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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

مــصــمــمــات  ثــمــنــت  -قنا:   الـــــدوحـــــة  
أمامهن  الفرصة  إتاحة  قطريات  شابات 
للمشاركة في النسخة الحالية من معرض 
وذلك  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
تحت  األولــى  للمرة  تطلق  مبادرة  ضمن 

عنوان: «المواهب القطرية الناشئة». 
وقـــالـــت الــمــصــمــمــات الــقــطــريــات في 
إن  قــنــا،  القطرية  األنــبــاء  حــديــث لــوكــالــة 
ـــمـــبـــادرة أتـــاحـــت لــهــن الــفــرصــة  هــــذه ال
لــعــرض مــواهــبــهــن الــنــاشــئــة فـــوق منصة 
خاصة، وأنهن يشعرن بالفخر واالعتزاز، 
لــتــواجــدهــن جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع أكــبــر 

العالمات التجارية العالمية. 
وتــشــارك فــي هــذه الــمــبــادرة كــل من: 
وغــــادة   ،(Trifoglio) الــعــطــيــة  فــجــر 
الــبــوعــيــنــيــن (غــــــادة الــبــوعــيــنــيــن)، ونـــور 
الــمــيــر  ونــــــوف   ،(Noudar) الـــــفـــــردان 
(مـــجـــوهـــرات نـــــوف)، وســـــارة الــحــمــادي 
السليطي (هيرات  وندى  كو)،  آند  (ســارة 

 .(Hairaat
وقـــالـــت مــصــمــمــة الــمــجــوهــرات نــوف 
المير، إن الجناح المخصص للمصممات 

الــقــطــريــات فــي الــمــعــرض يــشــهــد إقــبــاالً 
ملحوظاً، أكثر مما كان متوقعاً، موضحة 
سيكشف  لــلــمــعــرض  األخـــيـــر  الـــيـــوم  أن 
هذا  خــالل  المبيعات  قيمة  إجمالي  عــن 

الحدث. 
وأشارت إلى أنها بدأت إنتاج تصاميمها 
الــخــاصــة فـــي مــجــال الــمــجــوهــرات منذ 
من  تقدمه  ما  يمتاز  حيث  أربــع سنوات، 
إيجابية  رســائــل  يحمل  بــكــونــه  تصاميم 
ويجمع ما بين الطراز الشرقي مصحوباً 

بلمسة الحداثة. 
وذكرت أن وجود مصممات قطريات 
بــمــواهــبــهــن الــشــابــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
دعماً  يمثل  الكبيرة  التجارية  العالمات 
المختصة،  الــجــهــات  مــن  بثمن  يــقــدر  ال 
وحــــافــــزاً يــشــجــع الـــشـــابـــات الــمــصــمــمــات 
العطاء  مــن  الــمــزيــد  نــحــو  قــدمــا  للمضي 
ــبــاب أمــــام الــعــالمــات  ــألــق، ويــفــتــح ال ــت وال
الــتــجــاريــة الــقــطــريــة لــتــتــخــطــى الــحــدود 

الضيقة وتتجه نحو العالمية. 
وقــــالــــت إنـــهـــا دخـــلـــت ســـــوق تــصــمــيــم 
الـــمـــجـــوهـــرات، غــيــر مــتــوقــعــة أن يــكــون 

الشغف  نــفــس  يحملن  قــطــريــات  هــنــاك 
واالهتمام، معربة عن فخرها بأن تكون 
واحـــــدة مـــن مــجــمــوعــة بــنــات قــطــريــات 
مجال  في  بهن  خاصة  بمواهب  يتمتعن 
الــفــرص  مثمنة  والــحــلــي،  الــمــجــوهــرات 
المواهب  هذه  لدعم  البلد  في  الموجودة 

من قبل الجميع. 
وقالت إنها بدأت ممارسة هذا الشغف 
قــبــل أربـــع ســنــوات، حــيــث كــانــت تعرض 
تصاميمها مع أسماء تجارية في الدوحة 
متعددة..  تجارية  عالمات  ضمن  ودبي، 
مبينة أن االنطالقة الحقيقية لتصاميمها 
ســتــكــون مـــن أرضـــيـــة مــعــرض الــدوحــة 

للمجوهرات. 
البادي  عبدالعزيز  مي  قالت  بدورها، 
 Trifoglio المعاضيد، الشريك في عالمة
الـــــدوحـــــة  مـــــعـــــرض  فـــــي  الـــــتـــــواجـــــد  إن 
للمجوهرات والساعات، يمثل نقلة مهمة 
المجوهرات  ســوق  في  المباشر  للدخول 
الجهود  من  لينتقلن  األبـــواب،  أوســع  من 
منتجاتهن  يعرضن  كــن  حيث  الــذاتــيــة، 

على شبكات التواصل االجتماعي. 

إبداعات المصممات القطريات تتألق بمعرض المجوهراتإبداعات المصممات القطريات تتألق بمعرض المجوهرات
يمزجن التراث بالحداثة
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متابعة - محمد السيد محمد:

رئيس  المفتاح  عبدالرحمن  السيد  قــال 
مجلس إدارة مجوهرات المفتاح في الواقع 
نحن متفائلون منذ بداية الدورة الـ١٤ من 
والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
شديدة  رغبة  هناك  أن  منطلق  من  وذلك 
هذه  إنجاح  وأهمية  بضرورة  الجميع  عند 
الذي  المعرض  لنجاحات  استكماالً  الدورة 
طيلة  النجاح  من  العديد  يحقق  أن  استطاع 
يقنع  أن  استطاع  حيث  الماضية،  السنوات 
أن  اســتــطــاع  الــمــثــال  سبيل  فعلى  الــجــمــيــع، 

كذلك  الـــزّوار،  من  المزيد  عــام  كل  يجلب 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مصّنعو  يــحــرص 
من  الــتــواجــد  عــلــى  العالمية  الــشــركــات  مــن 
خـــالل أجــنــحــة الــشــركــات الــمــحــلــيــة وكـــالء 
مــاركــاتــهــم، لــيــس هــذا فحسب إنــمــا يــأتــون 
عرضها  يتم  مرة  ألول  جديدة  بموديالت 
فــي مــعــرض الــدوحــة، وهـــذا فــي حــد ذاتــه 
المحليون  العارضون  كذلك  له،  نجاحاً  يعد 
يمثل  ألنه  بشغف  المعرض  هذا  ينتظرون 
عمالئنا،  على  خاللها  مــن  نطل  نــافــذة  لنا 
نــلــتــقــي مــع زبــائــن جـــدد مــن قطر  وأيـــضـــاً 
يحرص  حيث  التعاون،  مجلس  دول  ومن 

عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم عـــلـــى الـــتـــواجـــد 
ومــشــاهــدة مــعــروضــات فــي معرض 
ــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات،  ــل الــــدوحــــة ل

نجاحاً  أتوقع  قائالً  كالمه  المفتاح  واختتم 
أن هناك  لــهــذه الــــدورة، خــصــوصــاً  بــاهــراً 
حــالــة مــن الــتــفــاؤل مــن جميع الــعــارضــيــن 
أن  أتوقع  كما  معنا  المتواجدة  والشركات 
المعرض  زّوار  مــن  كبيراً  اإلقــبــال  يــكــون 
ـــــام الــمــتــبــقــيــة مـــن الــمــعــرض،  خــــالل األي
لكافة  فرصة  يعتبر  المعرض  أن  خاصة 
على  واالطــالع  للمشاهدة  األســرة  أفــراد 
أحدث إصدارات الساعات والمجوهرات.

مجوهرات المفتاح لديها رغبة قوية في مواصلة نجاحات المعرضمجوهرات المفتاح لديها رغبة قوية في مواصلة نجاحات المعرض
رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن المفتاح:

ــــــن الــــعــــمــــالء ـــــد م ـــــمـــــزي ــــى ال ــــل ـــــاً ع ـــــوي ــــل مــــنــــهــــا ســـــن ــــط ــــــذة مــــهــــمــــة ن ــــــاف ـــــــة يــــشــــكــــل ن ـــــــدوح ـــــرض ال ـــــع م

واجـــد 
عرض 
ـــاعـــات، 

نجاحاً  أتوقع 
أن هناك  وصــاً 
جميع الــعــارضــيــن 
أن  أتوقع  كما  نا 
المعرض  زّوار  ن 
مـــن الــمــعــرض، 
لكافة  فرصة  تبر 
على  واالطــالع  دة
ات

ــــ ـــــوي ــــل مــــنــــهــــا ســـــن ط



ـــــن ـــــائ ـــــزب ال ــــــات  ــــــوح ــــــم وط ـــــــار  ـــــــك أف ـــــى  عـــــل ـــــا  ـــــن عـــــرف ــــــــة  ــــــــدوح ال ــــــرض  ــــــع م ـــــن  ـــــائ ـــــزب ال ــــــات  ــــــوح ــــــم وط ـــــــار  ـــــــك أف ـــــى  عـــــل ـــــا  ـــــن عـــــرف ــــــــة  ــــــــدوح ال ــــــرض  ــــــع م  

مجوهرات الملكية حققت نجاحات بفضل مشاركتها في المعرضمجوهرات الملكية حققت نجاحات بفضل مشاركتها في المعرض
رئيس مجلس اإلدارة أحمد الكواري:رئيس مجلس اإلدارة أحمد الكواري:
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متابعة - محمد السيد محمد:

قــــال الــســيــد أحـــمـــد الــــكــــواري رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
على  أيـــام  عـــدة  مـــرور  بــعــد  إنـــه  الملكية  الــمــجــوهــرات 
١٤ مـــن مــعــرض  ـــــــدورة الـــــ  افـــتـــتـــاح ال
ــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات  ــل الــــدوحــــة ل
للغاية  طيبة  البداية  إن  القول  يمكن 
من حيث إقبال الزوار على المعرض، 
لهذا  الكثير  بالخير  يبشر  الــذي  األمــر 
ــبــدايــة قــويــة  الــمــعــرض، طــالــمــا كــانــت ال
سوف  المقبلة  األيام  أن  أعتقد  ومتميزة 
مع  يتناسب  الــذي  بالشكل  اإلقــبــال  يـــزداد 
وجلب  المعرض  سبقت  التي  االســتــعــدادات 
والموديالت  الجديدة  الماركات  من  المزيد 
الــحــديــثــة كــل ذلـــك يبشر بــــدورة نــاجــحــة بــإذن 

اهللا، ذلك أننا نعرف من خالل خبرتنا الزبون القطري 
وحرصه على التسوق من المعرض؛ ألنه يعرض كل ما 

والمجوهرات. الساعات  من  احتياجاته  يلبي 
مع  الطويلة  خبراتنا  خالل  من  إنه  الكواري  وأضــاف 
يرغب  وما  العميل  يريده  ما  كل  نعرف  المعرض  هذا 
فـــي شـــرائـــه، وهــــذا مـــن أهـــم مــمــيــزات الــمــعــرض أن 
تلبية  بها  نأتي  بدورنا  ونحن  الزبائن  احتياجات  تعرف 
سطرنا  الملكية  المجوهرات  في  نحن  فمثالً  لرغباته، 
فضالً  العمالء  باحتياجات  معرفتنا  خالل  من  نجاحنا 
الــســاعــات  مهنة  تتطلبها  الــتــي  األخـــرى  الــخــدمــات  عــن 
في  وثقة  مصداقية  هناك  أن  فطالما  والمجوهرات، 
ما  وهـــذا  ويــســر،  بــســهــولــة  الــنــجــاح  يتحقق  الــشــأن  هـــذا 
على  بقوة  تحرص  التي  الملكية  المجوهرات  في  نتبعه 

التواجد في هذا المعرض.
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على موعد جديد من النجاح والتألق
رئيس مجلس اإلدارة حسن يوسف الجابر:

ــــــه ـــــــــى أهــــــداف ــــــــوصــــــــول إل ـــــــن ال ــــع م ــــي ــــم ــــج ــــــام مـــــكـــــن ال ــــــظ ــــــن ــــة وال ــــي ــــت ــــوجــــس ــــل ــــــات ال ــــــدم ــــــخ ــــــهال ـــــــــى أهــــــداف ــــــــوصــــــــول إل ـــــــن ال  م

جناح مجوهرات فرساي لم 
يدخر وسعاً في إرضاء عمالئه

متابعة - محمد السيد محمد:

قــــال الـــســـيـــد حـــســـن يـــوســـف الــجــابــر 
مـــجـــوهـــرات  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
معرض  من   ١٤ الـ  الــدورة  إن  فرساي 
ــــدوحــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات،  ال
ونحن في اليوم الرابع من هذه الدورة 
يــبــدأ الــمــعــرض مــرحــلــة جــديــدة وهــي 
بداية  مع  الــزّوار  من  الكثيف  الحضور 
تتخذ  ما  عادة  والتي  األسبوعية  العطلة 
فــيــهــا قـــــرارات الـــشـــراء ويــــزداد 
خاصة  المعرض،  على  اإلقبال 
ازداد  الــعــام  هــذا  الــمــعــرض  أن 
مــن حــيــث الــمــزيــد من  تــألــقــاً 
الــنــظــام والــتــرتــيــب واإلعـــداد 
من  حـــال  بـــأي  يــقــل  ال 

كما  العالمية،  الــمــعــارض  عــن  األحـــوال 
على  المقدمة  اللوجستية  الخدمات  أن 
تأكيد  بكل  الــذي  األمــر  مستوى،  أعلى 
والزّوار،  والمشاركين  العارضين  يريح 
والمداخل  األجنحة  توزيع  مثالً  فهناك 
ـــارات، كل  ـــســـي والـــمـــخـــارج ومـــواقـــف ال
المعرض  وتكسب  مهمة  األمـــور  هــذه 
للعارضين  الــوصــول  وســهــولــة  الــراحــة 
العالمية  الــشــركــات  مــن  والــمــشــاركــيــن 
طبقاً  والزّوار، وهذه األمور مهمة جداً 
المعارض  مركز  ومواصفات  لمعايير 
الــــذي يــســتــضــيــف الــمــعــارض الــكــبــيــرة، 
التي  بــالــجــهــود  نشيد  أن  علينا  ويــجــب 
ساهمت  شك  أدنى  بدون  والتي  بذلت 
يمكن  وعــلــيــه  الـــمـــعـــرض،  إنـــجـــاح  فـــي 
متكاملة  عــمــل  مــنــظــومــة  إنــهــا  الــقــول 

تهيئ  الــمــنــظــمــة  والــجــهــات  الــحــلــقــات، 
الـــــمـــــكـــــان، ونـــــحـــــن بــــــدورنــــــا نــجــلــب 
الـــمـــاركـــات والـــمـــوديـــالت، والــشــركــات 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــشـــاركـــة تـــأتـــي بـــأحـــدث 
مــنــتــجــاتــهــا، والـــحـــلـــقـــة األهـــــم إقـــبـــال 
جـــمـــهـــور الــــزائــــريــــن لــلــمــعــرض وهـــم 
رّواده  له  معرضاً  منه  يجعلون  الذين 
النجاح  حلقات  تكتمل  وبهذا  ومحبوه، 
ومــضــى الــجــابــر قائالً  الــمــعــرض.  لــهــذا 
فـــرســـاي  مــــجــــوهــــرات  إن 
ــــدخــــر وســـــعـــــاً فــي  لـــــم ت
تلبي  معروضات  عرض 
فــلــديــنــا  الـــعـــمـــالء،  أذواق 
أن  نأمل  واسعة  تشكيلة 
زّوار  بــإعــجــاب  تــحــظــى 

المعرض.

بداية  مع الــزّوار  من  الكثيف  الحضور 
تتخذ  ما  عادة  والتي  األسبوعية  العطلة 
فــيــهــا قـــــرارات الـــشـــراء ويــــزداد 
خاصة  المعرض،  على  اإلقبال 
ازداد  الــعــام  هــذا  الــمــعــرض  أن 
مــن حــيــث الــمــزيــد من  تــألــقــاً 
الــنــظــام والــتــرتــيــب واإلعـــداد 
من  حـــال  بـــأي  يــقــل  ال 

ين ر ول و هو و ر
العالمية الــشــركــات  مــن  والــمــشــاركــيــن

طبقاً والزّوار، وهذه األمور مهمة جداً 
المعارض مركز  ومواصفات  لمعايير 
الــــذي يــســتــضــيــف الــمــعــارض الــكــبــيــرة،
التي بــالــجــهــود  نشيد  أن  علينا  ويــجــب 
ساهمت شك  أدنى  بدون  والتي  بذلت 
يمكن وعــلــيــه  الـــمـــعـــرض،  إنـــجـــاح  فـــي 
متكاملة  عــمــل  مــنــظــومــة  إنــهــا  الــقــول 

بب لو وبه بوبو
ومــضــىلــهــذا الالــــممــعــرض. 

مــــجــــوهـ إن 
ــــدخ لـــــم ت
م عرض 
الـــع أذواق 
و تشكيلة 
تــحــظــى

المعرض
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ــــات  ــــان ــــك ــــــــدود اإلم ـــتـــخـــطـــى ح ـــم حــــصــــريــــة ت ـــي ـــام ـــص ــــــر.. ت ــــــوف ـــــو وســــــاعــــــات ك ـــــرون ـــــن ك ســــويــــس مــــيــــلــــتــــاري م

الماسـة الزرقـاء .. نجـاح متواصـل وطمـوح بال حـدود الماسـة الزرقـاء .. نجـاح متواصـل وطمـوح بال حـدود 
يضم ملتقى الروائع والماركات العالمية الفاخرة.. سعود أحمد العمادي:
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عطية:  - خالد  كتب 

تتوالى إبداعات جناح الماسة الزرقاء 
فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
عشرة،  الرابعة  نسخته  في  والساعات 
فـــهـــو يـــضـــم بـــيـــن جـــنـــبـــاتـــه مــجــمــوعــة 
العالمية  الماركات  روائع  من  متنوعة 
الــــشــــهــــيــــرة فـــــي مـــــجـــــال الــــســــاعــــات 
لتلبي  جميعها  جاءت  والمجوهرات، 
المعرض  زوار  ورغــبــات  طــمــوحــات 
الزرقاء  الماسة  وعمالء  عامة  بصفة 

خاصة. بصفة 
وأّكد السيد سعود أحمد 
مــجــمــوعــة  أن  الـــعـــمـــادي 
تتمتع  الـــزرقـــاء  الــمــاســة 
فقد  عميقة،  بخبرات 
نــجــحــت فـــي الــحــفــاظ 
عــــــلــــــى مــــكــــانــــتــــهــــا 
خبراتها  بفضل 
الـــعـــريـــضـــة فــي 
ـــتـــعـــامـــل مــع  ال
عـــــــــدد كـــبـــيـــر 
الماركات  من 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة، 
فــــــأصــــــبــــــحــــــت 
بــــــذلــــــك وجــــهــــة 
تــــــــســــــــوق مــــثــــالــــيــــة 
يعشقون  لــمــن  ومفضلة 

التميز.
ومـــــن ضـــمـــن إبــــداعــــات 
جـــــنـــــاح الـــــمـــــاســـــة الــــــزرقــــــاء 

فــــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
ــــأتــــي ســـــاعـــــات ســـويـــس  والـــــســـــاعـــــات ت
ـــو  مــــــيــــــلــــــتــــــارٍيSM٣٤٠٦٠ مـــــن كـــرون
لـــلـــغـــواصـــيـــن والـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بـــروعـــة 
السويسرية،  الــجــودة  وقــمــة  التصميم 
فقد جاءت الساعة في تصميم رياضي 
الــمــغــامــرة  روح  يــحــمــل  أنــيــق  حــصــري 
والــــمــــخــــاطــــرة لـــتـــلـــبـــي بــــذلــــك كـــافـــة 
األرض،  عــلــى  فــقــط  لــيــس  الــتــطــلــعــات 

البحار. أعماق  في  أيضاً  ولكن 
تنبض الساعة بعدة خصائص فريدة 
النشطة  الحياة  يعشقون  لمن  خصيصاً 
الــمــفــعــمــة بــالــحــيــويــة، فــهــي تــعــد رمـــزاً 
ترتكز  التي  األصيلة  السويسرية  للقيم 

والدقة. الجودة  على 
وتـــم إطــــالق الــنــســخــة الــجــديــدة من 
ســويــس مــيــلــتــاري فــي إصــــدار مــحــدود 
بــتــصــمــيــم فـــريـــد، وعــلــبــة مـــن الــفــوالذ 
الصفير  من  وزجاج  للصدأ  القابل  غير 
مــضــاد لــلــخــدوش وأربـــعـــة مـــؤشـــرات، 
كـــمـــا تـــتـــوافـــر بـــالـــســـاعـــة قـــدرتـــهـــا عــلــى 
مـــقـــاومـــة ضـــغـــط الـــمـــيـــاه حـــتـــى عــمــق 
بــصــمــام  مــــــــزودة  أنــــهــــا  كـــمـــا  ٥٠٠م، 
للهيليوم  يسمح  مما  الهيليوم  تصريف 
بــالــتــســرب، وبــالــتــالــي حــمــايــة الــســاعــة 
فــي األعـــمـــاق، وتــأتــي ســاعــات ســويــس 
من  سويسري  حركة  بنظام  ميلتاري 
 ٤٤ قطرها  وبعلبة  أوتوماتيكي   ETA

مم. 
الجديدة  المجموعة  أيــضــاً  وتــتــوافــر 

 Chapman ١٩٢ Co من ساعات كوفر
الـــســـويـــســـريـــة الـــصـــنـــع بـــجـــنـــاح الــمــاســة 
الجديدة  المجموعة  وتــمــزج  الــزرقــاء، 
بــيــن الــكــالســيــكــيــة وإبـــــــداع الــتــصــمــيــم 
الـــشـــبـــابـــي الــــحــــديــــث وأنـــــاقـــــة الـــرجـــل 

الرياضي.
مصنوعة    Co١٩٢ كــوفــر  ســاعــة  إن 
من مادة الفوالذ المصقول غير القابل 
لــلــصــدأ واإلطــــــار مــتــوفــر بـــعـــدة ألــــوان 
فضي كامل أو فضي مع أسود أو إطار 

الساعة  ســـوار  أمــا  نــحــاســي..  مــع  أســـود 
فــهــو مـــن الـــفـــوالذ بــالــلــون الــفــضــي أو 
الجلد باللون األسود والزجاج من مادة 
وميناء  للخدش..  القابل  غير  الصفير 
الفضي..  أو  األســـود  الــلــون  مــن  الساعة 
والـــســـاعـــة مــقــاومــة لــلــمــاء حــتــى عمق 
بنظام  الــســاعــة  تــنــبــض  كــمــا  ١٠٠مـــتـــر، 
كــوارتــز   Ronda كــرونــجــراف  حــركــة 
وعلبة بقطر ٢٤٫٥ مم من الفوالذ غير 

PVD. القابل للصدأ تّم طالؤه

ي و
فـــهـــو يـــضـــم بـــيـــن جـــ
ا روائع  من  متنوعة 
الــــشــــهــــيــــرة فـــــي م
جاء والمجوهرات، 
ورغــبــات طــمــوحــات 
وعمال عامة  بصفصفة 

خاصة. بصصفة 
وأّكد
الـالـــعـــمـــاد
الــمــامــاســ
بخبرر
نــجــح
ع

تــــــ
ومفضل
التميز.
ومـــــن

جـــــنـــــاح الـــــم
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شركة التحف والمجوهرات كثفت جهودها
هذا العام في الحصول على شركات عالمية مهمة

مريم علي الخلف الرئيس التنفيذي:

ــات ينطلق بــســرعــة نــحــو الــتــألــق والــتــفــوق ــســاع ــة لــلــمــجــوهــرات وال ــدوح مــعــرض ال

متابعة - محمد السيد محمد:

قالت مريم علي الخلف الرئيس التنفيذي 
كثفنا  إنــنــا  والــمــجــوهــرات  الــتــحــف  لــشــركــة 
بمجوهرات  نــأتــي  لكي  الــعــام  هــذا  جــهــودنــا 
فنحن  عــالــيــة،  جـــودة  ذات  ونــــادرة  فــريــدة 
وعــــلــــى مــــــــدار ٤٠  دائـــــمـــــاً 
نـــقـــبـــل  ال  عــــــامــــــاً 
الــمــجــوهــرات 
بدرجة  إال 
جــــــــــــــودة 
ـــيـــة،  عـــال
بـــد  وال 

العالمية،  والمواصفات  للمعايير  تخضع  أن 
الــــدوحــــة  مــــعــــرض  فــــي  مـــشـــاركـــتـــنـــا  وألن 
نأتي  أن  منا  تطلبت  والساعات  للمجوهرات 
األمــر  والــمــوديــالت  الــمــاركــات  مــن  بالمزيد 
بأحدث  نأتي  أن  إلــى  ودفعنا  شجعنا  الــذي 
الــمــاركــات والــمــوديــالت، ولــكــن مــع تحري 
التي  الشركات  منتجات  تفاصيل  في  الدقة 
تشارك معنا من ناحية أن تكون مجوهراتها 
النوعية  حيث  من  عالية  جــودة  درجــة  ذات 
الصنعة،  حرفية  مــن  كبيرة  درجـــة  وعــلــى 
كل  وفــريــدة،  مبتكرة  بتصاميم  تأتي  وأن 
الــواحــدة،  القطعة  فــي  يلتقي  أن  البــد  ذلــك 
نقدم  أن  على  زبائننا  مع  تعاهدنا  أننا  ذلك 
حيث  من  المجوهرات  وأفضل  أرقــى  لهم 
ونحتكم  والــتــصــامــيــم،  والــصــنــعــة  الـــجـــودة 
فـــي ذلـــك إلـــى الــجــهــات الــدولــيــة الــمــخــولــة 
ومواصفات  لمعايير  وفقاً  التصنيف  بإعطاء 
فينا  يــثــق  ومـــن  الــريــبــة،  أو  الــشــك  تــقــبــل  ال 
هـــم عــمــالؤنــا دائـــمـــا، ولـــهـــم تـــجـــارب عــدة 
فــي اقــتــنــاء مــجــوهــرات مــن شــركــة التحف 
معرض  إن  مريم  وأضافت  والمجوهرات. 
إلى  ينطلق  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

المزيد من النجاح والتألق.

محمد السيد محمدمد: م- متابعة 

قالت مريم علي الخلف الرئيس اللتنفيذي
كثفنا إنــنـنــا  والــمــجــوهــرات  الــتــحــف  لــشــركــة 
بمججوهرات  نــأتــي  لكي  الــعــام  هــذا  جــهــودنــا 
فنحن عــالــيــة،  جـــودة  ذات  ونــــادرة  فــريــدة 
٤٠ وعــــلــــى مــــــــــدار دائـــــمـــــاً 
نـــقـــبـــل الال  عــــــامــــــاً 
الــمــجــجــوهــرات
بدرجة إال
ججــــــــــــــودة
ـــيـــة، ععـــال
بـــد ووال 

الع والمواصفات  للمعايير  تخضع  عالمية،أن 
الــــ مــــعــــرض  فــــي  مـــشـــاركـــتـــنـــا  ـدوحــــةوألن 
أ منا  تطلبت  والساعات  نأتيللمجوهرات  ن 
والــمــوديــالت الــمــاركــات  مــن  األمــربالمزيد  ت 
ب نأتي  أن  إلــى  ودفعنا  شجعنا  بأحدثالــذي 
 تحريالــمــاركــات والــمــوديــالت، ولــكــن مــع

الشركات منتجات  تفاصيل  في  التيالدقة  ت 
ناحية أن تكون مجو وهراتهاتشارك معنا من
ا حيث  من  عالية  جــودة  درجــة  النوعيةذات 
ال حرفية  مــن  كبيرة  درجـــة  لصنعة،وعــلــى 
وفــريــد مبتكرة  بتصاميم  تأتي  كلوأن  دة، 
الــو القطعة  فــي يلتقي  أن  البــد  واحــدة،ذلــك 
أن على  زبائننا  مع  تعاهدنا  أننا  نقدمذلك  ن 
من المجوهرات  وأفضل  أرقــى  حيثلهم  ن 
و والــتــصــامــيــم،  والــصــنــعــة  ونحتكمالـــجـــودة 
مــخــولــةفـــي ذلـــك إلـــى الــجــهــات الــدولــيــة الــم
وموا لمعايير  وفقاً  التصنيف  واصفاتبإعطاء 
يــث ومـــن  الــريــبــة،  أو  الــشــك  تــقــبــل  فيناال  ثــق 
ب عــدةهـــم عــمــالؤنــا دائـــمـــا، ولـــهـــم تـــجـــارب
التحففــي اقــتــنــاء مــجــوهــرات مــن شــركــة
م إن  مريم  وأضافت  معرضوالمجوهرات. 
ينط والساعات  للمجوهرات  إلىالدوحة  طلق 

المزيد من النجاح والتألق.

نحن سعداء في شركة التحف والمجوهرات بنجاحات المعرض وإنجازاتهنحن سعداء في شركة التحف والمجوهرات بنجاحات المعرض وإنجازاته
علي الخلف رئيس مجلس اإلدارة:

ـــــرض ـــــع ـــــم ـــــل ــــــــســــــــي ل ــــــــي ــــــــرئ ــــــــــان ال ــــــــــري ــــــــــش ـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور ال ــــــــد وال اإلقـــــــــــــبـــــــــــــال جــــــــي

متابعة - محمد السيد محمد:

قــــــال الـــســـيـــد عـــلـــي الـــخـــلـــف رئـــيـــس 
والــمــجــوهــرات  الــتــحــف  إدارة  مــجــلــس 
لـــقـــد تـــعـــودنـــا مــــن مــــعــــرض الــــدوحــــة 
وعليه  النجاح،  والساعات  للمجوهرات 
الـ  الـــدورة  من  الــرابــع  اليوم  في  ونحن 
األمــور  تسير  الــدوحــة  معرض  مــن   ١٤
إلـــى األفـــضـــل، وأعــتــقــد أنـــه ابـــتـــداء من 
الــــيــــوم مــــع بـــــدء الـــعـــطـــلـــة األســـبـــوعـــيـــة 
استمراراً  سيشهد المعرض إقباالً كثيفاً 
لـــنـــجـــاحـــات الـــمـــعـــرض، حـــيـــث يــعــتــبــر 
ـــــــزّوار الــشــريــان  الـــحـــضـــور مـــن قــبــل ال

لنجاحه. الرئيسي 
وأضـــاف الــخــلــف قــائــالً نــحــن ســعــداء 
ـــحـــف  ـــت فـــــــي جــــــنــــــاح شــــــركــــــة ال
ـــمـــجـــوهـــرات، حــيــث رفــدنــا  وال
إلـــى الــمــعــرض شـــركـــات مــمــيــزة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــمــــجــــوهــــرات 
وإيطاليا  فرنسا  من  الجودة  عالية 
وهـــونـــج كــونــج والــهــنــد وأيــضــاً 
البحرين  من  بشركة  جئنا 

متخصصة في اللؤلؤ الطبيعي، كل ذلك 
ـــدعـــم مـــعـــروضـــاتـــنـــا،  ل
ومــــــن ثـــــم تــرتــفــع 
قـــيـــمـــة مـــعـــرض 
الــــــــــــــدوحــــــــــــــة 
لــلــمــجــوهــرات 
والـــــســـــاعـــــات؛ 
المعارض  ألن 

الـــمـــتـــخـــصـــصـــة مـــثـــل هــــــذا الـــمـــعـــرض 
هامين  أمــريــن  عــلــى  يعتمد  نــجــاحــهــا 
ــمــعــروضــات  وهـــمـــا قــيــمــة ونـــوعـــيـــة ال
ــــزّوار لــمــشــاهــدة ومــتــابــعــة  وحــضــور ال

لذلك  المعروضات،  هذه 
أتــــــــوقــــــــع نـــــجـــــاحـــــاً 

لــهــذه  ــــاهــــراً  ب
الدورة.

ـــــــزّوار الــشــريــان الـــحـــضـــور مـــن قــبــل ال
لنجاحه. الرئيسي 

وأضـــاف الــخــلــف قــائــالً نــحــن ســعــداء
ـــحـــف ـــت فـــــــي جــــــنــــــاح شــــــركــــــة ال
ـــمـــجـــوهـــرات، حــيــث رفــدنــا وال
إلـــى الــمــعــرض شـــركـــات مــمــيــزة
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــمــــجــــوهــــرات
وإيطاليا فرنسا  من  الجودة  عالية 

والــهــنــد وأيــضــاً وهـــونـــج كــونــج
البحرين من  بشركة  جئنا 

كمتخصصة في اللؤلؤ الطبيعي، كل ذلك
ـــدعـــم مـــعـــروضـــاتـــنـــا ـا،ل
ــعومــــــن ثـــــم تــرتــفـ
ضقـــيـــمـــة مـــعـــرض
ــةالــــــــــــــدوحــــــــــــــ
تلــلــمــجــوهــرات
ت؛والـــــســـــاعـــــات
المعارض ضألن 

الـــمـــتـــخـــص
نــجــاحــهــا
وهـــمـــا قــ
وحــضــور
المع هذه 
أتــــــــوقــــــــع
لل ــــاهــــراً  ب
الدورة.
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معرض الدوحة يضم قطعاً نادرة وفريدة من الروائع العالمية
نائب رئيس مجلس اإلدارة سعود علي الخلف:

ـــــزوار ـــة ال ـــراح ـــمـــجـــوهـــرات ل ــحــف وال ــت ــة شـــركـــة ال ــاح ــس ــســعــى دائــــمــــاً لــــزيــــادة م ن

متابعة - محمد السيد محمد:

قــال الــســيــد ســعــود عــلــي الــخــلــف نــائــب رئيس 
مجلس إدارة التحف والمجوهرات، بداية أحب 
١٤ من معرض  أن أنوه بحفل افتتاح الدورة الـ 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، حــيــث جــاء 
بعد  يتم  كان  عادة  حيث  متوقع،  هو  ما  بعكس 
بمفاجأة  فوجئنا  ولكن  مساء،  السادسة  الساعة 
الــواحــدة  الــســاعــة  فــي  سيتم  االفــتــتــاح  أن  ســـارة 
في  ذلــك  ســاعــد  مــا  الــمــاضــيــة،  الــســنــوات  بعكس 
ـــزّوار مــســاء يـــوم االفــتــتــاح،  ـــل إتـــاحـــة الــفــرصــة ل
أيــام  جميع  مــن  االســتــفــادة  إلــى  أدى  وبــالــتــالــي 
الــمــعــرض، ونــأمــل أن يــكــون مــعــرض الــدوحــة 
 ٢٠١٧ نــســخــتــه  فـــي  والـــســـاعـــات  ــلــمــجــوهــرات  ل
له  المعرض  أن  ذلك  المقاييس،  بجميع  ناجحاً 

الشرائية  القوة  تقديرات  جميع  يخالف  طابع 
لــمــا يــحــتــويــه مـــن قــطــع فـــريـــدة ونـــــادرة 

واهــتــمــام الــشــركــات الــعــالــمــيــة، كما 
أن للمعرض سمة راقية فضالً 

عـــــن تـــــواجـــــد قـــطـــر وســـط 
ـــعـــاون  ـــت ال مـــجـــلـــس  دول 
على  يساعد  ما  الخليجي، 
المهتمين  الزبائن  جذب 
بــهــذا الــمــعــرض. وأضــاف 
مـــــعـــــرض  إن  ســــــــعــــــــود 

الـــدوحـــة يــضــم أحـــدث 
صــيــحــات الــمــجــوهــرات 

جديد. هو  ما  بكل  يفاجئنا  ما  ودائماً  الموجودة 
ومضى قائالً إن جناح التحف والمجوهرات 
نــرى  ألنــنــا  الــمــســاحــة؛  زيـــادة  إلــى  دائــمــاً  يسعى 

حركة  حرية  وتعطيهم  الزّوار  تريح  أنها 
داخـــــل الـــجـــنـــاح لـــيـــشـــاهـــدوا مـــا يــرغــبــون 
مــن الــمــجــوهــرات والــقــطــع الــثــمــيــنــة، من 
تشارك  التي  العالمية  الشركات  معروضات 
شركات   ٤ إضافة  تم  أنه  خاصة  خاللنا،  من 
من  والمجوهرات،  التحف  شركة  إلى  جديدة 
الشركة  وهــذه  الهندية  جيبور  شــركــة  أهمها 
وهي  المؤسسين،  من  أجيال  لخمسة  ممتدة 
النادرة،  الهندية  المجوهرات  في  متخصصة 
 ٦ بقيمة  نادرة  قطعة  المثال  سبيل  على  منها 

ريال. ماليين 
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محمد السيد م م- متابعة 

قــال الــســيــد ســعــود عــلــي الــخــلــف
إدارة التحف والمجوهرات مجلس
١٤ أن أنوه بحفل افتتاح الدورة الـ 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات
عادة حيث  متوقع،  هو  ما  بعكس 
فو ولكن  مساء،  السادسة  الساعة 
الــس فــي  سيتم  االفــتــتــاح  أن  ســـارة 
ســ مــا  الــمــاضــيــة،  الــســنــوات  بعكس 
ـــزّوار مــســاء يــ ـــل إتـــاحـــة الــفــرصــة ل
مــ االســتــفــادة  إلــى  أدى  وبــالــتــالــي 
مــعــر أن يــكــون الــمــعــرض، ونــأمــل
نــ فـــي  والـــســـاعـــات  ــلــمــجــوهــرات  ل
أن ذلك  المقاييس،  بجميع  ناجحاً 
ي

للفخامة
عنوان

أضفنا هذا العام
٤ شركات جديدة 
بجودة وفخامة
ال مثيل لها
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الماسة الزرقاء تحرص كل عام أن يكون لديها الجديد من المجوهرات والساعات
يوسف محمد مدير التسويق:

ـــــــط ـــــارض فـــــي الـــــشـــــرق األوس ـــــمـــــع ــــمــــجــــوهــــرات والـــــســـــاعـــــات أصـــــبـــــح أيــــقــــونــــة ال ــــل ــــــة ل ــــــدوح مـــــعـــــرض ال

متابعة - محمد السيد محمد:

قــــال الــســيــد يـــوســـف مــحــمــد مـــديـــر الــتــســويــق 
رائعة  تشكيلة  نــعــرض  إنــنــا  الــزرقــاء  الــمــاســة  مــن 
ســواء  مــن الــســاعــات والــمــجــوهــرات الــجــديــدة كلياً 
لماركات أو موديالت، ذلك أننا نحرص عند بداية 
االستعداد للمعرض أن نبحث عن ماركات جديدة 
من خالل المعارض الدولية التي نذهب إليها مثل 
نطلب  الوقت  نفس  وفي  بسويسرا،  بازل  معرض 
لنا  تصنع  أن  قطر  في  نمثلها  التي  الشركات  من 
تشكيلة من الموديالت لكي نقوم بعرضها خالل 
فنحن  والمجوهرات،  للساعات  الدوحة  معرض 
في الماسة الزرقاء نركز طوال العام على أن يكون 
والمجوهرات.  الساعات  عالم  فــي  الجديد  لدينا 
وأضاف يوسف إن معرض الدوحة أصبح أيقونة 
وتنظيماً،  قيمًة  األوســـط  الــشــرق  فــي  الــمــعــارض 
ولــذلــك وتــقــبــل الــشــركــات  فــيــه،  الــمــشــاركــة  عــلــى  العالمية 

المحافظة  علينا  ينبغي  كــتــجــار  نــحــن 
أيقونة  بــاعــتــبــاره  الــمــعــرض  هــذا  على 

المعارض المتخصصة في 
الشرق األوسط.

مجوهرات كاران تتألق في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
تضم مجموعة متنوعة من المجوهرات المرصعة باألحجار الكريمة

كتب: خالد عطية 

للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  يمنح 
عشرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات 
فرصة  منها  ومثيرة،  جــديــدة  تــجــارب 
الـــغـــوص فـــي عـــالـــم صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــات 
ليؤكد  ســـاحـــرة،  بــلــمــســات  واالســتــمــتــاع 
بـــذلـــك مــكــانــتــه الــــبــــارزة فــــي رزنـــامـــة 
الـــمـــعـــارض الـــدولـــيـــة الـــفـــاخـــرة. وأكـــد 
حكاية  سيعرض  الــحــدث  أن  منظمون 
الــزوار  تأخذ  واألنــاقــة،  الفن  عن  شيقة 
فــي رحــلــة رائــعــة إلــى عــالــم مــن التفرد 

الحرفية. والبراعة  والعراقة 

كاران  من  شيلز  رينبو  مجموعة 
مـــــن تــــلــــك الـــــتـــــجـــــارب يـــــبـــــزغ اســــم 
على  تأسست  والــتــي  كـــاران  مــجــوهــرات 
بالمجوهرات  اهــتــمــام  لديها  أســـرة  يــد 
مــن قــديــم األزل، فــمــن هــنــا بـــزغ اســم 
تسمى  والــتــي  كــيــراك  كــــاران  الــمــصــمــم 
الــمــجــمــوعــة بــاســمــه إلــــى أســـــرة لــديــهــا 
اهـــتـــمـــام خــــاص بــمــجــال الــمــجــوهــرات 
فــعــنــدمــا  ــــذا  ول مـــضـــت،  عــــام   ٤٠٠ مــنــذ 
من  مجموعته  وتصميم  بــإعــداد  يــقــوم 
هذا  دمج  إلى  يعمد  فإنه  المجوهرات، 
تصاميمه،  في  األســالف  وتــراث  اإلرث 
أسماء  مــن  بعضاً  القطع  بعض  وتحمل 
ديفيد  بيلوتشي،  مونيكا  مــثــل  أســالفــه 
هــاســهــلــوف، روبـــرتـــو كــافــالــي، بــاريــس 

هيلتون، كيفن سبيسي، ديفيد فورنش، 
ايكلستون. وتمار 

بالتصاميم  أيــضــاً  كــــاران  يــقــوم  كــمــا 
تتكون  والتي  القالدة  فتلك  الشخصية، 
من قطعة واحدة تم إطالقها في مزاد 
المختلفة  األماكن  في  ويتواجد  علني، 
من  قــطــعــة   ١٤٠ حـــوالـــي  ـــقـــالدة  ال مـــن 
مع  مختلفة  بــألــوان  الــكــريــمــة  األحــجــار 
اســـتـــخـــدام قـــطـــع مــــن األحــــجــــار، وقـــد 
تــم جــمــع تــلــك الــجــواهــر مــن الــمــعــارض 
ــعــالــمــيــة فـــي غـــضـــون أربـــــع ســـنـــوات،  ال
مجموعة  إلــى  ذلــك  بعد  إضافتها  ليتم 
مـــجـــوهـــرات كـــــاران الســتــخــدامــهــا في 
تضم  قــالدات  أيضاً  توجد  كما  التزين، 
الكريمة  األحــجــار  مــن  قــطــعــة  عــــدد٦١ 
فــتــلــك  قـــــيـــــراط،   ٤٧٫١٧ تـــبـــلـــغ  والــــتــــي 
الفتحات  بــعــض  بــهــا  تــتــواجــد  الــمــاســات 
الــــخــــاصــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــــع الــقــيــمــة 
الــقــالدة  أمــا  الــمــاســات.  لتلك  الحقيقية 
على  قطع  استخدام  تم  فقد  المتدلية، 
شــكــل مــــاس مـــاركـــيـــز تـــم اســتــخــدامــهــا 
مــحــاطــة بــقــطــع مـــن الـــزمـــرد مــاركــيــز 
 ٨٫٤٢ أحــــجــــام  فــــي  الــــمــــاســــات  وتــــأتــــي 
قيراط ـ و٣٥ قطعة من الماس 
 ،١٫٧٩ فــئــة  الـــدائـــرة 
فـــفـــي الــتــصــمــيــم، 
أجــود  إضــافــة  يتم 
أنـــــــــــــــواع الـــــــزمـــــــرد 

فئة  الــزمــردات  تلك  وتمثل  الكولمبي، 
والــجــودة  الــفــخــامــة  قــمــة  قــيــراط   ٥٫٣٩
فتأتي باللون األخضر القاتم والذي يعد 

من أهم األلوان.

نيكليس  هارت  مجموعة 
تـــــتـــــواجـــــد تـــــلـــــك الــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
مـــجـــوهـــرات هــــارت نــيــكــلــيــس فـــي فئة 
٨٫٢٨ قيراط وبعدد ١٠٧٩ من الماسات 
 ٢٠٫٧٤ فئة  الــقــالدة  قلب  فــي  قطع  مــع 
المجموعة  تلك  إطـــالق  ومــنــذ  قــيــراط، 
عند  إزالــتــهــا  يمكن  فــإنــه  لــيــغــو،  كــنــظــام 
الــطــلــب ويـــتـــم اســتــخــدامــهــا يـــومـــيـــاً مــع 

السلسلة.

 The Pearl مجموعة 
 Rosary

لــؤلــؤ  أن  الـــمـــعـــروف  مـــن 
قيمة  األكثر  تعد  الجنوبية  البحار 
فــي الــعــالــم، فــتــلــك الــآللــئ والــتــي 
تسمى  المحيطات  محيطها  يكون 
«لــــؤلــــؤ بـــحـــر الــــجــــنــــوب» ويــتــم 

استخدام تلك األنواع من اللؤلؤ 
من قبل شركات المجوهرات 

الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي الــــعــــالــــم 
مجوهرات  تنتج  والــتــي 
وقد  للسيدات،  فــاخــرة 

ـــــم تـــصـــمـــيـــم حـــبـــات  ت

المعروف  المصمم  قبل  مــن  المسبحة 
من  تصنيعها  تــم  كــمــا  كـــيـــراك،  كــــاران 
لؤلؤ  يــتــوافــر  ـ  أيــضــاً  الــجــنــوب  بحر  لــؤلــؤ 
بـــحـــر الـــجـــنـــوب فــــي عـــــدة ألــــــوان مــنــهــا 
تضم  المسبحة  وتلك  الرمادي،  األزرق 
٣٣ قــطــعــة مـــن الـــلـــؤلـــؤ لــديــهــا  حـــوالـــي 
عــقــدة كــل عــدد ١١ خـــرزة. امــا أحــجــار 
من الماس  المحيط الزرقاء فتعد قطعاً 
 ٧٫٨٩ حــوالــي  وتـــزن  األزرق  الــتــوبــاز  مــع 
والتي  اللون  البنية  األحجار  أما  قيراط، 
ماسات  تمثل  إنما  السبحة  فــي  تتواجد 

حقيقية تزن ٤٫٨٥ قيراط .

الظباء مجموعة   

 Antelope or Qatar State Water
 set with cover

تــــأتــــي تــــلــــك الـــمـــجـــمـــوعـــة فــي 
٢٨ سم،ـ وتم تغطية  ارتفاع قدره 
 ٢٫٩٩ وزن  بـــالـــذهـــب  الـــنـــحـــاس 
قــيــراط   ١٫٦٩ ومـــــاس  قـــيـــراط 
قـــــيـــــراط،   ٢٠٫٨١ وســـــافـــــيـــــر 
وياقوت ٩٫٩٩ قيراط واودر ٢٫٢٤ 
 ٤٫٣١ كريمة  شبه  وأحجار  قيراط 
 ١٫٦١ أســــود  وألـــمـــاس  قـــيـــراط 
٣٫٩٣ قيراط  قيراط وسافير 
وشبه  قيراط  وياقوت٦٥٫٦٧ 

أخرى. كريمة  أحجار 

رات
فــعــنــدمــا  ــــذا و
من  مجموعته  صميم 
هذا  دمج  إلى  يعمد  فإنه  ت،
تصاميمه،  في  األســالف  وتــراث  إلرث
أسماء  مــن  بعضاً  القطع  بعض  وتحمل 
ديفيد  بيلوتشي،  مونيكا  مــثــل  أســالفــه 
هــاســهــلــوف، روبـــرتـــو كــافــالــي، بــاريــس 

الفتحض ض
فــــــع الــقــيــمعـــلـــى رف

الــمــاســات. الــقــالدلتلك أمــا 
استخدام تم  فقد  على متدلية،  قطع  م
اســتــخــدامــهــا شــكــل مــــاس مـــاركـــيـــز تـــم ا
ـــرد مــاركــيــز مــحــاطــة بــقــطــع مـــن الـــزمــ

٨٫٤٢ أح فــــي  الــــمــــاســــات  حــــجــــام وتــــأتــــي 
ة من الماس  قطعة قيراط ـ و٣٥

 ،١٫٧٩ فــئــة الـــدائـــرة ة
 الــتــصــمــيــم، فـــفـــي

إض أجــود يتم  ضــافــة 
ع الـــــــزمـــــــرد أنـــــــــــــــواع

من
الـــــكـ

والــتــي
فــاخــرة

ـــــم تـــصـــم ت
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متابعة - محمد العشري:

 SAXONIA THIN ســــاعــــة  تــســتــخــلــص 
الــخــصــائــص الــمــمــيــزة لــســاعــات النــغــيــه بــأبــعــاد 
والقرص،  للعلبة  الحديث  التصميم  مع  أنيقة. 
التجارية  الــعــالمــة  صنعتها  ســاعــة  أرفـــع  تتميز 
وفي  روعـــة،  أكثر  بشكل  الشهيرة  الساكسونية 
ساعة  صــونــه  آنـــد  النــغــيــه  إيــــه.  صــنــعــت   ،٢٠١١
 SAXONIA وهــــي  أال  حـــديـــثـــة:  كــالســيــكــيــة 
THIN. وبعد خمسة أعوام من ظهورها األول، 
تعود هذه الساعة ذات العقربين بشكلها البسيط 
مع قرص معدل قليًال يعكس التصميم الحالي 
الضوء  ويلقي   SAXONIA ساعات  لمجموعة 
على جوانب التصميم األصيلة. مقارنة بالطراز 
الــســابــق، فــقــد تـــم تــمــديــد مـــؤشـــرات الــســاعــة 
وتقريبها  الخالص  الــذهــب  مــن  المصنوعة 
مـــن اإلطــــــار الـــخـــارجـــي. يــعــكــس الــقــرص 
الفضي المصنوع من الفضة الخام والمعاد 

تصميمه التجانس والتوازن. 
 SAXONIA THIN ســـاعـــة  تــحــتــوي 
الجديدة على قرص قطره ٤٠ ملم بارتفاع 
بلون  متوفرة  والساعة  ملم.  يتجاوز ٥٫٩  ال 
الذهب الوردي أو الذهب األبيض. يبلغ ارتفاع 
عيار منظومة الحركة L٠٩٣٫١ يدوي التعبئة 
الفنية  اللمسات  يعكس  ولكنه  فقط  ملم   ٢٫٩
للعالمة التجارية في جميع المكونات على نحو 
الكالسيكي  التصميم  عناصر  األنــظــار.  يخطف 
لكل ساعة تصنعها النغيه، مثل الصفيحة ذات 
األلمانية  الفضة  من  المصنوعة  أربـــاع،  الثالثة 
وزناد الميزان المصنوع يدويًا مصقولة ومزينة 

بأناقة. وهذا يؤكد سعي النغيه نحو الكمال.
طراز جديد من SAXONIA بشاشة عرض 
أطوار القمر وشاشة عرض التاريخ بحجم كبير.
ـــمـــيـــز أحــــــــــدث طــــــــــراز مــــــن مـــجـــمـــوعـــة  ـــت ي
جــذاب  ومــزيــج  شفاف  بتصميم   SAXONIA
دقيقة  شاشة  وهما:  متطورين  عنصرين  بين 
لــعــرض أطــــوار الــقــمــر وشــاشــة النــغــيــه مميزة 
لعرض التاريخ. يبرز هذان العنصران على وجه 
الساعة التي تجمع بين التقنية العالية والجمال 

المتكامل.

SAXONIA MOON PHASE ساعة ساعة

يعد مؤشر التاريخ من بين الوظائف اإلضافية 
المفيدة في الساعة ولذلك فهو ميزة مشتركة 
بــيــن الــســاعــات. تــعــد الــشــاشــة الــشــهــيــرة لعرض 
تميز  التي  األوجـــه  إحــدى  كبير  بحجم  التاريخ 
الفتحة  خضعت  صونه.  آند  النغيه  إيــه.  أسلوب 

ذهبي  بــإطــار  الــمــحــاطــة  الــمــزدوجــة  المقسمة 
وكذلك التكوين الذي يوفر المساحة بقطاعات 
واألرقــام  للوحدات  المنفصلة  العرض  شاشات 
العشرية للتطوير لكي تصبح سمة مميزة تمثل 
العالمة التجارية. ظهرت هذه الساعة ألول مرة 

 .SAXONIA عام ١٩٩٤، بما في ذلك طراز
 SAXONIA MOON ســـاعـــة  فـــي  تـــوجـــد 
كبير  بحجم  التاريخ  لعرض  شاشة   PHASE
في مكان بارز أسفل موضع الساعة ١٢. تحقق 
شــاشــة عـــرض أطــــوار الــقــمــر الــمــوجــودة على 
الــنــصــف الــعــلــوي مــن قـــرص الــثــوانــي الــفــرعــي 
اكتسبت  لقد  المرئية.  الموازنة   ٦ الساعة  عند 
إيـــه. النــغــيــه آنـــد صــونــه خــبــرة ال يــســتــهــان بها 
القمر  أطــوار  عرض  شاشات  تطور  مجال  في 
ساعة  في  التعبئة  ذاتــي   L٠٨٦٫٥ العيار  بدقة. 

SAXONIA MOON PHASE هو بالفعل 
التي   ١٦ رقــم  المتميزة  الحركة  منظومة 

طورها المصنع الساكسوني ١٦مع العنصر 
العرض  شاشة  الشهير.  المتطور  الفلكي 

مــتــصــلــة بــتــســلــســل عــجــلــة الــســاعــات 
حـــتـــى تـــظـــل دائــــمــــة الـــتـــحـــرك، 

تقيس  إنــهــا  كــالــقــمــر.  تــمــاًمــا 
الجديد  القمر  من  الفترة 

إلـــى الــقــمــر الــتــالــي بدقة 
٩٩٫٩٩٨ في المائة، 
وذلك بفضل ناقل 
السبع  ذي  الحركة 
مــــراحــــل الـــدقـــيـــق 

فــــــي حـــــســـــابـــــه. فـــــور 
العرض،  شاشة  ضبط 

الــســاعــة  أن  بـــافـــتـــراض 
فإنها  بــاســتــمــرار،  تعمل 

التصحيح  إلــى  تــحــتــاج  لــن 
 ١٢٢٫٦ لكل  يــوم  بمعدل  إال 

السطح  طـــالء  صــنــع  تــم  عـــاًمـــا. 
القمر  أطــــوار  لــقــرص  األزرق 
الخالص  الذهب  من  المصنوع 
ـــطـــالء  ـــل بــــطــــريــــقــــة خــــــاصــــــة ل

الــحــاصــل عــلــى بـــــراءة اخـــتـــراع. 
وبـــعـــدهـــا، تـــم اســـتـــخـــدام الــلــيــزر 
لتقطيع ما ال يقل عن ٨٥٢ نجًما.
بالطاقة  االحــتــفــاظ  إنــتــاج  تــم 
ـــوافـــر الــــذي يــــدوم ٧٢ ســاعــة  ال
بــواســطــة نــابــض رئــيــســي واحــد 
المركزي  الدوار  وظيفة  فقط. 
الــطــرد  بكتلة  الـــمـــزود  الــكــبــيــر 
ــــمــــركــــزي الـــمـــصـــنـــوعـــة مــن  ال

البالتين أن ينتج طاقة التعبئة. بفضل الميزان 
الملولب الكالسيكي وزنبرك التوازن من النغيه 
من  والمصنوعة  أربــاع  الثالثة  ذات  والصفيحة 
المحفور  الميزان  وزناد  األلمانية  الخام  الفضة 
يـــدويًـــا ضــمــن مــنــظــومــة الــحــركــة الــمــتــكــامــلــة 
 SAXONIA ســـاعـــة فــــإن  ــــا،  يــــدويً الــمــجــمــعــة 
ســمــات  كـــل  بــيــن  تــجــمــع   MOON PHASE
الجودة التي يتشارك بها الخبراء حول العالم مع 

ماركة إيه. النغيه وصونه.

لمسات فاخرة جديدة لساعة «إيه. النغيه آند صونه»  الفاخرة
حصرياً بجناح مجوهرات الماجد..

متابعة - محمد العشري:

ـــــــدي - فـــو مـــون»  إنـــهـــا ســـاعـــة آِســــــرة «ران
موجهة  شاعرية  وقصيدة  الـــوردي  بالذهب 
للجرم السماوي - القمر، محاطٌة بإطاٍر ثمين 
ما  أشبه  ساعٌة  متألق.  المٍع  خارجي  ومظهر 
المصنع  خبرة  صاغتها  حالمٍة  بصورٍة  تكون 

المتأصلة في عالم المجوهرات والساعات..

جماٌل نابٌض متألق.
الساعة  قفص  في  بالضياء  ممتزٌج  توهٌج   
ـــــــوردي، مـــع وجــه  الــمــصــنــوع مـــن الـــذهـــب ال
األفــيــنــتــوريــن  مــن  تشكيله  تــم  الـــذي  الــســاعــة 
التشكيالت  يُمثل  والـــذي  األرجــوانــي  األحــمــر 
النجمية وأبراجها كما تُرى من نصف الكرة 
الساعة  وجـــه  وكــالهــمــا،  الــشــمــالــي.  األرضــيــة 
من  بتألٍق  ُمزّينان  منها،  الخارجي  والــجــزء 

الماس.

القمر في كامل جالله وتألقه..
اللؤلؤ  عرق  من  مصنوٌع  مهيٌب  قمٌر  يبزغ 
ويعكس  السماوية،  الُقّبِة  وســط  فشيئاً  شيئاً 
العلوي  الــجــزء  فــي  الــضــيــاء  مــن  لطيفاً  تــألــقــاً 
التي  الــمــادة  بنفس  مــزّيــٌن  الساعة،  وجــه  من 
تعمل كخلفيٍة ألرقام الساعة المثبتة بطريقة 

نجمٌة  هناك  العقرب  نهاية  وفــي  التركيب. 
غامضٌة تشير إلى وقت موعٍد مستقبلي.

جيجر - لوكولتر كاليبر٩٣٥
أوتوماتيكية  تعبئٍة  ذات  ميكانيكية  حركة   
باحتياطي  وتــتــمــتــع  جــــزءاً،   ٢٦٥ مــن  تــتــألــف 

طاقٍة يبلغ ٤٠ ساعة.

 Jaeger - LeCoultre مصنع جيجر- لوكولتر
 منذ تأسيسه عام ١٨٣٣، لم يتوقف مصنع 
جيجر- لوكولتر عن إضفاء البهجة على حياة 
ذّواقـــــة وخـــبـــراء صــنــاعــة الــســاعــات الــراقــيــة. 
التي  االبــتــكــار  روح  ورثـــة   - ِحــرفــّيــونــا  يَــَجــمــُع 
لوكولتر-  أنطوان  المصنع،  مؤسس  بها  تمّيز 
كــل خــبــراتــهــم مــن أجـــل ابــتــكــار مــجــمــوعــات 
ســـاعـــاٍت تــثــيــر الــدهــشــة وتــبــلــغ مـــن الــتــطــور 
والــتــعــقــيــد أّيـــمـــا مــبــلــغ: ريــفــيــرســو، مــاســتــر، 

راندي - فو، ديومتر، جيوفيزيك وآتموس.
مــيــزون  غــرانــد   - الــكــبــيــرة  الــــدار  تستلهم   
- بــشــكــٍل دائـــم مــن تــاريــخــهــا الــثــري، وتشهد 
وهيبريس  ميكانيكا  هيبريس  مــجــمــوعــات 

أرتــيــســتــيــكــا عــلــى الــشــغــف 
اإلبــــداعــــي الـــذي 

ــــُز  يُــــحــــفِّ

مهاراتهم  يــزاولــون  الــذيــن  والــنــســاء  الــرجــال 
المتقنة تحت سقفها.  في العام ٢٠١٦ تكشف 
لساعة  جــديــدة  رؤيـــة  عــن  لــوكــولــتــر  جيجر- 
وذلــك  بــامــتــيــاز،  المتوقع  تــتــجــاوز  ريفيرسو 
هذه  لــوالدة   ٨٥ الـ  السنوية  بالذكرى  احتفاالً 
من  ساعٍة  لكل  الفريدة  القصة  تبدأ  الساعة.  
«فالي  ورشــات  في  لوكولتر  جيجر-  ساعات 
النابضة  الحياة  إلى  وتأتي  سويسرا  جو»،  دو 
والــســيــدات  الــرجــال  مــعــصــم  عــلــى  الحقيقية 

بهم. خاصة  ويجعلونها  يرتدونها  الذين 
www.jaeger-lecoultre.com
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 الــســاعــة 
وتقريبها 
الــقــرص 
والمعاد  م

SAXONI
ملم بارتفاع 
بلون  متوفرة 
ض. يبلغ ارتفاع 
 يدوي التعبئة 
الفنية  لمسات 
كونات على نحو 
الكالسيكي  ميم 
الصفيحة ذات  ل
األلمانية  الفضة   
مصقولة ومزينة 

يه نحو الكمال.
SAX بشاشة عرض 
لتاريخ بحجم كبير.
راز مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
جــذاب  ومــزيــج  فاف 
دقيقة  شاشة  وهما:   
شــاشــة النــغــيــه مميزة 
ان العنصران على وجه 
لتقنية العالية والجمال 

SAXONIA MOSAXONIA MO

من بين الوظائف اإلضافية 
ولذلك فهو ميزة مشتركة 
الــشــاشــة الــشــهــيــرة لعرض  د
تميز  التي  األوجـــه  إحــدى  ر
الفتحة  خضعت  صونه.  آند  ه

ذهبي  بــإطــار  الــمــحــاطــة  الــمــزدوجــة  المقسمة 
وكذلك التكوين الذي يوفر المساحة بقطاعات 
واألرقــام  للوحدات  المنفصلة  العرض  شاشات 
العشرية للتطوير لكي تصبح سمة مميزة تمثل
الالعالمة التجارية. ظهرت هذه الساعة ألول مرة 

.SAXONIA ب، بما في ذلك طراز عام ١٩٩٤١٩٩٤،
SAXONIA MOON ســـاعــــــاعـــة  فـــي  تـــوجـــد 

كبير  بحجم  التاريخالتاريخ لعرض  شاشة   PHASE
١٢١٢.. تحقق  في مكان بارز أسفل موضع الساعة ة
شــاشــة عـــرض أطــــوار الــقــمــر الــمــوجــودة على ل

الــنــصــف الــعــلــوي مــن قـــرص الــثــوانــي الــفــرعــي 
اكتسبت  لقد  المرئية.  الموازنة   ٦ الساعة  عند 
إيـــه. النــغــيــه آنـــد صــونــه خــبــرة ال يــســتــهــان بها 
القمر  أطــوار  عرض  شاشات  تطور  مجال  في 
ساعة  في  التعبئة  ذاتــي   L٠٨٦٫٥ العيار  بدقة. 
SAXONIA MOON PHASE هو بالفعل
التي   ١٦ رقــم  المتميزة  الحركة  منظومة 

طورها المصنع الساكسوني ١٦مع العنصر 
العرض  شاشة  الشهير.  المتطور  الفلكي 

مــتــصــلــة بــتــســلــســل عــجــلــة الــســاعــات 
حـــتـــى تـــظـــل دائــــمــــة الـــتـــحـــرك، 

تقيس  إنــهــا  كــالــقــمــر.  تــمــاًمــا 
الجديد  القمر  من  الفترة 

إلـــى الــقــمــر الــتــالــي بدقة 
٩٩٫٩٩٨ في المائة، 
وذلك بفضل ناقل
السبع  ذي  الحركة 
مــــراحــــل الـــدقـــيـــق 

فــــــي حـــــســـــابـــــه. فـــــور 
العرض،  شاشة  ضبط 

الــســاعــة  أن  بـــافـــتـــراض 
فإنها  بــاســتــمــرار،  تعمل 

التصحيح  إلــى  تــحــتــاج  لــن 
١٢٢٫٦ لكل يــوم  بمعدل  إال 

السطح  طـــالء  صــنــع  تــم  عـــاًمـــا. 
القمر  أطــــوار  لــقــرص  األزرق 
الخالص  الذهب  من  المصنوع 
ـــطـــالء  ـــل بــــطــــريــــقــــة خــــــاصــــــة ل

الــحــاصــل عــلــى بـــــراءة اخـــتـــراع. 
وبـــعـــدهـــا، تـــم اســـتـــخـــدام الــلــيــزر 
لتقطيع ما ال يقل عن ٨٥٢ نجًما..
بالطاقةقة االحــتــفــاظ  إنــتــاج  تــم 
ـــوافـــر الــــذي يــــدوم ٧٢ ســاععــة  ال
بــواســطــة نــابــض رئــيــســي واححــد 
المركركزي  الدوار  وظيفة  فقط. 
اللــطــرد  بكتلة  الـــمـــزود  الــكــبــيــر 
ــــمــــركــــزي الـــمـــصـــنـــوعوعـــة مــن  ال

طاق ينتج أن البالتين
النغيه الملولب الكالسيكي وزنبرك التوازن من
من  والمصنوعة  أربــاع  الثالثة  ذات  والصفيحة 
المحفور  الميزان  وزناد  األلمانية  الخام  الفضة 
يـــدويًـــا ضــمــن مــنــظــومــة الــحــركــة الــمــتــكــامــلــة 
SAXONIA ســـاعـــة فــــإن  ــــا،  يــــدويً الــمــجــمــعــة 
ســمــات  كـــل  بــيــن  تــجــمــع   MOON PHASE
الجودة التي يتشارك بها الخبراء حول العالم مع 

ماركة إيه. النغيه وصونه.



متابعة - محمد العشري:

تألقه  الماجد  مجوهرات  جناح  يواصل   
النسخة  عمر  من  التوالي  على  الرابع  لليوم 
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة مــــن مــــعــــرض الــــدوحــــة 
خالل  من  وذلــك  والساعات،  للمجوهرات 
ـــنـــقـــاب عــــن أحــــــدث أطــــروحــــات  كـــشـــف ال
تحت  لوكولتر   - جيجر  الشهيرة  الــعــالمــة 
عـــنـــوان: «اكــتــشــف عــالــمــاً جـــديـــداً»، والــتــي 
لعشاقها،  أعــطــتــه  وعـــد  خـــالل  مــن  أكــــدت 
وهـــو تــعــزيــز أهــمــيــة الــحــســاســيــة الــجــديــدة 
من خالله  التي تصبح الساعة فيها منظوراً 
للرغبات  ويُعطى  والمتعة  الدهشة  تتحقق 
المفاتيح  المصنع  يّوفر  ومحتوى.  مضموناً 
فقط  يقتصر  ال  أوســع  عالٍم  نحو  واألدوات 
على مجموع تمنياتنا، ولكن ليعطَي مركز 
ذلك،  من  بدالً  والمشاعر  للخيال  الصدارة 
ولتجسيد رسالتها هذه، تقدم الدار الكبيرة 
- جراند ميزون - مجموعة أصيلة بتصميٍم 
صاٍف وأنيق الترتيب يستمد نسغ الحياة من 
صناعة  عالم  في  جديدٍة  كاليبر-   - حركٍة 
الساعات الراقية تحتضن في داخلها الروح 
الــمــبــتــكــرة لــلــمــصــنــع. جــيــو فــيــزيــك تكشف 
األفضل  ومن  المثيرة،  قصتها  عن  النقاب 

أن نقول إنها قصتنا.
 مثل رواية تعج باإلثارة والتشويق، ففي 
اللحظة التي تقع العين على «جيوفيزيك»، 
همساً  تُطلق  بأكملها  المجموعة  كأن  تبدو 
أن  بالمظاهر.  نُــخــَدع  ال  أن  بلطٍف  يُــحــّذر 
بالتأكيد  هو  سريع  وبشكٍل  شيء  كل  تُخبر 
لــيــس أســـلـــوبـــهـــا.. تُـــمـــّجـــد «جـــيـــو فــيــزيــك» 
صــفــة الــصــبــر كــوســيــلــٍة نــحــو مــتــعــٍة تـــدوم 
المجموعة  هذه  في  موديل  فكل  وتستمر، 
مختلف  على  المعاني  مــن  بالعديد  يتمّيز 
الــمــســتــويــات. فـــالـــوضـــوح والــشــفــافــيــة هما 
والتوازن،  األناقة  عن  فــوري  إعــالٍن  بمثابة 
كــمــا تــرمــز إلــــى األعـــمـــاق الــمــدهــشــة الــتــي 
تطلق العنان لمحتوى من صناعة الساعات 
ُمبتََكر، تعبر عنه الرموز الكالسيكية لهذه 

الصناعة.
لــقــد تـــم تــصــمــيــم «جـــيـــو فـــيـــزيـــك» من 
تنتهي  فعندما  األمــد،  طويل  اكتشاٍف  أجــل 
لعالقة  التأسيس  يبدأ  األولــى،  اإلغــواء  لعبة 
ترتكز على االنجذاب الفريد الذي ينشأ ما 
القادر  والشخص  فاخرة  راقية  حليٍة  بين 
ُسمّيت  وتقديرها.  بكينونتها  الشعور  على 
هذه المجموعة على اسم ساعٍة تنتمي إلى 

الــتــاريــخ الــعــالــمــي وإلـــى تــراث 
لمصنع  ا

السنة  وهي   ١٩٥٨ سنة  ففي  الوقت،  بنفس 
جيجر-  قــامــت  الــدولــيــة،  فيزيائية  الــجــيــو 
لــوكــولــتــر بــابــتــكــار كــرونــومــتــر اســتــثــنــائــيــة، 
قصوى،  بمقاومٍة  تتمتع  مهمة،  في  لعلماٍء 
فــقــد كــــان بــإمــكــانــهــا أن تــتــحــمــل الــحــقــول 
المغناطيسية للقطب الشمالي دون أن تفقد 

شيئاً من دقتها..
الــكــبــيــرة «غــرانــد  الـــــدار  اخـــتـــارت  اآلن، 
مــــيــــزون» أن تـــقـــوم بـــإحـــيـــاء هــــذا االســـم 
األســـطـــوري مــن خـــالل مــجــمــوعــة جــديــدة 

راقية ومعاصرة.

الرقّي والتمّيز
لوكولتر   - جيجر  بــه  تقوم  مما  شــيء  ال 
العـــتـــبـــارات  حـــصـــريـــاً  يــخــضــع  أن  يــمــكــن 
خــــارجــــيــــة، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال قــيــاس 
قــفــص ســاعــة «جــيــوفــيــزيــك تــروســكــنــد - 
Geophysic True Second» هو بالضبط 
جذورها  على  يؤكد  أنيق  قياٌس  مم،   ٣٩٫٦
الــحــضــاريــة فـــي مــجــال صــنــاعــة الــســاعــات 
الــراقــيــة، لقد تــقــرر هــذا االخــتــيــار قبل كل 
شـــيء نــتــيــجــة لــلــســعــي نــحــو إيـــجـــاد الــقــيــاس 
المثالي الذي يتيح لهذه الساعة أن تعبر عن 

التناغم المثالي.
تتناول «جيو فيزيك» بالتفصيل الفروق 
والتفاصيل الدقيقة للكالسيكية المعاصرة، 
مــدعــومــًة بــعــقــارب مــن طـــراز «الـــهـــراوة» 
تصميم  أمــــا  خــطــيــة.  ســـاعـــاٍت  وعـــالمـــات 
أخرى  حقيقٍة  عن  فيكشف  الساعة  قفص 
تثبيت  قــرون  تندمج  ولم  شخصيتها،  من 
القفص،  من  األوســط  الجزء  ضمن  السوار 
بــل بــقــيــت بـــــارزًة بــــدالً مــن ذلـــك بــأســلــوٍب 
الجوانب  ومشطورة.  منفصلة  بأنها  يوحي 
ملمسها  ظــــالل  إلبــــــراز  المـــعـــة  مــصــقــولــة 
الساعة،  بهذه  المتزايد  اإللمام  مع  الناعم. 
يدرك الناظر أن اإلطار فيها يتداخل قليالً 
وقرون  الساعة  قفص  من  صغير  جزٍء  مع 
في  شاملًة  جماليًة  يمنح  ما  السوار،  تثبيت 

الخلفي  الــغــطــاء  والــصــفــاء.  الــنــقــاء  قمة 
كما  بالبراغي  مثبت  الساعة  لقفص 

الواقع،  في   .١٩٥٨ العام  موديل  في 
من  أّي  عــنــد  ــنــظــرة  ال تــتــوقــف  ال 

البراغي ما يعزز تدفق التأثيرات 
بينما  وانسيابيتها،  البصرية 

تحوز الساعة على موثوقيٍة 
مــتــأصــلــة، حــيــث يُــجــهــز 

ـــنـــظـــام ســـاعـــات  هـــــذا ال
الـــــــــغـــــــــوص 

بــحــســب الــتــقــالــيــد الــمــتــبــعــة. وأخــــيــــراً فــإن 
الــقــســم األوســــط مــن قــفــص الــســاعــة يمثل 
صدى لألصل الُملِهم من خالل نقط مادة 
السوبرلومينوفا عليه. لقد تم تشكيل الطابع 
الوقت  نفس  في  والُمبسط  الراقي  المتوازن 
بواسطة لمساٍت بارعٍة خفية، تاركًة مجاالً 
الساعة  هــذه  تثيرها  التي  للمشاعر  واســعــاً 

بشكل تلقائي وطبيعي.

مجموعة جديدة تحوز على حركة (كاليبر) 
عالية الدقة

إن الحركة المتميزة التي تقود مجموعة 
كاليبر  لوكولتر  جيجر-  أي  «جيوفيزيك»، 
حقيقي  تجسيد  هــي  األوتــومــاتــيــكــيــة،   ٧٧٠
الميكانيكية،  والــجــمــالــيــة  الــعــالــيــة  لــلــدقــة 
األكثر  المهندسين  مــواهــب  استدعت  فقد 
في  والــتــطــويــر  الــبــحــث  قــســم  فــي  تخصصاً 
تدفع  وخيالهم  خبراتهم  فــقــوة  المصنع، 
بــقــدرتــهــم وطــاقــتــهــم األصـــيـــلـــة لــلــتــجــديــد 
واالبــتــكــار، وقــد جــاء التعبير عن ذلــك من 
وغــيــر  الــمــخــتــلــف  الــــتــــوازن  دوالب  خــــالل 
االعــــتــــيــــادي الــــــذي يــتــمــيــز بــتــشــكــيــٍل غــيــر 
ــًة للحد  دائـــــري اســتــدعــى دراســــــاٍت مــطــّول
اسم  عليه  أُطــلـِـق  الــهــواء،  مع  االحتكاك  من 
®Gyrolab ، هذا الجهاز الذي تم تطويره 
أصـــــًال فـــي نــســخــٍة مــخــبــريــة عــــام ٢٠٠٧، 
واستغرق األمر ثماني سنوات لالنتقال من 
نسخته السرية إلى المرحلة التي يمكن فيها 
دمجه ضمن مجموعة كاملة من الساعات. 
إن مــجــمــوعــة «جــيــوفــيــزيــك» هــي األولـــى 
الخرق  لــهــذا  الكاملة  بــالــفــوائــد  تتمتع  الــتــي 
على  والحاسم  المؤكد  وتأثيره  االبــتــكــاري 

دقة الساعة. 

جيوفيزيك تروسكند، التمّيز والتفوُّق.
تنبض ساعة «جيو فيزيك تروسكندز» 
بـــذلـــك الـــنـــوع مـــن الـــحـــضـــور الـــــذي يُــعــتــبــر 
حـــصـــريـــاً عــلــى الــكــالســيــكــيــات الــعــظــيــمــة، 
مــرًة  قــراءتــه  ستتم  الــذي  الكتاب  كما  هــي 
الكتب،  تختفي  عــنــدمــا  حــتــى  األخـــرى  تــلــو 
لمجرد  ارتــداؤهــا  يمكن  الــتــي  الساعة  إنــهــا 
المتعة واالختيار، بالرغم من أن وجودها 
عــلــى الــمــعــصــم لـــم يــعــد ضـــــرورة عــمــلــيــة. 
بشكل  المبرغل  (وجهها)  ميناؤها  ويــأتــي 
قراءة  تسهل  تشكيالً  ليضفي  ودقيق  ناعٍم 
العقارب  تبرز  بامتياز.  عليه  المعلومات 

على  واضـــح  بشكٍل  الــســاعــات  وعــالمــات 
الــخــلــفــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وبــشــغــٍف 

جيجر-  اخــتــارت  بالتفاصيل  دائـــٍم 
مطليًة  لتكون  العقارب  لوكولتر 

ـــنـــوفـــا،  ـــومـــي ـــســـوبـــرل ـــــمـــــادة ال ب
وعــــالمــــات ســـاعـــة بـــأخـــاديـــد 

الحياة  يبث  ما  دقيقة 
أكبر  بشكٍل  والحيوية 
في الميناء من خالل 
الضوئية  انعكاساتها 
الــــــالمــــــعــــــة فـــــــي كـــل 

ساعة  تأتي  االتجاهات. 
«جـــيـــوفـــيـــزيـــك تــروســكــنــد» 

النابضة بالحياة في نسختين، 
الفوالذ المقاوم للصدأ (ستانلس 

ستيل)، والذهب األحمر، ويمكن 
بديهية  بطريقة  وتعديلها  ضبطها 

لــلــغــايــة، فــتــدويــر الــتــاج عــنــدمــا يكون 
فــي وضــعــه الــطــبــيــعــي الــحــيــادي يــؤدي 

في  يكون  وعندما  الــحــركــة،  تعبئة  إلــى 
الساعات  لضبط  فيستخدم   ١ الوضعية 
فيها  يوجد  التي  المدينة  حسب  القافزة 

مـــرتـــدي الــســاعــة حــالــيــاً، وكـــذلـــك لضبط 
يتحكم  فهو   ٢ الوضعية  فــي  أمــا  الــتــاريــخ، 
بــعــقــربــي الـــســـاعـــات والـــدقـــائـــق. إن ســاعــة 
«جــيــوفــيــزيــك» مــن جــمــيــع الــنــواحــي وفــي 
ألولئك  المثالية  الرفيقة  هي  الحاالت  كل 
فيزيك  جيو  متكرر.  بشكٍل  يتنقلون  الذين 
يونيفرسال تايم (التوقيت العالمي)، العالم 
على  الــعــالــم  لخريطة  الــيــد  مــتــنــاول  فــي 
يونيفرسال  فيزيك  «جيو  ساعة  وجــه 
قريبُة  وســاحــر،  مــذهــل  تأثير  تــايــم» 
وبــعــيــدٌة جـــداً، تتمدد الــقــاّرات  جـــداً 
فـــتـــبـــدو كـــأنـــهـــا دعــــــــوٌة مــفــتــوحــة 
لــلــســفــر. وقـــد تــم تــصــويــر البحر 
متدرجة  زرقــاء  بظالل  بالالكر 
تم  التي  الــقــارات  بينما  ببراعة، 
نقشها فهي مزينة بإنهاء خطي 
كما  المركز،  من  ينطلق  جميل 
أشـــعـــة الـــشـــمـــس. تــبــقــى خــريــطــة 
في  الرائعة  األرضية  الكرة  نصف 
باإلمكان  أنــه  يعني  ما  ثابت،  وضــع 
تتيح  عليها،  الساعات  عــالمــات  وضــع 
هــــذه الــســاعــة الـــســـاحـــرة «جــيــوفــيــزيــك 
جميع  في  الوقت  قراءة  تايم»  يونيفرسال 
المناطق الزمنية الـ ٢٤ بنفس الوقت بواسطة 

الــــقــــرص الـــمـــتـــحـــرك الــــذي 
يعرض ٢٤ مدينة.

ن
مــن ذلـــك بــأســلــوٍب  ت بـــــارزًة بــــدالً
الجوانب  ومشطورة.  منفصلة  نها 
ٍ

ملمسها ظــــالل  إلبــــــراز  المـــعـــة  ة
الساعة،  بهذه  المتزايد  اإللمام  مع 

ناظر أن اإلطار فيها يتداخل قليالً
وقرون  الساعة  قفص  من  صغير   
في  شاملًة  جماليًة  يمنح  ما  سوار، 

الخلفي  الــغــطــاء  والــصــفــاء.  قــاء 
كما  بالبراغي  مثبت  الساعة 

الواقع،  في  .١٩٥٨ العام  ديل 
ق

م و المؤك وتأثيره االبــتــكــاري
دقة الساعة. 
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تنتهي  فعندما د،
لعالقة  التأسيس  يبدأ  األولــى،  اإلغــواء  لعبة
ترتكز على االنجذاب الفريد الذي ينشأ ما 
القادر  والشخص  فاخرة  راقية  حليٍة  بين 
ُسمّيت  وتقديرها.  بكينونتها  الشعور  على 
هذه المجموعة على اسم ساعٍة تنتمي إلى 

الــتــاريــخ الــعــالــمــي وإلـــى تــراث 
لمصنع  ا

تــتــوق ال
البراغي
البصرية
تحوز ال
مــتــأصـ
هـــــذا ال
ال

الواقع، في م
من  أّي  عــنــد  ــنــظــرة  ال قــف 

ي ما يعزز تدفق التأثيرات 
بينما وانسيابيتها،  ية 

لساعة على موثوقيٍة 
صــلــة، حــيــث يُــجــهــز 

ـــنـــظـــام ســـاعـــات  ل
لـــــــــغـــــــــوص 

جيوفيزيك تروسكند، التمّيز والتفوُّق.
تنبض ساعة «جيو فيزيك تروسكندز» 
ذلـــك الـــنـــوع مـــن الـــحـــضـــور الـــــذي يُــعــتــبــر 
ـــصـــريـــاً عــلــى الــكــالســيــكــيــات الــعــظــيــمــة، 
مــرًة  قــراءتــه  ستتم  الــذي  الكتاب  كما  ــي 
الكتب،  تختفي  عــنــدمــا  حــتــى  األخـــرى  لــو 
لمجرد  ارتــداؤهــا  يمكن  الــتــي  الساعة  نــهــا 
لمتعة واالختيار، بالرغم من أن وجودها 
عــلــى الــمــعــصــم لـــم يــعــد ضـــــرورة عــمــلــيــة. 
بشكل  المبرغل  (وجهها)  ميناؤها  ويــأتــي 
قراءة  تسهل  تشكيالً  ليضفي  ودقيق  ناعٍم
العقارب  تبرز  بامتياز.  عليه  لمعلومات 

ٍٍ

على  واضـــح  بشكٍل  الــســاعــات  وعــالمــات 
الــخــلــفــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وبــشــغــٍف 

جيجر- اخــتــارت  بالتفاصيل  دائـــم 
مطلية لتكون  العقارب  لوكولتر 

ٍٍ

ـــنـــوفـــا،  ـــومـــي ـــســـوبـــرل ـــــمـــــادة ال ب
وعــــالمــــات ســـاعـــة بـــأخـــاديـــد 

الحياة  يبث  ما  دقيقة 
أكبر  بشكٍل  والحيوية 
في الميناء من خالل
الضوئية انعكاساتها 

الــــــالمــــــعــــــة فـــــــي كـــل 
ساعة  تأتي  االتجاهات. 

«جـــيـــوفـــيـــزيـــك تــروســكــنــد» 
النابضة بالحياة في نسختين، 

الفوالذ المقاوم للصدأ (ستانلس 
ستيل)، والذهب األحمر، ويمكن 
بديهية بطريقة  وتعديلها  ضبطها 

لــلــغــايــة، فــتــدويــر الــتــاج عــنــدمــا يكون 
وضــعــه الــطــبــيــعــي الــحــيــادي يــؤدي  فــي

في  يكون  وعندما  كــة،  ــ
الساعات  لضبط 
فيها يوجد  التي   

ــاً، وكـــذلـــك لضبط 
يتحكم  فهو   ٢ ضعية 
. إن ســاعــة

وعن الــحــركــة،  تعبئة إلــى 
ل فيستخدم  ١ الوضعية
المدينة حسب  القافزة 

مـــرتـــدي الــســاعــة حــالــيــاً
الوض فــي  أمــا  الــتــاريــخ، 

بــعــقــربــي الـــســـاعــ
«جــيــوفــيــزيــك»
ه الحاالت  كل 
يتنقلون الذين 
يونيفرسال ت
مــتــنــا فــي 
س وجــه 
تــايــم
ج

شـــمـــس. تــبــقــى خــريــطــة
في  الرائعة  األرضية  رة 
باإلمكان  أنــه  يعني  ما 
تتيح  عليها،  الساعات  ت
ـــســـاحـــرة «جــيــوفــيــزيــك 
جميع  في  الوقت  ة ا ق

أشـــعـــة الـــش
الكر نصف 
ثابت، وضــع 
عــالمــات وضــع 
هــــذه الــســاعــة الــ

ــ لـــدقـــائـــق. إن ســا
ــمــيــع الــنــواحــي وفــي 
ألولئك  المثالية  يقة 
فيزيك  جيو  متكرر. 
قيت العالمي)، العالم 
على  الــعــالــم  خريطة 
يونيفرسال فيزيك  و

قريبُة  وســاحــر،  هــل 
جـــداً، تتمدد الــقــاّرات 
ــهـــا دعــــــــوٌة مــفــتــوحــة 
قـــد تــم تــصــويــر البحر 
متدرجة زرقــاء  ظالل 

تم  التي  الــقــارات  بينما 
هي مزينة بإنهاء خطي 
كما  المركز،  من  طلق 
طة خ ق

الوض ي
عـــات والـ
مــن جــم «
الرفي هي 
م بشكٍل ن 
 تايم (التوق
لخ الــيــد  اول 
«جيو ساعة 
مــذ تأثير  م» 
ج وبــعــيــدٌة جـــداً 
فـــتـــبـــدو كـــأنـــ
لــلــســفــر. وق
بظ بالالكر 
بي ببراعة، 
نقشها فهي
ينط جميل 

ي الوقت قراءة
٢٤ بنفس الوقت بواسطة
رص الـــمـــتـــحـــرك الــــذي 

٤يعرض٢٤ مدينة.

تايم» يونيفرسال 
٤المناطق الزمنية الـ ٤
الــــقــــر

مجموعة الَمعلَم من جيجر- لوكولتر إبداع بال حدود
مجوهرات الماجد.. اكتشف عالماً جديداً



HublotHublot تستعين بالفنان راغب عالمة 
إلطالق حملتها في الشرق األوسط وإفريقيا

تعرض حصرياً في جناح مجوهرات الماجد ... ساعة النجوم والمشاهير

متابعة - محمد العشري:

يبحثون  التي  المتميزة  المنصة  أنه  الماجد  جناح  زوار  أكد 
في جوانبها عن كل جديد يلبي رغباتهم من عالم المجوهرات 
العالمات  وكثرة  التنوع  فكرة  عن  كثيرون  وعلق  والساعات 
الشخصيات  كــبــار  بها  يتباهى  والــتــي  الصيت  ذائــعــة  التجارية 
المثال  سبيل  على  ومنها  الــعــالــم   حــول  والمشاهير  والــنــجــوم 
العالمة التي أصبحت من أعمدة األناقة والفخامة على معصم 
حملتها  عــن  مــؤخــراً  كشفت  والــتــي  هــوبــلــو   Hublot الــنــجــوم 
النجم  بمشاركة  وإفريقيا،  األوســط  للشرق  الثانية  اإلعالنية 
راغب عالمة. وتحت شعار «أولى، مختلفة وفريدة»، نجحت 
في  الحملة  هــذه  تصوير  إثــر  بالغرب  الشرق  ربــط  في  هوبلو 
العاصمة المجرية بودابست، بينما ُوِضَع تصوُّرها الكامل وتم 
تطويرها بجهود فريق من أبناء الشرق األوسط. وقد خطف 
نجم الغناء الكبير بؤرة األضواء خالل تصوير الحملة، إذ جّسد 
المفعم  هوبلو  لرجل  ومثالية  أنيقة  صــورة  الواقع  أرض  على 
بـــروح الــشــبــاب والــحــيــويــة. وبــأســلــوب متقن، جــســدت الحملة 

مــفــهــوم الــمــاركــة نــحــو «فـــن االنــصــهــار»، حــيــث انطلقت من 
ألكثر  كبرى  بشهرة  يحظى  فنان  مع  المستقبل  نحو  الماضي 
من ٣ عقود، والذي ينقل إلى األجيال الصاعدة أسلوبه وحّسه 
هوبلو  رجــل  بذاته  راغــب  ويجسد  الفريدة.  وشخصيته  الفني 
المميز،  الشخصي  أسلوبه  ويفرض  العالم  حــول  يسافر  الــذي 
يبرع دوماً، سواًء بمالبس عصرية غير رسمية على الشاطئ، 
أو حتى أثناء انشغاله في عمله. وقال ماركو تيديسكي، مدير 
هوبلو للشرق األوسط وإفريقيا: «كان التعاون مع راغب عالمة 
تجربة رائعة، بفضل التزامه المهني المثالي في كل ما يقوم به. 
وقد أضاف إلى الحملة وحّسه الفني ورؤيته اإلبداعية، بفضل 
وقبل  بها.»  قــام  التي  العديدة  المصورة  األغنيات  مع  خبرته 
تعاونه مع هوبلو، كان راغب من كبار المعجبين بالماركة كما 
له،  وبالنسبة  هوبلو.  ساعات  من  العديد  بالفعل  يمتلك  كــان 
الحب  على  عــالوة  أسرية  روابــط  إلى  يستند  الشغف  ذلك  فإن 

واالحترام المتبادل. 
أشار راغب عالمة على أن: «يشتمل كل تصوير على كمية من 
التعب والتركيز والمهارة. وعندما تكون هذه العناصر مختلطة 

بشغف تجاه النجاح وبإيصال صورة ممتازة للمشاهدين، يسهل 
إطاللتين  الجديدة  الحملة  وتشمل  مرحاً.»    ويصبح  التصوير 
تستندان إلى وجهين مختلفين لحياة اإلنسان، وتم تصويرهما 
خاصة  بيئة  لرسم  متباينة  أضـــواء  وتحت  مختلفة  أجـــواء  في 
بــألــوان  مستمتعاً  النجم  يظهر  حيث  حـــدة،  على  إطــاللــة  لكل 
الشفق المذهل التي تتخفى خلف جسر ذي إضــاءة دافئة على 
النظير  منقطعة  بفخامة  يصعد  بينما  شاسعة،  بحيرة  شاطئ 
الدرج الفخم لدار أوبرا عريقة. ووفقاً لماركو تيديسكي: «كان 
التصوير بجانب الجسر وقت الغروب مشهداً مذهالً بحد ذاته، 
ألن الضوء الطبيعي كان استثنائياً في ذلك اليوم، ما أثار أعمق 

المشاعر التي غمرت كل عناصر ومكونات الصورة.»
ومن جانبه، أكد راغب عالمة: «إن هذه اإلطالالت مالئمة 
لستايلي الخاص، حيث إنني أشعر بارتياح تام في بذلة تاكسيدو 
أنيقة، كما في مالبسي غير الرسمية. يجب أن نعيش كل لحظة 
بُِحب وإخالص واجتهاد وسالم وسعادة.» رجل هوبلو مستعد 
لكل االختبارات بأناقة ورفاهية. فهكذا يجسد «فن االنصهار» 

التي تشتهر به هوبلو.

وم والمشاهير

جاه النجاح وبإيصال صورة ممتازة للمشاهدين، يسهل 
إطاللتين  الجديدة  الحملة  وتشمل  مرحاً.»    ويصبح   
 إلى وجهين مختلفين لحياة اإلنسان، وتم تصويرهما 
خاصة  بيئة  لرسم متباينة  أضـــواء  وتحت  مختلفة  واء 
بــألــوان  مستمتعاً  النجم  يظهر  حيث  حـــدة،  على  اللــة 

م

مذهل التي تتخفى خلف جسر ذي إضــاءة دافئة على 
النظير  منقطعة  بفخامة  يصعد  بينما  شاسعة،  حيرة 
لدار أوبرا عريقة. ووفقاً لماركو تيديسكي: «كان  فخم
 بجانب الجسر وقت الغروب مشهداً مذهالً بحد ذاته، 

ي م

وء الطبيعي كان استثنائياً في ذلك اليوم، ما أثار أعمق 
ر التي غمرت كل عناصر ومكونات الصورة.»

جانبه، أكد راغب عالمة: «إن هذه اإلطالالت مالئمة 
تامفي بذلة تاكسيدو  الخاص، حيث إنني أشعر بارتياح
ما في مالبسي غير الرسمية. يجب أن نعيش كل لحظة 
خالص واجتهاد وسالم وسعادة.» رجل هوبلو مستعد 
ختبارات بأناقة ورفاهية. فهكذا يجسد «فن االنصهار» 

هر به هوبلو.

١١  الخميس ٢٦ جمادى األولى 1438 هـ - 23 فبراير 2017 م 
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

الــفــردان،  حسين  عــلــي  الــســيــد  تــوجــه 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
السيد  ســعــادة  إلـــى  بــالــشــكــر  الـــفـــردان 
أحــمــد بـــن عـــبـــداهللا الــجــمــال رئــيــس 
الهيئة العامة للجمارك على الجهود 
لتسهيل  الهيئة  بذلتها  التي  الكبيرة 
ــعــارضــيــن خــالل  دخــــول مــنــتــجــات ال
مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
والــســاعــات فــي نــســخــتــه الــرابــعــة 

عشرة.
وقــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
إن  لـــــــــــــــــ[  خــــــــــاصــــــــــة 
الـــتـــســـهـــيـــالت الـــجـــمـــركـــيـــة 

خـــالل الــعــام الـــجـــاري هــي األفــضــل على 
الــشــركــات  جــمــيــع  أن  مـــؤكـــداً  اإلطــــــالق، 
الــعــالــمــيــة الــمــشــاركــة تــحــت مــظــلــة جــنــاح 
العامة  الهيئة  بــجــهــود  أشـــادت  الــفــردان 

للجمارك.
مـــجـــوهـــرات  شـــركـــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
الــــفــــردان خــــالل تـــاريـــخ مــشــاركــتــهــا فــي 
لم  والــدولــيــة  المحلية  الــمــعــارض  جميع 
تــجــد تــســهــيــالت جــمــركــيــة مــمــاثــلــة لــمــا 
قــدمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك خــالل 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن مــعــرض الــدوحــة 
تفاؤله  مــبــديــاً  والــســاعــات،  للمجوهرات 
والتي  المثمرة  الجهود  هذه  تتواصل  أن 

المعرض. نجاح  على  باإليجاب  تنعكس 

وقــــال الـــفـــردان إن مــعــرض الــدوحــة 
في  األفضل  هو  والساعات  للمجوهرات 
الـــشـــرق األوســـــط بـــال مــنــافــس، والــثــانــي 
عــالــمــيــاً بــعــد مـــعـــرض بـــــازل بــســويــســرا، 
إلى أن جناح الفردان في النسخة  مشيراً 
المجوهرات  معرض  من  عشرة  الرابعة 
مبدياً  عالمية،  شركة   ٧٠ من  أكثر  يضم 
قوية  مبيعات  المعرض  يحقق  أن  تفاؤله 

الجاري. العام  نسخة  خالل 
العالمية  الشركات  أبرز  أن  إلى  وأشار 
تــــشــــارك فــــي جـــنـــاح الــــــفــــــردان، ومــنــهــا  
أقــدم  وهــي   Vacheron Constantin
شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـاعـــات فـــي الــعــالــم و
بموديالت  بــقــوة  تــشــارك  والــتــي   Piaget

جــديــدة ومــتــطــورة ســتــدهــش الـــــزوار، و
 Girard Perregaux و    Chopard
الشركات  أهــم  مــن  واحـــدة  تعتبر  والــتــي 
الــعــالــمــيــة، ويــضــم جــنــاح الـــفـــردان أيــضــاً 
 ،Faberge ،CHAUMET شـــركـــات 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   CORUM، DIORو

 .FRANCK MULLER
بنتائج  الكبير  تفاؤله  الــفــردان  وأبــدى 
الدوحة  معرض  في  الفردان  مجوهرات 
تاريخ  من  بدعم  والساعات  للمجوهرات 
الفردان  جناح  واحتضان  العريق  الشركة 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات صــنــاعــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات في العالم، مشيراً إلى أن دولة 

قطر تعيش طفرة تنموية شاملة.

هيئة الجمارك تبذل جهوداً جبارة 
خالل معرض المجوهرات 

أكد أن تسهيالت العام الجاري هي األفضل.. علي الفردان:

ـ عاطف الجبالي:

الــفــردان، حسين  عــلــي  د 
مجموعة إدارة  مجلس 
السيد ســعــادة  إلـــى  ــشــكــر 
عـــبـــداهللا الــجــمــال رئــيــس
ة للجمارك على الجهود
لتسهيل الهيئة  بذلتها  ي 
ــعــارضــيــن خــالل جــات ال
لـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات
ـات فــي نــســخــتــه الــرابــعــة

ــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات
إن لـــــــــــــــــ[  ــاصــــــــــة 
ـــســـهـــيـــالت الـــجـــمـــركـــيـــة

خـــالل الــعــام الـــجـــاري هــي األفــضــل على 
الــشــركــات  جــمــيــع  أن  مـــؤكـــداً  اإلطــــــالق، 
الــعــالــمــيــة الــمــشــاركــة تــحــت مــظــلــة جــنــاح 
العامة  الهيئة  بــجــهــود  أشـــادت  الــفــردان 

للجمارك.
مـــجـــوهـــرات  شـــركـــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
الــــفــــردان خــــالل تـــاريـــخ مــشــاركــتــهــا فــي 
لم  والــدولــيــة  المحلية  الــمــعــارض  جميع 
تــجــد تــســهــيــالت جــمــركــيــة مــمــاثــلــة لــمــا 
قــدمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك خــالل 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن مــعــرض الــدوحــة 
تفاؤله  مــبــديــاً  والــســاعــات،  للمجوهرات 
والتي  المثمرة  الجهود  هذه  تتواصل  أن 

المعرض. نجاح  على  باإليجاب  تنعكس 

وقــــال الـــفـــردان إن مــعــرض الــدوحــة 
في األفضل  هو  والساعات  للمجوهرات 

الـــشـــرق األوســـــط بـــال مــنــافــس، والــثــانــي 
عــالــمــيــاً بــعــد مـــعـــرض بـــــازل بــســويــســرا، 
إلى أن جناح الفردان في النسخة  مشيراً 
المجوهرات  معرض  من  عشرة  الرابعة 
مبدياً  عالمية،  شركة  ٧٠ من أكثر  يضم 
قوية  مبيعات  المعرض  يحقق  أن  تفاؤله 

الجاري. العام  نسخة  خالل 
العالمية  الشركات  أبرز  أن  إلى  وأشار 
تــــشــــارك فــــي جـــنـــاح الــــــفــــــردان، ومــنــهــا  
أقــدم  وهــي  Vacheron Constantin
شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـاعـــات فـــي الــعــالــم و

بموديالت  بــقــوة  تــشــارك  والــتــي   Piaget

جــديــدة ومــتــطــورة ســتــدهــش الـــــزوار، و
Girard Perregaux و   Chopard
الشركات أهــم  مــن  واحـــدة  تعتبر  والــتــي 

الــعــالــمــيــة، ويــضــم جــنــاح الـــفـــردان أيــضــاً
،Faberge ،CHAUMET شـــركـــات 
إلــى بـــاإلضـــافـــة   CORUM، DIORو

.FRANCK MULLER
بنتائج الكبير  تفاؤله  الــفــردان  وأبــدى 
الدوحة معرض  في  الفردان  مجوهرات 
تاريخ من  بدعم  والساعات  للمجوهرات 
الفردان جناح  واحتضان  العريق  الشركة 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات صــنــاعــة لــلــمــجــوهــرات
والساعات في العالم، مشيراً إلى أن دولة

قطر تعيش طفرة تنموية شاملة.

يأكد أن تسهيالت العام الجاري هي األفضل.. علي الفردان: ي ي

كتب ـ

الــســيــد تــوجــه 
رئــيــس نــائــب 

بــالــش الـــفـــردان 
أحــمــد بـــن ع
الهيئة العامة
التي الكبيرة 
دخــــول مــنــتــج
مــــعــــرض ال
والــســاعــا
عشرة.
وقــ
خـــــــــ
الـــتــ
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«فيفتي ون إيست»تقدم مجموعة مميزة من المجوهرات والساعات الفاخرة خالل المعرض
رئيس مجلس اإلدارة بدر عبداهللا الدرويش:

ون  «فــيــفــتــي  يــســتــعــّد   :] الدوحة- 
عن  للكشف  المفضل،  قطر  متجر  إيــســت»، 
تشكيلته الجديدة من المجوهرات والساعات 
من  عــشــرة  الــرابــعــة  النسخة  خـــالل  الثمينة، 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 

الفعالية األكثر شهرة في دولة قطر.
عام  منذ  إيست»  ون  حرص «فيفتي  وقد 
لها  مثيل  ال  تسّوق  تجربة  تقديم  على   ١٩٤٩
لــعــمــالئــه مــن خـــالل خــدمــة فــائــقــة وضــيــافــة 
كــريــمــة ومــجــمــوعــة واســـعـــة ومــتــنــوعــة من 
لتشاركهم  بــالــفــخــامــة،  الــمــتــرفــة  الــمــنــتــجــات 
بالمناسبات  واالحــتــفــال  الــســعــيــدة  بـــاألوقـــات 

الخاصة في حياتهم. 
ويــرحــب «فــيــفــتــي ون إيــســت» هـــذا الــعــام 
بــــــالــــــزّوار فــــي جـــنـــاحـــه بـــمـــعـــرض الــــدوحــــة 
للمجوهرات والساعات ٢٠١٧، حيث يأخذهم 
فـــي رحــلــة فـــريـــدة مـــن األنـــاقـــة مـــع تشكيلة 
فريدة من المجوهرات والساعات من أشهر 
«رولكس»  مثل  العالمية  التجارية  العالمات 
و»شــــانــــيــــل»، و»بـــــوشـــــرون» فـــي جــنــاحــهــم 
الـــخـــاص بــاإلضــافــة الـــى «أنـــدريـــه مـــارشـــا»، 
و»عّزة فهمي»، و»بريمونت»، و»كريستيان 
برنارد»، و»ديكن آند فرانسيس»، و»فلمنك 
سي»،  آند  موزر  و»إتــش  إيتاني»،  طرفة  باي 
و»هـــــيـــــوب»، و»لــــــو بـــيـــبـــيـــه»، و»لـــــولـــــون»، 
و»سبيك- بروني»،  و»باسكوال  و»باندورا»، 
مــاريــن»، و»تـــاكـــارا»، و»تـــــودور»، و»إيــفــان 

توفنكجيان»، و»زياديس» وغيرها.
عبداهللا  السيد بدر  قــال  المناسبة  وبــهــذه 
اإلدارة والمدير  مــجــلــس  الدرويش، رئيس 
التنفيذي لشركة الدرويش القابضة: «يشرفنا 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في  المشاركة 
الحدث  عــشــرة،  الــرابــعــة  بنسخته  والــســاعــات 
األبرز في جدول فعاليات قطاع المجوهرات 
والساعات في دولة قطر والمنطقة بأكملها، 
على  للتعرف  خــاصــة  مناسبة  يشكل  والـــذي 
التصميم  فـــي  والـــبـــراعـــة  الــمــتــنــاهــيــة  الـــدقـــة 

والفخامة عالمية المستوى». 
وأضــــــاف الـــــدرويـــــش: «يــشــكــل الــمــعــرض 
إيست»  ون  لــ»فيفتي  بالنسبة  كبيرة  أهمية 

كما  المنطقة،  على  اإليــجــابــي  لتأثيره  نــظــراً 
يــعــكــس الـــمـــكـــانـــة الـــمـــرمـــوقـــة لــــدولــــة قــطــر 
رئيسياً  والعــبــاً  استثنائية  وجــهــة  باعتبارها 
العالمي.  والــمــجــوهــرات  الــســاعــات  قــطــاع  فــي 
في  بالمشاركة  المتواصل  التزامنا  ويضمن 
وثقوا  الذين  الكرام  عمالئنا  وتجاه  المعرض 
بــنــا عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن ٦٥ عـــامـــاً، تقديم 
حيث  العالم،  مستوى  على  المنتجات  أفضل 
نــوفــر لــجــمــيــع زّوارنــــــا مــجــمــوعــة وافـــــرة من 
معروضات متنوعة وذات جودة ال مثيل لها». 
واخـــتـــتـــم الــــدرويــــش: «نــفــخــر هــــذا الــعــام 
«المواهب  الجديدة  المبادرة  ودعــم  برعاية 
سنوات،  ثــالث  مــدى  على  الناشئة»  القطرية 
مجوهرات  تشكيلة  المعرض  سيضم  حيث 
في  الشابات  القطريات  المصممات  من  لعدد 
جناح مخصص لهذه المبادرة. وسوف تساهم 
هذه المواهب الناشئة في إضافة طابع محلي 

على تصاميم المجوهرات واإلكسسوارات».  
العالمة  تــقــدم  ــعــام،  ال هـــذا  نسخة  وخـــالل 
التجارية السويسرية الرائدة لصناعة الساعات 
إيست  ون  فيفتي  يمثلها  والــتــي  «رولــكــس»، 
ــــة قــطــر مــنــذ الـــعـــام ١٩٥١، الــعــديــد  فـــي دول
الــزوار  تسحر  التي  المدهشة  التصاميم  مــن 
خطفت  التي  التصاميم  وتشتمل  بفخامتها، 
 «٢٠١٦ وورلــد  معرض «بــازل  خالل  األنظار 
عــلــى ســـاعـــة «رولــــكــــس أويـــســـتـــر بــربــتــشــوال 
كـــوزمـــوغـــراف دايــتــونــا» مــع إطــــار ســيــراكــوم 
عالي  السيراميك  من  مصنوع  الكتلة  أحــادي 
التقنية. كما تقدم «رولكس» تصميم «أويستر 
مم   ٤٠ بعلبة  الــمــزّودة  كينغ»  إيــر  بربتشوال 
التصميم  هـــذا  ويــمــتــاز   .٩٠٤L الـــفـــوالذ  مــن 
بــمــيــنــاء أســــود مــمــّيــز، حــفــر عــلــيــه اســـم «إيــر 
كينغ» وكتب بنفس الحروف التي استخدمت 
في النموذج الذي اشتهر في الخمسينيات، مع 
عدد  إلــى  لتشير  كبير  بحجم   (٩،٦،٣) أرقــام 
الساعات وعقرب دقائق بارز لقراءة واضحة 

للوقت.
كــمــا تـــطـــرح الـــعـــالمـــة الــتــجــاريــة الــعــريــقــة 
مـــجـــوهـــراتـــهـــا «٢٦  تــشــكــيــلــة  «بــــــوشــــــرون» 
فــــانــــدوم»، االســــم الــمــســتــوحــى مـــن الــعــنــوان 

الــتــاريــخــي الـــعـــريـــق لـــلـــدار الـــتـــي تــضــم ثــالث 
(انتصار  تريونفانت  ناتور  وهــي:  مجموعات 
الــطــبــيــعــة) وارشــيــتــكــتــور انــســبــيــريــه (اإللـــهـــام 
هــذه  وتحتفي  كــوتــور،  وبــورتــيــه  الــمــعــمــاري) 
فــانــدوم  لساحة  الــالمــعــة  بــاألضــواء  التشكيلة 
يمنح  بما  المميزة  قطعها  مــن  جــزء  كــل  فــي 
مــظــهــراً مــهــيــبــاً وفـــاخـــراً، مــكــســواً بــاألحــجــار 
الكريمة. كما تقدم دار المجوهرات الفرنسية 
زخرفة  تبرز  التي  «كــاتــر»  تشكيلة  الشهيرة 
العالمة  وتــطــرح  بـــاري.  دو  وكلو  الــغــروغــران 
الــتــجــاريــة أيـــضـــاً تــشــكــيــلــة «ســيــربــون بــويــم» 
بــلــون األحـــجـــار الــكــريــمــة الــتــي تــمــتــاز بطابع 
هذه  عـــززت  جريئة  وحــداثــة  جــديــد  جمالي 
اإلضافات  هــذه  وستتيح  األيقونية.  التشكيلة 
الجديدة  للزوار خيارات ال محدودة لتنسيق 

المجوهرات بما يرضي كافة األذواق.
الــعــام،  هـــذا   CHANEL شــانــيــل ســتــقــّدم 
الراقية  الــمــجــوهــرات  مجموعات  مــن  قطعاً 
شانيل  دو  سنياتور  غــرار  على  بها،  الــخــاّصــة 
ولــــي   «Signature de CHANEL»
 Les Éternelles de» شــانــيــل  دو  إتــيــرنــيــل 
 ،CHANEL «. Signature de CHANEL
هـــي الــمــجــمــوعــة األولــــــى مـــن الــمــجــوهــرات 

العزيز  الــمــضــّرب  للنقش  الــمــكــّرســة  الــراقــيــة 
كانت  فلطالما  شــانــيــل.  غــابــريــال  قــلــب  عــلــى 
تــقــول «األنـــاقـــة فــي الــخــطــوط» عــنــد منحها 
لتصاميمها،  والحرية  االنسيابية  من  مــزيــداً 
إلهامها.   المجموعة  هــذه  استقت  هنا  ومــن 
حول  وتلتف  تتضاعف  الخطوط  هــذه  فنرى 
إلى  إياها  محولًة  كاملة  المجوهرات  قطعة 
الجسم.  حركة  بسالسة  تتبع  ملموسة  مـــاّدة 
من   Signature Grenat ســاعــة  وتــعــّد  كما 
 Les Éternelles de CHANEL مجموعة 
واحدة من القطع الفريدة التي سيّتم تقديمها 
الساعة  هــذه  فـــازت  إذ  كــذلــك،  المعرض  فــي 
المخفية بجائزة جنيف الكبرى للساعات في 

العام ٢٠١٦ عن فئة المجوهرات. 
وتــوفــر أيــضــاً الــعــالمــة الــشــهــيــرة «تــــودور» 
لتضمن  بــاي»،  بــالك  هريتيج  ساعة «تــودور 
قائمة  اتسعت  وقــد  لـــلـــزّوار،  مذهلة  تجربة 
باي  «بـــالك  ســاعــة  بإضافة  الشركة  خــيــارات 
بــــرونــــز»، و»بـــــالك بــــاي ٣٦» و»بـــــالك بــاي 
دارك» ذات التصميم المعدني األسود بالكامل 
تصميم  وتــم  المكيانيكية،  الــحــركــة  وتقنية 
وتصنيع وتجميع جميع هذه الساعات  حصرياً 
فــي «تـــــودور». هـــذا، وتــقــدم «تــــودور» أيضاً 

أطلقت  التي  دي»  اتــش  ال  «بيالجوس  ساعة 
بــعــيــداً عـــن مــعــرض «بـــــازل وورلــــــد» والــتــي 
صممت لتناسب األشخاص العسر، حيث يقع 
تاج التعبئة على الجهة اليسرى وسط الهيكل، 
المعصم  فــي  لـــالرتـــداء  مــنــاســبــة  يجعلها  بــمــا 

األيمن.
نسخة  في  المعرض  خالل  للزوار  وسُيتاح 
هـــذا الــعــام إلـــى جــانــب الــتــشــكــيــالت المذهلة 
والساعات  المجوهرات  تصميم  بيوت  ألرقى 
فـــي الــعــالــم، خـــيـــارات واســـعـــة تــنــاســب كــافــة 
تــركــز  تـــجـــاريـــة  عــــالمــــات  تــتــيــحــهــا  األذواق 
في  والــمــهــارة  والــدقــة  الرفيعة  الــجــودة  على 
مشاهدة  المعرض  لـــزّوار  ويمكن  التصميم. 
تصاميم آسرة من القطع الفنية المذهلة التي 
فرانسيس»  آنــد  و»ديــكــن  تقدمها «بــانــدورا» 
و»سبيك-  و»تاكارا»  بيبيه»  و»لو  و»لولون» 

مارين».
كما يسلط «فيفتي ون إيست» الضوء على 
الــمــواهــب الــقــطــريــة الــنــاشــئــة، ويــقــدم بفخر 
الدعم للمصممات القطريات الشابات للكشف 
عن تصاميمهن للزوار في جناح خاص ضمن 
الواعدات  المصممات  ضمن  ومن  المعرض. 
الفردان (صاحبة  نــــودار)،  نـــور  الــمــشــاركــات 
وســارة  هــيــرات)،  السليطي (مؤسسة  ونـــدى 
الـــحـــمـــادي (ســـــــارة آنـــــد كــــــو)، ونــــــوف الــمــيــر 
(مجوهرات نوف)، وفجر العطية (تريفوليو)، 
غادة  مجوهرات  (مؤسسة  البوعينين  وغــادة 
للمصممين  الفرصة  يوفر  بما  البوعينين)، 
تصاميمهم  تقديم  والناشئين  المحترفين 

للجمهور العالمي والمحلي.
ويشّكل المزج بين الماضي والحاضر سمة 
رئيسية لـ»فيفتي ون إيست» خالل هذا العام، 
إحياًء لتراثه العريق في دولة قطر، ليحتضن 
فوتوغرافية  صـــوراً  الــمــعــرض  خــالل  جناحه 
تاريخه  فــي  الــمــمــيــزة  الــلــحــظــات  عــن  تكشف 
ضمن قطاع التجزئة، ويمكن للزّوار من كبار 
الشخصيات مشاهدة لقطات حصرية لتاريخ 
إنجازاتها  مسيرة  يسرد  الذي  العريق  الشركة 
لساعات «رولكس»  األول  الطرح  مثل  الهامة 

في دولة قطر عام ١٩٥١.

يشار إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات 
من  الــفــتــرة  خـــالل  ينعقد   ٢٠١٧ والــســاعــات 
٢٠ إلـــــــى٢٥ فـــبـــرايـــر، بــتــنــظــيــم مــــن الــهــيــئــة 
الدوحة  مركز  في  قطر  في  للسياحة  العامة 
في  الــبــارز  الــمــوقــع  والــمــؤتــمــرات،  للمعارض 
القطرية  العاصمة  فــي  الغربي  الخليج  قلب 
مجموعة  المعرض  يستقطب  حيث  الدوحة، 
ألشهر  واإلكسسوارات  المجوهرات  من  رائعة 
العالمات التجارية من كافة أرجاء العالم إلى 
عن  الــمــزيــد  معرفة  ــلــزّوار  ل يتيح  بما  قــطــر، 
الفريدة،  والــســاعــات  الــفــاخــرة،  الــمــجــوهــرات 
الماسية،  والــمــشــغــوالت  الكريمة،  واألحــجــار 
مقتنياتهم  تــعــزز  مــغــريــة  بــأســعــار  والــتــســوق 

الثمينة.

فيفتي ون إيست: ميراث من التميز
مــــع حـــلـــول الــــــــدورة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــن 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
يـــواصـــل «فــيــفــتــي ون إيـــســـت»، مــتــجــر قطر 
الــمــفــضــل، االرتــــقــــاء إلــــى مــســتــويــات جــديــدة 
األمر  يتعلق  عندما  التطلعات  مستوى  ورفــع 
ومنحهم  بالزّوار  والترحيب  التسوق  بتجربة 
منذ  العالمية.  المنتجات  ألفضل  فريدة  رؤية 
إيست»  ون  بــرز «فيفتي   ١٩٤٩ عــام  تأسيسه 
كوجهة رئيسة موثوقة للعمالء أصحاب الذوق 
فــرصــة الــتــعــرف عــلــى أكثر  الــرفــيــع، مــانــحــاً 
عالم  في  وشهرة  تقديراً  التجارية  العالمات 
الساعات والمجوهرات. هذا التميز ظاهر جداً 
والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
الحدث الذي دعمه «فيفتي ون إيست» عاماً 
مجموعة  تقديم  دائــمــاً  يضمن  إذ  عـــام،  بعد 

استثنائية من اإلبداعات تحت سقف واحد. 

المجوهرات الراقية والساعات
رولكس، بوشرون، شانيل، أندريه مارشا، 
برنارد،  كريستيان  بريمونت،  فهمي،  عــّزة 
ديــكــن آنـــد فــرانــســيــس، فــلــمــنــك  بـــاي طرفة 
إيتاني، إتش موزر آند سي، هيوب، لو بيبيه، 
لــولــون، بــانــدورا، بــاســكــوال بــرونــي، سبيك-

توفنكجيان،  إيــفــان  تـــودور،  تــاكــارا،  مــاريــن، 
زياديس.





أكد أن معرض المجوهرات والساعات يدعم االقتصاد.. حسين الفردان:

كتب ـ عاطف الجبالي:

 أكــد السيد حسين الــفــردان، رئيس مجلس 
ورؤية  توجيهات  أن  الفردان،  مجموعة  إدارة 
حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى تــدعــم القطاع 
الـــخـــاص وتــحــقــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، مــشــيــداً 
بن  اهللا  عبد  الشيخ  معالي  اجتماع  بتوصيات 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة مــع ممثلي الــقــطــاع الــخــاص 
ورجــال األعــمــال.  وقــال على هامش معرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات: إن دولــة 
قطر تعيش طفرة تنموية شاملة بفضل رؤية 
صاحب السمو، مشيراً إلى أن معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات يدعم االقتصاد ويحّفز 

من  كبيرة  أعــــداداً  يستقطب  حيث  السياحة، 
الـــزوار ســـواء مــن الــســوق المحلي أو مــن دول 
قطر  أن  مــؤكــداً  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 

تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي.
قسم  أن  الفردان،إلى  حسين  السيد  وأشــار   
كمية  أكبر  يعرض  الفردان  بجناح  «الطواش» 
أن  إلى  مشيراً  العالم،  في  الطبيعي  اللؤلؤ  من 
هذه الآللئ تعتبر األجود عالمياً وغير موجودة 
ـــفـــردان،  فـــي أي مــكــان ســــوى مـــجـــوهـــرات ال
أن «الــــطــــواش» يـــقـــّدم مــعــروضــات  مــوضــحــاً 

لماركات عالمية باللؤلؤ القطري.
 وأوضــــــح أن مــجــمــوعــة الـــآللـــئ الــخــاصــة 
ــــفــــردان تــشــهــد إقــــبــــاالً كــبــيــراً  بـــمـــجـــوهـــرات ال
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  جــمــهــور  مــن 
له  الطبيعي  اللؤلؤ  أن  إلــى  مشيراً  والــســاعــات، 

عميله الذي يقدِّر قيمته حيث إنه أغلى بكثير 
من اللؤلؤ الصناعي.

قــال  الــطــبــيــعــي،  الــلــؤلــؤ  قــيــمــة  عــلــى  ورداً   
الــفــردان: «لــلــدر أهــل وأربـــاب تمّيزه لوالهُم 
حجر  أن  إلــى  مشيراً  الحجر»،  من  نوعاً  كــان 
له  الياقوت  أو  الــزمــّرد  أو  األلــمــاس،  أو  اللؤلؤ 
محبوب  اللؤلؤ  أن  مؤكداً  ره،  يقدِّ الــذي  عميله 
عند الجميع ولكن أسعاره مرتفعة، معتبراً أن 

اللؤلؤ الطبيعي خزنة وخزينة للزمن.
 وأضاف أن معرض الدوحة للمجوهرات 
والــســاعــات هــو األفــضــل فــي الــشــرق األوســط 
بـــال مــنــافــس، والــثــانــي عــالــمــيــاً بــعــد مــعــرض 
الفردان  جناح  أن  إلى  مشيراً  بسويسرا،  بازل 
المجوهرات  معرض  من   ١٤ الـــ  النسخة  في 
يــضــم أكــثــر مــن ٧٠ شــركــة عــالــمــيــة، مــبــديــاً 

قوية  مــبــيــعــات  الــمــعــرض  يــحــقــق  أن  تــفــاؤلــه 
خــالل نسخة الــعــام الــجــاري.  وأشـــار إلــى أن 
أبـــرز الــشــركــات الــعــالــمــيــة تــشــارك فــي جناح 
 Vacheron Constantinومــنــهــا الــفــردان، 
وهي أقدم شركة تصنيع الساعات في العالم 

بموديالت  بــقــوة  تــشــارك  والــتــي   Piagetو
جــديــدة ومــتــطــّورة ستدهش الـــزوار، و

 Girard Perregaux و   Chopard
ــبــر واحــــــــدة مــــن أهـــم  ــعــت والــــتــــي ت

ـــمـــيـــة، ويـــضـــم  ـــعـــال الــــشــــركــــات ال
جــنــاح الـــفـــردان أيــضــاً شــركــات 
و  ،Faberge ،CHAUMET
CORUM ،DIOR باإلضافة 

 FRANCKــــــــــــــــــــــــى إل
.MULLER

توجيهات صاحب السمو تحفز القطاع الخاص  توجيهات صاحب السمو تحفز القطاع الخاص  
ـــــن ـــــزم ـــــل ـــــــــة وخـــــــــزيـــــــــنـــــــــة ل ـــــــــزن ــــــي خ ــــــع ــــــي ــــــب ــــــط الـــــــــلـــــــــؤلـــــــــؤ ال

 الخميس ٢٦ جمادى األولى 1438 هـ - 23 فبراير 2017 م ٤



٥  الخميس ٢٦ جمادى األولى 1438 هـ - 23 فبراير 2017 م 

هيئة الجمارك تبذل جهوداً جبارة خالل معرض المجوهرات 
أكد أن تسهيالت العام الجاري هي األفضل.. علي الفردان:

ـــــردان ـــــف ـــــي جـــــنـــــاح ال ـــــارك ف ـــــش ـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة ت ــــــــــرز ال أعـــــــــرق وأب

كتب ـ عاطف الجبالي:

توجه السيد علي حسين الفردان، نائب 
الــفــردان  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
بــالــشــكــر إلـــى ســعــادة الــســيــد أحــمــد بن 
العامة  الهيئة  رئيس  الجمال  عبداهللا 
لــلــجــمــارك عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة 
التي بذلتها الهيئة لتسهيل دخول 
مــنــتــجــات الـــعـــارضـــيـــن خـــالل 
معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات في نسخته الرابعة 

عشرة.
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
إن  ــــــــــــ[  ل خـــــــاصـــــــة 
الــتــســهــيــالت الــجــمــركــيــة 
خــالل العام الــجــاري هي 
األفـــضـــل عــلــى اإلطـــــالق، 
جـــمـــيـــع  أن  مــــــــــؤكــــــــــداً 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة تــحــت 
مـــــــظـــــــلـــــــة جــــــنــــــاح 
الـــفـــردان أشـــادت 

بجهود الهيئة العامة للجمارك.
مـــجـــوهـــرات  شـــركـــة  أن  ـــــى  إل وأشــــــــار 
الفردان خالل تاريخ مشاركتها في جميع 
الـــمـــعـــارض الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لـــم تجد 
تــســهــيــالت جــمــركــيــة مــمــاثــلــة لــمــا قدمته 
النسخة  خـــالل  لــلــجــمــارك  الــعــامــة  الهيئة 
الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات 
تفاؤله أن تتواصل هذه  والساعات، مبدياً 
باإليجاب  تنعكس  والتي  المثمرة  الجهود 

على نجاح المعرض.
وقـــــال الــــفــــردان إن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
في  األفــضــل  هــو  والــســاعــات  للمجوهرات 
الشرق األوسط بال منافس، والثاني عالمياً 
بعد معرض بازل بسويسرا، مشيراً إلى أن 
عشرة  الرابعة  النسخة  في  الفردان  جناح 
من  أكثر  يضم  المجوهرات  معرض  من 
٧٠ شركة عالمية، مبدياً تفاؤله أن يحقق 
المعرض مبيعات قوية خالل نسخة العام 

الجاري.
العالمية  الشركات  أبــرز  أن  إلــى  وأشــار 
ــــــفــــــردان، ومــنــهــا   ــــشــــارك فــــي جــــنــــاح ال ت
أقــدم  وهـــي   Vacheron Constantin

 Piagetشركة تصنيع الساعات في العالم و
ــتــي تــشــارك بــقــوة بــمــوديــالت جــديــدة  وال
  Chopardو الــزوار،  ستدهش  ومتطورة 
تعتبر  والـــتـــي   Girard Perregaux و 
واحدة من أهم الشركات العالمية، ويضم 
 Faberge شــركــات جــنــاح الــفــردان أيــضــاً 
 CORUM، DIORو  ،،CHAUMET

 .FRANCK MULLER باإلضافة إلى
بنتائج  الكبير  تفاؤله  الــفــردان  وأبـــدى 
الدوحة  معرض  في  الفردان  مجوهرات 
تاريخ  من  بدعم  والساعات  للمجوهرات 
الفردان  جناح  واحتضان  العريق  الشركة 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات صــنــاعــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات في العالم، مشيراً إلى أن دولة 

قطر تعيش طفرة تنموية شاملة.
وأوضح أن السوق القطري واعد ويتمتع 
الطفرة  ظل  في  للنمو  كبيرة  بإمكانيات 
التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، 
ــتــي جــعــلــت الــمــواطــن الــقــطــري ضمن  وال

أعلى معدالت الدخل عالمياً، 
القطريات  أن  إلــى  مشيراً 

مــــتــــطــــورات ويـــواكـــبـــن 

والساعات  المجوهرات  موديالت  أحــدث 
عبر التكنولوجيا الحديثة ما يجعلهن أكثر 
التي  الراقية  المقتنيات  شراء  على  حرصاً 

تواكب التراث والحداثة.  
وقـــال الـــفـــردان: يــضــم جــنــاح الــفــردان 
بــمــجــوهــرات  خـــاصـــاً  قــســمــاً  مــــرة  ألول 
القطري  التراث  إلى  تعود  والتي  األطفال 
والخليجي، ونتوقع زيادة الطلب على هذا 
القسم والذي يشمل منتجات عالية الجودة 
والمرتعشة  الهيل  حــب  ومنها  ومتنوعة 
هذه  الــكــواشــي.  إلــى  بــاإلضــافــة  والحلقان 

األنواع مرغوبة جداً خالل المناسبات». 
حريصة  العالمية  الــشــركــات  أن  وأكـــد 
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات ألهــمــيــة الــســوق 
القطري، كما أنها تعرض بالسوق المحلي 
أفضل ما لديها من منتجات وتصميمات 
مرة  ألول  موديالت  طــرح  إلــى  باإلضافة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وقــبــل عــرضــهــا في 
الدولية  الــمــعــارض 

الشهيرة.

ـــ أعـــــــــرق وأب

كتب ـ عاطف ال

توجه السيد علي حسين
مجم إدارة  مجلس  رئيس 
بــالــشــكــر إلـــى ســعــادة الــس
رئيس الجمال  عبداهللا 
لــلــجــمــارك عــلــى الــج
بذلتها الهيئة التي
مــنــتــجــات الـــعـــا
معرض الدوح
والساعات في

عشرة.
وقـــــال فـــ
خـــــــاصـــــــة 
الــتــســهــيــال
خــالل العام
ع األفـــضـــل
مــــــــــؤكــــــــــد
الـــشـــرك
الـــــمـــــش
مـــــــظ
الـــف

م
م

لتنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، 
ــتــي جــعــلــت الــمــواطــن الــقــطــري ضمن  وال

على معدالت الدخل عالمياً، 

ً

مرة  ألول  موديالت  طــرح  إلــى  باإلضافة 
وقــبــل عــرضــهــا في عــلــى مــســتــوى الــعــالــم
الدودوليليةة الــمــعــارض

القطريات  أن  إلــى  مشيراً 
مــــتــــطــــورات ويـــواكـــبـــن 

ريرة.ة. الشه



تستعرض
أحدث اإلبداعات في صناعة 
المجــوهــرات والســاعــاتالمجــوهــرات والســاعــات

كتب ـ عاطف الجبالي:مجوهرات الفردان الوكيل الحصري للدار السويسرية العريقة

الحصرية  الــوكــاالت  أبـــرز  أحــد   Chopard تعتبر 
ـــــدار  لـــشـــركـــة مــــجــــوهــــرات الــــــفــــــردان، وتــــحــــرص ال
 ١٨٦٠ عــام  فــي  تأسست  والــتــي  العريقة  السويسرية 
عائلة  مــن  المنحدر  شــوبــارد  أولــيــس  لويس  قبل  مــن 
تعشق فن صناعة الساعات على تقديم أبرز وأحدث 
معرض  مــن  عــشــرة  الــرابــعــة  النسخة  فــي  منتجاتها 
جناح  مظلة  تحت  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
ــــذي يــضــم أحــــدث الــصــيــحــات فـــي عــالــم  الــــفــــردان ال

المجوهرات والساعات. 
الدوحة  معرض  في  الفردان  مجوهرات  وتشارك 
عشرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
بأكبر جناح في تاريخ مشاركات الشركة في المعرض، 
ويتميز جناح الفردان األكبر في المعرض بوجود أكثر 
األرقــى  ضمن  تعتبر  والــتــي  مــجــوهــرات  دار   ٧٠ مــن 
على  الفردان  جناح  ويستحوذ  العالم.   حول  واألعــرق 
اهــتــمــام جــمــهــور الــمــعــرض بــفــضــل الــســمــعــة الطيبة 
والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة نتيجة النجاح 
المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث موديالت 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي تلبي 
ما  الــشــركــة،  زبــائــن  تطلعات 

المجوهرات  اقــتــنــاء  لمحبي  األولـــى  الــوجــهــة  يجعلها 
والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.

لتميزها الكبير في تقديم كل ما هو جديد  ونظراً 
وحــرصــهــا عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث الــعــريــق 

ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضــحــت مــجــوهــرات 
الفردان في الطليعة بمفاهيمها المتطورة والتي 
تــضــع عــمــالءهــا فــي صــــدارة أولــويــاتــهــا، ويمثل 
جناح الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات خير شاهد على استراتيجية الشركة 
المبنية على ثقة زبائنها. ويقدم جناح الفردان 

آخر  على  للتعرف  رائــعــة  تجربة  للجمهور 
صــيــحــات عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

مصّور  تقرير  عبر  ونــرصــد  الــفــاخــرة، 
بــعــض الـــمـــوديـــالت وأشـــهـــر مــاركــات 

العالمية  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى اهــتــمــام 

عـــــــمـــــــالء الـــــــشـــــــركـــــــة خــــــالل 
الدوحة  لمعرض  زيارتهم 

والساعات  للمجوهرات 
في نسخة عام ٢٠١٧.

مجوهرات الفردان الوكيل الحصري للدار
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تكشف عن تشكيلة ساعات فريدة تكشف عن تشكيلة ساعات فريدة 
خالل مشاركتها في جناح الفردان

فـــــلـــــكـــــيـــــة تــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــدات  ذات  ســـــــــــــــاعـــــــــــــــات  ـــــــــــــعـــــــــــــرض  ت ــــــــــــــــــــــــــــــدار  ال
كتب ـ عاطف الجبالي:

 Vacheron Constantin شركة  كشفت   
أمس عن تشكيلة رائعة من الساعات المعقدة 
خــــــالل مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــــعــــرض الــــدوحــــة 
للمجوهرات والساعات في نسخته الـ ١٤ تحت 
مظلة جناح الفردان وذلك بحضور السيد علي 
إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  الــفــردان،  حسين 

مجموعة الفردان.
 Vacheron مدير  سميث  الكسندر  وقــال   
الــشــرق  لــمــنــطــقــة  ــيــمــي  اإلقــل  Constantin

األوســـــــط وشـــبـــه الــــقــــارة الــهــنــديــة، 
كــافــة  تـــعـــرض  ـــشـــركـــة  ال إن 

التصاميم الجديدة في 
الدوحة  معرض 

لــلــمــجــوهــرات خــاصــة الــتــي تـــم عــرضــهــا في 
شركة  أن  إلــى  الفــتــاً  الــمــاضــي،  الشهر  جنيف 
مــجــوهــرات الــفــردان الــوكــيــل الــحــصــري لــدار 
Vacheron Constantin قامت بشراء ساعة 

فلكية  فريدة من نوعها.
وتعد Vacheron Constantin الدار األقدم 
في العالم لصناعة الساعات الراقية مع تاريخ 
من  متتالية  سنة   ٢٦٠ من  أكثر  يمتد  عريق 
لتتأّلق  مــجــّدداً  الشركة  وتعود  المبدع.  العمل 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
ــنــّظــم فــي مــركــز الـــدوحـــة للمعارض  الـــذي يُ

والمؤتمرات من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير. 
 Vacheron Constantin وتــضــّم   
عــالــمــيــة  عـــالمـــة   ٤٠٠ مــــن  أكـــثـــر 
ــــــى جـــانـــب  شــــهــــيــــرة، إل
مــــــــــصــــــــــّمــــــــــمــــــــــي 
مـــــجـــــوهـــــرات 

ــيــيــن صـــاعـــديـــن، يـــعـــرضـــون أعــمــالــهــم  مــحــّل
المحدودة  اإلصــدارات  ذلك  في  بما  المتقنة، 

والقطع الفريدة. 
في   Vacheron Constantin وتــشــارك   
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
مــن خـــالل مــحــاكــاة حــضــورهــا فــي معرض 
الصالون العالمي للساعات الراقية عبر تقديم 
الحصرية  الــجــديــدة  والمفاهيم  االبــتــكــارات 
في  أســابــيــع   ٣ منذ  عنها  كشفت  الــتــي  نفسها 
نسخة هذا العام من المعرض العريق والذي 

تم تنظيمه في جنيف بسويسرا.
 وتُعرض Vacheron Constantin للمّرة 
ــانــة  األولـــــى فـــي الـــشـــرق األوســـــط ســـاعـــات رّن
إرثها  فــي  والمترّسخة  الـــدار  قيم  عــن  تـُـعــّبــر 
الحرفية،  البراعة  الدّقة،  حول  والمتمحورة 

والتميّز المبدع في صناعة الساعات.
 وعــبــر الــســيــر عــلــى خــطــى مــوديــل ٥٧٢٦٠ 
في العالم،  الفخم وهي الساعة األكثر تعقيداً 
بمناسبة  والمبتكرة  تعقيداً،  بـ٥٧  المزّودة 
االبــتــكــارات  تــرّكــز  لــلــدار،   ٢٦٠ العيد 
الجديدة على اثنين من مجاالت 
صــنــاعــة الـــســـاعـــات الــراقــيــة 
األكـــثـــر ســـحـــراً وتــعــقــيــداً 
الرّنانة  الساعات  وهــي 

والتعقيدات الفلكية.

V
لــشـرـرقق

دديــة، 
ففــــةة

يي
حة

لصناع م
م أكثر يمتد  يق 
وتعود المبدع.  العمل 

للمج الدوحة  معرض  في 
الـــد ــنــّظــم فــي مــركــز الـــذي يُ
والمؤتمرات من ٢٠ إلى ٢٥

n CCononsts antin وتــضــّم   
ع عـــالمـــة  ٤٠٠ مــــن  أكـــثـــر 

ــــــى ج شــــهــــيــــرة، إل
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مـــــجـــــوهـــــرات

لالف
الم



نجمات هوليوود يتألقن بمجوهرات وساعاتنجمات هوليوود يتألقن بمجوهرات وساعات
الدار السويسرية العريقة تشارك في جناح الفردانالدار السويسرية العريقة تشارك في جناح الفردان

كتب ـ عاطف الجبالي:

وقـــــــع اخــــتــــيــــار نــــجــــمــــات هـــــولـــــيـــــوود عــلــى 
الــحــفــالت  لــحــضــور   PIAGET مـــجـــوهـــرات 
الممثلتان  وتألقت  غــلــوب،  الغولدن  تلت  التي 
صوفيا بوش ومالين أكرمان بمجوهرات الدار 
 Goldenو In Syle  السويسرية خالل حفلتي الـ
Globes إلى جانب نجمة المسلسل التلفزيوني 
Mozart in Jungle لوال كيرك التي حضرت 
 Amazon Studios Golden الـــــــ  حـــفـــل 
 PIAGET وتشارك   ،Globes Celebration
خــالل  الـــفـــردان  جــنــاح  فــي  منتجاتها  بــأحــدث 
النسخة الــرابــعــة عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة 

للمجوهرات والساعات.
واخــــــــــــــتــــــــــــــارات 

مسلسل  فــي  لــدورهــا  المعروفة  بــوش  صوفيا 
مــجــمــوعــة  مــــن  طـــقـــمـــاً   One Tree Hills
PIAGET بوسيشون ليتماشى مع ثوبها األسود 
الــرائــع ســور الــــ  cuff الــعــريــض مــن مجموعة 
بــوســيــشــون أقـــــراط وخـــواتـــم مـــن ١٨ قــيــراطــاً 
مــن الــذهــب األبــيــض والــمــاس اخــتــارت نجمة 
أكرمان  مالين   Billions التلفزيوني  المسلسل 
التي تألق بفستانها األبيض المزدان بالشراريب 
خاتم Pigaget Limelight من ١٨ قيراطاً من 
بتقطيع  ماسة   ٢٦ بـ  ومرصعاً  األبيض  الذهب 

بريلنيت.
أمــــا لــــوال كـــيـــرك فـــارتـــدت فــســتــانــاً مــطــبــعــاً 
 Piaget Limelight Rose وأقــراط  بــاألزهــار 

والــلــؤلــؤ  بــالــمــاس  مــرصــعــة   Passion
والياقوت الوردي.

في  بياجيه  السويسرية  الساعات  دار  لمعت 
حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب بطبعته الـ ٧٤ 
ومن بين المرشحين وسفراء الدار السويسرية 
الــذيــن اخـــتـــاروا مــجــوهــراتــهــا وســاعــاتــهــا تذكر 
دامون  مات  رينولدز  ريــان  شاستاين  جيسكيا 

ديفيد هارير وايمي النديكر.
في «ال كوت أو فيه» عام ١٨٧٤. 

بساعة  بورتمان»  «ناتالي  الممثلة  وتألقت 
وقطع  الذهب  من  المصنوعة  األصلية   piaget
أسلوبها  إلــى  ترمز  أخــرى  فاخرة  مجوهرات 
الشهير وذلك خالل مشاركتها في دور البطولة 
يفتح  والــــذي   «Jackie» الــجــديــد  فيلمها  فــي 

خزانة أسرار «جاكلين كينيدي».
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كتب ـ عاطف الجبالي:

المشاركين  أبرز  الساعات  لصناعة   FRANCK MULLER تمثل
الدوحة  معرض  مــن  عشرة  الرابعة  النسخة  فــي  الــفــردان  جناح  فــي 
للمجوهرات والساعات، ويتوقع أن تستحوذ الدار السويسرية الشهيرة 

على اهتمام زوار المعرض.
موطن  حيث  سويسرا  فــي   FRANCK MULLER نشأة  ويــعــود 
اإلبداع والتصميم الراقي إلى فرانك مولر الذي ولد عام ١٩٥٨ ونشأ 
اآللية  بالمعدات  خــاص  اهتمام  له  وكــان  الثقافات  متعددة  بيئة  في 
فرانك  الشاب  بدأ  حتى  طويل  وقت  يمض  ولم  الدقيقة  والصناعات 
سنوات  وخــالل  لــيــدرس «قــلــوبــهــا»..  المنزل  فــي  اآلالت  كــل  بتفكيك 
سوق  من  يشتريها  التي  القديمة  الفلك  أدوات  يجمع  أخــذ  مراهقته 
إلى  ينتقل  أن  بد  ال  بأنه  شعر  حتى  والمستعملة،  الرخيصة  األدوات 

المرحلة الثانية.
وفـــي عـــام ١٩٨٣، وبــعــد أشــهــر مــن الــبــحــث واالخـــتـــبـــارات اآللــيــة 
وتقدم  األولـــى،  الــيــد  ســاعــات  بكبرياء  مــولــر  فــرانــك  قــدم  الصغيرة، 
جميعها قطعا متحركة ذات مزايا خاصة من ابتكاره بالكامل، وفي 
صناعة  «عبقري  اآلن  منافسوه  يدعوه  الــذي  الرجل  كــان   ١٩٨٩ عــام 
اليد  امتياز «ساعة  امتلك  قد  سويسرا  في  األلمع  واالســم  اليد»  ساعة 

المقاييس  بكل  فريدة  الساعة  هذه  وكانت  العالم»،  في  مزايا  األكثر 
وباعتراف المنافسين.

وشــكــل عـــام ١٩٩٢ جــوهــرة فــي مــســيــرة مــولــر حــيــث أســـس هــذا 
الموهوب شركته الخاصة، باسم فرانك مولر جينيف في قرية تدعى 
هذه  في  وجــد  وقــد  جينيف  لمدينة  المجاور  الريف  في  «جنتهود» 
فهدوء  اختراعاته  سيروج  الــذي  اإللهام  والشاعرية،  الساحرة  البيئة 
اللذين  والكمال  االنسجام  إلى  السعي  يعكس  وسالمها  الضواحي  هذه 

يطمح إليهما المبدع.
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في تاريخ فرانك مولر حيث 
يتطور  بــأن  لرغبته  إخــالصــه  فــي  مثابراً  المؤسسة  مركز  فيه  دشــن 
في بيئة محمية يؤسسها في القرية نفسها التي بدأ منها نشاطه عام 

١٩٨٣، قرية جنتهود.
في عام ١٩٩٨ تجاوز فرانك مولر مرة ثانية حلم جامع الساعات 
فأضاف إلى األولى عام ١٩٩٢ وعام ١٩٩٥ ساعة توقيت بعداد الستين 
دقيقة ومؤشرات حفظ طاقة لآللة والقطع المتحركة وقد نالت هذه 
الساعة االستثنائية االعتراف الفوري بأنها ساعة اليد األكثر مزايا في 
العام الذي يميز بداية التوسع المعماري  العالم، وعام ١٩٩٨ هو أيضاً 
الكبير للشركة، أرض الساعات، التصور الرائع، الذي يجعل من الممكن 

التركيز على جمع المراحل المختلفة في صناعة أرض الساعات.
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جناح الفردان يقدم تصميمات بألماس حسب رغبة العمالءجناح الفردان يقدم تصميمات بألماس حسب رغبة العمالء
كتب ـ عاطف الجبالي:

شركة  أن  الــفــردان  بجناح  العربية  المجوهرات  قسم  كشف 
الــنــادرة  الــمــاســات  مــن  مجموعة  تستخدم  فــيــتــراج  مــجــوهــرات 
لتصميم ُعقد أو حلق أو خاتم أو أســورة بما يتناسب مع رؤية 
نوع  يختاروا  أن  العمالء  بإمكان  أصبح  حيث  الــزبــائــن،  وذوق 

الماسة والتصميم الذي يناسبهم.
وجاءت هذه المبادرة بدعم ورعاية السيد علي الفردان نائب 
مجوهرات  وتمتلك  الــفــردان.  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
تمتلك  الــتــي  الــشــركــة  وتــحــرص  بــارعــيــن،  مصممين  الـــفـــردان 
تاريخاً عريقاً يمتد ألكثر من ٦٣ عاماً على تلبية رغبات زبائنها. 
المساحة  بــمــضــاعــفــة  الـــفـــردان  مــجــوهــرات  شــركــة  وقــامــت 
المخصصة لقسم المجوهرات العربية خالل نسخة العام الجاري 
المجوهرات  قسم  ويضم  والساعات،  المجوهرات  معرض  من 
العربية بجناح الفردان موديالت جديدة تقدم ألول مرة، ويأتي 

ذلك في إطار اعتزاز مجوهرات الفردان بالتراث. 
ويــتــمــيــز قــســم الــمــجــوهــرات الــعــربــيــة فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 
العربية  التقليدية  الــمــجــوهــرات  تصاميم  تطوير  فــي  بــاإلبــداع 
الجميلة  العصرية  وتصاميمها  وزنها  خفة  مع  خاصة  األصلية، 
العربية  المجوهرات  تتميز  كما  التراثية،  قيمتها  مع  المتناغمة 
بجناح الفردان أنها تحافظ على التراث وتواكب التطور والحداثة 

وتناسب الصغار والكبار.
وتشارك مجوهرات الفردان في معرض الدوحة للمجوهرات 
تاريخ  فــي  جــنــاح  بأكبر  عــشــرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات 
األكبر  الفردان  جناح  ويتميز  المعرض،  في  الشركة  مشاركات 
تعتبر  والتي  مجوهرات  دار   ٧٠ من  أكثر  بوجود  المعرض  في 

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  الطليعة بمفاهيمها  في  الفردان   مجوهرات  أضحت 
والتي تضع عمالءها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان 
على  شاهد  خير  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  في 

استراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
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براعة استثنائية في تصميم الساعاتبراعة استثنائية في تصميم الساعات
كتب ـ عاطف الجبالي:

السويسرّية  الساعات  دار  انفردت   ١٩٥٥ سنة  تأسيسها  منذ 

CORUM ببراعة استثنائّية في تصميم ساعات يد مستلهمة 

الوكاالت  أبــرز  أحد   CORUM وتعتبر مبدعة.  مفاهيم  من 

الــحــصــريــة لــشــركــة مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان، وتـــحـــرص الــــدار 

في  منتجاتها  وأحــدث  أبــرز  تقديم  على  العريقة  السويسرية 

للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  مــن  عــشــرة  الــرابــعــة  النسخة 

والــســاعــات تــحــت مــظــلــة جــنــاح الـــفـــردان الــــذي يــضــم أحــدث 

الصيحات في عالم المجوهرات والساعات.  

وتــــشــــارك مـــجـــوهـــرات الـــــفـــــردان فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 

بأكبر  عــشــرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 

جــنــاح فــي تــاريــخ مــشــاركــات الــشــركــة فــي الــمــعــرض، ويتميز 

دار   ٧٠ من  أكثر  بوجود  المعرض  في  األكبر  الــفــردان  جناح 

مجوهرات والتي تعتبر ضمن األرقي واألعرق حول العالم. 

المعرض  جمهور  اهــتــمــام  على  الــفــردان  جــنــاح  ويستحوذ 

بفضل السمعة الطيبة والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة 

موديالت  أحدث  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 

على المحافظة على التراث العريق ومواكبة العصر الحديث، 

أضحت مجوهرات الفردان في الطليعة بمفاهيمها المتطورة 

والــتــي تــضــع عــمــالءهــا فــي صــــدارة أولــويــاتــهــا، ويــمــثــل جناح 

خير  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  الــفــردان 

شاهد على استراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.

للتعرف  رائــعــة  تــجــربــة  للجمهور  الـــفـــردان  جــنــاح  ويــقــدم 

الفاخرة،  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  عــالــم  صيحات  آخــر  على 

ونرصد عبر تقرير مصور بعض الموديالت وأشهر ماركات 

اهتمام  على  استحوذت  التي  العالمية  والساعات  المجوهرات 

للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء 

والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.
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تحظى بسمعة الساعات
السويسرية الراقية والمرموقة

ماركة Armand  Nicolet تعرض تشكيلة رائعة من موديالتها
في جناح الجابر للساعات والمجوهرات

ـــة فـــــي عـــــالـــــم الــــســــاعــــات ـــي ـــائ ـــن ـــث ـــت ـــة اس ـــم ـــي ــــيــــه ق ـــــدرو: أرمــــانــــدنــــيــــكــــول ـــــســـــان ـــــي ال
متابعة- محمد السيد محمد:

ـــســـاعـــات  ـــل ذخـــــــر جـــــنـــــاح الـــــجـــــابـــــر ل
والــمــجــوهــرات بــالــمــاركــات الــعــالــمــيــة 
نخبة  بجناحه  تعرض  حيث  العريقة 
مــن الــســاعــات ذات الــعــراقــة والــريــادة 
ومن ضمن تلك الساعات ساعة أرماند 
نيكوليه حيث تعرض تشكيلة رائعة من 

إليها. الناظرين  تسر  التي  الموديالت 
للساعات  الجابر  بجناح  تم  لقاء  وفي 
العام  المدير  اليساندرو  السيد  لنا  يروي 
الــبــدايــة  قــصــة  نيكوليه  أرمــانــد  لــمــاركــة 
أصبحت  أن  إلــى  الــمــاركــة  لــهــذه 
مـــن الـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة 
بالبنان.  إليها  يشار  التي 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي الـــقـــصـــة 

كاملة:
ـــــــقـــــــى ويــــــلــــــي  ـــــــت ال
 ١٩٦٧ عـــام  نيكوليه 
الصدفة  طــريــق  عــن 
بـــالـــســـيـــد روالنـــــــدو 
بـــراجـــا وهـــو رجــل 
أعـــــمـــــال إيـــطـــالـــي 
نشطاً  كان  والذي 
فـــــي مــــجــــال فــن 
صــنــاعــة الــســاعــات 

في  هامة  إنــجــازات  ولــه  عاماً   ٢٠ لمدة 
اليد. ساعات  تصميم 

ومحفزاً  استراتيجياً  كونه  اللقاء  أثبت 
السويسرية  التقنية  المهارة  بين  للتعاون 
واإلبـــــداع اإليــطــالــي كــانــت هــنــاك حاجة 
لـــبـــعـــض الــــســــنــــوات لــتــنــظــيــم مــجــمــوعــة 
نيكوليه بجميع أقسامها بشكل جيد وبدأ 
إنــتــاج الــخــطــوط الــجــديــدة بــعــد اســتــعــادة 
الـــعـــمـــالـــة الـــرائـــعـــة فــــي الــمــصــنــع ولــقــد 
االستثنائية  القيمة  بجمالها  تــجــاوزت 
لساعات أرماند نيكوليه وأثارت العالمة 
الـــتـــجـــاريـــة حـــيـــاة جـــديـــدة وتــــم تــقــديــم 
في  الجديدة  نيكوليه  أرمــانــد  مجموعة 
على  حصلت  وقــد   ٢٠٠٠ وورلـــد  بــازيــل 
الــفــور عــلــى نــجــاح عــالــمــي والــيــوم يعمل 
والمهندسين  الــســاعــات  صــانــعــي  جــمــيــع 
والـــمـــشـــغـــلـــيـــن لـــديـــنـــا مــــعــــاً مــحــتــرمــيــن 
الــحــرفــيــة  الــــدرايــــة  أن  حــيــث  الــتــقــالــيــد 
وحيوية  حية  زالـــت  مــا  القيمة  العملية 
في مصنعنا وتقوم بتفعيل إنتاج ساعات 
تكنولوجيا  وتــقــوم  حقيقية  قيمة  ذات 
وبمساعدة  المتطورة  الساعات  صناعة 
كل خطوة في عملية اإلنتاج وتعمل جنباً 
إلى جنب مع بعض اآلالت النادرة يرجع 
العشرين  القرن  بداية  إلى  بعضها  تاريخ 
حــيــث إنــــه ال يــمــكــن اســتــبــدالــهــا عــنــدمــا 

يتعلق األمر بتحقيق تشطيب فني معين 
الحركات. في 

الـــســـاعـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة مـــن اإلنـــتـــاج 
الـــمـــحـــدود فــقــط الــنــاتــجــة عـــن الـــدرايـــة 
من  لنخبة  الخاصة  التقنية  والــمــهــارات 
في  لــمــايــزون  عملوا  الــذيــن  المختصين 
الساعات  هذه  وتحمل  الماضية  األجيال 
الحركة  من  بداية  ممتازا  يدويا  تشطيبا 
بقية  وحــتــى  مضاعفات  بــعــدة  المنتجة 

المعلومات  مــدخــالت  مــثــل  الــمــكــونــات 
الـــحـــافـــظـــات واألشــــرطــــة واألبــــازيــــم 

وغيرها.
وتــــحــــظــــى ســـــاعـــــات أرمـــــانـــــد 

نيكوليه بسمعة صناعة الساعات 
المرموقة  الراقية  السويسرية 

هيكلتها  إعــــادة  يــتــم  ولــكــن 
مــــــن قــــبــــل الـــمـــصـــمـــمـــيـــن 
لنا  الــتــابــعــيــن  اإليــطــالــيــيــن 
واليوم تتم دراسة الساعات 
التي تم إنتاجها في الماضي 

من  مــايــزون  قبل  مــن  بدقة 
أجل أن تحظى ساعات أرماند 

الساعات  صناعة  بسمعة  نيكوليه 
السويسرية الراقية والمرموقة.

والـــيـــوم تــتــم دراســـــة الــســاعــات 
بدقة  الماضي  في  إنتاجها  تم  التي 

استرجاع  أجل  من  مايزون  قبل  من 
في  الــعــمــالــة الــيــدويــة الــرائــعــة أيــضــاً 
اإلنـــتـــاج الــيــومــي وتـــم تــكــريــس رعــايــة 

أن  يــجــب  الــتــي  الــســاعــة  لطبيعة  كــبــيــرة 
الراحة. من  حد  بأقصى  ارتداؤها  يتم 

محمد الس م- متابعة

ذخـــــــر جـــــنـــــاح الـــــجـــــا
والــمــجــوهــرات بــالــمــا
تعرض حيث  العريقة 
مــن الــســاعــات ذات الــع
ومن ضمن تلك الساعا
نيكوليه حيث تعرض تش
النا تسر  التي  الموديالت 
بجناح تم  لقاء  وفي 

اليساندر السيد  لنا  يروي 
نيكوليه أرمــانــد  لــمــاركــة 
إ الــمــاركــة  لــهــذه 
مـــن الـــمـــار
يشا التي 
وفـــيـــم
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الدورة الحالية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات تميزت بالحماس واالستعدادات القويةالدورة الحالية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات تميزت بالحماس واالستعدادات القوية

منظومة العمل داخل المعرض تتسم باالنضباط والدقة ومن هنا يأتي النجاح

نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداهللا المفتاح :

ناصر المفتاح:

ــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة وهــــــو نــــجــــاح جــــديــــد لــنــا ـــاح أصــــبــــح مـــلـــيـــئـــاً بـــبـــوتـــيـــكـــات ال ـــت ـــف ـــم جــــنــــاح مــــجــــوهــــرات ال

مــــرة  ألول  ـــــدة  جـــــدي مـــــجـــــوهـــــرات  مــــــاركــــــات   ٤ ــــرح  ــــط ي الــــمــــفــــتــــاح  مـــــجـــــوهـــــرات  ــــاح  ــــن ج

متابعة - محمد السيد محمد:

قال السيد ناصر المفتاح إن الــدورة الـ ١٤ 
من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
والمتقدمة  الناجحة  الــــدورات  مــن  ستكون 
خصوصاً أن هناك تعاوناً بين جميع الجهات 
مساحة  منحنا  على  نشكرها  والتي  المنظمة 
مجوهرات  جناح  مساحة  زادت  حيث  أكبر 
المفتاح ٧٠ متراً، األمر الذي جعلنا نزيد من 
في  نمثلها  التي  العالمية  الشركات  مشاركة 
بماركات  نأتي  أن  على  حرصنا  أيضاً  قطر، 
ــنــا ٤ مـــاركـــات  ــب جــــديــــدة فــنــحــن مـــثـــًال جــل
مجوهرات نشارك بها ألول مرة وأتمنى أن 

تحظى بإعجاب الزوار.
داخل  العمل  منظومة  إن  ناصر  وأضــاف 
الـــمـــعـــرض تــتــســم بـــاالنـــضـــبـــاط فــــي جــمــيــع 
الخدمات التي تقدم للمعرض، ولذلك دائماً 
نقول إن هذا النجاح ليس وليد الصدفة إنما 
هو نتاج عدة عوامل أهمها االلتزام والصدق 
مــجــوهــرات  فــي  تعلمنا  هــكــذا  الــتــعــامــل  فــي 
المفتاح على أي حال نجاح المعرض الجميع 

يعترف به.
األيــــــام  إن  قـــــائـــــًال:  نــــاصــــر  ومــــضــــى 
خير  بكل  تبشر  المعرض  من  الماضية 

اهللا  بــإذن  جــداً  ناجحة  دورة  وستكون 
خصوصاً أن الجميع مهيأ لهذا النجاح.

متابعة - محمد السيد محمد

قـــــال الـــســـيـــد عــــبــــداهللا الـــمـــفـــتـــاح نـــائـــب رئــيــس 
إلى  وصلنا  لقد  المفتاح  مجوهرات  إدارة  مجلس 
الــيــوم الــرابــع مــن الـــدورة الـــ ١٤ لمعرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي بــــدأت بحماس 
المعارضة  المحلية  الشركات  قبل  من  سواء  كبير 
الجهات  وكــذلــك  المشاركة  العالمية  والــشــركــات 
اإلقــبــال مــن الــــزوار كـــان جــيــداً  المنظمة وأيــضــاً 
خـــالل األيــــام الــمــاضــيــة ولــكــن نطمح ابـــتـــداء من 
بداية  مع  كثيفاً  اإلقــبــال  يكون  أن  الخميس  اليوم 

ــــكــــون عطلة نهاية األسبوع والتي عادة ما  ت
نـــقـــطـــة تــــحــــول فـــــي مـــســـيـــرة 

ـــــــــدورة مـــثـــل األعـــــــوام  ال
الـــمـــاضـــيـــة وكـــــان 

اإلقــــــــــبــــــــــال 
مــمــيــزاً 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
وأضـــــــــاف الـــمـــفـــتـــاح قـــــائـــــًال نـــحـــن فـــــي جـــنـــاح 
مجوهرات المفتاح كانت استعداداتنا لهذه الدورة 
ماركات   ٤ بجلب  قمنا  حيث  مستوى  أعلى  على 
مجوهرات دفعة واحدة وهي تظهر في المعرض 
ألول مرة اعتقد أنها ستحظى بإعجاب الزائرين 
مساحة  على  ـــادة  زي مــتــراً   ٧٠ على  حصلنا  أيــضــاً 
جناح مجوهرات المفتاح األمر الذي شجعنا على 
يفوتني  ال  وهنا  المعروضات  من  المزيد  عــرض 
على  والمعارض  للسياحة  العامة  الهيئة  أشكر  أن 

تجاوبها لطلباتنا دائماً.
جــديــداً  شيئاً  هــنــاك  إن  قــائــالً  المفتاح  ومــضــى 
فــي جــنــاح مــجــوهــرات الــمــفــتــاح وهـــي أن جميع 

نمثلها الــــشــــركــــات  الــتــي  الــعــالــمــيــة 
فـــــي قـــطـــر وتــــشــــارك 
جناح  خــالل  مــن  معنا 
المفتاح  مــجــوهــرات 
يـــكـــون  أن  طـــلـــبـــت 

لــكــل شـــركـــة مـــن تــلــك الـــشـــركـــات بــوتــيــك خــاص 
داخــــل جــنــاحــنــا لــعــرض مــنــتــجــاتــهــا ومــوديــالتــهــا 
وهـــذا أمــر جــديــد الــســنــوات الماضية كــانــت بعض 
الشركات تطلب منا ذلك ولكن الجديد هذا العام 
بوتيك  لها  يكون  أن  طلبت  جميعها  الشركات  أن 
خــاص، هــذا إن دل على شــيء إنما يــدل على 
نــــجــــاح مــــعــــرض الــــدوحــــة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات 

بجدارة واستحقاق.

مــــرة ألول  ـــــدة  جـــــدي ــرات 

لزوار.
داخل  العمل  منظومة  إن  ر 
م بـــاالنـــضـــبـــاط فــــي جــمــيــع 
قدم للمعرض، ولذلك دائماً 
جاح ليس وليد الصدفة إنما 
مل أهمها االلتزام والصدق 
مــجــوهــرات  فــي  تعلمنا  كــذا 
حال نجاح المعرض الجميع 

األيــــــام إن  قـــــائـــــًال:  صــــر 
خير  بكل  تبشر  عرض 

اهللا  بــإذن  جــداً  اجحة 
ميع مهيأ لهذا النجاح.



متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد حــســيــن الــمــاجــد 
دار  لمجوهرات  العام  المدير 
الـــمـــؤشـــرات  كــــل  إن  الـــمـــاجـــد 
الدوحة  معرض  أن  إلى  تشير 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات في 
تألقه،  سيواصل   ١٤ الـ  دورتــه 
حــيــث شـــاهـــدنـــا خــــالل األيــــام 
خاصة  جــيــداً،  إقــبــاالً  الماضية 
ينبئ  الــذي  األمــر  المساء،  في 
ـــــأن الـــمـــعـــرض عـــلـــى مــوعــد  ب

والتفوق. النجاح  من  جديد 
وأضـــــــــــاف الـــــمـــــاجـــــد نــحــن 
متفائلون  الــمــاجــد  دار  جــنــاح 

مــعــروضــاتــنــا  عـــززنـــا  أن  بــعــد 
بــعــدة مـــاركـــات مــتــمــيــزة من 
والتي  والساعات  المجوهرات 

بــكــل تــأكــيــد ســيــكــون لــهــا أثــر 
ــنــا فــي  عــلــى دعــــم مــعــروضــات
للمجوهرات  الدوحة  معرض 

والــــســــاعــــات، والــــــذي شــجــعــنــا 
على أن نبحث وننقب عن كل 
المجوهرات  عالم  فــي  جديد 
والــــســــاعــــات، وبـــالـــتـــالـــي نــمــت 
ألنه  المجال  هذا  في  تجارتنا 
مـــن خــــالل مـــعـــرض الـــدوحـــة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات والــــســــاعــــات 
تـــعـــرفـــنـــا عـــلـــى زبـــــائـــــن جـــدد 
االحتكاك  خــالل  مــن  وفهمنا 
بــهــم تــصــوراتــهــم وأفــكــارهــم، 
وبـــــــــنـــــــــاًء عـــــلـــــيـــــه وبــــــــدورنــــــــا 
نــــقــــوم بــــإحــــضــــار الــــمــــاركــــات 
والـــــــمـــــــوديـــــــالت الـــــتـــــي تــلــبــي 

وتطلعاتهم. رغباتهم 
ومـــــضـــــى الـــــمـــــاجـــــد قــــائــــالً 
دورة  أمــــام  اهللا  ــــإذن  ب نــحــن 
الــدوحــة  مــعــرض  مــن  ناجحة 
ـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات،  ـــل ل
كافة  تــوفــرت  أن  بعد  خــاصــة 
ــــتــــي تــــــــؤدي إلـــى  الــــوســــائــــل ال

النجاح.

١٥  الخميس ٢٦ جمادى األولى 1438 هـ - 23 فبراير 2017 م 

إقبال الزّوار على المعرض
يتحسن كل يوم خصوصاً في المساء

حسين الماجد مدير عام دار الماجد للمجوهرات:
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