أرماني | تناغم األناقة والتفرد

 م2018 هـ • أغسطس1439  ذو القعدة- 101

آالت األحالم
•

•

1955 Ferrari 500 Mondial Airbus ACJ319 AS2 Supersonic Business Jet
Galaxion Intensa Emozione Lamborghini Marzal
M5 Private Submersible Yacht Pentagramma Perini Navi’s Maltese Falcon
Porsche 356 The Big Falcon Rocket Triton’s Project Neptune
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Galaxion

Rolls-Royce Phantom VIII
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في الطليعة

تقارب في الفضاء

لويس موانيه تتألق بإصدار  Sky Linkاحتفاء
بذكرى بعثة أبولو -سويوز.

قد تكون لحظات الوفاق التي تبني ج�سور املحبة
بني الأمم هي �أحق �أزمنة الإن�سانية بالتخليد .ولعل يف
جت�سيد تلك اللحظة التاريخية يف ت�صميم �ساعة جديدة
ما يرثي ذاك االحتفاء .مل يكن م�ستغر ًبا �أن حتتفي دار
ال�ساعات ال�سوي�سرية الراقية لوي�س موانيه التي ارتبط
�إرث ا�سمها العريق بعامل الفلك ،من خالل �إ�صدارها
اجلديد  Sky linkبذكرى مغامرة الف�ضاء الرو�سية
�أبولو� -سويوز  1975التي جمعت قطبي احلرب الباردة،
ومهدت الطريق �أمام عالقات �إن�سانية بني �أمتني ،بد�أت
مب�صافحة حارة بني رائد الف�ضاء ال�سوفيتي �ألك�سي
ليونوف والقائد الأمريكي توما�س �ستافورد .ي�أتي هذا
الإ�صدار املحدود يف � 19ساعة من الذهب الأبي�ض ،و19
�ساعة من الذهب الوردي ،و� 75ساعة من الفوالذ .تزدان
جميعها بحزام �أزرق داكن �أو �أ�سود .حتمل هذه الأرقام
تكر ًميا لعام  ،1975عام بعثة �أبولو�-سويوز.
يت�ألق هذا الإ�صدار مبيناء ي�ستنطق يف ت�صميمه
�أعماق الف�ضاء� .إذ يزدان امليناء بر�سومات و�ألوان
حتاكي النجوم املتناثرة والهاالت ال�ضوئية التي حتيط
بها يف الف�ضاء .يعزز التباين الهيكلي واللوين الذي
متتاز به عالمات ال�ساعة ذات الأبعاد الثالثية املرتفعة
من مظهر ال�ساعة الفلكي ما ي�ضفي عمقًا لل�ساعة .يدور
عقربا ال�ساعات والدقائق ب�شكلهما املميز الذي ينتهي
بقطرة الندى حول فلك عالمات ال�ساعات التي تتلألأ
بطالء مادة المعة تتوهج من بطانتها املعدنية .ينعك�س
ال�ضوء على ق�ص الأملا�س الذي ي�شع بريقه من امليناء
نب�ضا حيو ًيا ،وي�سهم يف �إبراز التباين
مانحا ال�ساعة ً
ً
متيحا ر�ؤية التغيريات اللونية الطفيفة
اللوين للميناءً ،
من الأزرق الداكن �إىل الأرجواين ب�شكل �أو�ضح .يزهو
امليناء بحلته الف�ضائية بعداد للثواين ي�ستقر عند مو�ضع
ال�ساعة التا�سعة.
كما جرت العادة يف �ساعات لوي�س موانيه ،التي تعتمد
ابتكاراتها يف �أغلب الأحيان على مواد غري م�ألوفة مثل
احلفريات والنيازك التي تُدمج يف عمل مبتكر وح�صري
مع هند�سة تقنية متتاز بالدقة واملوثوقية العالية ،ف�إن
ميناء �ساعة  Sky linkيحوي ً
فريدا من
رابطا ماد ًيا ً
نوعه ،ي�صل ما بني الأر�ض والف�ضاء يف عامل ال�ساعات،
ويخلد لذكرى مغامرة الف�ضاء التاريخية قبل  43عا ًما.
�إذ يزدان امليناء عند م�ؤ�شر ال�ساعة الثالثة بكب�سولة
حتتوي على رقائق  Kaptonمن ن�سيج البوليمر الذي
حمى املركبة �أبولو عند عودتها �إىل الأر�ض يف عام ،1975
�إىل جانب �ألياف من بذلة الف�ضاء الرو�سية .Sokol-k
تتجلى ميزة �أخرى تنفرد بها كل �ساعة يف امليناء الذي
يحمل ن�سخة �أ�صلية من توقيع �أليك�سي ليونوف.
ـــــ رائدة نيروخ Raeda Nairoukh
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