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

٢٠٢٠- - ٢٥٢٥ فبراير فبراير

الـــيـــوم  يــنــطــلــق   :]  - الــــدوحــــة 
ـــــــدوحـــــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات  مـــــعـــــرض ال
العامة  الهيئة  تنظمه  الــذي  والساعات، 
لــلــســيــاحــة، ويــســتــمــر حــتــى ٢٥ فــبــرايــر 
الـــــجـــــاري، بـــمـــركـــز الــــدوحــــة الــجــديــد 
في  ويــشــارك  والــمــؤتــمــرات.  للمعارض 
الــمــعــرض مـــا يــزيــد عــلــى ٤٠٠ عــالمــة 
 ١٠ مــن  عــارضــة  جهة   ٤٠ عبر  تجارية 
منتجاتها  تستعرض  مختلفة،  بــلــدان 
واإلكــســســوارات،  الكريمة  األحــجــار  من 
إلى جانب مجموعة من أرقى العالمات 
الــتــجــاريــة الــقــطــريــة الــمــتــخــصــصــة في 

المجوهرات.
ـــــادرة  ـــمـــعـــرض فـــرصـــة ن ويــــوفــــر ال
إبــداعــاتــهــا  لــعــرض  المحلية  لــلــمــواهــب 
التجارية  العالمات  مع  جنب  إلــى  جنباً 
قطر  مصممات  مــبــادرة  فــي  العالمية 
في  األولـــى  للمرة  تطلق  التي  الــشــابــات 

هذه النسخة.
وســـــــوف تـــســـتـــعـــرض الــمــصــمــمــات 
الــقــطــريــات الـــشـــابـــات إبـــداعـــاتـــهـــن في 
فجر  وهــَن:  بالمعرض  خاصة  منطقة 

الــعــطــيــة، وغــــــادة الــبــوعــيــنــيــن، ونـــدى 
السليطي، ونــور الــفــردان، ونــوف المير 

وسارة الحمادي.
سيخصص  الــعــام،  هــذا  نسخة  وفــي 
الــمــعــرض جــنــاحــاً مــركــزيــاً اســتــثــنــائــيــاً 
يضم مقتنيات خاصة من المجوهرات 
في  تـــواجـــدت  أن  يسبق  لــم  والــســاعــات 

قطر من قبل.
معرض  يستضيف  األولــــى  ولــلــمــرة 
 FRENCH AUCTION/ المجوهرات
الــــذي   /HOUSE ARTCURIAL
مجانياً  وتقييماً  فحصاً  للزوار  سيقدم 

للمجوهرات والساعات.
كــــمــــا ســــيــــقــــدم مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة 
جلسات  خمس  والساعات  للمجوهرات 
يومية تعالج موضوع صناعة الساعات، 
للمعرض  الراهنة  النسخة  ستقدم  كما 
الكشف  سيتم  لــلــزوار  مبتكرة  تجارب 
ـــمـــعـــرض، فــيــمــا يــوفــر  عــنــهــا خـــــالل ال
ـــــــادرة لــلــمــواهــب  الـــمـــعـــرض فـــرصـــة ن
إلــى  جــنــبــاً  إبــداعــاتــهــا  لــعــرض  المحلية 

جنب مع العالمات التجارية العالمية.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ينطلق اليوم
تستمر فعالياته حتى ٢٥ فبراير بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات  
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مجوهرات المفتاح تستعد طوال العام لمعرض الدوحة مجوهرات المفتاح تستعد طوال العام لمعرض الدوحة 
عبد الرحمن المفتاح : 

الــــــــــزوار ـــر  ــــ ــــ ـــه ـــب ســـت ـــة  ــــ ـــن ـــي ـــم ث ــــاً  ـــــ ــــع ــــط وق ـــــرة  ــــــ م ألول  جـــــديـــــــــــدة  ومــــــــوديــــــــالت  مـــــــاركـــــــات  ـــــرض  ـــــع ن
متابعة: محمد السيد محمد

ســتــظــل مـــجـــوهـــرات الــمــفــتــاح إحـــدى 
الــقــوى الــكــبــيــرة فــي عــالــم الــمــجــوهــرات 
والساعات بالسوق المحلي نظراً لما تمتاز 
عاشت  طويلة  عقود  عبر  عراقة  من  به 
وتــعــايــشــت مـــع أهــــل قــطــر فــأصــبــح لها 
عالقة وثيقة مع عمالئها بنيت على ثقة 
اختيار  على  تحرص  وهي  ال  ولم  عالية 
العالمات ذات الجودة العالية والتصاميم 
الــفــريــدة مـــن الــمــجــوهــرات والــســاعــات 
وهم  عمالؤها  يــأتــي  ولــذلــك   ، العالمية 
عــلــى قــنــاعــة تــامــة لــشــراء مــاركــاتــهــا من 
بطبيعة  الــتــي  والــمــجــوهــرات  الــســاعــات 
قطر،  في  حصري  كوكيل  تمثلها  الحال 
هـــذا مـــن نــاحــيــة ، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
معرض  في  المفتاح  مجوهرات  تشارك 
الـــدوحـــة لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات منذ 
دورته األولى بجناح كبير ومميز يتميز 

بديكوراته الراقية .
وفــي هــذا الــلــقــاء نــتــعــّرف خــاللــه على 
السيد  مع  المفتاح  مجوهرات  استعدادات 
عــبــد الــرحــمــن الــمــفــتــاح رئــيــس مجلس 
 : قــال  حيث   ، المفتاح  مجوهرات  إدارة 
الدوحة  لمعرض  نستعد  نحن  الواقع  في 
ــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات طـــــوال الــعــام  ل
كل  إلــى  الــوقــت  طـــوال  نسعى  أنــنــا  بمعنى 
مــاهــو جــديــد وفــريــد فــي عــالــم الساعات 
والــمــجــوهــرات مـــن أجـــل عــرضــهــا على 
نضع  أننا  خاصة   ، الدوحة  معرض  زوار 
الختيار  صارمة  وشروطاً  معايير  دائماً 
ولذلك  قطر،  في  نمثلها  التي  الماركات 
طــويــالً  وقــتــاً  تــأخــذ  الــبــحــث  عملية  فـــإن 

بهدف انتقاء األفضل واألجود. أما بالنسبة 
لهذا العام فإن جناح مجوهرات المفتاح 
يــحــمــل عـــدة مـــاركـــات جـــديـــدة نــقــّدمــهــا 
ألول مــرة لـــزوار الــمــعــرض،إضــافــة إلى 
على٤٠  تربو  التي  وموديالتنا  ماركاتنا 
قائالً:  المفتاح  وأضــاف  عالمية.  ماركة 
زوار  عــــــّودت  الــمــفــتــاح  مـــجـــوهـــرات  إن 
المعرض على عرض قطع ثمينة، وهذا 
العام ستكون هناك مفاجآت عديدة في 
إعجاب  ستنال  أنها  أعتقد  الــصــدد.  هــذا 
الــــــــزوار نــــظــــراً لـــجـــودتـــهـــا وتــصــامــيــمــهــا 
الكشف  سيتم  حيث  والــفــريــدة  الــراقــيــة 
عن العديد من القطع الثمينة ألول مرة. 
وأوضـــــح الــمــفــتــاح أن مــعــرض الــدوحــة 
يقنع  أن  استطاع  والساعات  للمجوهرات 
المرموقة  بمكانته  المصّنعة  الــشــركــات 
وبما حققه من نجاحات خالل الدورات 
بتصنيع  تقوم  جعلها  الذي  السابقة،األمر 
موديالت جديدة تعرض ألول مرة من 
ماركاتها وموديالتها وهذا في حد ذاته 

يحسب لنجاحات المعرض.
هـــذا مــن نــاحــيــة ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
الشركات  من  كبير  عدد  معنا  سيشارك 
مجوهرات  جناح  خالل  من  نمثلها  التي 
المفتاح األمر الذي يؤكد بما ال يدع مجاالً 
للشك أن هذه الشركات لديها قناعة تامة 
وحرص شديد على المشاركة بالمعرض، 
له  يخصص  أن  على  يحرص  من  فمنها 
بوتيك خاص لعرض ماركاته وموديالته 
الجناح  فــي  معنا  يــشــارك  مــن  وهــنــاك 
مــن خـــالل تــواجــدهــم بــهــدف تعريف 
تتوافر  الــتــي  بــالــمــزايــا  الــمــعــرض  زوار 
الصنع،  عملية  وكيفية  ماركاتهم  في 

حــيــث يــوفــر مــعــرض الـــدوحـــة إحــتــكــاكــاً 
مباشراً مع الزوار للتعّرف على رغباتهم 
جناحنا  حــال  أيــة  وعــلــى  واحتياجاتهم، 
يـــضـــم حــــضــــوراً مــكــثــفــاً مــــن الـــشـــركـــات 
هذا  لهم  نسهل  بدورنا  ونحن  المصّنعة 
في  رأيــه  وحــول  بهم.  ونــرّحــب  الحضور 
معرض الدوحة قال المفتاح: إن معرض 
أصبح  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
تحقق  أن  استطاعت  التي  المعارض  من 

نــــجــــاحــــاً الفـــــتـــــاً طـــــوال 
١٤عــــــامــــــاً مــتــتــالــيــة 

مــن حيث اإلعــداد 
ــــــم  ــــــظــــــي ــــــن ــــــت وال
والـــــــعـــــــالمـــــــات 

المعروضة، 
األمــــــــــــــــــــر 

الــــــــــــــــذي 

جــعــلــه يــحــتــل مــكــانــة مــرمــوقــة 
ــــعــــي الـــــســـــاعـــــات  عـــــنـــــد مــــصــــّن

والــمــجــوهــرات وأيـــضـــاً الــوكــالء 
إقامة  ينتظر  فالجميع  المحليين 

هـــــذا الـــمـــعـــرض بـــشـــغـــف. وأشـــــار 
المفتاح قائالً: نحن متفائلون بنجاح 

المعرض  أن  خــصــوصــاً  ــــدورة  ال هـــذه 
يــنــعــقــد فـــي تــوقــيــت مــنــاســب والــجــمــيــع 
استعد له من عارضين وشركات عالمية 
في  أكــيــدة  رغبة  لديه  فالجميع  وزوار، 

إنجاح المعرض وهذا ما نأمله.

ع
قة
رات 
صنيع 
رة من 
حد ذاته 

يــة أخــرى 
الشركات  ن
مجوهرات  ح
ال يدع مجاالً  ماا
ديهاها قناعة تامة 
شاركةكة بالمعرض، 
له  يخصص  أن  لى 
 ماركاتهه وموديالته 
الجناح  فــي  معنا  رك 
تعريف  دهــم بــهــدفف
تتوافر  الـــتـتــيـي  الــمــزايــا  ب
الصنع،  ةية ل

و
و بهم. ونــررّحــب  ر 

ضالدووحة قال المفتفتاح: إن معر
أصبح  واللــســاعــات  للممجوهرات  حــة 
تحقق  أن  استططاعت  التي  المعارضض  ن 

جــــــااحــــاً الففـــــتـــــاً طـــــوال 
١٤ععــــــــامــــــاً ممــتــتــالــيــة 

ححيث اإلإلعــداد  مــن
ــــــم  ــــــظــــــــي ــــــن ـــــــتتت وال
والـــــــــععـــــــالمـــــــاـات 

المععررروضة،
األمــــــــــــــــــــــــر 

الــــــــــــــــــــذي 

يــن
ر من ع استعد له

رغب لديه فالجميع  وزوار، 
إنجاح المعرض وهذا ما نأمله.
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المجوهرات الملكية استعدت بكل قوة لمعرض الدوحة
أحمد الكواري:

ـــــــات ـــــــاع ـــــــس وال الــــــــمــــــــجــــــــوهــــــــرات  ـــــــــن  م مــــــــــــرة  ألول  ـــــــــدة  جـــــــــدي مــــــــــاركــــــــــات  ــــــرض  ــــــع ــــــن س
متابعة - محمد السيد محمد:

اسم  هي  الملكية  المجوهرات 
عــلــى مــســمــى بــمــعــنــى أنـــهـــا تمثل 
مـــاركـــات مــتــمــيــزة مـــن الــســاعــات 
والـــمـــجـــوهـــرات، لــهــا خــصــوصــيــة 
وتــمــيــز فــريــد لــيــس هـــذا فحسب، 
في  المشاركة  على  تحرص  وإنما 
مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
ــــى،  والـــســـاعـــات مــنــذ دورتـــــه األول
فـــضـــًال عــــن فـــروعـــهـــا الــمــنــتــشــرة 
استعداداتها  وحـــول  الــدوحــة.  فــي 
لمعرض الدوحة الدولي للساعات 
أحمد  السيد  التقينا  والمجوهرات 
اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــــكــــواري 
الملكية  المجوهرات  أن  أكد  الذي 
أولوياتها،  ضمن  الــمــعــرض  تضع 
وبــالــتــالــي فــنــحــن نــســتــعــد لـــه منذ 
عـــــدة شـــهـــور حـــتـــى نــظــهــر أمــــام 
الــــزوار بكل مــا هــو جــديــد وفريد 
والمجوهرات،  الساعات  عالم  في 
وبالفعل قمنا بجلب عدة ماركات 
جديدة من الساعات والمجوهرات 
أن  ونــــأمــــل  مـــــرة  ألول  ــــعــــرض  تُ
المعرض،  زوار  بإعجاب  تحظى 
الماركات  بانتقاء  نقوم  أننا  خاصة 
والـــمـــوديـــالت بــكــل دقـــة وعــنــايــة، 
ومـــن خـــالل خــبــراتــنــا الــمــتــراكــمــة 
وعلى  الــعــمــالء،  يــريــد  مـــاذا  فهمنا 
هذا األساس يتم اختيار الماركات 

والموديالت.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى ضــمــن 
الشركات  مــن  طلبنا  اســتــعــداداتــنــا 
المصنعة تصنيع موديالت جديدة 

تقوم بعرضها في معرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، أيــضــاً 
يشارك معنا في جناح المجوهرات 
الشركات  مــن  كبير  عــدد  الملكية 
الذي  األمر  قطر،  في  نمثلها  التي 
تلك  واقتناع  المعرض  نجاح  يؤكد 

الشركات به.
وأضـــاف الــكــواري قــائــالً: أشكر 
على  والــمــعــارض  الــســيــاحــة  هيئة 
التنظيم  وعلى  معنا  البناء  تعاونها 

واإلعداد الجيد لهذا المعرض.
والثمينة  الفريدة  القطع  وحول 
الملكية،  الــمــجــوهــرات  جــنــاح  فــي 
قـــــال الــــــكــــــواري: عـــــــادة كــــل عـــام 
قطع  بــعــرض  نــتــمــيــز  أن  نـــحـــاول 
مــــمــــيــــزة وفــــــريــــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا 

كبيرة  بصمة  ستترك  أنها  أعتقد 
فــــي الـــمـــعـــرض ألنـــنـــا نــعــتــقــد أن 
الــمــعــرض يـُــقـــام لــتــعــريــف الــــزوار 
بـــأحـــدث الـــســـاعـــات الــتــي تــوصــلــت 
إلــيــهــا الــشــركــات الــمــصــنــعــة أيــضــاً 
واألحجار  بالمجوهرات  التعريف 
الكريمة، األمر الذي يعكس ثقافة 
من  هــذا  عــام  بشكل  المجوهرات 
نــاحــيــة. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى فــإن 
مــعــظــم زبــائــنــنــا لــديــهــم اهــتــمــام، 
وهـــــم مـــتـــذوقـــون لــلــمــجــوهــرات 
والساعات وهذا ما الحظناه خالل 

الدورات السابقة.
ومـــضـــى الـــــكـــــواري قــــائــــالً: إن 
هذا  تشارك  الملكية  المجوهرات 
الـــعـــام ولــديــهــا تــطــلــعــات كــبــيــرة، 

خــــاصــــة أنــــنــــا اجـــتـــهـــدنـــا وجــلــبــنــا 
والموديالت  الماركات  من  العديد 
الــتــي نــأمــل أن تــحــظــى بــإعــجــاب 
جــنــاح  أن  كــمــا  الـــمـــعـــرض،  زوار 
ما  يــعــرض  الملكية  الــمــجــوهــرات 
لديه من ماركات وموديالت على 

الــزوار  ستعطي  كبيرة  مساحة 
أريـــحـــيـــة فــــي اخـــتـــيـــار مــا 

جناحنا،  من  يريدونه 
فضالً عن أنه يضم 

فريق عمل لديه 
واسعة  خبرة 
فـــــــــي عـــــالـــــم 
المجوهرات 
والــــســــاعــــات، 

كــــــــــــــــل ذلــــــــــك 
بــــهــــدف إرضــــــاء 

مـــــعـــــرض  زوار 
الــــــــــــــــــــدوحــــــــــــــــــــة 

لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات، الـــذي 
أصـــــبـــــح عـــــالمـــــة مـــضـــيـــئـــة بــيــن 
الـــمـــعـــارض الـــتـــي يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا 
مــن المعارض  فــي قــطــر، وأيــضــاً 
المشهود لها بالتميز في المنطقة 

وعـــلـــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي نــظــراً 
لـــحـــجـــم الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 
المشاركة فيه فضالً عن التنظيم 
واإلعداد والترتيب التي أصبحت 

من أبرز سماته.

بصم كبيرة تترك  مة 
عــتــقــد أن ض ألنـــنـــا نــع
ف الــــزوار ام لــتــعــريــف
تــوصــلــت عـــات الــتــي
عــة أيــضــاً ت الــمــصــنــع
و واألحجار جوهرات 

س ثقافة ر الذي يعكس
عــام  من شكل  هــذا 
ــرى فــإن نــاحــيــة أخـــ
اهــتــمــام، نــا لــديــهــم ا
جــوهــرات قـــون لــلــمــج
ناه خاللذا ما الحظن

قة.
ـائــــالً: إن ــكـــــواري قــــ
تشا هذا لملكية  ارك 
 كــبــيــرة، ـا تــطــلــعــات

كــــــــــــــــل ذلــــــــــك 
بــــهــــدف إرضــــــاء

مـــــعـــــرض زوار 
الــــــــــــــــــــدوحــــــــــــــــــــة 

تصميمات راقية وقطع ثمينة
في جناح مجوهرات الملكية
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دار الماجد تشارك في معرض الدوحة بجناح مميز
حسين الماجد:حسين الماجد:

مــــرة ألول  جـــــديـــــدة  ــــــات  ــــــارك م ــــرض  ــــع ــــن وس ــــًرا  ــــك ــــب م بـــــــــدأت  اســــتــــعــــداداتــــنــــا 

قائًال:  الماجد  وأضــاف 
مساحة  على  حصلنا  أيًضا 
مــــمــــيــــزة وكــــبــــيــــرة 
 ٪٣٠ بنسبة  بـــزيـــادة 
الماضي،  الــعــام  على 
آمــلــيــن فـــي الــمــســتــقــبــل 
الـــــتـــــوســـــع تــــحــــت مــظــلــة 
ــلــمــجــوهــرات  ل الـــمـــاجـــد  دار 
للطلب  نظًرا  وذلــك  والساعات، 
المصنعة  الــشــركــات  مــن  المتزايد 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
ــــذي  لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات وال
يتمتع بسمعة ممتازة لدى الشركات 
المناسبة  وبهذه  العالمية  المصنعة 
نشكر هيئة السياحة والمعارض على 
حيث  المعرض،  لهذا  الجيد  التنظيم 

قامت بتوفير كافة وسائل الراحة.
دار  جـــنـــاح  أن  الـــمـــاجـــد  وأوضــــــح 

الـــمـــاجـــد لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
سيناسب اسم دار الماجد.

وأكـــــد الـــمـــاجـــد أنــــه عــنــد اتــصــالــنــا 
بالشركات المصنعة 
كبيرة  رغــبــة  أبـــدت 
فـــــــي الـــــمـــــشـــــاركـــــة، 
يعطي  الــــذي  األمــــر 
انــطــبــاًعــا بــأن هناك 
قـــنـــاعـــة تـــامـــة بــهــذا 
حيث  من  المعرض 
الــتــنــظــيــم واإلعـــــداد 
مشيًرا  والمبيعات، 
دار  جـــنـــاح  أن  إلـــــى 
الماجد للمجوهرات 
والــــســــاعــــات ســـوف 
يـــــعـــــرض تــشــكــيــلــة 

رائــعــة مــن الــســاعــات والــمــجــوهــرات 
الــزوار،  إعجاب  على  يحوز  أن  نأمل 

في  مشاركتنا  خــالل  مــن  أنــه  خاصة 
ـــا أهــمــيــة  الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة وجـــدن
الــمــشــاركــة واالســتــمــراريــة نــظــًرا لما 
المعرض  به  يتمتع 
مـــن إقـــبـــال الــــزوار 
ســــــــواء مـــــن داخـــــل 
خارجه  أو  الدوحة 
ـــــقـــــوة  وكــــــــذلــــــــك ال
لمعرض  الــشــرائــيــة 
الدوحة، خاصة أننا 
نــتــوقــع خــــالل هــذا 
الــعــام حــضــور زوار 
ســـــــــواء مـــواطـــنـــيـــن 
وكذلك  ومقيمين، 
ـــخـــارج ســـواء  مـــن ال
مجلس  دول  مـــن 
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي وآســـيـــا وأوروبـــــا  ال
أيــًضــا أتــوقــع مــن خــالل هــذه الـــدورة 

الرابعة عشرة 
لـــــــمـــــــعـــــــرض 
الــــــــــــــدوحــــــــــــــة 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
ــــــــــســــــــــاعــــــــــات  وال

مبهر  بشكل  النجاح 
بجهود  ثــم  اهللا  بفضل 

السياحة  وهــيــئــة  قــطــر  دولـــة 
والــــمــــعــــارض الـــمـــشـــرفـــة عــلــى 

التنظيم.

ب بب ب

وأض
ح أيًضا 
م
ب
ع
آمــل
الـــــتـــــوس
الـــمـــا دار 
والساعات، 
مــن  المتزايد 
لــلــمــشــاركــة فـــي
لــلــمــجــوهــرات

يتمتع بسمعة مم
العالم المصنعة 
نشكر هيئة السيا
له الجيد  التنظيم 
قامت بتوفير كاف
الـــمـــ وأوضــــــح 

متابعة - محمد السيد محمد:

قــال الــســيــد حسين الــمــاجــد الــمــديــر الــعــام 
لدار الماجد للمجوهرات والساعات لقد بدأنا 
مميز،  وبشكل  مبكًرا  العام  هذا  استعداداتنا 
حــيــث بــدأنــا مــنــذ ٣ شــهــور اإلتـــصـــال الــمــكــثــف بــالــشــركــات 
المصنعة والتنسيق للمشاركة معنا تحت مظلة دار الماجد 
الشركات  مــشــاركــة  حيث  فمن  والــســاعــات  للمجوهرات 

المصنعة للساعات السويسرية سوف تتواجد عدة شركات 
الشركات  مــن  عــدد  إلــى  بــاإلضــافــة  السويسرية  للساعات 
المصنعة للمجوهرات سواء من أوروبا أو آسيا كما حرصنا 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مــن  رائــعــة  تشكيلة  توفير  على 

الــمــمــيــزيــن  زبــائــنــنــا  وأذواق  تــتــمــاشــى  الـــتـــي 
الــذيــن يــتــمــتــعــون بـــالـــذوق الــرفــيــع فــي اقــتــنــاء 

والساعات. المجوهرات 

ـــــــدت رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــمـــشـــاركـــة ــا أب ــه ــع ــي ــم ـــة الـــمـــصـــنـــعـــة ج ـــمـــي ـــعـــال ــــات ال ــــشــــرك ال

سنعرض تشكيلة 
من الساعات 
والمجوهرات 
تناسب دار الماجد
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ــــــــم الــــــمــــــعــــــارض الـــمـــتـــخـــصـــصـــة ــــــن أه ـــر م ـــب ـــت ـــع ــــــات ي ــــــاع ــــــس ــــرات وال ــــوه ــــج ــــم ــــل ـــــــدوحـــــــة ل ـــــرض ال ـــــع م

الــعــام هـــذا  مـــرة  ألول  الــمــجــوهــرات  مــن  ومــاركــتــيــن  ــســاعــات  ال مــن  ــدة  جــدي ــات  ــارك م  ٣ نــعــرض 
متابعـة : محمـد السيـد محمـد

قـــال الــســيــد ســعــود عــلــي الــخــلــف نائب 
ـــــس  (أرت شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
أن  والــمــجــوهــرات  للتحف  جــيــمــس)  أنـــد 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
يـــعـــتـــبـــر مــــــن أهـــــــم وأرقـــــــــــى مــــعــــارض 
منطقة  فـــي  الــمــتــخــصــصــة  الــمــجــوهــرات 
لعدة  وذلـــك  األوســــط،  والــشــرق  الخليج 
عوامل منها مساحة المعرض حيث تفوق 
المساحة ٢٥ ألف متر مربع حيث يتميز 
وموقع  الــدوحــة،  مدينة  وســط  بموقعة 
وتنافس  اإلقليمية  الــخــريــطــة  فــي  قــطــر 
بناء  عــلــى  والــعــالــمــيــة  المحلية  الــشــركــات 
مــنــصــات أو أجــنــحــة عـــرض بــشــكــل راق 
مركز  قلب  في  صغيرة  بمعارض  أشبه 
لعرض  والمؤتمرات  للمعارض  الــدوحــة 
بالمجوهرات  الخاصة  المنتجات  أحــدث 
والــــســــاعــــات الــثــمــيــنــة والـــقـــطـــع الــــنــــادرة 
ســـواء كــانــت مــن الــمــجــوهــرات أو التحف 
المصنوعة من المعادن الثمينة كالبالتين 
للزبائن  عوامل  وكلها  والفضة  والــذهــب 

المحليين وزبائن الدول المجاورة أيضا.
وأضـــــــــاف الــــخــــلــــف: شــــركــــة الــتــحــف 
والــــمــــجــــوهــــرات (أرتــــــــس أنـــــد جــيــمــس) 
على أن تنال رضا عمالئها  تحرص دائماً 

والمحافظة بمكانتها الممتدة لما يضاهي 
األربــعــيــن عــامــاً مــن خـــالل تــوفــيــر أرقــى 
المجوهرات وجودتها وتنوعها، واإلطالع 
المجوهرات  عالم  في  جديد  ماهو  على 
والساعات وإحضار ما يتناسب مع الذوق 

الرفيع للعميل القطري.
ومـــــنـــــذ مـــــشـــــاركـــــة شـــــركـــــة الـــتـــحـــف 
والــمــجــوهــرات (أرتــــس أنـــد جــيــمــس) في 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
الجناح  مساحة  زيادة  على  تحرص  وهي 
بحيث  مــدروســة  بــزيــادة  لها  المخصص 
عدد  مــع  وتتناسب  حاجاتنا  عــن  تزيد  ال 
العارضين المشاركين مع الشركة وتوفير 
للعمالء  والمريحة  المناسبة  المساحات 

بشكل خاص.
الــــتــــحــــف  أن  الــــــخــــــلــــــف  وأوضــــــــــــــــح 
نالت  جيمس)  أنــد  (أرتــس  والمجوهرات 
حــصــة مـــن الـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة حيث 
وماركتين  للساعات  ماركات   ٣ بحوزتنا 
وهدف  للتحف  وماركتين  للمجوهرات 
معقول  عدد  على  المحافظة  هو  الشركة 
من الماركات، وذلك للتركيز على طريقة 

كما  مــدروس،  بشكل  وانتشارها  تسويقها 
أن اعــتــمــاد الــشــركــة الــرئــيــســي هــو توفير 
حيث  األقطار  مختلف  من  المجوهرات 
نـــوفـــر بــضــائــع مـــن الــهــنــد وشـــــرق آســيــا 
وكذلك  أيضاً  األوســط  والــشــرق  وأوروبـــا 
وبأسعار  بالطلب  المصنعة  المجوهرات 

وجودة مناسبتين.
 واخــتــتــم حــديــثــه قـــائـــال: إن مــعــرض 
الــدوحــة لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات يعتبر 
فــرصــة مــنــاســبــة لــعــرض أحــــدث وأثــمــن 
والــســاعــات  الــمــجــوهــرات  مــن  المنتجات 
المواهب  إلبــراز  وكذلك  النادرة  والتحف 
اإلبداعية المحلية في التصميم والتصنيع.
ورغم الظروف االقتصادية التي تؤثر 
على معظم األسواق والسلع إال أن معرض 
بتلك  يعترف  ال  خــاص  طابع  له  الــدوحــة 
المعايير لكثرة المغريات وجمال البضائع 
وروعــتــهــا وطــريــقــة الــعــرض واحــتــرافــيــة 
ومن  المحلية  الــشــركــات  مــن  العارضين 
أن  اهللا  ،وأســـأل  المعرض  في  شركائهم 
يوفق جميع العارضين وأن ينال المعرض 

رضا الجمهور الكريم.

التحف والمجوهرات تركز دائماً على الذوق الرفيع للزبون القطريالتحف والمجوهرات تركز دائماً على الذوق الرفيع للزبون القطري
سعـود الخلـف:
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كتب ـ محمد العشري:

الــمــتــابــع لــمــجــوهــرات الــمــاجــد 
عامة  بصفة  القطري  الــســوق  فــي 
الساعات  و  المجوهرات  ومعرض 
قصة  على  سيشهد  خاصة  بصفة 
نجاح حفرت بماء من الذهب على 
قمة عالم الرفاهية واإلبداع حكاية 
مجوهرات الماجد والتي بدأت مع 
اللؤلؤ منذ أكثر من مائة عام في 
القرن الماضي الجد «علي الماجد» 
وكــــــان مــــن كـــبـــار «الـــطـــواشـــيـــن» 
المعروفين في منطقة الخليج ثم 
االبــن «مهدي  إلى  الريادة  انتقلت 
وجميل  أحمد  األبناء  ثم  الماجد» 
الــمــاجــد  مـــهـــدي  أوالد  ومــحــمــد 
لــيــكــمــلــوا مــســيــرة الــنــجــاح فــتــبــّنــوا 
الطليعة  فــي  الــبــقــاء  اســتــراتــيــجــيــة 
ــــيــــوم يـــتـــألأل جــنــاح  والــــتــــوســــع، وال
شاهدا  ليكون  الماجد  مجوهرات 
مشاركة  بالتميز  النجاحات  على 
مــجــوهــرات الــمــاجــد فــي معرض 
والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
في دورته الثانية عشرة تماماً عن 
السنوات السابقة، حيث تم عرض 
مـــوديـــالت جــديــدة وقــطــع مثيرة 
بمعنى الكلمة ومجموعات حديثة 
توقيع  تحمل  التي  التصاميم  مــن 
ألــمــع األســـمـــاء فـــي عــالــم صناعة 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات، وكــانــت 
الــمــفــاجــأة الـــســـارة بــالــمــعــروضــات 
الحصرية والمشاركة للمرة األولى 
فــــي جـــنـــاح مـــجـــوهـــرات الــمــاجــد 
بــمــفــردات الــرفــاهــيــة والــفــخــامــة 
في أجمل حللها، مع تواجد أفراد 
مــبــيــعــات عــلــى أعـــلـــى مــســتــويــات 
الـــتـــدريـــب، لــخــدمــة الــمــتــســّوقــيــن 
ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى تـــحـــديـــد 
فضال  وأمــانــة.  بخبرة  اختياراتهم 
عن األسماء العريقة التي اشتهرت 
الماجد،  مــجــوهــرات  سقف  تحت 
يبقى الجديد دائماً وأبداً هو الندرة 

في  والـــثـــراء  المطلقة  والــفــخــامــة 
نــوعــيــة الــمــعــروضــات بــإصــداراتــهــا 

المحدودة. 
الماجد  أحمد  السيد/  أكــد  وقــد 
مجوهرات  إدارة  مجلس  رئــيــس 
عام  كل  يسعى  الماجد  أن  الماجد 
لــجــعــل الــمــعــرض تــجــربــة فــريــدة 
لــــــــرواده فــكــمــا تــمــثــل ديـــكـــوراتـــه 
ــتــقــاه مــــن الـــفـــن الــمــعــمــاري  الــمــن
الــقــطــري الــقــديــم دلــيــال قــويــا على 
اهــتــمــام الــمــجــمــوعــة بــكــل مـــا هو 
الباحثين  لعمالئها  ومميز  خــاص 
والمجوهرات  الساعات  أرقــى  عن 
فـــي كـــل ركــــن مـــن جــنــاحــهــا تعد 
المقتنيات التي يعرضها الجناح من 

أهم العالمات بالمعرض.
وفما يتعلق بتوقعاتهم للمعرض 
فــي نسخته الــحــالــيــة أكـــد الــســيــد / 
أحمد بأنه ال يأتي عام للمعرض إال 
ومعه صعاب وتحديات إال أن هذه 
التحديات تحمل في طياتها فرص 

الذي  الهدف  وتحقيق  لالستمرار 
يحرص عليه «الماجد» دائماً وهو 
الريادة، وهذا ما يجعلنا في تفاؤل 
مشاركتنا  عــلــى  لــلــحــفــاظ  وســعــي 
ما  زبائننا،  توقعات  لتالئم  القوية 
يعكس نظرتنا التفاؤلية لكل دورة 

من هذا الحدث.
ومن جهته قال السيد / محمد 
مهدي الماجد نائب رئيس مجلس 
بــأن  الـــمـــاجـــد  مـــجـــوهـــرات  إدارة 
جــنــاحــهــم يـــزخـــر بــقــســم خــاصــا 
ويضيف  الطبيعي،  اللؤلؤ  لعرض 
عائلة  توارتثها  تــجــارة  الــلــؤلــؤ  بــأن 
هذا  في  العمل  حب  أن  إذ  الماجد 
الــمــجــال يــســري فــي دمــائــنــا ومــع 
ذلــــك فــــإن هــنــاك أســـبـــابـــاً أخـــرى 
بالحفاظ  أوصــانــا  الــوالــد  أن  منها 
على هـــذا الــتــراث الـــذي هــو تــراث 
الوطن ونحن نقول أن محبة اللؤلؤ 
على  والحفاظ  الوطن   محبة  من 
أولويات «مجوهرات  من  الريادة 

الماجد» إال أنها مسألة شاقة تحتاج 
دائــمــا لــالبــتــكــار، لــذلــك أكــد السيد 
هدف  وراء  المحرك  بــأن  محمد 
المنافسة  هــو  التميز  فــي  الــمــاجــد 
الــشــريــفــة، الــتــي تــخــدم فــي األول 
الجهد  ورغم  المستهلك،  واألخير 
مفيدة  أيــضــاً  فــهــى  تتطلبه  الـــذي 
للشركات ألنها تجعلها في حراك 
بعد  فــدائــمــاً  والــتــحــســيــن.  للتطور 
بمراجعة  نقوم  معرض  كل  نهاية 
التغييرات  ودراســـة  الملحوظات، 
فلكي  الــقــادمــة.  للفرص  الــالزمــة 
لجهد  نــحــتــاج  الطليعة  فــي  نــكــون 
من  كبير  جهد  وهــو  مـــادي  كبير 
التفكيرفي مساحة صغيرة بالنسبة 
لما نتطلع أن نعمله ونحققه. لذلك 
مفاجآت  الماجد  يقدم  العام  لهذا 
مختلفة على مستوى المعروضات 

والديكور وغيرها.
الماجد  جميل   / السيد  سألنا   </
التي  التجارية  العالمات  أهــم  عن 

على  الماجد  مجوهرات  تحرص 
عــرضــهــا بــطــريــقــة أبــــرز وأقــــوى. 
وهــل هناك مــن شـــروط صارمة 
التي  الــشــركــات  عليكم  تــفــرضــهــا 
بأن  فــأوضــح  قــطــر؟  فــي  تمثلونها 
الرائدة  واألسماء  الشركات  كبرى 
على مستوى العالم تحظى بمكانة 
أوفر من حيث المساحة خاصة أن 
وأثمن  أكبر  كمية  الشركات  لهذه 
مـــن الـــمـــعـــروضـــات يــمــيــزهــا عن 
غيرها، وبالتالي تستوجب الحجم 
والـــمـــكـــان الــمــنــاســبــيــن. أمـــــا من 
من  هــنــاك  فليس  الــشــروط  حيث 
منطق  فالتفاهم  صــارمــة،  نقاط 
ومنطلق األعمال ونحن نعالج هذا 
الموضوع من بداياته، ونعطي لكل 
شركة حقها في المكان والمساحة 
ــمــنــاســبــة. وأضــــــاف مـــا يــمــيــزنــا  ال
أيضا هذا العام هو وفرة الساعات 
ذات اإلصــدارات  الــنــادرة،  الدقيقة 

المحدودة لعشاق التميز والتفرد.

«مجوهرات الماجد»  قصة نجاح تتوارثها األجيال«مجوهرات الماجد»  قصة نجاح تتوارثها األجيال
واحدة من الكيانات االقتصادية الكبرى...

عن األسماء العريقة التي اشتهرت 
الماججد،  مـجـجــووهــررات  سقف  تحت 
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أحمد بأنه ال يأتي عام للمعرض إال 
ومعه صعاب وتحديات إال أن هذه 
صصصصصصصصصصصصصصص ررررررررررررررررررفرففرفرفرففففرفررفرررفرفففففف ههههتههههههتههههتههتهتتهااااااااااااااا ييييييييييييييففيففيفففففف طططططططططططيييايايااااا ت ت تتتتتتتتحمحمحممممممممحمحمححمحححمممحمللللللللللللللللللللللللللللللللللل ااتاتاتتتاتاتا يييييددديديديددديديددديديدد لالالالالالالالتحتحتحتحححتحتححتحتحت

الوطن ونحن نقول أن محبة اللؤلؤ
على والحفاظ  الوطن   محبة  من 
جججججججججمجمجمجمجججمجمجووووهوهوههوههوهوهههرررررررارارررارراراااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت »»»»» أأأأأأأوووووولولوولولوولللويويويويويويويويويويووياتتاتاتتاتتتاتتتاتتتتتاتا ننننننممنمنمممنمممنن ةةةةةةة ددادداددادادادادددددادادااداااادا الالالالالاللالريريريريريريري

والديكور وغيرها.
الماجد جميل   / السيد  سألنا   </
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أيضا هذا العام هو وفرة الساعات 
اإلصــدارات  ذات  الــنــادرة،  الدقيقة 
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ـــــة عــــلــــى خــــريــــطــــة الـــــمـــــعـــــارض الـــعـــالـــمـــيـــة ـــــارق ــــرض لــــيــــكــــون عــــالمــــة ف ــــع ــــم أحــــمــــد الـــــمـــــاجـــــد: نــــدعــــم ال
ـــمـــعـــرض هـــــذا الـــعـــام  ــــقــــام ال ڈ ُي
هي  فما  اقتصادية،  تحديات  وسط 

توقعاتكم ؟
ضمن  الماجد  عمل  فريق  يعمل   -
الحلول  مــن  الكثير  تمتلك  منظومة 
ال  تعلم  وكــمــا  األزمـــــات،  إدارة  وفـــن 
يأتي عام للمعرض إال ومعه صعاب 
الــتــحــديــات  هــــذه  أن  إال  وتـــحـــديـــات 
لالستمرار  فرصاً  طياتها  في  تحمل 
عليه  يحرص  الــذي  الهدف  وتحقيق 
وهذا  الــريــادة،  وهــو  دائماً  «الماجد» 
ما يجعلنا في تفاؤل وسعي للحفاظ 
على مشاركتنا القوية لتالئم توقعات 
تفاؤل  فــي  دائــمــاً  يجعلنا  مــا  زبائننا، 

كبير لكل معرض.
ڈ حــرصــكــم الــــدائــــم عــلــى دعــم 
ــــى بـــثـــمـــاره على  الـــمـــعـــرض، هـــل أت
التجارية  العالمات  وعلى  شركتكم 

العالمية التي تمثلونها ؟
أن  نــرى  زلــنــا  مــا  فنحن  بالطبع   -
مسألة الدعم واجب وطني في المقام 
لــلــســوق  مــســبــوق  غــيــر  ــــــراء  وإث األول 
الــمــحــلــي، كــمــا أن فــكــرة الــمــعــارض 
من  عـــدد  أكــثــر  تجمع  أنــهــا  العالمية 
تقدمها  التي  والمجوهرات  الساعات 
لــعــشــاقــهــا 

لــديــهــم  مـــــن  أو  بـــهـــا  والـــمـــهـــتـــمـــيـــن 
مناسبات مثل األعــراس، فتجمع كل 
الــعــالــم تــحــت مظلة واحــــد، كــمــا هو 
الحال بتواجد هذا التبادل من ناحية 
تستفيد  حيث  والشركات،  العالمات 
بعضها  أعمال  متابعة  من  الشركات 
الشريفة  المنافسة  لتطوير  البعض 

وهو أمر إيجابي في حد ذاته. 
تتوفر  الــتــي  لــألهــمــيــة  بـــاإلضـــافـــة 
لــلــعــمــيــل، حــيــث يــلــتــقــي مـــع ممثلي 
التعامل  من  بــدالً  مباشرة  الماركات 
مع القائمين في قسم مبيعاتنا، مما 
الفرصة  المباشر  التعامل  هذا  يعطي 
لألسئلة التي تهم عميلنا عن األشياء 

المعقدة أو األحجار.
وبالفعل فهي ثقافة، وقد الحظنا 
عــلــى مــر األعــــوام الــســابــقــة مــن عمر 
المعرض أن هناك زيــادة كبيرة في 
والساعات  المجوهرات  عالم  ثقافة 
وإثرائها  المعلومة  توفير  خــالل  من 
وإتـــــاحـــــة الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن األحـــجـــار 
الكريمة في األحجام وسبب اختالف 
فعلى  األســـعـــار،  فــي  الــبــعــض  بعضها 
سبيل المثال: قد يتساوى حجران في 
الوزن وتزيد تكلفة أحدهما عشرات 
األضـــــعـــــاف وهــــنــــا تـــحـــددهـــا بــعــض 
الخصائص مثل النوع نفسه 
والــلــون وهو 

نفس الحال بالنسبة للساعات.
طــرح  الــعــام  هـــذا  سيشهد  هــل  ڈ 
عــالمــات تــجــاريــة ألول مـــرة، وهــل 

ستعرضون قطعاً حصرية عالمياً ؟
- منذ انتهى فريق عمل «الماجد» 
من المعرض العام السابق وهو يعمل 
للمعرض  جــديــدة  رؤى  طـــرح  عــلــى 
القادم لهذا تجدنا متميزين في طرح 
كـــل مـــا هـــو جــديــد فـــي عــالــم اإلبــــداع 
ومفاجأتنا هذا العام نعتقد أنها سوف 
تلبي طموحات عمالئنا وهو ما نسعى 
إلــيــه دائـــمـــاً، لــهــذا نــضــع شــروطــاً يتم 
على أساسها انتقاء العالمات التجارية 
التي  واألنــاقــة  للجودة  معايير  وهــي 
كما  والحديث،  الرفيع  الذوق  تالمس 
أننا نحرص على تطبيق هذه الشروط 
باختالف  الشركات  كل  مستوى  على 
نوعاً  هناك  أن  إلى  باإلضافة  الــدول. 
المصنعين  مع  الطيبة  العالقات  من 
والـــتـــي كــمــا ذكـــرنـــا تــعــود مــعــامــالتــنــا 
والتي  سنة،   ٢٥ من  أكثر  إلــى  معهم 
مخصوصة  تشكيلة  تصنع «للماجد» 

حرصاً على انفراده وتميزه. 
ڈ بعد ١٤ عاماً من عمر المعرض، 
هل هناك إقبال ورضا من العالمات 

التجارية العالمية للمشاركة ؟
- أكيد فالمعرض قام منذ ١٤ عاماً 
بتوجيه من صاحب السمو األمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان 
من توجهاته إقامة معرض مميز في 
الشرق األوسط وباألخص في دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي، ولــذلــك كــان 
المعرض مدعوماً منه ومن 
الشيخة  الــســمــو  صــاحــبــة 
مـــــــــــوزا بــــنــــت نــــاصــــر، 
ــــــــــــوزارات  وجــــمــــيــــع ال

الحكومية.
وكــــــــــــــــان ذلـــــــك 
السبب في إضافة 
قـــــــــــــوة كـــــبـــــيـــــرة 
منذ  لــلــمــعــرض 
ألول  إنــــشــــائــــه 
مــــــــــرة والـــــتـــــي 
وغــّيــرت  زادت 
مـــــنـــــه بـــــمـــــرور 
فضالً  األعــــــوام، 
عـــــــــن الــــصــــيــــت 
الــــــــــــــذي اجــــــتــــــاح 
ــــم،  ــــعــــال أنــــــحــــــاء ال
فــــــــقــــــــد الحـــــظـــــنـــــا 
أثــــنــــاء حـــضـــورنـــا فــي 
ــعــالــمــيــة  الــــمــــعــــارض ال
عــن  ـــتـــحـــدث  ي الــــكــــل  أن 
معرض قطر وعن رغبتهم 
فـــي الــمــشــاركــة أو عــلــى األقـــل 

المشاهدة. 
الدرجة  لهذه  وصولنا  أن  وأعتقد 
في ١٤ دورة من عمر المعرض هو 
أمر في غاية األهمية، وأتاح فرصة 
تأتي  والتي  جديدة  شركات  إلضافة 
بقوة وتحاول أن تصنع القطع النادرة 
لهذا المعرض وأن تعرض أفضل ما 
الحضور  لمجرد  فقط  وليس  لديها 
اهــتــمــام  ـــتـــواجـــد فـــيـــه. فــفــعــالً  أو ال
القطري  بالسوق  العالمية  الشركات 
في زيادة ملحوظة وهو أمر يعكسه 

الواقع وليس مجاملة.

اإلقليمية  المنافسة  ناحية  من  ڈ 
والــعــالــمــيــة، هـــل يــرتــقــي الــمــعــرض 
الـــســـنـــوي لــلــمــجــوهــرات لــلــمــنــافــســة 

العالمية برأيك ؟
الموجودة  المنافسة  ناحية  مــن   -
مــعــرض  يـــمـــثـــل  الـــخـــلـــيـــج  دول  فــــي 
مع  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 

كل احترامي- منافسة قوية وبعيدة. 
أمـــا الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة فــأمــرهــا 
فاليوم  كبير  بينها  والــفــرق  يختلف 
طــبــيــعــة الـــمـــعـــارض الــعــالــمــيــة مــثــل 
ــــازل» فــي ســويــســرا تُقام  مــعــرض «ب
عـــلـــى مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة ولــمــخــتــلــف 
فهذه  أقسام  منها  ولكل  العالم  دول 
التي  الــــدول  جميع  تجمع  الــمــعــارض 
لديها صناعة واهتمام صغير أو كبير 
فـــي عــالــم الــســاعــات والــمــجــوهــرات. 
ـــفـــس األمــــــر بـــخـــصـــوص مــعــرض  ون
«هــونــج كــونــج». ومـــن جهة أخـــرى، 
أسواق  على  العالمية  المعارض  تركز 
بينما  الكلي،  والبيع  بالتجزئة  البيع 
يهتم معرض الدوحة أكثر بالجمهور 

مما يجعل طبيعته مختلفة.
الساعات  أكثر  برأيكم  هــي  مــا  ڈ 

طلباً في السوق القطرية، ولماذا؟
معقدة  الساعات  أصبحت  اليوم   -
كثيراً في طريقة عملها والميكانيكية 
أصــبــحــت  وهــــي  بتشغيلها  الــخــاصــة 
تــصــنــف كــعــلــم، والــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
اليوم باعتبارهم هواة يحبون اقتناءها 
والذين يهوون أيضاً جمع المعلومات 
عــن هـــذه الــقــطــع وأنــواعــهــا ومــواعــيــد 
عن  به  تختلف  ومــا  لــألســواق  نزولها 

سابقاتها.
فمثالً ومع احترامي لآلخرين دائماً 
 - Patek Philippe - تُعد لدينا ساعة
عــلــى قــائــمــة الــهــرم وكــذلــك ســاعــات 
ومـــاركـــة   Jaeger Le Coultre
 Parmigiani وساعات F.P.Journe
تجذب  والتي   Hulbot إلى باإلضافة 
تحت  كلها  وتنضم  الهواة  من  الكثير 

مظلة ألفضل الساعات.
ڈ كيف أثر االرتفاع الكبير بأسعار 
الذهب واألحجار الكريمة على السواء 
على أداء السوق في دولة قطر؟ وما 
خالل  من  للموضوع  مقاربتكم  هي 

تجربتكم ؟
المعادن  أســعــار  زيـــادة  بالتأكيد   -
واألحجار تُعد من األمــور التي تشكل 
إن  حيث  األطـــراف،  جميع  على  عبئاً 
الـــشـــركـــات تـــرفـــع مـــن أســـعـــارهـــا كل 
عام ما يؤثر مباشرة على المستهلك 
إليجاد  محاوالتنا  خــالل  من  وعلينا 
وتحقيق  االرتــفــاع  أثــر  تقليل  البدائل 

التوازن وهي مهمة ليست بالسهلة.
ڈ كــيــف يــســاهــم مـــعـــرض قطر 
زيــادة  فــي  والــســاعــات  للمجوهرات 
وتوسيع  أعمالكم  وتطوير  مبيعاتكم 

السوق ؟
- مـــعـــرض الــــدوحــــة قـــائـــم لــمــدة 
المدة  هذه  في  ونعرض  أيــام  خمسة 
القصيرة منتجات تتوافر لدينا طوال 
الــســنــة فـــي فـــروعـــنـــا. وبــالــتــالــي فــإن 
أهمية المعرض تظهر في نقطتين، 
فهو يساعد في التعريف بـ «الماجد» 
وتـــلـــخـــيـــص مــــا لــــديــــه مــــن تــشــكــيــلــة 
والماركات،  والمجوهرات  للساعات 

ما يجعله أمراً أشبه بالدعاية بعرض 
ُملخص منتجاتنا في ستة أيام لنقوم 

بالتسويق لباقي أيام السنة. 
 أما النقطة األخرى أن تشكيل هذه 
الفكرة لدى العميل هي األهم والتي 
الشرائية  بالعملية  اقترانه  تشترط  ال 
بشكل فوري، كما أنها ال تقّيد العميل 
بالشراء في مكان ووقت معينين أي 
تظل  المعروضات  ألن  «الــمــعــرض» 

متاحة لدى فروع «الماجد».

ثقافة المجوهرات والقطع النادرة
النادرة  والساعات  المجوهرات  ڈ 
لمفهومية  تــحــتــاج  حــالــهــا  بطبيعة 
خـــاصـــة وثـــقـــافـــة مــعــيــنــة - وألنــكــم 
تـــروجـــون لــمــثــل هــــذه الــمــنــتــجــات، 
الثقافة  هذه  لتنمية  تقدمونه  فماذا 
بالتعريف  تقومون  وكيف  المعينة 
بـــمـــنـــتـــجـــاتـــكـــم بــــمــــا يـــلـــفـــت انـــتـــبـــاه 

المستهلكين المحتملين ؟.
- هـــذا ســــؤال فــي غــايــة األهــمــيــة، 
فــعــلــى مــــدار أعـــــوام الــمــعــرض رأيــت 
شديدة  رغــبــة  لديها  كــانــت  إحــداهــن 
فــي الفهم والـــشـــراء وبــالــتــالــي وجــود 
الــرغــبــة  هـــذه  بتلبية  قـــام  الــمــعــرض 
وأتـــــاح اســتــيــعــابــاً أكــبــر لــلــفــروق بين 
وعلى  والمعروضات  القطع  مختلف 
مستوى الشركات التنافسية بمنافسة 
مندوبيها  مقابلة  خــالل  من  شريفة 
مـــا يــتــيــح جــمــع الــمــعــلــومــات وعــقــد 
المقارنات والتعرف على الفروق بين 

القطع من األحجار والساعات.
النوع  هــذا  بتنمية  «الماجد»  يهتم 
من الثقافة حيث يُنتج مجلة سنوية 
الحادي  إصــدارهــا  في  ستكون  والتي 
وتــهــدف   ،٢٠١٧ ـــعـــام  ال لـــهـــذا  عــشــر 
والشروح  المعلومات  لتقديم  المجلة 
في  رغبة  الــمــجــوهــرات،  عــن  خاصة 
زيادة الثقافة التي يتطلبها هذا النوع 

من المعروضات. 
معها  يُــقــدم  الــســاعــات  إن  حــيــث 

المصنعة  الشركة  من  «كتالوج» 
عن  وافــيــاً  شرحاً  ليعرض  لها 
قطعة.  كـــل  وتــركــيــب  قــيــمــة 
وحالياً يُرفق مع بعض القطع 
واألحــــجــــار شـــهـــادات تــشــرح 
ومكوناته  الحجر  نــوع  فيها 
هذه  تنمية  وتعتبر  وحجمه. 
أهم  مــن  والــمــعــرفــة  الثقافة 
تتوفر  أن  يمكن  التي  األشــيــاء 

من خالل المعرض.
من  أنــــه  تــــرى  هـــل  إذاً  ڈ 
الـــمـــمـــكـــن كــنــتــيــجــة لــلــمــيــل 
لــلــنــعــومــة والــبــســاطــة، تــأثــراً 
بالطراز األوروبي أن يتسبب 

المستهلك  صــرف  فــي  ذلــك 
القطع  بعض  شــراء  عن  القطري 
المرصعة والمجوهرات النادرة؟

- ال، ألن المقصود هنا بالنعومة 
هي نعومة التصميم، ففي الماضي 
لكنها  الكبيرة  القطع  توجد  كانت 
التصميم  فــي  بانسيابية  تتسم  ال 
كــمــا أنــهــا تــكــون مــرصــعــة بقطع 
يجعلها  ال  ما  الماس  من  صغيرة 
التي  الحديثة  القطع  قيمة  بنفس 
 ١٠ أو   ٥ حجر  على  تحتوي  قــد 
هــادئ  بتصميم  لكن  «قــيــراط» 
وناعم، مرصع بقطع أكثر قيمة 

وأناقة.

«الماجد» مستمرة في الطليعة
تاريخ «مجوهرات  من  يتضح  ڈ 
الطليعة  في  االستمرار  أن  الماجد» 
هـــو الــرغــبــة األولـــــى لــديــهــم ولكنه 
عمل شاق يحتاج دائماً لالبتكار- فما 
ومحاوالتكم  لعمله  توجهتم  الــذي 

للحفاظ على هذه المكانة ؟
- المحرك وراء هدف الماجد في 
والتي  الشريفة  المنافسة  هو  التميز 
النهاية  فـــي  ألن  وأشــجــعــهــا،  أحــبــهــا 
منها،  المستفيد  هو  المستهلك  يكون 
ورغم الجهد الذي تتطلبه فهي أيضاً 
في  تجعلها  ألنــهــا  الــشــركــات  مــفــيــدة 

حراك للتطور والتحسين.
فدائماً بعد نهاية كل معرض نقوم 
بمراجعة األخطاء ودراسة التغييرات 
الـــالزمـــة لــلــفــرص الـــقـــادمـــة، فلكي 
نكون في الطليعة نحتاج لجهد كبير 
التفكير  مــن  كبير  جهد  وهــو  مـــادي 
فـــي مــســاحــة صــغــيــرة بــالــنــســبــة لما 
نتطلع أن نعمله ونحققه. لذلك هذا 
العام يقدم الماجد مفاجآت مختلفة 
والديكور  المعروضات  مستوى  على 

وغيرها. 

تعاون الجهات الحكومية
ڈ مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــســاعــات 
والــــمــــجــــوهــــرات قـــائـــم بـــدعـــم مــن 
العامة  الهيئة  وتنظمه  األمير  سمو 

وزارة  عـــلـــيـــه  وتــــقــــوم  لـــلـــســـيـــاحـــة 
باإلضافة  والــتــجــارة  االقــتــصــاد 

إلـــى الــجــهــات الــجــمــركــيــة - 
فـــمـــا مـــــدى تـــعـــاون 

ــــــــــجــــــــــهــــــــــات  ال
الــحــكــومــيــة 

مـــعـــكـــم 

والتسهيالت التي تقدمها ؟
- هـــــو أمــــــر يــــرجــــع لــلــعــارضــيــن 
واإلجــراءات الحكومية، فقد الحظنا 
عـــلـــى مــــــدار األعـــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة أن 
الجهات الحكومية تحاول أن تقترب 
متطلباتهم  لتسهيل  الــعــارضــيــن  مــع 
واحتياجاتهم وهو بالنسبة لي أفضل 
من التغيير السريع الذي ال يخلو من 
األخطاء أما التغيير الذي يأخذ وقته 
أفضل.  دائــمــاً  فهو  بطيئاً  اعتبر  وإن 
فمثالً تقوم وزارة االقتصاد والتجارة 
بعقد لقاء مع ممثلينا لمناقشة بعض 
الناحية  ومن  األسئلة.  وطــرح  األمــور 
األخــرى فنحن وفي حالة وجــود أي 
معها.  التأقلم  نحاول  معينة  أوضــاع 
من الطرفين نحو  أي أنه يُعد تعاوناً 

إيجابية أكبر تتطور كل سنة.
ڈ ومـــــــــاذا يـــمـــثـــل لـــكـــم تــنــظــيــم 
الـــمـــعـــرض فــــي مـــركـــز الـــمـــعـــارض 

الجديد ؟
مــركــز  فــــي  ـــمـــعـــرض  ال -تنظيم 
الـــمـــعـــارض الـــجـــديـــد يــعــد مــــن أهــم 
أســـبـــاب نـــجـــاحـــات الـــمـــعـــرض نــظــراً 
مركز  مــن  وقــربــه  المتميز  لموقعه 
باإلضافة  والمطار  والفنادق  المدينة 
إلــــى حــجــم الــتــســهــيــالت والــخــدمــات 
الكبيرة من مواقف السيارات وقربها 

من صالة المعرض.

مجوهرات الماجد.. أجيال تصنع اإلبداع 
في معرض المجوهرات والساعات

تضم المجوهرات النفيسة والساعات الفخمة واللؤلؤ الطبيعي

اســتــيــعــابــاً أكــبــر لــلــفــروق بين ح
وعلى والمعروضات  القطع  ف 
وى الشركات التنافسية بمنافسة
مندوبيها مقابلة  خــالل  من  فة 
تــيــح جــمــع الــمــعــلــومــات وعــقــد
رنات والتعرف على الفروق بين

ع من األحجار والساعات.
النوع هــذا  بتنمية  «الماجد»  تم 
لثقافة حيث يُنتج مجلة سنوية
الحادي إصــدارهــا  في  ستكون   
وتــهــدف  ،٢٠١٧ ـــعـــام  ال لـــهـــذا  ر 
والشروح المعلومات  لتقديم  لة 
في رغبة  الــمــجــوهــرات،  عــن  ة 
 الثقافة التي يتطلبها هذا النوع

معروضات. 
معها يُــقــدم  الــســاعــات  إن  يــث 

المصنعة الشركة  من  وج» 
عن وافــيــاً  شرحاً  يعرض 
قطعة.  كـــل  وتــركــيــب  ة 
بعض القطع ياً يُرفق مع

حــــجــــار شـــهـــادات تــشــرح 
ومكوناته  الحجر  نــوع 
هذه  تنمية  وتعتبر  مه. 
أهم  مــن  والــمــعــرفــة  فة 
تتوفر أن  يمكن  التي  ــاء 

خالل المعرض.
من  أنــــه  تــــرى  هـــل  إذاً 
مـــكـــن كــنــتــيــجــة لــلــمــيــل 
والــبــســاطــة، تــأثــراً  ومــة
راز األوروبي أن يتسبب 
المستهلك صــرف  فــي 

القطع بعض  شــراء  عن  ري 
صعة والمجوهرات النادرة؟

ال، ألن المقصود هنا بالنعومة 
عومة التصميم، ففي الماضي 
لكنها  الكبيرة  القطع  توجد   
التصميم  فــي  بانسيابية  سم 
أنــهــا تــكــون مــرصــعــة بقطع
يجعلها ال  ما  الماس  من  رة 
التي الحديثة  القطع  قيمة  س 
١٠ أو  ٥ حجر  على  حتوي 
هــادئ بتصميم  لكن  راط» 
م، مرصع بقطع أكثر قيمة

وغيرها. 

تعاون الجهات الحكومية
ڈ مـــعـــرض الــــدوحــــة لــلــســاعــات
والــــمــــجــــوهــــرات قـــائـــم بـــدعـــم مــن
العامة الهيئة  وتنظمه  األمير  سمو 
وزارة  عـــلـــيـــه  وتــــقــــوم  لـــلـــســـيـــاحـــة 

باإلضافة والــتــجــارة  االقــتــصــاد 
إلـــى الــجــهــات الــجــمــركــيــة - 

فـــمـــا مـــــدى تـــعـــاون 
ــــــــــجــــــــــهــــــــــات  ال

الــحــكــومــيــة
مـــعـــكـــم 

باإلضافة والمطار  والفنادق  المدينة 
إلــــى حــجــم الــتــســهــيــالت والــخــدمــات
الكبيرة من مواقف السيارات وقربها

من صالة المعرض.

متابعة - محمد العشري:

ُيــعــتــبــر جــنــاح مــجــوهــرات الــمــاجــد مــعــرضــاً داخـــل مــعــرض 
من  سقفه  تحت  يضمه  بما  والــســاعــات  للمجوهرات  الــدوحــة 
جميع  تحاكي  والــتــي  المتنوعة،  اإلبــداعــيــة  الــمــاركــات  مــن  الكثير 
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــمــاجــد  أحــمــد  الــســيــد  عــلــيــه  أكـــد  مــا  وهـــذا  األذواق، 
مجوهرات الماجد، وعلى مسؤولية جناح الماجد في دعم معرض الدوحة 
العالمية  إلــى  لــلــوصــول  نسخة   ١٤ الـــ  مـــدار  عــلــى  والــمــجــوهــرات  لــلــســاعــات 
هللا  والحمد  األطــروحــات  وأفضل  أروع  طــرح  على  نحرص  ولهذا  والتميز 
أهم  مــن  جعله  فــي  المشاركين  وكــبــار  الماجد  مجوهرات  نحن  استطعنا 
على  ذلــك  وانعكس  والــمــجــوهــرات،  الــســاعــات  فــي  المتخصصة  الــمــعــارض 

تنظيمه  أن  كما  العالمية،  الشركات  عليها  تحرص  التي  المشاركات  حجم 
من  لقربه  نظراً  لنجاحه  كبيراً  مقوماً  ُيمثل  الجديد  المعارض  مركز  في 
به  الموجودة  التسهيالت  حجم  أن  كما  والمطار،  والفنادق  المدينة  مركز 

نشاطاته. ويدعم  كبير 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة  الرابعة  الــدورة  ويضيف:«في 
عالماته  ومــن  المعرض  ركــائــز  أهــم  أحــد  الماجد  جناح  ُيعتبر  والــســاعــات 
ليضم  األبية  وقالعها  القطرية  البيئة  من  المستوحى  بتصميمه  الفارقة 

واللؤلؤ  الفخمة  والساعات  النفيسة  المجوهرات  محتواه  في 
الطبيعي الذي يشتهر به أوالد المهدي ويحرص رواد المعرض 
الموجة  خطوط  إليه  وصلت  ما  آخر  على  لالطالع  ارتياده  على 

والمجوهرات». بالساعات  العالمية 



متابعة - محمد العشري:

واحد من القالئل الذين يُشار إليهم 
بــالــعــيــن الــخــبــيــرة فـــي مــجــال الــلــؤلــؤ 
وعندما  الخليج،  منطقة  في  خاصة 
يتحّدث المرء عن أبيه أو جده يكون 
يكون  وعــنــدمــا  متعة،  الــحــديــث  لــهــذا 
هذا الجد أو الوالد في مكانة السيدين 
عــلــي بــن مــحــمــد الــمــاجــد، أو مهدي 
الحديث  متعة  فــإن  الماجد،  علي  بن 
تزداد. ذلك أن السيدين علي ومهدي 
في  اللؤلؤ  تّجار  وكبار  رواد  من  هما 
من  األول  النصف  خــالل  قطر  دولــة 

القرن الماضي. 
مهدي  محمد  السيد  يقول   

الماجد - نائب رئيس مجلس 
الماجد:  مجوهرات  إدارة 
إن جده السيد علي الماجد 
اللؤلؤ  تــجــارة  فــي  انــخــرط 
كــطــواش وكــانــت لــه جــرأة 
غـــيـــر مــــعــــهــــودة فــــي هـــذا 

شهرة  أكسبه  ما  النشاط 
المنطقة  فـــي  واســـعـــة 

بـــكـــامـــلـــهـــا، فــكــانــت 
نــــظــــرتــــه ثـــاقـــبـــة 

ــــــــألمــــــــور مـــا  ل
كثيراً  جعل 

مـــــــــــــــــــــن 

ــلــجــأون إلـــيـــه. لـــم يكن  الــغــواصــيــن ي
يكتفى بإنتاج غواصين قطر إنما كان 
الكثير  ويــتــابــع  البحرين  إلــى  يسافر 
من اللؤلؤ هناك ثم منها إلى بومباي 
وكــان  بضاعته  لتصريف  الــهــنــد  فــي 
«الجــتــمــاعــات  مــقــر  بــمــثــابــة  مجلسه 

الطواويش».
 ويـــواصـــل الــســيــد مــحــمــد الــمــاجــد 
السيد/  والــده  عن  فيتحّدث  ذكرياته 
إلى  انضم  الــذي  الماجد  علي  مهدي 
نسبياً  مبكر  عــمــر  فــي  والــــده  نــشــاط 

وكـــان الــســاعــد األيــمــن لـــه، كــمــا أخــذ 
والمغامرة  الــجــرأة  فــي  صفاته  عنه 
وكــثــرة األســـفـــار، واألكـــثـــر مــن ذلــك 
اللؤلؤ  فــي  كبيرة  خــبــرة  اكتسب  أنــه 
وظل  واألســعــار.  الكريمة  واألحــجــار 
عــلــى حــبــه وتــمــســكــه بهذه  مــحــافــظــاً 
الـــتـــجـــارة حـــتـــى فـــي أكـــثـــر األوقـــــات 
من  األربعينيات  عقد  خالل  صعوبة، 
الكساد  حدث  عندما  الماضي  القرن 
الطبيعي  الــلــؤلــؤ  تــجــارة  فــي  الــكــبــيــر 
بسبب الحرب العالمية الثانية وظهور 
الــلــؤلــؤ الـــزراعـــي، ويــضــيــف: فــي تلك 
األيام الصعبة افتتح الوالد أول محل 
لــبــيــع وشــــــراء الــمــجــوهــرات 
فــــي قـــطـــر أطـــلـــق عــلــيــه 
اســــــــــم «مــــــجــــــوهــــــرات 
الـــمـــاجـــد» وفـــــي بـــدايـــة 
تم  حيت  الستينيات  عقد 
كتب  التجاري  السجل  تأسيس 
الــمــاجــد  مـــجـــوهـــرات  أن 
عشرين  قبل  قائمه  كانت 

من بداية التسجيل.  عاماً 

عائلة  تتوارثها  األجداد  تجارة 
الماجد

 عــنــدمــا عـــم الــخــيــر دولـــة 
السبعينيات،  بــدايــة  فــي  قــطــر 
ويقول:  الماجد  محمد  يتابع 
والـــــده  ــــجــــارة  ت إن 
أيضاً  توّسعت 

فــشــمــلــت الــمــجــوهــرات والـــعـــقـــارات، 
وكـــثـــرت أســـفـــاره إلـــى الــهــنــد، لــنــدن 
العلنية  الـــمـــزادات  لــحــضــور  وبــاريــس 
يستطيع  مــا  يــشــتــري  أن  اعــتــاد  الــتــي 
مـــن الــلــؤلــؤ والــمــجــوهــرات وشــمــلــت 
بيروت وإيطاليا للشراء  زياراته أيضاً 
صياغة  في  فانخرط  جنيف  في  أما 

المجوهرات. 
أن  رغــــــم  ويــــضــــيــــف:   

أشغال  له  كانت  الماجد  مهدي  الوالد 
لم  للؤلؤ  عشقه  لكن  أخـــرى،  كثيرة 
إن  يقول  كــان  أنــه  حتى  يوصف  يكن 

أبغض شيء إلى قلبه هو أن يضطر 
اللؤلؤ،  من  حّبات  بيع  إلى 

يحب  فــكــان 
اقــتــنــاء 

الــلــؤلــؤ ولــيــس بــيــعــه، وعــنــدمــا تــوفــي 
إلـــى رحــمــة اهللا تـــرك ثـــروة ضخمة 
محمد  وأضــاف  الطبيعي،  اللؤلؤ  من 
المهنة  شــغــف  أخـــذ  الــــذي  الــمــاجــد، 
مـــن والـــــــده، أن 

لكي  الــلــؤلــؤ  ثــقــافــة  نــشــر  هــي  مهمته 
نحمي هذا التراث الهام الذي اشتهرنا 
ـــزمـــان خــاصــة أنــنــا  بـــه مــنــذ قــديــم ال
المهنة  بهذه  ارتبطنا  الماجد  كعائلة 
تقاليدها  عــلــى  نــحــافــظ  أن  ونــحــاول 
مهنة  تكون  وهــكــذا  بها.  عرفنا  التي 
تتوارثها  الماجد  بعائلة  لصيقة  اللؤلؤ 
األجـــيـــال جــيــالً بــعــد جــيــل وهـــي لهم 

مهنة لها ثقافة وتقاليد. 

فما  السنوات  تعاقب  من  تولد  الخبرات 
بالنا إذا أضفنا عامل الوراثة ..

 يــقــول الــســيــد مــحــمــد الــمــاجــد إنــه 
منذ  والمجوهرات  باللؤلؤ  حباً  شغف 
نــعــومــة أضــــفــــاره مــنــذ كــــان صــغــيــراً 
يستمع إلى أبيه وأجــداده، إذ لم يكن 
عــلــى أبيه  االهــتــمــام بــالــلــؤلــؤ قـــاصـــراً 
شمل  أيضاً  وإنما  الماجد  علي  وجــده 
جـــده مــن نــاحــيــة أمـــه الــســيــد محمد 
أحد  أيضاً  كان  الــذي  جمال  بن  جــواد 
أشــهــر الــطــواويــش فــي قــطــر. ويــقــول 
مــحــمــد الــمــاجــد ضـــاحـــكـــاً: «جــيــنــات 
عن  ورثتها  والمجوهرات  اللؤلؤ  حب 
 ،» واألم  األب  نــاحــيــة  مــن  أجـــــدادي 
ويضيف: حب العمل في هذا المجال 
يـــســـري فـــي دمــائــنــا ومــــع ذلــــك فــإن 
أخـــرى منها أن الــوالــد  هــنــاك أســبــابــاً 
أوصـــانـــا بــالــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــتــراث 
الــذي هو تــراث الــوطــن، ونحن نقول 
من  الـــلـــؤلـــؤ  مــحــبــة  إن   :

محبة الوطن.

ورث عن أجداده سر اإلبداع .. محمد الماجد:

اللؤلؤ الطبيعي في جناح مجوهرات الماجد متميز ونادراللؤلؤ الطبيعي في جناح مجوهرات الماجد متميز ونادر
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ــــات جـــــديـــــدة مــذهــلــة ــــارك ــــم ل ــــــداً  ــــــواج ـــــعـــــام ســـيـــشـــهـــد ت ــــــذا ال ــــرات ه ــــجــــوه ــــم ــــرض ال ــــع ــــد: م ــــاج ــــم ـــل ال  جـــمـــي

متابعة - محمد العشري:

عريقاً  تاريخاً  الماجد  مجوهرات  تمتلك 
لماركات  طرحها  خــالل  من  اإلنــجــازات  من 
إبـــداعـــيـــة تــعــد مـــن أهــــم أطــــروحــــات عــالــم 
الــمــجــوهــرات والــســاعــات ويــشــهــد عــلــى هــذا 
عمر مــعــرض الــدوحــة  تــاريــخ مــن ١٤ عــامــاً 
ومجوهرات  ال  ولم  والساعات  للمجوهرات 
الماجد تمتلك أكثر من ٧٠ عاماً من الخبرات 
والــــتــــي تـــرجـــمـــت مــــن خـــــالل مــعــروضــاتــهــا 
حيث  واللؤلؤ  والهدايا  التحف  من  الثمينة 
كــانــت بـــدايـــة مـــع الــجــد الــخــبــيــر الــســيــد/ 
بالشجاعة  تميز  الــذي  الماجد،  مهدي 
والــجــرأة فــي اقــتــحــام عــالــم األعــمــال، 
صــقــلــهــا بــطــمــوح فـــريـــد وحــــب غــامــر 
تتوارث  عائلة  النفيسة.  وآللئه  للبحر 
في  والــتــحــدي  بــاإلبــداع  وتمتاز  النجاح 
عـــالـــم الـــســـاعـــات والـــمـــجـــوهـــرات. يــقــوم 
الثقة  مــن  قــويــة  جــســور  بــنــاء  على  نجاحها 
مــع الــشــركــاء والــعــمــالء على حــد ســـواء، مع 
بحماس  الراقية،  بالجودة  الدائم  االلــتــزام 

يقود إلى محطات التميز والريادة. 
ولنتعرف أكثر كان اللقاء مع السيد/ جميل 
على استعداداتهم للمشاركة  الماجد لنتعرف 
في معرض الدوحة الرابع عشر للمجوهرات 

والساعات:
ڈ يتميز جناح مجوهرات الماجد بالطابع 
الفريد من الديكورات األقرب إلى التراثية ..
فهل هذا العام سيشهد تحت سقفه تنافساً 
بين العالمات سواء على مستوى البيع  إبداعياً 
أو أسلوب العرض ونوعية وحجم ومستوى 

المجوهرات المعروضة؟.
نقدمها  التي  رسالتنا  هللا  الحمد   -
من خالل جناحنا بسماته القطرية 
الجميع  جــعــلــت  الــــخــــارج،  مـــن 
خير  بــأنــه  لــنــا  يشهد 
للعمارة  ممثل 
الــقــطــربــيــة 
التقليدية، 
فــــنــــحــــن 
مــن هذا 
الـــوطـــن 
ونحن 

مـــتـــجـــذرون بـــه وبـــتـــراثـــه وأردنـــــــا أن تــكــون 
مــظــلــتــنــا الــخــاصــة لــكــل الـــشـــركـــات الــعــارضــة 
ومضيافة.  شــرقــيــة  الــطــبــاع،  محلية  مظلة 
وهذا ما يمليه علينا تاريخنا وتراثنا العظيم. 
بعض  الخارجي  الشكل  إلــى  العام  هــذا  أضفنا 
التعديالت لنضفي على الجناح لمسة جمالية 
جـــديـــدة، كــمــا أحــدثــنــا بــعــض الــتــغــيــيــرات في 
أماكن  استحداث  أجل  من  الداخلي  التصميم 
جـــديـــدة لــعــارضــيــن جـــــدد، لـــم نــتــمــكــن من 
استيعابهم سابقاً ..... نوعية وحجم ومستوى 
المعروضات من المجوهرات والساعات لهذا 
العام هي األضخم مقارنة بالسنوات الماضية 
وهذا بديهي ويسير موازياً مع تقدم وازدهار 
شــركــة مــجــوهــرات الــمــاجــد . لــو تحدثنا عن 
مستوى المبيعات في السنوات الماضية كانت 
ممتازة، ونتطلع إلى تحقيق نفس النجاح هذه 
الــســنــة، ولــذلــك حــرصــنــا عــلــى أن نــقــدم هــذا 
العام للزبائن والــزوار باقة من المعروضات 
المتنوعة ترضي جميع األذواق واالحتياجات.

ڈ في كل عام يفاجئنا جناح مجوهرات 
الماجد بكل ما هو جديد من حيث التقنية 

الفنية الجديدة التي تضيف غنى 
هو  فما  التشكيلة...  على  وثــراًء 

جديدكم هذا العام؟
- خصصنا لمعرض الدوحة 
هذا العام تشكيلة رائعة ونادرة 

مــــــن األحـــــــجـــــــار الـــثـــمـــيـــنـــة 
التي  التصميم  والــدقــيــقــة 

تر  لم  تحفاً  منها  جعلت 
العين مثلها من قبل.
بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

شـــركـــات جــديــدة 
انضمت  جــديــدة 

إلـــــى قــائــمــة 
الـــــــــــوكـــــــــــالء 
والعارضين 

لـــهـــذا الـــعـــام، 
وهـــــــــــــــــــي عـــــلـــــى 

مــســتــوى عــــال من 
يميزنا  مــا  الــفــخــامــة. 

أيـــضـــاً هـــذا الـــعـــام وفـــرة 
الساعات الدقيقة النادرة، 

ذات اإلصدارات المحدودة 
لعشاق التميز والتفرد.

تضعها  التي  الشروط  ما  ڈ 
مـــجـــوهـــرات الـــمـــاجـــد النــتــقــاء 

وتروج  سقفها  تحت  تحتضنها  التي  األسماء 
لها تجارياً تحت اسمها؟

كنا  ســواء  صعبة  نحددها  التي  الــشــروط   -
نتعامل مع ماركات من أمريكا، أوروبا، أو أي 
منطقة حول العالم وهي أوال: مستوى الجودة 
والنوعية وهو الشرط األساسي واألهــم، هذا 
عنصر أساسي للنجاح واالستمرارية والعراقة. 
للمصنعين، فهناك  ثانياً: نحن أوفياء جداً 
مصانع تنتج لنا المصوغات الخاصة بنا دون 
غيرنا فــي إيــطــالــيــا، وفــرنــســا وســويــســرا منذ 
أكثر من ستين عاماً، ولنا تاريخ من التعاون 

والتفاهم بيننا ال ريب فيه. 
لنا  تــنــتــج  أصــبــحــت  جــديــدة  دور  وهــنــاك 
أيـــضـــاً، وتـــبـــث روحـــــاً جـــديـــدة فـــي الــمــنــتــج، 
لمواكبة الحداثة وإيصال كل جديد إلى السوق 
عنصر  لــديــهــم  يــتــوفــر  أن  شــــرط  الــقــطــري 
الفخامة المطلقة والنوعية الراقية. البد من 
لمواكبة  مظلتنا  تحت  جــديــدة  أســمــاء  إدراج 
الساعات  مــن  تشكيالتنا  وإلغــنــاء  جــديــد  كــل 
لكل  المناسب  المنتج  وتوفير  والمجوهرات 

ذوق.
مــن  تــــســــتــــفــــيــــدون  مــــــــــاذا  ڈ 
ـــتـــي  الـــــمـــــعـــــارض الــــعــــالــــمــــيــــة ال
تـــزورونـــهـــا عــلــى مــســتــوى قــوة 

العرض والتنظيم؟
- الـــمـــعـــارض الـــتـــي نـــزورهـــا 
أنحاء  ومختلف  أوروبـــا  فــي 
الــعــالــم مــخــصــصــة لــلــتــجــار 
ومن خاللها نتعرف على 
مــورديــن جــدد. ونحن 
هــــنــــا فــــــي جـــنـــاحـــنـــا 
بــمــعــرض الــدوحــة 
نــــقــــدم لـــلـــزبـــائـــن 
عصارة  ــــزوار  وال
مــــــــعــــــــروضــــــــات 
الــــــــــمــــــــــعــــــــــارض 

العالمية.
العالمات  أي  ڈ 
ــتــجــاريــة تــحــرص  ال
مـــجـــوهـــرات الــمــاجــد 
بطريقة  عــرضــهــا  عــلــى 
وهــــل   . وأقـــــــــــــوى.  أبــــــــــرز 
صارمة  شروط  من  هناك 
الــشــركــات  عليكم  تفرضها 

التي تمثلونها في قطر؟
شــــركــــات  هـــــنـــــاك  طــــبــــعــــا   -

العالم  مستوى  على  عريضة  وأســمــاء  كبرى 
أجــــمــــع تـــحـــظـــى بـــمـــكـــانـــة أوفـــــــر مــــن حــيــث 
الــمــســاحــة خــاصــة أن لــهــذه الــشــركــات كمية 
عن  تميزها  المعروضات  مــن  وأثــمــن  أكبر 
والمكان  الحجم  تستوجب  وبالتالي  غيرها، 
المناسبين. ليس هناك من شروط صارمة، 
ونحن  األعــمــال  ومنطلق  منطق  فالتفاهم 
نعالج هذا الموضوع من بداياته، ونعطي لكل 
شركة حقها في المكان والمساحة المناسبة.

ڈ مــقــارنــة ثــقــافــة الــمــســتــهــلــك الــقــطــري 
الفرق  ما  أي  األخـــرى..  للجنسيات  بالنسبة 
األخرى  والجاليات  القطري  المستهلك  بين 

في األذواق التي ُيقبلون عليها؟
- مثلما ذكرت فالتقارب اليوم في األذواق 
العادي  المستهلك  بين  الفروق  لتالشي  أدى 
الغربية  األذواق  مع  أما  العربية،  والجاليات 
القول  فنستطيع  الــتــشــابــه.  خلقت  فالعولمة 
دون  والمجوهرات  الساعات  في  األذواق  أن 
الذهب بين دول الخليج وباقي الدول العربية 
وسبب  شــديــد.  وتــقــارب  طفيفة  فـــروق  فــي 
استبعادنا للذهب أن له مذهباً آخر حيث قد 
يتم صناعة أشياء خاصة للذوق القطري. فما 
يثير اإلعجاب في قطر قد يثير اإلعجاب في 
رغم  أمريكا  مثل  العالم  من  األخــرى  الجهة 
االتجاه  ألن  تماماً  مؤكدة  قاعدة  ليست  أنها 
األوروبي يميل لطابع أكثر هدوءاً وصغراً في 

اختيار األحجار. 
ڈ هل يزداد شغف عاشقات المجوهرات 

عن كل عام بمرور الوقت بالمعرض؟
من  يعد  المعرض  أن  ذكرنا  فكما  نعم،   -
على  األذواق  كل  تحتها  تجتمع  التي  األماكن 
فهو  للشركات  فرصة  يمثل  فكما  اختالفها، 
لمختلف  يــتــعــرض  بـــأن  للمستهلك  فــرصــة 
الــمــعــروضــات ويـــــزداد بــذلــك مــعــرفــتــه بها 

شرائها.  وفرص 
خــاصــة أن الــجــيــل الــصــاعــد والــمــتــعــرض 
من  زادت  بـــدورهـــا  الــتــي  اإلعـــــالم  لــوســائــل 
بــت بين  إطــالعــه ومــعــلــومــاتــه وبــالــتــالــي قــرَّ
األذواق فجمعت بين الذوق الشرقي وتأثرت 
تميل  األذواق  وأصبحت  األوروبـــي  بالطراز 
للنعومة. وهو يالئم المرأة اليوم في لباسها 
يميل  الــذي  الحديث  اتجاهها  وفــي  وذوقــهــا 
كما  الــســابــق.  مــن  أكــثــر  والــنــعــومــة  للبساطة 
فيجد  نفسها،  الصناعة  طبيعة  على  ذلك  أثر 
ارتياحاً  األوروبـــي  والمصنع  المصمم  الــيــوم 

نتيجة لهذا التقارب.

مجوهرات الماجد تثري السوق القطري بأحدث اإلبداعات 
داعم كبير لمعرض الدوحة للمجوهرات...

و رر عع
بالجو الدائم  االللــتــزام 
يقودود إلى ممحطات التم
وللنتعرفف أكثر كان ال
اس على  لنتععرف  الماججد 
في ممعرضض الدوحة الر

والسااعات:
جناح مجمجوه ڈ يتميز يتميز
فالفالفريد منالف الديكورات ات ا
فهل هذاا العام سيشه
بينن العالمات س إبداعياً 

م

لوبأو أسلوب العرض ونو أ أو
المجوهرات المعر
هللا الحمد  -
من خالل جن
الــــخــ مـــن 
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ــــــالت جـــديـــدة ــــــودي ـــــعـــــام بــــمــــاركــــات وم ــــــذا ال ــــعــــدت ه ــــــاء اســــت ــــــزرق ــــمــــاســــة ال ال

ونحن بدورنا أضفنا ماركة جديدة وهي 
:CHRISTIAN BERNARD وأعتقد أنها 

ستكون إضافة جديدة لماركاتنا المتميزة.
للساعات  الــمــاســة  أن  الــعــمــادي  وأضــــاف 
والمجوهرات ستشارك كالعادة بجناح مميز 
وســــوف تــقــوم بــتــجــديــدات فـــي الــديــكــورات 
الــخــارجــيــة حــتــى نــخــرج عـــن الــشــكــل الــعــام 
الــتــقــلــيــدي إلـــــى الـــتـــجـــديـــد والـــتـــطـــويـــر هـــذا 
الــدورة  لهذه  استعداداتنا  أن  إلــى  باإلضافة 
بـــدأت مــنــذ شــهــور طــويــلــة حــيــث طلبنا من 
جديدة  موديالت  تصنيع  المصنعة  الشركات 
ألول مــــرة ســتــقــوم بــعــرضــهــا فـــي الـــــدورة 
الــحــالــيــة لــمــعــرض الــــدوحــــة لــلــمــجــوهــرات 
والـــســـاعـــات، خــاصــة أنــنــا نــمــثــل الــعــديــد من 
حــازت  والــتــي  المتميزة  العالمية  الــمــاركــات 
على  يحرصون  الذين  عمالئنا  إعجاب  على 

اقتناء مجوهرات الماسة الزرقاء.
وأوضح العمادي أن النجاحات التي وصل 
إليها معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
تزداد  الثقة  جعلت  الماضية  السنوات  خالل 
وكذلك  والمصّنعة  العارضة  الشركات  عند 
النجاح  مناخ  إن  القول  يمكن  وعليه  الـــزوار 
األولى  بالدرجة  يعود  المعرض  وّفــره  الــذي 
احتضنته  الــتــي  الــدولــة  ورعــايــة  اهتمام  إلــى 

منذ الدورة األولى.
وبالتالي أصبح الزوار أو العمالء ينتظرون 
هـــذا الــمــعــرض ســنــويــاً لــمــشــاهــدة الــمــاركــات 
نوعية  هناك  أن  خصوصاً  الثمينة،  والقطع 
مـــن الـــزبـــائـــن تــحــرص عــلــى اقــتــنــاء الــقــطــع 

الثمينة والماركات الشهيرة.
ـــزوار  وأشــــار الــعــمــادي إلـــى أن جــمــهــور ال
ــــــمــــــاً مـــــع مـــــعـــــرض الـــــدوحـــــة  ـــفـــاعـــل دائ ـــت ي
للمجوهرات والساعات فكل عام نالحظ أن 
زيارة  على  الــزوار  من  شديداً  حرصاً  هناك 
المتميزة.  المعروضات  لمشاهدة  المعرض 
حــالــة  يــصــنــع  أن  اســتــطــاع  الــمــعــرض  أن  إذ 
خاصة وفريدة من التفاعل مع الزوار وهذا 
في حد ذاته يعتبر قمة النجاح والتفوق أيضاً 
القطري  الجمهور  أن  الــمــعــرض  يــؤكــد  كما 
ذّواق بــطــبــعــه لــكــل مـــا هـــو جــديــد وحــديــث 
فــي عــالــم الــســاعــات والــمــجــوهــرات ويسعى 
لذلك  والــراقــيــة،  الثمينة  القطع  اقــتــنــاء  إلــى 

يثبت  أن  الــــدوحــــة  مـــعـــرض  اســـتـــطـــاع  كــلــه 
هذا  ومن  القطري  السوق  في  بقوة  أقدامه 
مبهراً  المنطلق نتوقع للدورة الحالية نجاحاً 
الــدوحــة  مــعــرض  نــجــاحــات  سلسلة  لتكتمل 

من  المزيد  إلى  والساعات  للمجوهرات 
التقدم والتطور كل عام.

ونـــــــــّوه الــــعــــمــــادي إلــــــى أن 
الدوحة  معرض  نجاحات 

والــســاعــات  للمجوهرات 
تــــكــــمــــن فــــــي أمــــريــــن 

هــامــيــن هــمــا جــذب 
العالمية،  الــمــاركــات 

الشديد  الــحــرص  فــضــالً 
مـــــــن أصـــــحـــــابـــــهـــــا عـــلـــى 
الــمــشــاركــة ســنــويــاً، األمـــر 
الــثــانــي الــتــفــاعــل الــســنــوي 

الــــــــــــــذي يـــــحـــــظـــــى بـــه 
الـــمـــعـــرض مــــن قــبــل 
الـــــزوار وأعــتــقــد أن 
ذلــــك أهــــم عــوامــل 

النجاح في هذا الشأن.

سنشارك بتشكيلة رائعة من الماركات العالمية
أحمد العمادي:

ديـــدة

متابعة - محمد السيد محمد:

التي  الشركات  من  والمجوهرات  للساعات  الزرقاء  الماسة  تُعتبر 
تحرص على التواجد كل عام والمشاركة الفّعالة في معرض الدوحة 
تمثلها  التي  والموديالت  الماركات  تعرض  حيث  والساعات  للمجوهرات 

في قطر.
وحول الدورة الـ ١٤ من المعرض أكد السيد أحمد العمادي المدير العام لـ الماسة 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  أن  والمجوهرات  للساعات  الزرقاء 
من  وذلــك  السابقة،  األعــوام  من  وأقــوى  أفضل  تأكيد  بكل  سيكون   ١٤ الـــ  الــدورة 

منطلق أنه اكتسب خبرات متراكمة طيلة األعوام الماضية، فضالً عن أن الشركات 
المصّنعة تزداد كل عام حرصاً على المشاركة من خالل الشركات المحلية، األمر 
للشك أن المعرض يسير في الطريق الصحيح، كل  الذي يؤكد بما ال يدع مجاالً 
الماركات  وأيــضــاً  والتنظيم  اإلعـــداد  حيث  من  أفضل  الـــدورة  هــذه  سيجعل  ذلــك 
ماركات  عرض  على  تحرص  الشركات  أن  خصوصاً  ستعرض  التي  والموديالت 

الدوحة  معرض  لرصيد  ُيضاف  وهــذا  مرة  ألول  جديدة  وموديالت 
للمجوهرات والساعات الذي استطاع بحسن تنظيمه وتميزه أن يأتي 
تسر  التي  والــراقــيــة  الرائعة  والــمــوديــالت  الــمــاركــات  مــن  الــزخــم  بهذا 

الناظرين إليها.

يثبت  أن  دوحــــة 
هذا  ومن  قطري 
مبهراً  حالية نجاحاً 
الــدوحــة  مــعــرض  ت

من  المزيد  إلى  ت 
عام.

دي إلــــــى أن 
الدوحة  ض 
والــســاعــات

أ

ويسعى 
لذلك  والــراقــيــة، 

ن فــــــي
هــامــيــن هــم
الــمــاركــات
الــح فــضــالً 
مـــــــن أص

الــمــشــ
الــثــا
الــ

النجاح ف

ة 
لــســاعــات 

ي أمــــريــــن 
ــمــا جــذب 
العالمية،  ت 

الشديد  الــحــرص 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا عـــلـــى 
شــاركــة ســنــويــاً، األمـــر 
ثــانــي الــتــفــاعــل الــســنــوي 

لــــــــــــــذي يـــــحـــــظـــــى بـــه 
الـــمـــعـــرض مــــن قــبــل 
الـــــزوار وأعــتــقــد أن 
ذلــــك أهــــم عــوامــل 

النجاح في هذا الشأن.

ـــة ـــي ـــعـــال ــــــات ومـــــــوديـــــــالت مـــــشـــــهـــــوداً لــــهــــا بـــــالـــــجـــــودة ال ــــــارك ـــل م ـــث ـــم نــــحــــن ن
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الجابر للساعات والمجوهرات تلبي رغبات زبائنها الكرامالجابر للساعات والمجوهرات تلبي رغبات زبائنها الكرام
ً استعدت مبكرا

ـــــرة م ألول  تــــــعــــــرض  جـــــنـــــاحـــــنـــــا  فــــــــي  جــــــــديــــــــدة  ــــــــــالت  ومــــــــــودي مـــــــــاركـــــــــات  الـــــــجـــــــابـــــــر:  ـــــي  ـــــل ع
محمد: السيد  - محمد  متابعة 

اســــتــــطــــاعــــت الــــجــــابــــر لـــلـــســـاعـــات 
مــكــانــة  تـــحـــقـــق  أن  والــــمــــجــــوهــــرات 
رفــيــعــة فــي الــســوق الــمــحــلــي الــفــاعــلــة 
وكــــســــب ثــــقــــة الــــعــــمــــالء مـــــن خــــالل 
مــصــداقــيــتــهــا الــعــالــيــة وقــدرتــهــا على 
ــبــات الــــزبــــائــــن، كــمــا  تــحــقــيــق مــتــطــل
ــحــافــظ عــلــى مــعــايــيــر الــجــودة  أنــهــا تُ
والــكــفــاءة واالنــتــقــائــيــة، وعــــّززت كل 
هـــذا بــــدفء االســتــقــبــال والــنــصــيــحــة 

للزبائن. الصادقة 
وهـــي أيــضــاً تُـــشـــارك فــي مــعــرض 
الــــدوحــــة لـــلـــمـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 
تستعد  ودائــمــاً  األولــى  انطالقته  منذ 
لـــه اســـتـــعـــدادات خـــاصـــة، وأصــبــحــت 

التي  الــشــركــات  مــن 
بفاعلية. تُشارك 

علي  الــســيــد  وقــــال 
مجلس  رئيس  الجابر 
للساعات  الجابر  إدارة 
أن  والــــــمــــــجــــــوهــــــرات 
اســــتــــعــــداداتــــنــــا بـــــدأت 
مـــــبـــــكـــــراً مــــــن خــــالل 
زيـــــــــــاراتـــــــــــنـــــــــــا إلـــــــى 
العالمية  الــمــعــارض 

المتخصصة كل عام، خاصة معرض 
بازل الدولي للساعات والمجوهرات، 
الماركات  من  المزيد  على  وتعرفنا 
والـــــمـــــوديـــــالت، لـــقـــد ســعــيــنــا خـــالل 
من  عــدٍد  جلب  إلــى  الماضية  الفترة 
في  بعرضها  سنقوم  التي  الماركات 
الدوحة. بمعرض  مرة  ألول  جناحنا 

ــــادة  وأضــــــاف الـــجـــابـــر: نــتــوقــع زي
اإلقـــبـــال عــلــى مــعــرض الـــدوحـــة في 
استطاع  حيث  عشرة،  الرابعة  نسخته 
يقنع  أن  الــمــاضــيــة  الـــســـنـــوات  خــــالل 
الــجــمــيــع بــمــا يــعــرضــه مـــن ســاعــات 

ومجوهرات تلبي أذواق الزّوار.
وجـــــــــنـــــــــاح 

حسن  عند  سيكون  للساعات  الجابر 
ـــذيـــن اعــــتــــادوا عــلــى  ظـــن عــمــالئــنــا ال
تشكيلة  نــعــرض  حيث  مــنــه،  الــتــســوق 
واســعــة مــن الــســاعــات والــمــجــوهــرات 

إعـــجـــابـــهـــم،  ـــحـــوز  ت أن  ـــى  أتـــمـــّن
جميع  معنا  ســيــشــارك  كــذلــك 
ـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة الــتــي  ال
نــمــّثــلــهــا فــي قــطــر، خــاصــة 
أن هــنــاك إقــبــاالً وحــرصــاً 
على  الـــشـــركـــات  تــلــك  مـــن 
الـــتـــواجـــد مــعــنــا نــظــرا لــمــاً 
لــمــســتــه خـــــالل الـــــــدورات 
الــســابــقــة مـــن نــجــاحــات 

المعرض، حيث إنها تحرص على أن 
زّوار  الطــالع  لديها  جديد  بكل  تأتي 
حد  في  وهذا  عليه،  الدوحة  معرض 
للمعرض.  نــجــاح  شــهــادة  يمثل  ذاتـــه 
وتشارك  تنتقل  دائماً  الشركات  فهذه 
فـــي الـــمـــعـــارض الـــنـــاجـــحـــة، كــمــا أن 
مـــعـــظـــم هـــــذه الــــشــــركــــات أصــبــحــت 

الحضور. على  حريصة 
ــــــــدوحــــــــة  ال مــــــــعــــــــرض  أن  إذ 
أن  استطاع  والــســاعــات  للمجوهرات 
المحليين  التجار  ســواء  الجميع  يقنع 
العالمية  الــشــركــات  وأيــضــاً  والـــــزّوار 
الــســاعــات  منظومة  يمثلون  وهـــؤالء 
المتتالية  بــنــجــاحــاتــه  والــمــجــوهــرات 

والمتصاعدة.
: أتوقع المزيد  ومضى الجابر قائالً
الدوحة  لمعرض  والتألق  النجاح  من 
ـــه الــرابــعــة عــشــرة، خاصة  فــي دورت
شهور  منذ  لــه  االســتــعــداد  بــدأنــا  أننا 
ــلــة، تــمــكــنــا خــاللــهــا مـــن جلب  طــوي
والموديالت  الماركات  من  الجديد 
كـــافـــة  تــــرضــــي  أن  أتـــمـــنـــى  ــــتــــي  ال
بــأن  يــقــيــن  عــلــى  ونــحــن  األذواق، 
العالية  بالجودة  يمتاز  نعرضه  ما 
في  المستخدمة  المواد  حيث  من 

خالل  من  وذلك  الراقية،  التصاميم 
 ٥٠ من  أكثر  إلــى  تمتد  التي  خبراتنا 
فأصبحنا  القطري،  السوق  في  عاماً 

يــــريــــده  مـــــا  ــــعــــرف  ن اهللا  بـــفـــضـــل 
الــعــمــالء، وبــالــتــالــي تـــولـــدت ثقة 

كبيرة بيننا وبين الزبائن والتي 
بكل تأكيد أدت إلى 

اســــتــــمــــرارنــــا فــي 
الــســوق الــقــطــري 
وشــجــعــتــنــا عــلــى 

ــتــاح الــعــديــد من  افــت
ـــمـــنـــتـــشـــرة فــي  الــــــفــــــروع ال
كــافــة أنــحــاء الــدوحــة، وفي 
دائماً  نضع  فنحن  الــمــوالت 
تـــطـــلـــعـــات الـــــزبـــــائـــــن فــي 

أولوياتنا. مقدمة 
حديثه  الجابر  واختتم 

نجاحاً  أتــوقــع  إنــنــي   : قــائــالً
ـــــــدورة مــن  بــــاهــــراً لـــهـــذه ال

معرض الدوحة للمجوهرات 
والــــســــاعــــات، خـــاصـــة بـــعـــد أن 

من  جـــدارتـــه  يــثــبــت  أن  اســتــطــاع 
حــيــث اإلعــــداد والــتــنــظــيــم، وجــذب 
بكل  والـــتـــي  الــعــالــمــيــة  الـــمـــاركـــات 

المعرض. أجنحة  تثري  تأكيد 

جـــــنـــ ي 
خالل  من  وذلك  ة، 
٥٠ من  أكثر  إلــى  تد 
فأصبحنا  القطري، 

يــــريــــده  مـــــا  ـعــــرف 
ــتــالــي تـــولـــدت ثقة 

بين الزبائن والتي 
إلى  ت

 فــي 
طــري 
عــلــى 

عــديــد من 
ـــمـــنـــتـــشـــرة فــي   ال
حــاء الــدوحــة، وفي 
دائماً  نضع  فنحن 
الـــــزبـــــائـــــن فــي  ات

أولوياتنا.
حديثه  الجابر  تتم 

نجاحاً  أتــوقــع  إنــنــي  :
م

ـــــــدورة مــن  راً لـــهـــذه ال
ض الدوحة للمجوهرات 

ســــاعــــات، خـــاصـــة بـــعـــد أن 
من  جـــدارتـــه  يــثــبــت  أن  ــطــاع 

اإلعــــداد والــتــنــظــيــم، وجــذب  ــث
بكل  والـــتـــي  الــعــالــمــيــة  مـــاركـــات 

المعرض. أجنحة  تثري  كيد 

 وأصــبــحــت 
التي كــات

زوار.
ح

الجابر
ظـــن ع
الــتــســوق

واســعــة م
ّن أ الــشــركــ مــن 

بفاع تُشارك 
الــســيــد وقــــال 
م رئيس  الجابر

للساع الجابر إدارة 
والــــــمــــــجــــــوهــــــرات
اســــتــــعــــداداتــــنــــا بـــــدأ

مـــــبـــــكـــــراً مــــــن خــــالل
زيـــــــــــاراتـــــــــــنـــــــــــا إلـــــــى
العالمية الــمــعــارض 

إعـــجـــابـــهـــم، ـــحـــوز  ت أن  ى 
جميع معنا  ســيــشــارك  ك 

ــركـــات الــمــصــنــعــة الــتــي 
ّثــلــهــا فــي قــطــر، خــاصــة 

ً  هــنــاك إقــبــاالً وحــرصــا
على  الـــشـــركـــات  تــلــك  ن 
واجـــد مــعــنــا نــظــرا لــمــاً 
ــتــه خـــــالل الـــــــدورات 
بــقــة مـــن نــجــاحــات

النج من 
فــي دو
بــد أننا 
ــلـ طــوي
الجديد
ــــتــــي ال
األذو
ن ما 
من

التي كــات
علية.

علي يــد 
مجلس
اعات
أن ت 
أت
الل
ى
ة

أتـــمـــنـــى
كــذلــك

ـــشـــر ال
نــمــّثــ

ه أن
مـــن
الـــتـــوا
لــمــســت
الــســابــ
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