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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

مــعــرض  شـــهـــد   :] ـ  الـــــدوحـــــة 
إقباالً  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
أحدث  عــرض  بفضل  كبيراً  جماهيرياً 
الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة والـــــــذي تــســتــمــر 
فــعــالــيــاتــه حــتــى ٢٥ فــبــرايــر الـــجـــاري، 
 ٤٠٠ مـــــن  أكـــــثـــــر  ــــمــــعــــرض  ال ويـــــضـــــم 
من  عــالمــة تــجــاريــة عــبــر ٤٠ عـــارضـــاً 
بيوت  مــن  عـــدد  بينها  مــن  بـــلـــدان،   ١٠
منها  المرموقة  القطرية  المجوهرات 
ــــــفــــــردان، مـــجـــوهـــرات  مــــجــــوهــــرات ال
مجموعة  المفتاح،  مجوهرات  الماجد، 
والساعات،  للمجوهرات  علي  بن  علي 
األزرق  الصالون  األميرية،  المجوهرات 

وفيفتي ون إيست.
 كــمــا تـــقـــّدم نــســخــة هــــذا الـــعـــام من 
الــــمــــعــــرض مـــنـــّصـــة رئـــيـــســـيـــة أعـــــدت 
خصيصاً لعرض المجوهرات والساعات 
لملكية  الــعــائــدة  الــفــريــدة  االســتــثــنــائــيــة 
خـــاصـــة والــــتــــي لــــم يـــتـــم عـــرضـــهـــا فــي 

الدوحة من قبل.   
للساعات  الــدوحــة  مــعــرض  ويُــنــظــم   
العامة  الهيئة  قبل  مــن  والــمــجــوهــرات 

ــلــســيــاحــة حـــيـــث تـــتـــعـــاون مــــع شــركــة  ل
«أوديتوار» لمنح الزوار تجربة حصرية 
واألنــاقــة  األصــيــلــة  الضيافة  بين  تجمع 

العصرية.
 ويــــوفــــر شــــركــــاء مـــعـــرض الـــدوحـــة 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات لـــهـــذا الــعــام  ل
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة وفــنــدق 
أســعــاراً  للمسافرين  الــدوحــة  شانغريال 
مخّفضة الستكشاف المعرض واالطالع 
على التجارب الغنية التي توفرها قطر.

ــــضــــن مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة  ــــحــــت  وي
المواهب   ٢٠١٧ والساعات  للمجوهرات 
الــقــطــريــة الــنــاشــئــة، فــي مـــبـــادرة تطلق 
ــــــــى لــتــتــيــح لــلــمــصــّمــمــيــن  لـــلـــمـــرة األول
الــقــطــريــيــن الـــواعـــديـــن الــتــألــق واإلبـــــداع 
فـــي مــعــرضــهــم الــــخــــاص. والـــمـــواهـــب 
الـــــقـــــطـــــريـــــة الـــــمـــــشـــــاركـــــة هـــــــــي: نـــــور 
العطية   فــجــر   ،«Noudar» ـــفـــردان  ال
(غــادة  البوعينين  غــادة   ،«Trifoglio»
 ،«Hairaat» البوعينين)، ندى السليطي
سارة  نــوف»،  «مجوهرات  المير  نــوف 

الحمادي «سارة آند كو».

إقبال كبير على معرض المجوهرات والساعاتإقبال كبير على معرض المجوهرات والساعات
تستمر فعالياته حتى ٢٥ فبراير الجاري
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متابعة - محمد السيد محمد:
المفتاح  عبدالرحمن  السيد  قـــال 
مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ــــدوحــــة  ال مــــعــــرض  إن  الــــمــــفــــتــــاح: 
للمجوهرات والساعات استطاع خالل 
أن  المتتالي  االنــعــقــاد  مــن  عــامــاً   ١٤
يُشكل قطاعاً عريضاً من الزوار الذين 
لمتابعة  بشغف  عــام  كــل  ينتظرونه 
الشركات  بها  تأتي  التي  معروضاته 
ـــــه أحــد  الــعــربــيــة وهـــــذا فـــي حـــد ذات
الدوحة،  لمعرض  الكبيرة  المكاسب 
ولــذلــك عــقــب افــتــتــاح الــمــعــرض بــدأ 
يوم  بعد  يوماً  ويــزداد  يتدرج  اإلقبال 
وهذا أمر طبيعي في األيام األخيرة 
تزداد كثافة الحضور، وهذا أمر اعتدنا 
عليه منذ بداية المعرض وهذا شأن 
كل المعارض. وأضاف المفتاح قائالً: 
مــن األمــــور الحسنة الــتــي جاء  أيــضــاً 
بها المعرض زيــادة ثقافة معلومات 
عــالــم الــســاعــات والــمــجــوهــرات لــدى 
هناك  أصبح  حتى  المعرض  جمهور 
اقتناء  على  يعملون  محترفون  هــواة 
الثمن  غالية  والمجوهرات  الساعات 
ذاتـــه  حـــد  فـــي  وهــــذا  لقيمتها  نـــظـــراً 
تـــطـــور جـــديـــد فـــي مــفــاهــيــم الــنــاس 
استطاع معرض الدوحة أن يدعمها 
ويــطــورهــا. ومــضــى الــمــفــتــاح قــائــالً: 
تجارة  من  طّور  الدوحة  معرض  إن 
ـــســـاعـــات والـــمـــجـــوهـــرات وجــعــلــنــا  ال
نــبــحــث دائـــمـــاً عـــن الــجــديــد فـــي هــذا 
الصدد، حيُث نقوم بزيارة المعارض 
الخارجية ونزور الشركات المصنعة 
أن  أجــل  من  الصفقات  معها  ونعقد 
تــأتــي بــمــاركــات جــديــدة ومــوديــالت 

حديثة نعرضها خالل انعقاد معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات.

معرض  أن  إلـــى  الــمــفــتــاح  وأشـــــار 
الـــدوحـــة اســتــطــاع أن يــجــذب بــقــوة 
وهــذا  المصنعة  العالمية  الــشــركــات 
في حد ذاتــه من إنــجــازات المعرض 
وفوائده، كون أن تأتي هذه الشركات 
وتشارك من خاللنا أعتقد أنه مكسب 
نجاحات  فــي  شــك  بــال  يساهم  كبير 
الــمــعــرض وهـــي كــثــيــرة ومــتــعــددة. 
لــذلــك كــلــه كــانــت نــجــاحــات معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات وهي 

تزداد عاماً بعد عام.
ونّوه المفتاح قائالً: إن استمرارية 
المعرض والوصول إلى هذه الصورة 
الــمــضــيــئــة، أعــتــقــد أنــــه أكـــبـــر نــجــاح 
لــلــمــعــرض، وعـــلـــى أي حــــال أتــوقــع 
خالل األيام القليلة القادمة أن يحقق 
الــمــعــرض الــمــزيــد مـــن الــنــجــاحــات 

وسط حضور كثيف من زواره.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات وصل إلى مكانة مرموقة بين المعارض الدوليةمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات وصل إلى مكانة مرموقة بين المعارض الدولية
عبدالرحمن المفتاح:

ــــــة األســــــــبــــــــوع ــــــاي ــــــه ـــــة ن ـــــل ـــــط ـــــــرض خــــــــــــالل ع ـــــــع ـــــــم ــــــى ال ــــــل ـــــــــع زيـــــــــــــــــادة اإلقــــــــــبــــــــــال ع ـــــــــوق أت



األذواق ـــــــة  ـــــــاف ك ـــــــي  ـــــــرض ت ـــــة  ـــــوع ـــــن ـــــت م ــــة  ــــل ــــي ــــك ــــش ت ـــــــرح  ـــــــط ت ـــــكـــــيـــــة  ـــــمـــــل ال مــــــــجــــــــوهــــــــرات 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحقق طموح الزوار والزبائن
أحمد الكواري:
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عطلة نهاية األسبوع ستشهد 
حضوراً  كثيفاً من الجمهورحضوراً  كثيفاً من الجمهور

متابعة - محمد السيد محمد

أكـــــد الـــســـيـــد أحـــمـــد الــــكــــواري 
رئيس مجلس إدارة المجوهرات 
الماضيين  اليومين  أن  الملكية 
مــن الــــدورة الــــ ١٤ مــن معرض 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
تدريجياً  يـــزداد  اإلقــبــال  الحظنا 
مــن الـــزوار ونتوقع خــالل األيــام 
نهاية  عطلة  وخصوصا  القادمة 
كثيفا.  اإلقبال  يكون  أن  األسبوع 
هكذا تعودنا من معرض الدوحة 
فعقب  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
االفــتــتــاح يــبــدأ الــــزوار يــأتــون إلــى 
يــزداد  يــوم  بعد  ويــومــا  المعرض 
ــتــمــنــاه ألن  اإلقــــبــــال وهــــــذا مــــا ن
الجمهور في اعتقادي أنه أحد بل 
أهم أسباب نجاح المعرض وهو 
بجلب  نــقــوم  يجعلنا  الـــذي  أيــضــاً 
والمجوهرات  الساعات  ماركات 
لعرضها  المصنعة  الشركات  من 
بــالــمــعــرض كــذلــك الــجــهــود التي 
تبذلها الجهات المنظمة من أجل 

إخــــراج الــمــعــرض بــهــذه الــصــورة 
الـــرائـــعـــة مـــن أجــــل الـــــــزوار. إذن 
المعرض  لهذا  الرئيسي  المحرك 
هــــو جـــمـــهـــور الــــــــزوار وبــالــتــالــي 
حضوره أمر مهم للغاية ألنه هو 
الذي يبث الحراك في المعرض.

أن  الـــــــــــكـــــــــــواري  وأضـــــــــــــــــاف 
هــذا  فــي  للمشاركة  اســتــعــداداتــنــا 

الــمــعــرض تــركــز بــشــكــل أســاســي 
جلب  األول  هامين  أمرين  على 
مـــــاركـــــات جــــديــــدة ومــــوديــــالت 
حديثة، وإعداد ديكورات مميزة 
ثــم يبقى األمـــر الـــذي يــزيــد من 

نــجــاح الــمــعــرض وهــو حضور 
ونتوقع  الــزائــريــن  جــمــهــور 

منهم حضورا مكثفاً مثل 

كـــل عـــام حــتــى يـــــزداد الــمــعــرض 
لقد  أقــول:  أن  أحــب  وهنا  تألقا، 
عـــودنـــا جــمــهــور الــمــعــرض على 
أن  منذ  المعرض  بهذا  اهتمامه 
يــتــوج كافة  بـــدأ وحــضــوره طــبــعــاً 
الجهود التي بذلت بالنجاح معناه 
أن هناك تجاوبا من الزوار. على 
أيـــة حـــال نــتــوقــع األيــــام الــقــادمــة 
حـــــضـــــورا كـــثـــيـــفـــا مـــــن الـــــــــزوار، 
هـــذا مـــن نــاحــيــة، كــذلــك أصــبــح 
للمجوهرات  الــدوحــة  لــمــعــرض 
والــــســــاعــــات جـــمـــهـــور يـــأتـــي مــن 
أيضاً  وهذا  التعاون  مجلس  دول 
يضاف إلى نجاح معرض الدوحة 

ونأمل أن تزداد هذه المشاركة.
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحظى باهتمام عالميمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحظى باهتمام عالمي
رئيس مجلس إدارة مجوهرات فرساي.. حسن يوسف الجابر:

ـــا ـــن ـــالئ ـــم ـــــــات ع ـــــــب ـــــي رغ ـــــّب ـــــل ـــــــا ي ـــــكـــــل م ــــــل ب ـــــــاي حــــــاف ـــــــرس ــــــاح مــــــجــــــوهــــــرات ف جــــــن

متابعة - محمد السيد محمد:

رئيس  الجابر  يــوســف  حسن  السيد  قــال 
إن  فــــرســــاي  مـــجـــوهـــرات  إدارة  مــجــلــس 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في 
دورته الـ ١٤ يفاجئنا دائماً بالنظام واإلعداد 
والترتيب الذي يجعله محط أنظار الجميع 
مصاّف  في  وأصبح  والخارج،  الداخل  في 
إليها  ينظر  التي  الدولية  المعارض 
المستويات،  كافة  على  باهتمام 
هــذه  يحقق  أن  بــغــريــب  ولــيــس 
وأهمها  المتتالية،  الــنــجــاحــات 
واإلعــداد  االستمرارية  وأبرزها 
عن  فضالً  الرائعين،  والتنظيم 
به  العالمية  الــشــركــات  إعــجــاب 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة، 
الــزّوار  باهتمام  يحظى  وأيضاً 
الذين تزداد أعدادهم عاماً بعد 
عــــام، وهــــذا مــن أبــــرز سمات 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 

والساعات.
وأضـــــاف الــجــابــر إن الــيــومــيــن 

الــمــاضــيــيــن كــــان اإلقـــبـــال عــلــى الــمــعــرض 
وأتــوقــع زيــادة اإلقــبــال ابــتــداًء من  متوسطاً 
بداية العطلة األسبوعية واأليام األخيرة من 
يفضل  من  هناك  أن  خصوصاً  المعرض، 
أن يأتي إلى المعرض في البداية لمشاهدة 
المعروضات، أما قرار الشراء فيتّم اتخاذه 
وصل  قد  يكون  أن  بعد  األخيرة  األيــام  في 

إلى قناعة لما يرغب في شرائه.
ومضى الجابر قائالً إن جناح ومجوهرات 
فرساي يضم نخبة من الماركات المتميزة 
الحديثة  واألطـــقـــم  الــحــديــثــة  والــمــوديــالت 
والـــكـــالســـيـــك، فــنــحــن مـــن خــــالل خــبــرتــنــا 
المتراكمة في السوق القطري نقوم بعرض 
فنحن  الزبائن،  الـــزّوار  أذواق  يلبي  ما  كل 
نــبــحــث عـــن كـــل مـــا يـــرضـــي أذواق  دائـــمـــاً 
الــزبــائــن، خــاصــة أن مــجــوهــرات فــرســاي 
دائماً  يبحث  متخصص  عمل  فريق  لديها 

على الجديد والمفيد.



ـــم ـــي ـــم ـــص ـــت ـــــز فـــــــي ال ـــــي ـــــم ـــــت ــــــــه.. اإلبـــــــــــــــــداع وال ــــــــوري ــــــــون ــــــت ه ــــــان ســـــــاعـــــــات س

ً معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يمثل مكانة مرموقة عالميا
حصرياً في جناح الماسة الزرقاء.. سعود أحمد العمادي:

٥  األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م 

متابعة- محمد السيد محمد:

أّكد السيد سعود أحمد العمادي أن الماسة الزرقاء 
للساعات والمجوهرات تحرص دائماً على المشاركة 
كل عام في هذا الحدث الضخم والكبير لمعرض 
على  منها  حرصاً  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
التواجد في كافة المناسبات الهامة لتواصل مسيرة 
وتقديم  الــكــرام  زبائنها  رغبات  تلبية  في  نجاحها 
كل ما هو جديد وجميل ومتميز في عالم الساعات 
والزبائن  الكرام  وعمالئها  لمحبيها  والمجوهرات 

الباحثين عن الفخامة والذوق الرفيع.
وأضاف سعد أحمد العمادي إن معرض الدوحة 
ال  مرموقة  مكانة  يمثل  والــســاعــات  للمجوهرات 

مثيل لها بين المعارض الدولية.
للتميز  رمـــــزاً  هــونــوريــه  ســانــت  ســاعــات  تعتبر 
وتمتلك مجموعة من أروع الساعات العالمية، حيث 
نيويورك،  بـــاري،  العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  تتواجد 
العالم،  دول  مختلف  من  وغيرها  ودبــي  طوكيو، 
تتميز ساعات سانت هونوريه باإلبداع والتميز في 

ساعات  تــركــت  ولــقــد  التصميم، 
حقيقية  بصمة  هــونــوريــه  ســانــت 

متميزة في عالم الساعات:
والــرجــال،  للنساء  مــتــوفــرة  وهـــي 

وهي نموذج جديد يعكس ثقافة صناعة 
الــســاعــات بــتــنــاوب خـــاص داخـــلـــي، إنها 

معجزة فــي عــالــم الــســاعــات الــراقــيــة ذات 
الكفاءة العالية وذات السوار الرائع، واعتمدت 

في تصميماتها على أنفس المعادن المستخدمة 
في صناعة الساعات، ساعات سانت هونوريه اسم 

يحمل معنى التميز، إنها ساعات استثنائية، وهي 
الــســاعــات،  صناعة  عــالــم  فــي  األول  الــتــحــدي  بحق 
والرقي،  التميز  عالم  في  بعيداً  تبحر  ساعات  إنها 
تلك المجموعة من الساعات متوافرة اآلن بأحدث 
من  الكثير  على  وتحتوي  الحصرية  التصميمات 

المميزات المدهشة بتوقيع فرنسي.
ـــأدق  إن ســـاعـــات ســـانـــت هـــونـــوريـــه مــهــتــمــة ب
في  والرائعة  التقنية  الطرق  وبــأحــدث  التفاصيل 

عالم الساعات.
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افتتاح المعرض في وقت مبكر أتاح الفرصة لزوار المعرضافتتاح المعرض في وقت مبكر أتاح الفرصة لزوار المعرض
رئيس مجلس اإلدارة علي الخلف:

األذواق ـــــــة  ـــــــاف ك ـــــــرضـــــــي  ت ــــــــة  ــــــــع واس ــــة  ــــل ــــي ــــك ــــش ت ـــــــطـــــــرح  ت والــــــــمــــــــجــــــــوهــــــــرات  األذواقالــــــتــــــحــــــف  ـــــــة  ـــــــاف ك ـــــــرضـــــــي  ت ــــــــة  ــع

نأمل أن يحافظ المعرض 
على معدالت عالية من 
اهتمام الزوار والزبائن

متابعة - محمد السيد محمد:

أكد السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة 
التحف والمجوهرات أن اليومين الماضيين من 
افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 
الــذي تم في وقــت مبكر أتــاح لـــزوار المعرض 
عقب  المعرض  بــزيــارة  ويقوموا  يستفيدوا  أن 
فترة االفتتاح األمر الذي شهد زخماً من حضور 
المعرض بهدف التعامل في اليوم الثاني الرتياد 
المعرض والبحث عن ما هو مطلوب واالهتمام 
أن  على  يشجع  الــذي  الجيد  الطقس  أن  كما  به 
تكون الحركة في نهاية األسبوع هي األكثر فمن 
الحظنا  الماضية  السنوات  في  خبرتنا  خــالل 
أن الــمــعــرض يــشــهــد إقـــبـــاالً كــثــيــفــاً مـــع بــدء 
العطلة األسبوعية حيث تأتي األسر لزيارة 
المعروضات،  ومشاهدة  المعرض 
خصوصاً أن المعرض يحرص 
تكون  أن  على  عـــام  كــل 
الـــمـــعـــروضـــات في 
أبهى صورة.

وأضاف الخلف قائالً نأمل أن يحافظ معرض 
معدالت  على  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
عالية من االهتمام من قبل الزوار والزبائن وأن 
يحقق المزيد من النجاحات خاصة أن معرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات اســتــطــاع أن 
يحقق نجاحات متتالية بدليل قناعة الشركات 
الشركات  وهــذه  مشاركاتها  بمواصلة  العالمية 
فوائد  فيه  تر  لم  إذا  أخــرى  حسابات  لها 

أعتقد إنها ال تشارك، على أي حال أتوقع 
أن يواصل المعرض نجاحاته ويتأكد ذلك 
خــالل األيــــام القليلة الــقــادمــة ألنــه عــادة 
يشهد المعرض حضوراً مكثفاً من خالل 

األيـــام األخــيــرة حيث إن هــنــاك بعض 
األيــام  إلــى  مشترياته  يــؤجــل  الــزبــائــن 

األخـــيـــرة بــعــد رحــلــة بــحــث في 
أجنحة المعرض.

نأمل أن يحافظ المعرضمل أن يحافظ المعرضنأم
منعلع على معدالت عالية منلى معدالت عالية من لىمعدالتعالية
لزبائنههتمام الزوار والزبائناه و ر لزو ئهتمام زب ر ز والزبااهتم الزوار زبائهتمام وا ر زو ا م اهتمام الزوار والزبائنهتم

محمد السيد محمد: م- متابعة 

أكد السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة
الماضيين من التحف والمجوهرات أن اليومين
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات،  افتتاح
الــذي تم في وقــت مبكر أتــاح لـــزوار المعرض
عقب المعرض  بــزيــارة  ويقوموا  يستفيدوا  أن 
فترة االفتتاح األمر الذي شهد زخماً من حضور 
المعرض بهدف التعامل في اليوم الثاني الرتياد
المعرض والبحث عن ما هو مطلوب واالهتمام 
أن  على  يشجع  الــذي  الجيد  الطقس  أن  كما  به 
تكون الحركة في نهاية األسبوع هي األكثر فمن
الحظنا الماضية  السنوات  في  خبرتنا  خــالل 
بــدء أن الــمــعــرض يــشــهــد إقـــبـــاالً كــثــيــفــاً مـــع

ي

العطلة األسبوعية حيث تأتي األسر لزيارة 
المعروضات، ومشاهدة  المعرض 
خصوصاً أن المعرض يحرص 
تكون أن  على  عـــام  كــل 
الـــمـــعـــروضـــات في
أبهى صورة.

وأضاف الخلف قائالً نأمل أن يحافظ معرض
معدالت على  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
عالية من االهتمام من قبل الزوار والزبائن وأن
يحقق المزيد من النجاحات خاصة أن معرض
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات اســتــطــاع أن
يحقق نجاحات متتالية بدليل قناعة الشركات
الشركات وهــذه  مشاركاتها  بمواصلة  العالمية 
فوائد فيه  تر  لم  إذا  أخــرى  حسابات  لها 

أعتقد إنها ال تشارك، على أي حال أتوقع 
أن يواصل المعرض نجاحاته ويتأكد ذلك 
خــالل األيــــام القليلة الــقــادمــة ألنــه عــادة
يشهد المعرض حضوراً مكثفاً من خالل 

م

األيـــام األخــيــرة حيث إن هــنــاك بعض
األيــام إلــى  مشترياته  يــؤجــل  الــزبــائــن 

األخـــيـــرة بــعــد رحــلــة بــحــث في 
أجنحة المعرض.

للفخامة عنوان
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مجوهراتنا تخضع لمعايير وتصنيف معهد جي آي إيهمجوهراتنا تخضع لمعايير وتصنيف معهد جي آي إيه
مريم علي الخلف:

قـــــطـــــري ريـــــــــــــــال  ــــــن  ــــــي ــــــالي م  ٦ بـــــقـــــيـــــمـــــة  ــــــــــادر  ــــــــــن ال ــــــــــرد  ــــــــــزم ال مـــــــــن  ـــــــــداً  عـــــــــق نــــــــعــــــــرض 

متابعة- محمد السيد محمد:

قـــــالـــــت مـــــريـــــم عــــلــــي الـــخـــلـــف 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــوهــرات 
ــــمــــجــــوهــــرات «أتـــــس  ـــتـــحـــف وال ال
أنـــــد جـــيـــمـــس» إنـــنـــا نـــحـــرص كــل 
عـــام أن نــأتــي بــمــنــتــجــات جــديــدة 
األولــى  وبــالــدرجــة  عندنا  والــمــهــم 
وتميز  األلــمــاس  وجـــودة  الــنــوعــيــة 
الــتــصــامــيــم  تـــكـــون  وأن  الــصــنــعــة 
استراتيجية  هذه  ونــادرة،  فريدة 
ودائــمــاً  أبـــداً  تتغير  ال  لــديــنــا  ثــانــيــة 
نــفــرض شـــروطـــاً صـــارمـــة لــقــبــول 
ـــمـــجـــوهـــرات والـــقـــطـــع الــثــمــيــنــة  ال
معهد  لمعايير  تخضع  وجميعها 
فــي  والـــمـــتـــخـــصـــص  إيـــــه  آي  جــــي 
معايير ومواصفات ودرجة نوعية 

األلماس.
جئنا  لقد  قائلة  مريم  وأضافت 
فرنسية  بــمــجــوهــرات  الــعــام  هـــذا 
وإيــــطــــالــــيــــة وهـــــونـــــج كــــونــــج كــمــا 
تـــشـــارك مــعــنــا شـــركـــة مـــن الــهــنــد 
زمــرد  عقد  لديها  الــشــركــة  وهـــذه 
٦ ماليين ريال قطري  تبلغ قيمته 

لدينا. النادرة  القطع  من  ويعتبر 
جـــنـــاح  أن  مــــريــــم  وأوضـــــحـــــت 
آرتـــــس أنــــد جــيــمــس يــشــهــد دائـــمـــاً 
اللؤلؤ  عــلــى  كــبــيــراً  إقــبــاالً  عــام  كــل 
به  أتينا  الــذي  الطبيعي  البحريني 
مــن الــبــحــريــن وهــــذا الــنــوع يــعــول 
القطريين  وغير  القطريون  عليه 

اللؤلؤ  أنــواع  أجــود  مــن  يعتبر  ألنــه 
الثانية  عن  تختلف  منه  قطعة  كل 

المائة. في  مائة  طبيعي  ألنه 
آرتس  أن  إلى  مريم  وأشــارت 
الحرص  كل  تحرص  جيمس  اند 
أنــــــواع  أجـــــــود  تـــجـــلـــب  أن  عـــلـــى 
الكريمة  واألحجار  المجوهرات 
حيث  من  أولى  درجة  وجميعها 
من  زبائننا  عاهدنا  ألننا  النقاء 
على  نــحــافــظ  أن  عــلــى  عــامــاً   ٤٠
وتميز  الصنعة  ونظافة  الجودة 
الــتــصــامــيــم وبــالــتــالــي أتـــى إلــيــنــا 
بأنهم  مطمئنون  وهــم  عمالؤنا 
وأرق  أفــخــم  عــلــى  ســيــحــصــلــون 

المجوهرات. أنواع 

ررييــــــــ ــــــنن  ــــــــــيي ــــــاليي م ٦ بببـــــقــــــــييـــــــممـــــة ـااددرررررر 

اللؤلؤ  واع 
الثانية  عن 

ائة.
آرتس أن 
الحرص
أنــــــواع ود 
الكريمة
حيث من 
من ائننا 
على فــظ 
وتميز ة 
تـــى إلــيــنــا
بأنهم ون 
وأرق خــم 



ــتــي تلبي شــغــف عمالئنا وزوار المعرض ـــادرة ال ـــن ــوق الــقــطــري بالقطع الثمينة وال ــس ــثــري ال ــمــاجــد: ن أحــمــد ال

Portugieser Perpetual Calendar زّين معصمك بألق فريد بإبداع ساعة
القمر يمارس جاذبية جديدة.. حصرياً مجوهرات الماجد

كتب - محمد العشري:

أكد أحمد الماجد رئيس مجلس مجوهرات 
الماجد أن المعرض في نسخته الرابعة عشرة 
المتخصصة  المعارض  كبار  وسط  اسمه  رسخ 
الخبرات  كــل  بعد  والــســاعــات  المجوهرات  فــي 
الـــتـــي اكــتــســبــهــا وانــعــكــســت عــلــى ثــقــة وحـــرص 
كــبــار مصنعي عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
بل  قطر  في  وكالئهم  خــالل  من  التواجد  على 
وأصــبــح واجــهــة هــامــة الســتــعــراض أحـــدث ما 
لديهم من إبــداعــات، والحمد هللا فقد استطاع 
جــنــاح مــجــوهــرات الــمــاجــد بفضل فــريــق عمله 
الذي يضم مجموعة من الخبراء اختيار أفضل 
طموحات  تخاطب  والــتــي  التجارية  الــعــالمــات 
وعمالء  عامة  بصفة  المعرض  زوار  ورغــبــات 
دعمنا  مما  خاصة،  بصفة  الماجد  مجوهرات 
فــي إثــــراء الــســوق الــقــطــري والــمــعــرض بأفضل 
األطروحات وأحدثها بل هناك عالمات كثيرة 

تطرح قطعاً ثمينة ونادرة.
 Portugieser Perpetual، عكست  لطالما 
Calendar مجموعة الذكرى السنوية الجديدة 
للعام ٢٠١٥، زّود كّل من إصداري ساعة يظهر 
على أحدهما قمران، وعلى اآلخر قمر واحد، 

ووظــائــفــهــمــا الــتــســع، 
بــحــركــات من 

صــــــنــــــع 
الـــــدار، 
مـــــــــن 

أي  دار  صــنــع  مــن   ٥٢٠٠٠ مــعــايــرة  مــجــمــوعــة 
ذات  الــســاعــة  أّن  بــالــذكــر  والــجــديــر  ســـي.  دبليو 
من  عــدد  بفضل  باتت   ٥٠٣٤ المرجعي  الــرقــم 
إلى  تصميمها  في  أقــرب  المتواضعة  التغييرات 
وأناقة.  رصانة  أكثر  انطباًعا  تترك  فنية  تحفة 
وكما  ســاعــات،  مجموعة  مــن   Portugieser،
في  غارًقا  الممتلئ  القمر  كــان  األساطير  تقول 
الغموض وأرًضــا خصبة لألساطير. كما 
نجد أّن أشخاًصا كثراً يعتقدون 
بأّن له تأثيًرا عليهم، حيث 
تــقــيــم ثــقــافــات عــديــدة، 
ـــا هـــــذا،  ـــومـــن ــــى ي حــــّت
خاصة  احــتــفــاالت 
في ليالي البدر. 
والمسّلم به 
فـــي هــذا 
اإلطــار 

المد  حــركــة  عــلــى  تسيطر  الــقــمــر  جــاذبــيــة  أّن 
والجزر، ولها بالتالي تأثير حقيقي على كوكبنا 
 Calendar ذات  وفـــي  حــيــاتــنــا.  وعــلــى  األرض 
Portugieser Perpetual ذات القمرين «الرقم 
 Portugieser Perpetualو  »  ٥٠٣٤ المرجعي 
Calendar، الموديالت الجديدة كالقمر الواحد 
«الرقم المرجعي ٥٠٣٣ «، ال يشّكل عرض أطوار 
القمر المحور البصري للقرص وحسب، بل هو 
أيًضا العنصر الفني األبرز لساعة ممّيزة تُختصر 

فيها براعة الدار
مجال  فــي  الفائقة 
صـــنـــاعـــة الــــســــاعــــات، 
ـــــر بــــالــــذكــــر  ـــــجـــــدي ال
الـــدائـــم  الـــعـــرض  أّن 
ألطـــــــوار الـــقـــمـــر هو 
أحد أروع التصاميم 
ـــــــي تـــصـــنـــعـــهـــا  ـــــــت ال

دّقته  لمستوى  نــظــًرا  سّيما  ال  شــافــهــاوزن،  دار 
اليد  ســاعــات  مجال  فــي  الفريد 

الميكانيكية، إذ إّن أجياًال من 
صـــّنـــاع الــســاعــات أُحــبــطــت 
في سعيها لتصنيع عرض 
ألطوار القمر يعكس دورة 
التي  األرض،  حــول  القمر 
و١٢  يــــوًمــــا   ٢٩ تــســتــغــرق 

ساعة و ٤٤ دقيقة و٣ ثواٍن، 
بــاســتــخــدام نــظــام الــعــجــالت 

المسّننة في الساعة. فالعرض 
ساعات  في  القمر  لمراحل  التقليدي 

خالل  التصحيح  إلــى  يحتاج  الميكانيكية  الــيــد 
فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة نــســبــًيــا، وكــــان كيرت 
كالوس، كبير صانعي الساعات في دار أي دبليو 
الدائم  التقويم  صّمم  والـــذي  شــافــهــاوزن،  ســي 
الثمانينيات  منتصف  في  نجح  قد  للدار،  األول 
في تقليص الفرق بين مسار القمر المصّغر في 
العرض ومسار القمر الفعلي إلى يوم واحد فقط 
لم  باهًرا  إنجاًزا  ذلك  وكــان  عاًما.  كل ١٢٢  في 
يتّم التفّوق عليه إّال في العام ٢٠٠٣ مع إدخال 
معايرة٥٠٠٠ الكبيرة، فبفضل حجمها الكبير، 
المسّننة  القمر  أطـــوار  عجالت  نقل  نسبة  باتت 
إلى  الــعــرض  يحتاج  لــن  ذلـــك،  وبنتيجة  أكــبــر، 

التصحيح إّال بفارق يوم واحد بعد ٥٧٧٫٥ سنة.
دشنت IWC أحدث أطروحاتها المستوحاة 
من القمر والنجوم 
الــــــــــــــــمــــــــــــــــزّودة 
بقمرين (الرقم 
المرجعي ٥٠٣٤ 
)، تبّين مرحلُة 
الــقــمــر وصـــور 
منعكسة حالَة 
الـــــقـــــمـــــر فـــي 
كـــّل من 

نــــــــصــــــــفــــــــي 
 Portugieser

في   Perpetual Calendar
والجنوبي.  الشمالي  األرضــيــة  الــكــرة  ساعة 

هــــذا اإلنـــجـــاز الــعــبــقــري هـــو أيـــًضـــا مـــن ابــتــكــار 
مهندسي دار أي دبليو سي الذين وضعوا نصب 
أعينهم هدف منح أصحاب الساعة جنوب خط 
نحو  على  القمر  مراحل  رؤيــة  إمكانية  االستواء 
ال  األولــــى،  وللمرة  يشاهدونه.  مــا  مــع  متوافق 
يتضّمن هذا الموديل عرض العّد التنازلي لأليام 
مصّممي  إّن  إذ  القمر،  اكتمال  حتى  المتبقية 
الساعة آثروا تحويل نافذة العرض الصغيرة التي 

مرّصعة  ليلية  سماء  إلــى  القمرين،  تتضّمن 
بــالــنــجــوم مــن نــفــس لـــون الــقــرص الكبير، 

لو  كما  والــنــجــوم  القمر  يظهر  بحيث 
ومن  متناٍه.  ال  فضاء  في  تطفو  أنها 
الممّيزات األخرى للتصميم الجديد، 
إدخــال دائــرة الدقائق التي في شكل 

ساعات  في  المعهودة  حديدية،  سكة 
مجموعة ما يقّرب هذا الموديل من حيث 

ال  األساسي.  الكالسيكي  الموديل  من  الشكل 
بّد من اإلشارة أيًضا إلى أّن القرص يبدو أكثر 

Portugieser، توازنًا وأناقة بما أّن
اللون  من  واألسبوع  التاريخ  عرض  نافذتي 
عينه. أّما بالنسبة إلى الموديل ذي القمر الواحد 
عليه  تطرأ  فلم   ،»  ٥٠٣٣ المرجعي  «الــرقــم 
التعديالت  بعض  باستثناء  بارزة،  تغييرات  أّي 
الطفيفة على التصميم، إّال أّن الزجاج األمامي 
المقّوس الحافة يقّلل االرتفاع البصري للعلبة.

القمر  دورات  الـــدائـــم  الــتــقــويــم  يُــظــهــر  وال 
والساعات  والدقائق  الثواني  أيًضا  بل  وحسب، 
أربعة  في  والسنة  والشهر  والــيــوم  والتاريخ 

أرقام.

تلبي شــغــف عمالئنا وزوار المعرض
دّقته  لمستوى  نــظــًرا  سّيما  ال  هــاوزن، 

اليد  ســاعــات  مجال  ي
ية، إذ إّن أجياًال من 

ي

ـســاعــات أُحــبــطــت 
ن جي إن إ ي

ها لتصنيع عرض 
قمر يعكس دورة 
التي  األرض،  حــول 
و١٢ يــــوًمــــا  ٢ ٢٩ رق

٣ دقيقة و٣ ثواٍن،  ٤٤ و
خــدام نــظــام الــعــجــالت 

في الساعة. فالعرض  ية
ساعات  في  القمر  لمرراحل  دي 

خالل  التصحيح  إلــى  يحتاج  لميكانييكية 
زمــنــنــيــة قــصــيــرة نــســبــًيــا، وكــــان كيرت  ت
صانعي الساعات في دار أي دبليو  س، كبيرر
الدائم  التقويم  صّمم  والـــذي  شــافــهــاووزن، 
الثمانينيات  منتصف  في  نجح  قد  للدار،  ل 
تقليص اللفرق بين مسار القمر المصّغر في 
واحدفقط إل ل

نــــــــصــــــــفــــــــي 
Portugieser

في   Perpetual Calendar
الشما األرضــيــة  الــكــرة  والجنوبي. ساعة  مالي 
و أيـــًضـــا مـــن ابــتــكــار هــــذا اإلنـــجـــاز الــعــبــقــري هـــو
لذين وضعوا نصب مهندسي دار أي دبليو سي ال
 الساعة جنوب خط أعينهم هدف منح أصحابا
مراح رؤيــة إمكانية ا ت نحو اال على  القمر  حل 

وأناقة.  رصانة  أكثر
وكما  ســاعــات،  وعة 
في  غارًقا  الممتلئ  ر 
صبة لألساطير. كما 
خاًصا كثراً يعتقدون 
 تأثيًرا عليهم، حيث 
م ثــقــافــات عــديــدة، 
ـــا هـــــذا،  ـــومـــن ــــى ي حــــّت
خاصة  احــتــفــاالت 
في ليالي البدر. 
والمسّلم به 
فـــي هــذا 
اإلطــار 

Portugieser Perpetualو  »  l ٥٠٣٤ المرجعي
Calendar، الموديالت الجديدة كالقمر الواحد
٣«الرقمالمرجعي٥٠٣٣ «، ال يشّكل عرضأطوار
القمر المحور البصري للقرص وحسب، بل هو
أيًضا العنصر الفني األبرز لساعة ممّيزة تُختصر

فيها براعة الدار
مجال  فــي  الفائقة 
صـــنـــاعـــة الــــســــاعــــات، 
ـــــر بــــالــــذكــــر  ـــــجـــــدي ال
الـــدائـــم الـــعـــرض  أّن 
ألطـــــــوار الـــقـــمـــر هو 
أحد أروع التصاميم
ـــــــي تـــصـــنـــعـــهـــا  ـــــــت ال

ع م ي م
معايرة٥٥٠٠٠ الكبيرة، فبفضل حجمها الكبير،
المسّننة القمر  أطـــوار  عجالت  نققل  نسبة  باتت 
إلى الــعــرض  يحتاج لــن ذلـــك،  وبنتيججة  أكــبــر، 

٥التصحيح إّال بفارق يوم واحد بعد ٥٧٧٫٥ سنة.
IWWC أحدث أطروحاتها المستوحاة دشنت
من القمر والنجوم
الــــــــــــــــمــــــــــــــــزّودة
بقمرين (الرقم
٤المرجعي ٥٠٣٤
)، تبّين مرحلُة

ي

الــقــمــر وصـــور
منعكسة حالَة
الـــــقـــــمـــــر فـــي
كـــّل من

 العد التنازلييتضمن هذا الموديل عرضا
القمر اكتمال  حتى  مصالمتبقية  إّن  إذ  ر، 
رض الصغيرالساعة آثروا تحويل نافذة العر
سماء إلــى  القمرين،  مرّصتتضّمن  ليلية  ء 
قــرص الكبيربــالــنــجــوم مــن نــفــس لـــون الــق
والــنــجــو القمر  يظهر  لوبحيث  كما  وم 
متنا ال  فضاء  في  تطفو  ومن أنها  اٍه. 
الجديد، الممّيزات األخرى للتصميم

ٍ

في شكلإدخــال دائــرة الدقائق التي ف
في المعهودة  حديدية،  ساعاتسكة  ي 
وديل من حيثمجموعة ما يقّرب هذا المو
الكالسيك الموديل  من  األساسيالشكل  كي 
القرص يبدوبّد من اإلشارة أيًضا إلى أّن ا
ugieserPortu توازنًا وأناقة بما أّن ،
و التاريخ  عرض  ونافذتي  منيخ منواألسبوع  واألسبوع 

ل ذي القمرلموديلعينه. أّما بالنسبة إلى الم
تطر« فلم  ،» ٣٣٥٠٣٣ المرجعي  «الــرقــم 

ب بارزة،  تغييرات  التعدباستثناءأّي  بعض  ء 
أّن الزجاج األميم، إّال أالطفيفة على التصم
اع البصري لقّلل االرتفاعالمقّوس الحافة يقّل
الــتــ يُــظــهــر  الـــداوال  دوراتتــقــويــم  ائـــم
أيًض بل  ووحسب،  الثواني  والسًضا  والدقائق 
والــيـ فيوالتاريخ  والسنة  والشهر  ـيــوم 

أرقام.
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المنصة المثالية لعرض اإلصدارات الجديدة من جيجرالمنصة المثالية لعرض اإلصدارات الجديدة من جيجر- - لوكولتر لعام لوكولتر لعام ٢٠١٧٢٠١٧
مجوهرات الماجد الوكيل الحصري...
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ـ محمد العشري: متابعةـ 

ثقة  يكتسب  أن  الماجد  جناح  استطاع 
للتميز في  العمالء وزوار المعرض نظراً 
تحاكي  التي  العالمية  الــمــاركــات  اختيار 
على  ومنها  الــنــادرة  اإلبــداعــيــة  اللمسات 
ســبــيــل الـــمـــثـــال ولـــيـــس الـــحـــصـــر عــالمــة 
الــشــهــيــرة،  الــتــجــاريــة  لــوكــولــتــر  جيجر- 
صناعة  في  الذهبي  المعيار  تُعتبر  التي 
حضوراً  لها  سيكون  الــفــاخــرة،  الساعات 
مثيراً وهاماً في النسخة ١٤ من معرض 
ذلك  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
الــمــعــرض الــمــفــعــم بــالــتــألــق والــتــمــيــز.، 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة صـــرح الــســيــد / جميل 
الــمــاجــد قـــائـــًال وكــمــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــاً، 
تفخر جيجر- لوكولتر باستحضار القيم 
فالي  في  لمصنعها  الجوهرية  والعناصر 
دو جو إلى الشرق األوسط ، وعن سؤاله 
عــن دور الــمــعــرض فــي جـــذب عــالمــات 
جميل  أجــــاب  ــتــر؟   لــوكــول جيجر-  مــثــل 
الماجد: يحرص أغلب  ُدور المجوهرات 
للساعات  الُمصنعة  والشركات  الــرائــدة، 
والمصممون على أن يكون هذا المعرض 
الوجهة المفضلة لهم في الشرق األوسط 
إلطالق المنتجات على المستوى العالمي.
المدير  بانافيو،  دو  مــارك  صــرح  كما 
لمنطقة  لــوكــولــتــر  لجيجر-  اإلقــلــيــمــي 
مشاركتنا  «إن  قــائــالً:  األوســــط  الــشــرق 
فــــي مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
والساعات هي أحد األمور األكثر أهمية 
لجيجر-  الــدولــي  الــســنــوي  التقويم  على 
جنباً  نعمل  الــســنــة  هـــذه  وفـــي  لــوكــولــتــر. 
بالتجزئة،  للبيع  شريكنا  مــع  جنب  إلــى 
المرموقة،  الماجد  مجوهرات  مؤسسة 
فريدة  ملهمة  تجربة  خلق  إلى  ونتطلع 
ومجزية لعمالئنا والمعجبين بمنتجاتنا. 
تجربة تستحضر بنفس الوقت اإلبداعية 
جيجر-  بــهــا  تــتــمــتــع  الـــتـــي  األســـطـــوريـــة 
لوكولتر، باإلضافة إلى تراثها وأسلوبها، 
مدعومة بما يتميز به مصنعنا الشهير.»
لوكولتر  جيجر-  جــنــاح  ـــزوار  ل يمكن 
التشكيلة  مشاهدة  يتوقعوا  أن  العام  لهذا 
إطالقها  تــم  الــتــي   ٢٠١٧ لــعــام  الــجــديــدة 
األحدث  المعرض  في  قصير  وقت  منذ 
الدولي  الصالون  سويسرا:   - جنيف  فــي 
 .٢٠١٧  SIHH الــــفــــاخــــرة،  لـــلـــســـاعـــات 
لتُجسد  التشكيلة  هــذه  اخــتــيــار  تــم  وقــد 
بين  ومــن  العريقة.  الــدار  وخبرة  براعة 
فو  «رانــــدي  هــنــاك  التشكيلة  هــذه  قطع 
مـــون» بــالــذهــب األحـــمـــر، و»رانـــــدي فو 

توربيون  و»جيوفيزيك  ميديوم»  مــون 
ثين  ألــتــرا  و»مــاســتــر  تــايــم»  يونيفرسال 

ريزيرف دو مارش».
تصوغ ساعة «راندي فو مون» الرائعة، 
قصيدة  الــوردي،  الذهب  من  المصنوعة 
فـــريـــدة لــلــكــوكــب الــســمــاوي الــشــاعــري - 
ـــومـــض بــشــكــلــهــا الـــخـــارجـــي،  الـــقـــمـــر، وت
ويجسد ميناؤها من األفينتورين األحمر 
األرجــــوانــــي األبــــــراج الــســمــاويــة، وتــتــألأل 
بــقــفــصــهــا ومــيــنــائــهــا مـــع بـــريـــق الـــمـــاس. 
وتــمــثــل هـــذه الــســاعــة الــمــشــغــولــة بــبــراعــة 
تــعــبــيــراً بــلــيــغــاً عـــن خـــبـــرة الــمــصــنــع في 

صناعة الساعات والمجوهرات. 
يُــظــُهــر وجـــه ســاعــة «رانـــــدي فــو مــون 
ميديوم»، المصنوعة من الفوالذ المقاوم 
مرصعاً  بــاأللــغــاز  المفعم  القمر  لــلــصــدأ، 
بالماس، ويستحضر السوار بلونه الُمزرق 
لون السماء، بينما تكشف الفتحة الواسعة 
عند مــوقــع الــســادســة عــن قمر رائـــع. كما 
هندسي  بــتــزيــيــن  الــمــيــنــاء  مــركــز  يتميز 
مــضــفــر - غــيــوشــيــه - ويــجــســد هــالــة من 

النور، بينما يقوم الطوق المرصع بصفٍّ 
أكثر  الــضــوء  بتسليط  الــمــاس  مــن 

فأكثر على جمالية الميناء.
«جـــــــيـــــــوفـــــــيـــــــزيـــــــك 

تـــــــــــوربـــــــــــيـــــــــــون 

يـــونـــيـــفـــرســـال 
تــــــــايــــــــم» هـــي 
الــــــــــســــــــــاعــــــــــة 
الــــمــــصــــنــــوعــــة 

مــــــن الـــبـــالتـــيـــن 
مقامتها  تــســتــمــد  ــتــي  ال

وهــيــبــتــهــا مــــن الــســمــعــة 
بها  تتمتع  التي  المرموقة 

كــصــانــع  لـــوكـــولـــتـــر  جيجر- 
لـــلـــســـاعـــات فــــي قـــمـــة الــتــطــور 

صناعة  عشاق  سُيعجب  والرقي. 
الــــســــاعــــات الــــراقــــيــــة بـــكـــل تــأكــيــد 

بــالــتــوربــيــون الــمــحــلــق الــــمــــداري في 
هـــذه الــســاعــة، والـــــذي يــلــف خريطة 

العالم بحركته األبدية. في اللون األزرق 
الــــــــالزوردي الـــتـــي يــتــســم بـــه مــيــنــاؤهــا، 
تحتضن ساعة «ماستر ألترا ثين ريزرف 
مفيدة  ســاعــاتــيــة  تــعــقــيــدات  مــــارش»  دو 
التقليدية  الصناعة  عــالــم  مــن  ومبتكرة 
لــلــســاعــات. يــتــمــيــز تــصــمــيــمــهــا الــعــصــري 
مصنوع  نحيل  وقفص  صافية  بخطوط 
من الفوالذ المقاوم للصدأ بكل براعة 
لمسة  مضفياً  فائقة،  وبــمــهــارة 
مــــن الــــرقــــي والـــتـــطـــور 
عــلــى الــمــعــاصــم 

الرجالية.
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ثقة  يكتسب  أن  الماجد  جناح  استطاع 
للتميز في  العمالء وزوار المعرض نظراً 
تحاكي  التي  العالمية  الــمــاركــات  اختيار 
على  ومنها  الــنــادرة  اإلبــداعــيــة  اللمسات 
ســبــيــل الـــمـــثـــال ولـــيـــس الـــحـــصـــر عــالمــة 
الــشــهــيــرة،  الــتــجــاريــة  لــوكــولــتــر  جيجر-
صناعة  في الذهبي  المعيار  تُعتبر  التي 
حضوراً  لها  سيكون  الــفــاخــرة،  الساعات 

ي ي ي

١٤ من معرض  مثيراً وهاماً في النسخة
ذلك  والــســاعــات،  للمجوهرات  الــدوحــة 
الــمــعــرض الــمــفــعــم بــالــتــألــق والــتــمــيــز.، 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة صـــرح الــســيــد / جميل 
الــمــاجــد قـــائـــًال وكــمــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــاً، 
لوكولتر باستحضار القيم  جيجر- تفخر
فالي  في  لمصنعها  الجوهرية  والعناصر 
دو جو إلى الشرق األوسط ، وعن سؤاله 
عــن دور الــمــعــرض فــي جـــذب عــالمــات 
جميل  أجــــاب  ــتــر؟   لــوكــول جيجر-  مــثــل 
الماجد: يحرص أغلب  ُدور المجوهرات 
للساعات  الُمصنعة  والشركات  الــرائــدة، 
والمصممون على أن يكون هذا المعرض 
الوجهة المفضلة لهم في الشرق األوسط 
إلطالق المنتجات على المستوى العالمي.
المدير  بانافيو،  دو  مــارك  صــرح  كما 
لمنطقة  لــوكــولــتــر  لجيجر-  اإلقــلــيــمــي 
مشاركتنا  «إن  قــائــالً:  األوســــط  الــشــرق 
فــــي مــــعــــرض الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
والساعات هي أحد األمور األكثر أهمية 
لجيجر- الــدولــي  الــســنــوي  التقويم  على 
جنباً  نعمل  الــســنــة  هـــذه  وفـــي لــوكــولــتــر. 

م

بالتجزئة،  للبيع  شريكنا  مــع  جنب  إلــى 
المرموقة،  الماجد  مجوهرات  مؤسسة 
فريدة  ملهمة  تجربة  خلق  إلى  ونتطلع
ومجزية لعمالئنا والمعجبين بمنتجاتنا. 
تجربة تستحضر بنفس الوقت اإلبداعية 
جيجر- بــهــا  تــتــمــتــع  الـــتـــي  األســـطـــوريـــة 
لوكولتر، باإلضافة إلى تراثها وأسلوبها، 
مدعومة بما يتميز به مصنعنا الشهير.»
لوكولتر  جيجر- جــنــاح ـــزوار  ل يمكن
التشكيلة  مشاهدة  يتوقعوا  أن  العام  لهذا 
إطالقها  تــم  هالــتــي  إ م ي لـ ٢٠١٧٢٠١٧ لــعــام  لــعــامالــجــديــدة  ــجــديــدة

األحدث م المعرض  في  قصير  وقت  منذ 
الدولي  الصالون سويسرا:  - جنيففــ فــي 
 .٢٠١٧ SIHH الــــفــــاخــــرة،لـــ ــلـــســـاعـــات 

لتُجسد و التشكيلة  هــذه  اخــتــيــار  تــم  وقــد 
بين بر ومــن  العريقة.  الــدار  وخبرة  راعة 
فو ق «رانــــدي  هــنــاك  التشكيلة  هــذه  قطع 
ألحـــمـــر، ومـــون» بــالــذهــب األحـــمـــر، و»رانـــــدي فو م

ميديوم مــون 
تــاي يونيفرسال 
ريزيرف دو م
تصوغ ساعة
من المصنوعة 
فـــريـــدة لــلــكــوك
ـــوم الـــقـــمـــر، وت
ويجسد ميناؤه
األرجــــوانــــي األ
بــقــفــصــهــا ومــي
وتــمــثــل هـــذه ا

تــعــبــيــراً بــلــيــغــاً
صناعة الساعات
يُــظــُهــر وجـــ
ميديوم»، المص
القمر لــلــصــدأ، 

م

بالماس، ويستح
لون السماء، بي
عند مــوقــع الــس
مــركــز يتميز 
غــيــو - مــضــفــر
النور، بينما يقو
بت الــمــاس  مــن 
فأكثر على جم
«جـــــــيـــــــوفـــــــي
تـــــــــــوربـــــــــــيـــــــــــو

توربيون زيك 
ثين ألــتــرا  ــتــر 

مون» الرائعة،
قصيدة ردي، 
ي الــشــاعــري -
هــا الـــخـــارجـــي،
األحمر تورين
اويــة، وتــتــألأل
ـــريـــق الـــمـــاس.
شــغــولــة بــبــراعــة
 الــمــصــنــع في

رات. 
نـــــدي فــو مــون
لفوالذ المقاوم

مرصعاً أللــغــاز 
مم

بلونه الُمزرق
لفتحة الواسعة
قمر رائـــع. كما
هندسي زيــيــن 

ة ســد هــالــة منال
مرصع بصفٍّ

أكثر وء 

يـــونـــيـــفـــرســـال
تــــــــايــــــــم» هـــي
الــــــــــســــــــــاعــــــــــة
الــــمــــصــــنــــوعــــة
مــــــن الـــبـــالتـــيـــن

مقامتها  تــســتــمــد  ــتــي  ال
وهــيــبــتــهــا مــــن الــســمــعــة

بها  تتمتع  التي  المرموقة 
كــصــانــع لـــوكـــولـــتـــر  جيجر-

لـــلـــســـاعـــات فــــي قـــمـــة الــتــطــور
صناعة عشاق  سُيعجب  والرقي. 

الــــســــاعــــات الــــراقــــيــــة بـــكـــل تــأكــيــد
بــالــتــوربــيــون الــمــحــلــق الــــمــــداري في

هـــذه الــســاعــة، والـــــذي يــلــف خريطة 
العالم بحركته األبدية. في اللون األزرق

يــتــســم بـــه مــيــنــاؤهــا،  الــــــــالزوردي الـــتـــي
تحتضن ساعة «ماستر ألترا ثين ريزرف
مفيدة ســاعــاتــيــة  تــعــقــيــدات  مــــارش»  دو 
التقليدية الصناعة  عــالــم  مــن  ومبتكرة 
لــلــســاعــات. يــتــمــيــز تــصــمــيــمــهــا الــعــصــري
مصنوع نحيل وقفص صافية مصنوعبخطوط نحيل  وقفص  صافية  بخطوط 
من الفوالذ المقاوم للصدأ بكل براعة
لمسة مضفياً  فائقة،  وبــمــهــارة 

م

مــــن الــــرقــــي والـــتـــطـــور
عــلــى الــمــعــاصــم

الرجالية.

٩  األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م 
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حصرياً إبداعات مجموعة Night Fever بضمان مجوهرات الماجد
حلق في سماء عالم التحف الفاخرة...

ـ محمد العشري: كتبـ 

الماجد  مجوهرات  جناح  فــي  تعرض 
عــالــم  فــــي  أنـــتـــج  مــــا  أروع  مــــن  واحـــــــدة 
االمجوهرات اإلبداعي حيث تمتلك صك 
الجمال والرفاهية معاً، أوكما كتب «بي 
 Night،جــيــز» فـــي األغــنــيــة الـــمـــشـــهـــورة
Fever  أشعلت صالة الرقص في أواخر 
السبعينات، حيث يكمن التناغم كعقد من 
التصميم  عالم  بينما  السريعة،  اإليقاعات 
والهندسية،  الكروية  باألشكال  مزدحم 
تجمع   ،Night Fever مــجــمــوعــة  ومـــع 
واألنــاقــة  واالبــتــكــار  التقليد  بين   Utopia
الجنوب  بحر  آللــئ  تنعكس  والتصميم، 
قطرات  وتضيف  المصقول،  الذهب  في 
لتكشف  تُفتح  قــالدة  رائعاً،  تأثيراً  الماس 
ــتــحــرك،  عـــن وجـــــود الـــلـــؤلـــؤ، وحـــريـــة ال
 Utopia والــســمــاح لــلــمــرأة الــتــي تــرتــدي
الختيار الطريقة، وإعطاء لمسة متفردة، 
من  والكروية  الدائرية  األشــكــال  تنصهر 
الحاضر،  بــريــق  مــع  السبعينات  تصميم 

لتشكيل خاتم اإلصبع واألساور المرنة.

 PERLAGEالمجموعة المائية
      COLLECTION
تستطيع الآللئ تحقيق المتعة!

اللؤلؤ الصغير اتجاه هذه األيام!
يمكن أن تكون الآللئ أنيقة ومتأنقة، 
األزيــاء  كــذلــك،  وعصرية  مرحة  ولكنها 
والمجوهرات األنيقة في الذهب األبيض 
والــمــاس األبــيــض وآللـــئ الــمــيــاه الــعــذبــة، 
قـــــالدة، قــــرط، خــاتــم وســـــوار بتصميم 
عــصــري وبــمــواد خــام مــن نوعية جيدة، 

تألقي دائماً.   
الــورشــة،  هــذه  فــي   «Utopia ورشـــة»
يـــقـــوم الــمــصــمــمــون بــإنــشــاء مــجــمــوعــات 

من  واحــــدة  قطعة  جــديــدة.   Utopia
ــــمــــجــــوهــــرات، فـــــريـــــدة مــن  ال

نــوعــهــا ومـــدهـــشـــة في 
إبـــداعـــهـــا، وهــي 

ـــــمـــــرة بــحــث  ث
غـــــيـــــر عـــــــادي 

ومــــطــــول. تــتــألأل 
هـــــذه الـــمـــجـــوهـــرات 

ـــأحـــاســـيـــس تـــتـــجـــاوز  ب
األوصـــــــــاف الــمــكــتــوبــة أو 

فريد  الجيد،سوار  التصميم 
يجسد الرغبة في خلق نسيج

 مــن الــلــؤلــؤ،ذي سطح متقن، 
وفـــاتـــن ونـــابـــض بــالــحــيــاة، وفــريــد 

للتفاعل  مصيره  وســاحــر.  نــوعــه  مــن 
وتسخير الحجارة.

فـــــــــي مـــــشـــــهـــــد مـــن 
األشـــــــــــــــــكـــــــــــــــــال 

واأللــــــــــــــــــوان. 
فـــــفـــــي كـــل 
مـــــــــــــــــــــرة 

مـــحـــادثـــة عــاطــفــيــة مـــع الــــمــــواد الـــخـــام: 
الــذي  المحترف،  والــصــائــغ  الــفــنــان،  هــذا 
لكل  فيها،  الحياة  روح  بث  من  يُمكنهم 
لــؤلــؤة شكل ولـــون فــريــد وغــيــر متكرر، 
نــاجــم عــن الــمــيــاه الــدافــئــة وغــيــر الملوثة 
ألكثر  يعيشون  كــانــوا  الــجــنــوبــيــة.  للبحار 
من عامين، في سكن كالشرنقة محمية 
له،   مثيل  ال  لحجم  وصلوا  ولذلك  بيئياً: 
اختيار  مــلــيــمــتــراً،  عــشــريــن  لقطر  يــصــل 
الطبيعي  الــلــؤلــؤ  ــلــون  ل  Utopia خـــبـــراء 
وليس  تماماً  أصلية  صفات  هي  ولمعانه 
 Utopia ،اصطناعية ألي معالجة  نتيجة 
هـــي الـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــجــوهــرات 
الرائعة من « Gaia SpA»،وهــي إحدى 
الشركات اإليطالية التي ظلت تعمل على 
في  عاماً،   ٦٠ من  ألكثر  العالمي  الصعيد 
المصنوعة  المجوهرات  وتــوزيــع  تشكيل 
والــمــاس والــآللــئ  الكريمة  األحــجــار  مــن 
بحر  آللئ  سيما  وال  العالية  الجودة  ذات 

الجنوب.
 تشتق كلمة « Utopia»، من اليونانية 
بعداً  يمثل  مكان،  وهــو   ،«U» «topos »
ونتاج  نوعه،  من  وفــريــداً  مثالياً،  فلسفياً 
أفضل الجهود البشرية. وبصورة رمزية، 
تحقيق  الممكن  من  حيث  جزيرة  فهي 
في   »  Gaia SpA  » الكمال،تخصصت 
ثمانينات  منذ  الجنوب  بحر  آللئ  تجارة 
الــقــرن الــمــاضــي. كــان هــذا عندما بــدأت 
« Gaia « فــي الــمــشــاركــة فــي الــمــزادات 

الــدولــيــة األكـــثـــر أهــمــيــة والـــتـــي كانت 
مــفــتــوحــة فــقــط لـــعـــدد قــلــيــل من 

الــمــشــتــريــن الــمــحــدديــن، وأيــضــاً 
الــشــراء مــبــاشــرًة مــن مــزارعــي 
الــلــؤلــؤ.هــذه هــي األســـس التي 
مشروع  أوجـــدت 
 «Utopia »
وبــفــضــل 

والمواد  الخبرات  من  االستفادة 
الـــخـــام عــالــيــة الــــجــــودة، قـــررت 
أسرة «جايا» في التسعينات من 
القرن الماضي التعبير عن شغفها 
الــكــامــل بــصــنــاعــة الــمــجــوهــرات، 
المجموعات  ابــتــكــار  فــي  وبــــدأت 
كانت  األولــى،  بدايتها  منذ  والتي، 
رمزاً لألناقة الرفيعة، وبدمج كل 

والــمــواد  والنمذجة  التصميم  مــن 
مع  الــعــالــيــة  الــــجــــودة  ذات  الـــخـــام 
مهارة الصناعة في الصيغة الفائقة 
للتعبير عن ستايل لصائغ اإليطالي 

صاحب قرون من الخبرة.
ـــيـــن حــقــقــت  ـــســـن وعـــــلـــــى مـــــر ال
نــجــاحــاً   »  Utopia  » مــجــوهــرات 
وأصــبــحــت العالمة  مــتــزايــداً  دولــيــاً 
والتصميم  لألناقة  مرادفاً  التجارية 
والفخامة الراقية، في عام ٢٠٠٨ تم 
تدشين العالمة التجارية في الواليات 
نيويورك  في  فــرع  بافتتاح  المتحدة 
وتــــوزيــــع مــجــمــوعــاتــهــا عــــن طــريــق 
محالت التجزئة األمريكية والمتاجر 
كونها  عن  فضالً  الــيــوم،  أمــا  الكبرى. 
البيع  منافذ  من  العديد  في  موجودة 
في المدن األوروبية الرئيسية، يمكن 
 » Utopia«مــــجــــمــــوعــــات تـــكـــون  أن 
موضع إعجاب في المدن الرئيسية في 
الكتلة  ودول  األوســط  الشرق  منطقة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــســابــقــة 
حـــــيـــــث تــشــتــهــر 
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــة 
ــــجــــاريــــة  ــــت ال
بـــــاألنـــــاقـــــة 

والجودة.



متابعة- خـالـد عطـيـه: 

بالشراكة  هوير»  «تــاغ  عالمة  كشفت   
عن  النقاب  اليوم  الماجد،  مجموعة  مع 
لمنطقة  الــمــخــصــص  الــجــديــد  إصـــدارهـــا 
ـــاغ هوير  الــشــرق األوســــط مــن ســاعــة «ت
مـــحـــمـــد عــــلــــي» وذلـــــــك خـــــالل مــعــرض 
الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات. 
ــــــــذي يــــقــــام هــــذا  ـــــعـــــد الـــــمـــــعـــــرض، ال ويُ
أهــم  مــن  واحـــــداً   ،١٣ الــــ  بنسخته  الــعــام 
الـــمـــعـــارض الــعــالــمــيــة الــحــصــريــة والــــذي 
أصحاب  مــن  الشخصيات  كبار  يحضره 
ـــثـــروات الســتــعــراض وشـــــراء الــســاعــات  ال
والــــمــــجــــوهــــرات واأللـــــمـــــاس واألحــــجــــار 

النفيسة. 
ومع هذا اإلصدار المميز للساعة، الذي 
رينج  ســاعــة «هــويــر  طــراز  مــن  استوحي 
ماستر» لعام ١٩٧٥، تتمسك «تاغ هوير» 
لساعة  صنعها  عــبــر  بــالــريــاضــة  بشغفها 
فاخرة تكريماً لذكرى أسطورة المالكمة 
مــحــمــد عــلــي كــــالي. وقـــد اخـــتـــارت «تــاغ 
هــويــر» مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
الخاص  اإلصـــدار  هــذا  لعرض  والساعات 
سكان  يكنها  التي  الكبيرة  للمحبة  نظراً 

الشرق األوسط لمحمد علي كالي. 
الفريد  اإلصــدار  هذا  تصميم  استوحي 
من ساعة «رينج ماستر» الشهيرة والتي 
باحتوائها  تــمــيــزت  تــوقــيــت  ســاعــة  كــانــت 
على سبع حلقات قابلة للتغيير لكل منها 
تــدريــجــاتــهــا الــخــاصــة، وإحـــداهـــا خــاصــة 
برياضة المالكمة. ويُعرض إصدار ساعة 
هوير»  «تــاغ  متحف  فــي  علي»  «محمد 
في  فــــون  دو  شـــو  ال  مــديــنــة  فـــي  الـــواقـــع 

سويسرا.
تأتي ساعة «محمد علي كاريرا كاليبر 
ويوجد  ستيل  ستانلس  من  مصنوعة   «٥
 ٧٥٠ جانب  إلى  عالمية  ساعة   ٧٥٠ منها 
عربية  بــأرقــام  مخصصة  أخـــرى  ســاعــة 
عـــلـــى قـــــرص الــــســــاعــــة، وقـــــد كـــــان مــن 
بمنطقة  خــاصــة  نسخة  إصـــدار  الطبيعي 
الشرق األوسط من هذه الساعة الفريدة 
لمحمد  الحافل  الشخصي  للتاريخ  نظراً 

بمنطقة  الوثيق  وارتــبــاطــه  علي 
الشرق األوسط. 

تحية إلى محمد علي 
علي  مــحــمــد  ــعــتــبــر  يُ
مــن  يـــتـــجـــزأ  ال  جــــــــزءاً 
أهـــــــم الــــلــــحــــظــــات فــي 

تاريخ الرياضة والحقوق 
بعد  اليوم  وحتى  المدنية. 

إحــرازه  على  عاماً   ٥٠ مــرور 
في  الذهبية  الميدالية 

األلـــــعـــــاب  دورة 
األولـــمـــبـــيـــة فــي 
 ،١٩٦٠ رومـــــــا 
محمد  مـــــازال 
عــــلــــي واحـــــــــداً 
مــــــــن أشـــــهـــــر 
في  الــــرجــــال 

التاريخ.

وأساليبه  السامية  أخــالقــه  وساهمت 
الــــثــــوريــــة وشـــجـــاعـــتـــه فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
معتقداته في صنع أسطورة البطل محمد 
علي كالي. وتقلد محمد علي كالي عدداً 
باإلضافة  واألوســمــة  الجوائز  مــن  كبيراً 
لحصوله على لقب «رياضي القرن» من 
ومجلة  ايلوستريتد»  «ســبــورتــس  مجلة 
«جـــي كـــيـــو»، كــمــا تــولــى مــنــصــب رســـول 
األمم المتحدة للسالم وحصل على وسام 
الحرية الرئاسي وجائزة تكريم إنجازات 

الحياة من قبل منظمة العفو الدولية. 

حول «تاغ هوير»
تــعــّد شــركــة «تــــاغ هـــويـــر» رائـــــدًة في 
صــنــاعــة الــســاعــات الــســويــســريــة مــنــذ عــام 
١٨٦٠. فالريادة كامنة في جوهر ثقافتنا 
وفلسفتنا. يقوم تراثنا الفريد على تجاوز 
الــحــدود وكــســر الــقــيــود: االســتــفــادة من 
الـــطـــاقـــات الــعــقــلــيــة لــلــتــغــلــب عــلــى قــيــود 

جريئة  ســاعــاٍت  وابــتــكــار  التكنولوجيا 
الحقيقية  الــســبــاقــات  بـــروح  ومفعمة 

األداء  ولـــمـــســـات 
ـــــــــــراقـــــــــــي.  ال
تـــــمـــــتـــــلـــــك 
الــــعــــالمــــة 
رية  لتجا ا
بـــصـــمـــات 
مــــمــــيــــزة 
فــي 

تاريخ صناعة الساعات، خاصًة في مجال 
بدقة  تتميز  الــتــي  الــوقــت  قــيــاس  أجــهــزة 

ميكانيكية ال مثيل لها.
وبـــــــإدارة جــــان كــلــود بــيــفــيــر، الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تـــاغ هــويــر» ورئــيــس 
 ،LVMH مجموعة فــي  الــســاعــات  قــطــاع 
ديناميكية  الــجــديــدة  الــتــصــامــيــم  تُــظــهــر 
جـــديـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــفـــتـــرات اإلعـــــداد 

السريعة والبيئة المختلفة كلياً. تعتبر «تاغ 
هــويــر» حــالــيــاً عــالمــة الــســاعــات الــوحــيــدة 
ـــقـــادرة عــلــى الــجــمــع بــيــن أربـــعـــة عــوالــم  ال
مختلفة: الفن، وأسلوب الحياة، والرياضة 

على  شركائنا  قائمة  وتشتمل  والـــتـــراث.  
وسباق   ،«١ للفورموال  بــول  ريــد  «فــريــق 
الدولي  واالتــحــاد  الكبرى،  موناكو  جائزة 
للسيارات الفورموال E، وفريق «مانشستر 
الممتاز،  اإلنجليزي  والـــدوري  يونايتد»، 
والــدوري  القدم،  لكرة  األلماني  والــدوري 
الصيني،  والــدوري  القدم  لكرة  األمريكي 
وبطولة  الــقــدم،  لكرة  الياباني  والــــدوري 
لكرة  األســتــرالــي  والمنتخب  آســيــا،  كــأس 
للدراجات  ســي»  إم  وفــريــق «بــي  الــقــدم، 
الــــهــــوائــــيــــة، وطــــــــــواف دبـــــــي وأبــــوظــــبــــي 
األمـــــواج  ركـــــوب  ودوري  وكــالــيــفــورنــيــا، 
العالية.  األمــواج  ركــوب  ومسابقة  العالمي 
أما قائمة سفرائنا، فتشمل أسطورة كرة 
القدم الحية كريستيانو رونالدو، والنجمة 
اإلعــــالمــــيــــة كــــــارا ديـــلـــيـــفـــيـــن، ومــنــســقــي 
ومارتن  جيتا  ديفيد  المعروفين  األغاني 
جاركس، والظهير األمريكي توم برادي، 
هيمسوورث،  كريس  األسترالي  والممثل 
األساسية  قيمنا  جميعاً  يعكسون  والــذيــن 
الذهنية  الــقــوة  فــي  المتمثلة  الــمــشــتــركــة 
والـــســـلـــوك الــمــتــمــّيــز والـــطـــمـــوح. شــعــارنــا 
DontCrackUnderPressure# (ال 
تنكسر تحت الضغط) هو أكثر من مجرد 
«تــاغ  شــركــة  تفكير.  طــريــقــة  إنـــه  شعار- 

.LVMH هوير» هي جزء من مجموعة

ر ن و ر
لمح الحافل  الشخصي  للتاريخ  نظراً 

بمنطقة  الوثيق  وارتــبــاطــه  علي 
الشرق األوسط.

تحية إلى محمد عليتحية إلى محمد علي
علي مــحــمــد  ــعــتــبــر  يُ
مــن يـــتـــجـــزأ  ال  جــــــــزءاً 

أهـــــــم الــــلــــحــــظــــات فــي 
تاريخ الرياضة والحقوق

بعد اليوم  وحتى  المدنية. 
إحــرازه على  عاماً  ٥٠ مــرور 

في الذهبية  الميدالية 
األلـــــعـــــاب  دورة 
األولـــمـــبـــيـــة فــي
 ،١٩٦٠ رومـــــــا 
محمد مـــــازال 
عــــلــــي واحـــــــــداً 
مــــــــن أشـــــهـــــر
في الــــرجــــال 

التاريخ.

الدوحة مدينة  في  والساعات  المجوهرات  مهرجانات  أهم  فعاليات  خالل  رسمياً  العربية  باألرقام  المميزة  الساعة  من  المحدود  اإلصــدار  عن  الكشف 

تعلن اإلطالق الرسمي لساعة محمد علي الخاصة بمنطقة الشرق األوسط
بعد لقائه الشخصي مع محمد علي كالي عام٢٠١٢
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إل ب و و ز جو ن بير
لحصوله على لقب «رياضي القرن» من 
ومجلة  ايلوستريتد»  «ســبــورتــس  مجلة 
«جـــي كـــيـــو»، كــمــا تــولــى مــنــصــب رســـول 
األمم المتحدة للسالم وحصل على وسام 
الحرية الرئاسي وجائزة تكريم إنجازات 

الحياة من قبل منظمة العفو الدولية. 

حول «تاغ هوير»حول «تاغ هوير»
تــعــّد شــركــة «تــــاغ هـــويـــر» رائـــــدًة في 
صــنــاعــة الــســاعــات الــســويــســريــة مــنــذ عــام 
١٨٦٠. فالريادة كامنة في جوهر ثقافتنا 
وفلسفتنا. يقوم تراثنا الفريد على تجاوز 
الــحــدود وكــســر الــقــيــود: االســتــفــادة من 
الـــطـــاقـــات الــعــقــلــيــة لــلــتــغــلــب عــلــى قــيــود 
ئة ا ا ا ك ت ا ا ل التكن

ر
حمد

جريئة ســاعــاٍت  وابــتــكــار  التكنولوجيا 
الحقيقية الــســبــاقــات  بـــروح  ومفعمة 

األداء  ولـــمـــســـات 
ـــــــــــراقـــــــــــي.  ال
تـــــمـــــتـــــلـــــك 
الــــعــــالمــــةةةةةةة

رية  لتجا ا
بـــصـــمـــات 
مــــمــــيــــزة
فــي
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  الفردان،  حسين  السيد  كشف 
أن  الـــفـــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس 
قسم «الطواش» بجناح الفردان يعرض 
أكبر كمية من اللؤلؤ الطبيعي في 
إلــى أن هذه  الــعــالــم، مــشــيــراً 
األجـــود  تعتبر  الــتــي  الــآللــئ 

عــالــمــيــاً غــيــر مـــوجـــودة فـــي أي مــكــان 
أن  سوى مجوهرات الفردان، موضحاً 
لماركات  معروضات  يقدم  «الطواش» 

عالمية باللؤلؤ القطري.
آللئ  يوفر  الــفــردان  جناح  إّن  وقــال 
نـــــادرة ومــنــهــا «الــتــبــاتــة» و «الــيــكــة» 
و»الــجــيــون» وهــي أفــخــر أنـــواع اللؤلؤ 
فــي الــعــالــم. كما يــوفــر جــنــاح الــفــردان 

أنواعاً أخرى من اللؤلؤ ومنها «البدله» 
و»الـــكـــات» و»الــنــيــمــرو» و»الــكــولــوه» 
ـــــذي يــتــمــيــز بــالــلــون  وســنــجــبــاســي» ال

الرمادي الغامق.
وأوضح الفردان أن الآللئ الطبيعية 
عــالــيــة الــقــيــمــة الـــتـــي يــعــرضــهــا قسم 
الـــطـــواش تــضــم «الــجــيــون» وهـــو أحــد 
العالم  في  الطبيعي  اللؤلؤ  أنــواع  أغلى 

وشكله  الصافي  األبيض  بلونه  ويتميز 
العيوب  من  والخالي  االســتــدارة  كامل 

والكسور ومنه تتفرع أنواع كثيرة. 
ــــطــــواش  ال قـــســـم  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
آللــئ «الــيــكــة» الــتــي تمتاز  يضم أيــضــاً 
لـ»الجيون»  بخصائص مشابهة تقريباً 
صفاء  بــدرجــة  عــنــه  تختلف  أنــهــا  غــيــر 

اللون األبيض ومختلف األشكال.

وقـــال الــفــردان:»كــمــا تــضــم الــآللــئ 
يوفرها  الــتــي  القيمة  عالية  الطبيعية 
ـــفـــردان لــؤلــؤ  قــســم الـــطـــواش بــجــنــاح ال
بدرجة  الــنــوع  هــذا  ويتمتع  «الــكــولــوه» 
صـــفـــاء عـــالـــيـــة، وهــــنــــاك أيــــضــــاً آللـــئ 
منها  نميز  أن  يمكن  والــتــي  «الــبــدلــه» 

نوعين وهما «الكات و»البدله».

ڈ ٤

جناح الفردان يعرض أكبر كمية لؤلؤ طبيعي في العالم
حسين الفردان لـ [:

كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  الفردان،  حسين  السيد  كشف 
أن  الـــفـــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس 
قسم«الطواش» بجناح الفردان يعرض 
أكبر كمية من اللؤلؤ الطبيعي في

إلــى أن هذه  الــعــالــم، مــشــيــراً 
األجـــود  تعتبر  الــتــي  الــآللــئ 

عــالــم
سوى
«الط
عالم
و
نـــــاد
و»ال
فــي
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جناح الفردان يعرض أكبر كمية جناح الفردان يعرض أكبر كمية 
لؤلؤ طبيعي في العالملؤلؤ طبيعي في العالم

حسين الفردان لـ [:

ــري ــط ــق ـــوطـــنـــي لـــالقـــتـــصـــاد ال ــي هــــو الــــرمــــز والـــــتـــــراث ال ــع ــي ــب ــط ـــؤ ال ـــؤل ـــل ال

كتب ـ عاطف الجبالي:

مجلس  رئــيــس  الـــفـــردان،  حسين  الــســيــد  كــشــف 
قــســم «الـــطـــواش»  أن  الـــفـــردان،  مــجــمــوعــة  إدارة 
بــجــنــاح الـــفـــردان يــعــرض أكــبــر كــمــيــة مــن الــلــؤلــؤ 
الطبيعي في العالم، مشيراً إلى أن هذه الآللئ التي 
مكان  أي  في  موجودة  غير  عالمياً  األجــود  تعتبر 

ســوى مــجــوهــرات الــفــردان، 
موضحاً أن «الطواش» يقدم 
معروضات لماركات عالمية 

باللؤلؤ القطري.
ــفــردان  ال جــنــاح  إّن  وقــــال 
ـــــــادرة ومــنــهــا  ـــوفـــر آللـــــئ ن ي
«الــــيــــكــــة»  و  ـــــة»  ـــــات ـــــب ـــــت «ال
و»الجيون» وهي أفخر أنواع 
يوفر  كما  العالم.  فــي  اللؤلؤ 
أخرى  جناح الــفــردان أنــواعــاً 
ومنها «الــبــدلــه»  الــلــؤلــؤ  مــن 
ـــمـــرو»  ـــي ـــن ــــــكــــــات» و»ال و»ال
و»الـــكـــولـــوه» وســنــجــبــاســي» 
الرمادي  باللون  يتميز  الذي 

الغامق.
عالية  الطبيعية  الــآللــئ  أن  الـــفـــردان  وأوضــــح 
القيمة التي يعرضها قسم الطواش تضم «الجيون» 
العالم  فــي  الطبيعي  اللؤلؤ  أنـــواع  أغــلــى  أحــد  وهــو 
ويــتــمــيــز بــلــونــه األبـــيـــض الــصــافــي وشــكــلــه كــامــل 

االســــــتــــــدارة والــــخــــالــــي مــن 
الــعــيــوب والـــكـــســـور ومــنــه 

تتفرع أنواع كثيرة. 
قسم  أن  إلـــى  وأشـــــار 

الــــطــــواش يــضــم أيــضــاً 
آللـــئ «الــيــكــة» 

تمتاز  الــتــي 

أنها  غير  لـ»الجيون»  تقريباً  مشابهة  بخصائص 
تختلف عنه بدرجة صفاء اللون األبيض ومختلف 

األشكال.
وقال الفردان:»كما تضم الآللئ الطبيعية عالية 
الفردان  بجناح  الطواش  قسم  يوفرها  التي  القيمة 
صفاء  بــدرجــة  الــنــوع  هــذا  ويتمتع  لؤلؤ «الــكــولــوه» 
يمكن  والتي  «البدله»  آللــئ  أيضاً  وهناك  عالية، 
وهما  نوعين  منها  نميز  أن 

«الكات و»البدله».
ونّوه إلى أن قسم الطواش 
يــضــم أيـــضـــاً آللــــئ الــنــيــمــرو 
والـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بـــأنـــهـــا مــن 
الــلــؤلــؤ الــالصــق الــمــأخــوذ من 

المحارة.
اللؤلؤ  إن  الـــفـــردان  وقـــال 
والتراث  الرمز  هو  الطبيعي 
القطري  لالقتصاد  الــوطــنــي 
والخليجي الذي كان االعتماد 
عــلــيــه فـــي الــمــاضــي إلــــى أن 
بــالــبــتــرول  عــلــيــنــا  اهللا  أنـــعـــم 
آفاقاً  صناعته  فتحت  والــذي 

كبيرة لدول الخليج للتطّور والنمو. 
أعتبر أن اللؤلؤ الطبيعي هو  أضاف:»وشخصياً 
جوهرة المعرض الرئيسية ومن هنا كان حرصنا 
باسم «الــطــواش»  خــاص  قسم  وجــود  على  الــدائــم 
«الــتــاجــر األســاســي لــلــؤلــؤ فــي الــخــلــيــج» فــي جناح 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض  الفردان 

في نسخته الرابعة عشرة.
في  حالّية  ثـــورة  يشهد  الــفــردان:»الــلــؤلــؤ  وتــابــع 
مــجــال تــصــمــيــم الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، ومــن 
اللؤلؤ  مــن  كمية  أكــبــر  تملك  قطر  أن  الــمــعــروف 
الطبيعي على مستوى دول منطقة الخليج والعالم، 
حيث تخرج أفخم أنواع اللؤلؤ الطبيعي من خيرات 
قطر، ونتوقع إقباالً كبيراً على قسم الطواش بجناح 
وعمالؤنا على  الفردان الذي ينفرد بالجديد دائماً 
المفاجآت  مــن  كثير  مــع  مــوعــد 
الكبيرة بتصاميم من اللؤلؤ 
الطبيعي تُعرض ألول مرة 

في قطر والعالم».

القيمة التي يعرضها قسم الطواش تضم «الجيون» 
العالم  فــي  الطبيعي  اللؤلؤ  أنـــواع  أغــلــى  أحــد  وهــو 
ويــتــمــيــز بــلــونــه األبـــيـــض الــصــافــي وشــكــلــه كــامــل 

االســــــتــــــدارة والــــخــــالــــي مــن
الــعــيــوب والـــكـــســـور ومــنــه

تتفرع أنواع كثيرة. 
قسم أن  إلـــى  وأشـــــار 

الــــطــــواش يــضــم أيــضــاً
آللـــئ «الــيــكــة»

تمتاز  الــتــي

أضاف:»وشخصيا أعتبر أن اللؤلؤ الطبيعي هو 
جوهرة المعرض الرئيسية ومن هنا كان حرصنا 
باسم «الــطــواش»  خــاص  قسم  وجــود  على  الــدائــم 
«الــتــاجــر األســاســي لــلــؤلــؤ فــي الــخــلــيــج» فــي جناح 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض  الفردان 

في نسخته الرابعة عشرة.
في  حالّية  ثـــورة  يشهد  الــفــردان:»الــلــؤلــؤ  وتــابــع 
مــجــال تــصــمــيــم الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، ومــن 
اللؤلؤ  مــن  كمية  أكــبــر  تملك  قطر  أن  الــمــعــروف 
الطبيعي على مستوى دول منطقة الخليج والعالم، 
حيث تخرج أفخم أنواع اللؤلؤ الطبيعي من خيرات 
قطر، ونتوقع إقباالً كبيراً على قسم الطواش بجناح 
وعمالؤنا على  الفردان الذي ينفرد بالجديد دائماً 
المفاجآت  مــن  كثير  مــع  مــوعــد 
الكبيرة بتصاميم من اللؤلؤ 
الطبيعي تُعرض ألول مرة 

في قطر والعالم».

التباتة، اليكة، 
الجيون، البدله، 
الكات، النيمرو  

،الكولوه وسنجباسي 
أفخر أنواع اللؤلؤ
في العالم



الــــدوحــــة  مــــعــــرض  أن  وأضــــــــاف   
األفضل  هــو  والــســاعــات  للمجوهرات 
فــــي الــــشــــرق األوســـــــط بــــال مــنــافــس، 
والـــثـــانـــي عــالــمــيــاً بــعــد مــعــرض بـــازل 
جــنــاح  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  بـــســـويـــســـرا، 
مــن   ١٤ الــــــ  الـــنـــســـخـــة  فــــي  الـــــفـــــردان 
من  أكثر  يضم  المجوهرات  معرض 

على  ويــمــتــد  عــالــمــيــة،  شــركــة   ٧٠
بنمو  مــربــع  متر   ٣٨٠٠ مساحة 

يحقق  أن  تفاؤله  مبدياً   ٪١٥
المعرض مبيعات قوية خالل 

نسخة العام الجاري.
الــــــفــــــردان  وأشــــــــــــار   

أبــــــــــرز  أن  إلــــــــــــــى 
العالمية  الــشــركــات 
تــــشــــارك فــــي جــنــاح 

ــــــــفــــــــردان، ومـــنـــهـــا   ال

أقدم  وهي   Vacheron Constantin
شــركــة تصنيع ســـاعـــات فـــي الــعــالــم و

بموديالت  بقوة  تشارك  والتي   Piaget
و الـــزوار،  ستدهش  ومتطورة  جديدة 
 Girard Perregauxو  Chopard
والتي تعتبر واحدة من أهم الشركات 
جناح  ويضم  العالمية، 
ـــــضـــــاً  ــــــــــفــــــــــردان أي ال
 Faberge شــركــات 
 ،،CHAUMET
 C O R U M و
 ، D I O R
بـــاإلضـــافـــة 
ـــــــــــــــــــــــــــى  إل

 .FRANCK MULLER
 وأبــــــدى الــــفــــردان تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر 
بنتائج مجوهرات الفردان في معرض 
بدعم  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 

ـــاريـــخ الـــشـــركـــة الــعــريــق  مـــن ت
واحــتــضــان جــنــاح الــفــردان 

أكــبــر الــشــركــات صــنــاعــاً 
والساعات  للمجوهرات 
إلى  مشيراً  العالم،  فــي 

أن دولــة قطر تعيش 
طــــــفــــــرة تـــنـــمـــويـــة 

شاملة.
وأوضــــــــــــــــح   

الـــــســـــوق  أن 
الـــــــقـــــــطـــــــري 

واعــــــد ويــتــمــتــع 
بــــــإمــــــكــــــانــــــيــــــات 

التنموية  الطفرة  ظل  في  للنمو  كبيرة 
الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، والتي 
أعلى  ضمن  القطري  المواطن  جعلت 
مــعــّدالت الــدخــل عــالــمــيــاً، مــشــيــراً إلى 
مــتــطــّورات  الــقــطــريــات  أن 
ويــــــــواكــــــــبــــــــن أحـــــــــدث 
موديالت المجوهرات 
ــــــــســــــــاعــــــــات عـــبـــر  وال
الحديثة  التكنولوجيا 
مـــــــــــا يــــجــــعــــلــــهــــن 
أكـــــثـــــر حــــرصــــاً 
عـــــلـــــى شــــــــراء 
الـــمـــقـــتـــنـــيـــات 
ــــــــراقــــــــيــــــــة  ال
ــتــي تــواكــب  ال
الـــــــــــــتـــــــــــــراث 

والحداثة.  

من  العديد  الفردان: «هناك  وقال   
مجوهرات  عــمــالء  تنتظر  الــمــفــاجــآت 
الــــــفــــــردان حـــيـــث تـــكـــشـــف الـــشـــركـــات 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي جـــنـــاح الـــــفـــــردان عن 
منتجات جديدة تعرض ألول مرة في 
ساعتين  عرض  إلى  باإلضافة  العالم، 
 Vacheron Constantin نادرتين لدار
إحـــداهـــمـــا اســتــغــرق تــصــنــعــيــهــا خمس 
وسيتم  ســنــوات،   ١٠ واألخـــرى  سنوات 
فــي جناح  عـــرض الــســاعــتــيــن حــصــريــاً 

الفردان».
 وأضــــاف: «يــضــم جــنــاح الــفــردان 

ألول مرة قسماً خاصاً بمجوهرات 
التراث  إلــى  تعود  والــتــي  األطــفــال 

ونتوقع  والخليجي،  الــقــطــري 
زيادة الطلب على هذا القسم 

والـــــــذي يــشــمــل مــنــتــجــات 

عــالــيــة الـــجـــودة ومــتــنــوعــة ومــنــهــا حب 
باإلضافة  والحلقان  والمرتعشة  الهيل 
إلى الكواشي. وهذه األنواع مرغوبة جداً 
خالل المناسبات».   وأكد أن الشركات 
الــعــالــمــيــة حـــريـــصـــة عـــلـــى الــمــشــاركــة 
فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
والــســاعــات ألهــمــيــة الــســوق الــقــطــري، 
كما أنها تعرض بالسوق المحلي أفضل 
وتصميمات  مــنــتــجــات  مـــن  لــديــهــا  مـــا 
بــاإلضــافــة إلـــى طــرح 
مرة  ألول  موديالت 
على مستوى العالم 
وقـــبـــل عــرضــهــا 
المعارض  فــي 
الـــــــدولـــــــيـــــــة 

الشهيرة.

جهود جّبارة من وزارة الداخلية 
لتأمين معرض المجوهرات  

أكد أنأكد أن قطر تعيش طفرة تنموية شاملة.. علي الفردان لـ [:

كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  نائب  الــفــردان،  حسين  علي  السيد  ه  توجَّ  
معالي  إلى  بالشكر  الفردان  مجموعة  إدارة  مجلس 
مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل  نــاصــر  بــن  اهللا  عبد  الشيخ 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــلــى دعـــمـــه لــلــمــعــرض 
بــاإلضــافــة  اإلجــــــراءات،  كــافــة  بتسهيل  وتــوجــيــهــاتــه 

بأعلى  المعرض  تأمين  في  األمن  رجال  جهود  إلى 
مستوى.

 وقال: إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
هو الوحيد من نوعه في العالم الذي تظل منتجاته 
معروضة ليالً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قّدمت 
الدوحة  معرض  فــي  للمشاركين  كبيرة  تسهيالت 

للمجوهرات والساعات للحصول على التأشيرات.
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٥  األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م 

٪  ١٥ بــــــنــــــمــــــو  الـــــــــــــــفـــــــــــــــردان  ـــــــــاح  ـــــــــن ج مــــــــســــــــاحــــــــة  ـــــــــع  ـــــــــرب م مــــــــتــــــــر   ٣٨٠٠



 األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م ٦

جناح الفردان يعرض ساعة تاريخية للملك فؤادجناح الفردان يعرض ساعة تاريخية للملك فؤاد
قامت دار   بتصنيعها عام ١٩٢٩

كتب ـ عاطف الجبالي:

وتاريخية  وفريدة  استثنائية  كبيرة  جيب  ساعة  الفردان  جناح  يعرض 

وتتكون   ،١٩٢٩ عــام  إلــى  تصنيعها  تاريخ  يعود  األّول  فــؤاد  مصر  لملك 

قــيــراطــاً،   ١٨ عــيــار  األصــفــر  الــذهــب  مــن  ومصنوعة  تعقيداً   ١٣ مــن 

 Grande وآليتي الدّق ،Carillon وتتميز الساعة أن مكّرر الدقائق

sonnerie وPetite Sonnerie تقرعان ثالثة صنوج بواسطة ثالث 

مطارق.

كــمــا تــتــمــيــز الـــســـاعـــة الـــتـــي قـــامـــت بــتــصــنــيــعــهــا شــركــة 

VACHERON CONSTANTIN أقدم شركة تصنيع 

ساعات في العالم، أن  كرونوجراف الخاص بها مزّود 

وتقويم  دقيقة،  الــــ٣٠  وعـــّداد  الثانية،  أجـــزاء  بوظيفة 

دائـــم، بــاإلضــافــة إلــى أن الــســاعــة تــعــرض أطـــوار وعمر 

القمر، وتتميز بوجود قرص فضي. 

من  عشرة  الرابعة  النسخة  خــالل  الــفــردان  جناح  فــي  وتــشــارك 

مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات أكــبــر دور الــمــجــوهــرات 

 Vacheron الحصر،  وليس  المثال  سبيل  على  ومنها  العالم  حــول 

Constantin وهي أقدم شركة في العالم في تصنيع الساعات 

أثناء  حتى  التصنيع  عــن  واحــــداً  يــومــاً  تتوقف  لــم  والــتــي 

الحربين العالمية األولى والثانية، وساعاتVacheron Constantin الوحيدة 

بقوة  تشارك  والتي   Piagetو جنيف،  جودة  ختم  عليها  يوجد  التي  العالم  في 

بموديالت جديدة ومتطورة ستدهش الزوار.

وكــذلــك هــنــاك شــركــات عالمية أخـــرى تــشــارك فــي جــنــاح الـــفـــردان منها، 

الشركات  أهــم  مــن  واحـــدة  تعتبر  والــتــي   Girard Perregauxو  Chopard

مشهورة  عائلة  تمثل  والتي  العريقة    Faberge شركة إلى  باإلضافة  العالمية، 

في  دخلت  اآلن  وهــي  البيض  بتصنيع  روسيا  في 

مــجــال الــســاعــات والــمــجــوهــرات، بــاإلضــافــة 

 HAUMET ، CORUM ،إلــى شـــركـــات

  .DIOR ، FRANCK MULLER

وتــــــحــــــرص الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 

عــلــى الــمــشــاركــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 

لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات ألهــمــيــة الــســوق 

القطري بالنسبة لها، كما أنها تعرض أفضل 

ما لديها من منتجات وتصميمات باإلضافة إلى 

طرح موديالت ألول مرة على مستوى 

الــعــالــم وقــبــل عــرضــهــا في 

الـــمـــعـــارض الــدولــيــة 

األخرى.



جناح الفردان يعرض ساعات التميز واألناقةجناح الفردان يعرض ساعات التميز واألناقة
كتب ـ عاطف الجبالي:

يـــشـــارك أبــــرز شـــركـــات الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات فـــي جــنــاح  
الـــفـــردان خـــالل النسخة الــرابــعــة عــشــرة مــن مــعــرض الــدوحــة 
للمجوهرات والساعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر  
Vacheron Constantin  وهي أقدم شركة تصنيع الساعات في 
العالم وPiaget  والتي تشارك بقوة بموديالت جديدة ومتطورة 
والتي   Girard Perregaux و   Chopardو الـــزوار،  ستدهش 
الفردان  جناح  العالمية،ويضم  الشركات  أهم  من  واحدة  تعتبر 
 CORUM  ،DIORو ، Faberge ،CHAUMET أيضاً شركات

  .FRANCK MULLER باإلضافة إلى
وهــنــاك الــعــديــد مــن الــمــفــاجــآت تنتظر عــمــالء مــجــوهــرات 
الــفــردان  جــنــاح  فــي  المشاركة  الــشــركــات  تكشف  حيث  الــفــردان 
عن منتجات جديدة تعرض ألول مرة في العالم، والتي تشمل 
عرض ساعتين نادرتين لدار Vacheron Constantin إحداهما 
وسيتم  سنوات،   ١٠ واألخــرى  سنوات  خمس  تصنعيها  استغرق 

عــرض الــســاعــتــان حــصــريــاً فــي جناح 
الفردان.

ويـــــضـــــم جـــــنـــــاح الــــــفــــــردان 
خــــاص  قــــســــم  مـــــــرة  ألول 

بـــمـــجـــوهـــرات األطــــفــــال 
ــــــعــــــود إلـــــى  ـــــــي ت ـــــــت وال

الــــــتــــــراث الـــقـــطـــري 
ومن  والخليجي، 

الــمــتــوقــع زيـــادة 
الـــطـــلـــب عــلــى 
هــــــذا الــقــســم 
والــذي يشمل 
مــــــنــــــتــــــجــــــات 
الجودة  عالية 
ومــــــتــــــنــــــوعــــــة 
ـــــــــــهـــــــــــا  ومـــــــــــن
حـــــــب الــــهــــيــــل 
والـــمـــرتـــعـــشـــة 

والـــــــحـــــــلـــــــقـــــــان 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 

ــــكــــواشــــي، وهــــذه  ال

األنواع مرغوبة جداً خالل المناسبات.
طبيعي  لؤلؤ  مجموعة  بأكبر  الــفــردان  مــجــوهــرات  وتــشــارك 
في العالم، ويقدم «الطواش» ألول مرة في التاريخ طقم كامل 
باللؤلؤ الطبيعي يشمل «ُعقد وحلق وأسورة وخاتم» باأللماس، 
واستغرق تصنيع هذا الطقم النادر فترة زمنية طويلة، ويعرض 
والتي  العالم  فــي  الطبيعي  اللؤلؤ  أنـــواع  أفخر  «الــطــواش»  قسم 
و  و»الــكــات»   «البدله»  و»الجيون»  «اليكة»  و  تشمل»التباتة» 

«النيمرو»  و»الكولوه» وسنجباسي». 
وتــحــرص الــشــركــات الــعــالــمــيــة عــلــى الــمــشــاركــة فــي معرض 
بالنسبة  القطري  السوق  ألهمية  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
وتصميمات  منتجات  من  لديها  ما  أفضل  تعرض  أنها  كما  لها، 
باإلضافة إلى طرح موديالت ألول مرة على مستوى العالم وقبل 

عرضها في المعارض الدولية األخرى.
دعم  في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويساهم 
أداء  على  فقط  ليس  بــاإليــجــاب  وينعكس  الــوطــنــي  اقــتــصــادنــا 
شــركــات الــمــجــوهــرات والــســاعــات فقط 
نتائج  ولــكــن يــعــزز الــمــعــرض أيــضــاً 
الـــفـــنـــادق والـــمـــطـــاعـــم ووســـائـــل 
الــــــمــــــواصــــــالت وشـــــركـــــات 
الــــــطــــــيــــــران وغــــيــــرهــــا 
ـــــقـــــطـــــاعـــــات  مـــــــــن ال
االقتصادية المهمة 
فـــــــــي الـــــــــدولـــــــــة. 
ويـــعـــد مــعــرض 
ـــــــــــــدوحـــــــــــــة  ال
لــلــمــجــوهــرات 
األبرز  الحدث 
عــلــى رزنـــامـــة 

الـــمـــعـــارض فــي 
قــــطــــر والـــمـــنـــطـــقـــة 

أن  الــــمــــتــــوقــــع  ومـــــــن 
يــســتــقــطــب الــمــعــرض 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
دول  مــــــن  ـــــســـــيـــــاح  ال
ــــس الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــل

الخليجي.

٧  األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م 



 األربعاء 25 جمادى األولى 1438 هـ - 22 فبراير 2017 م ٨

                                                       تـقـدم سـاعـات
ومجـوهـرات رائعـة وجـذابـة

ىتستحوذ على اهتمام الجمهور و

كتب ـ عاطف الجبالي:

لشركة  الحصرية  الوكاالت  أبــرز  أحد   Chopard تعتبر 
العريقة  السويسرية  الـــدار  وتحرص  الــفــردان،  مجوهرات 
والتي تأسست في عام ١٨٦٠ من قبل لويس أوليس شوبارد 
المنحدر من عائلة تعشق فن صناعة الساعات على تقديم 
من  عــشــرة  الــرابــعــة  النسخة  فــي  منتجاتها  وأحــــدث  أبـــرز 
جناح  مظلة  تحت  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
الفردان الذي يضم أحدث الصيحات في عالم المجوهرات 

والساعات.  
وتـــشـــارك مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان فـــي مــعــرض الــدوحــة 
بأكبر  عشرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
ويتميز  المعرض،  في  الشركة  مشاركات  تاريخ  في  جناح 
جناح الفردان األكبر في المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار 
مجوهرات والتي تعتبر ضمن األرقي واألعرق حول العالم. 
المعرض  جمهور  اهتمام  على  الفردان  جناح  ويستحوذ 
بفضل السمعة الطيبة والتاريخ العريق الذي تتمتع به الشركة 
نتيجة النجاح المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث موديالت 
المجوهرات والساعات والتي تلبي تطلعات زبائن الشركة، 
الــمــجــوهــرات  اقــتــنــاء  لمحبي  األولـــــى  الــوجــهــة  يجعلها  مـــا 

والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
ونـــظـــراً لــتــمــيــزهــا الــكــبــيــر فـــي تــقــديــم كـــل مـــا هـــو جديد 
وحرصها على المحافظة على التراث العريق ومواكبة العصر 
الحديث، أضحت مجوهرات الفردان في الطليعة بمفاهيمها 
المتطورة والتي تضع عمالءها في صدارة أولوياتها، ويمثل 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  الفردان  جناح 
خــيــر شــاهــد عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة المبنية عــلــى ثقة 
زبائنها. ويقدم جناح الفردان للجمهور تجربة رائعة للتعرف 
الفاخرة،  والساعات  المجوهرات  عالم  صيحات  آخــر  على 
ونرصد عبر تقرير مصور بعض الموديالت وأشهر ماركات 
المجوهرات والساعات العالمية التي استحوذت على اهتمام 
عمالء الشركة خالل زيارتهم لمعرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.



تقدم مجموعتها الجديدة من المجوهراتتقدم مجموعتها الجديدة من المجوهرات

كتب ـ عاطف الجبالي:

الجديدة  مجموعتها   Chaumet عالمة  أطلقت 
لتعيد   Nature de Chaumet La تشكيلة  مـــن 
المجوهرات  في   Chaumet طبيعة المجموعة  هذه 
ــبــاريــســيــة الــثــمــيــنــة الـــراقـــيـــة، لــتــعــبــر عـــن هــويــة  ال

Chaumet فيما تكشف عن رؤيتها للطبيعة.
وتــتــضــمــن الــمــجــمــوعــة الــجــديــدة اتـــحـــاداً بين 
الطبيعة والثقافة، وبين الطابع البري والرهافة، 
فيظهر مفهوم المذهب الطبيعي لدى «شوميه» 
طاقات  تحمل  التي  والــزهــور  النباتات  باختيار 
إلى  المجموعة  هــذه  قطع  تقسيم  وتــم  رمــزيــة، 
أربـــــــع لــــوحــــات، 
وتــــــم إتــقــانــهــا 
لتقاليد  وفــقــاً 
الــتــمــيــز فــي 
«شوميه» 
مــــــــــــــع 

المذهل  اإلبـــداع  خدمة  في  التقنية  المهارات  وضــع 
والعواطف الجياشة.

وتوفر مجموعة Nature de Chaumet La رؤية 
المجموعة الرمزية من األعشاب الجافة التي ابتكرتها 
المختارة  التشكيلة  هذه  وتعرض  بدايتها،  منذ  الــدار 
إلى  تعود  التي  الفوتوغرافية،  والصور  الرسمات  من 
سواء  حد  على  هي  روايــة  و١٩٣٨   ١٨٨٥ بين  الفترة 
 Chaumet أســلــوب  إلــى  ووفــيــة  باستمرار  متجددة 
األساسي، وبدالً من ذلك جاءت أشكال أشجار الغار، 
سنابل القمح، أشجار السنديان والزنابق رمزية جداً 
أو منمقة، وتزّين المجوهرات التي هي أحياناً فاخرة 

وأحياناً بسيدة، لكن دائماً مع حجم حركة وعلو.
 Firmament مــــجــــوهــــرات  طـــقـــم  ــــقــــدم  وي

من  إلى  والجمال  المجد  من  حلة   apollinien
للياقوت  الــســمــاوي  األزرق  جــامــعــاً  تــضــعــه، 

قمر  لحجر  الالمع  األزرق  مع  بورما  من 
كبيرين  عقدين  مــن  يتألف  منحوت 

إلــى  للتحويل  قــابــل  منهما  واحـــد 
وضعه  أيضاً  يمكن  ملكي  تاج 

للشعر،  نحيلة  كعصابة 

األذن  أقـــــــراط  مــــن  وزوجــــيــــن  وخـــاتـــمـــيـــن 
تعقيد  مــع  وســاعــة  التأنق  فــي  تنوعاً  يــوفــران 

«توربيون».
تــــتــــمــــيــــز الــــــقــــــطــــــع الــــــخــــــمــــــس لــــمــــفــــهــــوم 

ســـوار،  مــن   `Me`tamorphoses de Daphne
 brooch وخاتمين، وزوج من أقراط األذن ودبوس
مختلفة،  بــدرجــات  زهــري  اسبينيل  مع  بتصميمها 
األشــجــار  أوراق  بــعــض  عــلــى  الــضــوء  تسليط  تــم  كــمــا 
يصور  األســود،  بالروديوم  عليها  التركيز  خالل  من 
منه  تتساقط  الحيوية  عالي  غصناً  الكبير  الــدبــوس 
حبات متأللئة من التوت في حركة متمايلة لسنابل 

القمح من شوميه.
وتبدو حزم القمح التي تمثلها قطع طقم 
offrandes d`e`te` التسع وكأنها ُحصدت 
حديثاً من الحقول، وتبدو حبوبها المتألقة 
تنبض بالحياة بفضل األلماس الذي يسلط 
شكل  على  وتــاج  عقد  يثير  الــضــوء،  عليها 
 brooch عصابة رأس، ثالثة خواتم دبوس
زوجــان من أقــراط األذن وساعة ثمينة 
صورة باقة جمعت بأناقة بسيطة عزز 
على  مقطوعة  ألماس  بحبة  بعضها 

شكل إجاصة.

مستوحاة من الطبيعةمستوحاة من الطبيعة
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عنوان التميز واألناقة ساعاتساعات
كتب ـ عاطف الجبالي:

الفاخرة  الــســاعــات  شـــراء  راغــبــي  اهتمام  على   Dior تستحوذ 
التي تتميز بجودة المنتج واألناقة، ومن المتوقع أن تحقق الدار 
مبيعات قوية خالل مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة بمعرض 
جناح  في   Dior تشارك  حيث  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة 

مجوهرات الفردان الوكيل الحصري للدار في دولة قطر.
جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
وحرصها على المحافظة على التراث العريق ومواكبة 
في  الــفــردان  مجوهرات  أضحت  الحديث،  العصر 
الطليعة بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها 
في  الــفــردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة  في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خير 
شاهد على إستراتيجية الشركة المبنية 

على ثقة زبائنها.
ويـــــقـــــدم جــــنــــاح الـــــفـــــردان 
رائــعــة  تــجــربــة  للجمهور 
لــلــتــعــرف عــلــى آخــر 
عالم  صيحات 

المجوهرات والساعات الفاخرة، ونرصد عبر تقرير مصور بعض 
التي  العالمية  والساعات  المجوهرات  ماركات  وأشهر  الموديالت 
لمعرض  زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء  اهتمام  على  استحوذت 

الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.
ـــــفـــــردان فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة  وتـــــشـــــارك مــــجــــوهــــرات ال

بأكبر  عــشــرة  الــرابــعــة  نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
ويتميز  المعرض،  في  الشركة  مشاركات  تاريخ  في  جناح 
جــنــاح الــفــردان األكــبــر فــي المعرض بــوجــود أكــثــر مــن ٧٠ 
دار مجوهرات والتي تعتبر ضمن األرقــى واألعــرق حول 

العالم. 
ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض 
به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ  الطيبة  السمعة  بفضل 

الشركة نتيجة النجاح المتواصل واإلبداع في تقديم 
أحـــــدث مــــوديــــالت الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 

ما  الــشــركــة،  زبــائــن  تطلعات  تلبي  والــتــي 
اقتناء  لمحبي  األولى  الوجهة  يجعلها 

ـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات مــن  ال
حصرية  تــجــاريــة  عـــالمـــات 

عالمية.



متابعة - محمد السيد محمد:

 قــال السيد أحــمــد الــكــواري رئيس 
مجلس إدارة المجوهرات الملكية: إن 
معرض الدوحة الدولي للمجوهرات 
ويستمر  يبقى  لكي  ُوجـــد  والــســاعــات 
ــحــقــق الــمــزيــد مـــن الــنــجــاح، ذلــك  ويُ
أن ُســبــل ووســـائـــل الــنــجــاح مــتــوفــرة، 
فعندما يكون التنظيم واإلعــداد جيداً 
المحلية  الــشــركــات  تــحــِســم  وعــنــدمــا 
ــــزوار إلى  الــمــشــاركــة وعــنــدمــا يــأتــي ال
النتيجة  تــكــون  أن  فــالبــد  الــمــعــرض 
ما  وهذا  التألق،  ثم  النجاح  ثم  النجاح 
حدث بالفعل مع معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات.
 وأضـــــــاف الــــكــــواري 
قـــــائـــــًال: ونــــحــــن فــي 
الـــــيـــــوم الــــــرابــــــع مــن 
ـــــمـــــعـــــرض يــمــكــن  ال
اإلقــــبــــال  أن  الــــقــــول 
ولكن  وُمميز،  ُمرض 
نــتــوقــع ابـــتـــداًء مـــن الــيــوم 

مـــع بــدايــة  ـــال كــثــيــفــاً  أن يــكــون اإلقـــب
من  ذلـــك  أقـــول  األســبــوعــيــة،  العطلة 
خــالل  اكتسبناها  الــتــي  خــبــرتــي  واقـــع 
نجاح  عندنا  المهم  الماضية،  السنوات 
لنا  نجاح  نجاَحه  ألن  ككل  المعرض 
كشركات وطنية، نشارك فيه  جميعاً 
بكل حماس ومتمّسكون بنجاحه ألنه 
في  تــجــارتــنــا  عــلــى  مــبــاشــرة  ينعكس 
شركاتنا  تنمو  حيث  المحلي،  الــســوق 
ونــتــوّســع فــي الــمــاركــات والــمــوديــالت 
النجاح  فدائماً  جديدة،  فروع  وافتتاح 
يـــُعـــم عـــلـــى الــجــمــيــع ويـــســـتـــوعـــب كل 

المشاركين.
المعرض  جمهور  تنسى  ال  كذلك   
الذي نكن له كل التقدير على مجيئه 
لزيارة المعرض ألننا نحن نعمل كل 
ذلك من أجله لكي يتعايش مع روائع 
عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات على 
يشاء  مــا  منها  ويــخــتــار  أيـــام   ٦ مــدى 
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه نــجــاح للمعرض 
النجاح  مــن  الــمــزيــد  لــه  نتمنى  الـــذي 

والتقدم.
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معرض الدوحة تواَجد لكي يبقى ويزدهر كل عاممعرض الدوحة تواَجد لكي يبقى ويزدهر كل عام
رئيس مجلس إدارة المجوهرات الملكية.. أحمد الكواري:

ــــــــــــــداءً مـــــــــــن الـــــــــــيـــــــــــوم إقــــــــــــبــــــــــــاالً كــــــثــــــيــــــفــــــاً مـــــــــــن الــــــــــــــــــزوار ــــــــــــــت أتـــــــــــوقـــــــــــع اب

التألق، ثم  النجاح  ثم  النجاح 
حدث بالفعل مع معرض
للمجوهرات والساع
وأضـــــــاف ا
قـــــائـــــًال: ونــــ
الـــــيـــــوم الــــــر
ـــــمـــــعـــــرض ال
أن الــــقــــول 

وُمميز ُمرض 
نــتــوقــع ابـــتـــداًء م

نجاح المعرض ينعكس إيجابياً نجاح المعرض ينعكس إيجابياً 
على تجارتنا في السوق المحليعلى تجارتنا في السوق المحلي
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افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اتسم بالرقي والتميز
بشار مجر: 

ـــــــن ـــــــائ ـــــــزب ـــــة مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات ال ـــــي ـــــب ـــــل ـــــت ــــــــــــمــــــــــــاً ل ــــــســــــعــــــى دائ ــــــــــارا ت ــــــــــي ـــــــــرات ت ـــــــــوه ـــــــــج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســم ــــــــــارا ت ــــــــــي ـــــــــرات ت ـــــــــوه ـــــــــج م

متابعة- محمد السيد محمد:

ـــســـيـــد  قـــــــــال ال
بشار مجر المدير 
لمجوهرات  الــعــام 
حـــفـــل  أن  تـــــــيـــــــارا 
ـــمـــعـــرض  افــــتــــتــــاح ال
كــــــان مـــمـــيـــزاً واتـــســـم 
بالرقي حيث قد تم كل 
شـــيء فـــي نــظــام وتــرتــيــب 
وإعداد يليق بمعرض الدوحة 
والساعات  للمجوهرات  الدولي 
مجوهرات  فــي  ــا  بــدورن ونــحــن 
ـــارا ســـعـــداء بــالــمــشــاركــة في  ـــي ت
من  لكونه  نــظــراً  المعرض  هــذا 
الــــمــــعــــارض الـــمـــمـــتـــازة 
نستطيع  خالله  فمن 

الـــتـــعـــرف عــلــى زبـــائـــن جــديــدة 
مشاهدة  يمكنهم  الــزوار  وأيضا 
مــعــروضــاتــنــا فــفــي كــل األحــــوال 
الـــمـــشـــاركـــة مـــفـــيـــدة ومــجــديــة 
بــكــل تــأكــيــد ولـــذلـــك نــحــن في 
مجوهرات تيارا نسعى دائما أن 
فمثال  تــبــدأ اســتــعــداداتــنــا مــبــكــراً 
نـــقـــوم بــعــقــد صــفــقــات جــديــدة 
لــمــاركــات جــديــدة ونــطــلــب من 
تصنع  أن  تمثلها  التي  الشركات 
نوفر  حتى  حديثة  موديالت  لنا 
ــــــــزوار الـــمـــعـــرض كــــل مــــا هــو  ل
نستعد  أيـــضـــا  وحــــديــــث.  جـــديـــد 
مـــن خــــالل إعـــــداد جــنــاح مميز 
تتيح  للزوار  مريحة  بديكورات 
معروضاتنا  على  الــتــعــرف  لهم 
ـــذلـــك مـــن الــمــهــم فـــي عــالــم  ول

المجوهرات والساعات أن تكون 
الديكورات بسيطة ومريحة ألن 
الناحية  من  هامة  مدلوالت  لها 
كل  أيــضــا،  والــتــجــاريــة  النفسية 

ذلك نضعه في الحسبان.
وأضــــــــــــــــاف مـــــجـــــر قـــــائـــــال: 
إنــــــه مـــــن خــــــالل خـــبـــراتـــنـــا فــي 
عــالــم الــمــجــوهــرات والــســاعــات 

متطلبات  كـــل  وأدركـــنـــا  فــهــمــنــا 
واحــتــيــاجــات الـــزبـــون الــقــطــري. 
فــنــحــن دائــمــا نــضــع ضــمــن سلم 
أولـــويـــاتـــنـــا كـــل مـــا يـــــدور بخلد 
الزبون القطري ألنه هو األساس 
الهام  المعرض  هــذا  إقــامــة  مــن 
أفكارنا  تتماشى  أن  البــد  وعليه 
كل  مع  والتصاميم  التصنيع  في 

ابتعدنا  قد  نكون  وإال  يتمناه  ما 
عــن طــمــوحــاتــه لــذلــك نــحــن في 
فريق  لدينا  للمجوهرات  تــيــارا 
على  يــحــرص  متخصص  عــمــل 
بالشكل  الــزبــائــن  أفـــكـــار  تــنــفــيــذ 
الــــــــذي يـــرضـــيـــهـــم ويـــجـــذبـــهـــم 
أن  فــي  أمــل  وكلنا  لمعروضاتنا 
تحوز معروضاتنا على أعجابهم.

نقدم تشكيلة رائعة
من أرقى وأفخم المجوهرات 
الفريدة ومرصعة باأللماس 

معرض الدوحة للمجوهرات
والساعات ملتقى كبرى الشركات العالمية

تيارا للمجوهرات حيث الفخامة والرقي
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متابعة - محمد السيد محمد:

 قال السيد حسين الماجد المدير العام 
اليومين  إن  لــلــمــجــوهــرات  الــمــاجــد  ـــدار  ل
لمعرض   ١٤ الــــ  الــــدورة  مــن  الــمــاضــيــيــن 
أعطى  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
في  يسير  المعرض  بأن  جيداً  انطباعاً  لنا 
الطريق الصحيح بمعنى أنه يحافظ على 
لنا  بــدا  وهــذا  بــدأهــا  التي  النجاح  مسيرة 
والترتيب  والتنظيم  اإلعــداد  في  واضحاً 
التي أصبحت سمات أساسية في معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات.
عوامل  كل  إن  قائالً:  الماجد  وأضــاف   
يوماً  يزداد  تراه  واإلقبال  توفرت  النجاح 
بــعــد يـــوم ونــتــوقــع ازديـــــاد اإلقـــبـــال خــالل 
نهاية  عطلة  فــي  خــاصــة  الــقــادمــة  األيـــام 
األســبــوع واأليــــام األخــيــرة مــن المعرض 
فمن خالل خبرتنا بالمعرض نعرف أن 

الزخم يتم في األيام األخيرة حيث تزداد 
واجنحة  ممرات  داخل  والنشاط  الحركة 

المعرض.
الماجد  دار  إن  قائالً:  الماجد  ومضى   

للمجوهرات تشارك بجناح مميز نعرض 
من خالله العديد من الماركات الجديدة 
والــمــوديــالت الــحــديــثــة بــاعــتــبــارنــا شركة 
ومشاركتنا  القطري،  السوق  في  عريقة 
تجارتنا  من  نطوِّر  جعلتنا  المعرض  في 
وتمثَّل ذلك في جلب الماركات الجديدة 

والتوسع في فروعنا في السوق المحلي.
في  الــمــعــرض  مــن  استفدنا  وبــالــتــالــي   
جدد  زبائن  على  فتعرفنا  أيضاً  تجارتنا 
وهذا  المعرض  في  مشاركتنا  خالل  من 
في اعتقادي من أكبر الفوائد التي نجنيها 
من المعرض، طبعاً مشاركتنا في البداية 
المعرض  نجاح  على  حرصنا  مــن  نابعة 
أيضاً  ولكن  وطنية،  كشركة  يهمنا  وهذا 
نــحــن نــســتــفــيــد مـــن مــشــاركــتــنــا فـــي هــذا 
انعكست  إيجابياته  الذي  الكبير  المعرض 
على تجارة المجوهرات والساعات بشكل 
زوار الــمــعــرض  عـــام فــي قــطــر، وأيـــضـــاً 
اســـتـــفـــادوا مـــن تــنــظــيــم هــــذا الــمــعــرض 
الدولي فعندما يأتي بمئات من الشركات 
المصنِّعة لتعرض منتجاتها فهذا في حد 

ذاته مكسب لزوار المعرض.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يسير في الطريق الصحيحمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يسير في الطريق الصحيح
حسين الماجد:

ـــــدة ـــــدي ج ومــــــــــوديــــــــــالت  مـــــــــاركـــــــــات  ونـــــــعـــــــرض  مــــمــــيــــز  ـــــاح  ـــــن ـــــج ب تـــــــشـــــــارك  ــــــمــــــاجــــــد  ال دار 
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