
الخميس 6 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م

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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

توجيهات صاحب السمو تعزز نجاح معرض المجوهراتتوجيهات صاحب السمو تعزز نجاح معرض المجوهرات
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:

ـــــمـــــجـــــوهـــــرات ـــــمـــــعـــــرض ال ــــــــــــــــــوزراء ل ــــس ال ــــل ــــج ــــــس م ــــــي ـــــي رئ ـــــــن مـــــعـــــال ــــر م ــــي ــــب ـــــــــم ك ــــــيـدع ـــــي رئ ـــــــن مـــــعـــــال ــــر م ــــي ــــب ـــــــــم ك ــــــيـدع ـــــي رئ ـــــــن مـــــعـــــال ــــر م ــــي ــــب ـــــــــم ك دع

كتب ـ عاطف الجبالي:

أكـــد الــســيــد عــلــي حــســيــن الـــفـــردان، نــائــب 
أن  الــفــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
بفضل  عــالــمــّيــة  مــســتــويــات  إلـــى  وصـــل 
دعـــم ورؤيـــــة حــضــرة صــاحــب الــســمــو 
أمير  ثــانــي  آل  حــمــد  بــن  تميم  الــشــيــخ 
األمير  السمو  وصاحب  المفدى  البالد 
الــــوالــــد الـــشـــيـــخ حـــمـــد بـــن خــلــيــفــة آل 
ثــانــي، مــتــوجــهــاً بــالــشــكــر إلـــى مــعــالــي 
الــشــيــخ عـــبـــداهللا بـــن نـــاصـــر آل ثــانــي 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
ــمــعــرض وتــوجــيــهــاتــه  ــل عـــلـــى دعـــمـــه ل
بــتــســهــيــل كــافــة اإلجـــــــراءات لــلــحــصــول 

بسرعة  العارضة  للشركات  التأشيرات  على 
في  األمن  رجال  جهود  إلى  باإلضافة  كبيرة، 

مستوى. بأعلى  المعرض  تأمين 
وقــــــــــــــــــال فـــــــــــي حـــــــــــوار 
خـــــاص لـــجـــريـــدة [، 
الـــــــدوحـــــــة  مـــــــعـــــــرض  إن 
هو  والساعات  للمجوهرات 
األفضل في الشرق األوسط 
عالمياً  والثاني  منافس،  بال 
بعد معرض بازل بسويسرا، 
مشيراً إلى أن جناح الفردان 
في النسخة الخامسة عشرة 
مــن مــعــرض الــمــجــوهــرات 

تــفــاؤلــه أن  يــضــم ٦٥ شــركــة عــالــمــيــة، مــبــديــاً 
يحقق المعرض مبيعات قوية.

الشركات  أبرز  أن  إلى  الفردان  علي  وأشار 
ومنها  الــفــردان،  جــنــاح  فــي  تــشــارك  العالمية 
Vacheron Constantin  وهي أقدم شركة 
العالم  في  الساعات  تصنيع 
تعتبر  والــتــي   Chopardو
الشركات  أهــم  مــن  واحـــدة 
 ،Chaumetو الــعــالــمــيــة، 
 ،Girard Perregaux و 
 Faberge، إلــى  بــاإلضــافــة 
 DE GRISOGONO،
 CORUM، DIOR ،

. FRANCK MULLER
بالشكر  الفردان  وتوّجه 
الجمال،  عبداهللا  بن  أحمد  السيد  سعادة  إلى 
الجهود  على  للجمارك،  العامة  الهيئة  رئيس 

دخــول  لتسهيل  الهيئة  بذلتها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
الــدوحــة  مــعــرض  خــالل  الــعــارضــيــن  منتجات 
التسهيالت  أن  مؤكداً  والساعات،  للمجوهرات 
األفضل  هــي  الــجــاري  الــعــام  خــالل  الجمركّية 

على اإلطالق.
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وأبدى 
الـــفـــردان تــفــاؤلــه الــكــبــيــر بــنــتــائــج مــجــوهــرات 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي  الــفــردان 
العريق  الشركة  تــاريــخ  مــن  بــدعــم  والــســاعــات 
دور  أرقــــــــى  الـــــــفـــــــردان  ــــاح  جــــن واحـــــتـــــضـــــان 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات فــي الــعــالــم، مــؤكــداً 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  أن 

الخارجي. التسويق  إلى  يحتاج 

تفاصيل ص ٤ و٥

مــــرة ألول  تـُـــــعــــــرض  وحــــصــــريــــة  جــــــديــــــدة  مــــــوديــــــالت  مــــرةنـــــقـــــدم  ألول  تـُـــــعــــــرض  وحــــصــــريــــة  جــــــديــــــدة  مــــــوديــــــالت  نـــــقـــــدم 

الــتــأشــيــرات وتــســهــيــل  ــمــعــرض  ال لــتــأمــيــن  ــة  ــي ــداخــل ال وزارة  مــن  جــبــارة  ــود  الــتــأشــيــراتجــه وتــســهــيــل  ــمــعــرض  ال لــتــأمــيــن  ــة  ــي ــداخــل ال وزارة  مــن  جــبــارة  ــود  جــه

تسهيالت غير 
مسبوقة من 

هيئة الجمارك 
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الشركات  عــدد  كم  الــبــدايــة..  في  ـ 
التي تتواجد في جناح الفردان؟

ـ جناح الفردان في معرض الدوحة 
على  يمتد  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
مربع  متر   ٣٨٠٠ على  تزيد  مساحة 
ويضم ٦٥ شركة عالمية، وبذلك فإن 
مشاركتنا في النسخة الخامسة عشرة 
مــشــاركــات  تــاريــخ  فــي  األكــبــر  تعتبر 
المعرض،  فــي  ــفــردان  ال مــجــوهــرات 
اعتذرنا  أننا  إلــى  هنا  أشير  أن  وأود 
عـــن عـــدم انــضــمــام بــعــض الــشــركــات 
نظراً لحرصنا الكبير أن تكون جميع 
الـــشـــركـــات فـــي جــنــاح الــــفــــردان ذات 
تكون  وأن  مــرمــوقــة  عالمية  سمعة 
جودة جميع البضائع مضمونة ١٠٠٪.

العالمية  الـــوكـــاالت  أبـــرز  هــي  مــا  ـ 
المشاركة في جناح الفردان؟

ـ تــشــارك فــي جــنــاح الــفــردان أكبر 
والساعات  المجوهرات  صناعة  دور 
حــــــول الــــعــــالــــم ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
 Vacheron ،الــحــصــر ولــيــس  الــمــثــال 
في  شركة  أقــدم  وهي   Constantin
الــعــالــم فـــي تــصــنــيــع الــســاعــات والــتــي 
التصنيع  عــن  واحـــداً  يــومــاً  تتوقف  لــم 
حــتــى أثـــنـــاء الــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن 
 Vacheronوساعات والثانية،  األولي 
العالم  فــي  الــوحــيــدة    Constantin
الذي يوجد عليها ختم جودة جنيف، 
الفردان،  جناح  في  أيضا  يشارك  كما 
 Girardو ، Chaumetو ،Chopard
Perregaux والتي تعتبر واحدة من 
أهم الشركات العالمية، باإلضافة إلى 
شركة Faberge العريقة والتي تمثل 
عــائــلــة مــشــهــورة فــي روســيــا بتصنيع 
مجال  فــي  دخلت  اآلن  وهــي  البيض 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات، بــاإلضــافــة 
 DE GRISOGONO،شــركــات إلــى 
 CORUM ، DIOR ،FRANCK

.MULLER

مفاجآت للزوار
أبــــــرز  هــــــي  مــــــا  ـ 

مــــفــــاجــــآت جـــنـــاح 
الــفــردان خالل 

المعرض؟
هــنــاك  ـ 
الـــــعـــــديـــــد 
مــــــــــــــــــــــن 

مجوهرات  عمالء  تنتظر  المفاجآت 
الـــــفـــــردان حـــيـــث تــكــشــف الـــشـــركـــات 
الــمــشــاركــة فـــي جـــنـــاح الــــفــــردان عن 
ساعة  أيضاً  ونقدم  جديدة،  منتجات 
شكل  عــلــى    Faberge مـــن  جـــديـــدة 
بــيــضــة مـــن الـــمـــجـــوهـــرات وتــعــرض 
كما  والمنطقة،  قطر  في  مــرة  ألول 
يوجد في جناح الفردان 
قـــســـم خـــــاص يــســمــى 
مــجــوهــرات غـــادة 
والـــــــــذي يـــقـــدم 
مـــجـــوهـــرات 
صــــــنــــــاعــــــة 
قـــــطـــــريـــــة 

 ٪١ ٠ ٠

والتي تضاهي منتجات أرقى شركات 
المجوهرات األوروبية.  

قــســم  يـــشـــهـــد  أن  تــــتــــوقــــع  هـــــل  ـ 
«الطواش» إقباالً كبيراً؟

ـ بالتأكيد..حيث تشارك مجوهرات 
الفردان بأكبر مجموعة لؤلؤ طبيعي 
تحت  «الــطــواش»  ويقدم  العالم،  في 
الــفــردان  حسين  السيد  الــوالــد  قــيــادة 
بالكامل  مصنوعة  جــديــدة  منتجات 
قسم  ويــعــرض  الطبيعي،  اللؤلؤ  مــن 

«الــــطــــواش» أفـــخـــر أنــــــواع الــلــؤلــؤ 
الــطــبــيــعــي 

فـــي 

الـــعـــالـــم والـــتـــي تــشــمــل «الـــتـــبـــاتـــة» و 
ـــه»  ـــدل ـــب «الــــيــــكــــة» و«الــــجــــيــــون» «ال
و«الــكــولــوه»  و«النيمرو»  و«الــكــات» 

«وسنجباسي». 

 مكانة عالمية
ـ كــيــف تــصــنــف مــعــرض الــدوحــة 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات إقــلــيــمــيــاً  ل

وعالمياً؟
الــــدوحــــة  مــــعــــرض  ـ 

األفضل  هــو  والــســاعــات  للمجوهرات 
وال  منافس،  بال  األوســط  الشرق  في 
من  أفضل  العالم  في  معرض  يوجد 
معرض الدوحة سوى معرض بازل، 
ونود أن أؤكد هنا أن معرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات أفـــضـــل مـــن مــعــارض 

عــالــمــيــة كــثــيــرة ومــنــهــا 
مـــــعـــــرض بــــانــــكــــوك، 

ومــــعــــرض هــونــج 
كــونــج ومــعــرض 

جــــــــنــــــــيــــــــف، 
وأهــــم من 
مــــعــــارض 

وديترويت  إيطاليا،  في  المجوهرات 
ومـــعـــرض مــيــامــي، ومـــعـــرض الس 
التي  المعارض  من  وأفضل  فيجاس، 

تنظمها جميع دول المنطقة.
عــلــى  الـــــحـــــصـــــار  ســــيــــؤثــــر  هــــــل  ـ 

المعرض؟
ـ لــن يــؤثــر الــحــصــار عــلــى معرض 
الــــمــــجــــوهــــرات، وســـتـــكـــون الــنــســخــة 
الــخــامــســة عـــشـــرة أقـــــوى مـــن جميع 
بفضل  وذلــــك  الــســابــقــة،  الـــمـــعـــارض 
الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها 
مختلف  تــشــمــل  والـــتـــي  قــطــر  دولـــــة 
القطاعات، ورغم الحصار فإن سوق 
خالل  كبيراً  نــمــواً  شهد  المجوهرات 

الفترة الماضية.
ـ هــل هــنــاك عـــروض خــاصــة في 
توقعاتكم  هــي  ومــا  الــفــردان؟  جناح 

لحجم المبيعات؟
جناح  في  الشركات  جميع  أسعار  ـ 
المجوهرات  معرض  خالل  الفردان 
مميزة وتناسب الجميع وندعو الزوار 
لــزيــارتــنــا والــتــعــرف عــن قـــرب على 
حجم  ارتفاع  ونتوقع  عروضنا.  أبــرز 
مع  الــحــالــيــة  دورتــــه  خـــالل  مبيعاتنا 
تــزايــد إقــبــال الــجــمــهــور ويــشــرفــنــا أن 
معرض  في  الــفــردان  جناح  أن  نؤكد 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات 
تطلعات  تلبي  عالمية  منتجات  يضم 

عمالئنا.

اإلبداع والحداثة
المجوهرات  قسم  جديد  هو  ما  ـ 

العربية في جناح الفردان؟
العربية  المجوهرات  قسم  يضم  ـ 
ألول  تـــــقـــــدم  جــــــديــــــدة  مـــــــوديـــــــالت 
مـــرة، ويــأتــي ذلـــك فــي إطـــار اعــتــزاز 
مجوهرات الفردان بالتراث. ويتميز 
قـــســـم الــــمــــجــــوهــــرات الـــعـــربـــيـــة فــي 
تطوير  في  بــاإلبــداع  الحالية  النسخة 
تــصــامــيــم الـــمـــجـــوهـــرات الــتــقــلــيــديــة 
خفة  مع  خاصة  األصيلة،  العربية 
العصرية  وتصاميمها  وزنــهــا 
الـــجـــمـــيـــلـــة الـــمـــتـــنـــاغـــمـــة مــع 
قيمتها التراثية، ونؤكد أن 
الــمــجــوهــرات الــعــربــيــة 
بــــــجــــــنــــــاح الــــــــفــــــــردان 
تــحــافــظ عــلــى الــتــراث 
ــــطــــور  ــــت وتـــــــــواكـــــــــب ال

توجيهات صاحب السمو تعزز نجاح معرض المجوهراتتوجيهات صاحب السمو تعزز نجاح معرض المجوهرات
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: 

ييــســمــى صص
غـغـــــادادةة راراتت
ذي يـــقـــدم
جـــوهـــرات
صــــــنــــــاعــــــة
قـــــطـــــريـــــة

 ٪١ ٠ ٠

بابالكامل مصنووعة  ججــديديــــدةدة  منتجات
قسم ويــعــرضض طلطبيبيعيعي،  ا الاللؤلؤلؤلؤ  ممــــنن

أ أننــــــواعاع اللــلــؤؤلــؤ  أفأفـــخـــر «الــــطـطــــــوـواشاش»»
الــطــبــيــعــي 

فـــي 

ووععاالملميايا؟
حوحــــةة دـد الـــ مــــعــــرض  ـ 

وومــــعــــرضرض
ومــ كــونــج

جــــــــنــــــــيــــــــف
ممنننن وأهــــــمـمـم
عـعــــــــارارضض مـمـــ

ـــــرزز أأأبـب هـهـهـهـهـــــــــيـي ـــــــــاا
جــــآتج جـــنـــاح 

خخالخالخالللل دااانن
؟؟ض؟ض؟
اـاـاـاـاكككككك ههــــنـنـ
دييـيـيــــــــــــــــدددد
ــــــــــــــنننن

خـخخـــــاصاصاص قـــسـســـــممم
ممـجـجــوهوهــرر
وااللـــــــــذ
مـــج
ص
ق

مــــــرة  ألول  ــــــــرض  ــــــــع تُ وحــــــصــــــريــــــة  ــــــــدة  ــــــــدي ج مـــــــــوديـــــــــالت  ـــــــدم  ـــــــق ن

ـــــرات والـــــســـــاعـــــات  ـــــجـــــوه ـــــم ـــــرض ال ـــــع ــــج م ــــائ ــــت ــــى ن ــــل ـــــر ع ـــــؤث ــــــن ي ـــــرات والـــــســـــاعـــــات الـــــحـــــصـــــار ل ـــــجـــــوه ـــــم ـــــرض ال ـــــع ــــج م ــــائ ــــت ــــى ن ــــل ـــــر ع ـــــؤث ــــــن ي الـــــحـــــصـــــار ل

ـــــــ ــــــــدي ج مـــــــــوديـــــــــالت  ـــــــدم  ـــــــق ـــــــن ــــــــدي ج مـــــــــوديـــــــــالت  ـــــــدم  ـــــــق ن

 أجرى الحوار ـ عاطف الجبالي:

أكـــد الــســيــد عــلــي حــســيــن الـــفـــردان، نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 

والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  أن  الــفــردان،  مجموعة 

صاحب  حضرة  ورؤيـــة  دعــم  بفضل  عالمية  مستويات  إلــى  وصــل 

وصاحب  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متوجهاً بالشكر 

الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  ناصر  بن  عبداهللا  الشيخ  معالي  إلى 

كافة  بتسهيل  وتــوجــيــهــاتــه  للمعرض  دعــمــه  عــلــى  الــداخــلــيــة  وزيـــر 

بسرعة  العارضة  للشركات  التأشيرات  على  للحصول  اإلجــــراءات 

كبيرة، باإلضافة إلى جهود رجال األمن في تأمين المعرض بأعلى 

مستوى.

وقــــال فـــي حــــوار خـــاص لــجــريــدة [ إن مــعــرض الــدوحــة 

للمجوهرات والساعات هو األفضل في الشرق األوسط بال منافس، 

جناح  أن  إلــى  مشيراً  بسويسرا،  بــازل  معرض  بعد  عالمياً  والثاني 

الفردان في النسخة الخامسة عشرة من معرض المجوهرات يضم 

٦٥ شركة عالمية، مبدياً تفاؤله أن يحقق المعرض مبيعات قوية.

في  تشارك  العالمية  الشركات  أبــرز  أن  إلى  الفردان  علي  وأشــار 

شركة  أقــدم  وهــي   Vacheron Constantin ومنها  الــفــردان،  جناح 

تصنيع الساعات في العالم وChopard والتي تعتبر واحدة من أهم 

الشركات العالمية، وChaumet، وGirard Perregaux، باإلضافة إلى 
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بن  أحمد  السيد  سعادة  إلــى  بالشكر  الــفــردان  علي  السيد  وتوجه 

عبداهللا الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، على الجهود الكبيرة 

التي بذلتها الهيئة لتسهيل دخول منتجات العارضين خالل معرض 

الجمركية  التسهيالت  أن  مؤكداً  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 

خالل العام الجاري هي األفضل على اإلطالق.

وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان تفاؤله الكبير 

للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات  بــنــتــائــج 

والساعات بدعم من تاريخ الشركة العريق واحتضان جناح الفردان 

معرض  أن  مــؤكــداً  العالم،  في  والساعات  المجوهرات  دور  أرقــى 

الدوحة للمجوهرات والساعات يحتاج إلى التسويق الخارجي..وإلى 

تفاصيل الحوار.

واعـــد ــري  ــط ــق ال ـــوق  ـــس وال  .. جـــديـــدة  ــــروع  ف ــاح  ــت ــت الف واعـــدنــخــطــط  ــري  ــط ــق ال ـــوق  ـــس وال  .. جـــديـــدة  ــــروع  ف ــاح  ــت ــت الف نــخــطــط 
ــارجــي  ــخ ــق ال ــوي ــس ــت ــــى ال ــاج إل ــت ــح ــارجــي مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات ي ــخ ــق ال ــوي ــس ــت ــــى ال ــاج إل ــت ــح مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات ي
مبيعاتنا حــجــم  ارتـــفـــاع  ــتــوقــع  ون  .. تنافسية  منتجاتنا  ــار  ــع مبيعاتناأس حــجــم  ارتـــفـــاع  ــتــوقــع  ون  .. تنافسية  منتجاتنا  ــار  ــع أس

ض بــــانـنــــــكـكــــوكوك، 
ج

األاألاألاألاأل رعرعرعرببيبيبيةةة ال
ووزوزوزنــه
الـــجــ
قق

ضض هــونــج
ــعــرض

فـف،،،
ننن
ضض
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والحداثة وتناسب الصغار والكبار.
لـــنـــتـــائـــج  تـــوقـــعـــاتـــكـــم  هـــــي  مـــــا  ـ 
مجوهرات الفردان في نسخة العام 

الحالي؟
معرض  فــي  بنتائجنا  متفائلون  ـ 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات 
اســــتــــنــــاداً عـــلـــى تــــاريــــخ مـــجـــوهـــرات 
الــتــراث  على  يحافظ  الـــذي  الــفــردان 
ـــواكـــب الــعــصــر الــحــديــث،  الــعــريــق وي
الوطني  اقتصادنا  قــوة  إلــى  باإلضافة 
ــيــة  ــمــال وعـــــــدم تــــأثــــره بـــــاألزمـــــات ال
الــعــالــمــيــة بــفــضــل تــوجــيــهــات ورؤيــــة 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.
لمعرض  الدولة  دعم  ترى  كيف  ـ 

الدوحة للمجوهرات والساعات؟
ـ الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة 
المختصة  والــجــهــات  والــمــســؤولــيــن 
المستمر  النجاح  في  تساهم  بالدولة 
لــلــمــعــرض وتــرســيــخ مــكــاســبــه كأحد 
أفـــضـــل وأهـــــم الـــمـــعـــارض الــخــاصــة 
بالمجوهرات والساعات على مستوى 
حضرة  رؤيـــة  بفضل  وذلـــك  الــعــالــم، 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثاني أمير البالد المفدى وصاحب 
بن  حمد  الشيخ  الــوالــد  األمــيــر  السمو 
خليفة آل ثاني على دعمهما المستمر 

للمعرض.
 ونـــتـــوجـــه بـــالـــشـــكـــر إلـــــى مــعــالــي 
الــشــيــخ عـــبـــداهللا بـــن نـــاصـــر آل ثــانــي 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
عــلــى دعـــمـــه لــلــمــعــرض وتــوجــيــهــاتــه 
للحصول  اإلجــــــراءات  كــافــة  بتسهيل 
العارضة  للشركات  الــتــأشــيــرات  على 
وبسرعة كبيرة، باإلضافة إلى جهود 
المعروضات  تأمين  في  األمن  رجال 

بأعلى مستوى.

جهود مثمرة
العامة  الهيئة  جهود  تــرى  كيف  ـ 

دخــول  لتسهيل  لــلــجــمــارك 
مـــنـــتـــجـــات مـــعـــرض 

المجوهرات؟
بــالــشــكــر  أتـــوجـــه  ـ 
إلــــى ســـعـــادة الــســيــد 

أحمد بن عبداهللا 
الجمال، رئيس 
العامة  الهيئة 

لــلــجــمــارك، عــلــى الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
دخــول  لتسهيل  الــهــيــئــة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
معرض  خـــالل  الــعــارضــيــن  منتجات 
في  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
أن  وأعتقد  عشرة.  الخامسة  نسخته 
الــتــســهــيــالت الــجــمــركــيــة خـــالل الــعــام 
الــجــاري هــي األفــضــل على اإلطـــالق، 
وجــمــيــع الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
الـــمـــشـــاركـــة تـــحـــت مــظــلــة 
جــنــاح الــــفــــردان أشــــادت 
بــجــهــود الــهــيــئــة الــعــامــة 

للجمارك.
أشـــيـــر  أن  وأود 
هــيــئــة  رئــــيــــس  أن 

لتذليل  جبارة  جهوداً  يبذل  الجمارك 
دخول  تواجه  قد  التي  العقبات  جميع 
الــبــضــائــع الــخــاصــة بــمــعــرض الــدوحــة 
أن  ونــؤكــد  والــســاعــات.  للمجوهرات 
شــركــة مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان خــالل 
تاريخ مشاركتها في جميع المعارض 
تسهيالت  تجد  لم  والدولية  المحلية 
الهيئة  قدمته  لما  مماثلة  جمركية 
الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك خـــــالل الــنــســخــة 

الحالية من المعرض.
بين  المنافسة  عن  ماذا  ـ 

الشركات؟
الــــمــــنــــافــــســــة  ـ 

طبيعي  شــيء 

والمشتري يتابع دائماً آخر الصيحات 
ويسعى الختيار األفضل. وهللا الحمد 
مــجــوهــرات الـــفـــردان لــهــا مــاركــاتــهــا 
ومـــوديـــالتـــهـــا الــعــالــمــيــة الــمــشــهــورة 
دائماً  ونحن  ودولياً.  وإقليمياً  محلياً 
حريصون على توفير األفضل للزبائن 
باستمرار، وجناح الفردان في النسخة 
الخامسة عشرة من معرض الدوحة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
مفاجآت  يــضــم 
كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة 

بانتظار الزبائن والزائرين.

أحدث الموديالت
العالمية  الشركات  تحرص  لماذا  ـ 

على المشاركة في المعرض ؟
حــريــصــة  الـــعـــالـــمـــيـــة  الــــشــــركــــات  ـ 

عــــلــــى الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 
مـــعـــرض الـــدوحـــة 

لــــلــــمــــجــــوهــــرات 
والــــــــــســــــــــاعــــــــــات 
ألهـــمـــيـــة الـــســـوق 
بالنسبة  الــقــطــري 
لــــــهــــــا، كـــــمـــــا أنــــهــــا 

ـــعـــرض أفـــضـــل مــا  ت
لــديــهــا مـــن مــنــتــجــات 

ــــى طــرح  وتــصــمــيــمــات بـــاإلضـــافـــة إل
مستوى  عــلــى  مـــرة  ألول  مـــوديـــالت 
المعارض  فــي  عرضها  وقــبــل  العالم 

الدولية األخرى.
لــــســــوق  تــــقــــيــــيــــمــــكــــم  هـــــــو  مـــــــا  ـ 

المجوهرات والساعات في قطر؟
ـ الـــســـوق الــقــطــري واعـــــد ويــتــمــتــع 
بــإمــكــانــيــات كــبــيــرة لــلــنــمــو فـــي ظل 
الـــطـــفـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــعــيــشــهــا دولــــة قــطــر، والـــتـــي جعلت 
الــمــواطــن الــقــطــري األعــلــى دخـــًال في 
القطريات  أن  إلى  هنا  ونشير  العالم. 
موديالت  أحــدث  ويواكبن  متطورات 
الـــــمـــــجـــــوهـــــرات والــــــســــــاعــــــات عــبــر 
التكنولوجيا الحديثة ما يجعلهن أكثر 
الراقية  المقتنيات  شراء  على  حرصاً 

التي تواكب التراث والحداثة.
المجوهرات  معرض  أهمية  مــا  ـ 

في دعم االقتصاد القطري؟
ـ مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
الوطني  اقــتــصــادنــا  يحفز  والــســاعــات 
ـــيـــس فــقــط  ويـــنـــعـــكـــس بــــاإليــــجــــاب ل
الـــمـــجـــوهـــرات  شــــركــــات  أداء  عـــلـــى 
والساعات ولكن يعزز المعرض أيضاً 
نــتــائــج الــفــنــادق والــمــطــاعــم ووســائــل 
ــــمــــواصــــالت وشـــــركـــــات الـــطـــيـــران  ال
االقتصادية  القطاعات  من  وغيرها 
الــمــهــمــة فــي الـــدولـــة. ويــعــد معرض 
األبــرز  الحدث  للمجوهرات  الــدوحــة 
عــلــى رزنـــامـــة الـــمـــعـــارض فـــي قطر 
يــســتــقــطــب  أن  ونـــتـــوقـــع  والــمــنــطــقــة 

المعرض أعداداً كبيرة من الزوار.
ـ هـــل هــنــاك خــطــط لــلــتــوســع في 

السوق المحلي؟
ثمانية  حــالــيــاً  نمتلك  بــالــتــأكــيــد..  ـ 
ونخطط  الفردان  لمجوهرات  فروع 
الفتتاح فروع أخرى في الحزم مول 
وبــــالس فـــانـــدوم ونــعــمــل أيـــضـــاً على 
وأتوقع  السد،  في  جديد  فــرع  افتتاح 
الشركة  فروع  عدد  إجمالي  يصل  أن 
إلى ١١ فرعاً بنهاية العام الجاري. 
وتــحــرص مــجــوهــرات الــفــردان 
على تعزيز تواجدها في السوق 
الــمــحــلــي نــــظــــراً ألهــمــيــتــه 

وقوته.

٦٥٦٥ شركة عالمية تشارك في جناح الفردان شركة عالمية تشارك في جناح الفردان
تقدم أحدث وأرقى الساعات والمجوهرات

نـنــســخخــةة خـخــــاللالل االـل الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــااركك
منمن المعرعرضض. الالحاحاليليةة

بيبينن المناناففسةة عن  ماذا  ـ 
الشركات؟

الــــمــــنــــافــــســــة  ـ 
طبطبطبيعيعيي شششـيـييءء

واوالـــســـاعـــات لـــلـــمـــجـــوهـهـــراراتت
ممفافاجآجآتت ييــضـضــمـم
ككـــــــــــــــــــــبـبـــــــــــــــــــــيـــــــــــرة

لــــلـلــــــــممــــججــــــــووههــــــــرر
ووالــــــــــســــــــــااعـعــــــــ
الالـــــسـس ألألهـــمـــييـــةة
بال الــقــطــري
لــــــهــــــا، كـــــمـــــا

ـــعـــرض أفـــض ت
لــديــهــا مـــن 

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

ـــرات  ـــأشـــي ـــت ال وتـــســـهـــيـــل  الـــمـــعـــرض  لـــتـــأمـــيـــن  ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال وزارة  ــــن  م ــــارة  ــــب ج ـــرات جــــهــــود  ـــأشـــي ـــت ال وتـــســـهـــيـــل  الـــمـــعـــرض  لـــتـــأمـــيـــن  ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال وزارة  ــــن  م ــــارة  ــــب ج جــــهــــود 

المنتجات  دخـــول  لتسهيل  ــجــمــارك  ال هيئة  مــن  ــارة  جــب المنتجات جــهــود  دخـــول  لتسهيل  ــجــمــارك  ال هيئة  مــن  ــارة  جــب جــهــود 
األوروبية  الشركات  وتنافس  األوروبية ٪  الشركات  وتنافس   ٪١٠٠١٠٠ قطرية  صناعة  غــادة  قطرية مجوهرات  صناعة  غــادة  مجوهرات 
ـــط   ــلــمــجــوهــرات األفــضــل فــي الــشــرق األوس ـــدوحـــة ل ــرض ال ــع ـــط  م ــلــمــجــوهــرات األفــضــل فــي الــشــرق األوس ـــدوحـــة ل ــرض ال ــع م

م مم ممـــــععععـعـــرض نـنـننــتتـتـتــجـجـججــــاااتاتت
ارات؟ت؟ مججمجمججووهوه

بــالــشــكــر أأأأتتـتـــــووجـــه  ـ
سسســــــععـــادة الالـــــسـسـسـيـيـيــدد ىى
دمد ب بننننععبداهللاهللاهللا ح
رررئئيئيئيسس جمالل،
اللعاممةةةة يهيهيهيئة 

ةـة تـــح الـــمـــشـــاركــ
الــــفــــردا ــاـاـاحححح ججججــــننـنـنـن
الالالــــــههـهـيـيــ ببــججــهـهـهـهـوـوـوـوددد

لللللللججمجمجمارارك.ك
وووأوأوأوأوددد

ئرئــــيــ أنن

يي

مــا
جــات

جج عرع حح
إإجمجم للصل  يي نأنأن
فففررر ١١١١١١١١١ إإلإلإلىىى

وتوتووتوتــــــحـحححــرـرـرص
ت ت تع عععلىلىلىلى
الــم
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كتب ـ عاطف الجبالي:

الـــوكـــاالت  أبـــــرز  أحــــد   Chopard تـــقـــدم 
الــحــصــريــة لــشــركــة مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان، 
عشر  الخامسة  النسخة  في  منتجاتها  احــدث 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من 
تحت مظلة جناح الفردان الذي يضم أحدث 
والساعات،  المجوهرات  عالم  في  الصيحات 
في  العريقة  السويسرية  الــدار  تأسست    وقد 
عـــام ١٨٦٠ مــن قــبــل لــويــس أولــيــس شــوبــارد 
الـــمـــنـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة تــعــشــق فــــن صــنــاعــة 

الساعات.

معرض  في  الفردان  مجوهرات  وتشارك 
نسخته  في  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الراعبة عشر بأكبر جناح في تاريخ مشاركات 
الشركة في المعرض، ويتميز جناح الفردان 
األكــبــر فــي الــمــعــرض بــوجــود أعـــرق شركات 

المجوهرات والساعات. 
ويــســتــحــوذ جـــنـــاح الــــفــــردان 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 

األولي لمحبي اقتناء المجوهرات والساعات 
من عالمات تجارية حصرية عالمية.

ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل 
ما هو جديد وحرصها على المحافظة 

على التراث العريق ومواكبة العصر الحديث، 
أضــحــت مــجــوهــرات الـــفـــردان  فــي الطليعة 
بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالئها في 
في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خير 

على  المبنية  الشركة  استراتيجية  على  شاهداً 
ثقة زبائنها.

 Chopard تــركــيــز  ان  بــالــذكــر  والــجــديــر 
الساعات  جــودة  على  البداية  في  ُمنصب  كان 
وُعـــــرف عـــن لــويــس شـــوبـــارد انـــه كـــان يــقــوم 
صناعتها  على  واإلشـــراف  الساعات  بتصميم 
العامة  بثقة  شوبارد  حظيت  وبعدها  بنفسه، 

لتصاميمها الرائعة وجودتها. 
عالمية  سمعة  شـــوبـــارد  شــركــة  وحــقــقــت   
وأعالها  الساعات  أفخر  صانعي  بين  باهرة 
تــقــنــيــة عــبــر الــعــقــود إلـــى أن اشــتــراهــا تــاجــر 

المجوهرات الخبير كارل شوفيله. 
الخاصة  شركته  جمع  شوفيله  حلم  وكــان 
بــالــمــجــوهــرات مـــع شـــوبـــارد تــحــت مظلة 
وبالطبع  وفــنــيــا  تقنيا  والــتــقــدم  واحــــدة 
تــســويــقــيــا إلـــى األمـــــام فـــي مــضــمــاري 

المجوهرات وصناعة الساعات.
الــحــديــث عــن مــبــتــكــرات شــوبــار ال يكتمل 
الجديد  الجيل  إلــى  اإلشـــارة  دون  مــن  حتما 
تويست“  ســي  يــو  ال ”إل  مــثــل  روائــعــهــا  مــن 
روائعها  وكذلك  البديعة.  المعقدة  والساعات 
النفيسة  بــالــمــجــوهــرات  الــمــرصــعــة  النسائية 
الــطــرازات  تلك  سيما  وال  األلــمــاس,  وخــاصــة 
الساعة.  ميناء  فوق  السابحة  األلماسات  ذات 
نجاحها  السريع  شوبار  نمو  وتيرة  كانت  لقد 
ــيــرة نــمــو الــســوق ككل  الــبــاهــر أســـرع مــن وت
العريقة  الماركة  هذه  أن  لإلعجاب  والمثير 
محافظتها  مــن  بــالــرغــم  ذلـــك  فــي  نــجــحــت 
عــــلــــى اســـتـــقـــاللـــهـــا 
ومـــــلـــــكـــــيـــــتـــــهـــــا 

العائلية.

تزين جناح الفردان بأحدث المنتجاتتزين جناح الفردان بأحدث المنتجات
توقعات بإقبال كبير على ساعات ومجوهرات الشركة السويسرية العريقة
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ُصــّمــم بــعــض الــّســاعــات لــمــنــاســبــات مــحــّددة، 
والــبــعــض اآلخـــر لــيــتــمــاشــى مــع الــظــروف كــاّفــة 
وُزّودت  الـــجـــديـــدة.  «أوفــــرســــيــــز»  كـــســـاعـــات 
دون  لـــلـــتـــبـــديـــل  قـــابـــلـــة  بـــأحـــزمـــة  الـــمـــجـــمـــوعـــة 
بين  ما  تصاميمها  تجمع  كما  أداة،  إلى  الحاجة 

مناسبة  تصاميم  الرياضية،  واإلطاللة  األناقة 
العالم. حول  للّسفر  كذلك  الخاصة  للّسهرات 

المخّصصة   Overseas مجموعة  وتتمّيز  هذا 
لــلــمــســافــريــن بــتــصــمــيــم فـــريـــد يــجــّســد صــنــاعــة 
إطار  فمع  االستخدام.  سهلة  الراقية  الساعات 

ســــداســــي األطـــــــراف مــــع عــــقــــارب ومــــؤشــــرات 
تشّع  بــمــادة  ومطلية  مشطوبة  ذهبية  ســاعــات 
داخل  مصّنعة  حركات  إلى  إضافة  الظالم،  في 
الـــدار ومــصــّمــمــة لــتــوفــيــر ســالســة وســهــولــة في 
عيار  الــذهــب  مــن  مــتــأرجــح  وثــقــل  االســتــعــمــال، 

وســـوار  الــبــوصــلــة،  بــزهــرة  مــزّيــن  قــيــراطــاً   ٢٢
الحاجة  بــدون  وتغير  للتبديل  قابلة  حزامين 
أسلوب   Overseas ساعة  تجّسد  أداة،  أّي  إلى 
بــامــتــيــاز عــلــى الــعــالــم  مــنــفــتــحــاً  حـــيـــاة عــصــريــاً 

الواسع.

آفـــاقـــاً    Constantin Vacheron تــفــتــح    
لمحّبي  المخّصصة  الكالسيكية  لساعتها  جديدة 
استثنائية  تصاميم  خالل  من  العالم  حول  السفر 
حيث  للتبديل،  قابلة  أســـاور  بــأحــزمــة  متمّيزة 
بين  مــا  تجمع  جــديــدة  تصاميم   ٦ الـــدار  تعرض 

الرياضية. واإلطاللة  األناقة 
جلدية  بأحزمة  أوفرسيز  مجموعة  وتقترن 
من  مجموعة  وتقّدم  معدنية  وأساور  ومطاطية 

ومنحت  هــذا  األعــيــاد.  بموسم  الــخــاصــة  ـــوان  األل
قــصــوى  أولــــويــــة    Constantin Vacheron
تعديل  نظام  تطوير  خــالل  من  الــراحــة  لمفهوم 
ســهــل يــضــمــن اســـتـــقـــرار الـــســـاعـــات تـــمـــامـــاً عــلــى 

المعصم.
األقدم  الدار   Vacheron Constantin وتعد  
تاريخ  مــع  الراقية  الساعات  لصناعة  العالم  فــي 
٢٦٠ ســنــة مــتــتــالــيــة من  عــريــق يــمــتــد أكــثــر مــن 

في  لتتأّلق  مجّدداً  الشركة  وتعود  المبدع.  العمل 
الــذي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز  في  يُنّظم 

٢٥ فبراير.  ٢٠ إلى  من 
من  أكثر   Vacheron Constantin وتضّم    
أربــعــمــائــة عــالمــة عــالــمــيــة شــهــيــرة، إلـــى جــانــب 
مـــصـــّمـــمـــي مــــجــــوهــــرات مـــحـــّلـــيـــيـــن صـــاعـــديـــن، 
يـــعـــرضـــون أعـــمـــالـــهـــم الــمــتــقــنــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الفريدة. والقطع  المحدودة  اإلصدارات 
في   Vacheron Constantin دار    تــشــارك 
ــــفــــردان خــــالل مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات  جـــنـــاح ال
وتعتبر  عــشــرة  الخامسة  نسخته  فــي  والــســاعــات 
الـــــدار أبــــرز الــــوكــــاالت الــحــصــريــة لــمــجــوهــرات 
مجموعة  الــعــريــقــة  الــشــركــة  وتــطــرح  الـــفـــردان، 
تناسب  التي  الساعات  أرقى  من  ومميزة  فريدة 

األذواق. مختلف 

٦٦ تصاميم جديدة تجمع بين األناقة واإلطاللة الرياضية تصاميم جديدة تجمع بين األناقة واإلطاللة الرياضية
 أنــاقــة عــصــريـــة
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كتب ـ عاطف الجبالي:

عن   Girard-Perregaux دار   أعــلــنــت 
طـــرح  بـــعـــد    Laureato ـــمـــوديـــل  ال تـــقـــديـــم 
مــجــمــوعــة مــحــســنــة مـــن الـــكـــرونـــوغـــرافـــات. 
ويُظهر الموديل Laureato  مرة أخرى قوة 
األيقونية  الــســاعــة  هــذه  تصميم  فــي  وبــراعــة 
طبيعي  كامتداد   ١٩٧٥ عام  في  ُطرحت  التي 
التشكيلة  هــذه  مــن  الصبر  بــفــارغ  والمنتظر 

الرياضية بالغة األناقة. 
ساعات Laureato    مصممة لالستخدام 
الــيــومــي الــطــبــيــعــي والــمــتــســم بـــالـــراحـــة، يُــعــد 
ساعة   Laureato فــئــة  مــن  الــكــرونــوغــراف 
استثنائي  نــحــو  عــلــى  االســتــعــمــاالت  مــتــعــددة 
حيث إنها مكسوة بالكامل بالفوالذ أو الذهب 
الوردي ومتوفرة بجسم ساعة مقداره ٤٢ أو 
وتتميز  للميناء.  ألوان  بثالثة  وتتميز  مم   ٣٨

مناسبة  على  بقدرتها  الكرونوغراف  ساعة 
لها  يتعرض  التي  اليومية  األحــداث  جميع 

الرجل األنيق المتصف بذوق رائع، حيث 
إنها تتناسب مع جميع المالبس األنيقة 

أو غير الرسمية.
 Girard-Perregaux شـــركـــة  قـــامـــت 
حركة  بآلية  الــرمــزي  الساعة  جسم  بتزويد 
وهي  ذاتــي  بملء  تتميز  التي  الكرونوغراف 
ـــعـــداديـــن ومــــؤشــــر ثـــــــواٍن صــغــيــر  مـــجـــهـــزة ب
وكــــذلــــك وضـــــع لـــعـــرض الــــتــــاريــــخ. وتــتــمــيــز 
وتفعيل  كبير  طاقة  بمخزون  الكرونوغراف 
ضمان  وكذلك  بسالسة  االنضغاطية  األزرار 
روعــة  وتكتمل  أخــطــاء،  بــدون  الــوقــت  ضبط 

خــــصــــائــــص 
هــــــــــــــــــــــــذه 

الــســاعــة 

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 داخل شركة
 Laureato فئة  من  الكرونوغراف  ويأتي 
بالسمات الهائلة التي تتميز بها جميع  مزوداً 
هذه  وتعتمد  األخــرى.   Laureato موديالت 
السمات الحصرية على الجينات الوراثية التي 
التفاصيل  في  التطورات  ظهور  في  ساعدت 
روحها  في  تغيير  دون  تطوير  الجمالية، 
عاماً   ٤٣ ـــ  ال مـــدار  على  وذلـــك  األصــيــلــة 
 Laureato الساعة  تتميز  الماضية. 
بإطار مصقول ثماني الشكل مركب 
على علبة ساعة مدمجة، أي دون 
تتميز  كــمــا  حــلــقــات  أو  عـــــروات 
بـــســـوار مــعــدنــي يــشــكــل امـــتـــداداً 
وهــو  الــســاعــة،  لجسم  طبيعياً 
بذلك يمثل بحد ذاته عنصراً 

بالساعة. أصيالً  تصميمياً 
ــــســــوار  يـــتـــمـــيـــز هـــــــذا ال
حلقات  بــوجــود  المعدني 

بمظهر  ممشطة   H حــرف  شكل  على  ربــط 
المقببة  الربط  لعناصر  باإلضافة   ، الحرير 
والــمــصــقــولــة. ويـــؤدي الــتــفــاعــل بــيــن األســطــح 
الــمــصــقــولــة واألســــطــــح الــمــمــشــطــة بــمــظــهــر 
روعة  من  يزيد  ما  األنظار  لفت  إلى  الحرير 
يُبرز  فإنه  الــســوار،  هــذا  ارتــداء  وعند  الساعة. 
أهـــم الــســمــات عــلــى اإلطـــــالق وهــــي: ملمس 
ناعم ومرن على نحو استثنائي، حيث يجعل 
موديل Laureato الموديل المريح على نحو 

تام على أي معصم.
بــحــكــم   ،Laureato ســــاعــــة  وتــــتــــزيــــن 
 Clou» النعلية  المسامير  بفضل  تعريفها، 
وهي  للميناء،  الـــزاوي  لالتجاه   «de Paris
الصغيرة  الــهــرمــيــة  األشــكــال  مــن  مجموعة 
وتستقطب  الساعة  وجــه  تشغل  التي  الــبــارزة 
ـــاإلضـــافـــة إلــــى هــــذه الــعــنــاصــر،  الــــضــــوء. وب
تجاوز  فــي  يساعد   Laureato مــوديــل  فــإن 
الموديل  هذا  ويعد  الروحية.  الحاالت  جميع 
بسبب  وأنيقاً  لمتانته،  نظراً  رياضياً  موديالً 
للمناسبات  مصمم  فهو  الدقيقة،  التفاصيل 
الباعث  اليومي  باالرتداء  يتعلق  فيما  الكبيرة 
االستعماالت  تعددية  وتنبع  االسترخاء.  على 

هــــذه مـــن االنـــعـــكـــاس الــكــبــيــر عــلــى مــبــادئ 
الــهــنــدســة الــبــشــريــة واألســـلـــوب مــا أدى إلــى 
ظـــهـــور مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن إصـــــــدارات 

 . الكرونوغراف 
التصميم  مــع  يتأقلم   Laureato مــوديــل 
وأزرار  فـــرعـــي  مـــيـــنـــاء  بــــوجــــود  الـــمـــطـــلـــوب 
ـــوعـــة الـــــتـــــي يـــتـــمـــيـــز بــهــا  ـــن انـــضـــغـــاطـــيـــة مـــت
الجزء  تطور  وقد   .Laureato الكرونوغراف
ليشتمل   Laureato ساعة  لجسم  الخارجي 
منحنى  شكل  على  (كتفية)،  تــاج  واقية  على 
االنضغاطية.  األزرار  بسبب  طبيعياً  متشكلة 
أمـــا الــجــزء األخــيــر فــهــو ثــمــانــي الــشــكــل مثل 
الــــفــــص مــــا يـــخـــلـــق الـــــبـــــروز الـــــــذي تــدمــجــه 
طبيعية.  بسهولة   Laureato الكرونوغراف 
ويتزين الميناء، كما هو شأنه دائماً، بأشكال 
ويــأتــي   «Clou de Paris» نعلية  مسامير 
بخيارات ألوان فضية أو سوداء أو أزرق قاتم. 
الصغير  الــفــرعــي  والــمــيــنــاء  الـــعـــدادان  يتميز 
بوجود لمسات نهائية حلزونية والذي يضمن 
يحمالن  حــيــث  الــخــلــفــيــة،  مــقــابــل  تجليهما 
عقارب بسيطة ورفيعة ما يسهل من القراءة 

بدون التحميل الزائد على الميناء.

LaureatoLaureato  ت طلق ساعات      ت طلق ساعات    
 مزودة مزودة بآلية حركة الكرونوغراف



الخميس 6 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م١٠

..  مجوهرات األصالة واإلبداع..  مجوهرات األصالة واإلبداع



١١ الخميس 6 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م

رائدة صناعةرائدة صناعة
الســــاعـات الـفاخــرةالســــاعـات الـفاخــرة



اخلميس 6 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م١٢

مجوهرات مجوهرات liens de chaumetliens de chaumet غنية باإلحساس غنية باإلحساس



١٣ اخلميس 6 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م

مجموعة   مجموعة   Golden bridgeGolden bridge من                                                          تزين جناح الفردان
كتب ـ عاطف الجبالي:

تــــثــــري   :] ـ  الــــــــدوحــــــــة 
الــفــريــدة  مجموعتها   CORUM
والرمزية Golden bridge بعلبة 
والــتــي  الــشــكــل،  مستطيلة  جــديــة 
للمجوهرات  الفردان  جناح  تزين 
خـــالل الــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة 
من معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.
 ١٩٥٥ ســـنـــة  تــأســيــســهــا  ومـــنـــذ 
السويسرّية   الساعات  دار  انفردت 
في  استثنائّية  ببراعة   CORUM
مستلهمة  يـــد  ســـاعـــات  تــصــمــيــم 
مـــن مــفــاهــيــم مـــبـــدعـــة. وتــعــتــبــر 
الــوكــاالت  أبـــرز  أحـــد    CORUM
الــحــصــريــة لــشــركــة مــجــوهــرات 
الــــــــــفــــــــــردان، وتـــــــحـــــــرص الـــــــــدار 
تقديم  على  العريقة  السويسرية 
أبـــــــرز وأحــــــــدث مــنــتــجــاتــهــا فــي 
النسخة الرابعة عشرة من معرض 
والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
الــذي  الــفــردان  جناح  مظلة  تحت 
عالم  في  الصيحات  أحــدث  يضم 

المجوهرات والساعات.  
 وتعمل، الفردان للمجوهرات، 
عــلــى أوســـع نــطــاق لــتــقــديــم أرقــى 
إلـــى  الـــمـــجـــوهـــرات  و  الــــســــاعــــات 
شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مـــــن الــــســــوق 
المحليين،  السكان  بضم  القطري 
الــمــقــيــمــيــن و الــســيــاح لــعــمــالئــهــا. 
للمجوهرات  الــفــردان  وتــحــرص 
على توفير أعلى مستويات الجودة 
لنيل رضا عمالئها، و تأمين كامل 
احــتــيــاجــات كـــل الـــعـــمـــالء، الــذيــن 
بفضلهم حققت الفردان شراكات 
ـــاجـــحـــة مـــــع مـــعـــظـــم مــصــمــمــي  ن
األشهر  الــمــجــوهــرات  و  الــســاعــات 

في العالم. 
 وتــعــتــبــر مــجــوهــرات الــفــردان 
المجوهرات  شركات  أكبر  ضمن 

واستطاعت  األوســـط  الــشــرق  فــي 
من  بــدعــم  قــويــة  نتائج  تحقق  أن 
الــطــفــرة الــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تعيشها دولة قطر.
ماركات عالمية 

ويـــــضـــــم جـــــنـــــاح مــــجــــوهــــرات 
الــــفــــردان فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات أبــــرز 
الـــشـــركـــات حـــــول الـــعـــالـــم والـــتـــي 

تشمل:
مــن  ـــــعـــــد  وت  CHOPARD
أرقـــى شــركــات صــنــاعــة الــســاعــات 
الــســويــســريــة، وتــأســســت فـــي عــام 
أولـــيـــس  لــــويــــس  يــــد  عـــلـــى   ١٨٦٠
شــــوبــــارد فـــي مــديــنــة ســونــفــيــلــيــر 
بــســويــســرا. وتــوســعــت الــشــركــة في 
تصنيع الساعات الرياضية للرجال 
الثمينة  الــمــاســيــة  والــمــجــوهــرات 
لــلــنــســاء. تــتــمــيــز ســـاعـــات شــوبــارد 
المتناهية  والــدقــة  العالي  بـــاألداء 
ضــــمــــن أعـــــلـــــى مـــعـــايـــيـــر الــــدقــــة 
ومقاييس التقنية الحديثة وأرقى 

مواصفات الجمال.
 V A C H E R O N
ماركة  وهي     CONSTANTIN
العام  في  تأسست  عريقة  ساعات 
١٧٥٥ على يد مارك فاشيرون الذي 
كان حرفياً ورجل أعمال في الوقت 
نــفــســه، تــعــد مــن أقــــدم الــمــاركــات 
فــي تــاريــخ الــســاعــات الــســويــســرّيــة. 
 VACHERON تـــتـــوقـــف  ولــــــم 
اإلنـــتـــاج  عـــن   CONSTANTIN

حتى خالل الحروب العالمية.

CHAUMET
 Chaumet دار  وتـــأســـســـت     
فــي   ١٧٨٠ الــــعــــام  فــــي  الـــعـــريـــقـــة 
 Marie-Étienne باريس، على يد
على  التركيز  قــررت  التي   ،Nitot
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  تصميم 
بــدأوا  حرفياً  عشر  أربــعــة  برفقة 
ـــمـــمـــارســـة عـــمـــلـــهـــم فـــــي قــصــر  ب

 Pascal تحت إشراف Vendôme
.Bourdariat

تستمر  والــتــي    FABERGE  
ــفــاخــرة،  فـــي تــقــديــم الـــســـاعـــات ال
عن  النقاب  فابرجيه  كشفت  فقد 
الجديدة  الساعات  مــن  مجموعة 
معرض  خالل  والرجال  للسيدات 
المجموعة  وتشير  األخــيــر،  بــازل 
الجديدة من الساعات إلى التاريخ 

العريق لتلك الدار.
 FRANCK MULLER
صناعة  مــجــال  فــي  تتميز  والــتــي 
الــســاعــات بــإبــداعــاتــهــا الــتــي تجمع 
بين التصاميم العصرية والحركة 

المتقنة.
 GIRARD PERREGAUX
الشركات  أبـــرز  مــن  تعتبر  والــتــي 
الـــتـــي تـــغـــذي شــــركــــات الـــســـاعـــات 
المعقدة،  بالتربونات  السويسرية 
والتميز.  بالعراقة  الـــدار  وتشتهر 
أهم  أحد  لورياتو  ساعات  وتعتبر 
كشفت  التي  العصرية  الموديالت 

عنها الدار في الفترة األخيرة. 
ســطــع  حــــيــــث   NOUDAR  
البارعة  القطرية  المصممة  نجم 
ـــــفـــــردان مــــن خـــالل  ـــــور عـــلـــى ال ن
الــتــي   NOUDAR مـــجـــوهـــرات 
خالل  مــن  ليس  اســمــاً  لها  صنعت 
ذات  والمؤثرة  الجميلة  التصاميم 
الـــطـــابـــع الـــعـــربـــي فــحــســب ولــكــن 
مـــن خـــالل كــونــهــا مـــاركـــة دولــيــة 
فـــي عـــالـــم الـــمـــجـــوهـــرات عـــززت 
لؤلؤ  فـــذة  بجمالية  واســتــخــدمــت 
الــخــلــيــج الــطــبــيــعــي وقــدمــتــه من 
تضعها  الـــتـــي  الــتــشــكــيــالت  خــــالل 

وتقدمها للزبائن في كل مكان.
وتباع مجوهرات noudar اآلن 
والــواليــات  وفرنسا  بريطانيا  فــي 
وتستحوذ  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة 
منتجات NOUDAR التي تشارك 
المجوهرات  مــعــارض  كبري  فــي 

العالمية على اهتمام المشاهير.
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كتب ـ عاطف الجبالي:

عن  الــنــقــاب  ســـارتـــورو  مــجــوهــرات  كشفت 
معرض  ضمن  والجديدة  الفريدة  مجموعتها 
الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يقام في 
الدار  وتعرض   ، والمؤتمرات  المعارض  مركز 
الحصري  الوكيل  الفردان  جناح  في  منتجاتها 

للشركة.
وقال السيد أرتو أرتينيان، الرئيس التنفيذي 
لــمــجــوهــرات ســــارتــــورو: «مـــعـــرض الـــدوحـــة 
مهمة  فــرصــة  يمثل  والــســاعــات  للمجوهرات 

لعرض أبرز منتجاتنا» .
ولن تتمّيز تشكيلة «سارتورو» بمجموعتها 
أيّضا  ستتمّيز  بــل  فــقــط،  والملهمة  الــجــديــدة 
اّلتي  والفريدة  الكالسيكّية  مجموعتها  بتطّور 
تمّثل عالمتها التجارّية. ونتيجة لذلك، تحترم 
احتياجات  تلبية  بين  المثالّي  التوازن  سارتورو 
زبائنها، في حين ال تزال تترك الحرّية الكاملة 

للخيال واإلبداع.

سارتورو  دفعت  أخرى،  ولمّرٍة  العام  وهذا 
إبــداعــهــا لــخــلــق تــصــامــيــم خــيــالــّيــة بــالــتــحــالــف 
والحرفّية.  المبتكرة  األصلّية  تصاميمها  مع 
ونتيجة لذلك تحاكي تصاميم الدار منحنيات 

الجسد.
ومــــن جــانــبــه قــــال الــســيــد ســــارو أرتــيــنــيــان 
«ســارتــورو:»  لمجوهرات  اإلبــداعــّي  المخرج 
إنــه من دواعــي ســـرورّي كمصّمم أن أشــارك 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 
حيث الــبــراعــة والــجــودة هــي أعــلــى األولــويــات 

للمشترين».
وستتمّيز بعض تصاميم سارتورو الرمزّية 
مثل ، جايا، ريفييرا وبلوم بتطّوٍر ملحوظ، في 
بتصاميم  ســارتــورو  مجموعة  سترّحب  حين 

جديدة فريدة من نوعها.
الشركات  وتــحــرص 

الـــعـــالـــمـــيـــة 

عــــلــــى الــــمــــشــــاركــــة فــــــي مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
للمجوهرات والساعات ألهمية السوق القطري 
لديها  ما  أفضل  تعرض  أنها  كما  لها،  بالنسبة 
طرح  إلى  باإلضافة  وتصميمات  منتجات  من 
موديالت ألول مرة على مستوى العالم وقبل 

عرضها في المعارض الدولية األخرى.
ويــســاهــم مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات في دعم اقتصادنا الوطني وينعكس 
شـــركـــات  أداء  عـــلـــى  فـــقـــط  لـــيـــس  بـــاإليـــجـــاب 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فــقــط ولــكــن يــعــزز 
الــمــعــرض أيـــضـــا نــتــائــج الـــفـــنـــادق والــمــطــاعــم 
ووســــائــــل الــــمــــواصــــالت وشــــركــــات الـــطـــيـــران 
المهمة  االقــتــصــاديــة  القطاعات  مــن  وغيرها 
في الدولة. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات 
الحدث األبرز على رزنامة المعارض في قطر 

والمنطقة.

  تكشف عن مجموعتها الجديدة    تكشف عن مجموعتها الجديدة  
الدار تولي أهمية كبيرة بالسوق القطري
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

تــحــت رعــايــة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــداهللا بــن ناصر 
وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل  خليفة  بــن 
الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن 
محمد آل ثــانــي وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة، أمس 
األربـــعـــاء الــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة مـــن مــعــرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، الـــذي يتواصل 
 ٢٦ إلــى  والــمــؤتــمــرات  للمعارض  الــدوحــة  بمركز 

فبراير ٢٠١٨.
محمد  بن  جاسم  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  وقام 
آل ثاني بجولة في أروقة المعرض تعرف خاللها 
على أشهر الماركات العالمية المعروضة من قبل 

شركات قطرية وعالمية مشاركة في المعرض.
وأوضـــــح ســـعـــادة وزيــــر االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة، 
يعّد  المعرض:»  في  جولته  عقب  له  تصريح  في 
واحــداً  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
من أهّم وأبرز المعارض السنوية التي باتت تشّكل 
من  والدولّية  اإلقليمّية  الساحة  في  فارقة  عالمة 
خالل استقطابه عدداً كبيراً من أفخم دور العرض 
نسخة  وتشهد  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع  فــي  العالمية 
العام الحالي مشاركة أكبر من العالمات التجارية 

للمرة  استقطابها  يــتــّم  الــتــي  الــجــديــدة  والــشــركــات 
األولى».

الــمــعــرض  يكتسب  كــذلــك  ســعــادتــه:»  وأضــــاف 
باتت  حتى  العالمية،  السوق  في  لها  مثيل  ال  سمعة 
الرائع  الــحــدث  هــذا  إلــى  تتطلع  العالمية  الشركات 
للكشف عــن أحـــدث إصــداراتــهــا والــقــطــع الــفــريــدة 
من  عنها  الكشف  ليتّم  خصيصاً  أحضرتها  الــتــي 
والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  خــالل 
كما أن المعرض يشّكل نقطة جذب مهمة لمحبي 
الذين  المنطقة،  في  والساعات  المجوهرات  عالم 
يتطلعون الكتشاف كل ما يزخر به هذا العالم، إلى 
جانب ذلك شاهدنا الكثير من المعروضات النادرة 
التصميمات  بين  مــا  تجمع  الــتــي  الفنية  والــتــحــف 

التقليدية والحديثة بما يرضي مختلف األذواق».
الـــعـــام  نـــســـخـــة  وتـــشـــهـــد  ســــعــــادتــــه:»  وأردف 
القطريات  للمصممات  مميزة  مــشــاركــة  الــحــالــي 
منصة  لهن  الــمــعــرض  يــوفــر  حيث  للمجوهرات، 
فريدة لعرض إبداعاتهن بجانب العالمات التجارية 
العالمية المرموقة، األمر الذي سيساهم بدوره في 
اإلبداعية  المواهب  وتطوير  ودعم  الخبرات  تبادل 

الشابة بما يحقق لهن النجاح في المستقبل».  

ص١٢

وزير االقتصاد يفتتح معرض المجوهرات والساعاتوزير االقتصاد يفتتح معرض المجوهرات والساعات
تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء 
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أكثر من أكثر من ٢٠٢٠ شركة عالمية تشارك في جناح المجوهرات والساعات 
عبداهللا المفتاح: قمنا بجلب أرقى وأفضل الماركات والموديالت استعداداً للمعرض

ــــات عـــالـــمـــيـــة أكــثــر  ــــرك ـــاب ش ـــع ـــي ـــت ـــــرة الس ــــوات األخـــــي ــــســــن ــــي ال ـــد تـــوســـعـــات ف ـــه ـــاح ش ـــت ـــف ـــم جــــنــــاح مــــجــــوهــــرات ال

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــــال الـــســـيـــد عــــبــــداهللا الـــمـــفـــتـــاح، الــرئــيــس 
متفائلون  إننا  المفتاح،  لمجوهرات  التنفيذي 
الدوحة  معرض  من  عشرة  الخامسة  بالدورة 
باستعدادات  قمنا  ألننا  والساعات  للمجوهرات 
التجارية  الــعــالمــات  مــن  العديد  لتوفير  قــويــة 

الـــجـــديـــدة، وعـــددهـــا ٥ مــاركــات 
مـــــجـــــوهـــــرات إيـــطـــالـــيـــة 

متمّيزة،  وسويسرية 
ستنال  أنــهــا  أعتقد 

رّواد  إعــــــجــــــاب 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــرض 

أنها  خصوصاً 
قيمة  ذات 
كــــــبــــــيــــــرة 
ســـــــــــــــوف 
تـــــحـــــقـــــق 
تــطــلــعــات 
وأذواق 

د  ا رّو

المعرض كما سنعرض مفاجآت كما تعودنا كل 
قطعاً  المفتاح  مجوهرات  جناح  يضم  أن  عــام 
ثمينة تُعرض ألول مرة، لذلك يمكن القول إن 
جناح مجوهرات المفتاح يجلب أرقى وأفضل 
ومن  الثمينة  والقطع  والــمــوديــالت  الــمــاركــات 
هنا يأتي رواد المعرض ويجدون لدينا كل ما 
يبحثون عنه من روائع المجوهرات والساعات.

وأضاف المفتاح إن جناح مجوهرات المفتاح 
يــقــع عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة الســتــيــعــاب 
هناك  إن  حيث  الشهيرة  ماركاتنا 
تفضل  المصنعة  الشركات  بعض 
من  المعرض  في  معنا  التواجد 
خــــالل بــوتــيــكــات خــاصــة بهم 
لــيــقــومــوا بــعــرض مــوديــالت 
بــدأنــا  أن  ومـــنـــذ  جــــديــــدة، 
نـــســـتـــعـــّد لــــمــــعــــرض هــــذا 
هــنــاك  أن  نـــالحـــظ  ـــعـــام  ال
الشركات  من  كبيراً  إقباالً 
في  معنا  للمشاركة  العالمية 

هذا المعرض الممّيز.
وأشــــــــــــــــار إلــــــى 
الـــــدورة  هــــذه  أن 
ســـتـــكـــون مــن 
أنـــــــــــجـــــــــــح 

مــن قبل  ومــشــاركــة وإقــبــاالً  الــــدورات تنظيماً 
تتعّرض  الــذي  الجائر  الحصار  لتحدي  الـــزوار 
المجوهرات  ســوق  حجم  أن  خاصة  الــبــالد  لــه 
والـــســـاعـــات الــراقــيــة فـــي قــطــر يــحــظــى دائــمــاً 
حيث  والساعات  المجوهرات  عشاق  باهتمام 
تمتلك مجوهرات المفتاح أكثر من ٤٠ عالمة 
كبير  وعدد  سويسرية  عالمة  منها ٢٥  تجارية 

من العالمات اإليطالية.
بامتالكها  المفتاح  مــجــوهــرات  تتميز  كما 
مصنعاً خاصاً بها لصناعة األشياء المتميزة من 
للموصفات  وطبقاً  الطلب  حسب  المجوهرات 
العاملين  أمهر  المصنع  هذا  ويضّم  المطلوبة، 
فــي صــنــاعــة الــذهــب وأغــلــبــهــم مــن األجــانــب، 
حــيــث نــطــّور دائــمــاً مــن الــقــطــع الــجــديــدة التي 
في  وكــذلــك  محالتنا  سلسلة  فــي  عرضها  يتم 
معرض الدوحة للمجوهرات الذي نشارك فيه 
توسيع  األخــيــرة  السنوات  شهدت  وقــد  سنوياً، 
كل  من  أكبر  بشكل  المفتاح  مجوهرات  جناح 
واستقطاب  الــعــروض  ستتوّسع  وبالتالي  عــام 
مجوهرات  تميز  وحـــول  العالمية،  الــشــركــات 
الــمــفــتــاح فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فــيــه قطر 
الميادين  كل  في  ونموها  الحضارية  مسيرتها 
نموها  المفتاح  مــجــوهــرات  تــواصــل  والــحــقــول 
وانتشارها وتطورها حيث حرصت مجوهرات 
بماركات  القطرية  الــســوق  رفــد  على  المفتاح 
الساعات والمجوهرات الراقية والقطع النادرة 
من  أكثر  مظلتها  تحت  تمثل  اليوم  باتت  حتى 
التي  الماركات  عشرات  رغــم  عالمياً  اسما   ٤٠
يمكن أن نضيفها إلى مظلتنا فإننا منذ البدايات 

حرصنا على التميز واالنتقائية ودرسنا بعناية 
وقدرتها  وإمكانياتها  مــاركــة  كــل  متطلبات 

وحــجــم إبــداعــاتــهــا وتــمــيــزهــا حــتــى نجلب 
ألسواقنا كل ما هو رائع بكل المقاييس 

ألن المستهلك القطري أيضاً رائع 
بكل المقاييس.

وأضاف المفتاح إن هذه 
تحققت  الــتــي  الــنــجــاحــات 
خـــالل مــســيــرة مــجــوهــرات 

بــاإلنــجــازات  المكللة  المفتاح 
والـــتـــعـــب الــجــمــيــل جـــــاءت مع 

وأبناء  األهــل  أنهم  على  الزبائن 
ــا إلــيــهــم خــدمــات  الـــوطـــن وقــدمــن

مــا بــعــد الــبــيــع مــن صــيــانــة وضــمــان 
ــعــالــمــيــة وجـــــــودة ال  مـــواصـــفـــاتـــنـــا ال
ـــا كـــوادرنـــا  مــثــيــل لــهــا، حــيــث أوفـــدن
السويسرية  والــــورش  المصانع  إلــى 
وغيرها  والــفــرنــســيــة  واإليــطــالــيــة 
الكــتــســاب الـــمـــهـــارات والــخــبــرات 
الـــالزمـــة لــخــدمــة الــعــمــالء فنحن 

بأمانة  متطلباتهم  لعمالئنا  نــوّفــر 
ونزاهة.

ــــــــااتت عععععععــــــــــــااااااااالللللللـــــــــــــــــــــــممــــيييييـــــــــةةةةةة أأكككـــــــــــــــــــــثثثثثثثثثثـــــــــــــرررررررررررررر  ــــــــرررككك ـــاببب ششش عع

راركــات  مــ ،ة، وعـعــــدددددددههـــا ٥ الـــجـــديـــد
إإيـــــطـطـــــاـاللـــيـــةة ممممممممممممـــــــــــــــــــــــجـــــوهـــــراتت

ةزة،،، متميّي مم وسوسوسوسسوسوسوسويسرية
ستستستننالل أنـنــهـهــــاا أأععتقد 
ادد رورّواّ إعإعــــــــــــجـجـــــــــــابب
رـرـرضض ـــــــــــععـــــــــــــ ــــــــــــــــــمـمــ لالال
أأأننهنهاا خصخصخصوصوصوصاااًاً
ممممميميمةةةةةة قق ذتتاتات
رررـرـرـرـرةةة ككــــــبـبـــــــــــيـيـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـووـوـوـوففففففففف سســــ
ــــــقـقـققـقـقـقـــــــــــــــققق ــــــــححححححـحـحـــــ ـــــ تـتتتـتـ
تتتــــــــــطططططـططـلـلـلــــــععـعـعـاااـاـاـاـاتتتتت
ذذذأذأذأذأذوووووووواواواققققققق ووو
دددددددددد ا اّ اّ اّ اّ اّ اّ ااّ ّوّ رروررررورورورور

اتاح إنإنج جناححمجوهوهرات المفتاتاح وأأضضاففالالمفمف
كــبـبـــيــرة الســتـيـيــعــابب ممـمـسـسـســــااحاحــــةة عععــللــىى يـقـقــعع
هناك  إن  حيث  الالشهشهيريرةة ممااراركاكاتنا 
تفضفضل  اللمصصنعة  الشلشركات  ببعضعض 
منن المعرض  في  ممعنا  جاجدد التو
بهمم خ خــاصــةة خخــــاللالل ب بــوتــيـكـكــات
ـلـلللـيـيـيــقــومـوـوا ببــعــررض مــوديـيـالـالت 
ببــددأنأنأنــا  أن  ومـــنـــذ  جججــــــددديــــدة،
ذـذاا رـرضضهـــ دـّد لللــــمــــعـــ نـــســـتـتـــــعـعــ
هــنـنــاـاكك أنأن  نــــالالالالـالـالححـحــــظظظ ن  ن  ـــــعـعـــــامامم  الـل
الالشرشركاكاتتتتت ممنننن ً ًا ككبكبيريرراا إإقبقباالاالاالًًً

مم

ففييي معمعنانا ملممشاشاشاشاشارركركةةة لل ململمييةية لالالعاعا
هههذاذذا ا اللمعرعررضضضالالمممميّّيزز.

إلإلــــــــــىىىىى أوأوأأوأشششـشـــــــــــــــــــاـاررر
ـــــــدـدورورورورةةة الالالــــ هـههــــذـذهه أأننن
مم مــنن ـــــوونون سســـتتـــكـكـ
ـــحح ــــــــــــــــــججـجــــــــــــ أأنـنـــــ

اطاليلية. تات اإلإلي من العالم
بامتالكها المفتفتاحاح  مــجـجــوـوهـهــرات  تتمتميز  ككماما
م منن ةزة لالممتمي شألشياء  لصلصناناعةعة ا هبها خاصاصاً  مصنعاًً
لللموصفاتت وطوطوطبقبقاً لالطلطلب حسحسبب المججوهوهراراتت
االعاملينن مأمههههرر المصنصنعع ههذاذا  ويضيضمّم المطلطلوبة، 
ـــجـجـجــاـاـاـاـاـاننـبـب،، ألاألاأل م مــنن وووأأغــلــبــهــمم ا الــذـذهـهــبـب ـعــةـة فـيـي صــنــا
تتلتلتلتييييي ا اللـقـقــططـعـع ا الـلــجـجــديديــددة ااا ممـمـنـنـن د دائائــــمـمــاًً ن ننــــططــوـّورّر حــيـيــثـث

م ي

فيي ووكـكــذـذللـكـك  تالتالتنانا محمح لسلسلسلسسلةةة ففــيي اهاها ضرضرض عع ييتمتم
نشنشنشارارك فيهه ا الذلذلذللذلذيييي وجوجوهرهراتات ململم ممعرعرضضالدودوححة ل
توسيع خألخخألخــيـيـرـرـرةة اا االسلسنونوتات شهشهدتدت وقوقــدد سسنوياً، 
ككلل منمنمن أأكبكببرررر لكل ببش فمفمفتتاتاححح االال مجمجوهوهراراتتت ججناحح
وواساستقطاب الالـــعـعـــروضوض سستتوتوسّّسعع ووبابالتلتالالاليييييي ععــامام
جمجوهوهراراتت يميززز تت ووحـــولول ،ة، عععلعلعلعاالالميمي اا كركركــــاتاتات االـلــشـشــــ
قطقطرر ا الـــووقــتـت الــــذي تتـــواواصصـــل فــيــههه ااالـلـلـمـممــــفـفـفـتـتـتــــاحاح فـــــيـي
يديديننن ايايا الم كل  في  ونونموموهاها الحضضارية  ممسيسيسيررترتهها
نموههااااا الالمفتاح مـجـجــوهــررات تـتــوـواصــلل والـحـحــــققــول 
جمجوهوهراراتت و وتطورها حيثيث حرصت  وانتششارارهاها
رارككاتت بم القطرية  االــســوق  ررفــد  علىى فمفتتاحح ال
لالنادردرة لالقطقطع وجوجوههرات الرلراقيةية و واوالملم الساعاعاتت
ممنن أكأكثرثر هتها  مظظل تحت  متمتمثلثل  ويومم ال بباتت  حتىتى
التتيي الماماركركاتات  ععشرراتت رغرغــمم عاعالمياياًً ااسسما

مم
٤٤٠

نإننانا م منذنذ اللبدااداداداياياتت إلإلى مظمظلتلتنانا ف ن نضيضيفهاا نأن يمكن 

حتحقققت االـلــتـتــي  اللـــنـنــجـجــاحــاتات
مـمـجـجــووهــر مـمــسـســييـررـرةة خخخــــالالالـالالـالللل
بــاإلنإلنــج الالالمكمكمكلللة  الالمفمفتاتاححححح
اـا لالــجـجــمـمــيـيــلـل جــــ واواالـلـلــــتـتـــعـــببب
األهه هنهمم أأ ىلىلى ععع اااللزلزبابائنئنئن
ــا إلإلــيــه االـلـــوطوطـــنن ووو و وقـقـقــدـدـدمممـمــنـن
ب بــعــدد ا الـلـلـبببـبـبــــييـيــعـعـع مم مم مــــــننننصص مـمــاـا
اـاـالـلــمـم الــعععـ فـففـــــــاـاتـتـــنـنـــــاا ممـــوـوصاصــ
ممــــثثـثــيـيــل للــههــا،ا، ح حــــيـيــثـث أ
والــــو االلمصانعنع  إإللــى
والــفــر ووااإليـطـططــــالالالــــــييــةة 
اا ـلـلـــــمممـــهـ ا باب الالكــتــســ

ــمــاركــات العالمية والــمــوديــالت ــالل إنــتــقــاء ال نحن نــقــدم كــل مــا هــو رائـــع بكل المقاييس مــن خ

ـــــرة ـــــي
ودودرسرسنانا ب بعنعناياية  ية
وقوقدرردرتتهتهاا انيااتتهاا
هــا حــتـىـى نجلبب

المقاييييس 
ضاً رائع 

ذه 
تت

رات 
ـجـاـازازاتت
ممعع تءتءت ـا

اناءء ووأبأب هـهــلـل
خخــدـدممــاـاتت ــههــــمم
وضوضــمـاـانن صــيـــانانــةة
الال و وجـجـــــــــــــودودودةةةةةة مــيــة
ككـــواوادردررننننـننـنـنــــــا ـــااا  أأوفوفـــددننننن
لالسسويسريةة روررششش ـ
هرها وغي ــرننــســييـةـة 
ات خ وال ابب اللـلـــــمممـــههـــاارراتات
ن االــععــمــالء ف لـلــخـخــدمدمــةة اللـــالزالزممـــةة

مأمانانةة ب متطتطلبلباتهم  للعمعمالئالئنانانا نــوّفــر
ووننزهاهة.

ا ق ت اللإن نخ و رائـــعبكلالمقاييسسم

ـــاراراات والــخــبــرارات 
مالء فنحنحنحنحنن الال ة
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بـاري غاليــري.. ملتقـى الـروائــع العـالميــةبـاري غاليــري.. ملتقـى الـروائــع العـالميــة
لديها وكاالت عالمية حصرية فاخرة

ــة الكبرى ــي ــدول ــمــعــارض ال بــيــن ال ــات يــتــبــوأ مــكــانــة مــرمــوقــة عــالــمــيــاً  ــاع ــس ــقــواســمــي: مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات وال حــكــم ال

متابعـة - أحمـد شــرف:

تــــــشــــــارك بـــــــــاري غـــالـــيـــري 
قــطــر الــمــنــضــويــة تــحــت مظلة 
عــيــســى  أبـــــو  مــجــمــوعــة  إدارة 
الدوحة  معرض  فــي  القابضة 
لــلــمــجــوهــرات والـــّســـاعـــات في 
بجناح  عشرة  الخامسة  دورتــه 
رائـــــع يـــعـــّد أيــقــونــة الــمــعــرض، 
حـــــيـــــث الــــــمــــــوقــــــع الــــمــــتــــمــــّيــــز 
واأللــوان  الجّذابة  والــديــكــورات 
ـــة، وفــــــوق هـــــذا كــلــه  ـــعـــصـــرّي ال
تمتلك وكاالت عالمّية حصرية 
في  عالمّية  شهرة  ذات  فاخرة 
األسواق العالمّية، حيث الجودة 
والــفــخــامــة والـــرقـــي والــتــنــّوع 
والــّروائــع  الثمينة  والُمقتنيات 
باري  لــدى  الحصرية  العالمية 

غاليري قطر.
التقينا السيد حكم القواسمي 
ـــعـــام لــشــركــة بـــاري  الـــُمـــديـــر ال
غـــالـــيـــري قـــطـــر الـــــــذي صـــرح 
الــــدوحــــة  مــــعــــرض  إن  قــــائــــالً 
يشهد  والساعات  للمجوهرات 
ـــذهـــًال عــامــاً  ـــطـــّوراً كــبــيــراً وُم ت
الّتنظيم  حــيــث  مـــن  عـــام  بــعــد 
الُمشاركة  والشركات  واإلعــداد 
فــيــه ســــواء كــانــت الــعــالــمــيــة أو 
من  الكبير  واإلقــبــال  المحلّية 
على  التجارية  العالمات  ُكبرى 
الـــُمـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الـــحـــدث 
معرض  أن  ـــداً  ـــؤّك ُم الــّضــخــم، 
الدوحة للمجوهرات والساعات 
عالمّياً  مــرمــوقــة  مكانة  يتبوأ 
الُكبرى  الدولية  المعارض  بين 
كبير  عالمّي  باهتمام  ويحظى 
مـــــن شـــــركـــــات الـــمـــجـــوهـــرات 

الُكبرى،  والشركات  والّساعات 
التجارية  والعالمات  المصنعة 
الــــّشــــهــــيــــرة بــــالــــعــــالــــم، نــــظــــراً 
للسوق  والُمبهر  السريع  للتطّور 
لالنتباه،  الفت  بشكل  القطرّي 
مـــــا جـــعـــل مــــعــــرض الــــدوحــــة 
محط  والساعات  للمجوهرات 

أنظار العالم.
ـــــد حـــكـــم  ـــــســـــي وأوضـــــــــــــــح ال
الــــقــــواســــمــــي الـــــُمـــــديـــــر الــــعــــام 
لــشــركــة بـــــاري غــالــيــري قطر 
الُمشاركة  على  حريصون  أننا 
بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي هــــــذا الـــحـــدث 

الــّضــخــم إيـــمـــانـــاً مـــّنـــا بــأهــّمــيــة 
ومــــكــــانــــة الـــــمـــــعـــــرض، حــيــث 
نــعــرض مــجــمــوعــة مـــن أشــهــر 
والعالمات  العالمّية  الماركات 
المنتقاة بعناية فائقة ومعايير 
ـــمـــجـــوهـــرات  ـــة مـــــن ال ـــمـــّي عـــال
لتقديمها  خصيصاً  والــّســاعــات 
باري  وزبائن  المعرض  لــزّوار 

غاليري.
ـــنـــا  ـــقـــواســـمـــي إّن وأضـــــــاف ال
ما  كــّل  تقديم  على  حريصون 
هو جديد وُمتمّيز في األسواق 
الـــعـــالـــمـــّيـــة مــــن خـــــالل بــــاري 

وُمحّبيها  زبائنها  لكل  غاليري 
تشكيلة  نقّدم  حيث  قطر،  في 
مـــّرة  وألّول  تــعــرض  جـــديـــدة 
مــــــن هـــــــذه الــــــمــــــاركــــــات مــن 
ــــمــــجــــوهــــرات والـــــســـــاعـــــات،  ال
حـــيـــث تــــحــــرص مـــجـــوهـــرات 
مجموعة  تقديم  على  شينوي 
المجوهرات  أطقم  من  كبيرة 
ـــاً والــــتــــي يــتــّم  ـــي الــــجــــديــــدة كـــّل
الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا فــــي مـــعـــرض 
الــــــــــدوحــــــــــة لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات 
مجموعة  وكذلك  والــســاعــات، 
من  جــديــدة  وتشكيلة  كــبــيــرة 
الماركات  أشهر  من  الساعات 
الـــُمـــنـــتـــقـــاة بــمــعــايــيــر عــالــمــيــة 
ــايــة فــائــقــة أيــضــاً  دقــيــقــة وعــن
خالل  من  عنها  الكشف  سيتّم 

بالمعرض. جناحنا 
ومـــــــن أشـــــهـــــر الــــمــــاركــــات 
ــتــي تــقــّدمــهــا بــــاري غــالــيــري  ال
مــن الــمــجــوهــرات مــجــوهــرات 
شــيــنــوي الــتــي تــحــظــى بــإقــبــال 
ُمــــتــــمــــّيــــز وتــــعــــطــــي مـــعـــانـــي 
ــــــذوق  الـــفـــخـــامـــة والـــــرقـــــي وال
الساعات  أمــا  والتفّرد،  الرفيع 
 Fendi- Salvatore فـــهـــي: 
 Ferragamo- Davidoff-
 Gianto- Montegrappa-
 Tonino Lamborghini-
 Trussardi- Philippe

.Watch- Maserati
قطر  غاليري  بــاري  وتسعى 
والتي تقع تحت إدارة مجموعة 
تواصل  ألّن  القابضة  عيسى  أبو 
مسيرة نجاحاتها وتمّيزها في 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 

والّساعات.
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مجوهرات فرساي تشارك بجناح مميز وماركات جديدة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتمجوهرات فرساي تشارك بجناح مميز وماركات جديدة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
تعــرض سـاعـة «AERO WATCH» السـويسـريـة 

ــــه ــــق ــــأل وت نـــــجـــــاحـــــاتـــــه  ـــــل  ـــــواص ـــــي س ـــــرض  ـــــع ـــــم ال أن  تــــــؤكــــــد  الـــــــمـــــــؤشـــــــرات  كـــــــل  ــــــر:  ــــــجــــــاب ال حـــــســـــن 

المدير  الجابر  حسن  السيد  قــال 
الــعــام لــمــجــوهــرات فــرســاي إن كل 
الــمــؤشــرات تــؤكــد عــلــى أن الـــدورة 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن مـــعـــرض 
الـــــدوحـــــة الـــــدولـــــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
ناجحة  دورة  ســتــكــون  والــســاعــات 
ومــبــهــرة وهــــذا واضــــح مـــن خــالل 
تضافر جهود الجميع سواء الجهات 
أو  العارضة  الشركات  أو  المنظمة 
تواجد الشركات العالمية إضافة إلى 
رواد  من  كثيفا  حضورا  نتوقع  أننا 
ينتظرون  أصبحوا  الذين  المعرض 
لمشاهدة  كــبــيــر  بــشــغــف  الــمــعــرض 

الــــــــمــــــــاركــــــــات 

والــمــوديــالت الــجــديــدة خــاصــة أن 
الــمــعــرض كــل عــام يشهد تــطــورات 
جــــديــــدة وبــــــالــــــذات فــــي الـــجـــانـــب 
الــتــنــظــيــمــي والـــمـــعـــروضـــات األمـــر 
كل  إذن  دائــمــاً.  الــــزوار  يبهر  الـــذي 
األمـــــور تــســيــر نــحــو نـــجـــاح الـــــدورة 
أنه  خــاصــة  الــمــعــرض  مــن  الحالية 
مدى  على  متتالية  نجاحات  حقق 
مطمئنون  نحن  وبالتالي  عاماً   ١٥

على نجاح الدورة الحالية.
مــعــرض  أن  الـــجـــابـــر  وأضـــــــاف 
فــي  األكـــبـــر  اآلن  أصـــبـــح  الــــدوحــــة 
بمقاييس  األوســط  الــشــرق  منطقة 
عــــالــــمــــيــــة مــــــن حــــيــــث الـــتـــنـــظـــيـــم 
والــعــالمــات الــتــجــاريــة الــمــعــروضــة 
يتميز  الــتــي  ــنــادرة  ال والــقــطــع 
بـــــهـــــا مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
والــشــكــل الــعــام الـــذي يظهر 

به المعرض.
حسن  يوسف  السيد  وقــال 
الـــجـــابـــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــمـــجـــوهـــرات فـــرســـاي 
ــــا  ــــن ــــعــــدادات اســــت إن 
الحالية  لــلــدورة 
مــــن مــعــرض 
الــــدوحــــة 

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات بــدأنــاهــا 
ماركات  بجلب  قمنا  حيث  مبكراً 
ومـــــوديـــــالت جــــديــــدة أتــــوقــــع أنــهــا 
الــمــعــرض  رواد  إعــــجــــاب  ســـتـــنـــال 
هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــــمــــاركــــات 
الـــتـــي نــمــثــلــهــا فـــي قــطــر واألطـــقـــم 
الــمــجــوهــرات  مــن  بــهــا  تتميز  الــتــي 
الــكــالســيــكــيــة ولــهــا عــمــالؤهــا أيــضــاً 
الــجــنــاح  ديـــكـــورات  بتجهيز  وقــمــنــا 
والتي  فرساي  بمجوهرات  الخاص 
واإلبــداع  الجمال  دائماً  فيها  نراعي 

واإلبهار..
وأضــــــاف يـــوســـف قــــائــــالً: منذ 

الــدوحــة  مــعــرض  فــي  مشاركتنا 
للمجوهرات والساعات ونحن 

نضع ضمن خطتنا السنوية 
المشاركة في معرض 

الدولي  الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات 
والــــــســــــاعــــــات 

وهـــذا نــابــع من 
بأهمية  قــنــاعــتــنــا 

نظراً  المعرض  هذا 
لما يمثله من حضور 
الــذيــن  لــلــزوار  كثيف 
يــــــأتــــــون لـــمـــشـــاهـــدة 
كـــل جـــديـــد فـــي هــذا 
المعرض خاصة أن 
العالمية  الــشــركــات 
الـــمـــصـــنـــعـــة تـــقـــوم 

ومــاركــات  مــوديــالت  بتصنيع  دائــمــاً 
المعرض  في  مــرة  ألول  تعرض 
بــــالــــتــــالــــي فــــهــــو يـــمـــثـــل فـــرصـــة 

لــلــعــارضــيــن لــكــي يــعــرضــوا كل 
مـــا لــديــهــم مـــن مـــاركـــات 

ومـــــــوديـــــــالت وأيــــضــــاً 
فرصة للزوار لشراء 

كل ما يرغبون 
في اقتنائه.

ومــاركــات  يــالت 
المعرض  في 
ــمـــثـــل فـــرصـــة 

ي يــعــرضــوا كل 
 مـــاركـــات 

وأيــــضــــاً 
لشراء 

ن 

واإلبــداع  مال 

 قــــائــــالً: منذ 
الــدوحــة  رض 

عات ونحن 
لالسسنوية  ا 

رض 

من 
همية 

نظراً  ض 
من حضور 
الــذيــن  زوار 
لـــمـــشـــاهـــدة 
ديـــد فـــي هــذا 
ضخاصة أن 
العالمية  كــات 
ـــعـــة تـــقـــوم 

م
والــعــالمــات الــتــجــاريــة الــمــعــروضــة 
يتميز  الــتــي  ــنــادرة  ال والــقــطــع 
بـــــهـــــا مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة 
والــشــكــل الــعــام الـــذي يظهر 

به المعرض.
حسن  يوسف  السيد  وقــال 
الـــجـــابـــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــمـــجـــوهـــرات فـــرســـاي 
ــــا  ــــن ــــعــــدادات اســــت إن 
الحالية  لــلــدورة 
مــــن مــعــرض 
الــــدوحــــة 

للم
نض
الم
الد
لــلــم
وال
وه
قــن
هذ
لما
كثي
يــــــأ
كـــل
الم
الــش
الـــم
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محمد: السيد  - محمد  متابعة 

الرئيس  العمادي  أحمد  السيد  قــال 
الزرقاء  الماسة  لمجوهرات  التنفيذي 
ــلــمــجــوهــرات  ل الــــدوحــــة  مـــعـــرض  إن 
ــــســــاعــــات فــــي نـــســـخـــتـــه الـــخـــامـــســـة  وال
بــكــل  نــاجــحــة  دورة  ســيــكــون  عـــشـــرة 
الــمــقــايــيــس، ألنـــهـــا تـــأتـــي فـــي ظـــروف 
نعمل  أن  عــلــيــنــا  وبــالــتــالــي  الـــحـــصـــار، 
جــاهــديــن إلنــجــاح 

تطوراً  هناك  أن  خاصة  الــدورة،  هذه 
التنظيم  حــيــث  مــن  لــلــمــعــرض  دائـــمـــاً 
المشاركة  الجهات  وحجم  والتصميم 
المعرض  استطاع  حيث  المعرض،  في 
الــــمــــعــــارض  أفــــضــــل  مـــــن  ــــكــــون  ي أن 
المجوهرات  مــجــال  فــي  المتخصصة 
والساعات على ُمستوى منطقة الشرق 
األوســـــــط، وعـــلـــيـــه فــالــجــمــيــع لــديــهــم 
الحالية  النسخة  تكون  أن  على  إصــرار 

من أنجح الدورات.
جــــنــــاح  إن  الــــــعــــــمــــــادي  وأضــــــــــــاف 
ـــمـــاســـة الـــــزرقـــــاء هـــذا  مــــجــــوهــــرات ال
الــعــام ســيــعــرض عــــدداً مــن الــمــاركــات 
والـــمـــوديـــالت الـــجـــديـــدة الــتــي تــعــرض 
الـــمـــاركـــات  إلـــــى  إضــــافــــة  مــــــّرة  ألول 
قطر،  فــي  نمثلها  الــتــي  والــمــوديــالت 
ُمبيناً أن جناحنا في المعرض دائماً 
يزخر بالماركات والموديالت التي 
وأذواقهم،  العمالء  تطلعات  تلّبي 
ألنـــنـــا نـــرّكـــز دائــــمــــاً عــلــى انــتــقــاء 
الــــمــــاركــــات والــــمــــوديــــالت الــتــي 
تــتــمــاشــى مـــع الـــــذوق الــقــطــرّي 
خبرتنا  خـــالل  فــمــن  الــرفــيــع، 
عــــبــــر الـــــســـــنـــــوات الـــمـــاضـــيـــة 
تــمــكــنــا مـــن جــلــب الــمــاركــات 
والـــقـــطـــع، ولـــذلـــك تــركــيــزنــا 
ينصّب على كل ما هو ُمفيد 

من  احتياجاتهم  نتفّهم  ألننا  للزبائن، 
والساعات. المجوهرات 

إّن  قـــــــائـــــــًال  ــــــعــــــمــــــادي  ال ومــــــضــــــى 
اســــتــــعــــداداتــــنــــا لـــمـــعـــرض هــــــذا الـــعـــام 
بجلب  قمنا  إنــنــا  حــيــث  ُمــبــّكــراً،  بـــدأت 
مـــــاركـــــات ومــــــوديــــــالت جــــديــــدة مــن 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات ورّكــزنــا على 
للماركات  إضافة  لتكون  جيداً  انتقائها 
ــيــه ســــوف يجد  ــقــديــمــة لـــديـــنـــا، وعــل ال
إليه،  يتطلعون  ما  كــّل  المعرض  زّوار 
كـــمـــا ســــُيــــشــــارك مــــن خـــــالل جــنــاحــنــا 
عـــــدٌد مـــن أصـــحـــاب الـــمـــاركـــات الــتــي 
بتصنيع  قاموا  حيث  قطر،  في  نمّثلها 
لمعرض  خــصــيــصــاً  جــديــدة  مــوديــالت 

نجاح  على  يؤّكد  الــذي  األمــر  الــدوحــة، 
مــعــرض الـــدوحـــة وقــنــاعــة الــشــركــات 
الــعــالــمــيــة بــالــتــواجــد فــيــه، وأعــتــقــد أن 
دليل  أكــبــر  العالمية  الــشــركــات  تــواجــد 
عــلــى نــجــاح الــمــعــرض، ذلـــك أن هــذه 
الــشــركــات ال تــتــحــّمــس لــلــُمــشــاركــة إال 
السنوات  وفي  الّناجحة،  المعارض  في 
األخــــيــــرة اســـتـــطـــاع مـــعـــرض الـــدوحـــة 
الـــدولـــي لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات أن 
يجذب المزيد من الشركات العالمّية.

وقــــال الــعــمــادي أتـــوّقـــع فــي الــــدورة 
جداً  نشطة  المبيعات  تكون  أن  الحالية 
من واقع أن الجميع لديه رغبة شديدة 

في استمرارية نجاح المعرض.

جناح مجوهرات الماسة الزرقاءجناح مجوهرات الماسة الزرقاء
يزخر هذا العام بالماركات الجديدة يزخر هذا العام بالماركات الجديدة 

أحمد العمادي:

ـــــــرز الــــمــــاركــــات الـــجـــديـــدة ــي أهــــــّم وأب ــق ــت ــن ــا ن ــن ــل ــجــع خـــبـــراتـــنـــا الـــمـــتـــراكـــمـــة ت
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فيفتي ون إيست يحتفل بأعوام من النجاح والتألق فيفتي ون إيست يحتفل بأعوام من النجاح والتألق 
في معـرض الـدوحـة للمجـوهـرات والسـاعـاتفي معـرض الـدوحـة للمجـوهـرات والسـاعـات

متجر  إيست،  ون  فيفتي  يواصل 

قــطــر الــمــفــضــل، حـــضـــوره الــنــاجــح 

للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 

مجموعة  لزواره  ليقدم  والساعات 

والساعات  المجوهرات  من  واسعة 

تتميز  الــتــي  والــحــصــريــة  الــفــاخــرة 

والمنفرد. الرفيع  بالذوق 

في  إيــســت  ون  فــيــفــتــي  ويــســجــل 

الدوحة  معرض  في  مشاركاته  كل 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات تــألــقــاً 

األمــثــل  الــوجــهــة  يعتبر  حــيــث  الفــتــاً 

واألفـــــضـــــل لـــلـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة 

الـــعـــالـــمـــيـــة الــــفــــاخــــرة والـــخـــدمـــة 

الــمــثــالــيــة واألجـــــواء الــســاحــرة الــتــي 

لهم  وتــوفــر  العمالء  تطلعات  تلبي 

متطلباتهم.  جميع 

وســيــنــتــقــل الـــــــزوار فـــي فــبــرايــر 

ــــعــــام فــــي رحــــلــــة مــن  مــــن هـــــذا ال

العالمات  أهّم  مع  والسحر  الجمال 

فيفتي  جناح  في  العالمية  التجارية 

رولــكــس،  ضمنها  ومــن  إيــســت  ون 

بـــوشـــرون،   ،CHANEL شــانــيــل 

كريستيان  شــيــروتــي،  بــريــمــونــت، 

ــــد فــرانــســيــس،  ــــارد، ديـــكـــن آن ــــرن ب

فلمنك من طرفة عيتاني، ساعات 

غس،  نيويورك،  جينيت  سي،  جي 

آنــــد  مــــــــوزر  إتــــــش  الروش،  جـــــي 

مازيراتي،  لوبيبيه،  هيوب،  ســي، 

وولــف،  تـــودور،  بــانــدورا،  نصولي، 

وزيادس. توفنكجيان،  إيفان 

ــــداهللا  ــــد بــــــــدر عــــب ــــســــي وقــــــــــال ال

اإلدارة  مجلس  رئــيــس  الـــدرويـــش، 

فيفتي  لشركة  التنفيذي  والــمــديــر 

ون  فــيــفــتــي  ــتــمــتــع  إيــــســــت: ”ي ون 

مــن الــخــبــرة في  إيــســت بـــ ٧٠  عــامــاً 

قطر،  في  الفاخرة  التجزئة  ســوق 

وقــد أثــبــت ســجــالً حــافــالً فــي عالم 

يقدم  حيث  والساعات  المجوهرات 

الساعات  أنواع  أفخر  نسخة  كل  في 

ـــطـــالقـــة  والـــــمـــــجـــــوهـــــرات مــــنــــذ ان

المعرض. وكوننا المتجر األول في 

تجارية  عالمات  يقدم  الــذي  قطر 

راقـــيـــة مــنــذ أواخـــــر األربــعــيــنــيــات، 

لتجارة  جديدة  أسساً  وضعنا  فقد 

القّيمين  لعمالئنا  ووفرنا  التجزئة 

ـــــدة وغـــيـــر  ـــــجـــــارب تـــــســـــوق فـــــري ت

مـــســـبـــوقـــة. ونـــفـــتـــخـــر بــمــشــاركــتــنــا 

ــقــويــة فـــي مــعــرض  ومــســاهــمــتــنــا ال

الدوحة للمجوهرات والساعات في 

نسخته الخامسة عشر مع العالمات 

مّما  نمثلها  التي  العريقة  التجارية 

يـــؤكـــد ثــقــتــهــم بــفــيــفــتــي ون إيــســت 

في  الفاخرة  التجزئة  قطاع  وبنمو 

قطر».

الممثل  إيست  ون  فيفتي  ويعتبر 

 ١٩٥١ عام  منذ  لرولكس  الحصري 

حــيــث ســيــبــهــر الـــــــزوار بــتــصــامــيــم 

 .٢٠١٧ وورلــــد  بــــازل  مـــن  جـــديـــدة 

ومــــن اإلصــــــــدارات الــمــمــيــزة لــهــذا 

ـــســـتـــر بـــربـــتـــشـــوال ســي  الــــعــــام «أوي

ــالــذكــرى  دويــــلَــــر» الـــتـــي تــحــتــفــي ب

األولـــى  لــلــمــرة  وتــضــيــف  الخمسين 

التاريخ،  لتكبير  سايكلوبس  عدسة 

باإلضافة إلى إصدار تشيليني مون 

فــايــز: الــتــي تــضــم عــرضــاً حــصــريــاً 

عند  أزرق  قرص  مع  القمر  لدورة 

الساعة ٦ بحيث يمثل القمر الكامل 

مصنوعة  كاملة  دائـــرة  خــالل  مــن 

ـــنـــيـــزك والــقــمــر  مــــن قـــطـــع مــــن ال

الـــجـــديـــد الــمــمــثــل بــــدائــــرة فــضــيــة 

مفرغة.

بدورها تحتفل بوشرون بذكرى 

الفعاليات  من  بسلسلة  للدار  ال١٦٠ 

يناير  فــي  بـــدأت  الــعــام،  مـــدار  على 

بــــإطــــالق مـــعـــرض «فــــانــــدورامــــا» 

لتاريخ بوشرون واسم الدار  تقديراً 

الــشــهــيــر فــي ســاحــة فـــانـــدوم. وفــي 

مــعــرض الــمــجــوهــرات، ســتــعــرض 

إضــافــات ســاحــرة جــديــدة لكل من 

مــجــمــوعــة كــاتــر وســيــربــون بــويــم، 

فريدة  وقــطــع  تريومفانت  ونــاتــور 

من مجموعة المجوهرات الفاخرة 

«إيــفــيــر أمــبــيــريــال». وتــقــدم الــدار 

أيـــضـــا فــــي هـــــذا الــــعــــام مــجــمــوعــة 

على  الملونة  األحــجــار  مــن  خــاصــة 

قطع بوشرون الراقية.

 CHANEL تـــــقـــــدم  شــــانــــيــــل 

مجموعة  الــفــاخــرة  لــلــمــجــوهــرات 

الـــمـــســـتـــوحـــاة    Flying Cloud

ـــيـــخـــت الـــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــى  مــــن ال

هــذه  الـــثـــانـــي.  ويــســتــمــنــســتــر  دوق 

وعــرض  اخــتــراع  تعيد  المجموعة 

وضــرورة  بساطة  األكثر  العناصر 

ــلــحــيــاة فـــي الـــبـــحـــر: الـــعـــوامـــات،  ل

والــحــبــال الــمــصــنــوعــة مــن الــذهــب 

والـــمـــاس، والـــمـــراســـي الــمــصــنــوعــة 

مــن الــذهــب األبـــيـــض، واألشــرعــة 

المجموعة  تــقــدم  كما  الــبــوصــالت. 

ـــة الــمــالبــس  اخـــتـــالفـــات فـــي خـــزان

الـــصـــيـــفـــيـــة، والــــتــــي مــــن خــاللــهــا 

وانــتــقــاء  الــحــركــة  حــريــة  تستكشف 

تطفو  كــأنــهــا  يــبــدو  الــتــي  الــمــالبــس 

المصورة  والجدائل  الجسم.  حــول 

 marine الــمــبــحــريــن  أزيـــــاء  عــلــى 

الــمــوجــودة  واألزرار   uniforms

 sailor’s الــبــحــاريــن  ســتــرات  على 

شــانــيــل  ســـتـــعـــرض  كـــمـــا   .jacket

 CODE” ســــاعــــة   CHANEL

المشبك  من  المستوحاة   “COCO

 ،  ٢٫٥٥ لــحــقــيــبــة  الــمــبــّطــن   clasp

شانيل  مــدمــوزيــل  أنــشــأتــهــا  والــتــي 

يــزيــن  الـــــذي   ،١٩٥٥ فــبــرايــر  فـــي 

 CODEقلب الساعة. و تأتي ساعة

وأسلوب  لقصة  COCO  تكريما 

والتي   CHANEL شانيل  ونظرة 

تحمل رموز التجديد. كما ستعرض 

مــجــمــوعــة مـــن   Camélia ســاعــة 

 Les Éternelles de CHANEL

 Premiére Boy Arty وســاعــة   ،

 Brins de وفــصــل   Diamonds

 Les مــجــمــوعــة  مــن   Printemps

.Blés de CHANEL

من  مجموعة  تــودور  وستعرض 

اإلصـــــــــدارات الـــجـــديـــدة مـــن بـــازل 

هريتيج  ضمنها  من   ٢٠١٧ وورلــد 

بــــالك بــــاي كـــرونـــو حــيــث أضــافــت 

متوقع  وغير  جديداً  عنصراً  تودور 

غواصين  ســاعــة  تحويل  خــالل  مــن 

بالغوص.  خــاّص  كــرونــوغــراف  إلــى 

هريتيج  ساعة  تــودور  تعرض  كما 

بــالك بــاي أس آنــد جــي وهــي أول 

تقدمها  والذهب  الفوالذ  من  ساعة 

العالمة.

خــــــــــالل هــــــــــذه الـــــنـــــســـــخـــــة مـــن 

إيست  ون  فيفتي  يقدم  المعرض، 

إصــــــدار مـــحـــدود مـــن إتــــش مـــوزر 

سمول  ”فنتشورير  لساعة  سي  آند 

سكوندز“ كتحية لدولة قطر. وقد 

هذه  مــن  فقط  قطع   ١٠ إنــتــاج  تــّم 

الفوالذ  من  بعلبة  تأتي  التي  الساعة 

٤٣ مــــم، ومـــيـــنـــاء بــالــلــون  بــقــيــاس 

العلم  لــون  ليعكس  الــقــاتــم  العنابي 

على  قطر  كلمة  كتابة  مع  القطري 

كاليبر  الــســاعــة  وتحمل   .٦ الــســاعــة 

ميكانيكية  حــركــة  مــع   HMC٣٢٧

مـــن الـــفـــوالذ وحـــــزام كــــودو أســـود 

صلب.  ومشبك 

ويفتخر فيفتي ون إيست برعاية 

مـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 

هذا  األولـــى  نسخته  فــي  والــســاعــات 

الـــعـــام ونــســخــتــه الــثــانــيــة فـــي الــعــام 

الــمــقــبــل، والــــذي يــقــيــمــه الــمــعــرض 

ويــضــم نـــــدوات وحــلــقــات نــقــاشــيــة 

لــــخــــبــــراء وشـــخـــصـــيـــات مـــعـــروفـــة 

فــــي عـــالـــم صـــنـــاعـــة الـــمـــجـــوهـــرات 

والـــســـاعـــات. يــوفــر الــمــنــتــدى رؤيـــا 

فـــريـــدة لــخــبــراء الــصــنــاعــة ويــقــدم 

لــعــشــاق الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 

مــلــتــقــى مــحــتــرف عــالــي الــمــســتــوى 

خبراء. بقيادة 

ــــــــدوحــــــــة  ــــــــقــــــــام مــــــــعــــــــرض ال ي

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مـــن ٢١ 

قبل  مــن  ويــنــظــم  فــبــرايــر   ٢٦ إلـــى 

مركز  فــي  للسياحة  العامة  الهيئة 

الــدوحــة لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات. 

 ٤٠٠ يـــضـــم الـــمـــعـــرض أكـــثـــر مــــن 

عــالمــة تــجــاريــة مــن أكــثــر مــن ١٠ 

من  فاخرة  تشكيلة  ويعرض  بلدان 

من  والمعاصرة  الكالسيكية  القطع 

عالمات تجارية عالمية. إلى جانب 

نسخته  فــي  الــمــعــرض  يضم  ذلـــك، 

الــخــامــســة عــشــر تـــجـــارب جــديــدة 

عــمــل  وورش  نــقــاشــيــة  وحـــلـــقـــات 

والساعات. للمجوهرات 



٧ الخميس 6 جمادى آالخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م

نمط جريء وجذاب  من 
Versus Versace

إن مجموعة الساعات  Versus Versace تعكس نمط العالمة التجارية ويقترن 
بمسامير  ملحوظة  بــجــرأة  يتزين  الـــذي  والــجــامــح  والــجــذاب  الــجــريء  شكلها  بها 
وسحابات ودبابيس السالمة، فضالً عن رمز Versus المميز على شكل رأس أسد. 
تخضع  وهي  جاذبة،  وأضــواء  التقنية  عالية  خامات  من  المجموعة  تصنيع  وتم 
لعملية منظمة تنشئ العديد من خطوط اإلنتاج التي تتطور باستمرار كما تمثل كل 
يجرؤون  الذين  ألولئك  اإلثــارة  من  ولمسة  حديث  طراز  ذاتها  في  إكسسوار  قطعة 

اقتنائها.عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
الذلذييين لوللولئكئكئكئكئك  ألألألألأل ةرةرة اإلاإلثثـاـا ممنننن ووولملمسةسةة ثيثييثيث ححد طرارارازززز ذذاتاتهها  فيفي كإكسسسسواوارر قطعةة

اقتقتنانائهئها.ا.عـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى

وووييققيققترترترنننن يةيةييةية
ييمييررررر بببمممساساساسا ةةة
 ر ررأسأأس أ أ أسسد..
ضخضضخضخضعععع تتت ييهيهي
تمتممثلثل كللل مممااا
وؤوؤوؤونننن يجرجرجرجر ي  نن

Alpina .. رائدة الساعات الرياضية السويسرية 
صناعة  رائـــدة  تعتبر  الــثــالثــيــة،  بعالمتها   Alpina ســاعــات  مــشــهــورة 
لها،  مقرا  السويسرية  جنيف  مدينة  من  تتخذ  التي  السويسرية  الساعات 
ما  إلى  الساعات  صناعة  في  تاريخها  يعود  حيث   ،١٨٨٣ عام  في  تأسست 

١٣٠ سنة. يزيد عن 
مصدراً  وكــان   Alpina السويسرية،  الساعات  صناعة  في  الريادة  تحتل 

في  الــدخــول  واستطاعت  واإلبــتــكــارات،  اإلخــتــراع  بـــراءات  مــن  كبير  لعدد 
مفهوم صناعة الساعات السويسرية الرياضية، كما نعلمها اليوم، لما كانت 
Alpina تقتدي بتقاليدها الطويلة في مجال االبتكار، فقد قامت في عام 
فئة  خلق  مما   ،  Horological Smartwatch ساعة  أول  بــإدخــال   ٢٠١٥

جديدة من الساعات في صناعة الساعات السويسرية.

انطباعاتي األولية عن معرض الدوحة للمجوهرات رائعة كأول مرة أشاركانطباعاتي األولية عن معرض الدوحة للمجوهرات رائعة كأول مرة أشارك
جو لحود:

مـــــرة ألول  ـــــــدة  جـــــــدي ــــــــات  ــــــــارك م ــــــعــــــرض  ي وأوالده  الــــــشــــــمــــــالن  مـــــــــــــرزوق  شــــــركــــــة  ــــــاح  جــــــن

متابعة - محمد السيد محمد:

لشركة  التنفيذي  الرئيس  لحود  جــو  السيد  قــال   
مرزوق الشمالن وأوالده إن افتتاح الدورة الخامسة 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
ــــذي يــعــطــيــنــا مـــؤشـــراً عــلــى أن  كــــان رائـــعـــاً األمــــر ال
هذا  الـــــدورات،  أعــلــى  مــن  ستكون  الحالية  الــــدورة 

عــن انــطــبــاعــاتــي األولــيــة عــن الــمــعــرض بــاعــتــبــار أن 
توليت  أن  منذ  األولـــى  لــي  بالنسبة  المشاركة  هــذه 
أن  رغــم  الــشــمــالن  مـــرزوق  شــركــة  فــي  المسؤولية 
في  المعرض  بــدايــة  منذ  شــاركــت  أن  سبق  الشركة 
أستطيع  األولــى  مشاركتي  وبحكم  الــدورات  معظم 
الـــقـــول أنــنــي انــبــهــرت بـــاإلعـــداد والــتــنــظــيــم الــراقــي 
لــمــعــرض الـــدوحـــة، فــمــن أول وهــلــة أدركــــت أنني 

أنني شاهدت  متواجد في معرض عالمي خصوصاً 
قبل ذلك معارض كثيرة ومتعّددة من خالل عملي 
في مجال المجوهرات والساعات، كل ذلك جعلني 

مطمئناً إلى حد كبير بنجاح هذه الدورة.
 أمـــا بــالــنــســبــة لــجــنــاح شــركــة مـــــرزوق الــشــمــالن 
مميزاً  جناحاً  يكون  أن  على  حرصنا  فقد  وأوالده 
الماركات  ومع  للشركة  العريق  التاريخ  مع  يتماشى 

والـــمـــوديـــالت الــعــالــمــيــة الــتــي تــقــوم بــعــرضــهــا على 
في  كبير  الشمالن  مرزوق  فاسم  المعرض  جمهور 
وفي  أيــضــاً.  السنوات  عــشــرات  منذ  القطري  الــســوق 
مــاركــات  بجلب  قمنا  للمعرض  اســتــعــداداتــنــا  إطـــار 
جــديــدة تــعــرض ألول مـــرة، وأعــتــقــد أنــهــا ستحوذ 
خبرتي  خــالل  فمن  الــمــعــرض،  رواد  إعــجــاب  على 
المتواضعة عن السوق القطري إال أن ما لفت نظري 

ومحبو  عشاق  بها  يتمتع  التي  الواسعة  الثقافة  هــو 
المجوهرات والساعات في السوق ومعرفتهم بأدق 
التعامل  عملية  يسّهل  ذاتــه  حد  في  وهــذا  التفاصيل 
الشرح  عملية  من  الكثير  علينا  ويوفر  الزبائن  مع 
القطع  لقيمة  الــفــاهــم  الــزبــون  إن  حيث  واإلقـــنـــاع، 
على  وهــو  أريحية  بكل  احتياجاته  يشتري  يجعله 

دراية بكل تفاصيلها.
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متابعة ـــ محمد العشري:

تــحــت ســقــف جــنــاح مــجــوهــرات الــمــاجــد تحتفل 
العشرين  بــالــذكــرى  الــعــام  هـــذا   Philippe Patek
التي  الديناميكية،  الرياضية   Aquanaut لمجموعة 
ظــهــرت للمرة األولـــى فــي بـــازل. فــي الــعــام الخاص 
 Aquanaut الجديد  الكود  ومــع  السنوية،  بالذكرى 
٥١٦٨G ساعة للرجال من الذهب األبيض عيار ١٨ 
على أناقة المعدن  رائعاً  قيراطاً، تقدم الشركة دليالً 
الوعرة  الساعة  هذه  مثل  جمال  يكمل  وكيف  النبيل 
 ٢٠١ عمق  حتى  للماء  مقاومة  بالتأكيد،  الــذكــوريــة 

متر.
إحـــيـــاًء لــلــذكــرى الــعــشــريــن لــلــنــجــاح االســتــثــنــائــي 
لسلسلة Aquanaut ، تقدم Philippe Patek الكود 
الذهب  من  للرجال  يد  ساعة  أول  الجديد.   ٥١٦٨G
ملم،   ٤٢ البالغ  بقطرها  قــيــراطــاً.   ١٨ عيار  األبــيــض 
يحتفى  تركيبها  الخط.  هــذا  في  موديل  أكبر  فهي 
نفس  من   ١٩٧٦ لعام  األصلية   Nautilus بساعة
يزال  وال  بـ»جمبو»  يلقب  كان  الــذي  الحجم 
جامعي  بين  االســم  بهذا  اليوم  إليه  يشار 
الـــســـاعـــات. الــجــديــد كـــذلـــك: الــمــيــنــاء 
األزرق بلون الليل الذى يتحّول إلى 
الداكن بالتدّرج إلى األسود عند 
المنقوش  بــنــاؤهــا  الـــحـــواف. 
بــــدقــــة يـــمـــّهـــد الـــطـــريـــق 
ــــــألرقــــــام الـــعـــربـــيـــة  ل
الــــــمــــــركــــــبــــــة مـــن 
الـــذهـــب األبــيــض 
لــــتــــلــــتــــقــــي مـــع 
عــــــــالمــــــــات 
الــخــمــس 

دقائق الجديدة البراقة، والتي يزينها الذهب األبيض 
ذو  الثماني  الساعة  زجــاج  تصميم  يظّل  ولكن  أيضاً. 
المستوي  الــعــمــودي  والتشطيب  اللطيفة  االســتــدارة 
كما  المشطوبة  المصقولة  واألجنحة  الساتان  بنعومة 

هو بدون تغيير.
تقبع  الميكانيكية  براعة   -  ٣٢٤  C S الشركة عيار 
مــاكــيــنــة الـــمـــلء الـــذاتـــي بـــداخـــل غـــالف مـــن الــذهــب 
الممّيزة  السمات  كل  تجمع  قيراطاً   ١٨ عيار  األبيض 

التي تروق للرجال
الميكانيكية  الساعات  بصناعة  هوى  لديهم  الذين 
فالماكينة   ،٣.٣ يبلغ  بــالــكــاد  بــارتــفــاع  الكالسيكية: 
والحشايا  المفصلة  األخــتــام  مـع  حتى  جــداً  مسطحة 
ملم.   ٨.٢٥ الكاملة  للساعة  العام  االرتفاع  يتعّدى  وال 
قيراطاً   ٢١ عيار  الذهب  من  الثقيل  المركزي  الدوار 
يولد طاقة وفيرة، الحد األقصى لالنحراف هو فقط 
من - ٣ إلى + ٢ ثانية في اليوم الواحد، فمعدل الدقة 
رائع حقاً. وال تقل تفاصيل التشطيب روعة: شرائط 
ــثــقــوب الــغــاطــســة الــمــصــقــولــة، والــنــقــوش  جــنــيــف، ال
المشطوبة  المستديرة  الــحــواف  بــالــذهــب،  المملوءة 
المصقولة التي تبرز مالمح الجسور المنفردة. يزين 
الدوار الذهبي نقوش بيرالج وتجزيع جنيف الدائري 
أحد  كــاالتــرافــا،  لعالمة  كبير  محفور  نقش  وأيــضــاً 
 Philippe السم  المسجلة  التجارية  العالمة  عناصر 
Patek. نفس عالمة كاالترافا المحفورة تزين اإلبزيم 
عيار  األبيض  الذهب  من  الثني  بطريقة  يغلق  الــذي 
المركب  الحزام  ثقة  بكل  يؤمن  والــذي  قيراطاً.   ١٨
 Aquanaut نقش  يحمل  الـــذي  الليل  بــلــون  األزرق 
الــتــقــلــيــدي. مــريــح بــطــريــقــة رائـــعـــة، مــقــاوم للتآكل 
والتمّزق، وغير حساس للمياه المالحة واألشعة فوق 
الكود  بشخصية  لساعة  مثالياً  يجعله  ما  البنفسجية. 

.Aquanaut ٥١٦٨ بما يحمل من أثرG

Patek Philippe Calatrava «Squelette» كود 
٥١٨٠/١R-٠٠١ أناقة استثنائية شفافة

ماكينة  تمّيز  يبرز  شــيء  ال  األربعين،  بلوغها  مع 
ساعة  مــثــل  جـــداً  النحيلة  الــمــلء  ذاتــيــة   ٢٤٠ الــعــيــار 

المجموعة  مـــن  جـــــزءاً  تــــزال  ال  الــتــي   Calatrava
 ،٢٠١٧ عام  من  واعتباراً   .٢٠٠٨ عام  منذ  االعتيادية 
 «Calatrava «Squelette فستكون تلك مهمة ساعة
الذهب  من  الجديد  بإصدارها   ١-٠٠١R/٥١٨٠ كــود 

الوردي ٥N عيار
النادر  التفريغ  فــن  تستعرض  والــتــي  قيراطاً   ١٨
إلى جانب النقوش الرائعة إلضفاء لذة غامضة  جداً 
التي  والشفافية  الجمالي  الشكل  الرائعة.  اآللية  على 
مصغرة  صــورة  تجعلة   SQU  ٢٤٠ العيار  بها  يتمتع 
إلى  والــجــســور مثقبة  الــحــركــي، األطــبــاق  مــن الــفــن 
التنازل  بدون  مغٍر  مشهد  لخلق  ممكن  حد  أقصى 
يتطلب  للماكينة.  الوظيفية  والدقة  الموثوقية  عن 
األمــر أكثر مــن أســبــوع إلكــمــال أعــمــال فــن التفريغ 
فنان  أليـــدي  بالماكينة  يعهد  عــنــدهــا  الــمــدروســة، 
الــحــفــر، الـــــذي يـــوظـــف مـــهـــاراتـــه الــحــرفــيــة لــيــقــوم 
فهو  الماكينة.  على  التشطيبية  األعمال  من  بالمزيد 
الساعة  جسم  بقية  لتزين   ١٣٠ مــن  أكــثــر  يستثمر 
باألرابيسك المفعم بالحيوية والزخارف الحلزونية. 
في النهاية، فهيكل الماكينة المفرغة يطلى بالكامل 
بالذهب الوردي ثم يتم صقله ليتماشى مع الغالف 
تأكيد.  بكل  متكامالً  فنياً  عمالً  اآلن  لتصبح  والسوار 
إطار   SQU  ٢٤٠ عيار  الملء  ذاتية  الماكينة  يحيط 
 ١٨ عــيــار   ٥N الـــوردي  الــذهــب  مــن  الماكينة  لحمل 
 ١٢ عن  عبارة  ليصبح  مفرغ  نفسه  اإلطــار  قيراطاً، 
يتم  للساعات.  كعالمات  تعمل  الحمل  أســالك  مــن 
تجميعها  بــعــد   SQU  ٢٤٠ عــيــار  الــمــاكــيــنــة  تسكين 
الــــوردي،  الــذهــب  مــن   Calatrava غـــالف  بــداخــل 
بتصميمه  الساعة،  قلب  إلــى  االنتباه  يجذب  والــذى 
الكبير وظهر الغالف من كريستال الصفير، يضمن 
الحماية  توفر  مع  ولكن  الكاملة  الشفافية  الغالف 
على الوجه األمثل، ومقاومة المياة حتى ٣ بار (٣٠ 
متراً). يتم ارتداء الساعة على سوار مرن من الذهب 
بإبزيم  بأمان  يغلق  قيراطاً،   ١٨ عيار   ٥N الـــوردي 

يغلق عن طريق الثني.

باتيك فيليب تحتفل بتتويج باتيك فيليب تحتفل بتتويج ٢٠٢٠ عاماً من األناقة العفوية المعاصرة عاماً من األناقة العفوية المعاصرة
عالمة يعشقها الباحثون عن اإلبداع... جناح مجوهرات الماجد

/٥١٨٠
م تمّيز  يبرز  شــيء  ال  األربعين،  بلوغها  مع

سساعة مــثـلللللللللـل  جـــداً  النحيلة  الــمــلء  ذاتــيــة   ٢٤٠ يغلقيــار 
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قال السيد علي الخلف رئيس مجلس 
إن  والمجوهرات  التحف  شركة  إدارة 
ــــدورة الــخــامــســة عشرة  حــفــل افــتــتــاح ال
مــــن مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
رائعاً  حفالً  توقعنا  كما  جــاء  والساعات 
بجد  عــمــل  الــجــمــيــع  أن  ذلـــك  وراقــــيــــاً، 
وإنجازها  الدورة  هذه  إلنجاح  واجتهاد 
بــشــكــل مــمــيــز تـــحـــديـــاً لـــــدول الــحــصــار 
المعرض  لتعطيل  ســعــت  الــتــي  الــغــاشــم 
رّد  كان  ولكن  والوسائل،  الطرق  بشّتى 
العارضة  والشركات  المنظمة  الجهات 

معنا  الــمــتــواجــدة  الــعــالــمــيــة  والــشــركــات 
بـــأن يـــواصـــل الــمــعــرض نــجــاحــاتــه بــكــّل 
جــســارة واقــتــدار، كــل قــام بـــدوره على 
أكـــمـــل وجـــــه حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مــــا وصـــل 
إلـــيـــه مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
والتنسيق  اإلعــداد  كان  وقد  والساعات، 
من الجهات المنظمة في أروع صوره، 
الــشــركــات الــعــارضــة أتـــت بــكــّل مـــا هو 
جــديــد مـــن مـــاركـــات ومـــوديـــالت تــســّر 
تبهر  الــنــادرة  فالقطع  إليها،  الناظرين 
كـــل مـــن يــشــاهــدهــا أيـــضـــاً، والــشــركــات 
لديها  جديد  بكل  إلينا  جــاءت  المصنعة 
خاصة لمعرض الدوحة  وصنعت قطعاً 

والساعات. للمجوهرات 
خالل  الحظنا  لقد  الخلف  وأضـــاف 
شديداً  حماساً  هناك  أن  االفتتاح  حفل 
لتكون هذه الدورة من أفضل الدورات، 
إلــى  الــحــمــاس  هـــذا  ينتقل  أن  وأتــمــّنــى 
تكتمل  حتى  بكثافة  وحضورهم  الزّوار 
مــنــظــومــة الــنــجــاح لــهــذه الـــــدورة، ذلــك 
الجزء  تمثل  الــــزّوار  حــضــور  كثافة  أن 

يأتي  أن  المهّم  مــن  ليس  األهـــم، 
الــجــمــيــع لــيــشــتــري بـــل لــدى 
الـــجـــمـــيـــع فـــرصـــة االطـــــالع 
والــمــشــاهــدة، ثــم يــقــّرر هو 

عــمــلــيــة الـــشـــراء، ألنــنــا نــؤمــن 

نجاح  عالية  بكثافة  الـــزّوار  تــواجــد  بــأن 
خالل  نتوّقعه  ما  وهذا  للمعرض  كبير 

القادمة. األيام 
وأوضـــح الــخــلــف أن أهـــّم وأبـــرز ما 
الــرائــع  التنسيق  الــحــالــيــة  الــــدورة  يــمــّيــز 

ألجـــنـــحـــة الـــمـــعـــرض وكـــثـــرة 
لمعروضات  ا

مــن الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــقــطــع 
أتينا  جناحنا  فــي  نحن  فمثالً  الــنــادرة، 
بــقــطــع مــجــوهــرات غــايــة فـــي الــجــمــال 
على  ستستحوذ  أنــهــا  أعتقد  والــروعــة، 

إعجاب كل من يشاهدها.

متابعة - محمد السيد محمد:

نظراً لما تتميز به مجوهرات المفتاح من عراقة 
واختيار  القطع  أفــضــل  النــتــقــاء  دائــمــاً  نسعى  فنحن 
مجوهرات  تحرص  كما  العالمية،  الماركات  أرقــى 
الراقية  بالمعروضات  والتميز  االنفراد  على  المفتاح 

إلرضاء الذوق القطري.
العالمية  الــشــركــات  مــن  عـــدد  هــنــاك  وأضـــــاف:   

في  مرة  ألول  تشارك  المجوهرات  في  متخّصصة 
جناح مجوهرات المفتاح.

معرض  منظمي  من  عام  كل  واستطرد، تعودنا   
األفضل،  يقّدموا  أن  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
ونتطلع أن يمثل المعرض بنسخته الحالية حدثاً كبيراً 
االنفتاح  ساهم  حيث  المنطقة  مستوى  على  مهماً 
االقــتــصــادي الــــذي تــشــهــده دولــــة قــطــر فــي األشــهــر 

بــاإلضــافــة  المختلفة  والــتــســهــيــالت  الــمــاضــيــة 

من  الكثير  جــذب  فــي  الــمــوقــرة  حكومتنا  دعــم  إلــى 
الشركات الجديدة التي القت الدعم الكامل.

هو  المفتاح  مجوهرات  جناح  يمّيز  ما  أن  وأكــد   
الزبائن  تالئم  بصورة  المجوهرات  عــرض  طريقة 
التنقل  ســهــولــة  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  الـــمـــعـــرض،  ورواد 
فــي الــجــنــاح الـــذي صــّمــم على الــطــراز 
الــــمــــعــــمــــاري الــــعــــربــــي الـــقـــديـــم 

بلمسات عصرية.

ً معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أيقونة  المعارض وافتتاحه كان رائعاًمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات أيقونة  المعارض وافتتاحه كان رائعا

نسعى دائماً النتقاء أفضل القطع وأرقى الماركات العالميةنسعى دائماً النتقاء أفضل القطع وأرقى الماركات العالمية

علي الخلف:

نـاصـــر المفتــاح:نـاصـــر المفتــاح:

نننن

ههههوووو

سلسيديد ا ا حمحمدمد م- ممتاببعةة

وجوجوهرهراتات  مم م هبه يميززز لملما تت ًً نظنظرارا
أفففـضـض الالنــتتتــقــاء اـاً  دداائــمـ ىععى نننسنس ففنحنحنحننننن
تتحح اما ك لالمميةة،ة، العلع الالالماماركركاتتات أأأرقرقرقىىى

ررر
واواوااواختخخختختختيايايايارررر
وهوههوهوهوهررراراراتت
يقيقيقيقيقيةةةة للللللرررارارارا

لاالالالالالمميمميميميميةةة لعلعلعلعلع

رعرعرض م يمي ظنظ م ننمن عاعامم كل تعوودنانا   طتطردرد،، وواساس
األألفضلضل،،، مووا  ييقدقّدمّ أنأنأن اعاتت للالسساسا ووو لللمللمجوجوهرهرتاتات ودودوحةةحة اللال

ً ك كبيررارارا ةةية حدثدثاًاً لال حلح ملمعرضضبنبنسخسختته ا أأ أننننيميميمثللثل ا وونونتطتطلعلع
فففنفتاححح الاال سساهاهمم ححيييثيث ةةقةقة طططنط ااالملم ممستستوىوىوىوى ىىلىلىلى عع مممههمهمهمااًاً
ألاألاألششششـهـهــرر ققــطـطــررـر ف فــــييي دودولـلـــــةـة تـتتـتـتـشـشـشـشـشــــــــهههههــددهه ا الللللــــذـذـذييييي االاالقققـقــتـتــصصصـصــاـاـاددديديدي

فاافافــةةةةة بـبــاـاإلضإلضــ ململمخختختلفلفةة اا ووووووواالالالالــــــتتتتـتـسسـسـســهـهــيـيــــالتالالالت اااالللللـلـمممـمـمـممــــــاضاضضاضاضاضاضـــــيـيـيـيـيــةةـةـةـةةـة

ححححح رررر ووجوجوجو حح جججج يييزززز يييي ننن كأك وووو
الالالالالالزززززبزبائائائنن تتتتتتالالئالئالئالئالئمممممم ببببببصوصصوصوصوصورةرةرةرةرةرة رهرهرهرهرهرهرتتاتاتاتاتات ااااالململململللمجوجوجوجوجوجو ضرضرضرضرضرض ععععــــ ططررييريريقةقة
االتلتتلتلتلتنننقنق سسسسســــــهههـهـهـهـوـوـوـوـوـولـلـلـلـلـلــةـةـةـةـةة إإإإإإلـللـلـللـــــــــىـىـىـىـىـى إلإلإلاإلإلاإلاإلاإلضضضـضضـضـضـــــــافااففافافـــــةـةـةةةـة بـبـبـــــــ االـلـلـــــممـمـــعـعععــــرضرضرضرضرض،،، دادداد وورورو وو
ع ع ععععللىلىلىلىلىلى اا ا الـلـلـلـطـطـطـططـطــــــــــررررر ـمـمـمـمـمـم ــّ صصصصـصـصـمـممـّمـّ ذذـذذـذيييي للالالالــــ ففـفـفففـيـييـي ا اللـلـجججـجـجــــــننـننـنـااـاـاححححح
قققـقـقـقــــدـدي الالــــ عـععـعـعـعـــــــــــــربربربربربربــــــيييييي ااااا اللـلـلـلـلـــــــــ للالالــــــــمـممــــــعـعــــــــــــــممممـمــــــاـاـاـارريريريريري

يييرريةة.ة. ععصعصعصعص بببببلللملململمساساساساساساتتتتتت

و
ئنن
قققللللل
راراززز
يـيـــمممم

ــــوعــــهــــا ــــــــن ن ـــــــــدة م ـــــــــري جـــــــنـــــــاح الــــــتــــــحــــــف والـــــــمـــــــجـــــــوهـــــــرات يـــــــضـــــــّم قــــــطــــــعــــــاً مــــــمــــــيــــــزة وف

الـــــمـــــفـــــتـــــاح جـــــــنـــــــاح  فـــــــــي  مــــــــــــرة  ألول  ـــــــــشـــــــــارك  ت عـــــالـــــمـــــيـــــة  مــــــــجــــــــوهــــــــرات  شـــــــــركـــــــــات 

ـــة ـــي ـــال ـــح ـــــــــــــدورة ال ـــا حـــــمـــــاســـــاً شـــــــديـــــــداً مــــــن الــــجــــمــــيــــع إلنــــــجــــــاح ال ـــن ـــس ـــم ل

حررحر
مععمعرررر

لـللــشـشـشــ

تح كما  علعالالالميممية،ة،  ا االمارركات  أأررققرقــــىىىى
لالممم ب ب  لالالتميز وو دداد ااالالنفر ىىلى ععع حاحاحاح ململمفتفتفت اا

رططريي.ي. اا الللق ذلذلذوققوقوق ا ا إلإلإلإلإلإلررضرضاءاء
اا ممــن عععــــددد ككاكاكاك هههــنـنــ ففافاف::: وأوأوأضـضضــــــــ
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افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء

ــــة ــــمــــي ــــعــــال ــــــة فــــــــي الــــــــســــــــوق ال ــــــوق ــــــرم ــــب ســــمــــعــــة م ــــس ــــت ــــك ــــــرض ي ــــــع ــــــم وزيــــــــــــر االقــــــــتــــــــصــــــــاد: ال
كتب ـ عاطف الجبالي:

الشيخ  مــعــالــي  رعـــايـــة  تــحــت   
خليفة  بـــن  نـــاصـــر  بـــن  عـــبـــداهللا 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
وزيــــر الــداخــلــيــة، افــتــتــح ســعــادة 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد بــــن جــــاســــم بــن 
االقتصاد  وزيــر  ثاني  آل  محمد 
والتجارة، أمس األربعاء الموافق 
الــنــســخــة   ٢٠١٨ فــــبــــرايــــر   ٢١
الـــــخــامــســة عــشــرة مـــن مــعــرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات، 
الــــذي يــتــواصــل بــمــركــز الــدوحــة 
 ٢٦ إلــى  والمؤتمرات  للمعارض 

فبراير ٢٠١٨.
بن  أحمد  الشيخ  سعادة  وقام 
جاسم بن محمد آل ثاني بجولة 
فــــي أروقـــــــة الـــمـــعـــرض تــعــرف 
خــاللــهــا عــلــى أشـــهـــر الــمــاركــات 
الــعــالــمــيــة الــمــعــروضــة مـــن قبل 
شـــــركـــــات قــــطــــريــــة وعـــالـــمـــيـــة 

مشاركة في المعرض.
وأوضح سعادة وزير االقتصاد 
عقب  له  تصريح  في  والتجارة، 
ــعــد  جـــولـــتـــه فــــي الــــمــــعــــرض:» يُ
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض 
مـــن أهــم  ـــســـاعـــات ، واحـــــــداً  وال
وأبــــرز الــمــعــارض الــســنــويــة التي 
بــاتــت تُــشــكــل عــالمــة فــارقــة في 
من  والدولية  اإلقليمية  الساحة 
خــــالل اســتــقــطــابــه عـــــدداً كــبــيــراً 
من أفخم دور العرض العالمية 
وتشهد  العالم،  أنحاء  جميع  في 
نــســخــة الـــعـــام الــحــالــي مــشــاركــة 
أكــبــر مـــن الـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة 
والــشــركــات الــجــديــدة الــتــي يتم 

استقطابها للمرة األولى».
وأضــــــاف ســـعـــادتـــه:» كــذلــك 
يكتسب المعرض سمعة ال مثيل 
لــهــا فــي الــســوق الــعــالــمــيــة، حتى 
تتطلع  العالمية  الــشــركــات  بــاتــت 
إلــى هــذا الــحــدث الــرائــع للكشف 
والقطع  إصــداراتــهــا  أحـــدث  عــن 
الفريدة التي أحضرتها خصيصاً 
لــيــتــم الــكــشــف عــنــهــا مـــن خــالل 
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض 
الــمــعــرض  أن  كــمــا  والـــســـاعـــات، 

يُشكل نقطة جذب مهمة لمحبي 
عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
يتطلعون  والذين  المنطقة،  في 
الكــتــشــاف كــل مــا يــزخــر بــه هذا 
شاهدنا  ذلــك  جانب  إلــى  العالم، 
النادرة  المعروضات  من  الكثير 
ما  تجمع  الــتــي  الفنية  والــتــحــف 
بـــيـــن الــتــصــمــيــمــات الــتــقــلــيــديــة 
والــحــديــثــة بــمــا يــرضــي مختلف 

األذواق».
وتــشــهــد  ســـعـــادتـــه:»  وأردف 
نــســخــة الـــعـــام الــحــالــي مــشــاركــة 
القطريات  للمصممات  مميزة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات، حــــيــــث يـــوفـــر 

الــمــعــرض لــهــن مــنــصــة فــريــدة 
ــــعــــرض إبــــداعــــاتــــهــــن بــجــانــب  ل
الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة 
المرموقة، األمر الذي سيساهم 
بدوره في تبادل الخبرات ودعم 
وتـــطـــويـــر الـــمـــواهـــب اإلبـــداعـــيـــة 
الشابة بما يحقق لهن النجاح في 

المستقبل».  

   ٤٩٠ عالمة تجارية
هــــــذا ويــــــشــــــارك فـــــي نــســخــة 
 ٤١ نــحــو   ٢٠١٨ لــعــام  الــمــعــرض 
يقدمون  ودولــيــاً  محلياً  عــارضــاً 
أكثر من ٤٩٠ عالمة تجارية من 
مجموعاتهم  يعرضون  دول   ١٠

الفريدة  والعصرية  الكالسيكية 
والـــــمـــــمـــــيـــــزة، ويـــــعـــــد مـــعـــرض 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
الفاخرة  الفعاليات  أكبر  إحــدى 
ـــــعـــــرض  فــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، وي
من  ومتنوعة  واســعــة  مجموعة 
تناسب  والــســاعــات  المجوهرات 

جميع األذواق واإلمكانيات.
ويــــــقــــــام مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
بتنظيم  والساعات  للمجوهرات 
وتنفيذ  للسياحة  العامة  الهيئة 
أبــوابــه  ويفتح  أوديـــتـــوار،  شــركــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور يـــومـــيـــاً فــــي مــركــز 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 

وحــتــى  مـــن الـــســـاعـــة ١٢ ظـــهـــراً 
ستة  مدار  على  مساًء   ١٠ الساعة 
أيـــام، ومــن ٤ عــصــراً وحــتــى ١٠ 

مساًء يوم الجمعة. 
كــــمــــا ســـيـــتـــمـــكـــن الـــجـــمـــهـــور 
مـــن االســتــمــتــاع بــمــشــاركــة أهــم 
وأكـــــبـــــر بــــيــــوت الــــمــــجــــوهــــرات 
المشاركة  الــمــرمــوقــة  الــقــطــريــة 
مجوهرات  مثل  المعرض،  فــي 
الــــفــــردان، ومــجــمــوعــة عــلــي بن 
عــلــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
ومـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات الــــــمــــــاجــــــد، 
والمجوهرات األميرية، وفيفتي 
ون إيست، ومجوهرات المفتاح.

ومـــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــســـيـــد 
إدارة  مـــديـــر  الــعــبــيــدلــي  أحـــمـــد 
الـــمـــعـــارض فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
بافتتاح  سعداء  «نحن  للسياحة: 
الــنــســخــة الــخــامــســة عــشــرة من 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
الهيئة  به  تعتز  الذي  والساعات، 
أهم  أحد  كونه  للسياحة  العامة 
على  المرتقبة  المعارض  وأقدم 
رزنـــامـــة فــعــالــيــات قــطــر، وقــد 
قطر  مكانة  ترسيخ  في  ساهم 
كـــوجـــهـــة لــفــعــالــيــات األعــــمــــال، 
حـــــيـــــث يــــســــتــــمــــر فــــــــي جـــــذب 
عالم  في  والمختصين  الخبراء 

الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات مــن 
جميع أنحاء العالم، ويستمر في 
تحقيق دوره في دعم الشركات 

القطرية.»  والمواهب 
وأضـــــــــــاف:» تــــأتــــي الـــرعـــايـــة 
عبداهللا  الشيخ  لمعالي  الكريمة 
بـــن نــاصــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية، لتؤكد على دعم الدولة 
السياحة  قطاع  وتنمية  لتطوير 
من خالل دعم ورعاية المعارض 
قطاع  تُشكل  التي  والمؤتمرات، 
فــعــالــيــات األعــمــال وتــســاهــم في 
تحقيق أهداف المرحلة القادمة 

مــــن اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
للسياحة».

دعم المواهب القطرية  
تـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــخـــامـــســـة 
ـــدوحـــة  عـــشـــرة مــــن مـــعـــرض ال
ــــمــــجــــوهــــرات والـــــســـــاعـــــات،  ــــل ل
الــمــشــاركــة الــثــانــيــة مــن مــبــادرة 
الشابات،  القطريات  المصممات 
ـــحـــت رعـــــايـــــة مـــعـــالـــي الــشــيــخ  ت
خليفة  بـــن  نـــاصـــر  بـــن  عـــبـــداهللا 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، حـــيـــث يــوفــر 
المعرض منصة لعرض إبداعات 
ومــــنــــتــــجــــات ســـــت مـــصـــمـــمـــات 
قــطــريــات جــنــبــاً إلـــى جــنــب من 

العالمات التجارية العالمية. 
وتـــضـــم قـــائـــمـــة الــمــصــمــمــات 
المعرض  نسخة  في  المشاركات 
هــــــــذا الــــــعــــــام كــــــــالً مــــــــن: نــــدى 
المير  نــوف  (هــيــرات)،  السليطي 
(مـــــجـــــوهـــــرات نــــــــــوف)، غـــــادة 
الــبــوعــيــنــيــن (مـــجـــوهـــرات غـــادة 
البوعينين)، ليلى أبو عيسى (ليلى 
عــصــام لــلــمــجــوهــرات الــراقــيــة)، 
شـــيـــخـــة مـــحـــمـــد (مــــجــــوهــــرات 
الــغــال)، وجــواهــر وحــّصــة محمد 

المناعي (مجوهرات غند).
معرض  أن  بالذكر  والجدير 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
مصممات  مبادرة  انطالق  شهد 
قــطــر الــشــابــات الـــعـــام الــمــاضــي، 
وذلــــــــك ضـــمـــن جــــهــــود الــهــيــئــة 
ودعــم  لتعزيز  للسياحة  الــعــامــة 
الــمــواهــب الــقــطــريــة. وقـــد أعلن 
منظمو المعرض في وقت سابق 
الباهي  دار  مع  شراكة  عقد  عن 
لــلــمــزادات إلقــامــة مـــزاد خيري 
حــصــري خـــالل الـــيـــوم الــخــامــس 
من المعرض الموافق ٢٥ فبراير، 
لدعم  الــمــزاد  ريــع  سيعود  حيث 
الجميع»  فــوق  «التعليم  برنامج 
وهــــي الـــمـــبـــادرة الــعــالــمــيــة الــتــي 
تساهم في دعم التنمية البشرية 
ـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  واالجـــت
لألطفال  النوعي  التعليم  وتوفير 

في مختلف أرجاء العالم.

ــــرض ــــع ــــم ال ـــــــي  ف ـــــــارك  ـــــــش ت دول   ١٠ ـــــــن  م تــــــجــــــاريــــــة  ــــــة  ــــــالم ع  ٤٩٠
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سعداء بحفل افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعاتسعداء بحفل افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات
حسين الماجد:

ــــــــــــــــدورات ـــــــضـــــــل ال ــــــــن أف ـــــع ســــيــــجــــعــــل الــــــــــــــــــدورة الــــــحــــــالــــــيــــــة م ـــــي ـــــجـــــم تــــــضــــــافــــــر جـــــــهـــــــود ال

متابعة - محمد السيد محمد:

المدير  الــمــاجــد،  حسين  الــســيــد  قــال 
الــــعــــام لـــــــدار الــــمــــاجــــد لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
الخامسة  الدورة  افتتاح  إن  والساعات، 
مثل  يمكن  مــا  أروع  عــلــى  جــاء  عــشــرة 
يجعلنا  الذي  األمر  الكبرى،  المعارض 
إنجاح  في  الصحيح  الطريق  على  نسير 
عشنا  لقد  للمعرض،  الحالية  الـــدورة 
مع قّص شريط افتتاح  رائعاً  أمس يوماً 
الــــدورة الــخــامــســة عــشــرة مــن معرض 
إيذاناً  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 
ـــــواب الــمــعــرض أمــــام الــــزوار  بــفــتــح أب
الذين نتوقع منهم أن يأتوا بكثافة هذا 
نجاحاته  المعرض  يــواصــل  لكي  الــعــام 
مع  بالتعاون  المنظمون  نجح  أن  بعد 
منها  ــا  واســتــفــدن الـــعـــارضـــة  الـــشـــركـــات 
اآلن  وأصــبــح  جناحنا  مــســاحــة  بــزيــادة 

مــتــســعــاً أكـــثـــر الســـتـــيـــعـــاب الـــمـــاركـــات 
والــــمــــوديــــالت الـــتـــي أتــيــنــا بـــهـــا، حــيــث 
إنــنــا هـــذا الــعــام قــمــنــا بــجــلــب مــاركــات 

أعتقد  مــرة  ألول  تــعــرض  ومــوديــالت 
المعرض  رّواد  باهتمام  ستحظى  أنها 
من  فائقة  بعناية  باختيارها  قمنا  ألننا 
القطري  الزبون  بذوق  معرفتنا  خالل 
الذي يفضل كل ما هو جديد في الشكل 

والمضمون.

وأضاف الماجد إن جناح دار الماجد 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات ســيــعــرض 

من  ألننا  األذواق  كافة  تلّبي  مفاجآت 

قناعتنا  زادت  السابقة  مشاركتنا  خالل 

قيمة القطع  بأن الزبائن يعرفون جيداً 

الـــنـــادرة والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة لــذلــك 

حــرصــنــا عــلــى أن نــتــمــّيــز بــالــمــاركــات 

النادرة. والقطع  الجديدة  والموديالت 

: إن كل المؤشرات تؤّكد  ومضى قائالً

معرض  مــن  مــمــّيــزة  دورة  أمـــام  أنــنــا 

والساعات. للمجوهرات  الدوحة 

حصلنا على مساحة 
أكبر لجناحنا ونشكر 

المنظمين على 
تعاونهم

جناح الماجد 
يعرض ماركات 
وموديالت ألول 

مرة
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١٥ الخميس 6 جمادى آالخرة 1439 هـ - 22 فبراير 2018 م

تشوبه  ال  تصميم  ذات  مميزة  إيطالية  مجوهرات  هي 
شائبة فيه من روح الدعابة و الجمال و الذوق الكثير,كل 
فرنزي“  الجميلة ”لفيراري  الروح  تعبرعن  األشياء  هذه 
اإليطالي  العمارة  فن  من  أساساً  مستوحاة  فالمجوهرات 
األحجارالثمينة  على  التركيز  تــم  لذلك  كــوتــور,  والــهــوت 
التي مزجت مع الذهب و األلماس في تفاصيل زخرفية 
في  بالتميز  إال  بشىء  الزمن  يقيدها  ال  فنية  وإبتكارات 
إيطالية  مــاركــة  كونها  مــن  الــمــاركــة  لتتجاوز  تفاصيلها 

هذه  على  العثور  يمكننا  حيث  راقية  عالمية  ماركة  إلــى 
مثل  العالم  في  تميزاً  البلدان  أكثر  في  اإليطالية  الماركة 
”باريس“ و لندن و هونج كونج و شنغهاي و بالطبع  في 
الدوحة - قطر و حصرياً لدى بوتيك بابيون للمجوهرات. 
باإلضافة إلى مشاركة الماركة اإليطالية العالمية و ألول 
التي تعتمد  مرة بالدوحة ماركة ريهو REHO SRL  و 
عــلــى إســتــخــدام أحـــدث الــتــقــنــيــات فــي صــيــاغــة وصناعة 

المجوهرات الحديثة . 

العالمة التجارية اإليطالية :العالمة التجارية اإليطالية :

«فيـراري فيـرنـزي»«فيـراري فيـرنـزي»

متابعة- محمد السيد محمد:

قـــالـــت الـــســـيـــدة نـــــورة األنــــصــــاري مــديــرة 
حــفــل  إن  ـــيـــون  ـــاب ب مــــجــــوهــــرات  وصـــاحـــبـــة 
االفتتاح تم بسهولة ويسر بما يتفق مع قيمة 
حرص  شاهدنا  فقد  المتميز  المعرض  هذا 
عـــدد مــن كــبــار الــمــســؤولــيــن عــلــى الــتــواجــد، 
إنجاح  على  الدولة  حرص  يؤكد  الذي  األمر 
الــمــعــرض والـــظـــهـــور بـــه عــلــى أكــمــل وجـــه، 
األجــواء  عن  تحدثنا  إذا  أمــا  حــدث،  ما  وهــذا 

الــعــامــة فــأقــول إن هــنــاك حــالــة شــديــدة من 
ستكون  عشرة  الخامسة  الدورة  بأن  التفاؤل 
الــزوار  كثافة  حيث  من  الــدورات  أقــوى  من 
الـــذيـــن يـــنـــتـــظـــرون هــــذا الـــمـــعـــرض بــشــغــف 
الجديدة  والــمــوديــالت  الــمــاركــات  لمشاهدة 
المعرض،  لهذا  خصيصا  تصنيعها  يتم  والتي 
فــمــثــال نــحــن فــي جــنــاح مــجــوهــرات بــابــيــون 
هي  بابيون  وعالمة  جديدة،  تشكيلة  نعرض 
مــاركــة قــطــريــة مــائــة فــي الــمــائــة أتــوقــع لها 
بذلنا  ألننا  المعرض  رواد  إعــجــاب  تنال  أن 

وصولنا  حتى  تصميمها  في  مضاعفاً  جهداً 
أتوقع  والتي  الرائعة  التشكيلة  هــذه  إلــى  بها 
القطرية  المرأة  أن  خاصة  باهراً  نجاحاً  لها 
ـــــذوق رفـــيـــع فـــي اخـــتـــيـــار وإقـــتـــنـــاء  تــتــمــتــع ب
مجال  في  خبرتنا  بحكم  ونحن  مجوهراتها 
النهج  هــذا  على  نعمل  المجوهرات  تصميم 

الذي يرضي كافة األذواق.
فــي  جـــنـــاحـــنـــا  أن  األنـــــصـــــاري  وأضــــافــــت 
ــــدورة الــحــالــيــة ســيــكــون مــمــيــزاً جـــداً ألنــنــا  ال
وكـــل شـــيء يسير  بــدأنــا اســتــعــداداتــنــا مــبــكــراً 

عــلــى مـــا يـــــرام بــمــعــنــى أنـــنـــا قــمــنــا بــتــجــهــيــز 
تتماشى  التي  واأللــوان  بالديكورات  جناحنا 
لمجوهرات  بالنسبة  ســـواء  مجوهراتنا  مــع 
نمثلها  الــتــي  لــلــمــاركــات  بالنسبة  أو  بــابــيــون 
ويبقى  شيء  كل  بعمل  قمنا  نحن  قطر،  في 
ـــــدور الــــذي نــنــتــظــره حــالــيــاً وهــــو حــضــور  ال
المعرض  إلى  يأتوا  أن  اعتادوا  الذين  الــزوار 
نجاحات  فــي  الرئيسية  العناصر  أحــد  وهــم 
١٥ عــامــا  الــمــعــرض الــمــســتــمــرة عــلــى مـــدى 

واإلزدهار. التألق  من  متتالية 

جناح مجوهرات بابيون يعرض تشكيلة مميزة من تصميماتي الخاصة
نــورة األنصـــاري:

الــــــمــــــعــــــرض زوار  مــــــــــن  كــــــثــــــيــــــف  بـــــــحـــــــضـــــــور  ــــــون  ــــــل ــــــائ ــــــف مــــــت
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