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متابعة - محمد السيد محمد:

للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  يختتم 
والساعات فعاليات دورته الـ١٤-٢٠١٧ اليوم 
بمركز الدوحة للمعارض والذي شهد على 
المعروضات  وأرقى  أفخم  أيام  ستة  مدى 
من الماركات والموديالت العالمية والقطع 

الثمينة من األلماس واألحجار الكريمة.
عاماً   ١٤ مـــرور  بعد  الــمــعــرض  اســتــطــاع 
بين  شخصيته  ويــفــرض  ُهــويــتــه  يثبت  أن 
الـــمـــعـــارض الــكــبــيــرة مـــن خــــالل الــفــخــامــة 
واألنــاقــة والــرقــي الــتــي أصبحت مــن أبــرز 
سماته سواء على مستوى التنظيم واإلعداد 
التي  العالمية  الــمــاركــات  مــســتــوى  عــلــى  أو 
المعرض  هــذا  في  المشاركة  على  تحرص 
المعرض  كذلك  وتميزه،  بقّوته  لقناعتها 
الــزّوار  جذب  في  السحر  مفعول  له  أصبح 
الــذيــن يــتــزايــدون عــامــاً بعد عــام ســواء من 
التعاون  مجلس  دول  مــن  أو  قطر  داخـــل 
الــخــلــيــجــي، حــيــث إن هــنــاك زبــائــن يــأتــون 

خـــصـــيـــصـــاً مــــن الــــــــدول الــــمــــجــــاورة لــهــذا 
المعرض.

الـــــــدورة الـــــ ١٤ مـــن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي اعــتــقــادي، 
نــجــحــت بــامــتــيــاز، حــيــث إنــنــي لــمــســت من 
خـــالل لــقــاءاتــي مــع بــعــض الــعــارضــيــن من 
الــشــركــات الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة حــالــة من 
الــرضــا والــســعــادة على الــمــشــاركــة فــي هذا 

المعرض الهام.
على  يـــدّل  إنــمــا  شــيء  على  دّل  إن  وهـــذا 
نجاحات المعرض المتتالية، فعندما تُشيد 
الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة الــعــارضــة 
المعرض  وأن  نجاح  دليل  فهذا  بالمعرض 

حّقق أهدافه المنشودة.
وأجمل  أروع  عــرض  خاللها  تــّم  أيــام   ٦
وأفــــضــــل مــــا أنــتــجــتــه مـــصـــانـــع الـــشـــركـــات 
وفــي  والــســاعــات،  لــلــمــجــوهــرات  المصنعة 
الذين  الـــزّوار  من  كبير  إقبال  الوقت  نفس 
جاءوا ليشاهدوا هذه االبتكارات واإلبداعات 

في عالم المجوهرات و الساعات .

الدورة الـ١٤ من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجحت بامتياز
وسط إقبال كبير من الزّوار.. يختتم فعالياته اليوم

ـــة ـــن ـــي ـــم ـــث ــــــطــــــع ال ــــــق ــــــــــرض أفــــــخــــــم وأرقـــــــــــــــى الــــــــمــــــــاركــــــــات والــــــــمــــــــوديــــــــالت وال ـــــت فــــــــي ع ـــــق ـــــأل ت
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الدورة الـ ١٤ من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات دورة استثنائية
رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن المفتاح:

الــثــمــيــنــة ــع  ــط ــق ال ـــن  م ـــد  ـــعـــدي وال ــة  ــي ــم ــال ع ـــة  ـــارك م  ٥٠ ــى  ــل ع ـــوى  ـــت اح ــاح  ــت ــف ــم ال مـــجـــوهـــرات  جـــنـــاح 

متابعة - محمد السيد محمد

المفتاح  عبدالرحمن  السيد  قــال 
مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
مــن   ١٤ الــــــ  الــــــــدورة  إن  الـــمـــفـــتـــاح 
مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
استثنائية  دورة  تعتبر  والــســاعــات 
حـــيـــث إنـــهـــا حــــــازت عـــلـــى إعـــجـــاب 
وتـــــقـــــديـــــر الـــــــــــــزوار الــــــذيــــــن أتــــــوا 
الماركات  وأرقى  أضخم  ليشاهدوا 
أن  وأعــتــقــد  العالمية  والــمــوديــالت 
وفرنا  حيث  يخذلهم  لم  المعرض 
مجوهرات  فــي  المثال  سبيل  على 
متنوعة  ماركة   ٥٠ حوالي  المفتاح 
والتي  والساعات  المجوهرات  من 
ناحية  من  هــذا  األذواق  كافة  تلبي 

ومـــــــن نــــاحــــيــــة الــــصــــورة 

المعرض  بــهــا  ظــهــر  الــتــي  الــمــبــهــرة 
في هذه الدورة جعلت منه معرضاً 
يــرقــى إلــى الــمــعــارض الــدولــيــة من 
حــيــث الــتــنــظــيــم واإلعـــــداد 
المراحل  مــن  مرحلة  كــل 
تـــــقـــــوم بــــــدورهــــــا األمـــــر 
سهلة  األمــور  جعل  الــذي 
كان  وبــالــتــالــي  وبسيطة 
الـــنـــجـــاح لـــهـــذه الـــــدورة 

الـــتـــي بـــكـــل تـــأكـــيـــد ســـتـــكـــون نــقــطــة 
انــطــالق جــديــدة لــمــســيــرة مــعــرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
على  الــجــمــهــور  حــرص  أن  وأعــتــقــد 
زيـــارة الــمــعــرض هــذا فــي حــد ذاتــه 
حقق  قد  يكون  المعرض  ألن  نجاح 
الجمهور  إقناع  وهو  المنشود  هدفه 
الــجــمــيــع  ألن  الـــمـــعـــرض  بـــــزيـــــارة 
والــشــركــات  المنظمة  الــجــهــات  فــي 

الـــــــــمـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
يعمل  الــمــعــارضــة 
مــــــن أجـــــــل هــــذا 
الـــــــهـــــــدف الـــــــذي 
نــعــمــل مـــن أجــلــه 

. ً جميعا
المفتاح  ومضى 

مــعــرض  إن   : قــــائــــالً
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 

أن  اســـتـــطـــاع  والــــســــاعــــات 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــويـــتـــه الــتــي 

عـــهـــده الــجــمــهــور عــلــيــهــا وهــي 
وهذا  والفخامة  والجمال  األناقة 

 ١٤ مــدى  على  المعرض  نجاح  سر 
متتالية. دورة 

وأوضــــح الــمــفــتــاح قــائــالً إنــنــا في 
جناح مجوهرات المفتاح لدينا رضى 
وقناعة بنجاح المعرض في الدورة 
الــحــالــيــة والـــتـــي تــخــتــتــم فــعــالــيــاتــهــا 
سعداء  وطنية  كشركة  فنحن  اليوم 
بــإنــجــازات ونــجــاحــات معرض  جـــداً 

الدوحة للمجوهرات والساعات.

ي ن ق و بي
ومـــــــن نــــاحــــيــــة الــــصــــوورة

ىير إ ى
حــيــث ال
مر كــل 
تـــــقـــــوم
الــذي

وبسيط
الـــنـــج

الال ا ظ طال ك أأك ل ك ال
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متابعة - محمد السيد محمد

قـــــال الـــســـيـــد حــســيــن الــمــاجــد 
الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــــــدار الـــمـــاجـــد 
لــلــمــجــوهــرات لــقــد عــشــنــا خــالل 
األيام الماضية دورة ناجحة من 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
لسنة   ١٤ الــــ  الـــــدورة  والــســاعــات 
النجاح  عوامل  كانت  حيث   ٢٠١٧
حاضرة منذ البداية حيث إنه قد 
تم االستعداد بكل قوة وتنافسية 
فـــي هــــذه الــــــدورة حــيــث تــبــارى 
أصــــحــــاب الــــشــــركــــات الــمــحــلــيــة 
الماركات  مــن  العديد  جلب  فــي 
ـــيـــاً والــــمــــوديــــالت  الــــجــــديــــدة كـــل
الــحــديــثــة الــتــي قــامــت الــشــركــات 
الــمــصــنــعــة بــتــصــنــيــعــهــا خــصــيــصــاً 
للمجوهرات  الــدوحــة  لــمــعــرض 

والـــــــســـــــاعـــــــات وهـــــــــــذا يـــحـــســـب 
أيقونة  نــعــتــبــره  الـــذي  لــلــمــعــرض 

الــمــعــارض في 
الشرق  منطقة 

األوسط.
وأضـــــــــــــــاف 
 : قائالً الماجد 
الــــــــــــــصــــــــــــــورة 
الــمــبــهــرة الــتــي 
ظــــــــهــــــــر بـــــهـــــا 
الــــــــمــــــــعــــــــرض 
والــــــــحــــــــفــــــــاظ 
كل  فــي  عليها 
دوراتـــــه أيــضــاً 
تــــــضــــــاف إلـــــى 

ألنه  وإنجازاته  نجاحاته  رصيد 
عــلــى  تـــحـــافـــظ  أن  الـــمـــهـــم  مــــن 
ولكي  إليه  وصلت  الــذي  النجاح 

مجهودات  يتطلب  ذلك  يحدث 
مــضــاعــفــة ســـــواء مـــن الــجــهــات 
التي  المنظمة 
جهدا  تدخر  ال 
ــــــجــــــاح  فــــــــــــي ن
ليس  المعرض 
ذلـــــك فــحــســب 
دور  ــــــاك  هــــــن
مـــــــهـــــــم عــــلــــى 
ـــــعـــــارضـــــيـــــن  ال
ويــــتــــمــــثــــل فــي 
على  الـــحـــرص 
الــــــمــــــشــــــاركــــــة 
كــــــــشــــــــركــــــــات 
وطـــــنـــــيـــــة مـــن 
واجــهــة  الـــمـــعـــرض  أن  مــنــطــلــق 
لمسنا  وعــلــيــه  لــلــدولــة  مــشــرقــة 
حماساً  المحلية  الــشــركــات  مــن 

كـــبـــيـــراً لـــلـــمـــشـــاركـــة لـــيـــس هـــذا 
ــــمــــا أتـــــت بـــأحـــدث  فـــحـــســـب وإن
ــــالت مــن  ــــمــــودي الــــمــــاركــــات وال
والقطع  والساعات  المجوهرات 
الـــثـــمـــيـــنـــة األمــــــر الــــــذي أعــطــى 
ليدخل  لــلــمــعــرض  قــويــة  دفــعــة 
المعارض  بين  الدولي  التصنيف 

الكبرى.
ومــضــى الــمــاجــد قــائــالً نحن 
لــلــمــجــوهــرات  الــمــاجــد  دار  فـــي 
والـــســـاعـــات ســـعـــداء بــمــشــاركــتــنــا 
ولدينا  الرائع  المعرض  هذا  في 
عــن نــجــاح الـــدورة الـ  تــامــاً  رضــاً 
اليوم  فعالياتها  تختتم  التي   ١٤
ــــي ســـتـــكـــون نـــقـــلـــة نــوعــيــة  ــــت وال
جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرة مــعــرض 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

والنجاحات. باإلنجازات 

عشنا دورة ناجحة بكل المقاييس من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
حسين الماجد مدير عام دار الماجد للمجوهرات:

ــــه ــــت ــــان ــــك ــــــــزز مــــــــــن م ــــــــع ــــــــي ظـــــــهـــــــر بـــــــهـــــــا الــــــــمــــــــعــــــــرض ت ــــــــت ـــــــــــورة الـــــــمـــــــبـــــــهـــــــرة ال ـــــــــــص ال

نحن في دار الماجد 
للمجوهرات سعداء 

بالتواجد في هذا 
المعرض الرائع



٥  السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م

عــــلــــيــــهــــا نـــــــحـــــــافـــــــظ  أن  ـــــا  ـــــن ـــــي ـــــل ع يـــــــجـــــــب  رائــــــــــعــــــــــة  تــــــحــــــفــــــة  ـــــــــــة  ـــــــــــدوح ال ــــــــرض  ــــــــع م

الدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجحت بكل المقاييسالدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجحت بكل المقاييس
علي الخلف رئيس مجلس اإلدارة:

مريم علي الخلف الرئيس التنفيذي:

التحف 
والمجوهرات 
كشركة وطنية 
راضون تماماً
على المعرض

للفخامة

عنـــوان

متابعة - محمد السيد محمد

إدارة  مجلس  رئــيــس  الخلف  علي  السيد  قــال 
شركة التحف والمجوهرات إن الدورة الـ ١٤ من 
مــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
والـــتـــي شـــارفـــت عــلــى االنـــتـــهـــاء كــانــت 
الــنــواحــي  كــافــة  مــن  للغاية  مــمــيــزة 
فــبــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــم كـــــان عــلــى 
مــســتــوى عــــال، أيـــضـــاً الــشــركــات 
ــــعــــارضــــة أتــــــت بـــمـــعـــروضـــات  ال
مميزة كذلك اإلقبال من الزوار 
العطلة  بـــدايـــة  مـــع  وازداد  جـــيـــداً 

األسبوعية.
وأضاف الخلف قائالً: إن الدورة 
الـــحـــالـــيـــة نـــاجـــحـــة بـــكـــل الــمــقــايــيــس 
ومميزة  نــاجــحــة  دورة  والــمــعــايــيــر 
مــــن كـــافـــة األطــــــــراف حـــيـــث ســعــى 

الــدورات  من  الـــدورة  هــذه  تكون  أن  إلــى  الجميع 
الــنــاجــحــة لــكــي يــحــافــظ الــمــعــرض عــلــى مواصلة 
الــنــجــاح والــتــألــق الــــذي أصــبــح ســمــة مـــن ســمــات 
الــمــعــرض والــدلــيــل عــلــى ذلـــك حـــرص الــشــركــات 
على  والــســاعــات  للمجوهرات  المصنعة  العالمية 
الــمــشــاركــة. ومــضــى الــخــلــف قــائــال: نــحــن شركة 
التحف والمجوهرات راضون تماماً على مشاركتنا 
فــي هـــذا الــمــعــرض كــشــركــة وطــنــيــة يسعدها أن 
مشرفة  واجهة  باعتباره  ناجحاً  المعرض  يكون 
أن  في  جهدنا  قصارى  بذلنا  نحن  ولذلك  لقطر 
لكي  المجوهرات  عالم  في  كبيرة  بشركات  نأتي 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  معنا  تــشــارك 
الذي  النجاح  إن  أقــول  أن  أحــب  وهنا  والساعات. 
إيجابياً  سينعكس  العام  هذا  المعرض  إليه  وصل 
القادمة  الــــدورات  خــالل  الــمــعــرض  مسيرة  على 
اإلقبال  مع  خصوصا  وانتشاراً  قوة  سيزداد  حيث 

الكبير الذي يحظى به من الزوار.

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــالـــت مـــريـــم عـــلـــي الـــخـــلـــف الــرئــيــس 
والمجوهرات  التحف  لشركة  التنفيذي 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات  الــــــدوحــــــة  مــــعــــرض  إن 
والــــســــاعــــات اّتــــســــم هـــــذا الــــعــــام بــعــرض 
روائــــع الــمــجــوهــرات الــتــي أتــيــنــا بــهــا من 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة، فــمــثــالً نــحــن فــي 
عدة  عرضنا  والمجوهرات  التحف  جناح 
من  مكّون  عقد  أبرزها  من  ثمينة  قطع 
٦ مــاليــيــن  حــبــات الـــزمـــرد تــبــلــغ قــيــمــتــه 
ـــال وغــيــرهــا مــن الــقــطــع الــرائــعــة من  ري
الطبيعي  اللؤلؤ  عرضنا  كذلك  األلماس، 
الــــــذي جــئــنــا بــــه مــــن الـــبـــحـــريـــن، وهــــذا 
الـــنـــوع مـــن الــلــؤلــؤ لـــه زبــائــنــه الــذيــن 

القطع،  مــن  وغــيــرهــا  إقــتــنــاءه،  يفضلون 
أيامه  في  المعرض  نقّيم  عندما  ولذلك 
بامتياز  نجح  إنه  نقول  أن  بد  ال  األخيرة 
لـــعـــدة أســـبـــاب، مــنــهــا الــتــنــظــيــم الـــرائـــع، 
الــمــعــروضــات أكــثــر مــن رائــعــة، اإلقــبــال 
مـــن الــــــزوار كــــان كــثــيــفــاً وبـــذلـــك تــكــون 
تحققت  قد  بالمعرض  الخاصة  المعادلة 
القول  يمكن  وعليه  واستحقاق،  بجدارة 
طــبــقــاً  بــامــتــيــاز  نــجــح  قـــد  الـــمـــعـــرض  إن 
المعارض  ومــواصــفــات  وشــروط  لقواعد 

العالم. في  الناجحة 
الــدورة  هــذه  إن  قائلة  مريم  وأضــافــت 
مــــن مـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
خالل  وتألقاً  رسوخاً  سيزداد  أنه  لنا  تؤكد 

القادمة. السنوات 

ــ ـــــي ـــــل ع يـــــــجـــــــب  رائــــــــــعــــــــــة  تــــــحــــــفــــــة  ـــــــــــة  ـــــــــــدوح ال ــــــــرض  ــــــــع م

التحف 
والمجوهرات 
كشركة وطنية 
راضون تماماً
على المعرض

للفخامة

ععننـــوووواانننن

محمد السيد محمد م- متابعة

إدارة مجلس  رئــيــس  الخلف  علي  السيد  قــال 
من االتلتحف والمجوهرات إن الدورة الـ ١٤ ششششرشرشرشركةكة
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات ممممــعـعـعـعــرـرـرـرضضض
شـــارفـــت عــلــى االنـــتـــهـــاء كــانــت ووواواواواااالـلللــــــــتتتتـــيي
الــنــواحــي كــافــة  مــن  للغاية  ممممــــمممـمـــيـيــززة 
ففففـفـفـفــبـبـبـبــــاااالــنـنــســبــة لــلــتــنــظــيــم كـــــان عــلــى
مممممـــسسسســــــتـتـتــووى عــــال، أيـــضـــاً الــشــركــات

مم

ــــــعـعععـــــــــاااررضــــة أتــــــت بـــمـــعـــروضـــات اااللـلـل
كذلك اإلقبال من الزوار ممممممممميزيزيزيزةة
العطلة بـــدايـــة  مـــع  وازداد  اداً  جججججـجـجـجــــيـيـيـيـــــ

سألألألألألسألسألسألسسسبووعية. ااا
ووووأضضاف الخلف قائالً: إن الدورة
اااالللــــــــححححـــاللـــيـــة نـــاجـــحـــة بـــكـــل الــمــقــايــيــس
ومميزة نــاجــحــة  دورة  ووووالـلـــــــمــععــايــيــر 
ككـــافـــة األطــــــــراف حـــيـــث ســعــى مممممممـــــــنننن

الــد من  الـــدورة  هــذه  تكون  أن  إلــى  الجميع 
الــنــاجــحــة لــكــي يــحــافــظ الــمــعــرض عــلــى مو
الــنــجــاح والــتــألــق الــــذي أصــبــح ســمــة مـــن س
الــمــعــرض والــدلــيــل عــلــى ذلـــك حـــرص الــشــر
والــســاعــات للمجوهرات  المصنعة  العالمية 
الــمــشــاركــة. ومــضــى الــخــلــف قــائــال: نــحــن ش
التحف والمجوهرات راضون تماماً على مشا
فــي هـــذا الــمــعــرض كــشــركــة وطــنــيــة يسعده
مش واجهة  باعتباره  ناجحاً  المعرض  يكون 

ي

في جهدنا  قصارى  بذلنا  نحن  ولذلك  لقطر 
المجوهرات عالم  في  كبيرة  بشركات  نأتي 
للمجوه الــدوحــة  معرض  فــي  معنا  تــشــارك 
النجاح إن  أقــول  أن  أحــب  وهنا  والساعات. 
إي سينعكس  العام  هذا  المعرض  إليه  وصل 
الق الــــدورات  خــالل  الــمــعــرض  مسيرة  على 
اإل مع  خصوصا  وانتشاراً  قوة  سيزداد  حيث 

الكبير الذي يحظى به من الزوار.

ـــــن الــــبــــدايــــة ــــــراقــــــي م ــــه ال ــــوب ــــل ــــاق ألنـــــــه فـــــــرض أس ــــحــــق ــــــجــــــدارة واســــت ــــرض تـــحـــقـــقـــت ب ــــع ــــم ــــجــــاحــــات ال ن

معرض الدوحة أصبح المكان األمثل لروائع المجوهرات

ع ن ير و ل ري
الل عرضنا  كذلك  األلماس، 
الــــــذي جــئــنــا بــــه مــــن الـــبـــحــ
الـــنـــوع مـــن الــلــؤلــؤ لـــه زب

للفخامة

عنـــوان
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سعداء بالشراكة مع الجابر 
للساعات والمجوهراتللساعات والمجوهرات

متابعة - محمد السيد محمد:

 قال السيد ميشيل جنادري صاحب شركة كريستان أور 
الدوحة  معرض  في  بمشاركتنا  سعداء  نحن  للمجوهرات: 
للمجوهرات والساعات بجناح الجابر للساعات والمجوهرات 
التي  والتصاميم  الموديالت  أحدث  العام  هذا  نعرض  حيث 
عبارة  رائعة  كبيرة  وبتشكيلة  واألعمال  األذواق  كل  تناسب 

عن أطقم وخواتم وأساور وتعليقات والمرارى.
 وأضاف جنادري: إن معرض الدوحة من أقوى وأهم 
المعارض في منطقة الشرق األوسط كما أن المعرض يعد 
من المعارض العالمية المرموقة التي استطاعت أن تجعل 

العالمية  المعارض  بين  متميزة  وشخصية  هوية  لها 
والماركات  واإلعــداد  والترتيب  التنظيم  حيث  من 
العالمية التي تشارك في هذا المعرض والتي بكل 
تأكيد تزيد من قيمته وقوته في الساحة الدولية.

: إن كــريــســتــان أور   ومــضــى جــنــادري قــائــالً
القطري  بالسوق  دائمين  زبائن  لها  للمجوهرات 

فنحن  والمجوهرات،  للساعات  الجابر  خالل  من 
لخبراتنا  نــظــراً  القطري  الــســوق  فــي  جــيــداً  مــعــروفــون 

الــطــويــلــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال حــيــث يـــوجـــد لــديــنــا مــصــنــع 
أكثر  منذ  نشاطه  بدأ  المجوهرات  صناعة  في  متخّصص 

٤٥ عاماً. من 

في وته
: إن كــريــســتــان أور  ئــالً

ي

القطري  بالسوق  دائمين 
فنحن  والمجوهرات،  عات 

لخبراتنا  نــظــراً  القطري  ــســوق
مصــنــع ا ن د ل

محمد السيد محمد: م- متابعة 

أور  كريستان شركة ا

متميز وشخصية  هوية  لها 
والترتيب التنظيم  حيث  من 
العالمية التي تشارك في هذ
وقوت ته ق

العالمية  المعارض  بين  زة 
والماركات  واإلعــداد  ب
هذا المعرض والتي بكل
في الساحة الدولية. وته
أ

شركة كريستان أور للمجوهرات تشارك بتشكيلة رائعة من األطقم والخواتم واألساورشركة كريستان أور للمجوهرات تشارك بتشكيلة رائعة من األطقم والخواتم واألساور
في جناح الجابر للساعات والمجوهرات

األوسط الشرق  منطقة  في  المعارض  وأهم  أقوى  من  الدوحة  معرض  جنادري:  ميشيل 
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حصرياً بضمان مجوهرات  الماجد
حلق في سماء عالم التحف الفاخرة ... حلق في سماء عالم التحف الفاخرة ... 



بيرنارد كريستان  ســاعــات  مــن  رائــعــة  تشكيلة  تعرض  ــاء  ــزرق ال الماسة 

٩  السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م

محمد السيد  متابعة- محمد 

صــرح السيد راشــد أحــمــد الــعــمــادي بــأن مــعــرض الــدوحــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي دورتـــــه الــــ١٤نـــجـــح بـــجـــدارة 
واســتــحــقــاق وحــقــق أهــدافــه الــمــنــشــودة مــن حــيــث التنظيم 
المجوهرات  مــن  المتنوعة  الــمــعــروضــات  وأيــضــاً  واإلعــــداد 
والـــســـاعـــات والـــتـــي جــذبــت إلــيــهــا الـــزبـــائـــن عــلــى مــــدار أيـــام 

الماضية. المعرض 
معرض  في  مشاركتنا  خــالل  من  إننا  العمادي:  وأضــاف 
الماركات  من  العديد  قدمنا  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
العالمية والعالمات التجارية الكبرى الشهيرة مثل كريستان 
بيرنارد والتي تتسم بالفخامة والرقي والذوق الرفيع وتنوع 
موديالتها ودقة وحرفية صناعتها وجمال أشكالها الفريدة 

حيث التفرد والجاذبية والجمال الحقيقي.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجح بجدارة واستحقاق
راشد أحمد العمادي:

متابعة - محمد السيد محمد:

مجلس  رئيس  الــكــواري  أحمد  السيد  قــال 
 ١٤ ـــ  ال ـــدورة  ال إن  الملكية  مــجــوهــرات  إدارة 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من 
بالعديد  تتميز  الــيــوم  فعالياتها  تختتم  التي 
الحفاظ  مقدمتها  فــي  يــأتــي  اإلنــجــازات  مــن 
أنه  بمعنى  المعرض  وهــويــة  شخصية  على 
على  يحافظ  أن  عاماً   ١٤ مدى  على  استطاع 
بأي  تــنــازالت  يقدم  ولــم  المعروضات  قيمة 
حـــال مــن األحــــوال حــيــث إنـــه أصــبــح يتمسك 
معروضاته  اختيارات  في  واألناقة  بالفخامة 

وهذا يحسب له على مدى الــدورات السابقة 
حــتــى اآلن وفـــي اعــتــقــادي أن هـــذا فــي حد 
ذاتــــــه إنــــجــــاز يـــضـــاف إلـــــى رصـــيـــد مــعــرض 
باإلضافة  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
وديكوراته  للمعرض  العام  الشكل  ذلــك  إلــى 
وتقسيماته وأجنحته اتسمت بالرقي واألناقة 
الكبيرة.  للمعارض  بالنسبة  مهم  أمر  وهــذا 
تقييم  إلــى  نظرنا  إن  قائالً  الــكــواري  وأضــاف 
نجحت  قد  إنه  القول  فيمكن  الحالية  الدورة 
بعرض  بامتياز ابتداء بحفل االفتتاح ومروراً 
أفــخــم الــمــاركــات وأحــــدث الــمــوديــالت التي 

زيــنــت أركـــــان وجــنــبــات الــمــعــرض. وانــتــهــاء 
بــحــضــور كــثــيــف مـــن الــــــزوار خـــاصـــة خــالل 
مميزاً  األيـــام األخــيــرة الــتــي شــهــدت حــضــوراً 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  أصــبــح  حيث 
والساعات يشبه الكرنفال أو المهرجان الذي 
قائالً  الــكــواري  ومضى  إلــيــه.   الـــزوار  يجذب 
تماما  راضـــون  الملكية  مــجــوهــرات  فــي  إنــنــا 
الدوحة  لمعرض  الناجحة  الــدورة  هــذه  عن 
للمجوهرات والساعات وأعتقد أنها ستنعكس 
إيجابياً على المعرض خالل الدورات القادمة 

بإذن اهللا.

والساعات المجوهرات  ــع  روائ بعرض  اتسمت  المفتاح  مجوهرات 

 نحن مسرورون من نجاحات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
ناصر المفتاح:

متابعة - محمد السيد محمد:

بما  مسرورون  نحن  المفتاح:  ناصر  السيد  قال 
حققه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من 
تختتم  والتي  منه  الحالية  الــدورة  في  ونجاح  تألق 
نعيش  ونــحــن  أيـــام   ٦ مــدى  فعلى  الــيــوم  فعالياتها 
مبهجة مــع هــذا الــمــعــرض الـــذي تــحــول إلى  أيــامــاً 
شركات  يجمع  أنــه  خاصة  للجميع  سعادة  مصدر 
المجوهرات والساعات تحت سقف واحد يتم فيه 
والشركات  المعرض  زوار  بين  مباشرة  الحوار 
العارضة سواء المحلية أو العالمية وهذا 
يحسب للمعرض  ذاتـــه نــجــاح  حــد  فــي 
وفـــي نــفــس الــوقــت يــطــور مــن تــجــارة 
حدث  ما  وهــذا  والساعات  المجوهرات 
المحلية  الــشــركــات  تسعى  حيث  بالفعل 
دائماً أن تطور من أدائها لتواكب نجاحات 
عن  بحثها  خالل  من  وذلك  المعرض  هذا 
الــجــديــد فــي عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
وأيــضــا تــحــرص على عــرض كــل مــا يرضي 

أذواق الزوار.
وأضاف ناصر: نحن في مجوهرات المفتاح 
له  لما  نظراً  المعرض  بهذا  تامة  قناعة  لدينا 
من نجاحات في التنظيم واإلعداد والترتيب، 
األمر الذي جعل الشركات العالمية تسعى دائماً 
للمشاركة معنا في معرض الدوحة وهذا في 
حد ذاته يضاف إلى إنجازات المعرض وتسجل 

في سجل نجاحاته.
الدورة  تقييم  عن  تحدثنا  إذا  قائالً:  ومضى 
الحالية من المعرض أقول إنه معرض ناجح مع 
فإذا  منصفين  نكون  حتى  األولــى  الشرف  مرتبة 
نظرنا إلى التنظيم واإلعداد فقد نجح وإذا تحدثنا 
المعروضات  بها  تتسم  التي  واألناقة  الفخامة  عن 
على  الـــزوار  حــرص  حيث  رائــع  مــن  أكثر  فنجده 
إقباالً  الحالية  الـــدورة  وشــهــدت  المعرض  زيـــارة 

كبيرا خاصة في األيام األخيرة.

معرض الدوحة حافظ على هويته وشخصيته القوية
الكواري:رئيس مجلس إدارة مجوهرات الملكية أحمد الكواري: أحمد ة

وحــة 
دارة 
ظيم
ات
ام

ض
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باري غــاليــري ... ملتـقـــى الروائـــع العـالميــــــة
تـواصـل مسيرة التألـق  

مـــســـبـــوقـــة  ــــر  ــــي غ ـــــات  ـــــاح ـــــج ون رائـــــعـــــــــــة  إيــــجــــابــــيـــــــــة  نــــتـــــــــائــــج  ـــا  ـــن ـــق ـــق ح  : عــــبـــــــــدالــــرحــــيــــم  ــــان  ــــم ســــل

ـــــة عــــالــــمــــيـــــــــاً.     ـــــوق ـــــرم ــــل مـــــكـــــانـــــة م ــــحــــت ــــــة لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــــســـــــاعـــــــات ي ــــــدوحـــــــ مــــــعــــــرض ال

متـابعــة : أحمــد شـــرف: 

أعرب السيد سلمـان عبدالرحيم المدير 
الـــعـــام لـــبـــاري غــالــيــري عـــن ســعــادتــه لما 
إيجابية  نتائج  من  غاليري  بــاري  حققته 

وذلــك   ، مسبوقة  غــيــر  ونــجــاحــات  رائــعــة 
من خالل مشاركتها في معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات حتى اآلن بنسخته 
التواصل  خــالل  من  وذلــك  عشرة  الرابعة 
والعالمات  العالمية  الشركات  كبرى  مــع 

ــة ، ومــعــرفــة كـــل مـــاهـــو جــديــد  الــتــجــاريـــ
والساعات  المجوهرات  عالم  في  ومبتكر 
اإلقــبــال  عــن  فــضــالً   ، العالميــة  بــاألســــــــواق 
الكبير من الزبائن على ماركاتنا العالمية 
مـــن الــســاعــات والــمــجــوهــرات والــتــواصــل 

الــمــبــاشــر والــمــســتــمــر مــع زبــائــنــنــا الــكــرام 
ـــــذي نــســعــى لــتــلــبــيــة رغــبــاتــهــم وكــســب  وال
فالهدف  النجاح  في  شركاؤنا  فهم  ثقتهم 
عمالئنا  إرضـــاء  إلــى  السعي  هــو  األســاســي 

وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم . 

وأضاف سلمان عبدالرحيم أن معرض 
استطاع  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
أن يــلــفــت إلـــيـــه أنـــظـــار كـــبـــرى الــشــركــات 
العالمية من حيث روعة وجمال التنظيم 
واإلعــــــــداد الــجــيــد والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة 

المشاركة  الشهيرة  التجارية  والــعــالمــات 
في هذا الحدث الضخم حيث يعد معرض 
الـــدوحـــة أفــضــل الــمــعــارض الــدولــيــة في 
مرموقة  مكانة  ويحتل  األوســـط  الــشــرق 

عالمياً .   

متابعة - محمد السيد محمد:

شركة  صــاحــب  شاتيال  عــبــداهللا  نيكوال  السيد  قــال 
في  عاما   ١٣ منذ  نــشــارك  نحن  للمجوهرات  شاتيال 
معرض الدوحة وقد كنا من األوائل ومازلنا إلى اليوم 
نشارك في هذا المعرض المهم. وأضاف قائال: الحمد 
هللا لقد كرمتنا دولة قطر بهذا المعرض المهم الذي 
من  العالم  في  معرض  ثالث  وهــو  كعرب  به  نفتخر 
األمــان.  في  واألول  والروعة  والجمال  التنظيم  حيث 
هــذا  فــي  وتــنــقــص  تــزيــد  دائــمــا  مبيعاتنا  أن  وأضــــاف 
كل  فاقت  مبيعاتنا  العام  هذا  ولكن  الجميل  المعرض 
مرة  ألول  مجوهرات  شاتيال  في  ونعرض  التوقعات 
تعرض في الدوحة من أحجار كريمة وألماس وزمرد 
في  حصرياً  ونوعيتها  جمالها  وصف  يمكن  ال  وأشياء 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

شاتيال للمجوهرات تشارك بقطع ثمينة ال يمكن وصف جمالها وروعتها 
في جناح المجوهرات األميرية

شركة آللئ آل محمود تشارك بعقد
نادر من اللؤلؤ قيمته ٣٠ مليون ريال

في جناح المجوهرات األميرية

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــــال الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عـــــبـــــدالـــــرزاق آل 
محمود  آل  آللــئ  شــركــة  صــاحــب  محمود 
األميرية  المجوهرات  جناح  في  المشاركة 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض 
أن معروضاتنا في جناح آللئ آل محمود 
تــمــتــاز بــكــونــهــا قــطــعــا مــكــونــة مـــن الــلــؤلــؤ 
فمثال  والفريد  الــنــادرة  الشهير  البحريني 
ويعتبر  الطبيعي  اللؤلؤ  من  عقداً  نعرض 
وتبلغ  اللؤلؤ  عقود  أنـــواع  وأجـــود  أنــدر  مــن 

قيمته ٣٠ مليون ريال قطري.
وأضــــاف آل مــحــمــود كــمــا نــعــرض هــذا 
 ٢١ عيار  والذهب  اللؤلؤ  من  مزيجا  العام 
من التصاميم البحرينية بالطابع اإلسالمي 
كــمــا يــضــم جــنــاح آللـــئ آل مــحــمــود قطعا 
الطبيعي  اللؤلؤ  من  مصممة  األلماس  من 
واألحجار الكريمة وأيضا قطع في متناول 

الجميع تبدأ بأسعار تنافسية جداً.

واخــتــتــم آل مــحــمــود كــالمــه قـــائـــًال: إن 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
يــعــتــبــر مـــن أفــخــم وأهــــم الـــمـــعـــارض في 
منطقة الشرق األوسط من ناحية الترتيب 

ومـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة الــعــالــمــيــة 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مصنعي  وأكــبــر 
متواجدين في المعرض فضالً عن موقعه 

االستراتيجي وسط العاصمة الدوحة.







السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م

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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

إدارة  مجلس  رئيس  الــفــردان،  حسين  السيد  قــال 
ـــــفـــــردان، إن زيـــــــارة حـــضـــرة صــاحــب  مــجــمــوعــة ال
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
الــمــفــدى لــمــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
مشيراً  صــدورنــا،  أثلجت  عشرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي 
معرض  نجاح  وراء  السمو  صاحب  توجيهات  أن  إلــى 

المجوهرات.
أضاف في تصريحات خاصة لـ[ أن صاحب 
من  المقدمة  والمساندة  الــدعــم  عــن  استفسر  السمو 
للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  المعنية  الجهات  قبل 
توجيهات  أعــطــى  ســمــوه  أن  إلــى  مــشــيــراً  والــســاعــات، 
بضرورة تطوير المعرض وتذليل جميع العقبات التي 

العارضين. تواجه 
بذلتها  الــــذي  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود  الـــفـــردان  وأشــــاد 
الــجــهــات الــمــنــظــمــة لــمــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
في  ساهم  من  جميع  إلى  بالشكر  وتوجه  والساعات، 

إنجاح هذا الحدث الكبير الذي بعث البهجة في نفوس 
الجمارك  وهيئة  الداخلية  وزارة  أن  مؤكداً  الجميع، 
وهيئة السياحة وجميع الجهات األخرى بذلت جهوداً 

كبيرة خالل المعرض.
الدوحة  معرض  نتائج  عن  راضــون  :»نحن  وقــال 
والحضور  األداء  حيث  مــن  والــســاعــات  للمجوهرات 
والــتــنــظــيــم واألمـــــن، كــل الــجــهــات الــمــخــتــصــة قــامــت 
حضارية  صـــورة  وقــدمــت  وجــه  أكــمــل  على  بــدورهــا 
تعيشها  التي  الكبيرة  التنموية  الطفرة  مــع  تتماشى 

دولة قطر».
نائب  الفردان،  حسين  علي  السيد  أكد  جانبه  ومن 
زيــارة  أن  الـــفـــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
أمير البالد المفدى، إلى معرض الدوحة للمجوهرات 
والـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــرابــعــة عــشــرة وســــام على 
أن دعم صاحب السمو وسمو األمير  صدورنا، مؤكداً 
األفضل  والساعات  المجوهرات  معرض  جعل  الوالد 

في الشرق األوسط.

زيارة  إن  لـ [  خاصة  تصريحات  في  وقــال 
صاحب السمو لمعرض المجوهرات والساعات تعني 
الكثير وتعكس الدعم الالمحدود من سموه للقطاع 
إلى  مشيراً  االقتصادية،  الفعاليات  وجميع  الخاص 
معرض  لتطوير  أكبر  جهود  ببذل  طالب  سموه  أن 

المجوهرات والساعات خالل النسخة المقبلة.
 وأوضـــــح الـــفـــردان أن زيـــــارة حــضــرة صــاحــب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
يمثل  القطريات  المجوهرات  لمصممات  المفدى 
ويحثهم  المصممات  لجميع  كبيرا  وحافزا  دعما 
بمنتجاتهم،  واالرتــقــاء  جهودهم  مواصلة  على 
إحدى  هي  الفردان  علي  نور  ابنته  أن  إلى  مشيراً 

السمو،  صاحب  بــزيــارة  تشرفت  التي  المصممات 
حديث  بعد  سعادتها  قمة  في  كانت  ابنته  أن  مؤكداً 

صـــاحـــب الــســمــو مــعــهــم وحــثــهــم عــلــى مــواصــلــة 
جهودهم.

ص ٢-٣

حسين الفردان: زيارة صاحب السمو 
لمعرض المجوهرات أثلجت صدورنا

زيارة  إن  لـ [  خاصة  تصريحات 
و لمعرض المجوهرات والساعات تعني
س الدعم الالمحدود من سموه للقطاع
إلى مشيراً  االقتصادية،  الفعاليات  ميع 
معرض لتطوير  أكبر  جهود  ببذل  لب 

والساعات خالل النسخة المقبلة.
لـــفـــردان أن زيـــــارة حــضــرة صــاحــب 
البالد أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم 
يمثل  القطريات  المجوهرات  ممات 
ويحثهم  المصممات  لجميع  كبيرا  ا 
بمنتجاتهم،  واالرتــقــاء  جهودهم  
إحدى  هي  الفردان  علي  نور  ابنته  ن 
السمو، صاحب  بــزيــارة  تشرفت  لتي 

حديث  بعد  سعادتها  قمة  في  كانت  ته 
مــو مــعــهــم وحــثــهــم عــلــى مــواصــلــة 

ص ٢-٣



ــــــي ــــــاح ــــــي ــــــس ــــــــز الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع ال ــــــــف ــــــــح ــــــــــم االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد وي ــــــــــدع الـــــــــمـــــــــعـــــــــرض ي

حسين الفردان لـ[:

توجيهات صاحب السمو وراء نجاح معرض المجوهرات
كتب ـ عاطف الجبالي:

قال السيد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، إن زيارة 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى لمعرض 

صدورنا،  أثلجت  عشرة  الرابعة  نسخته  في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو وراء نجاح معرض المجوهرات.

أضاف في تصريحات خاصة لـ[ أن صاحب السمو استفسر عن الدعم 

للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  المعنية  الجهات  قبل  من  المقدمة  والمساندة 

المعرض  تطوير  بضرورة  توجيهات  أعطى  سموه  أن  إلى  مشيراً  والساعات، 

وتذليل جميع العقبات التي تواجه العارضين.

لمعرض  المنظمة  الجهات  بذلتها  الــذي  الكبيرة  بالجهود  الفردان  وأشــاد 

في  ساهم  من  جميع  إلــى  بالشكر  وتوجه  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 

أن  مــؤكــداً  الجميع،  نفوس  في  البهجة  بعث  الــذي  الكبير  الحدث  هــذا  إنجاح 

وزارة الداخلية وهيئة الجمارك وهيئة السياحة وجميع الجهات األخرى بذلت 

جهوداً كبيرة خالل المعرض.

وقال :»نحن راضون عن نتائج معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من 

حيث األداء والحضور والتنظيم واألمن، كل الجهات المختصة قامت بدورها 

على أكمل وجه وقدمت صورة حضارية تتماشى مع الطفرة التنموية الكبيرة 

التي تعيشها دولة قطر».

يدعم  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  أن  إلــى  الــفــردان،  وأشـــار   

االقتصاد ويحفز السياحة، حيث يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار سواء من 

أن قطر تمتلك  السوق المحلي أو من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً 

كافة مقومات الجذب السياحي.

وأوضح أن نتائج معرض الدوحة للمجوهرات والساعات حتى اآلن أفضل 

هذا  المعرض  يحقق  أن  يتوقع  لم  أنــه  إلــى  مشيراً  الماضي،  العام  نسخة  من 

النجاح بسبب التراجع االقتصادي العالمي.  

ونوه إلى أن الطفرة التنموية في قطر لم تتوقف بفضل توجيهات قيادتنا 

الرشيدة، مبيناً أن جميع مشروعات الدولة يتم تنفيذها وفق الجدول الزمني 

المحدد. 

أن  الفردان،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الفردان،  حسين  السيد  وكشف 

في  الطبيعي  اللؤلؤ  من  كمية  أكبر  يعرض  الــفــردان  بجناح  قسم «الــطــواش» 

العالم، مشيراً إلى أن هذه الآللئ التي تعتبر األجود عالمياً وغير موجودة في 

أي مكان سوى مجوهرات الفردان، موضحاً أن «الطواش» يقدم معروضات 

لماركات عالمية باللؤلؤ القطري.

وليس  المثال  سبيل  على  ومنها  نــادرة  آللــي  يوفر  الــفــردان  جناح  إن  وقــال 

العالم.  في  اللؤلؤ  أنــواع  أفخر  وهي  و»الجيون»  و»اليكة»  «التباتة»  الحصر 

و»الكات»  «البدله»  ومنها  اللؤلؤ  من  أخــرى  أنواعا  الفردان  جناح  يوفر  كما 

و»النيمرو» و»الكولوه» وسنجباسي» الذي يتميز باللون الرمادي الغامق.

السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م٢



زيارة صاحب السمو لمعرض المجوهرات وسام على صدورنازيارة صاحب السمو لمعرض المجوهرات وسام على صدورنا
توجيهات بتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجه المعرضلقاء صاحب السمو بالمصممات القطريات يمثل دعماً وحافزاً كبيراً

علي الفردان لـ [:

كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  نائب  الفردان،  حسين  علي  السيد  أكد 
ـــارة  زي أن  الــــفــــردان،  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
الدوحة  معرض  إلى  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي نــســخــتــه الــرابــعــة 
عــشــرة وســــام عــلــى صـــدورنـــا، مـــؤكـــداً أن دعــم 
صاحب السمو وسمو األمير الوالد جعل معرض 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات األفـــضـــل فـــي الــشــرق 

األوسط.
وقــــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ [ إن 
زيـــــارة صــاحــب الــســمــو لــمــعــرض الــمــجــوهــرات 
والساعات تعني الكثير وتعكس الدعم الالمحدود 
الفعاليات  وجميع  الــخــاص  للقطاع  ســمــوه  مــن 
ببذل  طالب  سموه  أن  إلــى  مشيراً  االقتصادية، 
جـــهـــود أكـــبـــر لــتــطــويــر مـــعـــرض الــمــجــوهــرات 

والساعات خالل النسخة المقبلة.
 وأوضــح الــفــردان أن زيــارة حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
المفدى لمصممات المجوهرات القطريات يمثل 
دعما وحافزا كبيرا لجميع المصممات ويحثهم 
بمنتجاتهم،  واالرتــقــاء  جهودهم  مواصلة  على 
إلــــى أن ابــنــتــه نــــور عــلــي الــــفــــردان هي  مــشــيــراً 
إحدى المصممات التي تشرفت بزيارة صاحب 
سعادتها  قمة  في  كانت  ابنته  أن  مؤكداً  السمو، 
على  وحثهم  معهم  السمو  صاحب  حديث  بعد 

مواصلة جهودهم.
السمو  صاحب  مشاغل  رغــم  أنــه  إلــى  وأشـــار   
ـــــارة مــعــرض  الــكــبــيــرة إال أنــــه حــــرص عــلــى زي

المجوهرات والساعات وأبدى سموه مالحظاته 
أعطى  سموه  أن  موضحاً  الجميع،  إلــى  واستمع 
والعقبات  الــصــعــوبــات  كــافــة  بتذليل  تــوجــيــهــات 
الــتــي قــد تــواجــه مــعــرض الــدوحــة للمجوهرات 

والساعات في المستقبل.
تبذل  الداخلية  وزارة  أن  إلــى  الــفــردان،  ونــوه 
ـــارة لــتــأمــيــن وحـــمـــايـــة الــمــعــرض،  جـــهـــودا جـــب
وتوجه بالشكر إلى كافة الجهات المختصة على 
االهتمام الكبير بالمعرض وحرصها على توفير 
وبما  الــعــقــبــات  جميع  وتــذلــيــل  اإلمــكــانــيــات  كــل 
لمعرض  الكبير  النجاح  فــي  النهاية  فــي  يصب 
الدوحة للمجوهرات والساعات وترسيخ مكانته 

على المستوى العالمي.
في  تشارك  العالمية  الشركات  أبرز  إن  وقال 
 Vacheron Constantin جناح الفردان، ومنها
و العالم  في  الساعات  تصنيع  شركة  أقدم  وهي 

جديدة  بموديالت  بقوة  تشارك  والتي   Piaget
و   Chopardو الــــــزوار،  ســتــدهــش  ومــتــطــورة 
من  واحــدة  تعتبر  والتي   Girard Perregaux
الفردان  جناح  ويضم  العالمية،  الشركات  أهــم 
و  ،Faberge،CHAUMET شـــركـــات  أيــضــا 
 FRANCK إلى باإلضافة   CORUM، DIOR

 .MULLER
وأبـــــــدى الـــــفـــــردان تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر بــنــتــائــج 
مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
للمجوهرات والساعات بدعم من تاريخ الشركة 
الشركات  أكبر  الفردان  جناح  واحتضان  العريق 
صــنــاعــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي الــعــالــم، 
تنموية  طفرة  تعيش  قطر  دولــة  أن  إلى  مشيراً 

شاملة.

ًًً توجيهات بتذليلمثل دعماً وحااففففززززااااًً ككببييرا

٣ السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م



تقدم ساعات األناقة والتميزتقدم ساعات األناقة والتميز
كتب ـ عاطف الجبالي:

لشركة  الــحــصــريــة  الـــوكـــاالت  أبــــرز  أحـــد   Chopard تعتبر 
التي  العريقة  السويسرية  الــدار  وتحرص  الــفــردان،  مجوهرات 
تأسست في عام ١٨٦٠ من قبل لويس أوليس شوبارد المنحدر 
من عائلة تعشق فن صناعة الساعات على تقديم أبرز وأحدث 
الــدوحــة  مــعــرض  مــن  عــشــرة  الــرابــعــة  الــنــســخــة  فــي  منتجاتها 
يضم  الــذي  الفردان  جناح  مظلة  تحت  والساعات  للمجوهرات 

أحدث الصيحات في عالم المجوهرات والساعات. 
وتشارك مجوهرات الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
تاريخ  فــي  جــنــاح  بأكبر  عــشــرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات 
األكبر  الفردان  جناح  ويتميز  المعرض،  في  الشركة  مشاركات 
في المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات ضمن األرقى 

واألعرق حول العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام جــمــهــور الــمــعــرض 
الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل 

موديالت  أحــدث  تقديم  في  واإلبـــداع  المتواصل  النجاح  نتيجة 
ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات  المجوهرات 
يجعلها الوجهة األولى لمحبي اقتناء المجوهرات والساعات من 

عالمات تجارية حصرية عالمية.
لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو جديد وحرصها  ونظراً 
الحديث،  العصر  ومواكبة  العريق  التراث  على  المحافظة  على 
المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة  في  الفردان  مجوهرات  أضحت 
والتي تضع عمالءها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان 
على  شاهد  خير  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 

استراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
على  للتعرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقدم 
ونرصد  الفاخرة،  والساعات  المجوهرات  عالم  صيحات  آخر 
عبر تقرير مصور بعض الموديالت وأشهر ماركات المجوهرات 
الشركة  عمالء  اهتمام  على  استحوذت  التي  العالمية  والساعات 
في  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  لمعرض  زيارتهم  خــالل 

نسخة عام ٢٠١٧.
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تطـــرح سـاعـات عصـريــةتطـــرح سـاعـات عصـريــة
كتب ـ عاطف الجبالي:

في   Vacheron Constantin دار  تــشــارك 
جــنــاح الــــفــــردان خــــالل مــعــرض الــمــجــوهــرات 
أبــرز  ـــدار  ال وتعتبر   ١٤ نسخته  فــي  والــســاعــات 
ـــفـــردان،  الــــوكــــاالت الــحــصــريــة لــمــجــوهــرات ال
وتـــطـــرح الــشــركــة الــعــريــقــة مــجــمــوعــة فــريــدة 
ومـــمـــيـــزة مـــن أرقـــــى الـــســـاعـــات الـــتـــي تــنــاســب 

مختلف األذواق.
الــــدار   Vacheron Constantin وتــعــد   
األقدم في العالم لصناعة الساعات الراقية مع 
تاريخ عريق يمتد أكثر من ٢٦٠ سنة متتالية 
مجّدداً  الشركة  وتعود  المبدع.  العمل  من 

لتتأّلق في معرض الدوحة للمجوهرات 
والـــســـاعـــات الــــذي يُــنــّظــم فـــي مــركــز 

الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 
٢٠ إلى ٢٥ فبراير. 

 Vacheron وتـــــــــــضـــــــــــّم 
 ٤٠٠ مــن  أكــثــر   Constantin

مصّممي  جــانــب  إلـــى  شــهــيــرة،  عالمية  عــالمــة 
مـــجـــوهـــرات مــحــّلــيــيــن صـــاعـــديـــن، يــعــرضــون 
أعــمــالــهــم الــمــتــقــنــة، بــمــا فــي ذلـــك اإلصـــــدارات 

المحدودة والقطع الفريدة. 
في   Vacheron Constantin وتـــشـــارك   
من  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
الصالون  معرض  في  حضورها  محاكاة  خالل 

العالمي للساعات الراقية عبر تقديم االبتكارات 
التي  نفسها  الــحــصــريــة  الــجــديــدة  والــمــفــاهــيــم 
كشفت عنها منذ ٣ أسابيع في نسخة هذا العام 
في  تنظيمه  تــم  والـــذي  العريق  المعرض  مــن 

جنيف بسويسرا.
للمّرة   Vacheron Constantin وتُعرض   
األولــــــى فـــي الـــشـــرق األوســــــط ســـاعـــات رّنـــانـــة 
ــــدار والــمــتــرّســخــة فــي إرثــهــا  ــعــّبــر عــن قــيــم ال تُ
الحرفية،  البراعة  الــدّقــة،  حــول  والمتمحورة 

والتميّز المبدع في صناعة الساعات.
 ٥٧٢٦٠ مــوديــل  خطى  على  السير  وعبر   
الــفــخــم وهــــي الــســاعــة األكـــثـــر تــعــقــيــداً في 
والمبتكرة  تعقيداً،  بـــ٥٧  الــمــزّودة  الــعــالــم، 
تـــرّكـــز  لـــــلـــــدار،   ٢٦٠ الـــعـــيـــد  بــمــنــاســبــة 
من  اثنين  على  الــجــديــدة  االبــتــكــارات 
مــجــاالت صــنــاعــة الــســاعــات الــراقــيــة 
األكثر سحراً وتعقيداً وهي الساعات 

الرّنانة والتعقيدات الفلكية.
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تصاميم ساعات استثنائية من
 Paul Picot الدوحة ـ [: تعرض
أحــــدث الـــســـاعـــات خــــالل مــشــاركــتــهــا في 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
الــفــردان  مــجــوهــرات  شركة  مظلة  تحت 
الوكيل الحصري لـ Paul Picot في قطر.

اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 
الشركة  بــه  تتمتع  الــذي  العريق  والــتــاريــخ 
نتيجة النجاح المتواصل واإلبداع في تقديم 
والساعات  المجوهرات  موديالت  أحدث 
زبائن  تطلعات  تلبي  والتي 
الــــــشــــــركــــــة، مـــا 

اقــتــنــاء  لــمــحــبــي  األولـــــى  الــوجــهــة  يجعلها 
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات مـــن عــالمــات 

تجارية حصرية عالمية.
ونظراً لتميزها الكبير في تقديم كل ما 
على  المحافظة  على  وحرصها  هو جديد 
الحديث،  العصر  ومواكبة  العريق  التراث 
الطليعة  في  الفردان  مجوهرات  أضحت 
بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها 
ـــويـــاتـــهـــا، ويــمــثــل جــنــاح  فـــي صـــــــدارة أول
الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
استراتيجية  على  شاهد  خير  والــســاعــات 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
ويــــقــــدم جـــنـــاح الـــــفـــــردان لــلــجــمــهــور 
ـــى آخـــر  ـــة رائـــــعـــــة لـــلـــتـــعـــرف عـــل ـــجـــرب ت
صــــيــــحــــات عـــــالـــــم الــــمــــجــــوهــــرات 
والــســاعــات الــفــاخــرة، ونــرصــد 
بعض  مـــصـــور  تــقــريــر  عــبــر 
الـــــــمـــــــوديـــــــالت وأشـــــهـــــر 
مـــاركـــات الــمــجــوهــرات 
والــــســــاعــــات الــعــالــمــيــة 
الـــــــتـــــــي اســــــتــــــحــــــوذت 
عـــــــــلـــــــــى اهـــــــتـــــــمـــــــام 
عـــــــمـــــــالء الـــــشـــــركـــــة 
خـــــــالل زيــــارتــــهــــم 
لــمــعــرض الــدوحــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــوهـــــرات 
والــــــســــــاعــــــات فــي 
نسخة عام ٢٠١٧.

ر
ر

زبائن تطلعات  تلبي  والتي
الــــــشــــــركــــــة، مـــا

على شاهد  خير والــســاعــات 
الشركة المبنية على ثقة زبا
ويــــقــــدم جـــنـــاح الـــــفـــــردا
ـــة رائـــــعـــــة لـــلـــتـــعـــرف ـــجـــرب ت
صــــيــــحــــات عـــــالـــــم الــــ
والــســاعــات الــفــاخ
م تــقــريــر  عــبــر 
الـــــــمـــــــوديـــــــال
مـــاركـــات
والــــســــاعــــ
ا الـــــــتـــــــي
عـــــــــلـــــــــى
عـــــــمـــــــال
خـــــــال
لــمــعــر
لـــــلـــــم
والــــــس
نسخ

٧ السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م



تطرح أفخم الساعات
كتب ـ عاطف الجبالي:

اهتمام  على   Girard-Perregaux تستحوذ 
بجودة  تتميز  التي  الفاخرة  الساعات  شراء  راغبي 
الــدار  تحقق  أن  المتوقع  ومــن  واألنـــاقـــة،  المنتج 
مــبــيــعــات قـــويـــة خــــالل مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــســخــة 
١٤ بــمــعــرض الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
جناح  فــي   Girard-Perregaux تــشــارك  حــيــث 
في  لــلــدار  الحصري  الوكيل  الــفــردان  مــجــوهــرات 

دولة قطر.
هو  ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونــظــراً   
جــديــد وحــرصــهــا عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــراث 
الـــعـــريـــق ومـــواكـــبـــة الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، أضــحــت 
بمفاهيمها  الطليعة  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات 
الــمــتــطــورة والــتــي تضع عــمــالءهــا فــي صــدارة 
أولوياتها، ويمثل جناح الفردان في معرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات خير 
شــاهــد عــلــى إســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 

المبنية على ثقة زبائنها.
الفردان  جناح  ويقّدم   

للجمهور تجربة رائعة للتعرف على أخر صيحات 
ونرصد  الــفــاخــرة،  والــســاعــات  المجوهرات  عالم 
عــبــر تــقــريــر مـــصـــور بــعــض الـــمـــوديـــالت وأشــهــر 
التي  العالمية  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مــاركــات 
اســتــحــوذت عــلــى اهــتــمــام عــمــالء الــشــركــة خــالل 
زيارتهم لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

في نسخة عام ٢٠١٧.
 وتـــشـــارك مــجــوهــرات الـــفـــردان فـــي مــعــرض 
 ١٤ نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
بــأكــبــر جــنــاح فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــات الــشــركــة في 
الـــمـــعـــرض، ويــتــمــيــز جــنــاح الــــفــــردان األكـــبـــر في 
المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات والتي 

تعتبر ضمن األرقى واألعرق حول العالم. 
جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ   
العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض 
المتواصل  النجاح  نتيجة  الشركة  بــه  تتمتع  الــذي 
المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم  في  واإلبــداع 
ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 
المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولى  الوجهة  يجعلها 

والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.

السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م٨



كتب ـ عاطف الجبالي:

تعد FRANCK MULLER لصناعة الساعات ضمن أبرز 
من  عشرة  الرابعة  النسخة  في  الفردان  جناح  في  المشاركين 
تستحوذ  أن  ويتوّقع  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

الدار السويسرية الشهيرة على اهتمام زّوار المعرض.
حيث  سويسرا،  فــي   FRANCK MULLER نشأة  ويــعــود 
موطن اإلبداع والتصميم الراقي إلى فرانك مولر الذي ولد عام 
١٩٥٨ ونشأ في بيئة متعددة الثقافات وكان له اهتمام خاص 
طويل  وقت  يمِض  ولم  الدقيقة  والصناعات  اآللية  بالمعدات 
حتى بدأ الشاب فرانك بتفكيك كل اآلالت في المنزل ليدرس 
أدوات  يجمع  أخذ  مراهقته  سنوات  وخالل  «قلوبها».. 
األدوات  ســوق  مــن  يشتريها  الــتــي  القديمة  الفلك 
الرخيصة والمستعملة، حتى شعر بأنه ال بد أن 

ينتقل إلى المرحلة الثانية.
من  أشـــهـــر  وبـــعـــد   ،١٩٨٣ عــــام  وفــــي 
الصغيرة،  اآللــيــة  واالخــتــبــارات  البحث 
قـــدم فــرانــك مــولــر بــكــبــريــاء ســاعــات 
قطعاً  جميعها  وتــقــدم  ــــى،  األول الــيــد 
مــن  خـــاصـــة  مــــزايــــا  ذات  مــتــحــركــة 
ابــتــكــاره بــالــكــامــل، وفـــي عـــام ١٩٨٩ 
كـــان الـــرجـــل الــــذي يـــدعـــوه مــنــافــســوه 
اآلن «عــبــقــري صــنــاعــة ســاعــة الــيــد» 
واالســـم األلــمــع فــي ســويــســرا قــد امتلك 

امتياز «ساعة اليد األكثر مزايا في العالم»، وكانت هذه الساعة 
فريدة بكل المقاييس وباعتراف المنافسين.

أسس  حيث  مــولــر،  مسيرة  فــي  جــوهــرة   ١٩٩٢ عــام  وشكل 
هذا الموهوب شركته الخاصة، باسم فرانك مولر جينيف في 
جينيف،  لمدينة  المجاور  الريف  في  «جنتهود»  تدعى  قرية 
الذي  اإللهام  والشاعرية،  الساحرة  البيئة  هذه  في  وجد  وقد 
يعكسان  وسالمها  الضواحي  هذه  فهدوء  اختراعاته،  سيروج 

السعي إلى االنسجام والكمال اللذين يطمح إليهما المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في تاريخ فرانك مولر، 
لرغبته  إخالصه  في  مثابراً  المؤسسة  مركز  فيه  دّشــن  حيث 

نفسها  القرية  في  يؤسسها  محمية  بيئة  في  يتطّور  بأن 
التي بدأ منها نشاطه عام ١٩٨٣، قرية جنتهود.

فــي عـــام ١٩٩٨ تــجــاوز فــرانــك مــولــر مــرة 

ثانية حلم جامع الساعات فأضاف إلى األولى 

بعداد  توقيت  ساعة   ١٩٩٥ وعام   ١٩٩٢ عام 

الستين دقيقة ومؤشرات حفظ طاقة لآللة 

الساعة  هــذه  نــالــت  وقــد  المتحركة،  والــقــطــع 

اليد  ساعة  بأنها  الفوري  االعتراف  االستثنائية 

أيضاً  هو   ١٩٩٨ وعام  العالم،  في  مزايا  األكثر 

العام الذي يميز بداية التوسع المعماري الكبير 

الذي  الرائع،  التصّور  الساعات،  أرض  للشركة، 

المراحل  جمع  على  التركيز  الممكن  من  يجعل 

المختلفة في صناعة أرض الساعات.

عبقرية الساعات عبقرية الساعات 
المـعــقـــدةالمـعــقـــدة
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تـقـّدم تشـكيلـة
من أفخر المجوهرات والساعاتمن أفخر المجوهرات والساعات

كتب ـ عاطف الجبالي:

الـــوكـــاالت  ــــرز  أب إحــــدى   Chaumet دار  تــمــثــل  
وتحرص  الــفــردان،  مجوهرات  لشركة  الحصرية 
ــــــدار الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــأســســت فـــي عـــــام  ١٧٨٠  ال
فــي بــاريــس عــلــى تــقــديــم أبـــرز وأحــــدث منتجاتها 
فــي النسخة الــرابــعــة عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة 
الفردان  جناح  مظلة  تحت  والساعات  للمجوهرات 
المجوهرات  عالم  في  الصيحات  أحدث  يضم  الذي 

والساعات.
العالم  مــلــوك  مــع   Chaumet دار  بــدايــة  وكــانــت 
وملكاته، حيث تّم تصميم مجوهرات الملكة ماري 
الماركة  الفرنسية  الــثــورة  بعد  ليصبح  أنــطــوانــيــت، 
نابليون،  مجوهرات  تصميم  تتولى  التي  الرسمّية 
نابليون  زوجـــة  زفـــاف  مــجــوهــرات  الـــدار  وصممت 
مع  الــنــاجــحــة  مسيرتها  ــــدار  ال وأكــمــلــت  جــوزفــيــن، 

األجيال المتعاقبة لعائلة شوميه.
ــــشــــارك مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان فــــي مــعــرض  وت
الرابعة  نسخته  في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
عــشــرة بــأكــبــر جــنــاح فــي تــاريــخ مــشــاركــات الشركة 
فــي الــمــعــرض، ويتميز جــنــاح الـــفـــردان األكــبــر في 
المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات والتي 

تعتبر ضمن األرقى واألعرق حول العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام جمهور 

العريق  والــتــاريــخ  الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض 
المتواصل  الــنــجــاح  نتيجة  الــشــركــة  بــه  تتمتع  الـــذي 
المجوهرات  موديالت  أحــدث  تقديم  في  واإلبـــداع 
ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 
المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــى  الوجهة  يجعلها 

والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
هو  مــا  كــل  تــقــديــم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
جديد وحرصها على المحافظة على التراث العريق 
ومـــواكـــبـــة الــعــصــر الـــحـــديـــث، أضــحــت مــجــوهــرات 
والتي  المتطورة  بمفاهيمها  الطليعة  في  الــفــردان 
تــضــع عـــمـــالءهـــا فـــي صــــــدارة أولـــويـــاتـــهـــا، ويــمــثــل 
جــنــاح الــفــردان فــي مــعــرض الــدوحــة للمجوهرات 

والساعات خير شاهد على إستراتيجية الشركة 
المبنية على ثقة زبائنها. ويقّدم جناح الفردان 

آخر  على  للتعّرف  رائــعــة  تجربة  للجمهور 
صــيــحــات عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

مصور  تقرير  عبر  ونرصد  الفاخرة، 
ماركات  وأشهر  الموديالت  بعض 

العالمية  والساعات  المجوهرات 
الــتــي اســتــحــوذت عــلــى اهــتــمــام 
زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء 

ــــــــدوحــــــــة  لـــــــمـــــــعـــــــرض ال
والساعات  للمجوهرات 

في نسخة عام ٢٠١٧.

السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م١٠



تزين جناح تزين جناح 
الفردان بأفخر الفردان بأفخر 
الساعاتالساعات

كتب ـ عاطف الجبالي:

انــفــردت   ١٩٥٥ سنة  تأسيسها  منذ 

 CORUM السويسرّية   الساعات  دار 

ساعات  تصميم  في  استثنائّية  ببراعة 

مــبــدعــة.  مــفــاهــيــم  مـــن  مستلهمة  يـــد 

ــــرز  أب إحـــــــدى    CORUM وتـــعـــتـــبـــر 

الوكاالت الحصرية لشركة مجوهرات 

السويسرية  الـــدار  وتــحــرص  الــفــردان، 

الــعــريــقــة عــلــى تــقــديــم أبــــرز وأحـــدث 

عشرة  الــرابــعــة  النسخة  فــي  منتجاتها 

مـــن مـــعـــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 

الفردان  جناح  مظلة  تحت  والساعات 

الذي يضّم أحدث الصيحات في عالم 

المجوهرات والساعات.   

وتـــــشـــــارك مــــجــــوهــــرات الــــفــــردان 

فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 

عشرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات 

بــأكــبــر جـــنـــاح فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــات 

جناح  ويتميز  الــمــعــرض،  فــي  الشركة 

الــفــردان األكــبــر فــي الــمــعــرض بوجود 

والــتــي  مــجــوهــرات  دار   ٧٠ مــن  أكــثــر 

حــول  واألعـــــرق  األرقــــى  ضــمــن  تعتبر 

العالم. 

ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام 

جمهور المعرض بفضل السمعة الطيبة 

والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة 

في  واإلبـــداع  المتواصل  النجاح  نتيجة 

المجوهرات  مــوديــالت  أحــدث  تقديم 

زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 

األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها  مــا  الــشــركــة، 

والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي 

من عالمات تجارية حصرية عالمية.

تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 

كــــل مــــا هــــو جــــديــــد وحـــرصـــهـــا عــلــى 

المحافظة على التراث العريق ومواكبة 

مجوهرات  أضحت  الحديث،  العصر 

الــــفــــردان فـــي الــطــلــيــعــة بــمــفــاهــيــمــهــا 

الــمــتــطــورة والــتــي تــضــع عــمــالءهــا في 

صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان 

فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 

والساعات خير شاهد على إستراتيجية 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.

للجمهور  الــــفــــردان  جــنــاح  ويـــقـــّدم 

تـــجـــربـــة رائــــعــــة لــلــتــعــرف عـــلـــى آخـــر 

والساعات  المجوهرات  عالم  صيحات 

مصور  تقرير  عبر  ونرصد  الفاخرة، 

بــعــض الـــمـــوديـــالت وأشـــهـــر مـــاركـــات 

التي  العالمية  والساعات  المجوهرات 

الشركة  عمالء  اهتمام  على  استحوذت 

خـــــالل زيـــارتـــهـــم لـــمـــعـــرض الـــدوحـــة 

للمجوهرات والساعات في نسخة عام 

.٢٠١٧

١١ السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م




	RAYA-MAIN-p1_mg1
	RAYA-MAIN-p2_mg1
	RAYA-MAIN-p3_mg1_new
	RAYA-MAIN-p4_mg1
	RAYA-MAIN-p5_mg1_new
	RAYA-MAIN-p6_mg1
	RAYA-MAIN-p7_mg1
	RAYA-MAIN-p8_mg1
	RAYA-MAIN-p9_mg1
	RAYA-MAIN-p10_mg1
	RAYA-MAIN-p11_mg1
	RAYA-MAIN-p12_mg1
	RAYA-MAIN-p1_mg2
	RAYA-MAIN-p2_mg2
	RAYA-MAIN-p3_mg2
	RAYA-MAIN-p4_mg2
	RAYA-MAIN-p5_mg2
	RAYA-MAIN-p6_mg2
	RAYA-MAIN-p7_mg2
	RAYA-MAIN-p8_mg2
	RAYA-MAIN-p9_mg2
	RAYA-MAIN-p10_mg2
	RAYA-MAIN-p11_mg2
	RAYA-MAIN-p12_mg2

