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تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

ـــشـــبـــاب ال ـــن  ـــي ـــطـــري ـــق ال الـــمـــصـــمـــمـــيـــن  مـــــبـــــادرة  ـــن  ـــم ض تــــجــــاريــــة  ــــة  ــــالم ع  ١٦ ـــون  ـــل ـــمـــث ي قــــطــــريــــاً  مـــصـــمـــمـــاً   ١٨

معـرض الدوحــة للمجـوهـرات والسـاعـات يُفتتـح اليـوممعـرض الدوحــة للمجـوهـرات والسـاعـات يُفتتـح اليـوم
كتب- عبداهللا نور:

الّشيخ  معالي  رعــايــة  تحت 
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
مــجــلــس  رئــــيــــس  ثـــــانـــــي،  آل 
ـــة،  ـــّي ـــداخـــل ــــــــــوزراء وزيـــــــر ال ال
السابعة  النسخُة  اليوم،  تنطلق 
عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة 
في  والــســاعــات،  للمجوهرات 
مـــركـــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض 
ينّظم  والـــذي  والــُمــؤتــمــرات، 
مـــن قــبــل الــمــجــلــس الــوطــنــي 

للسياحة.

مشاركة دولية

ـــشـــارك فـــي نــســخــة هــذا  ويُ
الـــعـــام، الــتــي ســتــســتــمــّر لــمــدة 
عارضاً   ١٢٧ نحو  أيــام،  ستة 
بزيادة قدرها ٦٥٪ عن العام 
الماضي من ١٤ دولة، ويمثل 
الـــعـــارضـــون الـــدولـــيـــون أكــثــر 

تشارك  كما  منهم،   ٪٥٨ من 
٤٥١ عالمة تجارية  أكثر من 
ُمتخصصة  وعالمية  محلية 
فــــــــي صـــــنـــــاعـــــة الـــــســـــاعـــــات 

والــــمــــجــــوهــــرات، بـــاإلضـــافـــة 
الُمصممين  مــن  الــعــديــد  إلــى 
ــيــيــن، وذلـــــك لــعــرض  الــمــحــّل
يشكل  كما  المميزة.  أعمالهم 

ــيــة  ــال الــــمــــعــــرض مـــنـــصـــًة مــث
والرفاهية  الفخامة  لــعــّشــاق 
ـــــعـــــرف عــــــلــــــى أحــــــــدث  ـــــت ـــــل ل
اإلصــــــــــــدارات واالبــــتــــكــــارات 

ألشــهــر الــعــالمــات الــتــجــارّيــة 
مـــــن قـــطـــر والــــعــــالــــم تــحــت 
مساحة  وعــلــى  واحـــد،  سقف 
مربع  متر   ٣٣,٠٠٠ من  أكثر 

للمعارض  الدوحة  مركز  في 
قدرها  بــزيــادة  والــُمــؤتــمــرات 
المعرض  مساحة  على   ٪١٢

الماضية. نسخته  في 

دعم الُمبدعين القطريين

الُمصممين  ُمــبــادرة  وتــأتــي 
القطريين الشباب مجدًدا هذا 
الكريمة  الــرعــايــة  تحت  الــعــام 

لمعالي الّشيخ خالد بن خليفة 
بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلّية، 
الــــدوحــــة  مــــعــــرض  يــــعــــّد  إذ 
ــــســــاعــــات  لــــلــــمــــجــــوهــــرات وال
الــمــنــصــة الــتــي انــطــلــقــت منها 
لدعم  الهامة،  الــُمــبــادرة  هــذه 
الُمبدعين القطرّيين، وتسليط 
الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز أعــمــالــهــم 
وإنـــــجـــــازاتـــــهـــــم، وتــمــكــيــنــهــم 
مـــــــن عـــــــــرض تـــصـــامـــيـــمـــهـــم 
أشهر  جانب  إلــى  وابتكاراتهم 
الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة وألــمــع 
الرفاهية.  عــالــم  فــي  األســمــاء 
العام  هذا  نسخة  في  ويُشارك 
ــا مــبــدًعــا،  ١٨ مــصــمــًمــا قــطــريً
تــجــاريــة  عـــالمـــة   ١٦ يــمــثــلــون 
ضمن الجناح الُمخصص لهم، 
مــــن بــيــنــهــم خـــمـــس مـــواهـــب 

قطرية تشارك للمّرة األولى.

وعــالــمــيــة مــحــلــيــة  تــــجــــاريــــة  عــــالمــــة  و٥٠٠  ـــــــة  دول  ١٤ مــــن  ـــــارضـــــاً  ع  ١٢٧ حــــضــــور 

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

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير
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مجوهرات المفتاح تعرض تشكـــــيالت جديدة 
مرة ألول  المعرض  خــالل  إبداعاتها  ستعرض  تجارية  عالمات  المفتاح:  عبداهللا 

كتب- عبداهللا نور:

قــــال الــســيــد عـــبـــداهللا الــمــفــتــاح، 
ــتــنــفــيــذي لــمــجــوهــرات  الـــرئـــيـــس ال
الــمــفــتــاح إن مـــجـــوهـــرات الــمــفــتــاح 
عبر  المجوهرات  لمعرض  تستعد 
التي  المفاجآت  من  الكثير  تحضير 
السنوي،  المعرض  خالل  ستعرض 
حــــيــــث ســــيــــكــــون وجــــهــــة لـــعـــرض 

التشكيالت الجديدة للدار. 
الــعــالمــات  مــن  الكثير  إن  وقـــال 
الــــتــــجــــاريــــة الــــجــــديــــدة ســتــعــرض 
المنتظر،  المعرض  خالل  إبداعاتها 
مــنــهــا تــشــكــيــالت جـــديـــدة وأطــقــم 
المنتجات  وكــل  الــمــجــوهــرات،  مــن 

الجديدة.
وأضـــــاف قـــائـــًال: إن الــكــثــيــر من 
مكانها  ستحجز  التجارية  العالمات 
أبــرزهــا  الــمــعــرض،  فــي  للمشاركة 

جـــوفـــانـــي فــــيــــراريــــس وســـــاركـــــار، 
القطع  مــن  الكثير  ستعرض  حيث 
الــفــريــدة والــحــصــريــة تــحــت مظلة 
مــــجــــوهــــرات الـــمـــفـــتـــاح، كـــمـــا أنــهــا 
معرض  قبل  التشكيالت  ستعرض 
بازل الدولي للساعات والمجوهرات 

المقبل في سويسرا.
مـــجـــوهـــرات  أن  وأكــــــد 

ــــاح ســـتـــحـــرص  ــــمــــفــــت ال

عــلــى عـــرض كــل األطــقــم الــجــديــدة 
ــــدار اســتــعــدت  لــعــمــالئــهــا، كــمــا أن ال
الجناح  تصميم  بتغيير  للمعرض 
من  الــكــثــيــر  تحسين  عــلــى  والــعــمــل 

األمور في مشاركتها هذه السنة، 
ومــنــهــا ســتــكــون هـــنـــاك أفــكــار 

جديدة للجمهور.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن 

مـــجـــوهـــرات الـــمـــفـــتـــاح تــعــرض 
التجارية،  العالمات  من  الكثير 
والتي تحظى بإعجاب العمالء، 
بــاخــتــالف أذواقـــهـــم، وتــقــدم 
مع  وتتناسب  منوعة،  بأسعار 
مختلف الفئات. ونوه المفتاح 

الــمــفــتــاح  مـــجـــوهـــرات  أن  إلــــى 
ســـتـــتـــواجـــد فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
نسخته  في  والساعات  للمجوهرات 
خالل  المميز  بموقعها  الــعــام  هــذا 
مــشــاركــاتــهــا الــدائــمــة فــي كــل عــام، 
سيكون  أنــه  إال  ذاتــهــا،  وبالمساحة 
أكبر  بشكل  السنة  هــذه  فــي  فــريــًدا 

مع التصميم الجديد للجناح.

خالل مشاركتها في معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتتتتتتت

مشاركة الدار 
ستكون فريدة 

في هذه 
السنة خاصة 

مع التصميم 
الجديد للجناح
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فيفتي ون إيست يبهر الزوار بجناحه الراقي في فيفتي ون إيست يبهر الزوار بجناحه الراقي في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠٢٠٢٠
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تشارك للمرة الرابعة على التوالي بالمعرض

مجوهرات بابيون عالمة قطرية بمواصفات عالمية فريدة
متابعة: أحمـد شــرف

عن  بابيون  مجوهرات  عبرت 
فخرها بالمشاركة في معرض 
الـــــــدوحـــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات 
الرابعة  للمرة  والساعات 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، حــيــث 
يـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــــن أكـــــبـــــر 
مـــعـــارض الــمــجــوهــرات 
هذا  يمثله  ولما  العالمية 
أهمية  من  السنوي  الحدث 
كـــبـــيـــرة تـــجـــمـــع نـــخـــبـــة كــبــيــرة 
المجوهرات  شركات  أسماء  من 
الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة وبــاإلضــافــة 
العالمية  الماركات  مشاركة  إلــى 
شعار  اإلبــــداع  لــيــكــون  الــمــرمــوقــة 
هـــذا الــمــلــتــقــى، ومـــن خـــالل هــذا 
مجوهرات  تسعى  الفني  المنطلق 
ــنــويــع واالبـــتـــكـــار  ــت بـــابـــيـــون إلــــى ال
ــبــيــة جــمــيــع  الــــدائــــم مــــن أجـــــل تــل
مــهــم  الـــتـــنـــوع  فــعــنــصــر  األذواق 
نورة  السيدة  حرصت  حيث  جداً، 
المجوهرات  مصممة  األنــصــاري 
الــقــطــريــة وصــاحــبــة مــجــوهــرات 
بـــابـــيـــون عـــلـــى عــــرض وتــصــمــيــم 
مـــــجـــــوهـــــرات جــــــديــــــدة خـــاصـــة 
ـــمـــعـــرض مـــنـــهـــا الـــكـــالســـيـــكـــي  ـــل ل
(مجموعة  تسمى  والــتــي  الــراقــي 
ـــــى  الـــــفـــــيـــــنـــــتـــــج) بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إل
تعبر  والــتــي  الــبــرواز)  (مجموعة 

في  الــقــطــريــة  الـــمـــرأة  ذوق  عـــن 
والثمانينيات  السبعينيات  فــتــرة 
مــن الــقــرن الــمــاضــي ومــجــمــوعــة 
(عـــــمـــــري قــــطــــر) وهــــــي عــــبــــارة 
عـــن إســـــوارة بــهــا خــريــطــة وعــلــم 
التاريخية  المعالم  وبعض  قطر 
قلعة  الـــســـاعـــة،  بـــرج  والـــتـــراثـــيـــة، 
باإلضافة  فــنــار،  مــركــز  الــزبــارة، 
من  أخــرى  مجموعة  عــرض  إلــى 
بها  تــمــيــزت  والــتــي  الــمــجــوهــرات 
مـــجـــوهـــرات بــابــيــون (مــجــمــوعــة 
الـــســـيـــجـــنـــيـــتـــشـــر)، و(مـــجـــمـــوعـــة 

أنــيــقــة دائـــمـــاً) بــاإلضــافــة إلــى 
(مـــجـــمـــوعـــة بـــابـــيـــون) 

والــتــي تــعــبــر عن 
اســـم الــمــاركــة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة، 
كلمة  وتعني 
فـــــــــــــراشـــــــــــــة 

بـــــــــالـــــــــلـــــــــغـــــــــة 
الفرنسية.

وقـــــــــــامـــــــــــت   
الــــــــــســــــــــيــــــــــدة نــــــــــــورة 

مجموعة  بتصميم  األنـــصـــاري 
خـــــاصـــــة لــــلــــمــــعــــرض وهــــي 
ـــــــذهـــــــب  (مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة ال
الـــعـــمـــانـــي) بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
وجـــــــود مـــــاركـــــات عــالــمــيــة 

حضورها  تسجل  وحــصــريــة 
خـــــالل  مـــــــن  مـــــــــرة  وألول 

بمجموعات  بــابــيــون  مــجــوهــرات 
الراقية  المجوهرات  من  مميزة 
خصيصاً  المصممة  والتشكيالت 
جولز  جي  منها  الدوحة  لمعرض 
ومــــشــــاركــــتــــان   ،J JEWLES
مجوهرات  مظلة  تحت  جديدتان 
وهي  إيطاليا  مــن  األولـــى  بــابــيــون 
 Micheletto مــيــشــيــالتــو  شــركــة 
 (١٨٥٩  Marchisio) وشـــركـــة 
مــــاركــــيــــســــيــــو والــــــتــــــي اشـــتـــهـــرت 
المعتق  اإليطالي  الذهب  بصياغة 
شركة  إلــى  باإلضافة   ،١٨٥٩ منذ 
شركة  بــاســم  تايالند  مــن  جــديــدة 
 Sirus تــــانــــيــــا  ســــــايــــــرس 
إلى  باإلضافة   Tany
شركة  اســتــضــافــة 
مــــــجــــــوهــــــرات 
ـــــــــــة  ـــــــــــدي هـــــــــــن
مـــــــــعـــــــــروفـــــــــة 
نينا  اسم  تحت 

ورافي 
راكيان 

Neena & Ravi Rakyan لعرض 
كــالســيــكــيــة  و  رائــــعــــة  مـــجـــمـــوعـــة 

ـــمـــجـــوهـــرات الــمــرصــعــة  مــــن ال
الكريمة  واألحــجــار  بــاأللــمــاس 
مجوهرات  شركة  واستضافة 
بــاكــســتــانــيــة لــعــرض مــجــمــوعــة 

الـــذهـــب الــتــقــلــيــدي الــبــاكــســتــانــي 
الكريمة  األحــجــار  بقطع  والمبهر 
والــلــؤلــؤ، فــالــجــودة والــتــنــوع هما 
الـــهـــدف الـــــذي نــســعــى دائــــمــــاً إلــى 
الحدث  هــذا  وألهمية  تحقيقهما 
ـــيـــر مــن  ـــكـــث فــــقــــد تـــطـــلـــب مــــنــــا ال

خاصة  تصاميم  فــي  االجــتــهــاد 
ــلــورت عــلــى يـــد الــمــصــمــمــة  ــب ت
الــســيــدة نـــورة األنــصــاري في 

قالب فني فريد باألصالة.
تشكيالت  منا  فانتظروا 
راقــيــة ومــمــيــزة ونــاعــمــة 
تـــضـــمـــن إطــــاللــــة أنــيــقــة 
العربية  للمرأة  وفاخرة 
خاصة. والقطرية  عامة 

األذواق  جــمــيــع  تــلــبــيــة  ـــل  أج مـــن  ـــدائـــم  ال واالبـــتـــكـــار  ــوع  ــن ــت ال ـــى  إل نــســعــى  األنــــصــــاري:  ــــورة  ن

نسية.
وقـــــــــــامــــــــــ
ســــــــــيــــــــــدة ن
بتص صـــاري 

صـــــة لــــلــــمــــعــــرض وهــــي
ـــــــذهـــــــب جـــــــمـــــــوعـــــــة ال
مـــانـــي) بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ــود مـــــاركـــــات عــالــمــيــة 
حضورها تسجل  صــريــة 

خـــــالل  مـــــــن  مـــــــــرة  ل 

م
ورافي 

كيان 

تشكيالت راقية مميزة وناعمة 
تضمن إطاللة أنيقة وفاخرة 

للمرأة العربية والقطرية خاصة

 ماركات عالمية تسجل 
حضورها حصرياً وألول 
مرة بجناحنا بالمعرض

Neena & Ravi Raky لعرض 
كــالســيــكــيــة  و  رائــــعــــة  جـــمـــوعـــة 

ـــمـــجـــوهـــرات الــمــرصــعــة  ن ال
الكريمة واألحــجــار  أللــمــاس
مجوهرات شركة  ستضافة 
ــســتــانــيــة لــعــرض مــجــمــوعــة

هـــب الــتــقــلــيــدي الــبــاكــســتــانــي 
الكريمة  األحــجــار  بقطع  مبهر 
لــؤلــؤ، فــالــجــودة والــتــنــوع هما 
ـــدف الـــــذي نــســعــى دائــــمــــاً إلــى 
الحدث  هــذا  وألهمية  قيقهما 
ـــيـــر مــن  ـــكـــث قــــد تـــطـــلـــب مــــنــــا ال

خاصة تصاميم  فــي  جــتــهــاد 
لــورت عــلــى يـــد الــمــصــمــمــة
ــيــدة نـــورة األنــصــاري في 

ب فني فريد باألصالة.
تشكيالت منا  فانتظروا 
ــيــة ومــمــيــزة ونــاعــمــة 

ــة 
نا 

تـــض
وفا
عام

ضـــمـــن إطــــاللــــة أنــيــقــة
العربية للمرأة  خرة 
خاصة. والقطرية  مة 

ـابـــيـــون)
عن

ة 

ت ســــــايــــــرس 
 Tany
اســت
م
ه
م
ت

ـــت
نــــــــــــورة 

مجموعة  صميم 

و
راك
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مركز يجذب جميع الباحثين عن الجمال بأعمق معانيه

ـــجـــمـــال ـــال ـــــوح وافـــــتـــــتـــــان ب ـــــم ــــــة شــــجــــاعــــة وط ــــــادي ــــــــــى بــــــــروح ري ــــد وضـــــــع األســــــــس األول ــــاج ــــم عــــلــــي ال

مجوهرات الماجد.. كل جديد ومبتكر في عالم الفخامةمجوهرات الماجد.. كل جديد ومبتكر في عالم الفخامة
كتب- عبداهللا نور:

الماجد  مجوهرات  مشاركة  تأتي 

للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 

والـــــســـــاعـــــات، لـــتـــحـــمـــل كـــــل جـــديـــد 

والرقي  الفخامة  عالم  في  ومبتكر 

والــــــــذوق الـــرفـــيـــع، لـــتـــكـــون وجــهــة 

مــفــضــلــة لــــدى كـــل مـــن يــتــطــلــع إلــى 

االستمتاع بآخر القطع األيقونية من 

الــمــجــوهــرات والــســاعــات الــفــاخــرة، 

والتي ال تخاطب إال أصحاب الذوق 

الرفيع.

البداية كانت  اللؤلؤ  من 

األســـس األولــــى لـــدى مــجــوهــرات 

الــمــاجــد، الـــدار الــرائــدة فــي الــســوق، 

قــرٍن  مــن  أكــثــر  منذ  كله  األمــر  بــدأ 

مــضــى، عــنــدمــا صـــار عــلــي الــمــاجــد 

واحـــــًدا مــن أكــبــر تــجــار الــآللــئ في 

الــشــاب،  ذلــك  وهــو  الــعــربــي  الخليج 

ريادية  روح  لديه  الذي  الآللئ  تاجر 

شـــجـــاعـــة وطــــمــــوح ولــــديــــه افــتــتــان 

بــالــجــمــال الــنــقــي مــنــذ صــغــره وولــع 

الثمينة. والآللئ  بالبحر 

ـــــمـــــاجـــــد الـــــعـــــون  تــــلــــقــــى عـــــلـــــي ال

مــن أبــنــائــه، لــكــن ابنه  والــمــســاعــدة 

«مــهــدي» هــو مــن حــمــل الــلــواء بعد 

والــــــده، وانـــطـــلـــق بــالــعــمــل بــمــفــرده 

جاذبية.  األكثر  الآللئ  في  والتجارة 

وقـــــد نـــجـــا الـــعـــمـــل تـــحـــت قـــيـــادة 

الكبير  الــكــســاد  مــن  الــمــاجــد  مــهــدي 

الــــذي ســـاد عــنــدمــا أغـــرقـــت الــآللــئ 

الحرب  اندالع  مع  السوق  المصقولة 

اكتشف  وعــنــدمــا  الــثــانــيــة.  الــعــالــمــيــة 

ـــتـــرول فــــي األربـــعـــيـــنـــيـــات وبــــدأ  ـــب ال

عـــصـــر جــــديــــد مــــن االزدهــــــــــار فــي 

الــعــنــيــدة  مـــهـــدي  روح  أدت  قـــطـــر، 

ـــــى تــأســيــس  وبـــصـــيـــرتـــه الـــــحـــــادة إل

توسعت  التي  الماجد»،  «مجوهرات 

الماس  وقطع  الذهب  لتضم  الحقاً 

أوروبــا.  في  المصممين  أفضل  من 

وهـــــكـــــذا صـــــــارت مـــــركـــــًزا يـــجـــذب 

بأعمق  الجمال  عن  الباحثين  جميع 

معانيه.

طموحة برؤية  تعزز  إرث 

أبناء  مــع  اإلرث  يتواصل  والــيــوم، 

مـــهـــدي الــــثــــالثــــة، أحـــمـــد ومــحــمــد 

ــــديــــرون أعـــمـــال  وجـــمـــيـــل الــــذيــــن ي

وإخالص. كبير  بجهد  العائلة 

وجميل  ومحمد  أحمد  عزز  وقد 

صــــورة الــعــمــل وخــدمــاتــه بــتــأســيــس 

معرض من الدرجة األولى وخوض 

مـــــجـــــاالت جـــــديـــــدة بــــــأن أضــــافــــوا 

إلـــــى مــجــمــوعــتــهــم بـــعـــض األســـمـــاء 

الثمينة  الساعات  عالم  في  الشهيرة 

والـــمـــجـــوهـــرات الـــفـــاخـــرة وغــيــرهــا 

الـــمـــجـــوهـــرات  تــصــمــيــم  دور  مــــن 

والــســاعــات الــشــهــيــرة بــاإلضــافــة إلــى 

العريقة  التجارية  الــعــالمــات  بعض 

العالم. في  والرائدة 

واحدة مظلة  تحت  عريقة  عالمات 

وتــحــضــن مـــجـــوهـــرات الــمــاجــد، 

قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة مــــــن الــــعــــالمــــات 

الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــشــتــهــر 

الرفيع،  والذوق  اإلبداعية  بالبصمة 

ــاقــة  واألن ــــداع  اإلب روح  تــعــكــس  الــتــي 

فـــي أفـــضـــل صــــورهــــا، خـــاصـــة أنــهــا 

ومعاصرة   حديثة  تشكيالت  تطرح 

بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لـــتـــلـــبـــي تــطــلــعــات 

الــعــمــالء وأذواقــــهــــم مـــن الــســاعــات 

لروح  حاملة  وتأتي  والمجوهرات، 

ــــروح األســطــوريــة الــتــي  االبــتــكــار وال

حملها. على  دأبت 
دقيقة  مــواد  مــن  تصنع  أنــهــا  كما 
جداً على يد صاغة مهرة وعلى قدٍر 
على  مثاالً  لتكون  المهارة  من  عــاٍل 
كما  العيوب،  من  الخالية  الحرفية 
باختيار  الفخامة  طريق  تعرف  أنها 
تصميم  كــل  وتــفــرد  الثمينة  الــمــواد 
التي  لــلــتــفــاصــيــل،  الــدقــيــق  واالنــتــبــاه 
بالفخر  بــالــشــعــور  لمرتديها  تسمح 

األيقونية. بالقطع  واالعتزاز 

مهدي الماجد 
حمل اللواء بعد 
والده وانطلق 

للعمل في تجارة 
الآللئ األكثر 

جاذبية

TagHeuer
HUBLOTو

PATEK PHILIPPE و
أبرز العالمات

التجارية التي 
تحتضنها الدار 

محفظة 
مجوهرات الماجد 

تعززت بعد 
إضافة أسماء 

شهيرة في عالم 
الساعات الثمينة

4
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من المجوهرات والساعات النفيسة.. أحمد الماجد:

ـــوق ـــس ـــة فـــــي ال ـــي ـــال ـــة ع ـــان ـــك ـــا م ـــه ـــوئ ـــب ـــت فـــــي ت ـــم ـــاه ـــــــــدار س ــــي تــحــمــلــهــا ال ــــت ـــة ال ـــوح ـــم ـــط ــــة ال ــــال ــــرس ــــر ال جــــوه

مجوهـرات الماجـد تحتضن كل الرقـي واإلبـداعمجوهـرات الماجـد تحتضن كل الرقـي واإلبـداع
كتب- عبداهللا نور:

الماجد  أحــمــد  السيد  اهتمام  يترجم 
دار  إرث  والــــســــاعــــات  بـــالـــمـــجـــوهـــرات 
مجالها،  في  العريق  الماجد  مجوهرات 
السوق  في  لريادتها  ترجمة  يأتي  حيث 

المجال. في  الطويل  وباعها  المحلية 
وال شك أن حرص السيد أحمد الماجد 
التي  الطموحة  الرسالة  جوهر  مــن  نابع 
ــتــزمــت  تــحــمــلــهــا الـــمـــجـــمـــوعـــة، والــــتــــي ال
بــهــا طـــوال أكــثــر مــن ٧٦عـــامـــاً فــي الــســوق 
المحلي، التي كان جوهرها تقديم أفضل 
العالية  بــالــجــودة  تتميز  الــتــي  الــخــدمــات 
والــتــشــكــيــالت الــمــتــنــوعــة والـــتـــي تــعــكــس 

الفخامة واألناقة في أبهى حللها.
وبـــجـــوار الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــلــعــالمــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي تــحــتــضــنــهــا 
الدار  تطرح  بجدارة،  الماجد  مجوهرات 
الــرائــدة  الشركة   CRIVELLI إبــداعــات 
عندما  الــســبــعــيــنــيــات،  فـــي  تــأســســت  الــتــي 
حــدود  يتجاوز  أن  كريفيلي  بــرونــو  قــرر 
خــبــرتــه وحــرفــيــتــه الـــواســـعـــة لــيــنــشــئ ما 
 ،CrivelliGioielli بــاســم  الــيــوم  يــعــرف 
وتتمثل CRIVELLI في حرفية الجودة 
ونــفــاســة األحـــجـــار وجــــودة الــمــعــادن مع 

بقدٍر  ُمشكل  جميعها  ابتكارية،  تصاميم 
عن  االســتــغــنــاء  دون  االبــتــكــار  مـــن  عــــاٍل 
هذا  يُكلل  ما  ودائًما  القصوى.  التحسينات 

بالنجاح. الخيار 
واحــدة  لتصبح  الشركة  هــذه  قــاد  وقــد 
على  ضــمــن الـــشـــركـــات األكـــثـــر احـــتـــرامـــاً 
الـــســـاحـــة اإليـــطـــالـــيـــة والــــدولــــيــــة. وتــنــتــج 
ـــإصـــدارات  ب مـــجـــوهـــرات   CRIVELLI
من  فريدة  قطع  إلى  باإلضافة  محدودة 
التأكيد  مع  االستثنائية،  العالمية  الجودة 
مميزة  كــصــفــة  الــمــصــقــولــة  األنـــاقـــة  عــلــى 

للمجوهرات. 
طــــرازهــــا   CRIVELLI وتــــــراجــــــع 
الــــكــــالســــيــــكــــي بــــطــــريــــقــــتــــهــــا الــــخــــاصــــة 
الــمــتــشــعــبــة ومـــتـــعـــددة األلـــــــوان. والـــيـــوم، 
الثراء  يعني  اســمــاً   CRIVELLI صــارت 
الكريمة  األحجار  من  الملونة  والتوليفات 
مصقولة  بـــزخـــارف  الــمــغــطــاة  واألســـطـــح 
وبــــريــــق المـــــع يـــزيـــن األمــــاكــــن الــخــفــيــة 

مدهشة. بنقشات 
تــطــرح  الـــمـــاجـــد  مـــجـــوهـــرات  أن  كـــمـــا 
من  مجموعة  مظلتها،  تــحــت  لعمالئها 
أطقم المجوهرات الفاخرة واألنيقة التي 
الجمال  عن  باحثة  امرأة  كل  مع  تتناسب 
بأفضل صوره، والتي تحرص على إطاللة 

فريدة واستثنائية من نوعها.

طــــرازهــــا 
 الــــخــــاصــــة 
ن. والـــيـــوم، 
الثراء  يعني 
الكريمة  ار 
مصقولة  ف 
ن الــخــفــيــة 

تــطــرح  جـــد 
من جموعة 
ألنيقة التي 
الجمال  عن 
على إطاللة 

عنواناً للجودة 
العالمية 

والتشكيالت 
المتنوعة التي 
تعكس الفخامة
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ورث المهنة عن والده واكتسب الخبرة في المجال وصفات الجرأة والدقة

ـــــــــــــــــراث قــــطــــر ـــــــى ت ـــــــل ــــــاظ ع ــــــف ــــــح ــــــل ـــــــة ل ـــــــي ـــــــن ــــــة وط ــــــم ــــــه ـــــــؤ م ـــــــؤل ـــــــل ـــــــال االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام ب

ـــهـــا ـــات ــــى الــــــرغــــــم مــــــن صـــعـــوب ــــل ـــــــــــرزق ألهـــــــل الــــخــــلــــيــــج ع لــــطــــالــــمــــا كـــــانـــــت تــــــجــــــارة الـــــلـــــؤلـــــؤ مـــــصـــــدر ال

محمد الماجد.. عاشق اللؤلؤ.. الشغوف باألحجار الكريمةمحمد الماجد.. عاشق اللؤلؤ.. الشغوف باألحجار الكريمة

كتب- عبداهللا نور:

يــعــرف بــأنــه الــشــغــوف بعالم 
اللؤلؤ النفيس بعد أن ورث هذا 
مهدي  السيد  والده  من  العشق 
عـــلـــي الــــمــــاجــــد، الــــــذي عـــرف 
بباعه الطويل في هذا المجال، 
النشاط  هذا  مارس  أنه  خاصة 
فـــي ســـن مـــبـــكـــرة، إنــــه الــســيــد 
مــحــمــد الــمــاجــد نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــوهـــرات  إدارة  مـــجـــلـــس 
والــده  من  أخــذ  الــذي  الماجد، 
صــفــحــات عــــدة يــتــطــلــبــهــا هــذا 
الــنــوع مــن الــتــجــارة، مــن حب 
االكــتــشــاف واالطــــالع والــدقــة، 

والجرأة واإلقدام.
اشتهرت  التي  اللؤلؤ  تــجــارة 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، كــانــت 
مـــصـــدر الــــــرزق الـــوحـــيـــد لــدى 
أهل المنطقة، على الرغم مما 
يــحــيــط بــهــا مـــن مــهــنــة شــاقــة 
المجازفة،  وتتطلب  ومتعبة، 
كانا  والعزيمة  اإلصــرار  أن  إال 

الــتــي  الــعــائــلــة،  روح  يـــرافـــقـــان 
إحــدى  بتأسيس  عملها  توجت 
الـــمـــجـــوهـــرات  دور  كـــبـــريـــات 

والـــســـاعـــات فـــي قـــطـــر، وبـــات 
اســــمــــهــــا يــــرتــــبــــط بـــالـــعـــراقـــة 
والــفــخــامــة وطــــرح كـــل جــديــد 

واحتضان  المحلي،  السوق  في 
كــبــريــات الــعــالمــات الــتــجــاريــة 
الــعــالــمــيــة والــعــمــل عــلــى طــرح 

واستثنائية  فــريــدة  تشكيالت 
مـــن الــســاعــات والــمــجــوهــرات 

للزبائن بشكل مستمر.

ال  للؤلؤ  الماجد  محمد  حب 
العائلة  إلرث  اتباعاً  فقط  يأتي 
العريق في هذا المجال، وكونه 

يــحــافــظ عــلــى تــجــارة األجـــداد 
ومـــــصـــــدر رزقـــــهـــــم قــــديــــمــــاً، 
ولــكــنــه بــالــطــبــع يـــؤمـــن بــأنــهــا 
مستمدة  تــأتــي  وطــنــيــة  مهمة 
الحفاظ  بضرورة  اإليمان  من 
التاريخ  ونقل  قطر  تراث  على 
وتعزيز  القادمة،  األجيال  إلى 
النادرة  القطع  بهذه  االهتمام 
والــنــفــيــســة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
لجيل  بــهــا  الــمــعــرفــة  وتــعــزيــز 

الشباب.
ال شـــك بــــأن رغـــبـــة مــحــمــد 
الــمــاجــد فـــي الــتــمــســك بــالــلــؤلــؤ 
ال يــبــتــعــد عــمــا عــرفــه األجــــداد 
العالم،  من  المنطقة  هذه  في 
المنطقة  هـــذه  عــرفــت  حــيــث 
عريقة  وكعائلة  التجارة،  بهذه 
بـــشـــكـــل خـــــــاص ورثــــــــت هــــذه 
التجارة منذ القدم، لتملك في 
رصينة  سمعة  الــحــالــي  الــوقــت 
ــبــنــات  ــل فــــي الــــســــوق بـــفـــضـــل ال
األولـــــــى الـــتـــي أســـســـهـــا الــســيــد 

مهدي علي الماجد.

مجالها ــي  ف عــريــقــة  تــجــاريــة  ــات  ــالم ع بــاحــتــضــان  تـــوج  ــمــاجــد  ال لــمــجــوهــرات  ــعــريــق  ال اإلرث 
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تركز على الموثوقية والمثالية في األداء.. جميل الماجد:تركز على الموثوقية والمثالية في األداء.. جميل الماجد:

أرحــــــــــب ـــــــــــــــــــاق  وآف ـــــــــــــاء  ـــــــــــــق االرت ـــــــــــــى  إل ـــــــــــــــــــدار  ال ــــــــــــــــادا  ق ــــــــــــــــــــــالص  واإلخ االبـــــــــتـــــــــكـــــــــار   

مجوهرات الماجد اسم يرتبط بالعراقة واألناقة والجمالمجوهرات الماجد اسم يرتبط بالعراقة واألناقة والجمال
كتب- عبداهللا نور:

يــعــكــس اهــتــمــام جــمــيــل الــمــاجــد بــالــســاعــات 
والـــمـــجـــوهـــرات مـــا تــشــتــهــر بـــه الـــــدار الــعــريــقــة 
بالعراقة  يرتبط  عــريــق  اســم  مــن  مجالها  فــي 

واألنــــاقــــة والــجــمــال 
وموقع ُمتكامل 
يـــــــحـــــــتـــــــضـــــــن 
ــــقــــطــــع  كـــــــــل ال
ــتــشــكــيــالت  وال

الـــــفـــــاخـــــرة 
والــــراقــــيــــة 
مـــــــــــــــــــــــــن 

الساعات 

صنعت  التي  المستوى،  الرفيعة  والمجوهرات 
بإتقان وحرفية شديدة وإبداع ُمنقطع النظير.

العمل  صـــورة  عـــّزز  الماجد  جميل  أن  كما   
وأداء الدار بتأسيس الكثير من المبادئ والقواعد 
الــذي  الــواثــق  النهج  على  تسير  الــتــي  الُمبتكرة 
تأسست عليه الدار، والذي يتواصل إلى اليوم 
الــذي  الــــدار،  على  القائمين  جــهــود  بفضل 
تقديم  أجــل  مــن  ملل  أو  كلل  بــال  يسعون 
كل ما يروق للعمالء والسوق، ويرتقي 
إلى هذه الصناعة إلى آفاق أرحب، 

بجهد كبير وإخالص صادق.  
ــــــبــــــط اســــم  ــــمــــا ارت ــــطــــال  ول
مجوهرات الماجد باحتضان 
الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة 
الكبرى والفاخرة، 
ــة  ـــ ـــ ـــ مـــنـــهـــــــا عــالمـــ
 Patek Philippe

الــــشــــهــــيــــرة، الـــتـــي 
كــــــــشــــــــفــــــــت عـــــن 
ُمختارة  مجموعة 
ســــاعــــة   ١٥ مـــــــن 
تطلق للمرة األولى 
جديدة  ساعات   ١٠
للرجال و ٥ للسيدات 
في  تــســاهــم  والـــتـــي   -

إثراء المجموعة الحالية 
لــــلــــشــــركــــة فـــــــي عـــــرض 

ُمتماسك وُمتوازن.
 وتُــمــثــل هــــذه الــقــطــعــة 

الكبرى  التعقيدات  ساعات  من  جديدة  ساعة 
ذاتية الملء تقّدم ابتكاراً تقنياً، وبمنبه أوقات 
السفر من البالتين تجمع فيه اآللية الحصرية 
ساعة،   ٢٤ الـ  منبه  مع  الزمنيتين  للمنطقتين 
وقد  كالسيكي.  نــاقــوس  على  يــضــرب  والـــذي 
ماكينة  المثالية  العالمية  الساعة  هذه  منحت 
بــراءات  طلبات   ٤ تقديم  تــم  تماماً  ُمتكاملة 

بشأنها. اختراع 
تصميماً  أيــضــاً   Patek Philippe تــقــّدم   
التقويم:  ساعات  قطاع  في  مرة  ألول  يعرض 
تعرض  والتاريخ،  األسبوع  يوم  عرض  بجانب 
األســبــوع.  رقــم  أيــضــاً  األسبوعية  التقويم  آلية 
 Calatrava Weekly  ٥٢١٢-٠٠١A الــكــود 
تــحــمــل  ســتــيــل  الــســتــانــلــيــس  مـــن   Calendar

مــاكــيــنــة ذاتـــيـــة الـــمـــلء جـــديـــدة تــمــامــاً تــقــّدم 
األداء  من  أوســع  قطاع  مع  األسبوعي  التقويم 
عن   Patek Philippe تكشف  كما  الــمــطــّور.  
الكبرى  التعقيدات  ساعات  من  جديدة  ساعة 
ساعة   ٢٤ ـــ  ال منبه  تضيف  الــتــي  الــمــلء  ذاتــيــة 
منطقتين  تــعــرض  الــتــي  الــحــصــريــة  آللــيــتــهــا 
بمطرقة  التنبيه  إشارة  ضرب  يتم  زمنيتين؛ 
على ناقوس كالسيكي. ولتحقيق ذلك، قامت 
الــشــركــة بــتــصــنــيــع مــاكــيــنــة ُمــتــكــامــلــة جــديــدة 
تــمــامــاً. وتـــم تــقــديــم أربــعــة طــلــبــات بــــراءات 

نتيجة  وهي  التنبيه.  بآلية  خاصة  اختراع 
خمس سنوات من العمل الُمكثف. 

 تـــم تــقــديــم الــعــيــار الــجــديــد في 

غـــالف أنــيــق مــن الــبــالتــيــن يعكس 

تصميم بايلوت ترافيل تايم. كما 

 Patek Philippe حافظت 

على  عاماً   ١٨٠ على مدى 

صناعة  فن  مبادئ  أرقــى 

على  التركيز  مع  الساعات، 

والــوظــائــف.  والموثوقية  األداء 

المصنع  يدخر  ال  إبداعاتها،  مع 

أي جهد لتقديم أقصى قدر من 

وارتــفــاع  ُقــطــر  أصــغــر  فــي  التعقيد 

إمكانية  على  ترّكز  أنها  كما  ممكن. 

التشغيل البسيط واآلمن لكل تعقيداتها، 

الــكــود  يُــجــّســد  تفصيلها.  دقـــة  بــلــغــت  مــهــمــا 

 ٥٥٢٠-٠٠١Pالسفر وقـــــت  مــنــبــه  الـــجـــديـــد 

الطموح  هذا  تحقيق   Alarm Travel Time

ثقة. بكل 

عالمة Patek Philippe الشهيرة الشهيرة
في الساعات تجسد الطموح بكل ثقة

عراقة ب
والــجــمــال ــاقــــة و

وموقع ُمتكامل 
يـــــــحـــــــتـــــــضـــــــن

ــــقــــطــــع  كـــــــــل ال
ــتــشــكــيــالت  وال

الـــــفـــــاخـــــرة 
والــــراقــــيــــة 
مـــــــــــــــــــــــــن
الساعات

يس الكثيرمن المباد ب
الــ النهج  على  تسير  الــتــي  الُمبتكرة 
تأسست عليه الدار، والذي يتواصل
الــــد على  القائمين  جــهــود  بفضل 
أج مــن  ملل  أو  كلل  بــال  يسعون 
كل ما يروق للعمالء والسوق،
إلى هذه الصناعة إلى آفاق
بجهد كبير وإخالص صاد
ــــــبــــــط ــــمــــا ارت ــــطــــال  ول
مجوهرات الماجد باح
الـــعـــالمـــات الــتــج
الكبرى والفا
مـــنـــهـــــــا عــالم
k Philippe
الــــشــــهــــيــــرة،

ف ش كــــــــشــــــــفــــــــتك
ُمخ مجموعة 
سســــاا ١٥ مـــــــن
األاألاألووو رمرمرمرةةة للللل تططلقق
جدجدجدجدييي اعاعاعاتتت سساسا   ١٠١٠
لللللسسيسيسيددادا  ٥٥ ٥٥لللرلرلرجاججاجاللللوووو
ففف مـمـم تتتتــــسـســاـااهـهـ يـيـيـي ـــــ ووووالالالالــــــــــتـتـت  -

الالالحااحاليليلي ءاءاءاءاء اا االلململمجمجموعووعةةة إإإإثررثرثرثر
رـرـرضض ع عــــــــ ةةـة ف ففـــــــيـي ررـرـرـركككـــ لـلـــــلـلـلــــــــــششـشـشــــ

وووتووتوتوتوازازننن.ن. تمماماماماسكسسكسكسكووو و وُمُُم تُ ممتُ
هههههــــــــــــــذذذذهذه ا الـلـلـلـققـقـقـقــــطططـطـطـطــــعــةة مـمـمــثثـثــللـلـل توتوتوتوتُـُـــ   

lippelippe عالمةعالمة
في الساعات تجفي الساعات تج
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hublot.com

BIG BANG MECA-10

Blue ceramic case. In-house manual 
movement, with a 10-day power reserve.

Suhaim Bin Hamad Street      Lagoona Mall     The Pearl

      Villaggio Mall      City Center      Doha Festival City      
444 7 8888    www.almajedgroup.me    almajedjw



يشهد مشاركة عالمة األلماس الشهيرة دي بيرز ألول مرة

ــــدودة ــــح ــــم ـــــــادرة واإلصـــــــــــــــــدارات ال ـــــــن ـــات ال ـــي ـــن ـــت ـــق ـــم ــــلــــســــاعــــات يـــــعـــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ال نـــــــــادي قــــطــــر ل

إطالق منتجات وقطع حصرية بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعاتإطالق منتجات وقطع حصرية بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات
كتب- عبداهللا نـور:

ســتــشــهــد نــســخــُة هــــذا الــعــام 
من النسخة السابعة عشرة من 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
جناحاً  مرة  وألّول  والساعات، 
تجارية  عالمة   ١١ يضم  تركياً 
تــــركــــيــــة، إضــــافــــة إلــــــى عــــودة 
الثانية  للسنة  الــهــنــدي  الــجــنــاح 
عالمة   ٢٨ ويضم  التوالي،  على 
الضعف  من  أكثر  بنمّو  تجارية 
وسيعرض  الماضي،  العام  عن 
الجناح الهندي تشكيالت واسعة 
ومــمــيــزة مـــن أحـــــدث وأرقــــى 
تم  الــتــي  الهندية  الــمــجــوهــرات 
نقُشها وصياغتُها لتناسب كافة 

األذواق والُمناسبات.
كما سيشهد المعرُض إطالق 
عــــدٍد مـــن الــمــنــتــجــات والــقــطــع 
ــعــالمــات  الــحــصــريــة ألشـــهـــر ال
إف  و  هوير  تــاغ  مثل  التجارية 

المعرض  يشهد  كما  جـــي،  بــي 
مــــشــــاركــــة عـــــالمـــــة األلـــــمـــــاس 
تأتي  التي  بــيــرز،  دي  الشهيرة 
الــدوحــة ألول مــرة، حيث من 
األّول  متجرها  افتتاح  المتوّقع 

في قطر في مول الحزم.

ورش عمل متنّوعة

ومـــن أبـــرز مــالمــح النسخة 
الـــــ ١٧ مـــن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات والـــــســـــاعـــــات، 

للساعات،  قطر  نــادي  ُمشاركة 
حيث سيعرضون مجموعة من 
واإلصدارات  النادرة  الُمقتنيات 
المحدودة، ومشاركة مجموعة 
«أوبـــجـــكـــتـــيـــف أورلـــــوجـــــري» 

الفرنسية المرموقة التي ستقّدم 
مــنــهــا  مـــتـــنـــّوعـــة،  عـــمـــل  ورش 
ورشة تنظيف وتلميع الساعات 
ألول  المجموعة  تنظمها  والتي 

مّرة في الشرق األوسط.

كـــــمـــــا يــــــــقــــــــّدم الــــمــــعــــرض 
خـــــدمـــــة االســـــــتـــــــشـــــــارات مــن 
قـــــبـــــل خــــــــبــــــــراء مـــعـــتـــمـــديـــن 
وُمــتــخــصــصــيــن فـــي األحـــجـــار 
الــــكــــريــــمــــة والـــُمـــتـــخـــصـــصـــيـــن 

لــتــقــديــم الـــمـــشـــورة الــمــجــانــيــة 
قطع  يشترون  الذين  للزائرين 
الـــمـــجـــوهـــرات فـــي الــمــعــرض، 
باإلضافة إلى عدد من األنشطة 
األخــرى  والتفاعلية  التعليمية 

في المعرض.
وقــــــد اســـتـــقـــطـــبـــت الــنــســخــة 
الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن مــعــرض 
ــلــمــجــوهــرات عــــدداً  الــــدوحــــة ل
مقدمتهم  فــي  الــشــركــاء،  مــن 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 
وفـــنـــدق جـــي دبــلــيــو مـــاريـــوت 
 - الدوحة  سنتر  سيتي  ماركيز 
شريك الضيافة الرسمي، وبنك 
قــطــر الــوطــنــي، وغــيــرهــم من 

الشركاء والرعاة.
وتـــشـــهـــد نــســخــة هـــــذا الـــعـــام 
اســـتـــمـــرار ُمـــشـــاركـــة عـــــدٍد من 
أهم الشركات القطرية الرائدة 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: مـــجـــوهـــرات 
الـــــــــــفـــــــــــردان، ومــــــجــــــوهــــــرات 
الــمــاجــد، ومــجــمــوعــة عــلــي بن 
والــســاعــات،  للمجوهرات  علي 
والـــــمـــــجـــــوهـــــرات األمــــيــــريــــة، 
وفيفتي ون إيست، ومجوهرات 

المفتاح، والصالون األزرق.

ـــار الــكــريــمــة ــل خـــبـــراء ُمــتــخــصــصــيــن فـــي األحـــج ــب ـــشـــارات مـــن ق ــرض يـــقـــّدم خــدمــة االســـت ــع ــم ال

عبدا غانم البنعلي المهنديرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:
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 تحت مظلة المجوهرات األميرية

مجـوهـرات شـاتـيـال تبحـر مجـوهـرات شـاتـيـال تبحـر 
ُمنفردة في عـالم مـن الفخـامـةُمنفردة في عـالم مـن الفخـامـة

متابعـة- أحمـد شــرف:

 كشفت دار شاتيال العريقة للمجوهرات عن أحدث مجموعة جديدة 

من مجوهرات شاتيال الفريدة التصاميم والتي تتميز باإلبداع والتفّرد.  

إلى  تقفز  حتى  اسمها  تذكر  أن  يكفي  التي  شاتيال،  مجوهرات  إنها   

الكريمة،  باألحجار  الُمرّصعة  والساعات  واأللماس  الذهب  عقود  خيالك 

عالمة  لتصبح   ،١٨٦٠ عــام  منذ  جــد  عــن  أبـــاً  اسمها  حــفــرت  عائلة  إنــهــا 

تــجــاريــة فــارقــة بــعــد أكــثــر مــن قـــرن من 

المجوهرات  عالم  في  والتخصص  التمّيز 

الـــفـــاخـــرة. وتـــعـــد شــاتــيــال شـــركـــة عــائــلــيــة 

إدارتها  في  ُمؤسسها  أحفاد  عليها  تــوارث 

الشركة  وشــهــدت  وُمتميز،  نشط  بشكل 

بعد يوم  توّسعات ونجاحات ُمتتالية يوماً 

وشهرة عالمية واسعة.   تدير العائلة التي 

الــثــالثــة،  وأبـــنـــاؤه  شــاتــيــال  نيقـوال  يــقــودهــا 

العالمة  لهذه  العرض  صاالت  من  العديد 

متميزاً  التجارية والتي حجزت لها مكاناً 

بشكل  شاتيال  عالمة  وتتعامل  وعالمياً، 

وجــودة  وبحرفية  عمالئها  مــع  شخصي 

يُــقــّدم  عالمية.  ومعايير  كبيرة  وخــبــرة 

مــصــمــمــو شــاتــيــال إبــــداعــــات ضــخــمــة كل 

عام، يتم تصنيعها يدوياً من قبل حرفيين مهرة ذوي خبرة باستخدام 

أفضل األلماس األبيض والملون والياقوت البورمي.  وتتشّرف دار شاتيال 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  جناحها  لزيارة  بدعوتكم 

في دورته السابعة عشرة، والُمنعقدة حالياً في مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات من ٢٤ وحتى ٢٩  فبراير الجاري، وذلك الستكشاف أحدث 

إبداعات وابتكارات مجوهرات شاتيال.
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تعرض أحدث إبداعاتها بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

ساعات كونكورد CONCORD درجة عالية من االبتكار والفخامة
متابعـة- أحمـد شــرف:

تأسست CONCORD في بيال بسويسرا في عام ١٩٠٨، وحصلت الشركة 
على العالمة التجارية التاريخية في المنتجات السويسرية الفاخرة في بداية 
السبعينيات، وتعيد اآلن إطالق CONCORD كعالمة تجارية نشطة وعلى 

درجة عالية من االبتكار والفخامة.
 CONCORD ويبدأ القرن الجديد عصراً وتطلعات جديدة، حيث أجرت 
تغييراً جذرياً من حيث االبتكار واإلبداع لتباهي بهوية جديدة تخرج بعيداً 
عن جذورها. وتتبنى العالمة التجارية مع الطاقة المستمدة من مجموعة 
جريئة  الستراتيجية  تحدياً  لها  دافعة  كقوة   MGI LUXURY GROUP
 CONCORD وجــه  ويعبر  ماضيها،  عن  لتفصلها  موضعها  تحديد  تعيد 
الجديد بوضوح عن شخصيتها مكتسحة بذلك منافسيها في صناعة الساعات.

وتدفع CONCORD الرؤية الطليعية لصناعة الساعات إلى دوائر صناعة 
الساعات العالمية االبتكارية المتطلبة، كما أنها تدعو لتحقيق األفضل في 
حرفة صناعة الساعات السويسرية، وقد وضعت الساعة مفككة ومجردة 
بحيث يمكن إعادة التفكير في كل جزء من أجزائها، حيث تعيد  تماماً 
القرن  في  بوضوح  المميزة  أعمالها  وترسخ  الوقت  بناء   CONCORD

الحادي والعشرين.
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١٩٠٨٨، وحصلت الشركة 
سرية الفاخرة في بداية 
مة تجارية نشطة وعلى 

CONCORD أجرت D
جديدة تخرج بعيداً  ة
ستمدة من مجموعة 
جريئة  الستراتيجية 
CONCORD جــه 
فيصناعة الساعات.
تإلى دوائر صناعة 

قيق األفضل في 
فككة ومجردة 
ها، حيث تعيد 
القرن  في  وح 



نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عيسى السيد نبيل أبو عيسى:

ً ــــــا لـــــتـــــقـــــديـــــم األفــــــــضــــــــل واألكـــــــــثـــــــــر تــــمــــيــــزا ــــــودن ـــــم الـــــــســـــــاعـــــــات يــــــقــــــود جــــــه ـــــال ـــــع ــــا ب ــــن ــــف ــــغ ش

المتميزة بوفيه  ســاعــات  ــى  إل بــاإلضــافــة  الــجــديــدة  بريمير  بريتلينغ  ومجموعة   UrWerk ســاعــات  الــعــام  ــذا  ه نــطــرح 

ساعات فاخرة وقطع حصرية في جناح الصالون األزرق
متابعة- أحمد شرف:

رئيس  نائب  عيسى،  أبــو  نبيل  السيد  أّكــد 
أّن  عــيــســى،  أبــــو  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
مــعــرض  فـــي  األزرق  الـــصـــالـــون  مـــشـــاركـــة 
الدوحة للمجوهرات و الساعات هذا العام، 
ستشهد تألقاً كبيراً من ناحية القطع الثمينة 
التي  والمجوهرات  الساعات  من  والفاخرة 
الــحــصــريــة  والــقــطــع  مــــرة  ألول  ــعــرض  ســتُ
محلياً  الــشــركــة  لتميز  عــنــوانــاً  بــاتــت  والــتــي 
أن  عيسى  أبو  وأّكــد  المنطقة.  صعيد  وعلى 
ســاعــات  ســيــعــرض  األزرق  الــصــالــون  جــنــاح 
بــريــمــر  ــيــنــغ  ــل بــريــت وســــاعــــات   UrWerk
الــجــديــدة وســاعــات بــوفــيــه، بــاإلضــافــة إلــى 
أحــــــدث الـــمـــجـــمـــوعـــات مــــن أشـــهـــر الـــــدور 
والمجوهرات،  الساعات  عالم  في  العالمية 
عــّود  وكــمــا  األزرق،  الــصــالــون  سيتميز  كما 
األفضل  الخدمة  بتقديم  األوفــيــاء  عمالئه 
واألعـــلـــى جــــودة فــي جــنــاحــه الـــواســـع داخــل 

المعرض.

بالمعرض المشاركة 
من  المعرض  فــي  تشاركون  عــام  ككل   -

يميز  مــا  أبـــرز  مــا  الــواســع،  جناحكم  خــالل 
تصميم  ناحية  من  الــعــام،  هــذا  مشاركتكم 
الجناح، والــمــوقــع، ومـــاذا عــن مــواقــع الــدور 
هناك  سيكون  هل  الجناح،  داخــل  العالمية 

أي تغيير فيها؟
سيتواجد جناح الصالون األزرق في موقع 
مميز وفريد، في مركز الدوحة للمعارض 
ــــذي يــســتــضــيــف فــعــالــيــات  والـــمـــؤتـــمـــرات، ال
النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة 

الموقع  ويتميز  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات 
بسهولة الوصول إليه وكذلك بمساحة كبيرة 

تسمح لنا بعرض مقتنياتنا بطريقة راقية.
- هل ستعرضون خالل الفعالية، ساعات 

وبـــإصـــدارات  مـــرة  ألول  فــريــدة  قــطــعــاً  أو 
محدودة؟ هل يمكن أن تحدثنا عنها؟

فــي هـــذا الــعــام ســنــعــرض قــطــعــاً فــريــدة 
 Zenith وكــذلــك  MB & F و  Bovet مــن 
و DE Bethune وباقي العالمات التجارية 
الـــراقـــيـــة، ســـنـــعـــرض نـــمـــاذج جـــديـــدة مــن 
أما   ،٢٠٢٠ لعام   Prototype من   Zenith
 Avenger طــــراز  فــســتــعــرض   Breitling
 Aviator مــن مــحــدوداً  الــجــديــد، وإصــــداراً 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   ،١٩٥٩  Navitimer و   ٨
إصـــــــــدارات مــــحــــدودة لـــلـــشـــرق األوســــــط، 
 Legacy Machine ســاعــة  سنعرض  كما 

Thunderdome االستثنائية. 

- يـُــعـــتـــبـــر اإلبــــــــداع واالبــــتــــكــــار عــامــلــيــن 
الــســاعــات  دور  عــلــيــهــمــا  تــرتــكــز  أســاســيــيــن 
تنافس  أن  أجل  من  العالمية  والمجوهرات 
وتتميز، ما أهميتهما بالنسبة لكما وإلى أي 
حد يمثالن معياراً حاسماً الستمرار التعامل 

مع هذه الدور العالمية؟
يسعى" الصالون األزرق" إلى جلب أرقى 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة ذات الــشــهــرة الــواســعــة 
لتحقيق  يعتمد  وهــو  مظلته،  تحت  عالمياً 
الجودة  بعامل  تتمثل  أساسية  معايير  ذلك 
والفخامة، والتميز، وال تعتبر هذه العوامل 
مــكــتــمــلــة مـــن دون تـــوفـــر عــنــصــر اإلبـــــداع 
الــــذي يــأتــي فـــي صــمــيــم صــنــاعــة الــســاعــات 
الطويلة  خــبــرتــنــا  وبــفــضــل  والــمــجــوهــرات، 
فقد  لعقود،  تمتد  والـــذي  المجال  هــذا  فــي 
العالم  بهذا  عميقة  معرفة  لدينا  ترسخت 
تحديد  على  قــدرة  أكثر  بتنا  بحيث  الفاخر 

األفضل واألكثر ابتكاراً وضّمه بالتالي إلينا.
كما أن استمرار تعاملنا مع الدور العالمية 
االبتكار  عنصر  ضــمــان  يقتضي  الــشــهــيــرة، 
واإلبداع مما يؤهلنا ألن ننافس بشكل أكبر 
المنطقة  صعيد  المحلي وعلى  الصعيد  على 

والعالم.

عالم الساعات والمجوهرات
بالنسبة  شغفاً  الفاخرة  الساعات  تمثل   -

ــبــيــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــقـــطـــريـــيـــن، حــيــث  ألغــل
ويمتلكون  أجـــودهـــا  اخــتــيــار  فــي  يــتــفــنــنــون 
السر  يكمن  أين  برأيك،  بها،  واسعة  ثقافة 
مكانتها  عــلــى  الـــســـاعـــات  هــــذه  حــفــاظ  فـــي 

لديهم؟
الـــســـاعـــات  امــــتــــالك  ثـــقـــافـــة  أن  شــــك  ال 
من  مــعــيــنــة  فــئــة  إال  يــمــتــلــكــهــا  ال  الـــفـــاخـــرة 
الناس، وهي الفئة التي تدرك قيمة الساعة 

ليس  امتالكها  وأهــمــيــة  والـــنـــادرة،  الثمينة 
لتوريثها  بــل  الــشــخــصــي  لــالســتــعــمــال  فــقــط 
لألجيال المقبلة، مع ما تحمله من ذكريات 

وحكايا ومعاٍن عميقة.
الثقافة  هــذه  يمتلك  القطري  والمواطن 
بــالــفــعــل، لــذلــك نــــراه يــحــرص عــلــى اقــتــنــاء 
األغـــلـــى واألعــــلــــى قــيــمــة، وال تــمــثــل هــذه 
بل  فقط،  مادية  قيمة  له  بالنسبة  الساعات 
معنوية، فهي ترمز إلى الرفاهية واألصالة 
والـــتـــفـــرد. ومـــا نــالحــظــه هـــو أن الــمــواطــن 
اقتناء  على  وحرصاً  تمسكاً  يــزداد  القطري 
تفاصيل  على  مطلع  ألنه  الــنــادرة،  الساعات 
عالمياً  الــقــطــع  هـــذه  تــشــهــده  الـــذي  الــتــطــور 
بالنسبة  الوقت  مع  مكانتها  تترسخ  وكيف 

لعشاقها من مختلف دول العالم.
األزرق،  الــصــالــون  فــي  تــقــومــون  كــيــف   -

هــؤالء،  الــســاعــات  عــشــاق  احــتــيــاجــات  بتلبية 
أهمية  ومـــا  أكــبــر؟  شغفهم  يــصــبــح  بــحــيــث 
مستوى الخدمة المقدم من قبل الموظفين 

لديكم في تعزيز ذلك؟
ألننا نمتلك شغفاً خاصاً للساعات، فنحن 
هــذا  عــشــاق  مــن  عمالئنا  احــتــيــاجــات  نفهم 
إدراكاً  أكثر  يجعلنا  ما  وهذا  الفريد،  العالم 
يستحقونها،  التي  الخدمة  ونوعية  لطبيعة 
لذلك نحرص على تدريب الموظفين بشكل 
وتجاوز  العمالء  إرضــاء  كيفية  على  مستمر 
االلتزام  خالل  من  يكون  وذلك  توقعاتهم، 
التفاصيل  بــأدق  واالهــتــمــام  تجاههم  الــتــام 
ومقترحاتهم  بآرائهم  واألخذ  تهمهم،  التي 
تطوير  إلى  يؤدي  مما  صغيرة،  بدت  مهما 

خدماتنا لمستويات عالية.
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مجوهرات الجمال.. جناح مميز ومعروضات راقيةمجوهرات الجمال.. جناح مميز ومعروضات راقية
ـــارضـــة ـــع ــــشــــركــــات ال ـــث الـــتـــنـــظـــيـــم وحــــجــــم ال ــــن حـــي ـــرة م ـــي ـــب ــــــــواد: الـــمـــعـــرض يـــشـــهـــد طــــفــــرة ك ـــي مـــحـــمـــد ج ـــل ع

متابعة-أحمد شــرف:

تــشــارك مــجــوهــرات الــجــمــال فــي مــعــرض الــدوحــة 
للمجوهرات والساعات في دورته السابعة عشرة للمرة 
الثانية على التوالي، والمنعقدة حالياً في مركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات من ٢٤ فبراير وحتى ٢٩ فبراير 
الماضي  العام  من  أكبر  ومساحة  مميز  بجناح  الجاري 
وديكورات فخمة ومعروضات راقية تعرض ألول مرة 

بجناحها في المعرض. 
الــتــقــيــنــا الــســيــد عــلــي مــحــمــد جـــــواد الـــجـــواد صــاحــب 
ـــجـــمـــال، والـــــــذي أعــــــرب عــــن ســعــادتــه  مـــجـــوهـــرات ال
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  للمشاركة 
في نسخته الحالية للسنة الثانية على التوالي مؤكداً على 
المعارض  بين  الــمــرمــوقــة  ومكانته  الــمــعــرض  أهمية 
الدولية الكبرى، وأكد أن المعرض يشهد طفرة كبيرة 
وتنوع  المشاركة  الشركات  وحجم  التنظيم  حيث  من 
الشهيرة  التجارية  والعالمات  والماركات  المعروضات 

في األسواق العالمية الكبرى.
جعال  اقتصادنا،  ومتانة  قــوة  أن  جــواد  علي  وأضــاف 
كبرى  من  للعديد  وتنافسية  استثمارية  جاذبية  هناك 
الشركات العالمية والعالمات التجارية للتواجد في مثل 
هــذا الــحــدث الــضــخــم، وجــعــاله الــمــعــرض األفــضــل في 

المنطقة والشرق األوسط بشكل عام على اإلطالق. 

األصالة والتفـرد

والفخامة  األصالة  عنوان  الجمال  مجوهرات  وتعد   
مجوهرات  تــواجــدت  حيث  الــرفــيــع،  والـــذوق  والــرقــي 
عام  مئة  مــن  أكــثــر  منذ  القطري  الــســوق  فــي  الجمال 
الجمال  حسن  علي  جــواد  محمد  الــوالــد  أسسها  حينما 
الطبيعي  اللؤلؤ  بتجارة  يعمل  كان  والذي  اهللا،  يرحمه 
وكــانــت تــربــطــه عــالقــات طــيــبــة وتــجــاريــة خــاصــة مع 
والتي  والهند  والخليج  قطر  في  الطبيعي  اللؤلؤ  تجار 
لتجارة اللؤلؤ في ذلك الوقت،  كبيراً  كانت تشكل سوقاً 
وكـــانـــت لــديــه خــبــرة كــبــيــرة فـــي هـــذا الــمــجــال وكـــان 
منطقة  مستوى  على  الطبيعي  اللؤلؤ  خــبــراء  مــن  يعد 
الخليج بشكل عام، وعلى معرفة تامة وعلم بصناعته 
الجمال  مجوهرات  وأســس  جودته،  ومــدى  وتصنيفه 
التي تعمل حتى اآلن تحت إدارة ابنه السيد علي محمد 
جواد، وتسعى مجوهرات الجمال للحفاظ على التراث 
فكان  الحقيقي  والجمال  للتفرد  السعي  مع  واألصالة 
والقطع  الثمينة  المقتنيات  محبي  لكل  عنوانها  هــذا 
الذهبية  المشغوالت  من  نوعها  من  والفريدة  النادرة 

الرائعة. 

تاريخ عريق وخبرات كبيرة في السوق القطري تتوارثها األجيال 

وحافال  عريقا  تاريخا  الجمال  مجوهرات  وتمتلك 
وخبرات  القطري  السوق  في  تألق  ومسيرة  بالنجاحات 
النجاح  مسيرة  أكــمــل  حيث  األجــيــال،  تــتــوارثــهــا  كبيرة 

والتألق في السوق القطري ابنه السيد علي محمد جواد 
الجواد وستمتد تلك الخبرات من األجداد إلى األبناء ثم 
ورؤيــة  كبيرة  بخبرات  تجارية  منظومة  فــي  األحــفــاد 

متميزة في هذا المجال. 
البارزة  العالمات  إحدى  الجمال  مجوهرات  وتمثل 
من  كبير  بإقبال  وتحظى  الــدوحــة،  واقــف  ســوق  فــي 
عنه  ويبحثون  يريدونه  ما  كل  يجدون  الذين  الزبائن 
المشغوالت  من  الرفيع  والذوق  والتميز  الفخامة  من 
حيث  من  والرائعة  الفريدة  الفنية  والقطع  الذهبية 
الصنع  وحرفية  أذواقــهــا  وتــنــوع  وتصميمها  جودتها 

السوق.  في  معروض  ماهو  كل  عن  وتفردها 

قطع نادرة تعد في جوهـرها كالتحف واألنتيكات

مسـيرة  تواصل  أن  إلى  الجمال  مجوهرات  وتسعى 
نجاحها وتألقها في السوق القطري والخبرات الكبيرة 
الحافل  والتاريخ  العريق  الماضي  ولربط  إدارتها  لدى 
لتكتمل  والــمــســتــقــبــل  لــلــحــاضــر  المستقبلية  بــالــرؤيــة 

واالزدهار.  التألق  ولمواصلة  النجاح  مقومات 
وتــــمــــتــــاز الــــمــــشــــغــــوالت الـــذهـــبـــيـــة واألطـــــقـــــم فــي 
باألنوثة  المفعم  والــرقــي  بالفن  الــجــمــال  مــجــوهــرات 
ال  وهــذا  فريد،  بمظهر  التألق  عن  تبحث  امــرأة  لكل 
يغني عــن الــجــودة واحــتــرافــيــة ودقـــة الــصــنــع الــتــي لم 
يقدم  حيث  وروعتها  األذواق  تنوع  مع  مثيل  لها  يسبق 

واألنتيكات. كالتحف  جوهرها  في  تُعد  نادرة  قطعاً 

تشارك للمرة الثانية على التوالي بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

ً

خبرتنا الطويلة 
في مجال الساعات 

والمجوهرات 
تجعلنا أكثر إدراكاً 
الحتياجات عمالئنا 

سيقدم الجناح 
ساعات نادرة 

ومجوهرات نفيسة 
إلرضاء عشاق 

التميز من زّوارنا 

للمعرض مكانة 
خاصة لدّي 

وأنتظره كل عام 
أللتقي بشركائنا 
وعمالئنا األوفياء

استمرار تعاملنا 
مع الدور العالمية 
الشهيرة يقتضي 

ضمان عنصر 
االبتكار واإلبداع



تحتضن شركات أوروبية وآسيوية مصنعة للمجوهرات

دار الماجد تشارك في معرض المجوهرات والساعات بجناح مميز
متابعـة- أميمة بن عرفة:

الــــــمــــــاجــــــد  دار  ــــــــــشــــــــــارك  ت

لــلــمــجــوهــرات والـــــســـــاعـــــات فــي 

مـــعـــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 

والــــســــاعــــات فــــي هـــــذه الــنــســخــة 

ــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن  الـــــــجـــــــديـــــــدة ب

اإلبــــداعــــات األيــقــونــيــة الــفــريــدة، 

الــشــركــات  مـشـاركـة  حــيــث  فــمــن 

الــمــصــنــعــة لــلــســاعــات الــســويــســريــة 

ســــــوف تــــتــــواجــــد عــــــدة شـــركـــات 

بـاإلضـافـة  السويسرية  للساعات 

المصنعة  الشركات  مـن  عـدد  إلـى 

لــلــمــجــوهــرات ســــواء مــن أوروبــــا 

ــــــدار  ال حــــرصــــت  كـــمـــا  آســــيــــا  أو 

ـــوفـــيـــر تـــشـــكـــيـــلـــة رائـــــــعـــــــة  عـــلـــى ت

مـــــن الـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــســـــاعـــــات 

الزبائن  وأذواق  تـتـمـاشـى  الــتــي 

يـتـمـتـعـون  الــذيــن  الـمـمـيـزيـن 

اقـتـنـاء  فــــــــي  الـــــرفـــــيـــــع  بــــــــالــــــــذوق 

والساعات. المجوهرات 

وبــجــهــود حــثــيــثــة مـــن الـــــســـــيـــــد 

الـعـام  الـمـديـر  الـمـاجـد  حسين 

ـــمـــجـــوهـــرات  ـــل لـــــــــدار الــــمــــاجــــد ل

والــــســــاعــــات، تـــشـــارك الــــــدار فــي 

مــــمــيـــزة  بــمــســاحــة  الــمــعــرض 

للطلب  نــظــراً  وذلـــــك  وكــبــيــرة، 

المصنعة  الـشـركـات  مـن  المتزايد 

ـــــي الــمــــــــعــــــــرض،  لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــ

لدى  ممتازة  بسمعة  يتمتع  الــــذي 

الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة الــعــالــمــيــة، 

حــيــث قــــام الــمــنــظــمــون بــتــوفــيــر 

الراحة.  وسائل  كافة 

ـــنـــشـــاط الــمــلــحــوظ  ويـــعـــطـــي ال

ـــــأن هــنــاك  لــلــمــعــرض انــطــبــاعــاً بـــ

المعرض  بـهـذا  تــامــة  قــنــاعــة 

واإلعـــــداد  الـتـنـظـيـم  حيث  مــن 

جــــــــنــــــــاح  أن  ـــــى  ـــ ـــ إلـــ والــمــبــيــعــات، 

لــــلــــمــــجــــوهــــرات  الـــــمـــــاجـــــد  دار 

يــــعــــرض  ســــــــوف  والــــســاعــات 

الـسـاعـات  مــن  رائــعــة  تــشــكــيــلــة 

تحوز  أن  نــأمــل  والـــــمـــــجـــــوهـــــرات 

عــلــى إعـــجـــاب الــــــــــــــزوار، خــاصــة 

أنـــــــــــه مـــــــــن خـــــــــــالل مـــشـــاركـــتـــهـــا 

ـــــة  ــيـــ ـــ ـــــاضـــ ـــــمـــ ــوات الـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــســـ ـــ ـــ فــــي ال

ــة  ــاركـــ ــشـــ ــمـــ ــة الـــ ــيـــ ــمـــ وجــــــدت أهـــ

يتمتع  لما  نـظـًرا  واالسـتـمـراريـة 

الــــزوار  إقــبــال  مــن  المعرض  به 

ـــــل الـــدوحـــة  ـــ ـــ ــــــــن داخـــ ـــ ــواء مـــ ـــ ـــ ـــ ســـ

الـــــــــــقـــــــــــوة  ـــــذلــــــــك  وكـــ خــارجــهــا  أو 

ــيـــــة لــمــعــرض الـــدوحـــة،  الـــــشـــــرائـــ

هــذا  تــوقــعــات فــي  وســط  خــاصــة 

ــواء  ـــ ـــ ـــ ســـ زوار  ــور  ــضـــ بــحـــ الـــــــعـــــــام 

وكذلك  أومقيمين،  مــواطــنــيــن 

العالم. بلدان  مختلف  من 

ــــة  ــــي ــــحــــال ـــــــــــات األيــــــقــــــونــــــيــــــة الـــــــفـــــــريـــــــدة فـــــــي الـــــنـــــســـــخـــــة ال ـــــــــــداع عــــــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن اإلب

المعرض 
يتمتع 

بسمعة 
ممتازة والدار 

تشارك بجناح 
كبير
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خالل مشاركتها في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

ـــزة   ـــي ـــم ـــت ـــم ــــة ال ــــي ــــم ــــال ــــع ـــــة ال ـــــجـــــاري ـــــت ــــــعــــــالمــــــات ال ــــا بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــــــن ال ــــاحــــه الـــــــــــــدار ســـــيـــــزخـــــر جــــن

زبائنها مــع  قــويــة  عــالقــات  بــنــاء  فــي  ساهمت  الماضية  ومشاركاتها  ـــدار  ال خــبــرة 

أحدث تصاميم المجوهرات في جناح الماسة الزرقاء 

متابعـة- أميمة بن عرفة:

ــــعــــد الــــمــــاســــة الــــــزرقــــــاء لــلــســاعــات  تُ

والــــمــــجــــوهــــرات مــــن الــــشــــركــــات الــتــي 

تحرص على التواجد كل عام والُمشاركة 

الفّعالة في معرض الدوحة للمجوهرات 

والــســاعــات، حــيــث تــعــرض الــعــديــد من 

في  تمثلها  التي  والــمــوديــالت  الماركات 

قطر.
 ويتوقع أن يكون المعرض هذه السنة 
وأفــضــل  المقاييس  بــكــل  نــاجــحــة  دورة 
وأقوى من األعوام السابقة خاصة وسط 
ما  وهــو  الُمشاركين،  قبل  مــن  التفاؤل 
يُــشــّجــع عــلــى تــقــديــم األفــضــل فــي عالم 
إلنجاح  العمل  واســتــمــرار  المجوهرات، 
هــذه الــــدورة، فقد بـــدأت االســتــعــدادات 
مــن قبل مــجــوهــرات الــمــاســة الــزرقــاء، 

أحمد  السيد  قبل  مــن  ُمباشر  بــإشــراف 
العمادي، الرئيس التنفيذي لمجوهرات 
الــــمــــاســــة الــــــزرقــــــاء، حـــيـــث ســتــعــرض 
مــوديــالت جــديــدة فــي الــــدورة الحالية 
الدار  أن  خاصة  المجوهرات،  لمعرض 
العالمية  الــمــاركــات  مــن  الــعــديــد  تــمــثــل 
الـــُمـــتـــمـــيـــزة وســــيــــزخــــر جـــنـــاحـــهـــا فــي 
التي  والــمــوديــالت  بالماركات  المعرض 
ألنها  وأذواقــهــم،  العمالء  تطلعات  تلبي 
القطري  الـــذوق  تلبية  على  دائــمــاً  تركز 
الرفيع، فمن خالل خبرتنا عبر السنوات 
الــمــاركــات  جلب  مــن  تمّكنت  الماضية 
ما  كل  على  تركيزها  لتنصب  والقطع، 
تتفّهم  الــــدار  ألن  لــلــزبــائــن،  ُمــفــيــد  هــو 
احتياجاتهم من المجوهرات والساعات. 
وصل  التي  النجاحات  سلسلة  وبعد   
الماضية  السنوات  خالل  المعرض  إليها 

جــعــلــت الـــثـــقـــة تـــــــزداد عـــنـــد الـــشـــركـــات 
الــعــارضــة والــُمــصــّنــعــة وكــذلــك الــــزوار، 
وعليه يمكن القول أن مناخ النجاح الذي 
األولــى  بــالــدرجــة  يعود  المعرض  وّفـــره 
إلى اهتمام ورعاية الدولة التي احتضنته 
مــنــذ الــــــدورة األولــــــى. وبــالــتــالــي أصبح 

الزوار والعمالء ينتظرون هذا المعرض 
ســنــويــاً لــمــشــاهــدة الـــمـــاركـــات والــقــطــع 
أن هـــنـــاك نــوعــيــة  الــثــمــيــنــة، خــصــوصــاً 
القطع  اقتناء  على  تحرص  الزبائن  من 
الثمينة والماركات الشهيرة ويُالحظ كل 
من الزوار  شديداً  عام أن هناك حرصاً 
أحدث  لُمشاهدة  المعرض  زيـــارة  على 
المعرض  أن  إذ  المتميزة.  المعروضات 
وفريدة  خاصة  حالة  يصنع  أن  استطاع 
ــــزوار وهـــذا فــي حد  مــن الــتــفــاعــل مــع ال
ذاته يُعد قمة النجاح والتفوق، كما يؤكد 
ذّواق  الــقــطــري  الجمهور  أن  الــمــعــرض 
بطبعه لكل مــا هــو جــديــد وحــديــث في 
عالم الساعات والمجوهرات ويسعى إلى 
لذلك  والــراقــيــة،  الفريدة  القطع  اقتناء 
يُثبت  أن  الــدوحــة  معرض  استطاع  كله 

أقدامه بقوة في السوق القطري.
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في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

حللها ــى  ــه أب فـــي  ـــة  ـــاق األن تــعــكــس  ــي  ــت ال الــالمــتــنــاهــيــة  ــة  ــخــام ــف وال ــة  ــدق ــال ب تــتــمــيــز  ــقــطــع  ال

فرساي تتألق بتشكيالت فريدة 
من المجوهرات والساعات

خــــالل مــشــاركــتــهــا فـــي مــعــرض 
والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
قطعاً  فرساي،  مجوهرات  تعرض 
ـــذهـــب واأللــــمــــاس،  فـــاخـــرة مـــن ال
بـــمـــجـــمـــوعـــات جـــــذابـــــة ومـــنـــوعـــة 
األذواق  مـــخـــتـــلـــف  مـــــع  تـــتـــنـــاســـب 
الدار  تتخصص  حيث  والمناسبات، 
في  الــقــطــري،  الــســوق  فــي  العريقة 
الجذابة  التشكيالت  مختلف  طــرح 
عمالئها  رغبات  لتلبي  والمختلفة، 

وأذواقهم.
حسن  السيد  جــهــود  خــالل  ومــن 
الجابر، تعرض قطعاً تمنح إحساساً 
بالجمال والجاذبية، متميزة بعالم 
والــروعــة،  والخيال  بالسحر  مليء 
والفخامة  بالدقة  تتميز  إنها  حيث 

الـــالمـــتـــنـــاهـــيـــة الــتــي 
تجتمع 

أنيقة  واحــــدة  قطعة  فــي  جميعها 
تــنــاســب كــل إمــــرأة تــعــشــق الــجــمــال 

والتميز.
وتــمــثــل الــقــطــع األيـــقـــونـــيـــة الــتــي 
تجذب  روائـــع  تطرحها «فــرســاي» 
الــــــــعــــــــيــــــــون، 

وتــــأتــــي بـــمـــجـــمـــوعـــات مــــن الــحــلــي 
واألســــاور والــخــواتــم الــرائــعــة، تمثل 
اســتــمــراراً وتــطــوراً إلبــداعــات الـــدار، 
ــــرفــــت بــالــبــصــمــة  الــــتــــي لـــطـــالـــمـــا ُع
اإلبداعية وطرح قطع تواكب الحياة 
الــمــعــاصــرة، وتــرتــبــط بــســالســة مع 

من  المنبثقة  السابقة  المجموعات 
ومالئمة  متقنة  بـــروح  الــــدار،  روح 
وراقــــيــــة. إن الـــمـــزج بــيــن الــبــســاطــة 
التشكيالت  جــوهــر  هــي  والــفــخــامــة 
ولطالما  فـــرســـاي،  تــطــرحــهــا  الــتــي 
كانت هذه الشعارات مصدر لإللهام 

الــحــيــوي واالبــتــكــار، لــتــكــون عالمة 
مميزة بتصاميم جديدة وحديثة مع 
البراعة في صنعها بطريقة هندسية 
مع البساطة والنقاء الذي يظهر قوة 
إلى  المجوهرات  تهدف  التصميم. 
إظهار التصاميم الفريدة والمبتكرة 
والــــمــــصــــنــــوعــــة بــــحــــرفــــة وإتــــقــــان 
عــالــيــيــن، لــتــكــون مــالئــمــة لــلــمــرأة 
الــفــريــدة  الـــقـــويـــة  الــشــخــصــيــة  ذات 

الـــتـــي تـــهـــوى الــتــمــيــز والــجــمــال 
فــــي مــقــتــنــيــاتــهــا، ولـــلـــمـــرأة 

تهوى  التي  التقليدية  غير 
الــجــمــال الــالفــت والــغــنــّي 
بـــالـــفـــخـــامـــة والـــــروعـــــة. 
لعالم  تأخذك  قطع  إنها 
المليئة  األســاطــيــر  مــن 
بــالــخــيــال والــحــكــايــات 

الـــــــــغـــــــــامـــــــــضـــــــــة 
والمشّوقة.

القطع تأخذك 
لعالم من 

األساطير المليئة 
بالخيال والحكايات 

الغامضة 
والمشّوقة 

براعة في التصميم 
بطريقة هندسية 

مع البساطة والنقاء 
الذي يظهر القوة



تشارك تحت مظلة جناح مجوهرات الفردان.. ارتبـط االسم باأللماس

مجوهرات نصـولي مزيج فريد من العراقـــة والفـخـامـة

شــرف: متابعـة- أحمـد 

معرض  في  نصولي  مجوهرات  تشارك 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات بــدورتــه 
الــحــالــيــة الــســابــعــة عــشــرة، والــمــنــعــقــدة في 
من  والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز 
مظلة  تحت  فبراير   ٢٩ وحتى  فبراير   ٢٤
جــنــاح مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان بــمــجــوهــرات 

عالمية. وبجودة  المستوى  رفيعة 
ـــصـــولـــي بــثــقــة  ـــحـــظـــى مــــجــــوهــــرات ن وت
قطر،  في  زبائنها  استحسان  ونالت  كبيرة 
الزبائن  من  كبيرة  قاعدة  لديها  أن  حيث 
الــنــادرة  الفنية  الــقــطــع  القــتــنــاء  تسعى  الــتــي 
الثمينة  مــقــتــنــيــاتــهــا  مـــن  لــديــهــا  والـــفـــريـــدة 

والنادرة. الفريدة  العالمية  وروائعها 

المستوى رفيعة  لمجوهرات  نجـاح  قـصــة 
تـــأســـســـت نـــصـــولـــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات ســنــة 
فــي  نـــصـــولـــي  عــــاطــــف  وســــاهــــم  ١٩٨٢م، 
إنشائهـا بعد أن أكمل في الواليات المتحدة 
الصياغة،  وفن  األحجار  علم  في  تخصصه 
نصولي  اسم  والعمل  الجهود  تلك  وأثمرت 
المهنة  هذه  رواد  من  وأصبح  للمجوهرات 

وعالمياً.  محلياً  ومبيعاً  صناعة 
وبفخر  نــصــولــي  مــجــوهــرات  اســتــطــاعــت 
تـــســـويـــق  مـــــراكـــــز  أهـــــــم  تــــتــــبــــوأ  أن  كـــبـــيـــر 
الــمــجــوهــرات فــي لــبــنــان والـــــدول الــعــربــيــة 
واألجـــنـــبـــيـــة وذلـــــك بــســبــب الــجــهــد الــكــبــيــر 
وتوجيه  واعية  بخبرات  المتواصل  والعمل 
كـــافـــة  إلــــــى  ـــصـــولـــي  ن مــــجــــوهــــرات  إدارة 

واألبــحــاث  والتصنيع  الــتــســويــق  مــجــمــوعــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــأحـــدث مـــا تــوصــلــت إلــيــه هــذه 

الراقية. الصناعة 
األلمــاس  االسم  ارتبط 

حــرصــت مــجــوهــرات نــصــولــي خـــالل كل 
هذه السنين على تقديم أجود أنواع األلماس 
ـــمـــان مــمــا يــجــعــل لــكــل قطعة  بــأفــضــل األث
على  قيمتها  ويرفع  ضمنها  الفعلية  قيمتها 
مجوهرات  أكــســب  مــا  وهـــذا  السنين  مــدى 
نصولي ثقة الناس وارتبط االسم باأللماس.

حــــدود  بــال  إبـــداع 
وتـــقـــدم مـــجـــوهـــرات نــصــولــي مــجــمــوعــة 
فاخرة جديدة وحصرية من أرقى األطقم 
الراقيــة  والمجوهرات  باأللماس  المرصعة 

الــفــريـــــدة  الــقــطــع  ذات 
التنوع  حيث  والــنـــــادرة 

ــــفــــرد  ــــت والـــــفـــــخـــــامـــــة وال
الحقيقي  والــجــمــال  والــجــودة 

واإلبداع بال حدود. 

ثمينـــة وقطـعاً  فنيـــة  تحـفاً 
بـاقـة  نــصــولــي  مــجــوهــرات  تــعــرض  كــمــا 
ــــــــة  ــة ومـــزيـــجـــاً فـــريـــــــداً مـــن الــعـــــراقـــ ـــ ـــ راقــي
المـرهفــة  واألنــوثــــــــة  والــفــخــامــــــــة  والــتــمــيــز 
الثمينــة،  المقتنيــات  من  الرفيــع  والـــــذوق 
ـــــزداد قــيــمــتــهــا مـــع مـــــرور الــزمــن  والـــتـــي ت
لتعبر  الصنـاعة  ودقــة  بحرفيـة  ممتزجـة 
الالمتناهية  والروعة  الحقيقي  الجمال  عن 

ثمينـة. وقطعاً  فنية  تحفاً  وتضيف 

من خالل مشاركتها في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

ـــقـــة ـــي ـــع كـــلـــهـــا فــــــي قـــطـــعـــة أن ـــم ـــت ـــج ـــــي ت ـــــت ـــز بـــــالـــــدقـــــة والــــفــــخــــامــــة الــــالمــــتــــنــــاهــــيــــة ال ـــي ـــم ـــت ــــطــــع ت ــــق ال

الجابر للساعات تطرح تشكيالت تناسب جميع األذواق 
كتب- عبداهللا نــور:

الساعات  من  فاخرة  تشكيالت  للساعات،  الجابر  تعرض 
مشاركتها  خالل  الجمال،  والفائقة  الرائعة 
فــــــي مـــــعـــــرض الـــــــدوحـــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
المجموعات  هذه  تتميز  حيث  والساعات، 
يمزج  الــذي  الــجــذاب  بتصميمها  األيقونية 
والبصمة  للساعات،  الدقيقة  الصناعة  بين 
األذواق،  مــخــتــلــف  لــتــلــبــي  اإلبــــداعــــيــــة، 
محمد  الــســيــد  مــن  مــبــاشــر  وبـــإشـــراف 
الجابر  تطرح  حيث  الجابر.  يوسف 
لـــلـــســـاعـــات، تـــشـــكـــيـــالت جـــذابـــة 
عالمية  تــجــاريــة  عــالمــات  مــن 
عــريــقــة، تــتــمــيــز بــبــاع طــويــل 
فــي عــالــم الــفــخــامــة، نــظــراً 

والجمال  بــالــروعــة  تتميز  التي  لتشكيالتها 
الفائق.

الّساعات  من  المبتكرة  القطع  وتطرح 
بين  تجمع  والــتــي  والمميزة  الفخمة 

والمبتكرة  الفريدة  التصاميم  مع  المستخدمة  الرائعة  القطع 
في  رائــدة  أسماء  من  عاليين،  وإتــقــان  بحرفة  والمصنوعة 
قلوب  على  كبير  تأثير  لها  والــتــي  الــفــاخــرة  الــّســاعــات  عــالــم 
مـــن يـــحـــّبـــون الـــقـــطـــع الـــــنـــــادرة. وتــمــثــل 
الــتــشــكــيــالت الـــمـــعـــروضـــة عـــالـــمـــاً مــلــيــئــاً 
إنها  حيث  والــروعــة،  والــخــيــال  بالسحر 
الالمتناهية  والــفــخــامــة  بــالــدقــة  تتميز 
واحــدة  قطعة  فــي  جميعها  تجتمع  التي 
أنــــيــــقــــة تــــنــــاســــب كـــــل عــــاشــــق لــلــجــمــال 
في  اإلبداع  القطع  هذه  وتعكس  والتميز. 
العالمات  تلك  في  تمثلت  صــورة،  أبهى 

ـــخـــبـــرات الـــتـــي  ـــل الــــتــــجــــاريــــة نـــتـــيـــجـــة ل
بالمهارة  الممزوجة  عنها،  تراكمت 

واإلبـــــــــداع، والــــيــــوم أصــبــحــت 
أنحاء  جميع  في  تواجد  ذات 
الــعــالــم كــونــهــا رمـــزاً لــلــجــودة ودقــة 

الفاخرة. والصناعة  التصميم 

واألبــحــاث  نيع 
لــت إلــيــه هــذه 

س
ولــي خـــالل كل 
د أنواع األلماس 
ــل لــكــل قطعة 
على  قيمتها  ع 
مجوهرات  ب 
سم باأللماس.

دود
ولــي مــجــمــوعــة 
ن أرقى األطقم 
الراقيــة  هرات 

ذات
والـ
والـ
والـ
واإل

ث وقطـعا فنيـــة  تحـفا
مــجــوهــرا تــعــرض  كــمــا 
ــة ومـــزيـــجـــاً فـــريـــــــد ـــ ـــ راقــي
واأل والــفــخــامــــــــة  والــتــمــيــز 
الم من  الرفيــع  والـــــذوق 
ـــــزداد قــيــمــتــهــا مـ والـــتـــي ت
ودقــة بحرفيـة  ممتزجـة 
والر الحقيقي  الجمال  عن 
وقطع فنية  تحفاً  وتضيف 

ي

ثمينـــة
بـاقـة  نــصــولــي  ات 
ــــــــة داً مـــن الــعـــــراقـــ

ي

المـرهفــة  ألنــوثــــــــة 
الثمينــة، مقتنيــات 
مـــع مـــــرور الــزمــن 
لتعبر الصنـاعة  ة 
الالمتناهية روعة 

ثمينـة. عاً 

الــفــريـــــدة الــقــطــع  ت 
التنوع  حيث  لــنـــــادرة 

ــــفــــرد ــــت لـــــفـــــخـــــامـــــة وال
الحقي والــجــمــال  لــجــودة 

إلبداع بال حدود. 

ث ً عا وقط ة فني ً فا تح

قيقي 

ة ين ث

ت الفردان.. ارتبـط االسم باأللماس

نـنــظـظــــرارا مــة،
ماامالل واااوالجللجل بـببــااالـللــرررـروعوعوعــةةة يميميززز تتتت التيي اها 

االّساعات  مننمن ةة االملمببتتكركرك االقلقطعطع ححح
بيبينن تجمجمعع ووالالــتـتيـي  ميززة واوالمل

عنعن تراراكمكمتت
ـبـبـــــــــــدداداع،ع، وواإلاإل
توتتوتواجاجاج ذاذذاذاتتت
الالــعـعــاالـمـم ك كــــونونــــهـهــاـا ر ر
والصن ميم  التصم

للساع ر 
الجمال  
لـــــــدوحــ
تتميز ث 
الــج يمها 
ل دقيقة 
م لــتــلــبــي 

مــبــاشــر 
ح جابر. 

عـــات، تـــش
ععــالالمــاات نن
تـتـتت ــريريــــقـقــةـة،،
عـعــاـالـلــمـم فــيي

ش للتشتشكيكيالتالتهل
االفلفائائق.ق.

ووتطتطرحرحرح
وو الفخمخمةة

الجابر تعرض 
والفائقة الرائعة 
فــــــي مـــــعـــــرض ال
حيث والساعات، 
بتصمي األيقونية 
الد الصناعة  بين 
ل اإلبــــداعــــيــــة، 
م وبـــإشـــراف 
الج يوسف 
لـــلـــســـا
ممــنن
عــ
ف

ـــع كـــلـــهـــا فــــــــيي قــــطـــعــ  ـــم ـــت ــج

والمبتكرة  الفريدة  يم 
في  رائــدة  أسماء  من 
قلوب  على  كبير  تأثير 
قـــطـــع الـــــنـــــادرة. وتــمــثــل 
مـــعـــروضـــة عـــالـــمـــاً مــلــيــئــاً 
إنها  حيث  والــروعــة،  ال 
الالمتناهية  والــفــخــامــة  ة 
واحــدة  قطعة  فــي  جميعها 
ســــب كـــــل عــــاشــــق لــلــجــمــالل
فيي اإلبداع  القطع  هذه  عكس 
العالعالمامماتتت الال تلكك في  تمثلت  ة، 
ي ال ات بــ ـــــخخ ـــــلـل ةـة ل لل ـــــخـخـــــبـبـــرراتات االـلـــــتـتـــــييية ننـــتتـــيـــجــ ـــــلـل ججــ ل ل ـــيــ
لالالمهمهارارةة بب الالالممممممزوزوزوزوجةجةة عنعنهاهاها،،،

أصصأأصــــببـحـحــــتت ع،، والالــــييــــومم
أنأأنحاحاء  ججميميعع فيففففي جججدددد
ررممـــزازاً لـلـلـلــجـجــوـودةدة وودقدقــةة

الفاخرة. صناعة 
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جناح مميز يضم قطعاً فريدة وتحفاً فنية رائعة

ــــة الـــكـــبـــرى ــــي ــــدول ــــمــــعــــارض ال ـــن ال ـــي ـــة عـــالـــمـــيـــة مـــرمـــوقـــة ب ـــان ـــك ـــوأ م ـــب ـــت ـــــدوحـــــة ي ـــي الـــخـــلـــف: مــــعــــرض ال ـــل ع

التحف والمجوهرات «أرتس أند جيمس» عنوان الفخامة والتميز
متابعة - أحمـد شـرف:

والمجوهرات  التحف  تمثل 
"أرتــــس أنـــد جــيــمــس" إحــدى 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــبــارزة، 
الشركات  كبرى  من  وواحــدة 
المشاركة في معرض الدوحة 
ــــســــاعــــات  لــــلــــمــــجــــوهــــرات وال
السابعة  الــحــالــيــة  نسخته  فــي 
في  حالياً  والمنعقدة  عشرة، 
مـــركـــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض 
والــمــؤتــمــرات فــي الــفــتــرة من 
الجاري  فبراير   ٢٩ وحتى   ٢٤
بجناح مميز يضم معروضات 
رائـــــعـــــة ومــــــاركــــــات عــالــمــيــة 
وعــــالمــــات تـــجـــاريـــة مــمــيــزة 
وفـــــاخـــــرة، وقـــطـــعـــاً فـــريـــدة 
ذات  رائـــــعـــــة،  فــنــيــة  وتـــحـــفـــاً 
لها  يسبق  لــم  وحرفية  جــودة 
الثمينة  المقتنيات  من  مثيل 
فهي  لديها،  العالمية  والروائع 

عنوان الفخامة والتميز.
الخلف  علي  السيد  التقينا 
التحف  إدارة  مجلس  رئــيــس 
والـــمـــجـــوهـــرات "أرتــــــس أنــد 
جـــــيـــــمـــــس"، الــــــــــذي أعــــــرب 
عـــن ســعــادتــه لــلــمــشــاركــة في 
للمجوهرات  الدوحة  معرض 
إلينا  تحدث  حيث  والساعات 

قائالً:
ـــــعـــــد مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة  يُ
من  والــســاعــات  للمجوهرات 
أهــــم وأكـــبـــر الـــمـــعـــارض في 
ـــشـــرق األوســــط  الــمــنــطــقــة وال
على اإلطالق، ومنصة مثالية 
كــبــيــرة لــمــشــاركــة الــعــديــد من 
العالمات التجارية والماركات 
األسواق  في  الشهيرة  العالمية 

الــدولــيــة، 
حــيــث 

يشهد المعرض تطوراً ملحوظاً 
عــــامــــاً بـــعـــد عـــــام مــــن حــيــث 
الــتــنــظــيــم وحـــجـــم الــشــركــات 
وكذلك  والعارضة،  المشاركة 
تــضــافــر كـــل الــجــهــود إلخـــراج 
بصورته  الضخم  الحدث  هذا 
بمكانته  تليق  والتي  المشرفة 
الـــمـــمـــيـــزة بـــيـــن الـــمـــعـــارض 

الدولية في العالم.
الجميع  أن  الخلف  وأضاف 
يــبــذل كــل مــا لــديــه مــن أجــل 
ــــة  ــــداي ـــــجـــــاح الــــــمــــــعــــــرض، ب ن
ـــعـــاون  مــــن دعـــــم الــــدولــــة وت
عن  والمسؤولين  المنظمين 
الوطني  والمجلس  الــمــعــرض 
لــلــســيــاحــة ومــــركــــز الـــدوحـــة 
للمعارض والمؤتمرات فالكل 
بكل  الــصــعــاب  لــتــذلــيــل  يسعى 
المساعدة  يــد  ومـــد  أريــحــيــة، 

غير  استثنائية  نسخة  لتقديم 
مسبوقة، يشهد لها العارضون 
المعرض  وزوار  والمشاركون 
نجاح  شــهــادة  بمثابة  وتــكــون 
المعرض  مكانة  على  وتأكيداً 
العالمية، كما تسعى الشركات 
الـــمـــحـــلـــيـــة وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
وكذلك  الحصريين  وكــالئــهــا 
المصنعة  العالمية  الــشــركــات 
والـــعـــامـــلـــة فـــي هــــذا الــمــجــال 
في  لــديــهــا  مــا  أفــضــل  لتقديم 
والساعات  المجوهرات  عالم 
الدوحة  معرض  في  لعرضه 
متقنة  وحرفية  عالية  بجودة 
وتــــفــــرد،  وفــــخــــامــــة  وذوق 
يــضــم  الــــمــــعــــرض  أن  حـــيـــث 
صناعة  دور  من  كبيرة  نخبة 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات في 
الـــعـــالـــم والــمــعــروفــة 
بـــــشـــــهـــــرتـــــهـــــا 

استحسان  وكــذلــك  الــواســعــة، 
العالم  مستوى  على  الــزبــائــن 
مــــن خـــــالل مــــا تـــقـــدمـــه مــن 

منتجات فاخرة.
نجاح  أن  على  الخلف  وأكــد 
الــمــعــرض وتــطــوره عــامــاً بعد 
عـــام يــرجــع إلـــى عـــدة أســبــاب 

رئيسية وهي:
قـــــــــــوة ومـــــتـــــانـــــة 

ـــا  اقـــتـــصـــادن
الـــوطـــنـــي 

ونمو 

كبير،  بشكل  المحلي  الــســوق 
الداعمة  األســبــاب  أهــم  وهــمــا 
لــــتــــطــــور وازدهـــــــــــــار ونــــجــــاح 
للمجوهرات  الدوحة  معرض 
جاذبية  جعل  حيث  والساعات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة كـــبـــيـــرة لــلــســوق 
الـــــقـــــطـــــري، وكـــــذلـــــك حــجــم 
الشركات المشاركة والعارضة 
ونمو مشاركتها عاماً بعد عام، 
والدعم الالمحدود من الدولة 
على  والقائمين  والمسؤولين 

تــــــنــــــظــــــيــــــم 

المعرض والرعاة لهذا الحدث 
الكبير، فضالً عن وعي الزوار 
والزبائن وثقافتهم في اختيار 
إلى  وتطلعاتهم  يناسبهم،  ما 
كــــل مــــا هــــو جـــديـــد ومــواكــبــة 
األســــــواق الــعــالــمــيــة، والــبــحــث 
عـــن كـــل مـــا هـــو مــتــمــيــز من 
والــروائــع  الثمينة  المقتنيات 
ـــادرة،  ـــن الــعــالــمــيــة والــتــحــف ال
ونحن بدورنا نسعى دائماً إلى 
مواكبة السوق العالمي والبحث 
عن كل ما هو جديد وفريد في 
هذا المجال، إلرضاء تطلعات 
الـــزبـــائـــن وتــقــديــم أفـــضـــل ما 
لـــديـــنـــا لـــهـــم بــــجــــودة عــالــمــيــة 
مع  بالتعاون  وفخامة  ورقــي 
هذا  فــي  الحصريين  وكــالئــنــا 

المجال.
واخـــتـــتـــم الـــخـــلـــف حــديــثــه 
بنجاح  متفائلون  نحن  قــائــالً: 
هـــذه الــنــســخــة مـــن الــمــعــرض 
نـــظـــراً لــتــضــافــر كـــل الــجــهــود 
وبـــــذل الـــمـــزيـــد مـــن الــعــطــاء، 
لــــــذا أدعـــــــو الـــجـــمـــيـــع لــــزيــــارة 
قــرب  عــن  والــتــعــرف  جناحنا 
وروائــع  ابتكارات  أحــدث  على 

األسواق العالمية بالمعرض.

المعرض يشهد تطوراً 
ملحوظاً عاماً بعد عام 

من حيث التنظيم وحجم 
الشركات المشاركة 

قوة اقتصادنا الوطني 
ونمو السوق المحلي 
أهم األسباب الرئيسية 

لنجاح وازدهار المعرض 

يُعد المعرض منصة مثالية 
لمشاركة كبرى الشركات 

والعالمات التجارية العاملة 
والمصنعة في هذا المجال

التطلعات كافة  لنلبي  وفريد  جديد  هو  ما  كل  عن  والبحث  العالمية  األسواق  مواكبة  إلى  نسعى 



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

٢٤٢٤- - ٢٩٢٩ فبراير فبراير

االثنين 30 جمادى اآلخرة 1441 هـ - 24 فبراير 2020 م

رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان في حوار لـ                         :

ــر  ــط ـــــــــــارج ق ــــــن مــــــن داخـــــــــل وخ ــــــري ــــــزائ ـــطـــب ال ـــق ـــســـت ـــــي  ي ـــــاح ـــــي ــــــجــــــاري وس  مــــعــــرضــــنــــا مـــــهـــــرجـــــان ت

ــرض  ــع ــم ـــوى ال ـــت ـــس ــاظ عـــلـــى مـــكـــانـــة وُم ــف ــح ــل ــع ل ــي ــم ــج  نــــشــــّدد عـــلـــى تــــعــــاون ال

معرض الدوحة للمجوهرات األفضل بالعالم في نوعية المعروضات 

 نــــشــــد

حوار - محمود عبد الحليم: 

رئيس  الــفــردان  حسين  السيد  أّكــد 
الـــفـــردان  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
لــلــمــجــوهــرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  أّن 
ــــــه  ــــــذي تــنــطــلــق دورتُ والــــســــاعــــات ال
الجديدُة اليوم هو األفضل في العالم 
فــــي نـــاحـــيـــة نـــوعـــيـــة الـــمـــعـــروضـــات. 

وقــــال فـــي حــــوار لــــ «[»: 
ـــــأون  إنــــــــنــــــــا مـــــهـــــي

إلنــجــاح   - كــالــعــادة   - كبير  بــبــرنــامــج 
الــــمــــعــــرض. وشـــــــّدد عـــلـــى ضـــــرورة 
تــعــاون الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وكــبــار 
الــعــارضــيــن لــلــمــحــافــظــة عــلــى نــجــاح 
ومــكــانــة الــمــعــرض عــلــى الــُمــســتــوى 
الـــعـــالـــمـــي مــــحــــذًرا مــــن اســتــقــطــاب 
عـــارضـــيـــن لـــعـــرض مــنــتــجــات دون 
أصــــحــــاب  إّن  وقـــــــــال  ــــمــــســــتــــوى.  ال
ـــشـــركـــات والــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة  ال
فخورون بمستوى معرض الدوحة 
ولديهم  والساعات،  للمجوهرات 
ــشــاركــة، ويــصــفــونــه  ــُم رغــبــة فــي ال

بــأنــه األفــضــل فــي الــعــالــم فــي نوعية 
الــــمــــعــــروضــــات مــــن الـــمـــجـــوهـــرات 
والساعات، ومن ثّم استقدام ماركات 
بُمستوى  انــحــدار  هو  المستوى   دون 
المعرض، وفي ظّل التكاليف الكبيرة 
سيجعلهم  للُمشاركة  يتكبدونها  التي 
الــدورات  في  الُمشاركة  عن  يعزفون 
الــقــادمــة. ووصـــف مــعــرض الــدوحــة 
ـــجـــاري وســيــاحــي  ـــه مـــهـــرجـــان ت ـــأّن ب
عـــالـــمـــّي عـــلـــى أعــــلــــى ُمـــســـتـــوى فــي 
حريصون  أننا  على  ومؤكًدا  النوعية، 
بنفس  الـــمـــعـــرض  يــســتــمــّر  أن  عــلــى 

الُمستوى والمكانة والنجاح. 
فــي  الــــــفــــــردان  جــــنــــاح  إّن  وقـــــــال 
الــــمــــعــــرض يـــضـــم أكــــبــــر عـــــــدٍد مــن 
الــــشــــركــــات والــــمــــعــــروضــــات، فــكــّل 
الجديد  العام  وتصميمات  موديالت 
الجناح.  في  مــوجــودًة  ستكون   ٢٠٢٠
وقــــال: إنــنــا نــتــوّقــع إقــبــاًال أكــبــر على 
بالجديد  ينفرد  الــذي  الفردان  جناح 
ــــا.. ُمـــشـــيـــًرا إلــــى أن جــمــهــورنــا  ــــًم دائ
المفاجآت  من  كثير  مع  موعٍد  على 
في  نمًوا  الفردان  توّقع  كما  الكبيرة. 
خالل  للمعرض  والزائرين  المبيعات 

الدورة الجديدة. 
وأعرب حسين الفردان عن تفاؤله 
خالل  الوطني  اقتصادنا  بنمّو  الكبير 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة فـــي ظــــّل خطط 
ــيــجــيــة الــواضــحــة  الـــدولـــة واالســتــرات
والمدروسة حتى العام ٢٠٣٠. وشّدد 
على أن هناك ٣ ركائز رئيسية يجب 
أن تتصّدر األولويات لضمان استمرار 
النمّو القوّي القتصادنا خالل السنوات 
ــــقــــادمــــة، خــــاصــــة بـــعـــد مـــونـــديـــال  ال
هي  الركائز  هذه  أّن  وأوضح   .٢٠٢٢
الصناعة والسياحة وإعادة التصدير. 



النـــطـــالق  ـــعـــددتـــم  اســـت كـــيـــف   •
مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 

والساعات؟ 
كبير  ببرنامج  ُمتهيِّئون  نحن   -
المعرض.  إلنجاح   - كالعادة  جًدا- 
عــوامــل  يتطلب  الــمــعــرض  ونــجــاح 
نتكاتف  أن  يــجــب  حــيــث  كــثــيــرة، 
بالدولة  مسؤولة  كجهات  جميًعا 
وعــارضــيــن كــبــار بــــدون اســتــثــنــاء، 
ـــيـــقـــوم كـــــــُلّ واحـــــــد بـــــــــدوره فــي  ل
الــُمــحــافــظــة عــلــى مــكــانــة وســمــعــة 
ـــقـــهـــا عــلــى  الــــمــــعــــرض الــــتــــي حـــّق
عندما  نبالغ  وال  العالمّي.  المستوى 
نعتبر أّن هذا المعرض هو األفضل 
ـــعـــالـــم مــــن نـــاحـــيـــة نــوعــيــة  فــــي ال
الـــمـــعـــروضـــات. ومــــن هـــنـــا، فــإّنــنــا 
نحّذر من تراجع ُمستوى المعرض 
لعارضي  الترخيص  تّم  إذا  خاصة 
مـــجـــوهـــرات ضــعــيــفــة مـــن بعض 
الـــــدول كــهــونــج كـــونـــج أو تــايــالنــد. 
الشركات  أصحاب  أن  على  ونشّدد 
والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة الــكــبــيــرة ال 
ليسوا  عــارضــيــن  بـــوجـــود  يــقــبــلــون 

على الُمستوى المطلوب. 
الــشــركــات  أّن  إلــــى  هــنــا  ــشــيــر  ونُ
على  تحرص  العالمية  والــمــاركــات 
الـــُمـــشـــاركـــة، فـــالـــعـــارضـــون ســعــداء 
وفـــــــخـــــــورون بـــمـــســـتـــوى مـــعـــرض 
والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
ـــه األفـــــضـــــل فــي  ـــرون ـــب ـــعـــت الــــــــذي ي
الـــعـــالـــم مــــن نـــاحـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة، مــا 
يـــشـــّجـــع عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة وطـــــرح 
والتصميمات  المعروضات  أفضل 
الزائرين  جمهور  تطّلعات  لتواكب 

للمعرض.
 وألن الُمشاركين الكبار يتحّملون 
الُمشاركة  أجــل  من  كبيرة  تكاليف 
فــي الــمــعــرض، بــالــتــالــي فــمــن غير 
بمشاركة  يتفاجأون  أنهم  الُمناسب 
رديئة  بضاعة  يعرضون  عارضين 
ومــن  الــُمــســتــوى.  ودون  ورخــيــصــة 

هــنــا فــإنــنــي أدعـــــو الــقــائــمــيــن على 
على  بالمحافظة  المعرض  تنظيم 
الــنــوعــيــة الــُمــتــمــّيــزة لــلــمــعــروضــات 
ومكانة وسمعة المعرض العالمية، 
فالسماح بوجود عارضين يعرضون 
ــُمــســتــوى  ال دون  رديــــئــــة  نـــوعـــيـــات 
المطلوب سيفقد المعرض أهميته 
مــع مـــرور الــوقــت وســنــفــاجــأ بعدم 
رغبة الشركات والماركات العالمية 
الـــتـــي تــتــكــّبــد تــكــالــيــف كــبــيــرة في 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 

للمجوهرات والساعات. 
لقد نجحت الدولة خالل السنوات 
الُمختصة  جــهــاتــهــا  عــبــر  الــمــاضــيــة 
العارضين،  كبار  وحرص  وبتعاون 
الدوحة  معرض  نجاح  تكريس  في 
عــلــى الــُمــســتــوى الــعــالــمــي، ومـــن ثم 
يجب أن نتعاون جميًعا للُمحافظة 
عــلــى مــكــانــتــه وســمــعــتــه الــكــبــيــرة. 
كــمــا نــشــّدد عــلــى الــعــارضــيــن الكبار 
باختيار أفضل الشركات والماركات 
من  معروضات  لتوفير  العالمية، 
أفضل  على  والساعات  المجوهرات 
في  والجودة  التصميم  من  ُمستوى 

العالم. 

مهرجان عالمّي 

• إذن كيف ترى معرض الدوحة 
مّرت  التي  السنوات  هــذه  كل  بعد 

عليه منذ انطالقه ألّول مرة؟
ـــــدوحـــــة  ال مـــــعـــــرض  نـــعـــتـــبـــر   -
مهرجانًا  والــســاعــات  للمجوهرات 
أعلى  على  عالمًيا  وسياحًيا  تجاريًا 
ُمــســتــوى. وطــــوال فــتــرة الــمــعــرض 
ـــعـــالـــم كــــّلــــه يـــتـــحـــدث عــــن قــطــر  ال
سمعة  حــّقــق  أن  بــعــد  ومــعــرضــهــا، 
ومكانة كبيرة ال مثيل لها.. ونحن 
حريصون على أن يستمّر المعرض 

بنفس المستوى والمكانة والنجاح. 

جناح مجموعة الفردان 

• ومــــــاذا عـــن جـــنـــاح مــجــمــوعــة 

الفردان للمجوهرات؟
- الُمشاركة تتطّور عاًما بعد آخر 
وتــشــهــد زيــــادة فــي عـــدد الــشــركــات 

بوجود  ونحن ال نقبل إال  العالمية.. 

أفضل الشركات العالمية لكي تقدم 

كل ما يواكب الطموحات والتطّلعات 

والساعات.  المجوهرات  مجال  في 

أحضرنا  الماضية  الــــدورة  وخـــالل 

مــخــتــبــًرا كــامــًال 

ـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــص  ل

األلـــــــــــــــمـــــــــــــــاس.. 

خـــــــــــــاصـــــــــــــًة مـــــع 

انـــتـــشـــار األلــــمــــاس 

العالم  في  الصناعي 

كــــلــــه، لــــدرجــــة أنـــك 

ال تــســتــطــيــع الــتــفــريــق 

الطبيعي  األلماس  بين 

والــصــنــاعــي.. ومــن هنا 

كـــــّنـــــا حـــريـــصـــيـــن عــلــى 

المختبر  هـــذا  نــجــّهــز  أن 

شــخــص  أي  الـــــعـــــالـــــمـــــي، 

ـــأتـــي  ــــشــــتــــري بــــضــــاعــــة ي ي

للُمختبر ويفحصها للتأّكد من أنها 
أصلية. 

وخالل الدورة الجديدة لمعرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
عــمــالءنــا  نــبــّشــر  الــيــوم  تنطلق  الــتــي 
والـــزائـــريـــن لــلــمــعــرض بــمــفــاجــآت 
كبيرة في جناح مجموعة الفردان، 
العام  وتصميمات  مــوديــالت  فــكــّل 
مـــوجـــودًة  ســتــكــون   ٢٠٢٠ الــجــديــد 
فـــــي الـــجـــنـــاح 
(أحـــــــــــــــــــــــــــدث 
مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
وتــــصــــمــــيــــمــــات 
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات  ال
والــــــســــــاعــــــات فــي 
ــــــــم)، كـــمـــا  ــــــــعــــــــال ال
منتجات  ســنــعــرض 
ألّول مّرة في العالم. 
 ونتوّقع إقباًال كبيًرا 
وجناح  الــمــعــرض  على 
ــتــوّقــع  ـــــفـــــردان، كـــمـــا ن ال
عن  المبيعات  فــي  زيـــادة 

ُمتفائلون  ونحن  السابقة.  الـــدورة 
ــا فــي ظــّل الــتــطــّورات الكبيرة  دائــًم
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا قـــطـــر فــــي جــمــيــع 
ونموه  اقتصادنا  وأداء  الــمــجــاالت، 
االقتصاد  ظروف  رغم  المستمّر 

العالمي والمنطقة. 

تطّور المبيعات 

• ماذا عن تطّور المبيعات 
فــــي الـــمـــعـــرض وتـــوّقـــعـــات 

الدورة الجديدة له؟
المبيعات  مــن  تــخــّوفــنــا  لــو   -
التجاري  فالعمل  شيئًا..  نفعل  لن 
فيه المخاطرة، لكن تظّل محدودة 
حجم  يــكــون  أن  ونسعى  األضــــرار، 
المبيعات على ُمستوى المعروضات 
وعــلــى ُمــســتــوى الــتــكــالــيــف، فلذلك 
الــدورة  عن  ملحوًظا  تحسنًا  نتوّقع 
الجائر  الحصار  وتجربة  السابقة.. 
أعطتنا دافًعا كبيًرا، فالدولة نهضت 
جديدة  بُمبادرات  وانطلقت  أكثر، 
عـــــّززت اســتــمــرار نــمــّو االقــتــصــاد، 
استمّر  الوطنّية  مشاريعنا  وتنفيذ 
بدون تأخير أو تعطيل. كما انطلق 
الجديدة  المشاريع  مــن  كبيٌر  عــدٌد 
وواصـــل  الـــذاتـــي.  االكــتــفــاء  لتحقيق 
مـــعـــرض الـــــدوحـــــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات نجاحه الكبير من ناحية 
اإلقبال، وكذلك نمّو المبيعات عاًما 

بعد آخر. 
 إنــنــا ُمــتــفــائــلــون دائـــًمـــا، و خــالل 
نتوّقع  للمعرض  الــجــديــدة  الــــدورة 
مبيعات أفضل من الدورة السابقة، 
وبــمــا يُـــواكـــب تــطــّلــعــات الــعــارضــيــن 
ــُمــشــاركــة.  والـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة ال
وبــالــطــبــع فـــــإّن اســـتـــمـــرار تــحــّســن 
الشركات  يشّجع  المبيعات  وزيـــادة 

على والماركات  العالمية 

االســـتـــمـــرار فـــي الـــُمـــشـــاركـــة خــالل 
الدورات القادمة. 

الـــدوحـــة  مـــعـــرض  أّن  ونــعــتــبــر 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات والــــــســــــاعــــــات هــو 
مهرجان للتسّوق والترفيه وتعزيز 
الــســيــاحــة، ألنـــه يشهد زائــريــن من 
داخـــــل وخـــــارج قـــطـــر. والــمــعــرض 
يــــضــــّم أفــــضــــل مــــعــــروضــــات مــن 
العالم  في  والساعات  المجوهرات 
الكل  أّن  ونرى  النوعية،  ناحية  من 
لديه رغبٌة في المشاركة ألنه يوفر 
والماركات  للشركات  دعاية  أفضل 

العالمّية. 

قسم الطواش 

• مــــاذا عــن قــســم الـــطـــواش في 
جناح الفردان بالمعرض؟

- قــســم الـــطـــواش قــصــة وحــكــايــة 
ُمميزة ودائًما يضم أشياء جديدة، 
والــــدورة الــجــديــدة تشهد إضــافــات 
رائــــعــــة وُمــــتــــمــــيــــزة، حـــيـــث يــضــم 
الــــطــــواش أكـــبـــر َكــمــيــة مـــن الــلــؤلــؤ 
كما  العالم.  ُمستوى  على  الطبيعي 
يــشــهــد مـــعـــروضـــات وتــصــمــيــمــات 
معروضات  إلى  باإلضافة  جديدة، 
لـــلـــعـــرض فــــقــــط. ونـــعـــتـــبـــر الـــلـــؤلـــؤ 
الطبيعي هو الرمز والتراث الوطني 
كما  والخليجي.  القطري  لالقتصاد 
نعتبر أّن اللؤلؤ الطبيعي هو جوهرة 
كان  هنا  ومن  الرئيسية،  المعرض 
حــرصــنــا الـــدائـــم عــلــى وجــــود قسم 

خاص باسم «الطواش». 
ونــتــوّقــع إقــبــاًال كــبــيــًرا على قسم 
الطواش، كما نتوّقع إقباًال أكبر على 
الدوحة  معرض  في  الفردان  جناح 
للمجوهرات والساعات الذي ينفرد 
بــالــجــديــد دائـــًمـــا وجــمــهــورنــا على 
مـــوعـــد مـــع كــثــيــر مـــن الــمــفــاجــآت 

الكبيرة. 

اقتصادنا الوطنّي 

• كيف ترى أداء االقتصاد 

رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان في حوار لـ                         :

ــــــن داخــــــــــل وخــــــــــــارج قــطــر  ــــــن م ــــــري ــــــزائ ـــطـــب ال ـــق ـــت ـــس ــــــجــــــاري وســـــيـــــاحـــــي  ي  مــــعــــرضــــنــــا مـــــهـــــرجـــــان ت

الــــمــــعــــرض  ـــــــوى  ـــــــســـــــت وُم ـــــة  ـــــان ـــــك م ـــــى  ـــــل ع لـــــلـــــحـــــفـــــاظ  الـــــجـــــمـــــيـــــع  تــــــــعــــــــاون  ـــــى  ـــــل ع نــــــــشــــــــّدد   

معرض الدوحة للمجوهرات األفضل بالعالم في نوعية المعروضات 

نحّذر من 
استقطاب 

عارضين دون 
المستوى 

المطلوب 

 جاهزون 
ببرنامج 

كبير إلنجاح 
المعرض

  مفاجآت 
كبيرة بانتظار 

الزائرين 
لجناح 

الفردان 

برر

ــــــــــــــفـــــــــــحـــــــــــصص لـل

األلأللـــــــــــــــمـــــــــــــــاس...

خـخــــــــــــــــــــاصـــــــــــــًة مممـــــع

ا األلأللــــمممــــاس ــشـشــاار ــتـت اانـن

علعلعالالممم ا فيفي  اللصناعي 

لل لــــــــددردرجـجـــــــة أأنـــكك كــــلــــه،

االــتتـفـفــريــق  تتــســتتــطـططيـيــع الالال

الططبيعييي األلماسس ببينين 

واللــصـصــنـننــــاعاعــي.. ومــن هنا

لـلـلــى  ـــــصـصـصـــــيييـــن عـ ككـــــنّّنـــــااا حـــريـ

خمختبتبر ال ذـذـذا  هههــ ــزز ننــــججـهـههــّ نأنأن

شـشـخـخــصص أأيي الــــــعـععـــــااالـلـلـــــــــمـمـــــــــي،ي،

ـــي ـــأت يــــشـشــــتـتــــري بــــضـضــــاـاعــــة ي

فـــــي الـــجـــنـــاح
(أحـــــــــــــــــــــــــــدث
مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات
وتــــصــــمـمــــــيـيــــمــــات
مـمـــــجـــــــوـوهـهـــــرات ــــ لال
عاعــــــــات فــي ـلـــــــــسـســــــ وا
ـــمـمـــاا ـــــــــــم)، كـ ــــــــععــــــــــال الل
منتجااتتت سســنــعــرض 
الالعاعالملم.  ة ف فيي مرمرةّ ألّولل
كك كبيرًرًًرا إقإقباًًال  ووونتتوّّقعع
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حوار - محمود عبد الحليم: 

ــــد الــســيــد حــســيــن الـــفـــردان رئــيــس مــجــلــس إدارة  أّك
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  أّن  الــفــردان  مجموعة 
والساعات الذي تنطلق دورتُه الجديدُة اليوم هو األفضل 
في  وقــال  الــمــعــروضــات.  نوعية  ناحية  فــي  العالم  فــي 
حوار لـ «[»: إننا مهيأون ببرنامج كبير -كالعادة- 
الجهات  تعاون  ضــرورة  على  وشــّدد  المعرض.  إلنجاح 

نجاح  على  للمحافظة  الــعــارضــيــن  وكــبــار  الحكومية، 
من  مــحــذًرا  العالمي  الُمستوى  على  المعرض  ومكانة 
المستوى.  دون  منتجات  لعرض  عارضين  استقطاب 
وقــــال إّن أصـــحـــاب الـــشـــركـــات والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة 
فـــخـــورون بــمــســتــوى مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والــســاعــات، ولــديــهــم رغــبــة فــي الــُمــشــاركــة، ويصفونه 
من  المعروضات  نوعية  فــي  العالم  فــي  األفــضــل  بأنه 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات، ومــن ثــّم اســتــقــدام مــاركــات 
دون المستوى  هو انحدار بُمستوى المعرض، وفي ظّل 
سيجعلهم  للُمشاركة  يتكبدونها  التي  الكبيرة  التكاليف 
ووصف  القادمة.  الــدورات  في  الُمشاركة  عن  يعزفون 
معرض الدوحة بأّنه مهرجان تجاري وسياحي عالمّي 
عــلــى أعــلــى ُمــســتــوى فــي الــنــوعــيــة، ومـــؤكـــًدا عــلــى أننا 
الُمستوى  بنفس  المعرض  يستمّر  أن  على  حريصون 

والمكانة والنجاح. 
وقـــال إّن جــنــاح الــفــردان فــي الــمــعــرض يضم أكبر 

عــــدٍد مــن الــشــركــات والــمــعــروضــات، فــكــّل مــوديــالت 
في  موجودًة  ستكون   ٢٠٢٠ الجديد  العام  وتصميمات 
الجناح. وقال: إننا نتوّقع إقباًال أكبر على جناح الفردان 
جمهورنا  أن  إلــى  ُمشيًرا  دائــًمــا..  بالجديد  ينفرد  الــذي 
توّقع  كما  الكبيرة.  المفاجآت  من  كثير  مع  موعٍد  على 
خالل  للمعرض  والزائرين  المبيعات  في  نمًوا  الفردان 

الدورة الجديدة. 
وأعــــرب حــســيــن الـــفـــردان عــن تــفــاؤلــه الــكــبــيــر بنمّو 
اقــتــصــادنــا الــوطــنــي خـــالل الــســنــوات الــقــادمــة فــي ظــّل 
خطط الــدولــة واإلســتــراتــيــجــيــة الــواضــحــة والــمــدروســة 
حتى العام ٢٠٣٠. وشّدد على أن هناك ٣ ركائز رئيسية 
يجب أن تتصّدر األولويات لضمان استمرار النمّو القوّي 
القتصادنا خالل السنوات القادمة، خاصة بعد مونديال 
٢٠٢٢. وأوضح أّن هذه الركائز هي الصناعة والسياحة 

وإعادة التصدير. 
هنا تفاصيل الحوار: تصوير : جين اورما تصوير : جين اورما 

الكككبيبيررةرة.

ااققتصادنا الوط

• كيفف ت تترىرى أ أددد

جوجناحح الــمــعــرضض على 
ــتـتتـوـوـوّقـــعع اـا ن نن ادادانن،، كـــمــ ـــــفـــــر لل
ععنن تتات المبيع ففــي  يـــادةة

لالـــــدـدوو
ـ دادائـئــمـًمـً
يـي تـتــ الالــ
االــمـجـج
الالمم

للنن
ا هه فيف
األضـ
المبي

وعوعــلــى
ع نتنتووقعّ
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والتوّقعات الُمستقبلية؟
عظيمة  بـــدرجـــة  ُمــتــفــائــل  أنــــا   -
الــوطــنــي،  اقــتــصــادنــا  لــنــمــّو  بالنسبة 

خطًطا  وضــعــت  الــدولــة  أّن  خــاصــة 

العام  حتى  واضحة  واستراتيجيات 

قــويــة،  دفــعــة  تــعــطــي  وهـــي   ،٢٠٣٠

ملحوظة  ســكــانــيــة  زيـــــادة  ونــتــوّقــع 

فمواليد  الــقــادمــة،  الــســنــوات  خـــالل 

كبيرة،  بــأعــداد  تــرتــفــع  القطريين 

وخالل ١٠ سنوات سيتضاعف عدد 

ــُمــواطــنــيــن، مـــا يــتــطــلــب خــدمــات  ال

والدولة  الحالية،  الخدمات  ضعف 

ـــا فـــي هــــذا الــجــانــب،  تــمــضــي قـــدًم

ستشهد  الـــوافـــديـــن  أعـــــداد  وكـــذلـــك 

زيادة أيًضا خالل السنوات القادمة، 

وهي زيادات مدروسة تواكب تطّور 

الدولة. 

٣ ركائز رئيسية 

• ما هي الركائز التي يمكن أن 
وخــدمــة  تــعــزيــز  فــي  عليها  نعتمد 

االقتصاد الوطنّي؟ 
- هــنــاك ثـــالث ركـــائـــز يــجــب أن 
المقبلة،  الــفــتــرة  أولــويــاتــنــا  تتصدر 

وإعــادة  والسياحة  «الصناعة  وهــي 

الــتــصــديــر» مــا يــعــّزز الــحــفــاظ على 

خالل  الوطني  اقتصادنا  نمّو  زخــم 

الـــســـنـــوات الــــقــــادمــــة، خـــاصـــة بــعــد 

وبتقوية  قطر.  في   ٢٠٢٢ مونديال 

دفعًة  نعطي  الــثــالث  الــركــائــز  هــذه 

خالل  من  الوطني  لالقتصاد  قوية 

حجم العمل الذي سيصير. ونعتقد 

أّنـــــه ال يـــوجـــد خـــيـــار آخــــر لــنــا غير 

الثالث،  الــركــائــز  هــذه  فــي  التركيز 

فسنغافورة ليست أفضل منا، حيث 

تــحــّولــت مـــن دولــــة بــســيــطــة بـــدون 

سوق  أفضل  اآلن  لتصبح  مقّومات، 

اقتصادي سياحّي في العالم. 

وحــكــومــتــنــا أقـــامـــت الــعــديــد من 

المناطق الحّرة، منها منطقة راس 

أبـــو فــنــطــاس الـــحـــرة، ومــنــطــقــة أم 

الحول، لكننا ندعو إلى تسريع تسليم 

للُمستثمرين،  الــجــاهــزة  األراضــــي 

حــتــى نــبــدأ االســتــيــراد مــن الــخــارج 

في  تأخير  وأّي  اآلخــريــن،  ونسبق 

هـــذه الــنــاحــيــة لــيــس فـــي صــالــحــنــا، 

نحن نرغب في إعادة التصدير إلى 

مناطق أخرى في المنطقة. 

 واالستيراد وإعــادة التصدير أمٌر 

مهٌم، والمناطق الحرة تعطينا دفعًة 

كبيرة، تجذب استثمارات خارجية، 

وحوافز  مميزات  توفير  من  بّد  وال 

التشريعات  تــكــون  أن  بــد  وال  أكــثــر، 

مـــحـــفـــزًة مــــع تــســهــيــل اإلجـــــــــراءات 

تشريعات  توفير  مــع  للمستثمرين 

مــــحــــفــــزة، مـــــا يـــضـــمـــن الـــحـــقـــوق 

للُمستثمر والدولة في نفس الوقت. 

قويًا  سوًقا  تعطينا  التصدير  وإعـــادة 

والقطاع  منه،  نستفيد  أن  نستطيع 

الـــخـــاص عـــنـــده الــــُمــــبــــادرة وحــريــة 

التفكير، فال بد أن نهيئ له الظروف 

وبــيــئــة األعـــمـــال الــمــحــفــزة، ليحقق 

النجاح والتطّور ليلعب الدور الرئيسي 

في تنمية االقتصاد الوطني.. وخالل 

األعـــــوام األخـــيـــرة مــع تــوفــر الرغبة 

حدثت نقلة نوعية في القطاع الخاص 

الذي نعتقد أنه سيكون قاطرة النمو 

خالل الفترة القادمة. 

طرح  فيجب  للسياحة  وبالنسبة 
خدمات جديدة، فالفنادق موجودة 
وعــلــى أعــلــى ُمــســتــوى فـــي الــعــالــم، 
والمناطق السياحّية موجودة، لكننا 
في  خدمات  هناك  تكون  أن  نريد 
الــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة وبــمــا يــجــذب 
من  البّد  قطر،  إلى  للقدوم  السائح 
االســـتـــفـــادة مـــن الـــشـــواطـــئ، والــبــر 
السياحّية  المقّومات  مــن  وغيرها 

الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا 
الـــبـــالد. وبــاالبــتــكــار 

وطــــــــــــرح خـــــدمـــــات 
ســــيــــاحــــيــــة جــــديــــدة 

أّن  قــــطــــر  تـــســـتـــطـــيـــع 
تــحــّقــق طـــفـــرة كــبــيــرة 

فـــــي قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
لــيــكــون الــقــطــاع إضــافــة 

مــهــمــة لــلــنــاتــج الــمــحــلــي 
ومصدر دخل جديد يعّزز 

إيرادات الدولة. 
 والـــدولـــة «مـــا قــصــرت» 

المناطق  مــن  الــعــديــد  أقــامــت 
المهمة  الــســيــاحــيــة  واألمـــاكـــن 

مــثــل ســـوق واقــــف وكـــتـــارا ومدينة 
مشيرب، الذي نعتبره مشروًعا من 
أجمل ما يكون وحًيا كامًال ال بد أن 
لوسيل  مدينة  وكذلك  نشًطا.  يكون 
أعظم  ومن  المستقبل  مدينة  فهي 
الــمــدن على ُمــســتــوى الــعــالــم. ومن 
الـــضـــروري أن نــعــرف كــيــف نــســّوق 
والسرعة  بالجدية  ونعمل  لقطر، 
سياحية  خدمات  لتوفير  المطلوبة 

نوعية تجذب السائح من كافة دول 
العالم.

وفي جانب الصناعة، فقد شهدنا 
خالل األعوام األخيرة طفرًة كبيرة 
في هذا الجانب، ومن المهم تعزيز 
تدعم  ألنها  الصناعية  االستثمارات 
تحقيق  فـــي  الـــدولـــة  اســتــراتــيــجــيــة 

االكتفاء الذاتي. 

 االستثمار الصناعّي 

دور  تـــطـــّور  تــــرى  كــيــف  إذن   •
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــــــي مـــجـــال 

االستثمارات الصناعّية؟
- لـــقـــد حـــّقـــقـــنـــا قـــفـــزة كــبــيــرة، 
وانــطــلــقــت الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاريــع 
تطّور  وهــنــاك  الــجــديــدة.  الصناعية 
مهّم والفــت في صناعات األدويــة، 
وكـــذلـــك حــّقــقــنــا تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
في  قــوّي  ونمّو  الغذائية،  الصناعات 
المشاريع الزراعية، وهو ما حّقق لنا 
اكتفاء ذاتًيا في العديد من المنتجات 
تدّفقت  كذلك  الضرورّية،  الغذائية 
السلع الزراعية المحلية إلى األسواق 
تحقيق  إلـــــى  أّدى  مــــا  الـــقـــطـــريـــة، 
التوازن المطلوب لتوفير احتياجات 
الــقــطــري  الــســوق  فــي  الُمستهلكين 

وبأسعار ُمناسبة. 
الــقــادمــة  الـــســـنـــوات  أّن  ونــعــتــقــد 
ستشهد تطوًرا كبيًرا، خاصة اإلنتاج 
حالًيا  تنتج  مزارع  فهناك  الزراعّي، 
قبل،  مــن  تنتجه  كانت  مــا  أضــعــاف 
ليس رغبة في تحقيق الربح فقط، 
وإنــــمــــا ســـعـــًيـــا ورغــــبــــًة فــــي خــدمــة 
االقتصاد الوطنّي والمساهمة القوية 
للدولة  الــذاتــي  االكتفاء  تحقيق  فــي 
الــضــروريــة.  والسلع  الُمنتجات  مــن 
فالجميع يسعى إلى خدمة االقتصاد 

الوطنّي وتعزيز نمّوه. 

المناطق الحّرة 

• مـــاذا عــن جـــذب االســتــثــمــارت 
للمناطق الحّرة في قطر؟

- يــجــب أن نــشــّمــر الــســواعــد وأن 
الخاص  والقطاع  مــبــادرات،  نطلق 

عليه دور كبير في خدمة االقتصاد 

الــوطــنــي، والـــيـــوم الــقــطــاع الــخــاص 

عليه حمٌل كبيٌر، وال بد أن يتواكب 

مع ذلك القضاء على البيروقراطية 

الـــمـــوجـــودة. مـــن الــمــهــم أن تــكــون 

وأن  اإلجـــراءات،  في  سهولة  هناك 

تكون التشريعات جاذبة للُمستثمر، 

والــحــكــومــة مــشــكــورة ال تــألــو جهًدا 

االستثمارية  التشريعات  تعزيز  في 

يجب  لكن  األعــمــال،  بيئة  وتطوير 

على  المختصة  الــجــهــات  تــكــون  أن 

نــفــس الــُمــســتــوى مــن الــتــطــور، وأن 

تــســهــل تـــأســـيـــس األعــــمــــال لــجــذب 

وأن  األجــــنــــبــــيــــة،  االســـــتـــــثـــــمـــــارات 

المعيار.  هــو  الــقــانــون  تنفيذ  يــكــون 

والــُمــســتــثــمــر يــريــد أن يــنــطــلــق، لــذا 

انــطــالق  فـــي  تــأخــيــر  أّي  أن  نــــرى 

المشروعات في ظل توفر المناطق 

غير  أمــًرا  يعتبر  والصناعية  الحرة 

مــبــرر. كــل مــا نــرجــوه هــو تسهيل 

اإلجــراءات وسرعة تسليم األراضي 

الجاهزة حتى تنطلق المشروعات. 

 مونديال ٢٠٢٢ 

االســــــتــــــعــــــدادات  عــــــن  مــــــــــاذا   •
في   ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال  الســتــضــافــة 

قطر؟
كبيرة  بخطوات  قامت  الدولة   -
فـــي مـــجـــال االســـتـــعـــداد لــمــونــديــال 

ببناء  قــام  الخاص  والقطاع   .٢٠٢٢

الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــجــديــدة 

أّن  ونعتقد  المونديال..  تخدم  التي 

البطولة القادمة لكأس العالم لكرة 

القدم، ستكون بطولة غير مسبوقة 

مـــن كــافــة الــنــواحــي واألفـــضـــل في 

تــاريــخ بــطــوالت كـــأس الــعــالــم ســواء 

التنظيم.  أو  التجهيزات  ناحية  من 

كبيرة  إيجابّية  انعكاسات  ونــتــوّقــع 

للمونديال على اقتصادنا الوطنّي.

 متفائلون بنمّو اقتصادنا الوطني خالل السنوات القادمة 

ــــــصــــــاد  ــــــت االق ـــــو  ـــــم ـــــن ل ـــــــــز  ركـــــــــائ  ٣ ــــــر  ــــــصــــــدي ــــــت ال ــــــــــــــــــــادة  وإع ـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة  وال ــــــة  ــــــاع ــــــصــــــن ال

األعــــــــــمــــــــــال  ـــــــة  ـــــــئ ـــــــي ب وتـــــــحـــــــفـــــــيـــــــز  اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات  تــــــســــــهــــــيــــــل  ــــــــــــــــــــــــرورة  ض  

 الدولة تطبق استراتيجية واضحة ومدروسة حتى ٢٠٣٠

زيادة سكانية 
مدروسة 

تواكب التطور 
في البالد 

 نقلة نوعية 
في مشاريع 

القطاع 
الخاص 

الصناعية 

 طفرة كبيرة 
بإنتاجنا 

الزراعي تستمر 
خالل السنوات 

القادمة 

بــهــا رر
بــتتــــككــار 
دمـــــات
جــــدييــــدة

أنأّن  ـططــــــرر
رة كــبــيــرةة

للـــســـيـــاحـــة 
إضإضــــاافــة  طــااععع
مـمــــحـحـحــللـلــــــييي ــج الـل
يعيعيعزّزّّزززز جججديديدد للل

ةةة. 
قـققـصـصصــررت» «مــــااا
المناطقق مــنن ــد 
المهمةة حاحــــيــة  سـسـســيـيــ

نن وو
ريريًر كبكب ستشهد تططورًراا
مزمزمز هفهناناكك الززراعّي، 
ت كانانانتت كك  مممـاـا أضــعــاف 
يفي تحق ررغبغبغبةة سيس لل
سـســــععـعـــًيًًـــااا و وررغرغـــــ مـمــــــاا وإوإنـــ
ااالقالقتصتصتصاداداد الوططنيّّي و ووااا
االكتفاء تحتحتحقققيقق ففــيي
وووالس الُمنتجاتات مــن 
ففافالجلجميع يسعى إلى

ينّي وتوتوتعزعزيز نممومّوّ الالوط

المناطقق اا

• مـــاذاذا عـعــنـن ج جـــذب
الالححّرة في لللمنمناطاطققق
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تقدمها دار                                      حصرياً في جناح الفردان

(L’Heure du diamant).. ساعات أنيقة وعصرية  
                                       

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 
كما  الفاخرة،  الساعات  وصناعة  الراقية  المجوهرات 
تسعي الدار للحداثة التي ال ينتهي عهدها وذلك بالتناغم 
مع الفخامة العصرية المفعم بروح الشباب، وتقدم دار 
تحت  مشاركتها  خالل  األنيقة  المجموعة  هذه  شوبارد 
مظلة جناح الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.
وتبدع مجموعة (L’Heure du Diamant) لحظة 
جديدة ورائعة في الوقت المناسب من خالل ثماني 
ساعات مجوهرة جديدة تتميز بموانئها المصنوعة 
مــن األحـــجـــار الــكــريــمــة وشــبــه الــكــريــمــة، والــتــي 
الستينيات  في  الحداثة  طابع  خاللها  من  تستعيد 
في  حرفيتها  على  عاماً   ٥٠ بمرور  تحتفي  كما 
حد  على  والمجوهرات  الساعات  صناعة  مجال 
الفن  بين  يجمع  مثالي  مزيج  في  وتجسده  ســواء. 

والحرفية، والفن والعلم، والتراث والحداثة.

 إحياء روح الستينيات  

الــيــوم، وبــعــد مـــرور ٥٠ عــامــاً، مــاتــزال دار شــوبــارد 
 L’Heure) مــجــمــوعــة ضــمــن  تــقــدم  حــيــث  ــاقــة،  الــســّب
من  مستوحاة  جديدة  ساعات  ثماني   (du Diamant
في عام ١٩٦٩،  الموديالت األصلية التي قدمتها سابقاً 
الصنعة  ومــهــارة  المعاصر  التصميم  حيث  مــن  ســـواء 
ساعة  إبداع  بغية  المتسق،  والقوام  واأللــوان  والقياسات 
ال  الــذي  الوقت  في  عصرنا  تالئم  تضاهى  ال  مجوهرة 
جلّي.  بشكل  الستينيات  حداثة  أصداء  فيها  تتردد  تزال 
ســاعــة تــــوازن بــكــل ســهــولــة وأنـــاقـــة بــيــن الــمــجــوهــرات 
دار  خــبــرة  وتستعرض  الــفــاخــرة،  والــســاعــات  الــفــاخــرة 

شوبارد العريقة في كال المجالين. 
لها من  خصيصاً   تحتضن كل ساعة ميناًء مصنوعاً 
الـــالزورد  مثل:  الــســاحــرة  الكريمة  شبه  األحــجــار  أحــد 
من  بــعــروق  والــمــجــّزع  المميز  الــداكــن  األزرق  بــلــونــه 
ومتماوجة  متدرجة  بتخطيطات  والمرمر  الــذهــب، 

والفيروز  الغابات،  كلون  عميق  مخملي  أخضر  بلون 
الشمس،  بــنــور  مــشــرقــة  كــســمــاء  الــزاهــي  األزرق  بــلــونــه 
اللون  من  بومضات  الموشى  الغامض  األســود  واألوبــال 
األحمر الناري واألخضر العميق. وتحيط بالموانئ ذات 
األلماس  أحجار  من  حلقة  والشاعرية  الحيوية  األلــوان 
لتترك لمسة عصرية بأحجامها الكبيرة بوزن إجمالي 
التوهج  بين  صارخاً  تناقضاً  وتضفي  قيراط،   ٤ يفوق 
واللمعان للموانئ وأحجار األلماس البّراقة، وبين قوام 
فقد  المتأللئة.  الشفافة  أعماقها  أو  الكتيمة  أسطحها 
خالل  من  األحجار  هذه  وحيوية  وهج  شوبارد  عززت 

تقنية الترصيع ”التاجي“ المميزة. 
حاسم  عامل  المميز  االخــتــيــار  بــأن  شــوبــارد  تــدرك   
تقدم  ولذلك  التفّرد،  نحو  المستمر  السعي  من  وجــزء 
التمساح  جلد  من  ســوار  مع  المجوهرة  الساعات  هذه 
الذهب  من  ســوار  مع  أو  معها  ومتسقة  قوية  بألوان 

األبـــيـــض الــمــزخــرف بـــزخـــارف كــثــيــرة ”كــلــحــاء 
الشجر“ بأسلوب يحمل طابع الستينيات األصيل؛ 

ولكن مع لمسة شوبارد البارعة المميزة، ولمسات 
نهائية تضمن نعومة ملمس السطح الذهبي كنعومة 

الحرير على الجلد كي ال يعلق بالمالبس. حيث تنطوي 
الستينيات  فــي  شوفوليه  عائلة  ابتدعتها  التي  التقنية 
سوار  هيكل  على  تثبيته  ليتم  يدوياً  الذهب  نقش  على 
وهو  وانسيابيته.  السوار  مرونة  ضمان  بهدف  الساعة 
عنصر آخر من عناصر التصميم والحرفية باستحضار 
الــمــفــهــوم الــعــضــوي الـــذي كـــان ســـائـــداً فــي مــجــوهــرات 
مع التوجه  الستينات والسبعينات، وبذلك تنسجم أيضاً 

نحو الطبيعة السائد في وقتنا الحالي. 
الساعات  هذه  شوبارد  زودت  آخــر،  صعيد  وعلى 
يــعــمــل  الــــــذي  ـــكـــي  ـــي ـــومـــات األوت  (C-٠٩٫٠١) بـــعـــيـــار 
باحتياطي من الطاقة يكفي لمدة ٤٢ ساعة، وحركة 
دار  في  المهرة  الحرفيين  يد  على  بالكامل  مصنوعة 
 (L’Heure du Diamant) ساعة  وتــوازن  شوبارد. 
الحاذقة  الــبــراعــة  مــع  الــمــجــوهــرات  صناعة  فــن  بين 
فــي صــنــاعــة الــســاعــات، لــتــحــوز بــذلــك كــمــال وجــمــال 
األنوثة  عــن  األمــثــل  التعبير  وتــكــون  والــقــالــب،  القلب 

المعاصرة.  القوية 
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تتعاون مع إيون لإلنتاج الفني 

Happy Hearts - Golden Hearts مجوهرات مستوحاة من أفالم جيمس بوند

كتب ـ عاطف الجبالي:

أعلنت دار شوبارد عن تعاونها مع شركة 
مجموعة  إلبــــداع  الــفــنــي،  لــإلنــتــاج  إيــــون 

 Happy Hearts -) مــــجــــوهــــرات 
. (Golden Hearts

تــقــابــل كــلــمــة الــقــلــب فـــي الــلــغــة 
الفرنسية كلمة (cœur) المشتقة 

الــالتــيــنــيــة   (cor) كــلــمــة  مـــن 
والــــــتــــــي بـــــــدورهـــــــا تــشــتــق 
 (courage) كــلــمــة  مــنــهــا 
بــالــلــغــة  ”شـــــجـــــاعـــــة“  أي 

اإلنــجــلــيــزيــة. وبـــذلـــك يــكــون 
الـــقـــلـــب شـــــعـــــاراً لـــــــدار شــــوبــــارد 
ومــــــــرادفــــــــاً لــــلــــشــــجــــاعــــة. مــن 
خـــالل هـــذا الــخــط الــجــديــد من 
من  والمستوحى  المجوهرات 
 (Happy Hearts) مجموعة 
شــــوبــــارد،  دار  مــــن  الـــرمـــزيـــة 
تـــشـــارك كـــارولـــيـــن شــوفــولــيــه، 

الفني  والــمــديــر  الشريك  الرئيس 
ـــهـــا المـــــرأة  ـــت ـــــارد، رؤي لــــــدار شـــــوب

حازمة  امــرأة  بوصفها  بوند؛  جيمس 
وشجاعة. 

تجسيد  إعــادة  كارولين  قــررت  المنطلق  هــذا  ومــن 
جــديــدة،  بحلة  لتطل   (Happy Hearts) مجموعة 
وذلك من خالل ملء قلوبها بالذهب الوردي األخالقي 
بوند،  جيمس  أفــالم  في  طاغية  فكرة  الذهب  باعتبار 
 Man) و  ،١٩٦٤ عام  من   (Goldfinger) :أفــالم مثل 
 Golden) من عام ١٩٧٤، و (With the Golden Gun

Eye) من عام ١٩٩٥.
 Happy Hearts -) مجموعة  تشتمل 
وأقراط  سوار  على   (Golden Hearts
وقـــالدة وعــقــد طــويــل، يــتــنــاوب فيها 
قــلــب ذهــبــي كــبــيــر مــع قــلــب صغير 
يــحــتــضــن داخــــلــــه حـــجـــر األلـــمـــاس 
يمثل  الـــــذي  الــشــهــيــر  ــمــتــراقــص  ال
عـــــالمـــــة مــــمــــيــــزة أخـــــــــرى لـــــدار 
للحرية  رمــزاً  يمثل  كما  شوبارد 

والمغامرة. 
وتــضــم الــمــجــمــوعــة إصـــــداراً 
آخــــر بـــــذات الــتــصــمــيــم ولــكــن 
فيه  الكبير  القلب  بــأن  يتميز 
مــرّصــع بــاأللــمــاس. وكــمــا هي 
الـــحـــال فـــي جــمــيــع إبـــداعـــات 
شــــــــوبــــــــارد مـــــــن الـــــســـــاعـــــات 
والمجوهرات منذ عام ٢٠١٨، 
اســتــخــدم الـــذهـــب األخــالقــي 
المجموعة،  هــذه  صياغة  في 
جميلة  تمائمها  بذلك  لتكون 
فــــي جـــوهـــرهـــا بـــقـــدر جــمــال 
إبداعات  يجعلها  ما  مظهرها. 
قّيمة وأخالقية، خفيفة في وزنها وسهلة في ارتدائها. 
الفني  لإلنتاج  المحدودة  إيــون  شركة  ملكية  وتعود 
ودانـــجـــاك وتــديــرهــا عــائــلــة بــروكــولــي/ويــلــســون. ويقع 
المتحدة  الواليات  في  دانجاك  لشركة  الرئيسي  المقر 
وتشترك مع ”استوديوهات ميترو غولدوين ماير“ في 
حقوق ملكية أفالم جيمس بوند التي تم إنتاجها حتى 
بوند  جيمس  أفالم  إنتاج  ملكية  بحقوق  وتتحكم  اليوم 

التي سيتم إنتاجها مستقبالً.  

جبالي:

ونها مع شركة
مجموعة ع 

Happy 

لــلــغــة 
تقة

رد 
ــنن
نن
ن
(H
د،

ــه، 
لفني

Eye) من
تشتمل

earts
وقـــال
قــلــب
يــح
الـ
ع
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تقدم ساعة باتريموني 
ريتروغرايد داي-دايت

كتب ـ عاطف الجبالي:

العالم  في  األقدم  الساعات  دار  كونستنتان،  ڤاشرون  العالم تشارك  في  األقدم  الساعات  دار  كونستنتان،  ڤاشرون  تشارك 
معرض  في  عاماً،  معرض   في  عاماً،   ٢٦٥٢٦٥ حوالى  منذ  المتواصل  العمل  حيث  حوالى من  منذ  المتواصل  العمل  حيث  من 
مجموعة  تعرض  حيث  مجموعة   تعرض  حيث   ٢٠٢٠٢٠٢٠ والساعات  للمجوهرات  والساعات الدوحة  للمجوهرات  الدوحة 
مــن ابــتــكــاراتــهــا وتــقــدم لـــلـــزوار الــفــرصــة فــي تخصيص ســوار مــن ابــتــكــاراتــهــا وتــقــدم لـــلـــزوار الــفــرصــة فــي تخصيص ســوار 
لرغباتهم  وفقاً  الفور،  على  كونستنتان  ڤاشرون  من  لرغباتهم ساعتهم  وفقاً  الفور،  على  كونستنتان  ڤاشرون  من  ساعتهم 

ومتطلباتهم الشخصية.ومتطلباتهم الشخصية.
وبقدر  واألسلوب.  الشكل  أناقة  باتريموني  مجموعة  وبقدر تلخص  واألسلوب.  الشكل  أناقة  باتريموني  مجموعة  تلخص 
التراجعي  العرض  وظيفة  تعتبر  تقنياً،  ومعقدة  أصيلة  هي  التراجعي ما  العرض  وظيفة  تعتبر  تقنياً،  ومعقدة  أصيلة  هي  ما 
في  للنظر  متعة  في دايت  للنظر  متعة  داي--دايت  ريــتــروغــرايــد  بــاتــريــمــونــي  دايلــســاعــة  ريــتــروغــرايــد  بــاتــريــمــونــي  لــســاعــة 
االنتقال من الـ االنتقال من الـ ٣١٣١ من شهر ما  إلى األول من الشهر التالي، أو  من شهر ما  إلى األول من الشهر التالي، أو 

من األحد إلى اإلثنين.من األحد إلى اإلثنين.
في  كونستنتان  ڤــاشــرون  بــوتــيــك  فــي  الــســاعــة  هـــذه  في تــعــرض  كونستنتان  ڤــاشــرون  بــوتــيــك  فــي  الــســاعــة  هـــذه  تــعــرض 
يتعرف  حيث  يتعرف   حيث   ٢٠٢٠٢٠٢٠ والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  والساعات معرض  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
غنية،  بطلة  متألقًة  تعكسه،  الذي  العمل  جمالية  على  غنية، الحضور  بطلة  متألقًة  تعكسه،  الذي  العمل  جمالية  على  الحضور 
فقط،  ملم  فقط،   ملم   ٩٫٧٩٫٧ وسماكة  ملم  وسماكة   ملم   ٤٢٫٥٤٢٫٥ يبلغ  بقطر  ونقية.  يبلغ عصرية  بقطر  ونقية.  عصرية 
في  الموهوبين  الساعات  صانعي  بصمات  الساعة  هــذه  في تحمل  الموهوبين  الساعات  صانعي  بصمات  الساعة  هــذه  تحمل 
مــصــانــع الــــدار الــذيــن حــافــظــوا بــمــهــارة عــلــى األحــجــام الــجــذابــة مــصــانــع الــــدار الــذيــن حــافــظــوا بــمــهــارة عــلــى األحــجــام الــجــذابــة 
لمجموعة باتريموني. من خالل إسناد التاج المفرد مع التحكم لمجموعة باتريموني. من خالل إسناد التاج المفرد مع التحكم 
في جميع الوظائف، فقد قاموا بإزالة أي نواة وبالتالي حافظوا في جميع الوظائف، فقد قاموا بإزالة أي نواة وبالتالي حافظوا 
التمساح  حــزام  التاريخية.  العلبة  لهذه  الناعمة  الخطوط  التمساح على  حــزام  التاريخية.  العلبة  لهذه  الناعمة  الخطوط  على 
المزّود بمشبك قابل للطي يضمن استمرارية األسلوب المذهل المزّود بمشبك قابل للطي يضمن استمرارية األسلوب المذهل 

الذي يرجع إلى الخمسينيات.الذي يرجع إلى الخمسينيات.
  ٢٢//R٣١R٧R٣١Rحركة الساعة المعقدة ذاتية التعبئة كاليبر حركة الساعة المعقدة ذاتية التعبئة كاليبر ٢٤٦٠٢٤٦٠  ٧
واضحة للعيان من خالل خلفية العلبة الشفافة المصنوعة من واضحة للعيان من خالل خلفية العلبة الشفافة المصنوعة من 
تبلغ  سماكة  ضمن  تعمل  تبلغ   سماكة  ضمن  تعمل  الـ٢٧٦٢٧٦  أجزاؤها  السافيري.  الـالكريستال  أجزاؤها  السافيري.  الكريستال 
والطاقة  المثلى  الموثوقية  على  الحفاظ  مــع  فــقــط،  ملم  والطاقة   المثلى  الموثوقية  على  الحفاظ  مــع  فــقــط،  ملم   ٥٫٤٥٫٤

اإلحتياطية.اإلحتياطية.
تفضلوا بزيارة بوتيك ڤاشرون كونستنتان في جناح الفردان تفضلوا بزيارة بوتيك ڤاشرون كونستنتان في جناح الفردان 
الـ٢٤٢٤   بين  الـ،  بين   ،٢٠٢٠٢٠٢٠ والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  والساعات في  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 

وحتى الـوحتى الـ٢٩٢٩ من فبراير الج اري. من فبراير الج اري.

عاطفالجبالي كتب
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تتمتع بتعقيد فائق ومظهر عصري

تقدم تقدم ٣٣ موديالت  رائعة من  موديالت  رائعة من 
Laureato AbsoluteLaureato Absolute

كتب ـ عاطف الجبالي:

Girard-Perregaux تمكنت شركة

ـــمـــام عـــلـــى مـــوديـــل  بـــعـــد تـــركـــيـــز االهـــت

على  أيقونتها  تطوير  مــن   Laureato

وتُجسد  القوة.  من  مزيًدا  يمنحها  نحٍو 

خالصة   Laureato Absolute الساعة 

مـــجـــهـــود خــــبــــراء صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــات، 

في  كبير  ساعة  بجسم  جمالها  ويــزداد 

المنتصف مع خطوط في غاية األناقة. 

بمقاومة  الجديد  التصميم  هذا  ويتمتع 

ويكتسي  مـــتـــًرا   ٣٠٠ إلــــى  تــصــل  لــلــمــاء 

بالتيتانيوم المعالج بطبقة سوداء بتقنية 

PVD ويستمد طاقته من حلقة زرقاء 

كهربائية. 

 Laureato ســـــاعـــــة  خــــــــالل  مــــــن 

 Laureato وســـــاعـــــة   Absolute

وســاعــة   Absolute Chronograph

 ،Laureato Absolute WW.TC

 Girard-Perregaux شــركــة  ــعــلــن  تُ

الثورية  الساعات  من  ثالثة  تقديم  عن 

بجسم  تتمتع  والتي  والمتفردة،  الواثقة 

يبلغ قطره ٤٤ مم لتأطير المينا المتألق 

بـــإطـــاللـــة شـــــروق الــشــمــس مـــع تــدريــج 

المنتصف  فــي  داكـــن  أزرق  بــيــن  لــونــي 

وأســـود حــالــك حــول الــحــواف. وبفضل 

اإلطــار  حلقة  في  المضيئة  التطعيمات 

الــداخــلــيــة الــبــيــضــاء يــبــرز الــعــمــق الــرائــع 

لعالمات الساعات بلونها األسود المطفأ.

أما السوار، فهو مطاطي أسود يزدان 

بدرز علوية زرقاء ومدمج بشكل مثالي 

بتشكيل  ويــتــمــتــع  الـــســـاعـــة،  جــســم  مـــع 

 erregauxو  Girard اسم مع  بالحقن 

دار  إلى  اإلبــداع  هذا  انتماء  على  للتأكيد 

حــافــلــة بــــاإلرث الــمــرمــوق. إنـــه الــدافــع 

الــــداخــــلــــي الــــــذي يــســتــمــد طـــاقـــتـــه مــن 

المقومات األساسية للكون للسعي بحثًا 

عن كل ما هو استثنائي من أجل التأكيد 

على هويتنا البشرية. 

وبفضل ألوانها المتألقة المتمثلة في 

لون أسود كالكون وأزرق كالسماء، فإن 

تُعتبر   Laureato Absolute ســاعــة 

إلى  األرض  «مــن  لفكرة  تجسيد  خير 

يجعها  مما   “Earth to Sky” «السماء

 Girard-Perregaux قائدة انطالقات

الجديدة لعام ٢٠١٩.

ثالثة مناهج 

شفرة  على   Laureato ساعة تعتمد 

تفاصيل  فــي  التغيير  تتضمن  وراثــيــة 

غاية الدقة في المظهر دون أي تغيير 

 Laureato في الجوهر. وتُجسد الساعة

في  األساسية  المبادئ  هذه   Absolute

ظل منحها تطوًرا عصريًا بالغ األناقة.

ثالثي  اإلضافي  اإلصدار  يتميز  حيث 

 Laureato Absolute العقارب للساعة

بعقرب ثواني أحمر يُجسد رمز المتانة 

والطاقة.

 Laureato Absolute الــســاعــة  أمــا 

جــوهــر  ــمــثــل  تُ فــهــي   Chronograph

السمات الرياضية المدروسة بعناية في 

هـــذه الــمــجــمــوعــة. وتــتــألــق 

الــطــابــع  ذات  الـــتـــعـــقـــيـــدات 

الــريــاضــي الــنــمــوذجــي على 

هذا التصميم المتميز بصورة 

األزرار  حظيت  وقــد  طبيعية. 

تصميمها  الـــمـــعـــاد  االنــضــغــاطــيــة 

أن  كما  ــــزاوي.  ال الحجم  مــن  بمزيد 

السطح المقوس والمتميز بحافة زرقاء 

يضمن تحسين السمات العمالنية. 

 Laureato وفي النهاية، تتألق الساعة

عن  لــتــكــشــف   Absolute WW.TC

واحدة من أفضل التعقيدات المعروفة 

آلية  إنــهــا   :Girard-Perregaux فــي 

عــالــمــي).  (تــوقــيــت   WW.TC الــحــركــة

بقيمة أكثر أهمية من أي وقت مضى 

هذه  تجعل  متعولم،  عــالــم  خضم  فــي 

على  مــرة  ألول  تظهر  الــتــي  الوظيفة، 

موديالت  أبــزر  مــن  الموديل  اإلطـــالق، 

 Laureato دار اإلبداع الريادية: الساعة
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 أعلنت ‘تيفاني آند كو’ عن مشاركتها في دورة عام ٢٠٢٠ من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 
حيث تستعرض العالمة أجمل ابتكاراتها الفنية ضمن هذه الفعالية المتخّصصة بالمجوهرات الفاخرة 
والتي تعد من أبرز فعاليات المجوهرات على مستوى المنطقة. ويقام المعرض خالل الفترة من  ٢٤ 
فبراير ويستمر لغاية السبت ٢٩ فبراير، وسيكون عشاق ‘تيفاني آند كو’ التي تأسست منذ ١٨٣ عاماً على 
والساعات  النادرة  الكريمة  واألحجار  األلماس  من  الساحرة  التصاميم  من  واسعة  مجموعة  مع  موعد 

األنيقة والمجوهرات الذهبية.
وكما درجت العادة في مشاركات ‘تيفاني آند كو’ في فعاليات المجوهرات الفاخرة، ينتظر أن تسرق 
تصاميم العالمة التي تحمل توقيع ريد كراكوف، المسؤول الفني األول لدى ‘تيفاني آند كو’، األنظار في 
قالدة  رأسها  وعلى  المميزة،  القطع  من  واسعة  مجموعة  مع  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
من األلماس بقطع الباجيت حسب الطلب،  البالتينيوم التي تشبه أزهار الكوبية مع أكثر من ٣٩ قيراطاً 
إضافة إلى أحجار خضراء من التورمالين المقصوص بشكل بيضوي ودائري يزيد وزنها عن ١٣ قيراطاً، 

وأحجار بيضوية ودائرية أيضاً من اللؤلؤ يزيد وزنها عن ٢١ قيراطاً. 
حجر  من  قيراطاً   ١١ من  أكثر  وتضّم  الفراشة  تشبه  بالتينية  قــالدة  كــو“   آنــد  ”تيفاني  تطرح  كما 
واأللماس بوزن يزيد على ٥٢  والياقوت الوردي  الوسادة، مع التورمالين الوردي  مرجنيت بقصة تشبه 
وألوان  الصنع  دقيقة  كريمة  أحجار  من  تحتويه  بما  الــزوار  تبهر  أن  التحف  لهذه  المؤّكد  ومن  قيراطاً. 

نادرة، إلى جانب تفاصيل األلماس المتأّلق الذي يحمل بصمة ‘تيفاني آند كو’. 
تتاح  أن  يسّرنا  وأفريقيا:   األوسط  الشرق  منطقة  في  كو’  آند  رئيس ‘تيفاني  نائب  نحاس،  جو  وقال 
عالمتنا  عشاق  بانتظار  وسنكون  المنطقة.  في  الفريدة  المجوهرات  من  تشكيالتنا  لعرض  الفرصة  لنا 

لالطالع على ما سنقدمه خالل المعرض من إبداعات فريدة من نوعها.
األلماس  خواتم  من  نــادرة  باقة  على  لالطالع  تُعّوض  ال  بفرصة  األبيض  األلماس  عشاق  وسيحظى 
المبتكرة. وتقدم‘تيفاني آند كو’ تصاميم مجموعة أيقونية من التي تحمل توقيع جان شلمبرجير، أحد 
أشهر فناني القرن العشرين في صياغة المجوهرات، حيث يمكن للحضور مشاهدة دبوس ‘بيرد أون 
إي روك’ أو سوار الميناء واأللماس الشهير، وهي فرصة نادرة لالطالع على براعة هذا الفنان األسطوري 

ومهارته في التصميم وقدرته المذهلة على تحويل عجائب الطبيعة إلى تحف فنّية ساحرة.
شركة  ورئــيــس  الـــفـــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  الـــفـــردان،  علي  السيد  قــال  وبــــدوره 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في  مشاركتها  خــالل  الــفــردان  مجوهرات  تواصل  الــفــردان:  مجوهرات 
مع  بالتعاون  فخورون  ونحن  الراقية.  المجوهرات  قطاع  عن  صورة  أفضل  إلبــراز  جهودها  والساعات 
تيفاني آند كو ألننا ندرك القيمة اإلضافية التي ستضيفها هذه العالمة العريقة إلى الدورة السابعة عشرة 
من المعرض. خاصًة وأنها ستطرح مجموعة واسعة من إبداعاتها التي لم يسبق لها مثيل في المنطقة، 
بشغف  نتطّلع  كما  القطري.  السوق  إلى  والساعات  المجوهرات  محّبي  من  المزيد  استقطاب  يضمن  ما 
للترحيب بعشاق ‘تيفاني آند كو’ وجميع عمالئنا الكرام الستكشاف ما يطرحه المعرض من تشكيالت 

متنوعة والمشاركة في تجربة تسّوق استثنائية وفريدة من نوعها.

تستعرض تصاميم ساحرة من المجوهرات 
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تعكس السماء في تحوالتها الرائعة
مجموعة
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تطرح قالدات مرصعة باأللماس والزمرد والياقوت
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مجوهرات                                                 تستحوذ على اهتمام الجمهور
 كتب عاطف الجبالي:

ــــي  ــــصــــول تـــــــــشـــــــــارك شــــــــركــــــــة ن
السابعة  النسخة  فــي  للمجوهرات 
عـــــشـــــر مـــــــن مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
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.
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مجوهرات «هابي كرايزي»
فريدة وتتمتع بسحر مذهل 
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 ، المشهور  المجوهرات  مصمم  ليهر،  جــاريــد  يعرض 
ألول مــرة فــي الــشــرق األوســــط، أحـــدث ابــتــكــاراتــه خالل 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تحت مظلة جناح 
الــفــردان خــالل الــفــتــرة مــن ٢٤ إلــى ٢٩ فــبــرايــر الــجــاري. 
لألحجار  باستخدامه  ليهر  جــاريــد  مــجــوهــرات  وتشتهر 

الكريمة المنتقاة من جميع أنحاء العالم.
 Vogue مجلة فــي  ليهر  جــاريــد  مــجــوهــرات  ظــهــرت   
و   In Style Magazine و   W Magazine و   Arabia
من  والعديد   L›Officiel Paris و   Harper›s Bazaar

المنافذ األخرى. 

وفي عام ٢٠١٩ حصل Lehr على جائزة ”أفضل أداء“ 
  Town & Country Jewelry Awards جـــوائـــز  فـــي 

باإلضافة إلى ظهوره في المجالت الفاخرة. 
مجوهرات  يــرتــدون  الــذيــن  المشاهير  قائمة  تضم  و 
جاريد ليهر ، ريهانا وزوي سالدانا وأليسون جاني ومايلي 
ســايــروس وكــــاردي بــي وكــاتــي بــيــري وصــوفــيــا فــيــرجــارا 
يستمد  الكثير.  وغيرهم  باسيت  وأنجيال  حديش  وتيفاني 
جاريد ليهر إلهامه من السفر حول العالم لتصميم القطع 

الفريدة من نوعها.

 مجوهرات                                                                   مرصعة بأجود أنواع األحجار الكريمة
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حصرياً في جناح الفردان

مجوهرات                                                  تقدم أحدث إبداعاتها

أسورة رائعة 
من الماس تزن 
٦٫٠٨ قيراط

خاتم من الماس 
متعدد األشكال 
ويزن ٥٫٩٢ قيراط

أقراط من الماس تزن 
٢٢٫٣١ قيراط   

خاتم فريد من الماس 
يزن ٣٫٦١ قيراط

خاتم خطوبة  
من الماس يزن 

٣ قراريط  

خواتم من الماس 
متعددة األشكال

عقد من الماس ينبض 
بالجمال من الماس يزن 

٩٢٫٤٥ قيراط
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كتب ـ عاطف الجبالي:

أعلنت شركة مجوهرات BUTANI عن 
تقديم أحدث ابتكاراتها خالل مشاركتها في 
النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة 
جناح  فــي  حصريا  والــســاعــات  للمجوهرات 

الفردان.
وتعتبر مجوهرات BUTANI واحدة من 
عالم  في  والمعروفة  الــرائــدة  األسماء  أكثر 
مجوهرات الزفاف، سواء كان خاتم خطوبة 
قالدة  من  تتألف  جميلة  فنية  مجموعة  أو 

وحلق وأقراط وسوار متناغمين.
جناح  في   BUTANI مجوهرات  وتقدم 
الراقي  الذوق  قمة  في  تشكيلة  الفردان 
تظهر  والـــتـــي  بـــاالبـــتـــكـــار،  واإلحــــســــاس 
واضحة  بتركيبة  للبهجة  الــعــنــان  إطـــالق 
ــنــاســب ليلة  ودقــيــقــة صــنــعــت بــحــرفــيــة وت

العمر.
تشكيلة   BUTANI مــجــوهــرات  وتــقــدم 
يخلق  مما  الفخامة  أوج  تعرض  لــألعــراس 
أعــــمــــاالً فــنــيــة مـــبـــهـــرة وشــخــصــيــة تــرمــز 

لالحتفال بأغلى لحظة في الحياة.
 BUTANI مجوهرات  شركة  وتأسست 
وتشتهر   ، كــونــج  هــونــج  فــي   ١٩٧٧ عــام  قــي 
صناعة  مــجــال  فــي  وكــبــيــرة  طيبة  بسمعة 
فيها  يستخدم  الــتــي  الــفــاخــرة  الــمــجــوهــرات 
اليدوية  والصناعة  الكريمة  األحجار  أفضل 

المتميزة.
مجوهرات  شركة  موديالت  وتتميز 
الــدوحــة  مــعــرض  خـــالل   BUTANI
بلمعان  والـــســـاعـــات  لــلــمــجــوهــرات 
تبهر  ودقة  االنظار  يخطف 
الــعــقــول وجـــمـــال يــجــذب 
الـــــقـــــلـــــوب. وتـــمـــثـــل 

للفخامة  عــنــوانــاً   BUTANI مــجــوهــرات 
الفرحة  وســاعــات  العمر  ليلة  تناسب  الــتــي 
التي ترسم األلفة بين القلوب وااللتقاء بين 

العرائس ببريق ال مثيل له.
مرادفاً  الفردان  مجوهرات  وتعتبر  هذا 
للتفرد واإلبداع والجمال والروعة والجودة، 
ما يجعلها أفضل شركة مجوهرات بالشرق 
األوســــــــط، وتــتــمــيــز الـــشـــركـــة األعـــــــرق فــي 
قــطــر أنــهــا الــوكــيــل الــحــصــري لــكــبــري دور 
المجوهرات والساعات حول العالم  بالسوق 

المحلي.
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام 

الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 
الشركة  به  تتمتع  الذي  العريق  والتاريخ 
بــدعــم مــن الــنــجــاح الــمــتــواصــل واإلبــــداع 

المجوهرات  مــوديــالت  أحــدث  تقديم  فــي 
ـــتـــي تــلــبــي تــطــلــعــات زبــائــن  ـــســـاعـــات وال وال
لمحبي  األولــي  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة، 
عالمات  من  والساعات  المجوهرات  اقتناء 

تجارية حصرية عالمية.
ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً 
على  المحافظة  على  وحــرصــهــا  جــديــد  هــو 
الحديث،  العصر  ومــواكــبــة  الــعــريــق  الــتــراث 
أضــحــت مــجــوهــرات الــفــردان  فــي الطليعة 
عمالءها  تضع  والتي  المتطورة  بمفاهيمها 
الفردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صدارة  في 
ـــدوحـــة  لــلــمــجــوهــرات خير  فـــي مـــعـــرض ال
شاهد على استراتيجية الشركة المبنية على 

ثقة زبائنها. 
ويقدم جناح الفردان للجمهور تجربة 

صيحات  أخـــر  عــلــى  للتعرف  رائــعــة 
عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

الفاخرة.
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تقدم تشكيلة راقية من المجوهرات
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