الساعة  ،Lomaالقوة الضاربة
بعد إعالن شراكتھا مع المالكم األوكراني  –Vasyl Lomachenkoالحائز على لقب بطولة أوروبا والفائز بميداليتين ذھبيتين
أوليمبيتين وثالثة ألقاب لبطولة العالم – أعلنت دار  Christophe Claretعن الساعة  ،Lomaوھي عبارة عن كرونوغراف
أحادي الزر االنضغاطي مع آلية الدق ذات الجرس الكاتدرائي وميزان ثابت القوة .ستتوفر ھذه الساعة ،التي تعد ثمرة تعاون بين
صانع الساعات والمالكم والتقاء دوافع الشغف المشتركة بينھما ،في األسواق اعتبا ًرا من سبتمبر القادم.
لقاء مقدمة الصفوف
 12إبريل عام  :2019المالكم  Vasyl Lomachenkoالملقب باسم "بيكاسو" عالم المالكمة يحقق إنجازاً آخر غاية في البراعة.
حيث استطاع  Vasyl Lomachenkoبنجاح منقطع النظير الدفاع عن ميدالياته الحاصل عليھا في الوزن الخفيف في بطولة رابطة
المالكمة العالمية  WBAوبطولة منظمة المالكمة العالمية  WBOمن خالل تغلبه على منافسه المالكم البريطاني Anthony Crolla
بضربة قاضية رائعة في الجولة الرابعة بمدينة لوس أنجلوس .وقد حصل المالكم األوكراني بالفعل على لقب بطولة أوروبا في مدينة
ليفربول )عام  (2008في وزن الريشة ولقب البطل األولمبي المزدوج في الصين )عام  (2008في وزن الريشة وفي لندن )عام
 (2012في الوزن الخفيف كما حصل أيضا ً على ثالثة ألقاب عالمية في اثنى عشر نزاالً احترافيًا فقط :وفي شيكاغو )عام (2007
وميالن )عام  (2009في وزن الريشة وفي العاصمة باكو )عام  (2011في الوزن الخفيف.
في نفس ھذا اليوم بمدينة لوس أنجلوس ،التقت كريستوف كالريه مع البطل  Vasyl Lomachenkoألول مرة عن طريق Saïd
 ،Taghmaouiوھو ممثل فرنسي أمريكي شھير لمع نجمه في فيلم  La Haineعام  1996وصار سفيراً لماركة كريستوف كالريه
منذ يناير  .2019وقد أثمر اللقاء عن تعاون بين دار صناعة الساعات والمالكم نتج عنه إبداع ھذه الساعة.
الدقة ،االنضباط الصارم ،الصبر ،السرعة ،األناقة والموھبة ،كلھا صفات مشتركة تظھر بجالء لدى القائدين الماھرين في الفنون
الخاصة بكل منھما.
تقديرا لبطل المالكمة األوكراني
لم يكن ھذا التحالف بين كريستوف كالريه وساعة  Lomaوليد الصدفة .في عام  2013كانت كريستوف كالريه قد استوحت إلھامھا
من عالم المالكمة على أساس مالحظة بسيطة :يُعد جرس حلبة المالكمة أحد أكثر األصوات شھرة في عالم الرياضة ،حيث يشير إلى
اللحظة التي يلتقي فيھا المالكمون وجھا ً لوجه .وينقسم نزال المالكمة إلى عدة جوالت ،تتخللھا فترات راحة لمدة دقيقة واحدة ،ويتم
اإلعالن عنھا جميعا ً من خالل جرس الحلبة .لذلك فمن الطبيعي أن تكون عالمة بدء الكرونوغراف ُمتمثلة في ھذا الصوت .وقد أدى ذلك
إلى إبداع نموذج  ،Kantharosوھو عبارة عن كرونوغراف أحادي الزر االنضغاطي مع ميزان ثابت القوة وآلية الدق ذات الجرس
الكاتدرائيُ ،مجھز بنظام دق بارع يتم تفعيله في كل األنماط )البدء ،اإليقاف ،إعادة الضبط( ،وقد استمدت منه كريستوف كالريه اإللھام
في ابتكار الساعة .Loma
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الساعة  Lomaال تترك مجاال للصدفة .يتالعب المينا األزرق متعدد الطبقات بكل من العمق والشفافية في مھارة فائقة ،مبرزا كل ما
تقع عليه العين ،إثناء التقاط الضوء واالحتفاظ به .وھي مصممة كحلبة مالكمة يستعرض فيھا األبطال مھاراتھم المذھلة ،يتغلب فيھا
عقرب الثواني المركزي وطالء  PVDاألسود وعقارب ساعات ودقائق من السافاير المطلي بطبقة صفرءا وبيضاء من مادة
® .Super-LumiNovaفي وجود عدادات الكرونوغراف على الجانبين ،يظھر جھاز ضبط القوة الثابتة كما لوكان في مستوى المينا
– وھو ما يعد إنجازا ھيكليا استثنائيا في حد ذاته .ھذه العدادات ،التي تمثل ناقالت حمل الميداليتين األولمبيتين في مراكزھا المحددة،
تجمع بين قوة الشخصية والعرض القرصي الكالسيكي .يحمل األرقام أحد أقراص السافاير الثابتة ،فيما يضم قرص ثان متحرك
باللونين األسود واألصفر أسفله مؤشر بيان .يزيّنھا طالء متدرج ما فتئ يع ّزز من العرض .كل شيء في ھذه الساعة ينبض بروح
عالم المالكمة وبطلھا األوكراني :يشھد لذلك اختيار اللونين األزرق واألصفر بشكل أساسي المستلھمان من العلم الوطني ،ونقش كلمة
“ ”amoLباللون األصفر الالمع على السوار األزرق من الجلد ،ووصالت األسورة بإبزيم القفل ،وكذلك نقش كلمة “ ”dnuoRعلى
الزر االنضغاطي بموضع الساعة  2والمزدان بطالء أصفر من مادة ®.Super-LumiNova
جولة فنية إلى أبعد الحدود
ھذه التحفة المقدمة من  Christophe Claretتجسد خبرات فن صناعة الساعات الراقية ودقة التقنية العالية .ويرسخ ھذا
الكرونوغراف أحادي الزر االنضغاطي مع آلية الدق وميزان الساعة ثابت القوة معاييره الخاصة ويعيد اكتشاف القياسات الزمنية
القصيرة.
يتماشى ھذا المفھوم مع مبادئ العالمة ال ّتي طالما تميّزت بأجھزة ر ّناتھا المبتكرة وجرسھا الكاتدرائي .يظھر ھذا الجرس المتوج
كملك لألجراس ،والمشتمل على نقش جرس قرصي ،عند موضع الساعة  ،10وھو مزود بنظام حاصل على براءة اختراع يمنع
اھتزاز الجرس مقابل علبة الساعة .أظھر الكرونوغراف موثوقية وأداء ال مثيل لھما .يحول نظام القابض القرصي دون حدوث
قفزات للعقرب أثناء بدء الكرونوغراف عملية الضبط الدقيق .مالئم وعملي ومسلي ،يھدف الجھاز إلى التفاعل الحسي -اليدوي
والصوتي -بين السّاعة ومرتديھا.
باإلضافة إلى ھذه التحفة اإلبداعية ،فإن الساعة  Kantharosمزودة أيضا بميزان ساعة ثابت القوة ،في إشارة إلى بطل المالكمة،
الذي أظھر قوة ثابتة ومبھرة خالل مبارياته .إ ّنه القطعة األساسيّة إذ يعتلي المينا َء بأناقة عند السّاعة ُ .6تقلّص ھذه اآللية الذكيّة من
فوارق عمل السّاعة بشكل كبير .وبالتالي فإنّ الطاقة التي يُزوَّ د بھا الميزان ثابتة من بداية احتياط الطاقة إلى نھايته .فالدّقة شرط ال
يستغنى عنه .تظھر اآلليّة السّاحرة والدّائمة الحركة من تحت جسر السافير المصمّم بعناية والذي ال يخفي شيئا من حرفية الدّار.
ٌ
تحتضن الحرك َة ،الم ُ
علبة قطرھا  45ملم .نظراً لتعقيدات تركيبھا البالغة ،لم تر ّكب
صمِّمة والمطوّ رة والمر ّكبة كل ّيا ً في المصنع،
ّ
الحركة طبقة طبقة ،كما ھو الحال عادة ،بل أدمجت ووحّدت مما أكسبھا رقة وأداء وانسجاما تقنيّا وجماليّا .إنّ تصميمھا لشاھد على
البراعة االستثنائية .يضمن دوّ ارھا المصنوع من البالتين انسجاما أفضل ويُقدّر احتياطي طاقتھا بـــــ 40ساعة.
إنّ العيار مرئي عبر خلفية السافير والمرصّع بعدد  75ياقوتة  -وھو عدد كاف وحده ليجسّد مدى تعقيد اآللية  -ال يخفي شيئا من
تشطيباته الفاخرة .من بين  570جزء مكون ،يظھر النابض المقوّ س وكتلة التذبذب أداء ختاميا منجزا يدويا بمنتھى الحرفية يتالءم
وعالم صناعة السّاعات الفاخرة .يشمل ذلك الزوايا الداخلية الالمعة ،وھي من التقنيات فائقة الصعوبة .ھذه المجموعة الوفيرة من
اللمسات البسيطة تعد بمثابة دليل واضح تمتد حتى إلى أدق المكونات وتتناغم تماما مع األداء التقني الخرافي لھذه الساعة.
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المواصفات التقنية
آلية الحركة:
العيار:

آلية حركة ميكانيكية  13MBAبخاصية الملء األوتوماتيكي

األبعاد:

 10.56 x 31.60مم )بدون الجرس(
 10.56 × 37.60مم )مع الجرس(

عدد األجزاء:
عدد الجواھر:
احتياطي الطاقة:

570
75
حوالي  40ساعة

ميزان:

مرساة سويسرية 3) ،ھرتز ) 21,600ذبذبة/في الساعة( ،قوة ثابتة

وظائف:
العلبة:
القطر:
الطول:
مقاومة المياه:

 عرض السّاعات والدقائق كرونوغراف أحادي الزر رنّة ميكانيكية ،عند تغيير كل وظيفة )تشغيل ،إيقاف ،إعادة تشغيل( جرس كاتدرائي مسجّل آلية قوة ثابت عند الساعة 6 45ملم
 15.83ملم
على عمق  30متر
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الكود المرجعيMTR.MBA13.100-120 :

علبة الساعة :تيتانيوم درجة  5معالج بتقنية  PVDأسود
المينا :من  ADLأزرق ومعالج بمادة  PVDمع مؤشرات للساعات باللون األصفر المطلي بمادة ®Super-LumiNova
 العقارب :سافاير ومعالجة بمادة  PVDسوداء ،مع طبقة صفراء وبيضاء من مادة ®Super-LumiNovaالسوار :من الجلد باللون األزرق مع نقش “ ”Lomaباللون األصفر الالمع وحياكات صفراء
مجموعة محدودة من  20قطع
السعر من دون الضرائب بالفرنك السويسري126,000 :
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