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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

الدوحة - [: أّكد السيد 
مجلس  رئيس  الفردان  حسين 
أن  الـــفـــردان  مــجــمــوعــة  إدارة 
تـــوجـــيـــهـــات حــــضــــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني  آل 

وصاحب السمو األمير الوالد 
آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
والتطور  النجاح  وراء  ثاني 
الــدوحــة  لــمــعــرض  الكبير 

للمجوهرات والساعات.
الــفــردان  حسين  وقـــال   
فــــــــــــي حـــــــــــــــــــوار خــــــــــــاص: 

ـــــــدوحـــــــة  ال مـــــــعـــــــرض  إن 
أصبح  والساعات  للمجوهرات 
مـــهـــرجـــانـــاً ســـنـــويـــاً يــســتــقــطــب 
ــمــيــة  ــعــال كــــبــــرى الــــشــــركــــات ال
الزائرين  من  كبيرة  وأعـــداداً 

من داخل وخارج قطر.  
 مــتــوقــعــاً نــجــاحــاً كــبــيــراً 
لـــلـــمـــعـــرض فـــــي نــســخــتــه 
الجديدة التي تنطلق اليوم.

ــــفــــردان بــالــمــكــانــة  ــــــّوه ال  ون
للمعرض،  العالمية  والسمعة 
يـــوجـــد  ال  أنـــــــه  إلـــــــى  ُمـــــشـــــيـــــراً 

العالم،  فــي  لــه  شبيه  أو  مثيل 
ــــعــــرض أفــــخــــر أنــــــواع  حـــيـــث يَ
ـــــمـــــجـــــوهـــــرات والـــــســـــاعـــــات  ال
الجديدة.  وتصميماتها 

ينتقل  المعرض  إن  قـــال:  كما 
مـــن نـــجـــاح إلــــى آخــــر ويــشــهــد 
كــل عـــام. ُمشيراً  كــبــيــراً  تــطــوراً 
هـــذا  مــــالمــــح  أبــــــــرز  أن  إلــــــى 
من  الواسعة  المشاركة  التطور 
العالمية  الشركات  كبرى 
الــمــرمــوقــة، وإقــامــتــه 
في أفضل موقع.  
وأضـــــــــــــاف:   

إنــــنــــا نــعــتــبــر مــــركــــز الــــدوحــــة 
ــــمــــعــــارض والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  ــــل ل
أفــضــل قــاعــة لــلــمــعــارض على 
ــــّوه حسين  مــســتــوى الــعــالــم. ون
والجهود  بالتسهيالت  الفردان 
المسؤولين  جانب  من  الكبيرة 
المختصة  الحكومية  والجهات 
لتذليل أية عقبات والبحث عن 
النجاح  لضمان  الوسائل  أفضل 
ــمــعــرض. وقــــال:  ــل الــمــســتــمــر ل
النسخة  فــي  الــفــردان  جناح  إن 
الــــجــــديــــدة يــــضــــّم مـــفـــاجـــآت 
كـــبـــيـــرة وحـــــوافـــــز بــانــتــظــار 
ومنها  والـــزائـــريـــن  الــزبــائــن 
فــي  مــــــّرة  ألول  يـُـــعــــرض  مــــا 
هو  بمساحته  والــجــنــاح  الــعــالــم. 
األكــبــر فــي الــمــعــرض، كما أنه 
الشركات  من  عــدٍد  أكبر  يضّم 
والمرموقة  الشهيرة  العالمية 
ــــتــــي تــــعــــرض أرقـــــــى أنـــــواع  وال
الـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات في 

العالم.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليس له مثيلمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليس له مثيل
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان:
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من  الواسعة  المشاركة  التطور 
العالمية  الشركات  كبرى 
الــمــرمــوقــة، وإقــامــتــه 
في أفضل موقع. 

وأضـــــــــــــاف:   
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ـــــدورة الــجــديــدة من  ڈ  كــيــف تـــرى ال
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات؟

- لقد أّكد معرض الدوحة للمجوهرات 
والــســاعــات مــنــذ الــبــدايــة وطــــوال الــســنــوات 
ــعــديــدة الــمــاضــيــة أنـــه يــنــتــقــل مـــن نــجــاح  ال
كـــبـــيـــراً، حيث  إلــــى آخــــر ويــشــهــد تــــطــــوراً 
مهرجان  بمثابة  الــدوحــة  معرض  أصبح 
يستقطب  والــســاعــات  للمجوهرات  سنوي 
أحــدث  ويــعــرض  العالمية  الشركات  أكبر 
التأكيد  ونستطيع  العالم.  في  التصميمات 
عـــلـــى أن الــجــمــيــع ســــــواء مــــن الـــشـــركـــات 
الــوطــنــيــة أو الــشــركــات الــعــالــمــيــة وكــذلــك 
والمختصين،  والمهتمين  الزبائن  جمهور 
في تشّوق كبير للدورة الجديدة للمعرض 
نجاح  يكون  أن  ونتوقع  اليوم.  تنطلق  التي 
الزائرين  أعــداد  وكذلك  الجديدة  الـــدورة 
أثبتت  الــتــي  السابقة  الــــدورات  مــن  أفــضــل 

أيضاً.  نجاحها 
ـــمـــجـــوهـــرات  ـــل ومــــــعــــــرض الــــــدوحــــــة ل
بمكانة  يتميز  مــعــرضــاً  أصــبــح  والــســاعــات 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي 
الكريمة  التوجيهات  مــع  جميعاً  بها  نعتز 
بن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب  لــحــضــرة 
وأيضاً  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
ــوالــد  تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو األمـــيـــر ال
تلك  ثـــانـــي،  آل  خــلــيــفــة  بـــن  حــمــد  الــشــيــخ 
التطور  على  دائماً  تحثنا  التي  التوجيهات 

واالبتكار. 

التطور  مالمح 
ڈ  كــيــف تــرصــد مــالمــح هـــذا الــتــطــور 

للمعرض؟ المستمر  والنجاح 
- مــــالمــــح الــــنــــجــــاح والــــتــــطــــور كــبــيــرة 
ـــدعـــم الــكــبــيــر مـــن قــيــادتــنــا  يــتــصــدرهــا ال
الضخمة  والتسهيالت  للمعرض،  الرشيدة 
والوزارات  الحكومية  الدوائر  تقدمها  التي 
بـــالـــمـــعـــرض،  ـــاشـــرة  ـــمـــب ال الـــعـــالقـــة  ذات 
وكـــذلـــك الــمــســؤولــون فـــي هــــذه الــجــهــات 
تــوفــيــر  فـــي  اآلن  جـــهـــداً  يـــألـــون  ال  الـــذيـــن 
المعرض،  لنجاح  مطلوبة  تسهيالت  أيــة 
المعرض،  تنظيم  على  المشرفون  وكذلك 
كبير  وتجاوب  تفاعل  هناك  أصبح  حيث 
عقبات  أيــة  لتذليل  الوطنية  الشركات  مع 
والـــبـــحـــث عـــن أفـــضـــل الـــوســـائـــل لــضــمــان 

للمعرض.  المستمر  النجاح 
نجاح  في  المهمة  المؤشرات  من  كذلك 
من  الواسعة  المشاركة  وتطوره  المعرض 
التواجد  على  وحرصها  العالمية  الشركات 
أننا  على  عـــالوة  الــمــعــرض،  فــي  المستمّر 
للمعارض  قــاعــة  أفــضــل  نــمــلــك  قــطــر  فــي 
في العالم، وهي مركز الدوحة للمعارض 

والـــمـــؤتـــمـــرات.. وكــلــهــا عــوامــل تــصــب في 
الدوحة  لمعرض  المستمّر  النجاح  صالح 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، حــيــث تــحــول  ل
يستقطب  ســنــوي  مــهــرجــان  إلـــى  بــســبــبــهــا 
والزائرين.  المشاركين  من  كبيرة  أعــداداً 
الدوحة  معرض  أن  على  التأكيد  ويمكنني 
مثيل  له  يوجد  ال  والساعات  للمجوهرات 
أو شــبــيــه فــي الــعــالــم فــي الــوقــت الــحــالــي. 
المجوهرات  أنـــواع  ألفــخــر  مخصص  فهو 
على  حريصون  دائماً  ونحن   .. والساعات 
أيضاً  اآلخرين  وندفع  المستمر،  التطوير 

بأن يطّوروا كل عام.

جديد جناح الفردان 
جناح  يقّدمه  الــذي  الجديد  هــو  مــا  ڈ  
لمعرض  الــجــديــدة  النسخة  فــي  الــفــردان 

الدوحة للمجوهرات والساعات؟
- كــمــا عـــودنـــا جــمــهــور الــمــعــرض 

ــــه مــــنــــذ انـــطـــالقـــة  وزبــــائــــنــــنــــا فــــإن
الــمــعــرض لــلــمــرة األولـــــى وجــنــاح 
الفردان يشهد في كل دورة الجديد 

التصميمات  نــاحــيــة  مــن  ســـواء 
الطبيعي  الــلــؤلــؤ  أو  الــتــراثــيــة 

أو الــتــصــمــيــمــات الــحــديــثــة مــن جــانــبــنــا أو 
ويشهد  العالمية،  الشركات  كبريات  جانب 
للمعرض  الــجــديــدة  الــــدورة  فــي  جــنــاحــنــا 
يعرض  ما  ومنها  المفاجآت،  من  الكثير 
تستقطب  والـــتـــي  ــعــالــم  ال فـــي  مـــرة  ألول 
اهــتــمــام الـــزائـــريـــن لــلــمــعــرض مـــن داخـــل 
وخارج قطر. والجناح بمساحته هو األكبر 
في المعرض، كما أنه يضم أكبر عدد من 
والمرموقة  الشهيرة  العالمية  الــشــركــات 
والــتــي تــعــرض أرقـــى أنــــواع الــمــجــوهــرات 
والساعات في العالم، ونؤّكد على أن هناك 
بانتظار  جديدة  وابتكارات  وأفكاراً  حوافز 

الزبائن والزائرين لجناحنا بالمعرض.

الطواش جناح 
الــجــديــد  هـــو  مـــا  ڈ  
جناح  يقّدمه  الذي 
من  مــجــوهــرات 
القسم  خالل 

باللؤلؤ «الطواش»؟ المختص 
والــتــراث  الــرمــز  هــو  الطبيعي  الــلــؤلــؤ   -
والخليجي  الــقــطــري  لــالقــتــصــاد  الــوطــنــي 
فــي   ٪١٠٠ عــلــيــه  االعـــتـــمـــاد  كـــــان  الــــــذي 
بالبترول  علينا  اهللا  أنعم  أن  إلى  الماضي 
لدول  كبيرة  آفاقاً  صناعته  فتحت  والذي 

والنمّو.  للتطور  الخليج 
الطبيعي  الــلــؤلــؤ  أن  أعــتــبــر  وشــخــصــيــاً، 
هــو جــوهــرة الــمــعــرض الــرئــيــســيــة، ومــن 
قسم  وجــود  على  الدائم  حرصنا  كان  هنا 
األساسي  (التاجر  «الطواش»  باسم  خاص 
لــلــؤلــؤ فـــي الــخــلــيــج) فـــي جـــنـــاح الـــفـــردان 
والساعات،  للمجوهرات  الدوحة  بمعرض 
ـــــدورة الــجــديــدة أكــبــر  حــيــث يــضــّم فـــي ال
مستوى  عــلــى  الطبيعي  الــلــؤلــؤ  مــن  كمية 
العالم وبصورة أكبر من المعرض السابق 
الحمد  وهللا  جديدة..  وابتكارات  بتصاميم 
على  موجودة  وغير  نــادرة  نوعيات  عندنا 

العالم. مستوى 
كبيراً  اهتماماً  تشهد  الحالية  والفترة 
يشهد  واللؤلؤ  الطبيعي،  باللؤلؤ  وعالمياً 
ثورة حالية في مجال تصميم المجوهرات 
والساعات. ومن المعروف أن قطر تملك 
أكبر كمية من اللؤلؤ الطبيعي على مستوى 
دول منطقة الخليج والعالم، حيث تخرج 
هيارات  مــن  الطبيعي  اللؤلؤ  أنــواع  أفخم 
على  كبيراً  إقــبــاالً  ونتوقع  قــطــر..  خــيــرات 
ينفرد  الذي  الفردان  بجناح  الطواش  قسم 
مع  موعد  على  وجمهورنا  دائماً  بالجديد 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليس له مثيلمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليس له مثيل
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان لـ[:

لـــلـــمـــعـــرض  ـــــدة  ـــــدي ـــــج ال ـــــــــــــدورة  ال فــــــي  ـــــر  ـــــب أك وزّواراً  نـــــجـــــاحـــــاً  ــــع  ــــوق ــــت ن

لساعات؟
ـور الــمــعــرض
ذ انـــطـــالقـــة
اـاااح ـــى وجــــنـنننـ
ورة الجديد 

صميميماااماتتت
بببطبطبييعيعيي

الطواش جناح 
الــجــديــد  هـــو  مـــا  ڈ 
اناناحححح جججج ييقّدمه الذييي
من  مــجــوهــرات 
لالقسممم خاللل

أكبر كمية
دول منط
أنــ أفخم 
ققق خخخخــيييـيرـرـرراتاتاتات
الطو قسمم
ببابالجلجلجلجددديديددد

نـــــجـــــاحــ ــــع  ــــوق ــــت ن

حوار - محمود عبد الحليم: 

إدارة  مجلس  رئــيــس  الــفــردان  حسين  السيد  أّكـــد 
صاحب  حــضــرة  تــوجــيــهــات  أن  الـــفـــردان  مجموعة 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
المفدى، وصاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  الكبير  والتطور  النجاح  وراء  ثاني 

والساعات. 
وقـــال حسين الــفــردان فــي حـــوار خــاص إن مــعــرض الــدوحــة 
كبرى  يستقطب  سنوياً  مهرجاناً  أصبح  والساعات  للمجوهرات 
الشركات العالمية وأعداداً كبيرة من الزائرين من داخل وخارج 
التي  الجديدة  نسخته  في  للمعرض  كبيراً  نجاحاً  متوقعاً  قطر. 

تنطلق اليوم. 
ُمشيراً  للمعرض،  العالمية  والسمعة  بالمكانة  الــفــردان  ونــّوه 
إلى أنه ال يوجد مثيل أو شبيه له في العالم، حيث يعرض أفخر 

إن  قال  كما  الجديدة.  وتصميماتها  والساعات  المجوهرات  أنواع 
كل عام،  كبيراً  المعرض ينتقل من نجاح إلى آخر ويشهد تطوراً 
ُمشيراً إلى أن أبرز مالمح هذا التطور المشاركة الواسعة من كبرى 
الشركات العالمية المرموقة، وإقامته في أفضل موقع. وأضاف 
قاعة  أفضل  والــمــؤتــمــرات  للمعارض  الــدوحــة  مركز  نعتبر  إننا 
للمعارض على مستوى العالم. ونّوه حسين الفردان بالتسهيالت 
الحكومية  والــجــهــات  المسؤولين  جــانــب  مــن  الكبيرة  والــجــهــود 
المختصة لتذليل أية عقبات والبحث عن أفضل الوسائل لضمان 
النسخة  في  الفردان  جناح  إن  وقــال  للمعرض.  المستمّر  النجاح 
الجديدة يضّم مفاجآت كبيرة وحوافز بانتظار الزبائن والزائرين 
هو  بمساحته  والجناح  العالم.  في  مــّرة  ألول  يعرض  ما  ومنها 

األكبر في المعرض، كما أنه يضّم أكبر عدٍد من الشركات 
العالمية الشهيرة والمرموقة والتي تعرض أرقى أنواع 

المجوهرات والساعات في العالم. 
هنا تفاصيل الحوار 

ـــــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم   ـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــارض ف ـــــــــــضـــــــــــل قـــــــــــاعـــــــــــة ل ـــــــــــــــدوحـــــــــــــــة أف مـــــــــــركـــــــــــز ال

والخليجي الــقــطــري  لــالقــتــصــاد  الــوطــنــي  والـــتـــراث  ــز  ــرم ال ــو  ه الطبيعي  الــلــؤلــؤ 

جناح الفردان 
األكبر في 

المساحة وعدد 
الشركات العالمية 

المعرض يُساهم 
في الترويج 

السياحي لقطر 
عالمياً 
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بتصاميم  الكبيرة  الــمــفــاجــآت  مــن  كثير 
من اللؤلؤ الطبيعي تعرض ألول مرة في 

والعالم. قطر 

المعرض  فترة 
ڈ  كــيــف تـــرى الــفــتــرة الــتــي يــقــام بها 

اآلن؟ المعرض 
للمعرض  الحالية  الــفــتــرة  أن  نعتقد   -
مــــن أفـــضـــل فــــتــــرات الــــعــــام خـــاصـــة مــن 
نــاحــيــة الــطــقــس الــجــمــيــل.. حــيــث يــتــوافــد 
العالم..  دول  مختلف  من  زّوار  قطر  إلى 
بالدولة  المختصة  الجهات  الحمد،  وهللا 
ــــدأت تــعــطــي تــســهــيــالت كــبــيــرة لـــزيـــارة  ب
المطبقة  التسهيالت  نفس  وتطبق  قطر 
أعــداداً  تستقطب  التي  األخــرى  الــدول  في 
ومن  والسائحين.  الزائرين  من  ضخمة 
هــنــا فــإنــنــي أتــوقــع نــجــاحــاً أكــبــر وأعـــــداداً 
الجديدة  الدورة  في  الزائرين  من  كبيرة 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض 

السابقة.  الدورات  تفوق 

المعارض  مركز 
ڈ  أشرت إلى موقع المعرض باعتباره 
مركز  تــرى  كيف   .. الــنــجــاح  عــوامــل  مــن 

والمؤتمرات؟ للمعارض  الدوحة 
- أستطيع التأكيد مرة أخرى أن مركز 
الـــدوحـــة لــلــمــعــارض يــعــتــبــر أفــضــل قــاعــة 
للمعارض في العالم .. وال شك أن مركز 
الجديد  والــمــؤتــمــرات  للمعارض  الــدوحــة 
مهمة  إضــافــة  يعد  وتسهيالته  بمساحته 
لــبــنــيــة قـــطـــاع الـــمـــعـــارض كــمــا ســيــســاهــم 
أكـــثـــر فـــي مـــزيـــد مـــن الـــنـــجـــاح والــتــطــور 

والمجوهرات.  للساعات  الدوحة  لمعرض 
في  فهو  مثالي  المركز  موقع  أن  ونعتبر 
للتصميم  وفـــقـــاً  تــجــاريــة  مــنــطــقــة  قــلــب 
مركز  في  يقع  أنه  كما  للمنطقة،  القديم 
مــجــمــوعــة مــن األبــــراج خــاصــة الــتــجــاريــة 
كالسيتي  التجارية  والمجمعات  والفنادق 
مـــواقـــف  مـــــن  اآلالف  وتـــــوفـــــر  ســــنــــتــــر.. 
السيارات سواء في مركز المعارض نفسه 
المثال  سبيل  وعلى  المحيطة  األبـــراج  أو 
أبراج الفردان لديها ٣ أدوار من المواقف 
وكــذلــك  ســـيـــارة..  آالف   ٣ لــحــوالــي  تــتــســع 
المحيطة  الــمــنــطــقــة  فـــي  مـــواقـــف  هــنــاك 
بالمعرض.. وهو ما يسهل عملية الوصول 
لــلــمــعــرض ســــواء مــن جــانــب الــمــشــاركــيــن 
ستعزز  الــتــســهــيــالت  وهـــذه  الــزائــريــن.  أو 
كما   .. لــلــمــعــرض  الـــزائـــريـــن  أعـــــداد  مـــن 
التنموية  المشاريع  إنــجــاز  اكتمال  مــع  أنــه 
الــدوحــة  بــمــركــز  المحيطة  المنطقة  فــي 
لـــلـــمـــعـــارض خـــــالل الـــعـــامـــيـــن الــمــقــبــلــيــن 
الحركة  في  أكبر  انسيابية  هناك  ستكون 

المعرض  وســيــشــهــد  الــمــركــز..  وإلـــى  مــن 
نــجــاحــات وأعـــــداداً كــبــيــرة مــن الــزائــريــن 
وغــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة. 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  أن  ونــرى 
السياحي  الــتــرويــج  فــي  مهماً  دوراً  يلعب 
تتركز  أن  يجب  والــجــهــود  قــطــر..  لــدولــة 
تسويق  من  جزءاً  المعرض  يكون  أن  على 
المكانة  إلـــى  بــالــنــظــر  الـــخـــارج،  فــي  قــطــر 

له.  العالمية  والسمعة 

الخاص القطاع 
الـــشـــركـــات  دور  تــــرى  كـــيـــف  إذن  ڈ  
في  الخاص  القطاع  في  خاصة  الوطنية 

دعم نجاح معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات؟

- ونـــحـــن نــســتــقــبــل الــــــدورة الــجــديــدة 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  لمعرض 
أدعــــــو جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــى 
يكون  أن  على  والعمل  جهودها  مواصلة 
تنمية  دعــم  فــي  باستمرار  رائـــداً  دورهـــا 
االقــتــصــاد الــوطــنــي. وتــوجــيــهــات حــضــرة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الــــبــــالد الــمــفــدى 
واضــــحــــة بـــإعـــطـــاء الـــفـــرصـــة واألولــــويــــة 
يفرض  ما  وهو  الوطني،  الخاص  للقطاع 
نثبت  وأن  نبادر،  أن  خاص  كقطاع  علينا 

وجـــودنـــا لــيــصــبــح الـــالعـــب الــرئــيــســي فــي 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة بــالــبــالد، وبــإمــكــان 
الــقــطــاع الـــخـــاص أن يـــقـــوم بـــهـــذا الــــدور 
وهـــــو مـــؤهـــل لــــذلــــك، ونـــحـــن نــــؤّكــــد أن 
عليه..  االعــتــمــاد  يمكن  الــخــاص  الــقــطــاع 
وفقاً  مشاريع  وينفذ  ومبدع  مبتكر  فهو 
لــــدراســــات اقـــتـــصـــاديـــة تــضــمــن نــجــاحــهــا 
ــقــطــاع  ــيــة الـــجـــيـــدة. وال ــمــال وعـــوائـــدهـــا ال
الـــخـــاص حـــريـــص عــلــى خـــدمـــة وتــنــمــيــة 
توجيه  الــمــهــم  ومـــن  الــوطــنــي.  االقــتــصــاد 
الوطنية  الــمــشــاريــع  إلــى  الــخــاص  الــقــطــاع 
ــــة الــعــوائــق الــبــيــروقــراطــيــة  الــمــهــمــة وإزال
سيساعد  ما  وهــو  طريقه  من  والروتين 
عــلــى تــحــقــيــق انــطــالقــة كــبــيــرة لـــه خــالل 

المقبلة.  السنوات 
الوطني؟ اقتصادنا  أداء  ترى  كيف  ڈ  

بــالــجــهــود  نـــنـــّوه  أن  هــنــا  الــمــهــم  مـــن   -
االقتصاد  جنبت  التي  الكبيرة  الحكومية 
الــوطــنــي تــداعــيــات تـــراجـــع أســعــارالــنــفــط 
واألزمـــــة االقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة خــاصــة 

خطوات  أن  شك  وال  الماضي.  العام  في 
الرأسمالي  اإلنــفــاق  تعزيز  في  الحكومة 
إلى  ستؤدي  الرئيسية  المشاريع  وتنفيذ 
أن  ونعتقد  األمــام.  إلى  االقتصاد  تحّرك 
دور  تعزيز  وكذلك  الحكومة،  تحّركات 
الــقــطــاع الــخــاص ســيــكــون لــه انــعــكــاســات 
إيــجــابــيــة تــحــقــق االســتــفــادة الــكــامــلــة من 
الظروف الحالية ما يصّب في النهاية في 
الوطني.  لالقتصاد  حقيقي  تنويع  صالح 
متفائلون،  فإننا  الجاري  للعام  وبالنسبة 
ـــحـــســـن أســــعــــارالــــنــــفــــط..  خـــــاصـــــة مـــــع ت
والـــتـــصـــريـــحـــات اإليـــجـــابـــيـــة مــــن جــانــب 
بتصريحات  يــتــعــلــق  مــا  خــاصــة  الـــــوزراء، 
الــمــوازنــة واقــتــرابــهــا مــن نــقــطــة الــتــعــادل 
يؤشر  ما  وهو  النفط..  أسعار  تحسن  مع 
إلـــــى تــحــســن الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي خـــالل 
الـــعـــام الــــجــــاري.. عــــالوة عــلــى االهــتــمــام 
الرئيسية  الــمــشــاريــع  مــن  الــعــديــد  بتنفيذ 
وإنشاء  التحتية  بالبنية  يتعلق  ما  خاصة 
في  واالستمرار  والمدارس  المستشفيات 
كمشروع  العمالقة  النقل  مشاريع  تنفيذ 
بتنظيم  الخاصة  المشاريع  وتنفيذ  الريل 
 ..٢٠٢٢ الــعــالــمــي  الـــقـــدم  كـــرة  مــونــديــال 
وكـــلـــهـــا ســـتـــصـــّب فــــي صـــالـــح االقـــتـــصـــاد 
والـــشـــركـــات الـــوطـــنـــيـــة.. فــهــنــاك حــرص 
الحصة  تكون  أن  على  الحكومة  من  كبير 
الــكــبــرى فـــي هـــذه الــمــشــاريــع لــلــشــركــات 
الــقــطــريــة. ورغـــم الــظــروف االقــتــصــاديــة 
وأداء  بنمو  متفائلون  أننا  إال   .. العالمية 
الحالي  العامين  خالل  الوطني  اقتصادنا 

والقادم.

مفاجآت كبيرة بانتظار الزبائن في جناح الفردانمفاجآت كبيرة بانتظار الزبائن في جناح الفردان
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان لـ[:

مـــــرة   ألول  ــــــرض  ــــــع ت ــــي  ــــع ــــي ــــطــــب ال ـــــؤ  ـــــؤل ـــــل ـــــال ب ــــة  ــــي ــــم ــــال ع ــــم  ــــي ــــام ــــص مـــــرة  ت ألول  ــــــرض  ع

تصوير : جين أوروما 

العالم دول  مختلف  من  زّواراً  تشهد  الحالية  والفترة  جيد..  المعرض  توقيت 

ـــــــــــــــــل عــــــــــــام  ــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــورات كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة ك الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــرض يــــــــــشــــــــــهــــــــــد ت

القطاع الخاص 
قادر على لعب دور 
رئيسي في التنمية 

االقتصادية  

متفائلون بنمو 
اقتصادنا الوطني 

خالل العامين 
الحالي والقادم 



االثنين 23 جمادى األولى 1438 هـ - 20 فبراير 2017 م٤

ســـاعــات رائــعـــة مــــنســـاعــات رائــعـــة مــــن

كتب ـ عاطف الجبالي:

لصناعة   FRANCK MULLER تمثل
الساعات ضمن أبرز المشاركين في جناح 
ـــفـــردان فـــي الــنــســخــة الــرابــعــة عــشــرة  ال
مـــن مــعــرض الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات 
والساعات، ويتوقع أن تستحوذ الدار 
اهتمام  على  الشهيرة  السويسرية 

زوار المعرض.
 FRANCK نــــشــــأة  ويـــــعـــــود 
حيث  سويسرا  في   MULLER
ــــــــــداع والــتــصــمــيــم  مــــوطــــن اإلب
الذي  مولر  فرانك  إلــى  الــراقــي 
بيئة  فــي  ونشأ   ١٩٥٨ عــام  ولــد 
مـــتـــعـــددة الـــثـــقـــافـــات وكـــــان له 
اآللية  بالمعدات  خاص  اهتمام 
يمض  ولم  الدقيقة  والصناعات 
وقــــت طـــويـــل حــتــى بــــدأ الــشــاب 
في  اآلالت  كــل  بتفكيك  فــرانــك 
المنزل ليدرس «قلوبها».. وخالل 
سنوات مراهقته أخذ يجمع أدوات 
الــفــلــك الــقــديــمــة الــتــي يــشــتــريــهــا من 
والمستعملة،  الرخيصة  األدوات  سوق 
حــتــى شــعــر بـــأنـــه ال بـــد أن يــنــتــقــل إلــى 

المرحلة الثانية.
مــن  أشـــهـــر  وبـــعـــد   ،١٩٨٣ عـــــام  وفـــــي 
قدم  الصغيرة،  اآللية  واالختبارات  البحث 
األولــى،  اليد  ساعات  بكبرياء  مولر  فرانك 
مزايا  ذات  متحركة  قطعا  جميعها  وتقدم 
خــاصــة مــن ابــتــكــاره بــالــكــامــل، وفـــي عــام 
منافسوه  يــدعــوه  الـــذي  الــرجــل  كــان   ١٩٨٩
واالسم  اليد»  ساعة  صناعة  اآلن «عبقري 
األلمع في سويسرا قد امتلك امتياز «ساعة 

هذه  وكانت  العالم»،  في  مزايا  األكثر  اليد 
وباعتراف  المقاييس  بكل  فــريــدة  الساعة 

المنافسين.
مسيرة  في  جوهرة   ١٩٩٢ عــام  وشكل 
شركته  الــمــوهــوب  هــذا  أســس  حيث  مولر 
الـــخـــاصـــة بـــاســـم فــــرانــــك مـــولـــر جــيــنــيــف 
فــي قــريــة تــدعــى «جــنــتــهــود» فــي الــريــف 
في  وجــد  وقــد  جينيف  لمدينة  الــمــجــاور 
اإللهام  والشاعرية  الساحرة  البيئة  هــذه 

الـــذي ســيــروج اخــتــراعــاتــه فــهــدوء هذه 
إلى  السعي  يعكس  وسالمها  الضواحي 
يطمح  الــلــذيــن  والـــكـــمـــال  االنـــســـجـــام 

المبدع. إليهما 
وفي عام ١٩٩٥ كانت الخطوة 
مولر  فــرانــك  تــاريــخ  فــي  الهامة 
حيث دشن فيه مركز المؤسسة 
بأن  لرغبته  إخالصه  في  مثابراً 
يتطور في بيئة محمية يؤسسها 

فـــي الــقــريــة نــفــســهــا الـــتـــي بــــدأ منها 
نشاطه عام ١٩٨٣، قرية جنتهود.

مولر  فرانك  تجاوز   ١٩٩٨ عــام  في 
مرة ثانية حلم جامع الساعات فأضاف 

ساعة   ١٩٩٥ وعام   ١٩٩٢ عام  األولى  إلى 
ومــؤشــرات  دقيقة  الستين  بــعــداد  توقيت 
وقد  المتحركة  والقطع  لآللة  طاقة  حفظ 
االعــتــراف  االستثنائية  الساعة  هــذه  نالت 
في  مزايا  األكثر  اليد  ساعة  بأنها  الفوري 
الذي  العام  أيضاً  هو   ١٩٩٨ وعــام  العالم، 
يــمــيــز بـــدايـــة الــتــوســع الــمــعــمــاري الــكــبــيــر 
الرائع،  التصور  الساعات،  أرض  للشركة، 
الــــذي يــجــعــل مــن الــمــمــكــن الــتــركــيــز على 
جمع المراحل المختلفة في صناعة أرض 

الساعات.

الدار تستحوذ على اهتمام زوار معرض المجوهراتالدار تستحوذ على اهتمام زوار معرض المجوهرات



تزيِّن جناح الفردان بأحدث المنتجات
توقعات بإقبال كبير على ساعات ومجوهرات الشركة السويسرية العريقة

كتب ـ عاطف الجبالي:

 تعتبر Chopard إحدى أبرز الوكاالت الحصرية لشركة 
العريقة  السويسرية  الــدار  وتحرص  الفردان،  مجوهرات 
والتي تأسست في عام ١٨٦٠ من قبل لويس أوليس شوبارد 
الُمنحدر من عائلة تعشق فن صناعة الساعات على تقديم 
معرض  مــن   ١٤ الـــ  النسخة  فــي  منتجاتها  وأحـــدث  أبــرز 
مظلة  تحت  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
جناح الفردان الذي يضم أحدث الصيحات 

في عالم المجوهرات والساعات.   
 وتشارك مجوهرات الفردان في 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
والساعات في نسخته الـ ١٤ 
تاريخ  فــي  جناح  بأكبر 
الشركة  مشاركات 
المعرض،  في 
ويــــتــــمــــيــــز 
جـــــنـــــاح 

الـــفـــردان األكــبــر فــي الــمــعــرض بــوجــود أكــثــر مــن ٧٠ دار 
مــجــوهــرات والــتــي تعتبر ضــمــن األرقــــى واألعــــرق حــول 

العالم. 
 ويستحوذ جناح الفردان على اهتمام جمهور المعرض 
به  تتمتع  الـــذي  الــعــريــق  والــتــاريــخ  الطيبة  السمعة  بفضل 
الشركة نتيجة النجاح المتواصل واإلبداع في تقديم أحدث 
تطلعات  تلبي  والــتــي  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مــوديــالت 
اقتناء  لمحبي  األولــي  الوجهة  يجعلها  ما  الشركة،  زبائن 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات مــن عــالمــات تــجــاريــة حصرية 

عالمية.
جديد  هــو  مــا  كــل  تقديم  فــي  الكبير  لتميزها  ونــظــراً   
ومواكبة  العريق  الــتــراث  على  المحافظة  على  وحرصها 
العصر الحديث، أضحت مجوهرات الفردان في الطليعة 
صــدارة  فــي  عمالءها  تضع  والــتــي  المتطورة  بمفاهيمها 
أولــويــاتــهــا، ويــمــثــل جــنــاح الـــفـــردان فــي مــعــرض الــدوحــة 
إستراتيجية  عــلــى  شــاهــد  خــيــر  والــســاعــات  لــلــمــجــوهــرات 

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

الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخة عام ٢٠١٧.
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كتب -عاطف الجبالي:

على  الــثــانــيــة  للسنة  الــفــاخــرة  مــجــوهــرات «مـــارلـــي»  تــعــرض 
معرض  فــعــالــيــات  ضــمــن  الــخــّالبــة  مجموعاتها  أحـــدث  الــتــوالــي، 

الدوحة  مركز  في  العام  هذا  يُقام  الذي   ،٢٠١٧ والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات في قطر. وتمتّد فعاليات المعرض من ٢٠ وحتى ٢٥ من 

فبراير ٢٠١٧. 
في  الــســنــة  هـــذه  مــبــدعــة  تشكيالت  منتجات «مـــارلـــي»  وتــضــم 
مساحة مستقّلة بجناح الفردان، وهو الوكيل المعتمد لها في 
من  متجرين  في  «مــارلــي»  مجموعة  وتتوفر  قطر. 
تسّوق  مركز  في  أحدهما  الــفــردان،  مجوهرات 

«الندمارك»، واآلخر في «ذي بيرل». 
استثنائية  قطعاً  «مــارلــي»  وتــطــرح 
مـــــنـــــتـــــقـــــاة مــــــــن مــــجــــمــــوعــــاتــــهــــا 
 ،«Avant» الــــــــخــــــــّالبــــــــة 
 «Ipsilo«و  «Deco«و
كــمــا   ،«Avenues«و
تكشف النقاب للمّرة 
األولــى عن أســاور 
«ســــتــــيــــتــــمــــنــــت 
كــــــــــــاف» مـــن 
مــــجــــمــــوعــــة 

األســاور  هذه  وتعتبر  األّخــاذة،  بأناقتها  تتميز  التي   «Avant»
بالماس،  والمرّصعة   ١٨ عيار  الذهب  من  المصنوعة  الخّالبة 
أجمع.  العالم  في  منها  قطع   ٩ حوالي  تصنيع  يتّم  فريدة  تحفاً 
معرض  في  األبيض  أو  الــوردي  الذهب  من  المصنوعة  المجموعة  هذه  وتُطرح 
الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠١٧، وبعدها ستكون متوّفرة في مجوهرات 
على   ٢٠١٤ عام  في  الفاخرة  مجوهرات «مارلي»  تأسست  قطر.   في  الفردان 
لها. وتتميز دار «مارلي»  رئيسياً  يد مارال أرتينيان متخذة من نيويورك مقّراً 

بإعادة تعريف بساطة التشكيل من خالل دّقة التصميم المميز، والحرفية 
العالية في صياغة المواد الثمينة. كما تستلهم «مارلي» تصاميمها 

ـــتـــراث الــثــقــافــي  مـــن خـــالل مــزيــج خــــّالب بــيــن الــحــداثــة وال
والتنمية الحضرية وأحدث صيحات الموضة الراقية. 

مجوهرات  من  قطعة  كل  صياغة  ويتّم  هذا 
وحرفية  عالية  بدّقة  يدوياً  «مــارلــي» 

مــاهــرة مــن الــذهــب األبــيــض أو 
األصفر أو الوردي من عيار 

ومرّصعة  قــيــراطــاً   ١٨
بأنقى أنواع الماس.

مجوهرات   تعرض أحدث منتجاتها 

االثنين 23 جمادى األولى 1438 هـ - 20 فبراير 2017 م٦



كتب ـ عاطف الجبالي:

رئيس  نائب  الفردان،  حسين  علي  السيد  قال 
 noudar أن  الــفــردان،  مجموعة  إدارة  مجلس 
تـــشـــارك فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
ـــوالـــي،  ـــت ـــخـــامـــس عـــلـــى ال والــــســــاعــــات لـــلـــعـــام ال
من  تشكيالت  تــقــدم   noudar أن  إلــى  مــشــيــراً 
تصاميم  عــبــر  الــراقــيــة  والــحــلــي  الــمــجــوهــرات 
بمشاركة  تعرض  التي  الروعة  غاية  في  ملهمة 

الفردان للمجوهرات.
وأشار إلى أن مجوهرات noudar قد صنعت 
الجميلة  التصاميم  خـــالل  مــن  لــيــس  اســمــاً  لــهــا 
والمؤثرة ذات الطابع العربي فحسب، ولكن من 
خالل كونها ماركة دولية في عالم المجوهرات 
الخليج  لؤلؤ  فذة  بجمالية  واستخدمت  عــززت 
التي  التشكيالت  خــالل  مــن  وقــدمــتــه  الطبيعي 

تضعها وتقدمها للزبائن في كل مكان.
وأوضــــــــــح عــــلــــى الـــــــفـــــــردان أن 

بريطانيا  فــي  اآلن  تــبــاع   noudar مــجــوهــرات 
مبدياً  األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  وفرنسا 
الكبير  نــجــاحــهــا   noudar تــواصــل  أن  تــفــاؤلــه 

وانتشارها الواسع.
على  كبيراً  إقباالً  هناك  أن  بالذكر  والجدير 
هــــذه الــمــنــتــجــات الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
المشاهير، حيث إن طقم خاتم noudar المميز 
الــحــالــي وأســــورة األصــبــع أصــبــحــت هــي الُحلي 
المفضلة لدى المشاهير من أمثال جنيفر لوبيز 
واليساندرا أمبروسو وفانيسا هودجنس وجانيل 
موناي وديمي لوفاتو وميتشيل رودريجز بسبب 

تأثيرها وروعتها وسحرها. 
أســـاســـاً   noudar تــشــكــيــالت  أصــبــحــت  لــقــد 
الحمراء  السجادة  يعتلون  لمن  رئيسية  ومــادة 
والمنشود  المطلوب  النوع  أنها  كما  كانوا.  أينما 

والناس  الــبــارزة  والشخصيات  النجوم  قبل  من 
المهمين.

تــعــتــبــر نــــور عــلــي الــــفــــردان صــاحــبــة مــاركــة 
noudar أبرز مصممة مجوهرات في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استطاعت 
من خالل ماركتها العالمية أن تسطع في عالم 

المجوهرات. 
معرض  أن  الــفــردان  علي  وأكـــد  هــذا 

الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات هو 
األفــــضــــل فــــي الــــشــــرق األوســــــــط بــال 
معرض  بعد  عالمياً  والثاني  منافس، 
جناح  أن  إلــى  مشيراً  بسويسرا،  بــازل 
عشرة  الــرابــعــة  النسخة  فــي  الـــفـــردان 

مــن مــعــرض الــمــجــوهــرات يــضــم أكثر 
من ٧٠ شركة عالمية، مبدياً تفاؤله أن يحقق 

الــمــعــرض مــبــيــعــات قــويــة خـــالل نــســخــة الــعــام 
الجاري.

أكد أنها أصبحت ماركة دولية ..علي الفردان:

المشــاهــير اهتــمـــام  علــــى  تستــحـــــوذ  ـــجـــات               ـــت مـــن
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«مجوهرات فرساي»  ستكون متألقة بماركات عالمية فاخرة 
حسن يوسف الجابر:

مــرة  ألول  الــكــريــمــة  واألحــــجــــار  ــــمــــاس  األل مـــن  فـــريـــدة  ــات  ــم ــي ــم ــص وت جـــديـــدة  أطـــقـــمـــاً  ســـيـــشـــاهـــدون  ـــمـــعـــرض  ال زوار 

متابعة : محمد السيد محمد

تــواصــل مــجــوهــرات فــرســاي تألقها مــن خالل 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الــــدوحــــة الــــرابــــع عشر 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات حــيــث تـــشـــارك بــجــنــاح 
ــألــق بــالــعــديــد مـــن الــمــاركــات  كــبــيــر ومــمــيــز ومــت
أحدث  خالله  من  تعرض  الفاخرة،حيث  العالمية 
التصميمات والموديالت الفريدة من الماركات في 
وجميعها  قطر  في  تمثلها  التي  المجوهرات  عالم 
عراقة  يمتلك  بعضها  خاصة،  نكهة  ذات  ماركات 
مــن الخبرة  يــربــو على ٤٥ عــامــاً  طــويــالً  وتــاريــخــاً 

والتواجد في األسواق . 
العام  المدير  الجابر  يوسف  حسن  السيد  وقــال 
لــمــجــوهــرات فـــرســـاي: إن اســتــعــدادنــا لــمــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات بـــدورتـــه هــذا 
الماركات  بجلب  قمنا  حيث  مبكراً  بــدأ  قد  العام 
وكل  قطر،  في  نمثلها  التي  الجديدة  والموديالت 
ما نقوم بعرضه من موديالت هي تشكيلة تُعرض 
ألول مرة في معرض الدوحة ، ذلك أننا نحرص 
بتشكيالت  المتميز  المعرض  هذا  نخص  أن  على 
جديدة ومتنوعة، وذلك إيماناً منا بأهمية وقيمة 
هائلة  أعــداداً  يجذب  الذي  المعرض  هذا  ومكانة 
حيث  وخارجها  قطر  داخــل  من  المتسوقين  من 
أصــبــح مــعــرض الــدوحــة مــحــط أنــظــار وإهــتــمــام 
الــمــاركــات  أن  وأعــتــقــد  ودولـــي،  وإقليمي  محلي 
حيث  من  الــزوار  إعجاب  ستنال  سنعرضها  التي 
الجودة والتصميمات الفريدة والقيمة التي تتمتع 
التجارية  والعالمات  الفاخرة  الموديالت  تلك  بها 

الشهيرة. 
فرساي  مجوهرات  جناح  أن  الجابر  وأضـــاف 
الــذهــب  مــن  واســعــة  تشكيلة  ســيــعــرض  كــالــعــادة 
الــتــقــلــيــدي، كــمــا ســنــطــرح مـــوديـــالت جــديــدة من 
أطــقــم األلـــمـــاس واألحـــجـــار الــكــريــمــة وهـــي من 
الماركات اإليطالية واأللمانية، وأوضح الجابر أن 

استطاع  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
أن يــحــقــق نــجــاحــات مــتــواصــلــة طــيــلــة الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، األمـــر الـــذي دفــعــنــا إلـــى الــحــرص على 
تحرص  ذاتـــه  الــوقــت  وفـــي  المستمرة  الــمــشــاركــة 
على  قــطــر  فــي  نمثلها  الــتــي  األجــنــبــيــة  الــشــركــات 
وكــاالت  عشر  على  عددها  يزيد  والتي  المشاركة 
الشركات  هــذه  بمخاطبة  قمنا  وبــدورنــا  حصرية 
إبداعات  من  لديها  ما  أحــدث  تقديم  على  وحثها 
وابتكارات في عالم المجوهرات، وأصبحت هذه 
الوكاالت تهتم إهتماماً خاصاً بهذا المعرض حيث 
تقوم بتصنيع قطع خاصة له إقتناعاً منها بأهمية 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
مع  بالتنسيق  قمنا  لقد  قــائــالً  الــجــابــر  ومــضــى 
المنظمين للمعرض من حيث المساحة والترتيب 
والتنظيم بشكل عام خصوصاً أن معرض الدوحة 
التنظيم  حيث  مــن  يُعد  والــســاعــات  للمجوهرات 
والترتيب من أفضل المعارض في الشرق األوسط 
وربما يكون دون مبالغة من أفضل المعارض في 

العالم تنظيمياً .
وأوضح الجابر قائالً : لقد استفدنا من مشاركتنا 
السابقة إستفادة كبيرة حيث قمنا بعرض ماركاتنا 
باإلضافة  الزائرون  عليها  تعرف  التي  وموديالتنا 
الجمهور  أذواق  احــتــيــاجــات  على  وقفنا  أنــنــا  إلــى 
الفوائد  كانت  تأكيد  وبكل  وعليه  للمعرض  الزائر 

كثيرة وإيجابية من المشاركة . 
ـــوقـــع أن يــكــون  واســـتـــطـــرد الـــجـــابـــر قــــائــــالً: أت
المعرض في دورته هذا العام أقوى ألن الشركات 
الــعــالــمــيــة عــنــدمــا يــقــتــرب مــوعــد إنــعــقــاد معرض 

للسمعة  نــظــراً  المشاركة  على  تحرص  الــدوحــة 
الطيبة الــتــي يــمــتــاز بــهــا الــمــعــرض مــن حيث 

اإلعداد والتنظيم وحجم المبيعات واإلقبال 
وخــارجــيــاً، كما  الكبير مــن الــــزوار داخــلــيــاً 
كبيرة  الــعــام  هــذا  مبيعات  تكون  أن  أتــوقــع 

من  والساعات  المجوهرات  به  تحظى  لما  نظراً 
أن  إلــى  مشيراً   ، العمالء  لــدى  مرموقة  مكانة 
مبيعات العام الماضي كانت جيدة جداً ومن هنا 
نحرص على المشاركة وطرح موديالت جديدة 

ألول مرة في السوق القطرية . 
واختتم الجابر كالمه قائالً : إن الزبون القطري 

لـــديـــه وعــــي وخـــبـــرة فـــي اقـــتـــنـــاء وشــــراء 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات وذلـــك إلطالعه 

في  جديد  ماهو  كل  على 
األســــــــواق الــعــالــمــيــة مــن 

كبرى الشركات العاملة في 
مجال المجوهرات والساعات .  

اإلقبال  أن  إلــى  الجابر  وأشـــار 
العالمية  الشركات  مــن  المتزايد 

من خالل وكالئها في قطر يؤكد 
بما ال يدع مجاالً للشك أن معرض 

األقوى  والساعات  للمجوهرات  الدوحة 
واألغلى في الشرق األوسط وهذا في حد 

ذاته يُعد فخراً لقطروالقطريين. وربما يكون دون مبالغة من أالماركات اإليطالية واأللمانية، وأوضح الجابر أن 

ــلــة طــيــلــة الــســنــوات 
ا إلـــى الــحــرص على 
تحرص  ذاتـــه  ـوقــت 
على  قــطــر  فــي  ثلها 
وكــاالت  عشر  على 
الشركات  هــذه  طبة 
إبداعات  من  لديها   
رات، وأصبحت هذه 
بهذا المعرض حيث 
إقتناعاً منها بأهمية 

والساعات
مع  بالتنسيق  قمنا  د 
ث المساحة والترتيب 
 أن معرض الدوحة 
التنظيم  حيث  مــن 
ض في الشرق األوسط 
ضف ا ال أفضل

مبيعات
نحرص
ألول م
واخت
لـــديـــه و
الــمــجــو
كل على 
األســــــــو
ا كبرى
مجال
وأش
المتزاي

من خال
بما ال ي
الدوحة
واألغلى
ذاته يُع ذأفضل المعارض في 

مــرة  ألول  الــكــريــمــة  واألحــــجــــار  ــــمــــاس  األل مـــن  فـــريـــدة  ــات  ــم ــي ــم ــص وت دة 

تنظيمياً .
ضح الجابر قائالً : لقد استفدنا من مشاركتنا 
ة إستفادة كبيرة حيث قمنا بعرض ماركاتنا 
باإلضافة  الزائرون  عليها  تعرف  التي  التنا 
الجمهور  أذواق  احــتــيــاجــات  على  وقفنا  ــنــا 
الفوائد  كانت  تأكيد  وبكل  وعليه  للمعرض

 وإيجابية من المشاركة .
ـــوقـــع أن يــكــون  ســـتـــطـــرد الـــجـــابـــر قــــائــــالً: أت
ض في دورته هذا العام أقوى ألن الشركات 
ــيــة عــنــدمــا يــقــتــرب مــوعــد إنــعــقــاد معرض 

للسمعة  نــظــراً  المشاركة  على  تحرص  ــة 
ة الــتــي يــمــتــاز بــهــا الــمــعــرض مــن حيث
د والتنظيم وحجم المبيعات واإلقبال 
وخــارجــيــاً، كما  مــن الــــزوار داخــلــيــاً 
كبيرة الــعــام  هــذا  مبيعات  تكون  أن   

من والساعات  المجوهرات  به  تحظى  لما 
أن  إلــى  مشيراً   ، العمالء  لــدى  مرموقة 

ومن هنا ً العام الماضي كانت جيدة جدا ت
ص على المشاركة وطرح موديالت جديدة

مرة في السوق القطرية .
ختتم الجابر كالمه قائالً : إن الزبون القطري 

وعــــي وخـــبـــرة فـــي اقـــتـــنـــاء وشــــراء 
وهــرات والــســاعــات وذلـــك إلطالعه 

في جديد  ماهو  ل 
واق الــعــالــمــيــة مــن

 الشركات العاملة في
المجوهرات والساعات .  

اإلقبال أن  إلــى  الجابر  شـــار 
العالمية الشركات  مــن  يد 

الل وكالئها في قطر يؤكد 
يدع مجاالً للشك أن معرض

األقوى  والساعات  للمجوهرات  ة 
في الشرق األوسط وهذا في حد ى

عد فخراً لقطروالقطريين.
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متفائلون بنجاح هذه الدورة من معرض الدوحة للمجوهرات و الساعاتمتفائلون بنجاح هذه الدورة من معرض الدوحة للمجوهرات و الساعات

جناح مجوهرات المفتاح يتزين بكل جديد وفريد 

عبداهللا المفتاح:

ناصر المفتاح:

والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم اإلعـــــــــــــــــــــداد  ـــــــــي  ف ـــــــــه  ب ـــــــذى  ـــــــت ـــــــح يُ ــــــــــاً..  ــــــــــوذج ــــــــــم ن أصــــــــبــــــــح  ـــــــرض  ـــــــع ـــــــم ال  

ــــــــم وأرقـــــــــــــــــــى الــــــــــمــــــــــاركــــــــــات الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة ــــــــخ كـــــــرســـــــنـــــــا خـــــــبـــــــراتـــــــنـــــــا فــــــــــي جـــــــلـــــــب أف
متابعة - محمد السيد محمد:

أن  المفتاح  ناصر  السيد  أكــد 
جــنــاح مــجــوهــرات الــمــفــتــاح في 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
والـــســـاعـــات يــتــزيــن هـــذا الــعــام، 
الفريدة  الماركات  من  بالعديد 
ــــســــاعــــات  ــــــدة مــــــن ال ــــــجــــــدي وال
نحرص  ولذلك  والمجوهرات، 
متسقة  ديكوراتنا  تكون  أن  على 
ومــــواكــــبــــة لـــتـــلـــك الـــقـــيـــمـــة مــن 
والقطع  والــمــوديــالت  الــمــاركــات 
زوار  يــدرك  كله  لذلك  الثمينة، 
مجوهرات  جناح  أن  المعرض 
وأفــخــم  أجــــود  ممثلي  الــمــفــتــاح 
الـــمـــاركـــات الـــتـــي تــلــبــي بــالــطــبــع 
ذلك  الـــزوار  واحتياجات  أذواق 
لديه  أصبح  القطري  الزبون  أن 
دورات  عــبــر  مــتــراكــمــة  خـــبـــرة 

الــمــعــرض الــمــاضــيــة ولــديــه 
خــلــفــيــة واســــعــــة عن 

مــاركــة  كــل  عــن  التفاصيل  أدق 
وعن كل قطعة ثمينة ترسخت 
لــديــهــم مـــن خــــالل أســفــارهــم 
الــمــتــعــددة إلـــى الـــخـــارج وأيــضــاً 
المتكررة  زيــارتــهــم  خـــالل  مــن 
للمجوهرات  الــدوحــة  لمعرض 
والساعات. أو االطالع عليها من 
خالل وسائل اإلعالم أيضاً نحن 
في مجوهرات المفتاح استطعنا 
من خالل خبراتنا المتراكمة أن 
نأتي بماركات وموديالت وقطع 
ثمينة ندرك أن عمالءنا بحاجة 
تفضيالً  يفضلونها  وأنــهــم  إليها 
هذا ليس من باب الغرور وإنما 
عن  تتحدث  الــتــي  خبراتنا  هــي 
نــفــســهــا فـــي هـــذا الـــشـــأن، وأهـــل 
من  عقود  منذ  يعرفونها  قطر 

الزمن.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف 

الـــدوحـــة  مـــعـــرض  أن  الــمــفــتــاح 
استطاع  والساعات  للمجوهرات 
خـــالل ١٤عـــامـــاً أن يــرســخ لــدى 
الــعــمــالء ثــقــافــة الــمــعــرفــة بعالم 
الــســاعــات والــمــجــوهــرات فضالً 
مادية  قيمة  يشتري  كــونــه  عــن 
قـــد تـــزيـــد أســـعـــارهـــا مع 

هناك  أصــبــحــت  أنـــه  إال  الــزمــن 
المحترفين  الهواة  من  شريحة 
الــذيــن يـــدخـــرون الــمــجــوهــرات 
والــــســــاعــــات والـــقـــطـــع الــثــمــيــنــة 

معرض  استطاع  ما  وهــذا 
يرسخه  أن  الــدوحــة 

خـــالل الــســنــوات 

المعرض  جمهور  لدى  الماضية 
وهــذا أمــر هــام ويتنامى بشكل 

واسع في قطر.
أتوقع  قــائــالً  المفتاح  ومــضــى 
وكل  الــدورة  لهذه  باهراً  نجاحاً 
تؤكد  والـــمـــؤشـــرات  الــمــعــطــيــات 
مكانة  إلــى  ذاهــب  المعرض  أن 
رفـــيـــعـــة مــــن الـــنـــجـــاح والـــتـــفـــوق 
الشركات  حــرص  مــع  خــصــوصــاً 
العالمية على المشاركة بكل قوة 
نتوقع  فــي هـــذه الــــدورة وأيــضــاً 
إقـــبـــاالً جــيــداً مــن الــجــمــهــور في 
مجلس  دول  من  وكذلك  قطر 

الـــــتـــــعـــــاون حــيــث 
شاهدنا خالل 

الـــدورات 

استطاع  المعرض  أن  الماضية 
أن يجذب زواراً جدد من الدول 
الـــمـــجـــاورة وهــنــا فـــي اعــتــقــادي 
لنجاحات  يضاف  جديد  تحول 
للمجوهرات  الــدوحــة  مــعــرض 
والساعات فعندما يأتي إليه زوار 
أنه  معناه  المجاورة  الــدول  من 
استطاع أن يصل إليهم ووجدوا 
فــــيــــه مـــــا يــــــريــــــدون اقـــتـــنـــائـــه 
مـــن الـــســـاعـــات والــمــجــوهــرات 
ال  الــذي  األمــر  الثمينة  والقطع 
الحضور  أن  للشك  مــجــاالً  يــدع 
الدوحة  معرض  إلى  الخليجي 
والساعات  للمجوهرات 
يـــمـــثـــل أحـــــد مـــحـــاور 
تطور هذا المعرض 

المتميز. الدولي 

أأ ا ةال اكال أأ أنأ إال ال

متسق
ـقـــيـــمـــة مــن 
والقطع  وديــالت 
زوار  يــدرك  كله  ك
مجوهرات  جناح  أن 
وأفــخــم  أجــــود  ممثلي  تــاح
ــمـــاركـــاتت الـــتـــي تــلــبــي بــالــطــبــع 
ذلك  الـــزوار  واححتياجات  أذواق 
لديه  أصبح  القطري  الزبونن  أن 
دورات  عــبــر  ممــتــراكــمــة  خـــبـــرة 

الــمــاضــيــة ولــديــه  الــمــعــرضض
خــلــفــيــة وواســــعــــة عن 

ن
ثمينة

وأنــهم إليها 
هذا ليس من ب

الــتــي خبراتنا  هــي 
نــفــســهــا فـــي هـــذا الـــشـــأن

م عقود منذ  يعرفونها  قطر 
الزمن.

الوأضـــــــــــــــــــــــــــــاف 
الــســاع

كــونــه يعــن 
 تـــزيـــدقـــد

متابعة - محمد السيد محمد:

نائب  المفتاح  عبداهللا  السيد  قال 
مــجــوهــرات  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
المفتاح: نحن متفائلون جداً بنجاح 
الدورة الحالية من معرض الدوحة 
ـــدولـــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات  ال
ويـــرجـــع ســـر تــفــاؤلــنــا إلـــى أن هــذا 
الـــمـــعـــرض عـــودنـــا عــلــى أن يــكــون 
ناجحاً وأصبح نموذجاً يُحتذى بين 
أنه  بمعنى  المتخصصة  المعارض 

يستمر لمدة ١٤ عاماً متتالية 
ـــه  فـــهـــذا فـــي حـــد ذات

إذا  أبالغ  وال  نجاح 
ما قلت إنه تفوق 
حـــــتـــــى أصـــبـــح 
نــــــــمــــــــوذجــــــــاً 

من  ونـــحـــن هـــنـــا ال نـــقـــول كــــالمــــاً 
فمثالً  ملموسة  حقائق  وإنما  فــراغ 
واإلعــــداد  التنظيم  إلـــى  نــظــرنــا  إذا 
والــتــرتــيــب فــنــحــن نــأتــي فـــي أعلى 
حــيــث  مــــن  قـــّيـــمـــنـــا  وإذا  مـــرتـــبـــة 
الشركات العالمية التي تحرص على 
الــمــشــاركــة بــمــاركــاتــهــا ومــوديــالتــهــا 
فهذا دليل ساطع على النجاح أيضاً 
ففي أعقاب كل دورة تنهال طلبات 
وهذا  الشركات  تلك  من  المشاركة 
مــعــنــاه أنـــهـــم وجــــــدوا الـــنـــجـــاح في 
مــعــرض الـــدوحـــة وهــذه 
الــــشــــركــــات ال 
تجامل وال 
تـــتـــجـــمـــل 
ألن لديها 
حـــســـابـــات 

تجارية تمثل بالنسبة لها النجاح من 
عدمه ولذا فإن ازدياد مشاركة تلك 
لهذا  كبرى  نجاح  شهادة  الشركات 

المعرض.
نــعــم هــم يــأتــون لــلــمــشــاركــة من 
خـــــالل الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة الــتــي 
أن  عــلــى  حــرصــهــم  ولــكــن  تمثلهم 
يأتي أصحاب تلك الشركات أو من 
يمثلهم معناه أنهم يأتون عن قناعة 
يجدون  الوقت  نفس  وفي  بالنجاح 
تجارية  فــي هــذا الــمــعــرض فــرصــاً 

جاؤوا ليستفيدوا منها.
مجوهرات  أن  المفتاح  وأضــاف 
المفتاح تمثل أكثر من ٤٠ ماركة في 
معنا  ليشارك  يأتي  معظمها  قطر 

مـــن خــــالل جــنــاح 
مــــــجــــــوهــــــرات 

الــمــفــتــاح لــيــس هـــذا فــحــســب، وإنــمــا 
هـــنـــاك مــــاركــــات كــبــيــرة تــحــرص 
داخــل  بها  خــاص  بوتيك  أخــذ  على 
جــــنــــاح الــــمــــعــــرض لـــيـــعـــرض بــكــل 
الخاصة  الموديالت  جميع  أريحية 
ــــزوار  بـــه ويــتــعــامــل مــبــاشــرة مـــع ال
وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه يــمــثــل فرصة 
لــه لــلــتــعــرف عــلــى الــســوق القطري 
أن  االحتكاك  خــالل  من  ويستطيع 
يتفهم منهم ماذا يريدون وبالتالي 
يستفيد بأن يصنع لهم ما يريدون 
في الدورات القادمة ويطرحه من 
المفتاح  مجوهرات  معارض  خالل 
الــمــنــتــشــرة فـــي كـــل مـــكـــان وعــلــيــه 
يستطيع أن ينمي مبيعاته في السوق 
القطري وهذا ما تسعى إليه جميع 
الشركات العالمية المصنعة.

في  نحن  قائالً:  المفتاح  ومضى 
نرحب  بدورنا  المفتاح  مجوهرات 
للمشاركة  المصنعة  الشركات  بكل 
للمجوهرات  الــدوحــة  معرض  فــي 
والساعات ألننا ندرك أن هذا يعطي 
زخماً للمعرض ويزيد من أهميته 
ويتضح  عالمياً  التسويقية  وقيمته 
ذلـــــك عــنــدمــا تــتــحــدث الــصــحــافــة 
واإلعالم العالمي عن مشاركة تلك 
الـــشـــركـــات فـــي مــعــرض الـــدوحـــة، 
كبيراً  نــجــاحــاً  يُــمــثــل  هـــذا  بالتأكيد 
تباع  عندما  فمثالً  الــمــعــرض  لــهــذا 
هذا  مـــا،  شــركــة  مــن  ثمينة  قطعة 
الــخــبــر تــتــطــايــره وكـــــاالت اإلعـــالم 
إلى  ذلــك  يُضيف  وبالتالي  الدولية 
الــدوحــة  لمعرض  نــجــاحــاً  رصــيــدنــا 

للمجوهرات والساعات.
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مجوهرات تيارا تعرض تشكيلة جديدة من المجوهرات
بشار مجر:

متابعة : محمد السيد محمد

قــــال الــســيــد بـــشـــار مــجــر الــمــديــر 
معرض  إن  تيارا:  لمجوهرات  العام 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
مــمــيــزاً ورائـــعـــاً مـــن كــافــة الــنــواحــي 
التنظيمية، اإلعداد والحضور، األمر 
للدورة  زخماً  يعطي  أن  نتوقع  الذي 
الــحــالــيــة مـــن الــمــعــرض فــقــد كانت 
األجــــــواء مــفــعــمــة بــالــفــرح والـــســـرور 

فعاليات  بدء  موعد  عن  اإلعــالن  مع 
الدورة الحالية من المعرض .

وأضــاف مجر قــائــالً: إن معرض 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 
أصبح من أكبر المعارض التي تنظم 
لما يوفره  في الشرق األوســط نظراً 
مـــن خـــدمـــات تــســاعــد عــلــى تحقيق 
النجاح بجدارة خصوصاً أن معرض 
من  كبير  رصيد  إلــى  يركن  الدوحة 

الــنــجــاح والــتــفــوق مــنــذ أن بـــدأ حتى 
الدوحة  مركز  استطاع  اآلن،كــذلــك 
لــلــمــعــارض أن يــوفــر لــنــا مــســاحــات 
أكــبــر وهـــذا األمـــر مــهــم جـــداً جعلنا 
التجارية  والعالمات  الماركات  نزيد 
التي نقوم بعرضها، وفي جناح تيارا 
من  واسعة  تشكيلة  بعرض  سنقوم 
تعرض  التي  الــجــديــدة  المجوهرات 
ألول مـــرة خــاصــة أنــنــا نــركــز دائــمــاً 

مجوهرات  عرض  على  جناحنا  في 
من األلماس واألحجار الكريمة التي 

اعتاد زوار المعرض أن يشاهدوها 
خاصة في جناح تيارا .

كالمه  مــجــر  واخــتــتــم 
قـــائـــال: إنـــنـــا مــتــفــائــلــون 
بـــــــــالـــــــــدورة الــــحــــالــــيــــة 

لمعرض الدوحة للمجوهرات 
والـــســـاعـــات، والـــمـــؤشـــرات 

العامة  واألجـــواء  ذلــك  تؤكد  جميعها 
مهيأة لنجاح هذه الدورة 
ذلـــك أن 

للمعرض  الــجــديــد  الــمــركــز  مـــوقـــع 
ســيــنــتــقــل بـــالـــمـــعـــرض إلـــــى مــكــانــة 
مرموقة من شتى النواحي اإليجابية 
، والتي دائماً تمثل الركيزة األساسية 
لــنــجــاح الـــمـــعـــرض حــيــث الــتــنــظــيــم 
واإلعـــداد الــرائــع وإقــبــال الـــزوار على 
الماركات،  وفخامة  وقوة  المعرض 
مــمــا يــهــيــأ األجــــــواء لــبــدايــة دورة 

ناجحة ومميزة .  

العام
الـــدوحـــة لــل

ن مــمــيــزاً ورائـــعـــا مــ
التنظيمية، اإلعداد والحض

للدو زخماً يعطي  أن  نتوقع  الذي 
الــحــالــيــة مـــن الــمــعــرض فــقــد كانت 
األجــــــواء مــفــعــمــة بــالــفــرح والـــســـرور 

الدو

مجوهرات نصـولي تقدم مزيجاً فـريداً من العراقـة والتميز والفخامة والذوق الرفيع
ارتبط االسم باأللماس

متابعة - أحمد شرف:

تــــأســــســــت نــــصــــولــــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
ســـــنـــــة١٩٨٢م وســـاهـــم عـــاطـــف نــصــولــي 
الــواليــات  فــي  أكــمــل  أن  بعد  إنشائهـا  فــي 
المتحدة تخصصه في علم األحجار وفن 
والعمل  الجهود  تلك  وأثمرت  الصياغة، 
من  وأصــبــح  للمجوهرات  نصولي  اســـم 
رواد هذه المهنة صناعة «ومبيعاً» محلياً 
نصولي  مجوهرات  استطاعت  وعالمياً.  
وبفخر كبير أن تتبوأ أهم مراكز تسويق 
العربية  والـــدول  لبنان  فــي  المجوهرات 
الكبير  الــجــهــد  بسبب  وذلـــك  واألجــنــبــيــة 
والعمل المتواصل بخبرات واعية وتوجيه 
كــافــة  إلـــــى  نــصــولــي  مـــجـــوهـــرات  إدارة 
واألبحاث  والتصنيع  التسويق  مجموعات 
هذه  إليه  توصلت  ما  بأحدث  المتعلقة 

الصناعة الراقية.
حرصت مجوهرات نصولي 
خــــــالل كـــــل هــــــذه الــســنــيــن 
عــلــى تــقــديــم أجــــود أنــــواع 
األثمان  بأفضل  األلــمــاس 
مــــا يــجــعــل لـــكـــل قــطــعــة 
ضمنها  الفعلية  قيمتها 
ويـــــرفـــــع قـــيـــمـــتـــهـــا عــلــى 
مــــدى الــســنــيــن وهـــــذا ما 
نصولي  مجوهرات  أكسب 
ثقة الــنــاس وارتــبــط االســم 

باأللماس.
نصولي  مــجــوهــرات  وتــشــارك 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
عشرة  الــرابــعــة  بنسخته  والــســاعــات 
بجناح  للمعارض  الــدوحــة  بمركز 

مجموعة  جنباته  بين  يضم  وراق  مميز 
فـــاخـــرة مـــن أرقـــــى األطـــقـــم الــمــرصــعــة 
ذات  الراقيــة  والــمــجــوهــرات  بــاأللــمــاس 

القطع الفريـدة والنـادرة حيث التنوع 
والــفــخــامــة والـــتـــفـــرد والـــجـــودة 
والـــجـــمـــال الــحــقــيــقــي واإلبــــــداع 

بالحدود. 
وتقدم مجوهرات نصولي 
فريـداً  ومزيجاً  راقية  بـاقة 
ــة والــتــمــيــز  ـــ ـــ ــراقـــ ــعـــ مــــن ال
ـــة  ــــ ــــ ـــة واألنـــوث ــــ والـــفـــخـــامــــ
المـرهفــة والـذوق الرفيــع 
الثمينــة  المقتنيــات  مــن 
مع  قيمتها  تـــزداد  والــتــي 

ممتزجـة  الـــزمـــن  مــــرور 
ــة الــصــنــاعــة  ـــ بــحــرفــيـــــة ودقـــ

الحقيقي  الــجــمــال  عـــن  لــتــعــبــر 
وتضيف  المتناهية  والـــروعـــة 

تحفاً فنية وقطعاً ثمينـة.

ب يضم  وراق  مميز 
فـــاخـــرة مـــن أرقـــــى
والــمــجــوه بــاأللــمــاس 
لقطع الفريـدة والنـا
والــفــخــامــة والـــتـــفـــر
والـــجـــمـــال الــحــقــيــق

ارتبط اال

مجموع جنباته  بين 
األطـــقـــم الــمــرصــع ى
ذات الراقيــة  وهــرات 

ادرة حيث التنوع 
رد والـــجـــودة 
قــي واإلبــــــداع 

والعمل  الجهود  ك
من  وأصــبــح  رات 
ة «ومبيعاً» محلياً 
نصولي  مجوهرات 
هم مراكز تسويق 
العربية  والـــدول  ن
الكبير  الــجــهــد  بب 
رات واعية وتوجيه 
كــافــة  إلـــــى  صــولــي 
واألبحاث  لتصنيع 
هذه  إليه  توصلت 

.
مجوهرات نصولي

ــل هــــــذه الــســنــيــن 
قــديــم أجــــود أنــــواع 
األثمان  بأفضل  س 
جــعــل لـــكـــل قــطــعــة 
ضمنها  الفعلية  ا
ـــــع قـــيـــمـــتـــهـــا عــلــى 
لــســنــيــن وهـــــذا ما 
نصولي مجوهرات 
وارتــبــط االســم س

نصولي جــوهــرات 
للمجوهرات  وحة 
عشرة  الــرابــعــة  ته 
بجناح  للمعارض 

بال

بـ
م
و
ال
م
و
م
بــ
لــ
و
تح

بالحدود.
وتقدم مجوهرات
ومزيج راقية  بـاقة 

م

ــة وال ـــ ـــ ــراقـــ ــعـــ مــــن ال
ـــة واألنــ ــــ والـــفـــخـــامــــ
لمـرهفــة والـذوق ال
الث المقتنيــات  مــن 
قيمته تـــزداد  والــتــي 
مم الـــزمـــن  مــــرور 
ــة ال ـــ بــحــرفــيـــــة ودقـــ
الــجــمــا عـــن  ــتــعــبــر 
المتناهي والـــروعـــة 
حفاً فنية وقطعاً ثم

ت نصولي 
فريـداً  جاً 
يي

لــتــمــيــز
ـــة  ــــ ــــ ـــوث
لرفيــع 
ثمينــة 
مع  ها 

متزجـة 
لــصــنــاعــة 

الحقيقي  ال 
وتضيف  ية 

مينـة.

السم باأللماس

عة
عــة
ت

ــم فــــي الــــشــــرق األوســـــط ــظ ــن ـــي ت ـــت ـــارض ال ـــع ـــم ـــر ال ـــب ـــح مــــن أك ــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــــســــاعــــات أصـــب ــــدوح ـــرض ال ـــع م
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«فيفتي ون إيست» يقدم  مجموعة من المجوهرات 
والســاعــات الفـاخــرة خــالل معـرض الـدوحــة

بدر عبداهللا الدرويش:

يستعد «فيفتي   :]  - الــدوحــة 
المفضل،  قــطــر  مــتــجــر  إيـــســـت»،  ون 
من  الــجــديــدة  تشكيلته  عـــن  للكشف 
خالل  الثمينة،  والساعات  المجوهرات 
معرض  مــن  عــشــرة  الــرابــعــة  النسخة 
الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، 

الفعالية األكثر شهرة في دولة قطر.
وقد حرص «فيفتي ون إيست» منذ 
عام ١٩٤٩ على تقديم تجربة تسّوق ال 
خدمة  خـــالل  مــن  لعمالئه  لها  مثيل 
فــائــقــة وضــيــافــة كــريــمــة ومــجــمــوعــة 
واسعة ومتنوعة من المنتجات المترفة 
بالفخامة، لتشاركهم باألوقات السعيدة 
في  الــخــاصــة  بالمناسبات  واالحــتــفــال 

حياتهم. 
هذا  إيــســت»  ون  ويــرحــب «فيفتي 
ـــالـــزوار فـــي جــنــاحــه بمعرض  الـــعـــام ب
الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠١٧، 
حـــيـــث يـــأخـــذهـــم فــــي رحـــلـــة فـــريـــدة 
من  فـــريـــدة  تشكيلة  مـــع  األنـــاقـــة  مـــن 
الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات مـــن أشــهــر 
الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة مثل 
و»بــوشــرون»  و»شانيل»،  «رولــكــس» 
فــي جناحهم الــخــاص بــاإلضــافــة الــى 
«أنـــدريـــه مـــارشـــا»، و»عــــّزة فهمي»، 
برنارد»،  و»كريستيان  و»بريمونت»، 
و»ديكن آند فرانسيس»، و»فلمنك باي 
طرفة إيتاني»، و»إتش موزر آند سي»، 
و»لولون»،  بيبيه»،  و»لــو  و»هيوب»، 
و»بــــانــــدورا»، و»بـــاســـكـــوال بــرونــي»، 
و»تــــــاكــــــارا»،  و»سبيك-مارين»، 

توفنكجيان»،  و»إيــفــان  و»تـــيـــودور»، 
و»زياديس» وغيرها.

السيد بدر  قــــال  الــمــنــاســبــة  وبـــهـــذه 
عــــــــــبــــــــــداهللا الـــــــــدرويـــــــــش، رئـــــــــيـــــــــس 
مــجــلــس اإلدارة والــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
«يشرفنا  القابضة:  لشركة الدرويش 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مــــعــــرض الــــدوحــــة 
للمجوهرات والساعات بنسخته الرابعة 
عـــشـــرة، الـــحـــدث األبــــــرز فـــي جـــدول 
فعاليات قطاع المجوهرات والساعات 
بأكملها،  والمنطقة  قــطــر  دولــــة  فــي 
للتعرف  خاصة  مناسبة  يشكل  والــذي 
في  ــبــراعــة  وال المتناهية  الــدقــة  عــلــى 
التصميم والفخامة عالمية المستوى». 
وأضاف الدرويش: «يشكل المعرض 
ون  لــ»فيفتي  بالنسبة  كبيرة  أهمية 
على  اإليــجــابــي  لتأثيره  نــظــراً  إيــســت» 
المنطقة، كما يعكس المكانة المرموقة 
لدولة قطر باعتبارها وجهة استثنائية 
والعـــبـــاً رئــيــســيــاً فـــي قــطــاع الــســاعــات 
والمجوهرات العالمي. ويضمن التزامنا 
الــمــتــواصــل بــالــمــشــاركــة فــي المعرض 
بنا  وثقوا  الذين  الكرام  عمالئنا  وتجاه 
على مــدى أكثر من ٦٥ عــامــاً، تقديم 
العالم،  مستوى  على  المنتجات  أفضل 
مجموعة  زّوارنـــــا  لجميع  نــوفــر  حيث 
وذات  متنوعة  معروضات  من  وافــرة 

جودة ال مثيل لها». 
ــــش: «نــفــخــر هــذا  ــــدروي واخــتــتــم ال
الجديدة  المبادرة  ودعم  برعاية  العام 
الجديدة  الناشئة»  القطرية  «المواهب 

على مدى ثالث سنوات، حيث سيضم 
لعدد  مــجــوهــرات  تشكيلة  الــمــعــرض 
الشابات  الــقــطــريــات  المصممات  مــن 
فــي جــنــاح مخصص لــهــذه الــمــبــادرة. 
الناشئة  المواهب  هذه  تساهم  وســوف 
تصاميم  على  محلي  طابع  إضافة  في 

المجوهرات واإلكسسوارات». 
وخـــــالل نــســخــة هــــذا الـــعـــام، تــقــدم 
الــرائــدة  السويسرية  التجارية  العالمة 
والتي  «رولـــكـــس»،  الــســاعــات  لصناعة 
يمثلها فيفتي ون إيست في دولة قطر 
منذ العام ١٩٥١، العديد من التصاميم 
المدهشة التي تسحر الزوار بفخامتها، 
خطفت  ـــتـــي  ال الــتــصــامــيــم  وتــشــتــمــل 
األنــظــار خــالل معرض «بـــازل وورلــد 
أويستر  «رولــكــس  ساعة  على   «٢٠١٦
بــربــتــشــوال كــوزمــوغــراف دايــتــونــا» مع 
مصنوع  الكتلة  أحــادي  سيراكوم  إطــار 
من السيراميك عالي التقنية. كما تقدم 
«رولكس» تصميم «أويستر بربتشوال 
إيــر كينغ» الــمــزّودة بعلبة ٤٠ مم من 
التصميم  هــذا  ويمتاز   .٩٠٤L الــفــوالذ 
اســم  عليه  حــفــر  مــمــّيــز،  أســــود  بمينا 
«إير كينغ» وكتب بنفس الحروف التي 
اشتهر  الـــذي  الــنــمــوذج  فــي  استخدمت 
 (٩،٦،٣) أرقــام  مع  الخمسينيات،  في 
الساعات  عدد  الى  لتشير  كبير  بحجم 
وعــقــرب دقــائــق بــارز لــقــراءة واضحة 

للوقت.
كما تطرح العالمة التجارية العريقة 
«بـــــوشـــــرون» تــشــكــيــلــة مــجــوهــراتــهــا 

الــمــســتــوحــى  االســـــم  فــــانــــدوم»،   ٢٦»
مــن الــعــنــوان الــتــاريــخــي الــعــريــق للدار 
الــتــي تــضــم ثـــالث مــجــمــوعــات وهــي: 
الطبيعة)  (انــتــصــار  تريونفانت  نــاتــور 
ــــهــــام  وارشـــيـــتـــكـــتـــور انـــســـبـــيـــريـــه (اإلل
وتحتفي  كوتور،  وبورتيه  المعماري) 
هـــــذه الــتــشــكــيــلــة بـــــاألضـــــواء الــالمــعــة 
لــســاحــة فــــانــــدوم فـــي كـــل جــــزء من 
قــطــعــهــا الــمــمــيــزة بــمــا يــمــنــح مــظــهــراً 
مــهــيــبــاً وفــــاخــــراً، مــكــســواً بــاألحــجــار 
المجوهرات  دار  تقدم  كما  الكريمة. 
«كــاتــر»  تشكيلة  الــشــهــيــرة  الفرنسية 
الــتــي تــبــرز زخــرفــة الــغــروغــران وكلو 
التجارية  الــعــالمــة  وتــطــرح  بـــاري.  دو 
بلون  بويم»  «سيربون  تشكيلة  أيضاً 
بطابع  تمتاز  الــتــي  الكريمة  األحــجــار 
عززت  جريئة  وحداثة  جديد  جمالي 
هذه التشكيلة األيقونية. وستتيح هذه 
اإلضــافــات الــجــديــدة لــلــزوار خــيــارات 
بما  المجوهرات  لتنسيق  محدودة  ال 

يرضي كافة األذواق.
 CHANEL شــــانــــيــــل  ســـــتـــــقـــــّدم 
هــــذا الـــعـــام، قــطــعــاً مـــن مــجــمــوعــات 
الــمــجــوهــرات الــراقــيــة الــخــاّصــة بها، 
شــانــيــل  دو  ســـنـــيـــاتـــور  غــــــــرار  عـــلـــى 
ولي   «Signature de CHANEL»
 Les Éternelles» شانيل  دو  إتيرنيل 
 de CHANEL «. Signature de
األولــى  المجموعة  هــي   ،CHANEL
المكّرسة  الــراقــيــة  الــمــجــوهــرات  مــن 
قلب  عــلــى  الــعــزيــز  الــمــضــّرب  للنقش 

تقول  كانت  فلطالما  شانيل.  غابريال 
منحها  عند  الــخــطــوط»  فــي  «األنــاقــة 
مـــــزيـــــداً مــــن االنـــســـيـــابـــيـــة والـــحـــريـــة 
هذه  استقت  هنا  ومــن  لتصاميمها، 
الــمــجــمــوعــة إلـــهـــامـــهـــا. فـــنـــرى هـــذه 
الـــخـــطـــوط تــتــضــاعــف وتـــلـــتـــف حـــول 
قــطــعــة الــمــجــوهــرات كــامــلــة مــحــولــًة 
بسالسة  تتبع  ملموسة  ماّدة  إلى  إياها 
حـــركـــة الـــجـــســـم. كـــمـــا وتــــعــــّد ســاعــة 
مجموعة  مــن   Signature Grenat
 Les Éternelles de CHANEL
واحدة من القطع الفريدة التي سيتم 
تقديمها في المعرض كذلك، إذ فازت 
جنيف  بجائزة  المخفية  الساعة  هذه 
عن   ٢٠١٦ العام  في  للساعات  الكبرى 

فئة المجوهرات. 
وتــــوفــــر أيــــضــــاً الـــعـــالمـــة الــشــهــيــرة 
هريتيج  ســاعــة «تـــيـــودور  «تـــيـــودور» 
مذهلة  تجربة  لتضمن  بـــاي»،  بــالك 
خــيــارات  قائمة  اتسعت  وقــد  لــلــزّوار، 
الــشــركــة بــإضــافــة ســاعــة «بــــالك بــاي 
بــرونــز»، و»بـــالك بــاي ٣٦» و»بــالك 
المعدني  التصميم  ذات  دارك»  بــاي 
األســـــــود بـــالـــكـــامـــل وتــقــنــيــة الــحــركــة 
وتصنيع  تصميم  وتـــم  الميكانيكية، 
حصرياً  الساعات  هذه  جميع  وتجميع 
وتقدم «تيودور»  هذا  في «تيودور». 
دي»  اتــش  ال  «بيالغوس  ساعة  أيضاً 
عن معرض «بازل  التي أطلقت بعيداً 
وورلـــــــــد» والــــتــــي صــمــمــت لــتــنــاســب 
األشــــخــــاص الـــعـــســـر، حـــيـــث يـــقـــع تـــاج 

الــتــعــبــئــة عــلــى الــجــهــة الــيــســرى وســط 
لالرتداء  مناسبة  يجعلها  بما  الهيكل، 

في المعصم األيمن.
ـــلـــزوار خــــالل الــمــعــرض  وســيــتــاح ل
فــــي نــســخــة هـــــذا الــــعــــام إلـــــى جــانــب 
الــتــشــكــيــالت الــمــذهــلــة ألرقـــــى بــيــوت 
في  والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  تصميم 
كافة  تناسب  واسعة  خــيــارات  العالم، 
األذواق تتيحها عالمات تجارية تركز 
على الجودة الرفيعة والدقة والمهارة 
في التصميم. ويمكن لزوار المعرض 
القطع  مــن  آســـرة  تصاميم  مــشــاهــدة 
الفنية المذهلة التي تقدمها «باندورا» 
و»ديــكــن آنــد فــرانــســيــس» و»لــولــون» 
و»سبيك-  و»تــــاكــــارا»  بــيــبــيــه»  و»لــــو 

مارين».
كــمــا يــســلــط «فــيــفــتــي ون إيــســت» 
الضوء على المواهب القطرية الناشئة، 
ويـــقـــدم بــفــخــر الـــدعـــم لــلــمــصــمــمــات 
الـــقـــطـــريـــات الــــشــــابــــات لــلــكــشــف عــن 
خاص  جــنــاح  فــي  لــلــزوار  تصاميمهن 
ضــــمــــن الــــــمــــــعــــــرض. ومــــــــن ضــمــن 
الــمــصــمــمــات الــــواعــــدات الــمــشــاركــات 
ونــدى  الفردان (صاحبة  نــــودار)  نــور 
وســـارة  هــيــرات)  السليطي (مؤسسة 
الحمادي (ســارة آند كو) ونــوف المير 
العطية  وفـــجـــر  نـــــوف)  (مـــجـــوهـــرات 
(تريفوليو) وغادة البوعينين (مؤسسة 
مــجــوهــرات غــــادة الــبــوعــيــنــيــن)، بما 
يوفر الفرصة للمصممين المحترفين 
والـــنـــاشـــئـــيـــن تـــقـــديـــم تــصــامــيــمــهــم 

للجمهور العالمي والمحلي.
ويـــشـــكـــل الـــــمـــــزج بـــيـــن الـــمـــاضـــي 
والــحــاضــر ســمــة رئــيــســيــة لـــ»فــيــفــتــي 
ون إيــســت» خــالل هــذا الــعــام، إحــيــاًء 
ـــعـــريـــق فــــي دولــــــة قــطــر،  ـــه ال ـــراث ـــت ل
لــيــحــتــضــن جــنــاحــه خــــالل الــمــعــرض 
صـــــــــوراً فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تـــكـــشـــف عــن 
ضمن  تاريخه  في  المميزة  اللحظات 
من  لــلــزوار  ويمكن  التجزئة،  قطاع 
لقطات  مــشــاهــدة  الــشــخــصــيــات  كــبــار 
الذي  العريق  الشركة  لتاريخ  حصرية 
مثل  الهامة  إنجازاتها  مسيرة  يسرد 
في  لساعات «رولكس»  األول  الطرح 

دولة قطر عام ١٩٥١.
الـــدوحـــة  مـــعـــرض  أن  إلـــــى  يـــشـــار 
 ٢٠١٧ والـــــســـــاعـــــات  لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
الـــى٢٥   ٢٠ مــن  الــفــتــرة  خـــالل  ينعقد 
العامة  الهيئة  مــن  بتنظيم  فــبــرايــر، 
للسياحة في قطر في مركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات، الموقع البارز 
في قلب الخليج الغربي في العاصمة 
يستقطب  حــيــث  الـــدوحـــة،  الــقــطــريــة 
الــــمــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة رائـــــعـــــة مــن 
ألشهر  واإلكـــســـســـوارات  الــمــجــوهــرات 
أرجــاء  كافة  مــن  التجارية  الــعــالمــات 
ــزّوار  ــل الــعــالــم إلـــى قــطــر، بــمــا يــتــيــح ل
مــعــرفــة الـــمـــزيـــد عـــن الــمــجــوهــرات 
الــــفــــاخــــرة، والــــســــاعــــات الــــفــــريــــدة، 
واألحــــجــــار الــكــريــمــة، والــمــشــغــوالت 
مغرية  بــأســعــار  ــتــســّوق  وال الــمــاســيــة، 

تعّزز مقتنياتهم الثمينة.
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