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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

مجوهرات غادة صناعة قطرية تتحدى الحصارمجوهرات غادة صناعة قطرية تتحدى الحصار
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:

كتب ـ عاطف الجبالي:

أكـــد الــســيــد عــلــي الـــفـــردان، نــائــب رئيس 
أن  ـــــفـــــردان،  ال مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
ــــرز مــفــاجــآت  مـــجـــوهـــرات غــــادة تــشــكــل أب
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في 
إلى أن  نسخته الخامسة عشرة، مشيراً 
شركة مجوهرات الفردان قامت 
مجوهرات  مصنع  بإنشاء 
عالمّية  بمستويات 
وذلــــــــــك 

صاحب  حضرة  ورؤيــة  توجيهات  على  بناًء 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، حــيــث أكــــد ســـمـــوه على 
ضرورة تطوير الصناعة المحلية في جميع 
الصناعة  أن  مــؤكــداً  الــتــنــمــويــة،  الــقــطــاعــات 

الوطنية تتطور رغم الحصار. 
وقــــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ[ 
شركات  أفضل  تنافس  غادة  مجوهرات  إن 
صناعة الــمــجــوهــرات األوروبـــيـــة مــن حيث 
الـــجـــودة والــتــصــامــيــم واألســــعــــار، مــتــوجــهــاً 
بالشكر إلى معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
إلى  مشيراً  الوطنية،  للصناعة  دعمه  على 
أن جهود وزارة الداخلية خالل معرض 
المجوهرات مفخرة للجميع، 
حــيــث يــقــوم رجــــال األمـــن 

بجهود جبارة لتأمين معرض المجوهرات 
وتــســهــيــل كــافــة اإلجـــــــراءات لــلــحــصــول على 
التأشيرات للشركات العارضة بسرعة كبيرة.
أحمد  الشيخ  سعادة  أن  الفردان  وأوضح 
بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد 
ــبــهــر بــمــنــتــجــات مــجــوهــرات  ـــتـــجـــارة ان وال
لمعرض  سعادته  افتتاح  خالل  وذلك  غادة 
مبيناً  والـــســـاعـــات،  لــلــمــجــوهــرات  الـــدوحـــة 
حيث  تنافسّية  غــادة  مجوهرات  أسعار  أن 
بحوالي  األوروبــيــة  نظيراتها  عن  تنخفض 
وتصاميم  بــجــودة  تتمتع  أنــهــا  رغـــم   ٪  ٥٠
في  الشركات  كبرى  مجوهرات  من  أفضل 

أوروبا.
وأشــــــار إلــــى أنــــه يــتــم اســـتـــيـــراد الــذهــب 
الياقوت  تشمل  والــتــي  الكريمة  واألحــجــار 
واأللـــمـــاس والـــزمـــرد وغــيــرهــا مــن الــمــواد 

موضحاً  غــادة،  لمجوهرات  الالزمة  الخام 
أن الــمــرحــلــة األولــــــى لـــمـــجـــوهـــرات غـــادة 
الــســوق  طــلــبــات  لتلبية  الــعــمــل  عــلــى  تقتصر 
نحو  للتوّجه  خططاً  هناك  ولــكــّن  المحلي 
مصنع  أن  مــؤكــداً  المستقبل،  فــي  التصدير 
في  جــودة  األفضل  هو  الفردان  مجوهرات 

دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى  بالشكر  الفردان  علي  السيد  وتوّجه 
الجمال،  عــبــداهللا  بــن  أحمد  السيد  ســعــادة 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك، عــلــى 
لتسهيل  الهيئة  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود 
معرض  خالل  العارضين  منتجات  دخول 
أن  الدوحة للمجوهرات والساعات، مؤكداً 
الجاري  العام  خالل  الجمركّية  التسهيالت 

هي األفضل على اإلطالق.

ص ٢ و٣

لـــلـــجـــمـــيـــع مـــــفـــــخـــــرة  ــــــمــــــجــــــوهــــــرات  ال مــــــعــــــرض  خـــــــــالل  ـــــة  ـــــي ـــــل ـــــداخ ال وزارة  لـــلـــجـــمـــيـــعجــــــهــــــود  مـــــفـــــخـــــرة  ــــــمــــــجــــــوهــــــرات  ال مــــــعــــــرض  خـــــــــالل  ـــــة  ـــــي ـــــل ـــــداخ ال وزارة  جــــــهــــــود 

كتب ـ عاطف الجبالي:

أكـــد الــســيــد عــلــي الـــفـــردان، نــائــب رئيس 
أن  ـــــفـــــردان،  ال مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
ــــرز مــفــاجــآت  مـــجـــوهـــرات غــــادة تــشــكــل أب
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في 
إلى أن  نسخته الخامسة عشرة، مشيراً 
شركة مجوهرات الفردان قامت 
مجوهرات  مصنع  بإنشاء 
عالمّية  بمستويات 
وذلــــــــــك 

توجيهات على  بناًء 
تميم الشيخ  السمو 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى
ضرورة تطوير ال
الــتــنــم الــقــطــاعــات 
الوطنية تتطور رغ
وقــــال فــي تــص
غا مجوهرات  إن 
صناعة الــمــجــوهــر
الـــجـــودة والــتــصــام
بالشكر إلى معالي
رئيس مج آل ثاني
للصن دعمه  على 
أن جهود وزار
المج
ح

ـــجـــمـــارك ــــن هــيــئــة ال ـــرة م ـــي ـــكـــب ـــجـــمـــاركجــمــيــع الــــشــــركــــات تــثــمــن الـــتـــســـهـــيـــالت ال ــــن هــيــئــة ال ـــرة م ـــي ـــكـــب جــمــيــع الــــشــــركــــات تــثــمــن الـــتـــســـهـــيـــالت ال
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ونـــوه إلـــى أن مــصــنــع مــجــوهــرات 
الـــــفـــــردان مــــــزود بــــأحــــدث أجـــهـــزة 
صناعة المجوهرات في العالم، ويتم 
على  مؤهلة  كـــوادر  قبل  مــن  ـــه  إدارت
مــوديــالت  أن  مــؤكــداً  مستوى،  أعــلــى 
مجوهرات غادة العصرية والمميزة 
لمجوهرات  الــعــريــق  الــتــاريــخ  تعكس 
تــشــهــد  أن  ــــوقــــعــــاً  مــــت الـــــــــفـــــــــردان، 
خالل  كبيراً  إقباالً  غــادة  مجوهرات 

معرض المجوهرات والساعات.
ـــي الـــــفـــــردان  ـــســـيـــد عـــل وتـــــوجـــــه ال
بن  أحمد  السيد  سعادة  إلــى  بالشكر 
عبداهللا الجمال، رئيس الهيئة العامة 
لــلــجــمــارك، عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة 
دخــول  لتسهيل  الــهــيــئــة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
معرض  خــالل  الــعــارضــيــن  منتجات 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
الــجــمــركــيــة  الــتــســهــيــالت  أن  مـــؤكـــداً 

خالل العام الجاري هي األفضل على 
اإلطالق.

وأشـــــار إلــــى أن هــيــئــة الــجــمــارك 
جــبــارة لــتــذلــيــل جميع  تــبــذل جــهــوداً 
ـــتـــي قــــد تــــواجــــه دخــــول  الـــعـــقـــبـــات ال
الــدوحــة  بمعرض  الــخــاصــة  البضائع 
أن  مــؤكــداً  والــســاعــات،  للمجوهرات 
ـــفـــردان خــالل  شــركــة مــجــوهــرات ال
تاريخ مشاركتها في جميع المعارض 

تسهيالت  تجد  لم  والدولية  المحلية 
الهيئة  قدمته  لما  مماثلة  جمركية 
خالل النسخة الحالية من المعرض.

وأبــــــــــدى نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
تــفــاؤلــه  الــــفــــردان  مــجــمــوعــة  إدارة 
الــفــردان  مــجــوهــرات  بنتائج  الكبير 
فــي مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
الشركة  تاريخ  من  بدعم  والساعات 
الــعــريــق واحـــتـــضـــان جــنــاح الـــفـــردان 

أرقـــى دور الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
مــعــرض  أن  مـــــؤكـــــداً  الــــعــــالــــم،  فــــي 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات 

يحتاج إلى التسويق الخارجي.
الفردان  جناح  في  تشارك  وقــال: 
الـــمـــجـــوهـــرات  صـــنـــاعـــة  دور  أكــــبــــر 
والـــــســـــاعـــــات حــــــول الــــعــــالــــم ومــنــهــا 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال ولــيــس الــحــصــر، 
وهــي    Vacheron Constantin

أقـــدم شــركــة فــي الــعــالــم فــي تصنيع 
الساعات والتي لم تتوقف يوماً واحداً 
عـــن الــتــصــنــيــع حــتــى أثـــنـــاء الــحــربــيــن 
وساعات  والثانية،  األولى  العالميتين 
الوحيدة    Vacheron Constantin
ختم  عليها  يــوجــد  الـــذي  الــعــالــم  فــي 
جـــــودة جــنــيــف، كــمــا يـــشـــارك أيــضــاً 
و  ،Chopard الـــفـــردان،  جــنــاح  فــي 
 Girard Perregauxو ، Chaumet

مجوهرات غادة صناعة قطرية تتحدى الحصارمجوهرات غادة صناعة قطرية تتحدى الحصار
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: 

ـــس الـــــــــــــوزراء لــــمــــعــــرض الــــمــــجــــوهــــرات  ـــجـــل ــــس م ــــي ـــــن مــــعــــالــــي رئ ـــر م ـــي ـــب ـــس الـــــــــــــوزراء لــــمــــعــــرض الــــمــــجــــوهــــرات دعـــــــم ك ـــجـــل ــــس م ــــي ـــــن مــــعــــالــــي رئ ـــر م ـــي ـــب دعـــــــم ك

ــع  ــي ــجــم ــل ل مـــفـــخـــرة  ــــرات  ــــوه ــــج ــــم ال ــــرض  ــــع م خــــــالل  ــــة  ــــي ــــداخــــل ال وزارة  ــــود  ــــه ــع ج ــي ــجــم ــل ل مـــفـــخـــرة  ــــرات  ــــوه ــــج ــــم ال ــــرض  ــــع م خــــــالل  ــــة  ــــي ــــداخــــل ال وزارة  ــــود  ــــه ج

ـــــز  ـــــي ـــــم ـــــت ـــــز مـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات الـــــــــــــفـــــــــــــردان تــــــــــواصــــــــــل الـــــــــــــريـــــــــــــادة وال ـــــي ـــــم ـــــت مـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات الـــــــــــــفـــــــــــــردان تــــــــــواصــــــــــل الـــــــــــــريـــــــــــــادة وال

كتب ـ عاطف الجبالي:

الفردان،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الفردان،  علي  السيد  أكد 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  مفاجآت  أبــرز  تشكل  غــادة  مجوهرات  أن 
مجوهرات  شركة  أن  إلــى  مشيراً  عشرة،  الخامسة  نسخة  في  والساعات 
الفردان قامت بإنشاء مصنع مجوهرات بمستويات عالمية وذلك بناًء على 
توجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى، حيث أكد سموه على ضرورة تطوير الصناعة المحلية في 
جميع القطاعات التنموية، منوهاً إلى أن الصناعة الوطنية تتطور رغم 

الحصار الجائر.   
ـــــ»[« إن  وقــــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة ل
شركات  أفــضــل  تنافس  غـــادة  مــجــوهــرات 
صــنــاعــة الــمــجــوهــرات األوروبـــيـــة 
مــــــن حــــيــــث الـــــجـــــودة 
والــــــتــــــصــــــامــــــيــــــم 
واألســـــــعـــــــار، 
جهاً  متو

بالشكر إلى معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزارة  جهود  أن  إلى  مشيراً  الوطنية،  للصناعة  دعمه  على  الداخلية  وزيــر 
رجال  يقوم  حيث  للجميع،  مفخرة  المجوهرات  معرض  خالل  الداخلية 
األمن بجهود جبارة لتأمين معرض المجوهرات وتسهيل كافة اإلجراءات 

للحصول على التأشيرات للشركات العارضة بسرعة كبيرة.
ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  أن  الــفــردان  وأوضــح 
خالل  وذلــك  غــادة  مجوهرات  بمنتجات  انبهر  والتجارة  االقتصاد  وزيــر 
أسعار  أن  مبيناً  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  سعادته  افتتاح 
مجوهرات غادة تنافسية حيث تنخفض على نظيراتها األوروبية بحوالي 
٥٠ ٪ رغـــم أنــهــا تتمتع بــجــودة وتــصــامــيــم أفــضــل مــن مــجــوهــرات كبرى 

الشركات في أوروبا.
وأشــــار إلـــى أنـــه يــتــم اســتــيــراد الــذهــب واألحـــجـــار الــكــريــمــة والــتــي تشمل 
الياقوت واأللماس والزمرد وغيرها من المواد الخام الالزمة لمجوهرات 
العمل  على  تقتصر  غــادة  لمجوهرات  األولــى  المرحلة  أن  موضحاً  غــادة، 
لتلبية طلبات السوق المحلي ولكن هناك خططاً للتوجه نحو التصدير في 
المستقبل، مؤكداً أن مصنع مجوهرات الفردان هو األفضل جودة في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
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والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر واحــــــــــدة مـــــن أهــــم 
الــشــركــات الــعــالــمــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
شركة Faberge العريقة والتي تمثل 
بتصنيع  روســيــا  فــي  مــشــهــورة  عائلة 
مجال  في  دخلت  اآلن  وهــي  البيض 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات، بــاإلضــافــة 
 DE GRISOGONO،شــركــات إلــى 
 CORUM ، DIOR ،FRANCK

.MULLER

وأضـــاف: لــن يــؤثــر الــحــصــار على 
ـــمـــجـــوهـــرات، وســتــكــون  مـــعـــرض ال
من  أقــوى  عشرة  الخامسة  النسخة 
جــمــيــع الـــمـــعـــارض الــســابــقــة، وذلـــك 
بــفــضــل الــطــفــرة الــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة 
تشمل  والتي  قطر  دولة  تعيشها  التي 
الحصار  ورغــم  القطاعات،  مختلف 
فـــإن ســـوق الــمــجــوهــرات شــهــد نــمــواًً 

الماضية. الفترة  خالل  كبيراً 

الكبير  الــدعــم  أن  الــفــردان  وأكـــد 
والمسؤولين  الــرشــيــدة  قيادتنا  مــن 
ساهم  بالدولة  المختصة  والجهات 
ـــنـــجـــاح الــمــســتــمــر لــلــمــعــرض  فــــي ال
وترسيخ مكاسبه كأحد أفضل وأهم 
الــمــعــارض الــخــاصــة بــالــمــجــوهــرات 
والـــســـاعـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
صاحب  حضرة  رؤيــة  بفضل  وذلــك 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

السمو  وصاحب  المفدى  البالد  أمير 
خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 
الــمــســتــمــر  دعــمــهــمــا  عـــلـــى  ثـــانـــي  آل 

للمعرض.
ـــــدوحـــــة  ال مـــــعـــــرض  إن  وقــــــــــال 
األفضل  هو  والساعات  للمجوهرات 
فـــي الـــشـــرق األوســـــط بـــال مــنــافــس، 
والــثــانــي عــالــمــيــاً بــعــد مــعــرض بــازل 
جــنــاح  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  بـــســـويـــســـرا، 

الفردان في النسخة الخامسة عشرة 
 ٦٥ يضم  المجوهرات  معرض  مــن 
شــركــة عــالــمــيــة، مــبــديــاً تــفــاؤلــه أن 

قوية. مبيعات  المعرض  يحقق 
مــعــرض  أن  ــــفــــردان  ال وأوضــــــح   
ــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات  ــل الــــدوحــــة ل
وينعكس  الــوطــنــي  اقــتــصــادنــا  يــحــفــز 
أداء  عـــلـــى  فـــقـــط  لـــيـــس  بــــاإليــــجــــاب 
شـــركـــات الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 

نتائج  أيــضــاً  الــمــعــرض  يــعــزز  ولــكــن 
ــــمــــطــــاعــــم ووســـــائـــــل  الـــــفـــــنـــــادق وال
الــــمــــواصــــالت وشـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
االقتصادية  القطاعات  من  وغيرها 
معرض  ويــعــد  الـــدولـــة.  فــي  المهمة 
األبرز  الحدث  للمجوهرات  الدوحة 
عــلــى رزنـــامـــة الــمــعــارض فـــي قطر 
يــســتــقــطــب  أن  ونـــتـــوقـــع  والــمــنــطــقــة 

كبيرة من الزوار. المعرض أعداداً 

توجيهات صاحب السمو تدعم القطاع الخاص وتعزز التنمية
قطر تشهد طفرة تنموية شاملة برؤية قيادتنا الرشيدة 

ــــجــــمــــارك  ـــة ال ـــئ ـــي ــــرة مــــــن ه ــــي ــــكــــب ـــن الــــتــــســــهــــيــــالت ال ـــم ـــث ـــــات ت ـــــشـــــرك ـــع ال ـــي ـــم ــــجــــمــــارك ج ـــة ال ـــئ ـــي ــــرة مــــــن ه ــــي ــــكــــب ـــن الــــتــــســــهــــيــــالت ال ـــم ـــث ـــــات ت ـــــشـــــرك ـــع ال ـــي ـــم ج

ــــــن نــــظــــيــــراتــــهــــا األوروبـــــــــيـــــــــة بـــــــــ٥٠٥٠٪ ٪  ــــــار مـــــجـــــوهـــــرات غــــــــــادة أقــــــــل م ــــــن نــــظــــيــــراتــــهــــا األوروبـــــــــيـــــــــة بـــــــــأســــــع ــــــار مـــــجـــــوهـــــرات غــــــــــادة أقــــــــل م أســــــع

ــــردان ــــف ــــي جـــنـــاح ال ــــشــــارك ف ــــات الـــعـــالـــمـــيـــة ت ــــاع ــــس ــــات الـــمـــجـــوهـــرات وال ــــرك ــــردانأبــــــرز ش ــــف ــــي جـــنـــاح ال ــــشــــارك ف ــــات الـــعـــالـــمـــيـــة ت ــــاع ــــس ــــات الـــمـــجـــوهـــرات وال ــــرك أبــــــرز ش

رميو أبو سمرة:

قـــال رمــيــو أبـــو ســمــرة، مــديــر مصنع 
مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان: تـــحـــويـــل ورشــــة 
عالمي  مصنع  إلــى  ــفــردان  ال مــجــوهــرات 
جاء  واإلمكانيات  اآلالت  بــأحــدث  مــزود 
بــتــوجــيــهــات الــســيــد عــلــي الـــفـــردان وذلــك 
قطر  دولة  رؤية  مع  تماشياً  الحصار  بعد 
بـــضـــرورة االكــتــفــاء الـــذاتـــي والــعــمــل على 

تطوير الصناعة الوطنية.
وأضـــاف أن مــجــوهــرات غــادة تنافس 
في  المجوهرات  صناعة  شركات  كبرى 

أوروبـــــا مــن حــيــث الـــجـــودة والــتــصــامــيــم 
مجوهرات  تشهد  أن  متوقعاً  واألســعــار، 
خالل النسخة الخامسة  كبيراً  غادة إقباالً 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 

والساعات.
ـــــه تــم  ـــــو ســــمــــرة أن وأوضــــــــح رمــــيــــو أب
من  المصنع  احــتــيــاجــات  جميع  اســتــيــراد 
من  حثيثة  بمتابعة  اإلنتاج  وبــدء  الخارج 
تصاميم  أن  مؤكداً  الــفــردان،  علي  السيد 
األذواق،  جميع  تناسب  غــادة  مجوهرات 

ـــيـــراد الــــذهــــب مــن  ــاً أنـــــه يـــتـــم اســـت ــن ــي مــب
سويسرا، واأللماظ من بلجيكا، باإلضافة 
إلى استيراد األحجار الكريمة من مصادر 

متعددة.  
ونوه إلى أن جميع منتجات مجوهرات 
عالمية  بــشــهــادات  اعــتــمــادهــا  يــتــم  غــــادة 
وتتمتع بضمان من مجوهرات الفردان، 
أن شــركــة مــجــوهــرات الــفــردان  مـــؤكـــداً 
تحرص على تلبية رغبات جميع عمالئها 

بما يعكس تاريخ الشركة العريق.

مجوهرات غادة  تنافس أفضل الشركات األوروبية
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في  في الغابة السوداء   أثناء نزهة له 
سبعينيات القرن الماضي، افتتن رونالد 
دار  في  كمصمم  يعمل  الذي  كوروسكي 
شوبارد بروعة منظر شالل الماء، حيث 
تتطاير منه آالف قطرات الماء لتعكس 
ألـــوان  بمختلف  وتــتــألأل  الــشــمــس  أشــعــة 

الطيف. 
لتتفتق  مــخــيــلــتــه  الــمــنــظــر  هــــذا  أثــــار 
ألحجار  تتيح  المعة  عبقرية  فكرة  عن 
األلـــمـــاس اإلشــــــراق بــكــامــل تــألــقــهــا من 
قبضة  مــن  بالتحرر  لها  الــســمــاح  خــالل 
مخالب التثبيت وتمكينها من االنطالق 
مجموعة  فكرة  ولــدت  وبذلك  بحرية. 
أن  لها  قــدر  التي   Happy Diamonds
تحظى بمستقبل باهر تكللته النجاحات 
الــمــتــتــالــيــة. ومــــا إن وقــــع نــظــر كــاريــن 
 Happy ســاعــة  تصميم  على  شوفوليه 

عفوي  بشكل  هتفت  حتى   Diamonds
«تـــبـــدو هــــذه الـــمـــاســـات ســعــيــدة ألنــهــا 
تتحرك بــحــريــة»، وقــد كــان ذلــك أول 

تصميم ضمن هذه المجموعة. 
مفهوم  تطبيق  من  شوبارد  وتمكنت 
شتى  عــلــى  المتحركة  األلــمــاس  أحــجــار 
أنواع التصاميم الجريئة، وقد تم تجسيد 
هـــذه الــفــكــرة مــنــذ ذلـــك الــحــيــن بطيف 
والــعــقــود  الــســاعــات  تصاميم  مــن  واســـع 
واألقــراط.  والخواتم  والتمائم  والقالئد 
وعـــلـــى مـــر الــســنــيــن أبـــهـــرت كــارولــيــن 
شــوفــولــيــه، الــرئــيــس الــشــريــك والــمــديــر 
مرة  المراقبين  شــوبــارد،  دار  في  الفني 
تعيد  إلبــداعــات  بتصميمها  األخـــرى  تلو 
من خاللها تجسيد هذا المفهوم بأسلوب 

جديد في كل مرة. 
وفي عام ٢٠١٦ تجلت أولى تصاميم 
في   Happy Diamonds مــجــمــوعــة 
الكبير  بحجمها  تميزت  رجالية  ساعة 
وتــصــمــيــمــهــا الــــــذي يــتــخــذ شـــكـــل قــطــع 

ــــوســــادة الـــمـــربـــع الــمــصــقــول الـــحـــواف  ال
الساعة  علبة  صنعت  الكريمة.  لألحجار 
ــــيــــض ١٨  ــــذهــــب األب وســــــوارهــــــا مــــن ال
األسود  باللون  ميناؤها  واكتسى  قيراطاً، 
ليتيح تسليط الضوء بالكامل على أحجار 

األلماس المتراقصة في عرضها األول.
 Happy Diamonds ساعة  وفـــازت 
بــفــضــل مـــا تــجــســده مـــن إبـــــداع مــتــفــرد 
بادن-بادن  فــي  روز  جــولــدن  بــجــائــزة 
الــيــوم  منها  اســتــوحــي  وقـــد   ،١٩٧٦ عـــام 
تصميم جديد أبدعته شوبارد لالحتفال 
مفهوم  البــتــكــار   ٤٠ الــســنــويــة  بــالــذكــرى 

أحجار األلماس المتحركة. 
 Happy مـــــجـــــمـــــوعـــــة   وتـــــجـــــســـــد 
Diamonds  مفهوماً فريداًً ومتميزاً في 
والــســاعــات،  الــمــجــوهــرات  صناعة  عــالــم 
ترسيخ  من  عــام  بعد  عاماً  تمكنت  وقــد 
بمثابة  لتغدو  المجال  هــذا  في  مكانتها 
أســـطـــورة حــّيــة بــفــضــل مـــا تــقــدمــه من 

إبداعات متنوعة ورؤى سّباقة.

ساعات  ساعات  Happy DiamondsHappy Diamonds الرائعة تزين جناح الفردان  الرائعة تزين جناح الفردان 
                                            تمثل أحد أبرز  منتجات دار                                                 العالمية
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رمــزان من رموز دار   عندما يجتمع معاً 
النتيجة  تــكــون  أن  البــد  السويسرية  شــوبــارد 
كارولين  افتتنت  فقد  ومتناغمة.  مبهجة 
شــوفــولــيــه بــرمــز الــقــلــب وجــعــلــت مــنــه أحــد 
البديهي  من  فكان  للدار،  األساسية  الرموز 
مجموعة  إلــى  طريقه  الــرمــز  هــذا  يجد  أن 
ليشّكل  األســاســيــة   (Happy Diamonds)
حملت  مستقلة  فــرعــيــة  مــجــمــوعــة  ضمنها 
الــعــام  هـــذا  وفـــي   .(Happy Hearts) اســـم 
أطــلــقــت شـــوبـــارد إصــــداريــــن جــديــديــن من 

بـــيـــن هــــذه الــمــجــمــوعــة يــجــمــع أولــهــمــا 
أحــــجــــار األلــــمــــاس وأحـــجـــار 

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

فخامة جديدة.
 تـــضـــم مــجــمــوعــة 
 (Happy Hearts)
مصنوعة  مــجــوهــرات 
مــــن الــــذهــــب األبـــيـــض 
قلوب  تزّينها  والــوردي 

غير  أو  مخّرمة  كبيرة 
فيها  وتتداخل  مخّرمة، 

بألوانها  الكريمة  األحجار 
الــزاهــيــة مــع قــلــوب أخــرى 

صـــغـــيـــرة تـــضـــم بـــداخـــلـــهـــا 
أحـــجـــار ألـــمـــاس مــتــحــّركــة. 

اجتمعت مرونة تصاميم هذه 
الــمــجــوهــرات مــع حــرّيــة حركة 

النتيجة  فتجّلت  األلماس  أحجار 

تفيض  مــجــوهــرات  مجموعة  فــي  النهائية 
باألنوثة والنعومة ناهيك عن أناقتها الفريدة 

من نوعها. 
بالمزيد  الــجــديــدان  اإلصــــــداران  ويــتــســم   
مــن الــفــخــامــة والـــرقـــي فــيــضــفــيــان إشــراقــة 
 ،(Happy Hearts) مجموعة  على  جديدة 
القلوب  إلى  المخّرمة  القلوب  انضّمت  حيث 
في  لتجتمع  بــاأللــمــاس  الــمــرّصــعــة  الــذهــبــيــة 
المرّصعة  القلوب  مع  ومتألق  حيوي  تناغم 
بالمرمر. وبذلك وللمرة األولى في تاريخها 
- ال تقتصر إبداعات المجوهرات على التشّكل 
حـــول قــلــوب مــرّصــعــة بــاألحــجــار الــكــريــمــة 
ألماس  أحــجــار  بداخلها  وتحتضن  الملونة 
بين  األدوار  بــتــبــديــل  قــامــت  بـــل  مــتــحــّركــة؛ 
الماسية  والقلوب  المتحّركة  األلماس  أحجار 
والـــقـــلـــوب الــمــرّصــعــة بـــاألحـــجـــار الــكــريــمــة. 
فتنة  أكثر  تشكيالت  في  النتيجة  فتجّلت 
وجــمــاالً وأكــثــر غــنــى بــأحــجــار األلــمــاس 
مـــن ســابــقــاتــهــا، تــســّلــط الـــضـــوء على 
الــتــوهــجــات الــخــضــراء والــبــرونــزيــة 
الـــتـــي تــشــع مـــن أحـــجـــار الــمــرمــر 

وعين النمر. 
الــــمــــجــــمــــوعــــة  تـــــضـــــم   
الذهب  من  المصنوعة 
 ١٨ عــــيــــار  الـــــــــــوردي 
قيراطاً سواراً دائرياً 
صــــلــــبــــاً، وخـــاتـــمـــاً 
كــــرويــــاً يــضــم إمــا 
أحــــــجــــــار مـــرمـــر 
مع  النمر  عين  أو 
األلـــمـــاس بــاإلضــافــة 
إلــــى أحـــجـــار األلــمــاس 
من  وزوجاً  المتحّركة، 
طويالً  وعقداً  األقـــراط، 

يفيض باألناقة. 

مجموعة  مجموعة  Happy HeartsHappy Hearts  من                                                                            تفيض بالجمال
 تتداخل فيها األحجار الكريمة بألوانها الزاهية  
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المخّصصة   Overseas مجموعة  تتمّيز 
صناعة  يــجــّســد  فــريــد  بتصميم  للمسافرين 
ـــــراقـــــيـــــة ســهــلــة  ـــــســـــاعـــــات ال ال
االســـــتـــــخـــــدام. فــمــع 
إطـــــــار 

بالورنيش  مطلي  وقــرص  األطـــراف  سداسي 
ساعات  ومؤشرات  عقارب  مع  الشفاف  شبه 
ذهــبــيــة مــشــطــوبــة ومــطــلــيــة بـــمـــادة تــشــّع في 
الــظــالم، إضــافــة إلــى حــركــات مصّنعة داخــل 
في  وسهولة  سالسة  لتوفير  ومصّممة  الــدار 
عيار  الذهب  من  متأرجح  وثقل  االستعمال، 
وســوار  البوصلة،  بــزهــرة  مــزّيــن  قــيــراطــاً   ٢٢
الحاجة  بدون  وتغير  للتبديل  قابلة  حزامين 
إلى أّي أداة، تجّسد ساعة Overseas أسلوب 
حــيــاة عــصــريــا مــنــفــتــحــا بــامــتــيــاز على 

العالم الواسع. 
 Overseas مــــوديــــل 
 ،Dual Time
الــــمــــتــــوّفــــر 

بالورنيش  مطلي  قرص  مع  ستيل  بالستانلس 
الــذهــب  مــن  مــصــنــوع  أو  الــفــضــي،  أو  األزرق 
الــوردي ٥N عيار ١٨ قيراطاً، مريح بقدر ما 
هو أنيق. فحركته الميكانيكية وذاتية التدوير 
من   DT  ٥١١٠ مـــعـــايـــرة  وهــــي  الـــجـــديـــدة، 
متزامنة  قــراءة  تتيح  كونستانتين،  فــاشــرون 
لمنطقتين زمنّيتين من خالل عقارب مّتحدة 
المحور. فعقرب الساعات يشير إلى المنطقة 
المستخدم  لــمــوقــع  وفــقــاً  الــمــحــلــيــة  الــزمــنــيــة 
على  بــالــرأس  العقرب  يعرض  بينما  الحالي، 
شكل سهم مثّلثي الوقت في المنطقة الزمنية 
الــذي  ساعة  الــــ١٢  عــرض  ويكّمل  المرجعية. 
ــعــّدل بــواســطــة الــتــاج فــي االّتــجــاهــيــن مؤّشر  يُ
لــتــوقــيــت البلد  الــنــهــاروالــلــيــل الــمــضــبــوط تــبــعــاً 
بمؤّشر،  للتاريخ  عرض  جانب  إلى  األساسي، 

متزامن مع التوقيت المحلي. 
كما إّن هذه الحركة المؤّلفة من ٢٣٤ جزءاً 
والمتذبذبة على وقع ترّدد يبلغ ٤ هيرتز مع 
بفضل  ساعة   ٦٠ حّتى  وافــر  طاقة  احتياطي 
األســـطـــوانـــة الـــمـــزدوجـــة الـــتـــي تــضــمــن أيــضــاً 
ستيل  الستانلس  من  علبة  في  تقّدم  انتظامه، 
بقطر بالغ ٤١ مم، تُقاوم الماء حّتى عمق ١٥٠ 
متراً. مع توّفرها بنسخة من الستانلس ستيل 
وصالت  يضّم  ستيل  الستانلس  من  ســوار  مع 
ملّمعة ومصقولة بالفرشاة على شكل صليب 
مالطه نصفي، مكّملة مع نظام تعديل الراحة، 
تُقّدم مع حزامين إضافيين من جلد التمساح 
لون  مع  يتماشيان  المّطاط،  أو  األزرق  باللون 
القرص، مزّودين بإبزيم من الستانلس ستيل 

قابل للطي والتبديل أيضاً.

ساعات ساعات OverseasOverseas تجسد األناقة والتميز  تجسد األناقة والتميز 
                                تقدمها دار                                    العريقة
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عــلــى   Girard-Perregaux تــســتــحــوذ 
التي  الفاخرة  الساعات  شــراء  راغــبــي  اهتمام 
المتوقع  ومن  واإلناقة،  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
الـــفـــردان الــوكــيــل الــحــصــري لــلــدار فــي دولــة 

قطر.
ونظراً لتميزها الكبير في تقديم 

كل ما هو جديد وحرصها 
المحافظة  عــلــى 

عـــــــلـــــــى 

الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، 
الطليعة  فـــي  ـــفـــردان  ال مــجــوهــرات  أضــحــت 
بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها في 
في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خير 
على  المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شاهد 

ثقة زبائنها.
 Girard-Perregaux دار  وأعلنت  هــذا 
طرح  بعد   Laureato الموديل  تقديم  عــن 
الــكــرونــوغــرافــات.  مــن  محسنة  مــجــمــوعــة 
ويظهر الموديل Laureato مرة أخرى قوة 
األيقونية  الساعة  هــذه  تصميم  في  وبــراعــة 
التي طرحت في عام ١٩٧٥ كامتداد طبيعي 
التشكيلة  هذه  من  الصبر  بفارغ  والمنتظر 

الرياضية بالغة األناقة. 
ساعات Laureato  مصممة لالستخدام 
يُعد  بالراحة،  والمتسم  الطبيعي  اليومي 
 Laureato الكرونوغراف من فئة
االستعماالت  متعددة  ساعة 
عـــلـــى نـــحـــو اســتــثــنــائــي 
حـــــــيـــــــث إنـــــهـــــا 
مــكــســوة 

الـــــــوردي  ــــذهــــب  ال أو  بــــالــــفــــوالذ  بـــالـــكـــامـــل 
ومتوفرة بجسم ساعة مقداره ٤٢ أو ٣٨ مم 
ساعة  وتتميز  للميناء.  ألــوان  بثالثة  وتتميز 
جميع  مناسبة  على  بقدرتها  الكرونوغراف 

اليومية  يتعرض األحـــداث  الــتــي 
الرجل  لها 
ـــــق  ـــــي األن

مع  تتناسب  إنها  حيث  رائــع  بــذوق  المتصف 
جميع المالبس األنيقة أو غير الرسمية.

 Girard-Perregaux شـــركـــة  قـــامـــت 
حركة  بآلية  الــرمــزي  الساعة  جسم  بتزويد 
وهي  ذاتــي  بملء  تتميز  التي  الــكــرونــوغــراف 
مـــجـــهـــزة بـــعـــداديـــن ومــــؤشــــر ثـــــــواٍن صــغــيــر 
ـــعـــرض الــــتــــاريــــخ. وتــتــمــيــز  وكــــذلــــك وضـــــع ل
وتفعيل  كبير  طاقة  بمخزون  الكرونوغراف 
ضمان  وكذلك  بسالسة  االنضغاطية  األزرار 
روعــة  وتكتمل  أخــطــاء.  بــدون  الــوقــت  ضبط 
خصائص هذه الساعة بفضل وجود لمسات 
الشطب  ذلــك  فــي  بما  نموذجية  نهائية 
«Côtes de Genève» والتجزيع 
الـــمـــســـتـــقـــيـــم حــــيــــث يـــأتـــي 
كـــل ذلــــك مـــتـــأصـــًال في 
الـــســـمـــات الــمــتــعــددة 
الــمــصــقــولــة داخـــل 
Girard- شركة 

.Perregaux
ويــــــــــــــــأتــــــــــــــــي 
الـــكـــرونـــوغـــراف 
مــــــــــــــــــــــن فــــــــئــــــــة 
 L a u r e a t o
مـــــــزوداً بــالــســمــات 

الــهــائــلــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا جــمــيــع مـــوديـــالت 
السمات  هــذه  وتعتمد  األخـــرى.   Laureato
الحصرية على الجينات الوراثية التي ساعدت 
الجمالية،  التفاصيل  في  التطورات  ظهور  في 
تطوير دون تغيير في روحها األصيلة وذلك 
الساعة  تتميز  الماضية.  عاماً   ٤٣ مــدار  على 
الشكل  ثــمــانــي  مــصــقــول  بـــإطـــار   Laureato
دون  أي  مدمجة،  ســاعــة  علبة  على  مــركــب 
معدني  بسوار  تتمّيز  كما  حلقات  أو  عــروات 
وهو  الــســاعــة،  لجسم  طبيعياً  امـــتـــداداً  يشكل 
بذلك يمثل بحد ذاته عنصراً تصميمياً أصيالً 

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

أي معصم.

  تقدم أرقى الساعات في جناح الفردان  تقدم أرقى الساعات في جناح الفردان
 الدار  الدار تواصل تألقها وتميزها بمنتجات رائعة
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الــســاعــات  دار  تــمــتــع  ـ [:  الـــدوحـــة 
استثنائّية  ببراعة   CORUM السويسرّية 
فـــي تــصــمــيــم ســـاعـــات مــســتــلــهــمــة من 
 CORUM وتعتبر  مبدعة.  مفاهيم 
الحصرية  الـــوكـــاالت  أبــــرز  إحــــدى 
لــشــركــة مــجــوهــرات الـــفـــردان. 
السويسرية  الــــدار  وتــحــرص 
الــــعــــريــــقــــة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
منتجاتها  واحــــدث  أبـــرز 
فـــي الــنــســخــة الــخــامــســة 
عـــــشـــــرة مــــــن مـــعـــرض 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
مظلة  تــحــت  والــســاعــات 
يضّم  الذي  الفردان  جناح 
عالم  في  الصيحات  أحــدث 

المجوهرات والساعات. 
ـــــــــــفـــــــــــردان  ال وتـــــــــعـــــــــمـــــــــل،   
لـــلـــمـــجـــوهـــرات، عــلــى أوســـــع نــطــاق 
لتقديم أرقى الساعات والمجوهرات 

إلـــى شــريــحــة واســعــة مــن الــســوق القطري 

بضّم السكان المحليين، المقيمين والسياح 

للمجوهرات  الــفــردان  وتحرص  لعمالئها. 

لنيل  الــجــودة  ُمستويات  أعــلــى  توفير  على 

رضا عمالئها، وتأمين كامل احتياجات كل 

الــفــردان  حّققت  بفضلهم  الــذيــن  الــعــمــالء، 

شــــراكــــات نــاجــحــة مـــع مــعــظــم ُمــصــمــمــي 

الساعات والمجوهرات األشهر في العالم. 

 وتعتبر مجوهرات الفردان ضمن أكبر 

األوســط  الشرق  في  المجوهرات  شركات 

واستطاعت أن تحقق نتائج قوية بدعم من 

الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة 

قطر.

ماركات عالمية 

ويــضــّم جــنــاح مــجــوهــرات الـــفـــردان في 

والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 

أبرز الشركات حول العالم والتي تشمل:

أرقـــى  مـــن  تــعــتــبــر  الــتــي   CHOPARD

شـــركـــات صــنــاعــة الــســاعــات الــســويــســريــة، 

لويس  يــد  عــلــى   ١٨٦٠ عـــام  فــي  وتــأســســت 

أولـــيـــس شــــوبــــارد فـــي مــديــنــة ســونــفــيــلــيــر 

بــســويــســرا. وتــوســعــت الــشــركــة فــي تصنيع 
والمجوهرات  للرجال  الرياضية  الساعات 
ساعات  وتتميز  للنساء.  الثمينة  الماسية 
المتناهية  والــدقــة  العالي  بـــاألداء  شــوبــارد 
ضــمــن أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــدقـــة ومــقــايــيــس 
التقنية الحديثة وأرقى مواصفات الجمال.

 VACHERON CONSTANTIN
في  تأسست  عريقة  ساعات  ماركة  وهــي 
فــاشــيــرون  مــــارك  يـــد  عــلــى   ١٧٥٥ الـــعـــام 
ورجل أعمال في الوقت  الذي كان حرفياً 
نــفــســه، وتــعــتــبــر مــن أقـــدم الــمــاركــات في 
تتوقف  ولــم  السويسرّية.  الــســاعــات  تــاريــخ 
عن   VACHERON CONSTANTIN

اإلنتاج حتى خالل الحروب العالمية.
 Chaumet دار  تأسست   CHAUMET
بـــاريـــس،  فـــي   ١٧٨٠ الـــعـــام  فـــي  الــعــريــقــة 
التي   ،Marie-Étienne Nitot يــد  عــلــى 
المجوهرات  تصميم  على  التركيز  قّررت 

عشر  أربعة  برفقة  والساعات 
حــرفــيــاً بــــدأوا بــمــمــارســة 

عــــمــــلــــهــــم فـــــــي قـــصـــر 
تحت   Vendôme

.Pascal Bourdariat إشراف
تقديم  في  تستمر  والتي   FABERGE
فابرجيه  كشفت  فقد  الفاخرة،  الساعات 
الـــنـــقـــاب عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـاعـــات 
الجديدة للسيدات والرجال خالل معرض 
الجديدة  المجموعة  وتشير  األخير،  بــازل 
مــن الــســاعــات إلـــى الــتــاريــخ الــعــريــق لتلك 

الدار.
في  وتتميز   FRANCK MULLER
مــجــال صــنــاعــة الــســاعــات بــإبــداعــاتــهــا التي 
والحركة  العصرية  التصاميم  بين  تجمع 

المتقنة.
والــتــي   GIRARD PERREGAUX
تــعــتــبــر مـــن أبـــــرز الـــشـــركـــات الـــتـــي تــغــذي 
بالتربونات  السويسرية  الساعات  شركات 
والتميز.  بالعراقة  الدار  وتشتهر  المعقدة، 
وتعتبر ساعات لورياتو من أهم الموديالت 
العصرية التي كشفت عنها الدار في اآلونة 

األخيرة. 

ساعات                                                       تدهش زوار معرض المجوهرات
تتُعرض حصرياً في جناح الفردان



٩ الجمعة 7 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 23 فبراير 2018 م 

كتب ـ عاطف الجبالي:

 noudar مــجــوهــرات  اســتــطــاعــت 
لــيــس مــن خــالل  أن تصنع لــهــا اســمــاً 
ذات  والــمــؤثــرة  الجميلة  التصاميم 
الـــطـــابـــع الـــعـــربـــي فـــحـــســـب ولــكــن 
مـــن خـــالل كــونــهــا مـــاركـــة دولــيــة 
فــي عــالــم الــمــجــوهــرات عــززت 
واستخدمت بجمالية فذة لؤلؤ 
الــخــلــيــج الــطــبــيــعــي وقــدمــتــه 
مـــــن خــــــالل الـــتـــشـــكـــيـــالت 

التي تضعها وتقدمها للزبائن في كل 
مكان.

 noudar تشكيالت  أصبحت  لقد 
يعتلون  لمن  رئيسية  ومـــادة  أســاســاًً 
الــســجــادة الــحــمــراء أيــنــمــا كـــانـــوا. كما 

من  والمنشود  المطلوب  النوع  أنها 
البارزة  والشخصيات  النجوم  قبل 

والناس المهمين.
وتــعــتــبــر نــــور عــلــي الـــفـــردان 
أبرز   noudar ماركة صاحبة 

مــصــمــمــة مـــجـــوهـــرات في 
مــجــلــس  دول  مــنــطــقــة 

الخليجي،  الــتــعــاون 
حـــــيـــــث اســــتــــطــــاعــــت 
مــــن خـــــالل مــاركــتــهــا 
في  تسطع  أن  العالمية 

عالم المجوهرات.  
وتـــمـــثـــل مـــجـــوهـــرات 
للتفرد  مــرادفــاً  ــفــردان  ال
واإلبداع والجمال والروعة 
والجودة، ما يجعلها أفضل 
بالشرق  مــجــوهــرات  شــركــة 
األوســـــــط، وتــتــمــيــز الــشــركــة 
الوكيل  أنــهــا  قطر  فــي  األعـــرق 

الـــحـــصـــري لــكــبــرى 
الـــمـــجـــوهـــرات  دور 

والـــــــســـــــاعـــــــات حـــــول 
العالم.

ويـــــســـــتـــــحـــــوذ جــــنــــاح 
الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــردان خـــــــــالل 

الــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة 
مــــــــن مـــــــعـــــــرض الـــــــدوحـــــــة 

لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات على 
السمعة  بفضل  الجمهور  اهتمام 

تتمتع  الذي  العريق  والتاريخ  الطيبة 
المتواصل  النجاح  نتيجة  الشركة  بــه 

موديالت  أحدث  تقديم  في  واإلبــداع 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي تلبي 
يجعلها  مــا  الشركة،  زبــائــن  تطلعات 
ـــــــــى لـــمـــحـــبـــي اقـــتـــنـــاء  الــــوجــــهــــة األول
عالمات  من  والساعات  المجوهرات 

تجارية حصرية عالمية.
لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر في  ونـــظـــراًً 
تــــقــــديــــم كـــــل مـــــا هـــــو جـــديـــد 
المحافظة  على  وحرصها 
ـــتـــراث الــعــريــق  عــلــى ال
ـــــــــة  ومـــــــــواكـــــــــب

مجوهرات  أضحت  الحديث،  العصر 
بمفاهيمها  الــطــلــيــعــة  فـــي  ـــفـــردان  ال
في  عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة 
ـــويـــاتـــهـــا، ويـــمـــثـــل جــنــاح  صــــــدارة أول
الـــــــفـــــــردان فـــــي مــــعــــرض الــــدوحــــة 
شاهًد  خير  والساعات  للمجوهرات 
المبنية  الــشــركــة  اســتــراتــيــجــيــة  عــلــى 
على ثقة زبائنها. ويقدم جناح الفردان 
للجمهور تجربة رائعة للتعرف على آخر 

المجوهرات  عــالــم  صيحات 
والساعات الفاخرة.

ماركة دولية تسطع في عالم المجوهراتماركة دولية تسطع في عالم المجوهرات
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تقدم تشكيلةتقدم تشكيلة
راقية باأللوان الرائعةراقية باأللوان الرائعة
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب ـ محمد العشري:

الدوحة  معرض  أن  على  والُمتابعون  الخبراء  أّكــد 
للمجوهرات والساعات بدء جني ثماره في اليوم الثالث، 
وتجلى ذلك في صور عّدة، منها الحضور غير المسبوق 
من عّشاق عالم الُمجوهرات والّساعات الفاخرة، حيث 
شهدت نسخته الخامسة عشرة حضور أكثر من ٤٩٠ 
عــالمــة تــجــاريــة مــن أكــثــر مــن ١٠ دول حــول العالم، 
والرفاهية  الفخامة  وعشاق  جمهور  إمتاع  أجــل  من 
من مشاهدة إبداعات وتصميمات تشكيلة واسعة من 
الُمنتجات والّتصميمات الكالسيكية، وأخرى عصرية 

ألهم المصّممين العالميين.
هذا، وقد أعرب السيد أحمد العبيدلي مدير إدارة 
المعارض في الهيئة العامة للسياحة في حوار لجريدة 
[ القطرية عن سعادته بافتتاح النسخة الخامسة 
والّساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 
الهيئة  تولي  التي  المعارض  أهم  من  واحــداً  يعّد  الــذي 
العامة للسياحة اهتماماً كبيراً له كونه أحد أهم وأقدم 
فقد  قطر،  فعاليات  رزنامة  على  الُمرتقبة  المعارض 
ســاهــم فـــي تــرســيــخ مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة لفعاليات 
األعمال، حيث يستمر في جذب الخبراء والمختصين 
في عالم المجوهرات والساعات من جميع أنحاء العالم، 

الخامسة  النسخة  يمّيز  ما  أهــّم  عن  ســؤال  على  ورداً 
عشرة محلياً وعالمياً؟ قال العبيدلي: الحمد هللا هناك 
ثمار كثيرة تّم حصدها في النسخة الخامسة عشرة، 
منها على سبيل المثال دور الهيئة العامة للسياحة في 
تحت  تأتي  والتي  القطرية  والمواهب  الشركات  دعــم 
بن  ناصر  بن  عبداهللا  الشيخ  لمعالي  الكريمة  الرعاية 
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية، 
لتؤّكد على دعم الدولة لتطوير وتنمية قطاع السياحة 
التي  والُمؤتمرات،  المعارض  ورعاية  دعم  خالل  من 
تحقيق  فــي  وتساهم  األعــمــال  فعاليات  قــطــاع  تشّكل 
الوطنية  اإلستراتيجية  من  القادمة  المرحلة  أهــداف 
ُمبادرة  من  الثانية  هي  المشاركة  وتُعتبر  للسياحة». 
المصممات القطريات الشابات، حيث يوفر المعرض 
مصممات  ســت  ومــنــتــجــات  إبـــداعـــات  لــعــرض  منصة 

قطريات جنباً إلى جنب العالمات التجارية العالمية. 
نسخة  فــي  الــمــشــاركــات  المصممات  قائمة  وتــضــّم 
من: ندى السليطي (هيرات)،  المعرض هذا العام كالً 
البوعينين  غـــــادة  ـــــوف)،  ن (مـــجـــوهـــرات  الــمــيــر  نــــوف 
ــــو عيسى  ــبــوعــيــنــيــن)، لــيــلــى أب (مـــجـــوهـــرات غـــــادة ال
محمد  شيخة  الــراقــيــة)،  للمجوهرات  عــصــام  (ليلى 
المناعي  محمد  وحّصة  وجواهر  الغال)،  (مجوهرات 

(مجوهرات غند).

المبدعات القطريات نجوم تتألأل في سماء معرض المجوهرات والساعات المبدعات القطريات نجوم تتألأل في سماء معرض المجوهرات والساعات 
تشهد النسخة الخامسة عشرة.. تشكيالت عالمية حصرية
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سعدنا بحضور سعادة وزير االقتصاد والتجارة وشاهد أبرز القطع التي نعرضها
عبدالرحمن المفتاح:

ــــة فــــائــــقــــة وشــــــــــــروط صــــارمــــة ــــاي ــــن ــــع ـــــا ب ـــــن ـــــات ـــــارك نــــحــــن فــــــي مــــــجــــــوهــــــرات الــــمــــفــــتــــاح نـــنـــتـــقـــي م

متابعة - محمد السيد محمد:

قال السيد عبدالرحمن المفتاح رئيس مجلس إدارة 
مجوهرات المفتاح إن افتتاح الدورة الخامسة عشرة 
مــن مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات كــان 
االقتصاد  وزيــر  سعادة  بحضور  وسعدنا  جــداً  مميزاً 
القطع  أبـــرز  ســعــادتــه  وشــاهــد  جناحنا  فــي  والــتــجــارة 
المميز  جناحنا  في  بجولة  وقام  بعرضها،  نقوم  التي 
بــديــكــوراتــه، وحــفــل االفــتــتــاح فــي مجمله كـــان رائــعــاً 
ــــدورة الخامسة  عــلــى نــجــاح ال واضــحــاً  ــعــد مــؤشــراً  ويُ
باهراً  نجاحاً  لها  نتوقع  والــتــي  المعرض  مــن  عشرة 
بإذن اهللا تعالى، وذلك للعديد من األسباب وأبرزها 
على  حرصنا  التي  الجديدة  الماركات  مقدمتها  وفي 
جلبها للمعرض، ثانياً اإلعداد والتنظيم الرائع من قبل 
والتواصل  التعاون  جميعا  لنا  أبــدوا  الذين  المنظمين 
المستمر األمر الذي أدى إلى أن يخرج المعرض بهذه 

أن  يفوتني  وال  أركــانــه،  كــافــة  فــي  الجمالية  الــصــورة 
أشكر كل من ساهم في هذا اإلبداع الذي وصل إليه 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.
فنحن  لجناحنا  بالنسبة  أما  قائالً  المفتاح  وأضاف 
مسرورون بأن يكون جناح مجوهرات المفتاح وسط 
المعرض وبديكورات تم اختيارها بعناية فائقة وفيها 
يتبادر إلى الذهن عند دخول الجناح األصالة العربية 
الذي  األمر  الجناح  أركان  من  ركن  كل  في  الحقيقية 
جناحنا  يتميز  أيضاً  يتواجد.  من  لكل  بالراحة  يوحي 
في  تعرض  مــرة  ألول  مــجــوهــرات  مــاركــات  بعرض 
عالمية  شــركــات  قبل  مــن  المفتاح  مجوهرات  جناح 
حرصنا  كذلك  المجوهرات  صناعة  فــي  متخصصة 
وتجذب  تبهر  نــــادرة،  قطعاً  جناحنا  يضم  أن  على 

الناظرين إليها.
العام  هذا  يضم  المفتاح  جناح  أن  المفتاح  وأوضــح 
عـــــدداً جـــديـــداً مـــن الــشــركــات الــمــصــنــعــة تـــشـــارك في 

منذ جناحنا إضافة إلى الشركات التي تشارك معنا 
أهمية  على  يؤكد  مــا  وهــذا  طويلة،  ســنــوات 
ونــجــاح الــمــعــرض عــامــاً بــعــد عـــام ألنـــه كل 

عام يجذب المزيد من الشركات العالمية 
استطاع  المعرض  أن  يؤكد  الذي  األمر 

بكل جدارة واقتدار أن يقنع كبريات 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة وأعـــدادهـــم 

تتزايد عاماً بعد عام.
قائالً  المفتاح  واســتــطــرد 
منذ  بــــدأ  الــــــزوار  إقـــبـــال  إن 
أمـــــس تـــدريـــجـــيـــاً مــــع بـــدايـــة 

أن  أتوقع  األســبــوع  نهاية  عطلة 
حــتــى نهاية  يــــزداد الــيــوم وغــــداً 

الــــمــــعــــرض حـــيـــث تــــأتــــي األســـــر 
احتياجاتها  يلبي  مــا  كــل  وتــخــتــار 

من هذا المعرض الرائع.

ــــة فــــائــــقــــة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررررررررروووووططططططط صــــارمــــة ــــاي ــــن ــــع ـــا ب
ضافة إلى الشر

وهــذا  ويلة، 
مــعــرض عــام
ب المزيد من
أن يؤكد  ي 
ة واقتدار
 الــعــالــمــيــ
ماً بعد عام
المف ــرد 
الــــــزوار  

ً ريـــجـــيـــا
األ ة بإذن اهللا تعالى، وذلك للعديد من األسباب وأبرزها 

على  حرصنا  التيي الجديدة  الماركات  مقدمتها  وفي 
الرائع من قبل  جلبها للمعرض، ثانياً اإلعداد والتنظيمم
والتواصل  التععاون  جميعا  لنا  أبــدوا  الذين  المنظمين 
المعرض بهذه  أدى إلى أن يخرج المستمر األمر الذي

حرصنا  كذلك  المجوهرات  صناعة  فــي  متخصصة 
وتجذب  تبهر  نــــادرة،  قطعاً  جناحنا  يضم  أن  على 

الناظرين إليها.
ج أن  المفتاح  وأوضــح 
عـــــدداً جـــديـــداً مـــن الــشــرك

نهاي عطلة 
يــــزداد الــيــ
ض
كـ
لم

األس ية 
ــوم و
ض حـــ
م كــل 
معر

العام  هذا  يضم  المفتاح  جناح 
كــات الــمــصــنــعــة تـــشـــارك في 

الــــمــــعــــرض
وتــخــتــار 
من هذا ا

ــــة فــــائــــقــــة وشـــ ــــاي ــــن ع
منذ ركات التي تشارك معنا 

أهمية  على  يؤكد  مــا 
ألنـــه كل  مــاً بــعــد عـــام

من الشركات العالمية 
استطاع  المعرض  ن 

 أن يقنع كبريات 
يــة وأعـــدادهـــم

ام.
قائالً  فتاح 
منذ  بــــدأ  ر 
ـــاً مــــع بـــدايـــة 

أن  أتوقع  ســبــوع 
حــتــى نهاية  داً 

ث تــــأتــــي األســـــر 
احتياجاتها  يلبي 

الرائع.

ســبــ
وغــــد
ـــيـــث
ي مــا 
رض 
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متابعة- محمد السيد محمد:

التنفيذي  الرئيس  مكي  عماد  السيد  قال 
لــمــجــوهــرات مــكــي إنـــنـــا بـــدأنـــا مــنــذ أمــس 
الخامسة  الــدورة  نجاحات  أجــواء  في  ندخل 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  مــن  عــشــرة 
يتوافد  الخميس  أمــس  بــدأ  حيث  والساعات 
المواطنون والمقيمون على المعرض وهذه 
بــدايــة الــنــجــاح لــهــذه الــــدورة وأتــوقــع زيــادة 
إقبال  أن  ذلك  المقبلة  األيــام  خالل  اإلقبال 
المعرض  أن  معناه  المعرض  على  ـــزوار  ال
قد نجح بامتياز ألن عوامل النجاح األخرى 
التعاون  كل  قدموا  المنظمون  فعلياً.  تمت 
بجلب  قمنا  العارضون  نحن  معنا  والتنسيق 
األجنحة  وجــهــزنــا  والــمــوديــالت  الــمــاركــات 
الزوار  حضور  هو  المتبقي  الرهان  وبالتالي 
فنحن  باألمس  بشائره  بــدأت  وقــد  الكثيف 
أن  وأعتقد  المطمئنة  البداية  بهذه  سعداء 
الجائر  الحصار  عــن  الناتجة  الــظــروف  كــل 
وسيقبلون  الــتــحــدي  بقبول  الـــزوار  ستدفع 
دورة  أي  من  أكثر  إلنجاحه  المعرض  على 

مضت.
سيزداد  الـــزوار  تدفق  أن  مكي  وأضـــاف 
إبتداء من اليوم حتى نهاية المعرض ألنهم 
فيها  ينعقد  التي  الــظــروف  حجم  يــدركــون 
الــمــعــرض ونــحــن بــدورنــا نــدعــوهــم لــزيــارة 
الــمــعــرض لــمــشــاهــدة الــمــاركــات والــســاعــات 

الجديدة والتي تعرض ألول مرة.
الدوحة  معرض  أسهم  أن  مكي  وأوضح 
دائــم  تصاعد  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 

تبدأ  المعرض  يقترب  عندما  حيث  سنوياً 
معنا  المشاركة  طلب  في  العالمية  الشركات 
هذا  ليس  كبير،  مكسب  ذاتــه  حد  في  وهــذا 
تطلب  جديدة  شركات  هناك  فحسب وإنما 
منا المشاركة األمر الذي يؤكد أن المعرض 

أصبح يقنع الكثير من الشركات العارضة.
المكي  وســاعــات  مجوهرات  جناح  وفــي 
يــشــارك مــعــنــا الــعــديــد مــن الــمــاركــات التي 
ــهــا فــــي قـــطـــر ومـــنـــهـــا مـــثـــال مـــاركـــة  ــل نــمــث
العالمات  مــن  وهــي  كونستانت  فــريــدريــك 
بوتيكاً  لها  خصصنا  وقــد  والمميزة  القوية 
خـــاصـــاً بــهــا فـــي جــنــاحــنــا حــتــى يــتــســنــى لها 

عرض كافة الموديالت التابعة لها والبوتيك 
يــقــع فـــي مــكــان مــمــيــز بــجــنــاح مــجــوهــرات 

وساعات المكي.
مبيعات  مدير  بيس  ويليام  السيد  وقــال 
ــــمــــاركــــة فــــريــــدريــــك  ـــــشـــــرق األوســــــــــط ل ال
كــونــســتــانــت: نــحــن ســـعـــداء بـــتـــواجـــدنـــا فــي 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
ـــــذي يــعــد مـــن أفـــضـــل مـــعـــارض الــشــرق  وال
يــكــون  أن  عـــلـــى  حـــرصـــنـــا  وقـــــد  األوســــــــط 
لــنــا بــوتــيــكــاً لـــعـــرض مــــوديــــالت فـــريـــدرك 
الدوحة  بمعرض  لقناعتنا  وذلك  كونستانت 
للمجوهرات والساعات ومكانته المرموقة.

بدأنا الدخول في أجواء نجاح المعرض واإلقبال أمس جيدبدأنا الدخول في أجواء نجاح المعرض واإلقبال أمس جيد
عـمــاد مكي:

ــــارض فــــي الــــشــــرق األوســــــط ــــمــــع ـــرات والــــســــاعــــات مــــن أنــــجــــح ال ـــجـــوه ـــم ـــل ـــــدوحـــــة ل ويــــلــــيــــام بــــيــــس: مــــعــــرض ال
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تشيد  السويسرية  للساعات  تجارية  عالمة  هي   Aviator
الطيران.  وشغف  الساعات  فن  بين  وتجمع  الطيران  بروح 
تستلهم العالمة التجارية تراثها من وحي الطيران وتفخر 
وتــثــنــي عــلــى هــــذه الـــــروح مـــن خــــالل كـــل مــجــمــوعــة من 

ساعات العالمة التجارية التي تمثل ألكثر من خمسة أجيال 
نمط  تعكس  الطيران،  مجال  تطوير  في  مختلفة  حقبة   Aviator

حياة الطيارين الزاخرة.
المستوحاة  المعصم  ساعات  تطور  يشمل   Aviator في  التركيز 
الحرب  منذ  الكالسيكية  الطيار  ساعات  حتى  الجيب  ساعات  من 
الطائرات  من  الساعات  من  تصميماتها  تستلهم  و  الثانية.  العالمية 
High-  » باسم  الساعات  من  مجموعات  صممت  وقــد  المتطورة، 

tech» وهي قائمة على التقنيات الفائقة المبتكرة لتلبية المتطلبات 
األكثر دقة للطيارين المعاصرين

في  التقنية  وعالية  األنيقة   Aviator نــمــاذج  وتصنيع  تطوير  يتم 
ســويــســرا (مــوطــن صــنــاعــة الــســاعــات) ويــعــمــل لــديــهــا متخصصون في 
بشأن  توصياتهم  لتقديم  التطوير  عملية  في  يشتركون  الطيران  مجال 
ساعات  من  ساعة  كل  فإن  ثم  ومن  واالعتمادية  والتصميم  الوظائف 
الساعات  في  الواسعة  والخبرة  المهنية  المهارات  بين  تجمع   Aviator
السويسرية مقترنة بشغف الطيران والنمط الفني الظاهر في الساعات 

الكالسيكية.

تج عالمة هي  Aviator
فن بين  وتجمع  الطيران  بروح 
تستلهم العالمة التجارية تراثها
وتــثــنــي عــلــى هــــذه الـــــروح مـــن
ساعات العالمة التجارية التي
في مختلفة  حقبة   Aviator

حياة الطيارين الزاخرة.
يش  Aviator في  التركيز 
س حتى الجيب  ساعات  من 
تستلهم و  الثانية.  العالمية 
صممت وقــد  المتطورة، 
tech» وهي قائمة على
األكثر دقة للطيارين الم
وتصنيع تطوير  يتم 
ســويــســرا (مــوطــن صــن
يشترك الطيران  مجال 
و والتصميم الوظائف 
بين تجمع   Aviator
السويسرية مقترنة ب

الكالسيكية.

Aviator.. 
  تستلهم تصميم ساعاتها من الطائرات المتطورة

تــــــشــــــارك مــــجــــمــــوعــــة مــــــــرزوق 
مــعــرض  فــــي  وأوالده  الــــشــــمــــالن 
الدوحة للساعات والمجوهرات هذا 
العام بسلسلة من العالمات التجارية 
من  تسعى  الــتــي  الفخمة،  العالمية 
خــاللــهــا إلـــى تــوســيــع نــشــاطــاتــهــا في 
الـــســـوق الـــقـــطـــري، والــمــنــافــســة في 
المعرض وتقديم المفاجآت للزوار.

وفــــــــي هــــــــذه الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــول 
ــنــفــيــذي  ــت جــــو لـــــّحـــــود، الــــرئــــيــــس ال
بــالــمــجــمــوعــة، إن مــعــرض الــدوحــة 
ينتظره  والـــمـــجـــوهـــرات  لــلــســاعــات 
فقط،  قطر  فــي  ولــيــس  كله  الــعــالــم 
حــيــث إنـــه يــأتــي ألول مـــرة فــي ظل 
الــحــصــار، وســتــكــون أنـــظـــار الــعــالــم 
مــوجــهــة عــلــى قـــطـــر، وبـــاإلضـــافـــة 
أهميته  لــلــمــعــرض  فــــإن  ذلــــك  إلــــى 
تطورها  إلثبات  القطرية،  للوكاالت 

واستمرارية نشاطها رغم الحصار.

محفالً  يمثل  المعرض  وأضــاف: 
بالساعات  المهتمين  لجميع  جــذابــاً 

والمجوهرات، ونحن من جانبنا، 
نسعى إلى أن نتميز 

مـــــــــــن خــــــــالل 
مــشــاركــتــنــا 

فــــــــــــي 

العالمات  مختلف  عبر  الــمــعــرض، 
الـــتـــجـــاريـــة الــفــخــمــة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، حيث إن ذلك سيؤدي إلى أن 
في  وجذبهم،  عمالئنا  رضــا  نكسب 
سوق  فــي  الكبير  التقدم  وجــود  ظــل 
الــمــجــوهــرات فــي الــدوحــة، لنواصل 
حتى  إخـــالص  بكل  عمالئنا  خــدمــة 

في مرحلة ما بعد البيع.
وعــــــن الــمــنــافــســة 

بــيــن األجــنــحــة 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

المشاركين  جميع  قــال:  الــمــعــرض، 
ســـــوف يــهــتــمــون بــالــمــنــافــســة عــلــى 
كــســب الـــزبـــون، وكـــل الــشــركــات لها 
وكــــاالت حــصــريــة وغــيــر حــصــريــة، 
وفي النهاية الكل سيسعى إلى تقديم 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــه، والــــزبــــون ســوف 
يــفــضــل قــطــعــة عـــن قــطــعــة أخـــرى، 
ولكني  أخــرى،  خدمة  عن  وخدمة 
أؤكـــد أن الــخــدمــة هــي الــتــي تجذب 
الـــعـــمـــالء، وأضـــــــاف: نــحــن نــنــافــس 
أنـــفـــســـنـــا بـــالـــدرجـــة 

األولى، وهذه هو التنافس الحقيقي، 
حيث إننا نطمح إلى أن نكون أفضل 
نسأل  أن  ويجب  دائــمــاً،  السابق  من 
انفسنا كم تقدمنا وما مقدار تطورنا 

وتحسن أدائنا. 
البصمة  نــراعــي  نــحــن  وأضـــــاف: 
تصميم  فـــي  والـــعـــربـــيـــة  الــقــطــريــة 
ــــمــــجــــوهــــرات، الــــرجــــالــــيــــة مــنــهــا  ال
ــــر مــخــتــلــف  ــــوفــــي والــــنــــســــائــــيــــة، وت
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــمـــمـــيـــزة الــمــرتــبــطــة 
رفيعة  ومعايير  بمواصفات  بقطر، 
يكون  أن  نتمنى  وأشـــار:  جـــداً. 
على  اإلقـــبـــال كــثــيــفــاً 
وأن  الـــمـــعـــرض 
نشاطاً  يشهد 

على  ويجب  األجنحة،  مختلف  في 
الجمهور أن يقبل على هذه المحافل 
ـــتـــي تــجــمــع بــمــخــتــلــف الـــعـــالمـــات  ال
الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة، فــهــنــاك جهد 
جبار بذل في سبيل إنجاح المعرض 
ووضـــعـــه عــلــى خـــارطـــة الــمــعــارض 
الــعــالــمــيــة. وبــالــنــســبــة إلــــى مــواكــبــة 
المجموعة  إن  قــال  العالمي،  السوق 
المعايير  أعــلــى  اتــبــاع  عــلــى  تــحــرص 
فــــي  طـــــرق الــتــصــنــيــع جــــــودة عــلــى 
وطرح  وأحدثها،  العالمي  المستوى 
التجارية  العالمات  منتجات  أحدث 
 ،«Aviator» ساعات مثل  العريقة، 
من  واحد   Ateliers-deMonaco و
عالم  في  التجارية  العالمات  أفخم 
الرجالية  والــســاعــات،  الــمــجــوهــرات 
عالمة  وهــذه  والنسائية، 
ــــــة  حــــــصــــــري

لمجموعة مرزوق الشمالن وأوالده. 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى «فـــيـــرســـاتـــشـــي» 
ــــيــــزن»  و«فــــــــاراغــــــــامــــــــو» و«ســــيــــت

و«تايمكس».
المستقبلية  الخطط  إلــى  بالنسبة 
من  عــدد  هــنــاك  قـــال:  للمجموعة، 
عليها  نعمل  التي  واألفكار  المشاريع 
فــــي إطــــــار تـــطـــويـــر أدائـــــنـــــا، لــتــلــبــيــة 
فكرة  منها  العمالء،  أذواق  مختلف 
co-» أو اإلنـــتـــاج»  فــي  «الــمــشــاركــة 
خلق  عــلــى  ــقــائــمــة  ال  ،«creation
ـــتـــعـــاون ومـــشـــاركـــة  الــمــنــتــج عـــبـــر ال
األفكار بين العميل والمصمم، حيث 
العميل  يستطيع  ســوف  خاللها  مــن 
أن يــشــارك فــي إنــتــاج الــمــجــوهــرات 
التي يريدها بناء على اختياره للمواد 
والــتــصــامــيــم مـــن األلــــف إلـــى الــيــاء، 
وهذا سيساهم في تقديم مجموعة 

مميزة من المجوهرات.

تطرح  أحدث مجموعات العالمات التجارية العريقة

التميز شعار «مرزوق الشمالن وأوالده» في معرض المجوهرات  و الساعاتالتميز شعار «مرزوق الشمالن وأوالده» في معرض المجوهرات  و الساعات

.. .. CitizenCitizen ساعات ساعات

استدامة ودقة
لم يسبق لها مثيل 
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تشرفنا بزيارة وزير االقتصاد والتجارة لجناح التحف والمجوهراتتشرفنا بزيارة وزير االقتصاد والتجارة لجناح التحف والمجوهرات
علـي الـخلـف:

ــــجــــات الـــحـــديـــثـــة ــــت ــــن ــــم ـــــن والــــــشــــــركــــــات الــــمــــصــــنــــعــــة إلحــــــضــــــار ال ـــــعـــــارضـــــي هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة مــــــن ال
متابعة - محمد السيد محمد:

قــــال الــســيــد عــلــي الــخــلــف رئــيــس 
الـــتـــحـــف  شـــــركـــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
والــمــجــوهــرات الــحــمــد هللا االفــتــتــاح 
كان من قبل سعادة وزير االقتصاد 
والــتــجــارة وقـــام بــجــولــة فــي جميع 
جناح  في  وشرفنا  المعرض  أجنحة 
الــتــحــف والــمــجــوهــرات وأبـــرزنـــا له 
من المعروضات ومصادرها. عدداً 

أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــعــرض فال 
بذلت  كبيرة  جهوداً  هناك  أن  شك 
العقبات  من  الكثير  تجاوز  تم  وقد 

ــــدول الــتــي تــتــفــنــن في  مــن بــعــض ال
مثل هذه األمور ظنا منها أن الفشل 
على  الفعاليات  فــي  قطر  سيحالف 

اختالفها ولكن هيهات لها.
بشكل  الحالية  الدورة  برزت  فقد 
العارضين  من  رغبة  وهناك  مميز 
والـــــشـــــركـــــات الـــمـــصـــنـــعـــة إلحـــضـــار 
المجوهرات  من  الحديثة  المنتجات 

والساعات والتصاميم الفريدة.
شـــركـــة  إن  الــــخــــلــــف:  وأضـــــــــاف 
الــتــحــف والــمــجــوهــرات طـــورت من 
جــنــاحــهــا بــمــســاحــة أكــبــر هـــذا الــعــام 
وأيـــضـــاً تـــم إدخـــــال تــصــامــيــم أكــثــر 

الــجــنــاح  ورواد  لــلــعــارضــيــن  عــمــلــيــة 
األلـــوان  مــن  الكثير  عليه  وأدخــلــت 
الــداكــنــة وزيــــادة قـــوة اإلضــــاءة مما 
في  كذلك  رائــع،  بشكل  الجناح  أبرز 
الفنان  مع  بالتعاون  قمنا  العام  هذا 
الــشــهــيــر أحـــمـــد الــمــعــاضــيــد لــعــمــل 
منها  ونطرح  لنا  مميزة  مشغوالت 
مميزة  ألنــهــا  مـــحـــدودة  إصـــــدارات 
لــلــغــايــة إضـــافـــة إلــــى أنـــنـــا أحــضــرنــا 
شركات لديها العديد من المنتجات 
واألحــجــار  الــراقــيــة  التصاميم  ذات 
واألطقم  العالمية  المستويات  ذات 
الـــعـــالـــيـــة  ـــــجـــــودة  ال ذات  ـــيـــرة  ـــكـــب ال

التنافسية. واألسعار 
واســـــتـــــطـــــرد الـــخـــلـــف 
قائال: أتوقع أن اليخيب 
هـــذا  الـــمـــعـــرض  زوار 
العارضين  آمــال  العام 

بـــل إكـــمـــال الــجــهــود الــمــبــذولــة من 
لهذا  الـــزيـــارات  بتكثيف  الــعــارضــيــن 
ــــالطــــالع عـــلـــى أحــــدث  الـــمـــعـــرض ل
والمجوهرات  والساعات  المبتكرات 
أن  خاصة  مصادرها،  مختلف  من 
الــخــاصــة  تصاميمها  لــهــا  الــشــركــات 
المواطنين  اهتمام  على  تحوز  التي 

والمقيمين.
الــــدعــــوة  أكـــــــرر  أن  لــــي  واســــمــــح 
ــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن لـــزيـــارة  ل
الـــــمـــــعـــــرض لــــيــــس لـــــلـــــشـــــراء فــقــط 
ــلــشــراء واالطــــــالع واإللـــمـــام  ولــكــن ل
بـــمـــعـــروضـــات الـــمـــعـــرض جــمــيــعــهــا 
المشاهدة  وتستحق  ورائــعــة  جميلة 
فــالــمــعــرض يــمــثــل فـــرصـــة ســانــحــة 
لــــلــــزوار لـــمـــشـــاهـــدة واقــــتــــنــــاء أهـــم 
وأحـــــــــــــدث إصـــــــــــــــــدارات شـــــركـــــات 

والساعات. المجوهرات 

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد ســعــود عــلــي الــخــلــف نــائــب رئــيــس 
نــحــن  والــــمــــجــــوهــــرات  الـــتـــحـــف  إدارة  مــجــلــس 
الخامسة  الــدورة  في  بمشاركتنا  جداً  مسرورون 
عــــشــــرة مــــن مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لــلــمــجــوهــرات 
المحيطة  الـــظـــروف  مـــن  وبــالــرغــم  والـــســـاعـــات 
هذا  الــدوحــة  معرض  أن  إال  حالياً  المنطقة  فــي 
مجال  في  الــدولــي  التواجد  في  قوته  أثبت  العام 
العارضين  نــاحــيــة  مــن  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
األجـــانـــب مــن الــــدول األجــنــبــيــة ألهــمــيــة الــتــواجــد 
والحضور بقوة في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.
هي  كما  والمجوهرات  التحف  شركة  أن  كما 
العادة في كل نسخة من المعرض تقوم بإضافة 
صورة  بأفضل  جناحنا،  في  للظهور  جدد  شركاء 
من حيث تنوع البضائع التي تليق بجميع األذواق 

من حيث الجودة العالية واألسعار.
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  أن  ســـــعـــــود  وأضــــــــــــاف 

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات عـــودنـــا كـــل عــــام على 
االهتمام المتزايد من قبل المسؤولين والجمهور 
مما  القطريين  بالمصممين  المعرض  واهتمام 
الخاص  بالقطاع  باالهتمام  الدولة  توجه  يعكس 

المحلي وهــو نــوع مــن أنـــواع االكــتــفــاء الــذاتــي في 
مائة  قطرية  كشركة  ونحن  المجوهرات  مجال 
بالمائة نهتم بتطوير صناعة المجوهرات ونفكر 
أفكار  لطرح  األطــراف  جميع  مع  بالتواصل  جدياً 
في  المجوهرات  بصناعة  للنهوض  واقــتــراحــات 

الدولة.
جناحنا  فـــي  يـــشـــارك  قـــائـــًال:  ســعــود  وأوضـــــح 
في  المتخصصين  الجدد  الشركاء  من  مجموعة 
على  دائــمــا  نــحــرص  كــمــا  الــمــجــوهــرات  مختلف 
تصاميم  خــط  لها  مشاركة  شركة  كــل  تكون  أن 
مــنــفــرد خـــاص بــهــا مـــن ضــمــن هـــذه الــشــركــات 
الملونة  الكريمة  األحجار  في  متخصصة  شركة 

مثل الزمرد والعقيق والروبى.
واختتم سعود حديثه قائالً: إن هناك حالة من 
التفاؤل تسود أرجاء المعرض بأن الدورة الحالية 
ســتــكــون مــن أنــجــح الــــــدورات، وذلــــك مــن واقــع 
العارضة  والــشــركــات  المنظمة  الجهات  اهتمام 
والشركات األجنبية والزوار وأتوقع زيادة اإلقبال 

من رواد المعرض خالل األيام القادمة.

معرض الدوحة أثبت قوته في التواجد الدولي في مجال المجوهرات والساعات
سـعـود علـي الخـلـف:
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متـابعــة: أحمــد شـــرف 

دأبـــت الــمــجــوهــرات األمــيــريــة عــلــى تمثيل الــعــديــد مــن أهــم وأفــخــم 
الفاخرة  والساعات  المجوهرات  عالم  في  الشهيرة  الماركات  العالمية 

وأكثرها تميزاًعلى الساحة العالمية والدوليـة .
آل  خالد  بن  ناصر  بن  نواف  الشيخ  لسعادة  الريادية  الرؤية  ظل  وفي 
العالمية  الماركات  عدد  زيــادة  على  األميرية  المجوهرات  داومــت  ثاني 
المنضوية تحت مظلتها حتى غدت واحدة من أفخم وكالء تجزئة وبيع 
ذلك  في  ويمزها  األوســط  الشرق  مستوى  على  والساعات  المجوهرات 
قاعدة  وبين  بينها  الوثيق  التعاون  خالل  ومن   ، التقارن  التي  خدماتها 
عالقات  بإقامة  األميرية  المجوهرات  شرفت  الكرام  وزبائنها  عمالئها 

قوية ووطيدة مع العائالت من الزبائن .
ومـــن خـــالل مــشــاركــتــهــا الــفــعــالــة فــي مــعــرض الــدوحــة للمجوهرات 
واإلقليمية  المحلية  الشركات  من  كبيرة  كوكبة  يضم  الــذي  والساعات 
الفخامة  فــي  غــايــة  بأجنحة  األمــيــريــة  الــمــجــوهــرات  تــشــارك  والعالمية 
في  حصرياً  كوكيالً  تمثلها  وفــريــدة  فاخرة  عالمية  ومــاركــات  والــرقــي 
قطر فهي إسم يعني المصداقية والشفافية والتميز والفخامة والرقي . 
وفي  األميرية  للمجوهرات  العام  المدير  شهاني  جوب   / السيد  التقينا 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  إفتتاح  بمناسبة  له  تصريحات 

الذي تحدث إلينا قائالً :  
نقدم خالص الشكر والتقدير إلى دعم الدولة والمسؤولين والقائمين 
المختلفة  والــجــهــات  الــمــعــرض  تــنــظــيــم  عــلــى 
الــراعــيــة والــمــشــرفــة عــلــى هــذا 
الـــحـــدث الــضــخــم 

ونقدم الشكر للهيئة العامة للسياحة وكذلك إلدارة 
مــركــز قــطــر لــلــمــعــارض عــلــى تــذلــيــل كــل الصعاب 
وعلى  والعارضين  للزائرين  تعاون  بكل  وتسهيلها 

الضخم  الــحــدث  هــذا  إلخـــراج  الــمــبــذول  الجهد  كــل 
بالصورة العالمية المشرفة في دوته الخامسة عشرة. 

وأكد جوب شهاني على أن المجوهرات األميرية وفي 
متطلباتهم  تــنــوع  على  زبائنها  كــل  إحــتــيــاجــات  تلبية  إطـــار 

وإخــتــالف أذواقــهــم فــان الــمــجــوهــرات األمــيــريــة تــوفــر خدمة 
في  وثــريــة  طابعها  فــي  وفــريــدة  متميزة  فنية  تصاميم  إنــتــاج 

السنين  مــر  عــلــى  األجــيــال  تتناقلها  كــنــوزاً  تبقى  والــتــي  تكوينها 
والعصور المتعاقبة . 

وحصرياً  تعرض  األميرية  المجوهرات  أن  شهاني  جوب  وأوضح 
أفــخــم وأرقــــى الــمــوديــالت مــن الــســاعــات وأرقــــى قــطــع الــمــجــوهــرات 

الفريدة والمرصعة باأللماس وغيره من األحجار الكريمة ذات األلوان 
المثيرة والمدهشة .

العالمية  الــمــاركــات  مــن  الــعــديــد  هــنــاك  أن  شــهــانــي :  جــوب  وأضـــاف 
قطاع  في  األميرية  المجوهرات  في  مظلتنا  وتحت  حصرياً  المعروضة 
الساعات السويسرية الراقية من األسماء العمالقة والشهيرة عالمياً،وأما 
عــلــى مــســتــوى قــطــاع الــمــجــوهــرات فــيــعــرض تــحــت مظلة الــمــجــوهــرات 
العالم  في  المجوهرات  ماركات  أفخم  من  ساحرة  تشكيالت  األميرية 
حيث ألمع األسماء على الساحة العالمية ومنها على سبيل المثال وليس 
من  وغيرها  سبيرو  وجلين  وأمربالي  ومرياني  وشاتيال  أدلر  الحصر: 
األسواق  في  المعروفة  والشهرة  السمعة  ذات  المختلفة  العالمية  األسماء 

الدولية. 
الدوحة  معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  أن  على  شهاني  وأكــد 
فــي دورات  لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات ســتــكــون األكــثــر نــجــاحــاً 
المعرض كلها وذلك لتضافر جميع الجهود من المنظمين 
بالمعرض  الــمــوجــودة  الــعــالــمــيــة  والــشــركــات  والــعــارضــيــن 
وحسن التنظيم والزوار فكلها مؤثرات إيجابية تدعم نجاح 

الدورة الحالية .

المجـوهـرات األميـــريـة ..  إبـــداع بـال حـــدودالمجـوهـرات األميـــريـة ..  إبـــداع بـال حـــدود
عــالــم فــريــد مـن األصـالة والرقـي والفخـامة 

ً ــجــاحــا ـــر ن ـــث ــون األك ــك ــت ـــات س ـــاع ـــس ــرات وال ــوه ــج ــم ــل ـــن مـــعـــرض الــــدوحــــة ل ــة عـــشـــرة م ــس ــام ــخ ــســخــة ال ــن جــــوب شـــهـــانـــي: ال

و
خـــالل ومـــن

كوكب يضم الــذي  والساعات 

الذي تحدث إلينا قائالً :  

الــراعــيــة والــمــشــرفــة عــلــى
الـــحـــدث الــض

أفــخــم
فاخرة

آل خالد 
عالمية
ة وبيع
ذلك ي
قاعدة
عالقات

وهرات
قليمية
فخامة
في رياً 
. لرقي

ونقدم الشكر للهيئة العامة للسياحة وكذلك إلدارة
مــركــز قــطــر لــلــمــعــارض عــلــى تــذلــيــل كــل الصعاب 
وعلى  والعارضين  للزائرين  تعاون  بكل  وتسهيلها 

الضخم  الــحــدث  هــذا  إلخـــراج  الــمــبــذول  الجهد  كــل 
بالصورة العالمية المشرفة في دوته الخامسة عشرة.

وأكد جوب شهاني على أن المجوهرات األميرية وفي 
متطلباتهم تــنــوع  على  زبائنها  كــل  إحــتــيــاجــات  تلبية  إطـــار 

وإخــتــالف أذواقــهــم فــان الــمــجــوهــرات األمــيــريــة تــوفــر خدمة 
في  وثــريــة  طابعها  فــي  وفــريــدة  متميزة  فنية  تصاميم  إنــتــاج 
السنين مــر  عــلــى  األجــيــال  تتناقلها  كــنــوزاً  تبقى  والــتــي  تكوينها 

والعصور المتعاقبة . 
وحصرياً  تعرض  األميرية  المجوهرات  أن  شهاني  جوب  وأوضح 

أفــخــم وأرقــــى الــمــوديــالت مــن الــســاعــات وأرقــــى قــطــع الــمــجــوهــرات 
الفريدة والمرصعة باأللماس وغيره من األحجار الكريمة ذات األلوان

المثيرة والمدهششة .
العالمية الــمــاركــات  مــن  الــعــديــد  هــنــاك  أن   : شـشـههــانانــــيي جــووبب وأضـــاف 
قطاع في  األميرية  المجوهرات  في  مظمظلتلتنا  وتحت  حصحصرياً  المعروضة 
العمالقة والشهيرة عالمياً،وأما ساعات السوسوويسيسرية الراقية من األسألسماماءء
االلـمـمــججــوهــرات فــيــعــرضض ت تــحــت مظلة الــمــجــوهــرات طــاعاع
العالم في  الالمجمجووهرات  ماركات  أفخم 
الالمثمثالال وليس لميية ومنها على سبيلل
ممن وغيرهاها سبيرو  يلينن وجوج أمربالليي
األسواقق في  االلمعروفة  والشهرةة سمسمعة 

الدوحة معرضض  من  عشعشرة  خامسةة
فــي دوراراتت ــاحــاً 

عشعشر الخامسة خة

...... ة

لرقي
وفي ة
ساعات

قائمين
ختلفة
هــذا ى
ضــخــم

ووس ال الساعات
ـلــمـمــججو عاع ا ــتــوـوـوى قــطــ عــلــى مــســ

اااااااالدلدووليية. 
ع شهشهااني  وأكــد 
لللــلــممــــججــو
االالالم
ووو
وو
الل

االنسخة أنأن على 
جــوهــرات والــســااعع
لمعرضرض كلها وذ
و للاللللالاللللللالالااالالااالالالالاللالــــــــــــــــــــععععععععععععـعـعـعععـعـعـــاـاـارضرضــيـيـنـن ووووووو
ااااااااااااااااالتتتتتتتتلتلتلتلتلتتللتلتللللتللتلللتلتللتلتللتلتتلتللتنننننظنظنظييييميم ووحسنن
ةةةةيةةيةةةةةةةيةيةةةةةةةةة للدودوررة الحالال
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متابعة : محمد السيد محمد:

يشهد  الجديدة  بنسخته  المعرض  أن  المفتاح  ناصر  السيد  أكــد 
غير مسبوق في حجم المبيعات وعدد الزوار، حيث تجاوز رواد  نجاحاً 
الجناح في بداية المعرض كل المعارض السابقة، كما أن اإلقبال على الشراء 

من اليوم األول فاق التطلعات.
األيام  في  أكثر  الــزوار  عدد  يسجل  وأن  أكبر  مبيعات  المعرض  يحقق  أن  وتوقع 
أن نجاح المعرض بهذه الصورة يدل على أن قطر تجاوزت تداعيات  القادمة، مؤكداً 
الحصار بجدارة وذلك من خالل دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، وتكاتف الشعب القطري الذي أبهر الجميع.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يشهد نجاحاً غير مسبوقمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يشهد نجاحاً غير مسبوق
نـاصــر المفتـــاح :

ـــــار ـــــص ـــــح ال ــــــــات  ــــــــي ــــــــداع ت تــــــــــجــــــــــاوزت  ــــــر  ــــــط ق أن  ــــــى  ــــــل ع ــــــــــــدل  ي ـــــــرض  ـــــــع ـــــــم ال نــــــــجــــــــاح   

المعرض بدأ قوياً وسينجح هذا العام المعرض بدأ قوياً وسينجح هذا العام 
نجــاحـاً مبهــراً رغـم كل الصعـوبـاتنجــاحـاً مبهــراً رغـم كل الصعـوبـات

نورة األنصاري المصّممة القطرية ومالكة ماركة بابيون:

ــار ــش ــت ــى االن ــل ــا ع ــدن ــاع ــس ــي ــة وس ــري ــط ــق ـــات ال ـــارك ـــم مـــعـــرض الــــدوحــــة يــتــبــنــى ال
مصّممة  األنــصــاري  نــورة  السيدة  قالت 
ــابــيــون  ـــمـــجـــوهـــرات ومـــالـــكـــة مــــاركــــة ب ال
عشرة  الخامسة  النسخة  إن  للمجوهرات 
مـــــن مــــعــــرض الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
حتى  االفتتاح  منذ  قوية  بــدأت  والــســاعــات 
المعرض،  نهاية  حتى  تستمر  وسوف  اآلن 
ومصدر القوة يتمثل في اإلعداد والتنظيم 
والمعروضات. وبالنسبة لمشاركتنا أستطيع 
للماركات  خــاصــاً  تقديراً  هناك  أن  الــقــول 
القطرية والمتمثلة في الماركة الخاصة بي 
وهي ماركة مجوهرات بابيون، باعتبارها 
وغيرها  المائة،  فــي  مائة  قطرية  مــاركــة 
مــن الــمــاركــات الــتــي تــبــرز فــي الــمــعــرض، 
وهذا في حد ذاته نتاج نجاح المعرض الذي 
قطرية،  مــاركــات  لدينا  تكون  بــأن  حّفزنا 
بهذا  مــعــرض  لدينا  يــكــون  كيف  وأتــســاءل 
الــنــجــاح والــتــألــق وال تــتــواجــد فيه مــاركــات 
قــطــريــة؟ ولــذلــك أفــتــخــر بــأنــنــي مصّممة 

قطرية اقتحمت هذا المجال، وأعتقد أنه 
سُيفتح الباب أمام ماركات قطرية أخرى 
نجاحاً  حققت  بابيون  ماركة  أن  خصوصاً 
ملحوظاً وأصبح لنا شكل مميز في السوق 
القطري ألنني أحرص على التصاميم التي 
وبذلك  والــحــديــث،  الكالسيك  بين  تــمــزج 
أستطيع أن أرضي كافة األذواق، وهذا ما 

حدث صراحة.
الثانية  للمرة  المعرض  في  مشاركتي   
المعارض  زوار  بين  أوسع  انتشاراً  أعطتني 
الشركات،  كبريات  من  أيضاً  والعارضين 
العام  هــذا  المشاركة  على  حرصت  لذلك 
بجناح مميز وبتشكيلة رائعة من تصاميمي 
التي  الماركات  إلى  باإلضافة  هذا  الخاصة 

أمثلها في قطر.
عـــلـــى أيــــــة حــــــال أنــــــا ســعــيــدة 

بــمــشــاركــتــي فــــي مــعــرض 
للمجوهرات  الــدوحــة 

عشرة  الــخــامــســة  نسخته  فــي  والــســاعــات 
نحن  قلت  كما  مهمة،  مشاركة  وأعتبرها 
ماركة قطرية مائة في المائة، وعليه ال بد 
أن يكون لنا تواجد فّعال في هذا المعرض.

لدى باكستان وبلدان أخرى في جنوب 
صياغة  و  صناعة  في  عريق  تاريخ  آسيا 
الحرفة  هــذه  مــرت  حيث  المجوهرات، 
بــتــغــيــيــرات مــخــتــلــفــة مـــن خـــالل الــتــأثــيــر 
ــثــقــافــي والـــســـيـــاســـي ألكـــثـــر مـــن ٥٠٠٠  ال
أكبر  مــن  واحـــدة  باكستان  وتعتبر  سنة. 

الدول في تجارة 

المجوهرات في المنطقة إلى جانب الهند. 
االلــمــاس  بــتــجــارة  يشتهرون  كــانــوا  حيث 
مثل  الكريمة  وشبه  الكريمة  األحجار  و 
الــزفــيــر و الــيــاقــوت،و الـــزمـــرد، الــتــوبــاز، 
الذهب  فمجموعة  والــمــرجــان.  الفيروز 
في  الــبــاكــســتــانــي و الـــتـــي تـــعـــرض حــالــيــاً 
جناح مجوهرات بابيون من قبل  شركة 
مجوهرات خاصة من باكستان إعتمدت 
فــــي صــيــاغــتــهــا عـــلـــى إســــتــــخــــدام ذهـــب 
المجوهرات   صناعة  فــي   ٢٢ و   ٢١ عيار 
و  التصاميم  بمختلف  جميلة  بطريقة 
جمال  و  ثــقــافــة  عــن  تعبر  الــتــي  الــنــقــوش 
األحــجــار  مختلف  بــاســتــخــد ام  بــاكــســتــان 

الكريمة الطبيعية و اللؤلؤ.

ـــــــــــــــــــــــــــج ي ض 



الجمعة 7 جمادى آالخرة 1439 هـ - 23 فبراير 2018 م ٨

اكتشف عالماً جديداً من جيجراكتشف عالماً جديداً من جيجر- - لوكولترلوكولتر
جناح مجوهرات الماجد يستقطب الفخامة

متابعة - محمد العشري:

اإلعــالمــّيــة  حملتها  عــن  الــنــقــاب  كشفها  خـــالل  مــن 
األخيرة «اكتشف عالماً جديداً» أعطت جيجر- لوكولتر 
التي  الــجــديــدة  الحساسية  أهمية  تعزيز  وهــو  وعــــداً، 
من خالله تتحقق الدهشة  تصبح الساعة فيها منظوراً 
يّوفر  ومحتوى.  مضموناً  للرغبات  ويُعطي  والمتعة 
يقتصر  ال  أوسع  نحوعالٍم  واألدوات  المفاتيح  المصنع 
مركز  لــيــعــطــَي  ولــكــن  تمنياتنا،  مــجــمــوع  عــلــى  فــقــط 
ولتجسيد  ذلــك.  من  بــدالً  والمشاعر  للخيال  الــصــدارة 
 - ميزون  غراند   - الكبيرة  الــدار  تقّدم  هــذه،  رسالتها 
مجموعة أصيلة بتصميٍم صاٍف وأنيق الترتيب يستمّد 
عالم  فــي  جــديــدٍة  كاليبر-   - حــركــٍة  مــن  الــحــيــاة  نــســغ 
الــروح  داخلها  فــي  تحتضن  الراقية  الساعات  صناعة 
عن  الــنــقــاب  تكشف  جــيــوفــيــزيــك  للمصنع.  الــمــبــتــكــرة 

قصتها المثيرة، ومن األفضل أن نقول إنها قصتنا..
مثل رواية تعج باإلثارة والتشويق، ففي اللحظة التي 
المجموعة  كــأن  تبدو  «جيوفيزيك»،  على  العين  تقع 
بأكملها تُطلق همساً يُحّذر بلطٍف أال نُخَدع بالمظاهر. 
ليس  بالتأكيد  هــو  ســريــع  وبــشــكــٍل  شــيء  كــل  تُخبر  أن 
كوسيلٍة  الصبر  صفة  «جيوفيزيك»  تُمّجد  أسلوبها.. 
نــحــو مــتــعــٍة تــــدوم وتــســتــمــّر، فــكــل مـــوديـــل فـــي هــذه 
مختلف  على  المعاني  من  بالعديد  يتمّيز  المجموعة 
إعــالٍن  بمثابة  هما  والشفافية  فالوضوح  المستويات. 
فــوري عــن األنــاقــة والــتــوازن، كما ترمز إلــى األعماق 
الــمــدهــشــة الــتــي تــطــلــق الــعــنــان لــمــحــتــوى مــن صناعة 
لهذه  الكالسيكية  الرموز  عنه  تعبر  ُمبتََكر،  الساعات 

الصناعة.
اكتشاٍف  أجـــل  مــن  تصميم «جــيــوفــيــزيــك»  تــم  لقد 
يبدأ  األولـــى،  اإلغـــواء  لعبة  تنتهي  فعندما  األمــد،  طويل 
الــذي  الفريد  االنــجــذاب  على  ترتكز  لعالقة  التأسيس 
ينشأ ما بين حليٍة راقية فاخرة والشخص القادر على 
المجموعة  هــذه  ُسمّيت  وتقديرها.  بكينونتها  الشعور 
تراث  وإلى  العالمي  التاريخ  إلى  تنتمي  ساعٍة  اسم  على 
السنة  وهــي   ١٩٥٨ سنة  ففي  الــوقــت،  بنفس  المصنع 

لوكولتر  جيجر-  قامت  الدولية،  الجيوفيزيائية 
بابتكار كرونومتر استثنائية، 

تتمتع  مهمة،  في  لعلماء 
بــــمــــقــــاومــــٍة قــــصــــوى، 
فـــقـــد كـــــان بــإمــكــانــهــا 
الــحــقــول  تــتــحــمــل  أن 
المغناطيسية للقطب 
أن  دون  الـــشـــمـــالـــي 
ــــاً مــن  ــــئ تــــفــــقــــد شــــي

دقتها..
اخــــتــــارت  اآلن، 
الدار الكبيرة «غراند 
تــقــوم  أن  مـــيـــزون» 

االسم  هذا  بإحياء 

األسطوري من خالل مجموعة جديدة راقية ومعاصرة.
الرقّي والتمّيز ال شيء مما تقوم به جيجر- لوكولتر 
فعلى  خــارجــيــة،  العــتــبــارات  حصرياً  يخضع  أن  يمكن 
سبيل المثال قياس قفص ساعة «جيوفيزيك تروسكند 
- Geophysic True Second» هو بالضبط ٣٩٫٦ مم، 
مجال  في  الحضارية  جــذورهــا  على  يؤكد  أنيق  قياٌس 
صناعة الساعات الراقية، لقد تقرر هذا االختيار قبل كل 
شيء نتيجة للسعي نحو إيجاد القياس المثالي الذي يتيح 

لهذه الساعة أن تعبر عن التناغم المثالي.
والتفاصيل  الفروق  بالتفصيل  تتناول «جيوفيزيك» 
بعقارب  مــدعــومــًة  الــمــعــاصــرة،  للكالسيكية  الدقيقة 
مــن طـــراز «الـــهـــراوة» وعــالمــات ســاعــاٍت خطية. أما 
تصميم قفص الساعة فيكشف عن حقيقٍة أخرى من 
ضمن  الــســوار  تثبيت  قـــرون  تندمج  ولـــم  شخصيتها، 
من  الجزء األوســط من القفص، بل بقيت بــارزًة بــدالً 
ذلك بأسلوٍب يوحي بأنها منفصلة ومشطورة. الجوانب 
مصقولة المعة إلبراز ظالل ملمسها الناعم. مع اإللمام 
فيها  اإلطـــار  أن  الناظر  يــدرك  الساعة،  بهذه  المتزايد 
يتداخل قليالً مع جزٍء صغير من قفص الساعة وقرون 
النقاء  قمة  في  شاملًة  جماليًة  يمنح  ما  الــســوار،  تثبيت 
والصفاء. الغطاء الخلفي لقفص الساعة مثبت بالبراغي 
كما في موديل العام ١٩٥٨. في الواقع، ال تتوقف النظرة 
عند أّي من البراغي مما يعّزز تدفق التأثيرات البصرية 
متأصلة،  موثوقية  الــســاعــة  تــحــوز  بينما  وانسيابيتها، 
حيث يُجهز هذا النظام ساعات الغوص بحسب التقاليد 
فإن القسم األوسط من قفص الساعة  المتبعة. وأخيراً 
يــمــثــل صــــدًى لــألصــل الــُمــلــِهــم مـــن خـــالل نــقــط مـــادة 
المتوازن  الطابع  تشكيل  تم  لقد  عليه.  السوبرلومينوفا 
الراقي والُمبسط في نفس الوقت بواسطة لمساٍت بارعٍة 
هذه  تثيرها  التي  للمشاعر  واسعاً  مجاالً  تاركًة  خفية، 

الساعة بشكل تلقائي وطبيعي.

مجموعة جديدة تحوز على حركة (كاليبر) عالية الدقة
إن الــــحــــركــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــــقــــود مــجــمــوعــة 
 ٧٧٠ كــالــيــبــر  لــوكــولــتــر  جيجر-  أي  «جـــيـــوفـــيـــزيـــك»، 
األوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة، 
تجسيد  هـــي 
حــقــيــقــي 
لــلــدقــة 

مواهب  استدعت  فقد  الميكانيكية،  والجمالية  العالية 
في قسم البحث والتطوير  المهندسين األكثر تخصصاً 
بقدرتهم  تدفع  وخيالهم  خبراتهم  فقوة  المصنع،  في 
وطاقتهم األصيلة للتجديد واالبتكار، وقد جاء التعبير 
وغير  المختلف  الــتــوازن  دوالب  خــالل  مــن  ذلــك  عــن 
استدعى  دائـــري  غير  بتشكيٍل  يتميز  الـــذي  االعــتــيــادي 
أُطلِق  الهواء،  مع  االحتكاك  من  للحد  مطّولًة  دراســاٍت 
تطويره  تم  الــذي  الجهاز  هــذا   ،Gyrolab® اســم عليه 
األمر  واستغرق   ،٢٠٠٧ عام  مخبرية  نسخٍة  في  أصــالً 
ثماني سنوات لالنتقال من نسخته السرية إلى المرحلة 
من  كــامــلــة  مجموعة  ضــمــن  دمــجــه  فيها  يمكن  الــتــي 
التي  األولــى  هي  مجموعة «جيوفيزيك»  إن  الساعات. 
وتأثيره  االبتكاري  الخرق  لهذا  الكاملة  بالفوائد  تتمتع 

المؤكد والحاسم على دقة الساعة. 
لقد تم التعبير عن هذه الدقة من خالل نظام الثواني 
الحقيقية الذي يؤدي إلى حركة عقرب الثواني إلى األمام 
بينما «يضرب بالثانية» أي يؤدي قفزًة في كل ثانية، 
وذلك أمر غير عادي بالنسبة للحركة الميكانيكية، وال 
يؤثر ذلك على الحركة االنسيابية للساعة. ينطوي نظام 
«تروسكندز» على تشكيٍل بالغ التعقيد يتم التعبير عنه 
على ميناء الساعة من خالل القراءة المتوازنة المنتظمة 
بالنسبة  الميكانيكي  لــألداء  معنى  ال  للثواني.  والممتعة 
لجيجر- لوكولتر إذا لم توافقه وترافقه الجمالية، فقد 
بمثابة  ليكون  كاليبر ٧٧٠  لوكولتر  جيجر-  تصميم  تم 
إلى  دعوٍة لمعاينة تجربٍة رائعة. في اللقاء األول وجهاً 
الخصائص  بواسطة  نَسبِه  عــن  الكاليبر  يكشف  وجــه، 
 - الكبيرة  الـــدار  في  األوتوماتيكية  للحركات  المميزة 
لألحجام  غراند ميزون. ومن ثم يصبح النظر مدِركاً 
تلك  توفر  كما  للجسور،  القوية  والنَِسب  سخاًء،  األكثر 
ذات  دوجنيف»  «كــوت  لحليِة  ُمّتسعاً  الواسعة  السطوح 
الحضور القوي. إن ما تم تخصيصه من وقٍت وطاقٍة 
وصبر لكي ترى مجموعة «جيوفيزيك» النور يتجسد 
هذا  فيها  يجذب  التي  الطريقة  في  الكلمة  معنى  بكل 
الكاليبر االنتباه واألضواء. ألٌق يقفز متوهجاً من ُمكّوٍن 

إلى آخر مما يخلق تأثيراً ساحراً خالباً بامتياز.
إن الحركة جيجر- لوكولتر٧٧٠ المذهلة، هي األولى 
التي تتمّيز بوزٍن متأرجح - مشغول من كتلٍة واحدٍة من 
الذهب - وعلى شكل «المرساة» - وهي نفسها تحاكي 
شعار الماركة. وبذلك  شكل ذراع الحركة - وهي أيضاً 
ومفتوحاً  وُمــفــّرغــاً  مقطوعاً  الــمــتــأرجــح  الـــوزن  يــكــون 
أكثر من الوزن الكالسيكي ما يتيح للعين إعادة تشكيل 
تــنــاوِب  خـــالل  واضـــح  بشكل  تنكشف  الــتــي  الــحــركــة 

اهتزازاته.
لهذا الكاليبر (حركة الساعة) هالٌة تقنيٌة 
راســـخـــة، كــمــا مـــحـــّرك الـــســـّيـــارة، تمت 
واضــح  بشكٍل  وتشكيله  بنائه  عملية 
ثــالثــي  األفــــضــــل.  األداء  لـــضـــمـــان 
مع «تروسكندز»  يُشكل  األبعاد 
التعقيد  من  األعلى  المستوى 

عددها  الــبــالــغ  ُمــكــّونــاتــه  ومــع  الــعــيــن،  تخطئه  ال  الـــذي 
يــّوفــر درجـــة مــن الــمــوثــوقــيــة والـــدقـــة تم  ٢٧٠ جــــزءاً 
الصارم  االختبار  خالل  من  عليها  والتصديق  اختبارها 
جيجر-  بمصنع  الخاص  المراقبة»  من  ساعة   ١٠٠٠»
لوكولتر، وهو الجهة الوحيدة التي تطبق هذا االختبار. 
والمعقدة  المتطورة  ميكانيكيته  طبيعة  من  وبالرغم 
فهو وظيفي بامتياز ويتم التحكم به وضبطه بمجرد 
تقوم  المختلفة.  وضعياته  فــي  الساعة  تــاج  اســتــخــدام 
بــالــمــوديــل  الــخــاصــة  الفلسفة  بنقل  لــوكــولــتــر  جيجر- 
الــتــاريــخــي الــــذي يــحــمــل نــفــس االســــم إلـــى ســـاعـــٍة تم 

تصميمها للقرن الحادي والعشرين.

جيوفيزيك تروسكند، التمّيز والتفوُّق...
بذلك  تروسكندز»  «جيوفيزيك  ساعة  تنبض 

على  حصرياً  يعتبر  الــذي  الحضور  من  النوع 
الكتاب  كما  هــي  العظيمة.  الكالسيكيات 

الــــذي ســتــتــم قـــراءتـــه مــــرًة تــلــو األخـــرى 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــخــتــفــي الـــكـــتـــب، إنــهــا 

لمجرد  ارتــداؤهــا  يمكن  التي  الساعة 
الــمــتــعــة واالخـــتـــيـــار، بــالــرغــم من 

الــمــعــصــم  عـــلـــى  وجـــــودهـــــا  أن 
لــــم يـــعـــد ضـــــــرورة عــمــلــيــة. 

(وجهها)  ميناؤها  ويأتي 
الــمــبــرغــل بــشــكــل نــاعــٍم 

ليضفي  ودقـــيـــق 
تسهل  تــشــكــيــالً 
قــــــــــــــــــــــــــــــــراءة 
الـــمـــعـــلـــومـــات 
بامتياز.  عليه 

العقارب  تــبــرز 
الساعات  وعــالمــات 
واضـــــح على  بــشــكــٍل 

الـــخـــلـــفـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ــــٍم  بـــهـــم، وبـــشـــغـــٍف دائ

بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل اخــــتــــارت 
العقارب  لوكولتر  جيجر- 

لـــتـــكـــون مـــطـــلـــيـــًة بـــمـــادة 
وعالمات  السوبرلومينوفا، 
مما  دقيقة  بأخاديد  ساعة 
يبث الحياة والحيوية بشكٍل 
خالل  مــن  الميناء  فــي  أكــبــر 

الالمعة  الضوئية  انعكاساتها 
فــي كــل االتــجــاهــات. تــأتــي ساعة 
النابضة  تروسكند»  «جيوفيزيك 
بــالــحــيــاة فـــي نــســخــتــيــن، الــفــوالذ 
ستيل)،  (ستانلس  للصدأ  المقاوم 
والذهب األحمر، ويمكن ضبطها 
وتعديلها بطريقة بديهية للغاية، 

فتدوير التاج عندما يكون في وضعه الطبيعي الحيادي 
الوضعية  في  يكون  وعندما  الحركة،  تعبئة  إلى  يــؤدي 
المدينة  حسب  القافزة  الساعات  لضبط  فيستخدم   ١
لضبط  وكذلك  حالياً،  الساعة  مرتدي  فيها  يوجد  التي 
الـــتـــاريـــخ، أمـــا فـــي الــوضــعــيــة ٢ فــهــو يــتــحــكــم بعقربي 
جميع  من  إن ساعة «جيوفيزيك»  والدقائق.  الساعات 
النواحي وفي كل الحاالت هي الرفيقة المثالّية ألولئك 

الذين يتنقلون بشكٍل متكّرر.

ىى
ص
-

جام 
لك 
ذات 
طاقٍة 
جسد 
هذا ها

ُمكّوٍن 

األولى  ي
حدٍة من 
تحاكي  ها
ة. وبذلك 
ي

ومفتوحاً   

ن درجـــ زءا يــّوفــر
رم الص االختبار خالل  من  عليها  والتصديق  ا 
جيجر- بمصنع  الخاص  المراقبة»  من  ساعة   
ر، وهو الجهة الوحيدة التي تطبق هذا االختبار. 
والمعقدة  المتطورة  ميكانيكيته  طبيعة  من  غم 
وظيفي بامتياز ويتم التحكم به وضبطه بمجرد 
تقوم  المختلفة.  وضعياته  فــي  الساعة  تــاج  خــدام 
بــالــمــوديــل الــخــاصــة  الفلسفة  بنقل  لــوكــولــتــر  جر-

ريــخــي الــــذي يــحــمــل نــفــس االســــم إلـــى ســـاعـــٍة تم 
ميمها للقرن الحادي والعشرين.

جيوفيزيك تروسكند، التمّيز والتفوُّق...
بذلك  تروسكندز»  «جيوفيزيك  ساعة  تنبض 

على  حصرياً  يعتبر  الــذي  الحضور  من  نوع 
الكتاب  كما  هــي  العظيمة.  لكالسيكيات 

لــــذي ســتــتــم قـــراءتـــه مــــرًة تــلــو األخـــرى 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــخــتــفــي الـــكـــتـــب، إنــهــا 

لمجرد  ارتــداؤهــا  يمكن  التي  الساعة 
الــمــتــعــة واالخـــتـــيـــار، بــالــرغــم من 

الــمــعــصــم  عـــلـــى  وجـــــودهـــــا  أن 
لــــم يـــعـــد ضـــــــرورة عــمــلــيــة. 

(وجهها)  ميناؤها  ويأتي 
الــمــبــرغــل بــشــكــل نــاعــٍم 

ليضفي  ودقـــيـــق 
ً تسهل شك تــشــكــيــالً 

ي

قــــــــــــــــــــــــــــــــراءة 
الـــمـــعـــلـــومـــات 
بامتياز.  عليه 

العقارب  تــبــرز 
الساعاتت وعــالمــات 

عللى  واضـــــح  بــشــكــٍل 
الـــخـــلـــفـــيـــة الـــخـــاصصـــة 

ــــٍم  بـــهـــم، وبـــشـــغـــٍف ددائ
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل اخــــتتــــارت 
ٍ

الععقارب  لوكولتر  جيجر- 
بـــمـــادة  لـــتـــكـــون مـــطـــلـــيـــًة
وععالمات  السوبرلومينوفا، 
مما  دقييقة  بأخاديد  ساعة 
يبث الحياة والحيويوية بشكٍل 
خالل  ممــن الميناء فــي  أكــبــر
ٍ

ي مر فيها يوجد التي 
ب فــهــو يــتــحــكــم الـــتـــاريـــخ، أمـــا فـــي الــوضــعــيــة ٢

جميع  من  إن ساعة «جيوفيزيك»  والدقائق.  الساعات 
النواحي وفي كل الحاالت هي الرفيقة المثالّية ألولئك 

الذين يتنقلون بشكٍل متكّرر.

أكثر من الوزن الكالسيكي ما يتيح للعين إعاد
خـــال واضـــح  بشكل  تنكشف  الــتــي  الــحــركــة 

اهتزازاته.
لهذا الكاليبر (حركة الساعة)
راســـخـــة، كــمــا مـــحـــّرك الـــسـ
بش وتشكيله  بنائه  عملية 
األفــــض األداء  لـــضـــمـــان 

مع « يُشكل  األبعاد 
األعلى المستوى 

دة تشكيل
تــنــاوِب  الل 

 هالٌة تقنيٌة
ســـّيـــارة، تمت 
واضــح  بشكٍل 
ثــالثــي  ـضــــل. 

ٍ

«تروسكندز» 
التعقيد  من  لى 

الل ن ء مي ي بر
الالمعة الضوئيةة  انعكاساتها 

فــي كــل االتــجــاهــاتت. تــأتــي ساعة 
النابضة  تروسككند»  «جيوفيزيك 
بــالــحــيــاة فـــي نــســخــتتــيــن، الــفــوالذ 
ستيل)، (ستاانلس  للصدأ  المقاوم 
والذهب األحمر، ويممكن ضبطها
وتعديلها بطريقة بدييهية للغاية،
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