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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

زيارة صاحب السمو لمعرض المجوهرات وسام على صدورنا 
  علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:   

كتب ـ عاطف الجبالي:

مجلس  رئيس  نائب  الــفــردان،  حسين  علي  السيد  قــال 
حضرة  ســيــدي  «زيــــارة  الـــفـــردان:  مجموعة  إدارة 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
إلى  اهللا،  حفظه  الــمــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والــــســــاعــــات فــــي نــســخــتــه 
الــخــامــســة عــشــرة وســام 
عــــلــــى صــــــدورنــــــا»، 
دعــم  أن  مـــؤكـــداً 
صـــاحـــب الــســمــو 
وســــــــمــــــــو 

األفضل  والساعات  المجوهرات  معرض  جعل  الوالد  األمير 
في الشرق األوسط.

وقال في تصريحات خاصة لـ [: إن زيارة صاحب 
وتعكس  الكثير  تعني  والساعات  المجوهرات  لمعرض  السمو 
الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود مـــن ســـمـــوه لــلــقــطــاع الـــخـــاص وجــمــيــع 
الفعاليات االقتصادية، مؤكداً أن مجوهرات الفردان تشارك 
في معارض محلية وإقليمية وعالمية منذ ٤١ عاماً ولم تجد 
معرض  من  الجاري  العام  لنسخة  مماثالً  ودعماً  تسهيالت 

الدوحة للمجوهرات والساعات.
 وأشــــار الـــفـــردان إلـــى أنـــه رغـــم مــشــاغــل صــاحــب السمو 
الــكــبــيــرة إال أنـــه حـــرص عــلــى زيــــارة مــعــرض الــمــجــوهــرات 
والساعات، وقد استمع سموه للجميع بصدر رحب، موضحاً 
معرض  وصـــول  فــي  ساهمت  السمو  صــاحــب  توجيهات  أن 
حيث  عالمية  مستويات  إلى  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
أن المعرض بات األفضل في الشرق األوسط والثاني عالمياًً 

بعد معرض بازل.

 ونوه إلى أن قطر تعيش طفرة تنموية شاملة تشمل جميع 
صاحب  حضرة  وتوجيهات  وحكمة  رؤية  بفضل  القطاعات 
المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
السياسات  تعكس  الوطني  االقتصاد  نمو  معدالت  أن  مؤكداً 

الرشيدة التي تتبناها الدولة.
واالمتنان  والتقدير  بالشكر  الــفــردان  علي  السيد  وتــوّجــه 
مجوهرات  زار  قــد  ســمــوه  أن  إلــى  مــشــيــراً  الــســمــو،  لصاحب 
الشديد  إعجابه  أبــدى  وقــد   ،٪١٠٠ محلياً  المصنوعة  غــادة 
المضي  ضـــرورة  على  وشّجعهم  الــمــعــروضــة،  بــالــمــوديــالت 

قدماً في هذه الصناعة.
بإنشاء  قامت  الــفــردان  مجوهرات  شركة  أن  إلــى  وأشـــار 
ــــك بـــنـــاًءً على  مــصــنــع مـــجـــوهـــرات بــمــســتــويــات عــالــمــيــة وذل
توجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ضرورة  على  سموه  أكد  حيث  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

تطوير الصناعة المحلية في جميع القطاعات التنموية.

تفاصيل ص٣

٪٪١٠٠١٠٠ محلياً  الــمــصــنــوعــة  ـــادة  غ بــمــجــوهــرات  الــشــديــد  إعــجــابــه  ـــدى  أب الــســمــو  صــاحــب   

ـــــط بــفــضــل دعــــم صـــاحـــب الــســمــو  ـــشـــرق األوس ـــي ال ـــضـــل ف مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات األف

س 
ة 
ي 
ى 
ت 
ه 
م 
 ،
م 
و 
و 

الال

لل
كتب ـ عاطف الجبالي:

مجلس رئيس  نائب  الــفــردان،  حسين  علي  السيد  قــال 
حضرة ســيــدي  «زيــــارة  الـــفـــردان:  مجموعة  إدارة 
ثاني آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
إلى اهللا،  حفظه  الــمــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات
والــــســــاعــــات فــــي نــســخــتــه
الــخــامــســة عــشــرة وســام
عــــلــــى صــــــدورنــــــا»،
دعــم أن  مـــؤكـــداً 
صصـــاحـــب الــســمــو
وســــــــمــــــــو

ا إعــجــابــه  ـــدى  أب الــســمــو  اصــاحــب  إعــجــابــه  ـــدى  أب الــســمــو  صــاحــب 

ـــضـــل ـــضـــلمـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات األف مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات األف
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كتب - عاطف الجبالي:

الــوكــاالت  أبـــرز  إحـــدى   Chopard تــقــّدم  
الحصرية لشركة مجوهرات الفردان، أحدث 
من  عــشــرة  الخامسة  النسخة  فــي  منتجاتها 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
تحت مظلة جناح الفردان الذي يضم أحدث 
والساعات،  المجوهرات  عالم  في  الصيحات 
وقد تأسست الدار السويسرية العريقة في عام 
١٨٦٠ من قبل لويس أوليس شوبارد المنحدر 

من عائلة تعشق فن صناعة الساعات.

 وتشارك مجوهرات الفردان في معرض 
نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الرابعة عشرة بأكبر جناح في تاريخ مشاركات 
الفردان  جناح  ويتميز  المعرض،  في  الشركة 
األكــبــر فــي الــمــعــرض بــوجــود أعـــرق شركات 

المجوهرات والساعات.  
 ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام 
جــمــهــور الــمــعــرض بــفــضــل الــســمــعــة الــطــيــبــة 
والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة نتيجة 
أحدث  تقديم  في  واإلبــداع  المتواصل  النجاح 
تلبي  والتي  والساعات  المجوهرات  موديالت 
الوجهة  يجعلها  مــا  الشركة،  زبــائــن  تطلعات 

والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــى 
من عالمات تجارية حصرية عالمية.

ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً   
هــو جــديــد وحــرصــهــا عــلــى الــمــحــافــظــة على 
الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، 
الطليعة  فـــي  ـــفـــردان  ال مــجــوهــرات  أضــحــت 
عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها 
الفردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة  في 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
المبنية  الشركة  إستراتيجية  على  شاهد  خير 
تركيز  أن  بالذكر  والجدير  زبائنها.  ثقة  على 
Chopard كان ُمنصباً في البداية على جودة 

الـــســـاعـــات، وُعـــــرف عـــن لــويــس شـــوبـــارد أنــه 
على  واإلشــراف  الساعات  بتصميم  يقوم  كان 
شــوبــارد  حظيت  وبــعــدهــا  بنفسه،  صناعتها 

بثقة العامة لتصاميمها الرائعة وجودتها. 
عالمية  سمعة  شـــوبـــارد  شــركــة  وحــقــقــت   
وأعالها  الساعات  أفخر  صانعي  بين  باهرة 
تاجر  اشــتــراهــا  أن  إلـــى  الــعــقــود،   عــبــر  تقنية 
المجوهرات الخبير كارل شوفيله. وكان حلم 
بالمجوهرات  الخاصة  شركته  جمع  شوفيله 
مـــع شـــوبـــارد تــحــت مــظــلــة واحـــــدة والــتــقــدم 
في  األمــام  إلى  تسويقياً  وبالطبع  وفنياً  تقنياً 

مضماري المجوهرات وصناعة الساعات.

يكتمل  ال  شوبارد  مبتكرات  عن  الحديث   
الجديد  الجيل  إلــى  اإلشــــارة  دون  مــن  حتماً 
ـــعـــهـــا مـــثـــل «إل يــــو ســــي تــويــســت»  مــــن روائ
روائعها  وكذلك  البديعة.  المعقدة  والساعات 
النفيسة  بــالــمــجــوهــرات  الــمــرّصــعــة  النسائية 
ذات  الطرازات  تلك  سيما  ال  األلماس،  خاصة 
لقد  الساعة.  ميناء  فــوق  السابحة  األلماسات 
ونجاحها  الــســريــع  شــوبــارد  نمو  وتــيــرة  كــانــت 
الــبــاهــر أســـرع مــن وتــيــرة نــمــو الــســوق ككل، 
العريقة  الماركة  هــذه  أن  لإلعجاب  والمثير 
نجحت في ذلك بالرغم من محافظتها على 

استقاللها وملكيتها العائلية.

ساعات   مرصعة بالمجوهرات النفيسة
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زيارة صاحب السمو لمعرض المجوهرات وسام على صدورنا زيارة صاحب السمو لمعرض المجوهرات وسام على صدورنا 
  علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:   

 وقال في تصريحات خاصة لـ [: 
لــمــعــرض  الـــســـمـــو  صـــاحـــب  زيـــــــارة  إن 
المجوهرات والساعات تعني الكثير 
وتــعــكــس الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود من 
وجميع  الــخــاص  لــلــقــطــاع  ســمــوه 
مؤكداً  االقتصادية،  الفعاليات 
الــــفــــردان  مــــجــــوهــــرات  أن 
ــــــشــــــارك فــــــي مــــعــــارض  ت
محلية وإقليمية وعالمية 
ولـــم تجد  مــنــذ ٤١ عــامــاً 
مماثالً  ودعــمــاً  تسهيالت 
ــنــســخــة الــــعــــام الـــجـــاري  ل
مــــــن مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 

للمجوهرات والساعات.
 وأشـــار الــفــردان إلــى أنــه رغم 

مــشــاغــل صــاحــب الــســمــو الــكــبــيــرة 
معرض  زيـــارة  على  حــرص  أنــه  إال 
استمع  وقـــد  والـــســـاعـــات،  الــمــجــوهــرات 
موضحاً  رحـــب،  بــصــدر  للجميع  ســمــوه 
ساهمت  الــســمــو  صــاحــب  تــوجــيــهــات  أن 
في وصول معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات إلى مستويات عالمية 
حيث أن المعرض بات األفضل 

والثاني  األوســط  الشرق  في 
عالمياًً بعد معرض بازل.
قطر  أن  إلـــى  ونــــوه   

تنموية  طفرة  تعيش 
شــــــامــــــلــــــة تـــشـــمـــل 

جميع القطاعات 
بــــفــــضــــل رؤيــــــة 
وحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة 

وتــــــــوجــــــــيــــــــهــــــــات 
حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى، 
نمو  مـــعـــدالت  أن  مـــؤكـــداً 
تعكس  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 

الــــســــيــــاســــات الــــرشــــيــــدة الـــتـــي 
تتبناها الدولة.

بالشكر  الـــفـــردان  عــلــي  الــســيــد  وتـــوّجـــه 

والتقدير واالمتنان لصاحب السمو، مشيراً 
إلـــى أن ســمــوه قــد زار مــجــوهــرات غــادة 

 ،٪١٠٠ مــحــلــيــاً  الــمــصــنــوعــة 
الشديد  إعــجــابــه  أبـــدى  وقــد 
المعروضة،  بالموديالت 
وشّجعهم على ضرورة 
الـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 

هذه الصناعة.
ــــى  وأشــــــــــــار إل
شـــــــركـــــــة  أن 
مـــــــجـــــــوهـــــــرات 
قامت  الـــفـــردان 
بــــإنــــشــــاء مــصــنــع 
مــــــــــجــــــــــوهــــــــــرات 
عالمية  بــمــســتــويــات 
وذلـــــــــــك بــــــــنــــــــاًءً عـــلـــى 
تـــــوجـــــيـــــهـــــات ورؤيــــــــــة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
حيث  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 
الصناعة  تطوير  ضـــرورة  على  سموه  أكــد 

المحلية في جميع القطاعات التنموية.
مــــجــــوهــــرات  مـــصـــنـــع  أن  إلـــــــى  ونــــــــوه 

صناعة  أجهزة  بأحدث  مزود  الفردان 
إدارتــه  ويتم  العالم،  فــي  المجوهرات 
مـــن قــبــل كــــــوادر مــؤهــلــة عــلــى أعــلــى 

مـــوديـــالت  أن  مــــؤكــــداًً  مـــســـتـــوى، 
مــــجــــوهــــرات غــــــــادة الـــعـــصـــريـــة 
العريق  التاريخ  تعكس  والمميزة 

متوقعاً  الفردان،  لمجوهرات 
غــادة  مــجــوهــرات  تشهد  أن 

خالل معرض  كبيراً  إقباالً 
المجوهرات والساعات.

وقــــــال الـــــفـــــردان: إن 
تــبــذل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

ـــــارة لــتــأمــيــن  جـــــهـــــوداً جـــــّب
وحــمــايــة الــمــعــرض، وتــوّجــه 

المختصة  الجهات  إلى  بالشكر 
بالمعرض  الكبير  االهتمام  على 

والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر جــمــيــع 
العقبات  كــافــة  وتــذلــيــل  اإلمــكــانــات 

بـــمـــا يــــعــــّزز نـــجـــاح مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات وتــرســيــخ 

مكانته على المستوى العالمي.

كتب ـ عاطف الجبالي:

قال السيد علي حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: «زيارة سيدي 

إلى  اهللا،  حفظه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الخامسة عشرة وسام على صدورنا»، 

مؤكداً أن دعم صاحب السمو وسمو األمير الوالد جعل معرض المجوهرات والساعات 

األفضل في الشرق األوسط.

٪٪١٠٠١٠٠ محلياً  المصنوعة  غادة  بمجوهرات  الشديد  إعجابه  أبدى  السمو  صاحب   

معرض المجوهرات األفضل في الشرق األوسط بفضل دعم صاحب السمو 

قال السيد علي ح

صاحب حضرة 

معرض الدوح

مؤكداً أن

األ

بم الشديد  إعجابه  أبدى  السمو  صاحب  بم  الشديد  إعجابه  أبدى  السمو  صاحب 

معرض المجوهرات األفضلمعرض المجوهرات األفضل

ً نشارك في معارض محلية وعالمية منذ ٤١ عاما
ولم نر تسهيالت مماثلة لنسخة العام الحالي

صناعة  زة 
إدارتــه  تم 
عــلــى أعــلــى

يـــالت 
ـــريـــة
ريق 

عاً 

ه
صة

رض 
جــمــيــع
لعقعقباباتت

ا الـلـــــدودوحـححـــــةة
ووتتــرسســيــخ

ي.

 وقال في
زيـــــــارة إن 
المجو
وتــعــك
ســم
ا

لل
و و

ممــشـشــاـا
أنأنــــهه إال 
الالــمــجــوهوهــــرر
للجج ســمــوه 
تــوجــيــهـه أن 
في و وصووصولللل

يات عالمية 
ات األفضل
والثاني

بازل.
طر 
ة

مو 
د آلل

ففدى،
نمو  تت

تعكسس  

الــمــصــنــو
أبـــ وقــد 
بالمو
وش
ا

ووذ
تـــــوج

حـــض
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 ١٩٢١  American ساعة  استوحيت 
مـــن فــــاشــــرون كــونــســتــانــتــيــن الــتــابــعــة 
موديل  مــن   Historiques لمجموعة 
موضوع  تــاج  مع  الــوســادة  شكل  يحاكي 
ابــتــكــرت  وقــــد  و٢،   ١ الـــرقـــَمـــْيـــن  بــيــن 
فـــاشـــرون كــونــســتــانــتــيــن هــــذا الــمــوديــل 
للسوق  الماضي  القرن  عشرينيات  في 
األمريكي خصيصاً. يجّسد هذا الموديل 
العصري الــذي اســتـُـمــّد مــن أحــد رمــوز 
حــقــبــة الــعــشــريــنــيــات الـــمـــزدهـــرة، بين 
األســلــوب الــجــريء الـــذي ينبض بــروح 
الــحــقــبــة الـــتـــي شـــهـــدت عـــلـــى والدتـــــه 
للحس  الـــصـــارمـــة  الــفــنــيــة  والــمــعــايــيــر 
اإلبــــــداعــــــي الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي صــنــاعــة 

الساعات الراقية. 
لــإلصــدار  يبقى هـــذا الــمــوديــل وفــيــاً 
للعلبة  المائل  الشكل  خالل  من  األصلي 
الــذي  الـــتـــوازن  وتـــاج  الفخمة  المحدبة 
يــحــاكــي شــكــل طــابــٍة وعــقــرب الــثــوانــي 

فضالً  و٥.   ٤ الرقَمْين  بين  الصغير 
عن ذلك، يزدان القرص الفضي 

الــكــالســيــكــي إّنـــمـــا الــمــتــمــيــز 
بنمط  الــمــحــبــب  بملمسه 

رفيع وبـ ١٢ رقماً عربياً 
ـــون  ـــل ـــال مــــطــــبــــوعــــاً ب

ومــــســــار  األزرق 

سكة  شكل  على  الدقائق  لتحديد  أســود 
حديدية يدور حولها عقربان زرقاوان 
من نوع بريجيت. إلى ذلك، يمتاز هذا 
مــزودة  مــم   ٤٠ بقطر  بعلبة  الــمــوديــل 
بالكريستال المقبب بعض الشيء وهي 

مقاومة للمياه حتى عمق ٣٠ متراً. 
 ٤٤٠٠ معايرة  على  تحتوي  أّنها  كما 
فاشرون  صنع  من  التدوير  يدوية   AS
كــونــســتــانــتــيــن. وُزّيــــنــــت هــــذه الــحــركــة 
بــــزخــــارف نــاعــمــة ودقـــيـــقـــة مــبــتــكــرة 
طاقة  باحتياطي  تتفرد  وهــي  ــاً،  يــدوي
يدوم لفترة ٦٥ ساعًة ويحّرك الساعات 
والدقائق والثواني الصغيرة. يتوج حزام 

مـــصـــنـــوع مــــن جـــلـــد الــتــمــســاح 
مشبك  مع  الداكن  األزرق 
مـــصـــنـــوع مــــن الــبــالتــيــن 

هــــــــــــــذه األنـــــــــاقـــــــــة 
الــكــالســيــكــيــة 

السرمدية التي تتصف بها هذه الساعة 
«األنيقة والراقية».

 Vacheron Constantin وتـــعـــد 
ـــم لــصــنــاعــة  ـــعـــال الــــــــدار األقــــــــدم فــــي ال
يمتد  عريق  تاريخ  مع  الراقية  الساعات 
العمل  من  متتالية  سنة   ٢٦٠ من  أكثر 
لتتأّلق  مــجــّدداً  الشركة  وتعود  المبدع. 
فــــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
ـــنـــّظـــم فـــي مــركــز  والـــســـاعـــات الـــــذي يُ
الدوحة للمعارض والمؤتمرات من ٢٠ 

إلى ٢٥ فبراير. 
 Vacheron Constantin وتــضــّم   

أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة مـــائـــة عــالمــة 

مصّممي  جــانــب  إلــى  شــهــيــرة،  عالمية 
مــــجــــوهــــرات مـــحـــّلـــيـــيـــن صـــاعـــديـــن، 
في  بــمــا  المتقنة،  أعــمــالــهــم  يــعــرضــون 
والقطع  الــمــحــدودة  اإلصــــــدارات  ذلـــك 

الفريدة.
 Vacheron دار  ـــــــــشـــــــــارك  وت
Constantinفــــي جناح الــفــردان خالل 

والساعات  المجوهرات  معرض 
فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة 

وتعتبر  عشرة 
الــــــــدار 

لمجوهرات  الحصرية  الــوكــاالت  أبــرز 
الــــفــــردان، وتـــطـــرح الــشــركــة الــعــريــقــة 
أرقــى  مــن  فــريــدة ومــمــيــزة  مجموعة 

الساعات التي تناسب مختلف 
األذواق.

تعرض ساعة تعرض ساعة Historiques  American 1921Historiques  American 1921  العصرية  العصرية
 الدار تشار الدار تشارك في جناح الفردان وتقدم أحدث الموديالت 
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الـــجـــبـــالـــي: عـــــاطـــــف  ـ  ــــب  كــــت

على   Girard-Perregaux تــســتــحــوذ   
التي  الفاخرة  الساعات  شــراء  راغبي  اهتمام 
المتوقع  ومن  واألناقة،  المنتج  بجودة  تتميز 
أن تحقق الدار مبيعات قوية خالل مشاركتها 
في النسخة الخامسة عشرة بمعرض الدوحة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات، حـــيـــث تـــشـــارك 
مجوهرات  جناح  في   Girard-Perregaux
الفردان الوكيل الحصري للدار في دولة قطر.
ونـــظـــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فــي تــقــديــم كل 
مـــا هـــو جـــديـــد وحـــرصـــهـــا عــلــى الــمــحــافــظــة 
عـــلـــى الـــــتـــــراث الــــعــــريــــق ومــــواكــــبــــة الــعــصــر 
الــحــديــث، أضــحــت مــجــوهــرات الــفــردان في 
تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة 
عـــمـــالءهـــا فـــي صــــــدارة أولـــويـــاتـــهـــا، وجــنــاح 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  الــفــردان 

والـــســـاعـــات خــيــر شــاهــد عــلــى إســتــراتــيــجــيــة 
ـــهـــا. ـــن ـــائ ــــشــــركــــة الـــمـــبـــنـــيـــة عــــلــــى ثــــقــــة زب ال
 Girard-Perregaux دار  وأعــلــنــت  هــذا 
طــرح  بــعــد   Laureato الــمــوديــل تــقــديــم  عــن 
مــجــمــوعــة مــحــّســنــة مـــن الـــكـــرونـــوغـــرافـــات. 
أخـــرى  مـــرة   Laureato الــمــوديــل  ويــظــهــر 
قـــــوة وبـــــراعـــــة فــــي تــصــمــيــم هـــــذه الــســاعــة 
 ١٩٧٥ ـــتـــي طـــرحـــت فــــي عـــــام  األيـــقـــونـــيـــة ال
الصبر  بـــفـــارغ  والــمــنــتــظــر  طــبــيــعــي  كــامــتــداد 
األنــاقــة.  بالغة  الرياضية  التشكيلة  هــذه  مــن 
لالستخدام  مصممة    Laureato ساعات 

يُعد  بــالــراحــة،  والمتسم  الطبيعي  اليومي 
 Laureato فــئــة  مـــن  الـــكـــرونـــوغـــراف 

ســـاعـــة مـــتـــعـــددة االســـتـــعـــمـــاالت عــلــى 
مكسوة  إنــهــا  حــيــث  اســتــثــنــائــي،  نــحــو 

بالكامل بالفوالذ أو الذهب الوردي 
مــقــداره  ســاعــة  بجسم  ومــتــوفــرة 

بثالثة  وتــتــمــيــز  مـــم   ٣٨ أو   ٤٢

الكرونوغراف  ساعة  وتتميز  للميناء.  ألــوان 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاســـبـــة جــمــيــع األحــــــداث 
الــيــومــيــة الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الـــرجـــل األنــيــق 
مع  تتناسب  إنها  حيث  رائــع،  بــذوق  المتصف 
جــمــيــع الــمــالبــس األنــيــقــة أو غــيــر الــرســمــيــة.
 Girard-Perregaux شـــركـــة  قـــامـــت 
حركة  بآلية  الــرمــزي  الساعة  جسم  بتزويد 
ـــتـــي تــتــمــيــز بـــمـــلء ذاتــــي  الــــكــــرونــــوغــــراف ال

وهـــــي مـــجـــهـــزة بــــعــــداديــــن ومــــؤشــــر ثـــــواٍن 
ـــعـــرض الـــتـــاريـــخ.  صـــغـــيـــر، وكــــذلــــك وضـــــع ل
ـــوغـــراف بـــمـــخـــزون طــاقــة  ـــكـــرون وتــتــمــيــز ال
بسالسة،  االنضغاطية  األزرار  وتفعيل  كبير 
أخطاء.  بــدون  الــوقــت  ضبط  ضمان  وكــذلــك 
وتـــكـــتـــمـــل روعــــــة خـــصـــائـــص هـــــذه الـــســـاعـــة 
بما  نموذجية  نهائية  لمسات  وجـــود  بفضل 
 «Côtes de Genève» الــشــطــب  ذلـــك  فـــي 
ذلــك  كــل  يــأتــي  حــيــث  المستقيم،  والــتــجــزيــع 
المصقولة  الــمــتــعــددة  الــســمــات  فــي  مــتــأصــالً 
.Girard-Perregaux شــــركــــة  داخـــــــل 

 Laureato ويأتي الكرونوغراف من فئة
بها  تتميز  التي  الهائلة  بالسمات  مـــزوداً 
األخــرى.   Laureato مــوديــالت  جميع 
على  الحصرية  السمات  هذه  وتعتمد 
في  ساعدت  التي  الوراثية  الجينات 
التفاصيل  فــي  الــتــطــورات  ظــهــور 
تغيير  دون  تطوير  الجمالية، 

فــي روحــهــا األصــيــلــة، وذلـــك عــلــى مـــدار ٤٣ 
 Laureato الــســاعــة  تتميز  الــمــاضــيــة.  عــامــاً 
بــإطــار مــصــقــول ثــمــانــي الــشــكــل مــركــب على 
أو  عــــروات  دون  أي  مــدمــجــة،  ســاعــة  عــلــبــة 
حلقات كما تتميز بسوار معدني يشكل امتداداً 
لــجــســم الـــســـاعـــة، وهــــو بــذلــك يمثل  طــبــيــعــيــاً 
بالساعة. أصيالً  تصميمياً  عنصراً  ذاتــه  بحد 

يــتــمــيــز هــــــذا الـــــســـــوار الـــمـــعـــدنـــي بـــوجـــود 
ممشطة   H حــرف  شكل  على  ربــط  حلقات 
الربط  لعناصر  بــاإلضــافــة  الــحــريــر،  بمظهر 
بين  الــتــفــاعــل  ويــــؤدي  والــمــصــقــولــة.  المقببة 
األســـطـــح الــمــصــقــولــة واألســــطــــح الــمــمــشــطــة 
يزيد  مــا  األنــظــار  لــفــت  إلــى  الــحــريــر  بمظهر 
السوار،  هــذا  ارتــداء  وعند  الساعة.  روعــة  من 
وهي:  اإلطــالق  على  السمات  أهم  يُبرز  فإنه 
مــلــمــس نــاعــم ومــــرن عــلــى نــحــو اســتــثــنــائــي. 
الــمــوديــل   Laureato مـــوديـــل  يــجــعــل  حــيــث 
الـــمـــريـــح عـــلـــى نـــحـــو تـــــام عـــلـــى أي مــعــصــم.

  تعرض أحدث الموديالت  تعرض أحدث الموديالت



السبت 8 جمادى اآلخرة 1439هـ - 24 فبراير 2018م٦

كتب ـ عاطف الجبالي:

لــصــنــاعــة   FRANCK MULLER تـــمـــثـــل 
الساعات ضمن أبرز المشاركين في جناح الفردان 
الدوحة  معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  في 
الدار  تستحوذ  أن  ويتوقع  والساعات،  للمجوهرات 

السويسرية الشهيرة على اهتمام زوار المعرض.
في   FRANCK MULLER نـــشـــأة  ـــعـــود  وي
سويسرا حيث موطن اإلبداع والتصميم الراقي إلى 

ونشأ   ١٩٥٨ عام  ولد  الــذي  مولر  فرانك 
وكــان  الثقافات  متعددة  بيئة  فــي 

بالمعدات  خــاص  اهــتــمــام  لــه 
اآللــــــيــــــة والــــصــــنــــاعــــات 

الـــــدقـــــيـــــقـــــة ولـــــم 
يــمــض وقــت 

طـــويـــل 

حــتــى بــــدأ الـــشـــاب فـــرانـــك بــتــفــكــيــك كـــل اآلالت 
فــي الــمــنــزل لــيــدرس ”قــلــوبــهــا“.. وخـــالل سنوات 
التي  القديمة  الفلك  أدوات  يجمع  أخــذ  مراهقته 
يشتريها من سوق األدوات الرخيصة والمستعملة، 
حتى شعر بأنه البد أن ينتقل إلى المرحلة الثانية.

الــبــحــث  مـــن  أشـــهـــر  وبـــعـــد   ،١٩٨٣ عــــام  وفــــي 
مولر  فرانك  قــدم  الصغيرة،  اآللية  واالخــتــبــارات 
بكبرياء ساعات اليد األولى، وتقدم جميعها قطعا 
بالكامل،  ابتكاره  من  خاصة  مزايا  ذات  متحركة 
وفي عام ١٩٨٩ كان الرجل الذي يدعوه منافسوه 
األلمع  واالســم  اليد“  ساعة  صناعة  اآلن ”عبقري 
في سويسرا قد امتلك امتياز ”ساعة اليد األكثر 
مــزايــا فــي الــعــالــم“، وكــانــت هــذه الساعة 
وباعتراف  المقاييس  بكل  فريدة 

المنافسين.
وشــــكــــل عـــام 
 ١ ٩ ٩ ٢

جــــوهــــرة فــــي مـــســـيـــرة مـــولـــر حـــيـــث أســـــس هـــذا 
مولر  فــرانــك  بــاســم  الــخــاصــة،  شركته  الــمــوهــوب 
الريف  فــي  تــدعــى ”جــنــتــهــود“  قــريــة  فــي  جينيف 
الـــمـــجـــاور لــمــديــنــة جــيــنــيــف وقــــد وجــــد فـــي هــذه 
سيروج  الــذي  اإللهام  والشاعرية،  الساحرة  البيئة 
يعكس  وسالمها  الضواحي  هذه  فهدوء  اختراعاته 
السعي إلى االنسجام والكمال اللذين يطمح إليهما 

المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في تاريخ 
فــرانــك مــولــر حــيــث دشـــن فــيــه مــركــز المؤسسة 
بيئة  في  يتطور  بــأن  لرغبته  إخالصه  في  مثابراً 
منها  بدأ  التي  نفسها  القرية  في  يؤسسها  محمية 

نشاطه عام ١٩٨٣، قرية جنتهود.
ثانية  مــرة  مولر  فرانك  تجاوز   ١٩٩٨ عــام  في 
حلم جامع الساعات فأضاف إلى األولى عام ١٩٩٢ 
دقيقة  الستين  بــعــداد  توقيت  ســاعــة   ١٩٩٥ وعـــام 
المتحركة  والقطع  لآللة  طاقة  حفظ  ومــؤشــرات 
وقـــد نــالــت هـــذه الــســاعــة االســتــثــنــائــيــة االعـــتـــراف 
العالم،  في  مزايا  األكثر  اليد  ساعة  بأنها  الفوري 
الــعــام الــذي يميز بداية  أيــضــاً  هــو   ١٩٩٨ وعــام 
أرض  للشركة،  الكبير  المعماري  التوسع 
يجعل  الــذي  الرائع،  التصور  الساعات، 
مــن الــمــمــكــن الــتــركــيــز عــلــى جمع 
صناعة  في  المختلفة  المراحل 

أرض الساعات.

ساعات                                                            إبداع بال حدود



٧ السبت 8 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 م 

تعرض ساعات عصرية تعرض ساعات عصرية 



السبت 8 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 م٨

ساعة ساعة colombescolombes أناقة وتميز أناقة وتميز



٩ السبت 8 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 م 

تعرض مجوهرات التميز واألصالةتعرض مجوهرات التميز واألصالة



السبت 8 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 م١٠



١١ السبت 8 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 م 

تعرض أرقى المجوهرات في جناح الفردانتعرض أرقى المجوهرات في جناح الفردان





السبت ٨ جمادى آالخرة 1439 هـ - ٢٤ فبراير 2018 م

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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب - محمـد العشـري:

 اخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة 
حقق  أن  بعد  األول،  والساعات  للمجوهرات 
الـــهـــدف الــمــرجــو مـــن إقــامــتــه وهـــو تسليط 
المصّممون  يلعبه  الـــذي  الـــدور  على  الــضــوء 
فــــي إبـــــــراز وصـــقـــل صـــنـــاعـــة الـــمـــجـــوهـــرات 
المحلي  الصعيدين  على  الكريمة  واألحــجــار 
والعالمي. وشارك في المنتدى أكثر من ١٠٠ 
شخص، باإلضافة إلى حضور عدد من كبار 
الشخصيات، والخبراء والمصّممين المحليين 
والدوليين، وقد شاركوا معارفهم وخبراتهم 
مع الحضور وعشاق هذه الصناعة، كما أدار 
التميمي،  حبيب  اإلعالمي  المنتدى  حلقات 
ــــــدوات قــّدمــتــهــا عـــالمـــات تــجــاريــة  وضــــم ن
المجوهرات  عالم  في  مرموقة  وشخصيات 
والساعات، منها هيوب، مجوهرات نصولي، 
وإتش موزر آند سي، و»فلمنك» من طرفة 
عــيــتــانــي. وأتـــــاح الــمــنــتــدى لــلــحــضــور فــرصــة 

االطــــــالع عــلــى كـــوالـــيـــس وأســـــــرار الــفــخــامــة 
ضمنها  مــن  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  لعالم 
األحجار الكريمة والتصاميم العربية وتاريخ 
وناقش  نشأتها،  منذ  الصناعة  هــذه  وعــادات 
أحدث  المنتدى  خالل  والخبراء  المصّممون 
للمستهلكين  المفّضلة  والخيارات  التوجهات 
باإلضافة  الكريمة  األحجار  تجارة  سوق  في 
المجوهرات  لمصّممي  اإللــهــام  مصادر  إلــى 
فــــي الــمــنــطــقــة ورســـــــم خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
المنتدى  وضــم  الصناعة.  لهذه  المستقبلية 
من  متنوعة  مجموعة  على  موّزعة  جلسات 
المجوهرات»  تصميم  «هواة  وهي  المحاور 
وقّدمتها هيوب، وقّدمت مجوهرات نصولي 
جلسة بعنوان «مجوهرات حفالت الزفاف»، 
و»تــــاريــــخ وعـــــــادات قـــيـــاس الــــزمــــن» كــانــت 
عــنــوان فقرة وإتــش مــوزر آنــد ســي وناقشت 
فلمنك، من طرفة عيتاني «التصميم العربي 

والمجوهرات» . 

بمشـــاركة كبـــار الشخصيــات والخبــراء بمشـــاركة كبـــار الشخصيــات والخبــراء 
قّدم منصة للخبراء والمصّممين المحليين والدوليين ..

ـــــات الــــنــــســــخــــة األولــــــــــى ـــــي ـــــال ـــــع ــــم ف ــــت ــــخــــت ـــــــات ي ـــــــاع ـــــــس ـــــرات وال ـــــجـــــوه ـــــم ـــــل ـــــدى الــــــــدوحــــــــة ل ـــــت ـــــن م
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زيارة صاحب السمو للمعرض أثلجت صدورنا وسعدنا بها 
عبدالرحمن المفتاح:

ــــــــــادرة ــــــــــن ــــــــطــــــــع ال ــــــــق ــــــــــات وال ــــــــــارك ــــــــــم ــــــا يــــــــعــــــــرض أفــــــــخــــــــم وأرقــــــــــــــــــــى ال ــــــاحــــــن جــــــن

متابعة - محمد السيد محمد:

مجلس  رئيس  المفتاح  عبدالرحمن  السيد  قــال 
إدارة مجوهرات المفتاح أن زيارة حضرة صاحب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
صــدورنــا  أثــلــجــت  األول  أمـــس  للمعرض  الــمــفــدى 
الدوحة  معرض  تدعم  بالتأكيد  وهي  بها  وسعدنا 
للمجوهرات والساعات في دورته الخامسة عشرة 
والتي تمضي في طريقها إلى النجاح الكبير تتويجاً 

لمسيرة المعرض طوال السنوات الماضية.
بداية  مع  شهد  المعرض  أن  المفتاح  وأضاف   
الــعــطــلــة األســبــوعــيــة إقــبــاالً وزخــمــاً كــبــيــريــن من 
الـــزوار وهــو األمــر الــذي يؤكد أن هناك إصــراراً 
عشرة  الخامسة  النسخة  إنجاح  على  الجميع  من 

الكثيف  الحضور  من  واضح  وهذا  المعرض  من 
إقبال  أن  إلى  دائماً  ننظر  ألننا  وذلك  الــزوار  من 
الــجــمــهــور عــلــى الــمــعــرض أحــــد أبــــرز نــجــاحــات 
سعداء  ونــحــن  اآلن،  يــحــدث  مــا  وهـــذا  الــمــعــرض 

بتجاوب الجمهور والحضور إلى المعرض. جداً 
مجوهرات  جناح  إن   : قــائــالً المفتاح  ومضى   
الــمــفــتــاح يــعــرض مــجــمــوعــة مـــن أفــخــم وأرقـــى 
الــمــاركــات والــقــطــع الــنــادرة والــتــي ســتــحــوز على 

إعجاب الزوار.

مبيعات  سيحقق  المعرض  أن  المفتاح  وتوقع   
أكـــبـــر خـــاصـــة أنـــنـــا نــنــتــظــر زيـــــادة فـــي اإلقـــبـــال 

على  تدل  الصورة  وهذه  المقبلة  األيام  خالل 
أن قــطــر قـــد تـــجـــاوزت تــداعــيــات 

الــحــصــار بـــجـــدارة وذلـــك من 
خـــالل دعـــم حــضــرة صــاحــب 

الــســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد الــمــفــدى 
الذي  القطري  الشعب  وتكاتف 

الجميع. أبهر 

ممممنننن ااالللممممففتتااحح:

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــااتت  وواالل ــــــــــــــــــــاارركك ــــــــــــــــــــمم ــــــــــــــــااددررةةــــــــــــــىى االل ـــــــــــــــــــــــنن ــــــــــــــــططــــــــــــــــعع االل ــــــقق

عممعمعرضرضرضرض الال أأأنننن حاحاحاح تت
ـــــــــاـا زيزي نـنــنـنــــتـتـظـظـظــرر نـنــاا
ااالصلصلصلص وهوهذهذه للةة
تتــداعــيــ ززوزتت
ممممنننن للـــككـك
صصــــاحاحــــبب
مــــفـفــدـدىى
االذلذييي

ممبيبيبيعاعاتتتت سسسسيحيحيحيحقققققققق ضض
بـبـببـــااالللل ييـيـي ا اإلإلقإلقإلقــــ اادةدة ف فــــ
على تدتدلل صصصورووورةةة

ــات 
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المعرض في دورته الحالية روعة في التنظيم وتنّوع في الماركات العالميةالمعرض في دورته الحالية روعة في التنظيم وتنّوع في الماركات العالمية
مالكة مجوهرات بابيون المصممة القطرية نورة األنصاري:

األذواق ــة  ــاف ك ــــاء  إلرض الــتــصــامــيــم  ــي  ف واإلبـــــداع  ــار  ــك ــت االب ــن  م ــد  ــمــزي ال عــلــى  شجعنا  ــمــعــرض  ال

متابعة - محمد السيد محمد:

المجوهرات  مصممة  األنــصــاري  نــورة  السيدة  قالت 
الخامسة  الدورة  إن  بابيون  مجوهرات  ماركة  وصاحبة 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات دورة 
أن  وأستشعر  المناسب  الوقت  في  وجــاءت  جــداً  منظمة 
اإلقبال على المعرض يأتي كدعم من الشعب للمساهمة 

والنهوض بالمعرض.
وأضـــافـــت األنــــصــــاري أن مــشــاركــتــنــا فـــي الــمــعــرض 
كــمــاركــة قــطــريــة ١٠٠٪ حــيــث يــأتــي إلينا  إيــجــابــيــة جـــداً 
الزوار ويقولون لنا سمعنا عنكم وعن منتجاتكم الراقية 
والتصاميم  المميزة، األمر الذي شد من أزرنا وشجعنا 
في  واإلبـــداع  واالبتكار  واإلنــتــاج  العمل  من  المزيد  على 

التصاميم حتى نرضي كافة األذواق.
وأوضحت األنصاري أن المشاركين معنا من الشركات 
بماركات  وأتــوا  معنا  بمشاركتهم  جــداً  سعداء  المصنعة 

وموديالت جديدة تعرض ألول مرة
تسعى  لما  إنعكاس  الدوحة  معرض  أن  إلى  وأشــارت 
ترتقي إلى األفضل وهذا ما حدث  إليه قطر فهي دائماً 

في حالة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

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.

 ..Ateliers deMonaco ساعات
رمز الملكية والفخامة

ترجمة-خالد عطية:

الصناعة  ودقة  للفخامة  رمزا  التجارية  العالمة  تلك  وتعد   ،٢٠٠٨ عام  تأسست 
اليدوية، استلهمت ساعات Ateliers deMonaco اسمهما من مدينة موناكو والتي 

ترمز إلى الملكية والترف والفخامة.
 ،“Ateliers DeMonaco” اشتهرت العالمة التجارية الفاخرة لصناعة الساعات
بتصميم ساعات فاخرة وغير عادية، حيث قدمت مجموعة مختارة من الساعات 
هذه  ساعات  تميز  التي  الفخامة  بلمسات  نسختيها  في  الساعة  وتتميز  الرائعة، 
أفضل  إحـــدى  تجعلها  تقنية  مــيــزات  إلــى  بــاإلضــافــة  الــفــاخــرة،  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة 

الساعات الجديدة.
والــتــرف  للجمال  تــرمــز  والــتــي  مــونــاكــو  بجمال  بيتر  الــســاعــة  مصمم  ولــع  وقــد 
دوما  اإلبحار  على  واعتاد  البحر  تجاه  قوية  عاطفة  أيضاً  لديه  وكانت  والفخامة 
تلك  نــشــأت  السويسرية،  الصناعة  وقــمــة  موناكو  جــمــال  ومــن  مــونــاكــو،  خليج  إلــى 
 Ateliers العالمة التجارية حيث جمال الروح وتفرد التوقيع، فكل قطعة من قطع
deMonaco يتم صناعتها وطالؤها يدوياً وبأدق التفاصيل، حيث يستغرق تصنيع 

كل ساعة حوالي ١٠٠ ساعة إلنجازها.

يحتضن عالم ساعات Salvatore Ferragamo القيم 
التصميم  ويعكس  السويسرية  الساعات  لصناعة  التراثية 
الــمــتــطــور لــبــيــوت الــســاعــات الــفــلــورنــســيــة، وهـــو أســلــوب 

معروف في جميع أنحاء العالم لمزيجه اإلبداعي من األنواع 
لــــــأللــــــوان. المختلفة من األشكال وأبحاث المواد المبتكرة واالستخدام البديهي 

كل ذلك يخضع لعملية تصنيع منظمة تقوم حصراً على اإلتقان والحرفية.
 أثبتت ساعات Ferragamo نجاحها منذ انطالقها، إذ قّدمت تفسيراً فريداً 

للرياضة الفاخرة واألنماط المميزة األخرى. 
من  بدءاً  مثالية،  تعبيرات  الفلورنسي  للبيت  المميزة  السمات  عالم  يتميز   
المميزة  الرموز  بدمج  انتهاًء   ،Ferragamo Red وتوقيع  األلــوان،  استخدام 

Gancino .Vara bowللعالمة التجارية مثل

 ..  .. FerragamoFerragamo ساعات ساعات
مزيج إبداعي وحرفية في الصناعة

يحتضن عالم سا
الس لصناعة  التراثية 
الــمــتــطــور لــبــيــوت الــس

أنمعروف في جميع  وففي جميع
المختلفة من األشكال
كل ذلك يخضع لعملي

amo أثبتت ساعات o
للرياضة الفاخرة واألن
السمات عالم  يتميز   
وتوق األلــوان،  استخدام 
wللعالمة التجارية مثل



السبت ٨ جمادى آالخرة 1439 هـ - ٢٤ فبراير 2018 م ٤

جناح مجوهرات الماجد يتشرف بزيارة سمو أمير البالد المفدىجناح مجوهرات الماجد يتشرف بزيارة سمو أمير البالد المفدى
ضمن زيارة صاحب السمو لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

القطريين  األعـــمـــال  رجــــال  ــكــل  ل بـــل  ــقــط  ف ــعــرض  ــم ال فـــي  لــلــمــشــاركــيــن  ــيــس  ل كــبــيــر  ـــم  دع األمـــيـــر  ســمــو  زيـــــارة  الــمــاجــد:  ــد  ــم أح

محمد الماجد: حرص صاحب السمو على رؤية اللؤلؤ رسالة للحفاظ على تراثنا البحري 

كتب - محمـد العشـري:

 شــهــدت الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــيـــر الــبــالد 
المفدى، مساء أول أمس لمعرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
فـــــي نـــســـخـــتـــه الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة 
الوكالء  من  بالغة  وسعادة  ترحيباً 
الــمــحــلــيــيــن وأصـــحـــاب الــعــالمــات 
حرصوا  الــذيــن  العالمية  التجارية 
الخامسة  النسخة  في  التواجد  على 
عشرة من عمر المعرض، وأكدوا 
على أن زيارة صاحب السمو أمير 
الــبــالد الــمــفــدى  دعــمــت المعرض 

بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة ورفــــــعــــــت مــن 
عالمياً. تصنيفه 

في  بجولة  سموه  قام  وقد  هذا 
أجنحة المعرض اطلع خاللها على 
الشركات  عروض  تصاميم  أحدث 
صناعة  فــي  والــعــالــمــيــة  الــقــطــريــة 
واألحجار  والساعات  المجوهرات 
مجوهرات  جناح  ومنها  الكريمة، 
استقبال  فــي  كـــان  حــيــث  الــمــاجــد، 
سموه أحمد الماجد رئيس مجلس 
مــحــمــد  ونـــائـــبـــه  الـــمـــاجـــد،  إدارة 
الـــمـــاجـــد، وجــمــيــل الـــمـــاجـــد. وقــد 

مــجــوهــرات  إدارة  مجلس  أعـــرب 
الــمــاجــد عــن بــالــغ ســعــادتــه بــزيــارة 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تــمــيــم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــيـــر الــبــالد 
الــمــفــدى، والـــــذي كـــان لـــه الــدعــم 
األكــبــر فــي تــبــّوؤ مــعــرض الــدوحــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مــكــانــة 
عــالــمــيــة فــي روزنـــامـــة الــمــعــارض 
أكثر  عنه  عّبر  مــا  وهــذا  الــدولــيــة، 
تجارية  وعــالمــة  شــركــة   ٥٠٠ مــن 
حــرصــت عــلــى الــمــشــاركــة بــأحــدث 
تــشــكــيــالتــهــا اإلبـــداعـــيـــة فـــي عــالــم 

الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات ومــنــهــا 
بــالــطــبــع الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــواجــد 
تــحــت ســقــف مــجــوهــرات الــمــاجــد 
هـــذا الــعــام فــي نــســخــتــه الــخــامــســة 
عــشــرة، وبــهــذه الــمــنــاســبــة أعــرب 
سعادته  عــن  الماجد  أحــمــد  السيد 
السمو  صــاحــب  بتشريف  الــغــامــرة 
لمعرض  الــمــفــدى،  الـــبـــالد   أمــيــر 
واعتبر  والــســاعــات،  الــمــجــوهــرات 
إلى  سموه  من  دعــم  أكبر  الــزيــارة 
كــــل رجــــــال األعــــمــــال الــقــطــريــيــن 
واعتبر  فقط  المعرض  إلى  وليس 

قوية  دفــعــة  بمثابة  الــخــطــوة  هــذه 
لــمــجــوهــرات الــمــاجــد لــالســتــمــرار 
ما  بكل  القطري  الــســوق  دعــم  فــي 
هـــو مــفــيــد وحــــديــــث، خـــاصـــة أن 
هذه الزيارة تأتي في وقت تحتفل 
مـــجـــوهـــرات الـــمـــاجـــد بـــمـــرور ٧٥ 

التي  واإلنــجــازات  العطاء  من  عاماً 
محمد  وأكــــد  األجــــيــــال.  تــوارثــتــهــا 
الماجد أن حرص سمو أمير البالد 
الجناح  فــي  الــتــوقــف  على  الــمــفــدى 
رسالة  بمثابة  يُعد  باللؤلؤ  الخاص 
على  للحفاظ  السمو  صــاحــب  مــن 

جميل  ويــضــيــف  الــبــحــري،  تــراثــنــا 
الــمــاجــد قـــائـــًال: تــشــريــف وإشــــادة 
المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 
عالمياً  المعرض  على  الضوء  ألقيا 
خريطة  على  تــواجــده  مــن  ودعــمــا 
المعارض العالمية وتجلى هذا من 
العالمات  ألصحاب  القوية  اإلشادة 
الــمــشــاركــيــن تــحــت ســقــف الــوكــالء 

المحليين. تصنيفه مــن  ورفــعــا  عالمياً  المعرض  على  الــضــوء  ألقيا  السمو  صاحب  ـــادة  وإش تشريف  الــمــاجــد:  جميل 
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انطباعي عن المعرض خالل األيام الماضية جيد جداً مقارنة بالنسخ الماضية

بــاري غـاليـــري .. ملتقـى الـروائــع العـالميــة  بــاري غـاليـــري .. ملتقـى الـروائــع العـالميــة  

سعــودالخلـف:

تواصل مسيرة نجاحها وتألقها

الــــمــــقــــايــــيــــس ـــــل  ـــــك ب ـــــة  ـــــي ـــــوع ن ــــة  ــــل ــــق ن ــــشــــهــــد  ســــي ــــــمــــــعــــــرض  ال أن  ــــــد  ــــــؤك ت ـــــــرات  ـــــــؤش ـــــــم ال ـــــــل  ك

ـــــــع ـــــــــال أكــــــثــــــر مـــــــن رائ ـــــــــب ــــق نـــــتـــــائـــــج جــــــيــــــدة واإلق ــــحــــق ــــــقــــــواســــــمــــــي: الـــــمـــــعـــــرض ي حـــــكـــــم ال

متابعة - محمد السيد محمد:

قال السيد سعود الخلف نائب رئيس مجلس 

انطباعي  إن  والــمــجــوهــرات:  الــتــحــف  إدارة 

جًدا  جيد  المعرض  عن  الماضية  األيام  خالل 

مقارنة بالنسخ السابقة ما يعكس وعي الزوار 

بكل  المعرض  إلنجاح  بالحضور  واهتمامهم 

جــًدا  مــســرورون  كعارضين  فنحن  العناصر 

وبطبيعة  الــرائــع  الجماهيري  الحضور  بــهــذا 

على  انعكست  الكبيرة  الــــزوار  حــركــة  الــحــال 

المبيعات وأصبح هناك عقد صفقات تجارية 

بّين  ما  وهو  بينهم  فيما  التجار  بين  وتعاون 

األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  الــمــعــرض  قـــوة 

ـــــرام صفقات  فــقــد أصــبــح هــنــاك تـــبـــادل وإب

هــذا  فــي  الــمــشــاركــة  العالمية  الــشــركــات  بــيــن 

المعرض.

يكون  أن  المعتاد  من  أنــه  الخلف  وأضــاف 

اإلقـــبـــال فـــي فــتــرة نــهــايــة األســـبـــوع أكــثــرمــن 

في  المعرض  زوار  عــدد  وأن  الــعــاديــة  األيـــام 

المتبقية  األيــام  خــالل  تستمر  وســوف  ازديــاد 

الخامسة  النسخة  أن  خــاصــة  الــمــعــرض  مــن 

ظل  في  تنعقد  إنها  حيث  خاصية  لها  عشرة 

ظروف الحصار الجائر.

إن كــل الــمــؤشــرات  ومــضــى الــخــلــف قــائــالً 

تؤكد أن الدورة الحالية من المعرض ستكون 

للمجوهرات  الــدوحــة  لمعرض  نوعية  نقلة 

الـــدورة  نهاية  إلــى  نصل  وعــنــدمــا  والــســاعــات 

بــكــل  نـــاجـــحـــة  دورة  أمــــــام  أنــفــســنــا  ســنــجــد 

الدولية. والمعايير  المقاييس 

زيادة اإلقبال على المعرض
انعكست على حركة المبيعات

متابعــة - أحمــد شـــرف: 

الشركات  إحدى  قطر،  غاليري  باري  شركة  تشارك   
أبــوعــيــســى  مــجــمــوعــة  إدارة  تــحــت  الــمــنــضــويــة  الــكــبــرى 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  القابضة، 
غاليري  بــاري  وتــواصــل  عشرة،  الخامسة  دورتــه  في 
قــطــر مــن خـــالل هـــذه الــمــشــاركــة الفاعلة 
مــســيــرة نــجــاحــاتــهــا الــمــتــمــيــزة من 
خــــــــالل تـــقـــديـــمـــهـــا 

وأرقـــى  أشــهــر  مــن  مــتــنــوعــة  وبــاقــة  فــريــدة  لمجموعة 
الماركات العالمية من المجوهرات والساعات الفاخرة.

لباري  الــعــام  المدير  القواسمي  حكم  السيد  التقينا   
غاليري قطر الذي أكد أن معرض الدوحة للمجوهرات 
الجهود  كل  تضافر  شهد  الحالية  دورتــه  في  والساعات 
رسالة  وهي  المشّرفة،  الصورة  بهذه  إخراجه  أجل  من 
مكانة  على  العالمية  الشركات  لكبرى  قطر  مــن  قوية 
هذا الحدث الضخم، والتأكيد على تبوئه مكانة عالمية 
وهــذا  عـــام،  بعد  عــامــاً  المستمرة  ونــجــاحــاتــه  مــرمــوقــة 
دليل كبير على ثقة كبرى الشركات العالمية من أشهر 
األسماء في هذا المعرض الدولي الكبير الذي يضم 
والماركات  التجارية  العالمات  من  الصفوة 
الــعــالــمــيــة الــكــبــرى مـــن الــمــجــوهــرات 

والساعات.
 وأضـــــــــــــاف الـــــســـــيـــــد حـــكـــم 
الـــقـــواســـمـــي، الـــمـــديـــر الــعــام 
لشركة باري غاليري قطر 
إدارة  تحت  والمنضوية 
مــجــمــوعــة أبــوعــيــســى 
جــنــاح  أن  الــقــابــضــة، 
ــــيــــري  بـــــــــــاري غــــال
يشهد  بــالــمــعــرض 
إقــبــاالً رائــعــاً من 
والزبائن  الــزوار 
على  أثنوا  الذين 
جميع الماركات 
والـــــــعـــــــالمـــــــات 
لدينا  الــتــجــاريــة 
ـــــــــــــاري  فـــــــــــــي ب
غــــــــالــــــــيــــــــري 

وعلى تشكيلة المعروضات من هذه الماركات العالمية.
يُعد  قــائــالً:  حديثه  الــقــواســمــي  حكم  السيد  واخــتــتــم   
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات مــن أفضل 
المعارض الدولية في منطقة الشرق األوسط، والنسخة 
الــحــالــيــة هـــي مـــن أفـــضـــل الــنــســخ عــلــى اإلطــــــالق حيث 
المسؤولين  مــن  الــدعــم  وكــل  الجهود  كــل  تكاتف  تشهد 
على  القائمين  وكل  للسياحة  العامة  والهيئة  والمنظمين 

تنظيم المعرض لنجاح الدورة الخامسة عشرة.
في  الــزوار  عدد  زيــادة  القواسمي  حكم  السيد  وتوقع   
األيام القادمة للمعرض وزيادة حجم اإلقبال والمبيعات 
من  الحالية  لــلــدورة  اإليجابية  النتائج  أفــضــل  لتحقيق 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.



السبت ٨ جمادى آالخرة 1439 هـ - ٢٤ فبراير 2018 م٦

تضافر جهود الجميع وراء انعقاد النسخة الخامسة عشرة بنجاح تام رغم كل الظروف

نحن مسرورون بالنسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

أحـمـد العمــادي:

حسـيـن الـمـاجــد:

ــات ــاع ــس ــرات وال ــوه ــج ــم ــد مـــن ال ــجــدي ـــرض ال ــحــرص عــلــى ع ـــمـــاً ت ـــاء دائ ـــزرق ــاســة ال ــم ــرات ال ــوه ــج م

ـــــــــظـــــــــروف الـــمـــحـــيـــطـــة ــــــــــم كــــــــل ال ـــــه رغ ـــــات ـــــاح ـــــج ــــــرض ن ــــــع ــــــم ــــــواصــــــل ال ــــــي ـــــا تـــــوقـــــعـــــنـــــا س ـــــم ك

متابعة - محمد السيد محمد:

التنفيذي  الرئيس  الماجد  حسين  السيد  قــال 
مـــســـرورون  نـــحـــن  الـــمـــاجـــد:  دار  لـــمـــجـــوهـــرات 
الدوحة  معرض  مــن  عشرة  الخامسة  بالنسخة 
في  يــأتــي  أســبــاب  لــعــدة  والــســاعــات  للمجوهرات 
إيــذانــاً  تــم  الــذي  الــراقــي  االفــتــتــاح  حفل  مقدمتها 
بــانــطــالق الــمــعــرض وأيـــضـــاً الــتــنــظــيــم واإلعـــــداد 
معنا  الــمــنــظــمــة  الــجــهــات  وتـــعـــاون  الــمــتــمــيــزيــن 
طلبنا  عندما  لمسناه  ما  وهــذا  الحدود  أبعد  إلى 
زيادة مساحة جناحنا بمساحة جيدة األمر الذي 
ماركات  من  لدينا  ما  كل  لعرض  فرصاً  أعطانا 
تواجدهم  أثناء  المعرض  زوار  على  يسر  وأيضاً 

جناحنا. في 
وأضــــاف الــمــاجــد قـــائـــًال: كــل مــا حـــدث خــالل 
ناجحة  نسخة  أمام  أننا  لنا  يؤكد  الماضية  األيام 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  المعايير  بكل 
األول  أمــس  منذ  البشائر  بــدأت  وقــد  والــســاعــات 
حيث الحظنا اإلقبال بدأ يتزايد ونأمل أن يرتفع 

زوار  أن  ذلك  المعرض  من  المقبلة  األيام  خالل 
الــمــعــرض هـــم الـــطـــرف األهــــم الــــذي مـــن أجــلــه 
تتم كــل هــذه الــجــهــود، فــالــشــركــات تــبــذل كــل ما 
تستطيع في أن تأتي بالماركات والموديالت التي 

تامة  قناعة  ولدينا  المعرض  زوار  أذواق  ترضي 
النادرة  القطع  دائماً  يفضل  القطري  الزبون  بأن 
خبرتنا  خالل  من  وذلــك  القيمة  ذات  والمميزة 
لذلك  طويلة  سنوات  مدى  على  المجال  هذا  في 

خالل األيام القادمة. كله أتوقع إقباالً كبيراً 
الماجد  دار  جــنــاح  إن   : قــائــالً الــمــاجــد  ومــضــى 
هذا العام حرص على أن تأتي بعدة ماركات من 
المجوهرات والساعات التي نتوقع لها أن ترضي 
الماركات  تلك  أن  خاصة  المعرض  رواد  أذواق 
والــمــوديــالت جـــاءت بــمــواصــفــات ومــزايــا رائــعــة 

أتوقع أن تلقى إعجاب الزوار.
واختتم الماجد كالمه قائالً إن الدورة الحالية 
المحيطة  الظروف  ظل  في  تأتي  المعرض  من 
بــالــمــنــطــقــة ومــــن الــمــهــم أن يــحــقــق نــجــاحــات 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  جديدة 
حــتــى تــتــواصــل نــجــاحــاتــه مــتــحــديــاً كــل الــظــروف 
وتألق  جديد  نجاح  ذاتــه  حد  في  وهــذا  والعقبات 
من  عــامــاً   ١٥ رصيد  إلــى  يضاف  للمعرض  آخــر 

المتواصلة. النجاحات 

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد أحــمــد الــعــمــادي الــرئــيــس 
الــزرقــاء  الماسة  لمجوهرات  التنفيذي 
معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  إن 
جاءت  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
في ظل ظروف وتحديات كبيرة ولكنها 
االفتتاح  منذ  أهدافها  حققت  والحمدهللا 
الــمــمــيــز ألن جــمــيــع الــجــهــود تــضــافــرت 
مــــن الـــجـــهـــات الــمــنــظــمــة والـــعـــارضـــيـــن 
أنا  الحقيقة  وفــي  األجنبية،  والشركات 
بهذا  النسخة  هذه  تكون  بأن  جداً  سعيد 
باهراً  نجاحاً  سيكون  أنه  وأتوقع  النجاح 
من  المقبلة  األيــام  خــالل  الــزوار  بإقبال 

المعرض.
مجوهرات  جناح  في  لنا  بالنسبة  أما   
الــمــاســة الــــزرقــــاء فــنــحــن اســتــطــعــنــا أن 
نــجــلــب مــــاركــــات ومـــــوديـــــالت جـــديـــدة 
هذه  الحقيقة  وفــي  مــرة،  ألول  تُعرض 
نحرص  حيث  لنا  بالنسبة  سنوية  عــادة 
هناك جديد، وليس  على أن يكون دائماً 
الدوحة  معرض  مــن  أفضل  مكان  هنا 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات نـــدّشـــن فــيــه 
تكون  حتى  والموديالت  الماركات  هذه 
من  المحلي  السوق  في  قوية  االنطالقة 
خـــالل مــعــارضــنــا الــمــنــتــشــرة فــي الــبــالد، 
ونــحــن لــديــنــا قــنــاعــة تــامــة بــأن معرض 

أن  واستحقاق  بجدارة  استطاع  الدوحة 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  تــجــارة  يُنعش 

فـــي الـــبـــالد ألنــنــا نــفــّكــر ســنــويــاً بــمــاذا 
ســــنــــأتــــي؟، وكــــيــــف نـــحـــصـــل عــلــى 

مـــاركـــات ومـــوديـــالت جــديــدة، 
كــل هــذا يــرجــع الــفــضــل فيه 

لـــمـــعـــرض الــــدوحــــة ألنـــه 
جـــعـــلـــنـــا طـــــــوال الـــعـــام 

سنأتي  فــيــمــا  نــفــّكــر 
بـــــه لــــعــــرضــــه فــي 
الدوحة،  معرض 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــهـــو 

أحـــــــــد أكــــــبــــــر مــــكــــان 
لـــــــتـــــــرويـــــــج تـــــــجـــــــارة 

والساعات  المجوهرات 
لـــــيـــــس لـــــنـــــا كــــعــــارضــــيــــن 

فــقــط بــل ولــمــحــبــي وعــشــاق 
أيضاً،  والساعات  المجوهرات 

سيقومون  فيما  يفكرون  فهم 
يأتون  ألنهم  العام  هذا  باقتنائه 
إلــــى الـــمـــعـــرض ولـــديـــهـــم قــنــاعــة 
بــأنــهــم ســيــجــدون الــجــديــد الــذي 
استطاع  كله  لهذا  أذواقهم.  يلبي 
مـــعـــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
عــلــى  يـــحـــافـــظ  أن  والـــــســـــاعـــــات 
نــــجــــاحــــاتــــه وتــــألــــقــــه فـــــي شــتــى 

المناحي.

ــات ــاع ــس ــرات وال ــوه ــج ــاتم ــاع ــس ــرات وال ــوه ــج م

ت
ها 
ح
ت
ن
أنا 
هذا 
هراً 
من 

هرااتت
نــا أن 
ديـــدة 
هذه  ة 
حرص 
 وليس 
لدوحة 
ـــن فــيــه 
تكون  ى 
من  حلي 
ي الــبــالد، 
ن معرض 

أن  واستحقاق  بجدارة  استطاع  الدوحة 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  تــجــارة  يُنعش 

فـــي الـــبـــالد ألنــنــا نــفــّكــر ســنــويــاً بــمــاذا 
ســــنــــأتــــي؟، وكــــيــــف نـــحـــصـــل عــلــى 

مـــاركـــات ومـــوديـــالت جــديــدة، 
كــل هــذا يــرجــع الــفــضــل فيه 

لـــمـــعـــرض الــــدوحــــة ألنـــه 
جـــعـــلـــنـــا طـــــــوال الـــعـــامم

سنأتي  فــيــمــا  نــفــّكــر 
بـــــه لــــعــــرضــــه فــي 
الدوحة،  معرض 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــهـــو 

أحـــــــــد أكــــــبــــــر مــــكــــان 
لـــــــتـــــــرويـــــــج تـــــــجـــــــارة 

والساعات  المجوجوهرات 
كـكــــعـعــــارارضـضـــيــــن  لـــــيـــــس لـلــــنـنــــاا

فــقــط بــل ولــمــحــبــي وعــشــاق 
أيضاً،  والساعات  المجوهرات 

سيقومون  فيما  يفكرون  فهم 
يأتون  ألنهم العام  هذا  باقتنائه 
إلــــى الـــمـــعـــرض ولـــديـــهـــم قــنــاعــة 
بــأنــهــم ســيــجــدون الــجــديــد الــذي 
استطاع  كله  لهذا  أذواقهم.  يلبي 
مـــعـــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
عــلــى  يـــحـــافـــظ  أن  والـــــســـــاعـــــات 
شــتــى  نــــجــــاحــــاتــــه وتــــألــــقــــه فـــــي

المناحي.



متابعة - محمد السيد محمد:

الرئيس  الجابر  حسن  يوسف  السيد  قال 
معرض  إن  فرساي  لمجوهرات  التنفيذي 
الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته 

الخامسة عشرة بدأ بداية قوية ومميزة منذ 
إنــطــالق الـــدورة الحالية مــن حيث اإلعــداد 
والتنظيم وحفل االفتتاح وحماس العارضين 
والشركات األجنبية المشاركة، جميع الجهود 
المتناغم  الشكل  بهذا  لتأتي  معنا  تضافرت 
عن  الناتجة  الظروف  رغم  الحالية  للدورة 
يتم  شــيء  كل  شاهدنا  فقد  الجائر  الحصار 
فــي ســالســة ويــســر بــــدون أي تــأثــيــر يذكر 
وقمنا  األجنحة  وتجهيز  بإعداد  قمنا  فقد 

بجلب الماركات 

والــــمــــوديــــالت الـــتـــي نـــرغـــب فـــي عــرضــهــا، 
الشركات المصنعة تشارك معنا، بما صنعته 
مــن مــاركــات ومــوديــالت خــاصــة بمعرض 
معنا  تعاونت  المنظمة  والــجــهــات  الــدوحــة 
الــزوار  من  واإلقبال  شيئ  كل  في  مشكورة 
بــــدأ مــنــذ أمــــس األول مـــع بـــدايـــة الــعــطــلــة 
األسبوعية يزداد رويداً رويداً وأتوقع إزدياده 
المعرض.  نهاية  حتى  القادمة  األيــام  خالل 
إذن تؤكد كل المؤشرات أن الدورة الحالية 
بكل  ناجحة  دورة  ستكون  الــمــعــرض  مــن 
الــمــقــايــيــس ألنـــنـــا ســعــيــنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
يــــواصــــل مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات نجاحاته وتألقه وهذا ما يحدث 
لجناح  بالنسبة  أمـــا  قــائــالً:  وأضــــاف  اآلن. 

مــــجــــوهــــرات فـــــرســـــاي فــقــد 
ديكورات  بإعداد  قمنا 
مــتــمــيــزة تــتــنــاســب مع 
والموديالت  الماركات 
قطر  فـــي  نمثلها  الــتــي 

التي  الماركات  مع  وأيضاً 
مـــرة،  ألول  بــجــلــبــهــا  قــمــنــا 

هذا  المعرض  إن  قائال:  ومضى 
ألننا  نــوعــيــة  نقلة  سيشهد  الــعــام 
بدأنا نلمس خالل األيام الماضية 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  حـــرص 
عــلــى زيـــــارة الــمــعــرض لــالطــالع 

عـــلـــى أهـــــم وأحـــــــدث الـــمـــاركـــات 
ـــــالت واإللـــــمـــــام  ـــــمـــــودي وال

بـــــــمـــــــعـــــــروضـــــــات 
الـــــــمـــــــعـــــــرض 
الـــــتـــــي تــبــهــر 

الـــــنـــــاظـــــريـــــن 
إليها.

ية
بكل  ناجحة  ورة
ســعــيــنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن  نـــا
ض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
وتألقه وهذا ما يحدث  ته
لجناح  بالنسبة  أمـــا  ئــالً: 

ســـــاي فــقــد 
رات 
مع
ت

ي
 

مـــــام إل
ـروضـــــــات 

الـــــــمـــــــعـــــــرض 
الـــــتـــــي تــبــهــر 

الـــــنـــــاظـــــريـــــن 
إليها.

٧ السبت ٨ جمادى آالخرة 1439 هـ - ٢٤ فبراير 2018 م

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يتمسك بنجاحاته ويتألق في نسخته الخامسة عشرةمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يتمسك بنجاحاته ويتألق في نسخته الخامسة عشرة
يوسف حسن الجـابــر:

ـــرض ـــع ـــم ـــال ب مــــــــرة  ألول  ــــــدة  جــــــدي ومــــــــوديــــــــالت  مـــــــاركـــــــات  ـــــعـــــرض  ي فــــــرســــــاي  ـــــرات  ـــــوه ـــــج م ـــــاح  جـــــن



السبت ٨ جمادى آالخرة 1439 هـ - ٢٤ فبراير 2018 م ٨

مجوهرات شـانيـل تتألق في جناح فيفتي ون إيست
FLYING CLOUD نسيم خفيف  وسحابة عابرة يتنّقل ظلّها عبر سطح المياه...

ال تستطيع أّية صورة أخرى أن تمّثل بهذه الدقة البحث الشرس عن الحرّية الذي 
عراقيله:  كافة  من  الجسد  لتحرير  عاشت  حياتها.  طــوال  شانيل  غابرييل  دافــع  شّكل 
لفصل الرغبة الحقيقية عن الذرائع الخاطئة، والعالقات عن وزن التقاليد، والحياة عن 

الروتين، وللتواجد وكأّننا معّلقين حيث يلتقي الهواء مع المياه، بين السماء والبحر...
الغراتينّية  القساوة  من  كــّل  إّن  بالتناقض:  تتمّيز  شخصّية  شانيل  غابرييل  كانت 
االسكتلندّية  األراضــي  ووعــورة  أوبــازيــن،  لرهبان  الحازم  والنقاء  طفولتها،  لمشاهد 
مع أماكن يُشار إليها بتعبير «وجهات سياحّية». وإّن هذه  حاداً  القاحلة وّلد تعارضاً 
بلقاء،  مرتبطة  كأّنها  تبدو  بالبحر  الملتصقة  اليابسة  أطــراف  على  الواقعة  األمــاكــن 
دياغيليف  مع  البندقّية  كابيل،  بــوي  مع  بشكنش  وساحل  دوفيل  فــريــدة:  بشخصّية 
سبق  مّما  مكان  كــّل  وبيكاسو...  وكوكتو  ويستمنستر  دوق  مع  الريفييرا  وسيرتس، 
يضيف لوناً ودرجة فريَدين على هذه اللحظات المتنوعة التي تشّكل المراحل الممتالية 

من وجودها، وكأّن حياتها تحّولت من عنصر بأنقى حاالته إلى نقيضه القطبي:
من القساوة الفائقة للمشهد الصخري إلى االحتضان الناعم والمرن للمياه السائلة 

التي يخترقها ضوء الشمس.
Flying Cloud: إّنه بالطبع أيضاً اسم اليخت الذي كان يملكه ثاني دوق ويستمنستر، 
الرجال  أحد  شّك  أدنى  دون  من  وهو   ، باسم «بيندور»  المعروف  غروسفنر  هيوغ 

األكثر أهمّية في حياة المصّممة...
Flying Cloud: يخت بأربع سواري مع بدن أسود وسطح خشبي أبيض. لم يكن 
هذا اليخت مجّرد مكان للعطالت، وفي بعض األحيان العالقات الغرامّية العاصفة، 
ألسلوب حياة يُعتبر فيه الترف األكثر  وأهّم من أّي شيء آخر رمزاً  لكّنه شّكل أيضاً 
لبساطة  أساسياً  شرطاً   - اليخت  لتشغيل  الطاقم  من  فــرًدا   ٤٠ عن  يقّل  ال  ما   – تأنقاً 
حفالت الغداء تحت أشعة الشمس ومحادثات األصدقاء. «الترف» كما كانت غابرييل 

شانيل تقوله، هو «ضرورة تبدأ حيث تتوقف الحاجة» .
ما من مثال أفضل عن هذه الخصائص الجمالّية من هذه البيئة حيث يُختصر كّل 
شيء على األساسّيات، وحيث تنشأ المثالّية بكافة أشكالها عن أسلوب سبق وتّم اختباره 

الخطوط  لــلــعــوامــة،  الــدائــري  الشكل  وتــجــربــتــه. 
الــــحــــادة لـــشـــراع بـــالـــلـــون األبـــيـــض الــصــافــي، 
تصميم  ذات  حبل  في  لُعقد  البارع  والتشابك 
نـــاعـــم وقــــــوّي يـــضـــّم أشـــكـــاالً مــثــل األنـــمـــاط 
العربية والجدائل. وما من نموذج أفضل عن 
رؤيتها للموضة من قمصان جرسي البحرّية 
ــمــة، والـــســـراويـــل االنــســيــابــّيــة بــقــّصــة  الــمــقــّل
المفكوكة،  الــســوداء  العنق  وربــطــات  واســعــة، 
البيضاء  اليد  ومرابط  األيقونّية،  والبيريهات 
اإلنجليز  الــبــحــارة  يــرتــديــهــا  الــتــي  ــة  الــضــرورّي

والتي تكّمل بشكٍل جميل البشرة المسمّرة.
ـــآللـــئ، أحــد  ــــاً إلشـــــراق ال قــدمــت نــظــيــراً ذكــــورّي

البشرة  مع  مباينتها  عند  أحّبتها  التي  المفضلة  إكسسواراتها 
َمن  أّول  كانت  التي  المسمّرة  البشرة  تلك   - الصيف  شمس  بفعل  المسمّرة 

تباهى بها خالل العشرينات. وكانت تقول لبول موراند: «إّن أقراط أذن باللون األبيض 
الصارخ على شحمة أذن شديدة االسمرار تمنحني الكثير من البهجة» .

حّتى نموذج اللون الخاص بالحياة البحرّية بدا مقدراً لها: إّنه نطاق مكبوت ومحدود 
يكون صارماً ومرهفاً في الوقت نفسه، حيث يبرز األسود واألزرق واألبيض البحري 

واللمعان الباهت الدافئ للنحاس المصقول مقابل الخلفّية المنعشة الداكنة للبحر.
إستيريل  في  الحمراء  الصخور  من  يبدأ  المتوّسط الذي  ساحل  من  الجزء  هذا  في 
ويصل إلى أشجار الحامض على شرفات منتون، وحيث يّتصل البحر بسفوح هضاب 
في  تساهم  تدفق  وحركة  دائم  انحسار  ضمن  التحّرك  عن  الهواء  يتوّقف  ال  الجبال، 
الناجم  الصفاء  «هذا  بأّنها  الغيوم  هذه  وتوصف  الرواسب.  كافة  من  السماء  تنظيف 
فيه  رأى  الذي  الجّوي»  هذا «الجفاف  أّنه  على  نيتشه  عنه  تحّدث  الذي  الضوء»  عن 
النشيط  الجسد  هذا  الجسد،  هو  قوالً  األجــدر  الــروح» . «الــروح»،  الضطراب  «عالجاً 
طريق  عن  للعناصر،  التعّرض  خالل  من  تنقيته  تتّم  والــذي  يهدأ،  ال  الــذي  والجاف 
لرغوة  الناعمة  واللمسة  الشمس  بفعل  االسمرار  وتأثير  والملح  بالمياه  المشبع  الهواء 
البحر؛ هذا الجسد الخفيف الذي حلمت غابرييل شانيل به وعملت على الحصول عليه.
مع  وبالتزامن  مادوموازيل،  حياة  في  والمشمسة  المشرقة  اللحظات  لهذه  تقديراً 
مجموعة  الفاخرة  للمجوهرات    . «شانيل   »  CHANEL دار  تقّدم  اإلبــحــار،  موسم 

المجوهرات الفاخرة Flying Cloud ضمن فصلَين.
في  للحياة  وضــرورة  بساطة  األكثر  العناصر  وعــرض  ابتكار  الجديد  الفصل  يُعيد 
 Precious تشكيلة  في  والآللئ  والـــالزورد  األبيض  الذهب  مصنوعة  عوامات  البحر: 
 Sparkling Lines من حبال مصنوعة من الذهب واأللماس في    مجموعة. Float

مراسي من الذهب األبيض والآللئ وأحجار الصفير لتشكيلة
؛Yachting Day  ؛  أشرعة وبوصالت وأوشمة من الذهب األبيض أو األصفر مع 

Sailor Tattoo أحجار الصفير واأللماس لتشكيلة
وتتوافر أيضاً درجات المتناهية من مساحات المحيطات الواسعة، بدءاً من شفافية 
تشكيلة.Turquoise Waters..بالذهب األبيض وأحجار الصفير واأللماس، وصوالً إلى 

 Deep Blue اللون األزرق العميق والداكن للبحار العميقة في طقم
واأللــمــاس.    األبــيــض  والــذهــب  الصفير  أحــجــار  مــن  المصنوع 
أما الفصل الثاني، فيقّدم مجموعة من التباينات في المجموعة 
التي  والمالبس  الحركة  حرّية  استكشاف  خــالل  من  الصيفّية 
 Summer تشكيلة  تــضــّم  الــجــســم:  حـــول  تطفو  وكــأّنــهــا  تــبــدو 

Cruise
متناوبة من أحجار  الصفير األزرق الداكن والذهب  صفوفاً 

وتصّور  واألبــيــض؛   األصفر  األلــمــاس  أحجار  أو  والــآللــئ  األبيض 
ويعرض  البحرّية؛  المالبس  في  تشكيلةGolden Braidالجدائل 

طقم 
تلك  مثل  األبيض  أو   األصفر  الذهب  من  كبيرة  أزراراً   Sailor Suit  

وخاتم  ســوار  مــع  التشكيالت  هــذه  وتقترن  الــبــحــارة.  ســتــرات  فــي  نــراهــا  التي 
 Sunny من الذهب على شكل حبل معقود ومرّصَعين بأحجار األلماس من تشكيلة
Rope باإلضافة إلى العقود المتدلية والعقود،  واألساور من الذهب األبيض والصفير 

 Sapphire Stripes واأللماس من مجموعة
النسيم  ونضارة  الذهبي  الشمس  لضوء  المخّصصة  المجموعة  هــذه  قطع  أهــّم  إّن 
تصميم  ذو  عقد  محترفين:  صائغين  صنع  من  فريدتان  قطعتان  هما  المتوّسطي 
 Azurean Braid تشكيلة من  والآللئ  الصفير  وأحجار  األبيض  الذهب  من  محبوك 

.Endless Knot وعقد بنمط حبل من الذهب األبيض واأللماس من تشكيلة
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