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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب - محمد السيد محمد:

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض  العارضون  أجمع 
على أن المعرض في نسخته الـ ١٤-٢٠١٧ اتسم بالتنظيم الرائع 

األول  اليوم  منذ  الزائرين  قبل  من  واإلقــبــال 
فــي فــتــرة الــمــســاء وســاهــم فــي ذلــك االفتتاح 
الرسمي الذي تم مبكراً والذي أعطى فرصة 
لــتــواجــد الـــزائـــريـــن فـــي الــمــســاء، وهــــذه أول 
كانت  حيث  المعرض  بداية  منذ  تحدث  مرة 

النسخة الماضية االفتتاح يتم في المساء.
تــمــيــزت  الـــحـــالـــيـــة  الــــــــدورة  أن  وأضـــــافـــــوا 
أيـــضـــاً بــتــنــوع الـــمـــعـــروضـــات حــيــث حــرصــت 
جــديــدة  مــاركــات  تــطــرح  أن  األجــنــحــة  جميع 
الفتين  مرة  ألول  تعرض  حديثة  وموديالت 
أن معظم الماركات الجديدة من المجوهرات 
شأنها  مــن  والــتــي  والــنــادرة  الــفــريــدة  والقطع 
صــادراتــه  مــن  وتــعــزز  الــمــعــرض  قيمة  تعلي 

في منطقة الشرق األوسط ومعظم األجنحة خاصة الكبار أتوا 
بقطع مجوهرات تصل أسعارها عشرات الماليين حيث تشكيل 

في  ويــدور  الكريمة  واألحــجــار  الطبيعي  واللؤلؤ  األلــمــاس  من 
تحظى  التي  النادرة  القطع  تلك  عن  الحديث  المعرض  أروقــة 
أعدادهم  ارتفعت  الذين  المجوهرات  وعشاق  محبي  باهتمام 
بفضل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات األمر الذي جعل 
في  بينها  فيما  تتبارى  أن  العارضة  الشركات 
التي  والفريدة  والــنــادرة  الثمينة  القطع  جلب 
يتزين بها معرض وتزيد من قوته وحضوره 

بين المعارض الدولية.
وأشار العارضون إلى أنهم متفائلون بهذه 
والساعات  المجوهرات  معرض  من  الـــدورة 
الـــزوار  حــرص  مــن  لمسوه  لما  ذلــك  ويــرجــع 
المباشرة  ولــقــاءاتــهــم  الــمــعــرض  زيــــارة  عــلــى 
نجاح  فــي  الثقة  أعطاهم  الـــذي  األمـــر  معهم 

المعرض.
عطلة  تبدأ  الخميس  اليوم  أن  على  وأكــدوا 
في  عليها  الــرهــان  يتم  والــتــي  األســبــوع  نهاية 
الفترة  هــذه  تتم  التي  الــشــراء  قـــرارات  واتــخــاذ  المبيعات  زيــادة 
الستقبال  جاهزون  بأنهم  معربين  المعرض  عمر  من  الهامة 

الزوار خالل الفترة المتبقية من المعرض.

نجاح الدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتنجاح الدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
العارضون يؤكدون:

ـــــارض ـــــع ـــــم ــــــرض وتـــــجـــــعـــــلـــــه فــــــــي صـــــــــــــــدارة ال ــــــع ــــــم ــــــــــوة ال ــــة تــــــزيــــــد مــــــــن ق ــــن ــــي ــــم ــــث ـــــع ال ـــــط ـــــق ال

الرهان على 
العطلة األسبوعية 

في إقبال زوار 
المعرض
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متابعة - محمد السيد محمد:

قـــــــــال الـــــســـــيـــــد عـــــبـــــداهللا 
الــمــفــتــاح نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــمـــفـــتـــاح  مـــــجـــــوهـــــرات  إدارة 
لـــقـــد اســـتـــطـــاع مــــعــــرض الــــدوحــــة 
نسخته  فــي  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
إنــجــازات  عــدة  يحقق  أن   ٢٠١٧  /  ١٤ الـــ 
من أهمها استمرارية المعرض وبنفس 
التنظيم  فــي  المشرفة  والــصــورة  الــقــوة 
واإلعـــــداد والــتــرتــيــب أيــضــاً، الــعــارضــون 
واصــــلــــوا ســعــيــهــم الـــــــدؤوب فـــي جلب 
الـــمـــزيـــد مــــن الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة 
الـــجـــديـــدة والــــمــــوديــــالت الــحــديــثــة 
من  وتــرفــع  المعرض  تــثــري  الــتــي 
ــيــه  قــيــمــتــه وتــــجــــذب الـــــــــزوار إل
ابتداء  بكثافة  أتــوا  الـــزوار  كذلك 
مــــن أمــــــس وذلـــــــك لــقــنــاعــتــهــم 
بالمعرض وبمعروضاته الرائعة 
الـــتـــي جــــاء بــهــا أكـــبـــر الــشــركــات 
تقوم  حــيــث  المصنعة  العالمية 
هــــذه الـــشـــركـــات بــتــصــنــيــع قطع 

للمجوهرات  الــدوحــة  بمعرض  خــاصــة 
والساعات األمر الذي يجذب بكل تأكيد 

الزائرين إلى المعرض.
مـــجـــوهـــرات  إن  الـــمـــفـــتـــاح  وأضـــــــاف 
الـــمـــفـــتـــاح دائــــمــــاً تــبــحــث وتـــنـــقـــب عــن 
مع  صفقات  عقدنا  العام  وهــذا  الجديد 
المستوى  عالية  مجوهرات  ماركات   ٤
زوار  بـــاهـــتـــمـــام  حــظــيــت  أنـــهـــا  أعـــتـــقـــد 
ويسألون  المعرض الذين يبحثون دائماً 
إلى  يأتوا  أن  تعودوا  ألنهم  الجديد  عن 
جــنــاحــنــا ويـــســـألـــون عـــن الــجــديــد في 

عالم المجوهرات والساعات.
ولذا نحن في مجوهرات المفتاح لن 
نتوقف أبداً عن البحث الجديد والحديث 
المفتاح  مجوهرات  السم  ونظراً  وأيضاً 
نمثلها  لكي  شــركــات  إلينا  تــأتــي  الكبير 
فـــي قــطــر إذن لـــو نــظــرنــا إلـــى مــعــرض 
سنجد  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
أنه استطاع أن يطور تجارة المجوهرات 
مع  يتناسب  بــمــا  الــبــالد  فــي  والــســاعــات 
هذا  إقامة  أجــل  من  تبذل  التي  الجهود 

المعرض الفريد والمتميز.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ ١٤١٤ حقق عدة نجاحات حقق عدة نجاحات
عبداهللا المفتاح نائب رئيس مجلس اإلدارة :عبداهللا المفتاح نائب رئيس مجلس اإلدارة :

ـــدة ـــجـــدي ال ــــات  ــــارك ــــم ال ـــب  جـــل ــــن  ع أبــــــــداً  ـــوقـــف  ـــت ت ال  ـــاح  ـــت ـــمـــف ال ـــدةمــــجــــوهــــرات  ـــجـــدي ال ــــات  ــــارك ــــم ال ـــب  جـــل ــــن  ع أبــــــــداً  ـــوقـــف  ـــت ت ال  ـــاح  ـــت ـــمـــف ال مــــجــــوهــــرات 
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قـــــــــال الـــــســـــيـــــد عـــــبـــــداهللا
الــمــفــتــاح نــائــب رئــيــس مجلس
الـــمـــفـــتـــاح مـــــجـــــوهـــــرات  إدارة 
لـــقـــد اســـتـــطـــاع مــــعــــرض الــــدوحــــة
نسخته فــي  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
إنــجــازات عــدة  يحقق أن   ٢٠١٧ / ١٤ الـــ
من أهمها استمرارية المعرض وبنفس
التنظيم فــي المشرفة  والــصــورة  الــقــوة 
واإلعـــــداد والــتــرتــيــب أيــضــاً، الــعــارضــون
م ي

واصــــلــــوا ســعــيــهــم الـــــــدؤوب فـــي جلب
الـــمـــزيـــد مــــن الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة
الـــجـــديـــدة والــــمــــوديــــالت الــحــديــثــة
من وتــرفــع  المعرض  تــثــري  الــتــي 
ــيــه قــيــمــتــه وتــــجــــذب الـــــــــزوار إل
ابتداء بكثافة  أتــوا  الـــزوار  كذلك 
مــــن أمــــــس وذلـــــــك لــقــنــاعــتــهــم
وبمعروضاته الرائعة بالمعرض
الـــتـــي جــــاء بــهــا أكـــبـــر الــشــركــات
تقوم حــيــث  المصنعة  العالمية 
هــــذه الـــشـــركـــات بــتــصــنــيــع قطع

الــدوحــة  بمعرض  خــاصــة 
والساعات األمر الذي يجذب

الزائرين إلى المعرض.
مــ إن  الـــمـــفـــتـــاح  وأضـــــــاف 
الـــمـــفـــتـــاح دائــــمــــاً تــبــحــث وتـــ
ص عقدنا  العام  وهــذا  الجديد 
عالية  مجوهرات  ماركات   ٤
بـــاهـــتـــم حــظــيــت  أنـــهـــا  أعـــتـــقـــد 
و يبحثون دائماً  المعرض الذين
يأت أن  تعودوا  ألنهم  الجديد  عن 
جــنــاحــنــا ويـــســـألـــون عـــن الــجــديــد

عالم المجوهرات والساعات.
ولذا نحن في مجوهرات المفتا
نتوقف أبداً عن البحث الجديد والح

ي

الم مجوهرات  السم  ونظراً  وأيضاً 
نم لكي  شــركــات  إلينا  تــأتــي  الكبير 

فـــي قــطــر إذن لـــو نــظــرنــا إلـــى مــعــرض
سنج والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
أنه استطاع أن يطور تجارة المجوهرات
مع يتناسب  بــمــا  الــبــالد  فــي  والــســاعــات 
هذ إقامة  أجــل  من  تبذل  التي الجهود 

المعرض الفريد والمتميز.

للمجوهرات 
بكل تأكيد  ب

مـــجـــوهـــرات 
ـــنـــقـــب عــن 
مع  صفقات 
المستوى 
زوار  مـــام 
ويسألون 

م

إلى  أتوا 
ـد في

تاح لن 
حديث 
مفتاح 
مثلها 
رض 
جد 
ات
مع
ذا 



ــــالً ــــم ــــت ــــك ــــــــي الــــــــنــــــــجــــــــاح م ــــــــأت ـــــــــــــزام ي ـــــــــــــت ـــــط وال ـــــي ـــــط ـــــخ ــــــــاك ت ــــــــن ــــــــون ه ــــــــك عـــــــنـــــــدمـــــــا ي

نحن فخورون بمشاركتنا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لنجاحاته المتواصلةنحن فخورون بمشاركتنا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لنجاحاته المتواصلة
علي الخلف رئيس مجلس اإلدارة :علي الخلف رئيس مجلس اإلدارة :

٣  الجمعة 27 جمادى األولى 1438 هـ - 24 فبراير 2017 م
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قال السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة 
التحف والمجوهرات هكذا تمر أيام معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات سريعاً حيث 
وصلنا إلى اليوم الخامس من المعرض وإذا 
قيمنا الــمــعــرض هـــذا الــعــام نـــرى أن الـــدورة 
فــإذا  النواحي  كافة  مــن  مميزة  دورة  الحالية 
أعلى  عــلــى  كـــان  واإلعـــــداد  التنظيم  إلـــى  نــظــرنــا 
مــســتــوى مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــنــظــمــة أمــــا نحن 
كعارضين فقد اجتهدنا وأتينا بأفخم وأروع الماركات 
والموديالت التي بطبيعة الحال تلبي أذواق الزائرين، 
من  المعرض  يأتوا  أن  على  حرصوا  فقد  الــزوار  أما 
اإلقبال  وازداد  المساء  فترة  في  خاصة  األول  اليوم 
ابتداء من أمس الخميس وأتوقع أن يزداد حتى نهاية 
المعرض على أية حال نحن أمام دورة ناجحة بكل 
الــمــقــايــيــس. وأضــــاف الــخــلــف قــائــالً نــحــن فــخــورون 
هذا  في  للمشاركة  والمجوهرات  التحف  شركة  في 
نجاحاته  يواصل  أن  استطاع  الــذي  الناجح  المعرض 
يكون  عندما  طبيعي  أمر  وهــذا  واستحقاق  بجدارة 
هناك تخطيط ونظام وخطط يأتي النجاح مكتمالً 
ولذا هنا يجب القول إن معرض الدوحة للمجوهرات 
دائم  بشكل  نفسه  من  يطور  أن  استطاع  والساعات 
بمعنى هناك التزام في النظام والتجهيز والتحضير 
له إذن كلما مضت األمور بالشكل العلمي والمحسوب 

التحف  جناح  في  ونحن  والتألق.  النجاح  تحقق  كلما 
في أن نأتي بعدة  كبيراً  والمجوهرات بذلنا مجهوداً 
ماركات من المجوهرات والتي القت استحسان زوار 
المعرض وهذا يضاف إلى نجاح المعرض فنحن أتينا 
بها للمشاركة وعرضها على زوار المعرض وجميعها 
من المجوهرات ذات النقاوة العالية والقطع الفريدة 

والنادرة.
ً  شركة التحف والمجوهرات بذلت جهودا
كبيرة لجلب مجوهرات عالية الجودة

للفخامة

عنوان
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بوادر نجاح الدورة الـ ١٤ من معرض الدوحة بدأت تظهر في األفق

نجاح الدورة الحالية من المعرض اتضح لنا من الوهلة األولى لالفتتاح

أحمد الكواري رئيس مجلس اإلدارة :

ناصر المفتاح:

ـــــــــاب ـــــــــب ـــــــــذه األس ـــــــــه ــــــــــة ل ــــــــــي ــــــــــدول ـــــــــــــدوحـــــــــــــة اكــــــــتــــــــســــــــب الــــــــصــــــــفــــــــة ال ـــــــــرض ال ـــــــــع م

ــــة ــــن ــــي ــــم ــــث ــــــع ال ــــــط ــــــق ـــــــــي ال ـــــــــدة لــــــالســــــتــــــثــــــمــــــار ف ـــــــــدي ـــــــرض أضـــــــــــــــاف مــــــفــــــاهــــــيــــــم ج ـــــــع ـــــــم ال

متابعة - محمد السيد محمد

قال السيد أحمد الكواري رئيس مجلس إدارة المجوهرات 
الملكية إن الدورة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات 
من الــزوار المهتمين  مميزاً  والساعات شهدت أمس إقباالً 
بالمجوهرات والساعات وهذا ما توقعناه أن اإلقبال سيزداد 
مع بدء العطلة األسبوعية واعتقد أن حركة المبيعات اليوم 
وغداً في ازدياد ألن هناك بعض الزائرين يتخذ قرار الشراء 
بعد أن يكون قد حصل على مشاهدة كافية لما يرغب في 
شرائه وهذا أمر طبيعي المهم عندنا أن المعرض استطاع 
أن يجذب الــزوار بعد أن ظهر في نسخته الـ ١٤ في أبهى 
حيث  من  الدولية  المعارض  أكبر  تضاهي  ممكنة  صــورة 
التنظيم واإلعداد والمعروضات القيمة التي تأتي إلينا من 
أكبر الشركات العالمية ومعظمها يشارك بفاعلية من خالل 
التجار المحليين من هنا يمكن القول إن المعرض اكتسب 

الصفة الدولية بجدارة واستحقاق.

يدخر  لم  الملكية  المجوهرات  جناح  الــكــواري  وأضــاف 
جهداً في توفير كافة سبل الراحة لزوار الجناح عالوة على 
الجهود التي سبقت المعرض من توفير الجديد والحديث 
الجناح  وتحضير  وإعــداد  والمجوهرات  الساعات  عالم  في 
ألننا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تعودنا منذ 
البداية أن نكون على قدر الحدث وأعتقد أن هذا أحد أسباب 
نجاحات المعرض وهي التزام العارضين بتقديم الماركات 
من  بها  يليق  مكان  في  عرضها  وأيــضــاً  والراقية  الفخمة 
خالل جناح أنيق يتناسب مع تلك المعروضات فنحن نعلم 
منذ أن قررنا المشاركة في هذا المعرض من بداياته ال بد 
أن نكون على قدر المسؤولية األمــر الــذي توج كل الجهود 
هذا  وبالتأكيد  المعرض   يعيشه  الــذي  الباهر  النجاح  بهذا 
فالمعرض  الدولة،  مقدمته  وفي  األطــراف  لجميع  النجاح 
يعتبر واجهة مشرفة.. الجهات العارضة يحسب لها التنظيم 
الرائع وأيضاً الشركات المحلية التي اهتمت بجلب الماركات 
العالمية وكذلك الشركات المصنعة المشاركة استفادت من 
واقتنوا  شاهدوا  الرئيسي  الهدف  وهم  الــزوار  أما  التسويق 

أفخم الماركات وأحدث الموديالت.

متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد نــاصــر الــمــفــتــاح إن الــــــدورة الــحــالــيــة من 
مستوى  أعلى  على  جــاءت  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
من التنظيم واإلعــداد حيث اتضح منذ الوهلة األولى أن 
ومرتب  معد  شــيء  فكل  الـــدورة  هــذه  سيحالف  النجاح 
هذا  الــرائــع  التنظيم  هــذا  على  المنظمة  الــجــهــات  نشكر 
على  كان  الــزوار  إقبال  إن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من 
يوم  كل  يــزداد  االقبال  بدأ  االفتتاح  فمنذ  الحدث  مستوى 
جيداً  خاصة في فترة المساء وأمس الخميس كان إقباالً 
األمـــر الـــذي جعل  وأتــوقــع أن يستمر خــالل الــيــوم وغـــداً 
وبالصورة  المعرض  إن  قلنا  عندما  محلها  في  توقعاتنا 
الرائعة التي ظهر بها في نسخته الـ ١٤ لعام ٢٠١٧ سيكتب 

نجاحاً جديداً في مسيرته في قطر.
هذا  استطاعت  المفتاح  مجوهرات  إن  ناصر  وأضــاف 
العام أن ترفد إلى جناحها ٤ ماركات مجوهرات متميزة 

كما عودت زوار المعرض أن يكون لديها الجديد دائماً.

حديثة  وساعات  جديدة  مجوهرات  عرض  خالل  من 
لطرح  لنا  فرصة  أفضل  يمثل  الــدوحــة  معرض  أن  ذلــك 
من  المعرض  أجــواء  وســط  الجديدة  الماركات  وتدشين 
خالل مشاهدة الزوار لها كأول مرة نطرحها األمر الذي 

يعطيها زخماً وتميزاً.
ومضى ناصر قائالً إن مجوهرات المفتاح حصلت هذا 
له  المحددة  المساحة  على  إضافية  مــتــراً   ٧٠ على  الــعــام 
وهذا أمر طيب نشكر الهيئة العامة للسياحة والمعارض 
الشركات  طلبات  نلبي  أن  في  الفرصة  لنا  أتاح  ألنه  عليه 
شركة  لكل  يكون  أن  تطلب  والــتــي  نمثلها  التي  العالمية 
يعطي  المساحة  اتــســاع  أن  عــن  فضالً  بها،  خــاص  بوتيك 
متسعة  ممرات  نوفر  بأن  الديكورات  بناء  عند  لنا  فرصة 
لراحة الزوار فهذا أمر جيد وحزمة مميزة تقدم لنا من 

الجهات المنظمة.
وغداً  اليوم  يكون  أن  نأمل  قائالً  كالمه  ناصر  واختتم 
أكثر كثافة من الزوار كما عهدنا أن المعرض يشهد إقباالً 

كبيراً في األيام األخيرة.
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متابعة- محمد السيد محمد:

أكــــد الــســيــد يـــوســـف مــحــمــد 
مدير التسويق بالماسة الزرقاء 
لــلــســاعــات والـــمـــجـــوهـــرات أن 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 
مكانة  يمثل  أصبح  والــســاعــات 
ـــا ويـــعـــتـــبـــر  ـــمـــي مــــرمــــوقــــة عـــال
معارض  أفضل  من  المعرض 
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــســـــاعـــــات  ال
فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــط حــيــث 
كبرى  من  الكثير  إليه  يجذب 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة أصــحــاب 
الــســمــعــة والــعــالمــات الــتــجــاريــة 
العالمية  والــمــاركــات  الــفــاخــرة 
مـــن الـــســـاعـــات والــمــجــوهــرات 
وشهرتها  بجودتها  المعروفة 

العالمية. األسواق  في 
وأضاف يوسف أن المعرض 
حــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة وغــيــر 

مــــــســــــبــــــوقــــــة 
فـــــي دورتـــــــه 
الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة 
عـــــــــــــــشـــــــــــــــرة 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة 
وأعــــــــــــطــــــــــــى 
نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج 
ــــــة  ــــــي ــــــجــــــاب إي
لـــــمـــــلـــــتـــــقـــــى 
ـــــــــــــــرى  كـــــــــــــــب
الــــــعــــــالمــــــات 
في  التجارية 

الــعــالــم مـــن خـــالل مــشــاركــتــهــا 
بالمعرض.

واستطرد يوسف في حديثه 
: تــقــدم الــمــاســة الــزرقــاء  قــائــالً
لــلــســاعــات والـــمـــجـــوهـــرات في 
مــــــــــــــعــــــــــــــرض 
الـــــــــــــــدوحـــــــــــــــة 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة 
مـــــــــن كـــــبـــــرى 
الــــــــعــــــــالمــــــــات 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة 
والــــــمــــــاركــــــات 
الــعــالــمــيــة مــن 
الـــــــــســـــــــاعـــــــــات 
الــشــهــرة  ذات 
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــرة 
ومـــــنـــــهـــــا ســــــانــــــت هـــــونـــــوريـــــه 
الرائعة  بموديالتها  المعروفة 

وتــقــيــيــمــاتــهــا الـــفـــريـــدة ودقـــة 
حـــرفـــيـــة صـــنـــاعـــتـــهـــا وجـــمـــال 
حيث  موديالتها  وتنوع  أشكال 

حدود. بال  والتميز  الفخامة 
ــــتــــم يــــوســــف حـــديـــثـــه  واخــــت
في  كــبــيــراً  إقــبــاالً  نتوقع  قــائــال: 
الزوار  من  األخيرين  اليومين 
حـــيـــث تـــكـــون نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
وفــعــال  إيــجــابــي  بشكل  مــؤثــرة 
البيعية  الــمــعــرض  حــركــة  على 
فيها  يــــزداد  حــيــث  والــتــجــاريــة 
ـــزوار  اإلقــبــال مــن الــزبــائــن وال
القــتــنــاء كــل مــا يــفــضــلــونــه من 
الفريدة  العالمية  الروائع  تلك 
والـــرائـــعـــة والـــتـــي تـــعـــرض فــي 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض 

والساعات.
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ـــة ـــي ـــحـــال ــــر مـــســـبـــوقـــة بــــــدورتــــــه ال ــــق نــــجــــاحــــات غــــي الــــمــــعــــرض حــــق

معرض الدوحة للمجوهراتمعرض الدوحة للمجوهرات
والساعات األفضل في الشرق األوسطوالساعات األفضل في الشرق األوسط

يوسف محمد مدير تسويق الماسة الزرقاء للساعات والمجوهرات

محمد السيد محمد: م- العالمية.متابعة األسواق  واستطرد يوسف في حديثهفي 

ً

وتــقــيــيــمــاتــهــا الـــفـــريـــدة ودقـــة 

نتوقع إقباالً 
من الزوار 
والزبائن  
ً اليوم وغدا
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السفراء وكبار الشخصيات يبدون إعجابهم بأطروحات العالمات التجاريةالسفراء وكبار الشخصيات يبدون إعجابهم بأطروحات العالمات التجارية
مجوهرات الماجد متحف لإلبداع ...

كتب - محمد العشري:

الــدوحــة  مــعــرض  زوار  يــحــرص 
للمجوهرات والساعات بصفة عامة 
بصفة  والسفراء  الشخصيات  وكبار 
خاصة على زيارة جناح مجوهرات 
الــمــاجــد لــتــفــقــد أطــــروحــــات عــالــم 
للتعرف  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
الجناح  أصبح  حيث  جديد  كل  على 
وباألمس  لــلــروائــع،  متحف  بمثابة 
وفي أثناء جولتها بمعرض الدوحة 
حرصت  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
سفيرة  سميث  شيل  دانــا   / السيدة 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
ـــــدوحـــــة عــــلــــى زيـــــــــــارة جـــنـــاح  ـــــال ب
إعجابها  وأبدت  الماجد  مجوهرات 
عالمات  من  سقفه  تحت  يضم  بما 
عـــالـــمـــيـــة شـــهـــيـــرة مــــن الـــســـاعـــات 
والـــمـــجـــوهـــرات وتـــوقـــفـــت الــســيــدة 
ــــا شــيــل ســمــيــث أمــــام الــجــنــاح  / دان
عن  عــبــرت  حيث  باللؤلؤ  الــخــاصــة 
صــورة  بالتقاط  وطالبت  سعادتها 
لــهــا مـــع الــقــطــع الــــنــــادرة وبــالــطــبــع 
إدارة  لمجلس  شكرها  عــن  عبرت 
مجوهرات الماجد على استضافتها 
الماجد  أحمد  السادة  حرص  حيث 
ومــحــمــد الــمــاجــد وجــمــيــل الــمــاجــد 
ــهــا فــي  عــلــى اســتــقــبــالــهــا ومــرافــقــت

جولة تعريفية داخل جناح الماجد.
هـــــذا وقـــــد أكـــــد أحـــمـــد الــمــاجــد 
مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  أن  ــــمــــاجــــد  ال
لــلــســاعــات والــمــجــوهــرات بـــات من 
أهـــم الــمــعــارض الــمــتــخــصــصــة في 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات وانــعــكــس 
التي  الــمــشــاركــات  حجم  على  ذلــك 
العالمية  الــشــركــات  عليها  تــحــرص 
مـــركـــز  فــــــي  تـــنـــظـــيـــمـــه  أن  كــــمــــا 

الـــمـــعـــارض الــجــديــد يــمــثــل مــقــومــاً 
كــبــيــراً لــنــجــاحــه نـــظـــراً لــقــربــه من 
والمطار  والفنادق  المدينة  مركز 
كما أن حجم التسهيالت الموجودة 

به كبيرة وتدعم نشاطاته.
نوعية  الــمــاجــد/  جميل  وأضـــاف 
من  المعروضات  ومستوى  وحجم 
العام  لهذا  والساعات  المجوهرات 
هـــي األضـــخـــم مــقــارنــة بــالــســنــوات 
الـــمـــاضـــيـــة وهــــــذا بـــديـــهـــي ويــســيــر 

مــع تــقــدم وازدهــــار شركة  مــوازيــاً 
عن  تحدثنا  لو  الماجد.  مجوهرات 
مــســتــوى الــمــبــيــعــات فـــي الــســنــوات 
الماضية كانت ممتازة، ونتطلع إلى 
السنة،  هــذه  الــنــجــاح  نــفــس  تحقيق 
نــقــدم  أن  عـــلـــى  حـــرصـــنـــا  ولــــذلــــك 
هـــذا الــعــام لــلــزبــائــن والـــــزوار باقة 
ترضي  المتنوعة  المعروضات  من 

جميع األذواق واالحتياجات.
وعبر محمد الماجد نائب رئيس 

الماجد  مــجــوهــرات  إدارة  مجلس 
المعروضات  بإعجاب  سعادته  عن 
مــــن الـــلـــؤلـــؤ لــلــســيــدة / دانــــــا شــيــل 
سميث وصرح أن هذا الفضل يعود 
الذي  الماجد  علي  السيد  الجد  إلــى 
كطواش  اللؤلؤ  تــجــارة  فــي  انــخــرط 
وكـــانـــت لـــه جـــــراءة غــيــر مــعــهــودة 
شهرة  أكسبه  مما  النشاط  هذا  في 
واســــعــــة فــــي الــمــنــطــقــة بــكــامــلــهــا، 
فــكــانــت نــظــرتــه ثــاقــبــة لــألمــور مما 

يلجؤون  الغواصين  من  كثير  جعل 
إلـــــيـــــه. لـــــم يـــكـــن يـــكـــتـــفـــي بـــإنـــتـــاج 
غــواصــيــن قــطــر إنـــمـــا كــــان يــســافــر 
إلـــى الــبــحــريــن ويــبــتــاع الــكــثــيــر من 
بومباي  إلــى  منها  ثــم  هناك  اللؤلؤ 
وكان  بضاعته  لتصريف  الهند  في 
«الجتماعات  مقر  بمثابة  مجلسه 

الطواويش».
مجوهرات  أن  بالذكر  والجدير 
لعدد  الحصري  الوكيل  هي  الماجد 

مـــن الـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة الــكــبــيــرة 
والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أهــــم مــصــنــعــي 
العالم  فــي  والــســاعــات  المجوهرات 
بــــل وتــــواجــــدهــــم أضـــــــاف الــكــثــيــر 
من  واحــــداً  أصــبــح  الـــذي  للمعرض 
كمنصة  الــعــالــمــيــة  الــمــعــارض  أهـــم 
وإبداعي  جديد  هو  ما  كل  النطالق 
العام  هــذا  الــمــعــرض  يحتفل  حيث 
شعار  تحت  عشرة  الرابعة  بالنسخة 
«لــلــفــخــامــة قــصــة تــحــكــى»، ضمت 
عارضاً   ٤٠ على  يزيد  ما  العام  هذا 
١٠ بــــلــــدان، مــــن بــيــنــهــا عـــدد  مــــن 
القطرية  الــمــجــوهــرات  بــيــوت  مــن 
المرموقة منها مجوهرات الماجد، 
كواحد  الراسخة  مكانته  على  ليؤكد 
أجندة  على  الــرائــدة  المعارض  من 
وأحد  الفاخرة،  الدولية  المعارض 
المنتظرة  الــمــعــارض  وأهـــم  أقـــدم 
فــــي قـــطـــر، لـــيـــعـــزز بـــذلـــك مــوقــع 
ــيــســيــة لــألعــمــال  قـــطـــر كـــوجـــهـــة رئ
الماجد  جــنــاح  ويــقــدم  والــمــعــارض، 
حــكــايــة فـــن وأنــــاقــــة، يــرويــهــا من 
خالل مشاركته الدائمة في معرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
والــــــذي اســـتـــطـــاع مــــن خـــاللـــهـــا أن 
ســاحــرة  رحـــلـــة  فـــي  زواره  يـــأخـــذ 
الــعــريــق  واإلرث  الـــحـــضـــريـــة  مــــن 

الفريدة. والحرفية 
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تصميمات فريدة وفخامة بال حدود من مجوهرات شينوي 
حصرياً في جناج باري غاليري.. حيث األناقة والفخامة معاً

ـــــــــــصـــــــــــة إبــــــــــــــــــــــداع ـــــــــي ق ـــــــــك ـــــــــح ـــــــــــوي ت ـــــــــــن ـــــــــــي ــــــــــــــــن ش ـــــــــة م ـــــــــع ـــــــــط ــــــــــــــــل ق ك
كتب: خالد عطية

أفكار  وليدة  شينوي  مجوهرات  تعد   
مؤسسها غوفيندا شينوي، فخبرته الطويلة 
لــعــقــود طــويــلــة فـــي مــجــال الــمــجــوهــرات 
عالم  في  رائــداً  اسماً  منه  جعلت  العالمية 
الفخامة واألناقة، ففي كل معرض تتواجد 
من  الكثير  تلقى  شينوي،  مجوهرات  به 
االهتمام من عمالئها وشركائها والمتمثل 
في باري غاليري.  ويفخر باري غاليري 
لمجوهرات شينوي في  بأن يكون شريكاً 
قطر.. االسم الرائد في عالم المجوهرات 
واألســـاور  الخواتم  تشمل  والــتــي  الفاخرة 
والــقــالئــد واألقـــــراط وغــيــرهــا مــن الحلي 

والمعادن  الكريمة  بــاألحــجــار  المرّصعة 
النفيسة وخيارت أخرى ال حدود لها من 
واألحجار  باللؤلؤ  المرّصعة  المجوهرات 
الــكــريــمــة الــمــلــونــة، وكـــل قطعة مــن تلك 
لتكون  حقيقية  إبــداع  قصة  تحكي  القطع 

بذلك إرثاً للجيل القادم.
ـــــدأت شــيــنــوي عــمــلــهــا فـــي األســـــواق   ب
الخليجية منذ ما يقرب من ٢٠ عاماً من 
خالل ما تقّدمه من تصاميم فريدة يتم 
أن  كما  الرغبات،  لتلبية  يــدويــاً  تصنيعها 
تتناسب  لقطر  تجلبها  التي  التصميمات 
عن  والــذوق القطري، الــذي يبحث دومــاً 
تلك  من  كثيراً  أن  كما  وفريد،  جديد  كل 
يُجلب  وال  اليد،  صنع  تكون  التصميمات 

خاصة  واحــــدة،  قطعة  إال  منها  كــل  مــن 
وال  بتفّردها،  تتميز  القطرية  المرأة  أن 

تقتني كثيراً ما هو مكرر.
 وتركز مجوهرات شينوي على قالئد 
المجوهرات الطويلة والمطّعمة بقطع من 
وحصرية  خاصة  قطعاً  فتقّدم  األلماس، 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض 
فــي نسخته الــــ ١٤ والــــذي يُــعــد مــن أهــم 
الــمــعــارض والــتــي تــتــواجــد بــه مجوهرات 
شينوي.  وتضع مجوهرات شينوي نصب 
تصميم  عند  العمالء  أذواق  دائــمــاً  أعينها 
كل قطعة من مجوهراتها، فــاألذواق قد 
تغيير  يتم  وتباعاً  آلخــر  وقــت  من  تتغّير 
شعارها:  يأتي  كما  والتشكيلة،  التصاميم 

«يجب إرضاء العميل بالجودة المطلوبة».  
وتحتفي شينوي بشراكتها الهامة مع باري 
بمعرض  المميزة  ومشاركتها  غــالــيــري 
باعتباره  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
تقام  التي  والفعاليات  األحــداث  أهم  أحد 
في دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل 
خاص وذلك من خالل إطالقها مجموعة 
المعرض  من  الـ ١٤  النسخة  في  حصرية 
في  وحصرياً  حيث األناقة والفخامة معاً 

جناح باري غاليري.

ً حصرياً في جناج باري غاليري.. حيث األناقة والفخامة معا

ـــــــــــصـــــــــــة إبــــــــــــــــــــــداع ـــــــــي ق ـــــــــك ـــــــــح ـــــــــــوي ت ـــــــــــن ـــــــــــي ــــــــــــــــن ش ـــــــــة م ـــــــــع ـــــــــط ــــــــــــــــل ق ك
كتب: خالد عطية

أفكار  وليدة  شينوي  مجوهرات  تعد   
مؤسسها غوفيندا شينوي، فخبرته الطويلة 
لــعــقــود طــويــلــة فـــي مــجــال الــمــجــوهــرات 
عالم  في  رائــداً  اسماً  منه  جعلت  العالمية 

ي

الفخامة واألناقة، ففي كل معرض تتواجد 
من  الكثير  تلقى  شينوي،  مجوهرات  به 
االهتمام من عمالئها وشركائها والمتمثل 
في باري غاليري.  ويفخر باري غاليري 
لمجوهرات شينوي في  بأن يكون شريكاً 
قطر.. االسم الرائد في عالم المجوهرات 
واألســـاور  الخواتم  تشمل  والــتــي  الفاخرة 
والــقــالئــد واألقـــــراط وغــيــرهــا مــن الحلي 

والمعادن الكريمة  بــاألحــجــار  المرّصعة 
النفيسة وخيارت أخرى ال حدود لها من 
واألحجار  باللؤلؤ  المرّصعة  المجوهرات 
الــكــريــمــة الــمــلــونــة، وكـــل قطعة مــن تلك 
لتكون حقيقية  إبــداع  قصة  تحكي  القطع 

بذلك إرثاً للجيل القادم.
ـــــدأت شــيــنــوي عــمــلــهــا فـــي األســـــواق ب
٢٠ عاماً من  الخليجية منذ ما يقرب من
خالل ما تقّدمه من تصاميم فريدة يتم 
أن  كما  الرغبات،  لتلبية  يــدويــاً  تصنيعها 
م م

تتناسب لقطر  تجلبها  التي  التصميمات 
عن والــذوق القطري، الــذي يبحث دومــاً 
تلك  من  كثيراً  أن  كما  وفريد،  جديد  كل 
يُجلب وال  اليد،  صنع  تكون  التصميمات 

خاصة  واحــــدة،  قطعة  إال  منها  كــل  مــن 
وال  بتفّردها،  تتميز  القطرية  المرأة  أن 

تقتني كثيراً ما هو مكرر.
 وتركز مجوهرات شينوي على قالئد 
المجوهرات الطويلة والمطّعمة بقطع من 
وحصرية  خاصة  قطعاً  فتقّدم  األلماس، 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض 
فــي نسخته الــــ ١٤ والــــذي يُــعــد مــن أهــم
الــمــعــارض والــتــي تــتــواجــد بــه مجوهرات 
صب شينوي.  وتضع مجوهرات شينوي نصب 

تصم عند  العمالء  أذواق  دائــمــاً  ميمأعينها 
 قد كل قطعة من مجوهراتها، فــاألذواق
تغي يتم  وتباعاً  آلخــر  وقــت  من  يير تتغّير 
شعاره يأتي  كما  والتشكيلة،  ها: التصاميم 

«يجب إرضاء العميل بالجودة المطلوبة».  
وتحتفي شينوي بشراكتها الهامة مع باري 
بمعرض  المميزة  ومشاركتها  غــالــيــري 
باعتباره  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
تقام  التي  والفعاليات  األحــداث  أهم  أحد 
في دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل 
خاص وذلك من خالل إطالقها مجموعة 
المعرض  من  الـ ١٤  النسخة  في  حصرية 
في  وحصرياً  حيث األناقة والفخامة معاً 

غاليري. باري جناح باري غاليري.جناح
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

يشارك أبرز شركات المجوهرات والساعات 
فـــي جـــنـــاح الــــفــــردان خــــالل الــنــســخــة الــرابــعــة 
عـــشـــرة مـــن مـــعـــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
وليس  الــمــثــال  سبيل  على  ومنها  والــســاعــات، 
وهــي   Vacheron Constantin الــحــصــر 
أقــــدم شــركــة تصنيع الــســاعــات فــي الــعــالــم و
جديدة  بموديالت  بقوة  تشارك  والتي   Piaget
و  Chopardو الـــــزوار،  ســتــدهــش  ومــتــطــورة 

Girard Perregaux والتي تعتبر واحدة من 
الفردان  جناح  ويضم  العالمية،  الشركات  أهم 
و  Faberge ،CHAUMET شــركــات  أيــضــا 
 FRANCK باإلضافة إلى CORUM، DIOR

 .MULLER
ويضم جناح الفردان ألول مرة قسم خاص 
التراث  إلــى  تعود  والــتــي  األطــفــال  بمجوهرات 
ـــادة  الــقــطــري والــخــلــيــجــي، ومـــن الــمــتــوقــع زي
منتجات  يشمل  والذي  القسم  هذا  على  الطلب 

عالية الجودة ومتنوعة.
وتـــــشـــــارك مــــجــــوهــــرات الــــــفــــــردان بــأكــبــر 

مــجــمــوعــة لــؤلــؤ طــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، ويــقــدم 
كامال  طقما  التاريخ  في  مرة  ألول  «الطواش» 
وأســـورة  وحــلــق  ُعــقــد  يشمل  الطبيعي  باللؤلؤ 
وخـــاتـــم بـــاأللـــمـــاس، واســـتـــغـــرق تــصــنــيــع هــذا 
ويعرض  طــويــلــة،  زمنية  فــتــرة  الــنــادر  الطقم 
الطبيعي  اللؤلؤة  أنــواع  أفخر  قسم «الــطــواش» 
«اليكة»  و  «التباتة»  تشمل  والــتــي  العالم  فــي 
«النيمرو»  و  و»الكات»  «البدله»  و»الجيون» 

و»الكولوه» وسنجباسي» . 
ويــســاهــم مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات في دعم اقتصادنا الوطني وينعكس 
شـــركـــات  أداء  عـــلـــى  فـــقـــط  لـــيـــس  بـــاإليـــجـــاب 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فــقــط ولــكــن يــعــزز 
الــمــعــرض أيـــضـــا نــتــائــج الـــفـــنـــادق والــمــطــاعــم 
ووســــائــــل الــــمــــواصــــالت وشــــركــــات الـــطـــيـــران 
المهمة  االقــتــصــاديــة  القطاعات  مــن  وغيرها 
في الدولة. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات 
الحدث األبرز على رزنامة المعارض في قطر 
كبيرة  أعــداداً  المعرض  ويستقطب  والمنطقة 

من سياح دول مجلس التعاون الخليجي.

ڈ ٩

مجوهرات الفردان تحافظ على  تراثها العريق وتواكب العصر الحديثمجوهرات الفردان تحافظ على  تراثها العريق وتواكب العصر الحديث
الشركة تواصل الريادة والتميز في السوق القطري



عنوان التفرد واإلبداع في صناعة المجوهرات والساعاتعنوان التفرد واإلبداع في صناعة المجوهرات والساعات
كتب ـ عاطف الجبالي:

لشركة  الــحــصــريــة  الـــوكـــاالت  أبـــرز  مــن   Chopard تعتبر   
والتي  العريقة  السويسرية  الدار  وتحرص  الفردان،  مجوهرات 

تأسست في عام ١٨٦٠ من قبل لويس أوليس شوبارد المنحدر من 
عائلة تعشق فن صناعة الساعات على تقديم أبرز وأحدث منتجاتها 

تحت  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من   ١٤ الـ  النسخة  في 
مظلة جناح الفردان الذي يضم أحدث الصيحات في عالم المجوهرات 

والساعات.   
 وتشارك مجوهرات الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

في نسخته الـ ١٤ بأكبر جناح في تاريخ مشاركات الشركة في المعرض، ويتميز 
جناح الفردان األكبر في المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات والتي تعتبر 

ضمن األرقى واألعرق حول العالم. 
الطّيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ   

المتواصل  النجاح  نتيجة  الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ 
والتي  والساعات  المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم  في  واإلبداع 
تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لمحبي اقتناء 

المجوهرات والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
 ونـــظـــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فـــي تــقــديــم كـــل مـــا هـــو جــديــد وحــرصــهــا 
أضحت  الحديث،  العصر  ومواكبة  العريق  الــتــراث  على  المحافظة  على 
مجوهرات الفردان  في الطليعة بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  الفردان  جناح  ويعد  أولوياتها.  صدارة  في 

والساعات خير شاهد على إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
صيحات  أخــر  على  للتعّرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الــفــردان  جناح  ويــقــّدم   
عــالــم الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات الـــفـــاخـــرة، ونـــرصـــد عــبــر تــقــريــر مــصــور بعض 
على  استحوذت  التي  العالمية  والساعات  المجوهرات  ماركات  وأشهر  الموديالت 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء  اهتمام 

.٢٠١٧ نسخة عام 
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األعرق في العالم  تواصل الريادةاألعرق في العالم  تواصل الريادة

كتب   ـ عاطف الجبالي:

جــنــاح  فـــي   Vacheron Constantin دار  تـــشـــارك 
الفردان خالل معرض المجوهرات والساعات في نسخته 
الحصرية  الــوكــاالت  أبـــرز  الـــدار  وتعتبر  عــشــرة  الــرابــعــة 
مجموعة  العريقة  الشركة  وتطرح  الفردان،  لمجوهرات 
فريدة ومميزة من أرقى الساعات التي تناسب مختلف 

األذواق.
Vacheron Constantin هي ماركة ساعات إيطالية 
سويسرية تأسست في العام ١٧٥٥ على يد مارك فاشيرون 

ورجل أعمال في الوقت نفسه، وتعتبر  الذي كان حرفياً 
مــن أقـــدم الــمــاركــات فــي تــاريــخ الــســاعــات الــســويــســريــة، 
العام  وفي   ١٧٧٠ العام  في  منتجاتها  أولى  أطلقت  حيث 
الثورة  فترة  في  إبراهام  مارك  ابن  المهمة  تسلم   ١٧٨٥
الفرنسية. في العام ١٨١٠ انتقل العمل إلى الحفيد جاك. 
والحقاً  وإيطاليا.  فرنسا  إلى  الماركة  نقل  من  أول  وهو 
وحــده،  المهمة  إكمال  على  قــادر  غير  نفسه  جــاك  وجــد 
في  قسطنطين  فرنسوا  مع  فتعاون  شريك،  إلى  ويحتاج 
اسم  تحت  مسيراتها   الشركة  أكملت  وبهذا   ١٨١٩ العام 

..Vacehron- Constantin

ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض 
به  تتمتع  الــذي  العريق  والــتــاريــخ  الطيبة  السمعة  بفضل 
تقديم  فــي  واإلبـــــداع  الــمــتــواصــل  الــنــجــاح  نتيجة  الــشــركــة 
أحـــدث مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي تلبي 
تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى لمحبي 
اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مـــن عـــالمـــات تــجــاريــة 

حصرية عالمية.
جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
ومواكبة  العريق  التراث  على  المحافظة  على  وحرصها 
العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان  في الطليعة 

صــدارة  فــي  عمالئها  تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها 
ــفــردان فــي مــعــرض الــدوحــة  أولــويــاتــهــا، ويمثل جــنــاح ال
إستراتيجية  على  شــاهــداً  خير  والــســاعــات  للمجوهرات 

الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
للتعرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقدم 
على آخر صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة، 
ونــرصــد عــبــر تــقــريــر مــصــور بــعــض الــمــوديــالت وأشــهــر 
استحوذت  التي  العالمية  والساعات  المجوهرات  ماركات 
عــلــى اهــتــمــام عــمــالء الــشــركــة خـــالل زيــارتــهــم لمعرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.
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تقدم أرقى الساعات بجناح الفردان تقدم أرقى الساعات بجناح الفردان 

كتب ـ عاطف الجبالي:

 Piaget دار  اســتــطــاعــت 

أن تــحــتــل مــكــانــة مــرمــوقــة 

ورائــــــــــــــــــــدة فـــــــــي صــــنــــاعــــة 

الــــســــاعــــات والــــمــــجــــوهــــرات 

عــــالــــمــــيــــاً، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

السوق  في  تواجدها  ترسيخ 

الـــقـــطـــري بــفــضــل شــراكــتــهــا 

اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع شــركــة 

مجوهرات الفردان.

التي   Piaget دار  وتــقــدم 

أحــدث   ١٨٧٤ عـــام  تــأســســت 

في  والــمــجــوهــرات  الساعات 

جناح الفردان خالل معرض 

الــــــــدوحــــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات 

والساعات في نسخته الرابعة 

عشرة. 

فـــي فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات، 

 Piaget مــــاركــــة  أحــــــــرزت 

ــــاً مــــلــــحــــوظــــاً، حــيــث  تــــقــــدّم

اشـــتـــهـــرت بــتــصــمــيــم ســاعــة 

اســم  وضــعــت  الــتــي   polo الــــ

Piaget على قائمة الساعات 

األشـــهـــر عــالــمــيــاً وســاهــمــت 

أيــــضــــاً فــــي إرســــــــاء مـــبـــادئ 

ساعات  صناعة  فــي  جــديــدة 

أثرياء العالم.

مجوهرات  وتشارك  هذا   

الفردان في معرض الدوحة 

في  والساعات  للمجوهرات 

بأكبر  عشرة  الرابعة  نسخته 

جــنــاح فــي تــاريــخ مــشــاركــات 

ــــشــــركــــة فـــــي الــــمــــعــــرض،  ال

ويتميز جناح الفردان األكبر 

فــي الــمــعــرض بــوجــود أكثر 

من ٧٠ دار مجوهرات والتي 

تعتبر ضمن األرقى واألعرق 

حول العالم. 

الــفــردان  جــنــاح  ويستحوذ 

عـــــلـــــى اهــــــتــــــمــــــام جـــمـــهـــور 

الـــمـــعـــرض بــفــضــل الــســمــعــة 

الطيبة والتاريخ العريق الذي 

تــتــمــتــع بــــه الـــشـــركـــة نــتــيــجــة 

الــنــجــاح الــمــتــواصــل واإلبــــداع 

موديالت  أحــدث  تقديم  في 

المجوهرات والساعات والتي 

تلبي تطلعات زبائن الشركة، 

األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها  مـــا 

المجوهرات  اقتناء  لمحبي 

والـــــســـــاعـــــات مـــــن عـــالمـــات 

تجارية حصرية عالمية.

الكبير  لــتــمــيــزهــا  ونـــظـــراً 

جديد  هو  ما  كل  تقديم  في 

المحافظة  عــلــى  وحــرصــهــا 

على التراث العريق ومواكبة 

الــعــصــر الـــحـــديـــث، أضــحــت 

مـــــــجـــــــوهـــــــرات الــــــــفــــــــردان 

ــيــعــة بــمــفــاهــيــمــهــا  فــــي الــطــل

الــــمــــتــــطــــورة والــــــتــــــي تــضــع 

عــــــمــــــالءهــــــا فـــــــي صــــــــــدارة 

أولــــويــــاتــــهــــا، ويـــمـــثـــل جــنــاح 

الفردان في معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات خير 

شـــاهـــد عـــلـــى إســتــراتــيــجــيــة 

الــشــركــة الــمــبــنــيــة عــلــى ثقة 

زبائنها.
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الطواش يعرض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي في العالمالطواش يعرض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي في العالم
بجناح  قسم «الــطــواش»  يعرض   : ـ [  الدوحة 
العالم،  فــي  الطبيعي  اللؤلؤ  مــن  كمية  أكــبــر  الــفــردان 
في  موجودة  وغير  عالمياً  األجود  الآللئ   هذه  وتعتبر 
أي مكان سوى مجوهرات الفردان، ويقدم «الطواش» 

القطري. باللؤلؤ  عالمية  لماركات  معروضات 
«التباتة»  ومنها   نــادرة  آللئ  الفردان  جناح  ويوفر 
في  اللؤلؤة  أنـــواع  أفخر  وهــي  و»الــجــيــون»  و»الــيــكــة» 
ــلــؤلــؤة ومنها  ــــواع أخــــرى مــن ال الــعــالــم. كــمــا يــوفــر أن

و»الكات»   «البدله» 

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

يعرضها  التي  القيمة  عالية  الطبيعية  الآللئ  وتضم 
اللؤلؤ  أنــواع  أغلى  أحــد  وهــو  الــطــواش «الجيون»  قسم 
الصافي  األبــيــض  بــلــونــه  ويتميز  الــعــالــم  فــي  الطبيعي 
والكسور  العيوب  من  والخالي  االستدارة  كامل  وشكله 

ومنه تتفرع أنواع كثيرة. 
التي  آللــي «الــيــكــة»  أيــضــاً  الــطــواش   قسم  يضم  كما 
أنها  غير  لـ»الجيون»  تقريباً  مشابهة  بخصائص  تمتاز 

ومختلف  األبــيــض  الــلــون  صــفــاء  بــدرجــة  عــنــه  تختلف 
األشكال.

يوفرها  التي  القيمة  عالية  الطبيعية  الآللئ  وتشمل 
ويتمتع  «الكولوه»  لؤلؤ  الفردان  بجناح  الطواش  قسم 
هــذا الــنــوع بــدرجــة صــفــاء عــالــيــة، وهــنــاك أيــضــاً آللــئ 
وهما  نــوعــيــن  منها  نميز  أن  يمكن  والــتــي  «الــبــدلــه» 
«الــــكــــات  و»الــــبــــدلــــة». ويـــضـــم قــســم الـــطـــواش أيــضــاً 
الالصقة  اللؤلؤ  مــن  بأنها  تتميز  والــتــي  النيمرو  آللــئ 

المأخوذة من المحارة.
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ونـــــرصـــــد عـــبـــر تـــقـــريـــر مـــصـــور 

بعض الــمــوديــالت وأشــهــر مــاركــات 

العالمية  والـــســـاعـــات  الــمــجــوهــرات 

عمالء  اهتمام  على  استحوذت  التي 

لمعرض  ــارتــهــم  زي خـــالل  الــشــركــة 

في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

نسخة عام ٢٠١٧.

 وتـــشـــارك مــجــوهــرات الـــفـــردان 

للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 

والساعات في نسخته الرابعة عشرة 

بــأكــبــر جــنــاح فــي تــاريــخ مــشــاركــات 

الشركة في المعرض، ويتميز جناح 

الفردان األكبر في المعرض بوجود 

والتي  مجوهرات  دار   ٧٠ من  أكثر 

حول  واألعــرق  األرقــى  ضمن  تعتبر 

العالم. 

ويــســتــحــوذ جـــنـــاح الــــفــــردان على 

اهــتــمــام جــمــهــور الــمــعــرض بفضل 

الــســمــعــة الــطــيــبــة والـــتـــاريـــخ الــعــريــق 

الذي تتمتع به الشركة نتيجة النجاح 

المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث 

مــوديــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي 

لمحبي  األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها  مــا 

من  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  اقتناء 

عالمات تجارية حصرية عالمية.

كتب ـ عاطف الجبالي:

 Girard-Perregaux تستحوذ 

الساعات  شــراء  راغــبــي  اهتمام  على 

المنتج  بجودة  تتميز  التي  الفاخرة 

تحقق  أن  المتوقع  ومــن  واألنـــاقـــة، 

الدار مبيعات قوية خالل مشاركتها 

بمعرض  عشرة  الرابعة  النسخة  في 

الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 

 Girard-Perregaux حيث تشارك

في جناح مجوهرات الفردان الوكيل 

الحصري للدار في دولة قطر.

لتميزها الكبير في تقديم  ونظراً 

كـــل مـــا هـــو جـــديـــد وحــرصــهــا على 

الــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث الــعــريــق 

أضحت  الــحــديــث،  العصر  ومــواكــبــة 

الطليعة  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات 

تضع  والــتــي  الــمــتــطــورة  بمفاهيمها 

عـــمـــالءهـــا فـــي صــــــدارة أولــويــاتــهــا، 

معرض  فــي  الــفــردان  جــنــاح  ويمثل 

ـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات  ال

خير شاهد على إستراتيجية الشركة 

المبنية على ثقة زبائنها.

ـــــــــفـــــــــردان  ويـــــــــقـــــــــدم جــــــــنــــــــاح ال

للتعرف  رائـــعـــة  تــجــربــة  لــلــجــمــهــور 

ــــــى آخــــــــــــر صــــــيــــــحــــــات عـــــالـــــم  عــــــل

الــمــجــوهــرات والــســاعــات الــفــاخــرة،

مـاركـة السـاعات مـاركـة السـاعات 
الفـــاخـــرة الفـــاخـــرة 
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مجوهرات الفردان تحافظ على  تراثها العريق وتواكب العصر الحديثمجوهرات الفردان تحافظ على  تراثها العريق وتواكب العصر الحديث
كتب ـ عاطف الجبالي:

والساعات  المجوهرات  شــركــات  أبــرز  يــشــارك 
في جناح الفردان خالل النسخة الرابعة عشرة من 
ومنها  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
 Vacheron الــحــصــر ولــيــس  الــمــثــال  ســبــيــل  عــلــى 
الساعات  تصنيع  شركة  أقدم  وهي   Constantin
في العالم وPiaget والتي تشارك بقوة بموديالت 
 Chopardو الــزوار،  ستدهش  ومتطورة  جديدة 
من  واحــدة  تعتبر  والتي   Girard Perregauxو
أهم الشركات العالمية، ويضم جناح الفردان أيضا 
 CORUM،و  Faberge ،CHAUMET شركات

 .FRANCK MULLER باإلضافة إلى DIOR
عمالء  تنتظر  الــمــفــاجــآت  مــن  الــعــديــد  وهــنــاك 
ــــفــــردان حــيــث تــكــشــف الــشــركــات  مـــجـــوهـــرات ال
المشاركة في جناح الفردان عن منتجات جديدة 
تعرض ألول مرة في العالم، والتي تشمل عرض 
 Vacheron Constantin لدار  نادرتين  ساعتين 
أحدهما استغرق تصنعيه خمس سنوات واألخرى 
في  حصرياً  الساعتين  عرض  وسيتم  سنوات،   ١٠

جناح الفردان.
ويـــضـــم جـــنـــاح الــــفــــردان ألول 

بمجوهرات  خاص  قسم  مرة 
األطــــــفــــــال والـــــتـــــي تـــعـــود 

القطري  الــتــراث  إلـــى 
والــخــلــيــجــي، ومــن 

ــــــادة  الـــمـــتـــوقـــع زي
الـــــــطـــــــلـــــــب عــــلــــى 
ـــــقـــــســـــم  هــــــــــــــذا ال
ـــــــــــــذي يـــشـــمـــل  وال
مــنــتــجــات عــالــيــة 
ومتنوعة  الــجــودة 

ومـــنـــهـــا حــــب الــهــيــل 
والــمــرتــعــشــة والــحــلــقــان 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــكـــواشـــي، 
ــــــواع مــرغــوبــة  وهـــــذه األن

جداً خالل المناسبات.
مجموعة  بأكبر  الــفــردان  مجوهرات  وتــشــارك 
ألول  «الــطــواش»  ويقدم  العالم،  في  طبيعي  لؤلؤ 
مرة في التاريخ طقما كامال باللؤلؤ الطبيعي يشمل 
واستغرق  باأللماس،  وخاتم  وأســورة  وحلق  ُعقد 
طويلة،  زمنية  فــتــرة  الــنــادر  الطقم  هــذا  تصنيع 

ويعرض قسم «الطواش» أفخر أنواع اللؤلؤة 
الطبيعي في العالم والتي تشمل «التباتة» و 

«اليكة» و»الجيون» «البدله» و»الكات» 
و «النيمرو» و»الكولوه» وسنجباسي» . 
وتـــــحـــــرص الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 
عــلــى الــمــشــاركــة فــي مــعــرض الــدوحــة 
السوق  ألهمية  والساعات  للمجوهرات 

تعرض  أنــهــا  كما  لــهــا،  بالنسبة  الــقــطــري 
وتصميمات  منتجات  من  لديها  ما  أفضل 

على  مرة  ألول  موديالت  طرح  إلى  باإلضافة 
مستوى العالم وقبل عرضها في المعارض الدولية 

األخرى.
ويساهم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
باإليجاب  وينعكس  الــوطــنــي  اقــتــصــادنــا  دعــم  فــي 
لــيــس فــقــط عــلــى أداء شــركــات الــمــجــوهــرات 
والـــســـاعـــات فــقــط ولــكــن يــعــزز الــمــعــرض 
أيضا نتائج الفنادق والمطاعم ووسائل 
الــمــواصــالت وشـــركـــات الــطــيــران 

وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــمــهــمــة 

فــــي الـــــدولـــــة. ويــعــد 
مــــعــــرض الــــدوحــــة 
لــــــلــــــمــــــجــــــوهــــــرات 
على  األبرز  الحدث 
رزنــامــة الــمــعــارض 
فـــي قــطــر والــمــنــطــقــة 

يستقطب  أن  المتوقع  ومــن 
السياح  من  كبيرة  أعــداداً  المعرض 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
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مجـــوهــراتمجـــوهــرات

تقدم أحدث الموديالتتقدم أحدث الموديالتمجوهراتمجوهرات

 تقّدم أروع التصاميم تقّدم أروع التصاميم
دار  تـــتـــوّقـــف  لــــم   :] ـ  الــــدوحــــة 

عن تقديم أعلى  Chaumet العريقة أبداً 

مــســتــويــات الــحــرفــّيــة فـــي مــجــوهــراتــهــا، 

وتــــشــــارك الـــــــدار فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 

الـــ  نسخته  فــي  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 

جناح  مظلة  تحت  منتجاتها  بأحدث   ١٤

في  للشركة  الــحــصــري  الــوكــيــل  الـــفـــردان 

دولة قطر.

سنة  إلــــى   Chaumet تـــاريـــخ  ويـــعـــود 

الــمــوضــة  تـــاريـــخ  فـــي  لــهــا  أن  أي   ،١٧٨٠

مليئة  كانت  سنة   ٢٣٠ من  أكثر  الراقية 

من  الموديالت  وأفخم  التصاميم  بــأروع 

المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة. 

 Chaumet اســـــم  تــــاريــــخ  ويـــتـــداخـــل   

احتفلت  وقــد  فرنسا،  تــاريــخ  مــع  شوميه 

ألكثر  الرائعة  بمجوهراتها  باريس  مدينة 

مــن ٥ قــــرون. وتــأّســســت هـــذه الــمــاركــة 

رّسخ  الــذي  نيتوت،  إتيان  مــاري  يد  على 

اسمه على مّر السنوات وجعل من ماركة 

Chaumet من أهم األسماء في العالم.

  MIMI الدوحة ـ [: تعرض شركة مجوهرات
أحدث وأرقى منتجاتها بجناح الفردان خالل معرض 
الرابعة  نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 

عشرة.
ويــســتــحــوذ جـــنـــاح الــــفــــردان عــلــى اهــتــمــام جــمــهــور 
الذي  العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض 
في  واإلبــداع  المتواصل  النجاح  نتيجة  الشركة  به  تتمتع 
والتي  والساعات  المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم 
تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى 

لمحبي اقــتــنــاء الــمــجــوهــرات والــســاعــات مــن عــالمــات 
تجارية حصرية عالمية.

جديد  هو  ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً 
وحرصها على المحافظة على التراث العريق ومواكبة 
ـــفـــردان في  الــعــصــر الــحــديــث، أضــحــت مــجــوهــرات ال
الطليعة بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها في 
معرض  في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات خــيــر شــاهــد على 

إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
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رائدة صناعة ساعات المشاهير
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كتب ـ عاطف الجبالي:

في  الـــرائـــدة   الــشــركــات  أبـــرز  ضمن   delacour دار  تعتبر 
صناعة الساعات حول العالم، وتحرص الشركة السويسرية على 
تحت  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  المشاركة 

مظلة جناح الفردان الوكيل الحصري للشركة في دولة قطر.
مثل  غريبة  مـــواد  بــاســتــخــدام   delacour ســاعــات  وتتميز 
الخشب والبالتنيوم، وتستحوذ ساعات الشركة على عدد كبير 
كريستيانو  البرتغالي  الــالعــب  أبــرزهــم  ولــعــل  المشاهير  مــن 
رونالدو. وتقدم الشركة مجموعة من الساعات الرائعة خالل 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.
ـــدوحـــة  وتــــشــــارك مــــجــــوهــــرات الـــــفـــــردان فــــي مـــعـــرض ال
جناح  بأكبر  عشرة  الرابعة  نسخته  في  والساعات  للمجوهرات 
فــي تــاريــخ مــشــاركــات الــشــركــة فــي الــمــعــرض، ويتميز جناح 
الفردان األكبر في المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات 

والتي تعتبر ضمن األرقى واألعرق حول العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الـــفـــردان عــلــى اهــتــمــام جــمــهــور المعرض 
الشركة  به  تتمتع  الذي  العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل 
موديالت  أحــدث  تقديم  في  واإلبــداع  المتواصل  النجاح  نتيجة 
المجوهرات والساعات والتي تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما 
والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــى  الوجهة  يجعلها 

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

إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
للتعرف  رائــعــة  تــجــربــة  للجمهور  الـــفـــردان  جــنــاح  ويــقــدم 
الــفــاخــرة،  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  عــالــم  صيحات  آخــر  على 
ماركات  وأشهر  الموديالت  بعض  مصور  تقرير  عبر  ونرصد 
اهتمام  على  استحوذت  التي  العالمية  والساعات  المجوهرات 
للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء 

والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.
قبل  من  والمجوهرات  للساعات  الــدوحــة  معرض  وينظم 
«أوديــتــوار»  شركة  مع  تتعاون  حيث  للسياحة،  العامة  الهيئة 
األصيلة  الــضــيــافــة  بــيــن  تجمع  حــصــريــة  تــجــربــة  الـــــزّوار  لمنح 

واألناقة العصرية.

الشركة تمتلك شراكة إستراتيجية مع مجوهرات الفردان
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