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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

الفردان: دعم الدولة لمعرض المجوهرات فاق التوقعاتالفردان: دعم الدولة لمعرض المجوهرات فاق التوقعات
جهود جّبارة من وزارة الداخلية وهيئة الجمارك

كتب ـ عاطف الجبالي:

قـــال الــســّيــد حــســيــن الــــفــــردان، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة الفردان، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ 
لمعرض  المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
فــــي نــســخــتــه الـــخـــامـــســـة عــشــرة 
أن  إلى  ُمشيراً  صدورنا،  أثلجت 
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو وراء 

نجاح معرض المجوهرات.
مـــعـــرض  نــــجــــاح  إن  أضــــــــاف 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
يــــعــــكــــس فــــشــــل الـــــحـــــصـــــار فــي 
الوطنّي،  االقــتــصــاد  على  التأثير 
يحظى  المعرض  أن  إلى  ُمشيراً 
صناعة  شركات  أكبر  بمشاركة 
الــمــجــوهــرات فــي الــعــالــم، وهــذا 

قيادتها  ظــّل  فــي  بخير  قطر  أن  للجميع  رســالــة  يمّثل 
الرشيدة.

عبداهللا  الشيخ  معالي  إلــى  بالشكر  الــفــردان،  وتــوّجــه 
الداخلية  وزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  ناصر  بن 
على دعمه المعرض وتوجيهاته بتسهيل كافة اإلجراءات 

بسرعة  الــعــارضــة  للشركات  الــتــأشــيــرات  على  للحصول 
كــبــيــرة، بــاإلضــافــة إلـــى جــهــود رجـــال األمـــن فــي تأمين 
أن هيئة الــجــمــارك  الــمــعــرض بــأعــلــى ُمــســتــوى، ُمـــؤّكـــداً 
قّدمت تسهيالت غير مسبوقة خالل نسخة العام الجاري.
نائب  الــفــردان،  حسين  علي  السيد  قــال  جانبه،  ومــن 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مــعــرض  نـــجـــاح  إن  الــــــفــــــردان، 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
التأثير  في  الحصار  فشل  يعكس 
ُمشيراً  الــوطــنــّي،  االقــتــصــاد  على 
تسهيالت  وّفــرت  الدولة  أن  إلى 
غــيــر مــســبــوقــة، مـــا ســـاهـــم في 

تعزيز نجاح المعرض.
وأشــــــــــار الـــــــفـــــــردان إلـــــــى أن 
مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
الــُمــشــاركــة فـــي جــنــاح الـــفـــردان 
انبهروا بالنجاح الكبير للمعرض 
ـــقـــطـــري رغـــم  وقـــــــّوة الــــســــوق ال
أن تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب السمو  الــحــصــار، ُمـــؤّكـــداً 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، تعّزز 

نجاح المعرض.

ص ٤ و ٥

نجـــاح مـعـــرض 
المجوهرات يعكس 
فشـــل الحـصـــــار

 جانب من زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء لمعرض المجوهرات والساعات جانب من زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء لمعرض المجوهرات والساعات
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كتب ـ عاطف الجبالي:

دار  رمــوز  من  رمــزان  معاً  يجتمع  عندما 
النتيجة  تــكــون  أن  البــد  السويسرية  شــوبــارد 
كارولين  افتتنت  فقد  ومتناغمة.  مبهجة 
شــوفــولــيــه بــرمــز الــقــلــب وجــعــلــت مــنــه أحــد 
البديهي  من  فكان  للدار،  األساسية  الرموز 
مجموعة  إلــى  طريقه  الــرمــز  هــذا  يجد  أن 
ليشكل  األســاســيــة   (Happy Diamonds)
حملت  مستقلة  فــرعــيــة  مــجــمــوعــة  ضمنها 
الــعــام  هـــذا  وفـــي   .(Happy Hearts) اســـم 
أطــلــقــت شـــوبـــارد إصــــداريــــن جــديــديــن من 

بـــيـــن هــــذه الــمــجــمــوعــة يــجــمــع أولــهــمــا 
أحــــجــــار األلــــمــــاس وأحـــجـــار 

الــمــرمــر، فــي حــيــن يمزج 
ـــــثـــــانـــــي بــــيــــن أحــــجــــار  ال
األلــمــاس وأحــجــار عين 
بذلك  لتضفي  الــنــمــر، 
نفحة  المجموعة  على 

فخامة جديدة.
ــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة  ت
 (Happy Hearts)
مصنوعة  مــجــوهــرات 
مــــن الــــذهــــب األبـــيـــض 
قلوب  تزينها  والــوردي 

غير  أو  مخّرمة  كبيرة 
فيها  وتتداخل  مخّرمة، 

بألوانها  الكريمة  األحجار 
الــزاهــيــة مــع قــلــوب أخــرى 

صـــغـــيـــرة تـــضـــم بـــداخـــلـــهـــا 
أحــــجــــار ألــــمــــاس مــتــحــركــة. 

اجتمعت مرونة تصاميم هذه 
الــمــجــوهــرات مــع حــريــة حركة 

النتيجة  فتجلت  األلــمــاس  أحجار 

تفيض  مــجــوهــرات  مجموعة  فــي  النهائية 
باألنوثة والنعومة ناهيك عن أناقتها الفريدة 

من نوعها. 
من  بالمزيد  الجديدان  اإلصــداران  ويتسم 
جديدة  إشراقة  فيضفيان  والرقي  الفخامة 
حيث   ،(Happy Hearts) مجموعة  عــلــى 
القلوب  إلــى  المخّرمة  القلوب  فيه  انضمت 
في  لتجتمع  بــاأللــمــاس  الــمــرّصــعــة  الــذهــبــيــة 
المرّصعة  القلوب  مع  ومتألق  حيوي  تناغم 
ـــمـــرة األولـــــــى فــي  ـــل بـــالـــمـــرمـــر. وبــــذلــــك ول
المجوهرات  إبــداعــات  تقتصر  ال  تاريخها- 
باألحجار  مرّصعة  قلوب  حول  التشّكل  على 
أحجار  بداخلها  وتحتضن  الملونة  الكريمة 
األدوار  بتبديل  قامت  بــل  متحركة؛  ألــمــاس 
بــيــن أحــجــار األلـــمـــاس الــمــتــحــركــة والــقــلــوب 
الــمــاســيــة والـــقـــلـــوب الـــمـــرّصـــعـــة بــاألحــجــار 
تشكيالت  فــي  النتيجة  فتجلت  الكريمة. 
بأحجار  غنى  وأكثر  وجماالً  فتنة  أكثر 
األلـــــمـــــاس مـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، تــســلــط 
الـــضـــوء عــلــى الــتــوهــجــات الــخــضــراء 
أحجار  من  تشع  التي  والبرونزية 

المرمر وعين النمر. 
تــــــضــــــم الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الذهب  من  المصنوعة 
 ١٨ عــــيــــار  الـــــــــــوردي 
قيراطا سواراً دائرياً 
صــــلــــبــــاً، وخـــاتـــمـــاً 
كــــرويــــاً يــضــم إمــا 
أحــــــجــــــار مـــرمـــر 
مع  النمر  عين  أو 
األلـــمـــاس بــاإلضــافــة 
إلــــى أحـــجـــار األلــمــاس 
من  وزوجاً  المتحركة، 
طويالً  وعقداً  األقـــراط، 

يفيض باألناقة.

مجموعة  مجموعة  Happy HeartsHappy Hearts  من                                                                            تفيض بالجمال
تتداخل فيها األحجار الكريمة بألوانها الزاهية 
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نجاح معرض المجوهرات بفضل دعم صاحب السمو
حسين الفردان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:

ـــــدة والـــحـــكـــيـــمـــة ـــــرشـــــي ـــــــز فـــــي ظـــــل قــــيــــادتــــنــــا ال ـــر وع ـــي ـــخ قــــطــــر ب

ـــارك  ـــم ـــج ال ـــة  ـــئ ـــي وه الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  مـــــن  جـــــبـــــارة  ــــود  جــــه

الحصار لن يؤثر على نتائج معرض المجوهرات

٦٥ شركة عالمية تشارك في جناح الفردان

كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  الــفــردان،  حسين  السيد  قال 
ـــفـــردان،  ال مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
الــســمــو  صـــاحـــب  حـــضـــرة  زيـــــــارة  إن 
أمير  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
الــــبــــالد الـــمـــفـــدى لـــمـــعـــرض الـــدوحـــة 
نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
الــخــامــســة عــشــرة أثــلــجــت صـــدورنـــا، 
مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو 

وراء نجاح معرض المجوهرات.
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
لـــــ[ أن زيــــــارة صـــاحـــب الــســمــو 
رفــعــت مــن الــــروح الــمــعــنــويــة لجميع 
المجوهرات  معرض  في  المشاركين 
المعرض  نجاح  أن  مؤكداً  والساعات، 
أثــبــت أن قــطــر بــخــيــر وعـــز فــي ظل 

قيادتها الرشيدة.
وتــابــع الـــفـــردان: نـــرى قــطــر بعين 
صــاحــب الــســمــو مـــزدهـــرة اقــتــصــاديــا 
جميع  وعلى  وثقافيا  وأدبيا  وعمرانيا 
الــمــســتــويــات، ونــطــالــب جــمــيــع أبــنــاء 
الرشيدة  قيادتنا  مع  بالتكاتف  الوطن 

للعمل على رفعة راية الوطن. 
 وأوضح أن نجاح معرض الدوحة 
فشل  يعكس  والساعات  للمجوهرات 
الــحــصــار فــي الــتــأثــيــر عــلــى االقــتــصــاد 

إلـــى أن الــمــعــرض  الــوطــنــي، مــشــيــراً 
يـــحـــظـــى بـــمـــشـــاركـــة أكــــبــــر شـــركـــات 
وهذا  العالم  في  المجوهرات  صناعة 
بخير  قطر  أن  للجميع  رسالة  يمثل 

في ظل قيادتها الرشيدة.
وأشــــــــــار الـــــــفـــــــردان إلـــــــى أنــــه 

السمو  صــاحــب  مــشــاغــل  رغـــم 
الــكــبــيــرة إال أنـــه حـــرص على 
زيــــارة مــعــرض الــمــجــوهــرات 
سموه  استمع  وقد  والساعات، 
للجميع بصدر رحب، موضحاً 
السمو  صــاحــب  تــوجــيــهــات  أن 

ســاهــمــت فــي وصــــول معرض 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 

إلـــى مــســتــويــات عــالــمــيــة حــيــث أن 
الــمــعــرض بـــات األفـــضـــل فـــي الــشــرق 
معرض  بعد  عالمياً  والثاني  األوســط 

بازل.
طفرة  تعيش  قطر  أن  إلى  ونــوه 

تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة تــشــمــل جــمــيــع 
القطاعات بفضل رؤية وحكمة 

صاحب  حــضــرة  وتــوجــيــهــات 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الــبــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  آل 
الـــــمـــــفـــــدى، مــــؤكــــدا 
نــمــو  مـــــعـــــدالت  أن 
ـــصـــاد الــوطــنــي  االقـــت
تــعــكــس الــســيــاســات 

الرشيدة التي تتبناها الدولة.
وأكــــد الـــفـــردان عــلــى ضـــــرورة أن 
ينظر جميع القطريين 
ــــــــــــــــــــــــــــى  إل

والنفيس  الــغــالــي  ويــبــذلــوا  المستقبل 
لــرفــعــة رايـــة الــوطــن، مــنــوهــاً إلـــى أن 
وسيلة  يشكل  الــمــجــوهــرات  مــعــرض 
الصحيحة  الـــصـــورة  لــتــصــديــر  فــعــالــة 
عــن دولـــة قــطــر إلـــى الــخــارج وإبـــراز 
مدى التحضر والرقى الذي تتمتع به 
والشعب  والحكومة  الرشيدة  قيادتنا 

القطري.
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وتـــوجـــه 
بالشكر  الــــفــــردان،  مــجــمــوعــة 
بن  عبداهللا  الشيخ  معالي  إلى 
ناصر آل ثاني رئيس مجلس 
ــــــر الـــداخـــلـــيـــة  الــــــــــوزراء وزي
عــــلــــى دعــــمــــه لــلــمــعــرض 
وتـــوجـــيـــهـــاتـــه بــتــســهــيــل 
كــــافــــة اإلجــــــــــراءات 
على  للحصول 
الــتــأشــيــرات 
لــلــشــركــات 

الــعــارضــة بــســرعــة كــبــيــرة، بــاإلضــافــة 
إلـــى جــهــود رجـــال األمـــن فــي تأمين 

المعرض بأعلى مستوى.
للجمارك  العامة  الهيئة  إن  وقــال 
النسخة  خــالل  جــبــارة  جــهــودا  قدمت 
الــحــالــيــة مـــن مــعــرض الــمــجــوهــرات 
والــســاعــات وذلـــك مــن خـــالل تسهيل 
دخــــول مــنــتــجــات الــعــارضــيــن الــذيــن 
إنهاء  بسرعة  الشديد  أعجابهم  أبــدوا 
الجمركي،وأشار  التخليص  إجــراءات 
النسخة  فــي  الـــفـــردان  جــنــاح  أن  إلـــى 
ــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة مــــــن مـــعـــرض  ال

المجوهرات يضم ٦٥ شركة عالمية.
مــعــرض  أن  الـــــفـــــردان  وأوضـــــــح   
الــــدوحــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
وينعكس  الــوطــنــي  اقــتــصــادنــا  يــحــفــز 
أداء  عـــلـــى  فـــقـــط  لـــيـــس  بــــاإليــــجــــاب 
شركات المجوهرات والساعات ولكن 
الفنادق  نتائج  أيــضــا  الــمــعــرض  يــعــزز 
والـــمـــطـــاعـــم ووســــائــــل الـــمـــواصـــالت 
ـــطـــيـــران وغـــيـــرهـــا مــن  وشــــركــــات ال
ـــقـــطـــاعـــات االقــــتــــصــــاديــــة الــمــهــمــة  ال
فــي الـــدولـــة. ويــعــد مــعــرض الــدوحــة 
ـــحـــدث األبــــــرز على  لــلــمــجــوهــرات ال
رزنامة المعارض في قطر والمنطقة 
أعدادا  المعرض  يستقطب  أن  ونتوقع 

كبيرة من الزوار.

ـــي ـــخ ـــيقــــطــــر ب ـــخ قــــطــــر ب

ــــ ــــجــــه جــــه

بخير  قطر  أن 
دة.

أنــــه  ن إلـــــــى
السمو  ب
على  ص
وهــرات 
سموه  ع 
موضحاً 
السمو ب

 معرض 
والساعات  

يــة حــيــث أن 
ضـــل فـــي الــشــرق

معرض  بعد  ياً 
ي

طفرة  تعيش 
مــل جــمــيــع
وحكمة  ة

صاحب 
حمد 

د

ــــــــــــــــــــــــــــى الصحإل الـــصـــورة  لــتــصــديــر  فــعــالــة 
و عــن دولـــة قــطــر إلـــى الــخــارج
مدى التحضر والرقى الذي تتم
وال والحكومة  الرشيدة  قيادتنا 

القطري.
مــجــلــس رئــيــس  وتـــوجـــه 
با الــــفــــردان،  مــجــمــوعــة 

عبداهللا الشيخ  معالي  إلى 
ناصر آل ثاني رئيس م
ــــــر الـــداخ الــــــــــوزراء وزي
دعــــمــــه لــلــمــع عــــلــــى
وتـــوجـــيـــهـــاتـــه بــتــس
كــــافــــة اإلجــــــــــر
للحصولل
الــتــأششــي
لـلـلـلــشــر
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كتب ـ عاطف الجبالي:

قـــال الــســيــد عــلــي حسين 
الـــــــفـــــــردان، نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
ـــــمـــــرآة  ال إن  الـــــــــفـــــــــردان، 
الـــقـــطـــريـــة تـــمـــتـــلـــك ذوقــــــاً 
رفــــيــــعــــاً ولــــديــــهــــا مــعــرفــة 
شــامــلــة بــأحــدث مــوديــالت 
الــمــجــوهــرات، مــشــيــراً إلــى 
السيدات  بمعرفة  انبهر  أنه 
شركات  بتاريخ  القطريات 
الــمــجــوهــرات، وخــبــراتــهــن 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي اخــــتــــيــــار 

المجوهرات.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف فــــــــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــــــ«[» 
أن نــجــاح مــعــرض الــدوحــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
يــعــكــس فــشــل الــحــصــار في 

التأثير على االقتصاد 
الـــوطـــنـــي، مــشــيــراً 
جــمــيــع  أن  إلــــــــى 
المعنية  الــجــهــات 
وفـــــرت تــســهــيــالت 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــا 
تعزيز  فـــي  ســاهــم 
ــــجــــاح الـــمـــعـــرض  ن
رغـــــم الــصــعــوبــات 
قطاع  تــواجــه  التي 

الــــمــــعــــارض فــي 

جميع إنحاء العالم.
وأشــــار الـــفـــردان إلـــى أن 
مسؤولي الشركات العالمية 
المشاركة في جناح الفردان 
انـــبـــهـــروا بــالــنــجــاح الــكــبــيــر 
لـــلـــمـــعـــرض وقـــــــوة الـــســـوق 
الـــقـــطـــري رغــــم الــحــصــار، 
مؤكداً أن توجيهات حضرة 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
أمــيــر  ـــانـــي  ث آل  حـــمـــد  بــــن 
نجاح  تعزز  المفدى،  البالد 

المعرض.
وقـــــــال:» زيــــــارة ســيــدي 
حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الــــبــــالد الــــمــــفــــدى، حــفــظــه 
اهللا، إلــى مــعــرض الــدوحــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
في نسخته الخامسة عشرة 
وســـــــــــــام عـــلـــى 
صدورنا»، 
مــــؤكــــداً 
ن  أ

وسمو  السمو  صاحب  دعــم 
معرض  جعل  الوالد  األمير 
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
األفــــــــضــــــــل فــــــــي الــــــشــــــرق 

األوسط.
زيــــــارة  أن   ” وأضــــــــاف 
صـــاحـــب الـــســـمـــو لــمــعــرض 
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
ـــيـــر وتـــعـــكـــس  ـــكـــث تـــعـــنـــي ال

ـــــدعـــــم الــــالمــــحــــدود  ال
مـــن ســمــوه لــلــقــطــاع 
وجميع  الخاص 

الـــفـــعـــالـــيـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
مــــجــــوهــــرات  أن  مــــــؤكــــــداً 
الـــــــــفـــــــــردان تـــــــشـــــــارك فـــي 
وإقليمية  محلية  مــعــارض 

عـــامـــاً   ٤١ مـــنـــذ  وعـــالـــمـــيـــة 
ودعماً  تسهيالت  تجد  ولم 
مماثالً لنسخة العام الجاري 
مـــــــن مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 

للمجوهرات والساعات.
بالشكر  الــفــردان  وتوجه 
ـــــنـــــان  والـــــتـــــقـــــديـــــر واالمـــــت
إلى  مشيراً  السمو،  لصاحب 
أن سموه قد زار مجوهرات 
محلياً  المصنوعة  غــادة 

أبــدى  وقـــد   ٪١٠٠
إعـــــــــجـــــــــابـــــــــه 

الــشــديــد 

بــالــمــوديــالت الــمــعــروضــة، 
وشــجــعــهــم عـــلـــى ضــــرورة 
الـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــــي هـــذه 
الــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مـــجـــوهـــرات غــــــادة تــشــهــد 

إقباالً كبيراً.
شــركــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
قامت  الفردان  مجوهرات 
مــجــوهــرات  مصنع  بــإنــشــاء 
بــمــســتــويــات عــالــمــيــة وذلــك 
ورؤية  توجيهات  على  بناًء 
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني 
حــــيــــث أكـــــــد ســـــمـــــوه عــلــى 
الصناعة  تــطــويــر  ضــــرورة 
الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة فــــــــي جـــمـــيـــع 

القطاعات التنموية.
بالشكر  الــفــردان  وتوجه 

إلــــــــــــــــــى 

مــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ عــــبــــداهللا 
بـــن نــاصــر آل ثــانــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الكبير  دعمه  على  الداخلية 
ـــمـــعـــرض، مــــشــــيــــراً إلـــى  ـــل ل
الداخلية   وزارة  جــهــود  أن 
خالل معرض المجوهرات 
ــلــجــمــيــع، حــيــث  مـــفـــخـــرة ل
تقوم بجهود جبارة لتأمين 
مـــــعـــــرض الــــمــــجــــوهــــرات 
وتــســهــيــل كــافــة اإلجـــــراءات 
الــتــأشــيــرات  عــلــى  للحصول 
بسرعة  العارضة  للشركات 

كبيرة.
هــيــئــة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
الــجــمــارك بــرئــاســة ســعــادة 
الــســيــد أحـــمـــد بـــن عــبــداهللا 
جبارة  الجمال تبذل جهوداً 
التي  العقبات  جميع  لتذليل 
البضائع  دخـــول  تــواجــه  قــد 
الدوحة  بمعرض  الخاصة 
والساعات،  للمجوهرات 
شــــركــــة  أن  مــــــــؤكــــــــداً 
مـــجـــوهـــرات الـــفـــردان 
مشاركتها  تاريخ  خالل 
فــــي جــمــيــع الـــمـــعـــارض 
ــــيــــة   ــــدول الـــمـــحـــلـــيـــة وال
ـــــم تــــجــــد تـــســـهـــيـــالت  ل
لما  مماثلة  جمركية 
خالل  الهيئة  قدمته 
من  الحالية  النسخة 

المعرض.

المرأة القطرية تمتلك ذوقاً رفيعاً في اختيار المجوهرات 
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: 

٪١٠٠ مــحــلــيــاً  الــمــصــنــوعــة  ــــادة  غ مــجــوهــرات  عــلــى  كــبــيــر  إقـــبـــال 

المعرض نجاح  وتــعــزز  للجميع  مفخرة  الداخلية  وزارة  جهود 

تسهيالت غير مسبوقة من هيئة الجمارك 

نجاح المعرض يعكس فشل الحصار على قطر

٪٪١٠٠١٠٠ ًً ًًــلــيــاــلــيــا

رضرض

كر 
نـــــان 
إلى  ً را
وهرات 
محلياً  ة 

أبــدى 
ــــــــه 

ـد

و
إلــــــــــــــــــى 

للمجوهرات

ً مــــــــؤكــــــــد
مـــجـــوه
خالل
فــــي ج
الـــمـــح
ــــ ل

را
جــمــيــع  أن 
المعنية  ات
 تــســهــيــالت 
بــوقــة مــا 
تعزيز 
رض 
ـات 
ع

وســـــــــــــام ع
صدورنا

مــــؤكــــد
ن  أ

زيــــــارة  أن   ” ـــــاف 
ب الـــســـمـــو لــمــعــرض 
وهـــرات والـــســـاعـــات 
ـــيـــر وتـــعـــكـــس ـــكـــث ل

م الــــالمــــحــــدود 
مــوه لــلــقــطــاع 
وجميع ص 

الــفــ وتوجه 
والـــــتـــــقـــــديـــــر
السم لصاحب 
أن سموه قد ز
المص غــادة 
و  ٪١٠٠
إعـــــــــجــــ
الــشــد
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كتب ـ عاطف الجبالي:

الــوكــاالت  أبـــرز  أحـــد   Chopard تــقــدم
الــحــصــريــة لــشــركــة مــجــوهــرات الــفــردان، 
الخامسة  الــنــســخــة  فــي  منتجاتها  أحـــدث 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  من  عشرة 
والـــســـاعـــات تــحــت مــظــلــة جــنــاح الـــفـــردان 
الــــذي يــضــم أحــــدث الــصــيــحــات فـــي عــالــم 
المجوهرات والساعات، وقد تأسست الدار 
السويسرية العريقة في عام ١٨٦٠ من قبل 
عائلة  من  المنحدر  شوبارد  أوليس  لويس 

تعشق فن صناعة الساعات.
ـــــفـــــردان فــي  وتـــــشـــــارك مــــجــــوهــــرات ال
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
جناح  بأكبر  عــشــرة   الخامسة  نسخته  فــي 

في تاريخ مشاركات الشركة في المعرض، 
ويتميز جناح الفردان األكبر في المعرض 
ــــوجــــود أعـــــــرق شــــركــــات الـــمـــجـــوهـــرات  ب

والساعات. 
اهتمام  على  الــفــردان  جــنــاح  ويستحوذ 
الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 
الشركة  بــه  تتمتع  الـــذي  الــعــريــق  والــتــاريــخ 
نــتــيــجــة الــنــجــاح الــمــتــواصــل واإلبـــــــداع في 
تــقــديــم أحـــــدث مــــوديــــالت الــمــجــوهــرات 
والـــســـاعـــات والـــتـــي تــلــبــي تــطــلــعــات زبــائــن 
الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لمحبي 
اقتناء المجوهرات والساعات من عالمات 

تجارية حصرية عالمية.
ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما 
على  المحافظة  على  وحرصها  جديد  هو 

الحديث،  العصر  ومواكبة  العريق  الــتــراث 
الطليعة  في  الــفــردان  مجوهرات  أضحت 
بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها 
فــــي صـــــــدارة أولــــويــــاتــــهــــا، ويـــمـــثـــل جــنــاح 
الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
استراتيجية  على  شــاهــد  خير  والــســاعــات 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
 Chopard تركيز  أن  بالذكر  والجدير 
كان ُمنصباً في البداية على جودة الساعات 
وُعــرف عن لويس شــوبــارد أنــه كــان يقوم 
بتصميم الساعات واإلشراف على صناعتها 
بــنــفــســه، وبــعــدهــا حــظــيــت شـــوبـــارد بثقة 

العامة لتصاميمها الرائعة وجودتها. 
ــــــارد ســمــعــة   وحــــقــــقــــت شـــــركـــــة شــــــوب
عـــالـــمـــيـــة بـــــاهـــــرة بـــيـــن صـــانـــعـــي أفـــخـــر 

إلى  العقود  عبر  تقنية  وأعــالهــا  الــســاعــات 
الخبير  الــمــجــوهــرات  تــاجــر  اشــتــراهــا  أن 
جمع  شوفيله  حلم  وكـــان  شوفيله.  كـــارل 
شوبارد  مع  بالمجوهرات  الخاصة  شركته 
وفنياً  تقنياً  والتقدم  واحـــدة  مظلة  تحت 
إلى األمام في مضماري  وبالطبع تسويقياً 

المجوهرات وصناعة الساعات.
الحديث عن مبتكرات شوبارد ال يكتمل 
الجديد  الجيل  إلى  اإلشارة  دون  من  حتماً 
تويست»  سي  يو  «إل  الـــ  مثل  روائعها  من 
ـــســـاعـــات الــمــعــقــدة الـــبـــديـــعـــة. وكــذلــك  وال
بالمجوهرات  المرصعة  النسائية  روائعها 
تلك  سيما  وال  األلــمــاس،  وخاصة  النفيسة 
فوق  السابحة  األلــمــاســات  ذات  الــطــرازات 
ميناء الساعة. لقد كانت وتيرة نمو شوبارد 

وتيرة  من  أسرع  الباهر  ونجاحها  السريع 
نــمــو الــســوق كــكــل، والــمــثــيــر لــإلعــجــاب أن 
هـــذه الــمــاركــة الــعــريــقــة نجحت فــي ذلــك 
استقاللها  عــلــى  محافظتها  مــن  بــالــرغــم 

وملكيتها العائلية.
 تــــشــــارك مــــجــــوهــــرات الــــــفــــــردان فــي 
الــنــســخــة الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن مــعــرض 
بأكبر  والـــســـاعـــات  لــلــمــجــوهــرات  الـــدوحـــة 
في  مشاركتها  تــاريــخ  فــي  الـــفـــردان  جــنــاح 
 ٣٨٠٠ مساحة  على  يمتد  والــذى  المعرض 
تقدم  عالمية  شركة   ٦٥ ويضم  مربع  متر 
والــســاعــات،  المجوهرات  مــوديــالت  أرقــى 
في  ريادتها  الــفــردان  مجوهرات  وتواصل 
في  األفضل  ضمن  وتعتبر  القطري  السوق 

منطقة الشرق األوسط.

تعرض أرقى الساعاتتعرض أرقى الساعات
إقبال كبير على منتجات الشركة
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كتب ـ عاطف الجبالي:

تستحوذ Girard-Perregaux على اهتمام 
راغــبــي شـــراء الــســاعــات الــفــاخــرة الــتــي تتميز 
بــجــودة الــمــنــتــج واألنـــاقـــة، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
مشاركتها  خــالل  قــويــة  مبيعات  الـــدار  تحقق 
في النسخة الخامسة عشرة بمعرض الدوحة 
ــــســــاعــــات، حـــيـــث تـــشـــارك  لـــلـــمـــجـــوهـــرات وال
مجوهرات  جناح  في   Girard-Perregaux

ـــــــــفـــــــــردان الــــوكــــيــــل  الـــحـــصـــري ال
دولــــــة لــــــــلــــــــدار فـــي 

كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً  قطر. 
على  المحافظة  على  وحرصها  جديد  هو  ما 
الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، 
الطليعة  فـــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات  أضــحــت 
بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها في 
في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خير 
على  المبنية  الشركة  إستراتيجية  على  شاهد 

ثقة زبائنها.
هذا وأعلنت دار Girard-Perregaux عن 
تقديم الموديل Laureato بعد طرح مجموعة 
محسنة من الكرونوغرافات. ويظهر الموديل 
في  وبـــراعـــة  قــــوة  أخــــرى  مــــرة   Laureato
تصميم هذه الساعة األيقونية التي طرحت في 
عام ١٩٧٥ كامتداد طبيعي والمنتظر بفارغ 
الرياضية  التشكيلة  هـــذه  مــن  الــصــبــر 

بالغة األناقة. 
ساعات Laureato مصممة 
لالستخدام اليومي الطبيعي 
والــمــتــســم بـــالـــراحـــة، يُــعــد 

ساعة   Laureato فــئــة  مــن  الــكــرونــوغــراف 
متعددة االستعماالت على نحو استثنائي حيث 
إنها مكسوة بالكامل بالفوالذ أو الذهب الوردي 
ومتوفرة بجسم ساعة مقداره ٤٢ أو ٣٨ مم 
ساعة  وتتميز  للميناء.  ألـــوان  بثالثة  وتتميز 
جميع  مناسبة  على  بقدرتها  الــكــرونــوغــراف 
األحـــــداث الــيــومــيــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــرجــل 
األنيق المتصف بذوق رائع، حيث إنها تتناسب 

مع جميع المالبس األنيقة أو غير الرسمية.
 Girard-Perregaux شـــركـــة  قـــامـــت 
حركة  بآلية  الــرمــزي  الــســاعــة  جسم  بــتــزويــد 
وهي  ذاتـــي  بملء  تتميز  التي  الــكــرونــوغــراف 
مجهزة بعدادين ومؤشر ثواٍن صغير، وكذلك 
الكرونوغراف  وتتميز  التاريخ.  لعرض  وضع 
األزرار  وتـــفـــعـــيـــل  كـــبـــيـــر  طــــاقــــة  بـــمـــخـــزون 

ضبط  ضــمــان  وكــذلــك  بسالسة  االنضغاطية 
الوقت بدون أخطاء. وتكتمل روعة خصائص 
هـــذه الــســاعــة بــفــضــل وجــــود لــمــســات نهائية 
 Côtes de» الشطب  ذلــك  فــي  بما  نموذجية 
Genève» والتجزيع المستقيم حيث يأتي كل 
ذلك متأصال في السمات المتعددة المصقولة 

.Girard-Perregaux داخل شركة
 Laureato فئة  من  الكرونوغراف  ويأتي 
بالسمات الهائلة التي تتميز بها جميع  مــزوداً 
هذه  وتعتمد  األخــرى.   Laureato موديالت 
التي  الوراثية  الجينات  على  الحصرية  السمات 
التفاصيل  فــي  ظهور الــتــطــورات  فــي  ســاعــدت 
روحــهــا  فـــي  تغيير  دون  تــطــويــر  الــجــمــالــيــة، 
الماضية.  عاماً   ٤٣ مدار  على  وذلك  األصيلة، 
مصقول  بــإطــار   Laureato الــســاعــة  تتميز 
ثماني الشكل مركب على علبة ساعة مدمجة، 
أي دون عروات أو حلقات كما تتميز بسوار 

لجسم  طبيعياً  امـــتـــداداً  يشكل  مــعــدنــي 
الـــســـاعـــة، وهــــو بـــذلـــك يــمــثــل بحد 

أصيالً  تصميمياً  عنصراً  ذاتــه 

بالساعة.
حلقات  بوجود  المعدني  السوار  هــذا  يتميز 
بمظهر  ممشطة   H حــرف  شكل  على  ربــط 
المقببة  الــربــط  لعناصر  بــاإلضــافــة  الــحــريــر، 
والــمــصــقــولــة. ويــــؤدي الــتــفــاعــل بــيــن األســطــح 
الــمــصــقــولــة واألســــطــــح الــمــمــشــطــة بــمــظــهــر 
روعة  من  يزيد  ما  األنظار  لفت  إلــى  الحرير 
يُبرز  فإنه  الــســوار،  هــذا  ارتـــداء  وعند  الساعة. 
أهم السمات على اإلطالق وهي: ملمس ناعم 
ومرن على نحو استثنائي. حيث يجعل موديل 
Laureato الموديل المريح على نحو تام على 

أي معصم.

  ساعاتساعات   .. أصالة الجوهر وروعة المظهر .. أصالة الجوهر وروعة المظهر
 تعرض  تعرض حصرياً في جناح الفردان



٩ االثنين 10 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 26 فبراير 2018 م 

كتب ـ عاطف الجبالي:

لصناعة   FRANCK MULLER تعتبر 
جناح  فــي  المشاركين  أبـــرز  ضمن  الــســاعــات 
الـــفـــردان فــي الــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة من 

مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات 

والــــســــاعــــات، 
ويــــتــــوقــــع 

ن  أ

تستحوذ الدار السويسرية الشهيرة على اهتمام 
زوار المعرض.

في   FRANCK MULLER نشأة  ويعود 
سويسرا حيث موطن اإلبداع والتصميم الراقي 
إلى فرانك مولر الذي ولد عام ١٩٥٨ ونشأ في 
بيئة متعددة الثقافات وكان له اهتمام خاص 
والصناعات  اآللية  بالمعدات 
الدقيقة ولم يمض وقت 
طويل حتى بدأ الشاب 
فــــرانــــك بــتــفــكــيــك 
اآلالت  كــــــــــــــل 
ـــمـــنـــزل  فــــــي ال
ـــــــيـــــــدرس «  ل
قـــلـــوبـــهـــا».. 
وخــــــــــــــالل 
ســــــنــــــوات 
مراهقته 
أخـــــــــــــــــذ 
يــــجــــمــــع 
ت  ا و د أ
الــــفــــلــــك 
يمة  لقد ا
الــــــــــتــــــــــي 

الــرخــيــصــة  األدوات  ســـــوق  مــــن  يــشــتــريــهــا 
ينتقل  أن  بد  ال  بأنه  شعر  حتى  والمستعملة، 

إلى المرحلة الثانية.
البحث  مــن  أشهر  وبعد   ،١٩٨٣ عــام  وفــي 
ــبــارات اآللــيــة الــصــغــيــرة، قــدم فرانك  واالخــت
وتقدم  األولــــى،  الــيــد  ســاعــات  بكبرياء  مــولــر 
خاصة  مــزايــا  ذات  متحركة  قطعاً  جميعها 
كان   ١٩٨٩ عــام  وفــي  بالكامل،  ابــتــكــاره  مــن 
اآلن «عبقري  منافسوه  يــدعــوه  الــذي  الــرجــل 
صناعة ساعة اليد» واالسم األلمع في سويسرا 
مزايا  األكــثــر  الــيــد  امــتــيــاز «ســاعــة  امتلك  قــد 
بكل  فريدة  الساعة  هذه  وكانت  العالم»،  في 

المقاييس وباعتراف المنافسين.
وشكل عام ١٩٩٢ جوهرة في مسيرة مولر 
الخاصة،  شركته  الموهوب  هــذا  أســس  حيث 
تدعى  قرية  في  جينيف  مولر  فرانك  باسم 
«جنتهود» في الريف المجاور لمدينة جنيف 
وقد وجد في هذه البيئة الساحرة والشاعرية، 
اإللهام الذي سيروج خاللها اختراعاته فهدوء 
هــــذه الـــضـــواحـــي وســالمــهــا يــعــكــســان الــســعــي 
إليهما  يطمح  اللذين  والكمال  االنسجام  إلــى 

المبدع.
وفــــي عــــام ١٩٩٥ كــانــت الــخــطــوة الــهــامــة 

فــي تــاريــخ فــرانــك مــولــر حــيــث دشـــن مركز 
فــي إخــالصــه لرغبته بــأن  الــمــؤســســة مــثــابــراً 
القرية  في  يؤسسها  محمية  بيئة  في  يتطور 
نفسها التي بدأ منها نشاطه عام ١٩٨٣، قرية 

جنتهود.
فــي عــام ١٩٩٨ تــجــاوز فــرانــك مــولــر مرة 

ثــانــيــة حــلــم جـــامـــع الــســاعــات 
ــــى عــام  فــأضــاف إلـــى األول

 ١٩٩٥ وعــــــــام   ١٩٩٢
بعداد  توقيت  ساعة 

الـــســـتـــيـــن دقــيــقــة 
ومـــــــــــؤشـــــــــــرات 

حـــفـــظ طـــاقـــة 
لآللة والقطع 

الــمــتــحــركــة 
نالت  وقــد 

هـــــــــذه 

بأنها  الــفــوري  االعــتــراف  االستثنائية  الساعة 
ــا فــي الــعــالــم، وعــام  ســاعــة الــيــد األكــثــر مــزاي
العام الذي يميز بداية التوسع  ١٩٩٨ هو أيضاً 
الساعات،  أرض  للشركة،  الكبير  المعماري 
التصور الرائع، الذي يجعل من الممكن التركيز 
صناعة  فــي  المختلفة  الــمــراحــل  جــمــع  عــلــى 

أرض الساعات.

تعرض أرقى الساعات في جناح الفردان تعرض أرقى الساعات في جناح الفردان 
الدار تستحوذ على اهتمام زوار معرض المجوهرات
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مجموعة جوزيفين العصرية منمجموعة جوزيفين العصرية من
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رائـــــــــدة صـــــــنـاعـــةرائـــــــــدة صـــــــنـاعـــة
المجــوهـــرات الـراقـيــــة المجــوهـــرات الـراقـيــــة 
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تقدم موديالت عصرية في جناح الفردانتقدم موديالت عصرية في جناح الفردان
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كتب ـ عاطف الجبالي:

بمجموعة  وروك  كليو  تصاميم  تتمّيز   
تالمس  األشــكــال  متنّوعة  كالسيكّية  ألــمــاس 
أسلوباً معاصراً فريداً من نوعه، كما تتضّمن 
وخواتم تخلق سحراً  هذه المجموعة أقراطاً 
وأنــــاقــــة، بــيــنــمــا تــتــمــّتــع تــصــامــيــم الـــقـــالدات 
واألصفاد بطابع أثرّي يداعب حّس المفاجأة 

الفاخر. 
كليو  تصاميم  مارلي  مجوهرات  استوحت 
األنيقة من خالل جمال وقّوة المرأة منذ فجر 
وشجاعتها،  وأناقتها  تراثها  بتمّيز  الحضارة، 
يمكن  أنيقة  مجوهرات  كليو  تصاميم  تنتج 
مع  مباشرة.  وتمييزها  عليها  التعّرف  للعين 
وتتمّيز  خياراتها،  بتلّون  الممّيزة  مجموعتها 
قراطاً   ١٨ األلماس  بأهرامات  كليو  تصاميم 
وأناقة أحجارها الكريمة اّلتي تقّدمها للمرأة 

عقيدة  ــهــا  إّن خــيــاراتــهــا.  لتمكين  الــمــعــاصــرة 
الحتضان الكزز الداخلّي للمرأة والتعبير عن 

شخصّيتها الفريدة. 
األنيقة  للمجوهرات  مارلي  ماركة  تطل   
تصاميمها  وتــتــمــّيــز  نــيــويــورك،  مــديــنــة  مــن 
فلديها  والــفــردّيــة،  الــخــالــدة  الــوجــود  بمبادئ 
حّد أدنى للجمالّية المغناطيسّية اّلتي تستلهم 
مــن الــمــديــنــة األكــثــر ديــنــامــيــكــّيــة فــي العالم 
التصاميم  كافة  فيها.  تعشن  التي  النساء  كما 

قراطاً   ١٨ ذهــٍب  من  يــدوّيــة  بدّقة  مصنوعة 
ومن أحجار األلماس الرائعة واللمسات الحّية 
لألحجار الكريمة. كما تتمّيز تصاميم مارلي 
تصاميمها  جمال  وكمال  الدقيقة  بخطوطها 

الخّالقة المصنوعة بأفخر المواد.
الفاخرة  «مــارلــي»  مــجــوهــرات  وتأسست 
في عام ٢٠١٤ على يد مارال أرتينيان متخّذة 
دار  وتتميز  لها.  رئيسياً  مــقــّراً  نيويورك  من 
التشكيل  بــســاطــة  تــعــريــف  بــإعــادة  «مـــارلـــي» 

والحرفية  المميز،  التصميم  دّقة  خالل  من 
العالية في صياغة المواد الثمينة. كما تستلهم 
«مارلي» تصاميمها من خالل مزيج خّالب 
بــيــن الـــحـــداثـــة والــــتــــراث الــثــقــافــي والــتــنــمــيــة 
الحضرية وأحدث صيحات الموضة الراقية. 
مجوهرات  من  قطعة  كل  صياغة  ويتّم  هذا 
بدّقة عالية وحرفية ماهرة  «مارلي» يدوياً 

من الذهب األبيض أو األصفر أو الوردي.

للمجوهرات تعرض مجموعة كليو وروك للمجوهرات تعرض مجموعة كليو وروك 
  تتميز بألماس كالسيكي متنوع األشكال بأسلوب معاصر
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كتب ـ عاطف الجبالي:

كــشــفــت مـــجـــوهـــرات ســــارتــــورو الــنــقــاب عن 
معرض  ضمن  والجديدة   الفريدة  مجموعتها 

في  يقام  الــذي  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 
مــركــز الــمــعــارض والــمــؤتــمــرات، وتــعــرض الـــدار 

مــنــتــجــاتــهــا فـــي جــنــاح الـــفـــردان الــوكــيــل الــحــصــري 
للشركة.

التنفيذي  الــرئــيــس  أرتــيــنــيــان،  أرتـــو  الــســيــد  وقـــال 
لــــمــــجــــوهــــرات ســــــــارتــــــــورو:» مــــعــــرض الــــدوحــــة 

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات يــمــثــل فــرصــة مهمة 
لعرض أبرز منتجاتنا «.

محّرك  إلــى  يحتاج  اإلبـــداع  أضـــاف: «إن 
فـــّعـــال، فــكــل مــا يــــدور حــولــنــا عــلــى سبيل 

المثال هو مصدر وحي مثل الناس الذين نصادفهم 
باإلضافة  وعــنــاصــرهــا  بــنــا   تحيط  الــتــي  والطبيعة 
هذه  في  تالزمنا  التي  المستمّرة  السفر  حركة  الى 
في  نكتسبها  التي  الخبرة  أن  وأعتقد  األيـــام. 
كّل المجاالت هي بال شّك أهّم مصدر وحي 

وإبداع «.
ولـــــــن تـــتـــمـــّيـــز تـــشـــكـــيـــلـــة «ســـــــارتـــــــورو» 
بل  فقط،  والملهمة  الجديدة  بمجموعتها 
ستتمّيز أيّضا بتطّور مجموعتها الكالسيكّية 
التجارّية.  عالمتها  تمّثل  اّلــتــي  والــفــريــدة 
ونتيجة لذلك، تحترم سارتورو التوازن 
زبائنها،  احتياجات  تلبية  بين  المثالّي 
ــة  فـــي حــيــن ال تـــــزال تـــتـــرك الــحــرّي

الكاملة للخيال واإلبداع.
وهـــــذا الـــعـــام ولــــمــــّرٍة أخــــرى، 

خيالّية  تصاميم  لخلق  إبــداعــهــا  ســـارتـــورو  دفــعــت 
ـــة الــمــبــتــكــرة  ـــّي بــالــتــحــالــف مــــع تــصــامــيــمــهــا األصـــل
الــدار  تصاميم  تحاكي  لــذلــك  ونتيجة  والــحــرفــّيــة. 

منحنيات الجسد.
ومــــن جــانــبــه قــــال الــســيــد ســــارو أرتــيــنــيــان  

«سارتورو:»  لمجوهرات  اإلبداعّي  المخرج 
إنــــه مـــن دواعــــــي ســـــــرورّي كــمــصــّمــم أن 

أشارك في معرض الدوحة للمجوهرات 
هي  والجودة  البراعة  حيث  والساعات 

أعلى األولويات للمشترين».
وســــتــــتــــمــــّيــــز بــــعــــض تـــصـــامـــيـــم 

جايا،   ، مثل  الــرمــزّيــة  ســارتــورو 
ريفييرا وبلوم بتطّوٍر ملحوظ، 

مجموعة  سترّحب  حين  في 
سارتورو بتصاميم جديدة 

فريدة من نوعها.
في  المشاركة  على  العالمية  الشركات  وتحرص 
ألهمية  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
السوق القطري بالنسبة لها، كما أنها تعرض أفضل 
إلى  باإلضافة  وتصميمات  منتجات  من  لديها  ما 
طرح  موديالت ألول مرة على مستوى العالم وقبل 

عرضها في المعارض الدولية األخرى.
ويساهم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
في دعم اقتصادنا الوطني وينعكس باإليجاب ليس 
فــقــط عــلــى أداء شــركــات الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
الفنادق  نتائج  أيــضــا  الــمــعــرض  يــعــزز  ولــكــن  فقط 
الطيران  وشركات  المواصالت  ووسائل  والمطاعم 
في  المهمة  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  مــن  وغــيــرهــا 
الحدث  للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويعد  الدولة. 

األبرز على رزنامة المعارض في قطر والمنطقة.

مجوهرات    إبداع وتميز  
شراكة استراتيجية بين الدار والفردان



كتب ـ عاطف الجبالي:

عن   PICCHIOTTI مجوهرات  أعلنت 
النسخة  في  منتجاتها  وأحــدث  أبــرز  تقديم 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
جناح  مظلة  تحت  والــســاعــات  للمجوهرات 
الـــفـــردان لــلــمــجــوهــرات الـــذي يــضــم أحــدث 
والساعات.   المجوهرات  عالم  في  الصيحات 
 PICCHIOTTI مـــجـــوهـــرات  تــأســســت 
١٩٦٧ على يد جوزيب بيشوتي، وتتميز  عام 
تـــلـــك الـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة بــقــمــة 
المجوهرات  ومن  الفاخرة  اليدوية  الصناعة 
الفاخرة والتي يتم صناعتها في قلب مدينة 
عاما،   ٥٠ من  أكثر  منذ  اإليطاليه   Valenza
وذات  عالمية  العالمة  تلك  أصبحت  واليوم 

شهرة في جميع أنحاء العالم كونها 
رمــــــزا لـــلـــجـــودة ودقــــــة الــتــصــمــيــم 
ـــفـــاخـــرة،  والـــصـــنـــاعـــة الــــيــــدويــــة ال
بالمجوهرات  يتعلق  فيما  وخاصة 
الــمــصــنــعــة مـــن األحـــجـــار الــكــريــمــة 
الــــــمــــــلــــــونــــــة، فـــــكـــــل قــــطــــعــــة مـــن 
تم   PICCHIOTTI مــجــوهــرات 

تــصــنــيــعــهــا فـــي مــصــانــع الــشــركــة مع 
واإلشـــراف  التفاصيل  بـــأدق  االعــتــنــاء 

الــمــهــنــي مـــن الــســيــد بــيــشــوتــي نــفــســه، 
من  والمستوحاة  التقليدية  فالتصاميم 

الــفــن الــكــالســيــكــي والــمــعــمــاري وبــشــكــل 
أكــثــر حــســاســيــة الحــتــيــاجــات الــعــمــالء،مــمــا 

مــن   PICCHIOTTI مـــجـــوهـــرات  مــكــن 
المجوهرات  من  مختارة  مجموعة  تقديم 
العميل  واستسحسان  قبول  دوما  تلقى  والتي 

الجيل  إرث  بذلك  لتبقى 
القادم.

ــــاح  ويــــــســــــتــــــحــــــوذ جــــن
الـــــفـــــردان عـــلـــى اهــتــمــام 
جـــــــمـــــــهـــــــور الــــــمــــــعــــــرض 
بــفــضــل الــســمــعــة الــطــيــبــة 
ـــعـــريـــق الــــذي  والــــتــــاريــــخ ال
نتيجة  الــشــركــة  بـــه  تــتــمــتــع 
الــنــجــاح الــمــتــواصــل واإلبــــداع 
فــي تــقــديــم أحـــدث مــوديــالت 
والتي  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
تــلــبــي تــطــلــعــات زبـــائـــن الــشــركــة، 
لمحبي  األولــى  الوجهة  يجعلها  ما 
اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والــســاعــات من 

عالمية. حصرية  تجارية  عالمات 
كل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 

مـــا هـــو جـــديـــد وحــرصــهــا عــلــى الــمــحــافــظــة 
عـــلـــى الـــــتـــــراث الـــعـــريـــق ومــــواكــــبــــة الــعــصــر 
الــحــديــث،أضــحــت مــجــوهــرات الـــفـــردان في 
تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة 
جناح  ويمثل  أولوياتها،  صدارة  في  عمالءها 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  الــفــردان 
والــســاعــات خــيــر شـــاهـــداً عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 

زبائنها. ثقة  على  المبنية  الشركة 
تجربة  للجمهور  الــفــردان  جــنــاح  ويــقــدم 
رائـــعـــة لــلــتــعــرف عــلــى آخــــر صــيــحــات عــالــم 
وترصد  الــفــاخــرة،  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
جـــريـــدة [ بــعــض الـــمـــوديـــالت وأشــهــر 
العالمية  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مــاركــات 
ــــي اســـــتـــــحـــــوذت عــــلــــى اهــــتــــمــــام عـــمـــالء  ــــت ال
الــشــركــة خـــالل زيــارتــهــم لــمــعــرض الــدوحــة 

الحالية. نسخته  في  والساعات  للمجوهرات 

 تعرض أرقى المجوهرات تعرض أرقى المجوهرات
خالل مشاركتها في جناح الفردان

١٥ االثنني 10 جمادى اآلخرة 1439هـ - 26 فبراير 2018م 
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

متابعة - محمد السيد محمد:

بعد ستة أيـــام مــن الــنــجــاح والــتــألــق واإلبــــداع واالبــتــكــار 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  يختتم  والجمال 

نسخته الخامسة عشرة اليوم، وزار 
الماركات  وأرقـــى  أفخم  المعرض 
صنعت  التي  العالمية  والــمــوديــالت 
خصيصاً لهذا المعرض الذي أصبح 
أيقونة المعارض في الشرق األوسط 
المعارض  مصاف  في  بقوة  ودخــل 
الــعــالــمــيــة الــتــي يــشــار لــهــا بــالــبــنــان، 
الذي  الجائر  الحصار  من  فبالرغم 
يحيط بقطر إال أن انعقاد معرض 
الدوحة في هذا التوقيت لم نستشعر 
أي تداعيات أو تأثير يُذكر،  إطالقاً 
المعرض  نظمت  المنظمة  الجهات 

بكل إتقان واحترافية، العارضون أقاموا األجنحة الخاصة 
بهم بأفخم الديكورات وأتوا بأروع الماركات والموديالت، 
إصــداراتــهــا،  وبــأحــدث  بأفضل  جــاءت  المصنعة  الــشــركــات 

الزوار من القطريين والمقيمين جاءوا وتواجدوا عن بكرة 
يمثل  كونه  الهام  المعرض  لهذا  وداعمين  مساندين  أبيهم 
وجهة اقتصادية بارزة لدولة قطر، فامتازت هذه النسخة 
كافة  من  جاءت  التي  الجماهيرية  بالحشود  المعرض  من 
أنـــحـــاء الـــبـــالد لـــالطـــالع وشـــــراء ما 
يــحــتــاجــون إلـــيـــه مـــن مــجــوهــرات 

وساعات وقطع نادرة.
بالتنظيم  الــعــارضــون  أشـــاد  وقــد 
واإلعـــــداد الـــذي ســاعــد عــلــى إخـــراج 
الــمــعــرض فــي أبــهــى صـــوره ليكون 

نموذجاً للمعارض الناجحة.
معرض  إن  العارضون:  وأضــاف 
المزيد  يجذب  أن  استطاع  الدوحة 
المصنعة  الــعــالــمــيــة  الــشــركــات  مــن 
نـــظـــراً لــقــوتــه وتــمــيــزه، ومــؤكــديــن 
جــمــيــعــاً ســعــادتــهــم الـــغـــامـــرة بــهــذه 
يرتقي  أن  فــي  شــك  بــال  ستساهم  الــتــي  المميزة  النسخة 
النجاحات  مــن  الــمــزيــد  محققاً  عــام  بعد  عــامــاً  الــمــعــرض 

واإلنجازات.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يختتم نسخته الخامسة عشرة اليوممعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يختتم نسخته الخامسة عشرة اليوم
وسـط سـعـادة غـامــرة لنجـاحــه وتـألقـــه

ـــــمـــــقـــــيـــــمـــــيـــــن ــــــن وال ــــــي ــــــري ــــــط ــــــق ــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــزوار م ـــــــــار ال ـــــــــه ـــــــــب ـــــــحـــــــســـــــان وان ـــــــــــــى اســـــــت الق

عارضون: نحن سعداء 
للغاية بالدورة الحالية 

من المعرض
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النسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات حققت أهدافها
عبـدالرحمــن المفتـــاح :

ــــــــــات الـــــــمـــــــعـــــــرض ــــــــــاح ــــــــــج ـــــــــــــاب ن ـــــــط الــــــــســــــــلــــــــيــــــــم أحـــــــــــــــــد أســـــــــــــب ـــــــي ـــــــط ـــــــخ ـــــــت ال

متابعة - محمد السيد محمد :

قال السيد عبدالرحمن المفتاح رئيس مجلس 
الخامسة  النسخة  إن  المفتاح  مجوهرات  إدارة 
عـــشـــرة مــــن مـــعـــرض الـــــدوحـــــة لــلــمــجــوهــرات 
يمكن  ما  أروع  على  أهدافها  حققت  والساعات 
تنظيماً وإعداداً ومعروضات في منتهى الفخامة 
بأحدث  معنا  شاركت  عالمية  شركات  والــرقــي، 
منتجاتها، وأيضاً الزوار أتوا إلى المعرض بكثافة.
إذن نحن أمام نسخة ناجحة من جميع األوجه 
وهذا يرجع ويعود إلى التخطيط السليم والمميز 
كل في مجاله، فدائماً عندما تكون األمور مبنية 
على تخطيط والتزام تأتي النتائج طيبة وموفقة 
وهـــذا مــا حـــدث بــالــضــبــط مــع مــعــرض الــدوحــة 

للمجوهرات والساعات.
النسخة  حــالــف  الــنــجــاح  إن  الــمــفــتــاح  وأضــــاف 
ــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة مــــــن مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة  ال
للمجوهرات والساعات منذ اليوم األول النطالقه 
الجميع  مــن  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  لتضافر  نتيجة 
سواء المنظمين أو الشركات العارضة والشركات 
التي  النتيجة  وكــانــت  مــجــالــه،  فــي  كــل  األجنبية 

معرض  على  الـــزوار  إقــبــال  هــي  إليها  وصلنا 
الدوحة للمجوهرات والساعات في 

عشرة،  الخامسة  نسخته 
ــيــعــة الـــحـــال  والــــتــــي بــطــب
ـــى الــــــــدورة  انـــعـــكـــســـت عـــل
الحالية والتي نعتبرها من 
في  الــدورات الناجحة جداً 
مــســيــرة مــعــرض الــدوحــة 

للمجوهرات والساعات.

سخة
مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة  مــــــن ـرةرة
للساعات منذ اليوم األول النطالقه 
الجميع  مــن  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
أو الشركات العارضة والشركات 
التي  النتيجة  وكــانــت  مــجــالــه،  ي

معرض  على  الـــزوار  إقــبــال 
والساعات في  ت

عشرة، 
حـحـــــال  للــــ
ــدـدورورة 
م منن هاها
ف فييي ً داا

ووحــة 
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاااتتتت الـــــــــــممممــــــــــــــــــــعععـــــــــــــررضض ــــــــــــــــــــــااااحححح ــــــــــــــجججج
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نجاح الدورة الخامسة عشرة من المعرض كان نتيجة اإلصرار على النجاحنجاح الدورة الخامسة عشرة من المعرض كان نتيجة اإلصرار على النجاح
أحمــد العمـــادي:

ـــجـــاحـــه ــــرت إلن ــــضــــاف ــــة والـــــجـــــهـــــود ت ــــصــــادي ــــت ـــــة اق ـــــات واجـــــه ـــــســـــاع ــــرض الــــــدوحــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات وال ــــع م

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد أحــمــد الــعــمــادي الــرئــيــس 
الزرقاء:  الماسة  لمجوهرات  التنفيذي 
عشرة  الخامسة  الدورة  ختام  في  ونحن 

مــــن مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
كللت  إنــهــا  الـــقـــول  نــســتــطــيــع  والـــســـاعـــات 
الشواهد  كل  كانت  حيث  الكبير  بالنجاح 
ــــــدل وتـــعـــطـــيـــنـــا إشــــــــــارات مـــــن خــــالل  ت
االهـــتـــمـــام بــالــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة 

مـــن الــمــعــرض وقـــد كـــان دائـــمـــاً عــنــدمــا 
حتما  الــعــزيــمــة  وتــشــتــد  األهــــداف  تــتــحــد 
لديه  الجميع  الواقع  ففي  النجاح  سيأتي 
لها  الـــدورة  هــذه  تــكــون  أن  على  إصـــرار 
ظروف  ظل  في  تنعقد  ألنها  خاص  شأن 

العزم  نعقد  جعلنا  الذي  الجائر  الحصار 
عــلــى الـــنـــجـــاح نــحــن كــعــارضــيــن وأيــضــا 
العالمية  والــشــركــات  المنظمة  الــجــهــات 
وكـــذلـــك الــجــمــهــور الــقــطــري الــــذي جــاء 
النظير  منقطعة  بكثافة  المعرض  إلــى 

الدوحة  معرض  ليساند  وإنــمــا  لشيء  ال 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات بــاعــتــبــاره أحــد 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة ويــعــتــبــر واجـــهـــة 
تضافرت  هــنــا  ومــن  لــقــطــر،  اقــتــصــاديــة 
الـــجـــهـــود والــجــمــيــع لـــديـــه هــــدف واحـــد 

وهــو نــجــاح الــمــعــرض وقــد كــان، ونحن 
ـــا كــعــارضــيــن ســـعـــداء جــــدا بــهــذه  ـــدورن ب
الـــــدورة والــتــي ســتــكــون بــمــثــابــة أيــقــونــة 
لــلــمــجــوهــرات  الــدوحــة  مــعــرض  دورات 

والساعات.
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متابعة - محمد السيد محمد:

قال السيد حسين الماجد الرئيس التنفيذي 
لــمــجــوهــرات دار الــمــاجــد ونــحــن فــي الــيــوم 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  الختامي 
والـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة عــشــرة 
بامتياز  ناجحة  دورة  إنــهــا  الــقــول  أستطيع 
وسوف تكون النسخة النموذج في كل شيء، 
وفي حقيقة األمر إن المؤشرات والتوقعات 
هذه  نــجــاح  خــانــة  فــي  تصب  جميعها  كــانــت 
النسخة ألنها عقدت في كل ظروف الحصار 
الــجــائــر، ومــع ذلــك كــانــت كــل الــطــرق تــؤدي 
المنظمة  الجهات  قبل  من  ســواء  النجاح  إلى 
ذلك  وتمثل  كعارضين،  معنا  تعاونت  والتي 
لجناح  أكبر  مساحة  إعطائنا  في  لنا  بالنسبة 
كل  نــعــرض  جعلنا  الـــذي  األمـــر  الــمــاجــد  دار 
قمنا  والتي  قطر  في  نمثلها  التي  الماركات 
بجلبها باإلضافة إلى أنها أعطت شكالً جمالياً 

العديد  هناك  أن  حيث  بنا  الــخــاص  للجناح 
المشاركة  منا  تطلب  المعنية  الشركات  من 
كل عــام، ويــزداد الطلب على المشاركة من 

تلك الشركات على أية حال ونحن في اليوم 
الختامي للمعرض يسعدنا أن نتقدم بالشكر 
إلــــى الــجــهــات الــمــنــظــمــة وأيـــضـــاً لــلــشــركــات 
المصنعة التي شاركت معنا، ونشكر جمهور 
المعرض الذي كان أحد أسباب النجاح لهذه 
من  الكثير  ستضيف  والتي  المميزة  النسخة 
النجاحات في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.

الجمهور هو بطل النسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتالجمهور هو بطل النسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
حسيــن المـاجــد :

توسعة جناحنا ساهمت في 
عرض الماركات والموديالت 
وأعطت شكالً جمالياً للجناح
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مجوهرات بابيون..  عندما تلتقي األصالة بالجمال

قالب فني فريد باألصالة  
والجمال من المصممة 
القطرية نورة األنصاري

بالمشاركة  فخرها  عن  بابيون  مجوهرات  عبرت 
حيث  الساعات  و  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 
وذلك  العالمية  المجوهرات  معارض  أكبر  من  يعتبر 
لــمــا يمثله هـــذا الــحــدث الــســنــوي مــن أهــمــيــة كبيرة 
العربية  و  المحلية  المجوهرات  محالت  جميع  تجمع 
المرموقة  العالمية  الماركات  مشاركة   إلى  باإلضافة 
هذا  خــالل  الملتقى،ومن  هــذا  شــعــار  اإلبــــداع  ليكون 
المنطلق الفني تسعى مجوهرات بابيون إلى التنويع و 
فعنصر  األذواق  جميع  تلبية  أجل  من  الدائم  اإلبتكار 
الــتــنــوع مــهــم جـــــداً حــيــث حـــرصـــت الــمــصــمــمــة نـــورة 

األنصاري على تصميم تشكيلة خاصة للمعرض منها 
الكالسيكي الراقي  و التي تسمى (المجموعة الملكية) 
و  دائــمــاً)  أنيقة  مجموعة   ) المبتكر  الــيــومــي  منها  و 
تعبر  التي  و  بابيون)  (مجموعة  و  السرية)  (الحديقة 
إضافة  الــفــراشــة  وتعني  القطرية   الــمــاركــة  إســم  عــن 
إلى وجود ماركات إيطالية حصرية تسجل حضورها 
من خالل مجوهرات بابيون بمجموعات مميزة من 
المجوهرات الراقية و التشكيالت المصممة خصيصاً 
 Ferrariفــيــريــنــزي فــيــراري  منها  الــدوحــة  لمعرض 
Firenze  وريهو Reho SRL ، باإلضافة إلى إستضافة 

شركة مجوهرات باكستانية لعرض مجموعة الذهب 
التقليدي الباكستاني و المبهر بقطع  األحجار الكريمة 
و الــلــؤلــؤ،فــالــجــودة والــتــنــوع هما الــهــدف الـــذي نسعى 
تطلب  فقد  الحدث  هذا  ألهمية  و  تحقيقه  إلى  دائماً 
تبلورت  خاصة  تصاميم  في  اإلجتهاد  من  الكثير  منا 
على يد المصممة نورة األنصاري في قالب فني فريد 

باألصالة .
ناعمة  و  مميزة  و  راقية  تشكيالت  منا  فانتظروا   
عامة  العربية   للمرأة  فاخرة  و  أنيقة  إطاللة  تضمن 

والقطرية خاصة. 

مجمــوعـة بـابـيــون  
سنة  مــرة  ألول  إطالقها  تم  بابيون  لمجوهرات  الرئيسية  المجموعة  هي 
٢٠١٥م،وتحمل اسم العالمة التجارية للبوتيك و تعني باللغة الفرنسية فراشة 
التجارية  الــعــالمــة  فخامة  و  التصميم  هــويــة  المجموعة  هــذه  تعكس  حيث 
لمجوهرات بابيون في نفس الوقت ضمن قالب إبداعي و فني عبر عنه المزيج 
برزت  ساحرة  منحنيات  و  بتصميمات  المتميزة  المجوهرات  من  المتناغم 
من خالل المزج بين الذهب و األلماس  و األحجار الكريمة بإختالف ألوانها 
على  الساحرة  الخواتم  و  العقود  و  األقــراط  من  مجموعة  اللؤلؤ,فتشكلت  مع 
شكل فراشات بأحجام مختلفة لتختلط الطبيعة بالحس الفني للمصممة نورة 
رؤية  ضمن  العالمية  والحداثة  القطرية  األصالة  بين  مزجت  التي  األنصاري 
فخامة  و  اللؤلؤ  بأناقة  والمتأللئة  الراقية  المجوهرات  من  لتشكيلة  منفردة 

األحجار الكريمة وبريق الذهب األبيض ورقي األلماس .  .

الملتقى،ومن هــذا  ار ش
إ ن

تعكس حيث

المجموعــة الملكيــة  المجموعــة الملكيــة  
مستوحاة  باإلبداع,وهي  النابض  الهند  قلب  في  الملكية  المجموعة  هذه  ولــدت 
لألسر الملكية في أوروبا و  من التصاميم الكالسيكية و التي كانت تصاغ خصيصاً 
غيرها من العائالت المعروفة في مختلف الدول الغنية و القوية إنذاك . وصممت 
هذه المجموعة لتتناسب كشبكة خاصة للخطوبة باإلضافة إلى التزين بها لحفالت 
الزفاف,فتميزت قطع المجوهرات بحبات األلماس الفخمة العالية الجودة مع حبات 
حرفية  بطريقة  وضعها  تم  التي  المميزة  الزمردية  األحــجــار  و  الثمينة  الياقوت 
مبتكرة بإعتبارها الجزء الرئيسي من التصميم الخالب المحاط باأللماس,و قد تم 
إنشاء هذه القطع حصرياً من قبل مجوهرات بابيون لتلبية ذوق الزبائن و ذلك من 
خالل الحفاظ على أعلى مستويات الجودة من األحجار الكريمة إضافة إلى إعتماد 
الشهادة العالمية «GIA ” و ”HRD“ لقطع السوليتير الماسية لضمان جودة قطع 

األلماس الفريدة و الخالدة.

متابعة: أحمـد شــرف:

 تــعــد شـــركـــة بـــــاري غـــالـــيـــري قطر 
مــجــمــوعــة  إدارة  تـــحـــت  والـــمـــنـــضـــويـــة 
كبرى  مــن  واحـــدة  القابضة،  أبوعيسى 
الشركات المشاركة في معرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي دورتــــه 
السيد/  التقينا  عشرة،  الخامسة  الحالية 
لشركة  الــعــام  الــمــديــر  الــقــواســمــي  حكم 
بقوة  بــاري غاليري قطر والـــذي أشــاد 
الــمــعــرض ومــكــانــتــه الــمــرمــوقــة 
بــيــن الــمــعــارض الــدولــيــة 
الكبرى للمجوهرات 
والساعات طبقاً 
لــمــقــايــيــس 

ومواصفات المعارض العالمية.
 وأكد السيد/ حكم القواسمي على أن 
معرض  ورقــي  مكانة  على  دليل  أكبر 
الدوحة للمجوهرات والساعات وتطوره 
مــن عـــام إلـــى آخـــر هــو حـــرص كبرى 
العالمات  صاحبة  العالمية  الــشــركــات 
في  المشاركة  على  الشهيرة  التجارية 
والــذي  الــضــخــم،  العالمي  الــحــدث  هــذا 
من  متميزة  كوكبة  مظلته  تحت  يضم 
الــمــجــوهــرات  مــن  العالمية  الــمــاركــات 

والساعات الراقية والفريدة والفاخرة.
 وأضاف القواسمي قائالً: إن معرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات في 
حقق  عشرة  الخامسة  الحالية  دورتـــه 
نــجــاحــات كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة من 
كل  وتــضــافــر  واإلعــــداد  التنظيم  حيث 
والقائمين  الــمــســؤولــيــن  مــن  الــجــهــود 
ـــجـــاح هــذه  عــلــى الـــمـــعـــرض إلن
الدورة رغم كل الظروف 
الــــصــــعــــبــــة لـــلـــحـــصـــار 

التحدي  روح  أن  إال  قطر،  على  الجائر 
معرض  على  غلبت  التي  هي  واإلرادة 
الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات 
فـــوّفـــرت كــل عــوامــل الــنــجــاح وأنــتــجــت 
طــاقــة إيــجــابــيــة لــلــجــمــيــع، فــتــضــافــرت 
وأهمها  المعرض  إلنــجــاح  الجهود  كــل 

التأثير اإليجابي لإلقبال على المعرض 
من الــزوار فكان له هذا النجاح الكبير 
من الدورة االستثنائية الخامسة عشرة 

للمعرض.
واختتم السيد/ حكم القواسمي حديثه 
قائالً: إن هذه الدورة من المعرض تعد 
هي األفضل على اإلطالق من معرض 
حيث  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
حققنا مــن خـــالل مــشــاركــتــنــا فــي هــذا 
الحدث الكبير والمميز جميع األهداف 
والــنــتــائــج الـــتـــي كــنــا نــتــمــنــاهــا ونــســعــى 
المباشر  التواصل  حيث  من  لتحقيقها 
تحقيق  وكـــذلـــك  الــمــعــرض،  زوار  مـــع 
مــبــيــعــات مــتــمــيــزة وعــــرض مــاركــاتــنــا 
الفريدة  تشكيالتها  وأحــدث  المتميزة 
ـــــــــا فــــي جـــنـــاح بــــاري  لــزبــائــنــنــا وزوارن
حيث  وحــصــريــاً،  مـــرة  ألول  غــالــيــري 
وماركاتنا  معروضاتنا  جميع  على  أثنوا 
العالمية وتشكيالتها الجديدة التي نالت 

استحسانهم في المعرض.

بــاري غـاليـــري .. ملتقـى الــروائــع العـالميــةبــاري غـاليـــري .. ملتقـى الــروائــع العـالميــة
المعرض يتبوأ مكانة مرموقة بين المعارض الدولية والدورة الحالية األفضل على اإلطالق

ــة  ــوق ــب ــس ــــجــــاحــــات غـــيـــر م ـــــســـــاعـــــات حـــقـــق ن ــــرض الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات وال ــــع ــــي: م ــــم ــــواس ــــق حـــكـــم ال

ال أ إال قط ل ائ ال
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متابعة - محمد السيد محمد:

التحف  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الخلف  ســعــود  السيد  أكــد 
الدوحة  معرض  من  عشرة  الخامسة  الـــدورة  إن  والمجوهرات 
ومقاييس  بمعايير  ناجحة  دورة  هــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
مع  التعاون  عن  نتحدث  فعندما  الناجحة،  المعارض  مواصفات 
على  ونشكرهم  مستوى  أعلى  على  كــان  فقد  المنظمة  الجهات 
ذلك، فعلى سبيل المثال أسفر هذا التعاون على أننا حصلنا على 
مساحة أكبر من الدورات السابقة وهذا أعطانا أريحية كبيرة في 
عرض ماركاتنا وشجعنا على أن نأتي بماركات جديدة، أيضاً من 
تسعى  أصبحت  العالمّية  الماركات  أن  المعرض  نجاحات  أسباب 
إلى التواجد في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهذا في 

حد ذاته يجعلنا نفتخر بهذا المعرض.
وأضاف الخلف إن هذه الدورة تميزت بالحضور الجماهيري 
المعايير  بكل  ناجحة  دورة  إنها  القول  يمكن  وبالتالي  الكثيف، 
دورة  أمام  نحن  المهم  البداية  في  عنها  تحدثنا  التي  والمقاييس 

ممّيزة من كافة األوجه.

النسخة الخامسة عشرة ناجحة جداً طبقاً لمعايير ومقاييس مواصفات المعارضالنسخة الخامسة عشرة ناجحة جداً طبقاً لمعايير ومقاييس مواصفات المعارض
سـعــود الخـلــف:

الـــــمـــــعـــــرض ورونــــــــــــــــــق  جــــــــمــــــــال  مـــــــــن  زاد  الــــــكــــــبــــــيــــــر  الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري  الـــــــحـــــــضـــــــور 

متابعة: محمد السيد محمد:

قـــــال الـــســـيـــد أحــــمــــد الـــخـــلـــف مــديــر 
مــعــرض  إن  والــــمــــجــــوهــــرات  الـــتـــحـــف 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات في 

دورته الخامسة عشرة حقق العديد من 
التعاون  وأبرزها  أهمها  من  اإلنجازات 
والشكل  المنظمة  الــجــهــات  مــع  الــوثــيــق 
الـــجـــمـــالـــي الــــــذي بـــــدا عــلــيــه الــمــعــرض 
والــديــكــورات الــرائــعــة الــتــي اتــســمــت بها 

المثال  سبيل  فعلى  الــمــعــرض،  أجنحة 
والمجوهرات  التحف  شركة  ديــكــورات 
ــــوان الـــداكـــنـــة واإلضــــــاءة  ــــاألل تـــمـــيـــزت ب
للغاية  مهمة  العوامل  هذه  كل  المبهرة 
في عرض المجوهرات والساعات، ألننا 

البد  فكان  قيمة  ذات  منتجات  نعرض 
أن تعرض في مكان يليق بها.

كـــذلـــك مـــن إنــــجــــازات الــمــعــرض أن 
الـــشـــركـــات الـــعـــالـــمـــيـــة عـــرضـــت أفــضــل 
ــــهــــا مــــــن مـــــاركـــــات  ــــدي وأفــــــخــــــم مــــــا ل

ومـــوديـــالت. أيــضــاً مــن إنـــجـــازات هــذه 
الـــــدورة وهــــذا هـــو األهــــم هـــو الــحــضــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الــكــثــيــف وبـــذلـــك تــكــون 
على  أهــدافــهــا  حققت  الــحــالــيــة  الــــدورة 

وجه. أكمل 

الدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات حققت العديد من اإلنجازات
أحـمـد الخـلـف:

ـــة ـــي ـــم ـــال ـــع ــــــات ال ــــــارك ــــــم ـــــم وأرقــــــــــــى ال ـــــخ ـــــي احــــتــــضــــنــــت أف ـــــت الـــــــديـــــــكـــــــورات الـــــراقـــــيـــــة لــــألجــــنــــحــــة ال
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نجاح النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يرد بقوة على الحصار الجائر

متابعة - محمد السيد محمد:

إدارة  مجلس  رئيس  الخلف  علي  السيد  قــال 
األمر  حقيقة  في  والمجوهرات  التحف  شركة 
من  عشرة  الخامسة  بالنسخة  جــداً  سعداء  إننا 
التي  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
يبدو أنها جاءت في الوقت المناسب تماماً لترّد 
البداية  قبل  إفشالها  حــاولــوا  الــذيــن  على  بــقــوة 
المنظمة  الجهات  مــن  الجهود  بتضافر  ولكن 

عملوا  الذين  المصنعة  والشركات  والعارضين 
ـــهـــذه الــــــــدورة فــــي تــنــســيــق  مـــنـــذ االســــتــــعــــداد ل
وأجمل  أبهى  في  النسخة  هذه  لتظهر  وتناغم 
فــي جــنــاح شــركــة التحف  صـــورة، فنحن مــثــالً 
والــمــجــوهــرات اســتــفــدنــا مــن هـــذا الــتــعــاون مع 
المنظمين وحصلنا على مساحة أكبر من النسخ 
الــســابــقــة، األمــــر الــــذي زاد مــن رونــــق وجــمــال 

جناحنا.
أجله  مــن  عملنا  الــذي  للطرف  بالنسبة  أمــا 

تجاوب  فقد  حرج،  وال  فحّدث  الجمهور،  وهو 
مـــع الــمــعــرض مــنــذ الــوهــلــة األولــــــى وقــــد زاد 
سبق  وقد  األسبوعية،  العطلة  بداية  مع  اإلقبال 
الجماهير  دعــوت  أن  صحفية  أحاديث  في  لي 
لــلــحــضــور إلــــى الـــمـــعـــرض لـــالطـــالع واإللـــمـــام 
في  ذلــك  ألن  للشراء؛  فقط  وليس  بمحتوياته 
حّد ذاته مكسب يكفي أنك تعرفت على أيقونة 
بكثافة  الــزوار  حضور  حال  أي  على  المعارض، 
إلـــى الــمــعــرض لـــم يــخــّيــب آمــالــنــا كــعــارضــيــن، 

وهـــو الــهــدف األســـاســـي والــمــحــوري الـــذي من 
أجــلــه تــواجــدنــا فــي هـــذا الــمــعــرض، والــحــضــور 
ومواصفات  معايير  أبــرز  بل  أحد  الجماهيري 
ونتوّقع  كان،  قد  والحمدهللا  الناجح،  المعرض 
من الزّوار  اليوم، ألن هناك جزءاً  قوياً  حضوراً 
التي  المنتجات  الختيار  األخير  اليوم  في  يأتي 
يرغب في اقتنائها، وهذا ما الحظناه من خالل 
اإلقبال  من  المزيد  أتوّقع  لذا  السابقة،  الدورات 

اليوم في ختام فعاليات المعرض.

ـــــك ذل إلــــــــــى  ــــــهــــــم  دعــــــوت أن  ــــــق  ــــــب وس ـــــة  ـــــاف ـــــث ـــــك ال ــــــذه  ــــــه ب الـــــــــــــــــزوار  ـــــضـــــور  ـــــح ب ســـــــعـــــــداء  ـــــحـــــن  ن

ـــر نــــجــــاح الــــمــــعــــارض ـــي ـــاي ـــع ـــة أحـــــــد أبــــــــرز م ـــاف ـــث ـــك ـــــد الــــجــــمــــهــــور ب ـــــواج ت

عـلـي الـخـلـف:
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعيش نسخة استثنائية في كل شيءمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعيش نسخة استثنائية في كل شيء
نـاصــر المفتـــاح:

مــعــنــا ــــمــــشــــاركــــة  ــــل ل الـــمـــصـــنـــعـــة  الـــــشـــــركـــــات  ــــــن  م ـــــعـــــديـــــد  ال ـــــذب  ـــــج ي أن  ـــــطـــــاع  اســـــت ـــــمـــــعـــــرض  ــــمــال ــــل ل الـــمـــصـــنـــعـــة  الـــــشـــــركـــــات  ن 

إقبال الزوار جاء
تتويجاً للجهود التي 
بذلت من الجميع

متابعة - محمد السيد محمد:

يعرض جناح مجوهرات الماسة الزرقاء قنينة مملوءة بالزيت 
الحجر  من  قطعة  وبداخلها 
عليها  ويطلق  روبـــى  الكريم 
السيد  وقـــال  مارنوفينيسيا. 
رفــائــيــل صــاحــب الــمــاركــة إن 
وهي  إيطالية،  الماركة  هــذه 
ـــارة عـــن قــنــيــنــة مــمــلــوءة  عـــب
ـــــواع الـــزيـــوت الــتــي  بــأفــخــم أن
ـــوجـــه والـــجـــلـــد  ـــل تـــســـتـــخـــدم ل
وبداخلها قطعة حجر روبى، 
وهــــــي مــــعــــروفــــة بــجــمــالــهــا  
الماركة  إن  وأضـــاف  األّخـــاذ. 
قطعة  وتعتبر  الصنع  إيطالّية 
فريدة في العالم وألّول مّرة 
الدوحة  معرض  في  تعرض 
كما  والساعات،  للُمجوهرات 

أّنها أّول مّرة تدخل منطقة الشرق األوســط، وأوضــح أن قطعة 
الروبى لها شهادة دولية وضمان مدى الحياة.

قنينة مارنوفينيسيا بداخلها قطعة نادرة من أحجار الروبى
في جناح مجوهرات الماسة الزرقاء

رفائيل: مارنوفينيسيا 
ماركة إيطالية فريدة 
من نوعها ومعروفة 
بجمالها األّخاذ

متابعة - محمد السيد محمد:

زبرجد  معرض  ومدير  صاحب  الكردي  عمار  السّيد  قال 
وماس للمجوهرات إننا نشارك ألّول مّرة في معرض الدوحة 
ألّن  الُمشاركة؛  بهذه  سعداء  ونحن  والساعات،  للمجوهرات 
معرض الدوحة يُعتبر من المعارض القوّية ليس على ُمستوى 
يجد  إنــه  حيث  الــعــالــم،  ُمــســتــوى  على  وإّنــمــا  فــقــط،  المنطقة 
الدعم الكبير من الدولة والجمهور القطرّي الذّواق في اختيار 

الُمجوهرات العالمّية.
يضّم  بالمعرض  وماس  زبرجد  جناح  إن  الكردي  وأضاف 
تشكيلة واسعة من أطقم األفراح الممّيزة من حيث الّتصاميم 
يضّم  الجناح  أّن  كما  الُمستخدم،  األلماس  وجودة  والمصنعّية 
من  مستوردة  وقطعاً  يدوياً  المشغولة  الُمجوهرات  من  قطعاً 
تركيا وإيطاليا، أيضاً لدينا صور من المشغوالت الذهبّية تضّم 
العمالت القطرّية مصنوعة من الذهب إضافة إلى المشغوالت.
اقتصادّية  جــدوى  دراســة  من  انتهينا  أننا  الكردي  وأوضــح 
لمصنع الُمجوهرات في قطر بتكلفة رأس ماٍل تقّدر بحوالي 

٤٠٠ مليون ريال.

لجميع  فــرصــة  يعتبر  الــمــعــرض  أن  إلـــى  الـــكـــردي  وأشــــار 
والــتــواصــل  الــمــنــتــجــات  إلبــــراز  والــعــالــمــيــة  المحلية  الــشــركــات 
مباشرة مع الجمهور القطرّي، واختتم الكردي حديثه قائالً: 
الكريمة  األحجار  أسماء  من  اســم  هو  زبرجد  اســم  معنى  إن 
إلحياء  االســم  اختيار  وتــّم  عربية،  أصــول  مــن  تنحدر  والــتــي 

التراث العربّي وُمحاكاة العالم بتراثنا العربي.

شـركة زبـرجـد  ومـاس ألول مـرة تشـارك
في معرض الدوحة وسعداء بهذه المشاركة

عـمـار الـكـردي:

متابعة- محمد السيد محمد:

قال السيد ناصر المفتاح إن النسخة الحالية من معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات هي نسخة استثنائية في كل 
شيء حيث استطاعت أن تتفوق على نفسها بمعنى التنسيق 
واإلعداد والترتيب وزيادة أعداد الشركات المصنعة والتي 
المفتاح  مجوهرات  جناح  في  فنحن  خاللنا،  من  تشارك 
لدينا عدة شركات مصنعة تشارك معنا ألول مرة وهذا 
يدل على أن معرض الدوحة نجح بجدارة واستحقاق في 
هذه  بأن  علما  العالمية  الشركات  من  المزيد  يجذب  أن 
تروج  حتى  الناجحة  المعارض  إلى  إال  تسعى  ال  الشركات 
لدينا  تــشــارك  بــأن  ســعــداء  نحن  ولــذلــك  لمنتجاتها  فيها 
العام  هــذا  منتجاتها  وتــعــرض  جــديــدة  عالمية  شــركــات 
خمس  بعرض  نحن  نقوم  أننا  عن  فضالً  هذا  مرة،  ألول 

ماركات مجوهرات جديدة ألول مرة تعرض هذا العام.
هذا  المعرض  على  الـــزوار  إقــبــال  أن  المفتاح  وأضـــاف 
الـــعـــام كــلــل الــجــهــود الــتــي بــذلــت فـــي الــتــنــظــيــم واإلعـــــداد 
الزوار  تواجد  ألن  بنجاح  المصنعة  والشركات  والعارضين 
بهذه الكثافة جعل للمعرض في نسخته الحالية تألقاً غير 

مسبوق وأعتقد أنه سيستمر حتى نهاية المعرض.
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كتب - محمـد العشــري:

أكد أحمد الماجد على تبوؤ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مكانة 
مرموقة بين المعارض العالمية حيث يجمع أكثر عدد من أفضل الساعات 
والمجوهرات تحت سقف واحد مما يتيح الفرصة لعشاقها والمهتمين بها 
أو من لديهم مناسبات مثل األعراس، خاصة أن جمع كل إبداعات العالم 
التبادل  هذا  بتواجد  الحال  هو  كما  األهمية،  بالغ  أمر  واحــدة  مظلة  تحت 
من ناحية العالمات والشركات، حيث تستفيد الشركات من متابعة أعمال 
بعضها لتطوير المنافسة الشريفة وهو أمر إيجابي في حد ذاته، باإلضافة 
لألهمية التي تتوافر للعميل حيث يلتقي مع ممثلي الماركات مباشرة بدل 
المباشر  التعامل  هذا  يعطي  مما  مبيعاتنا،  قسم  في  القائمين  مع  التعامل 

الفرصة لألسئلة التي تهم عميلنا عن األشياء المعقدة أو األحجار.
وأضــــــاف أحـــمـــد الـــمـــاجـــد قــــائــــالً: يـــربـــط مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــســاعــات 
والموردين؛  والساعات  المجوهرات  وعشاق  المشترين  بين  والمجوهرات 
مــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة المحلية والــعــالــمــيــة الــرائــدة،  ويــجــتــذب مــزيــجــاً 
والــمــوزعــيــن اإلقــلــيــمــيــيــن، وتـــجـــار الــتــجــزئــة، ومــصــمــمــي الــمــجــوهــرات، 

والمحالت، ومئات العارضين الدوليين.
والشغف  بالصناعة   ،١٥ ـــ  ال بعامه  المؤثر  المعرض  هــذا  يحتفل  وكــمــا 
بــالــمــجــوهــرات الــرائــعــة، مــع عـــرض فــريــد لــمــجــمــوعــات أنــيــقــة مــن أرقــى 
المجوهرات العالمية، وبيوت التصميم العالمية الرائدة، لهذا نحن نتفاءل 
بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام في نسخته الخامسة عشرة 
وأنه سيعتبر رصيداً جديداً من النجاح والسمعة الطيبة التي حققها المعرض 
عبر كل سنوات مسيرته، ذلك ألن عناصر وأسباب النجاح هي األقوى من 
األوضاع االقتصادية التي تعيشها المنطقة والعالم أجمع في هذه الظروف 

الراهنة التي نعيشها.
«في الدورة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
يعتبر جــنــاح الــمــاجــد أحـــد أهـــم ركــائــز الــمــعــرض ومـــن عــالمــاتــه الــفــارقــة 
بتصميمه المستوحى من البيئة القطرية وقالعها األبية لتضم في محتواه 
به  يشتهر  الــذي  الطبيعي  واللؤلؤ  الفخمة  والساعات  النفيسة  المجوهرات 
ما  آخر  على  لالطالع  ارتياده  على  المعرض  رواد  ويحرص  المهدي  أوالد 

وصلت إليه خطوط الموضة العالمية بالساعات والمجوهرات».
ويضيف أحمد الماجد: وقد الحظنا على مر األعوام السابقة من عمر 

المعرض أن هنالك زيادة كبيرة في ثقافة عالم المجوهرات والساعات 
األحــجــار  بين  المقارنة  وإتــاحــة  وإثــرائــهــا  المعلومة  توفير  خــالل  مــن 

األسعار،  في  البعض  بعضها  اختالف  وسبب  األحــجــام  في  الكريمة 
تكلفة  وتزيد  الــوزن  في  حجران  يتساوى  قد  المثال:  سبيل  فعلى 
وهو  الخصائص  بعض  تحددها  وهنا  األضعاف  عشرات  أحدهما 

نفس الحال بالنسبة للساعات.
بثقافة  يتمتعون  الماجد  مجوهرات  عمالء  أن  على  أكــد  كما 
عالية في تقديرهم ألفضل العالمات من ناحية اإلبداع أو القيمة 
وهذه  وأسرع  أكثر  معلومات  يمتلكون  أصبحوا  اليوم  فالعمالء 
على  وســام  وهــذا  الكبار  بين  المنافسة  من  تزيد  ســوف  الميزة 

صدورنا أن نمتلك شريحة من العمالء ذوي الثقافة العالية.
الروائع  أفضل  من  واحــدة  الماجد  مجوهرات  جناح  يعرض 

في عالم الساعات الفاخرة IWC والتي تدعم ساعتين منها قصة 
إنسانية «شافهاوزن» من أعمال الكاتب والطيار أنطوان دو سانت 

IWC إكزوبيري وذلك من خالل إطالق ساعتي
 Perpetual Calendar Editionو  Pilot’s Watch Double

““Antoine de Saint Exupéry
حيث لعبت الساعات دوراً مهماً في حياة رائد الطيران أنطوان دي سانت 
فترة  فيها  وصف  المضيئة  الليالي  روايته  نشر   ،١٩٣١ عام  في  اكسوبيري. 
عمله كساعي بريد جوي في باتاغونيا، فكتب «تأخذ كل ثانية شيئاً معها». 
قال أحدهم: «واحد وأربعون. هذا هو الحد األقصى للوقود، ومن المستبعد 
اســتــمــرار وجـــوده فــي الــهــواء» مــن هــنــا، تـــدور أحـــداث الــروايــة حــول كفاح 
ساعي البريد الجوي الطويل مع الوقت المحدود، القوى الطبيعية، المشاكل 
التقنية، وصعوبات االتصال. وبعد ٨٥ عاماً، تكشف دار الساعات السويسرية 
بين  الشراكة  بداية  فمنذ  اسمه.  تحمل  رائعة  نماذج  عن  شافهاوزن   IWC
 ،٢٠٠٥ عام  في  اكسوبيري  سانت  دي  أنطوان  ومؤسسة  شافهاوزن   IWC
ميزات  كإحدى  العجل  جلد  وحــزام  البني  التبغ  بلون  الساعات  ميناء  ُعرف 

نماذج أنطوان.

ميزة التقويم األبدي
 Big Pilot’s Watch Perpetualمبتكرة تقنية  بميزة  ساعة  تتمتع 
Calendar Edition Antoine de Saint Exupéry التقويم األبدي. يقوم 
الساعات،  الــدقــائــق،  الــثــوانــي،  القمري،  الشهر  دورات  بعرض  األخــيــر  هــذا 

العروض  هــذه  تعمل  أرقـــام.  أربــعــة  فــي  والسنة  الشهر  الــيــوم،  الــتــاريــخ، 
أوتوماتيكياً مع األخذ في االعتبار مدة األشهر المختلفة إضافة إلى 

السنة الكبيسة حتى عام ٢١٠٠ دون الحاجة إلى أي تعديل.

ساعات ساعات IWCIWC جمال ورفاهية الماضي بأنامل مبدعي التحديث
مجوهرات الماجد أحد أهم الداعمين لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات..

جوهــرات، ي
 الدوليين.

والشغف  بالصناعة   ،١٥ ـــ  ال بعامه  المؤثر  ض 
عـــرض فــريــد لــمــجــمــوعــات أنــيــقــة مــن أرقــى 
لتصميم العالمية الرائدة، لهذا نحن نتفاءل 
عرض هذا العام في نسخته الخامسة عشرة 
لنجاح والسمعة الطيبة التي حققها المعرض 
ألن عناصر وأسباب النجاح هي األقوى من 
 المنطقة والعالم أجمع في هذه الظروف 

ن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
كــائــز الــمــعــرض ومـــن عــالمــاتــه الــفــارقــة 
قطرية وقالعها األبية لتضم في محتواه 
به  يشتهر  الــذي  الطبيعي  واللؤلؤ  فخمة 
ما  آخر  على  لالطالع  ارتياده  على  رض 

ية بالساعات والمجوهرات».
ظنا على مر األعوام السابقة من عمر 

ثقافة عالم المجوهرات والساعات  ي
األحــجــار  بين  المقارنة  وإتــاحــة  هــا 

األسعار،  في  البعض  بعضها  ف 
تكلفة  وتزيد  الــوزن  في  جران 
وهو الخصائص  بعض  ددها 

بثقافة  يتمتعون  الماجد  ت
من ناحية اإلبداع أو القيمة 
وهذه  وأسرع  أكثر  مات 
على  وســام  وهــذا  الكبار 

ذوي الثقافة العالية.
الروائع أفضل  من  حــدة 

تدعم ساعتين منها قصة 
والطيار أنطوان دو سانت 

IWC ي
Perpetual Calendar E

رائد الطيران أنطوان دي سانت  ة
فترة  فيها  وصف  المضيئة  يالي 
«تأخذ كل ثانية شيئاً معها».  ب
 األقصى للوقود، ومن المستبعد 
ور أحـــداث الــروايــة حــول كفاح 
دود، القوى الطبيعية، المشاكل 
كشف دار الساعات السويسرية 
بين  الشراكة  بداية  فمنذ  سمه.  ج

سانت دي  أنطوان  ومؤسسة  شافهاوزن  IWC
وحــزام البني  التبغ  بلون  الساعات  ميناء  ُعرف 

نماذج أنطوان.

ميزة التقويم األبدي
rpetualمبتكرة تقنية  بميزة  ساعة  تتمتع 

endar Edition Antoine de Saint Exupéry
الــثــ القمري،  الشهر  دورات  بعرض  األخــيــر  هــذا 
أرقـــام أربــعــة  فــي والسنة  الشهر  الــيــوم،  الــتــاريــخ، 
أوتوماتيكياً مع األخذ في االعتبار مدة األشهر الم
دون الحاجة إلى أي السنة الكبيسة حتى عام ٢١٠٠

 ،٢٠٠٥ عام في  اكسوبيري  ت
ميزات  كإحدى  العجل  جلد  م 

Big Pilot’s Watch Per
األبدي. يقوم Cale التقويم
الساعات،  الــدقــائــق،  ثــوانــي، 

العروض  هــذه  تعمل  م. 
مختلفة إضافة إلى 

ي تعديل.

ــســاعــات ــرات وال ــجــوه ــم ــم ال ــال ــا يــتــمــتــعــون بــثــقــافــة عــالــيــة فــي ع ــالؤن ــم ــمــعــرض نــجــح بــامــتــيــاز وع ــاجــد: ال ــم أحــمــد ال
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متابعـة- محمـد العشــري:

سعادته  عــن  الــمــاجــد  محمد  الــســيــد  عــّبــر 
والــذي  الماجد  جــنــاح  حّققه  الـــذي  بالّنجاح 
تـــرجـــم إلـــــى زيـــــــادة غـــيـــر مــســبــوقــة بــعــدد 
التمّيز  على  الباحثين  وحـــرص  الــزائــريــن، 
بالبحث في أروقة جناح الماجد، نظراً لوجود 
عالمات عالمّية تحظى بثقة العمالء وعّشاق 
عالم المجوهرات والساعات. وأضاف التمّيز 
يكمن في الّدّقة سواء في درجة الّدّقة أو في 
درجة ضبط الوقت بالّثانية لغرض االقتراب 
لألعمال  أثــر  أي  إخــفــاء  ينبغي  الــّدّقــة،  مــن 
الــمــلــمــوســة وعــنــدهــا لـــن يــتــبــّقــى إال ســاعــٌة 
ُمذهلٌة يقّدمها ُمبدعو ساعات برميجياني، 
حيث يتجّلى أصل تصميم الّساعة البيضاوّية 
تــســتــقــبــل  كـــمـــا   ،Ovale Pantographe
 Parmigiani فــلــوريــه  برميجياني  ورش 
االستثنائية  األغـــراض  من  عــدداً   Fleurier
خلق  منها  واحـــداً  ولكّن  الّساعات،  لصناعة 
الجيب  ساعة  إنها  الحماس.  من  هائالً  قدراً 
المجّهزة   ،١٧٨٠ لعام  تعود  التي  البيضاوية 
بنظام يوجد به مجّسان داخل كامة تحّرك 
عقارب تطول وتقصر. هذا العمل الفّذ يثير 
مــســاراتــه  تستكشف  الــتــي  الــمــشــاغــل  فــضــول 
الخاصة لمواجهة هذا التحّدي. فمن الواضح 
بداخلها  تحوي  التاريخية  الجيب  ساعة  أن 
 Parmigiani الحل. أخذ برميجياني فلوريه
Fleurier على عاتقة مهمة نقلها إلى ساعة 
يد مع األخذ في االعتبار مدى تعقيد اآللية 
الــخــاصــة بــالــســاعــة نـــظـــراً ألنــهــا تــتــخــذ عــدة 
أوضــــاع طــــوال الــنــهــار. يــكــمــن الــتــحــدي في 
إيجاد تناغم تام بين وزن المكّونات واّتزان 

النظام واعتمادية الساعة.
 Ovale ـــــل  ـــــمـــــودي ـــــل ل اآلخــــــــــــر  الــــــــســــــــّر 
المرونة  إعطائه  في  يكمن   Pantographe
فــضــالً عـــن قـــوة تــصــمــيــمــه، حــيــث تــتــحــّرك 
ــعــنــاصــر  ـــعـــقـــارب وال ـــات. ال ـــمـــكـــّون جــمــيــع ال
حركة  في  عنصراً   ٣٠ من  أكثر  المتحركة 
نشعر  الساعة،  مينا  إلى  ننظر  عندما  دائمة. 
يكون  أن  يمكن  شــيء  ال  ولكن  ساكنة.  أنها 
أقـــّل مــصــداقــيــة. ال يــوجــد إال مــعــدن واحــد 
فقط، سبيكة األلمنيوم بقاعدة الماغنسيوم 
الُمستخدم في صناعة السيارات، هو الوحيد 
الذي يلّبي المتطلبات التي يتم فيها استبعاد 

الجمودية. 
عــنــصــر مــعــّقــد آخـــر فــي الــمــعــادلــة، زّود 
 Parmigiani Fleurier برميجياني فلوريه
هـــذا اإلبــــداع الــجــديــد بــآلــيــة حــركــة مصّنعة 
بالكامل من الذهب الوردي. وبذلك يسّجل 
هذا الموديل نفسه في خّط سلسلة الساعات 
التي سمحت للمشاغل بتطوير مهارة خاّصة. 
كانت  الذهب  لعنصر  بالنسبة  الطرق  قابلية 
الساعة.  هــذه  لتصنيع  بالنسبة  كبيراً  عائقاً 

على  والحصول  والنحت  الصقل  عن  فضالً 
ـــأدوات  ب الــُمــلــتــصــق  للمعدن  األّخــــاذ  الــبــريــق 
تقنيات  استخدام  تطّلب  الذي  األمر  العمل، 
 Ovale غير مسبوقة. آلية الحركة للموديل
طــاقــة  بــاحــتــيــاطــي  تــتــمــتــع   Pantographe

تشغيل مقداره ٨ أيام.
بمؤّثر  مصنوعة  بــزخــرفــة  الــســاعــة  مينا 
والتطّور  التعقيد  مدى  تبين  الشعير»  «حبة 
الساعة.  في  الّدقة  مــدى  إلظهار  بــذل  اّلــذي 
الـــمـــؤّشـــرات الـــتـــي حــلــت مــحــل الــمــؤشــرات 
ثـــراًء  تعطيه  الــســابــق  بــالــمــوديــل  الــمــطــبــوعــة 
لكل  التشغيل  طاقة  احتياطي  أّخــاذاً.  وبريقاً 
موضع  عند  للتاريخ  كبيرة  وفتحة  قــرص 

الساعة ٦ تكمل مينا الساعة المّتزنة.
إبزيم  مع   Hermès بسوار  تــوريــده  ويتّم 
الموديل  ويأتي  الــوردي،  الذهب  من  بلسان 
Ovale Pantographe بإصدار محدود من 

٥٠ ساعة.
 Parmigiani ـــه  ـــوري فـــل بـــرمـــيـــجـــيـــانـــي 

Fleurier
تحمل الدار اسم مؤسسها، صانع الساعات 
 Michel بــرمــيــجــيــانــي  مــيــشــيــل  والـــمـــرمـــم 
الفاخرة  للساعات  دار  وهي   ،Parmigiani
بدأت نشاطها في عام ١٩٩٦ بمدينة فلوريه 
 Val-de-Travers مقاطعة  في   Fleurier
منحها  التي  االستقاللية  وتتجّلى  بسويسرا. 
اإلنتاج  عملية  فــي  الساعات  صناعة  لمعقل 
فــريــدة.  إبـــداع  حــريــة  مــع  بحرفية  المتقنة 
منذ عشرين عاماً، يستقّر توقيع برميجياني 
داخـــل   Parmigiani Fleurier فــلــوريــه 
وجودها  ترّسخ  باالحترام  جديرة  ساعات 
تشكل  وهي  الساعات.  صناعة  تقاليد  داخــل 
 Michel برميجياني  ميشيل  حياة  ملخص 
معه  يعملون  مــن  وموهبة   ،Parmigiani
والّتحف  المشاغل  بين  الــخــاّصــة  والــعــالقــة 
الــفــنــيــة مـــن الــمــاضــي الــتــي تــشــّكــل مــصــدراً 

لتصّور الُمستقبل بكّل جرأة.

برميجياني فلوريه آلية الحركة من
الذهب ومينا الساعة منقوشة كحبيبات الشعير

جناح مجوهرات الماجد ... التميز يكمن في الدقة 

والــرفــاهــيــة الــتــمــّيــز  ــن  ع للباحثين  بــوصــلــة  الــمــاجــد  مــجــوهــرات  ــاح  جــن ــمــاجــد:  ال محمد 
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تاغ هوير تكشف النقاب عن تشكيلتها من الساعات لموسم تاغ هوير تكشف النقاب عن تشكيلتها من الساعات لموسم ٢٠١٨٢٠١٨
جناح مجوهرات الماجد يحظى بإعجاب زوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

ــــة عـــشـــرة ــــس ــــام ــــخ ــــــي نـــســـخـــتـــه ال ـــــــــجـــــــــازات ف ــــرة اإلن ــــي ــــس ـــــل م ـــــم ـــــمـــــعـــــرض أك جــــمــــيــــل الــــــمــــــاجــــــد: ال

كتب - محمـد العشــري:

حــظــي جـــنـــاح مـــجـــوهـــرات الــمــاجــد 
الــــدوحــــة  مــــعــــرض  زوار  بــــإعــــجــــاب 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات فــي نسخته 
عشاق  أمتع  أن  بعد  عــشــرة،  الخامسة 
بعالمات  والساعات  المجوهرات  عالم 
حصرية  تــشــكــيــالت  تــعــرض  إبــداعــيــة 
سقف  تحت  عنه  الكشف  تــم  مــا  منها 
مــجــوهــرات الــمــاجــد، هـــذا وقـــد صــّرح 
السيد جميل الماجد بأن المعرض هذا 
واإلنجازات  النجاح  مسيرة  أكمل  العام 
المعارض  روزنــامــة  على  وضعته  التي 
العالمية كأحد أهم المعارض التي يتم 
حصرية  عالمية  عالمات  تدشين  فيها 
تحت سقف المعرض، كما أن اهتمام 
صـــاحـــب الــســمــو وحــكــومــتــه الــرشــيــدة 
ضـــاعـــف مــــن الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــشـــركـــات 
ــعــارضــة بــصــفــة عــامــة ومــجــوهــرات  ال
نحرص  حيث  خــاصــة،  بصفة  الماجد 
عـــلـــى طـــــرح أحــــــدث االبــــتــــكــــارات فــي 
ومنها  والــســاعــات،  المجوهرات  عالم 
هوير»  عالمة «تــاغ  المثال  سبيل  على 
تشكيلتها  عـــن  الــنــقــاب  كــشــف  والـــتـــي 
معرض  خــالل  الساعات  مــن  الجديدة 
الدوحة للساعات والمجوهرات، وأمام 
مجموعة مختارة من الحضور. ويمّثل 
بالنسبة  الـــمـــرأة  لتكريم  عــامــاً   ٢٠١٨
تضّم  حيث  السويسرية،  الساعات  لــدار 
«كونيكتيد  نــمــوذج  الــجــديــدة  التشكيلة 
موديوالر ٤١» الذي تم إصداره مؤخراً 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــحــضــور الــمــرهــف 
لــلــســيــدات، إلـــى جــانــب ســاعــات «لينك 
دايــمــونــد ٤١ مــم» ونــمــوذج «فــورمــوال 
للفك  قابل  بــحــزام  المتألق  لــيــدي»   ١
مصمم  وهــيــكــل  والــتــركــيــب 
لـــــعـــــاشـــــقـــــات عــــالــــم 
كما  السرعة. 

ــــضــــاً عـــلـــى ابـــتـــكـــار  تــشــتــمــل الـــقـــطـــع أي
المتصلة  الــســاعــات  مــن  هــويــر»  «تــــاغ 
موديوالر  «كونيكتيد  أمثال  باإلنترنت 
الخاص  عــلــي»  «محمد  وإصــــدار   «٤٥

بمنطقة الشرق األوسط.
  ساعات «كونيكتيد موديوالر ساعات «كونيكتيد موديوالر ٤١٤١»»

الـــدوحـــة  مـــعـــرض  زوار  ســيــتــمــكــن 
اكتشاف  مــن  والــســاعــات  للمجوهرات 
الفخامة  مميزات  بين  التالقي  معنى 
السويسرية  الساعات  لصناعة  العريقة 
وادي  لمنطقة  الــمــتــطــورة  والــتــقــنــيــات 
الــســيــلــيــكــون والـــتـــي تـــم االســتــعــانــة بها 
البـــتـــكـــار ســلــســلــة نـــمـــاذج «كــونــيــكــتــيــد 
موديوالر»، ومن بينها اإلصدار الجديد 
ناعم  بتصميم  المتألقة  الساعات  مــن 
يليق بالسيدات تم ابتكاره تحت عنوان 

«كونيكتيد موديوالر ٤١». 
وتــقــدم هــذه الــنــمــاذج مــن إبــداعــات 
الصناعة  عــن  يــحــتــذى  مــثــاالً  الــعــالمــة 
الــســويــســريــة الــحــصــريــة، وتــعــكــس في 
أبعادها اندماجاً فريداً لمفهوم معياري 
غــايــة فـــي الـــذكـــاء يــجــّســد مــكــانــة «تـــاغ 
هــويــر» الــريــاديــة فــي قــطــاع الــســاعــات 
الـــســـويـــســـريـــة الــــفــــاخــــرة الــــتــــي تــتــصــل 

باإلنترنت.
وتــــتــــمــــيــــز أحــــــدث 
اإلصـــــــــــــدارات 
مـــــــــــــــــــن 
هـــــــــــــذه 
الساعة 

بــتــفــاصــيــل مــبــتــكــرة غــايــة فـــي الــتــفــرد 
والتميز، مع ُقطر أصغر من نظيراتها 
الجديدة  األلـــوان  من  مميزة  وتشكيلة 
الُمتاحة، لتشّكل إضافًة قّيمًة إلى سلسلة 
الساعات الذكية الخاصة بالعالمة. كما 
حقيقياً  يــقــدم هـــذا الــنــمــوذج انــعــكــاســاً 
لــلــســاعــات الــذكــيــة الــفــاخــرة، بتصميم 
ينسجم  أنيق  بأسلوب  صياغته  أعيدت 
مع مفردات األنوثة المرهفة وال يتخلى 

عن خطوطه الفنية الجريئة.

الكشف عن كامل التشكيلةالكشف عن كامل التشكيلة
مـــن الـــمـــقـــرر أن يــتــم الــكــشــف عن 
كــامــل قــطــع الــتــشــكــيــلــة لــمــوســم ٢٠١٨ 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  ضمن 
ســاعــات «لينك  فيها  بــمــا  والــســاعــات، 
المخصصة  كــرونــوجــراف»   ١٧ كاليبر 
لــلــرجــال، ونــمــوذج «لينك دايــمــونــد ٤١ 
مــم» إضــافــة إلــى «فــورمــوال ١ ليدي» 
للسيدات.  وسيحظى الحضور بفرصة 
ساعات  نسختي  على  لالطالع  حصرية 
و»لينك  كرونوجراف»  كاليبر  «لينك 
دايموند ٤١ مم» حيث تلتقي مفردات 
األناقة والراحة في مساٍر واحد. وتشّكل 
الفاخر  بحضورها  العملية  القطع  هذه 
عن الريادة في التصميم  حقيقياً  مثاالً 

واألناقة الدائمة.
كاليبر  «لينك  ســاعــات  تتألق  حيث 
الــذي  الشهير  بسوارها  كــرونــوجــراف» 
حلقات  مــع  الــفــور  على  تمييزه  يمكن 
يقدم  مــا   ،S الــحــرف شكل  على  ربــط 
يمنح  مــريــح  ســــواٍر  مــع  الفــتــاً  تصميماً 
مــرتــديــه الــطــاقــة واالنــســجــام مــع بيئة 
الــعــمــل، خــاصــًة مــع أبــعــاد الـــســـوار التي 
لتمنح  حلقاتها  جوانب  كل  في  تستدير 

بالنعومة  اســتــثــنــائــيــاً  شـــعـــوراً  الــمــعــصــم 
والراحة.

وبـــــدورهـــــا تــحــفــل ســــاعــــات «لــيــنــد 
خــالب  أنــثــوي  بتصميم   «٤١ دايــمــونــد 
تزهو  حيث  بالفخامة،  تنبض  إلطاللة 
الــحــلــقــة الــعــلــويــة والــمــيــنــاء والــصــفــوف 
بترصيعات  الــســوار  مــن  األولـــى  الثالثة 
مشرقة من األلماس. وتسمح تفاصيل 
خاصًة  وضــوحــاً،  أكــثــر  بــقــراءة  الساعة 
والميناء  مم   ٤١ البالغ  العلبة  قطر  مع 
إلى  إضافة  اللؤلؤ،  عــرق  من  المصنوع 
١٢ حجر ألماس بقطر ١٫٦٠ مم تزين 
الحلقة  تجمع  بينما  الــوقــت،  تقسيمات 
تضّم  التصاميم  من  اثنين  بين  العلوية 
قاعدة بشكل الوسادة مع حلقة مضافة 
وتمنح  ماسياً.  حجراً   ٥٤ عليها  يستقّر 
في  غاية  تجربًة  مرتديها  الساعة  هذه 
الذي  التصميم  هذا  مع  والتفرد  المتعة 

يولي اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل. 
ـــهـــا، تـــعـــكـــس ســــاعــــات  ومـــــــن جـــهـــت
بأسلوب  الــشــغــف  لــيــدي»  «فـــورمـــوال ١ 
الـــحـــيـــاة الـــســـريـــعـــة وأجـــــــــواء ســبــاقــات 
الــســيــارات داخــــل الــحــلــبــة أو خــارجــهــا. 
ويــتــألــق الــنــمــوذج بــخــطــوط فــنــيــة هي 
صـــارمـــة بــمــا يــنــاســب أجــــــواء الــعــمــل، 
السهرة  أزيـــاء  مــع  ينسجم  بما  وأنــيــقــة 
وذلــك  الــيــومــي،  لالستعمال  ومــريــحــة 
بفضل مكوناتها العصرية التي طورتها 
الــعــالمــة مــن مــــادة الــخــزف خصيصاً 
الملونة.  الساعات  من  المجموعة  لهذه 
كما يمّثل الحزام القابل للفك والتبديل 
ــــرز الــمــمــيــزات األســاســيــة الــجــديــدة  أب
لهذا الموديل، ما يتيح إمكانية االنتقال 
مــن اإلطــاللــة الــريــاضــيــة إلـــى الحضور 
وتمنح  بسيطة.  زر  بكبسة  الكالسيكي 
خــاصــيــة اخــتــيــار األلـــــوان والـــمـــواد هــذه 
من  تخلو  ال  عملية  ســمــات  التشكيلة 
األناقة العصرية التي تليق بطبيعة الحياة 
المميزة للسيدات العمليات. ومن ناحية 
أخـــــرى، تــعــطــي الــصــيــاغــات الــجــديــدة 
واألحــزمــة  والــمــيــنــاء  والـــمـــواد  للهيكل 
النموذج  هــذا  على  االنتعاش  من  لمسًة 
كما  هــويــر».  ساعات «تــاغ  من  الشهير 
تحمل كافة التفاصيل الخاصة باإلصدار 
الـــجـــديـــد مــــن ســــاعــــات «تــــــاغ هـــويـــر» 
السمات المميزة لسلسلة «فورموال ١»، 
إذ تمت إعــادة صياغتها ضمن خطوط 
وتحافظ  الحديث  العصر  بأناقة  تحفل 
على الطابع الكالسيكي والتراث العريق 

لطراز «فورموال ١».
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