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ينطلق اليوم تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية

500 عالمة تجارية في معرض الدوحة للمجوهرات 2020

الن�سخــة  فعــاليـات  الــيـوم  تـنطلق 

معــر�ض  مـــــن  ع�ســرة  ال�سابعـــة 

وال�ساعـــات،  للمجوهـــرات  الدوحــة 

الوطني  املجل�س  ينظمه  والـــذي 

الكرمية  الرعاية  حتت  لل�سياحة 

بن  خليفة  بن  خالد  ال�سيخ  ملعايل 

جمل�س  رئي�ض  ثاين،  اآل  عبدالعزيز 

الفرتة  يف  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

مركز  يف  فرباير،   29 وحتى   24 من 

واملوؤمترات.   للمعار�س  الدوحة 

مثالية  من�سة  املعر�س  وي�سكل 

للتعرف  والرفاهية  الفخامة  اق  لع�سّ

واالبتكارات  االإ�سدارات  اأحدث  على 

قطر  من  التجارية  العالمات  الأ�سهر 

حيث  واحد،  �سقف  حتت  والعامل 

بكونها  العام  هذا  ن�سخة  تتميز 

معر�ض  تاريخ  يف  االأكرب  الن�سخة 

وال�ساعات،  للمجوهرات  الدوحة 

دولة   14 من  عار�سًا   129 مب�ساركة 

عالمة   500 منتجات  يعر�سون 

م�ساحة  على  وعاملية  حملية  جتارية 

33 األف مرت مربع.
للجمهـــور  اأبوابــه  املعر�س  ويفتح 

ال�ساعـــة  متــام  يف  اليوم  من  بـــدءًا 

م�ســـاًء،  العا�ســـرة  وحتــى  م�ســـاًء   3
جمهـــوره  ا�ستقبـــال  يف  وي�ستمـــر 

ظهــــرًا   12 ال�ساعة  بني  يوميـــًا 

وحتـــى 10 مـ�ساًء يومــيًا ماعــــدا يوم 

حيث  فربايــر   28 املوافق  اجلمعة 

مـــن  بـــــدءًا  اأبوابه  املعر�س  يفتح 

ال�ساعة 4 ع�سرًا وحتى 10 م�ساًء.

تنظم عدة فعاليات وور�ض عمل على 

ع�سرة  ال�سابعة  الن�سخة  هام�ض 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  من 

جهات. عدة  تقدمها  وال�ساعات 

عـــــدد  بــدعم  املعــر�س  ويحظى 

مـــــن ال�سركـــاء فــي مقدمتهـــم بنــك 

ب�سفتــــــه   )QNB( الوطنـــي  قطـــــر 

واخلطـــوط  الر�سمــــي،  الراعــــي 

�سريك  ب�سفتها  القطريــة  اجلوية 

ماريوت  دبليو  جــي  وفندق  الطريان، 

الدوحة،  �سنتــر  �سيتي  مـــاركيز 

والفردان  الر�سمــي،  ال�سيافة  �سريك 

انرتنا�سيونال  و�سوذبيز  اتوموتيف، 

قطر. ريالتي 

يصدر عن دار 

الدوحة- الوطن
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إصدارات راقية وسابقة لعصرها
ايه. النغيه أند صونه تكشف عن روائع  صناعتها  للساعات  الفاخرة

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عيسى، السيد نبيل أبو عيسى:

ساعات نادرة ومجوهرات نفيسة بانتظار زوار جناحنا

من اأهم االأحداث التي تقدمها ايه. 

النغيه اأند �سونه في معر�ض الدوحة 

للمجوهرات وال�ساعات هو �ساعة 

ZEITWERK DATE الجديدة، التي 
اأُطلقت بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية 

العا�سرة لل�سل�سلة في معر�ض 

جنيف الدولي لل�ساعات الفاخرة 

في عام 2019. في قلب هذه ال�ساعة 

اال�ستثنائية ينب�س العيار الُمعاد 

ت�سميمه L043.8 من ت�سنيع الدار 

الذي يتميز بوظيفة اإ�سافية رائعة: 

تتطابق حلقة تاريخ زجاجية جديدة 

مع العر�ض الرقمي القافز بدقة 

والح�سري من النغيه.

29 فبراير - اآخر يوم في المعر�س 
- يمكن اعتباره عطلة غير ر�سمية 

للتقويمات الدائمة. اإنه فر�سة نادرة 

لتتيح لهم عر�ض ما ا�ستفادوا منه. 

 LANGEMATIK منذ اإطالق �ساعة

PERPETUAL في عام 2001، ُتعّد 
ايه. النغيه اأند �سونه اأحد رواد 

التكنولوجيا في هذا المجال. وحتى 

االآن، طورت �سناعة ال�ساعات ثمانية 

عيارات مجهزة باآلية متطورة، يمكنها 

تمييز االأطوال المختلفة لالأ�سهر طوال 

قرن كامل. 

�سيكون من بين روائع ال�ساعات 

المعرو�سة مجموعة رائعة من 

الموؤ�سرات المعقدة التي تتقن 

ال�سذوذات في التقويم الغريغوري 

 DATOGRAPH PERPETUAL مثل

TOURBILLON التي ُمنخت اآلية 
النغيه الح�سرية الإيقاف الثواني 

 RICHARD LANGE للتوربيون اأو

 PERPETUAL CALENDAR
Terraluna”” مع طور القمر المداري 
الذي ال مثيل له، والذي يعمل بدقة 

الأكثر من األف �سنة.

وقد �سّرح جان بيطار، مدير العالمات 

التجارية في ايه. النغيه اأند �سونه 

لل�سرق االأو�سط واأفريقيا والهند، قائاًل: 

»على مر ال�سنين، تطّور معر�ض 
الدوحة للمجوهرات وال�ساعات لي�سبح 

من�سة مهمة لـ ايه. النغيه اأند �سونه 

كمن�سة يمكننا من خاللها تبادل 

االأفكار ب�سكل مكثف مع العدد المتزايد 

لعمالئنا في منطقة ال�سرق االأو�سط، 

وي�سعدنا للغاية اأن يكون الماجد 

�سريكًا لنا ي�ساركنا فل�سفتنا الدائمة 

باالإ�سرار على التطّور، التي كانت 

مفتاح نجاحنا الأكثر من 25 عامًا«.

A. Lange & Söhne
و�سع �سانع ال�ساعات في دري�سدن، 

فرديناند اأدولف النغيه حجر االأ�سا�س 

لمجال �سناعة ال�ساعات الدقيقة في 

�ساك�سونيا عندما اأن�ساأ م�سنعه عام 

1845. وتبقى �ساعات الجيب عالية 
عها هي االأكثر رواجًا  الجودة التي �سنَّ

بين هواة جمع القطع النفي�سة في 

جميع اأرجاء العالم. وقد تمت م�سادرة 

ال�سركة بعد الحرب العالمية 

الثانية، وكاد ا�سم اإيه. النغيه اآند 

�سونه اأن يتال�سى. وفي عام 1990 

كانت لدى والتر النغيه )ابن حفيد 

فيرديناند اأدولف النغيه(، ال�سجاعة 

الكافية الإحياء هذه الماركة من جديد. 

وحالًيا، يقت�سر اإنتاج النغيه ال�سنوي 

على ب�سعة اآالف من �ساعات اليد 

الم�سنوعة من الذهب اأو البالتين 

ب�سورة رئي�سية. وهذه ال�ساعات مزودة 

على نحٍو ح�سري بمنظومات حركة 

مطورة ومزخرفة بترف ومجمعة يدويًا. 

ب�سناعة 64 عيار منظومة حركة منذ 

عام 1994، تكون اإيه. النغيه اآند �سونه 

خت مكانتها بين اأرقى ماركات  قد ر�سّ

�سناعة ال�ساعات في العالم. ُت�سّنف 

 LANGE رموز العالمة التجارية مثل

1، وهي �ساعة اليد االأولى المتميزة 
باإمكانية عر�ض التاريخ بحجم كبير 

واالإنتاج المت�سل�سل، اإ�سافة اإلى 

�ساعات النغيه ZEITWERK المتميزة 

ب�سا�سة عر�ض رقمية تتحرك بدقة 

مع و�سوٍح منقطع النظير – في غ�سون 

ذلك، اأ�سبح كال موديلي ال�ساعات 

اأيقونتين لهذه العالمة التجارية ذات 

التراث العريق. 

كما اأن التعقيدات المتطورة 

 ZEITWERK MINUTE ل�ساعات

 TRIPLE SPLITو REPEATER
والطراز االأكثر تعقيًدا حتى 

 GRAND االآن، يعك�س

COMPLICATION، الذي تم طرحه 

في عام 2013 ويقت�سر على �ست 

قطع، تعك�س عزم ال�سركة الم�سّنعة 

لهذه ال�ساعات للو�سول اإلى القمة في 

تاريخ عالم �سناعة ال�ساعات الفاخرة.

وتمثل ODYSSEUS الريا�سية 

االأنيقة، التي تم اإطالقها في عام 2019، 

بداية عهد جديد ل�سركة ايه. النغيه 

اأند �سونه.

ما أبـرز ما يميز مشـاركتكم هـذا العام، 
من ناحيـة تصميم الجنـاح، والموقع؟

�سيتواجد جناح ال�سالون االأزرق 

في موقع مميز وفريد، في مركز 

الدوحة للمعار�س والموؤتمرات، 

الذي ي�ست�سيف فعاليات الن�سخة 

ال�سابعة ع�سرة من معر�ض الدوحة 

للمجوهرات وال�ساعات، ويتميز 

الموقع ب�سهولة الو�سول اإليه وكذلك 

بم�ساحة كبيرة ت�سمح لنا بعر�ض 

مقتنياتنا بطريقة راقية.

هل سـتعرضون خالل الفعالية، سـاعات 
وبإصـدارات  مـرة  ألول  فريـدة  قطعـا  أو 

محـدودة؟ 
في هذا العام �سنعر�س قطعا فريدة 

من Bovet وMB & F وكذلك Zenith و

DE Bethune وباقي العالمات التجارية 
الراقية، �سنعر�س نماذج جديدة من 

Zenith من Prototype لعام 2020، اأما 
 Avenger ف�ستعر�س طراز Breitling

 Aviator الجديد، واإ�سدارا محدودا من

8 وNavitimer 1959، باالإ�سافة اإلى 
اإ�سدارات محدودة لل�سرق االأو�سط، 

 Legacy كما �سنعر�س �ساعة

Machine Thunderdome اال�ستثنائية. 

هل اإلبداع واالبتكار معيار حاسـم الستمرار 
التعامل مع هـذه الدور العالمية؟

ي�سعى»ال�سالون االأزرق« اإلى جلب اأرقى 

العالمات التجارية ذات ال�سهرة الوا�سعة 

عالميًا تحت مظلته، وهو يعتمد 

لتحقيق ذلك معايير اأ�سا�سية تتمثل 

بعامل الجودة والفخامة والتميز، وال 

تعتبر هذه العوامل مكتملة من دون 

توفر عن�سر االإبداع الذي ياأتي في �سميم 

�سناعة ال�ساعات والمجوهرات، وبف�سل 

خبرتنا الطويلة في هذا المجال والتي 

تمتد لعقود، فقد تر�سخت لدينا معرفة 

عميقة بهذا العالم الفاخر بحيث بتنا 

اأكثر قدرة على تحديد االأف�سل واالأكثر 

ابتكارًا و�سّمه بالتالي اإلينا.

كما اأن ا�ستمرار تعاملنا مع الدور 

العالمية ال�سهيرة، يقت�سي �سمان 

عن�سر االبتكار واالبداع مما يوؤهلنا الأن 

نناف�ض ب�سكل اأكبر على ال�سعيد 

المحلي وعلى �سعيد المنطقة والعالم.

تمثل السـاعات الفاخرة شـغًفا بالنسـبة 
برأيـك،  القطرييـن،  المواطنيـن  ألغلبيـة 
هـذه  حفـاظ  فـي  السـر  يكمـن  أيـن 

لديهـم؟ مكانتهـا  علـى  السـاعات 
ال �سك اأن ثقافة امتالك ال�ساعات 

الفاخرة ال يمتلكها اإال فئة معينة من 

النا�س، وهي الفئة التي تدرك قيمة 

ال�ساعة الثمينة والنادرة، واأهمية 

امتالكها لي�ض فقط لال�ستعمال 

ال�سخ�سي بل لتوريثها لالأجيال 

المقبلة، مع ما تحمله من ذكريات 

وحكايا ومعاٍن عميقة.

والمواطن القطري يمتلك هذه الثقافة 

بالفعل، لذلك نراه يحر�س على 

اقتناء االأغلى واالأعلى قيمة، وال تمثل 

هذه ال�ساعات بالن�سبة له قيمة مادية 

فقط، بل معنوية، فهي ترمز اإلى 

الرفاهية واالأ�سالة والتفرد. وما نالحظه 

هو اأن المواطن القطري يزداد تم�سكًا 

وحر�سًا باقتناء ال�ساعات النادرة، 

الأنه مطلع على تفا�سيل التطور الذي 

ت�سهده هذه القطع عالميًا، وكيف 

تتر�سخ مكانتها مع الوقت بالن�سبة 

لع�ساقها من مختلف دول العالم.

األزرق،  الصالـون  فـي  تقومـون  كيـف 
بتلبيـة احتياجات عشـاق السـاعات هؤالء 

أكبـر؟  شـغفهم  يصبـح  بحيـث 
الأننا نمتلك �سغفًا خا�سًا بال�ساعات، 

فنحن نفهم احتياجات عمالئنا من 

ع�ساق هذا العالم الفريد، وهذا ما 

يجعلنا اأكثر اإدراكًا لطبيعة ونوعية 

الخدمة التي ي�ستحقونها، لذلك 

نحر�س على تدريب الموظفين 

ب�سكل م�ستمر على كيفية اإر�ساء 

العمالء وتجاوز توقعاتهم، وذلك 

يكون من خالل االلتزام التام تجاههم 

واالهتمام باأدق التفا�سيل التي تهمهم، 

واالأخذ باآرائهم ومقترحاتهم مهما 

بدت �سغيرة، مما يوؤدي اإلى تطوير 

خدماتنا لم�ستويات عالية.

تشارك ايه. النغيه أند صونه مرة أخرى في دورة 2020 من معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات بالتعاون مع وكيلها الحصري في قطر »مجوهرات 

الكبيسة  وبالسنة  المتقنة  والحرفية  األلمانية  الهندسة  بفن  لالحتفال  الماجد«، 
2020 - التقاويم الدائمة التي تعمل بدقة لقرن كامل. 

أكد السيد نبيل أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عيسى، 
أن مشاركة الصالون األزرق في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا 

العام، ستشهد تألقًا كبيرًا من ناحية القطع الثمينة والفاخرة من الساعات 
والمجوهرات التي ستعرض ألول مرة، والقطع الحصرية والتي باتت عنواًنا 

لتميز الشركة محليًا وعلى صعيد المنطقة. وأكد أبو عيسى أن جناح 
الصالون األزرق سيعرض ساعات »UrWerk« وساعات »بريتلينغ« بريمر 

الجديدة وساعات »بوفيه«، باإلضافة إلى أحدث المجموعات من أشهر الدور 
العالمية في عالم الساعات والمجوهرات، كما سيتميز الصالون األزرق، 

وكما عّود عمالءه األوفياء بتقديم الخدمة األفضل واألعلى جودة في 
جناحه الواسع داخل المعرض.
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الرئيس التنفيذي لمجموعة الماسة الزرقاء.. أحمد العمادي:

المعرض يرسخ مكانة قطر كوجهة عالمية

حتر�س جمموعة املا�سة الزرقاء على امل�ساركة يف معر�س الدوحة 

على  تعمل  والتزال  االأوىل  انطالقته  منذ  وال�ساعات  للمجوهرات 

وباأف�سل �سورة، مركزة على طريقة  واالإيجابية  الفاعلة  امل�ساركة 

كما  وجذابة،  جديدة  وت�سميمات  ديكورات  وابتكار  العر�س 

ووكاالت  عاملية  اأ�سماء  من  املاركات  اأف�سل  تقدمي  على  حتر�س 

رائدة يف عامل ال�ساعات واملجوهرات وتربزها بالطريقة التي تعمل 

يف  جديد  لكل  املت�سوقني  اأو  للمعر�س  احلا�سرين  جذب  على 

عامل املجوهرات اأو االأملا�س اأو االأقالم واالأزرار وال�ساعات، فهي تدرك اأن 

االأ�سماء العاملية هي املرغوبة وت�سهد با�ستمرار اإقباال كبريا ب�سبب 

الثقة باملاركة نف�سها التي مت التعامل معها خالل الفرتة املا�سية.

وتتاألق جمموعة املا�سة الزرقاء خالل م�ساركتها بالن�سخة ال�سابعة 

ع�سرة ملعر�س الدوحة للمجوهرات وال�ساعات، بتقدمي تنوع فريد 

ي�سم عددا من املاركات العاملية حيث تلبي كافة االأذواق بكل ما هو 

جديد وح�سري. 

املا�سة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العمادي  اأحمد  ال�سيد  قال 

اجلديد  تقدمي  على  باإ�سرارها  معروفة  املجموعة  اإن  الزرقاء، 

الدوحة  ملعر�س  بالغا  اهتماما  تويل  واأنها  دائمًا،  لعمالئها  واملميز 

للمجوهرات وال�ساعات، وحتر�س على اال�ستعداد له ب�سكل يليق 

مبكانته يف املجتمع املحلي واالإقليمي والدويل، واأي�سا ب�سكل يليق 

با�سم وتاريخ املا�سة الزرقاء.

دعم  يف  يكمن  املعر�س  جناح  عوامل  اأحد  اأن  اإىل  العمادي  واأ�سار 

حالة  وخلق  والتجار  العار�سني  ت�سجيع  بهدف  واهتمامها،  الدولة 

حيث  وال�سراء.  البيع  بعملية  اخلا�س  االقت�سادي  احلراك  من 

ويتطور  لينمو  ومعرو�ساته  مب�ستواه  يرتقي  اأن  املعر�س  ا�ستطاع 

عاما بعد اآخر.

عالمات عالمية تكرس الفخامة
ملوؤ�س�س  ال�سخ�سية  االبتكارات  على  الت�ساميم  تعتمد 

الراقية وتنا�سب كافة  واالأنوثة  العالمة، ويغلب طابع اجلمال 

فرياري  االإيطالية،  كمبوري  اأوري  جموهرات  بينها  من  االأذواق 

كوالرو،  جموهرات  اإدوارد،  بول  �ساعات  االإيطالية،  فريانزي 

اأني�س مطر وجموهرات فار�س الكويتية.

1983 وهي   تأسست مجموعة الماسة الزرقاء في العام 
تنشط في مجال بيع منتجات ذات جودة عالية من أشهر 

العالمات التجارية البارزة في قطاعات الساعات، البضائع 
الجلدية، أدوات الكتابة، أزرار األكمام، واللوازم العصرية.

سندس سالمه: كتبت- 
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املعر�س،  ل�سناعة  العاملية  واجلمعية 

هي جمعية عاملية رائدة ت�سم منظمي 

العامل.  يف  املعار�س  ومراكز  املعار�س 

دويل  »حدث  �سعار  وجود  ويعترب 

ل�سناعة  الدولية  اجلمعية  من  معتمد 

الأي  اجلودة  ختم  مبثابة  املعار�س« 

اجلمعية  تاأ�سي�س  ومنذ  معر�ض. 

عام  يف  املعار�س  ل�سناعة  الدولية 

»حدث  ت�سنيف  منح  مت   ،1925
معر�سا   954 حلوايل  معتمد«  دويل 

اإليهم  ان�سم  ومنطقة،  دولة   75 يف 
للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  موؤخرًا 

وال�ساعات.

اأحمد  ال�سيد  قال  املنا�سبة  وبهذه 

املجل�س  يف  املعار�س  مدير  العبيديل، 

الوطني لل�سياحة: »فخورون مبا و�سل 

للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  اإليه 

تعززت  وقيمة  مكانة  من  وال�ساعات 

من  اجلديد  الدويل  بالت�سنيف 

املعار�س،  ل�سناعة  العاملية  اجلمعية 

وهو االأمر الذي نعتربه �سهادة على مدى 

تطور �سناعة فعاليات االأعمال وتقدمها 

واالإمكانيات  اخلربات  م�ستوى  على 

متكننا  والتي  املرافق،  م�ستوى  وعلى 

اأعلى  على  اأعمال  فعاليات  تقدمي  من 

الفر�سة  هذه  ننتهز  ونحن  م�ستوى. 

مبجتمع  اأخرى  مرة  للرتحيب 

العامل  حول  االأعمال  فعاليات  �سناعة 

التي  العديدة  املزايا  من  لال�ستفادة 

توفرها قطر لهم«.

ان�سمام  �سهد  قد   2018 عام  وكان 

رعاة  اإىل  لل�سياحة  الوطني  املجل�س 

املعار�س،  ل�سناعة  العاملية  اجلمعية 

اتفاقية  خالل  من  وذلك  ما�سي،  كراٍع 

اإطارية تهدف اإىل تطوير قطاع فعاليات 

خا�س  تركيز  مع  قطر،  يف  االأعمال 

باالأ�سواق  املحلي  ال�سوق  ربط  على 

 5 مدى  على  العامل  يف  منوًا  االأ�سرع 

�سنوات.

قبل  من  امل�سنفة  الفعاليات  وتلتزم 

من  جمموعة  بتطبيق  اجلمعية 

تفر�سها  التي  واملعايري  ال�سروط 

اجلمعية ل�سمان تطبيق اأعلى املعايري 

املنظمون  يلتزم  وكذلك  الدولية، 

باإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية 

املعتمدة.  الفعالية  يخ�س  ما  لكل 

الفر�سة  للمنظمني  اجلمعية  وتوفر 

من  معتمدة  جهة   1800 مع  للتوا�سل 

�سناعة  يف  متخ�س�سة  اجلمعية  قبل 

معر�ض  و�سيتمكن  االأعمال.  فعاليات 

بدءًا  وال�ساعات  للمجوهرات  الدوحة 

ا�ستخدام  من  احلالية  الن�سخة  من 

مواده  جميع  على  اجلمعية  �سعار 

والت�سويقية. الرتويجية 

من  االأعمال  فعاليات  �سناعة  وتعترب 

العامل  حول  ال�سياحية  القطاعات  اأهم 

تنظيم  �سنويًا  العامل  ي�سهد  حيث 

مليون   300 جتذب  معر�ض،   32,000
يف  دوالر  مليار   137 بـ  وت�ساهم  زائر، 

حجم االإنفاق العاملي.

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن حصول معرض الدوحة للمجوهرات 
العالمية لصناعة المعارض »كحدث  والساعات على تصنيف الجمعية 

دولي معتمد«، وانضمامه إلى رزنامة الفعاليات الدولية التي تعتمدها 
954 فعالية حول العالم، وهو ما يعزز من مكانة  الجمعية والتي تبلغ 

العالمي. المعرض وقيمته على المستوى 

فيفتي ون إيست يبهر الزوار بجناحه الراقي في فيفتي ون إيست يبهر الزوار بجناحه الراقي في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ٢٠٢٠٢٠٢٠

يسّجل فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، من 
جديد مشاركة استثنائية في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات ٢٠٢٠ الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية لدولة قطر، من ٢٤ إلى ٢٩ فبراير في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات.

ويتمّيز جناح فيفتي ون إيست الجديد بمساحته األكبر حتى 
اليوم بتصميم عصري إستثنائي موفرًا للزوار مجموعة 

متنوعة من الساعات والمجوهرات الراقية من أعرق 
العالمات التجارية مصحوبة بخدمات رفيعة المستوى في 
أجواء مريحة. ويتميز الجناح بألوانه الدافئة ومداخله الست 

وردهة إستقبال جديدة وست غرف خاصة لكبار الشخصيات 
ليمنح جميع الضيوف تجربة تسّوق فريدة ذات خصوصية 

عالية.

ويضّم الجناح أقسامًا خاصة لكل من العالمات التجارية 
رولكس و»شانيل CHANEL« وبوشرون وللمرة األولى 
سيكون لتودور مساحة خاصة لها لعرض آخر إصدارتها. 

ومن المتوقع أن يستقبل الجناح ضيوفًا مميزين من هذه 
العالمات والذين سيشهدون على نجاح المعرض في 

زيارتهم األولى له.

وفي هذا اإلطار، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست: »يسّرنا 

المشاركة في النسخة السابعة عشر من معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات حيث يتألق فيفتي ون إيست 

بجناحه الجديد واألكبر في تاريخ مشاركتنا حتى اآلن، وهي 
خطوة تعكس مسيرة نجاحنا التي بدأت منذ أكثر من ٧٠ 
عامًا. لقد تّم تصميم وإعداد الجناح في سويسرا وجرى 
تجميعه في الدوحة ليتميز بألوانه الدافئة التي تعكس 
قيمنا وتراثنا العريق ونظرتنا المتفائلة إلى المستقبل. 

وضمن إلتزامنا بتعزيز عالقتنا القّيمة المرّسخة لسنوات 
طويلة والمبنية على الثقة المتبادلة مع عمالئنا وشركائنا 

على حّد سواء، يسعدنا أن نعرض في جناحنا أفضل 

العالمات التجارية من مختلف أرجاء العالم والتي تتمتع 
بخبرة عريقة في هذا المجال«.

وأضاف السيد بدر الدرويش: »يتميز فيفتي ون إيست 
بأعلى مستويات الرقي، حيث يقدم للزوار ترحيبًا حارًا 

واستقبااًل يليق بهم، ويوفر لهم أحدث اإلبتكارات والقطع 
النفيسة والنادرة. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام 

ومشاركتهم هذه اللحظات اإلستثنائية المبنية على 
الذوق المشترك بالتميز والرقي في قطاع المجوهرات 

والساعات«.

تقّدم رولكس هذا العام مجموعاتها التي طرحتها في 
معرض بازل وورلد العالمي ٢٠١٩ مع تركيز خاص على 

ساعة أويستر بربتشوال يخت ماستر ٤٢ الُمصّممة لإلبحار 
الشراعي بقطر ٤٢ ملم وجيل جديد من الحركة عيار ٣٢٣٥، 

وكذلك أويستر بربتشوال سي دويَلر بنسخة الروليسور 
األصفر، وأويستر بربتشوال كوزموغراف دايتونا المصنوعة 

من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراطًا والمرصعة بـِ ٣٦ 
قطعة الماس على اإلطار بجانب مقياس سرعة الدوران. 

كما تعرض رولكس ساعة أويستر بربتشوال داي ديت 
٣٦ المصنوعة من الذهب األصفر أو الذهب األبيض أو 
الذهب اإليفروز من عيار ١٨ قيراطًا وذلك بتشكيلة من 

المواني الجديدة، خاصة تلك المزّينة بأحجاٍر ُزخرفية. هذا 
وباإلضافة إلى إصدارات أويستر بربتشوال ديت جست ٣٦ 

وأويستر بربتشوال ديت جست ٣١ المصنوعة من الروليسور 
األصفر أو األبيض أو اإليفروز مزّودًة بمواٍن جديدة وأنيقة.

وتقوم بوشرون هذا العام بتجديد جناحها لتكشف عن 
تصميم باريسي فريد من نوعه يحاكي بوتيكها الرئيسي 

والتاريخي في ساحة ڤاندوم في باريس. وستعرض 
مجموعة مختارة من العقود الجديدة من مجموعة 
 Signature High Jewellery المجوهرات الراقية

Collection لعام ٢٠٢٠ للمرة األولى بعد الكشف عنها في 
باريس. تكّرم هذه المجموعة التصميم المبتكر واأليقوني 

 Question Mark Necklace لعقد عالمة اإلستفهام

الذي صّممه فريديريك بوشرون في العام ١٨٧٩. باإلضافة 
إلى ذلك، تقّدم بوشرون أيًضا مجموعة المجوهرات 

 »Paris, vu du 26 الراقية اإلبداعية »باريس، ڤو دو ٢٦
ا من الهندسة المعمارية والثقافة الغنية  المستوحاة كليًّ

لمدينة باريس كما ترى من شرفة الدار. كما ستعرض 
بوشرون ألول مرة في الدوحة إبداعاتها الجديدة لربيع 

وصيف ٢٠٢٠ من مجموعة »كاتر Quatre« و»سيربون 
 Jack de و»جاك دو بوشرون »Serpent Bohème بويم

.»Boucheron

أما قسم شانيل CHANEL المستوحى جزء كبير منه من 
زهرة الكاميليا التي تحظى بمكانة خاصة لدى مادموزيل 

 C شانيل، فيعرض أرقى مجوهرات الدار من مجموعة
Camélia 5 Allures 1 1.5 التي تضّم كثير من القطع 

التي يمكن تنسيقها بطرق مختلفة، وذلك بتصاميم من 
الماس، والياقوت الوردي، والياقوت األحمر، والذهب 

الوردي. هذا وستقدم شانيل CHANEL  أحدث تشكيلة 
من مجموعتي Coco Crush وCamélia للمجوهرات 

.Jالراقية، باإلضافة إلى أجدد ساعات ١٢

إلى جانب ذلك، تقّدم تودور طرازات الساعات التي طرحتها 
العام الماضي في معرض بازل وورلد ومن ضمنها الساعة 

الفائزة بالعديد من الجوائز، بالك باي P01، المتعددة 
اإلستعماالت والتي يمكن تحويلها إلى ساعة رياضية حديثة 
مقاومة للماء حتى عمق ٢٠٠ متر. كما تعرض شركة صناعة 

الساعات السويسرية الرائدة ساعات أخرى منها بالك باي 
كرونو أس آند جي، بالك باي ٣٢، ٣٦، ٤١، والتي تتوفر 

بسوار من خمس حلقات من الفوالذ والذهب األصفر. كما 
ستبهر العالمة ضيوفها بساعتها الشهيرة بالك باي برونز 
التي تتميز بنسختها باللون الرمادي الداكن مع ميناء ذي 

ظالل.

هذا ويحتضن جناح فيفتي ون إيست في قسمه الرئيسي 
مجموعة متنوعة من العالمات التجارية العصرية منها 

آم باريس - العالمة التجارية الخاصة بفيفتي ون إيست، 
وأكيليس، وشانتكلير، وكريستيان برنارد، وكلود برنارد، 

ودايفد يورمان، وإيدوكس، وفلمنك من طرفة عيتاني، 
وجينيت نيويورك، وجاي أم جيمز، ولوبيبيه، وباميال لوڤ، 

وباندورا، ووولف، وإيفان توفنكجيان.

يعّد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات واحدًا من 
أكبر المعارض الرائدة وأسرعها نموًا في المنطقة. ينظم 

المعرض من قبل المجلس الوطني للسياحة في مركز 
الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويضّم أكثر من ٥٠٠ عالمة 
تجارية من أكثر من ١٠ بلدان. ويقّدم المعرض تشكيالت 
حصرية من المجموعات الكالسيكية والعصرية لعالمات 

تجارية ومصممين عالميين.

من الجمعية العالمية لصناعة المعارض 

النسخة الـ 17 تحصد االعتماد  الدولي
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وفــي 2019 قّدمــت شــانيل CHANEL    مجموعــة 
Camélia. 5 Allures 1.5  1 والتي تشــمل خمســون 

قطعــة مــن المجوهــرات الراقيــة، منهــا إثنان وعشــرون قطعة 
يمكــن إعــادة تشــكيلها، ممــا يمنحــك حريــة ارتدائهــا بطرق 

متعــددة.  ويعبــر كل ابتــكار مــن هــذه االبتــكارات عــن شــخصية 
مرتديتــه، كمــا يعكــس أســلوبها وجاذبيتهــا. إنهــا مجوهرات 

كمــا تصورهــا مادوموازيــل، فهي ليســت بإكسســوارات 
أو حلــى، بــل هــي مثلمــا وصفتهــا: »تتســم  مجوهراتــي  

بالمرونــة وإمكانيــة فصلهــا.. يمكنــك فصــل قطعة 
المجوهــرات وتنســيقها مــع قبعــة أو فــراء.  وبهــذه الطريقــة، 

لــم تعــد مجموعــة  المجوهــرات جامــدة، بــل تنبــض فيها 
الحيــاة وتحولهــا وفًقــا الحتياجاتها.”

ويتــأأل المــاس والياقــوت الــوردي والياقــوت والذهب الوردي 
بهــذه القطــع مــن المجوهــرات اآلســرة. وتبرهــن عن صالبة 

المجوهــرات الراقيــة لشــانيل CHANEL ومــدى الخبــرة في 
صنعهــا وإبداعها.

تعد زهرة الكاميليا الشــهيرة أيقونة من 
أيقونات غابريال شــانيل. وجذبت هذه 
الزهرة، التي ال يميزها عطر أو شــوك، 

شانيل.
وعلى الرغــم من خصائص الورد الغنية، 

فإنها فضلــت نقاء الكاميليا الرائع 
وشكلها المســتدير المميز، باإلضافة إلى 
تناســق بتالتها األنيق والمثالي. وأصبحت 

الكاميليــا البيضاء عالمة من عالمات 
شــانيل CHANEL، كما تعكس حب 

شــانيل للتناقضات. ولتبرز هذا التباين، 
اعتمدتهــا كحلية مكملة إلطاللتها 

بالفســتان األسود الصغير أو مع السترة.
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الرئيس التنفيذي لريفاج للذهب والمجوهرات والساعات.. عبد اهلل القايد:

»الدوحة للمجوهرات والساعات« وجهة المستثمرين والمصممين العالميين

وال�ساعـــــات  املجوهـــــرات  فــــي جمــــال  ريفـــاج  تعمـــل 

على  قطر.  دولة  يف  الراقية  الرجالية  واالإك�س�سوارات 

تقدمًا  ريفاج  اأثبتت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  مدى 

كبريا يف �سناعة الذهب واملجوهرات واالإك�س�سوارات 

واأ�سبحت االآن حتتل مكانة رائدة يف ال�سوق القطرية 

وباأ�سعار  عالية  جودة  ذات  منتجات  بتقدمي  ملتزمة 

لعمالئها  البيع  بعد  ما  بخدمة  االهتمام  مع  تناف�سية 

مبا ي�سمن عالقة مميزة مع عمالئها تتجاوز التوقعات 

الدائم معهم. التوا�سل  من خالل 

الرئي�س  القايد  حممد  اأحمد  اهلل  عبد  ال�سيد  واأعرب 

عن  وال�ساعات  للمجوهرات  ريفاج  ل�سركة  التنفيذي 

ومبيعات  مهمة  اإجنازات  املعر�س  يحقق  باأن  تفاوؤله 

اأن  على  موؤكدًا  اجلاري،  العام  ن�سخة  خالل  قوية 

اأكرب  اأحد  يعترب  واملجوهرات  ال�ساعات  معر�س 

دولة  ت�ست�سيفها  التي  الدولية  االقت�سادية  االأحداث 

قطر والتي حتظى باأهمية ومكانة بارزة لدى �سريحة 

والتجار  وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال  من  وا�سعة 

وت�سميم  �سناعة  جمال  يف  والعاملني  واخلرباء 

واملنطقة  الدولة  م�ستوى  على  واملجوهرات  ال�ساعات 

والعامل. 

قد  »ريفاج«  التجارية  العالمة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

الدورة  يف  اإليها  االأنظار  جتذب  اأن  ا�ستطاعت 

نظرًا  والعمالء،  الزوار  اإعجاب  نالت  حيث  ال�سابقة، 

واالبتكار  ال�سناعة  بجودة  متفردة  قطعًا  لعر�سها 

اأن  اإىل  واأ�سار  خيالية.  وزخرفات  خمتلفة  األوان  يف 

ريفاج  ما تقدمه  العمالء يف قطر ب�سفة عامة يقدرون 

االأحجار  من  وغريه  باملا�س  مر�سعة  جموهرات  من 

اجتاهات  اأحدث  تواكب  عاملية  موديالت  يف  الكرمية 

بلم�سة  تت�سم  الوقت  نف�س  يف  ولكنها  املو�سة، 

العربية. املراأة  تنا�سب 

وعن اأبرز ما تقدمه ريفاج خالل املعر�س اأ�سار العمادي 

واالأ�ساور  واالأملا�س  الذهب  على  تركز  ريفاج  اأن  اإىل 

الت�سميمات  من  والعديد  الطويلة  والقالدات  املا�سية، 

والب�ساطة،  االأنوثة  طابعي  تعك�س  التي  الع�سرية 

وعن  العرائ�س.  مبجموعات  يتعلق  فيما  خا�سة 

جديدهم يف معر�س الدوحة للمجوهرات وال�ساعات، 

اأ�سار اإىل اأن ريفاج اأطلقت خالل املعر�س قطعًا جديدة 

من  م�ستوحاة  نوعها،  من  فريدة  ت�سميمات  ذات 

ب�سكل  تظهر  التي  الفاخرة  االأملا�سية  الت�سميمات 

العاملية  املاركات  اأفخم  من  ارتدائها  عند  ان�سيابي 

تي�ستوري  اللبنانية،  هيمو  جموهرات  ذلك  يف  مبا 

جيم�س  يورو  للمجوهرات،  الُزهي  االإيطالية، 

االإيطالية، �سيليو برو االإيطالية، وجموهرات دا�سايكو 

جروب. ويي�س 

للمرة الثانية تشارك ريفاج للذهب والمجوهرات والساعات في النسخة السابعة عشرة من معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث عرضت أحدث ما لديها من مجوهرات بتصميمات عالمية 

مبتكرة بلمسة عربية خليجية، وهي الميزة التي تفخر بها دائما.

خالل النسخة السابعة عشرة 

مجوهرات المفتاح تعرض أحدث المجوهرات العصرية 

المعرض  أهمية 
جمل�س  رئي�ض  املفتاح  الرحمن  عبد  ال�سيد  اأكد 

معر�ض  اأهمية  اأن  على  املفتاح،  جموهرات  اإدارة 

كونه  يف  تكمن  وال�ساعات  للمجوهرات  الدوحة 

وتد�سينات  جديدة  تطورات  عام  كل  يف  ي�سهد 

وعرو�سا مميزة تطلق الأول مرة، االأمر الذي يعترب 

فر�سة كبرية لل�سركات والزبائن والزوار لالطالع 

على كل ما هو جديد يف ال�سوق املحلية والعاملية.

جناح  اأن  اإىل  الرحمن  عبد  ال�سيد  اأ�سار  وقد  هذا 

اأطقم  من  متميزة  جمموعات  يعر�س  املفتاح 

يف  جتمع  التي  واملجوهرات  الطبيعي  اللوؤلوؤ 

والع�سرية،  الكال�سيكية  بني  ما  ت�سميماتها 

ال�ساعات  الأف�سل  الوا�سعة  الت�سكيلة  عن  ناهيك 

تر�سي  متعددة  خيارات  يوفر  مما  ال�سوي�سرية 

اأذواق املواطنني واملقيمني على حد �سواء.

نتوقع  قال:  العام  هذا  لن�سخة  توقعاته  وعن 

الأنها  الن�سخة،  هذه  يف  للمعر�س  باهرًا  جناحًا 

وماركات  اأ�سماء  ت�سم  حيث  نوعها،  من  االأكرب 

مما  املعر�س  يف  االأوىل  للمرة  ت�سارك  جديدة 

الأهمية  اإدراكهم  ومدى  العار�سني  ثقة  على  يدل 

امل�ساركة يف هذا احلدث، كما اأن ا�ستقطاب عدد 

اأكرب من العار�سني كل عام هو خري عالمة على 

جناح هذا املعر�س الذي اأ�سبح يناف�س معار�ض 

على م�ستوى عاملي.

ماركات جديدة
العام  هذا  �سيقدمه  الذي  املفتاح  جديد  عن  اأما 

جمموعة  توفري  على  املرة  هذه  عملنا  فقال: 

التي  اجلديدة  وال�ساعات  املجوهرات  من  كبرية 

الزبائن  احتياجات  كافة  تلبي  اأن  �ساأنها  من 

مظلة  حتت  ان�سمت  كما  االأذواق،  وخمتلف 

حكيم«  »اأنطوان  هما  جديدتان  ماركتان  املفتاح 

ولدينا  الهند،  من  با�سن«  و»داميوند  لبنان  من 

من  املعرو�سة  القطع  جتذب  اأن  الثقة  كل 

و�سعوا  الذين  الزوار  اأعني  اجلديدة  املاركات 

زوار  نعد  كما  املفتاح،  ا�سم  يف  الكبرية  ثقتهم 

ديكورات  يف  جديدة  بت�سميمات  جناحنا 

اجلناح تتنا�سب مع طبيعة احلدث الذي يت�سم 

والرقي. بالفخامة 

الدوحة  ملعر�س  ع�سرة  ال�سابعة  الن�سخة  وخالل 

املفتاح  جموهرات  توؤكد  وال�ساعات،  للمجوهرات 

باأن  زبائنها،  جلميع  وعودها  بتنفيذ  التزامها 

حيث  من  �سواء  ظنهم  ح�سن  عند  دائمًا  تبقى 

حتى  اأو  لهم،  �ستقدمها  التي  اجلديدة  العالمات 

اأيام  خالل  تقدم  التي  املميزة  العرو�ض  خالل  من 

املعر�س.

بالتنظيم  املفتاح  الرحمن  عبد  ال�سيد  واأ�ساد 

ن�سخته  يف  املعر�س  ي�سهده  الذي  الرائع 

متيز  املعر�س  اأن  اإىل  م�سريًا  ع�سرة،  ال�سابعة 

التي  االإبداعية  وت�سميماته  بديكوراته  دائمًا 

اأنه  كما  والفخامة،  الرفاهية  طابع  تعك�س 

عليه  اأ�سفت  جديدة  حلة  يكت�سي  اأن  ا�ستطاع 

املزيد من الفخامة والتاألق.

الرحمن  عبد  ال�سيد  توجه  حديثه  نهاية  ويف 

ا�سمًا   24 نحو  �سركته  حتت�سن  والذي  املفتاح 

بال�سكر  وال�ساعات  املجوهرات  جمال  يف  عامليًا 

للقائمني على تنظيم املعر�س، متمنيًا للمعر�س 

مزيدا من التقدم واالزدهار والنجاح.

كبيرة  فرصة 
نائب  املفتاح  عبداهلل  ال�سيد  اأكد  جانبه  من 

املفتاح،  جموهرات  اإدارة  جمل�س  رئي�ض 

الدوحـــة  معــر�ض  يف  امل�ساركة  اأهمية  على 

اأ�سبحـت  التي  وال�ساعات،  للمجوهرات 

كما  ذلك،  عليهم  يحتم  وطني  واجب  مبثابة 

للت�سويــق  كبرية  فر�سة  ي�سكل  املعر�س  اأن 

زبائـن  ا�ستقطاب  وبالتايل  للعالمات  والرتويج 

جدد، كما اأنه فر�سة لدرا�سة اإمكانية التو�ســـع 

جديدة يف الدوحة. وافتتاح فروع 

اإىل  يعود  املعر�س  جناح  ا�ستمرار  واأ�ساف: 

التي  الر�سيدة،  وقيادتها  قطر  دولة  دعــــم 

اقت�ساديًا  حــدثًا  املعر�س  يكون  الأن  �سعت 

والزوار  العامليني  العار�سني  ي�ستقطب  بـــارزًا 

والعامل. املنطقة  اأنحــاء  جميع  من 

اخلربات،  وتبادل  املعر�س  من  اال�ستفادة  وعن 

املعر�س  اأن  اإىل  املفتاح  عبداهلل  ال�سيد  لفت 

املــادي  للربـح  فر�سة  لهم  بالن�سبة  ي�سكل  ال 

االأفكار  لتبــادل  كبرية  فر�سة  واإمنا  فقــط، 

حيث  ال�سفقات،  وعقد  العالقات  وتطويــر 

واملحلية  العاملية  ال�سركات  كربى  جتتمع 

االطالع  فر�سة  فت�سبــح  واحــد،  �سقف  حتت 

اأكرب،  العامل  هذا  يف  جديد  هو  ما  كل  على 

كما اأن العالقات مع العار�سيــن تقوى وتتعزز، 

على  للتعرف  فر�سة  املعر�س  يعترب  كذلك 

وبالتايل  وجدت  اإن  واالأخطاء  التق�سري  اأوجه 

م�ستقباًل. تالفيها  يتم 

تأسست المفتاح للمجوهرات عام 1984، وتنشط الشركة في مجال استيراد وتجارة الساعات 
والحلي الذهبية المرصعة بالماس واألحجار النفيسة والآللئ. وتعتبر اليوم من الشركات 

الكبيرة في تجارة التجزئة في قطاع الساعات والمجوهرات بفضل تاريخها العريق ومسيرتها 
الحافلة بالعطاء والتجديد والتميز الدائم وأيضًا النجاحات المثمرة، إضافة إلى ما تتمتع به من 

مصداقية عالية ترتكز على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل.
وتضع المفتاح بين أيدي عمالئها أكثر الخيارات تنوعًا من الساعات والمجوهرات ومن أهم 

 Arzano، Azar Gems،Damaso،Dasani Connoisseur،Falcinelli،Giovanni العالمات التجارية التي تمثلها
،Ferraris،Jewel Tech،Linda Bella،Moukarzel،Nabil Mouzannar،Nanis،Rayana’s

،Renee Jewels،Rizani،Romil،Solitaire،Unialmaz،Zanelle،Century،Champs Elysees،Charriol 
،Chronoswiss،Dubey & Schaldenbrand،Ebel،Maria Mirelli،Montana،Movado،Nina Ricci،Oris

  .Richard Junot،Roamer،Sarcar،Scalia 

عبد الرحمن المفتاح: نتوقع نجاحا باهرا للنسخة الـ 17

عبداهلل المفتاح: المعرض فرصة لتطوير العالقات وعقد الصفقات

الغزواني: كتبت- حنان 

كتبت- أمل كمال:
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علي بن علي الكجوري
 تتألق في النسخة الـ 17 من الدوحة للمجوهرات والساعات

يتمتع املعر�س باأهمية كبرية ومكانة خا�سة بالن�سبة لعلي بن علي الكجوري 

منذ انطالقته منذ 17 عاًما.

معر�ض  اأكرب  يف  الكجوري  علي  بن  علي  م�ساركة  عن  حديثه  معر�ض  ويف 

ونائب  االإدارة  جمل�س  رئي�ض  نائب  قال  املنطقة،  يف  وال�ساعات  للمجوهرات 

الرئي�ض التنفيذي ملجموعة علي بن علي القاب�سة ال�سيد نبيل علي بن علي: »اإنها 

م�ساألة فخر لنا اأن ن�سارك يف معر�ض الدوحة للمجوهرات وال�ساعات. كما اأنها فر�سة 

بالنظر  واملجوهرات.  ال�ساعات  يف  الفريدة  وحرفيتنا  اال�ستثنائية  قطعنا  لعر�ض  ممتازة 

للتفاعل  مثالية  من�سة  ي�سكل  فهو  وال�ساعات،  للمجوهرات  الدوحة  ملعر�س  العاملية  ال�سهرة  اإىل 

يف اإطار ح�سري ومتميز«.
عن  النقاب  لك�سف  ال�سابقة  ال�سنوات  جناحات  على  البناء  الكجوري  علي  بن  علي  �ستوا�سل 

جمموعة رائعة من الت�سميمات اجلديدة والفريدة يف معر�ض هذا العام. فباالإ�سافة اإىل العالمات 

اأند  و»دول�سي  مثل »نو«  جديدة  جتارية  عالمات  عر�ض  �سيتم  العمالء  لدى  املف�سلة  التجارية 

غابانا«. 

هذا  معر�ض  يف  بعر�سها  الكجوري  علي  بن  علي  �ستقوم  التي  التجارية  العالمات  اأما 

اآند  كليف  فان  بيغيه،  اأودميار  بياجيه،  بانرياي،  بوت�سيالتي،  كارتييه،  فهي:  العام 

ميكيموتو،  دامياين،  دوبوي،  روجيه  موري�س،  ديفيد  ميل،  ريت�سارد  غراف،  اآربيلز، 

برولوج،  مري�سييه،  اإيه  بوم  ريبو�سي،  جايجر-لوكولرت،  مي�سيكا،  ناردين،  اأولي�ض 

  AS29، HYT، ،بوميالتو، دول�سي اأند غابانا، الالوني�س، غارار، �ستنزهورن، فريدي

غورغوغليوين، ،RCM ،جيالن، هول�سي بيلوين، �سرايرن، لوراين �سوارتز، غراهام 

كرين، ليو بيزو، اأرنولد اأند �سون، نو، �سامباال، اآر اإف ريفيري، رالف لورين وماركو 

فالينتي.

وال�ساعات  للمجوهرات  الدوحة  ملعر�س  ع�سرة  ال�سابعة  الن�سخة  �ستك�سف 

النقاب عن جمموعة وا�سعة من القطع املذهلة، و�ستكمل علي بن علي الكجوري 

الزوار  بجميع  نرحب  اأن  ي�سعدنا  واملثابرة.  الرباعة  من  مبزيد  العام  هذا  ن�ساطها 

واالنغما�س  وال�ساعات  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يف  اإلينا  لالن�سمام  وندعوكم 

يف عامل الرفاهية. 
اإحدى   ،1945 عام  يف  تاأ�س�ست  التي  الكجوري«،  علي  بن  »علي  جمموعة  تعد 

وتلتزم  بالتجزئة،  الفاخرة  املنتجات  بيع  مبجال  قطر  دولة  يف  الرائدة  ال�سركات 

على  للح�سول  يتطلعون  ممن  الرفيع  الذوق  الأ�سحاب  ت�ساهى  ال  جتارب  بتقدمي 

واملنتجات  اخلدمات  من  ومتنوعة  وا�سعة  باقة  اليوم  املجموعة  وتوفر  املنتجات.  اأرقى 

والكويت،  قطر  دولة  يف  املنت�سرة  احل�سرية  املتاجر  من  عدد  خالل  من  الفاخرة 

وهي تفخر بتقدمي منتجات اأرقى العالمات التجارية الرائدة يف العامل.

تشارك علي بن علي الكجوري في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته السابعة عشرة في الفترة من 24 إلى 29 فبراير. 
يضم المعرض أكثر من 500 عالمة تجارية من 10 دول تعرض أرقى أعمالها، إلى جانب أشهر مصممي المجوهرات المحليين الناشئين.



"CAMÉLIA" NECKLACE IN WHITE GOLD, RUBY AND DIAMONDS
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