
الثالثاء 24 جمادى األولى 1438 هـ - 21 فبراير 2017 م

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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

أكد السيد علي حسين الفردان، نائب رئيس 
معرض  أن  الــفــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات وصـــل إلــى 
حضرة  ورؤيــة  دعــم  بفضل  عالمية  مستويات 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
أمير البالد المفدى وصاحب السمو األمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متوجهاً بالشكر 
ثاني  آل  نــاصــر  بــن  عــبــداهللا  الشيخ  معالي  إلــى 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه 
اإلجــراءات  كافة  بتسهيل  وتوجيهاته  للمعرض 
العارضة  للشركات  التأشيرات  على  للحصول 
بــســرعــة كــبــيــرة، بــاإلضــافــة إلـــى جــهــود رجــال 

األمن في تأمين المعرض بأعلى مستوى.
وقــــال فـــي حــــوار خـــاص لــجــريــدة [، 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض  إن 
هــو األفــضــل فــي الــشــرق األوســـط بــال منافس، 
بسويسرا،  بـــازل  مــعــرض  بعد  عالمياً  والــثــانــي 
النسخة  فـــي  الـــفـــردان  جــنــاح  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
يضم  المجوهرات  معرض  من  عشرة  الرابعة 
أن  تفاؤله  مبدياً  عالمية،  شركة   ٧٠ من  أكثر 

نسخة  خــالل  قــويــة  مبيعات  الــمــعــرض  يحقق 
العام الجاري.

الشركات  أبــرز  أن  إلى  الفردان  علي  وأشــار 
ومنها  الـــفـــردان،  جــنــاح  فــي  تــشــارك  العالمية 
شركة  أقــدم  وهي   Vacheron Constantin
والــتــي   Piagetو الــعــالــم  فــي  الــســاعــات  تصنيع 
تــشــارك بــقــوة بــمــوديــالت جــديــدة ومــتــطــورة 
 Girardو   Chopardو ــــــزوار،  ال ســتــدهــش 
أهــم  مــن  واحــــدة  تعتبر  والــتــي   Perregaux
الــشــركــات الــعــالــمــيــة، ويــضــم جــنــاح الـــفـــردان 
و  ،Faberge ،CHAUMET شــركــات  أيــضــا 

 FRANCK باإلضافة إلى CORUM، DIOR
 .MULLER

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وأبــدى 
الـــفـــردان تــفــاؤلــه الــكــبــيــر بــنــتــائــج مــجــوهــرات 
للمجوهرات  الـــدوحـــة  مــعــرض  فــي  الـــفـــردان 
والــســاعــات بــدعــم مــن تــاريــخ الــشــركــة العريق 
دور  أرقــــــــى  الـــــــفـــــــردان  جــــنــــاح  واحـــــتـــــضـــــان 
أن  مؤكداً  العالم،  في  والساعات  المجوهرات 
بفضل  كبيرة  تنموية  طفرة  تعيش  قطر  دولة 

رؤية قيادتنا الرشيدة.

٤ ، ٥

نجاح معرض المجوهرات والساعات بفضل دعم صاحب السمونجاح معرض المجوهرات والساعات بفضل دعم صاحب السمو
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:
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ستتواجد  التي  الشركات  عــدد  كم  ڈ  
في جناح الفردان؟

الــرابــعــة  النسخة  فــي  الـــفـــردان  جــنــاح  ـ 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 
على  تزيد  مساحة  على  يمتد  والساعات 
٣٥٠٠ متر مربع بزيادة ١٥٪ ويضم أكثر 
مشاركتنا  فـــإن  وبــذلــك  شــركــة،   ٧٠ مــن 
فـــي الــنــســخــة الــمــقــبــلــة تــعــتــبــر األكـــبـــر في 
في  الفردان  مجوهرات  مشاركات  تاريخ 
أننا  إلـــى  هــنــا  أشــيــر  أن  وأود  الــمــعــرض، 
اعــتــذرنــا عــن انضمام ٥ شــركــات أخــري 
ثــالث منها مــن أهــم شــركــات صناعة 
العالم  فــي  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات 
وسوف تكون مشاركة ضمن جناح 
من  المقبلة  النسخة  في  الــفــردان 

معرض الدوحة للمجوهرات.
ڈ  مــــا هــــي أبــــــرز الــــوكــــاالت 

المشاركة في جناح الفردان؟
ـ يـــشـــارك فـــي جـــنـــاح الـــفـــردان 
ــنــســخــة الـــرابـــعـــة عــشــرة  خـــــالل ال
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من 
المجوهرات  دور  أكــبــر  والــســاعــات 
حــــــول الـــعـــالـــم ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
 Vacheron الــحــصــر،  ولـــيـــس  الــمــثــال 
في  شـــركـــة  أقـــــدم  وهــــي   Constantin
الــعــالــم فـــي تــصــنــيــع الــســاعــات والـــتـــي لم 
تتوقف يوماً واحداً عن التصنيع حتى أثناء 
الحرب العالمية األولى والثانية، وساعات 
في  الوحيدة   Vacheron Constantin
ــعــالــم الــــذي يــوجــد عــلــيــهــا خــتــم جـــودة  ال
بقوة  تــشــارك  والــتــي    Piagetو جــنــيــف، 
بــمــوديــالت جــديــدة ومــتــطــورة ستدهش 

الزوار.
ــــاك شـــــركـــــات عــالــمــيــة  وكـــــذلـــــك هــــن
منها،  الــفــردان  جناح  في  تشارك  أخــرى 
Chopard  وGirard Perregaux والتي 

تعتبر واحدة من أهم الشركات العالمية، 
العريقة   Faberge شركة  إلــى  باإلضافة 
روسيا  فــي  مــشــهــورة  عائلة  تمثل  والــتــي 
في  دخــلــت  اآلن  وهـــي  الــبــيــض  بتصنيع 
باإلضافة  والمجوهرات،  الساعات  مجال 
 CHAUMET، CORUM،إلى شــركــات

 .DIOR، FRANCK MULLER

مفاجآت للزوار

ڈ  ما هي أبرز مفاجآت جناح الفردان 
خالل المعرض؟

تنتظر  المفاجآت  مــن  العديد  هناك  ـ 
تكشف  حيث  الفردان  مجوهرات  عمالء 
الــشــركــات الــمــشــاركــة فــي جــنــاح الــفــردان 
مرة  ألول  تعرض  جديدة  منتجات  عن 
في العالم، باإلضافة إلى عرض ساعتين 
 Vacheron Constantin لــدار  نادرتين 
أحدهما استغرق تصنعيها خمس سنوات 
واألخــــــرى ١٠ ســـنـــوات، وســيــتــم عــرض 

الساعتين حصرياً في جناح الفردان.
قسما  مرة  ألول  الفردان  جناح  ويضم 
تعود  والــتــي  األطــفــال  بمجوهرات  خاصا 
ونتوقع  والخليجي،  القطري  التراث  إلى 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى هـــذا الــقــســم والـــذي 

يـــشـــمـــل مـــنـــتـــجـــات عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
ومــــتــــنــــوعــــة ومــــنــــهــــا حــب 

الـــهـــيـــل والــمــرتــعــشــة 
والحلقان باإلضافة 
إلــى الــكــواشــي. هذه 
جداً  مرغوبة  األنواع 

خالل المناسبات. 
أن  تـــتـــوقـــع  هــــل  ڈ  

«الــطــواش»  قسم  يشهد 
إقباالً كبيراً؟

ـ بــالــتــأكــيــد.. حــيــث تــشــارك 
مــــجــــوهــــرات الــــــفــــــردان بــأكــبــر 

العالم،  فــي  طبيعي  لؤلؤ  مجموعة 

التاريخ  في  مرة  ألول  ويقدم «الطواش» 
طــقــمــا كـــامـــال بــالــلــؤلــؤ الــطــبــيــعــي يشمل 
باأللماس،  وخاتما  وأســـورة  وحلقا  ُعقدا 
فترة  النادر  الطقم  هذا  تصنيع  واستغرق 
قسم «الطواش»  ويعرض  طويلة،  زمنية 
أفخر أنواع اللؤلؤ الطبيعي في العالم والتي 
تشمل «الــتــبــاتــة» و»الــيــكــة» و»الــجــيــون» 
«الـــــبـــــدلـــــه» و»الـــــــكـــــــات» و»الــــنــــيــــمــــرو» 

و»الكولوه» وسنجباسي». 

مكانة عالمية

ڈ  كــيــف تــصــنــف مـــعـــرض الـــدوحـــة 
للمجوهرات والساعات إقليميا وعالمياً؟

لـــلـــمـــجـــوهـــرات  الــــــدوحــــــة  مــــعــــرض  ـ 
والساعات هو األفضل في الشرق األوسط 
بال منافس، وال يوجد معرض في العالم 
أفضل من معرض الدوحة سوى معرض 
بـــــازل، ونــــود أن أؤكــــد هــنــا أن مــعــرض 
الدوحة للمجوهرات أفضل من معارض 
بانكوك،  مــعــرض  ومنها  كثيرة  عالمية 
جنيف،  ومعرض  كونج  هونج  ومعرض 
وأهـــــم مـــن مـــعـــارض الـــمـــجـــوهـــرات في 
ميامي،  ومــعــرض  وديــتــرويــت  إيــطــالــيــا، 
من  وأفـــضـــل  فـــيـــغـــاس،  الس  ومـــعـــرض 
دول  تنظمها  الــتــي  الــمــعــارض 

البلدان المجاورة.
هـــــنـــــاك  هـــــــــل  ڈ  
عـــــــــــروض خــــاصــــة 
فـــــــــــــــــي جـــــــــنـــــــــاح 
الـــــفـــــردان؟ ومــا 
توقعاتكم  هي 
لــــــــــحــــــــــجــــــــــم 

المبيعات؟
أســــــعــــــار  ـ 
جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع 
في  الـــشـــركـــات 
خالل  الفردان  جناح 

وتناسب  مــمــيــزة  الــمــجــوهــرات  مــعــرض 
والتعرف  لزيارتنا  الــزوار  وندعو  الجميع 
عــن قـــرب عــلــى أبـــرز عــروضــنــا. ونتوقع 
ارتــــفــــاع حــجــم مــبــيــعــاتــنــا خــــالل دورتــــه 
الحالية مع تزايد إقبال الجمهور ويشرفنا 
معرض  فــي  الــفــردان  جناح  أن  نؤكد  أن 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات يضم 

منتجات عالمية تلبي تطلعات عمالئنا.

اإلبداع والحداثة

ـ ما هو جديد قسم المجوهرات العربية 
في جناح الفردان؟

المخصصة  المساحة  بمضاعفة  قمنا  ـ 
القسم  ويضم  العربية  المجوهرات  لقسم 
موديالت جديدة تقدم ألول مرة، ويأتي 
ذلك في إطار اعتزاز مجوهرات الفردان 
ـــتـــراث. ويــتــمــيــز قــســم الــمــجــوهــرات  بـــال
في  باإلبداع  الحالية  النسخة  في  العربية 
التقليدية  المجوهرات  تصاميم  تطوير 
الـــعـــربـــيـــة األصــــلــــيــــة، خــــاصــــة مــــع خــفــة 
الجميلة  الــعــصــريــة  وتــصــامــيــمــهــا  وزنــهــا 
ونؤكد  الــتــراثــيــة،  قيمتها  مــع  المتناغمة 
الفردان  بجناح  العربية  المجوهرات  أن 
ـــواكـــب الــتــطــور  ـــتـــراث وت تــحــافــظ عــلــى ال

والحداثة وتناسب الصغار والكبار.
ڈ  ما هي توقعاتكم لنتائج مجوهرات 

الفردان في نسخة العام الحالي؟
ـ متفائلين بنتائجنا في معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات استنادا إلى تاريخ 
على  يحافظ  الـــذي  الــفــردان  مــجــوهــرات 
الحديث،  العصر  ويواكب  العريق  التراث 
باإلضافة إلى قوة اقتصادنا الوطني وعدم 
بفضل  العالمية  المالية  بــاألزمــات  تــأثــره 
السمو  صاحب  حضرة  ورؤيــة  توجيهات 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى.
ڈ  ماذا عن المنافسة بين الشركات؟

نجاح معرض المجوهرات والساعات بفضل دعم صاحب السمو
علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:

ــــــــــــزوار ـــــش ال ـــــده ـــــت ــــــدم مـــــــــوديـــــــــالت جـــــــديـــــــدة ومـــــــتـــــــطـــــــورة س ــــــق ن

٪١٥ بـــــــــــــزيـــــــــــــادة  الـــــــــــــــفـــــــــــــــردان  ـــــــــاح  ـــــــــن ج مــــــــســــــــاحــــــــة  ـــــــــع  ـــــــــرب م مــــــــتــــــــر   ٣٥٠٠

ــــــرة ــــــي ــــــب ــــــــــطــــــــــري واعـــــــــــــــــــــد ويــــــــتــــــــمــــــــتــــــــع بـــــــــإمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــات ك ــــــــــق الـــــــــــــســـــــــــــوق ال

ــــــــــــزوار ـــــش ال ـــــده ـــــت ـــتـــــــطـــــــورة س

أجرى الحوار ـ عاطف الجبالي:

إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  الـــفـــردان،  حسين  علي  السيد  أكــد 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  أن  الفردان،  مجموعة 
صاحب  حضرة  ورؤية  دعم  بفضل  عالمية  مستويات  إلى  وصل 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وصاحب 
متوجهاً  ثــانــي،  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  الــوالــد  األمــيــر  السمو 
بالشكر إلى معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس 
بتسهيل  وتوجيهاته  للمعرض  دعمه  على  الداخلية  وزير  الــوزراء 
العارضة  للشركات  التأشيرات  على  للحصول  اإلجــــراءات  كافة 
بسرعة كــبــيــرة، بــاإلضــافــة إلــى جــهــود رجـــال األمـــن فــي تأمين 

المعرض بأعلى مستوى.
الدوحة  معرض  إن  لجريدة [،  خــاص  حــوار  في  وقــال 
لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات هــو األفــضــل فــي الــشــرق األوســــط بال 
منافس، والثاني عالمياً بعد معرض بازل بسويسرا، مشيراً إلى أن 
جناح الفردان في النسخة الرابعة عشرة من معرض المجوهرات 
يضم أكثر من ٧٠ شركة عالمية، مبدياً تفاؤله أن يحقق المعرض 

مبيعات قوية خالل نسخة العام الجاري.
وأشار علي الفردان إلى أن أبرز الشركات العالمية تشارك في 
شركة  أقدم  وهي   Vacheron Constantin ومنها الفردان،  جناح 
تصنيع الساعات في العالم وPiaget والتي تشارك بقوة بموديالت 
 Girardو   Chopardو الـــــــزوار،  ســتــدهــش  ومـــتـــطـــورة  جـــديـــدة 
العالمية،  الــشــركــات  أهــم  مــن  واحـــدة  تعتبر  والــتــي   Perregaux
و  ،Faberge ،CHAUMET شركات  أيضا  الفردان  جناح  ويضم 

 .FRANCK MULLER باإلضافة إلى CORUM، DIOR
وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان تفاؤله الكبير 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي  الــفــردان  مجوهرات  بنتائج 

والــســاعــات بــدعــم مــن تــاريــخ الــشــركــة 
الـــعـــريـــق واحـــتـــضـــان جـــنـــاح الــــفــــردان 
في  والساعات  المجوهرات  دور  أرقى 

قطر  دولــة  أن  مــؤكــداً  العالم، 
كبيرة  تنموية  طــفــرة  تعيش 
بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة.. 

وإلى تفاصيل الحوار:

ب ن ر ج
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والــمــشــتــري  طبيعي  شـــيء  الــمــنــافــســة  ـ 
يـــتـــابـــع دائــــمــــا آخـــــر الـــصـــيـــحـــات ويــســعــى 
مجوهرات  الحمد  وهللا  األفضل.  الختيار 
الـــــفـــــردان لـــهـــا مـــاركـــاتـــهـــا ومـــوديـــالتـــهـــا 
الــعــالــمــيــة الـــمـــشـــهـــورة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا 
ودولــــيــــا. ونـــحـــن دائـــمـــا حــريــصــون على 
توفير األفضل للزبائن باستمرار. وجناح 
من  عشرة  الرابعة  النسخة  فــي  الــفــردان 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
الزبائن  بانتظار  كبيرة  مــفــاجــآت  يضم 

والزائرين.

أحدث الموديالت
العالمية  الشركات  تحرص  لــمــاذا  ڈ  

على المشاركة في المعرض؟
حـــريـــصـــة  الــــعــــالــــمــــيــــة  الــــــشــــــركــــــات  ـ 
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
السوق  ألهمية  والــســاعــات  للمجوهرات 
تعرض  أنــهــا  كما  لــهــا،  بالنسبة  الــقــطــري 
أفضل ما لديها من منتجات وتصميمات 
مرة  ألول  موديالت  طرح  إلى  باإلضافة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وقــبــل عــرضــهــا في 

المعارض الدولية األخرى.
لمعرض  الــدولــة  دعــم  تــرى  كيف  ڈ  

الدوحة للمجوهرات والساعات؟
الــرشــيــدة  قــيــادتــنــا  مــن  الكبير  الــدعــم  ـ 
بالدولة  المختصة  والجهات  والمسؤولين 
ســاهــم فـــي الــنــجــاح الــمــســتــمــر للمعرض 
وتــرســيــخ مــكــاســبــه كــأحــد أفــضــل وأهـــم 
المعارض الخاصة بالمجوهرات والساعات 
رؤيــة  بفضل  وذلــك  العالم،  مستوى  على 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وصاحب 
السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني على دعمهما المستمر للمعرض.
 ونــتــوجــه بــالــشــكــر إلـــى مــعــالــي الشيخ 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  ناصر  بن  عبداهللا 

الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى دعــمــه 
لــلــمــعــرض وتــوجــيــهــاتــه بــتــســهــيــل كــافــة 
اإلجــــــــراءات لــلــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات 

وبسرعة لــــــلــــــشــــــركــــــات الــــــعــــــارضــــــة 
ـــيـــرة، بـــاإلضـــافـــة  كـــب

إلــــى جـــهـــود رجـــال 
األمــن فــي تأمين 

الــــمــــعــــروضــــات 
بأعلى مستوى.
ونـــــتـــــوجـــــه 

أيــــــــــــــضــــــــــــــا 
ــــشــــكــــر  ــــال ب
سعادة  إلــى 

وزيـــــــــــــــــــــــــــــــر 
ـــــــــصـــــــــاد  االقـــــــــت

والـــتـــجـــارة ومــتــابــعــة الــــــــوزارة الــمــســتــمــرة 
العقبات،  تذليل  على  وحــرصــه  للمعرض 
العامة  الهيئة  إلـــى  أيــضــا  بالشكر  ونــتــوجــه 
التي  الكبيرة  التسهيالت  على  للجمارك 
قدمتها للمشاركين، ونثمن جهود الهيئة 
ترويج  فــي  للسياحة  الــعــامــة 
الــــــمــــــعــــــرض داخـــــلـــــيـــــاً 
وخارجياً، ونشكر 
الجهات  كافة 
الــمــخــتــصــة 
بــــــالــــــدولــــــة 
على االهتمام 
الــــــــــكــــــــــبــــــــــيــــــــــر 
بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــرض 
وحرصها على توفير 

كل اإلمكانيات وتذليل جميع العقبات وبما 
يصب في النهاية في النجاح الكبير لمعرض 
وترسيخ  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 

مكانته على المستوى العالمي.

سوق واعد
ڈ  ما هو تقييمكم لسوق المجوهرات 

والساعات في قطر؟
ـ الـــــســـــوق الــــقــــطــــري واعــــــــد ويــتــمــتــع 
الطفرة  ظل  في  للنمو  كبيرة  بإمكانيات 
الــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة الــتــي تــعــيــشــهــا دولـــة 

القطري  المواطن  جعلت  والتي  قطر، 
عالمياً.  الدخل  معدالت  أعلى  ضمن 

الــقــطــريــات  أن  إلـــــى  هـــنـــا  ونـــشـــيـــر 
مـــــتـــــطـــــورات ويـــــواكـــــبـــــن أحـــــدث 
موديالت المجوهرات والساعات 

الحديثة  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــبــر 
حرصاً  أكــثــر  يجعلهن  مــا 
عـــلـــى شـــــــراء الــمــقــتــنــيــات 
الراقية التي تواكب التراث 

والحداثة.  
مــــعــــرض  أهـــــمـــــيـــــة  مـــــــا  ڈ  

االقتصاد  دعــم  في  المجوهرات 
القطري؟

ـ مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والـــســـاعـــات يــحــفــز اقــتــصــادنــا الــوطــنــي 

أداء  على  فقط  ليس  باإليجاب  وينعكس 
شــركــات الــمــجــوهــرات والــســاعــات فقط 
ولكن يعزز المعرض أيضا نتائج الفنادق 
والمطاعم ووسائل المواصالت وشركات 
ــــران وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــــطــــي ال
االقــتــصــاديــة الــمــهــمــة فــي الـــدولـــة. ويعد 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات الــحــدث 
قطر  فــي  المعارض  رزنــامــة  على  األبـــرز 
والمنطقة ونتوقع أن يستقطب المعرض 
أعدادا كبيرة من السياح من دول مجلس 

التعاون الخليجي.

معرض الدوحة للمجوهرات األفضل في الشرق األوسط 
جناح الفردان يضم ٧٠ شركة عالمية 

ــا ــن ــات ــع ــي ــب ــــــاع حــــجــــم م ــــــف ــــع ارت ــــوق ــــت ـــا تــــنــــافــــســــيــــة.. ون ـــن ـــجـــات ـــت ـــــار مـــن ـــــع أس

ـــــــــــــب الــــــــعــــــــصــــــــر الــــــحــــــديــــــث ـــــــــــــواك ـــــــــق ون ـــــــــعـــــــــري ـــــــــــــراث ال ـــــــــــــت نــــــــحــــــــافــــــــظ عــــــــلــــــــى ال

ـــــــال ـــــــف األط بــــــمــــــجــــــوهــــــرات  خــــــــاصــــــــاً  قــــــســــــمــــــاً  ـــــــــــرة  م ألول  يــــــضــــــم  ـــــــــــردان  ـــــــــــف ال ـــــــاح  جـــــــن

ــا ــن ــات ـع

ف
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تطرح أفخم الساعاتتطرح أفخم الساعات

كتب- عاطف الجبالي:

Girard- تـــســـتـــحـــوذ 
اهتمام  على   Perregaux
راغــــبــــي شـــــــراء الـــســـاعـــات 
الـــــفـــــاخـــــرة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بـــجـــودة الــمــنــتــج واألنـــاقـــة، 
تحقق  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 
خــالل  قــويــة  مبيعات  الــــدار 
مشاركتها في النسخة الرابعة 

عشرة بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث 
مجوهرات  جناح  فــي   Girard-Perregaux تــشــارك 

الفردان الوكيل الحصري للدار في دولة قطر.
جديد  هو  ما  كل  تقديم  في  الكبير  لتميزها  ونظراً 
وحرصها على المحافظة على التراث العريق ومواكبة 
الــعــصــر الــحــديــث، أضــحــت مــجــوهــرات الـــفـــردان في 
الطليعة بمفاهيمها المتطورة والتي تضع عمالءها في 
معرض  في  الفردان  جناح  ويمثل  أولوياتها،  صــدارة 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات خــيــر شــاهــد على 

إستراتيجية الشركة المبنية على ثقة زبائنها.
ويـــقـــدم جــنــاح الــــفــــردان لــلــجــمــهــور تــجــربــة رائــعــة 
ــتــعــرف عــلــى آخــــر صــيــحــات عـــالـــم الــمــجــوهــرات  ــل ل
والساعات الفاخرة، ونرصد عبر تقرير مصور بعض 

الــــمــــوديــــالت وأشـــهـــر 
المجوهرات  ماركات 
والـــســـاعـــات الــعــالــمــيــة 
الــتــي اســتــحــوذت على 
اهتمام عمالء الشركة 
خــــــــــــالل زيــــــارتــــــهــــــم 
ـــــدوحـــــة  ــــمــــعــــرض ال ل
والساعات  للمجوهرات 

في نسخة عام ٢٠١٧.
وتـــــشـــــارك مـــجـــوهـــرات 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في  الفردان 
فــي نسخته الــرابــعــة عــشــرة بــأكــبــر جــنــاح فــي تــاريــخ 
مـــشـــاركـــات الــشــركــة فـــي الـــمـــعـــرض، ويــتــمــيــز جــنــاح 
دار   ٧٠ من  أكثر  بوجود  المعرض  في  األكبر  الفردان 
حول  واألعرق  األرقى  ضمن  تعتبر  والتي  مجوهرات 

العالم. 
ويــســتــحــوذ جــنــاح الــــفــــردان عــلــى اهــتــمــام جــمــهــور 
المعرض بفضل السمعة الطيبة والتاريخ العريق الذي 
تتمتع به الشركة نتيجة النجاح المتواصل واإلبداع في 
والتي  والساعات  المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم 
تلبي تطلعات زبائن الشركة، ما يجعلها الوجهة األولى 
عالمات  مــن  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  اقــتــنــاء  لمحبي 

تجارية حصرية عالمية.
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كتب ـ عاطف الجبالي:

تعتبر Chopard إحدى أبرز الوكاالت 
الــفــردان،  مــجــوهــرات  لشركة  الحصرية 
والتي  العريقة  السويسرية  الدار  وتحرص 
لويس  قبل  مــن   ١٨٦٠ عــام  فــي  تأسست  
أوليس شوبارد المنحدر من عائلة تعشق 
فــن صــنــاعــة الــســاعــات عــلــى تــقــديــم أبــرز 
الــرابــعــة  النسخة  فــي  منتجاتها  وأحــــدث 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 
والــســاعــات تــحــت مــظــلــة جــنــاح الــفــردان 

الـــذي يــضــم أحـــدث الــصــيــحــات فــي عالم 
المجوهرات والساعات.   

وتــــشــــارك مـــجـــوهـــرات الــــفــــردان في 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
في نسخته الرابعة عشرة بأكبر جناح في 
المعرض،  فــي  الشركة  مشاركات  تــاريــخ 
ويتميز جناح الفردان األكبر في المعرض 
بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات والتي 
تعتبر ضمن األرقى واألعرق حول العالم. 
اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
الطيبة  السمعة  بفضل  المعرض  جمهور 

الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ 
في  واإلبــــــداع  الــمــتــواصــل  الــنــجــاح  نتيجة 
تــقــديــم أحــــدث مـــوديـــالت الــمــجــوهــرات 
والــســاعــات والــتــي تلبي تــطــلــعــات زبــائــن 

األولــى  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة، 
لـــمـــحـــبـــي اقــــتــــنــــاء الـــمـــجـــوهـــرات 
تجارية  عــالمــات  مــن  والــســاعــات 

حصرية عالمية.
ونـــــظـــــراً لــتــمــيــزهــا الـــكـــبـــيـــر فــي 

تــقــديــم كــل مــا هــو جــديــد وحرصها 
عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث العريق 

ومــــواكــــبــــة الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، أضــحــت 
ــــــفــــــردان  فــــي الــطــلــيــعــة  مــــجــــوهــــرات ال
ــــتــــي تــضــع  ـــطـــورة وال ـــمـــت بــمــفــاهــيــمــهــا ال
عــمــالءهــا فــي صـــدارة أولــويــاتــهــا، ويمثل 
جــنــاح الــفــردان فــي معرض 
الـــــدوحـــــة لــلــمــجــوهــرات 
ـــســـاعـــات خــيــر شــاهــد  وال
الشركة  إستراتيجية  على 

المبنية على ثقة زبائنها.
ويـــــقـــــدم جــــنــــاح الـــــفـــــردان 
للجمهور تجربة رائعة للتعرف 

عــلــى آخـــر صــيــحــات عــالــم الــمــجــوهــرات 
تقرير  عبر  ونرصد  الفاخرة،  والساعات 
ماركات  وأشهر  الموديالت  بعض  مصور 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات الــعــالــمــيــة الــتــي 
اســتــحــوذت عــلــى اهــتــمــام عــمــالء الشركة 
خـــــــالل زيـــــارتـــــهـــــم لــــمــــعــــرض الــــدوحــــة 
عام  نسخة  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 

.٢٠١٧

تصميمات                                                             تدهش زّوار معرض المجوهرات
حرفيو الداحرفّيو الدار يمتلكون مهارات نادرة
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تعرض أرقى الساعات
كتب ـ عاطف الجبالي:

تمثل FRANCK MULLER لصناعة الساعات ضمن أبرز 
من  عشرة  الرابعة  النسخة  في  الــفــردان  جناح  في  المشاركين 
تستحوذ  أن  ويتوقع  والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

الدار السويسرية الشهيرة على اهتمام زوار المعرض.
حيث  ســويــســرا  فــي   FRANCK MULLER نــشــأة  ويــعــود 
موطن اإلبداع والتصميم الراقي إلى فرانك مولر الذي ولد عام 
خاص  اهتمام  له  وكان  الثقافات  متعددة  بيئة  في  ونشأ   ١٩٥٨
طويل  وقــت  يمض  ولــم  الدقيقة  والصناعات  اآللية  بالمعدات 
حتى بدأ الشاب فرانك بتفكيك كل اآلالت في المنزل ليدرس 
الفلك  أدوات  يجمع  أخذ  مراهقته  سنوات  وخــالل  «قلوبها».. 
القديمة التي يشتريها من سوق األدوات الرخيصة والمستعملة، 

حتى شعر أنه ال بد أن ينتقل إلى المرحلة الثانية.
و في عام ١٩٨٣، وبعد أشهر من البحث واالختبارات اآللية 
الــصــغــيــرة، قـــدم فــرانــك مــولــر بــكــبــريــاء ســاعــات الــيــد األولـــى، 
ابتكاره  من  خاصة  مزايا  ذات  متحركة  قطع  جميعها  وتقدم 
بالكامل، وفي عام ١٩٨٩ كان الرجل الذي يدعوه منافسوه اآلن 
قد  سويسرا  فــي  األلــمــع  واالســـم  الــيــد»  ساعة  صناعة  «عبقري 

في  مزايا  األكثر  اليد  امتياز «ساعة  امتلك 
فريدة  الساعة  هذه  وكانت   ، العالم» 

بكل المقاييس وباعتراف المنافسين.
وشــكــل عـــام ١٩٩٢ جــوهــرة فــي مــســيــرة مــولــر حــيــث أســس 
في  جينيف  مولر  فرانك  باسم  الخاصة  شركته  الموهوب  هذا 
قرية تدعى «جنتهود» في الريف المجاور لمدينة جينيف وقد 
وجد في هذه البيئة الساحرة والشاعرية اإللهام الذي سيروج 
إلى  السعي  يعكس  وسالمها  الضواحي  هــذه  فهدوء  اختراعاته 

االنسجام والكمال اللذين يطمح إليهما المبدع.

وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة الهامة في تاريخ فرانك مولر 
حيث دشن فيه مركز المؤسسة مثابراً في إخالصه لرغبته بأن 
يتطور في بيئة محمية يؤسسها في القرية نفسها التي بدأ منها 

نشاطه عام ١٩٨٣، قرية جنتهود.
جامع  حلم  ثانية  مــرة  مولر  فــرانــك  تــجــاوز   ١٩٩٨ عــام  فــي 
الــســاعــات فــأضــاف إلــى األولـــى عــام ١٩٩٢ وعـــام ١٩٩٥ ساعة 
لآللة  طــاقــة  حفظ  ومــؤشــرات  دقيقة  الستين  بــعــداد  توقيت 
والقطع المتحركة وقد نالت هذه الساعة االستثنائية االعتراف 
الفوري بأنها ساعة اليد األكثر مزايا في العالم، وعام ١٩٩٨ هو 

للشركة،  الكبير  المعماري  التوسع  بداية  يميز  الذي  العام  أيضاً 
الممكن  مــن  يجعل  الــذي  الــرائــع،  التصور  الــســاعــات،  أرض 

التركيز على جمع المراحل المختلفة في 
صناعة أرض الساعات.

خالل مشاركتها في جناح الفردانخالل مشاركتها في جناح الفردان



٩ الثالثاء 24 جمادى األولى 1438 هـ - 21 فبراير 2017 م

ترسخ مكانتها في السوق القطريترسخ مكانتها في السوق القطري

عبر طرح أحدث الساعات والمجوهرات

كتب ـ عاطف الجبالي:
صناعة  في  ورائــدة  مرموقة  مكانة  تحتل  أن   Piaget دار  استطاعت 
الساعات والمجوهرات عالمياً، باإلضافة إلى ترسيخ تواجدها في السوق 

القطري بفضل شراكاتها اإلستراتيجية مع شركة مجوهرات الفردان.
الــســاعــات  أحـــــدث   ١٨٧٤ عــــام  تــأســســت  الـــتـــي   Piaget دار  ـــقـــدم  وت
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  خــالل  الــفــردان  جناح  فــي  والــمــجــوهــرات 

والساعات في نسخته الرابعة عشرة. 
حيث  ملحوظاً،  تقدّماً   Piaget ماركة  أحرزت  السبعينيات،  فترة  في 
قائمة  على   Piaget اسم  وضعت  التي   polo الـ  ساعة  بتصميم  اشتهرت 
في  جــديــدة  مــبــادئ  إرســـاء  فــي  أيــضــاً  وساهمت  عالمياً  األشــهــر  الساعات 
صناعة ســاعــات أثــريــاء الــعــالــم. هــذا وتــشــارك مــجــوهــرات الــفــردان في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الرابعة عشرة بأكبر 
الفردان  جناح  ويتميز  المعرض،  في  الشركة  مشاركات  تاريخ  في  جناح 

األكبر في المعرض بوجود أكثر من ٧٠ دار مجوهرات والتي تعتبر ضمن 
األرقى واألعرق حول العالم. 

ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض بفضل السمعة 
المتواصل  النجاح  نتيجة  الشركة  به  تتمتع  الــذي  العريق  والتاريخ  الطيبة 
واإلبـــــداع فــي تــقــديــم أحـــدث مـــوديـــالت الــمــجــوهــرات والــســاعــات والــتــي 
اقتناء  لمحبي  األولــى  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي 

المجوهرات والساعات من عالمات تجارية حصرية عالمية.
على  وحرصها  جــديــد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً 
الــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث الــعــريــق ومــواكــبــة الــعــصــر الــحــديــث، أضــحــت 
تضع  والــتــي  الــمــتــطــورة  بمفاهيمها  الطليعة  فــي  الـــفـــردان  مــجــوهــرات 
عمالءها في صدارة أولوياتها، ويمثل جناح الفردان في معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات خير شاهد على إستراتيجية الشركة المبنية على 

ثقة زبائنها.
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كتب ـ عاطف الجبالي:

الــفــاخــرة  مجموعتها   Sartoro مــجــوهــرات  أطــلــقــت 
«الطاووس»،  أي   “Peacock” اسم  تحمل  التي  الجديدة 
خـــالل افــتــتــاح الــســتــانــد الـــخـــاص بــهــا بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
مــجــوهــرات «الــــفــــردان»، وذلــــك ضــمــن فــعــالــيــات معرض 

نسخته  فــي   ٢٠١٧ والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات  الــدوحــة 
الرابعة عشرة.

وتُعتبر هذه المجموعة الخّالبة المستوحاة 
لألناقة  من ريش الطاووس الساحر رمزاً 

مجوهرات  وتسعى  والــرقــي.  المميزة 
التشكيلة  هــذه  خــالل  مــن   Sartoro

الجديدة أن تقّدم رؤية فنية فريدة 
وتحفًة رائعة تتعّدى حدود الزمن 

والجمال  النبل  أسطورة  وتجّسد 
وتحّرك حّس اإلبداع.

ــــو أرتــيــنــيــان  وقــــال الــســيــد أرت
لمجوهرات  التنفيذي  الــرئــيــس 
Sartoro: «إن اإلبداع يحتاج إلى 

من  يدور  ما  فكل  فّعال،  محّرك 
حولنا على سبيل المثال هو مصدر 

نصادفهم  الــذيــن  الــنــاس  مــثــل  وحـــي 
والـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــي تــحــيــط بــنــا 

وعـــنـــاصـــرهـــا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
حــركــة الــســفــر الــمــســتــمــّرة التي 

وأعتقد  األيــام.  هــذه  في  تالزمنا 
كّل  فــي  نكتسبها  الــتــي  الــخــبــرة  أن 

مصدر  أهّم  شّك  بال  هي  المجاالت 
وحي وإبداع للمرء».

وتــــــضــــــّم الـــــخـــــطـــــوط الـــــثـــــالثـــــة مــن 
 Peacockمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة

«الــــــطــــــاووس»،  أي 
تــشــكــيــلــة فـــاخـــرة 

واســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــن 
واألقـــراط  الخواتم 

والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالدات 
باألحجار  المرّصعة 

األلماس  مثل  الكريمة 
ــنــزانــيــت  ــت والـــســـافـــيـــر وال

وتمزج  والفيروز.  واللؤلؤ 
هـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة بــيــن 
فـــــّن االبـــتـــكـــار وبـــراعـــة 
الــحــرفــيــة الــعــالــيــة من 
نـــــاحـــــيـــــة وجــــمــــالــــيــــة 
الـــــتـــــصـــــامـــــيـــــم مـــن 

ناحية أخرى.

تكشف النقابتكشف النقاب
عن مجموعةعن مجموعة

    “    “PeacockPeacock””

مجوهراتمجوهرات
خالل مشاركتها في جناح الفردانخالل مشاركتها في جناح الفردان

Arto Artinian Chairman Sartoro 
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تطرح ساعات عصرية
كتب ـ عاطف الجبالي:

خالل  الــفــردان  جناح  في   Vacheron Constantin دار  تشارك 
وتعتبر  عشرة  الرابعة  نسخته  في  والساعات  المجوهرات  معرض 
الدار أبرز الوكاالت الحصرية لمجوهرات الفردان، وتطرح الشركة 
تناسب  التي  الساعات  أرقى  من  ومميزة  فريدة  مجموعة  العريقة 

مختلف األذواق.
سويسرّية  إيطالّية  ساعات  ماركة  هي   Vacheron Constantin
تأسست في العام ١٧٥٥ على يد مارك فاشيرون الذي كان حرفياً 
ورجل أعمال في الوقت نفسه، وتعتبر من أقدم الماركات في تاريخ 
 ١٧٧٠ العام  في  منتجاتها  أول  أطلقت  حيث  السويسرّية،  الساعات 
الثورة  فترة  في  إبراهام  مارك  ابن  المهّمة  تسّلم   ١٧٨٥ العام  وفي 
أول  وهو  جاك.  الحفيد  إلى  العمل  انتقل   ١٨١٠ العام  في  الفرنسّية. 
وجد جاك نفسه غير  من نقل الماركة إلى فرنسا وإيطاليا. والحقاً 
مع  فتعاون  شريك،  إلــى  ويحتاج  وحــده،  المهّمة  إكمال  على  قــادر 
فرنسوا قسطنطين في العام ١٨١٩ وبهذا أكملت الشركة مسيراتها 

.Vacehron- Constantin تحت اسم

بفضل  المعرض  جمهور  اهتمام  على  الــفــردان  جناح  ويستحوذ 
نتيجة  الــشــركــة  بــه  تتمتع  الـــذي  الــعــريــق  والــتــاريــخ  الطيبة  السمعة 
المجوهرات  موديالت  أحدث  تقديم  في  واإلبــداع  المتواصل  النجاح 
الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن  تطلعات  تلبي  والتي  والساعات 
تجارية  عالمات  من  والساعات  المجوهرات  اقتناء  لمحبي  األولــى 

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

المبنية على ثقة زبائنها.
آخر  على  للتعرف  رائعة  تجربة  للجمهور  الفردان  جناح  ويقدم 
صيحات عالم المجوهرات والساعات الفاخرة، ونرصد عبر تقرير 
والساعات  المجوهرات  مــاركــات  وأشهر  الموديالت  بعض  مصّور 
زيارتهم  خالل  الشركة  عمالء  اهتمام  على  استحوذت  التي  العالمية 

لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.

١١
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لقطات من افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
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ـــــري ـــــط ـــــق ـــــــمـــــــعـــــــرض دعـــــــــــم تـــــــــجـــــــــارة الـــــــمـــــــجـــــــوهـــــــرات والـــــــــســـــــــاعـــــــــات فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق ال ال

النظام واإلعداد الجيد كانا عنوان افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتالنظام واإلعداد الجيد كانا عنوان افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
حسين الماجد:

دار الماجد للمجوهرات والساعات 
استفادت كثيراً من المشاركة في المعرض

محمد السيد  محمد  متابعة: 

 قـــال الــســيــد حــســيــن الــمــاجــد 
ــــعــــام لـــــــدار الـــمـــاجـــد  الـــمـــديـــر ال
للمجوهرات والساعات إن حفل 
معرض  مــن   ١٤ ـــدورة  ال افتتاح 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــمــجــوهــرات 
والــســاعــات كــان رفــيــع المستوى 
مـــن حــيــث الــحــضــور واإلعــــــداد 
كان  وهذا  والتنظيم،  والترتيب 
أمراً متوقعاً بعد قطع شوط كبير 
نــحــو الــتــألــق والــتــفــوق فــي عالم 
المعارض المتخّصصة فبال شك 
أن هذا المعرض رفع من شأن 
والساعات  المجوهرات  تــجــارة 
في السوق القطري فمن خالله 
أصبحت الشركات العالمية تأتي 
إلــيــنــا وتـــعـــرض مــنــتــجــاتــهــا من 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات تحت 
في  تمثلها  الــتــي  الــشــركــات  لـــواء 
يمثل  المعرض  وبالتالي  البالد، 
الشركات  لتلك  سانحة  فــرصــة 
الزبائن  مــع  مباشرة  تلتقي  أن 
للتعرف على منتجاتها مباشرة 
جيد  أمــر  وهـــذا  المصّنعين  مــع 
يُحسب ضمن نجاحات معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات، 
أيضاً نحن بدورنا نستطيع 
أفــــكــــاراً  ـــطـــرح  ن أن 
جــــــــديــــــــدة عـــلـــى 
تــلــك الــشــركــات 
بـــمـــا يــتــنــاســب 

القول  يمكن  وعليه  الــقــطــري،  والـــذوق 
اقتصادية  عــديــدة،  فــوائــد  المعرض  أن 
فعندما  هــائــلــة،  وتنظيمية  وتــجــاريــة 
تأتي مئات الماركات لتشارك فيه فهذا 
فــي حــد ذاتــــه نــجــاح يُــحــســب للمعرض 
والــعــارضــيــن  المنظمة  ولــلــجــهــات  كــكــل 
يأتون  الــذيــن  الـــزوار  وأيــضــاً  المحليين، 
إلى هذا المعرض، إذن هي سلسلة من 

النجاحات متصلة بعضها ببعض.
 وأضـــاف الماجد قــائــالً: إنــنــا فــي دار 
بمشاركتنا  سعداء  للمجوهرات  الماجد 
فــي هـــذا الــمــعــرض بــجــنــاح مميز قمنا 
عراقة  مع  يتناسب  بما  ديكوراته  بإعداد 
دار الماجد في السوق المحلي فضالً عن 
أننا قمنا بجلب ماركات جديدة وطلبنا 
تواجدنا  تعزيز  بهدف  حديثة  موديالت 

لتلبية  وأيــضــاً  الكبير  المعرض  هــذا  في 
أذواق عمالئنا الذين يطمحون دائماً في 
المحفل  هذا  في  جديد  كل  يشاهدوا  أن 
في  مفيداً  الهام الذي يمثل لهم مقصداً 
أن يــجــدوا كــل مــا يــرغــبــون فــي اقتنائه 
ويــخــتــارون كــل مــا يـــريـــدون.  وأوضـــح 
أن  استطاع  الدوحة  معرض  أن  الماجد 
يكّرس لدى جمهوره ثقافة شراء واقتناء 
الثمينة،  والقطع  والساعات  المجوهرات 
شرائح  ظهرت  المعرض  استمرار  ومــع 
فهناك  المنتجات  تلك  القتناء  متعددة 
مــثــالً مــن يــفــّضــل الــمــجــوهــرات وهــنــاك 
يفّضل  من  وهناك  الساعات  يفّضل  من 
القطع الثمينة، األمــر الــذي جعل التجار 
يحرصون على تنوع معروضاتهم لتلبي 

كافة األذواق.

رح ن
جــــــــديــــ
تــلــك
بـــمـــا

دار الماجد للمجوهرات والساعاتدار الماجد للمجوهرات والساعات 
استفادت كثيراً من المشاركة في المعرضاستفادت كثيراً من المشاركة في المعرض

يبيييييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتل ضــاً 
دائماً في 
المحفل  ا 
في  مفيداً 
ي اقتنائه 
 وأوضـــح 
أن  ستطاع 
راء واقتناء 
الثمينة،  ع 
شرائح  ت 
فهناك  ت 
ت وهــنــاك 
يفّضل  ن 
عل التجار 
هم لتلبي 
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صالح بن عفصان العفصان الكواريرئيس التحرير:عبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

كتب ـ عاطف الجبالي:

 تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ عـــبـــداهللا بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير 
الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبداهللا 
آل محمود، نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، أمس معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات ٢٠١٧ والذي يُقام في 

والمؤتمرات. للمعارض  الدوحة  مركز 
ـــــه مــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة  ودّشــــــــــــن ســـــعـــــادت
الشيخ  سعادة  بحضور  والساعات  للمجوهرات 
أحــمــد بــن جــاســم بــن مــحــمــد آل ثــانــي وزيــر 
حيث  استثنائي  حفل  في  والتجارة  االقتصاد 
شرعت البوابات الحديدية الساحرة التي حّلت 
عن  ليعلن  التقليدي،  االفــتــتــاح  شــريــط  مــحــّل 
مجموعة  يعرض  الذي  الفاخر  المعرض  بدء 
المتاحة  والساعات  المجوهرات  من  حصرية 

للشراء حتى ٢٥ فبراير الجاري.
أكـــد ســـعـــادة الــســيــد أحــمــد بـــن عـــبـــداهللا آل 
مــحــمــود، نــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الــدولــة 
معرض  تميز  على  الــــوزراء،  مجلس  لــشــؤون 
نسخته  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 

جديد  قسم  وجود  مع  خاصة  عشرة،  الرابعة 
بالمبادرة  مشيداً  القطرية،  للمواهب  متميز 
القطرية  المواهب  إبــداعــات  لعرض  الجديدة 
جنبا إلى جنب مع العالمات التجارية العالمية.
ــــه خـــــــالل تـــصـــريـــحـــات  وأضــــــــــاف ســــعــــادت
عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح مـــعـــرض الــمــجــوهــرات 
هامة  وجهة  أصبح  المعرض  أن  والساعات، 
المعرض  أن  إلــى  الفــتــا  الــزائــريــن،  تستقطب 
ــثــمــار وتـــبـــادل  ــتــقــاء ولــالســت يــعــد مـــجـــاالً لــالل
في  والتجار  العارضة  الشركات  بين  المنافع 

دولة قطر.
وتــفــقــد ســـعـــادتـــه بــرفــقــة حــشــد مـــن كــبــار 
الــشــخــصــيــات فـــي أرجــــاء الــمــعــرض األجــنــحــة 
الــمــشــاركــة، الــتــي ضــمــت هــذا الــعــام أكــثــر من 
 ١٠ مــن  عــارضــاً   ٤٠ عبر  تجارية  عالمة   ٤٠٠
المجوهرات  بيوت  من  عدد  بينها  من  بلدان، 
ـــقـــطـــريـــة الــــمــــرمــــوقــــة مـــنـــهـــا مـــجـــوهـــرات  ال
الـــفـــردان، مــجــوهــرات الــمــاجــد، مــجــوهــرات 
للمجوهرات  علي  بن  علي  مجموعة  المفتاح، 
الصالون  األمــيــريــة،  المجوهرات  والــســاعــات، 

األزرق وفيفتي ون إيست.

ڈ ص٦

افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتافتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
يضم ٤٠٠ عالمة تجارية عالمية
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متابعة - محمد السيد محمد:

قـــال الــســيــد عــبــدالــرحــمــن الــمــفــتــاح 
مـــجـــوهـــرات  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
الــمــفــتــاح إن افــتــتــاح مــعــرض الــدوحــة 

ــلــمــجــوهــرات والــســاعــات  ل
كـــــان مـــمـــيـــزاً وأنـــيـــقـــاً 
ـــمـــاشـــى مـــــع قــيــمــة  ـــت ي
ــــــدوحــــــة،  مـــــعـــــرض ال
مـــركـــز  أن  خـــــاصـــــة 

الـــدوحـــة لــلــمــعــارض 
زاد  الــــــــجــــــــديــــــــد 
ـــــــــق  ـــــــــري مــــــــــــــــــن ب
مــعــرض الــدوحــة 
ــــمــــجــــوهــــرات  ــــل ل

تصميمه  تــم  قــد  أنــه  ذلــك  والــســاعــات 
بـــشـــكـــل رائـــــــع الحــــتــــضــــان الـــمـــعـــرض 
مــن حــيــث اإلمــكــانــيــات والــديــكــورات 
تُــبــرز  الــحــال  بطبيعة  الــتــي  الــجــمــالــيــة 
الـــمـــعـــروضـــات بــشــكــل رائـــــع وجــمــيــل 
نــاهــيــك عـــن الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
بكل  والـــتـــي  لــلــمــعــرض  الــمــصــاحــبــة 
مركز  خدمات  من  ترفع  تأكيد 

للمعارض. الدوحة 
الحتفالية  بالنسبة  أمــا 
االفــتــتــاح فــيــمــكــن الــقــول 

إنــــــــــــــــهــــــــــــــــا 

ألنــه  للغاية  مــهــم  أمــر  وهـــذا  متميزة 
عــنــدمــا تــكــون الــبــدايــات جــيــدة تستمر 
األمــر  وهـــذا  الــمــعــرض،  نــجــاح  عملية 
نجاحات  على  بظالله  يلقي  بالتأكيد 
أن  نــرى  هللا  والحمد  الحالية  الـــدورة 
الــجــمــيــع لــديــه حــمــاس وهــمــة لــنــجــاح 
باهتمام  يحظى  أصبح  الذي  المعرض 
أو  المحليين  الــعــارضــيــن  مــن  الجميع 
الذين  الزوار  وأيضاً  العالمية  الشركات 
ــــى الـــمـــعـــرض مـــن قـــطـــر أو  يـــأتـــون إل

المجاورة. الدول 
أمــــا بــالــنــســبــة لــجــنــاح مــجــوهــرات 
الــــمــــفــــتــــاح فــــقــــد أصــــبــــح جــــاهــــزاً 
الســتــقــبــال الـــزائـــريـــن مـــن الــيــوم 
وطـــوال أيـــام الــمــعــرض وحــرصــنــا 
مساحة  على  جناحنا  يكون  أن  على 
مشاركة  حجم  يستوعب  حتى  كبيرة 
نسبة  أن  خاصة  المصنعة،  الشركات 

تفضل  مــنــهــا  كــبــيــرة 
إقــــــامــــــة بــــوتــــيــــكــــات 
خـــــاصـــــة بــــهــــا حـــتـــى 
تــتــمــكــن مـــن عـــرض 
جـــمـــيـــع الــــمــــوديــــالت 
يــمــثــل  لــديــهــا وأيـــضـــاً 
لاللتقاء  فرصة  هــذا 
الزبائن  مع  مباشرة 
وهــــــــــذا أمـــــــــر مـــهـــم 
حــتــى يــتــعــرفــوا عــلــى 
ــــــــول وأفــــــــكــــــــار  مــــــــي
الــــــزبــــــون فـــــي قــطــر 

من  يزيد  ألنه  للغاية  مهم  أمر  وهذا 
أهــمــيــة انــعــقــاد مــثــل هـــذه الــمــعــارض 

ألنــهــا تــأتــي بــالــمــصــنــعــيــن إلـــى الــســوق 
جــنــاح  أن  الــمــفــتــاح  وأضــــاف  الــمــحــي. 
مـــجـــوهـــرات الــمــفــتــاح 
مـــــلـــــيء بــــالــــمــــاركــــات 
العالمية  والموديالت 
 ٤٠ ـــو عـــلـــى  ـــرب ـــتـــي ت ال
مـــاركـــة، األمــــر الـــذي 
يــــتــــيــــح الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــــــــخــــــــيــــــــارات أمــــــــام 
ـــائـــن هــــذا فــضــالً  ـــزب ال
عــــن الــــخــــبــــرات الـــتـــي 
يــــتــــمــــتــــع بـــــهـــــا فــــريــــق 
الـــعـــمـــل بـــمـــجـــوهـــرات 
الــمــفــتــاح فــي أســالــيــب 
بالشكل  والساعات  المجوهرات  عرض 

الالئق.

افتتاح الدورة الـ افتتاح الدورة الـ ١٤١٤ كان مميزاً وسعداء بتواجدنا في هذا المعرض الرائع كان مميزاً وسعداء بتواجدنا في هذا المعرض الرائع
عبدالرحمن المفتاح:

ـــــرات ـــــوه ـــــج ـــــم ــــــات وال ــــــســــــاع ـــــد فـــــــي عــــــالــــــم ال ـــــدي ـــــج ــــــجــــــوهــــــرات الـــــمـــــفـــــتـــــاح دائــــــــمــــــــاً لـــــديـــــهـــــا ال م

 إلـــى الــســوق 
جــنــاح  أن  فــتــاح 
وهـــرات الــمــفــتــاح 
ــــيء بــــالــــمــــاركــــات 
العالمية  والموديالت 
٤٠ ـــو عـــلـــى  ـــرب ـــتـــي ت ال

مـــاركـــة، األمــــر الـــذي 
يــــتــــيــــح الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــــــــخــــــــيــــــــارات أمــــــــام 
ـــائـــن هــــذا فــضــالً  ـــزب ال
عــــن الــــخــــبــــرات الـــتـــي 
يــــتــــمــــتــــع بـــــهـــــا فــــريــــق 
الـــعـــمـــل بـــمـــجـــوهـــرات 
الــمــفــتــاح فــي أســالــيــب 
بالشكل  والساعات 

مصنعو الساعات 
يحرصون على 
المشاركة معنا 

لقناعاتهم بالمعرض
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أصبح حدثاً هاماً نسعد به
أحمد الكواري:

ـــــــرض  ـــــــع ـــــــم ال زوار  الســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال  ــــــــــــزة  ــــــــــــاه ج ـــــــة  ـــــــكـــــــي ـــــــمـــــــل ال ــــــــــرات  ــــــــــوه ــــــــــج ــــــــــم اال
محمد: السيد  - محمد  متابعة 

الكواري  أحمد  السيد  أكد   
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئـــــــيـــــــس 
ــكــيــة أن  ـــمـــجـــوهـــرات الــمــل ال
احــتــفــالــيــة افـــتـــتـــاح مــعــرض 
للمجوهرات  الدولي  الدوحة 
وسط  والساعات جاء متميزاً 
المحليين  العارضين  بهجة 
والـــــــشـــــــركـــــــات الــــمــــصــــّنــــعــــة 
الــمــشــاركــة، وهـــذا يـــدل على 
حــدثــاً  أصـــبـــح  الـــمـــعـــرض  أن 
باهتمام  يحظى  هاماً  سنوياً 
الــــجــــمــــيــــع ســــــــــواء الــــجــــهــــات 
أو  الــعــارضــيــن  أو  الــمــنــظــمــة 
الــشــركــات الــمــصــّنــعــة الــذيــن 
يــــســــعــــون بــــكــــل تــــأكــــيــــد أن 
يـــكـــون الـــمـــعـــرض فـــي أبــهــى 
صـــورة. عــلــى أيــة حــال نحن 
مـــــســـــرورون مــــن االفـــتـــتـــاح 
من  االهتمام  هذا  أن  ونــرى 
الــجــمــيــع مـــؤشـــر جـــيـــد عــلــى 
نــاجــحــة  دورة  ســـنـــرى  أنـــنـــا 
الــذي  الــمــعــرض  دورات  مــن 
اســتــطــاع أن يــرّســخ أقــدامــه 
بقوة بين المعارض العالمية.

 وأضاف الكواري: إن جناح 
أصبح  الملكية  المجوهرات 
جــــاهــــزاً الســـتـــقـــبـــال الــــــزوار 
ابــــتــــداًء مـــن الـــيـــوم لــلــتــعــّرف 
عــلــى مــعــروضــاتــنــا الــجــديــدة 

التي  ومــوديــالتــنــا  ومــاركــاتــنــا 
ــهــا فــــي قـــطـــر وفـــريـــق  نــمــثــل
الــعــمــل داخـــــل الـــجـــنـــاح عــلــى 
أتـــــم االســــتــــعــــداد لــمــســاعــدة 
الـــــزائـــــريـــــن لــــمــــا يـــــريـــــدون 
التي  الماركات  عن  معرفته 

بعرضها. نقوم 
فــنــحــن نــعــلــم مــــن خـــالل 
يــفــّضــل  الـــزبـــون  أن  خــبــرتــنــا 
دراســة  على  يكون  أن  دائــمــاً 
كاملة بكل التفاصيل للقطعة 
الــــتــــي يــــرغــــب فــــي شـــرائـــهـــا 

وهـــــذا حـــقـــه، ولـــــذا نــحــرص 
فريق  أداء  تطوير  على  دائماً 
العمل لدينا حتى يتمكن من 
بشكل  الــعــمــالء  مـــع  الــتــعــامــل 
يـــرضـــيـــهـــم ويــــلــــبــــي كـــــل مــا 

إليه. يحتاجون 
: أن   ومضى الكواري قائالً
أهم ما يميز الدورة الحالية 
التنسيق والديكورات المبهرة 
الـــتـــي تـــتـــزيـــن بـــهـــا األجــنــحــة 
الــمــشــاركــة، هـــذا فــضــالً عن 
الـــــمـــــاركـــــات والـــــمـــــوديـــــالت 

الـــفـــريـــدة والــمــتــمــيــزة الــتــي 
صــنــعــت خــصــيــصــاً لــمــعــرض 
يُحسب  شــيء  وهـــذا  الــدوحــة 
السوق  في  نجاحه  ويؤكد  له 
الــــمــــحــــلــــي، حــــيــــث تـــحـــرص 
تأتي  أن  المصّنعة  الشركات 
جديدة  وماركات  بموديالت 
لــمــعــرض الــدوحــة بــمــا يؤكد 
عــلــى قــنــاعــة هـــذه الــشــركــات 
بهذا المعرض وحرصه على 

فيه. التواجد 
أشــكــر  أن  يـــفـــوتـــنـــي  وال   
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــســيــاحــة 
والـــــــمـــــــعـــــــارض والـــــجـــــهـــــات 
المنظمة على سعيها الدؤوب 
عــلــى إنـــجـــاح هــــذا الــمــعــرض 
مميزاً  نجاحاً  له  نتوقع  الذي 
ــــــعــــــام.  قــــــال الـــســـيـــد  هــــــذا ال
عـــمـــاد مـــكـــي الـــمـــديـــر الـــعـــام 
لمجوهرات الماسة: إن حفل 
افتتاح الدورة الـ ١٤ لمعرض 
للمجوهرات  الدولي  الدوحة 
والـــســـاعـــات كــــان عــلــى قــدر 
ــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر لــمــعــرض  ال
كــــبــــيــــر يـــــأتـــــي فــــــي طــلــيــعــة 
في  المتخّصصة  الــمــعــارض 
بأن  إيــذانــاً  وذلــك  الشأن  هــذا 
يـــبـــدأ الـــمـــعـــرض فــعــالــيــاتــه، 
استقبال  في  يبدأ  اليوم  ومن 
هذا  ينتظرون  الذين  الــزوار 

سنوياً. الحدث 
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افتتاح الدورة الـ ١٤ كان مبهراً ويتناسب مع قيمة المعرض
يوسف حسن الجابر:

ً ــــــد دائــــــمــــــا ــــــجــــــدي ــــــا ال ــــــن ــــــدي ــــــدت جــــــــيــــــــداً هــــــــــذا الــــــــعــــــــام ول ــــــع مـــــــجـــــــوهـــــــرات فــــــــرســــــــاي اســــــت
متابعة - محمد السيد محمد

الجابر  حسن  يــوســف  السيد  وقـــال 
الــمــديــر الـــعـــام لــمــجــوهــرات فــرســاي 
معرض  مــن  الـــ ١٤  الـــدورة  افتتاح  إن 
كان  والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
المعرض  قيمة  مــع  يتناسب  مــمــيــزاً 

ــــمــــئــــات مــن  الـــــــــذي يــــضــــم ال
الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة 

ســــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــات 
ومجوهرات 

المستمرة  بمشاركتنا  ســعــداء  ونــحــن 
والمتتالية في هذا المعرض الناجح.

وأضاف يوسف أن المعرض جاهز 
من اليوم الستقبال الزوار وكلنا أمل 
جديداً  نجاحاً  الــدورة  هذه  تحقق  أن 
أن  خاصة  المعرض  لرصيد  يضاف 
أصبح  النجاحات  هذه  بعد  المعرض 
الــجــمــيــع يــنــتــظــر مــنــه 
الـــــمـــــزيـــــد مــن 
الـــــتـــــألـــــق 

أن ســبــل الــنــجــاح مــتــوفــرة  خــصــوصــاً 
حـــيـــث يـــقـــام الـــمـــعـــرض فــــي مــركــز 
الـــدوحـــة لــلــمــعــارض الــجــديــد ونــحــن 
بـــدورنـــا أقــمــنــا األجــنــحــة بــديــكــورات 
مــمــيــزة والـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة أتــت 
مــاركــات  مــن  لديها  مــا  بأفضل  إلينا 
على  يحرصون  والزوار  ومجوهرات 
المنظمة  والجهات  بكثافة  الحضور 
ال تــألــو جــهــداً فــي تــوفــيــر الــخــدمــات 
كــافــة  إذن  ــلــمــعــارضــيــن،  ل الــــالزمــــة 
لكل  متوفرة  والتألق  النجاح  وسائل 
ذلك نتوقع نجاحاً باهراً لهذه الدورة 
قـــد يـــحـــدث نــقــلــة نـــوعـــيـــة. وأوضــــح 
مــــجــــوهــــرات  إن  قـــــائـــــًال  ــــوســــف  ي
فرساي استعدت منذ عدة أشهر 
من خالل جلب ماركات جديدة 
ومـــــــوديـــــــالت حــــديــــثــــة وأطــــقــــم 
حديثة والكالسيك نأمل أن تنال 
منا  اعتادوا  الذين  الزوار  إعجاب 
واألحسن  األفضل  تقديم  دائماً 

عالم الساعات والمجوهرات. أما  في 
فرساي  مجوهرات  جناح  بخصوص 
جناحاً  يــكــون  ألن  سعينا  إن  فــأقــول 
المعرض  زوار  منا  اعتاد  كما  مميزاً 
تطوير  على  العام  هــذا  حرصنا  وقــد 
وتــــــوزيــــــع مــــاركــــاتــــنــــا ومــــوديــــالتــــنــــا 
واألطــــقــــم بــشــكــل جـــــذاب حـــيـــث إن 
عــمــلــيــة الـــعـــرض غــايــة فـــي األهــمــيــة 

جــودة  أبــــراز  عــلــى  تعمل  حــيــث 
الــمــاركــات والــمــوديــالت 

بالجناح  الــمــوجــودة 
كـــــــذلـــــــك لــــديــــنــــا 

رائــعــة  تشكيلة 
مــــن األطـــقـــم 
نحرص على 
عـــــــرضـــــــهـــــــا 
بــــطــــريــــقــــة 
على  مميزة 
ـــــــــــة حــــــال  أي
ـــــــحـــــــن فــــي  ن

مــــجــــوهــــرات 
فـــــــــــــــرســـــــــــــــاي 

ـــــحـــــرص عـــلـــى  ن
ـــــر كــــافــــة  ـــــوفـــــي ت

التي  الخدمات 
يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 

عمالؤنا.
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ــــــــن الــــــيــــــوم ـــــــــــداءً م ـــــــــــزرقـــــــــــاء جـــــــاهـــــــز الســــــتــــــقــــــبــــــال الـــــــــــــــــــزوار ابـــــــــــت ـــــــاح الـــــــمـــــــاســـــــة ال جـــــــن

سعداء بتواجدنا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منذ بداياته
أحمد العمادي:

متابعة : محمد السيد محمد

قــــال الــســيــد أحــمــد الــعــمــادي الــمــديــر 
الــعــام لــمــجــوهــرات الــمــاســة الـــزرقـــاء أن 
افــتــتــاح مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
من  عال  مستوى  على  وجاء  والساعات 
والترتيب  واإلعــــداد  التنظيم  حيث 
األمر الذي يؤكد أن هذا المعرض 
يزداد نجاحاً عاماً بعد عام، على 
جاهز  المعرض  فــإن  حــال  أي 
الــزوار  الستقبال  الــيــوم  مــن 
اإلقبال  يكون  أن  ونأمل 
كـــثـــيـــفـــاً خــــاصــــة أنــنــا 
حرصنا على جلب 
مـــاركـــات جــديــدة 
تعرض ألول مرة 

وموديالت حديثة نأمل أن تستحوذ على 
اهتمام الزوار.

وأضــــــــاف الــــعــــمــــادي قــــائــــالً إنـــنـــا فــي 
الــشــهــور  طــــوال  نستعد  الـــزرقـــاء  الــمــاســة 
الماضية لهذا المعرض المميز ويتلخص 
اســـتـــعـــدادنـــا فـــي عــقــد صــفــقــات جــديــدة 
وأيضاً  بعرضها  نقوم  حديثة  لــمــاركــات 
طلبنا من الشركات المصنعة التي نمثلها 
نقوم  جديدة  موديالت  تصنيع  قطر  في 
اليوم  من  فنحن  المعرض  في  بعرضها 
الــمــعــرض  زوار  الســتــقــبــال  جــــاهــــزون 
خــاصــة بــعــد االفــتــتــاح الـــذي تــم بــاالمــس 
حــيــث كـــان الــمــعــرض فـــي أبــهــى صـــورة 
واإلعـــداد  والترتيب  التنظيم  خــالل  مــن 
الهيئة  تقدمها  التي  المميزة  والخدمات 
بالنسبة  أما  والمعارض.  للسياحة  العامة 
لــجــنــاح الــمــاســة الـــزرقـــاء فــأقــول إنــنــا قد 
ومهيئاً  مــمــيــزاً  يــكــون  أن  عــلــى  حــرصــنــا 

الســتــقــبــال عــمــالئــنــا وقـــد حــرصــنــا على 
مع  تتماشى  مميزة  ديكوراته  تكون  أن 
قطر  في  تمثلها  التي  العالمية  الماركات 
وهي كثيرة ومتعددة خاصة بعد إضافة 
وأوضح  الجديدة.  والموديالت  الماركات 

العمادي قائالً إن معرض الدوحة الدولي 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات اســتــطــاع في 
قاعدة  يشكل  أن  السابقة  الفترة  غضون 
عريضة من الزوار الذين يحرصون على 
زيارة المعرض سواء بالنسبة للقطريين 
الجميع  المقيمين  وأيــضــاً  والخليجيين 
من  المعرض  هــذا  فــي  ثقة  لديه  أصبح 
حــيــث الــمــعــروضــات فــهــو يــأتــي ويــعــرف 
جيداً أنه سيشاهد أجود وأفضل الماركات 
والموديالت من المجوهرات و الساعات 
وهـــــذه الــثــقــة بــالــتــأكــيــد تــبــعــث مـــن قــوة 
فيه  تشارك  أن  على  وحرصه  المعرض 

خالل  مــن  العالمية  الــمــاركــات  معظم 
كل  فــإن  وبالتالي  المحليين  وكالئها 

جــديــد فـــي عــالــم الــمــجــوهــرات 
معرضنا  إلــى  يأتي  الساعات  و 
وبــالــتــالــي تــتــاح الــفــرصــة أمــام 

الزوار لشراء ما يرغبون فيه.

جــ
م متابعة :

أحــمــد االـلــعـعـــمـمــاـاديدي ا الـلــمـمــــديديــر  الالــــسـســيـيــد قــــالل
أأنن الالــمـمــاسـةـة االـلــزرزرقـقـــــاءاء الــعــامام ل لــمـمــجـجـجــــــوهوهوهوهــــراراراراتتتت
للـلــلـلــمــجــوهــراراتت وودودوحـحـحــــةةةة مـمـمــعـعـععـــــررضرض ا الللـلـــــ ااافـفـفــتـتـتــــــتتـتــاححح
منن ععععالالال  تستستووىوى مم علىلى ع  وجوجاءاء  ووالالساساعاعاتت
بببب ووالالترترتتيتيت وواإلاإلعـعــــــدـداداد االتلتنظنظيميم ححيثيث
ههذاذا ا الملمعرعرضض أنأن يييؤكؤكؤكدد يذييذي للالال ر األألمأل
علعلىى بب بعدعد ع عامام،، ع ع عاماماماًاً نجاحاحاااًاً يزيزدادادد
جججاهاهزز الالمعمعررضضرض فإن حـ أي 
اللـلـزـزواوارر ا  لال ستقب
قإلقباللل ا

الال

ـــــــــنن  االلــــــــيــــــوم ـــــــــــداءً م وار اابـــــــــــت
رعرض الدوحة الدولي  الئالً إنإن م م
عاع في  اساســــتـتــطــ رات والـلـــــسـســـــاعاعـــــاـاتت
قاقاعدعدةة ييشكل  أنأن الالساسابقبقةة رترة 
ععلىى الالزوزوارار االذلذينين ي يحرحرصوصونن نن
لللقلقطرطريييينن سنسبةبة رض سواء بال
الجميعع نين  المقمقيميم وأيــضــاً  ين 

من  ضررض  المعمع هــذا  فــي  ثقة  ه 
عــروضــات فــهــو يــأتــي وييــــععـرـرفف
أجأجودودو وأفضل الماركااتت سسيشيشاهاهدد

و الساعات  جمجوهوهراراتت لال ممن  تت
مـــن قــوة  بـبــاـالـلــتـتــــأكأكــيــد تــبــعــثث ثثــقـقـــةة
فيه  شتشاراركك أأنن ععلىلى رحرصهصه و  
خالخاللل ممــــنن اعاللميةة الال ـمــاركــات 
كل  ففــإنإن وبالتالي لمحليين 

ـي عــالــم الــمــجــوهــرات 
معرضنا  إلــى  يأيأتي  تت
الالــفــرصــة أمــام  اـاحح ي تــتـ

ي يرغرغبوبوننفيه. شراء ما

عقدنا صفقات 
مميزة هذا 

العام استعداداً 
للمعرض

التالتالتالت
ا الزلزززوواواواررر.ر. م

ق الالالالــــــــــعـعــــــمـمــــاداديي اـافففف ضـضـــــــ
ططــــوـوالال نسنستعتعدد ااـاـاءء ززـزرقرقرقرقــــــ لالــ ســةة

عرعرعرعرضضضضالالمممميزيز و ويتيتلخلخصص ململ ا ا لهذاذا ضيةة
صـصصـصــفـفـفـفــــقـقــاـاتتججــددييـدـدةة تتتتـــــــــعــعـــــدـدادنـــا ففـــي ععععــقــــدد

ووأيأيضضاً ببعبعبعرضرضرضضهاهاهاها نننقوقوقوقومممم ححححدديديديثةثة اركركــــاتتاتت
الالالالتيتيتيتي ننن نمثممثمثل ةةةة الالالممصمصنعن الالشرشركاكاتتت لبلبنانا م منن

ةدةدةة يدي ججج موموديديالتالتالت تصتصنينيعع قطقطرر يي
ممنن فنفنحنحن االملمعرعرضض يفيفي رعرعرضهضهضهاا
االل زوزوارار الالسالسالســــتتـتـتــقـقـقـقـــبـبــاـالل ججــــاهــــزوننن

يذيذيذي اا ا الـلـللــــــ خـخــاـاصصــةـة ب بــــعـعــدـد االفــتتـتتـتــاحااحاح
يـي الالــــممــعـعـــرضضرض فــ اـانن ك كــ حــيــث
والتل التنظيم  خــالل  مــن 
ا المميزة والخدمات 
والم للسياحة  العامة 

لــجــنــاح الــمــاســة ال
عــلــى حــرصــنــا 

نج دد
فـفــإـإنن حـاـالل ي

الالستستقب الــيــوم مــن 
اإلقبا كيكونون أن  ووونأمل 

كـــثـــيـــفـــاً خــــاصـصــــــةـة أنــنــا 
ججلب  حرصنا علىى
مـــاركـــات جــدديـيــدـدة 
تعرضضألوألوللمرمرةة

وموديديالال و
مام اهتم
ووأض
الــمــاس
الماض
اساساساســـــــــتـتـتـتــ
للــــمـمـاـا
ططللب
ففيي
بببع
ج
خخ
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افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتافتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
يضم ٤٠٠ عالمة تجارية عالمية

الــــــــزائــــــــريــــــــن ـــــقـــــطـــــب  ـــــســـــت ت ــــــــة  ــــــــام ه ــــــــة  ــــــــه وج ــــــــح  ــــــــب أص الــــــــمــــــــعــــــــرض  مــــــــحــــــــمــــــــود:  آل 
كتبـ  عاطف الجبالي:

تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ 
عـــبـــداهللا بـــن نـــاصـــر بـــن خليفة 
آل ثـــانـــي، رئــيــس الــــــوزراء وزيـــر 
الــداخــلــيــة، افــتــتــح ســعــادة السيد 
محمود،  آل  عــبــداهللا  بــن  أحــمــد 
نائب رئيس الــوزراء وزير الدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، أمــس 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
مــركــز  فــــي   ٢٠١٧ والــــســــاعــــات 
والمؤتمرات  للمعارض  الــدوحــة 

في وسط منطقة األعمال.
قصة  شعار «للفخامة  وتحت 
معرض  سعادته  دّشــن  تحكى»، 
والساعات  للمجوهرات  الــدوحــة 
بن  أحمد  الشيخ  سعادة  بحضور 
وزير  ثاني  آل  محمد  بن  جاسم 
االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة فـــي حفل 
البوابات  شرعت  حيث  استثنائي 
الــحــديــديــة الــســاحــرة الــتــي حّلت 
التقليدي،  االفتتاح  شريط  محّل 
الفاخر  المعرض  بدء  عن  ليعلن 
حصرية  مجموعة  يعرض  الــذي 
مــــن الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
فبراير   ٢٥ حتى  للشراء  المتاحة 

الجاري.
وقــد أكــد ســعــادة السيد أحمد 
نائب  مــحــمــود،  آل  عـــبـــداهللا  بـــن 
ـــة  ـــدول ـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــر ال رئ
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، تميز 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
الــرابــعــة  نسخته  فـــي  والـــســـاعـــات 
عــشــرة، خــاصــة مــع وجـــود قسم 
جديد متميز للمواهب القطرية، 
مشيداً بالمبادرة الجديدة لعرض 
جنباً  القطرية  المواهب  إبداعات 
التجارية  العالمات  مع  جنب  إلى 

العالمية.
وأضــــــــــــاف ســـــعـــــادتـــــه خــــالل 
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش افتتاح 
والساعات،  المجوهرات  معرض 

هامة  وجهة  أصبح  المعرض  إن 
إلى أن  تستقطب الزائرين، الفتاً 
لاللتقاء  مــجــاالً  يعتبر  المعرض 
بين  المنافع  وتبادل  ولالستثمار 
الــشــركــات الــعــارضــة والــتــجــار في 

دولة قطر.

أرقى العالمات التجارية
ــــفــــقــــد ســـــعـــــادتـــــه بـــرفـــقـــة  وت
حـــشـــد مــــن كــــبــــار الــشــخــصــيــات 

فـــي أرجـــــاء الــمــعــرض األجــنــحــة 
الـــمـــشـــاركـــة، الـــتـــي ضـــمـــت هـــذا 
عــالمــة   ٤٠٠ مــــن  أكــــثــــر  ــــعــــام  ال
 ١٠ مــن  عــارضــاً   ٤٠ عبر  تجارية 
بيوت  من  عدد  بينها  من  بلدان، 
المرموقة  القطرية  المجوهرات 
ـــــفـــــردان،  مـــنـــهـــا مــــجــــوهــــرات ال
مجوهرات  الماجد،  مجوهرات 
الـــمـــفـــتـــاح، مـــجـــمـــوعـــة عـــلـــي بــن 

عــلــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات، 
الصالون  األميرية،  المجوهرات 

األزرق وفيفتي ون إيست.
ويــــــعــــــود مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات فــي 
نسخته الــرابــعــة عــشــرة فــي هــذا 
العام ليمنح الزوار فرصة صناعة 
واالستمتاع  واحــد  ليوم  الساعات 
بــلــمــســات هـــولـــيـــوديـــة ســـاحـــرة، 

لــيــؤكــد عــلــى مــكــانــتــه الــراســخــة 
كـــواحـــد مـــن الــمــعــارض الـــرائـــدة 
عــلــى أجــنــدة الــمــعــارض الــدولــيــة 
الـــفـــاخـــرة، وأحـــــد أقـــــدم وأهـــم 
قطر،  فــي  المنتظرة  الــمــعــارض 
كوجهة  قطر  موقع  بذلك  ليعزز 

رئيسية لألعمال والمعارض. 
إنها حكاية فن وأناقة، يرويها 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 

في  زواره  فــيــحــمــل  والـــســـاعـــات 
رحـــلـــة ســـاحـــرة مـــن الــحــصــريــة 
والـــحـــرفـــيـــة  الــــعــــريــــق  واإلرث 
ـــــــزوار  الــــفــــريــــدة، ويـــســـتـــطـــيـــع ال
الفريدة  العمل  بــورش  االستمتاع 
ــيــة مــــن أوبــجــيــكــتــيــف  ــتــفــاعــل وال
هــــورلــــوجــــيــــري» الــــتــــي تـــعـــّرف 
الجمهور وهواة الساعات على فن 
صناعة الساعات بحرفية عالية». 

بفرصة  الـــزوار  سيحظى  كما 
فـــريـــدة لــالســتــمــتــاع بــلــمــحــة من 
جـــــمـــــال الـــــمـــــاضـــــي مــــــن خــــالل 
من  واألســــود  باألبيض  التصوير 
قــبــل أســـتـــديـــو هــــاركــــورت. فقد 
بسرد  العريق  األستديو  هــذا  قــام 
قــصــص أعــظــم نــجــوم هــولــيــوود 
منذ األربعينيات وسيمنح الزوار 
فــرصــة الــحــصــول عــلــى بــورتــريــه 

بخصوصية  األستديو  في  تلتقط 
الدوحة  معرض  ويشكل  كاملة. 
المكان  والــســاعــات  للمجوهرات 
األول الذي يحتضن هذا األستديو 
وليشكل  باريس،  العاصمة  خارج 
أيـــقـــونـــة مــمــيــزة بــحــد ذاتـــــه في 

المعرض.

دعم المواهب القطرية
ويــحــتــضــن مـــعـــرض الـــدوحـــة 
 ٢٠١٧ والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 
في  الناشئة،  القطرية  المواهب 
ــــادرة تــطــلــق لـــلـــمـــرة األولـــــى  مــــب
الــقــطــريــيــن  للمصممين  لــتــتــيــح 
الـــواعـــديـــن الــتــألــق واإلبــــــــداع في 
والــمــواهــب  الـــخـــاص.  معرضهم 
الــقــطــريــة الــمــشــاركــة هــــي: نــور 
فجر   ،«Noudar  » ــــفــــردان  ال
غـــادة   ،«Trifoglio» الــعــطــيــة 
الــبــوعــيــنــيــن (غــــادة الــبــوعــيــنــيــن)، 
ندى السليطي « Hairaat»، نوف 
سارة  نوف»،  المير «مجوهرات 

الحمادي «سارة آند كو».
كما تقدم نسخة هذا العام من 
أعــدت  رئيسية  منصة  المعرض 
خــصــيــصــاً لــعــرض الــمــجــوهــرات 
الفريدة  االستثنائية  والــســاعــات 
لم  والتي  خاصة  لملكية  العائدة 
يتم عرضها في الدوحة من قبل.  
ــــدوحــــة  ويـــنـــظـــم مــــعــــرض ال
قبل  من  والساعات  للمجوهرات 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة حيث 
تــتــعــاون مــع شــركــة «أوديـــتـــوار» 
لــمــنــح الــــــزوار تــجــربــة حــصــريــة 
تــجــمــع بــيــن الــضــيــافــة األصــيــلــة 

واألناقة العصرية.
ويوفر شركاء معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات لهذا العام 
الخطوط الجوية القطرية وفندق 
للمسافرين  الـــدوحـــة  شــانــغــريــال 
أســــعــــاراً مــخــفــضــة الســتــكــشــاف 
المعرض واالطالع على التجارب 

الغنية التي توفرها قطر.

حملة ترويجية لمعرض المجوهرات في دول الخليجحملة ترويجية لمعرض المجوهرات في دول الخليج
مدير  العبيدلي،  أحمد  السيد  قــال 
قــطــاع الــمــعــارض فــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــســيــاحــة، إن مــعــرض الــمــجــوهــرات 
عشرة  الرابعة  نسخته  في  والساعات 
يــعــد مـــن أهـــم الــمــعــارض الــتــي تــقــام 
يشارك  حيث  قطر  دولـــة  فــي  ســنــويــاً 
عالمة   ٤٠٠ مــن  أكــثــر  الــمــعــرض  فــي 

تجارية وأكثر من ٤٠ عارضاً. وأوضح 
بإضافة  تتميز  الحالي  العام  نسخة  أن 
التي  الشابات  قطر  مصممات  مبادرة 
برعاية  قطريات  مصممات   ٦ تضم 
«فــيــفــتــي ون إيـــســـت» بــاإلضــافــة إلــى 
الجوية  الخطوط  مع  مميزة  شراكات 
الــقــطــريــة وفــنــدق شــانــغــريــال. وكشف 

تشمل  لألعمال  فعالية   ٧٠ هناك  أن 
معارض ومؤتمرات ستقام في ٢٠١٧ 

مقارنة بنحو ٦٠ فعالية في ٢٠١٦.
وأشار العبيدلي إلى أن أهم وسائل 
الـــدعـــم لــلــعــارضــيــن فـــي نــســخــة الــعــام 
الــحــالــي تــتــمــثــل فـــي تــوقــيــع عــقــود مع 
الــمــصــمــمــات الــقــطــريــات لـــ ٣ ســنــوات 

األميرية  التوجيهات  تنفيذ  إطــار  في 
لتصميماتهن  مــســاحــة  وتــخــصــيــص 

لمدة ٣ سنوات أخرى مقبلة.
الترويجية  الحملة  أن  إلــى  ولــفــت 
للمعرض بدأت في دول الخليج قبل ٣ 
أشهر بالتنسيق مع الخطوط القطرية 
الـــتـــي قـــدمـــت عــــروضــــاً بــخــصــومــات 

وصلت إلى ٤٠ ٪ وأميال مجانية. 
ـــزوار  وتــوقــع الــعــبــيــدلــي نــمــو عـــدد ال
والشراكات  الترويجية  للحملة  نتيجة 
الـــتـــي تــــم تــوقــيــعــهــا مــــع الـــعـــديـــد مــن 
األعمال  فعاليات  أن  مؤكداً  الجهات، 
في  السياحة  مساهمة  لــزيــادة  تسعى 

االقتصاد غير النفطي ألكثر من ٥٪.

أحمد العبيدلي:

ــــات ــــري ــــط ــــق إشـــــــــــــادة بــــــدعــــــم مــــــعــــــرض الــــــمــــــجــــــوهــــــرات لــــلــــمــــصــــمــــمــــات ال
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لقطات من افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
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ساعة الملوك وكبار الشخصيات تذهل زوار المعرضساعة الملوك وكبار الشخصيات تذهل زوار المعرض
تعرض تحت قبة الوكيل الحصري مجوهرات الماجد..

متابعة - محمد العشري :

تــحــت قــبــة مــجــوهــرات الماجد 
تثري  التي  اإلبــداعــات  أفضل  تعرض 
تطل  المعروضات  أفضل  ومــن  الخيال 
 «Patek Philippe» اإلبــــداع  ملكة  علينا 
دائم  بصك  الجرأة  مع  الخبرة  تمتلك  التي 
في مملكة الرفاهية، ويتجسد ذلك بامتياز 
في كل أطروحاتها حيث السعي نحو ما هو 
غير متوقع أو مألوف بلمسة طبيعية تلقائية 
تؤدي إلى دوران قفص الساعة فتكشف عن 

كنوٍز ال يمكن تصّورها.
على مدار ما يزيد على ١٧٥ عاماً وشركة 
إحياء  انقطاع  بال  تواصل   Patek Philippe
تــقــالــيــد صــنــاعــة الــســاعــات الــمــعــروفــة عن 
شركة  كآخر  الخبراء  ويعتبرها  جنيف، 
بين  خـــاصـــة  مــلــكــيــة  ذات  مــســتــقــلــة 
مــصــنــعــي الـــســـاعـــات فــــي جــنــيــف 
 Patek Philippe تـــتـــمـــتـــع 
بالحرية في تصميم وإنتاج 
وتــنــفــيــذ مـــا يــتــفــق عليه 
الخبراء كأفضل القطع 
العالم،  في  واألفكار 
ــــاع  ــــب ــــات ــــــــــــك ب وذل
مؤسسيها  رؤيــة 
(انــــــــــــطــــــــــــوان 
نـــوربـــيـــرت 

فيليب) ١٨٤٥،  باتيك) ١٨٣٩ (وأدريــان  دو 
العادية  فــوق  الــخــبــرات  تلك  على  واعــتــمــاداً 
حصاداً  تمتلك   Patek Philippe فشركة 
من تاريخ طويل من اإلبداع يتوجه ما يزيد 
االستقالل  خــاصــة،  اخــتــراع  بـــراءة   ٨٠ على 
والــتــقــالــيــد واالبـــتـــكـــار والـــجـــودة والــبــراعــة 
والندرة والقيمة والحرفة الفنية والخدمة 
والعاطفة وميراث من التاريخ الحافل هي 
الــقــيــم األســاســيــة لــصــانــع الــســاعــات القاطن 
دائماً   Patek Philippe تطمح جنيف.  في 
ذات  الساعات  إنتاج  خــالل  من  الكمال  إلــى 
الـــجـــودة الــتــي ال تــضــاهــى والــثــقــة والــتــفــرد 
صفة  ساعاتها  يكسب  مــا  وهــو  واالستئثار 
ينتقل  فريداً  تراثاً  والنفيسة،  النادرة  القطع 
الهدف،  هذا  ولتحقيق  جيل.  إلى  جيل  من 
في  االبــتــكــار  مــجــال  فــي  الــشــركــة  تستثمر 
الــرائــدة،  والتكنولوجيات  الــجــديــدة  الــمــواد 
مـــع االســـتـــمـــرار فـــي الــحــفــاظ عــلــى خــبــرة 
واتباع  العريقة،  الساعات  صناعة  وتقاليد 
الصناعة.  في  الجودة  مراقبة  معايير  أشــد 
وسنستعرض بعض المجموعات منها على 

ـــــــــــــد سبيل المثال وليس الحصر، ساعة  ي
مستديرة،  كالسيكية 

تصميم كالسيكي 
ظهر  ناجح جــداً 

عام ١٩٣٢.

من  عـــامـــاً   ٣٥ مـــن  أكــثــر   Calatrava
النجاح لتصميم مقاوم للمياه مستوحى من 

كوة السفينة، أطلق عام ١٩٧٦.
تحمل   ١٩٩٧ عـــام  أطــلــقــت   Nautilus
مـــواصـــفـــات الــتــمــيــز والــتــصــمــيــم الــحــديــث 

للساعة الرياضية.
Aquanaut تصميم بيضاوي أطلق عام 
أو  الذهبي  الجزء  فكرة  أســاس  على   ١٩٦٨

النسب السامية القديمة.
تتضمن   ١٩٩٣ عام  منذ   Ellipse d’Or
ساعات مستطيلة أو بيضاوية مستوحاة من 

حقبة آرت ديكو. 
هي   ،١٩٩٩ عــــام  أطــلــقــت   Gondolo
المرصع  الصلب  من  نسائية  يد  ساعة  أول 
الصلب  من  اليد  ساعة  وأصبحت  بالماس. 
نموذجاً لألناقة األنثوية المتألقة عبر الزمن.

المتفوق  الفن  تعقيدات   ®٤~Twenty
الــكــبــرى:  الــتــعــقــيــدات   - الــســاعــات  لصناعة 
دائم  تقويم  القمر  مراحل  مع  دائــم  تقويم 
مع تاريخ ارتدادي فالي باك، تقويم فلكي، 
تقويم دائم لحظي يظهر من خالل فتحات، 
مكرر الدقائق مع تربيون، ضربات كبيرة 
مكرر  الدقائق،  مكرر  صغيرة،  وضربات 
التاريخ، منبه لضرب الوقت، كرونوجراف 
تقويم  مع  كــرونــوجــراف  الثانية،  أجـــزاء 
الثانية  أجــــزاء  كـــرونـــوجـــراف  ــــم،  دائ
كرونوجراف  دائــم،  تقويم  مع 
تقويم  مــع  أوتــومــاتــيــكــي 
دائـــــــــم، تــــربــــيــــون مــع 
ـــــطـــــاقـــــة  حــــــفــــــظ ال
لــمــدة عــشــرة أيــام، 
ثالثية  تــعــقــيــدات 
وكبرى، توقيت 
معادلة  فلكي، 
الوقت الجارية، 
خــــــــــريــــــــــطــــــــــة 
ـــــــــة.  ســـــــــمـــــــــاوي
الـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدات: 
تقويم  كرونوجراف 
ســــــــــــنــــــــــــوي، 

منطقتان زمنيتان، مناطق زمنية متعددة 
الطاقة،  حفظ  مؤشر  العالمي)،  (التوقيت 

حفظ الطاقة لمدة عشرة أيام.
قطع فنية خاصة: ساعات اليد المفرغة، 
المينا  ذات  الــيــد  وســاعــات  الجيب  ســاعــات 
اإليــنــامــل أو الــحــفــر عــلــى غـــالف الــســاعــة، 
إينامل  مينا  مع  القبة  ذات  المائدة  ساعات 

القبة  ذات  المائدة  وســاعــات  كوليزوني 
المحفور   Baccarat كــريــســتــال  مـــع 

وساعات يد ذات ميناء مطعم.
كريمة:  أحــجــار  ذات  ســاعــات 

ســـــاعـــــات فـــــارهـــــة وســــاعــــات 
الـــمـــائـــدة، حـــامـــل ســاعــات 
الــــجــــيــــب، قـــطـــع عـــرض 
مجوهرات  قطع  خاصة، 

وإكـــــــســـــــســـــــوار مـــرصـــعـــة 
الكريمة  واألحجار  بالماس 

األخرى.

ساعات استثنائية:
ساعة  أكــثــر   :  ٨٩  Calibre

في  تعقيداً  محمولة  ميكانيكية 
جـــزءاً.  و١٧٢٨  تعقيداً   ٣٣ الــعــالــم 

 ١٩٨٩ عــام  فــي   ٨٩ العيار  إنــتــاج  تــم 
احــتــفــاالً بــالــذكــرى الــســنــويــة الــــ ١٥٠ 
للماركة، استغرق تطوير وإنتاج تلك 
التحفة الحقيقية تسع سنوات كاملة.

أطلقت   :٢٠٠٠  Star Caliber
احـــتـــفـــاالً بــاأللــفــيــة الـــجـــديـــدة، ســاعــة 

جيب تجمع أكثر التعقيدات روعة على 
 ١١١٨ و  مختلفاً  (٢١تــعــقــيــداً  اإلطـــالق 
والتطوير  البحث  من  أعــوام  و٨  جــزءاً 

واإلنتاج و٦براءات اختراع جديدة).
Sky Moon Tourbillon : قدمت 
أكثر  ثــانــي  لــتــكــون   ،٢٠٠١ عـــام  فــي 
 Patek ساعة يد تعقيداً في مجموعة
Philippeالحالية، تجمع الساعة ذات 

الــوجــهــيــن أنـــدر الــتــعــقــيــدات فــي ساعة 
مؤشرات  بين  جــزءاً.  و٦٨٦  تعقيداً   ١٢ يد 
ولها  الشمسي  الوقت  تعرض  فإنها  أخرى، 
تقويم دائم ارتدادي على الجانب األمامي، 
فيما يظهر على الجانب الخلفي للساعة كل 

من التوقيت الفلكي والوظائف الفلكية.
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متابعة - محمد العشري:

عند ما تريد البحث في عالم السيارات 
معاناتك  تــقــصــر  أن  الــخــبــراء  ينصحك 
مجوهرات  جناح  إلــى  بالذهاب  ووقتك 
الماجد، حيث واحة من الساعات الفارهة 
 Bell شركة  منها  المستقبل  تحاكي  التي 
بــأكــواد  بــدايــاتــهــا  استهلت  الــتــي   & Ross
يقضي  ساعاتها،  لتصميم  الطيران  عالم 
مدير اإلبداع Bruno Belamich الكثير 
الطائرات  دراســة  في  المهني  وقته  من 
مغرم  ولكنه  القنابل،  وقاذفات  المقاتلة 
كما  ـــــاألداء،  وب وبــاألســلــوب  بالميكانيكا 
يــحــب أيــضــا الــســيــر بــقــوة عــلــى الــطــرق، 
 Bell وهــكــذا، قــدمــت هــذا الــعــام شــركــة
وهــو   ،AeroGT الــتــصــمــيــم   & Ross
ـــارة ريـــاضـــيـــة لــلــغــايــة من  مـــشـــروع ســـي
خـــــالل الــــصــــور الــتــركــيــبــيــة، «اســـتـــغـــرق 
قرابة  المستقبلية  السيارة  هذه  تصميم 
بالعمل  قمنا  النتائج،  ولتحسين  الــعــام. 
تصميم  في  متخصصين  مصممين  مع 
 Bruno الــســيــارات، صـــرح بــذلــك الــســيــد

تصميم  لنا  المهم  من  كان   ،Belamich
في   . واقعية»  بخصائص  قوية،  سيارة 
نــهــايــة الــمــطــاف، هـــذه الــســيــارة الــســوبــر 
الــمــذهــلــة، االنــســيــابــيــة كــالــطــائــرة، تبدو 
 Bell & Ross. وكأنها سيارة من شركة
التصميم   mi-GT المستقبلية  الــســيــارة 
 Bell & Ross شــركــة  مـــن   AeroGT
 Grand Tourersمستوحى من سيارات
هذه الفئة من السيارات، التي ولدت في 
تجمع  الخمسينيات،  فــي  بازوليني  بلد 
بين أكثر المظاهر الرياضية الالمعة في 
مظهر  خــاص،  وبشكل  السيارات،  تاريخ 
السيارة Ferrari ٢٥٠ GTO، التي صنع 
تلك  في  الستينيات.  في  نسخة   ٣٦ منها 
الفترة، تم تصميم المحركات الرياضية 
للقيام  مريحة  لتكون  األغراض  متعددة 
للجري  أو  عــالــيــة  ســرعــة  عــلــى  بــرحــلــة 
السائقين  بــعــض  الــســبــاق.  مــضــمــار  عــلــى 
يذهبون  كانوا   «gentlemen drivers»
عن طريق البر للمشاركة في المسابقات. 
 Bell & Ross من   AeroGT التصميم 
يــحــتــفــي بـــهـــذه الـــســـيـــارات األســـطـــوريـــة، 

 BR لساعة الموديالن  عصرية.  بطريقة 
من  مباشر  بشكل  ينبعان   AeroGT ٠٣
 ،AeroGT المستقبلية  السيارة  تصميم 
صناعة  وعالم  السيارة  أن  القول  ينبغي 
الساعات لديهم العديد من أوجه التشابه. 
في حالتين، نتحدث عن المحرك واألداء 

ولكن أيضا الوقت والدقة.
يــعــمــالن مـــعـــاً بــاســتــخــدام مــســنــنــات، 
وميزان الساعة، وبراغي وكامات. يوجد 
الــســاعــات  عــالــم  فــي  قــديــم  تقليد  أيــضــاً 
بشكل  وهــو  الــســيــارات،  لسائقي  بالنسبة 
أســــاســــي الــــكــــرونــــوجــــراف الــمــخــصــص 
لــلــمــحــتــرفــيــن فـــي ســبــاقــات الـــســـيـــارات. 
ويــــبــــدو مــــن الــطــبــيــعــي الـــتـــقـــريـــب بــيــن 
وساعات   AeroGT المستقبلية  السيارة 
 Bell & شـــركـــة   AeroGT  ٠٣  BR.
Ross فـــي اتـــصـــال مـــع عــالــم الــســيــارات 
مــثــل   AeroGT  ٠٣  BR «الــــســــاعــــات 
كالهما   AeroGT،المستقبلية الــســيــارة 
مدير  يــؤكــد  كما  والــقــوة“  التقنية  فــائــق 
اإلبـــــــداع، قــــام اســتــديــو الــتــصــمــيــم بعمل 
تــصــمــيــمــيــن مــتــغــيــريــن: كـــرونـــوجـــراف 

وثالثة  السيارات»  «ساعة  بروح 
عقارب أكثر تقليدية. تتمتع هذه 

الفوالذ  من  ساعة  بجسم  الساعات 
بمشروع  الطائرة  ببدن  يذكرنا  الــذي 
قــام  الــقــوة،  مــن  ولــمــزيــد   ،AeroGT
الــمــصــمــم بــتــدعــيــم أجــــــزاء وأشـــكـــال 
هــــذه الـــمـــوديـــالت الـــتـــي تــظــهــر أكــثــر 
رياضية ومفعمة بالحياة. التاج يزدان 
خفيفة  سبيكة  األحــمــر،  باأللومنيوم 
الــــوزن تــســتــخــدم عـــادة فــي الــســيــارات 
تم  المخرمة  الساعة  مينا  الرياضية. 
تصنيعها بعدة طبقات إلعطاء إحساس 
ممتع بالعمق. أما بالنسبة آللية الحركة 
 ،AeroGT  ٠٣  BR للساعات  المجوفة 
برؤية  تسمح  بطريقة  تصنيعها  تم  فقد 
تجعلها  بطريقة  وأيــضــا  الــحــركــة،  آلــيــة 
الـــوزن  لتخفيف  عــمــل  وهــنــاك  خفيفة. 
يــتــم الــكــشــف عــنــه فــي ســيــارات الــســبــاق. 
الهدف في هذه الساعات هو إبراز قيمة 
التعقيد وجمال محرك الساعة، السيارة 
تعجب  تجعلك   AeroGT المستقبلية 
زجاجها  تحت  ومحمية  بميكانيكيتها، 

BRBR  ٠٣٠٣  AEROGTAEROGT  ميكانيكا صناعة الساعات التي تحاكي المستقبل
مجوهرات الماجد الوكيل الحصري.. يطرح أحدث ما توصل إليه عالم الساعات الفارهة

BR لساعة الموديالن  عصرية.  ة
من  مباشر  بشكل  ينبعان   AeroG
،AeroGT المستقبلية  السيارة  م 

صناعة  وعالم  السيارة  أن  القول  ي 
عات لديهم العديد من أوجه التشابه. 
حالتين، نتحدث عن المحرك واألداء 

أيضا الوقت والدقة. ن
يــعــمــالن مـــعـــاً بــاســتــخــدام مــســنــنــات، 
ميزان الساعة، وبراغي وكامات. يوجد 
الــســاعــات  عــالــم  فــي  قــديــم  تقليد  ضــاً 
بشكل  وهــو  الــســيــارات،  لسائقي  لنسبة 
ســــاســــي الــــكــــرونــــوجــــراف الــمــخــصــص 
لــلــمــحــتــرفــيــن فـــي ســبــاقــات الـــســـيـــارات. 
ويــــبــــدو مــــن الــطــبــيــعــي الـــتـــقـــريـــب بــيــن 
وساعات   AeroGT المستقبلية  السيارة 
Bell & شـــركـــة   AeroGT ٠٣ BR.

م فـــي اتـــصـــال مـــع عــالــم الــســيــارات  ي Ross
مــثــل   AeroGT ٠٣ BR «الــــســــاعــــات 
كالهما   AeroGT،المستقبلية الــســيــارة 
ممديديديرررر ييـؤـؤـؤكـكــدـد كمكما  والــقــوة“  التقنية  فــائــق 
ببببعمعمعمعمللل ـلـلـلــتـتـتـتــــــــصـصصـصــمـمـمــــــيـيـيـيــممـمـم ا ا ا اساساســــتـتــدـدييـيـيــوـوـو ااإلبإلبـــــــداع، ققـــــاـاممم
اررافف ـــ وـوـوـوججـجـ تـتـتــــغـغـغـغــيـيـيـيــــــريريريريــــــنن:ن:ن: ك ك كـــــــرـرـرونونونونــــ مـمـ تتــصـصــــمـمــيـيــــممـمـيـيـيــــــنننن

وثالثة  السيارات»  «ساعة  بروح 
عقارب أكثر تقليدية. تتمتع هذه 

الفوالذ  من  ساعة  بجسم  الساعات 
بمشروع  الطائرة  ببدن  يذكرنا  الــذي 
قــام  الــقــوة،  مــن  ولــمــزيــد   ،AeroGT
الــمــصــمــم بــتــدعــيــم أجــــــزاء وأشـــكـــال 
هــــذه الـــمـــوديـــالت الـــتـــي تــظــهــر أكــثــر 
رياضية ومفعمة بالحياة. التاج يزدان 
خفيفة  سبيكة  األحــمــر،  باأللومنيوم 
الــــوزن تــســتــخــدم عـــادة فــي الــســيــارات 
تم  المخرمة  الساعة  مينا  الرياضية. 
تصنيعها بعدة طبقات إلعطاء إحساس 
ممتع بالعمق. أما بالنسبة آللية الحركة 
،AeroGT ٠٣ BR للساعات  المجوفة 

برؤية  تسمح  بطريقة  تصنيعها  تم  فقد 
تجعلها  بطريقة  وأيــضــا  الــحــركــة،  آلــيــة 
الـــوزن  لتخفيف  عــمــل  وهــنــاك  خفيفة. 
يــتــم الــكــشــف عــنــه فــي ســيــارات الــســبــاق. 
اساعات هو إبراز قيمة  هذه ال الهدف فيي
الالالسيسيارارةةة ةعةعة،، اساسا الالال ممم محرحرحرككك ووووجمجمجمجمالالالال ااالتلتلتلتعقعقعقعقيديدديد
تتعجعجبب تتجعجعلكلك AeAeroroGTGT يللية  بققب االملمستست

زجاجها  تحت  ومحمية  بمبميكيكانانيكيكيتيتهاها، 

رح ي صري.
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صانع الساعات من «لو لوكل»يطرح 
إصـداراً جـديـداً غنّياً بألوان شـرقية

جديد جناح مجوهرات الماجد .. حصرياً مجموعة محدودة من ٢- قطعة

متابعة ــ محمد العشري:

الماجد  مــجــوهــرات  جــنــاح  يتميز  كــالــعــادة 
يطرح  العام  وهذا  وحصرياً  مبدع  هو  ما  بكل 
مجموعة محدودة من ٢- قطعة إصدار ُمشتّق 
عن Margot، أول آلية حركة من «كريستوف 
لــلــمــرأة ، تحت  كـــالريـــه» طـــــورت خــصــيــصــاً 
شعار»يحبني... ال يحبني» سنتان بعد الكشف 
يقّدم  لديه،  نسائية  ساعة  أول   ،Margot عن
جديداً  إصــداراً  لوكل»  من «لو  الساعات  صانع 
بألوان شرقية ضمن مجموعة محدودة  غنّياً 
من ٢- قطعة. ساعة Margot من «كريستوف 
كالريه» «تقطف بتالت» الزهرة بضغطة زر 

بسيطة. 
كـــل رومـــانـــســـي حـــالـــم الــتــقــط فـــي يــــوم ما 
من  شــعــور  ليكتشف  أقـــحـــوان  زهــــرة  بــتــالت 
يحبه تجاهه. «يحبني... ال يحبني» - هل هي 
من  االبتكار  هذا  مع  حب؟  لعبة  أم  حظ  لعبة 
«كريستوف كالريه» تتّم استمالة الوقت ليبقى 
إلـــى مــا ال نــهــايــة. أمـــا قـــرص الــســاعــة فيبعث 
واألنــيــقــة  النسائية   Layla ســاعــة  فــي  الــحــيــاة 

والرومانسية. 
Île Saint- منطقة  أن  الــحــكــايــة  وتـــقـــول 
كــانــت  بــــاريــــس  وســـــط  فــــي  ـــواقـــعـــة  ال  Louis
بأشجار  غنياً  مــرجــاً  الوسطى  العصور  خــالل 
المثالية  الــبــقــعــة  كــانــت  والـــحـــور.  الــصــفــصــاف 
مدى  و»يكتشفون»  فيها  يتنزهون  للمحبين 
عــمــق حــبــهــم لــبــعــضــهــم الــبــعــض عــبــر قطف 
عبارات  ترافقها  األقــحــوان  أزهــار  بتالت 
 Il m’aime… il ne m’aime pas»
«يحبني...  وترجمتها   «du tout
ال يــحــبــنــي (عــلــى اإلطــــــالق)». 
الــلــعــبــة  هـــــذه  أن  ويــــالحــــظ 
تعطي  المذكورة  بصورتها 
بالكل أو ال شيء  احتماالً 
يــحــبــنــي)،  ال  (يــحــبــنــي، 
بالفرنسية  تتيح  بينما 
الكثير من االحتماالت: 
يحبني  قــلــيــالً،  يحبني 
بشغف،  يحبني  كثيراً، 
يـــحـــبـــنـــي بـــــجـــــنـــــون، ال 

يحبني على اإلطالق. 
واســتــمــر هـــذا الــعــرف 
عـــبـــر الــــزمــــن والـــــقـــــارات 
المثالية  الــحــكــايــة  لــيــكــون 
ــــــــي تــــــجــــــســــــد رغـــــبـــــة  ــــــــت ال
كريستوف كالريه في ابتكار 
في  ومتطورة  ساحرة  ساعة 
التجسيد  هـــي  نــفــســه،  الـــوقـــت 
األمـــــثـــــل لــشــخــصــيــة ومـــاهـــيـــة 
الحب  عن  رائع  وكتعبير  المرأة. 
 Layla ســـاعـــة  تــتــبــع  الــحــقــيــقــي 
مهارات  لتحول   Margot أسلوب
وخـــــبـــــرات صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــة إلـــى 
وسيلة للتصريح عن العشق والغرام. 
مـــع هــــذا اإلصــــــدار الـــجـــديـــد، يــكــّرم 

كريستوف كالريه رومانسية الشعراء العرب. 
تتيح  عبقرية  بــآلــيــة   Layla ســاعــة  تتميز 
«الــتــنــبــؤ» بــإجــابــة واحـــــدة مـــن أكــثــر األســئــلــة 
- أو على األقل محاولة التنبؤ بإجابته  إلحاحاً 
- وهو سؤال «هل يحبني؟» وبضغطة بسيطة 
في  الحياة  تنبعث   ٢ الساعة  مؤشر  عند  لــزر 
واحدة  تختفي  ضغطة  كل  ومع  الساعة.  هذه 
من البتالت – وأحياناً اثنتان، فمن المستحيل 
معرفة ذلك مسبقاً – بكل هدوء تحت قرص 
الساعة بحركة انسيابية لطيفة، تحاكي بصورة 
وفي  الواقع.  في  الزهرة  بتالت  قطف  مثالية 
النهاية تظهر اإلجابة المرتقبة بشكل عشوائي 
بخط أنيق (باللغة العربية) على قرص الساعة 
واحتماالتها   ،٨ الساعة  مؤشر  عند  نافذة  في 
(كثيراً)   beaucoup  – (قليالً)   Un peu هي: 
 à la folie  - (بــشــغــف)   passionnément  –
أبـــداً)؟  يحبني  (ال   pas du tout  - (بــجــنــون) 
تكُمن الصعوبة بالنسبة إلى كريستوف كالريه 
هــذا  مــع   Margot حــركــة آلــيــة  مـــواءمـــة  فــي 
اإلصدار بحيث يتوافق مع اتجاه الخط العربي 

من اليمين إلى اليسار.
وفــي كــل مــرة تضغطين الــزر يــدق جرس 
الحركة  آلية  أما  اللعبة.  سير  عن  يعلن  مميز 
الـــرائـــعـــة فــهــي واحــــــدة مـــن أبـــــرز تــعــقــيــدات 
 Manufacture» الحركة لدى مشغل العالمة
والخبرة  المهارة  بين  تمزج  حيث   ،«Claret
الــفــنــيــة والــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة الــمــذهــلــة، أمــا 
أوجه  ذات  ياقوتة  فتزينها  الجرس  مطرقة 
نافذة  توجد   ٨ الساعة  مؤشر  وعند  مدببة. 
تضرب  وهــي  بــوضــوح  المطرقة  رؤيـــة  تتيح 
جــرس الــكــاتــدرائــيــة الــمــوجــود فوقها.  رأســيــاً 
وعــنــد ضغط زر إعـــادة الــبــدء الــمــوجــود عند 
فجأة  البتالت  جميع  تظهر   ٤ الساعة  مؤشر 
حول قلب الزهرة، بينما تدور نافذة عرض 
 ٤ الساعة  مؤشر  عند  الموجودة  «المشاعر» 
نافذة  منحت  وقد   .(...) الشكل  إلى  ليتحول 
بها  الخاصة  الحركة  وآلية  البتالت  عــرض 

براءة اختراع. 

ً ً ساعة تمتلك منظورا MaestroMaestro ساعة تمتلك منظورا
جديداً للفّن الميكانيكيجديداً للفّن الميكانيكي

اســمــهــا مــســتــوحــى مـــن امــتــيــاز صــانــع 
الــــســــاعــــات الـــمـــحـــتـــرف فـــيـــمـــا يــجــّســد 

الميكانيكّية.  الــقــدرة  النحيف  تصميمها 
عند نقطة التقاء الطابع الجمالي واألسلوب 

الــجــديــدة   Maestro ســاعــة  فتمّثل  الــتــقــنــي، 
تصميم  مجال  في  اإلبـــداع  عن  أصيلة  نظرًة 
قّبتها  تقّدم  كالريه.  كريستوف  لدى  الساعات 
الزجاجية لمحة فاتنة شبه مسببة للدوار عن 
 Charles Xهندسة نــظــام الــحــركــة وجــــســــور
باحتياطي   Maestro ساعة  تتمّتع  الشهيرة. 
طاقة لسبعة أيام وبعرض واسع للتاريخ بشكل 
األبعاد؛  ثالثية   MEMO وبوظيفة مخروطي 
تعقيدات  ذات  ساعة  كــأّول  نفسها  تُثبت  وهي 
فرنك   ٦٨,٠٠٠ بسعر  كالريه  كريستوف  من 
ســويــســري. إّنــهــا غــيــر تــقــلــيــديــة وديــنــامــيــكــّيــة 

على  وشابة  نضرة  لمسة  فتضفي  ومثالّية... 
 !Maestro المجموعة التقليدّية. فلننطلق

علبة ذات خطوط نقّية تكون ناعمة وقوّية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إطـــاللـــة مــتــقــّوســة فــائــقــة 
بتأّمل  تسمح  بانورامّية  ورؤيـــة  الديناميكّية، 
شيء  كــّل  قبل   Maestro ساعة تُــعــّد  اآللــّيــة... 
توقيعاً ممّيزاً، فّناً يومياً للعيش، وطرازاً جريئاً 
مــصــّمــمــا لـــمـــحـــّددي الــصــيــحــات والــمــّطــلــعــيــن 
العصرّية،  بالموضة  المهتّمين  واألشـــخـــاص 
غــالــبــاً مــا يــنــتــج عــن انـــدفـــاع وجـــــرأة الــشــبــاب. 
فتقوم  األولــى.  اللمحة  منذ   Maestro وتتمّيز
ضمن  األصغر  القطر  ملم –   ٤٢ بقطر  علبتها 
إدخــاالت  مع   – كالريه  كريستوف  مجموعات 
من التيتانيوم بدرجة ٥ أو من الذهب الوردي 
مقّوس  شكل  خـــالل  مــن  أسلوبها  بــإبــراز   ٥N
اختيار  ويــســاهــم  الــتــزيــيــنــي.  تصميمها  يــعــّزز 
القّبة الزجاجية لكي تشّكل اإلطار بمنح لمحة 
وتكون  الحركة.  نظام  حــول  بالكامل  جديدة 
تعززها  التي  والتصويرّية –  الخفيفة  الهندسة 
النهائية  لمساتها  مــع  الــداخــلــي  اإلطــــار  حلقة 
الخالية من اللمعية والمصقولة، باإلضافة إلى 
لونَي كريستوف كالريه الخاّصين به والعقارب 
المؤلفة من مادتَين - ملفتة بالفعل. إّننا نضمن 

لكم التأثير المبهج!
نظام  استكشاف  مــع  فعالً  الــعــرض  ينطلق 

يـــدويـــة.  تــعــبــئــة  ذات  الــمــيــكــانــيــكــي  الـــحـــركـــة 
مجموعة  في  السابقة  الــطــرازات  مع  تماشياً 
كـــالريـــه  كـــريـــســـتـــوف  قـــــام   ،Traditional
وتأّكد  تفصيل  كّل  على  كبرى  عناية  بإغداق 
مــــن ضـــمـــان تــــوافــــق مـــثـــالـــي بـــيـــن الـــجـــوانـــب 
البصرّية  الرحلة  فتبدأ  والجمالّية.  التقنّية 
بأسلوب  والهيكلّية  الــمــتــدرجــة  الــجــســور  مــع 
ــــدار  ال تــوقــيــع  أصــبــحــت  الـــتـــي   Charles X
ويمّثل  المتعددة.  مجموعاتها  عبر  الممّيزة 
مــيــزان  يــدعــم  الـــذي  للجسر  الهيكلي  الــعــمــل 
الكالسيكي  الطابع  بين  ذكّياً  مزيجاً  الساعة 
والـــحـــداثـــة الــتــي تــمــنــح فــرصــة تــقــديــر كــافــة 
خــصــائــصــهــا الــمــرهــفــة. وتــــّم تــطــويــر وإنــتــاج 
قلب  تؤلف  التي  الثالثة  الميكانيكّية  العناصر 
براغي  مع  الموازنة  عجلة   – النابض  الساعة 
وميزان  األسطواني  الموازنة  نابض  مثقوبة، 
كامل.  بشكل  الــدار  في   – السويسري  الساعة 
يقوم  بالتفاصيل،  الدائم  االهتمام  عن  تعبيراً 
حجر ياقوت طبيعي أو حجر صفير طبيعي، 
إلخفاء  المجموعة  بتزيين  اإلصـــدار،  حسب 
نــظــام امــتــصــاص الـــصـــدمـــات. وتــســمــح هــذه 
الــدرجــة الــنــادرة مــن الــحــرفــيــة الــتــي نجدها 
الساعات  صناعة  ِمــَهــن  مجموعة  كــامــل  فــي 
عبر  التقني  التأنق  بتعّدي  للمصّنع  المترفة، 

السعي الدائم وراء الكمال الجمالّي.
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معرض الدوحة أصبح عالمة فارقة في ترويج مختلف أنواع المجوهرات والساعات
ـــــــأمـــــــل الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مـــــســـــاحـــــة أكــــبــــر ـــــــــام ون ـــــــي الـــــمـــــعـــــرض تـــــتـــــطـــــور كـــــــل ع ــــا ف ــــن ــــت ــــارك ــــش م

علي الخلف :

متابعة - محمد السيد محمد:

قال السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة 
إلى  ننظر  نحن  والمجوهرات  التحف  شركة 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  افتتاح  حــدث 
والساعات في دورته الـ ١٤ بأنه حدث مميز 
المتمثلة  المعنية  الــجــهــات  أولــتــه  لما  نــظــراً 
العامة  والهيئة  واألعمال  التجارة  وزارة  في 
المعرض  تنظيم  أيضاً  والمعارض  للسياحة 
حيث بــرز بشكل واضــح مــن خــالل االفتتاح 
الذي يبرز حجم التطور السنوي في فعاليات 
مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
ترويج  نشاط  في  فارقة  عالمة  أصبح  الــذي 
مختلف أنـــواع الــمــجــوهــرات والــســاعــات ذات 
الشهرة العالمية آملين أن يكون هذا الحدث 
ـــــــارزاً فـــي جــــذب الــمــتــخــصــصــيــن فـــي هــذا  ب

مـــــا الــمــجــال وكــذلــك لمن يبحث عــن كل 
هـــو جـــديـــد ومـــمـــيـــز. وأضــــاف 

مشاركة  تــأتــي  قــائــالً  الــخــلــف 
ـــتـــحـــف والــــمــــجــــوهــــرات  ال
خالصة  قطرية   - كشركة 
تأسست منذ ٤٠ عاماً في 

هذا الحدث السنوي خالل 
الثالث سنوات األخيرة على 
ولكن  وبــانــتــظــام  ــتــوالــي  ال

تتطور هذه المشاركة سنة 
بعد أخرى.

أكبر  أصبحت  فقد  للمساحة  بالنسبة  أمــا 
من المشاركات السابقة وهذا ما حصلنا عليه 
من مساحة وكنا نود أن نحصل على مساحة 

أكبر بكثير بما يواكب اسم شركتنا المميز 
الزمن  من  عقود  عبر  القطري  السوق  في 

نرغبه  الـــذي  الــمــوقــع  على  نحصل  لــم  أيــضــاً 
وجعل  المنظمة  الجهات  جهود  نقدر  ونحن 

الطلب على المساحات قوياً جداً يبرز أهمية 
اإلقليمي  الصعيدين  على  المعرض  هــذا 

والــــدولــــي مـــن جــانــب الــشــركــات 
ـــعـــة وأيـــــضـــــاً  ـــمـــصـــن ال

الــزائــريــن، ونــأمــل فــي الــســنــوات الــقــادمــة أن 
يتناسب  بما  المطلوبة  المساحة  على  نحصل 
مجال  في  والــرائــدة  العريقة  بشركتنا  ويليق 
من  يمكننا  مما  والــمــجــوهــرات  التحف 
إجـــــراء تــعــديــالت فـــي الــتــصــامــيــم مع 
للجناح  المميز  الشكل  على  الحفاظ 

التحف  لشركة  الخاص 
والـــمـــجـــوهـــرات 

الـــــــــذي يـــبـــرز 
بـــــــــــوضـــــــــــوح 

معروضاتنا 
بشكل مميز.
ومــــــــضــــــــى 

الــخــلــف قـــائـــًال الشــــك إن هــنــاك مــشــاركــات 
بــمــنــتــجــات وشـــــركـــــات جــــديــــدة فــــي عــالــم 
المجوهرات ونحن نعمل بكل ما نستطيع أن 
الصناعة  ذات  عربية  شــركــات  معنا  تــشــارك 
البحرين  من  الخليجية.  وباألخص  العربية 
شركة متخصصة في اللؤلؤ الطبيعي وشركة 
من  شركة  كذلك  اإلمـــارات  من  مجوهرات 
الشركات  بعض  معنا  تشارك  كما  السعودية 
العالمية شركة من نيويورك وشركة إيطالية 

وشركة من فرنسا 
وشركة من الهند 

هونج  من  وشركة 
كـــونـــج بــاإلضــافــة 

إلــــى مــشــاركــة 
ارتــــــــــــــس انــــــد 
جـــيـــمـــس بــمــا 
لـــــديـــــهـــــا مـــن 

ذات  مجوهرات 
المجموعة  هــذه  عالمية  أسماء 
بسمعة  تتمتع  الــشــركــات  مـــن 

عــالــمــيــة وفــــي نفس 
من  منتجاتها  الـــوقـــت 
تحمل  الــمــجــوهــرات 

الــــشــــهــــادات الـــدالـــة 
السمعة  تــلــك  عــلــى 
موثقة بالضمانات.

ج ي ح ي
مختلف أنـــواع الــمــجــوهــرات والــســاعــات ذات 
الشهرة العالمية آملين أن يكون هذا الحدث 
ـــــــارزاً فـــي جــــذب الــمــتــخــصــصــيــن فـــي هــذا  ب

مـــــا الــمــجــال وكــذلــك لمن يبحث عــن كل 
هـــو جـــديـــد ومـــمـــيـــز. وأضــــاف
مشاركة تــأتــي  قــائــالً  الــخــلــف 

ـــتـــحـــف والــــمــــجــــوهــــرات  ال
خالصة قطرية  - كشركة
عاماً في  ٤٠ منذ تأسست
هذا الحدث السنوي خالل
الثالث سنوات األخيرة على
ولكن وبــانــتــظــام  ــتــوالــي  ال
تتطور هذه المشاركة سنة

بعد أخرى.

أكبر  أصبحت  فقد  للمساحة  بالنسبة  أمــا 
من المشاركات السابقة وهذا ما حصلنا عليه 
من مساحة وكنا نود أن نحصل على مساحة

أكبر بكثير بما يواكب اسم شركتنا المميز 
الزمن  من  عقود  عبر  القطري  السوق  في 

نرغبه  الـــذي الــمــوقــع  على  نحصل  لــم أيــضــاً 
وجعل المنظمة  الجهات  جهود  نقدر  ونحن 
الطلب على المساحات قوياً جداً يبرز أهمية
اإلقليمي الصعيدين  على  المعرض  هــذا 

والــــدولــــي مـــن جــانــب الــشــركــات
ـــعـــة وأيـــــضـــــاً  ـــمـــصـــن ال

ــل فــي الــســنــوات الــقــادمــة أنالــزائــريــن، ونــأمــل
المس على  يتناسبنحصل  بما المطلوبة ساحة 
ال بشركتنا  مجالويليق  في  والــرائــدة  لعرييققة 
والــمــ منالتحف  يمكننا  مما  ــجــوهوهــرارات 
ففـــي الــتــصــامــيــم معإجـــــراء تــع عــديــالتتت
للجناحالحفاظ  المميز  الشكل  على 
التحفالخاص لشركة 
جـــوهـــرات والـــمـــج
 يـــبـــرزالـــــــــذي
ــــــــوحبـــــــــــوضــــ
اتنا معروضا
يز.بشكل ممي
ـــــى ومــــــــضـــــ

إل ب ج و
إلــــى مــشــاركــة
ارتــــــــــــــس انــــــد 
جـــيـــمـــس بــمــا 
لـــــديـــــهـــــا مـــن 

ذات  مجوهرات 
هــذ عالمية  أسماء 
تت الــشــركــات  مـــن 
عــالــمــيــة
الـــوقـــ
الــم

تتتشششااارررككك مممعععنننااا شششررركككاااتتت 
خلليجية وعربية وعااللمية
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