الساعات والمجوهرات العربية ا بازل وورلد 2016

Louis Moinet
أزاح جون ماري شالر ،مدير عام شركة ساعات  Louis Moinetلويس الستار
عن آخر ابتكارات الورشة ساعة  Sideralisالتي تتمحور حول توربيون مزدوج
فريد جد ًا.
يتميز التوربيونان بحجمهما األكرب من املعتاد؛ بأقفاص  14.9ملم ،أي أكرب
 %50عن احلجم املتوسطُ .يعد ذلك أكرب جتميع لقطعتي توربيون مطلق ًا.
ومت تركيب التوربيونني فوق اآللية ،وحتى فوق القرص .القفصان املرتفعان

يظهران بكامل حجمهما للعيان ،ويربزان موازيني بشكل خاص ويتميزان
بجمال ورونق ال يضاهى .كما يدور التوربيونان يف اجتاه مضاد .هذا املد
واجلذب ،املتجاور واملتواصل ليس الهدف منه جمالي ًا فقط .فحركة
الدوران املعكوس هذه هي احملرك األساسي لتدوير وتعقيد ،Sideralis
آلية النجوم.
Memoris 200th Anniversary
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فللمرة األوىل يف تاريخ الساعات ،يقوم التوربيون بتشغيل التعقيد .فقد

Sideralis

Black Gold Derrick

مشغلني للحركة
أول ساعة بتوربيونني
ّ
ومكون من قرصني الواحد فوق
ركب النظام عند الساعة الثانية عشرة،
ً
اآلخر .القرص األعلى مرسوم بطالء رقيق جد ًا باليد .ميثل هذا الرسم الكون،
مرصع ًا بالنجوم والكواكب ،كل منها مرسوم بشكل منفرد على خلفية
زرقاء داكنة تعكس كثافة الفلك .ويتحرك هذا الرسم بشكل مستمر بواقع
دورة كل  60ثانية يف عكس اجتاه عقارب الساعة.
يشمل القرص العلوي عند الساعة الثانية عشرة ،فتحة مستديرة تسمح
باكتشاف الكواكب الثالثة املرسومة على القرص السفلي املريخ والقمر
ثم عطارد ،والتي تظهر بنفس الوترية ولكن تدور يف اجتاه عكسي .الرسم
املتحرك هو مقرتب منهجي وفني مبتكر متام ًا.

 Black Gold Derrickاملستلهمة آليتها امليكانيكية من عامل استخراج النفط.
يظهر على ميني قرص الساعة عمود نقل احلركة ،ما بني الساعة الثانية
والرابعة ،يقوم بتشغيل ذراع طويل متصل يسمى الذراع الرئيسية ،ما
بني الساعة العاشرة والثانية .يف طرفه األيسر يوجد "الرأس" ،الذي يتميز
بدرجة كبرية نظر ًا إىل شكله املستطيل الذي يعرب عن عمود احلفر .وتنتهي
الدائرة طبيعي ًا بربميل يقع عند الساعة التاسعة ،مصمم من معدن
التيتانيوم ليعرب عن جناح عملية االستخراج .هذا األخري يعمل أيض ًا بشكل
مستمر :خصصه الصانع لدقات الثواين .ميكن قراءتها يف أسفل الربميل
على سكة حديدية حمفورة بلون أحمر .هذا الربميل الدوار حمفور أيض ًا

تصدر الساعة التي صنعت علبتها من الذهب الوردي بقطر  47.4ملم
بنسخ جمدودة تضم  28ساعة.

تصل حتى  72ساعة .وتصدر بنسخ حمدودة تضم  28قطعة صنعت

أما الســــاعة الثانية املذهـــلة التي قدمتـــــها  Louis Moinetفهـــــي

علبها احلاضنة من الذهيب األبيض.

بزهرة الزنبق رمز  .Louis Moinetتوفر حركة الساعة الفذة طاقة احرتازية
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