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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

ــــفــــردان فـــي الــنــســخــة  تـــشـــارك مـــجـــوهـــرات ال
الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات 
ــــفــــردان فـــي تـــاريـــخ  والـــســـاعـــات بـــأكـــبـــر جـــنـــاح ال
مشاركتها في المعرض والذى يمتد على مساحة 
65 شركة عالمية تقدم  3800 متر مربع  ويضم 

وتواصل  والساعات،  المجوهرات  موديالت  أرقى 
القطري  السوق  في  ريادتها  الفردان  مجوهرات 
وتــعــتــبــر ضـــمـــن األفــــضــــل فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

األوسط.
صــنــاعــة  دور  أكـــبـــر  الـــــفـــــردان  جـــنـــاح  ويـــضـــم 
على  ومنها  العالم  حــول  والــســاعــات  المجوهرات 
Vacheron Con- الحصر،  وليس  المثال  سبيل 
stantin   وهي أقدم شركة في العالم في تصنيع 
واحد عن التصنيع  الساعات والتي لم تتوقف يوماً 
حــتــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة األولـــــي والــثــانــيــة، 
وساعات Vacheron Constantin   الوحيدة في 
كما  جنيف،  جــودة  ختم  عليها  يوجد  الــذي  العالم 

و  ،Chopard الــفــردان،  جناح  فــي  أيضا  يــشــارك 
Chaumet ، و Girard Perregaux  والتي تعتبر 
،بــاإلضــافــة  العالمية  الــشــركــات  أهـــم  مــن  واحـــدة 
تمثل  ـــتـــي  وال الــعــريــقــة    Faberge شـــركـــة  إلــــى 
وهي  البيض  بتصنيع  روسيا  في  مشهورة  عائلة 
اآلن دخــلــت فــي مــجــال الــســاعــات والــمــجــوهــرات، 
 DE GRISOGONO، شــركــات   إلــى  بــاإلضــافــة 

..CORUM ، DIOR ،FRANCK MULLER
جناح  فــي  العربية  الــمــجــوهــرات  قسم  ويتميز 
الفردان باإلبداع في تطوير تصاميم المجوهرات 
التقليدية العربية األصيلة، خاصة مع خفة وزنها 
وتــصــامــيــمــهــا الــعــصــريــة الــجــمــيــلــة الــمــتــنــاغــمــة مع 
العربية  المجوهرات  وتحافظ  التراثية.  قيمتها 
فــي جــنــاح الــفــردان على الــتــراث وتــواكــب التطور 

والحداثة وتناسب الصغار والكبار.
جناح  مفاجآت  أبــرز  غــادة  مجوهرات  وتعتبر 
والساعات،  المجوهرات  معرض  خــالل  الــفــردان 
حيث  تنافس أفضل شركات صناعة المجوهرات 
األوروبية من حيث الجودة والتصاميم واألسعار، 

وتستحوذ على اهتمام جمهور المعرض.

مجوهرات الفردان عنوان الفخامة واألصالة والحداثةمجوهرات الفردان عنوان الفخامة واألصالة والحداثة
الشركة تواصل ريادتها في قطر والشرق األوسط

ــــرات ــــجــــوه ــــم ال ـــــرض  ـــــع م خــــــــالل  الــــــــفــــــــردان  ـــــاح  جـــــن ــــــي  ف ــــــشــــــارك  ت عــــالــــمــــيــــة  ـــــة  شـــــرك ــــرات  ــــجــــوه ــــم ال ـــــرض  ـــــع م خــــــــالل  الــــــــفــــــــردان  ـــــاح  جـــــن ــــــي  ف ــــــشــــــارك  ت عــــالــــمــــيــــة  ـــــة  شـــــرك  ٦٥٦٥
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كتب ـ عاطف الجبالي:

أبـــــرز  أحــــــد   Chopard تــــقــــدم 
ـــشـــركـــة  الــــــــوكــــــــاالت الـــــحـــــصـــــريـــــة ل
ــــــــفــــــــردان، أحــــــدث  مـــــجـــــوهـــــرات ال
مــنــتــجــاتــهــا فـــي الــنــســخــة الــخــامــســة 
عــــــشــــــرة مـــــــن مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
مظلة  تحت  والساعات  للمجوهرات 
جــنــاح الـــفـــردان الــــذي يــضــم أحـــدث 
الــصــيــحــات فـــي عــالــم الــمــجــوهــرات 
ـــــدار  والــــســــاعــــات، وقـــــد تـــأســـســـت ال
 ١٨٦٠ عــام  فــي  العريقة  السويسرية 
مــــن قـــبـــل لـــويـــس أولــــيــــس شـــوبـــارد 
الـــمـــنـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة تـــعـــشـــق فــن 

الساعات. صناعة 

وتــــشــــارك مـــجـــوهـــرات الـــفـــردان 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 
ـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة  وال
عــــشــــرة بـــأكـــبـــر جــــنــــاح فـــــي تـــاريـــخ 
مــشــاركــات الــشــركــة فــي الــمــعــرض، 
ويــتــمــيــز جــنــاح الـــفـــردان األكــبــر في 
الـــمـــعـــرض بـــوجـــود أعـــــرق شــركــات 

والساعات.  المجوهرات 
على  الــــفــــردان  جـــنـــاح  ويــســتــحــوذ 
بفضل  الــمــعــرض  جــمــهــور  اهــتــمــام 
الــســمــعــة الــطــيــبــة والـــتـــاريـــخ الــعــريــق 
الذي تتمتع به الشركة نتيجة النجاح 
المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث 
مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

ـــائـــن  والـــــتـــــي تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات زب
الـــشـــركـــة، مـــا يــجــعــلــهــا الــوجــهــة 

الــمــجــوهــرات  اقــتــنــاء  لمحبي  األولـــى 
والـــســـاعـــات مـــن عـــالمـــات تــجــاريــة 

عالمية. حصرية 
ونـــــظـــــراً لـــتـــمـــيـــزهـــا الـــكـــبـــيـــر فــي 
تــقــديــم كــل مــا هــو جــديــد وحرصها 
العريق  التراث  على  المحافظة  على 
ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضحت 
الطليعة  فــي  الـــفـــردان   مــجــوهــرات 
تضع  والــتــي  الــمــتــطــورة  بمفاهيمها 
عـــمـــالءهـــا فـــي صــــــدارة أولـــويـــاتـــهـــا، 
ويــمــثــل جــنــاح الــفــردان فــي معرض 
للمجوهرات  الــدوحــة 

والــــــســــــاعــــــات خـــــيـــــر شــــــاهــــــد عـــلـــى 
اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة الــمــبــنــيــة على 

زبائنها. ثقة 
تــركــيــز  أن  بــــالــــذكــــر  والــــجــــديــــر 
البداية  فــي  ُمنصباً  كــان   Chopard
عــلــى جــــودة الـــســـاعـــات وُعـــــرف عن 
لــــويــــس شــــــوبــــــارد أنـــــــه كـــــــان يـــقـــوم 
على  واإلشــــراف  الــســاعــات  بتصميم 
حظيت  وبــعــدهــا  بــنــفــســه،  صناعتها 
لتصاميمها  الــعــامــة  بــثــقــة  شـــوبـــارد 

وجودتها.  الرائعة 
سمعة  شــوبــارد  شــركــة  وحــقــقــت   

ــــــة  ــــــمــــــي عــــــال

الساعات  أفخر  صانعي  بين  بــاهــرة 
أن  إلــى  الــعــقــود  عبر  تقنية  وأعــالهــا 
الخبير  المجوهرات  تاجر  اشتراها 
شوفيله  حلم  وكـــان  شوفيله.  كـــارل 
بالمجوهرات  الخاصة  شركته  جمع 
مــــع شــــوبــــارد تـــحـــت مــظــلــة واحـــــدة 
والــــتــــقــــدم تــقــنــيــا وفـــنـــيـــا وبــالــطــبــع 
مضماري  فــي  األمــــام  إلـــى  تــســويــقــًيــا 

الساعات. وصناعة  المجوهرات 
ال  شــوبــار  مبتكرات  عــن  الــحــديــث 
إلى  اإلشـــارة  دون  مــن  حتما  يكتمل 
الـ  مثل  روائــعــهــا  مــن  الــجــديــد  الجيل 
والــســاعــات  تــويــســت“  ســـي  يـــو  ”إل 

روائعها  وكذلك  البديعة.  المعقدة 
النسائية المرصعة بالمجوهرات 

وخاصة  النفيسة 

الــطــرازات  تلك  سيما  وال  األلــمــاس, 
ميناء  فوق  السابحة  األلماسات  ذات 
شوبار  نمو  وتيرة  كانت  لقد  الساعة. 
من  أســرع  الباهر  ونجاحها  السريع 
ـــســـوق كــكــل والــمــثــيــر  ـــيـــرة نــمــو ال وت
العريقة  الماركة  هذه  أن  لإلعجاب 
ــــرغــــم مــن  ــــال نـــجـــحـــت فـــــي ذلـــــــك ب
وملكيتها  استقاللها  على  محافظتها 

العائلية.

  رائدة صناعة الساعات الفاخرة واألنيقةرائدة صناعة الساعات الفاخرة واألنيقة
مجوهرات الفردان الوكيل الحصري للدار في السوق القطري
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 Collection مــفــهــوم  يــســّلــط 
مــن   Excellence Platine
فـــاشـــرون كــونــســتــانــتــيــن الــضــوء 
على نجم دائم في عالم صناعة 
وهو  أال  الميكانيكية،  الساعات 
ساعة  أّن  كما  الكامل.  التقويم 
Traditionnelle الجديدة هذه 
ذات التصميم الكالسيكي األنيق 
مزّودة بمعايرة من صنع الدار، 
وهــــي مــصــنــوعــة بــالــكــامــل من 
خياطة  إلـــى  وصــــوالً  الــبــالتــيــن، 
الــحــزام. ويــتــأّلــف هــذا اإلصـــدار 
الــحــصــري الــمــحــدود مـــن ١٠٠ 

فردياً. ترقيماً  مرقمة  ساعة 
ومـــن   ،٢٠٠٦ عــــــام  ومــــنــــذ 
 Collection مـــفـــهـــوم  خـــــالل 
تــقــّدم   ،Excellence Platine
كــونــســتــانــتــيــن  فـــــاشـــــرون  دار 
لــهــواة اقــتــنــاء الــســاعــات ســاعــات 
ممّيزة تتنّوع ما بين الموديالت 
األبسط وتلك األكثر تعقيداً، في 
الميزة  أّما  محدودة.  إصدارات 

الراقية  التشكيلة  لهذه  الجمالية 
المصنوعة  الــعــلــبــة  فــي  فتتمّثل 
والــقــرص   ،٩٥٠ الــبــالتــيــن  مـــن 
يحمل  الـــذي  بــالــرمــل  الــمــســفــوع 
بين  الــــســــّري   «Pt٩٥٠» نــقــش 

و٥،   ٤ ـــســـاعـــة  ال
القابل  واإلبــزيــم 
لــــلــــطــــّي، وحــتــى 
خــيــاطــة الــحــزام 
الــــمــــصــــنــــوع مــن 
جــــلــــد الـــتـــمـــســـاح 
األزرق  بـــالـــلـــون 
الـــــــــــــــــــداكـــــــــــــــــــن. 
وبــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة 
الـــعـــرض الــســابــق 
لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــرض 
للساعات  الدولي 
 SIHH الفاخرة 
يـــّتـــخـــذ   ،٢٠١٨

الـــتـــقـــويـــم الــــكــــامــــل، وهـــــو أحـــد 
فائدة  األكثر  الساعات  تعقيدات 
المبّسطة  األناقة  لمسات  ورقياً، 
 ،Traditionnelle لمجموعة 

الثمين. بالمعدن  مقترنة 

ووضوح بساطة 
 Traditionnelle تضّم ساعة
الجديدة   complete calendar
كــــاّفــــة خـــصـــائـــص مــجــمــوعــتــهــا 
األنيقة. وهي عبارة عن تجسيد 
لتقاليد  عــصــرّي 
الساعات  صناعة 
الـــــــراقـــــــيـــــــة فـــي 
ينعكس  جنيف، 
مــن خـــالل عــدٍد 
مـــن الــتــعــقــيــدات 
الــمــجــتــمــعــة فــي 
إطــــــــار تــصــمــيــم 
كـــــــالســـــــيـــــــكـــــــي. 
عــلــبــة ووصـــالت 
مــــــــــعــــــــــدنــــــــــّيــــــــــة 
«مــــــتــــــدّرجــــــة»، 
ــــبــــة  ظــــــــهــــــــر عــــل
مــــحــــّزز، دائــــرة 
حديدية،  سكة  شكل  في  دقائق 
عــــقــــارب لـــلـــســـاعـــات والـــدقـــائـــق 
وعالمات  «دوفــيــن»،  بتصميم 
ـــتـــحـــديـــد الـــــوقـــــت مـــــن طـــــراز  ل
«bâtons de Genève»: جميع 

ـــرمـــوز الــجــمــالــيــة لــمــجــمــوعــة  ال
فــي  تـــبـــرز   Traditionnelle
ـــضـــاف إلــيــهــا  هــــذه الـــســـاعـــة، ويُ
 Excellence Platine طــابــع 

الممّيز.  الحصرّي 
ـــعـــرض الــمــبــّســط  ويــتــمــّيــز ال
ـــــهـــــذه الـــــســـــاعـــــة بــــالــــعــــقــــارب  ل
الذهبية  الــســاعــات  ومـــؤشـــرات 
مع  تماماً  تتالءم  التي  النافرة، 
األرقــــام الــعــربــيــة الــزرقــاء التي 
تزّين مؤّشر التاريخ وغيره من 
مـــؤشـــرات الــتــقــويــم، فـــي حين 
البالتيني  الــقــمــر  قـــرص  يُـــعـــّزز 

فـــــــرادة هـــــذا الــــمــــوديــــل. أّمــــا 
والوضوح  البصري  الــتــوازن 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــرص 
فــيــضــمــنــهــمــا الــتــنــســيــق 
ـــــــادي  ـــــــي ــــــر االعـــــــت غــــــي
ـــي  لــــمــــوقــــَعــــي فـــتـــحـــتَ
على  والــشــهــر،  الــيــوم 
أطــراف الــقــرص، في 
حـــيـــن يــشــيــر عــقــرب 
رفيع  أزرق  مـــركـــزّي 

التاريخ. إلى 

TraditionnelleTraditionnelle تعرض ساعات تعرض ساعات
 مصنوعة بالكامل من البالتين..وتقدم عرضاً دقيقاً ألطوار القمر

العلبة 
مصنوعة من 

البالتين ٩٥٠ 
واإلبزيم قابل 

للطّي
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على   Girard-Perregaux تــســتــحــوذ   
التي  الفاخرة  الساعات  شــراء  راغــبــي  اهتمام 
المتوقع  ومن  واألناقة،  المنتج  بجودة  تتميز 
أن تحقق الدار مبيعات قوية خالل مشاركتها 
في النسخة الخامسة عشرة بمعرض الدوحة 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات، حــيــث 
Girard- تــــــشــــــارك 

الــفــردان  مجوهرات  جناح  فــي   Perregaux
الوكيل الحصري للدار في دولة قطر.

ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو 
التراث  على  المحافظة  على  وحرصها  جديد 
الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضحت 
بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان  مجوهرات 
صــدارة  فــي  عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة 
ـــفـــردان  أولـــويـــاتـــهـــا، ويــمــثــل جـــنـــاح ال
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 
ـــــســـــاعـــــات خــــيــــر شـــــاهـــــد عــلــى  وال
المبنية  الــشــركــة  إســتــراتــيــجــيــة 

على ثقة زبائنها.
ـــنـــت  وأعـــل هـــــــذا   
Girard- دار 
 Perregaux
تقديم  عن 

مجموعة  طــــرح  بــعــد   Laureato الـــمـــوديـــل 
محسنة من الكرونوغرافات. ويظهر الموديل 
في  وبـــراعـــة  قـــوة  أخــــرى  مـــرة   Laureato
طرحت  التي  األيقونية  الساعة  هــذه  تصميم 
والمنتظر  طبيعي  كــامــتــداد   ١٩٧٥ عـــام  فــي 
الرياضية  التشكيلة  هــذه  مــن  الصبر  بــفــارغ 

بالغة األناقة. 
لالستخدام  مصممة    Laureato ساعات 
الــيــومــي الــطــبــيــعــي والــمــتــســم بـــالـــراحـــة، يُــعــد 
ساعة   Laureato فــئــة  مــن  الــكــرونــوغــراف 
استثنائي،  نــحــو  عــلــى  االســتــعــمــاالت  مــتــعــددة 
حيث إنها مكسوة بالكامل بالفوالذ أو الذهب 
الوردي ومتوفرة بجسم ساعة مقداره ٤٢ أو 
وتتميز  للميناء.  ألــوان  بثالثة  وتتميز  مم   ٣٨
مناسبة  على  بقدرتها  الــكــرونــوغــراف  ساعة 
جــمــيــع األحـــــداث الــيــومــيــة الــتــي يــتــعــرض لها 
الرجل األنيق المتصف بذوق رائع، حيث إنها 
غير  أو  األنــيــقــة  الــمــالبــس  جميع  مــع  تتناسب 

الرسمية.
 Girard-Perregaux شـــركـــة  قـــامـــت 
حركة  بآلية  الــرمــزي  الساعة  جسم  بتزويد 
وهي  ذاتــي  بملء  تتميز  التي  الــكــرونــوغــراف 
مجهزة بعدادين ومؤشر ثواٍن صغير وكذلك 
الكرونوغراف  وتتميز  التاريخ.  لعرض  وضع 
األزرار  وتـــفـــعـــيـــل  كـــبـــيـــر  طــــاقــــة  ـــمـــخـــزون  ب
ضبط  ضــمــان  وكــذلــك  بسالسة  االنضغاطية 
الوقت بدون أخطاء. وتكتمل روعة خصائص 
هـــذه الــســاعــة بــفــضــل وجــــود لــمــســات نهائية 

 Côtes de» نموذجية بما في ذلك الشطب
حيث  المستقيم،  والتجزيع   «Genève

فــي السمات  يــأتــي كــل ذلـــك مــتــأصــالً 
شركة  داخــل  المصقولة  المتعددة 

.Girard-Perregaux
ويــأتــي الــكــرونــوغــراف 

 Laureato فئة  من 
بالسمات  مــزوداً 

ــهــائــلــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا جــمــيــع مـــوديـــالت  ال
السمات  هــذه  وتعتمد  األخــــرى.   Laureato
الحصرية على الجينات الوراثية التي ساعدت 
الجمالية،  التفاصيل  في  التطورات  ظهور  في 
تطوير دون تغيير في روحها األصيلة وذلك 
الساعة  تتميز  الماضية.  عــامــاً   ٤٣ مــدار  على 
الشكل  ثــمــانــي  مــصــقــول  بـــإطـــار   Laureato
أي  مدمجة،  ساعة  علبة  على  مركب 

دون عروات أو حلقات.

سـاعـات   ..إبـداع بالحدود 
  تعرض حصرياً في جناح الفردان
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 FRANCK MULLER تمثل 
لــصــنــاعــة الـــســـاعـــات ضـــمـــن أبــــرز 
ـــفـــردان  الــمــشــاركــيــن فـــي جـــنـــاح ال
من  عــشــرة  الــخــامــســة  النسخة  فــي 
ــلــمــجــوهــرات  ــــدوحــــة ل مـــعـــرض ال
تستحوذ  أن  ويــتــوقــع  والـــســـاعـــات، 
الـــــدار الــســويــســريــة الــشــهــيــرة على 
وتــعــود  الـــمـــعـــرض.  زوار  اهـــتـــمـــام 
 FRANCK MULLER نـــشـــأة 
فــي ســويــســرا حيث مــوطــن اإلبـــداع 

والـــتـــصـــمـــيـــم 
الـــــراقـــــي 

إلــــى 

 ١٩٥٨ عام  ولد  الــذي  مولر  فرانك 
الثقافات  مــتــعــددة  بيئة  فــي  ونــشــأ 
بالمعدات  خــاص  اهتمام  له  وكــان 
اآللــيــة والــصــنــاعــات الــدقــيــقــة ولــم 
الشاب  بدأ  حتى  طويل  وقت  يمض 
في  اآلالت  كـــل  بــتــفــكــيــك  فـــرانـــك 
وخالل  ليدرس ”قلوبها“..  المنزل 
سنوات مراهقته أخذ يجمع أدوات 
ـــتـــي يــشــتــريــهــا  الـــفـــلـــك الـــقـــديـــمـــة ال
الـــرخـــيـــصـــة  األدوات  ســــــوق  مـــــن 
البد  بأنه  شعر  حتى  والمستعملة، 
أن ينتقل إلى المرحلة الثانية. وفي 
عام ١٩٨٣، وبعد أشهر من البحث 
قدم  الصغيرة،  اآللية  واالختبارات 
اليد  ساعات  بكبرياء  مولر  فرانك 
جميعها  وتقدم  األولــى، 

خاصة  مزايا  ذات  متحركة  قطعا 
مــن ابــتــكــاره بــالــكــامــل، وفـــي عــام 
يــدعــوه  الـــــذي  الـــرجـــل  كــــان   ١٩٨٩
صناعة  ”عــبــقــري  اآلن  مــنــافــســوه 
ســـاعـــة الـــيـــد“ واالســـــم األلـــمـــع في 

ســـــــويـــــــســـــــرا قـــد 
امــتــلــك امــتــيــاز 
”ســــاعــــة الــيــد 
األكـــــــــــــــثـــــــــــــــر 

في  مــزايــا 
ـــعـــالـــم“،  ال
وكــــــانــــــت 

هــــــــــذه 

الـــســـاعـــة فــــريــــدة بـــكـــل الــمــقــايــيــس 
وبـــاعـــتـــراف الــمــنــافــســيــن. وشــكــل 
مــســيــرة  فـــي  جـــوهـــرة   ١٩٩٢ عــــام 
مــولــر حــيــث أســـس هـــذا الــمــوهــوب 
شــركــتــه الـــخـــاصـــة، بـــاســـم فــرانــك 
مـــــولـــــر جــيــنــيــف 
تدعى  قرية  في 
”جــــــنــــــتــــــهــــــود“ 
فـــــــــي الــــــريــــــف 
ــــــــمــــــــجــــــــاور  ال
لـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة 
جـــــيـــــنـــــيـــــف 
وقــــــــــــــــــد 
وجــــد 
فــي 

والشاعرية،  الــســاحــرة  البيئة  هــذه 
اإللـــهـــام الـــذي ســيــروج اخــتــراعــاتــه 
فــهــدوء هـــذه الــضــواحــي وســالمــهــا 
يعكس السعي إلى االنسجام والكمال 
وفي  المبدع.  إليهما  يطمح  اللذين 
عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في 
تاريخ فرانك مولر حيث دشن فيه 
مركز المؤسسة مثابراً في إخالصه 
لرغبته بأن يتطور في بيئة محمية 
يــؤســســهــا فـــي الــقــريــة نــفــســهــا الــتــي 
قرية   ،١٩٨٣ عام  نشاطه  منها  بدأ 
تــجــاوز   ١٩٩٨ عــــام  فـــي  جــنــتــهــود. 
فرانك مولر مرة ثانية حلم جامع 
الــســاعــات فــأضــاف إلــى األولـــى عام 

ســاعــة   ١٩٩٥ وعـــــــام   ١٩٩٢
الستين  بـــعـــداد  تــوقــيــت 

دقــيــقــة ومــــؤشــــرات حــفــظ طــاقــة 
نالت  وقد  المتحركة  والقطع  لآللة 
االعتراف  االستثنائية  الساعة  هــذه 
ـــفـــوري بــأنــهــا ســـاعـــة الـــيـــد األكــثــر  ال
مــزايــا فــي الــعــالــم، وعــام ١٩٩٨ هو 
العام الذي يميز بداية التوسع  أيضاً 
أرض  للشركة،  الكبير  الــمــعــمــاري 
الـــســـاعـــات، الــتــصــور الــــرائــــع، الـــذي 
على  الــتــركــيــز  الممكن  مــن  يجعل 
جمع المراحل المختلفة في صناعة 

أرض الساعات.

تعـرض أرقـى السـاعـات تعـرض أرقـى السـاعـات 
خالل مشاركتها في جناح الفردان
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كتب ـ عاطف الجبالي:

اهــتــمــام  عــلــى   Dior تــســتــحــوذ 
الفاخرة  الــســاعــات  شــراء  راغــبــي 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بــــجــــودة الــمــنــتــج 
واألنــــــاقــــــة، ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن 
خالل  قوية  مبيعات  الدار  تحقق 
الخامسة  النسخة  في  مشاركتها 
عــــــشــــــرة بـــــمـــــعـــــرض الــــــدوحــــــة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات والــــــســــــاعــــــات، 

جــنــاح  فـــي   Dior تـــشـــارك  حــيــث 
مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان الــوكــيــل 

قطر. دولة  في  للدار  الحصري 
ونــــــظــــــراً لـــتـــمـــيـــزهـــا الـــكـــبـــيـــر 
فــــي تـــقـــديـــم كــــل مــــا هــــو جــديــد 
على  المحافظة  على  وحرصها 
العصر  ومواكبة  العريق  الــتــراث 
الـــحـــديـــث، أضــحــت مــجــوهــرات 
بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان 
عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة 
ــاتــهــا، ويــمــثــل  ــوي فــي صــــدارة أول

جــــنــــاح الــــــفــــــردان فــــي مـــعـــرض 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

خــــــيــــــر شـــــــاهـــــــد عـــلـــى 
اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
ــــى ثـــقـــة  الــــمــــبــــنــــيــــة عــــل

زبائنها.
ويـــــــــــقـــــــــــدم جــــــنــــــاح 
ــــــفــــــردان لــلــجــمــهــور  ال
للتعرف  رائعة  تجربة 
عــــلــــى آخــــــر صـــيـــحـــات 
عــــالــــم الــــمــــجــــوهــــرات 

والـــســـاعـــات الـــفـــاخـــرة، ونــرصــد 
ــــــالت وأشــــهــــر  ــــــمــــــودي بــــعــــض ال
مــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــات 
ـــــــمـــــــجـــــــوهـــــــرات  ال
العالمية  والساعات 
الــــتــــي اســـتـــحـــوذت 
عـــــــلـــــــى اهــــــتــــــمــــــام 
عـــــمـــــالء الــــشــــركــــة 
خـــــــالل زيــــارتــــهــــم 
لــمــعــرض الــدوحــة 
لــــــلــــــمــــــجــــــوهــــــرات 

.٢٠١٧ والساعات في نسخة عام 
مــــــجــــــوهــــــرات  وتــــــــــشــــــــــارك   
ـــفـــردان فـــي مــعــرض الــدوحــة  ال
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات فــي 
بأكبر  عــشــرة  الــخــامــســة  نسخته 
جــــنــــاح فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــات 
ويتميز  الــمــعــرض،  فــي  الــشــركــة 
جـــــنـــــاح الـــــــفـــــــردان األكـــــبـــــر فــي 
الــمــعــرض بــوجــود أعــرق وأرقــى 
والساعات. المجوهرات  شركات 

ويـــســـتـــحـــوذ جــــنــــاح الــــفــــردان 

المعرض  جــمــهــور  اهــتــمــام  عــلــى 
والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل 
الشركة  بــه  تتمتع  الــذي  الــعــريــق 
واإلبداع  المتواصل  النجاح  نتيجة 
فــــي تـــقـــديـــم أحــــــدث مـــوديـــالت 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي 
ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي 
لمحبي  األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها 
اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
مــن عــالمــات تــجــاريــة حــصــريــة 

عالمية.

ســاعـات                                        عنـوان التمــيز واألنـاقـة ســاعـات                                        عنـوان التمــيز واألنـاقـة 
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تشكيلة مبتكرة من ساعاتتشكيلة مبتكرة من ساعات
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 Stephen Webster شــــركــــة   تـــعـــرض 
مشاركتها  خالل  وأنيقة  عصرية  مجوهرات 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة عـــشـــرة تــحــت مظلة 
 Stephen Webster وتقدم  الــفــردان،  جناح 
اهتمام  على  اســتــحــوذت  مبتكرة  تصميمات 

الجمهور. 
على    Stephen Webster وتــســتــحــوذ 
اهــتــمــام راغــبــي شـــراء الــمــجــوهــرات الفاخرة 
الــتــي تتميز بــجــودة الــمــنــتــج واألنـــاقـــة، ومــن 
المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات قوية خالل 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  مشاركتها 

والساعات.

ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو 
التراث  على  المحافظة  على  وحرصها  جديد 
الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضحت 
بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان  مجوهرات 

عمالءها  تضع  والتي  فــــــــــــــــي المتطورة 
صــــــــــدارة أولــــويــــاتــــهــــا، 

ــــاح  ويــــــمــــــثــــــل جــــن
الــــفــــردان في 

مــــعــــرض 

شاهد  خير  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
ثقة  على  المبنية  الشركة  إستراتيجية  على 

زبائنها.
تجربة  للجمهور  الـــفـــردان  جــنــاح  ويــقــدم 
رائـــعـــة لــلــتــعــرف عــلــى آخــــر صــيــحــات عــالــم 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات الــفــاخــرة، ونرصد 
ـــمـــوديـــالت وأشـــهـــر مـــاركـــات  بــعــض ال
العالمية  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى اهــتــمــام 
زيارتهم  خــالل  الــشــركــة  عــمــالء 
للمجوهرات  الدوحة  لمعرض 

والساعات .
مـــــجـــــوهـــــرات  وتـــــــــشـــــــــارك   

للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي  ــفــردان  ال
بأكبر  عشرة  الخامسة  نسخته  في  والساعات 
جـــنـــاح فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــات الـــشـــركـــة فــي 
في  األكبر  الــفــردان  جناح  ويتميز  المعرض، 

الــمــعــرض بــوجــود أعـــرق وأرقــــى شــركــات 
المجوهرات والساعات.

اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 
الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ 
في  واإلبــــداع  الــمــتــواصــل  الــنــجــاح  نتيجة 
المجوهرات  مــوديــالت  أحــدث  تقديم 

والساعات والتي تلبي تطلعات زبائن 
الشركة، ما يجعلها الوجهة األولي 

لــمــحــبــي اقـــتـــنـــاء الــمــجــوهــرات 
تجارية  عالمات  من  والساعات 

حصرية عالمية.

  خالل مشاركتها في جناح الفردان

تعرض مجوهرات األناقة والتميزتعرض مجوهرات األناقة والتميز
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مشاركتها  خالل  غاز  ديريك  ساعة   LOUIS MOINET شركة تقدم 
فــي جــنــاح الـــفـــردان فــي النسخة الــخــامــســة عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة 
مزودة  إنها  حيث  االبتكار  بروح  الساعة  وتتمّيز  والساعات،  للمجوهرات 
والبراعة  الجمالي  االبــتــكــار  بين  رائــعــاً  مزيجاً  وتــوفــر  الــتــوربــيــون،  بآلّية 

المذهلة في صناعة الساعات.
في  وملهم  النظير  منقطع  تقني  بأسلوب  غــاز  ديريك  ساعة  وتتميز 
في  التقليدية  األنظمة  إلــى  عمله  فــي  الميناء  يستند  حيث  ذاتـــه،  الــوقــت 
مزودة  والساعة  عاشر،  التاسع  القرن  في  انتشرت  التي  الغاز  استخالص 

بآلّية تربيون شاملة تظهر عند موضع الساعة ٦.
عيار  الذهب  من  المصنوعة  غاز  ديريك  ساعة  ورقي  فخامة  وتتجلى 
ألداة  مشابه  جهاز  يظهر  حيث  الميناء  من  األيسر  الجزء  في  قيراطاً   ١٨
ثانية   ٢٫٥ كل  دورتــه  وتكتمل  محوره  على  نهائية  ال  بحركة  يدور  الحفر 
والذي منه يبدأ الغاز رحلته عبر أنابيب منحنية بشكل جذاب حفاظاً على 

المظهر الجمالي للساعة.
أسفل  جسر  يظهر  جسور،  في  الممثلة  األنابيب  تصميم  غــرار  وعلى 
جهاز تنظيم عقربي الساعات والدقائق، فضالً عن ذلك ينتهي أنبوب الغاز 
التعبئة  حركة  عرض  بغرض  بالتاج  مباشرة  يرتبط  صمام  مقبض  إلى 
ضغط  مقياس  بدور  يقوم  صغير  دائــري  قرص  إلى  مباشرة  تنتهي  التي 

جهاز رافعة الغاز.

تـقـدمتـقـدم
ساعة ديريك غاز العصريةساعة ديريك غاز العصرية

ممزودة بآلية التوربيون وتوفر مزيجاً بين االبتكار والبراعة
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مجوهرات                                                   تشع باألناقة
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

متابعة- عبداهللا نور:

الــــــدورة  فــــي  ــــوشــــرون  ب دار  تــــشــــارك 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن مــعــرض الــدوحــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي الـــدوحـــة. 
يــعــّد هــذا الــمــعــرض أحــد أهــم المعارض 
استثنائية  تجربة  يقّدم  حيث  العالم  في 
العالمات  أكثر  من   ٤٠٠ عــام  كل  تجذب 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة تـــمـــيـــزاً. وســيــتــيــح 
يكتشفوا  أن  لـــزواره  الــمــرمــوق  المعرض 
ويشتروا قطعاً فريدة من نوعها وأحجاراً 
الساعات  دور  أهــم  مــن  وألــمــاســاً  كريمة 
والـــمـــجـــوهـــرات فـــي خــمــس قـــاعـــات في 

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

جناح بوشرون وأهّم االبتكارات:
يعرض دار بوشرون ضمن جناح فيفتي 
ون إيــســت قطع الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
ضمن مساحة مصممة بأسلوب بوشرون 

المميز واألنيق والمشرق.
تــــقــــدم بــــــوشــــــرون خــــــالل الـــمـــعـــرض 
مجموعة  من  المجوهرات  من  ابتكاراتها 
الــجــديــدة  والتشكيلة  الــجــرافــيــكــيــة،  كــاتــر 
سيربون  من  الملونة  الكريمة  باألحجار 
بـــويـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــطــع أنــيــمــو دو 
كولكسيون التي تحتفل بخزنة الحرفيين 
الخّالبة.  بــون  دو  بلوم  ومجموعة  للدار، 
وسيتم عرض مجموعة مختارة من قطع 
المجوهرات الراقية االستثنائية، ال سيما 
مجموعة  من  المذهلة  اإلبــداعــات  بعض 
وقطع   ٢٠١٧ العام  من  أمبريال»  «إيفير 
تـــعـــرض لــلــمــرة األولـــــى فـــي الــعــالــم بعد 
مـــعـــرض «فــــانــــدورامــــا» والـــــذي تــــّم في 
العام  نسخة  فــي  الماضي.  الشهر  بــاريــس 
مــن الــمــعــرض، ســتــقــدم بـــوشـــرون أيــضــاً 
مجموعة استثنائية من األحجار الكريمة 

الملونة التي تحمل توقيع بوشرون.

ڈ ص٣

الســــوق القطــري يتصـــدر أولــويـاتنـــــا الســــوق القطــري يتصـــدر أولــويـاتنـــــا 
بولي دوكان الرئيس التنفيذي لـدار بوشــرون:

إيــــــــــســــــــــت ون  فــــــــــيــــــــــفــــــــــتــــــــــي  ـــــــــــــــــــع  م بــــــــــــــالــــــــــــــشــــــــــــــراكــــــــــــــة  نــــــــــفــــــــــتــــــــــخــــــــــر 
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النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجحت بامتياز 
عبــداهللا المفتـــاح:

الــــــدوحــــــة مــــــعــــــرض  ــــجــــح  ــــن ي أن  بـــــــد  ال  يــــــقــــــول  حـــــالـــــهـــــم  ولـــــــســـــــان  جـــــــــــــاءوا  الـــــمـــــعـــــرض  زوار 
متابعة - محمد السيد محمد:

قــــال الــســيــد عـــبـــداهللا الــمــفــتــاح نــائــب 
المفتاح  مجوهرات  إدارة  مجلس  رئيس 
معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  إن 
نجحت  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
بــامــتــيــاز مــن كــافــة األوجـــــه، أقــــول ذلــك 
من  المسبوق  غير  اإلقــبــال  على  ُمعتمداً 

عطلة  بــدء  منذ  المعرض  زّوار 
نـــهـــايـــة األســــــبــــــوع حــتــى 

نقترب  ونــحــن  اآلن، 
فعاليات  ختام  من 
الخامسة  الـــــدورة 

عــــــشــــــرة أقـــــــول 
اطمئنان  بكل 

معرض  إن 
الــــــــدوحــــــــة 
كــــــــــــســــــــــــب 
الــــــــرهــــــــان 
بـــــــــــــكـــــــــــــل 

جـــــــدارة 

واســتــحــقــاق، فــقــد اســتــطــاع الــتــغــّلــب على 
كل العقبات والتحديات، ولكن باإلصرار 
والتحّدي نحقق النجاح في أجمل صورة. 
نحن  ُمــســتــوى،  أعــلــى  على  كــان  التنظيم 
في  وحديث  جديد  بكل  أتينا  كعارضين 
الشركات  والمجوهرات،  الساعات  عالم 
بماركات  معنا  وشــاركــت  أتــت  المصنعة 
لمعرض  خــصــيــصــاً  صــنــعــت  ومـــوديـــالت 
الـــــدوحـــــة، الـــجـــمـــهـــور لــــم يــخــذلــنــا 
باإليجابية،  حــضــوره  واّتــســم 
وجــــــــاء وكـــــأنـــــه يــــقــــول ال 
مــعــرض  يــنــجــح  أن  بــــد 
للمجوهرات  الــدوحــة 
والـــســـاعـــات، وتــكــون 
هـــذه الــنــســخــة من 
الـــــــمـــــــعـــــــرض فـــي 
أبهى صورة، هكذا 

كـــــان لــســان 
زّوار  حــال 

المعرض،  انــطــالق  بــدايــة  منذ  المعرض 
وفـــي عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع أتـــت األســر 
أفواجاً لمشاهدة أحدث وأرقى ما أنتجته 

مصانع المجوهرات والساعات.
وأضاف المفتاح بالتأكيد تواجد الزوار 
على  إيجابياً  ينعكس  الكثيف  الشكل  بهذا 

حركة المبيعات.
ومــضــى قــائــالً أتــوّقــع الــيــوم وغـــداً يوم 
الــخــتــام أن يــكــون اإلقـــبـــال فـــي ذروتــــه، 
األول  الــيــوم  مــنــذ  لمسنا  قــد  أنــنــا  خــاصــة 
بهذه  الــزّوار  من  كبيراً  احتفاء  هناك  أن 
مـــن الــتــحــدي  الــنــســخــة، ألن فــيــهــا شــيــئــاً 
ـــنـــجـــاح، ولـــقـــد عــشــنــا  واإلصـــــــــرار عـــلـــى ال
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  نسخة 
ستسّجل  التي  النسخ  أروع  من  والساعات 

في سجل نجاحات المعرض وتأّلقه.

ععطلطلة  بببــــدددءدء ممممنذنذنذ الالالالمعمعمعرضرضرض اررر اّ ززوزوزّواّ
ححححـتـتــى اا ا اا األألألألسألسألســـــــــــــــــــــببـبـبــــــــــــــــوـوـوـوعععع نننـنـنـــــــهـهـهـهـهــــــــاايايايـــــــــــةـةـةـةـة
نقنقترتربب ووووونننـنـنـحـحـحـحــنن اآلاآلاآلاآلاآلن،ن،ن،ن،ن،
فعفعالياياتت خختاتامم نمنمنمنمنمن
الالخاخاممسة ررورةة دـدـد الالـــــــ
عععـــــــــــــــششـشــــــــرـرـرة أققـــــــــــــوـولل
ططاططاطمئممئناننن بكبكبكللل
رعررضضض م إنإن 
الـلــــــــــــــدـدـدووحــــــــةة
كـكــــــــــــــســــــــــــبب
ـهــــــــــــــاـانننننننن االلــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــلل بـــــــــــــكـكـــــ

رارارة  دددـدـد جججججــــــــــــــــــــــ

الـــــدوحـــــة، الـــجـــمـــهـــور لــــم يــخــذلــنــا
باإليجابية، حــضضــوره  واّتــســم 
ييــــقــــول ال ووكـكـــــــــأنأنـــــــــهـه وجــــــــاءاء
مــعـعــرـرضض يــنــجـحـح  أأنن بــــدد
للمجوهرراتت االــدوحــة 
تاتات، وتــكــوـونن ووالالـــــسـســـاـاعـــ
منن الالــــننــسـســــخـخـخــةـةـة هههـــذـذهه

رضض الاالالــــــــــمـــــــعــــ
أ

الــخــتــام أن يــك
ق أنــنــا  خــاصـةـة 
احتف اناك  ه أنأن 
االلــنــســخــة، ألن
واواإلإلصـــــــــرار عــ
مع من  نسخة 

ال

الــــــدوحــــــة مــــــعــــــرض  ــــجــــح  ــــن ي  

نن
ـعـــــــــرـررـرضضضفـفـــــييي

ررورة،ة، ههكذكذكذا  أبأبهىهى صص
نانانان لــســان كـكـكــــــــــ

زوزّوار  حــاللل

مع من
من والساعات 
في سجل نجا

أن بـــــــد   ال  يــــــقــــــول  حـــــالـــــهـــــم  ـــان 
المعرض، انــطــالق بــدايــة  ذ
أتـــت األســر نــهــايــة األســـبـــوع
دة أحدث وأرقى ما أنتجته

وهرات والساعات.
بالتأكيد تواجد الزوار مفتاح
على إيجابياً  ينعكس  لكثيف 

ت.
ئــالً أتــوّقــع الــيــوم وغـــداً يوم
كــون اإلقـــبـــال فـــي ذروتــــه،
األول الــيــوم  مــنــذ  لمسنا  قــد 
بهذه الــزّوار  من  كبيراً  تفاء 
مـــن الــتــحــدي فــيــهــا شــيــئــاً  ن

ـــنـــجـــاح عـــلـــى ال
ــن الــتــحــدي
ـــنـــجـــاح، ولـــقـــد عــشــنــا  ال

للمجوهرات  الدوحة  عرض 
سستستسجّجلل يتي ال النسخ  أروع  ن 

حات المعرعرضضوتوتألأّلقّقه.ه.
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متابعــة- عبـداهللا نـور:

تشارك دار بوشرون في الدورة الخامسة 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  مــن  عشرة 
المعرض  هذا  يعّد  الدوحة.  في  والساعات 
يقّدم  حيث  العالم  في  المعارض  أهم  أحد 
من   ٤٠٠ عام  كل  تجذب  استثنائية  تجربة 
تميزاً.  العالمية  التجارية  الــعــالمــات  أكــثــر 
وســيــتــيــح الــمــعــرض الــمــرمــوق لـــــزواره أن 
نوعها  من  فريدة  قطعاً  ويشتروا  يكتشفوا 
وأحـــجـــاراً كــريــمــة وألــمــاســاً مــن أهــم دور 
قاعات  خمس  في  والمجوهرات  الساعات 
في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

جناح بوشرون وأهّم االبتكارات:

فيفتي  جناح  ضمن  بوشرون  دار  يعرض 
ون إيست قطع المجوهرات والساعات ضمن 
المميز  بــوشــرون  بأسلوب  مصممة  مساحة 

واألنيق والمشرق.
ابتكاراتها  المعرض  خالل  بوشرون  تقدم 
مــــن الــــمــــجــــوهــــرات مــــن مـــجـــمـــوعـــة كــاتــر 
باألحجار  الجديدة  والتشكيلة  الجرافيكية، 
الكريمة الملونة من سيربون بويم، باإلضافة 
تحتفل  التي  كولكسيون  دو  أنيمو  قطع  إلــى 
بلوم  ومجموعة  ــلــدار،  ل الحرفيين  بخزنة 
مجموعة  عــرض  وسيتم  الــخــّالبــة.  بــون  دو 
مــخــتــارة مـــن قــطــع الـــمـــجـــوهـــرات الــراقــيــة 
االستثنائية، ال سيما بعض اإلبداعات المذهلة 
العام  مــن  أمــبــريــال»  «إيفير  مجموعة  مــن 
٢٠١٧ وقطع تعرض للمرة األولى في العالم 
بــعــد مــعــرض «فـــانـــدورامـــا» والــــذي تـــّم في 
من  العام  نسخة  في  الماضي.  الشهر  باريس 
مجموعة  أيضاً  بوشرون  ستقدم  المعرض، 
استثنائية من األحجار الكريمة الملونة التي 

تحمل توقيع بوشرون.

تجمع حافل

وفــــي حــــوار مـــع الــســيــدة هــيــلــيــن بولي-

لـ«بوشرون»،  التنفيذية  الرئيسة  دوكــان، 
قــالــت إن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
بالنسبة  كــبــيــرة  أهــمــيــة  يحمل  والــســاعــات 
بسمعة  يحظى  إنه  حيث  «بــوشــرون»،  إلى 
العمالء،  من  الكثير  زيــارة  ويشهد  ممتازة 
ويمثل فرصة للدار لعرض آخر تشكيالتها 
وهذا  المستوى  رفيعة  اإلبداعية  الفرنسية 

سبب حرصها على زيارة المعرض.
عــن  مــتــحــدثــة  بولي-دوكان،  وقـــالـــت 
المجوهرات:  عالم  في  الحافلة  مسيرتها 
 (Cartier) كــارتــيــيــه  شــركــة  فـــي  عــمــلــت 
عـــامـــاً،   ١٧ لـــمـــدة  فـــرنـــســـا،  فـــي  الــعــريــقــة 
ثرية  وتجربة  غنية  خــبــرة  فيها  اكتسبت 
فـــي عــالــم الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، في 
تعاملت  والــتــجــاري،  اإلنــتــاجــي  الــجــانــبــيــن 
فــيــهــا مــع الـــمـــواد والــعــنــاصــر والــمــكــونــات، 
وإدارة  التجارية  الجغرافيا  على  وتعرفت 

اإلنتاج.
بــعــد مــســيــرة حــافــلــة فــي «كــارتــيــيــه»، 
جــديــد  تــحــّد  إلـــى  بولي-دوكان  انــتــقــلــت 
فــتــقــول  بــوشــرون،  دار  إلــى  بــانــضــمــامــهــا 
ـــســـيـــاق: الـــشـــغـــف، هــــو الــــذي  فــــي هــــذا ال
ــــى «بـــــوشـــــرون». كـــنـــت أتـــابـــع  قـــادنـــي إل
ــلــة، ودرســـت  الــمــهــنــة مــنــذ ســـنـــوات طــوي
تــاريــخــهــا وتــفــاصــيــلــهــا، ويــتــضــح لــلــمــتــابــع 
كــانــتــا  وبــــوشــــرون،  كـــارتـــيـــيـــه  أن   ً أيـــضـــا
التي  التجارية  العالمات  طليعة  تمثالن 
تـــعـــرض أرفـــــع تــشــكــيــالت الــمــجــوهــرات 
فــي فــرنــســا، مــنــذ أواخـــر الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر وأوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، وكـــان 
لـــتـــي كـــان  االنــــضــــمــــام إلـــــى بـــــوشـــــرون، ا
وصاحب  وعظيم  ملهم  شخص  يقودها 
رؤيـــــة كـــفـــريـــدريـــك بــــوشــــرون، بــمــثــابــة 

.ً جدا سعيدة  وأنا  تحقق،  قد  حلم 
وفـــي مــعــرض حــديــثــهــا عـــن فــلــســفــتــهــا 
أن  أرى  قــالــت:  بــوشــرون،  فــي  اإلداريــــة 
الـــجـــانـــب الـــمـــهـــم فـــي عــمــلــنــا يــتــمــثــل فــي 
أن  المهم  مــن  إنــه  حيث  الــرؤيــة،  وضــوح 

نتجه  أن  يجب  أين  وإلى  نحن  أين  نعلم 
ونــصــل، وهــذا مــا تــرســخ لــدّي مــن خالل 
عــمــلــي فــي بـــوشـــرون، وهـــذا مــا شــرحــتــه 
لـــفـــريـــق عـــمـــلـــي أيـــــضـــــاً، فـــمـــعـــرفـــة ذلـــك 

بالطبع. عملنا  سيسهل 
العريقة  بوشرون  دار  قائلة:  وتضيف 
يعمل  الذي  المبدع،  فريقها  بفضل  شابة 
بـــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــــد ويـــحـــرص عــلــى 
والخيال،  اإلبداع  بين  المزج  عبر  اإلنتاج، 
والتشكيالت  األفــكــار  طــرح  نتبادل  حيث 
الــمــقــتــرحــة والــمــواد الــمــســتــخــدمــة، وكــمــا 
أين  صباح،  كل  أنفسنا  نسأل  فإننا  قلت، 

نصل؟. أن  نريد  أين  وإلى  نحن؟ 
لــعــمــالئــهــا،  بـــوشـــرون  دار  جــديــد  وعـــن 
قــــالــــت: نـــحـــن نــحــتــفــل فــــي هـــــذه الــســنــة 
ونحّضر  الـــدار،  لــتــأســيــس   ١٦٠ بــالــذكــرى 
لــطــرح قــطــع مــتــمــيــزة، لــيــســت فــقــط من 
نــاحــيــة الــتــشــكــيــالت، ولـــكـــن مـــن نــاحــيــة 
أيضاً،  المستخدمة  والمفاهيم  التقنيات 
افتتحنا  الــعــالــمــي،  الصعيد  عــلــى  أنــنــا  كــمــا 
خــــالل الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة مـــنـــافـــذ جـــديـــدة 
ونظمنا  والــصــيــن،  وجــنــيــف  مــوســكــو  فــي 
المنصرم  الشهر  فــي  فــانــدورمــا  مــعــرض 
جـــداً،  مــهــمــاً  فــي بــاريــس، وكـــان مــعــرضــاً 
وهـــنـــاك خـــطـــط لــلــتــوجــه لــتــنــظــيــمــه فــي 
أننا  كما  المقبلة،  نسخته  لتنظيم  اليابان 
مؤخراً. الكويت  في  جديدة  صالة  افتتحنا 

وعن أهمية السوق القطري
والعالقة مع فيفتي ون إيست

الــقــطــري  الــســوق  بولي-دوكان:  قــالــت 
موقعاً  يحتل  ألنــه  لنا،  بالنسبة  جــداً  مهم 
في  والعمالء  العالمية،  السوق  في  متقدماً 
سعيدة  ـــا  وأن لــنــا،  بــالــنــســبــة  مــهــمــون  قــطــر 
بالشراكة  سعيدة  وبوشرون  التعاون،  بهذا 
نطمح  التي  إيست،  ون  فيفتي  مع  المثمرة 
مستمر،  بــشــكــل  وتــنــمــيــتــهــا  تــعــزيــزهــا  إلـــى 

ـــعـــاً لــعــرض  حــيــث إنـــهـــا تــعــتــبــر مــوقــعــاً رائ
بوشرون.  تشكيالت 

هيلين بولي-دوكان في سطور

دار  إلـــى  بولي-دوكان  هــيــلــيــن  انــضــمــت 
بوشرون في أكتوبر ٢٠١٥ كرئيس تنفيذي، 
حاملًة معها خبرة طويلة في مجال التنمية 
الدولية، فضالً عن معرفة واسعة في عالم 

صناعة الساعات والمجوهرات.
نمو  متابعة  بوشرون  في  دورهــا  يشمل 
مكانتها  وتعزيز  دولي  نطاق  على  العالمة 

بين أرقى المجوهرات في العالم.
الجنسية  بولي-دوكان  هــيــلــيــن  تــحــمــل 
إدارة  فــي  واســعــة  خبرة  ولديها  الفرنسية 
ـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة. حــصــلــت  وتـــطـــويـــر ال
األعمال  كلية  مــن  الماجستير  درجــة  على 
حياتها  وبدأت   ESSEC أوّسيك  الفرنسية 
إلى  انضمامها  قبل   LVMH فــي  المهنية 
والتابعة  العالمية   Cartier كارتييه  عالمة 
في   ،Richemont ريــشــمــون  لــمــجــمــوعــة 
تعيينها  تــم   ،٢٠١٠ عـــام  فــي   .١٩٩٨ عـــام 
مــديــر الــتــســويــق الـــدولـــي وأصــبــحــت عــضــواً 
مديرة  أصبحت  ثــم  التنفيذية  اللجنة  فــي 
عام  في  العمالء  وتطوير  الدولية  األعــمــال 
٢٠١٤، قبل انضمامها إلى بوشرون التابعة 

لمجموعة كيرينج، في عام ٢٠١٥.

نبذة عن دار بوشرون - أول صائغ 

مجوهرات في ساحة فاندوم

تم إنشاء دار بوشرون في باريس في عام 
كواحدة  الوقت  ذلك  من  عرفت  وقد   ١٨٥٨
مـــن دور الــمــجــوهــرات الــبــاريــســيــة األكــثــر 
شهرة. وقد جعلت تصاميم الدار ذات الرؤية 
االستثنائية من العالمة مثاالً للتميز واإلبداع 
في عالم المجوهرات والمجوهرات الراقية. 
بجرأتها وريادتها في نمط التصميم، تقوم 

الدار باستمرار بابتكار كالسيكيات الغد.

دار بوشرون تشارك في معرض المجوهرات ضمن جناح فيفتي ون إيست
تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ١٦٠

ـــانـــب الـــمـــهـــم فـــي عــمــلــنــا يــتــمــثــل فــي
أن المهم  مــن  إنــه  حيث  الــرؤيييييييييــة،  ــوح 

، إي ون ي ي ع مر م
بــشــك وتــنــمــيــتــهــا  تــعــزيــزهــا  إلـــى 

ر ء
عر د 
الــمــج
قد جع

واإلبداع العالمة مثاالً للتميز ة من
لمجوهرات والمجوهرات الراقية.
وريادتها في نمط التصميم، تقوم

مرار بابتكار كالسيكيات الغد.

ن بولي-دوكان في سطور

دار إلـــى  بولي-دوكان  ــيــلــيــن 
٢٠١٥ كرئيس تنفيذي، كتوبر
خبرة طويلة في مجال التنمية
الً عن معرفة واسعة في عالم

والمجوهرات. ت
نمو متابعة  بوشرون  في  هــا 
مكانتها وتعزيز  دولي  نطاق 

جوهرات في العالم.
الجنسية بولي-دوكان  ــلــيــن 
إدارة فــي  واســعــة  خبرة  يها 
ـالمـــات الـــتـــجـــاريـــة. حــصــلــت
األعمال كلية  مــن  لماجستير 
حياتها وبدأت  ESSEC يك
إلى انضمامها  قبل   LVMH
والتابعة العالمية  Cartier ه 
في  ،Richemont يــشــمــون 
تعيينها تــم   ،٢٠١٠ عـــام  فــي 

ً ق الـــدولـــي وأصــبــحــت عــضــوا
مديرة أصبحت  ثــم  تنفيذية 
عام في  العمالء  وتطوير  ية 
ضمامها إلى بوشرون التابعة

.٢٠١٥ رينج، في عام

أول صائغ  أ- ن دار بوشرون

هرات في ساحة فاندوم

مر بوشرون في باريس في عام ي ريس ب ي رون بو ر
كواحدة الوقت  ذلك  من  رفت 
جــوهــرات الــبــاريــســيــة األكــثــر
علت تصاميم الدار ذات الرؤية
واإلبداع للتميز مثاالً العالمة ن

أمـــــبـــــريـــــال» «إيـــــفـــــيـــــر  و  ـــــــا»  ـــــــدورام ـــــــان ف  » ـــي  ـــت ـــوع ـــم ـــج م مــــــن  ــــة  ــــل ــــذه م إبــــــــداعــــــــات  ـــــعـــــرض  ت ـــــــــــدار  ال

مجموعة إستثنائية
من األحجار الكريمة 
الملونة تعرضها الدار 
ألول مرة في معرض 
الدوحة للمجوهرات 

والساعات
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اإلقبال على معرض الدوحة للمجوهرات والساعات فاق كل التوقعاتاإلقبال على معرض الدوحة للمجوهرات والساعات فاق كل التوقعات
أحمـد العمــادي:

ــــــــي أبـــــــهـــــــى صــــــــورة ـــــســـــخـــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة ف ـــــن ـــــع جــــــعــــــل ال ـــــجـــــمـــــي ــــــــن ال تــــــضــــــافــــــر الــــــجــــــهــــــود م

متابعة - محمد السيد محمد:

الرئيس  العمادي  أحمد  السيد  قال 
ـــتـــنـــفـــيـــذي لــــمــــجــــوهــــرات الـــمـــاســـة  ال
عشرة  الخامسة  النسخة  إن  الــزرقــاء 
مـــن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
ــــســــاعــــات فــــاقــــت كــــل الـــتـــوّقـــعـــات  وال
ـــنـــســـيـــقـــيـــاً وحـــــضـــــوراً  تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً وت
جــمــاهــيــريــاً لــفــت انــتــبــاه الــعــارضــيــن، 
وأيضاً الشركات المصنعة التي تشارك 
الزخم  هــذا  أّن  األمــر  وحقيقة  معنا، 
لم يــأِت من فــراغ، وإّنــمــا كــان نتيجة 
تمّر  التي  الحالية  للظروف  طبيعية 
بــهــا الـــبـــالد وهــــي الـــحـــصـــار الــجــائــر، 
فــقــد تــضــافــرت الــجــهــود مــن الجميع 
صورة  بأبهى  النسخة  بهذه  للخروج 
مــمــكــنــة، وقـــد كــــان، فــمــنــذ االفــتــتــاح 
وقد بدأ التواجد من الــزّوار في كافة 

تــدريــجــيــاً  وازداد  الــمــعــرض  أركــــــان 
حــتــى جـــــاءت عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع 
غير مسبوق  ليشهد المعرض حضوراً 
متحدياً كل من كانوا يريدون إفشاله، 

ــا إلــــى ذلــك  ونـــحـــن كــعــارضــيــن فــطــّن
من  العديد  بجلب  قمنا  حيث  مبكراً، 
التي  الجديدة  والموديالت  الماركات 
المعرض  أجنحة  أرفـــف  بها  تزينت 

الــتــنــّوع،  مــن  كــنــوع  وذلـــك  المختلفة، 
ما  الختيار  للزبائن  الفرصة  ونترك 

يريدون اقتناءه.
جمهور  كان  لقد  العمادي  وأضاف 

ــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات  مـــــعـــــرض ال
والــــســــاعــــات عـــلـــى الــــمــــوعــــد فــعــلــيــاً، 
انعكس  الحضور  هذا  الحال  وبطبيعة 
النسخة  فهذه  المبيعات،  حركة  على 

في المجمل يمكن القول إنها نجحت 
بجدارة واستحقاق.

إن  ــــــالً  ومـــــضـــــى الــــــعــــــمــــــادي قــــــائ
المعرض هذا العام لم يحَظ بحضور 

جــــمــــاهــــيــــري فــــقــــط، وإنـــــمـــــا اّتــــســــم 
العارضين،  مــن  والــجــديــة  بالحماس 
حيث شهدت بعض األجنحة توّسعات 
وديــكــورات جــديــدة جــذابــة والــتــي بال 
شـــك لــهــا أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي عملية 
عرض الماركات والموديالت، إضافة 
أبــدت  المصنعة  الــشــركــات  ذلـــك  إلـــى 
معنا،  المشاركة  على  وإصـــراراً  رغبة 
وجاءت للمعرض بكل جديد وحديث 
فـــي عـــالـــم الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
وهذا  والتقدير،  التحية  كل  وتستحّق 
أن  على  يــدّل  فإنما  شــيء  على  دّل  إن 
المعرض استحوذ على اهتمامات تلك 
تتواجد  جعلها  الــذي  األمــر  الشركات، 
شركات  إلينا  تأتي  وأيضاً  سنوياً،  فيه 
جعل  ذلك  كل  معنا،  لتشارك  جديدة 
مـــن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 

والساعات األكبر في الشرق األوسط.
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بـــاري غـالـيــــري.. ملتقــى الـــروائــع العالميـــةبـــاري غـالـيــــري.. ملتقــى الـــروائــع العالميـــة
GIANTTO ساعات تحتل الصدارة

متابعــة- أحمــد شــرف:

ـــــاري غـــالـــيـــري قــطــر والــمــنــضــويــة  تـــقـــدم ب
باقة  القابضة  عيسى  أبــو  مجموعة  إدارة  تحت 
متنوعة وفريدة من أشهر الماركات العالمية من 
الدوحة  معرض  دورة  في  والمجوهرات  الساعات 
أهم  ومــن  عشر.  الخامسة  والــســاعــات  للمجوهرات 
مجموعة  الشهيرة  التجارية  والعالمات  الماركات  هذه 
مع  واألناقة  بالرقي  تتسم  التي  العالمية  جيانتو  ساعات 
جودتها وحرفية صناعتها وتصاميمها المميزة والمبتكرة.

الــســاعــات  مـــن  مــخــتــلــفــة  مــجــمــوعــة   GIANTTO تــقــدم 
تعرض  كما   ،Tو٤  mm T٣  ٤٧ ســاعــات  وتتضمن  للرجال 
٣٨ مم، وعالوة على  T٣ وT٤ بعلب قطرها  ساعات النساء 
من  عـــدداً  كذلك   GIANTTO تقدم  منتجاتها،  مــوديــالت 
الساعات محدودة اإلصدار، ويغتنم هواة جمع الساعات هذه 
الساعات ألنها تتميز عادة بمجموعة من المعادن والماسات 
على  بــنــاًء  المصنوعة  الــيــدويــة  التصاميم  وبــهــذه  النفيسة، 
الساعات  مصنعي  عن  بالفعل   GIANTTO تبتعد  الطلب، 
من  كبير  عدد  اهتمام   GIANTTO جذبت  وقد  اآلخرين، 
ذلك  فــي  ساعد  وقــد  وغيرها،  والــريــاضــة  األفــالم  مشاهير 
عمالء  ويتضمن  الترفيه،  صناعة  من   GIANTTO اقتراب
هيلتون  ونيكي  كــارديــشــان  كيم  مثل  بـــارزة  أســمــاء  الشركة 
ماني  العالم  بطل  والمالكم  فوكس  وجايم  هوجان  وهالك 

باكيوا.

الــدولــي  الــدوحــة  بــمــعــرض   GIANTTO مــشــاركــة وعـــن 
التنفيذي:  الــمــديــر  جــي  أنــتــو  قـــال  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
أتـــواجـــد فــي الـــدوحـــة مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، تــحــت مــظــلــة بــاري 
ونعمل   ،GIANTTO لماركة  حصريين  كشركاء  غاليري 
غاليري  لباري  خصيصاً  الساعات  من  إصدارات  تصنيع  على 

- قطر، فهم مثل عائلتنا التي نفخر بأن نكون جزءاً منها.
وعـــن انــطــبــاعــه عــن الــمــعــرض ومـــدى تــطــوره عــلــى مــدى 

الــســنــوات الــســابــقــة قـــال: لــقــد شــهــد الــمــعــرض تـــطـــوراً كــبــيــراً 
ثقل  في  كبير  بشكل  ساهم  كما  السابقة،  النسخ  مــدى  على 
وقد  والساعات،  المجوهرات  صناعة  بعالم  الــزوار  معرفة 
حرصنا على تقديم قطع حصرية وخاصة بمعرض الدوحة 
ستكون  المعرض  من  االنتهاء  وبعد  والساعات،  للمجوهرات 
مــعــروضــاتــنــا مــن الــســاعــات مــتــوفــرة بــمــقــر بــــاري غــالــيــري 

بمجمع حياة بالزا.

ـــــات ـــــاع ـــــس أنــــــتــــــو جـــــــــي: قـــــطـــــع حـــــصـــــريـــــة وخـــــــاصـــــــة لـــــمـــــعـــــرض الــــــــدوحــــــــة لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات وال
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حضور الزوار بكثافة أعطى زخماً منقطع النظير للنسخة الحالية من المعرضحضور الزوار بكثافة أعطى زخماً منقطع النظير للنسخة الحالية من المعرض
حسيــن المــاجـــد:

ــــــهــــــم أرقــــــــــــــى وأفــــــــخــــــــم الـــــــمـــــــاركـــــــات ـــــــرض ل ـــــــع ـــــحـــــن ن ـــــن ـــــــــــــــــــزوار ف ـــــب آمــــــــــــــال ال ـــــخـــــي لــــــــم ن

محمد: السيد  - محمد  متابعة 

قـــــال الـــســـيـــد حــســيــن الـــمـــاجـــد الــرئــيــس 
في  ــمــاجــد،  ال دار  لــمــجــوهــرات  الــتــنــفــيــذي 
زّوار  جمهور  أشــكــر  أن  لــي  أســمــح  الــبــدايــة 
ــنــســخــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن مــعــرض  ال
لحرصهم  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
ــتــواجــد الــكــثــيــف، خاصة  عــلــى الــحــضــور وال
مــع بــدايــة الــعــطــلــة األســبــوعــيــة، حــيــث إنــنــا 
إنجاح  على  إصـــراراً  لديهم  أن  الحظنا  قــد 
هـــــذه الـــنـــســـخـــة، ألنـــهـــم مـــــدركـــــون جـــيـــداً 
الـــظـــروف الــتــي تــنــعــقــد فــيــهــا هـــذه الـــدورة 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أحـــاطـــت بــهــا مـــن قبل 
بــإرادتــهــم  ولــكــن  الـــجـــائـــر،  الــحــصــار  دول 
وجـــاءوا  الــصــعــاب  هــذه  كــل  تــحــّدوا  الصلبة 
الدوحة  معرض  بجانب  وقوفهم  ُمعلنين 
لــكــي يــنــجــح ويــتــألــق رغــــم كــيــد الــكــائــديــن 
زّوار  جمهور  اّتسم  فقد  الحاقدين،  وحقد 
الــمــعــرض بــالــوعــي والــفــطــنــة، فــكــانــت لهم 
الــكــلــمــة الــعــلــيــا فــي إنــجــاح الــمــعــرض، ذلــك 
أن حـــضـــور الــجــمــهــور، أعـــطـــى لــمــعــرضــنــا 

زخـــمـــاً مــنــقــطــع الــنــظــيــر، لــقــد جـــــاءوا إلــى 
آمالهم  نخّيب  لم  بدورنا  ونحن  المعرض 
وأفضل  وأرقـــى  أفــخــم  لهم  أحــضــرنــا  فقد 
الــمــاركــات والــمــوديــالت مــن الــمــجــوهــرات 
يشاهدوها  لكي  النادرة  والقطع  والساعات 
فيه،  يــرغــبــون  مــا  ويقتنوا  عليها  ويطلعوا 

هــكــذا كـــان حـــال األيــــام الــمــاضــيــة، وأتــوقــع 
وغداً،  اليوم  الجماهيري  التفاعل  يزداد  أن 
أن  استطاع  الجمهور  أن  ذلك  الختام،  يوم 
المعرض،  أيــام  طــوال  إيجابية  حالة  يخلق 
ليس  الــمــعــرض  بــأن  منهم  اقــتــنــاعــاً  وذلـــك 
مــعــرضــاً لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، وإنــمــا 
حوله  يلتّف  أن  ينبغي  وطنية  فعاليات  هو 
الجهات  جهود  تضافرت  أن  بعد  الجميع، 
المصنعة  والشركات  والعارضين  المنظمة 
المشاركة معنا لكي تكون هذه النسخة في 
أبــهــى صـــورة، وقـــد كـــان، وبــفــضــل اهللا لم 
بكل  نأتي  أن  في  المعرض  جمهور  نخذل 
جمهور  فعل  رّد  كان  ولذا  وحديث،  جديد 
رائعة  وبكثافة  أتــى  حيث  رائــعــاً،  المعرض 

توّقعاتنا. كل  فاقت 
وأضاف الماجد إن الدورة الحالية سوف 
الدوحة  معرض  مسيرة  فــي  مــنــارة  تكون 
في  جــاءت  ألنــهــا  والــســاعــات،  للمجوهرات 
هللا،  والحمد  الجميع،  يدركها  ظروف  ظّل 
وسينجح  نجح  وقد  عليها،  تغّلب  معرضنا 

حتى الختام بإذن اهللا تعالى.

أتوقع استمرار 
التفاعل الجماهيري 
مع المعرض حتى 

الختام

الجمهور إكسير 
الحياة ألي معرض 

من المعارض
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مكاسب النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات كثيرة ومتعددةمكاسب النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات كثيرة ومتعددة
حسـن الجـابــر:

ـــزة ـــي ـــم ـــم ــــــمــــــاركــــــات الــــعــــالــــمــــيــــة واألطـــــــقـــــــم ال ــــضــــم الـــــعـــــديـــــد مــــــن ال ـــــرات فــــــرســــــاي ي ـــــوه ـــــج ـــــاح م جـــــن
متابعة - محمد السيد محمد:

العام  المدير  الجابر  حسن  السيد  قال 
لمجوهرات فرساي إن النسخة الخامسة 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات 
بمعنى  التطلعات،  كل  فاقت  والساعات 
المعرض،  بنجاح  يقين  لدينا  كــان  أنــه 
التنظيم  فـــي  الـــقـــوة  بــهــذه  لــيــس  ولــكــن 
اإلقبال  وأيضاً  والمعروضات،  واإلعــداد 
الكثيف من جمهور المعرض، وهذا يعّد 
إن  حيث  الحالية،  النسخة  مكاسب  أحد 
الدورة الحالية شهدت منذ البداية إقباالً 
األسبوعية  العطلة  بــدء  ومــع  الـــزّوار  من 
كــان اإلقــبــال كثيفاً، األمــر الــذي أسعدنا 
بذلت  التي  الجهود  أن  ذلك  كعارضين، 
بــالــنــجــاح،  تكللت  األطـــــراف  جــمــيــع  مــن 
خـــاصـــة أن الــمــعــرض واجـــــه تــحــّديــات 
كثيرة، وكان ال بّد أن يعقد في موعده 
كان  الجميع  بالفعل  ويتألق،  ينجح  وأن 
عند حسن الظّن، أمر طبيعي لكل الجهود 
التي بذلت ولكن المفاجأة لنا جميعاً هو 
يكون  أن  على  والجمهور  الــزوار  حرص 
المعرض ناجحاً أكثر من النسخ السابقة 
دون إجــبــار مــن أحــد، جـــاؤوا وهدفهم 
معرض  فعاليات  إنــجــاح  فــي  المساهمة 
وإنعاش  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
والشركات  العارضين  بآمال  والنهوض 
المشاركة  على  حرصت  التي  المصنعة 
مجتمعية  مسؤولية  ذاتــه  حد  في  وهــذا 
ألن الــمــعــرض فــي نــهــايــة األمـــر واجــهــة 

اقتصادية وطنية تمثل دولة قطر وعليه 
فالمساهمة واجبة في إنجاحه.

وأضاف الجابر حقيقة وبدون مواربة 
إنـــنـــا ســـعـــداء بــالــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات في 
بعرض  اتــســمــت  والــتــي  الــحــالــيــة  نسخته 
أرقى وأفضل الماركات من مجوهرات 
في  نحن  فمثالً  نــادرة،  وقطع  وساعات 
جــنــاح فـــرســـاي حــرصــنــا عــلــى أن نــأتــي 
بــالــعــديــد مـــن الـــمـــاركـــات والـــمـــوديـــالت 
واألطقم الرائعة التي تلبي كافة األذواق، 
لدينا  ما  كل  وقّدمنا  اجتهدنا  أننا  أعتقد 

ــــوقــــت جــمــهــور  وفـــــي نـــفـــس ال
الـــــزوار حـــرص عــلــى الــحــضــور 

تــنــاغــم  هـــنـــاك  إذن  والــــتــــواجــــد 
بــــيــــن مـــنـــظـــومـــة مـــعـــرض 

للمجوهرات  الــدوحــة 
والذي  والساعات 

سوف يسطر 
فـــي هــذه 

الــــدورة 
نــجــاحــاً 
جديداً.

ــــــززةة ـــيي ـــمم ـــم ـــــــــــممممـــــــــــــــاااركككــــــات الــــععـــــــااللــــممــــيــــة ووااألألططـــــــقـــــــم ال ــنن االل

هه وععليل قطقطقطرر تمتمتتمثلثلثلثلثل دددولوللةةة ووطوطوطوطنينينينيةةةة اصاصاصاصااصاصاصااديديدديدديديةةةةةةة
مسااهمة واجبة في إنجاحه.ه.

نون مواربة  ةقة و وببد وأضاف الجابر حقي
شـشـــاراركـكــة فـــــيـي مــعــرض  ا ســـعـــداء بــالــمـ
وحـــة لــلــمــجــوـوهـهــرتات و والالـــســـاعـــات فيي
ببععرضض اتــســمــت ووالالــتــي  ـلــحـحــــالالــيــة ا خته 
ممجوهراراتت ممنن االماركات ضففضلل وأوأ ى

في  ننحنحن  فمثالً ننــادردرةة،  وقطع  تات  اع
فـــرسرســـــاـاي حــرصــنــا عـلـلــى أن نــأتــي  ـااحح
راركـــاتت والـــمـــوديـــالت  عــدديــد مـــن الـــمـــ
ةعة االتلتي تلبي كافة األذواق،  طقم الرائ
لدينا  ما  كل  وقّدمنا  اجتهدنا  أننا  قدقد 

ــــــــوقوقــــت جـجـــمــهــور ووفـــــي نـــفـــس ال
ا الــحــضــوور الـــــزوار حـــرصصععــــلـلــىـى
تــنــاغاغــم هـــنـــاك  إإذنذن  والــــتــــواجـجـجـــــــدـد

ممـــنـنـــــظـظـــومـــة مـــعــــرـرضض بــــيــــنن
للمجوهراتت االـلـدـدـدووحــة 

والذيييييي والساعات 
طسطررررررررررررررررررررررررررررررر سوف ي
فـــي هــذهه
الــــدورة 
نــجــاحــاً 
جديداً.
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سعداء بمشاركتنا في معرض الدوحة بحلة جديدة لجناح مرزوق الشمالن وأوالدهسعداء بمشاركتنا في معرض الدوحة بحلة جديدة لجناح مرزوق الشمالن وأوالده
جو لحود:

ــــــدوحــــــة ــــــرض ال ــــــع ـــــــــط أجــــــــــــــواء م ـــــــي جــــنــــاحــــنــــا وس ـــــن ف ـــــي ـــــدت ـــــن جـــــدي ـــــي أطــــلــــقــــنــــا مـــــاركـــــت

محمد السيد  محمد  متابعة- 

التنفيذي  الــرئــيــس  لــحــود  جــو  الــســيــد  قـــال 
نــحــن  وأوالده  الـــشـــمـــالن  مــــــرزوق  لــشــركــة 
النسخة  فــي  لــمــشــاركــتــنــا  الــســعــادة  غــايــة  فــي 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن مــــعــــرض الــــدوحــــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات والـــتـــي مـــن حسن 
تشهد  أن  جديدة  بحلة  نشارك  ونحن  الطالع 
ـــــزوار وطــبــيــعــة الــحــال  إقـــبـــاالً مــمــيــزاً مـــن ال
انــعــكــس عــلــى حــركــة الــمــبــيــعــات وهــــذا أمــر 

طيب في حد ذاته.
وأضاف جو: إن المعرض مثل لنا 

ماركتين  لتدشين  سانحة  فرصة 
ـــا وهـــمـــا  ـــيـــن فـــــي جـــنـــاحـــن هـــامـــت

وفريجامو  فرساتشي  مــاركــة 
بإطالقهما  ســعــداء  ونــحــن 

وســـط أجـــــواء مــعــرض 
الـــــدوحـــــة لـــلـــســـاعـــات 

والمجوهرات.

ومــضــى جــو قــائــال: لــقــد تــشــرفــنــا وســعــدنــا 
تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  بــزيــارة 
بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــــبــــالد الــمــفــدى 
لــجــنــاحــنــا أثـــنـــاء جــولــة ســمــوه فـــي الــمــعــرض 
واســتــطــرد جـــو قــائــال إن الــمــعــرض فــرصــة 
الشمالن  مرزوق  شركة  جناح  لتعريف  رائعة 
بين  تجمع  والتي  الجديدة  حلته  في  وأوالده 
العصري والحديث وفي نفس الوقت يحافظ 

األصيل. العربي  التراث  على 
مـــــرزوق  شــــركــــة  جــــنــــاح  إن  جـــــو:  وقــــــال 
الــــشــــمــــالن يـــضـــم قـــســـمـــاً جــــديــــداً 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات إضــــافــــة إلـــى 
مــــاركــــة   ٢٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
عــــالــــمــــيــــة ويــــتــــواجــــد 
ـــــعـــــض مـــمـــثـــلـــيـــهـــم  ب
بداية  منذ  بجناحنا 
ونــوه  المعرض 
جـــــو أنـــــــه فــي 

المعرض  خالل  أطلقنا  منتجاتنا  تنوع  إطــار 
القت  وقــد  األصــلــي  الــكــهــرمــان  مــن  مسبحة 

المعرض. زوار  واستحسان  إقبال 
واختتم جو حديثه قائال أتوقع المزيد من 
المقبلة. األيام  خالل  للمعرض  الزوار  إقبال 
من المزيد ع و
المقبلة. األيام  خالل  للمعرض  الزوار إقبال

ز
أمــر الــمــبــيــعــات وهــــذا ة

لمعرض مثل لنا 
ماركتين  دشين 
ـــا وهـــمـــا  جـــنـــاحـــن

وفريجامو  ي 
إطالقهما 

ـعــرض 
عـــات 

و
م يـــض الــــشــــمــــالن

لـــلـــمـــجـــوهـــرات إضــــافــــة
مــــا  ٢٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
عــــالــــمــــيــــة ويــــتــــ
ـــــعـــــض مـــمـــثـــ ب
منذ بجناحنا 
المعرض
جـــــو أ



ماركات عالمية تزداد بريقاً وتألقاً في جناح مرزوق الشمالن وأوالده
 .. ..Versus VersaceVersus Versace

طــراز حديثطــراز حديث
من الساعات الجذابةمن الساعات الجذابة

التجارية  العالمة  نمط  تعكس   Versus Versace الــســاعــات  مجموعة  إّن 
ملحوظة  بجرأة  يتزين  الــذي  والجامح  والجذاب  الجريء  شكلها  بها  ويقترن 
على  المميز   Versus رمز عن  فضالً  السالمة،  ودبابيس  وسحابات  بمسامير 

شكل رأس أسد. 
وتم تصنيع المجموعة من خامات عالية التقنية وأضواء جاذبة، وهي تخضع 
كما  باستمرار،  تتطور  التي  اإلنتاج  خطوط  من  العديد  تنشئ  منظمة  لعملية 
تمثل كل قطعة إكسسوار في ذاتها طرازاً حديثاً ولمسة من اإلثارة ألولئك الذين 

يجرؤون على اقتنائها.

Versace تعكس األناقة
والجرأة في تصميمها المبتكر

 .. Alpina
تاريخ حافل في صناعة الساعات 

الجمالية  اللمسة  عن  تعبر  أنها  كما  وفخامتها،  وجرأتها  بقوتها   Versace ساعات تتميز 
تغمرها  الصنع،  سويسرية  ساعات   Versace ساعات   التجارية.  العالمة  بهذه  تحيط  التي 
شهرة:  األكثر  رموزها  عن  بذكاء  وتعبر  األزيــاء  مجموعات  في  رول  آند  الــروك  روح  نفس 
.the Medusa head، the Greek key، the Baroque pattern . يتم تصنيع هذه الساعات 
حصرياً بخامات متطورة وآليات ذات جودة عالية، وتتميز بتصميمها المبتكر الذي تتخلله 
العالمة  بالحياة.  النابضة  اللونية  الــحــواشــي  مــن  ولــوحــة  رسومية  طــاقــة 
تقنية  وأكثر  للنساء،  بالنسبة  وحسية  براقة  أكثر   :  Versace التجارية 
وخفة بالنسبة للرجال، فهي ال تتردد في التعبير عن حالة من األناقة 

.Versace  والفردية القوية التي تحدد مكانة العالمة التجارية

مدينة  من  تتخذ  التي  السويسرية  الساعات  صناعة  رائدة  تعتبر  الثالثية،  بعالمتها   Alpina ساعات مشهورة 
جنيف السويسرية مقراً لها، تأسست عام ١٨٨٣، حيث يعود تاريخها في صناعة الساعات إلى ما يزيد عن ١٣٠ 

سنة.
االخــتــراع  بـــراءات  مــن  كبير  لعدد  مــصــدراً  وكــانــت   Alpina السويسرية،  الساعات  صناعة  فــي  الــريــادة  تحتل 

كانت  لما  اليوم،  نعلمها  كما  الرياضية،  السويسرية  الساعات  صناعة  مفهوم  في  الدخول  واستطاعت  واالبتكارات، 
 Horological ساعة أول  بإدخال   ٢٠١٥ عام  في  قامت  فقد  االبتكار،  مجال  في  الطويلة  بتقاليدها  تقتدي   Alpina

Smartwatch ، مما خلق فئة جديدة من الساعات في صناعة الساعات السويسرية.

ع
ا

رسومي طــاقــة 
ace التجارية 
لنسبوخفة بالنس

ية القووالفردي
تتطور التي  اإلنتاج ط

الذين حديثاً ولمسة من اإلثارة ألولئك

مدينة 
١٣٠ ن

االخــتــراع 
كانت  لما  يوم، 
Horological ة
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«علي بن علي للساعات والمجوهرات» يجمع بين الفخامة والرقي«علي بن علي للساعات والمجوهرات» يجمع بين الفخامة والرقي
يقدم مزيجاً من العالمات التجارية العريقة والحديثة

ـــد واألســــاطــــيــــر ـــي ـــال ـــق ـــت ـــر الـــطـــبـــيـــعـــة وال ـــاص ـــن ـــن ع ـــي ــــا ب ــــه ــــداع ـــاً فـــنـــيـــة تـــجـــمـــع فـــــي إب ـــف ـــح ــــدم ت ــــق «بـــــــرولـــــــوغ» ت

المجموعة تسير بخطى واثقة

نحو مزيد من النجاح في المنطقة

متابعة - عبداهللا نور:

تعّد علي بن علي رمًزا للفخامة، وهي 
القابضة،  علي  بن  علي  شركة  من  جزء 
في  الفاخرة  السلع  بيع  مجال  في  رائــدة 
قطر، يحدوها شغف بتقديم تجربة ال 

مثيل لها لعشاق الفخامة والرقي.
في  الفخمة  السلع  قسم  تــأســس  وقــد 
شركة علي بن علي القابضة عام ١٩٤٥ 
حيث بــدأت عملها بمتجر واحــد متعدد 
إلى  تتحول  أن  قبل  التجارية  العالمات 

رائدة في هذا المجال.
لـــوجـــوده اإلقــلــيــمــي، افتتح  وتــعــزيــزاً 
مــتــجــراً فـــي دولـــــة الــكــويــت مــنــذ ثــالث 
شيء  على  التطور  هــذا  دّل  وإن  سنوات. 
فهو على قوة العالمة والثقة التي نجحت 
تجزئة  عــالمــة  باعتبارها  اكتسابها  فــي 
واثقة  بخطى  تسير  وهي  راقية،  فخمة 

نحو مزيد من النجاح في المنطقة.
فرًعا  عشر  ستة  القسم  هـــذا  ويــضــم 
هي عبارة عن متاجر أحادية أو متعددة 
تقدم  بــأن  وتفخر  التجارية.  الــعــالمــات 
أكثر من خمسين عالمة عالمية شهيرة 
الكتابة  وأدوات  والمجوهرات  للساعات 

والمنتجات الجلدية األنيقة.
ويــعــزى نــجــاح هـــذا الــقــســم وسمعته 
الطيبة في السوق إلى عدد من العناصر. 
إذ يــعــمــل فــيــه فـــريـــق مـــن الــمــوظــفــيــن 
والمتعددي  متخصًصا  تدريبًا  المدربين 
المشورة  تقديم  يمكنهم  بحيث  اللغات، 
إلى العمالء حول كل ما يريدون معرفته 
الِحرفية  مــن  المشتريات  إلــى  بالنسبة 
والجودة اللتين تميزان السلع إلى طريقة 
أصالة  إلــى  وصـــوالً  المجوهرات  ترتيب 

المنتجات الفضية.
وبــفــضــل هــــذه الـــدرجـــة الــعــالــيــة من 
االحتراف لدى فريق قسم السلع الفخمة 
في علي بن علي، توسعت قاعدة عمالء 
القسم بعد أن زادت ثقتهم به. فصاروا 
يلجؤون إلى المتاجر التي تضمن لهم 
خدمة متميزة تلبي كافة حاجاتهم، 
فيها  ويلقون  تــامــة،  وبخصوصية 
الراقية  بالفئة  إال  تليق  ال  معاملة 

من العمالء.
وتــســتــمــر الــمــجــمــوعــة الــرائــعــة 
الساعات  من  القسم  يقدمها  التي 
األنيقة،  والــمــجــوهــرات  الفخمة، 
الــكــالســيــكــيــة  الـــكـــتـــابـــة  وأدوات 
واإلكــــــســــــســــــوارات الــــفــــاخــــرة فــي 
قلوبهم  وأســـر  العمالء  استقطاب 
الوقت  فــي  تلبي  بينما  وعــقــولــهــم، 
واألذواق  الحياتية  الحاجات  نفسه 
مجال  في  للمتخصصين  المختلفة 
الساعات، وعشاق التصاميم، والرواد 
فـــي مـــجـــال الـــمـــوضـــة وكـــــّل أصــحــاب 

الذوق الراقي.
تــفــخــر عــلــي بـــن عــلــي الــقــابــضــة في 
االســـتـــمـــرار بــعــادتــهــا الــســنــويــة لــتــقــديــم 
الدوحة  معرض  خالل  الخاص  جناحها 
شاركت  أن  بعد  والمجوهرات  للساعات 
في  التوالي  على  عشر  الخمسة  لــألعــوام 

المعرض نفسه.
عشرة  الخامسة  النسخة  هذه  وخالل 
من المعرض، يقدم قسم علي بن علي 

الــعــالمــات  مــن  أخـــــاذاً  مــزيــجــا  للفخامة 
والحديثة  الــعــريــقــة  الــقــديــمــة  الــتــجــاريــة 
األشـــهـــر إضـــافـــة إلــــى عـــالمـــات تــجــاريــة 
تطورت في مسارها بفضل كثرة اإلقبال 
عليها والمجموعات الجديدة المستمرة، 
وإلضفاء  وميسيكا.  ميل  ريتشارد  مثل 
هــذه  مشاركتنا  إلـــى  والــحــمــاس  الــزخــم 
السلع  قــســم  غـــــارار  دار  مــنــحــت  الــســنــة، 
الــفــخــمــة فـــي عــلــي بـــن عــلــي لــلــفــخــامــة 
شرف استضافة فعالية اإلطالق العالمي 

لمجموعتها الجديدة.
الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة الــمــشــاركــة في 
معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 

للعام ٢٠١٨ هي:
 Aaron Basha - Arnold &  -
 Audemars Piguet  -  Son - AS٢٩
 - Baume & Mercier - Buccellati -
 Cartier - Damiani - David Morris
 - Garrard - Gorgoglione - Graff
 - Graham - Hulchi Belluni -
 HYT - Jaeger-LeCoultre - Kern
 - Lalaounis - Leo Pizzo - Linde
 Werdelin - Lorraine Schwartz
 - Marco Valente - Mikimoto -
 Messika - Mont Blanc - Panerai
 - Privé - Pomellato - Prologue
 - Ralph Lauren - RCM - Reuge -
 Repossi - Richard Mille - Riviere
 - Roger Dubuis - Romain Jerome

- Schreiner
 Shamballa - Snyper -  -
 Stenzhorn - Ulysse Nardin -
 Urwerk - Van Cleef & Arpels -

.Verdi - Vishrut Gems

مشاركة أرمانو سرفينو 
عن  اإلعــــالن  سرفينو  أرمـــانـــو  يــســّر 

مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
للمجوهرات والساعات  في نسخة 
هــذا  يـــأتـــي  حــيــث   ،٢٠١٨ الـــعـــام 
مركز  فــي  يــقــام  الـــذي  المعرض 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 
احــتــفــاالً  فــبــرايــر  و٢٦   ٢١ بــيــن 
بـــالـــعـــام الـــخـــامـــس عـــشـــر لــهــذه 
التي  المتميزة  السنوية  المحطة 
لــألنــاقــة. وتجتمع  صـــارت عــنــوانــاً 
فـــــي الــــمــــعــــرض أكــــثــــر مـــــن ٤٠٠ 
عالمة تجارية عالمية فخمة تقوم 

بعرض أرقى القطع والنسخ الخاصة 
والـــــفـــــريـــــدة 

مــن نــوعــهــا، إلـــى جــانــب أبــــرز الــمــواهــب 
المحلية الصاعدة في عالم المجوهرات.

في  سرفينو  إرمانو  دار  تأسست  وقــد 
العام ٢٠٠٠ في مدينة فلورنسا اإليطالية. 
وانتقل المقر الرئيسي منذ ٢٠٠٧ إلى بانيو 
أريبولي المجاورة لفلورنسا، ويضّم اليوم 
والتصاميم  الــراقــيــة،  للتصاميم  مشغالً 
المشغل  ويضّم  والحياكة.  الطلب  حسب 
أكثر من ٣٥٠ موظفاً بينما يشرف أرمانو 
بــأدنــى  قطعة  كــل  ابــتــكــار  عــلــى  سرفينو 
تــفــاصــيــلــهــا. وتـــــوزع مــجــمــوعــات أرمــانــو 
يحمل  مــتــجــراً   ٤٨ فــي  عــالــمــيــاً  سرفينو 
اسمه، وفي العديد من المتاجر العريقة 
في أرقى المدن وشوارع التسوق الفخمة 
وكذلك في المتاجر المتعددة الماركات 

في كافة أنحاء العالم.

.. PROLOGUE
 تحف فنية فريدة من نوعها

ــــبــــدع بــــــرولــــــوغ تــحــفــهــا  غـــالـــبـــا مـــــا ت
طلب  عــلــى  بــنــاء  والــمــجــوهــرات  الثمينة 
قطعة  أو  فنية  قطعة  لتصميم  خـــاص 
إبداعاتها  تصدر  ما  وغالباً  مجوهرات، 
في قطعة واحدة فقط، وفضالً عن ذلك 
ـــداع مــن إبــداعــات هــذه الــدار  فــإن كــل إب

مصنوع وفقا لتصميم خاص.
وكـــــل قــطــعــة تــصــدرهــا 

ـــــــــــــــدار مـــصـــنـــوعـــة  ال
باستخدام  يــدويــا 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ـــنـــوعـــة  مـــت

مـــــــــــــــن 

الحرفية  بين  تصنيعها  ويجمع  الــمــواد، 
التقليدية والتقنيات الحديثة بالغة الدقة، 
شديدة  التحف  هـــذه  تــكــون  أن  ويمكن 
البساطة أو فائقة التعقيد، حيث تستخدم 
فــيــهــا نــظــم الــتــشــغــيــل األوتــومــاتــيــكــيــة، 
والضوء، والصوت، لبث الحياة في قطعة 
فريدة  دائــمــاً  فهي  المجوهرات  أمــا  مــا. 
من نوعها من حيث التصميم، وغالباً ما 
الطبيعة  عناصر  بين  إبداعها  في  تجمع 

والتقاليد واألساطير.
ريتشارد  من  تي»  بي  تي   ٠٣٧  RM»
مــيــل الــتــولــيــفــة الــمــثــالــيــة بــيــن الــجــمــال 

والتقنية
عن  مــيــل  ريــتــشــارد  مجموعة  تتميز 
غــيــرهــا بــأنــهــا لـــم تــصــنــع طــــــرازاً واحــــداً 
فقط، بل عدة طرازات في فترة زمنية 
الــطــرازات  هــذه  أصبحت  وقــد  قصيرة، 
معروفة لدى جامعي الساعات ومحبيها 
كالرموز األهم في عالم صناعة الساعات 

الحديثة.
ومـــــع تـــوفـــر مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
تواصل  الــمــرأة،  تناسب  التي  الموديالت 
متنوعة  مجموعة  إضافة  ميل  ريتشارد 
مــن الــمــواد، أبــرزهــا كــربــون تــي بــي تي، 
األبيض  أو  واألحمر  األبيض  والذهب 
من  الكريمة  بــاألحــجــار  والترصيع 
خــــالل هــــذا الـــمـــزج غــيــر الــمــســبــوق 
األســود  والسيراميك  الــمــاس  بين 
لتقدم   ٠١-RM٠٧ ســاعــة  فــي 
للمرأة توليفة مثالية بين 

الجمال والتقنية.
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متابعــة - أحمــد شــرف: 

كــبــرى  مـــن  األزرق  الـــصـــالـــون  يـــعـــّد 
ــــي تـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال  ــــت الـــــشـــــركـــــات ال
ومن  قطر  في  والساعات  المجوهرات 
أشــهــر الــعــالمــات الــتــجــاريــة والــمــاركــات 
الواسعة  والشهرة  الصيت  ذات  العالمية 
والتي تمتاز بالجودة والفخامة والرقي 
وحـــرفـــيـــة الــصــنــع والـــعـــالـــمـــيـــة، وتــأتــي 
معرض  فــي  األزرق  الــصــالــون  مشاركة 
بدورته  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
الــخــامــســة عـــشـــرة بــمــجــمــوعــة فــريــدة 
وفــاخــرة مــن أفــخــم وأرقـــى الــمــاركــات 
العالمي  الــســوق  فــي  وأحــدثــهــا  العالمية 
من كبار األسماء المصنعة والعاملة في 
لتقّدم  والمتميزة  الــراقــي  المجال  هــذا 

لــزبــائــنــهــا مــزيــجــاً فـــريـــداً مـــن اإلبـــــداع 
والــتــمــيــز والــفــخــامــة عــلــى مــــدار أعـــوام 
الحصرية  والعراقة  األصالة  من  عديدة 

لدى الصالون األزرق.
حيث أّكد السيد نبيل أبو عيسى نائب 
األزرق،  الــصــالــون  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الدوحة  لمعرض  باالستعداد  قمنا  أننا 
من  يعّد  حيث  والساعات،  للمجوهرات 
أهّم أولوياتنا، وكما جرت العادة سوف 
منصة  إلــى  بالمعرض  جناحنا  يتحّول 
عــــرض تـــوفـــر مـــزيـــجـــاً مـــن الــعــالمــات 
هو  ما  بين  تتنّوع  المرموقة،  التجارية 
المجوهرات  إلــى  وصــوالً  وراٍق  عصري 
واإليطالية  بتفاصيلها  الفخمة  العربية 
الــمــشــبــعــة بـــمـــهـــارة عـــالـــيـــة، وأضــــــاف: 
خصصنا لــمــعــرض الـــدوحـــة هـــذا الــعــام 

تــشــكــيــلــة رائـــعـــة ونــــــادرة مـــن األحـــجـــار 
جعلت  التي  التصميم  والدقيقة  الثمينة 
قبل  من  مثلها  العين  تــَر  لم  تحفاً  منها 
انضمت  جديدة  شركات  إلــى  باإلضافة 
إلى قائمة الوكالء والعارضين لهذا العام، 
وهي على مستوى عاٍل من الفخامة ما 
الساعات  وفــرة  العام  هــذا  أيضاً  يميزنا 
اإلصــــــــدارات  ذات  ـــــنـــــادرة،  ال الـــدقـــيـــقـــة 
الـــمـــحـــدودة لــعــشــاق الــتــمــيــز والــتــفــرد، 
سيشكل إطالق الساعة األحدث مع علبة 
بريتشوال  مــاشــيــن  ليغاسي  التيتانيوم 
مــــن الـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة الــســويــســريــة 
«ماكسيميليان بوسر أند قرندز» والتي 
تتخذ من جنيف مقراً لها، نقطة بارزة 
أف»  أند  بي  تشتهر «أم  المعرض،  في 
واستثنائية  عــصــريــة  ســـاعـــات  بــابــتــكــار 

واسعاً  إقباالً  ستنال  بأنها  ثقة  على  وأنــا 
يتجاوز التوقعات من خالل هذا اإلصدار 

الجديد بالتقويم الدائم.
«بوفيه»  من  توربيون»  «فالينغ  أما 
احتفال  بمناسبة  خصيصاً  والــمــطــورة 
سوف  أيقونة  فهي،   ٢٠٠ بذكراها  الــدار 
حيث  الــســاعــات،  عشاق  استحسان  تنال 
السويسرية  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  أطــلــقــت 
بالكامل  مصنعاً  تعقيداً  المناسبة  بهذه 
في قلب الدار مع ميزات مدهشة تبرز 
ونصف  وخريطة  زمنية  مناطق  ثــالث 

الكرة األرضية.
وفــــي الـــخـــتـــام أّكـــــد الــســيــد نــبــيــل أن 
لعشاق  مثالية  منصة  يعتبر  المعرض 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات لــالطــالع على 
األعــمــال  أحـــدث  مــن  واســعــة  مجموعة 

ورواد  الحرفيين  ألمــهــر  والتصاميم 
الــمــجــوهــرات فــي الــعــالــم، تحت سقف 
عالمية  مــكــانــة  يــتــبــوأ  وأصـــبـــح  واحـــــد، 
مـــرمـــوقـــة لـــمـــا يـــحـــويـــه مــــن فــعــالــيــات 
يجتمع  حيث  مــتــجــددة،  ومــعــروضــات 
فــيــه كـــبـــار الــمــصــمــمــيــن  والــحــرفــيــيــن 
من  واسعة  مجموعة  لعرض  المهرة، 
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات الــمــســتــوحــاة 
المعاصرة  التصاميم  خطوط  أحد  من 

والتقاليد والثقافات والفنون.
مــعــرض  تــنــظــيــم  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
يرتكز  والمجوهرات  للساعات  الدوحة 
إلى أعلى المعايير العالمية في التجهيز 
األزرق  الـــصـــالـــون  ويــقــيــم  والــضــيــافــة، 
الموسيقى  أنــغــام  على  رائــعــة  فعاليات 

بجناحه الخاص.

متابعــة - أحمــد شــرف: 

اســتــطــاعــت الــمــجــوهــرات األمــيــريــة أن 
الماركات  من  كوكبة  مظلتها  تحت  تجمع 
الــعــالــمــيــة مـــن الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
والعالمات  الــدولــي  الصيت  ذات  الفاخرة 
الفريد،  الــطــراز  مــن  المرموقة  التجارية 
وتعزيزها  زيادتها  إلى  دائماً  تسعى  وهي 
وفق استراتيجية انتقائية فائقة تهدف إلى 
توفير األرقى واألكثر ندرة دون أن يكون 
الهدف من ذلك تكديس الماركات وزيادة 
أعـــدادهـــا، ومـــن هــنــا تــقــوم الــمــجــوهــرات 
قبول  قبل  مستفيضة  بــدراســات  األميرية 
أي ماركة تعرض عليها للتأكد من جودتها 
القطري  ــلــذوق  ل ومناسبتها  وعالميتها 
عما  مختلفة  إبداعاتها  تكون  وأن  الفريد 
بل  المحلّية  األســـواق  في  ورائـــج  سائد  هو 
األسواق  في  االبتكارات  أحدث  عن  تبحث 
صــورة  فــي  زبائنها  إلــى  لتقّدمه  العالمّية 

رائعة من المصداقية والشفافية.
ولعّل هذه السياسة الواعية هي ما أكسبت 
الطيبة  الــســمــعــة  األمــيــريــة  الــمــجــوهــرات 
الموثوق  االســم  باتت  حتى  بها  تتمتع  التي 
بـــه فـــي عـــالـــم الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات، 

الزبائن  جعل  مــا  وهــذا 
معارضها  يزورون 

ويـــتـــســـّوقـــون 
مــــنــــهــــا 

بــكــل ثــقــة واطــمــئــنــان لــعــلــمــهــم وثــقــتــهــم 
األكيدة بجودة ما يقتنون.

ومــــــــــن خــــــــــالل مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
للمجوهرات والساعات في دورته الحالّية 
أشاد سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد 
المجوهرات  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
األمـــيـــريـــة بــالــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حققه 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
والمؤشرات  الماضية  السنوات  مــدار  على 
هذا  المعرض  لـــدورة  اإليجابية  والنتائج 
العام، وأرجــع الفضل إلى ما تشهده دولة 
قطر وفي ظل قيادتها الرشيدة الحكيمة 
واضح  ونضج  الفتة  قياسية  تطّورات  من 
تشهد به الدنيا كلها، حيث استطاعت البالد 
أن تحقق قفزات نوعّية في شتى المجاالت 
والميادين من البنية التحتية المتطّورة إلى 
والتجارة  والصناعة  والمنشآت  العقارات 
واالقـــتـــصـــاد وكـــافـــة الــمــجــاالت األخــــرى، 
وذلك رغم كل الظروف الخاصة بالحصار 
وتثبت  تقهره  أن  قطر  استطاعت  والــتــي 
ومكانتها  واحــتــرامــهــا  قــوتــهــا  كــلــه  للعالم 
وعــالقــاتــهــا الــقــويــة بــكــل شــعــوب الــعــالــم.  

لــــنــــفــــســــهــــا واستطاعت قطر أن تنتزع 
السبق والريادة في 

ــــعــــديــــد  ال

من المجاالت والمحافل الدولّية والعالمّية 
ولـــعـــّل أهــمــهــا انــتــزاعــهــا اعـــتـــراف الــعــالــم 
وفـــــي وقـــــت قـــيـــاســـي بـــمـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات خــاصــة بــدورتــه 
الخامسة عشرة بمركز الدوحة للمعارض 
العالمية  الشركات  كبرى  اعتبرته  والـــذي 
منصة  المعرض  في  والمشاركة  المصنعة 
إقــلــيــمــّيــة ودولـــّيـــة مــهــّمــة إلطــــالق أحــدث 
عالم  في  العالمّية  واإلبــداعــات  االبتكارات 
والفخامة  والــوقــت  الــمــجــوهــرات  صناعة 

العالمية.

مجـوهـرات شاتيال 
شــاتــيــال اســـم كــبــيــر ومــتــمــّيــز فــي عالم 
صــنــاعــة الــمــجــوهــرات الــراقــيــة والـــنـــادرة 
الكريمة،  واألحجار  باأللماس  والمرصعة 
العالمية  الماركات  أشهر  من  شاتيال  وتعّد 
والــــتــــي تـــقـــع تـــحـــت مــظــلــة الـــمـــجـــوهـــرات 

األميرّية كوكيل حصري لها في قطر.
وتــــشــــارك مـــجـــوهـــرات شــاتــيــال بــجــنــاح 
فخم وراٍق ويعّد من األجنحة والبوتيكات 
الــخــاصــة الــرائــعــة الــجــمــال وبــديــكــوراتــهــا 
المتقنة  الــحــرفــيــة  وصــنــاعــتــهــا  الــفــخــمــة 
وتصميماتها  والـــنـــادرة  الثمينة  وقطعها 

الفائقة الجمال واألنوثة الطاغية.

أدلـر.. المزيد من الجمال المفعم بالرقي 
والفخامة 

مــــجــــوهــــرات أدلـــــــر الـــعـــالـــمـــيـــة تــمــثــل 

صناعة  في  وفــريــداً  ومميزاً  راقياً  شكالً 
باأللماس  المرصعة  النادرة  المجوهرات 
في  واألنــــدر  األغــلــى  الكريمة  واألحــجــار 
صناعة  مــجــرد  ليست  فــهــي  كــلــه  الــعــالــم 
مــجــوهــرات ولــكــنــهــا تــمــثــل إبـــداعـــاً وفــنــاً 
لـــيـــس لـــــه حــــــــدود فـــهـــي مـــثـــل الـــفـــنـــون 

وثرية  فريدة  قطعاً  تبدع  التي  الراقية 
المفعم  الجمال  من  مزيداً  لتضفي 

دار  وتعطي  والفخامة.  بالرقي 
مجوهرات أدلر أهمية قصوى 

فـــي صــنــاعــة الــمــجــوهــرات 
الـــراقـــيـــة مـــن حــيــث دقــة 

واالهتمام  التصميمات 
الكامل بأدق التفاصيل 

والــــــتــــــي يــــنــــتــــج مــن 
ورائها قطع ال مثيل 
المستوى  مــن  لــهــا 
الــــــمــــــثــــــالــــــي فـــي 
الــجــودة والــرقــي 
الــمــتــقــن بــروعــة 
مـــــن الـــفـــخـــامـــة 
النابضة  والثراء 
بــــــالــــــحــــــيــــــويــــــة 
ــــــــــــــــوثــــــــــــــــة  واألن
الـــــــمـــــــفـــــــعـــــــمـــــــة 
ــــــــجــــــــمــــــــال  ــــــــال ب
ـــــــس  واألحـــــــاســـــــي
الفريدة الُمرهفة.

الصالون األزرق مزيج فريد من الرقي واألصالة في عالم المجوهرات والساعات الفاخرة

المجوهرات األميرية تعرض مجوهرات وساعات نادرة تنبض بالحيوية واإلحساس المرهف

يقّدم عالمات تجارية وماركات عالمية مرموقةيقّدم عالمات تجارية وماركات عالمية مرموقة

تضم أفخم الماركات العالمية

ــــــــم أولــــويــــاتــــنــــا ـــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات والــــــســــــاعــــــات مــــــن أه ـــــــدوح ــــــــو عــــيــــســــى: مـــــعـــــرض ال نــــبــــيــــل أب

صناعة في  وفــريــداً  ومميزاً  راقياً  شكالً 
باأللماس المرصعة  النادرة  المجوهرات 
في واألنــــدر  األغــلــى  الكريمة  واألحــجــار 
صناعة مــجــرد  ليست  فــهــي  كــلــه  الــعــالــم 
مــجــوهــرات ولــكــنــهــا تــمــثــل إبـــداعـــاً وفــنــاً

ي م

لـــيـــس لـــــه حــــــــدود فـــهـــي مـــثـــل الـــفـــنـــون
وثرية  فريدة  قطعاً  تبدع  التي  الراقية 

يي

المفعممممممممممممممممممممممممممممم الجمال  من  مزيداً  لتضفي 
ي

دار  وتعطي  والفخامة.  بالرقي 
مجوهرات أدلر أهمية قصوى 

فـــي صــنــاعــة الــمــجــوهــرات 
الـــراقـــيـــة مـــن حــيــث دقــة
واالهتمام  التصميمات 
الكامل بأدق التفاصيل
يــــنــــتــــج مــن والــــــتــــــي
ورائها قطع ال مثيل 
المستوى مــن  لــهــا 
فـــي الــــــمــــــثــــــالــــــي
الــجــودة والــرقــي
الــمــتــقــن بــروعــة
مـــــن الـــفـــخـــامـــة 
النابضة والثراء 
بــــــالــــــحــــــيــــــويــــــة
ــــــــــــــــوثــــــــــــــــة واألن

الـــــــمـــــــفـــــــعـــــــمـــــــة 
ــــــــجــــــــمــــــــال ــــــــال ب

ـــــــس  واألحـــــــاســـــــي
الفريدة الُمرهفة.

األسواق  في  االبتكارات  أحدث  عن  تبحث 
صــورة  فــي  زبائنها  إلــى  لتقّدمه  العالمّية 

رائعة من المصداقية والشفافية.
ولعّل هذه السياسة الواعية هي ما أكسبت 
الطيبة  الــســمــعــة  األمــيــريــة  الــمــجــوهــرات 
الموثوق  االســم  باتت  حتى  بها  تتمتع  التي 
بـــه فـــي عـــالـــم الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات، 

الزبائن جعل  مــا  وهــذا 
معارضها يزورون 

ويـــتـــســـّوقـــون
مــــنــــهــــا 

واالقـــتـــصـــاد وكـــافـــة الــمــجــاالت األخــــرى، 
وذلك رغم كل الظروف الخاصة بالحصار 
وتثبت  تقهره  أن  قطر  استطاعت  والــتــي 
ومكانتها  واحــتــرامــهــا  قــوتــهــا  كــلــه  للعالم 
وعــالقــاتــهــا الــقــويــة بــكــل شــعــوب الــعــالــم.  

لــــنــــفــــســــهــــا واستطاعت قطر أن تنتزع 
السبق والريادة في 

ــــعــــديــــد  ال

والــــتــــي تـــقـــع
األميرّية كو
وتــــشــــارك
فخم وراٍق
الــخــاصــة الـ
و الــفــخــمــة 
الث وقطعها 
الفائقة الجم

أدلـر.. المز

مــــجــــوهـ

ورواد  الحرفيين  ألمــهــر  والتصاميمم
سققفف تحتحتت االـلــمـمــججــوهــرات فــي الــعــااللـمـم،،
ععالالميميةة ممــــكـكــاـانـنــةـة ييــــتـتــبــوأوأ وأصأصـــــبـبـــــحـح  اواحـــــد، 
فـفـععــالالــيـيـااتت يـيــحـحــويويـــهه ممــــنن لـلــمـمــاا مـمــرممـــووقـقــةة
يجيجتمتمعع حيث  مـمـــتــججــددة،  ومــعــروروضضــات 
حـحــرفرفرففــيـيـييـيـييـيــــننن فففــيــهه ككـــبـــاار الالــمــصــمــمــييـنـن  واالـل
من  واسعة  مجموعة  لعرض  المهرة، 
الالــمــســتـتـوحــااةة ـــااتت الـــمـــجـــوهـــرات واالـلــســـاعا
االململمعاعاصرصرصرةة الالتصتصاماماميميميم خخطوطوطوطط أأحدحدحد منمنمن

والتقاليد والثقافات والفنون.
مــعــرض  تــنــظــيــم  أنأ  إلــــــى  وأأشــــــــار 
يريريرتكتكتكززز وووالالالمجمجمجوهوهوهراراراتتت اعاعاعاتاتات للللسلسل الالالدودودوحةحةحة
إلى أعلى المعايير العالمية في التجهيز 
األزرق  الـــصـــالـــون  ويــقــيــم  والــضــيــافــة، 
الموسيقى  أنــغــام  على  رائــعــة  فعاليات
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كتب - محمد العشري:

الماجد  مــجــوهــرات  جــنــاح  اســتــطــاع 
الكيانات  كــأحــد  ريــادتــه  على  يــؤكــد  أن 
معرض  نجاح  دعمت  التي  االقتصادية 
منذ  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الخامسة  النسخة  وحتى  خطواته  أولى 
عشرة كونه أثرى السوق القطري بصفة 
للمجوهرات  الــدوحــة  ومــعــرض  عامة 
والـــــســـــاعـــــات بـــصـــفـــة خــــاصــــة بــأشــهــر 
الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة الـــتـــي تــحــلــق في 
ما  وهــذا  والفخامة  اإلبــداع  عالم  سماء 
عول عليه الخبراء عند رؤيتهم حرص 
جناح  داخل  التواجد  في  المعرض  زوار 
مجوهرات الماجد والذي احتفل بعامه 
الـ ٧٥ من اإلنجازات التي توارثتها األجيال 
أحمد  الــســيــد  أعـــرب  المناسبة  وبــهــذه 
الماجد رئيس مجلس إدارة مجوهرات 
الماجد عن بالغ سعادته لدعم صاحب 
ثاني  آل  حــمــد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو 
أمير البالد المفدى وحكومته الرشيدة 
ــــــــــذي ســــاعــــد فـــــي تــــبــــوؤ مـــعـــرض  وال
الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات 

روزنــامــة  فــي  عالمية  مكانة 
ــــــمــــــعــــــارض  ال
الــــــــدولــــــــيــــــــة 

وهذا ما عبرت عنه أيضاً أكثر من ٥٠٠ 
على  حرصت  تجارية  وعــالمــة  شركة 
اإلبداعية  تشكيالتها  بأحدث  المشاركة 
فــــي عـــالـــم الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
تتواجد  الــتــي  الــشــركــات  بالطبع  ومنها 
وعلى  الماجد  مجوهرات  سقف  تحت 
ـــتـــي تــطــرح  ــو وال ــل رأســـهـــا مـــاركـــة هــوب
بـ  تلقب  ما  منها  عالمية  طــرازات  عدة 
«»فّن االنصهار» بيغ بانغ ميكا-١٠ بلو 
الزرقاء  الميكانيكية  الساعة  سيراميك 
 ١٠ لمّدة  طاقة  باحتياطي  تتمّتع  والتي 
ممّيزة  بعلبة  مــــزّودة  أّنــهــا  كما  أيـــام، 
النيلي،  األزرق  باللون  السيراميك  من 
وتــجــمــع هــــذه الــســاعــة بــيــن الــعــنــاصــر 

الفائقة  والمواد  المتطّورة  الميكانيكية 
الــمــقــاومــة، كـــّل ذلـــك فـــي إطــــار أزرق 
االستثنائية  بنيتها  خــالل  ومــن  داكـــن، 
اللعبة،  نــمــوذج  شــكــل  عــلــى  الــمــصــّمــمــة 
واحـــتـــيـــاطـــّي الــطــاقــة لـــمـــّدة ١٠ أّيـــــام، 
والهيكل الممّيز الذي يبّين إبداع مؤّشر 
احتياطي الطاقة المزّود بعجلة مسّننة، 
بلو  ميكا-١٠  بــانــغ  بــيــغ  ســاعــة  تــعــكــس 
على  المصنع  جرأة  الجديدة  سيراميك 
ويبلغ  والــجــمــالــي،  التقني  المستويين 
السيراميك  من  المشّكلة  العلبة،  قطر 
األزرق ٤٥مم، وتظهر من خاللها آلّية 
أّنها  كما  الــزرقــة،  إلــى  ضــاربــة  هيكلّية 
مزّودة بحزام من اللون الملكي عينه. 

ميكا- بــانــغ  بيغ  ســاعــة  تصنيع  ويستند 
والمتمّيزة  العصرّية  سيراميك  بلو   ١٠
وهو  للشركة،  األســاســي  المفهوم  إلــى 
الــدمــج  فــي  المتمّثل  االنــصــهــار»  «فـــّن 
أبــًدا.  العادة  في  تجتمع  ال  عناصر  بين 
تلك  والمفاجأة..  فالتباين  النتيجة  أّمــا 
البصمة الممّيزة إلى أبعد الحدود. إّنها 
جميع  فــي  هوبلو  عليها  ترتكز  فلسفة 
ابــتــكــاراتــهــا وأعــمــالــهــا وشــراكــاتــهــا. تــّم 
القابل  والــقــفــل  واإلطــــار  العلبة  تصنيع 
التقنّية  العالي  السيراميك  مــن  للطّي 
- ثـــانـــي أكــســيــد الـــزركـــونـــيـــوم الــمــصــّلــد 
ــهــا مـــاّدة  عــلــى درجـــة حــــرارة عــالــيــة. إّن
أخــّف  ــهــا  أّن إّال  لــلــغــايــة،  وقــاســيــة  صلبة 

والبلى،  للخدش  ومقاومة  الفوالذ  من 
وساعة بيغ بانغ وان-كليك صفير٣٩مم 
عرض للصفير في غاية األنوثة أنيقة، 
ــة، ريـــاضـــّيـــة، بــســيــطــة، راقــيــة،  عــصــرّي
رفيعة المستوى، غير متكّلفة، جّذابة، 
وان- بانغ  بيغ  ساعة  كشفت  تــقــاَوم.  ال 
أكثر  مـــدى  عــلــى  صــفــيــر٣٩مــم،  كليك 
متعّددة  جــوانــب  عــن  مــن ١٠ ســنــوات، 
إلى  الدنيم  قماش  من  شخصّيتها.  من 
الكّتان، ومن األلوان الناعمة إلى أسلوب 
 St.مـــطـــّرزات ومــن  الــفــنــي،   Pop Art
 ،Orylag فرو إلى   Gallen Bischoff
تنّوع ال يترك مجاًال للجدال. أّما اليوم، 
األوجــه.  المتعّدد  طابعها  إبــراز  تّم  فقد 

من خالل تجريدها بالكامل، ثبَُت بأّن 
الجمال ينبع فعًال من الداخل. إّنها ساعة 
الصفير،  زجــاج  من  مصنوعة  مبتكرة 
الهندسة  مجالَي  في  خبرتها  وبفضل 
والكيمياء، نجحت دار صناعة الساعات 
وُمعّقدة  ُمكلفة  عملّية  استحداث  في 
تمّكنها من تصنيع قطع كبيرة جًدا من 
موّحد.  بلون  تتمّيز  الشّفاف،  الصفير 
للساعات،  هوبلو  مصنع  من  وبمبادرة 
جديدة  مــجــاالت  الخبرة  هــذه  فتحت 
الستخدام الصفير. في إطار ابتكاراتها 
هذه  الــيــوم  هوبلو  تُضيف  المتواصلة، 
ساعاتها  مجموعة  إلــى  الرائعة  الــمــاّدة 
النسائية، وتواصل هوبلو ُمغامراتها في 

المجهول وال تقف عند حدود المجّرة 
بانغ  «بيغ  ساعة  طريقة  على  االبتكار 
تزّين  «والــتــي  غاالكسي  صفير  أونيكو 
شعار  تحت  الــمــجــّرة  بــألــوان  معصمك 
على  ــالم»  الــظّ في  إّال  النجوم  تلمُع  «ال 
غـــــرار مـــلـــيـــارات الــنــجــوم الـــتـــي تــشــّكــل 
بانغ  بيغ  ساعة  تفيض  المجّرة،  قرص 
اونيكو صفير غاالكسي بالسحر ٤٨ من 
األحجار الكريمة بتقطيع باغيت، ترمز 
من   - المختلف  بــألــوانــهــا  الــنــجــوم  إلـــى 
النجوم األحدث ذات اللون األزرق والتي 
تــبــعــث إشــعــاعــات حــــــاّرة، إلـــى الــنــجــوم 
األقــــدم الــتــي تــبــعــث إشــعــاعــات حــمــراء 
باردة. إّنها لوحة منّفذة بمنتهى اإلتقان 
والياقوت  الَجَمشت،  أحجار  باستخدام 
واألزرق.  والفوشيا  والبرتقالي  الــوردي 
إلى  سعيها  مــجــّدًدا  هوبلو  أثبتت  وقــد 
التفّوق واهتمامها بالتفاصيل من خالل 
مّثل  والــذي  لألحجار،  الممتاز  التنسيق 
الصعوبة الرئيسية التي واجهت صناعة 
وبإمكاننا  المجّرة،  بــألــوان  اإلطــار  هــذا 
صناعة  عالم  في  تُشّع  هوبلو  إّن  القول 
في  األبــــرع  الــشــركــة  بصفتها  الــســاعــات 

مجال استخدام الصفير.
لــقــد أنــتــجــت هــوبــلــو إصـــداَريـــن من 
ساعة بيغ بانغ اونيكو صفير غاالكسي: 
األول، أسود اللون مصنوع بالكامل من 
الصفير  من  والثاني  المدّخن،  الصفير 
الشّفاف تماًما. ساعتان تجّسدان ثنائّية 
وما  يظهر  ما  المرئي،  وغير  المرئي 

يَخفى.

جناح مجوهرات الماجد واحة من اإلبداع تتألأل فيه نجوم العالمات الفاخرةجناح مجوهرات الماجد واحة من اإلبداع تتألأل فيه نجوم العالمات الفاخرة
كسبت رضى العمالء وزوار المعرض..

ـــا الـــــبـــــاحـــــثـــــون عــــــن الــــتــــمــــيــــز والــــفــــخــــامــــة ـــه ـــشـــق ـــع ــــو ي ــــل ــــوب ـــــد: إبــــــــداعــــــــات ســــــاعــــــات ه ـــــاج ـــــم ـــــد ال أحـــــم

ة ي
تــــبــــوؤ مـــعـــرض  ي
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات  دوحـــــة

روزنــامــة  فــي  عالمية  مكانة 
ــــــمــــــعــــــارض  ال
الــــــــدولــــــــيــــــــة 

الصفير
تجسدان الشّفاف تماًما. ساعتان

وما  يظهر  ما  المرئي،  وغير  المرئي 
يَخفخفى.



متـابعـة ــ محمـد العشــري:

إذا كنت من الباحثين عن إبداعات عالم المجوهرات 
واحة  إلــى  الذهاب  هو  عليك  ما  كل  الفارهة  والساعات 
ـــداع جــنــاح مــجــوهــرات الماجد فــي مــعــرض الــدوحــة  اإلب
للمجوهرات والساعات حيث تطرح مجموعة مجوهرات 
دقيًقا  تفسيًرا  الراقية   Le Marché des Merveilles
للدار.  البارز  التصميم  يُعد  الذي  القط،  لرأس  ومدهًشا 
الذهب  من  المصنوعة  المميزة،  األيقونة  هــذه  تندمج 
والــمــزدانــة بــعــيــون مرصعة  األصــفــر عــيــار ١٨ قــيــراطــاً 
تصاميم  مع  وتتكامل  ملونة،  كريمة  وأحجار  باأللماس 

األقراط والخاتمين والسوارين.
تتفاعل األقراط على نحو غير متماثل لتخلق مظهراً 
يكشف عــن أحــجــار الــتــورمــالــيــن واألكــوامــاريــن  عــصــريــاً 

بلونها الوردي والتي تتجلى بترتيب عكسي بكل قرط.
الخلف  من  القط  رأس  المتدلية  العناصر  وتُبرز  كما 

إلضفاء لمسة قوية لم يسبق لها مثيل.
األكوامارين  من  فــردي  كريم  بحجر  القرطان  يتألق 
حول  المستديرة  التموجات  أما  الــوردي.  الترومالين  أو 
الحافة الخارجية لسوار القرط فهي تبعث في التصميم

روًحا عصرية متألقة
مع  مختلفين،  بمظهرين  الــســواريــن  ارتــــداء  ويمكن 
لرأس  يتيح  نحو  على  معكوس  بشكل  أو  الكريم  الحجر 
الــقــط الــظــهــور بــتــألــق. ويـــــزدان إبــزيــم الــمــشــبــك بحلية 

صغيرة

تتألق بحجر تورمالين وردي أو حجر أكوامارين
أخــرى  عناصر  مــع  وتناغمها  مزجها  سهولة  بفضل 
من مجموعة Le Marché des Merveilles، فإن هذه 

المجوهرات الخمس تتيح خيارات النهائية للتفاعل
مع تشكيالت مختلفة من األلوان.

GUCCI
 ،١٩٢١ عام  فلورنسا  في  تأسست  التي   ،Gucci تُعتبر 
الموضة  مجال  في  الــرائــدة  الماركات  أكبر  من  واحــدة 
الطيبة  بسمعتها  واشتهرت  العالم  مستوى  على  الفاخرة 
وتُعد  اإليطالية.  الحرفة  ومــهــارة  واالبتكار  اإلبـــداع  في 
الريادة  صاحبة   ،Kering مجموعة  من  جــزءاً   Gucci
تمتلك  والتي  واإلكــســســوارات،  األزيــاء  عالم  في  العالمية 
مــجــمــوعــة مــن الــمــاركــات الــقــويــة الــراقــيــة والــريــاضــيــة 

المتماشية مع أسلوب الحياة.

  Gucciمجمـوعـة مجـوهــرات
 LE MARCHÉ DES MERVEILLES 

تقـدم مفهـومــاً جـديـداً للفخـامـة

إقبال غير مسبوق على جناح مجوهرات الماجد لليوم الخامس على التوالي

١٣ أالحد 9 جمادى آالخرة 1439 هـ - 25 فبراير 2018 م 



أالحد 9 جمادى آالخرة 1439 هـ - 25 فبراير 2018 م ١٤

متابعة ــ محمد العشري:

الفاخرة  الساعات  عّشاق  كان   ٢٠٠٢ عام  في 
عــلــى مـــوعـــد مـــع اإلبــــــــداع، حــيــث أثـــــرت ســاعــة 
ساعات  أكــثــر   MOON PHASE  ١  LANGE
عــائــلــة إيـــه. النــغــيــه آنـــد صــونــه نــجــاحــاً فــي عالم 
الساعات، وذلك من خالل موديل يتمّيز بالتطّور 
 ،١ LANGE الفلكي الشهير. عقب ظهور ساعة
أيضاً.  جديدة  حركة  اآلن  الجديد  الموديل  ُمنح 
خاص،  نحو  على  وواقعياً  جديداً  أسلوباً  واّتبعت 
وذلك من خالل دمج عرض مراحل القمر مع 

مؤشر النهار/الليل.

MOON PHASE ١ LANGE

بعد أكثر من ٥٠ عاماً بعد هبوط أول مركبة 
عــلــى ســطــح الــقــمــر، لــم نكشف بــعــد عــن جميع 
في  حتى  ولــذلــك،  القمر.  كوكبنا،  رفيق  أســرار 

بشكل  اإلجـــابـــة  لــلــعــلــمــاء  يــمــكــن  ال   ،٢٠١٦ عـــام 
حاسم عن األسئلة التي تدور حول أصول القمر، 
البشر  اهتمام  على  اإلبقاء  في  السّر  هذا  ويُسهم 
واحد  سحر  ويدعم  األقرب،  السماوي  بجارهم 
عرض  المرغوبة:  الفلكية  التعقيدات  أكثر  من 
 - القمرية  الـــدورة  يتعّقب  وهــو  القمر.  مــراحــل 
بمتوسط ٢٩ يوماً، و١٢ ساعة، و٤٤ دقيقة، و٣ 
ثواٍن - بدّقة متناهية بحيث يستغرق ١٢٢٫٦ عام 
حتى ينحرف عن الفترة القمرية الفعلية بمقدار 

يوم واحد.
يــســتــنــد تــرتــيــب ظـــهـــور األوجـــــه إلــــى مــفــهــوم 
منفصل  يتبع  خــاص،  نحو  على  وواقعي  جديد، 
من الذهب الصلب مداره في الخلفية، وخلفه، 
يظهر قرص سماوي - مصنوع أيضاً من الذهب 
 ٢٤ كل  تماماً  واحــدة  دورة  بعمل  يقوم   - الخام 
على  اليوم  من  المختلفة  األوقــات  تتمّثل  ساعة. 
ـــدرجـــات الـــلـــون األزرق  ـــقـــرص، مـــن خــــالل ت ال

التداخل.  تأثيرات  بسبب  تحدث  التي  المتغيرة 
من  خالية  براقة  سماًء  النهار  خــالل  ويعرض، 
مظلمة  الليل  أثناء  السماء  تظهر  بينما  النجوم، 
بأشعة  مقطوعة  بــوضــوح  متباينة  نجوماً  تضم 
مقابل  دومـــاً  يـــدور  القمر  فــإن  لــذلــك،  الــلــيــزر. 
للنهار/الليل  كمؤشر  تتضاعف  حقيقية   خلفية 

عند ضبط الساعة.

MOON PHASE ١ LANGE

يــســتــنــد عــيــار النــغــيــه الـــعـــشـــرون الــجــديــد ذو 
عرض أطوار القمر إلى حركة LANGE ١ التي 
األداء  بسمات  وتتمّيز  عامين،  منذ  تقديمها  تّم 

نفسها.
ويــتــضــمــن ذلـــك خــصــائــص بــرمــيــل الــزنــبــرك 
الرئيسي المزدوج الذي يتضمن احتياطي طاقة 
الكبير  الــتــاريــخ  عــرض  ســاعــة،   ٧٢ أقــصــى  بحد 
 ١  LANGE ســاعــة تتميز  كــمــا  بــدقــة.  الــقــافــز 

MOON PHASE أيضاً بمضبط االنفالت الذي 
النغيه  ونــابــض  بــكــامــة،  مضبوطاً  مــيــزانــاً  يضم 
األسفل  مــن  ويتعّلق  الــحــر.  الــشــعــري  الــزنــبــركــي 
يضرب  الــــذي  يـــدويـــاً،  الــمــحــفــور  الـــتـــوازن  ذراع 
بمعّدل تردد يبلغ ٢١٫٦٠٠ شبه ذبذبة جزئية في 

الساعة.
دمـــج عـــرض أطــــوار الــقــمــر الــمــؤّلــف مــن ٧٠ 
الذي   L١٢١٫٣ الُمصّنع  عيار  في  بمهارة  قطعة 
 Lيــبــدو أكــبــر بــشــكــل بــســيــط مــن الــعــيــار ١٢١٫١
تــحــدد   .  ١  LANGE مـــوديـــل داخــــل  الــمــوجــود 
الخام  الفضة  من  المصنوعة  الالمتناظرة  المينا 
مرحلة متناغمة بشكل ملحوظ للوقت المضيء 
استكمالها  يتّم  التي  الطاقة  احتياطي  وإشــارات 
بــتــاريــخ هــائــل، عـــرض أطــــوار الــقــمــر، ومــؤشــر 
 MOON ١ LANGE النهار/الليل. يتوفر موديل
الذهب  مــن  المينا  اإلطـــار/  بتوليفات   PHASE
األبيض/ لون أسود، الذهب الوردي/ لون فضي، 

البالتينيوم/ لون الروديوم.
والجدير بالذكر أن فرديناند أدولف النغيه، 
صـــانـــع الـــســـاعـــات فـــي دريــــســــدن، وضــــع حجر 
في  الدقيقة  الــســاعــات  صناعة  لمجال  األســـاس 
ساكسونيا عندما أنشأ مصنعه عام ١٨٤٥. وتبقى 
هي  صنَّعها  التي  الجودة  عالية  الجيب،  ساعات 
في  النفيسة  القطع  جمع  هواة  بين  رواجاً  األكثر 
بعد  الشركة  ُصــودرت  وقد  العالم.  أرجــاء  جميع 
الحرب العالمية الثانية، وتالشى تقريباً اسم إيه. 
لدى  كــانــت   ١٩٩٠ عــام  وفــي  صــونــه.  آنــد  النغيه 
أدولــف  لفرديناند  األكبر  الحفيد  النغيه،  والتر 
التجارية  العالمة  هذه  إلحياء  الشجاعة  النغيه، 
السنوي  النغيه  إنتاج  يقتصر  وحالياً،  جديد.  من 
على بضعة آالف من ساعات اليد المصنوعة من 
الساعات  هذه  ُمنحت  وقد  البالتين.  أو  الذهب 
ومزخرفة  مــطــورة  حــركــة  حــصــري  نــحــٍو  على 

بطريقة راقية، ومجّمعة يدوياً.

LANGE 1 MOON PHASELANGE 1 MOON PHASE
قمر لأليام والليالي يسطع في جناح مجوهرات الماجدقمر لأليام والليالي يسطع في جناح مجوهرات الماجد

من خالل دمج عرض مراحل القمر مع مؤشر النهار/الليل...من خالل دمج عرض مراحل القمر مع مؤشر النهار/الليل...
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مجمــوعـة بـابـيــون  
سنة  مـــرة  ألول  إطــالقــهــا  تــم  بــابــيــون  لــمــجــوهــرات  الرئيسية  المجموعة  هــي 

فراشة  الفرنسية  باللغة  تعني  و  للبوتيك  التجارية  العالمة  اسم  ٢٠١٥م،وتحمل 

حيث تعكس هذه المجموعة هوية التصميم و فخامة العالمة التجارية لمجوهرات 

بابيون في نفس الوقت ضمن قالب إبداعي و فني عبر عنه المزيج المتناغم من 

المزج  خالل  من  برزت  ساحرة  منحنيات  و  بتصميمات  المتميزة  المجوهرات 

اللؤلؤ,فتشكلت  مع  ألوانها  بإختالف  الكريمة  األحجار  و  األلماس   و  الذهب  بين 

بأحجام  فراشات  شكل  على  الساحرة  الخواتم  و  العقود  و  األقراط  من  مجموعة 

مختلفة لتختلط الطبيعة بالحس الفني للمصممة نورة األنصاري التي مزجت بين 

األصالة القطرية والحداثة العالمية ضمن رؤية منفردة لتشكيلة من المجوهرات 

الراقية والمتأللئة بأناقة اللؤلؤ و فخامة األحجار الكريمة وبريق الذهب األبيض 

ورقي األلماس .  .

النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات رسخت كل معاني النجاح
مالكة ومصممة المجوهرات القطرية نورة األنصاري:

فراشة لفرنسية 

ارية لمجوهرات 

يج المتناغم من 

المزج خالل من

إطــالقــهــا  تــم بــابــيــون  لــمــجــوهــرات  الرئيسية  المجموعة  هــي 

ال باللغة تعني و للبوتيك التجارية العالمة اسم ٢٠١٥م،وتحمل

سنة مـــرة  ألول 

فراشة لفرنسية

متابعة - محمد السيد محمد:

قالت السيدة نورة األنصاري مصممة 
ـــقـــطـــريـــة وصـــاحـــبـــة  الــــمــــجــــوهــــرات ال
النسخة  إن  بابيون  مجوهرات  مــاركــة 
الدوحة  معرض  مــن  عشرة  الخامسة 

لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات رّســخــت كل 
عندما  بمعنى  والــتــألــق،  النجاح  معاني 
تحقق  الجميع  مــن  الــجــهــود  تــضــافــرت 
هـــذا الــنــجــاح، فــقــد كـــان هــنــاك إصـــرار 
النسخة  تــكــون  أن  الجميع  مــن  وتــحــٍدّ 
الــحــالــيــة مـــن الــمــعــرض ُمــحــاطــة بكل 

انطالقها  فمنذ  والتفّوق،  النجاح  عوامل 
ونحن نستشعر أن إقبال الزّوار سيكون 
نهلة  عطلة  بــدايــة  مــع  وبالفعل  كــبــيــراً، 
األســبــوع شــاهــدنــا والحــظــنــا أن الــــزّوار 
ـــيـــســـانـــدوا الــــمــــعــــرض، وهــــذا  جــــــــاءوا ل
من  قــوي  فعل  رّد  لــه  كــان  تأكيد  بــكــّل 

حيث  الُمصّنعة،  والشركات  العارضين 
أعجب الجميع بهذا اإلقبال الرائع.

الحقيقة  فـــي  األنـــصـــاري  وأضـــافـــت 
نحن سعداء بهذه المشاركة في الدورة 
الحالية كماركة قطرية نعرض تشكيلة 
متنّوعة من التصاميم الخاصة بماركة 

بابيون إضافة إلى الماركات التي نمّثلها 
في قطر.

المعرض  أن  األنـــصـــاري  وأوضــحــت 
حيث  وغـــداً،  الــيــوم  نجاحاته  سيواصل 
إقباالً  األخــيــرة  األيـــام  تشهد  أن  اعتدنا 

كبيراً من زّوار المعرض.

ـــــــي بــــذلــــت ـــــــت ـــــود ال ـــــجـــــه ـــــل ــــــــال الـــــــــــــــــــزوار عــــــلــــــى الـــــــمـــــــعـــــــرض جـــــــــــاء تــــــتــــــويــــــجــــــاً ل ــــــــب إق

ــــــــن الــــــــــــــــزّوار ـــــــــادة كــــــبــــــيــــــرة م ـــــــــإش ــــــــة بــــــابــــــيــــــون حـــــظـــــيـــــت ب ــــــــارك م
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