرات

طراز  
ميز

P

La
غط 
غير 

مقاومة 

ــة الــحــركــة 
للماركة  لة 
القنطرة  ل 
ش، زخارف 
بات دائرية.
لتبدو  ساعة 
تطعيمات  ع 
زيم الراحة 
طاطي فائق 
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