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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:
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إدارة صاحب السمو ألزمة الحصار .. تشعرنا بالفخر واالعتزازإدارة صاحب السمو ألزمة الحصار .. تشعرنا بالفخر واالعتزاز
حسين الفردان رئيس مجموعة الفردان في حوار لـ [ :

ــــادي ــــص ــــت االق واســــتــــقــــاللــــنــــا  ــــــي  ــــــذات ال ـــــفـــــاء  االكـــــت ـــتـــحـــقـــيـــق  ل ونــــتــــجــــه   .. أقـــــــــوى  ــــا  ــــادن ــــص ــــت اق ــــادي  ــــص ــــت االق واســــتــــقــــاللــــنــــا  ــــــي  ــــــذات ال ـــــفـــــاء  االكـــــت ـــتـــحـــقـــيـــق  ل ونــــتــــجــــه   .. أقـــــــــوى  ــــا  ــــادن ــــص ــــت اق  
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات ـــــل ــــــــــدوحــــــــــة ل ــــــمــــــعــــــرض ال ــــــوق ل ــــــر مــــــســــــب ــــــع نـــــــجـــــــاحـــــــاً غــــــي ــــــوق ــــــت ن

كتب - محمود عبد الحليم: 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الفردان  حسين  السيد  أكد 
 .. الحصار  تــداعــيــات  تــجــاوز  فــي  نجحت  قطر  أن  الــفــردان 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  موقف  واصفاً 
بالحكمة  األزمــــة  إدارة  فــي  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل 
من  واالعــتــزاز  بالفخر  نشعر  جميًعا  يجعلنا  مــا  والــشــمــوخ، 
واستقاللنا  وسيادتنا  والــكــرامــة  الــعــزة  على  التأكيد  خــالل 
الوطني. وقال إن الحصار أصبح وراءنا اآلن .. مشيًرا 
من  المستقبل  إلــى  تنظر  أصبحت  قطر  أن  إلــى 
خـــالل خــطــط ورؤيـــــة واضـــحـــة، بــاالعــتــمــاد 
على أنفسنا في تحقيق االكتفاء الذاتي من 
السلع والمنتجات الضرورية خاصة في 
مجال الغذاء واألدويــة. وأشار حسين 
الـــفـــردان فــي حـــوار لـــ [ إلــى 
اآلن  أقــوى  أصبح  اقتصادنا  أن 
الــحــصــار  أزمــــــة  إن  وقــــــال   .
شــكــلــت حـــافـــًزا لــالنــطــالق 

في كافة المجاالت.. مشيًرا إلى ما تحقق من إنجازات خالل 
شهور الحصار الماضية يحتاج إلى سنوات. وقال إن إجراءات 
الحكومة ساهمت في تجاوز تداعيات الحصار سريًعا .. كما 
السلبية  التأثيرات  المركزي  قطر  مصرف  إجـــراءات  جنبت 
على القطاع المالي المصرفي. وقال إن األمور طبيعية .. كما 
أظهرت األرقام والنتائج إلى وصعنا المالي والمصرفي أصبح 
أفضل حيث زادت الموجودات والودائع وحققت البنوك أرباًحا 
قوية . وأشاد حسين الفردان بالنقلة النوعية في أداء القطاع 
الخاص ليكون الالعب الرئيسي واألهم في خدمة االقتصاد 
بإنشاء  يتعلق  ما  سواء  األعمال  رجال  بجهود  ونوه   .. الوطني 
شركات أو مصانع جديدة أو من خالل الزيارات الخارجية 

إلقامة تحالفات واستقطاب استثمارات أجنبية إلى قطر. 
من  عشرة  الخامسة  النسخة  أن  الــفــردان  حسين  وأكــد 
نجاحاً  سيشهد  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
أو  العارضة  الشركات  حجم  حيث  مــن  ســواء  مسبوق  غير 
أعداد الزائرين أو حجم الصفقات .. كما أن جناح الفردان 
فـــي الــمــعــرض يــضــم أكــبــر عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 

ومعروضات ألول مرة في السوق القطري. 

ـــــ ــــــع نـــــــجـــــــاحـــــــا غــــــي ــــــوق ــــــت ـــــن ــــــع نـــــــجـــــــاحـــــــا غــــــي ــــــوق ــــــت ن
محمود عبد الح م- كتب 

مج رئيس  الفردان  حسين  السيد  أكد 
ت تــجــاوز  فــي  نجحت  قطر  أن  الــفــردان 
الش السمو  صاحب  حضرة  موقف  واصفاً 
إدار فــي الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل 
بالف نشعر  جميًعا  يجعلنا  مــا  والــشــمــوخ، 
و والــكــرامــة  الــعــزة  على  التأكيد  خــالل 
الوطني. وقال إن الحصار أصبح
تنظر أصبحت  قطر  أن  إلــى 
خـــالل خــطــط ورؤيـــــة و
على أنفسنا في تحقيق
السلع والمنتجات الض
مجال الغذاء واأل
الـــفـــردان فــي
اقتصاد أن 
وقــــــال  .

شــكــلــت



األربعاء 5 جمادى آالخرة 1439 هـ - 21 فبراير 2018 م

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

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  اليوم  تنطلق 
حتى  تستمر  والتي  والساعات   للمجوهرات  الدوحة 
للمعارض  الـــدوحـــة  مــركــز  فــي  الـــجـــاري  فــبــرايــر   ٢٦
والــمــؤتــمــرات، ويــقــام الــمــعــرض تحت رعــايــة معالي 
رئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهللا  الشيخ 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويشارك في المعرض أكثر من ٤٠٠ عالمة تجارية 
الكالسيكية  مــجــمــوعــاتــهــم  يــعــرضــون  دول   ١٠ مــن 
أحد  المعرض  ويعد  والمميزة،  الفريدة  والعصرية 
أكــبــر الــفــعــالــيــات الــفــاخــرة فـــي الــمــنــطــقــة، ويــعــرض  
مجموعة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والساعات 
في  ويــشــارك  واإلمــكــانــيــات،  االذواق  جميع  تــنــاســب 

المعرض ٢٨ عارضاً من قطر و١٣ عارضاً دولياً.
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويواصل 
من  وجمهوره  عمالءه  حاجات  ليلبي  وتطوره  تألقه 
للعالمات  مــمــيــزة  منصة  ويــقــدم  الــفــاخــرة،  الــقــطــع 
الــتــجــاريــة الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وكـــذلـــك الــمــبــدعــيــن 
والمصممين العالميين، ويشكل بذلك الوجهة األمثل 

للعارضين والمتسوقين في صناعة المجوهرات.
ويشهد المعرض تعاون بين هيئة السياحة وشركة 

وتعزيز  لدعم  الهيئة  جهود  إطار  في  وذلك  أوديتوار 
نمو قطاع فعاليات األعمال، من خالل إتاحة الفرصة 
وقــيــادة  الــمــعــارض  لتنظيم  المحلية  الــشــركــات  أمـــام 
قطاع فعاليات األعمال. وتعتبر النسخة الخامسة عشر 
هي الثانية التي تنفذها شركة أوديتوار ، حيث تواصل 
والــعــارضــيــن  والــمــتــســوقــيــن  ـــــزوار  ال لتمنح  جــهــودهــا 

تجربة تتسم بالرقي والفخامة.
والساعات   للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  ويرسخ 
في دورته الخامسة عشر مكانته كأحد أبرز التجارب 
الــعــالــمــيــة الــفــاخــرة الــمــتــاحــة أمــــام الــجــمــيــع؛ ويعتبر 
مــن أهـــم وأعــــرق الــمــعــارض الــتــي تــتــيــح للعارضين 
تامة  وبخصوصية  مباشر  بشكل  معروضاتهم  بيع 
لــلــراغــبــيــن بــذلــك. ويــشــكــل الــمــعــرض العــبــاً مــحــوريــاً 
وفــرصــة مــمــيــزة لــألعــمــال فــي قــطــاع الــمــجــوهــرات 

والساعات العالمية. 
وتجدد الشركات القطرية الكبيرة دعمها للمعرض 
وأرقــى  أفخر  من  تشكيلة  مقدمًة  النسخة  هــذه  في 
قطعها ومجموعاتها وتضم قائمة الشركات القطرية 
المشاركة في المعرض كالً من: مجوهرات الفردان، 
مــجــمــوعــة عــلــي بـــن عــلــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
وفيفتي  األميرية،  المجوهرات  الماجد،  مجوهرات 

ون إيست.

انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اليومانطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اليوم
بمشاركة ٤٠٠ عالمة تجارية عالمية  





- كــيــف تــــرى الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر الــمــســتــمــرة مــنــذ 

حوالي ٩ شهور؟
ممن  واعتداء  لغدر  تعرضنا  لقد   •
كــنــا نــظــن أنــهــم أقـــرب الــنــاس إلــيــنــا.. 
لكن وهللا الحمد أزمة الحصار الجائر 
أعــطــتــنــا درســــا مــهــمــا وهـــو ضـــرورة 
شهور  وخــالل  أنفسنا..  على  االعتماد 
قطعنا  ــمــاضــيــة  ال الــتــســعــة  الـــحـــصـــار 
خــــطــــوات واســــعــــة فــــي هـــــذا األمـــــر، 
تمتد  ال  قصيرة  فترة  خــالل  ونتوقع 
قطر  تـــكـــون  أن  عــامــيــن  مـــن  ألكـــثـــر 
السلع  في  الذاتي  اكتفاءها  حققت  قد 

الضرورية خاصة في الغذاء. 
يملؤنا  ونــحــن  الـــقـــول  ونــســتــطــيــع   
تجاوز  فــي  نجحت  قطر  بــأن  الفخر 
ظــهــرنــا،  وراء  أصــبــح  الــــذي  الــحــصــار 
للمستقبل..  إال  ننظر  ال  اآلن  فنحن 
وذلــــــك بــفــضــل مــــا قـــــام بــــه حــضــرة 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثاني أمير البالد المفدى حيث أدار 
األزمة بحكمة كبيرة، لقد وقف سمو 
شامخا  موقفا  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر 
يــعــبــر عـــن الـــعـــزة بــالــوطــن والــتــأكــيــد 
عــلــى ســيــادتــنــا واســتــقــاللــنــا. وهـــو ما 
جعلنا جميعا نشعر بالفخر واالعتزاز 

والكرامة.
 كـــذلـــك مـــا قـــامـــت بـــه الــحــكــومــة 
البالد  أمــيــر  سمو  توجيهات  بفضل 
الــــمــــفــــدى مــــن إجـــــــــــراءات ســريــعــة 
ســــاهــــمــــت فـــــي تـــــجـــــاوز تــــداعــــيــــات 
الــــحــــصــــار وتــــوفــــيــــر بـــــدائـــــل لــلــســلــع 
خطوط  فتح  خالل  من  والمنتجات 
مـــالحـــيـــة جــــديــــدة مــــع الـــعـــديـــد مــن 
الــواردات  وصول  سهلت  العالم  دول 
مختلف  مع  التجارة  حركة  وتعزيز 

العالم.  دول 
لتكون  الــحــصــار  أزمـــة  جـــاءت  لقد 
بمثابة المنحة والحافز لالنطالق في 
كافة المجاالت، فقد أصبح اقتصادنا 
أقوى اآلن  كما حقق القطاع الخاص 
نقلة نوعية وغير مسبوقة في القيام 
االقتصاد  خدمة  في  الرئيسي  بدوره 
الوطني من خالل تسهيل تدفق السلع 
القطرية،  األســــواق  إلـــى  والــمــنــتــجــات 
وتــــدشــــيــــن الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــصـــانـــع 
والشركات الجديدة بهدف المساهمة 
السلع  في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  في 
والــمــنــتــجــات الـــضـــروريـــة فـــي الــغــذاء 
الحصار  أزمــة  أظهرت  كما  ـــدواء.  وال
وجـــوهـــا المــعــة وشــخــصــيــات بـــرزت 
الوطن  عن  للدفاع  السواعد  وشمرت 

ومكانته. 
ونــــؤكــــد عـــلـــى أن أزمــــــة الــحــصــار 
أن  بــــعــــد  اآلن  وراءنـــــــــــــا  أصــــبــــحــــت 
تجاوزناها بنجاح كبير بفضل إدارتها 
دراســة  ومــدروســة  حكيمة  بطريقة 

وافية، بذلت فيها تضحيات كبيرة .
إليه  وصلنا  بما  فــخــورون  ونحن 

ولكن  بــالــحــصــار  يتعلق  فيما  الــيــوم 
نمضي  أن  فــيــجــب  يــكــفــي،  لــن  هـــذا 
المستقبل،  نحو  خطواتنا  فــي  قدما 
اعتمادنا  تأكيد  في  اآلن  يعمل  فالكل 
نــحــتــاج  مـــا  نــنــتــج  وأن  أنــفــســنــا  عــلــى 
لـــه دائـــمـــا خـــاصـــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
ومـــــن ثــــم الـــمـــســـتـــلـــزمـــات األخـــــرى 
أيـــضـــا،  نــنــتــجــهــا  أن  نــســتــطــيــع  الـــتـــي 
المواد  عندنا  هائلة.  قــدرات  فعندنا 
األســــاســــيــــة لــلــتــصــنــيــع وتـــتـــصـــدرهـــا 
ــتــي تــدخــل  الــمــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة ال
الضرورية  الصناعات  من  كثير  في 
منا،  أفــضــل  ليس  والــحــيــويــة..غــيــرنــا 
الــــكــــفــــاءات واإلمـــكـــانـــيـــات عـــنـــدنـــا.. 
كبير  حافز  لديهم  األعمال  ورجــال 
الــجــهــات  أن  كــمــا  واإلنــــتــــاج  لــلــعــمــل 
توفير  فــي  جــهــدا  تــألــو  ال  الحكومية 
الــتــســهــيــالت الــتــي تــعــزز االســتــثــمــار 

العقبات. وتذليل 
هــي  الـــحـــصـــار  أزمـــــة  أن  شـــك  ال 
تعلموا  ــــا  وأوالدن مــنــه  تعلمنا  درس 
أن  يجب  القادم  الجيل  كذلك  منه، 
االعــتــمــاد  يــكــون  أن  فــي  مــنــه  يتعلم 
ما  وأن  له  رئيسيا  هدفا  أنفسنا  على 

يحتاجه يجب أن ينتج في بلده.

 المؤسسات المالية 
• ماذا عن أداء مؤسسات ووزارات 

الدولة خالل أزمة الحصار؟
حصانة  أعــطــتــنــا  الــحــصــار  أزمـــة   -
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ومــصــرفــيــة، كما 
أعــطــتــنــا رؤيــــــة واضــــحــــة لــخــطــواتــنــا 
المستقبلية. وبرزت الدوائر والجهات 

األعــمــال..  رجـــال  وكــذلــك  الحكومية 
حــيــث حــقــقــت نــجــاحــات كــبــيــرة في 
استمرار  فــي  ونجحت  قياسي  وقــت 
األداء االقتصادي القوي وتوفير بدائل 
سريع..  وقــت  فــي  والمنتجات  للسلع 
في  ساهم  اإلجــراءات  تسهيل  أن  كما 
الجديدة  المصانع  مــن  العديد  إنــشــاء 

وإجــــــــراء تـــوســـعـــات عـــلـــى الــمــشــاريــع 
وتحقيق  االحتياجات  لتوفير  القائمة 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي خـــاصـــة مـــن الــســلــع 
الجميع  حفز  فالحصار  الــضــروريــة، 

على العمل واإلنتاج.
كما أن أزمــة الحصار ساهمت في 
اتــخــاذ خــطــوت واســعــة لــألمــام وبقوة 
كبيرة بالمضي قدما في تنفيذ مشاريع 
الــتــنــمــيــة وبـــوتـــيـــرة أســـــرع، حــيــث تم 
افتتاح ميناء حمد وتدشين العديد من 
وزيــادة  الجديدة  المالحية  الخطوط 
حــركــة الـــتـــجـــارة وتــنــفــيــذ الــتــوســعــات 
بمطار حمد الدولي والمضي قدما في 
مشاريع الريل ومونديال ٢٠٢٢. ونؤكد 
على أن الدولة حققت قفزة كبيرة في 
تحقق  ومــا  الكبرى،  المشاريع  تنفيذ 
مــن إنـــجـــازات خـــالل شــهــور الحصار 
إلنجازه  ســنــوات  إلــى  يحتاج  الماضية 
وهــو مــا يعكس وجـــود رؤيـــة واضحة 
الوطنية  التنمية  بمشاريع  يتعلق  فيما 
فإنني  هنا  من   .٢٠٣٠ رؤيــة  وتحقيق 
الــــوزراء  وكـــل  حكومتنا  بجهود  أشــيــد 
من خالل التناغم في األداء والتنسيق 
الكامل بين جميع الجهات بتوجيهات 
واضــحــة مــن حــضــرة صــاحــب السمو 

نجاح  عــزز  وهــو  المفدى  الــبــالد  أمير 
قـــطـــر فــــي تــــجــــاوز تــــداعــــيــــات أزمــــة 

الحصار. 

القطاع المالي المصرفي 
• كيف تقيم جهود القطاع المالي 

والمصرفي في أزمة الحصار؟
والمصرفية  المالية  المؤسسات   -
فـــي الــــدولــــة قـــامـــت بــجــهــود كــبــيــرة 
فــي مــواجــهــة أزمـــة الــحــصــار الجائر. 
فـــاإلجـــراءات الــســريــعــة الــتــي قـــام بها 
مــــصــــرف قـــطـــر الــــمــــركــــزي جــنــبــت 
وأالعيب  تداعيات  المصرفي  القطاع 
تلحق  أن  حاولت  التي  الحصار  دول 
والمصرفي..  المالي  بقطاعنا  الضرر 
ـــكـــن والـــحـــمـــد هللا نـــجـــح الــقــطــاع  ول
ــتــداعــيــات  الــمــصــرفــي فـــي تـــجـــاوز ال

والتأثيرات السلبية للحصار. 
وزارة  مـــوقـــف  أن  أعــتــبــر  وأنـــنـــي 
الــمــالــيــة ومـــصـــرف قــطــر الــمــركــزي 
في  يــــوم  أول  مـــن  مـــشـــرف  مـــوقـــف 
كل  تأمين  فــي  نجحوا  حيث  األزمـــة 
احتياجات البنوك.. وهللا الحمد األمور 
الفترة  من  وأفضل  طبيعية  أصبحت 
السابقة للحصار، ويحدث هذا النجاح 
تعرضت  لــو  الـــذي  الــوقــت  فــي  الكبير 
الحصار  هــذا  لمثل  أخـــرى  دول  فيه 
الجائر النهار اقتصادها.. ولكن وهللا 
وكذلك  أقوى  أصبح  اقتصادنا  الحمد 

قطاعنا المصرفي. 
المالية  وزارة  جــهــود  نجحت  لقد 
ومــــع مــصــرف قــطــر الـــمـــركـــزي في 
والمتطلبات  االحتياجات  كــل  توفير 
وتعزيز السيولة لدى البنوك القطرية. 
تغطية  في  البنوك  نجحت  هنا  ومــن 
دول  جانب  من  سحبت  التي  الــودائــع 
الحصار خاصة اإلمارات والسعودية.. 
وهللا الحمد هللا لم يؤثر ذلك على أداء 
والمصرفي،  المالي  القطاع  وسيولة 
بل على العكس لقد تحسنت أوضاعنا 
الــســابــق،  عــن  قـــوة  وازدادت  الــمــالــيــة 
فالميزانية المجمعة للبنوك في يناير 
أظهرت ارتفاع الموجودات والودائع . 
كما حققت كل البنوك الوطنية نتائج 
الــذي   ٢٠١٧ الــعــام  خــالل  قوية  مالية 
مــضــت فــيــه ٧ شــهــور مـــن الــحــصــار. 
فالدولة استمرت في مشاريعها، وكل 
مشاريع  تمويل  فــي  ساهمت  البنوك 
الماضية  الحصار  شهور  في  ضخمة 

أكثر مما كانت تموله في سنوات.
القطرية  البنوك  أوضاع  أن  ونؤكد 
كانت قوية في ٢٠١٧، كما ينتظر أن 
العام  في  وقوية  مبهرة  نتائج  تحقق 
األول  الــربــع  ونــتــائــج   ،٢٠١٨ الــجــاري 

من العام ستؤكد هذا األمر بوضوح. 

القطاع لخاص 
• أزمــــــة الـــحـــصـــار كـــانـــت حـــافـــزا 

للقطاع الخاص.. ما تعليقك؟
- الــقــطــاع الــخــاص جـــزء مــهــم من 

األربعاء 5 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 21 فبراير 2018 م٤

إدارة صاحب السمو ألزمة الحصار .. تشعرنا بالفخر واالعتزاز إدارة صاحب السمو ألزمة الحصار .. تشعرنا بالفخر واالعتزاز 
حسين الفردان رئيس مجموعة الفردان في حوار لـ[:

ـــادي ـــص ـــت ـــا االق ـــن ـــقـــالل ــق االكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي واســـت ــي ــق ــح ــت ـــتـــجـــه ل ـــا أقـــــــــوى.. ون ـــصـــادن ـــت  اق

اآلن  ـــا  ـــه ـــل ـــب ـــق ـــت ـــس م ـــــــــى  إل ــــظــــر  ــــن ت وقــــــطــــــر  ـــــــــــــــــــا..  وراءن أصــــــبــــــح  ـــــار  ـــــص ـــــح ال

حوار - محمود عبد الحليم: 

أن  الفردان  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الفردان  حسين  السيد  أكد 
قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار.. واصفا موقف حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى في إدارة األزمة 
بالحكمة والشموخ التي تجعلنا جميعا نشعر بالفخر واالعتزاز من خالل 
التأكيد على العزة والكرامة وسيادتنا واستقاللنا الوطني. وقال إن الحصار 
أصبح وراءنا اآلن.. مشيرا إلى أن قطر أصبحت تنظر إلى المستقبل من 
االكتفاء  تحقيق  في  أنفسنا  على  باالعتماد  واضحة  ورؤية  خطط  خالل 
الــغــذاء  مــجــال  فــي  خــاصــة  الــضــروريــة  والمنتجات  السلع  مــن  الــذاتــي 
واألدوية. وأشار حسين الفردان في حوار لـ[ إلى أن اقتصادنا 
أصبح أقوى اآلن. وقال إن أزمة الحصار شكلت حافزا لالنطالق 
إنجازات  من  تحقق  ما  أن  إلى  مشيرا  المجاالت..  كافة  في 
خالل شهور الحصار الماضية يحتاج إلى سنوات. وقال إن 
إجراءات الحكومة ساهمت في تجاوز تداعيات الحصار 

سريعا.. كما جنبت إجراءات مصرف قطر المركزي التأثيرات السلبية 
أظهرت  كما  طبيعية..  األمــور  إن  وقــال  المصرفي.  المالي  القطاع  على 
األرقام والنتائج أن وضعنا المالي والمصرفي أصبح أفضل حيث زادت 
الموجودات والودائع وحققت البنوك أرباحا قوية. وأشاد حسين الفردان 
بالنقلة النوعية في أداء القطاع الخاص ليكون الالعب الرئيسي واألهم 
في خدمة االقتصاد الوطني.. ونوه بجهود رجال األعمال سواء ما يتعلق 
بإنشاء شركات أو مصانع جديدة أو من خالل الزيارات الخارجية إلقامة 

تحالفات واستقطاب استثمارات أجنبية إلى قطر. 
وأكد حسبن الفردان أن النسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة 
حيث  مــن  ســـواء  مسبوق  غير  نجاحا  ستشهد  والــســاعــات  للمجوهرات 
كما  الصفقات..  حجم  أو  الزائرين  أعــداد  أو  العارضة  الشركات  حجم 
العالمية  الشركات  من  عدد  أكبر  يضم  المعرض  في  الفردان  جناح  أن 

ومعروضات ألول مرة في السوق القطري. 
هنا تفاصيل الحوار: 

الــمــجــاالت  جميع  ــي  ف ــالنــطــالق  ل حـــافـــزاً  شكلت  الــحــصــار  الــمــجــاالت أزمـــة  جميع  ــي  ف ــالنــطــالق  ل حـــافـــزاً  شكلت  الــحــصــار  أزمـــة 
المصرفي  قطاعنا  حصنت  المركزي  والمصرف  المالية  وزارة  المصرفي إجــراءات  قطاعنا  حصنت  المركزي  والمصرف  المالية  وزارة  إجــراءات 
ً قريبا األعــمــال..  لرجال  الخارجية  للزيارات  وكبيرة  إيجابية  ًنتائج  قريبا األعــمــال..  لرجال  الخارجية  للزيارات  وكبيرة  إيجابية  نتائج 

ــحـ ــت ـــتـــجـــه ل ـــا أقـــــــــوى.. ون ـــصـــادن ـــت ــحـاق ــت ـــتـــجـــه ل ـــا أقـــــــــوى.. ون ـــصـــادن ـــت اق

الف حسين السيد  أكد 
قطر نجحت في تجاوز
السمو الشيخ تميم بن ح
بالحكمة والشموخ التي
التأكيد على العزة والكر
أصبح وراءنا اآلن.. مشي

واض ورؤية  خطط  خالل 
وال السلع  مــن  الــذاتــي 
واألدوية. وأشار ح
أقوى اآلن أصبح
الم كافة  في 
خالل شه
إجراءات
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في شهور الحصار يحتاج إلى سنوات في شهور الحصار يحتاج إلى سنوات 

 مصارفنا تتجه إلى تحقيق  مصارفنا تتجه إلى تحقيق 
نتائج مبهرة خالل العام الجاري نتائج مبهرة خالل العام الجاري 



الجزء  اعتبره  بل  الوطني..  االقتصاد 
األهم .. وجاءت أزمة الحصار لتحفز 
القطاع الخاص ليقوم بدوره في خدمة 
االقتصاد الوطني على الوجه المأمول 
من  الجميع..  صدور  أثلجت  وبصورة 
خالل توفير بدائل سريعة للمنتجات 
والسلع التي تحتاجها األسواق.. وإنشاء 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــصــانــع الــجــديــدة 
وتــوســعــة الــمــشــاريــع الــقــائــمــة، ليحقق 
الــقــطــاع الـــخـــاص نــقــلــة نــوعــيــة وغــيــر 
مسبوقة في خدمة االقتصاد الوطني 
حـــيـــث قــــــام بـــخـــطـــوات واســــعــــة فــي 
الذاتي  االكتفاء  تحقيق  في  المساهمة 
للدولة من السلع والمنتجات األساسية 
كما  والـــدواء.  بالغذاء  يتعلق  ما  خاصة 
ساهمت الزيارات التي قام بها رجال 
األعمال للعديد من دول العالم خاصة 
الدول األوروبية واآلسيوية في تشجيع 
استقطاب استثمارات جديدة.. وسوف 
نتائج  القادمة  القريبة  الفترة  تشهد 
ناحية  من  سواء  الزيارات  لهذه  بارزة 
أو  القطريين  األعــمــال  رجـــال  رابــطــة 
غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة قــطــر. فقد 
استطعنا أن نقنع الحكومات في الدول 
ــــة بــــأن تـــمـــول مــشــاريــع في  ــــي األوروب
الجاذب  المناخ  ظل  في  خاصة  قطر، 
الكبيرة  والــتــســهــيــالت  لــالســتــثــمــارات 
عرضت  كما  الحكومة.  توفرها  التي 
الــوزارات خالل زيارتنا الخارجية في 
أوروبــــا على وجــه الــخــصــوص تمويل 
على  نشدد  وهنا  ووارداتــنــا.  مشاريعنا 
توفير الخدمات والمخازن الستقبال 
التصدير  إعــادة  أن  ونعتبر  الــــواردات. 
مـــن األمــــــور الــمــهــمــة خــــالل الــفــتــرة 
بين  التجارة  حركة  لخدمة  القادمة 

قطر ودول العالم. 
بدون  اجتهدوا  األعــمــال  رجــال  كل 
اســتــثــنــاء، لــكــن هــنــاك الــعــديــد رجـــال 
األعمال البارزين الذين قاموا بأعمال 
كبيرة من أول يوم في أزمة الحصار 

الجائر. 
وفــــي هــــذا اإلطــــــار نــشــيــر إلــــى أن 
مشاريع الغذاء تكتسب أولوية بصرف 
الـــنـــظـــر قــضــيــة األربــــــــــاح.. فــتــحــقــيــق 
الغذائية  الــســلــع  مــن  الــذاتــي  االكــتــفــاء 
نــعــتــبــره واجـــبـــا وطــنــيــا يــجــب يــلــتــزم 
بـــه الــجــمــيــع، فـــالـــزراعـــة مــهــمــة جــدا 
وأكـــدت أزمـــة الــحــصــار ذلـــك. عندنا 
مـــشـــاريـــع غـــذائـــيـــة ضــخــمــة وهــنــاك 
لنا  تحقق  أن  يمكنها  جديدة  مشاريع 
االكتفاء الذاتي خالل عامين أو ثالثة. 
والجديدة  القائمة  المشاريع  وستقوم 
القطري  الــســوق  احــتــيــاجــات  بتوفير 
ومـــــن ثــــم الـــتـــصـــديـــر إلـــــى الــــخــــارج. 
ولــــــدى ثـــقـــة كـــامـــلـــة بـــأنـــنـــا قــــــادرون 
تساند  والــدولــة  اهللا.  بــإذن  ذلــك  على 
كــل الــتــوجــهــات، الــتــي تــخــدم وتحقق 

استقاللنا االقتصادي. 

معرض الدوحة 
الخامسة  النسخة  الــيــوم  تنطلق   •
عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات.. كيف تراها؟
مــــعــــرض  أكـــــــــد   -
للمجوهرات  الدوحة 
البداية  منذ  والساعات 
وطـــــــــــــوال الـــــســـــنـــــوات 
العديدة الماضية أنه 
إلى  نجاح  من  ينتقل 
آخـــر ويــشــهــد تــطــورا 
أصبح  حــيــث  كــبــيــرا 
الـــــمـــــعـــــرض حـــدثـــا 
ومهرجانا  عالميا 
سنويا للمجوهرات 

يستقطب  والساعات 
ــــــــر الـــــــشـــــــركـــــــات  أكــــــــب

أحــدث  ويــعــرض  العالمية 
ــتــصــمــيــمــات فــــي الـــعـــالـــم ..  ال

وبــالــنــســبــة لــلــنــســخــة الــخــامــســة 
ـــيـــوم فــإنــنــا  عـــشـــرة الـــتـــي تــنــطــلــق ال

مسبوق  غــيــر  نــجــاحــا  نــتــوقــع 
حجم  ناحية  مــن  ســواء 

عـــــــدد الــــشــــركــــات 

الــعــارضــة وكـــذلـــك أعـــــداد الــزائــريــن 
أو  قــطــر  داخـــل  مــن  ســـواء  للمعرض 
كبيرة  جهودا  نبذل  ونحن  خارجها. 
سياحيا  للترويج  المعرض  الستغالل 
لــدولــة قــطــر خــاصــة أنـــه يــقــام في 
فعاليات  يواكبه  كما  الشتاء  فترة 
بطوالت  مثل  مهمة  رياضة 
ونعتبر  والــجــولــف..  التنس 
أفــضــل  تــمــثــل  قــطــر  أن 
مــــنــــتــــجــــع شـــــتـــــوي، 
ونــــحــــن بــــدورنــــا 
نسعى باستمرار 
ـــــســـــيـــــق  ـــــن ـــــت ـــــل ل
مــــــع الــــجــــهــــات 
الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــة 
الســتــغــالل هــذه 

المناسبات 

واستقطاب  لقطر  للترويج  الوطنية 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــســائــحــيــن من 

مختلف دول العالم. 
• كيف ترصد مالمح هذا التطور  

والنجاح المستمر للمعرض؟
- مــالمــح الــنــجــاح والــتــطــور 

كـــبـــيـــرة يـــتـــصـــدرهـــا الـــدعـــم 
الـــمـــعـــنـــي الـــكـــبـــيـــر مــن 

قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـــيـــدة 
لـــــلـــــمـــــعـــــرض.. 

لتسهيالت  وا
الــــضــــخــــمــــة 
تقدمها  التي 

الــــــــــــــــدوائــــــــــــــــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 

ذات  والــــــــوزارات 
الـــــــــعـــــــــالقـــــــــة 

ــــاشــــرة بــــالــــمــــعــــرض وكــــذلــــك  ــــمــــب ال
والذين  الجهات  هذه  في  المسؤولين 
ــألــون جــهــدا اآلن فــي تــوفــيــر أيــة  ال ي
تـــســـهـــيـــالت مـــطـــلـــوبـــة لــنــجــاح 
الــمــعــرض. وكــذلــك 
الـــمـــشـــرفـــيـــن عــلــى 
تــنــظــيــم الــمــعــرض 
حــــــيــــــث أصـــــبـــــح 
هـــــنـــــاك تـــفـــاعـــل 
كبير  وتــــجــــاوب 
مـــع الــشــركــات 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
ـــيـــل أيــــة  ـــتـــذل ل
عــــــــــقــــــــــبــــــــــات 
عن  والـــبـــحـــث 
الوسائل  أفضل 
لــضــمــان الــنــجــاح 

المستمر للمعرض. 
كــذلــك مــن الــمــؤشــرات 
المعرض  نــجــاح  فــي  المهمة 
وتــطــوره الــمــشــاركــة الــواســعــة من 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة وحــرصــهــا 
في  المستمر  التواجد  على 
ــــمــــعــــرض.. عــــالوة  ال
عــــلــــى أنـــــنـــــا فــي 

قطر نملك أفضل قاعة للمعارض في 
العالم وهي مركز الدوحة للمعارض 
والــمــؤتــمــرات.. وكــلــهــا عــوامــل تصب 
لمعرض  المستمر  النجاح  صالح  في 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات 
مهرجان  إلـــى  بسببها  تــحــول  والــتــي 
من  كــبــيــرة  أعــــدادا  يستقطب  ســنــوي 
ويمكنني  والـــزائـــريـــن.  الــمــشــاركــيــن 
ــتــأكــيــد عــلــى أن مـــعـــرض الـــدوحـــة  ال
له  يــوجــد  ال  والــســاعــات  للمجوهرات 
الوقت  في  العالم  في  شبيه  أو  مثيل 
أنــواع  ألفخر  مخصص  فهو  الحالي، 

المجوهرات والساعات. 

جديد جناح الفردان 
• مـــا هـــو الـــجـــديـــد الـــــذي يــقــدمــه 
الجديدة  النسخة  في  الفردان  جناح 
لـــمـــعـــرض الـــــدوحـــــة لــلــمــجــوهــرات 

والساعات؟
ـــا جــمــهــور الــمــعــرض  - كــمــا عـــودن
المعرض  انطالقة  منذ  فإنه  وزبائننا 
للمرة األولـــى وجــنــاح الــفــردان يشهد 
في كل دورة الجديد سواء من ناحية 
التصميمات التراثية أو اللؤلؤ الطبيعي 
جانبنا  من  الحديثة  التصميميات  أو 
أو جانب كبريات الشركات العالمية.. 
الجديدة  الـــدورة  في  جناحنا  ويشهد 
للمعرض الكثير من المفاجآت ومنها 
ما يعرض ألول مرة في العالم والتي 
للمعرض  الزائرين  اهتمام  تستقطب 
مـــن داخــــل وخـــــارج قــطــر. والــجــنــاح 
الــمــعــرض،  فــي  األكــبــر  هــو  بمساحته 
كما أنه يضم أكبر عدد من الشركات 
والتي  والمرموقة  الشهيرة  العالمية 
تـــعـــرض أرقـــــى أنــــــواع الــمــجــوهــرات 
والــســاعــات فــي الــعــالــم.. ونــؤكــد على 
وابتكارات  وأفــكــارا  حوافز  هناك  إن 
والــزائــريــن  الــزبــائــن  بانتظار  جــديــدة 

لجناحنا بالمعرض.

جناح الطواش
• مـــا هـــو الـــجـــديـــد الـــــذي يــقــدمــه 
القسم  خالل  من  المجوهرات  جناح 

المختص باللؤلؤ «الطواش»؟
- الــــلــــؤلــــؤ الـــطـــبـــيـــعـــي هــــو الـــرمـــز 
القطري  لالقتصاد  الوطني  والــتــراث 
والـــخـــلـــيـــجـــي. وشــخــصــيــا أعـــتـــبـــر أن 
المعرض  جوهرة  هو  الطبيعي  اللؤلؤ 
الــرئــيــســيــة ومــــن هــنــا كــــان حــرصــنــا 
باسم  خاص  قسم  وجود  على  الدائم 
للؤلؤ  األســاســي  التاجر   ) «الــطــواش» 
فــــي الـــخـــلـــيـــج) فــــي جـــنـــاح الــــفــــردان 
بـــمـــعـــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
الــدورة  فــي  يضم  حيث  والــســاعــات.. 
الـــجـــديـــدة أكـــبـــر كــمــيــة مــــن الــلــؤلــؤ 
الطبيعي على مستوى العالم وبصورة 
بتصاميم  السابق  المعرض  من  أكبر 
الــحــمــد  وهللا  جــــديــــدة..  وابـــتـــكـــارات 
موجودة  وغير  نــادرة  نوعيات  عندنا 

على مستوى العالم.
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 معرض الدوحة للمجوهرات ينطلق  اليوم .. ونتوقع نجاحاً غير مسبوق  
 أعداد العارضين هي األكبر منذ انطالق المعرض

ــــــن داخــــــــــل وخــــــــــــارج قــطــر  ــــــن م ــــــري ــــــزائ ــــــن ال ــــرة م ــــي ــــب ــــع أعـــــــــــــــداداً ك ــــوق ــــت ن

ــــة   ــــدول ــــال ـــة ب ـــص ـــت ـــخ ـــم ــــرة مــــــن الــــجــــهــــات ال ــــي ــــالت كــــب ــــســــهــــي ــــة  جـــــهـــــود بـــــــــــارزة وت ــــدول ــــال ـــة ب ـــص ـــت ـــخ ـــم ــــرة مــــــن الــــجــــهــــات ال ــــي ــــالت كــــب ــــســــهــــي جـــــهـــــود بـــــــــــارزة وت

سياحياً  لــقــطــر  ــج  ــروي ــت ال ــي  ف ــمــعــرض  ال ــغــالل  اســت عــلــى  نــعــمــل  سياحياً   لــقــطــر  ــج  ــروي ــت ال ــي  ف ــمــعــرض  ال ــغــالل  اســت عــلــى  نــعــمــل   
ــر عـــدد مـــن الــشــركــات الــعــالــمــيــة  ــب ــضــم أك ــاح الـــفـــردان ي ــن ــر عـــدد مـــن الــشــركــات الــعــالــمــيــة ج ــب ــضــم أك ــاح الـــفـــردان ي ــن ج
الـــقـــطـــري  ــــوق  ــــس ال ــــي  ف مــــــرة  ألول  مــــعــــروضــــات  الـــقـــطـــري طــــــرح  ــــوق  ــــس ال ــــي  ف مــــــرة  ألول  مــــعــــروضــــات  طــــــرح 

ر ي ب ع رو ي ب ع و

نقلة نوعية ألداء القطاع الخاص نقلة نوعية ألداء القطاع الخاص 
في خدمة االقتصاد الوطنيفي خدمة االقتصاد الوطني

مفاجآت كبيرة وعرض أرقى أنواع مفاجآت كبيرة وعرض أرقى أنواع 
المجوهرات والساعات في العالمالمجوهرات والساعات في العالم

ض
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كتب ـ عاطف الجبالي:

الــوكــاالت  أبـــرز  إحـــدى   Chopard ــقــّدم تُ  
الحصرية لشركة مجوهرات الفردان، أحدث 
من  عــشــرة  الخامسة  النسخة  فــي  منتجاتها 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
تحت مظلة جناح الفردان الذي يضم أحدث 
والساعات،  المجوهرات  عالم  في  الصيحات 

وقد تأسست  
الدار 

قبل  من   ١٨٦٠ عــام  في  العريقة  السويسرية 
لــويــس أولــيــس شـــوبـــارد الــمــنــحــدر مــن عائلة 

تعشق فن صناعة الساعات.
 وتشارك مجوهرات الفردان في معرض 
جناح  بأكبر  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
المعرض،  في  الشركة  مشاركات  تاريخ  في 
المعرض  فــي  األكــبــر  الــفــردان  جــنــاح  ويتميز 
بوجود أعرق شركات المجوهرات والساعات. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهتمام 
الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 
الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ 

واإلبـــداع  المتواصل  النجاح  نتيجة 
فـــــــي تـــــقـــــديـــــم أحـــــــدث 

ـــــــــــــالت  مـــــــــــــودي

تطلعات  تلبي  والتي  والساعات  المجوهرات 
األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها  مــا  الــشــركــة،  زبــائــن 
من  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  اقــتــنــاء  لمحبي 

عالمات تجارية حصرية عالمية.
ونـــظـــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر في 
تــــقــــديــــم كــل 
ما هو جديد 
وحــــرصــــهــــا 
ــــــــــــــــــى  عــــــــــــــــــل
الـــمـــحـــافـــظـــة 
عـــلـــى الـــتـــراث 
الـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــق 
ومواكبة العصر 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث، 
أضـــــــــحـــــــــت 

بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان  مجوهرات 
صــدارة  فــي  عــمــالءهــا  تضع  والــتــي  المتطورة 
معرض  في  الفردان  جناح  ويمثل  أولوياتها، 
شاهد  خير  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
ثقة  على  المبنية  الشركة  إستراتيجية  على 

زبائنها.
 Chopard تــركــيــز  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
الساعات  جــودة  على  البداية  في  ُمنصباً  كــان 
ـــه كـــان يــقــوم  وُعـــــرف عـــن لــويــس شـــوبـــارد أن
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. وكان حلم 

بالمجوهرات  الخاصة  شركته  جمع  شوفيله 
مـــع شـــوبـــارد تــحــت مــظــلــة واحـــــدة والــتــقــدم 
في  األمــام  إلى  تسويقياً  وبالطبع  وفنياً  تقنياً 

مضماري المجوهرات وصناعة الساعات.
الــحــديــث عــن مــبــتــكــرات شــوبــار ال يكتمل 
الجديد  الجيل  إلــى  اإلشــــارة  دون  مــن  حتماً 
ــــ «إل يـــو ســـي تــويــســت»  مـــن روائــعــهــا مــثــل ال
روائعها  وكذلك  البديعة.  المعقدة  والساعات 
النفيسة،  بالمجوهرات  المرصعة  النسائية 
ذات  الطرازات  تلك  سيما  ال  األلماس،  خاصة 
لقد  الساعة.  ميناء  فــوق  السابحة  األلماسات 
من  أســرع  السريعة  شــوبــار  نمو  وتــيــرة  كانت 
أن  لإلعجاب  والمثير  ككل  السوق  نمو  وتيرة 
هذه الماركة العريقة نجحت في ذلك بالرغم 
وملكيتها  اســتــقــاللــهــا  عــلــى  مــحــافــظــتــهــا  مـــن 

العائلية.

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

 Overseas مــــجــــمــــوعــــة  ــــز  تــــتــــمــــّي
فريد  بتصميم  للمسافرين  المخّصصة 
يــجــّســد صــنــاعــة الــســاعــات الــراقــيــة سهلة 
األطــراف  سداسي  إطــار  فمع  االستخدام. 
الشفاف  شبه  بالورنيش  مطلي  وقـــرص 
مــع عــقــارب ومـــؤشـــرات ســاعــات ذهبية 
مشطوبة ومطلية بمادة تشّع في الظالم، 
الــدار  داخــل  مصّنعة  حركات  إلــى  إضافة 
في  وســهــولــة  ســالســة  لتوفير  ومصّممة 
الذهب  مــن  متأرجح  وثــقــل  االســتــعــمــال، 

مزّين بزهرة  عيار ٢٢ قيراطاً 
الــــبــــوصــــلــــة، وســــــوار 

حـــــزامـــــيـــــن 

إلى  الحاجة  بــدون  وتغير  للتبديل  قابلة 
أّي أداة، تجّسد ساعة Overseas أسلوب 
العالم  على  بامتياز  منفتحاً  عصرياً  حياة 

الواسع. 
 ،Overseas Dual Time مـــوديـــل 
الــمــتــوّفــر بــالــســتــانــلــس ســتــيــل مـــع قــرص 
أو  الفضي،  أو  األزرق  بالورنيش  مطلي 
مصنوع من الذهب الوردي ٥N عيار ١٨ 
قيراطاً، مريح بقدر ما هو أنيق. فحركته 
الــجــديــدة،  الــتــدويــر  وذاتــيــة  الميكانيكية 
فــاشــرون  مــن   DT ٥١١٠ مــعــايــرة  وهــي 
ــتــيــح قـــــــراءة مــتــزامــنــة  كــونــســتــانــتــيــن، ت

عقارب  خــالل  مــن  زمنّيتين  لمنطقتين 
يشير  الساعات  فعقرب  المحور.  مّتحدة 
إلى المنطقة الزمنية المحلية وفقاً لموقع 
المستخدم الحالي، بينما يعرض العقرب 
ــالــرأس عــلــى شــكــل ســهــم مثّلثي الــوقــت  ب
ويكّمل  المرجعية.  الزمنية  المنطقة  في 
ــعــّدل بواسطة  عــرض الــــ١٢ ســاعــة الـــذي يُ
والليل  النهار  مؤّشر  االّتجاهين  في  التاج 
المضبوط تبعاً لتوقيت البلد األساسي، إلى 
متزامن  بمؤّشر،  للتاريخ  عــرض  جانب 

مع التوقيت المحلي. 
من  ــفــة  الــمــؤّل الــحــركــة  هــــذه  أّن  كــمــا 
والــمــتــذبــذبــة عــلــى وقــع  ٢٣٤ جــــزءاً 
تـــــرّدد يــبــلــغ ٤ هــيــرتــز 
احتياطي  مــع 
طاقة 

األســطــوانــة  بفضل  ســاعــة   ٦٠ حــّتــى  وافـــر 
انتظامه،  أيــضــاً  تضمن  الــتــي  الــمــزدوجــة 
تقّدم في علبة من الستانلس ستيل بقطر 
بالغ ٤١ مم، تُقاوم الماء حّتى عمق ١٥٠ 

متراً. مع توّفرها بنسخة من الستانلس 
ستيل  الستانلس  من  ســوار  مع  ستيل 

ومصقولة  ملّمعة  وصـــالت  يــضــّم 
بـــالـــفـــرشـــاة عـــلـــى شـــكـــل صــلــيــب 

مالطه نصفي، مكّملة مع نظام 
ــــقــــّدم مع  ــــراحــــة، تُ تــعــديــل ال
جلد  من  إضافيين  حزامين 
أو  األزرق  بــالــلــون  الــتــمــســاح 
لون  مع  يتماشيان  المّطاط، 
الـــقـــرص، مـــزّوديـــن بــإبــزيــم 
مـــن الــســتــانــلــس ســتــيــل قــابــل 

للطي والتبديل أيضاً.

ساعات ساعات OverseasOverseas من  من    تبهر الجمهور  تبهر الجمهور 
للمجوهراتتُعرض حصرياً في جناح الفردان للمجوهرات
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كتب ـ عاطف الجبالي:

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

ـــــــــفـــــــــردان الــــوكــــيــــل  الـــحـــصـــري ال
دولــــــة لــــــــلــــــــدار فـــي 

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

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

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

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

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

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

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

لجسم  طبيعياً  امـــتـــداداً  يشكل  مــعــدنــي 
الـــســـاعـــة، وهــــو بـــذلـــك يــمــثــل بحد 

أصيالً  تصميمياً  عنصراً  ذاتــه 

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

أي معصم.

  ساعاتساعات   .. أصالة الجوهر وروعة المظهر .. أصالة الجوهر وروعة المظهر
  تعرض  تعرض حصرياً في جناح الفردان
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تعكـس عـراقـة وخـبرةتعكـس عـراقـة وخـبرة
Lumieres celestesLumieres celestes
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 FRANCK MULLER ـــمـــثـــل  ت
لصناعة الساعات ضمن أبرز المشاركين 
الرابعة  النسخة  فــي  الــفــردان  جــنــاح  فــي 
عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات 
والـــســـاعـــات، ويــتــوقــع أن تــســتــحــوذ الـــدار 
زوار  اهتمام  على  الشهيرة  السويسرية 

المعرض.
 FRANCK MULLER نشأة ويعود 
فـــــي ســــويــــســــرا حـــيـــث مــــوطــــن اإلبـــــــداع 
ـــراقـــي إلــــى فـــرانـــك مــولــر  والــتــصــمــيــم ال
بيئة  فـــي  ونـــشـــأ   ١٩٥٨ عــــام  ولــــد  الـــــذي 
متعددة الثقافات وكان له اهتمام خاص 
بالمعدات اآللية والصناعات الدقيقة ولم 
يمض وقت طويل حتى بدأ الشاب فرانك 
ليدرس  المنزل  في  اآلالت  كل  بتفكيك 
”قــلــوبــهــا“.. وخــــالل ســـنـــوات مــراهــقــتــه 
التي  القديمة  الفلك  أدوات  يجمع  أخــذ 

الرخيصة  األدوات  ســـوق  مــن  يشتريها 
أن  بــد  ال  بــأنــه  شعر  حتى  والمستعملة، 

ينتقل إلى المرحلة الثانية.
من  أشــهــر  وبــعــد   ،١٩٨٣ عـــام  فـــي  و 
الــبــحــث واالخـــتـــبـــارات اآللــيــة الــصــغــيــرة، 
اليد  ساعات  بكبرياء  مولر  فرانك  قــدم 
متحركة  قطعا  جميعها  وتقدم  األولــى، 
بالكامل،  ابتكاره  من  خاصة  مزايا  ذات 
وفي عام ١٩٨٩ كان الرجل الذي يدعوه 
ساعة  صناعة  ”عــبــقــري  اآلن  منافسوه 
الـــيـــد“ واالســـــم األلـــمـــع فـــي ســويــســرا قد 
امتلك امتياز ”ساعة اليد األكثر مزايا في 
العالم“، وكانت هذه الساعة فريدة بكل 

المقاييس وباعتراف المنافسين .
وشكل عام ١٩٩٢ جوهرة في مسيرة 
شركته  الموهوب  هذا  أسس  حيث  مولر 
الــخــاصــة, بــاســم فـــرانـــك مــولــر جينيف 
الريف  فــي  ”جنتهود“  تدعى  قرية  فــي 
في  وجــد  وقــد  جينيف  لمدينة  المجاور 
اإللهام  والشاعرية,  الساحرة  البيئة  هذه 

الـــذي ســيــروج اخــتــراعــاتــه فــهــدوء هــذه 
الــضــواحــي وســالمــهــا يعكس الــســعــي إلــى 
إليهما  يطمح  اللذين  والكمال  االنسجام 

المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة 
فيه  دشن  حيث  مولر  فرانك  تاريخ  في 
مــركــز الــمــؤســســة مــثــابــراً فــي إخــالصــه 
لــرغــبــتــه بـــأن يــتــطــور فــي بــيــئــة محمية 
يــؤســســهــا فـــي الــقــريــة نــفــســهــا الـــتـــي بــدأ 

قرية   ،١٩٨٣ عــام  نشاطه  منها 
جنتهود.

تـــجـــاوز   ١٩٩٨ عــــــام  فــــي 
فــــرانــــك مـــولـــر مـــــرة ثــانــيــة 

الساعات  جامع  حلم 
األولــى  إلــى  فأضاف 
وعــــام   ١٩٩٢ عـــــام 
توقيت  ساعة   ١٩٩٥

بــــعــــداد الــســتــيــن 
دقــــــــــيــــــــــقــــــــــة 

ومــؤشــرات 

المتحركة  والــقــطــع  لــآللــة  طــاقــة  حــفــظ 
وقــــد نـــالـــت هــــذه الـــســـاعـــة االســتــثــنــائــيــة 
االعتراف الفوري بأنها ساعة اليد األكثر 
أيضاً  هو   ١٩٩٨ وعــام  العالم،  في  مزايا 
العام الذي يميز بداية التوسع المعماري 
التصور  الساعات،  أرض  للشركة،  الكبير 
الرائع، الذي يجعل من الممكن التركيز 
على جمع المراحل المختلفة في صناعة 

أرض الساعات.

 ..عبقرية الساعات المعقدة ..عبقرية الساعات المعقدة
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كتب ـ عاطف الجبالي:

 Louis Moinet شــــركــــة  تــفــتــخــر 
 QATAR بالكشف عن ساعتها الجديدة
تنظيم  بــمــنــاســبــة   TOURBILLON
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

المرموق. 
وتم تصنيع ثالث قطع فقط من هذه 
قسمين  منها  واحدة  كل  وتضم  التحفة، 
مــنــحــوتــيــن بــعــنــايــة عـــلـــى شـــكـــل نــيــزك 
«شهاب» وحيد وفريد من نوعه، سقط 
تشهد  ولم  سابقاً  القطرية  األراضــي  في 
مــثــلــه مــن قــبــل، وُمـــدرَجـــْيـــن بــدقــة في 
ميناء مذهل للغاية. أما التكريم الخاص 
الَقَطريين  بالسيفين  ممثل  فهو  بَقطر 

وكثبان الرمل المحفورة يدويًا. 
وهو  رسمياً  اسماً  النيزك  هذا  يحمل 
المؤسسة  اعتمدته  الـــذي   «٠٠١ «قــطــر 
 Meteoritical» األمــريــكــيــة  الــعــلــمــيــة 
الكواكب  حزام  َقدممن  وقد   ،«Society
المريخ  مـــداري  بين  الــمــوجــودة  الــســّيــارة 
 ٢٦٠ تتجاوز  مسافة  قاطًعا  والمشتري، 
الرحال  يحط  أن  قبل  متر  كيلو  مليون 
فـــي صـــحـــراء جـــريـــان الــبــطــنــة. ويــوّضــح 
صــائــد الــنــيــازك الــشــهــيــر لـــوك البــــان أن 
 ،H٥ نــوع  مــن  بكوندريت  يتعلق  «األمـــر 
وهو غني جداً بالمعادن ويتضمن حبوب 
السيليكات  فــلــزات  «حــبــوب  كــونــدريــت 
مشاهدتها  يمكن  بــالــنــيــازك»  الــخــاصــة 

بالعين المجردة.
ومــن جهته، قــال جــان مــاري شالر، 
لشركة  الفني  والمدير  التنفيذي  الرئيس 
بهذا  نــتــشــّرف  «إنــنــا   :Louis Moinet
الــتــكــريــم لـــدولـــة قـــطـــر، والـــقـــائـــم على 
الـــمـــزاوجـــة بــيــن فـــن صــنــاعــة الــســاعــات 

نوعها.  مــن  الفريدة  الفلكية  والــظــواهــر 
عــام  مــنــذ   Louis Moinet شــــرع  لــقــد 
للملوك  الفنية  التحف  ابتكار  في   ١٨٠٦
واليوم  والسالطين.  والــرؤســاء  واألمـــراء 
نــواصــل هـــذه الــمــهــمــة بــفــضــل إنــجــازاتــنــا 
الــرائــعــة لــصــالــح أهـــم الــشــخــصــيــات في 

زماننا». 
 Qatar اســــم الـــســـاعـــة  عــلــبــة  تــحــمــل 
ملم،   ٤٥٫٤ (قطرها   Tourbillon Neo
وهي تتمّيز بحلولها الفنّية الجديدة التي 
أتاحت إنشاء شكل نادر في عالم صناعة 
العناصر  كافة  إنــجــاز  تــم  كما  الــســاعــات. 
الساعة  يعبُران  عموديين  جسرين  حول 
ـــوار فــي األطـــــراف، حيُث  الحــتــضــان الـــسِّ
في  واألخــيــرة  الثالثة  الضوء  فتحة  نجد 
بحصر  الــجــســران  هـــذان  يــقــوم  القطعة. 
اإلطار  عليه  يهيمن  الــذي  الحركة  نظام 
براغي،  بستة  والــمــزود  يــدويًــا  المحفور 
فــي عــمــٍل يعتبر عــالمــة حــرفــيــة بـــارزة 

  .Louis Moinet لشركة
 QATAR الـــــســـــاعـــــة  إصــــــــــــدار  ــــــم  ت
Tourbillon من ثالث نسخ فقط وهي 
اليدوية،  التعبئة  بنظام  حصرياً  تعمل 
نبضة   ٢١٦٠٠ نبضاتها  عـــدد  يــبــلــغ  كــمــا 
في الساعة. أما خصوصيتها الفنية فهي 
في  تظهر  الــتــي  التعبئة  آلــيــة  فــي  تتمثل 
فيما  لالنتباه.  مثيرة  بصورة  العلبة  قاع 
يــــؤّدي الــزنــبــرك «األخــطــبــوطــي» ثــالث 
والتأرجح  السحب  وظيفة  وهي  وظائف 

والسّقاطة.   
 Ateliers Louis ـــأســـيـــس  ت وتــــــم 
نوشاتل  بمدينة  بالز  سانت  في   Moinet
السويسرية في عام ٢٠٠٤. وكان تأسيس 
تخليد  بــمــثــابــة  المستقلة  الــشــركــة  هـــذه 
 ،(١٨٥٣-١٧٦٨)  Louis Moinet لذاكرة 
ومخترع  الــســاعــات  صناعة  فــي  الخبير 

ــــوغــــراف فــي  ــــكــــرون ال
(حـــاصـــل   ١٨١٦ عــــــام 

عــــلــــى شـــــهـــــادة جــيــنــيــس 
 ،(TMلــــألرقــــام الـــقـــيـــاســـيـــة

مجال  في  الرائدة  والشخصية 
الترددات العالية (٢١٦٠٠٠ اهتزاز 

في الساعة). 
صــانــع   Louis Moinet كــــان  ولـــقـــد 
ومعلماً  ونّحاتاً  ورّساماً  وعالماً  ساعات 
عن  فضالً  الجميلة،  الفنون  مدرسة  في 
عمله في مجال الكتابة إذ ألف في عام 
 ،Traité d’Horlogerie كــتــاب   ١٨٤٨
وهو كتاب شهير يُعنى بصناعة الساعات 
هذا  في  األساسي  المرجع  بمثابة  وبقي 
ــاً مــن الــزمــن.  الــمــجــال لــمــا يــقــارب قــرن
 Ateliers Louisزالــــــــــــــــت مــــا  والـــــيـــــوم 
هذا  تخليد  على  جاهدة  تعمل   Moinet

الميراث العريق. 
وقد فازت آالت الزمن التي تصدرها 
الشركة في نسخ محدودة بعدد من أهم 
ومنها  العالمية،  والتشريفات  الــجــوائــز 
 Red Dot Design Award جـــائـــزة 
والميداليات  إطــالقــاً)،  األفضل  فئة  (في 
قياس  منافسة  في  والبرونزية  الذهبية 
الــــزمــــن، وجــــائــــزة «األفــــضــــل إطـــالقـــاً» 
وجــائــزة   ،Robb Report مــجــلــة  مــن 
 Begin مجلة من  العام»  «كرونوغراف 
االستحقاق  جــائــزة  ومــؤخــراً  الــيــابــانــيــة، 
 Ateliersمن اليونسكو. وتعتمد ابتكارات
األحـــيـــان  أغـــلـــب  فـــي   Louis Moinet
الحفريات  مثل  مألوفة  غير  مــواد  على 
والـــنـــيـــازك الـــتـــي تُـــدمـــج مـــع تــعــقــيــدات 
الساعات الرفيعة حسب الطلب، في عمٍل 
القيم  وتتمثل  نــوعــه.  مــن  فــريــد  مبتكر 
والطابع  االبتكار  في  لعالمتنا  األساسّية 

الحصري والفني والتصميم.

  QATAR TOURBILLON NEO  ساعة قطرية تاريخية
شركة                                  تصنع ٣ قطع فقط من هذه التحفة .. تُعرض حصرياً في جناح الفردان
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يـــــــحـــــــتـــــــضـــــــن 
ـــــــم ســــــاعــــــات   عـــــــال
 S a l v a t o r e
Ferragamo القيم التراثية 
السويسرية  الــســاعــات  لصناعة 
ويعكس التصميم المتطور لبيوت 
أسلوب  وهــو  الفلورنسية،  الساعات 
مـــعـــروف فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
لمزيجه  اإلبداعي من األنواع المختلفة 
المبتكرة  الــمــواد  وأبــحــاث  األشــكــال  مــن 
واالســتــخــدام الــبــديــهــي لـــأللـــوان. كــل ذلــك 
يخضع لعملية تصنيع منظمة تقوم حصرا 

على اإلتقان والحرفية.
ســاعــات  Ferragamoنــجــاحــهــا  أثبتت 
فريدا  تفسيرا  قــدمــت  إذ  انــطــالقــهــا،  منذ 
لــلــريــاضــة الـــفـــاخـــرة واألنــــمــــاط الــمــمــيــزة 

األخرى. 
للبيت  الــمــمــيــزة  الــســمــات  عــالــم  يتميز 
الــفــلــورنــســي تــعــبــيــرات مــثــالــيــة: بـــــدءاً من 
 Ferragamo وتوقيع  األلـــوان،  استخدام 
ــتــهــاء بــدمــج الـــرمـــوز الــمــمــيــزة  Red ان

للعالمة التجارية، مثل.
  Gancino Vara bow 

بــقــوتــهــا    Versace ســــاعــــات  ــتــمــيــز  ت
عن  تعبر  أنــهــا  كما  وفخامتها،  وجــرأتــهــا 
اللمسة الجمالية التي تحيط بهذه العالمة 
ســاعــات   Versace ســـاعـــات   الـــتـــجـــاريـــة. 
ســويــســريــة الـــصـــنـــع، تــغــمــرهــا نــفــس روح 
الــــروك آنـــد رول فــي مــجــمــوعــات األزيــــاء 
وتعبر بــذكــاء عــن رمــوزهــا األكــثــر شهرة: 
 ،the Greek key  ،the Medusa head.

. the Baroque pattern
يـــتـــم تــصــنــيــع هـــــذه الــــســــاعــــات حـــصـــراً 
جـــودة  ذات  وآلــــيــــات  مـــتـــطـــورة  بـــخـــامـــات 
الــذي  المبتكر  بتصميمها  وتتميز  عالية، 
تتخلله طاقة رسومية ولوحة من الحواشي 

اللونية النابضة بالحياة.
العالمة التجارية Versace : أكثر براقة 
وحسية بالنسبة للنساء، وأكثر تقنية وخفة 
بالنسبة للرجال، فهي ال تتردد في التعبير 
عن حالة من األناقة والفردية القوية التي 

.Versace  تحدد مكانة العالمة ال تجارية

.. Ferragamo ساعات

مزيج إبداعي وحرفية في الصناعة

انعكاس لجمالية
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متابعة - محمد السيد محمد:

وســاعــات  مــجــوهــرات  تعتبر 
المكي من شركات المجوهرات 
الــعــريــقــة والــــرائــــدة فـــي الــســوق 
الــــمــــحــــلــــي فــــهــــي مــــــن أوائــــــــل 
نشاطها  بــــدأت  الــتــي  الــشــركــات 
فــــي مـــجـــال الـــلـــؤلـــؤ فــــي الـــبـــالد 
خبرات  لديها  أصبحت  وبالتالي 
متراكمة في مجال المجوهرات 
على  سنوياً  وتحرص  والساعات 
الدوحة  معرض  فــي  المشاركة 
الدولي  والساعات  للمجوهرات 
بـــجـــنـــاح مــمــيــز تـــعـــرض خــاللــه 
مجوهرات  من  لديها  ما  أفضل 
وســاعــات وأطــقــم وقــطــع نــادرة 
حــــول اســـتـــعـــدادات مــجــوهــرات 
الــمــلــكــي لــمــعــرض الـــدوحـــة في 
لنا  كان  عشرة  الخامسة  دورتــه 
هذا اللقاء مع السيد عماد حسن 
المكي المدير العام لمجوهرات 

المكي:
لمعرض  الحالية  الــدورة  إن   
الـــدورات  عــن  مختلفة  الــدوحــة 
الــســابــقــة حــيــث إنـــهـــا تـــأتـــي في 
بحصار  البالد  بها  تمر  ظــروف 
جـــائـــر ومـــــع ذلـــــك أتــــوقــــع أنــهــا 
ستكون من أنجح الــدورات ألن 
المنظمين  مــن  إصـــــراًرا  هــنــاك 
أن يــكــون الــتــنــظــيــم عــلــى أعــلــى 
مــــســــتــــوى ونــــحــــن كـــعـــارضـــيـــن 
الــمــاركــات  بأفضل  أتينا  وتــجــار 
مــن رواد  كــبــيــراً  وأتــوقــع إقــبــاالً 
لديه  الجميع  أن  ذلك  المعرض 
إصرار على إنجاح هذا المعرض 
لــمــواصــلــة تــألــقــه بــاعــتــبــاره أحــد 
الــمــعــارض الــنــاجــحــة فـــي قطر 
على  المحافظة  يجب  هنا  ومن 
هــذا النجاح الــذي يــزداد في كل 
الــمــعــرض  دورات  مــــن  دورة 

المتألق دائماً.
جــنــاح  أن  الـــمـــكـــي  وأضـــــــاف 
هــذا  يتميز  الــمــكــي  مــجــوهــرات 
ومميزة  رائعة  بديكورات  العام 
تــتــيــح لــنــا عــــرض كـــل مـــا لــديــنــا 
مــــــن مـــــــاركـــــــات ومــــــوديــــــالت 

خـــاصـــة أنـــنـــا هـــــذا الــــعــــام قــمــنــا 
بــجــلــب عــــدة مــــاركــــات مــمــيــزة 
مــــن الــــمــــجــــوهــــرات واألطــــقــــم 
جناحنا  أن  كما  النادرة  والقطع 
اللؤلؤ  مــن  كبيرة  كميات  يضم 
الــطــبــيــعــي فــنــحــن نــنــتــمــي إلـــى 
تجارة  في  نشاطها  بــدأت  عائلة 
اللؤلؤة وبالتالي مازال له مكانة 
كبيرة في قلوبنا ونحرص على 
عـــرضـــه فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات بــل 
ونــخــصــص لــه ركــنــاً خــاصــاً في 

جناحنا.
معرض  أن  الــمــكــي  وأوضــــح 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
فـــي دورتــــه الــخــامــســة اســتــطــاع 
الـــجـــمـــيـــع  ثــــقــــة  يــــكــــتــــســــب  أن 
ســــواء الــمــنــظــمــيــن والــعــارضــيــن 

والـــــشـــــركـــــات الـــمـــصـــنـــعـــة الـــتـــي 
ـــشـــارك مـــن خــــالل الــشــركــات  ت
البالد  في  تمثلها  التي  المحلية 
أكــبــر بــرهــان عــلــى هـــذا النجاح 
متتالية  عــاًمــا   ١٥ استمر  الـــذي 
حــــــرص الــــشــــركــــات الــعــالــمــيــة 
عــلــى الــمــشــاركــة مــعــنــا كـــل عــام 
تصنيعها  يتم  جديدة  بموديالت 
خـــصـــيـــًصـــا لـــمـــعـــرض الــــدوحــــة 
وهـــــذا أيـــضـــاً أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى 
نجاح المعرض لذلك كله أتوقع 
الخامسة  لــلــدورة  بــاهــراً  نجاحاً 

عشرة.
ومـــضـــى الــمــكــي قـــائـــًال تضم 
مــعــارض مــجــوهــرات وســاعــات 
المكي تحت مظلتها العديد من 
الـــمـــوديـــالت واألســــمــــاء الــالمــعــة 
المجوهرات  عالم  في  والعريقة 

والساعات كما أننا نقوم بدراسة 
ومعرفة أذواقهم ومالحظاتهم 
حتى نقوم بترجمتها إلى أطقم 
وقـــطـــع غـــالـــيـــة الـــثـــمـــن وعــالــيــة 
الـــجـــودة يـــدخـــل فــيــهــا األلـــمـــاس 
واألحجار الكريمة الغالية الثمن.
المكي  وســاعــات  مــجــوهــرات 
لديها فريق تصميم بالتعاون مع 
مجموعة واسعة من المصممين 
المحترفين في إيطاليا وإسبانيا 
عمالئنا  لــخــدمــة  كــونــج  وهــونــج 
والطلبات  احتياجاتهم  وتلبية 
الـــخـــاصـــة وتــنــفــيــذ الــتــصــامــيــم 
ـــهـــم فـــــي إطــــــــار مـــــن الـــســـريـــة  ل
الــمــطــلــقــة ونــحــن نــرحــب دائــمــاً 
بـــهـــم بـــمـــعـــارضـــنـــا الســتــكــشــاف 
تصاميم  مــن  والــمــزيــد  الــمــزيــد 

المجوهرات.

لدينا إصرار لتكون الدورة الخامسة عشرة من أنجح الدورات
عماد المكي:

لمسنا أن هناك اهتماماً كبيراً من الجهات المنظمة والعارضين بمعرض هذا العام
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢١٢١- - ٢٦٢٦ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

معرض  من  عشرة  الخامسة  النسخة  اليوم  تنطلق 
حتى  تستمر  والتي  والساعات   للمجوهرات  الدوحة 
للمعارض  الـــدوحـــة  مــركــز  فــي  الـــجـــاري  فــبــرايــر   ٢٦
والــمــؤتــمــرات، ويــقــام الــمــعــرض تحت رعــايــة معالي 
رئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهللا  الشيخ 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويشارك في المعرض أكثر من ٤٠٠ عالمة تجارية 
الكالسيكية  مــجــمــوعــاتــهــم  يــعــرضــون  دول   ١٠ مــن 
أحد  المعرض  ويعد  والمميزة،  الفريدة  والعصرية 
أكــبــر الــفــعــالــيــات الــفــاخــرة فـــي الــمــنــطــقــة، ويــعــرض  
مجموعة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والساعات 
في  ويــشــارك  واإلمــكــانــيــات،  االذواق  جميع  تــنــاســب 

المعرض ٢٨ عارضاً من قطر و١٣ عارضاً دولياً.
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويواصل 
من  وجمهوره  عمالءه  حاجات  ليلبي  وتطوره  تألقه 
للعالمات  مــمــيــزة  منصة  ويــقــدم  الــفــاخــرة،  الــقــطــع 
الــتــجــاريــة الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة وكـــذلـــك الــمــبــدعــيــن 
والمصممين العالميين، ويشكل بذلك الوجهة األمثل 

للعارضين والمتسوقين في صناعة المجوهرات.
ويشهد المعرض تعاون بين هيئة السياحة وشركة 

وتعزيز  لدعم  الهيئة  جهود  إطار  في  وذلك  أوديتوار 
نمو قطاع فعاليات األعمال، من خالل إتاحة الفرصة 
وقــيــادة  الــمــعــارض  لتنظيم  المحلية  الــشــركــات  أمـــام 
قطاع فعاليات األعمال. وتعتبر النسخة الخامسة عشر 
هي الثانية التي تنفذها شركة أوديتوار ، حيث تواصل 
والــعــارضــيــن  والــمــتــســوقــيــن  ـــــزوار  ال لتمنح  جــهــودهــا 

تجربة تتسم بالرقي والفخامة.
والساعات   للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  ويرسخ 
في دورته الخامسة عشر مكانته كأحد أبرز التجارب 
الــعــالــمــيــة الــفــاخــرة الــمــتــاحــة أمــــام الــجــمــيــع؛ ويعتبر 
مــن أهـــم وأعــــرق الــمــعــارض الــتــي تــتــيــح للعارضين 
تامة  وبخصوصية  مباشر  بشكل  معروضاتهم  بيع 
لــلــراغــبــيــن بــذلــك. ويــشــكــل الــمــعــرض العــبــاً مــحــوريــاً 
وفــرصــة مــمــيــزة لــألعــمــال فــي قــطــاع الــمــجــوهــرات 

والساعات العالمية. 
وتجدد الشركات القطرية الكبيرة دعمها للمعرض 
وأرقــى  أفخر  من  تشكيلة  مقدمًة  النسخة  هــذه  في 
قطعها ومجموعاتها وتضم قائمة الشركات القطرية 
المشاركة في المعرض كالً من: مجوهرات الفردان، 
مــجــمــوعــة عــلــي بـــن عــلــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
وفيفتي  األميرية،  المجوهرات  الماجد،  مجوهرات 

ون إيست.

انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اليومانطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اليوم
بمشاركة ٤٠٠ عالمة تجارية عالمية  
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متفائلون بالدورة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
عبدالرحمن المفتاح:

ــــــــــادرة جــــديــــدة ــــــات مـــــجـــــوهـــــرات هـــــي قــــطــــع ن ــــــارك جـــــنـــــاح مـــــجـــــوهـــــرات الــــمــــفــــتــــاح يـــــعـــــرض خــــمــــس م
متابعة - محمد السيد محمد:

تــعــد مــجــوهــرات الــمــفــتــاح إحــــدى أكــبــر 
وأعــــرق شــركــات الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
في السوق المحلي حيث بدأت نشاطها منذ 
عـــدة عــقــود طــويــلــة اســتــطــاعــت خــاللــهــا أن 
تشكل قاعدة كبيرة من العمالء عبر أجيال 
يعرفون  قــطــر  أهـــل  فجميع  عــديــدة، 
مـــــجـــــوهـــــرات الــــمــــفــــتــــاح الـــتـــي 
أصـــبـــحـــت لــديــهــم 
نظراً  ثقة  محل 
لــمــا يــعــرضــونــه 
مـــــن مــــاركــــات 
ومـــــــــــوديـــــــــــالت 
ذات  عـــــالـــــمـــــيـــــة 
ليس  كــبــيــرة  قــيــمــة 
هـــــذا فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
شــجــعــتــهــم عـــلـــى اقــتــنــاء 
الــمــجــوهــرات 

في  المفتاح  تعرضها  التي  الثمينة  والقطع 
معارضها المنتشرة في كافة أنحاء البالد.

أيــضــاً تــشــارك مــجــوهــرات الــمــفــتــاح في 
مـــعـــرض الــــدوحــــة الــــدولــــي لــلــمــجــوهــرات 
مميز  بجناح  األولى  دورته  منذ  والساعات 
ومجوهرات  رائعة  بديكورات  دائماً  يتسم 
من  إليها  الناظرين  تــدهــش  ثمينة  وقــطــع 

جمالها وروعتها.
المفتاح  مــجــوهــرات  اســـتـــعـــدادات  حـــول 
رئيس  المفتاح  عبدالرحمن  السيد  التقينا 
والــذي  المفتاح  مــجــوهــرات  إدارة  مجلس 
أكـــد أن الـــــدورة الــخــامــســة عــشــرة ستكون 
رغـــم  أنــــجــــح الــــــــــــدورات  مـــــن  اهللا  بـــــــإذن 
سيؤكد  البالد  تعيشه  الــذي  الجائر  الحصار 
القطريون والمنظمون أن معرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات ســيــبــقــى دائـــمـــاً 
مع  وإقـــبـــاالً  تنظيماً  الــمــعــارض  أنــجــح  مــن 

معروضات تعرض ألول مرة.
وأضــــــاف الــمــفــتــاح: جـــنـــاح مــجــوهــرات 
الـــمـــفـــتـــاح يـــضـــم بـــيـــن ثـــنـــايـــاه عــــــــدداً مــن 
أكــــــبــــــر األســــــــمــــــــاء فـــي 
ــــســــاعــــات  عـــــالـــــم ال
والــــمــــجــــوهــــرات 
األنـــيـــقـــة ذائـــعـــة 
ـــــــــــت  ـــــــــــصـــــــــــي ال
ــــعــــام  وهــــــــــذا ال
قـــمـــنـــا بــجــلــب 
خــمــس مــاركــات 
ــــــــدة مـــن  جــــــــدي
الــــمــــجــــوهــــرات 
ألول  تــــعــــرض 

مـــرة مــن إيــطــالــيــا وســويــســرا وأعــتــقــد أنها 
ســتــنــال إعــجــاب الــــزوار ذلـــك أنــنــا نحرص 
عـــلـــى أن تــــكــــون تـــصـــامـــيـــم هـــذه  دائـــــمـــــاً 
الـــمـــجـــوهـــرات تــتــنــاغــم والــــــذوق الــقــطــري 
الرفيع وتتميز بالجودة والمشغولية العالية 
والحرفية الماهرة وفي نفس الوقت تضمن 
مجوهراتهم  لزبائنها  المفتاح  مجوهرات 

وتكشف لهم نوعية األحجار المستخدمة.
ــــي مـــــجـــــوهـــــرات الـــمـــفـــتـــاح  ــــول كــــذلــــك ت
اكسسوارات الرجل اهتمامها وهي تقدم له 
تشكيلة متنوعة فاخرة من األزرار ومشابك 
ربـــطـــات الــعــنــق والـــجـــلـــديـــات كــالــمــحــافــظ 
والوالعات العالمية المعروفة كما أن بعض 
قطاع  فــي  المفتاح  تمثلها  الــتــي  الــمــاركــات 
وفي  الكتابة  أدوات  بعض  تطرح  الساعات 

مقدمتها شاريول.
تحرص  المفتاح  مجوهرات  أن  وأوضح 
حيث  من  تأسيسها  منذ  معايير  عــدة  على 

وتقديم  والشفافية  بالمصداقية  االلــتــزام 
المميزة  والــخــدمــات  الــمــدروســة  األســعــار 
لــلــزبــائــن واســتــقــبــالــهــم بـــالـــدفء الــمــعــهــود 
والـــــكـــــرم الـــمـــشـــهـــود وتـــطـــويـــر وتــحــديــث 
الديكورات واالستجابة للمتغيرات والتفاعل 
من  الــوطــن  وخــدمــة  المحلي  المجتمع  مــع 

القلب.
جـــنـــاح  إن  قـــــائـــــًال:  ـــاح  ـــمـــفـــت ال ومــــضــــى 
مــجــوهــرات الــمــفــتــاح فــي الــمــعــرض يعتبر 
من أكثر األجنحة التي تحظى بإقبال كبير 
مـــن رواد الــمــعــرض حــيــث يــضــم الــجــنــاح 
عالمية  مـــاركـــة   ٤٠ لــحــوالــي  مــعــروضــات 
وشــغــف  واألذواق  الــتــطــلــعــات  كــافــة  تــلــبــي 
الذين يبحثون عن التميز والرقي في عالم 
كل  نتطلع  لــذلــك  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
حجم  في  قياسية  أرقـــام  تحقيق  إلــى  عــام 
على  والــحــفــاظ  المعرض  خــالل  المبيعات 
عام  بعد  عاماً  الجناح  يحققه  الــذي  النجاح 
صاحبة  دائــمــاً  المفتاح  مــجــوهــرات  لتظل 

الريادة في عالم المجوهرات والساعات.
التي  الــمــاركــات  وأهـــم  أبـــرز  يلي  وفيما 
في  الــمــفــتــاح  مــجــوهــرات  جــنــاح  يحتضنها 

معرض هذا العام:
إيبل-   سانشري-  «شاريول-  ســـاعـــات 
ريتشي-  ــيــنــا  ن موفادو-كرونوسويس- 
براند-  شالدن  أند  دوبــي  أوريس-  مونتانا- 

ساركار- ريتشارد جينوت- ريزاني.
داماوسو-   ـــــــــــــــو-  «أرازن مـــــجـــــوهـــــرات 
مكرزل-  فيراريس-  جيوفاني  فالشينيللي- 
مجوهرات  راياناس-  نانيس-  مزنر-  نبيل 

رينيه- روميل- يوني ألماز-زانيل.

ــــــــــــــــااااتتتتت مممــــــــــــــــججججــــــــــــــــــوووو ــــــــااررركك ججججججــــــــــــــــــــــــنننننـــــــــــــــــــــــــــــاااااحححححح مممممــــــــــــــــــــجججججججـــــــــــــــــــوووووههههـــــــــــــــــــــــررررررااااتتتت الــــمــــففــــتتتــــــــاحححححححح يـــــعـــــرض خــــمــــس م
مم محمحمحمد: اا السلسلسيديديد محمدمدمد م- مممتاتاتابعةةة

أأ أككـكــبـبــــررر إحإحإحــــــــدىدىدى لالالــــممـمـفـفـفــــتتـتــاـاحح مـمـمــجـجـجــووهــرااراتتت تتـععـعــــــددد
ووأعأعأعــــــررقرق شششــــركركركــــــاتاتات ا ا الـلـلــمـمـمــــجـجـوـوـوهـرـرتتات و و والالالــــسـسـســاـاـاعـعـاـاـاتتت

ممنمنذ  بدبدبدأتأتأت ن ن نشاشاشاطهطهاا حيحيحيثثث لحلييي فيفيفي اا السلسلسوقوقوق ا االململم
أأننن خخخــــاللاللاللــهـهـهـاـاـا ا اسـسـســتـتـتــــــططـطـاـاـاعـعـعـتـتـت عـعـعــقـقــودودود ط ط طــــويويويــــــلـللـةـةة دـدةةة عععــ
جأجأجياياياللل عبعبررر المالمالءءء نمنمن اااللعلع كبكبكبيريريرة  ققاقاعدعددةةة تتتشكشكشكللل
ييععرعرفوفوفوننن قــطــرـر هأهـــل فجفجميعع ععــديديــــدةدةدة،،،
مـمـمــــفـفــــــتـتــــــــاحاح ا الـلـــتـتـــــيي ررـراتاتات اا الـلـلـــــ مـمـمـــــــــــجـجـجـــــــــــوهوهوهــــ
لــدـديـيــهـهــــمم ـــــــححـــتت ـــــبـبـب ـصـصـ أأ

ًًً نظنظنظررارا قثقثقةةة محمحللل
يـيــعـعــــررضرضــونوننــههه لـلــمـمــــاا
نـنـن م مــــــــاراراركـكــــــاتتت مممــــــــ
الـالـالتتت وـوـوديديديـــــــــــــــ وومومــــــــــــ
ذاذاتت ععـــــــااـاللـــــــــمـمـــــييـــــةة
ليليليليسسس ــيـيـررـرةةة كـكــبـب قــــييـيـمـمـمــةة
ووإوإوإنـنـــــمــــااا سسـســــبـبـب،،، فف فـــححـحــ هـهـــــــذاذاذا
اـاـاءءء تـتـتــــننـنـ لـلـلـــــــىـىـى ا اقـقـقـ ـهـهـهــمـمـمـم ع عــــ ـشـشــجـجـجــعـعــتـتــــ
لالالــــــــمـمـمـمـمـمـمـجـجـجـجـجـجـجــــــــووهوهوهــــــرراراراتتتت

فففييي ااالملمفتاحاحاح تعتعتعرضرضرضهاهاها االتلتييي االثلثلثميميمينةنةنة وواوالقلقلقطعطعطع
الالالبالبالبالدد.د. أنأنحاححاءء فيفيفي ك ككافافةةة ا الململمنتنتنتشرشرةة مممعاعاعارضرضرضهاهاها
ف ففييي ححاحاحاح اا الـلـلـمـمـمــفـفـفــتـتـتــ م م مــــجـجـجــوـوـوههـهــرـرـراتاتت تتتــششـشـااركركرك أأأيـيـيـضـضـضــاًاًاً
لـلــللـلــمـمـمــجـجـجــوهوهوهــراراراتتت ا الـلـلـــــدـدـدولولولــــــــــيي لاللــــدودودوحـحــــةة ممـــعـعـــــرـرـرضضض
ممميميززز بببجنجنجناحاحاح  ااألوألوألولىلىلى روررتهتهته د ممنذنذنذ تاتات واواوالسلساعاعع
ووومجمجمجوهوهوهرارارات رررائائائعةعةعة بدبدبديكيكيكووروراتاتت ًًً ددائائائماماما يتيتيتسمسمسم
مننن إليليليهاهاها  لالالناناناظرظرظرينينين تتــــدهدهــــــششش ثمينةنةنة ووقوقــطـطـطــعـعع 

وووروعوعتهتهتها.ا.ا. جججممامالهلههاا
للالمفمفمفتاتاحح مـمـــجـجـجـــوهوهوهــرراتتت ااسســـتـتـتـــــــععـعـــــداداداداتتت ححـحــــولولل
رررئيئيئيسسس ححاح تفتفت االم ععبدبدالالرحرحرحمنمنمن االسلسيديد االلتقيقينانا
واووالــذييي المفمفمفتاتاتاححح مـمـمــجـججــــوهوهــراراراتتت إددإدارارارةةة ممججلجلسس
سستستكوكوكوننن ـلـلـخـخـخــــامامامــــــسسســة عــشـششـرررةةة اا ةرةرة أنأنأن ا الـلــــــدودوو أأأككـــدد
رررغغـغــــممم ددـدوروروراتاتات الـــــــــــ أنأنأنــــــــججـجـــــــحـح  مـممـــــــــــننن اهللاهللاهللا ببـــــــــإـإـإذنذنذن 
سسيسيسيؤكؤكؤكددد البالبالدد ااال تتتعيشيشيشههه االـللــذذذييي الالالججاجاجائرئرئر االلحلحصصاصار 
دلدلدوووحة اا ضرضرض عمع نون أن  وواالمنمنظظمظم يريريونونون االالقطقط
تات ســيــبـبـبــقـقـىىـى دائـــمـــ سسـســــــــاـاعـــ وووالالالــ وـوـوهـهــرـراتات للــــلـلــمـمـمــجـجـ
مع اـاالً  بـبـبــ وووإقإقــ تنظنظنظيميماً تت  ضضضرض الــمــعـعـعــاـاـا أننــججـجــح  مممــــننن

مرمررمرة. تت تعرعرعرضضضألوألوألوألوللل تات مممععرعروضوض
مممــجــوههوهــــررررات اـاحح:ح: ج جـــــننـنـــاححح للالالاللــــــمـمـمـمـمــفففـفــــتتتـ ووأوأوأضضضــــــاففف
ًاً مم مــــننن ددددددااا ععــــــــ اـاـاييـيـيــــاهاه نـنــــ ييـيــننـنـن ثــ ب ب بــــ حاحاحح ي ي يــــضـضـضـضـــمم اااللـلـلـــممـمـــفـفـــــتـتـتـــــ
فـفـفــــــييي ـــــــــــــمممـمـــــــــــااـاءءء ا ا األسسألسألســــ أكككأكـــــــــــبـبـبــــــــــرـررـر
ـــــــــــسـســــــاـاـاعـعــــــــاـاـاتتت الالال ـــــــــــمممم ااـااـالـلللـلـلـل عععــــــــــــ
هههوهــــــــررارراراراتتتت وووواللالالــــــــــــــــمـممممممـمـــــــججـجـجـجــــــــ
ذاذاذاذائـئـئئـــــــعـعـعـعـــــــــةةةة ـققـقـقـــــــــةةةة ألاألاألألألنننـنـنـنـــــــيـيـيـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتتتتتتتت ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـيـيـيـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــصصـصصـصـصـصـــــــــــــ ــــــــــــــــ اااااللللـلـلـلـلـلـل
ــــاـاااـااااـاممممم ــــــــــــــعـعـعـ لاللالالالال ووووووهـهـههـههـهـهـهـــــــــــــــــــــــــــــذذذـذذذااااااا
ب ببب بــــــجـجـجـجـجـجــللـلـللــبببببب اـاـاـا ققققـــــــممـمـمـمـــــننننـنــــــ
رارارراركـكـكـكــــاـاتت خخخخخخــــــمممـمممــسسسسـسمممم مــــ
ممـــننننن ــــــــــــدددـدةةة جججــــــــديي
ـــــــمــــــجـجــــــــوهوهوهوهوهــــــــرارارراراتتتتتتتت الالال
وألألوألولللل تتتـــــعــــــرـرضضضضضض
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نشارك في الدورة الخامسة عشرة من المعرض بنجاح أكبر نسبياً عن الدورات السابقةنشارك في الدورة الخامسة عشرة من المعرض بنجاح أكبر نسبياً عن الدورات السابقة
ـــب خـــــبـــــرة وفـــــراســـــة ـــطـــل ـــت ــــــار الــــكــــريــــمــــة وهـــــــــذا ي ــــــج نــــحــــن نـــــركـــــز عــــلــــى نــــوعــــيــــة األح

علي الخلف:

متابعة - أحمـد شـرف:

مجلس  رئــيــس  الخلف  علي  السيد  أكــد 
أن  والمجوهرات  التحف  شركة  إدارة 
شــركــتــه تــعــد مــن أوائــــل الــشــركــات 
مجال  في  تعمل  التي  القطرية 
الــــتــــحــــف والــــمــــجــــوهــــرات 
ـــا نــشــاطــنــا في  ـــدأن حــيــث ب
هـــذا الــمــجــال فـــي أواخـــر 
الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي يـــعـــنـــي تـــجـــاوزنـــا 
األربــعــيــن عــامــاً فــي هــذا الــنــشــاط، وبالتالي 
نمتلك خبرات متراكمة في هذا النشاط وإن 
كنا قد مررنا بمرحلة مّد وجْزر وهكذا هي 

التجارة.
أخرى  ناحية  ومــن  ناحية  من  هــذا 
ـــســـابـــق كـــشـــركـــة الــتــحــف  كـــنـــا فــــي ال
ــــمــــجــــوهــــرات نـــصـــمـــم ونــقــيــم  وال
معارض، ولكن مع دخول الدولة 
من خالل الهيئة العامة للسياحة 
معرض  تنظيم  في  والمعارض 
الدوحة للمجوهرات والساعات 
حتى  هـــذا األمـــر أســعــدنــا  طبعاً 
تــكــون الــمــشــاركــة أعـــم واشــمــل، 
ــــشــــارك مـــنـــذ ٤  وعـــلـــيـــه نـــحـــن ن
نتطور  سنوات على التوالي ودائماً 
حيث بــدأنــا بــشــيء مبسط أمــا اآلن 
والحمدهللا أصبحنا نشارك بتميز وقد 
مشاركتنا  الــعــام  وهـــذا  لدينا  األداء  تحسن 
أكبر  مساحة  على  حصلنا  إننا  حيث  أفضل 
من  قريب  الموقع  نفس  هــو  الموقع  ولكن 
األســـمـــاء الــمــعــروفــة ونـــأمـــل فـــي الــســنــوات 

الـــقـــادمـــة أن نــكــون فـــي مــوقــع أفــضــل ألن 
مستوانا في الخبرة كشركة عريقة في السوق 
القطري يؤهلنا لذلك، ونأمل أن يتحقق في 
الدورات القادمة أما بالنسبة للتوسعة فأقول 
وتميًزا  رحــابــة  جناحنا  أعطت  أنها  شــك  ال 
وجعلتنا أيضا ننوع في الماركات وأن تكون 
ماركات  بجلب  قمنا  وأيــضــا  خصوصية  لنا 
ليست أوروبية وإنما هي ذات حرفية عالية 
فــنــحــن دائـــمـــاً نــهــتــم بــالــكــيــف ولــيــس الــكــم، 
صحيح كما قلت ليس لدينا ماركات أوروبية 
ولكن لدينا ماركات آسيوية من الهند وهونج 
كـــونـــج وهـــــذه الــمــنــتــجــات تـــرقـــى بــجــودتــهــا 
وضــمــانــهــا وتــصــمــيــمــهــا لــتــضــاهــي صــنــاعــة 
مع  المعروفة  العالمية  الــشــركــات  كبريات 
اعتزازنا وتقديرنا لهذه الشركات فنحن مثالً 
نركز على نوعية األحجار وهي من المهن 
المعقدة بالفعل ويجب لكل من يتعامل معها 
من  النوع  بهذا  وحــراســة  خبرة  لدية  تكون 

وهذا  الضمان  إلى  باإلضافة  هذا  الرفاهية 
أمر مهم للغاية.

ومضى قائالً نحن كشركة قطرية نعيش 
هواجس الوطن والمواطن والمقيم على هذه 
األرض الطيبة واليوم ونحن نحتفل بافتتاح 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
يــكــون قـــد مـــر عــلــى الــحــصــار الــجــائــر أكثر 
أن  يــجــب  المناسبة  وبــهــذه  يــوًمــا   ٢٦٠ مــن 
نــؤكــد أن بــعــض الــشــركــات قــد ســخــرت كل 
الحصار  على  لالنتصار  العام  هذا  إمكانيات 
الغاشم من خالل التعامل مع المصادر وأن 
نحاول أن نرتقي بنشاطنا وبالتالي االرتقاء 
الحصار  هــذا  أثبت  لقد  البالد  باقتصاديات 
االبتكار  على  القطري  الشعب  قــدرة  الغاشم 
واإلبــــداع والــوقــوف خلف الــقــيــادة الحكيمة 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى الذي وقف أمام 
األزمــة بكل حنكة واقــتــدار، أيضا تضافرت 

ـــجـــهـــود مــــن الـــشـــعـــب والـــحـــكـــومـــة  كـــافـــة ال
الثمين  معدنه  أظهر  والجميع  والمقيمين 
خالل هذه األزمــة وباختصار استطاع سمو 
األمير الشاب أن يدير األزمة بنجاح وتفوق 
ونــدعــو لــه بالصحة والــعــافــيــة ونــحــن نقول 

بوحمد قدها وأكثر.
المواطنين  أدعــو  قائالً  الخلف  واستطرد 
في  المهم  دورهـــم  يــبــرزوا  أن  والمقيمين 
بأن  يعلمون  أنهم  وأعتقد  المعرض  إنجاح 
دول الحصار الغاشم حاولت مراراً أن تفشل 
وتعطل إقامة المعرض ونحن بدورنا حاولنا 
أن نقوم بكل جهد أن تكون الدورة الخامسة 
عــشــر مــن أفــضــل الـــــدورات الــســابــقــة ولكي 
يحدث ذلك ال بد من تفعيل حضور الزوار 
بكثافة، لكي نعطي صورة لدول الحصار أنها 
لم تستطع الوصول إلى مآربها الخبيثة وإن 

والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
مــن أكــبــر الــمــعــارض الــدولــيــة لــهــذا كله 

يأتوا  أن  والمقيمين  المواطنين  أدعــو 
لزيارة المعرض لالطالع والتعرف 

عــــن قـــــرب عــلــى الـــمـــاركـــات 
والــــمــــوديــــالت الــعــالــمــيــة 

أن  يــــمــــكــــن  ال  الــــــتــــــي 
مكان  فــي  يشاهدها 

آخـــــــر خــــاصــــة أن 
يعقد  الـــمـــعـــرض 
مـــــــــرة واحـــــــــدة 
فــي الــعــام حتى 
حقيقة  نــثــبــت 
نجاح المعرض 
بالرغم من كل 

لذلك  الـــظـــروف 

الخامسة  ــــدورة  ال على  كثيفاً  إقــبــاالً  أتــوقــع 
عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة للمجوهرات 
المنظمة  الــجــهــات  أن  خــاصــة  والـــســـاعـــات 
والــشــركــات الــعــارضــة قــد بــذلــت أقــصــى ما 
تستطيع وجميعها تعاونت فيما بينها إلخراج 
المعرض بهذه الصورة المشرفة ويبقى اآلن 

دور الزوار.
الدولة  إن  قــائــالً  حديثه  الخلف  واختتم 
للوصول إلى المستوى األفضل  ترتقي دائماً 
كثيفاً  المعرض  رواد  حضور  سيكون  لذلك 
للوطن  الحقيقي  والــحــب  االنــتــمــاء  إلثــبــات 

ولتحقيق نجاحات غير مسبوقة.



جو   لحود: مشاركتنا تأتي في هذه السنة بحلة جديدة 
متزامنة مع إطالق قسم خاص للمجوهرات الفخمة

قطع حصرية من أرقى العالمات التجارية في جناح مرزوق الشمالن وأوالدهقطع حصرية من أرقى العالمات التجارية في جناح مرزوق الشمالن وأوالده

أكــــــد الـــســـيـــد جـــــو لــحــود 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
القابضة  الشمالن  مـــرزوق 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة مــــشــــاركــــة 
وأوالده  الــشــمــالن  مــــرزوق 
ــــــدوحــــــة  فـــــــي مــــــعــــــرض ال
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
هــذه  تــتــزامــن  حــيــث   ٢٠١٨
هوية  إطــالق  مــع  المشاركة 
الــمــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة من 
الـــمـــجـــوهـــرات لـــتـــتـــالءم مع 

المرحلة القادمة.
جناحنا  فــي  عكسنا  فقد 
التراث القطري األصيل مع 

لمسات تصميمة متمايزة. 
هذه  الشمالن  مـــرزوق  جناح  يتميز  وأضـــاف: 

السنة بالفخامة، العصرية والرقي.
تجارية  وعالمة   ١٩٥٦ عام  واحــد  متجر  فمن 
شركة  توسعت  الساعات،  بتجارة  خاصة  واحـــدة 
تمتلك  أصبحت  بحيث  وأوالده  الشمالن  مرزوق 
أكثر من ٢٠ محل موزعين إستراتيجياً في جميع 
أماكن التسوق الرئيسية وكذلك في السوق الحرة 

في المطار حمد الدولي.
بعزيمة  لكن  المتواضعة  الــبــدايــات  مــن  وتــابــع: 
وخطى ثابتة أصبح مرزوق الشمالن وأوالده من 
ومتجرينا «كرونو  قطر  في  الساعات  تجار  أكبر 
و«ركن الساعات» خير دليل ويقدموا  لعمالئهما 
الساعات الفاخرة بأسعار مدروسة وتقنيات عالية. 
واستطرد: من المعروف أن مرزوق الشمالن 
ويعمل  الــســاعــات  مــجــال  فــي  متخصص  واوالده 

فـــي الـــســـوق الــقــطــري تحت 
عـــــالمـــــات كـــــرونـــــو وركـــــن 
الساعات التي تنتشر نافذات 
عــــرضــــهــــا فــــــي عــــــــدد مــن 
الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة في 
وكــاالت  فيها  وتتمثل  قطر 
 ،TIMEX مـــثـــل  رئــيــســيــة 
 Ateliers De  ،  Tissot

 ،Versace  ،  Monaco
  Nauticaو   ،Alphina

وغيرها. 
وأضــــــــــاف: أضـــحـــت 
شركة مرزوق الشمالن 
لدقة  الـــرمـــز  وأوالده 
الــوقــت وقـــد احــتــلــت هـــذه الــمــكــانــة عــلــى مر 

الستة عقود الماضية.
وعـــــالوة عــلــى ذلـــك أضــفــت شركة 

مفهوماً  وأوالده  الشمالن  مـــرزوق 
التي  المتناهية  والدقة  للثقة  جديداً 

يختبرها العمالء بعد خدمة البيع.
ونـــظـــراً لــمــا لــبــيــع الــتــجــزئــة من 
الــعــصــر  روح  لـــمـــواكـــبـــة  ضــــــــرورة 

وتـــطـــور إتــجــاهــات الـــســـوق والــقــوى 
جهدنا  لــقــد  للمستهلكين  الــمــحــركــة 

لــمــعــاصــرة كـــل هــــذه الـــتـــحـــديـــات حتى 
أصبحنا في صدارة بائعي الساعات في مجال 

العالمات المتوسطة.
وافصح لحود في حديثه عن إطالق إصدارات 
  aviator و    Nautica عالمتي  مــن  مــحــدودة 

فــي مــعــرض الـــدوحـــة لــلــســاعــات والــمــجــوهــرات 

٢٠١٨ مما يعكس أهمية هذا المعرض للشركات 
العالمية.

وأردف لحود قائالً: تمثل مشاركتنا هذا العام 
إضـــافـــة جـــديـــدة لــلــشــركــة حــيــث أطــلــقــت شــركــة 
مرزوق الشمالن وأوالده االسم المقترن بصناعة 
الساعات مسارا إنتاجياً جديداً للمجوهرات الثمينة 
والفريدة مستلهما من أحدث الصيحات وأكثرها 

تميزاً.

بحيث  استثنائية  تجربة  جوهرة  كل  وتعكس 
تضفي لمسة خاصة على مرتديها.

وتــعــد مــجــوهــرات مـــرزوق الــشــمــالن وأوالده 
مــن الــقــطــع الــفــخــمــة بــحــيــث تــصــمــم بــاســتــخــدام 
من  مستلهمة  ونــــادرة  فــريــدة  ومــعــادن  أحــجــار 
«مجوهرات  مجوعتها  على  أطلقته  التي  الشعار 

تقص حكاية». ،
Ateliers De ،
،Versace ،  

Nauticaو ،a

ف: أضـــحـــت 
زوق الشمالن 
لدقة  رمـــز 
نــة عــلــى مر 

شركة 
وماً 
تي

ن
ر
ى

دنا 
حتى 

في مجال 

قإصدارات 
aviator و

ــمــجــوهــرات 

ي
من أحدث الصيحات وأكثرها  مستلهما والفريدة

تميزاً.

أط التي شعار
تقص حكاية»

بحيث  استثنائية  تجربة  هرة 
على مرتديها. ة

رات مـــرزوق الــشــمــالن وأوالده 
خــمــة بــحــيــث تــصــمــم بــاســتــخــدام 
من  مستلهمة  ونــــادرة  فــريــدة  دن
«مجوهرات  مجوعتها  على  «مجوهراتطلقته  مجوعتها  على  طلقته

ة».
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بـاري غاليــري ... ملتقى الروائــع العالميــــة بـاري غاليــري ... ملتقى الروائــع العالميــــة 
تشارك بجناح مميز وراق وديكورات رائعة الجمال 

وحصرية  عالمية  ومـــاركـــات  كــلــيــاً  ــدة  جــدي بــإطــاللــة  ــات  ــاع ــس وال لــلــمــجــوهــرات  الــدوحــة  مــعــرض  ــي  ف ــارك  ــش ن  : الــقــواســمــي  حــكــم 
متابعـة - أحمـد شــرف :

المنضوية  قــطــر  غــالــيــري  بـــاري  تــشــارك 
القابضة،  عيسى  أبــو  مجموعة  ادارة  تحت 
في  العالمية»  الــروائــع  «ملتقى  تعد  والــتــي 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
جديدة  بإطاللة  عشرة  الخامسة  دورته  في 
وراقــي  مميز  وجــنــاح  ومضموناً  شكالً  كلياً 
من  فريدة  وباقة  الجمال  رائعة  بديكورات 
الــمــاركــات الــعــالــمــيــة الــجــديــدة والــعــالمــات 

التجارية الحصرية . 
إلتقينا السيد حكم القواسمي المدير العام 
عن  ،وســألــنــاه  قطر   غــالــيــري  بـــاري  لشركة 
الدوحة  معرض  في  غاليري  باري  مشاركة 

الخامسة  بــدورتــه  والــســاعــات  للمجوهرات 
عشرة وأهم االستعدادات للمعرض .

• كــيــف تــم اإلســتــعــداد لــلــمــشــاركــة في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات؟

العام  المدير  القواسمي  حكم  السيد  قال 
تحت  قطرالمنضوية  غاليري  باري  لشركة 
الــقــابــضــة:أن  أبــوعــيــســى  مــجــمــوعــة  إدارة 
الــدوحــة  مــعــرض  فــي  الــعــام  هــذا  مشاركتنا 
وبإطاللة  ستكون  والــســاعــات  للمجوهرات 
ومختلفة  ومــضــمــونــاً  شــكــالً  كــلــيــاً  جـــديـــدة 
تـــمـــامـــاً عــــن األعــــــــوام الـــســـابـــقـــة ،وســـتـــكـــون 
لــبــاري  ومــتــمــيــزة  جــديــدة  إنــطــالقــة  بمثابة 
غــالــيــري فـــي الـــعـــام الــــجــــديــــد٢٠١٨ م من 
مجموعة  سنعرض  حيث  المعرض  خــالل 
والفريدة  الفاخرة  العالمية  الماركات  من 
يعرض  جديد  الراقية،بعضها  والحصرية 
ألول مرة واآلخر من الماركات التي نمثلها 
في قطر كوكالء حصريين ولكن سنعرض 
لزوارنا في المعرض التشكيلة الجديدة من 
كل ماركة عالمية حصرية نمثلها في قطر.
ــــــاري غــالــيــري  ـــاح ب • ومـــــــاذا عــــن جـــن
وديكوراته وموقعه في معرض الدوحة؟

قــــال الــســيــد حــكــم الــقــواســمــي : نــشــارك 
بجناح مميز وراقي بمساحة ٢٥٠متر مربع 
للجناح  ورؤيــة  الجمال  رائعة  وديــكــورات 
،حيث  المعرض  لــزوار  الجوانب  كل  من 
وديــكــورات  ـــع  رائ بــمــوقــع  جناحنا  يتميز 
الشهيرة  ــــوان  األل وهـــي  عــصــريــة  ــــوان  وأل
لـــبـــاري غــالــيــري مـــن األحـــمـــر واألبـــيـــض 
ومــزيــج مــن الــلــون الــفــضــي لــيــكــون جناح 
بــــاري غــالــيــري قــطــر أيــقــونــة فـــي مــعــرض 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات،ويـــقـــع  الــــدوحــــة ل
مميزة  بــرؤيــة  المعرض  يمين  فــي  الجناح 
مـــن أربــــع جــهــات ومــدخــلــيــن مـــن جهتين 
أي  من  لزوارنا  الدخول  لتسهيل  مختلفتين 
جهة حيث الرؤية الواضحة للجناح والموقع 

الفريد والمتميز.
• ماهي أهم وأبرز الماركات التي سيتم 

عرضها من خالل جناحكم بالمعرض؟
صرح السيد حكم القواسمي قائالً: حاولنا 
مجموعة  إنــتــقــاء  على  الــمــرة  هــذه  التركيز 
الماركات  مــن  نوعها  مــن  وفــريــدة  مميزة 
الــعــالــمــيــة مـــن الـــســـاعـــات والـــمـــجـــوهـــرات 
الفاخرة ، حيث تم إنتقائها بعناية فائقة 
ومتنوعة  ومــمــيــزة  ضخمة  وتشكيلة 
مــن كــل مــاركــة تــعــرض وألول مــرة 
وحصرياً بالجناح في معرض الدوحة 
ركزنا  حيث  والــســاعــات  للمجوهرات 
على النوعية وليست الكمية ومن أهم 
وأبرز هذه الماركات من الساعات هي: 

 Fendi- Salvatore Ferragamo-
 Davidoff- Gianto- Montegrappa-
 Tonino Lamborghini- Trussardi-

.Philippe Watch- Maserati
أما المجوهرات فهي مجوهرات شينوي 
بتميزها وتألقها الفريد والرائع تشارك هذا 
العام بجناح خاص لها،حيث تعرض وألول 
ومميزة  فريدة  تشكيلة  الــدوحــة   في  مــرة 
وحــصــريــة مـــن الــمــجــوهــرات ومـــن أطــقــم 
األبيض  الــذهــب  مــن  الفاخرة  المجوهرات 
الـــمـــرصـــع بـــاأللـــمـــاس والـــفـــضـــة الــمــرصــعــة 
بــاأللــمــاس، وهــنــاك مفاجآت وقــطــع نــادرة 
عنها  الكشف  سيتم  شينوي  مجوهرات  من 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  أيـــام  خـــالل 
والـــســـاعـــات بــجــنــاحــنــا الـــخـــاص بــالــمــعــرض، 
قطر  في  شينوي  مجوهرات  تحظى  حيث 

بزبائن مميزين وإقبال خاص.
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  تــــــــــرون  كــــيــــف   •
ـــــســـــاعـــــات مـــــن حــيــث  لــــلــــمــــجــــوهــــرات وال
المسؤولين  مع  والتنسيق  واإلعــداد  التنظيم 
بــالــمــعــرض ومـــدى الــجــهــود الــمــبــذولــة من 

هذه الجهات؟
تنظيم  أن   : القواسمي  حكم  السيد  قــال 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
الجهات  من  وعالمي  رائــع  من  أكثر  تنظيم 
والدعم   ، والمسؤولين  بالمعرض  المعنية 
الــالمــحــدود مــن مــركــز الــدوحــة للمعارض 
لم  الــذيــن  للسياحة  الــعــامــة  الهيئة  وكــذلــك 
يــــدخــــروا أي جـــهـــد لــتــقــديــمــه لـــنـــا إلنـــجـــاح 
الـــمـــعـــرض،أمـــا الــتــنــســيــق واإلعـــــــداد ومـــدى 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة مــــن كــــل الــمــســؤولــيــن 
من  نــوع  فهناك  الــمــعــرض  على  والقائمين 
من  مثيل  له  يسبق  لم  الذي  المثمر  التعاون 
إلنجاح  المتضافرة  والجهود  الجهات  جميع 
التعاون  وهــذا  الكبيروالعالمي،  الحدث  هذا 
نجاح  عن  إيجابية  مــؤشــرات  يعطي  المثمر 
المعرض بدورته الحالية قبل البداية، حيث 
بين  عالمياً  مرموقة  مكانة  المعرض  يتبوأ 

المعارض الدولية الكبرى. 
• ماهي توقعاتكم لإلقبال على المعرض 

من الزوار في الدورة الحالية؟
أوضح السيد حكم القواسمي : أن توقيت 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
أكثر من رائع حيث ستأتي نهاية األسبوع في 
الفرصة  سيتيح  مما  المعرض  أيــام  وســط 
وأتوقع  المعرض  لــزيــارة  الـــزوار  من  لكثير 
ومــن  الــــزوار  مــن  الــجــهــود  كــل  تتضافر  أن 
إلنجاح  المعرض  على  والقائمين  العارضين 
سيعطي  ومميز  خــاص  بشكل  الــدورة  هــذه 
بخير  قــطــر  أن  وهـــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــصـــورة 

وستظل في خير، وستحقق الدورة الحالية 
التنظيم  حيث  مــن  مسبوقة  غير  نجاحات 

واإلقبال والمبيعات والزوار. 
• ماهي مفاجآتكم لزوار المعرض هذا 

العام وخاصة في جناح باري غاليري؟
اختتم السيد حكم القواسمي حديثه قائالً: 
مفاجآت  المعرض  أيــام  من  يــوم  كل  نقدم 
جناحنا  لـــــزوار  وخـــاصـــة  ومــتــنــوعــة  كــثــيــرة 
لكل  يــومــيــاً  عنها  الكشف  سيتم  بالمعرض 
والحصرية  العالمية  الروائع  وعشاق  محبي 
التوفيق  للجميع  غاليري،وأتمنى  باري  لدى 
والــنــجــاح لــلــشــركــات الــعــارضــة والــشــركــات 
العالمية والمحلية المشاركة،والنجاح الكامل 
للمجوهرات  الــدوحــة  لمعرض  عــام  بشكل 

والساعات في دورته الخامسة عشرة. 

الــم هــذه  التركيز 
وفــريــدة مميزة 
الــعــالــمــيــة مـــن
الفاخرة ، ح
وتشكيلة
مــن كــل
وحصر
للمجو
على ال
بخيروأبرز طــر ن ي

ر

المار من
الراقية،بعضها  والحصرية 
ألول مرة واآلخر من المارك
و قطر كوكالء حصريين في
لزوارنا في المعرض التشكي
ن كل ماركة عالمية حصرية
ـــاح ب • ومـــــــاذا عــــن جـــن
وديكوراته وموقعه في م
قــــال الــســيــد حــكــم الــقــو
بجناح مميز وراقي بمساح
الجما رائعة  وديــكــورات 
لــزوار الجوانب  كل  من 
بــمــوقــع جناحنا  يتميز 
وهـــي عــصــريــة  ــــوان  وأل
لـــبـــاري غــالــيــري مـــن
ومــزيــج مــن الــلــون الــف
بــــاري غــالــيــري قــطــر أي
ــلــمــجــوهــرات الــــدوحــــة ل
المعر يمين  فــي  الجناح 
مـــن أربــــع جــهــات ومــد
الد لتسهيل  مختلفتين 
جهة حيث الرؤية الواض

والمتميز. د
برز
ل ج
كم
ة

الفريد والمتميز
ماهي أهم وأب •
عرضها من خالل
صرح السيد حك
ال



األربعاء 5 جمادى آالخرة 1439 هـ - 21 فبراير 2018 م٦

«مجوهرات الماجد»قصة نجاح تتوارثها األجيال
أثبتت ريادتها في معرض المجوهرات والساعات...

متابعة ـ محمد العشري:

أن  الماجد  مجوهرات  استطاعت 
القطري  الــســوق  فــي  ريــادتــهــا  تثبت 
عامة  بصفة  والمجوهرات  للساعات 
وفي معرض الساعات والمجوهرات 
المتابعون  اعتبر  حيث  خاصة  بصفة 
إلنـــجـــازات مــجــوهــرات الــمــاجــد في 
الــســنــوات الــفــائــتــة خــيــر شــاهــد على 
من  بماء  حفرت  التي  النجاح  قصة 
الــذهــب عــلــى قــمــة عــالــم الــرفــاهــيــة 
الماجد  مجوهرات  حكاية  واإلبــداع. 
والـــتـــي بــــدأت مـــع الــلــؤلــؤ مــنــذ أكــثــر 
مــن مــائــة عـــام فــي الــقــرن الماضي 
الــــجــــد "عــــلــــي الــــمــــاجــــد" كـــــان مــن 
في  المعروفين  "الطواشين"  كبار 
الــريــادة  انتقلت  ثــم  الخليج  منطقة 
ـــــن "مـــهـــدى الـــمـــاجـــد" ثــم  ــــى االب إل
أوالد  ومحمد  وجميل  أحمد  األبناء 
ــوا مــســيــرة  ــيــكــمــل مـــهـــدي الـــمـــاجـــد ل
في  البقاء  استراتيجية  فتبنوا  النجاح 
الطليعة والتوسع، واليوم يتألأل جناح 
مــجــوهــرات الــمــاجــد لــيــكــون شــاهــدا 
بمشاركة  بالتميز  الــنــجــاحــات  عــلــى 
مـــجـــوهـــرات الـــمـــاجـــد فـــي مــعــرض 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
دورته الخامسة عشرة، حيث سيتم 
عـــــرض مــــوديــــالت جــــديــــدة وقــطــع 
ومجموعات  الكلمة  بمعنى  إبداعية 
حــديــثــة مــن الــتــصــامــيــم الــتــي تحمل 
توقيع ألمع األسماء في عالم صناعة 
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات، وكــانــت 
الـــمـــفـــاجـــأة الــــســــارة بــالــمــعــروضــات 
األولى  للمرة  والمشاركة  الحصرية 
ــــاح مـــــجـــــوهـــــرات الـــمـــاجـــد  فـــــي جــــن
بـــمـــفـــردات الـــرفـــاهـــيـــة والــفــخــامــة 
فــي أجــمــل حللها، مــع تــواجــد أفــراد 
مـــبـــيـــعـــات عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
ــــتــــدريــــب، لـــخـــدمـــة الــمــتــســّوقــيــن  ال
ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم 

األســمــاء  عــن  فضال  وأمــانــة،  بخبرة 
سقف  تحت  اشتهرت  التي  العريقة 
الجديد  يبقى  الــمــاجــد،  مــجــوهــرات 
دائـــمـــاً وأبــــدا هــو الـــنـــدرة والــفــخــامــة 
ـــقـــة والـــــــثـــــــراء فــــــي نـــوعـــيـــة  ـــمـــطـــل ال
المعروضات بإصداراتها المحدودة. 
الماجد  أحمد  السيد  أكد  وقد  هذا 
مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
عــام  كــل  يسعى  الــمــاجــد  أن  الــمــاجــد 
لــجــعــل الـــمـــعـــرض تـــجـــربـــة فـــريـــدة 

ــــــــــرواده فـــكـــمـــا تـــمـــثـــل ديــــكــــوراتــــه  ل
الـــمـــنـــتـــقـــاة مـــــن الــــفــــن الـــمـــعـــمـــاري 
الــقــطــري الــقــديــم دلــيــال قــويــا على 
اهتمام المجموعة بكل ما هو خاص 
ومميز لعمالئها الباحثين عن أرقى 
ركن  كل  في  والمجوهرات  الساعات 
مــن جــنــاحــهــا تــعــد الــمــقــتــنــيــات الــتــي 
العالمات  أهــم  من  الجناح  يعرضها 

بالمعرض.
للمعرض  بتوقعاتهم  يتعلق  وفما 

فــــي نــســخــتــه الـــحـــالـــيـــة قـــــال أحــمــد 
إال  للمعرض  عــام  يــأتــي  ال  الــمــاجــد: 
هذه  أن  إال  وتحديات  صعاب  ومعه 
فرصا  طياتها  في  تحمل  التحديات 
لــالســتــمــرار وتــحــقــيــق الــهــدف الــذي 
وهو  دائماً  "الماجد"  عليه  يحرص 
الريادة، وهذا ما يجعلنا في نتفاءل 
ونــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى مــشــاركــتــنــا 
مما  زبائننا  توقعات  لتالئم  القوية 
دورة  لكل  التفاؤلية  نظرتنا  يعكس 

من هذا الحدث.

ومــــن جــهــتــه قــــال الــســيــد محمد 
مجلس  رئيس  نائب  الماجد  مهدي 
إن  ــــمــــاجــــد  ال مـــــجـــــوهـــــرات  إدارة 
جناحهم يزخر بقسم خاص لعرض 
اللؤلؤ  بأن  ويضيف  الطبيعي،  اللؤلؤ 
أن  إذ  الماجد  عائلة  توارثتها  تجارة 
يسري  المجال  هــذا  فــي  العمل  حــب 
فـــي دمــائــنــا ومـــع ذلـــك فـــإن هــنــاك 
أوصانا  الوالد  أن  منها  أخرى  أسبابا 
هو  الذي  التراث  هذا  على  بالحفاظ 
محبه  إن  نقول  ونحن  الوطن  تراث 

اللؤلؤ من محبه الوطن. 
الحفاظ على الريادة من أولويات 
"مجوهرات الماجد" إال أنها مسألة 
لذلك  لالبتكار،  دائــمــا  تحتاج  شاقة 
ــــأن الــمــحــرك  أكــــد الــســيــد مــحــمــد ب
هو  التميز  فــي  الــمــاجــد  هــدف  وراء 
في  تخدم  التي  الشريفة،  المنافسة 
ورغــم  الــمــســتــهــلــك،  واألخـــيـــر  األول 
ـــــذي تــتــطــلــبــه فــهــي أيــضــاً  الــجــهــد ال
في  تجعلها  ألنــهــا  للشركات  مفيدة 

فــدائــمــاً  والــتــحــســيــن.  للتطور  حـــراك 
بعد نهاية كل معرض نقوم بمراجعة 
الالزمة  التغييرات  ودراسة  األخطاء 
في  نــكــون  فلكي  الــقــادمــة.  لــلــفــرص 
مــادي  كبير  لجهد  نــحــتــاج  الطليعة 
وهـــو جــهــد كــبــيــر مـــن الــتــفــكــيــر في 
نتطلع  لما  بالنسبة  صغيرة  مساحة 
العام  هذا  لذلك  ونحققه.  نعمله  أن 
مختلفة  مـــفـــاجـــآت  الـــمـــاجـــد  يـــقـــدم 
والديكور  المعروضات  مستوى  على 

وغيرها.
ســألــنــا الــســيــد جــمــيــل الــمــاجــد عن 
الـــشـــروط الــتــي تــضــعــهــا مــجــوهــرات 
الماجد النتقاء األسماء التي تحتضنها 
تــحــت ســقــفــهــا وتـــــروج لــهــا تــجــاريــا 
الماجد:  جميل  أجــاب  اسمها  تحت 
سواء  صعبة  نحددها  التي  الــشــروط 
كنا نتعامل مع ماركات من أمريكا، 
حــول  مـــن  مــنــطــقــة  أي  أو  ــــــا،  أوروب
الــجــودة  مستوى  أوال:  وهــي  الــعــالــم 
والـــنـــوعـــيـــة وهــــو الـــشـــرط األســـاســـي 
للنجاح  أساسي  عنصر  هذا  واألهــم، 

والعراقة. واالستمرارية 
للمصنعين،  جـــدا  أوفـــيـــاء  ونــحــن 
المصوغات  لنا  تنتج  مصانع  فهناك 
في  غــيــرنــا  دون  مـــن  بــنــا  الــخــاصــة 
أكثر  منذ  وسويسرا  فرنسا  إيطاليا، 
ــا تـــاريـــخ من  ــن مـــن ســتــيــن عـــامـــا، ول
التعاون والتفاهم بيننا ال ريب فيه.

أصــبــحــت  جـــديـــدة  دور  وهـــنـــاك 
جديدة  روحــا  وتبث  أيضا،  لنا  تنتج 
في المنتج، لمواكبة الحداثة وإيصال 
كل جديد إلى السوق القطري شرط 
الفخامة  عــنــصــر  لــديــهــم  يــتــوفــر  أن 
من  البد  الراقية.  والنوعية  المطلقة 
مظلتنا  تحت  جــديــدة  أســمــاء  إدراج 
لمواكبة كل جديد وإلغناء تشكيالتنا 
وتوفير  والمجوهرات  الساعات  من 

المنتج المناسب لكل ذوق.
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مجوهرات الماجد تضيء شمعتها الـ ٧٥ على تأسيسها

توقعاته  عــن  ســـؤال  عــلــى  ورداً   •
ـــمـــعـــرض فــــي ظــل  حـــــول إقــــامــــة ال

الحصار الجائر على قطر ؟
يتوقع  نعم  الــمــاجــد:  أحــمــد  أجـــاب 
سيواجه  الــمــعــرض  أن  الــنــاس  بعض 
أنني  إال  كــبــيــرة  وتــحــديــات  صــعــبــات 
في  تحمل  التحديات  هذه  أن  أعتقد 
وتحقيق  لــالســتــمــرار  فــرصــاً  طياتها 
الهدف الذي يحرص عليه "الماجد" 
يجعلنا  ما  وهــذا  الــريــادة،  وهو  دائماً 
فــــي تــــفــــاءل وســـعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى 
ــقــويــة لــتــالئــم تــوقــعــات  مــشــاركــتــنــا ال
زبائننا والذي يجعلنا دائماً في تفاؤل 

كبير لكل معرض.
عند  الــســاعــات  عــالــم  يمثله  وعــمــا 
الماجد  أحمد  أكد  ؟  القطري  العميل 
أن الساعات األكثر تعقيداً في طريقة 
عملها والميكانيكية الخاصة بتشغيلها 
وهي أصبحت تصنف كعلم، والكثير 
مــن الــنــاس الــيــوم بــاعــتــبــارهــم هــواة 
يحبون اقتناءها والذين يهوون أيضاً 
جــمــع الــمــعــلــومــات عـــن هـــذه القطع 
وأنــواعــهــا ومــواعــيــد نــزولــهــا لــألســواق 
ومثالً  سابقاتها.  عن  به  تختلف  وما 
ومــع احــتــرامــي لــآلخــريــن دائــمــاً تُعد 
 -  Patek Philippe  - ســاعــة  لــديــنــا 
عــلــى قــائــمــة الــهــرم وكــذلــك ســاعــات 
ومـــاركـــة   Jaeger Le Coultre
 Parmigiani وساعات F.P.Journe
باإلضافة إلى Hulbot والتي تجذب 
تحت  كلها  وتنضم  الهواة  من  الكثير 

مظلة ألفضل الساعات.
سنقوم  الــمــاجــد:"  أحمد  وأضـــاف 
بـــــــعـــــــرض 

مفاجآت عديدة هذا العام تتمثل في 
وتشكيالت  للمجوهرات  جديد  خط 
الــيــوم  فــي  سندشنها  وراقــيــة  فخمة 
األول للمعرض»، مشيراً إلى أن زوار 
سيحــظون  الماجد  مجوهرات  جناح 
نــادرة  قطع  القتناء  تفوت  ال  بفرصة 
الشخصيات  عــن  تــعــبــر  لــهــا  مــثــيــل  ال 
المتمـيزة لمقتنــيها وتصاميم فريدة 

وجودة عالية".
• ُيـــــعـــــرض تـــحـــت ســـقـــف جـــنـــاح 
العالمات  أفضل  الماجد  مجوهرات 
التجارية العالمية كيف ترى انعكاس 

هذا على مجوهرات الماجد ؟ 
 فكرة المعارض العالمية أنها تجمع 
أكثر عدٍد من الساعات والمجوهرات 
والمهتمين  لــعــشــاقــهــا  تــقــدمــهــا  الــتــي 
مثل  مــنــاســبــات  لــديــهــم  مـــن  أو  بــهــا 
تحت  الــعــالــم  كــل  فتجمع  األعـــــراس، 
مظلة واحدة.. كما هو الحال بتواجد 
هـــذا الــتــبــادل مـــن نــاحــيــة الــعــالمــات 
الشركات  تستفيد  حيث  والــشــركــات، 
لتطوير  بعضها  أعــمــال  متابعة  مــن 
إيجابي  أمــر  وهــو  الشريفة  المنافسة 
التي  لألهمية  باإلضافة  ذاته  حد  في 
تتوفر للعميل حيث يلتقي مع ممثلي 
التعامل  من  بــدل  مباشرة  الماركات 
ما  مبيعاتنا،  قسم  فــي  القائمين  مــع 
الفرصة  المباشر  التعامل  هذا  يعطي 
األشياء  عن  عميلنا  تهم  التي  لألسئلة 

المعقدة أو األحجار.
وبالفعل فهي ثقافة، وقد الحظنا 
عــلــى مـــّر األعــــوام الــســابــقــة مــن عمر 
المعرض أن هنالك زيادة كبيرة في 
والساعات  المجوهرات  عالم  ثقافة 
وإثرائها  المعلومة  توفير  خــالل  من 
ـــة بــيــن  ـــمـــقـــارن وإتـــــاحـــــة ال
الكريمة  األحجار 
فـــــــــــــــــــــــي 

بعضها  اخـــتـــالف  وســـبـــب  األحــــجــــام 
الــبــعــض فـــي األســــعــــار، فــعــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال: قـــد يــتــســاوى حـــجـــران في 
الوزن وتزيد تكلفة أحدهما عشرات 
األضـــــعـــــاف وهــــنــــا تــــحــــددهــــا بــعــض 
واللون  نفسه  الــنــوع  مثل  الخصائص 

وهو نفس الحال بالنسبة للساعات.
• ما هي رؤيتك لمعرض الدوحة 
عامه  فــي  والــمــجــوهــرات  للساعات 
الــخــامــس عــشــر وهـــل تــتــوقــع زيـــادة 
فـــي طــلــب الـــعـــالمـــات الـــكـــبـــرى في 

المشاركة ؟
 نعم، فالمعرض قام منذ ١٥ عاماً 
بــتــوجــيــٍه مــن صــاحــب الــســمــو األمــيــر 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وكـــان مــن تــوجــهــاتــه إقــامــة معرض 
مميز في الشرق األوسط وباألخص 
السبب  ذلــك  وكــان  الخليج.  دول  في 
فـــي إضـــافـــة قــــوة كــبــيــرة لــلــمــعــرض 
زادت  والــتــي  مــرة  ألول  إنشائه  منذ 
فضالً  األعـــوام،  بمرور  منه  وغــّيــرت 
إلى الصيت الذي أجتاح أنحاء العالم، 
فـــقـــد الحـــظـــنـــا أثــــنــــاء حـــضـــورنـــا فــي 
يتحدث  الكل  أن  العالمية  المعارض 
في  رغبتهم  وعن  قطر  معرض  عن 
المشاهدة.  األقـــل  على  أو  المشاركة 
وأعــتــقــد أن وصــولــنــا لــهــذه الــدرجــة 
الــمــعــرض  عــمــر  مـــن  دورة   ١٥ فـــي 
فرصة  وأتاح  األهمية،  غاية  في  أمر 
تأتي  والتي  جديدة  شركات  إلضافة 
بقوة وتحاول أن تعمل القطع النادرة 
لهذا المعرض وأن تعرض أفضل ما 
لديها وليس فقط لمجرد الحضور أو 
الشركات  اهتمام  ففعالً  فيه.  التواجد 
زيــادة  في  القطري  بالسوق  العالمية 
مــلــحــوظــة وهـــو أمـــر يــعــكــســه الــواقــع 

وليست مجاملة.
السنوي  الــمــعــرض  يــرتــقــي  هــل   •
لــلــمــجــوهــرات لــلــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة 

برأيك؟
الــمــوجــودة  المنافسة  ناحية  مــن 
مــعــرض  يــمــثــل  الــخــلــيــج  دول  فـــي 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
مع كل احترامي - منافسة قوية 
وبعيدة. أما المنافسة العالمية 
فــأمــرهــا يــخــتــلــف والــفــرق 
بينها كبير فاليوم طبيعة 
الــــمــــعــــارض الــعــالــمــيــة 
"بازل"  معرض  مثل 
ــــقــــام  ــــســــرا تُ فـــــي ســــوي
شاسعة  مــســاحــة  عــلــى 
العالم  دول  ولمختلف 
فهذه  أقسام  منها  ولكل 
جميع  تــجــمــع  الـــمـــعـــارض 
صناعة  لــديــهــا  الــتــي  الــــدول 
في  كبير  أو  صغير  واهتمام 
والمجوهرات.  الساعات  عالم 
بخصوص  األمــر  ونفس 
مــــعــــرض "هــــونــــج 

كــــونــــج". ومـــن 
جـــــــهـــــــة 

أخرى، تركز المعارض العالمية على 
الكلي،  والبيع  بالتجزئة  البيع  أســواق 
أكثر  الـــدوحـــة  مــعــرض  يــهــتــم  بينما 
بالجمهور ما يجعل طبيعته مختلفة.

قــطــر  مـــــعـــــرض  ســـــاهـــــم  هــــــل   •
زيــادة  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 

مبيعاتكم وتطوير أعمالكم ؟
معرض الدوحة قائم لمدة ٦ أيام 
القصيرة  الــمــدة  هـــذه  فــي  ونــعــرض 
السنة  طـــوال  لــديــنــا  تــتــوافــر  منتجات 
فــي فــروعــنــا. وبــالــتــالــي فـــإن أهمية 
فهو  نقطتين،  فــي  تظهر  الــمــعــرض 
يــســاعــد فـــي الــتــعــريــف بـــ"الــمــاجــد" 
وتـــلـــخـــيـــص مــــا لـــديـــه مــــن تــشــكــيــلــة 
والماركات،  والمجوهرات  للساعات 
ما يجعله أمراً أشبه بالدعاية بعرض 
ُمــلــخــص مــنــتــجــاتــنــا فـــي ســتــة أيـــام 
السنة.  أيـــام  لباقي  بالتسويق  لنقوم 
هذه  تشكيل  أن  األخــرى  النقطة  أمــا 
الفكرة لدى العميل هي األهم والتي 
الشرائية  بالعملية  اقترانه  تشترط  ال 
بشكل فوري، كما أنها ال تقيد العميل 
بالشراء في مكان ووقت معينين أي 
تظل  المعروضات  ألن  "المعرض" 

متاحة لدى فروع "الماجد".
الساعات  ســوق  عمالء  نجح  هل   •
والــمــجــوهــرات الــقــطــري فــي زيـــادة 
باتوا  بحيث  الــشــراء،  بثقافة  وعيهم 
يــــدركــــون قــيــمــة الــمــنــتــجــات الــتــي 
ـــعـــرض تــحــت عـــبـــاءة مــجــوهــرات  تُ
بسعيكم  يـــشـــعـــرون  وهــــل  الـــمـــاجـــد 
ــــراء الــســوق بأفضل  الـــــدؤوب فــي إث

اإلبداعات ؟
هــــذا ســـــؤال فـــي غـــايـــة األهــمــيــة، 
فــعــلــى مــــدار أعــــوام الــمــعــرض رأيــت 
أحد المشترين الذي كان لديه رغبة 
وبالتالي  والــشــراء  الفهم  في  شديدة 
وجـــــود الــمــعــرض قــــام بــتــلــبــيــة هــذه 
للفروق  أكبر  استيعاباً  وأتــاح  الرغبة 
والــمــعــروضــات  القطع  مختلف  بين 
التنافسية  الــشــركــات  مستوى  وعــلــى 
مقابلة  خــالل  مــن  شريفة  بمنافسة 

المعلومات  جمع  يتيح  مــا  مندوبتها 
وعـــقـــد الـــمـــقـــارنـــات والـــتـــعـــرف على 
الـــفـــروق بــيــن الــقــطــع مـــن األحـــجـــار 
بتنمية  "الــمــاجــد"  يهتم  والــســاعــات. 
يُنتج  حيث  الــثــقــافــة،  مــن  الــنــوع  هــذا 
مــجــلــة ســـنـــويـــة والــــتــــي ســـتـــكـــون فــي 
إصــــدارهــــا الــثــانــي عــشــر لـــهـــذا الــعــام 
لــتــقــديــم  الــمــجــلــة  وتــــهــــدف   ،٢٠١٨
الــمــعــلــومــات والــــشــــروح، خــاصــة عن 
المجوهرات، رغبة في زيادة الثقافة 
بــهــذا الــنــوع مــن الــمــعــروضــات، حيث 
معها "كــتــالــوج"  ــقــدم  يُ الــســاعــات  إن 
لتعرض  لــهــا  المصنعة  الــشــركــة  مــن 
كل  وتركيب  قيمة  عن  وافــيــاً  شرحاً 
قطعة. وحالياً يُرفق مع بعض القطع 
نوع  فيها  تــشــرح  شــهــادات  واألحــجــار 
وتعتبر  وحجمه.  ومكوناته  الحجر 
من  والــمــعــرفــة  الــثــقــافــة  هـــذه  تنمية 
أهم األشياء التي يمكن أن تتوفر من 

خالل المعرض.
يــجــب  شـــــــــروط  هـــــنـــــاك  هــــــل    •
ماركة  مشاركة  قبول  عند  توافرها 

ما تحت عباءتكم ؟
ما يحدد انتقاء العالمات التجارية 
تالمس  التي  واألناقة  الجودة  معايير 
ـــــذوق الــرفــيــع والـــحـــديـــث كــمــا أنــنــا  ال
الــشــروط  هــذه  تطبيق  على  نــحــرص 
باختالف  الشركات  كل  مستوى  على 
نوعاً  هناك  أن  إلى  باإلضافة  الــدول. 
المصنعين  مع  الطيبة  العالقات  من 
والـــتـــي كــمــا ذكـــرنـــا تــعــود مــعــامــالتــنــا 
والتي  سنة   ٢٥ مــن  أكــثــر  إلــى  معهم 
مخصوصة  تشكيلة  تصنع "للماجد" 

حرصاً على انفراده وتميزه.
• هــــل أنـــتـــم راضـــــــون عــــن مـــدى 
تــعــاون الــجــهــات الــحــكــومــيــة معكم 

والتسهيالت التي تقدمها ؟
هـــو أمــــر يـــرجـــع إلــــى الــعــارضــيــن 
الحظنا  فقد  الحكومية،  واإلجــراءات 
عـــلـــى مــــــدار األعـــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة أن 
الجهات الحكومية تحاول أن تقترب 
متطلباتهم  لتسهيل  الــعــارضــيــن  مــع 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وهـــــو بــالــنــســبــة لــي 
أفـــضـــل مــــن الــتــغــيــيــر الــســريــع 
األخــطــاء  مــن  يخلو  ال  الـــذي 
أمــــا الــتــغــيــيــر الـــــذي يــأخــذ 
بطيئاً  اعــتــبــر  وإن  وقــتــه 
فمثالً  أفضل.  دائماً  فهو 
االقــتــصــاد  وزارة  تـــقـــوم 
مع  لــقــاء  بعقد  ــتــجــارة  وال
بعض  لــمــنــاقــشــة  ممثلينا 
األمور وطرح األسئلة. ومن 

وفي  فنحن  األخـــرى  الناحية 
معينة  أوضـــــاع  أي  وجــــود  حــالــة 

نـــحـــاول الــتــأقــلــم مــعــهــا. أي أنــه 
نحو  الطرفين  مــن  تــعــاونــاً  يُــعــد 

إيجابية أكبر تتطور كل سنة.
مــجــوهــرات  تــمــتــلــك   •

عريقاً  الماجد"تاريخاً 
 ٧٥ مـــــــدى  عــــلــــى 

عـــــــــامـــــــــاً مـــا 

تتبوأ  وأن  االســتــمــرار  على  ســاعــدهــا 
مكانة مرموقة وهذا يحتاج خططاً 
 - المنافسين  بين  متميزة  إبــداعــيــة 
فــمــا هــي أهـــم الــعــنــاصــر مــن وجهة 

البقاء  على  ساعدتكم  التي  نظرك 
على القمة طوال هذه األعوام ؟
المحرك وراء هدف الماجد 

المنافسة  هــو  التميز  فــي 
أحبها  والــتــي  الــشــريــفــة 

وأشــــــجــــــعــــــهــــــا، ألنـــــه 
فـــي الــنــهــايــة يــكــون 

الـــمـــســـتـــهـــلـــك هــو 
الــــمــــســــتــــفــــيــــد 

ورغم  منها، 
الـــــــجـــــــهـــــــد 

ـــــــــــــــــذي  ال
يــتــطــلــب 
فـــــــهـــــــي 
أيــــــــضــــــــاً 

مــــفــــيــــدة 
الـــشـــركـــات 

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا  ألن
تـــجـــعـــلـــهـــا فــي 

للتطور  حـــراك 
والــــتــــحــــســــيــــن. 

نهاية  بعد  فدائماً 
كــل مــعــرض نقوم 

بــمــراجــعــة األخـــطـــاء 
ـــتـــغـــيـــيـــرات  ودراســــــــــــة ال

القادمة.  للفرص  الالزمة 
الطليعة  فـــي  نـــكـــون  فــلــكــي 

نــحــتــاج لــجــهــد كــبــيــر مـــادي 
التفكير  مــن  كبير  جهد  وهــو 

بالنسبة  صــغــيــرة  مــســاحــة  فـــي 
ونحققه.  نعمله  أن  نتطلع  لما 

ـــــعـــــام يـــقـــدم  لــــذلــــك هـــــــذا ال
مختلفة  مــفــاجــآت  الــمــاجــد 
المعروضات  مستوى  على 

والديكور وغيرها.

أحمد الماجد: نثري السوق القطري بأحدث أحمد الماجد: نثري السوق القطري بأحدث 
اإلبداعات في عالم المجوهرات والساعاتاإلبداعات في عالم المجوهرات والساعات

متابعة - محمد العشري:

أعــــرب الــســيــد أحــمــد الــمــاجــد رئــيــس مــجــلــس إدارة مــجــوهــرات الــمــاجــد عن 
سعادته الحتفال المجموعة بعامها الـ ٧٥ عاماً من اإلنجازات حققت فيها رؤيتها 
المستقبلية، وأكد قائالً:" ما تم إنجازه من قبل المجموعة على مدى ٧٥ عاماً يعود 
إلى جوهر الرسالة التي تحملها المجموعة، وهي تقديم أفضل الخدمات والجودة العالية لقطاع 
المجوهرات وبما يعكس الصورة المشرقة عن قطر في هذا القطاع. وفي إطار سعيها الدائم إلى 
مواكبة جميع األنشطة االقتصادية التي تحتضنها قطر، تشارك مجوهرات الماجد في معرض 
الدوحة للساعات والمجوهرات لهذا العام ٢٠١٨، الذي ُيعد أكبر معرض في المنطقة يخدم 
القطاع االقتصادي بشكل عام وقطاع المجوهرات بشكل خاص. وأضاف أحمد الماجد قائالً: 
يربط معرض الدوحة للساعات والمجوهرات بين المشترين وعشاق المجوهرات والساعات 
والموزعين  الرائدة،  والعالمية  المحلية  التجارية  العالمات  من  مزيجاً  ويجتذب  والموردين، 

اإلقليميين، وتجار التجزئة، ومصممي المجوهرات، والمحالت، ومئات العارضين الدوليين.

وكما يحتفل هذا المعرض المؤثر، بعامه الـ ١٥، بالصناعة والشغف بالمجوهرات الرائعة، 
مع عرض فريد لمجموعات أنيقة من أرقى المجوهرات العالمية، وبيوت التصميم العالمية 

الرائدة. 
وأضاف السيد أحمد الماجد:" نحن نتفاءل بالنجاح الكبير الذي سيحققه المعرض هذا العام 
في نسخته الخامسة عشرة وأنه سيضيف رصيداً جديداً من النجاح والسمعة الطيبة التي حققها 
المعرض عبر كل سنوات مسيرته.. ذلك ألن عناصر وأسباب النجاح هي األقوى من األوضاع 

االقتصادية التي تعيشها المنطقة والعالم أجمع في هذه الظروف الراهنة التي نعيشها. 
ُيعتبر  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة  الخامسة  الــدورة  ويضيف:"في 
جناح الماجد إحدى أهم ركائز المعرض ومن عالماته الفارقة بتصميمه المستوحى من البيئة 

القطرية وقالعها األبية لتضم في محتواه المجوهرات النفيسة والساعة الفخمة 
واللؤلؤ الطبيعي الذي يشتهر به أوالد المهدي ويحرص رواد المعرض على ارتياده 
لالطالع على آخر ما وصلت إليه خطوط الموجة العالمية بالساعات والمجوهرات."

ى
مـــن األحـــجـــار  ع
بتنمية  "الــمــاجــد"  يهتم  .
يُنتج  حيث  الــثــقــافــة،  مــن 
ويـــة والــــتــــي ســـتـــكـــون فــي 
ثــانــي عــشــر لـــهـــذا الــعــام 
لــتــقــديــم  الــمــجــلــة  ف
شــــروح، خــاصــة عن 

تتبوأ  وأن  االســتــمــرار  على
مكانة مرموقة وهذا يحتاج خططاً 
- المنافسين  بين  متميزة  إبــداعــيــة 
فــمــا هــي أهـــم الــعــنــاصــر مــن وجهة 

البقاء  على  ساعدتكم  التي  نظرك 
على القمة طوال هذه األعوام ؟
المحرك وراء هدف الماجد 

المنافسة  هــو  التميز  فــي 
أحبها  والــتــي  الــشــريــفــة 

يجعلنا 
ظ عــلــى 
قــعــات 
تفاؤل 

عند  ت 
لماجد 
طريقة 
شغيلها 
لكثير 
 هــواة 
ن أيضاً 
القطع 
ألســواق 
ومثالً 
مــاً تُعد 
- Pat
ات ــاعــات ا

ــاركـــة 
Parm

جذب 
تحت 

سنقوم
ــــرض 

• ُيـــــعـــــرض تـــحـــت ســـقـــف جـــنـــاح
العالمات أفضل  الماجد  مجوهرات 
التجارية العالمية كيف ترى انعكاس

هذا على مجوهرات الماجد ؟
 فكرة المعارض العالمية أنها تجمع
أكثر عدٍد من الساعات والمجوهرات
والمهتمين لــعــشــاقــهــا  تــقــدمــهــا  الــتــي 
مثل مــنــاســبــات  لــديــهــم  مـــن  أو  بــهــا 
تحت الــعــالــم  كــل  فتجمع  األعـــــراس، 
مظلة واحدة.. كما هو الحال بتواجد
هـــذا الــتــبــادل مـــن نــاحــيــة الــعــالمــات
الشركات تستفيد  حيث  والــشــركــات، 
لتطوير بعضها  أعــمــال  متابعة  مــن 
إيجابي أمــر  وهــو  الشريفة  المنافسة 
التي لألهمية  باإلضافة  ذاته  حد  في 
تتوفر للعميل حيث يلتقي مع ممثلي
التعامل من  بــدل  مباشرة  الماركات 
ا اتنا، ق ف ن ماالقائ مبيعاتنا،  قسم  فــي  القائمين  مــع 
الفرصة المباشر  التعامل  هذا  يعطي 
األشياء عن  عميلنا  تهم  التي  لألسئلة 

المعقدة أو األحجار.
وبالفعل فهي ثقافة، وقد الحظنا
عــلــى مـــّر األعــــوام الــســابــقــة مــن عمر
المعرض أن هنالك زيادة كبيرة في
والساعات المجوهرات  عالم  ثقافة 
وإثرائها المعلومة  توفير  خــالل من 
ـــة بــيــن ـــمـــقـــارن وإتـــــاحـــــة ال
الكريمة األحجار 
فـــــــــــــــــــــــي

الــخــامــس عــشــر وهـــل تــتــوقــع زيـــادة
فـــي طــلــب الـــعـــالمـــات الـــكـــبـــرى في

المشاركة ؟
ً ١٥ عاما  نعم، فالمعرض قام منذ
بــتــوجــيــٍه مــن صــاحــب الــســمــو األمــيــر
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،
وكـــان مــن تــوجــهــاتــه إقــامــة معرض
مميز في الشرق األوسط وباألخص
السبب ذلــك  وكــان  الخليج.  دول  في 
فـــي إضـــافـــة قــــوة كــبــيــرة لــلــمــعــرض
زادت والــتــي  مــرة  ألول  إنشائه  منذ 

فضالً األعـــوام،  بمرور  منه  وغــّيــرت 
إلى الصيت الذي أجتاح أنحاء العالم،
فـــقـــد الحـــظـــنـــا أثــــنــــاء حـــضـــورنـــا فــي
يتحدث الكل  أن  العالمية  المعارض 
في رغبتهم  وعن  قطر  معرض  عن 
المشاهدة. األقـــل  على أو  المشاركة 
لــنــا لــهــذه الــدرجــة وأعــتــقــد أن وصــولــنــا لــهــذوأعــتــقــد أن وصـ
الــمــعــرض عــمــر  مـــن  دورة  ١٥ فـــي
فرصة وأتاح  األهمية،  غاية  في  أمر 
تأتي ووالتي  جديدة  شركات  إلضافة 
بقوة وتحاول أن تعمل القطقطع النادرة
لهذا المعرض وأن تعرضض أفضل ما
االحضور أو لديها وليس فقط لمجرد
الشركات اهتمامم  ففعالً  فيه.  التواجد 
زيــادة في  القطري  بالسوق  العالمية 
مــلــحــوظــة وهـــو أمـــر يــعــكــكــســه الــواقــع

وليست مجاملة.
السنوي الــمــعــرضض  يــرتــقــي  هــل   •
لــلــمــجــوهــرات لــلــمــنــافــســةة الــعــالــمــيــة

برأيك؟
الــمــوجــودة المنافسة ناحية  مــن 
مــعــرض يــمــثــلل  الــخــلــيــج  دول  فـــي 
والساعات للمجوهرات  الــدوحــة 
مننافسة قوية - مع كل احترامي
وبعيدة. أما المنافسسة العالمية
فــأمــرهــا يــخــتــلــفف والــفــرق
طبيعة بينها كبير فالييوم
الــــمــــعــــارض االــعــالــمــيــة 
"بازل"  معرضض  مثل 
ــــقــــام ــــسســــرا تُ فـــــي ســــوي
شاسعة مــســاححــة  عــلــى 
العالم ددول  ولمختلف 
فهذه أققسام  منها  ولكل 
جميع تــججــمــع  الـــمـــعـــارض 
صناعة لــدييــهــا  الــتــي  الــــدول 
في كبير  أوو  صغير  واهتمام 
والممجوهرات. الساعات  عالم 
بخصوص األمــر  ونفس 
مــــعــــرضض "هــــونــــج
كــــونــــجج". ومـــن 

جـــــــههـــــــة

السنة طـــوال  لــديــنــا  تــتــوافــر منتجات 
فــروعــنــا. وبــالــتــالــي فـــإن أهمية فــي
فهو نقطتين،  فــي  تظهر  الــمــعــرض 
يــســاعــد فـــي الــتــعــريــف بـــ"الــمــاجــد"
وتـــلـــخـــيـــص مــــا لـــديـــه مــــن تــشــكــيــلــة
والماركات، والمجوهرات  للساعات 
ما يجعله أمراً أشبه بالدعاية بعرض
ُمــلــخــص مــنــتــجــاتــنــا فـــي ســتــة أيـــام
السنة. أيـــام  لباقي  بالتسويق  لنقوم 
هذه تشكيل  أن  األخــرى  النقطة  أمــا 
الفكرة لدى العميل هي األهم والتي
الشرائية بالعملية  اقترانه  تشترط  ال 
بشكل فوري، كما أنها ال تقيد العميل
بالشراء في مكان ووقت معينين أي
تظل المعروضات  ألن  "المعرض" 

متاحة لدى فروع "الماجد".
الساعات ســوق  عمالء  نجح  هل   •
والــمــجــوهــرات الــقــطــري فــي زيـــادة
باتوا بحيث  الــشــراء،  بثقافة  وعيهم
يــــدركــــون قــيــمــة الــمــنــتــجــات الــتــي
ـــعـــرض تــحــت عـــبـــاءة مــجــوهــرات تُ
بسعيكم يـــشـــعـــرون  وهــــل  الـــمـــاجـــد 
ــــراء الــســوق بأفضل الـــــدؤوب فــي إث

اإلبداعات ؟
هــــذا ســـــؤال فـــي غـــايـــة األهــمــيــة،
فــعــلــى مــــدار أعــــوام الــمــعــرض رأيــت
أحد المشترين الذي كان لديه رغبة
وبالتالي والــشــراء  الفهم  في  شديدة 
وجـــــود الــمــعــرض قــــام بــتــلــبــيــة هــذه
للفروق أكبر  استيعاباً  وأتــاح  الرغبة 
والــمــعــروضــات القطع  مختلف  بين 
التنافسية الــشــركــات  مستوى  وعــلــى
مقابلة خــالل  مــن  شريفة  بمنافسة 

المجوهرات، رغبة
بــهــذا الــنــوع مــن الــمــع
م ــقــدم  يُ الــســاعــات  إن 
المصنعة الــشــركــة  مــن 
قيمة عن  وافــيــاً  شرحاً 

قطعة. وحالياً يُرفق مع 
تــشــرح شــهــادات  واألحــجــار 
وحجمه ومكوناته  الحجر 

والــمــعــر الــثــقــافــة  هـــذه  تنمية 
أهم األشياء التي يمكن أن تتو

خالل المعرض.
يــج شـــــــــروط  هـــــنـــــاك  هــــــل    •
مار مشاركة  قبول  عند  توافرها 

ما تحت عباءتكم ؟
ما يحدد انتقاء العالمات التجارية
تالمس التي  واألناقة  الجودة  معايير 
ـــــذوق الــرفــيــع والـــحـــديـــث كــمــا أنــنــا ال
الــشــروط هــذه  تطبيق  على  نــحــرص 
باختالف الشركات  كل  مستوى  على 

نوعاً هناك  أن  إلى باإلضافة  الــدول. 
المصنعين مع  الطيبة  العالقات  من 

والـــتـــي كــمــا ذكـــرنـــا تــعــود مــعــام
سنة ٢٥ مــن  أكــثــر  إلــى  معهم 
مخص تشكيلة  تصنع "للماجد" 

حرصاً على انفراده وتميزه.
• هــــل أنـــتـــم راضـــــــون عــــن
تــعــاون الــجــهــات الــحــكــومــي
والتسهيالت التي تقدمها ؟
هـــو أمــــر يـــرجـــع إلــــى الـ
ف الحكومية،  واإلجــراءات 
عـــلـــى مــــــدار األعـــــــــوام الـــم
الجهات الحكومية تحاول
لتسهيل الــعــارضــيــن  مــع 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وهـــــو
أفـــضـــل مــــن الــتــغ
يخل ال  الـــذي 
أمــــا الــتــغــي
و وقــتــه 
دائ فهو 
تـــقـــوم
ــتــجــ وال
ممثلينا
األمور و
األخ الناحية 
أ وجــــود  حــالــة 
نـــحـــاول الــتــأقــل
م تــعــاونــاً  يُــعــد 
إيجابية أكبر
تــمــتــلــك •
الماجد"تار
م عــــلــــى 
عـــــــــا

و
الال
ل ف

بة في زيادة الثقافة
مــعــروضــات، حيث
معها "كــتــالــوج"
لتعرض لــهــا  عة 
كل وتركيب  ة 
ع بعض القطع
نوع فيها  رح 
وتعتبر مه. 
من عــرفــة 
توفر من

يــجــب
اركة

ية
س

وأشــــــجــــــعــــــهــــــا، ألنـــــه
فـــي الــنــهــايــة يــكــون 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك هــو

الــــمــــســــتــــفــــيــــد 
ورغم منها، 
الـــــــجـــــــهـــــــد 
ـــــــــــــــــذي ال
يــتــطــلــب 
فـــــــهـــــــي 
أيــــــــضــــــــاً 
مــــفــــيــــدة

الـــشـــركـــات 
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا  ألن
تـــجـــعـــلـــهـــا فــي

للتطور  حـــراك 
والــــتــــحــــســــيــــن. 
نهاية بعد  فدائماً 

كــل مــعــرض نقوم 
بــمــراجــعــة األخـــطـــاء

ـــتـــغـــيـــيـــرات ودراســــــــــــة ال
القادمة.  للفرص  الزمة 

الطليعة  فـــي  نـــكـــون  ــكــي 
ادي

مــالتــنــا
والتي ة
خصوصة

ـن مـــدى
يــة معكم

؟
لــعــارضــيــن
الحظنا فقد 
ـــمـــاضـــيـــة أن
ول أن تقترب
متطلباتهم يل
و بــالــنــســبــة لــي
ــغــيــيــر الــســريــع
األخــطــاء مــن  لو 
يــيــر الـــــذي يــأخــذ

بطيئاً اعــتــبــر  وإن 

فمثالً أفضل.  ائماً 
االقــتــصــاد وزارة  م
مع  لــقــاء  بعقد  جــارة 
بعض لــمــنــاقــشــة  نا
وطرح األسئلة. ومن
وفي  فنحن  ألخـــرى 
معينة  أوضـــــاع  أي 
قــلــم مــعــهــا. أي أنــه
نحو الطرفين  مــن 

ر تتطور كل سنة.
مــجــوهــرات  ك

عريقاً ريخاً 
٧٥ مـــــــدى
امـــــــــاً مـــا 

فــلــك
نــحــت

ج وهــو 
مــس فـــي 
نتطل لما 
لــــذلــــك ه

مــف الــمــاجــد 
مستوى على 
والديكور وغي

ي نـــكـــون كــي
تــاج لــجــهــد كــبــيــر مـــادي

التفكير  مــن  كبير  جهد 
بالنسبة  صــغــيــرة  ــســاحــة 
ونحققه.  نعمله  أن  طلع 
ـــــعـــــام يـــقـــدم هـــــــذا ال
مختلفة  مــفــاجــآت 
المعروضات  ى

غيرها.
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متابعة - محمد العشري:

أشــــار الــســيــد مــحــمــد الــمــاجــد إلــى 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  تــبــوؤ 
والــــســــاعــــات مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة بــيــن 
ـــمـــعـــارض الــعــالــمــيــة حـــيـــث يــجــمــع  ال
من  كبير  عــدد  مــع  اللؤلؤ  أنـــواع  أكثر 
سقف  تحت  والمجوهرات   الساعات 
واحد ما يتيح الفرصة للمهتمين بها 
وعشاقها أو من لديهم مناسبات مثل 
العالم  إبداعات  كل  فتجّمع  األعراس، 
تحت مظلة واحدة أمر بالغ األهمية، 
كما هو الحال بتواجد هذا التبادل من 
نــاحــيــة الــعــالمــات والــشــركــات، حيث 
أعمال  متابعة  من  الشركات  تستفيد 
الشريفة  المنافسة  لتطوير  بعضها 
وهـــــو أمـــــر إيـــجـــابـــي فــــي حــــد ذاتـــــه، 

أعتبر  الماجد: "أنا  محمد  وأضاف 
هذا المعرض من أنجح المعارض 
في المنطقة، من حيث التنظيم 
واالستاندات  واإلقبال  والتصميم 
المعرض  أن  مبيناً  والديكورات، 
ــــزداد نــجــاحــاً الــعــام بــعــد الــعــام،  ي

الخليجية  السيدة  ذوق  أن  كما 
يميل إلى اقتناء الشيء الالفت 

الخليج  فــي  وهنا  والــبــارز، 
يــحــبــون اقــتــنــاء الــذهــب 

األبـــــــيـــــــض والـــــلـــــؤلـــــؤ 
الــطــبــيــعــي وعــمــل 

مــزج  أو  خــلــط 
بينهما.

ويقول   
الـــســـيـــد/ 

رئيس  نــائــب  الــمــاجــد  مــهــدي  محمد 
الــمــاجــد  مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس 
انخرط  الماجد  علي  السيد  جــده  إن 
له  وكانت  كطواش  اللؤلؤ  تجارة  في 
جرأة غير معهودة في هذا النشاط، 
ما أكسبه شهرة واسعة في المنطقة 
بـــكـــامـــلـــهـــا، فـــكـــانـــت نـــظـــرتـــه ثــاقــبــة 
من الغّواصين  لألمور ما جعل كثيراً 

يلجؤون إليه. 
 ويـــواصـــل الــســيــد مــحــمــد الــمــاجــد 
السيد/  والــده  عن  فيتحّدث  ذكرياته 
إلى  انضم  الــذي  الماجد  علي  مهدي 
نسبياً  مبكر  عمر  فــي  والـــده  نــشــاط 

أخـــــــــــذ وكان الساعد األيمن له، كما 
صفاته  عنه 

فــــي الـــــجـــــرأة والـــمـــغـــامـــرة وكـــثـــرة 
األســفــار، واألكــثــر مــن ذلــك اكتسب 
خــبــرة كــبــيــرة فــي الــلــؤلــؤ واألحــجــار 
محافظاً  وظــل  واألســـعـــار.  الكريمة 
عــلــى حــبــه وتــمــســكــه بــهــذه الــتــجــارة 
حتى في أكثر األوقات صعوبة خالل 
عقد األربعينيات من القرن الماضي 
عــنــدمــا حــــدث الـــكـــســـاد الــكــبــيــر في 
تجارة اللؤلؤ الطبيعي بسبب الحرب 
ــؤلــؤ  ــل الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة وظــــهــــور ال
الــزراعــي. ويــضــيــف: فــي تلك األيــام 
لبيع  محل  أول  الوالد  افتتح  الصعبة 
أطلق  قطر  في  المجوهرات  وشــراء 
الــمــاجــد"،  اســـم "مــجــوهــرات  عليه 
حيت  الستينيات  عقد  بداية  وفي 
تــــــم تـــــأســـــيـــــس الـــســـجـــل 
الـــــــتـــــــجـــــــاري كـــتـــب 
مــــجــــوهــــرات  أن 
الــــــمــــــاجــــــد كــــانــــت 
قائمة قبل ٢٠ عاماً 

من بداية التسجيل. 

تجارة اللؤلؤ في قطر 
.. مفخرة الماضي 
ً وعصب االقتصاد قديما

ويـــــــــقـــــــــول مـــحـــمـــد 
الماجد: إن تجارة والده 
فشملت  أيــضــاً  تــوّســعــت 
والعقارات،  المجوهرات 
الهند  إلــى  أســفــاره  وكثرت 
ولـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدن 
وبـــاريـــس 

ــنــيــة الــتــي  ـــــمـــــزادات الــعــل لـــحـــضـــور ال
منها  يستطيع  مــا  يشتري  أن  اعــتــاد 
وشملت  والــمــجــوهــرات،  الــلــؤلــؤ  مــن 
زيـــــاراتـــــه أيــــضــــاً بــــيــــروت وإيــطــالــيــا 
في  فانخرط  جنيف  في  أما  للشراء، 

المجوهرات.  صياغة 
 عـــرف الــخــلــيــجــيــون الــلــؤلــؤ زيــنــة 
بعيد،  أمـــد  مــنــذ  وصــنــاعــة  وحــرفــة 
العربي  الخليج  منطقة  اشتهرت  إذ 
بحرفة الغوص التي عرفت في تلك 
آالف  أربعة  من  أكثر  منذ  المنطقة 
اللؤلؤ  استخراج  خاللها  تــم  سنة 

صنعة  وأصبحت  البحر  أعماق  من 
االقتصاد  في  بالغة  أهمية  اكتسبت 
الــمــحــلــي وشــّكــلــت بــجــانــب الــتــجــارة 
وصــيــد األســـمـــاك مـــصـــدراً لــلــرزق، 
وهـــــذا مـــا تـــؤكـــده دراســــــات عــربــيــة 

وأوروبية.
مهدي  الــوالــد  أن  رغــم  ويضيف:   
الـــمـــاجـــد كـــانـــت لــــه أشــــغــــال كــثــيــرة 
يكن  لــم  لــلــؤلــؤ  عشقه  لــكــن  أخــــرى، 
يـــوصـــف، حــتــى أنــــه كــــان يـــقـــول إن 
أبغض شيء إلى قلبه هو أن يضطر 

إلــى بيع حــبــات مــن الــلــؤلــؤ ، 

فكان يحب اقتناء اللؤلؤ وليس بيعه، 
ترك  اهللا  رحمه  إلــى  توفي  وعندما 
الطبيعي.  الــلــؤلــؤ  مــن  ضخمة  ثـــروة 
أخذ  الــذي  الماجد،  محمد  وأضـــاف 
مهمته  إن  والــده:  من  المهنة  شغف 
هــي نــشــر ثــقــافــة الــلــؤلــؤ لــكــي نحمي 
به  اشتهرنا  الــذي  الــهــام  الــتــراث  هــذا 

ــــزمــــان  ــــم ال مــــنــــذ قــــدي
خــــــاصــــــة أنــــنــــا 

كــعــائــلــة 

ـــا بــــهــــذه الــمــهــنــة  ـــبـــطـــن الــــمــــاجــــد ارت
تقاليدها  على  نحافظ  أن  ونــحــاول 
مهنة  تكون  وهكذا  بها.  عرفت  التي 
تتوارثها  الماجد  بعائلة  لصيقة  اللؤلؤ 
األجــيــال جــيــالً بــعــد جــيــل وهـــي لهم 

مهنة لها ثقافة وتقاليد. 

عشقت اللؤلؤ منذ نعومة أظفاري 
يــقــول الــســيــد مــحــمــد الــمــاجــد إنــه 
شــغــف حــبــاً بــالــلــؤلــؤ والــمــجــوهــرات 
صغيراً  كان  منذ  أظفاره  نعومة  منذ 
يكن  لم  إذ  وأجــداده  أبيه  إلى  يستمع 
أبيه  على  قــاصــراً  باللؤلؤ  االهــتــمــام 
شمل  أيضاً  وإنما  الماجد  علي  وجده 
جــده مــن نــاحــيــة أمــه الــســيــد محمد 
جـــــواد بـــن جـــمـــال الـــــذي كــــان أيــضــاً 
أحــــد أشـــهـــر الـــطـــواويـــش فـــي قــطــر. 
ويـــقـــول مــحــمــد الـــمـــاجـــد ضـــاحـــكـــاً: 
والمجوهرات  اللؤلؤ  حــب  "جينات 
ورثتها عن أجدادي من ناحية األب 
في  الــعــمــل  حــب  ويــضــيــف:  واألم"، 
ومع  دمائنا  في  يسري  المجال  هذا 
منها  أخــرى  أسباباً  هناك  فإن  ذلك 
هذا  على  بالحفاظ  أوصانا  الوالد  أن 
التراث الذي هو تراث الوطن ونحن 
محبة  مـــن  الــلــؤلــؤ  مــحــبــة  إن  نــقــول 

الوطن.

ي ر و ال يي
أعمال متابعة  من  الالشركات  تتستستفيفيدد
الشريفة المنافسة  تلتططوير  بعبعضهضهاا
إ إييـــجـــابـــي فــــي حــــد ذاتـــــه، أمـــــرر ووههــــــوو
أعتبر ملماجد: "أنا  ا محمحمدمد  ووأوأضاضاضاففف

نمنن أأنجنجح المعارض  ا االملمعررضضض ههذاذا
التنظيم حححيثث ممنن في المنمنطقطقة،
الاالاالستاننددات وو بقبالال إلاإل وو مميم واوالتلتصمصم
ااالمعرضض أنأن مبيبينانناً  والديكوكورارات،ت، 
مامام، مام بــعـدـد االلــعــ زـزداد نــججــاحاحــااً الــعـعــ ـــ ي
الخلخليجييةة يسيدة الال ذوقق أن  كما 
فالفت اال يميل إلى اقتناء الشييءء
الخليج فــي  وهنا  والــبــارز، 

يــحــبــون اقــتــنــاء الــذهــب 
األبـــــــيـــــــض والـــــلـــــؤلـــــؤ 

الــطــبــيــعــي وعــمــل 
مــزج أو  خــلــط 

بينهما.
ويقول  

الـــســـيـــد/

أخـــــــــــذوكان الساعد األيمن له، كما 
صفاته  عنه 

جاججــدد"، االــمــ اســـم "مــجــوهــراتت عليه 
حيحيتت نينييات  الست عققدد بداية  وفي 
تــــــم تـــــأســـــيـــــس الـلــســـجـجــلل
الـــــــتـــــــجـــــــاري كـــتـــب
مــــجــــوهــــرات أن 
الــــــمــــــاجــــــد كــــانــــت

قائمة قبل ٢٠ عاماً
من بداية التسجيل. 

تجارة اللؤلؤ في قطر
.. مفخرة الماضي 
ً وعصب االقتصاد قديما
ي

ولويـــــــــقـــــــــول مـــحـــمـــد وي
الماجد: إن تجارة والده
فشملت أيــضــاً  تــوّســعــت 
ووالعقارات، المجوهرهراتات
الهنهندد إلإلــــىى أأسســففــارارهه وكثرتت
ولـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدن
وبـــاريـــس

ـــــمـــــزادات الــعـعــلـلـننــيــة الــتــي لـــحـــضـــور ال
ا ن ط ا ش أ ا منهاا سيستطتطيع  مــا  يشترري  أن  اعــتــاد 
لملت وشش واالـلـمــجــوهـهـراتات،، الــلــؤلــؤؤ مــن 
ـلــيـيــا وإيــطــا زيـــــاراتـــــه أيــــضــــاً بــــيــــروت
فييي فافانخنخرط ججنينيف في أما  للشراء، 

رهرتات.. المجوجو صياغة 
ززيــنــة الالالــــلــلــؤـؤـؤللـلـؤـؤـؤ الــخــلــيــجــيــونن عـــــرـرفف
بعيد، أأأمـــد  مــــنـننـذذذ وصــنــاعـعــةـةة ووحــرفــة 
العربي الخليج  منمنطقطقةة اشتهرتت إذ 
بحرفةفةفة الغلغووص التي عرفت في تلك
آالف أربعة  من  أكثر  منذ  الالمنمنطقة 
اللؤلؤ استخراج  خاللها  تــم  سنة 

صنعة  ووأصصبحت  االبحر  أعماقق ممن 
ا االق ف الغة ة أأ االقتصاد اكاك في  بالغة  ةية أأهم اكتسبت

الالــممـحـححــللـيـي ووشـشـكـّكــلــت بــجــانــب الــتــجــارة 
صوصــــيييــد األألســـمـــاك مـــصـــدراً لــلــرزق، 
ووههـــــذا مـــا تـــؤكـــده دراســــــات عــربــيــــةة

وأوروبية.
مهدي  الــــواوالـلــدـد  أن  رغــم  ويضيف:   
الـــمـــاجـــد كـــانـــت لــــه أشــــغــــال كــثــيــرة 
يكن  لــم لــلــؤلــؤ  عشقه  لــكــن  أخــــرى، 
يـــوصـــف، حــتــى أنــــه كــــان يـــقـــول إن 
أبغض شيء إلى قلبه هو أن يضطر 

إلــى بيع حــبــات مــن الــلــؤلــؤ ،

يبيععه، سس االللؤلؤ وليل اقتقتقتنانناءءءء فكان يحب
ك ت اهللاهللا إل ففف ت ا تركن ااهللاهللا ررحمه إإلــىى تتووفوفوفي  وعندما
االطلطبيبيعيعي.. الالــلـؤـؤلـلــؤـؤ ممــن  ضضخمة ثـــروروروةةة
أخأأخذذ االـلـذذي االملماجااجد،د، محمدمدمد وووأأضأأضـــاف 
مهمته إن  والــده:  من  الاللالمهمهنةنة  شغشغفففف
نــشــر ثــقــافــة الــلــؤلــؤ لــكــي نحمي ههــي
به اشتهرنا  الــذي  الــهــام  الــتــراث  هــذا 

ــــزمــــان  ــــم ال مــــنــــذ قــــدي
أنــــنــــا خــــــاصــــــة

كــعــائــلــة 

محمد الماجد : نجحنا في نشر ثقافة اللؤلؤ من أجل الحفاظ على تراثنا العريقمحمد الماجد : نجحنا في نشر ثقافة اللؤلؤ من أجل الحفاظ على تراثنا العريق
مجوهرات الماجد .. إبداع الماضي بأنامل الحاضر
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جميل الماجد: نستمّد تفوقنا من دعمجميل الماجد: نستمّد تفوقنا من دعم
صاحب السمو قائد نهضتنا الحديثةصاحب السمو قائد نهضتنا الحديثة

مجوهرات الماجد تصنع مفهوم الرفاهية

متابعة - محمد العشري:

القطري  االقتصاد  تفّوق  سبب  أن  على  الماجد  مهدي  بن  جميل  السيد  أّكــد 
صاحب  حضرة  لدعم  يعود  خاصة  بصفة  الماجد  ومــجــوهــرات  عامة  بصفة 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وأشار إلى ثالث كلمات 
عن  بليغاً  تعبيراً  تحمل  المفدى،  البالد  أمير  قالها  والخير"..  بالعز  "أبشروا 
آفاق ومعالم هذه الحقبة التي تبّشر فعالً بكل ما هو خير وعّز ورفعة لدولتنا 
الــدؤوب  للعمل  الــدافــع  هــي  كانت  كلمات  ثــالث  األبـــّي،  وشعبها  قطر  الحبيبة 
واالرتقاء بالمنتج الوطنّي، فنحن من نوجد الخير والعز بالعمل الجاد واإلنجاز، 

خاصًة أننا كسرنا أزمة الحصار وأصبح المستقبل هو المبتغى. 
وأضاف جميل الماجد قائالً: في ظّل هذا الوعد الراسخ من قيادتنا الرشيدة، 
صعيد  على  والعّز  التأّلق  نهج  على  مستمرون  الماجد  مجوهرات  في  نحن  ها 
ُمتكاملة  عرض  لصالة  قريب  افتتاح  مع  الجديدة  ومشاريعنا  القائمة  أعمالنا 
واسعة  مجموعة  على  تحتوي  سيتي  فستيفال  دوحــة  في  الماجد  لمجوهرات 
مستوى  على  والساعات  المجوهرات  ماركات  أهــّم  معروضات  من  ومتنّوعة 
 (Tag Heuer) هــويــر  تــاغ  لعالمة  بوتيك  افــتــتــاح  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا  الــعــالــم. 
فيليب   باتيك  بوتيك   افتتاح  تّم  قد  كما  المجمع.  نفس  في  الشهيرة  السويسرية 
Patek Philippe وبوتيك هوبلو Hublot في الالجونا مول في العام المنصرم. 
كذلك يتجّدد دعمنا السنوي لمعرض الدوحة للساعات والمجوهرات، وهو 
بل  فحسب،  قطر  لدولة  والتجارية  السياحية  الواجهة  تبرز  ال  أساسية  منّصة 
تعكس الرقّي في ُممارسة األعمال والتسويق لها، وكذلك الذوق الرفيع والرخاء 
الذي يتمّتع بهما الشعب القطري تحدياً للظروف الراهنة ورداً منا على كل من 

يحاول استهداف اقتصادنا ونشاطنا التجاري. 
واختتم السيد جميل الماجد كلمته بدعوة كل رجال األعمال والشعب القطري 
التضليل  ومحاولة  بالنجاحات،  االتهامات  ومواجهة  بالتوسع  الحصار  لتحدي 
بقيادتها  قوية  قطر  بــأن  نثبت  لكي  والــمــوّحــدة  الشاملة  المستقبلية  بالرؤية 
بأنها  واألهم  الوطني..  وإنتاجها  اقتصادها  ازدهار  وثبات  ومؤسساتها  وشعبها 
راسخة بإرادة شعبها الساعي للنجاح واالستمرار والتقّدم ، دام عزك يا قطر، 

ودمنا جميعاً في رحابك بألف خير.
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الدورة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات ستكون مبهرةالدورة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات ستكون مبهرة
حسين الماجد:

الــــعــــام هــــــــذا  جــــــديــــــدة  ـــــات  ـــــع ـــــوس ت يــــشــــهــــد  والــــــســــــاعــــــات  لــــلــــمــــجــــوهــــرات  ـــــاجـــــد  ـــــم ال دار  جـــــنـــــاح 

متابعة - محمد السيد محمد:

ـــمـــاجـــد الــرئــيــس  قـــــال الـــســـيـــد حــســيــن ال
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــدار الـــمـــاجـــد لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
من  عشرة  الخامسة  الــدورة  إن  والساعات: 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
كــافــة  أن  ذلــــــك  مـــبـــهـــرة  دورة  ســـتـــكـــون 
االستعدادات تشير إلى ذلك، إضافة إلى أن 
المعرض  إنــجــاح  على  كبيًرا  إصــــراًرا  هناك 
في دورته الحالية، سواء الشركات العارضة 
العالمية  الشركات  أو  المنظمة،  الجهات  أو 
المشاركة، وهنا أحب أن أشيد بالمسؤولين 
لطلبنا  استجابوا  حيث  المعرض  تنظيم  عن 
السابقة  األعــوام  من  أكبر  مساحة  وأعطونا 
الجهود  وتضافر  التعاون  مدى  يؤكد  وهــذا 
فإننا  وبالطبع  المعرض  إنــجــاح  عملية  فــي 
دار  لجناح  الــجــديــدة  التوسعة  بــهــذه  ســعــداء 
الذي  األمر  والساعات،  للمجوهرات  الماجد 
سيعطينا أريحية كبيرة في عرض ماركاتنا 
على  يشجعنا  وأيضاً  جيد  بشكل  وموديالتنا 
أن نجلب المزيد من الماركات والموديالت 

الجديدة.

أنها  بالتأكيد  استعداداتنا  عن  بالنسبة  أما 
بعد  السابقة  األعــوام  عن  العام  هذا  اختلفت 
قمنا  وبدورنا  أكبر  مساحة  على  حصلنا  أن 
والتي  الجديدة  الماركات  من  المزيد  بجلب 

ستعرض ألول مرة في هذا المعرض.
التي  المصنعة  الشركات  من  طلبنا  أيضاً 
نمثلها في قطر حتى يتسنى لنا عرض خالل 

خالل  من  مشاركة  هناك  كذلك  المعرض 
األمــر  المصنعة  الــشــركــات  لبعض  جناحنا 
الذي يؤكد أن معرض الدوحة للمجوهرات 
الشركات  هــذه  يقنع  أن  استطاع  والساعات 
بأن تشارك وتصنع قطع خاصة لعرضها في 
معرض الدوحة وذلك اقتناعاً منها بأهمية 

هذا المعرض.
من  كثيفاً  إقــبــاالً  أتــوقــع  الماجد  وأضـــاف 
الــــــزوار خــاصــة أن الــمــعــرض اســتــطــاع أن 
يــشــكــل قـــاعـــدة مــمــيــزة مـــن الــــــزوار الــذيــن 
اعـــتـــادوا أن يــأتــوا لــمــشــاهــدة الــمــعــروضــات 
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه إنــجــاز هــام جــدا ساهم 
فـــي نــجــاحــاتــه الــمــتــواصــلــة حــيــث يــنــتــظــره 
ليس  وهــذا  الموعد  نفس  فــي  سنويا  الـــزوار 
حيث إنهم يقدرون  بغريب على أهل قطر 
كـــل مـــا هـــو جــيــد وذو قــيــمــة هـــذه الــثــقــافــة 
الواسعة  معرفتهم  خــالل  مــن  لديهم  نمت 
اكتسبوها  والتي  النادرة  والقطع  بالماركات 
معرض  خاصة  المعارض  في  التواجد  من 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات كــل هــذه 
من  الحالية  بالدورة  نتفاءل  تجعلنا  األمــور 

المعرض.

قمنا بجلب 
ماركات وموديالت 

جديدة خصيصاً 
لمعرض الدوحة

أتوقع إقباالً كثيفاً 
على الدورة 

الحالية من زوار 
المعرض

أنها التأك اتنا ا ت ا ن ة الن ا أ



مجوهرات بابيون تشارك في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
مالكة ومصممة المجوهرات نورة األنصاري:

متابعة - محمد السيد محمد:

تــتــمــيــز وتـــنـــفـــرد مـــجـــوهـــرات بــابــيــون 
في  مائة  قطرية  تجارية  عالمة  بكونها 
المائة ليس هذا فحسب وإنما 
تحقق  أن  استطاعت 
نـــــجـــــاحـــــات قـــويـــة 
وســــــريــــــعــــــة فـــي 
السوق القطرية، 
وهــــــــــــذا لـــيـــس 
وإنما  صدفة 
عـــلـــى أســـس 
ومـــعـــايـــيـــر 
دقـــــيـــــقـــــة 
اخـــتـــزلـــت 
كل معاني 
ــــــاقــــــة  األن
والــجــمــال 
من خالل 
تبتكره  ما 
مـــصـــّمـــمـــة 

المجوهرات وصاحبة الماركة السيدة نورة 
األنــصــاري مــن مــجــوهــرات متميزة ذات 
طابع راق يجمع بين الكالسيكية والحداثة 

ويتناسب مع مختلف األذواق.
 وتـــــشـــــارك مــــجــــوهــــرات بـــابـــيـــون فــي 
مــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــمــجــوهــرات 
والساعات بجناح مميز للمرة الثانية وذلك 

اقتناعاً منها بأهمية المعرض وتميزه.
بابيون  مجوهرات  اســتــعــدادات  وحــول 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض 
التقينا السيدة نورة األنصاري وقالت: نحن 
لدينا قناعة تامة بأن المشاركة في معرض 
مفيدة  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
رواد  أمـــام  منتجاتنا  نــعــرض  حــيــث  جـــداً 
نجاحاً  يعد  ذاتـــه  حــد  فــي  وهـــذا  المعرض 
المزيد  نكتسب  خالله  من  وأيــضــاً  كبيراً، 
معروضاتنا  يشاهدون  الذين  العمالء  من 
تشكيلة  مــرة  ألول  نعرض  أننا  خصوصاً 
رائعة من تصميماتنا، إضافة إلى الماركات 
التي نمثلها في قطر أيضاً، ما يمثل فرصة 
والشركات  المحليين  العارضين  لتعريف 
العالمية بعالماتنا التجارية القطرية، وهذا 
كله  لذلك  لنا،  كبير  مكسب  اعتقادي  في 
الهام  المعرض  هــذا  في  مشاركتنا  جــاءت 
الذي يتبوأ مكانة مرموقة بين المعارض 

الدولية الكبرى. 
قمنا  فــقــد  لمعروضاتنا  بالنسبة  أمـــا   
مجوهرات  من  واسعة  تشكيلة  بتصميم 
بابيون التي ستدهش زوار المعرض إضافة 

إلى الماركات التي نمثلها في قطر.
 وأضــافــت األنــصــاري: أتــوقــع أن يشهد 
الخامسة  نسخته  فـــي  الـــدوحـــة  مــعــرض 

من الــزوار خاصة أنها  كبيراً  عشرة إقباالً 
تأتي بعدما تبوأ المعرض مكانة عالية بين 
المعارض الدولية الكبرى والعالمية، هذا 
من ناحية، ومــن ناحية أخــرى رغــم كل 
أن  إال  الجائر  والحصار  الحالية  الظروف 
جميع  من  جــديــداً  وتحدياً  إصـــراراً  هناك 
المنظمين والعارضين والشركات العالمية 
أنجح  مــن  الحالية  الـــدورة  ستكون  حيث 
الــدورات وهنا سوف يبرز االنتماء للوطن 
وسوف تتضافر الجهود من الدولة وأيضاً 
منظومة  فــي  للمساهمة  المعرض  زوار 

نجاح المعرض. 
على ســؤال حــول مــدى اإلقبال  • ورداً 

من العمالء على الماركة ؟
- قـــالـــت األنـــــصـــــاري: "فـــــي الــحــقــيــقــة 
إنــنــي أفــتــخــر كــونــي أول قــطــريــة تقتحم 
القطريات  المصّممات  ألن  المجال  هــذا 
انبهرت  الوقت  نفس  وفي  قليل،  عددهن 
لديهم  بما  الزبائن  مع  تعاملي  خالل  من 
المجوهرات  في  عالية  وثقافة  وعــي  من 
وتفهمهم للماركات والقطع النادرة وأنواع 
األحــجــار الكريمة، ولــذلــك هــم يــقــّدرون 
كل من يعمل في هذا المجال حيث أنني 
شعرت بذلك من خــالل تعاملي مع أهل 
ماركة  بابيون  ماركة  أن  خصوصاً  قطر، 

قطرية مائة في المائة".
ـــــك شــــاركــــت فــــي مــعــرض  • ســـبـــق أن
الدوحة للمجوهرات والساعات عام ٢٠١٦ 
..هل حققت نجاحاً في هذه المشاركة ؟ 

استفدت  بالتأكيد  األنـــصـــاري:  قــالــت   -
عام  المعرض  فــي  األولـــى  مشاركتي  مــن 
٢٠١٦ كــثــيــراً، حــيــث تــعــّرف عــمــالء جــدد 

على مجوهرات بابيون ألول مرة وأيضاً 
وتجار  الــزبــائــن  عند  معروفين  أصبحنا 
الــمــجــوهــرات خــاصــة أنــنــا قــد بــدأنــا بداية 
فخمة  نوعية  عرضنا  ألننا  ومميزة  قوية 
وتــصــمــيــمــات مــمــيــزة وقــطــعــاً نــــادرة في 
كل المستويات سواء في عالمة بابيون أو 
الماركات التي نمثلها في قطر، باختصار 
القطرية  السوق  دخلنا  بأننا  القول  يمكن 

بقوة وتميز.
• ماذا تقولين عن مشاركة مجوهرات 
بابيون في معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات في نسخته الخامسة عشرة ؟

دفعني  الـــــذي  األمـــــر  إن  ـــواقـــع  ال فـــي   -
وعليه  قطرية،  ماركة  أننا  هو  للمشاركة 
بل  المعارض،  في  نشارك  أن  المهم  من 
من الواجب علينا أن نشارك في معرض 
العالمية  األسماء  بجانب  ونتواجد  الدوحة 
الــمــعــروفــة إلبـــــراز تــصــامــيــمــنــا الــمــمــيــزة 
خــاصــة أنــنــا نستخدم األلــمــاس واألحــجــار 

الــكــريــمــة، هـــذا مـــن نــاحــيــة ومــن 
علمتنا  الدولة  أخــرى  ناحية 

أن نرتقي بالمستوى لكي 
نــعــطــي مــنــتــجــاً مــمــيــزاً 

في نهاية األمر.
ــــــمــــــت  ــــــت واخــــــت  
حديثها  األنــــصــــاري 
نخطط  نحن  قائلة: 

حــالــيــاً الفــتــتــاح فــروع 
جـــديـــدة بــعــد نــجــاح الــفــرع 

مــن  الـــــمـــــزيـــــد  لـــــطـــــرح  األول 
التصاميم الراقية والنتشار الماركة 

القطرية في ربوع قطر.

معرض  في  بالمشاركة  فخرها  عن  بابيون  مجوهرات  عبرت 
معارض  أكبر  مــن  يعتبر  حيث  الساعات  و  للمجوهرات  الــدوحــة 
من  السنوي  الــحــدث  هــذا  يمثله  لما  وذلـــك  العالمية  الــمــجــوهــرات 
أهمية كبيرة تجمع جميع محالت المجوهرات المحلية و العربية 
باإلضافة إلى مشاركة  الماركات العالمية المرموقة ليكون اإلبداع 
شعار هذا الملتقى،ومن خالل هذا المنطلق الفني تسعى مجوهرات 
األذواق  جميع  تلبية  أجل  من  الدائم  اإلبتكار  و  التنويع  إلى  بابيون 
األنصاري  نورة  المصممة  حرصت  حيث  جداً  مهم  التنوع  فعنصر 
و  الراقي   الكالسيكي  منها  للمعرض  خاصة  تشكيلة  تصميم  على 
التي تسمى (المجموعة الملكية) و منها اليومي المبتكر ( مجموعة 
التي  و  بــابــيــون)  (مجموعة  و  الــســريــة)  (الــحــديــقــة  و  دائــمــاً)  أنيقة 
تعبر عن إسم الماركة القطرية  وتعني الفراشة إضافة إلى وجود 

مجوهرات  خالل  من  حضورها  تسجل  حصرية  إيطالية  ماركات 
التشكيالت  و  الراقية  المجوهرات  من  مميزة  بمجموعات  بابيون 
فيرينزي فـــيـــراري  منها  الـــدوحـــة  لــمــعــرض  خــصــيــصــاً  المصممة 
إستضافة  إلى  باإلضافة   ،  Reho SRL وريهو   Ferrari Firenze
التقليدي  الــذهــب  مجموعة  لعرض  باكستانية  مجوهرات  شركة 
اللؤلؤ،فالجودة  و  الكريمة  األحــجــار  بقطع   المبهر  و  الباكستاني 
هذا  ألهمية  و  تحقيقه  إلى  دائماً  نسعى  الــذي  الهدف  هما  والتنوع 
خاصة  تصاميم  في  اإلجتهاد  من  الكثير  منا  تطلب  فقد  الحدث 
فريد  فني  قــالــب  فــي  األنــصــاري  نـــورة  المصممة  يــد  على  تبلورت 

باألصالة .
 فانتظروا منا تشكيالت راقية و مميزة و ناعمة تضمن إطاللة 

أنيقة و فاخرة للمرأة العربية  عامة والقطرية خاصة.  ي م

قــالــب فـني فريــد باألصـالــة
من المصممة القطرية نورة األنصاري

ــة ــائ ــم ــال ـــة مــــائــــة ب ـــطـــري ـــون عــــالمــــة ق ـــي ـــاب ــــرات ب ــــوه ــــج ـــة وم ـــطـــري ـــخـــر كــــونــــي مـــصـــّمـــمـــة ق ـــت أف

د

نخطط نحن  قائلة: 
حــالــيــاً الفــتــتــاح فــروع 

القطرية في ربوع قطر.
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على مجوهرات بابيون ألول مرة وأيضاً 
وتجار  الــزبــائــن  عند  معروفين  أصبحنا 
الــمــجــوهــرات خــاصــة أنــنــا قــد بــدأنــا بداية 
فخمة  نوعية  عرضنا  ألننا  ومميزة  قوية 
وتــصــمــيــمــات مــمــيــزة وقــطــعــاً نــــادرة في 
كل المستويات سواء في عالمة بابيون أو 
الماركات التي نمثلها في قطر، باختصار 
القطرية  السوق  دخلنا  بأننا  القول  يمكن 

بقوة وتميز.
• ماذا تقولين عن مشاركة مجوهرات 

بابيون في مع
والساعات في
ـــو ال فـــي   -
ه للمشاركة 
المهم من 
من الواجب
و الدوحة 
الــمــعــرو
خــاصــة
الــكــريــ
ناحية
أن نر
نــعــط
في

األ

ينعن مشاركة مجوهرات

علمتنا  الدولة  أخــرى  ة 
نرتقي بالمستوى لكي 

ً طــي مــنــتــجــاً مــمــيــزا
ي ي

ي نهاية األمر.
ــــــمــــــت ــــــت واخــــــت

حديثها  األنــــصــــاري 
نخطط ن ن قائلة
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