
 لوكولتر -الجديدة من جيجر POLARIS -مجموعة بوالريس 

 الُمعاصرة الرياضية من األناقةمن التاريخ و مستوحاة

 

 التجارب التي لم يُخضها بعد، ودائماً ما يجدمنفتٌح على الدوام على الجديد وعلى َرُجل اليوم الُمعاصر، هو شخٌص يقوم بكل شيء، 

ي ل الرحلة وليس الوجهة، والتجارب الت، تدور المسألة حوومدِهشًة ليستفيد إلى أقصى حد ممكن في حياته. وبالنسبة له ُطُرقاً ُمبتكرةً 

 سيختبرها على طول الطريق.

 عند الرجل المعاصر ليتبعه خطوة بخطوة، فهو يضُع خطَتُه بنفسه، أما بالنسبة إلى أناقته وأسلوبه ليس هناك من جدوٍل زمني أو برنامجٍ 

حياته  بالكثير من األشياء لتستجيب إليقاععن هذه األناقة، وال بد لهذه الساعة أن تكون أنيقًة ورياضيًة وأن تقوم فالساعة جزٌء ال يتجزأ 

 ضالته المنشودة.لوكولتر ُتطل على المشهد لتكون  -لجديدة من جيجر: بوالريس االمفعم بالنشاط والحيوية

 لوكولتر -المجموعة الجديدة بوالريس، من جيجر

لوكولتر بوضع مجموعٍة جديدة لتنضم إلى  -قامت جيجر، 1968التي تعود إلى العام  من الساعة الرمز ميموفوكس بوالريس بوحيٍ 

 المجموعات الرئيسية الموجودة فيها.

لوكولتر من ميموفوكس وتأخذ من روحها وطابعها  -، إذ تستوحي بوالريس جيجريست مجرد تحية وإشادة وتكريم لموديٍل تاريخيهي ل

 ،ساعة أوتوماتيك بثالثة عقارب :مجموعة مكتملة فجاءت على شكللما يمكنها تطبيقه على َرُجُل اليوم المفعم بالحيوية والنشاط. 

 لوكولتر -يتمّيزان أكثر بالطابع الُمعّتق العريق: جيجر توقيت العالم، باإلضافة إلى اثنين من الموديالت مع كرونوغراف وكرونوغراف

 لوكولتر بوالريس ميموفوكس. -وجيجر ،بوالريس دايت

ميع ج ر، حيث ُتصَنعُ لوكولت -ما بين الخبرة الطويلة وأقصى حدود البراعة في صناعة الساعات والتي تمّيز جيجرمن خالل جمعها 

فمن الُمقدر  األناقة الرياضية لَرُجِل اليوم،من متانة وجمالياٍت في التصميم ومتطلبات الحركات الميكانيكية ضمن الدار بما تتمتع وتتمّيز 

 أن ُتصبَِح رمزاً ألسلوب حياٍة مفعمة بالنشاط والحيوية. لوكولتر -جيجربوالريس لساعات 

وذلك احتفاالً بالذكرى السنوية  خمس موديالت باإلضافة إلى موديل آخر ذي إصداٍر محدود تضمنت اإلطالقة األولى لهذه المجموعة

تمّيز به هي بما تركناً جديداً ضمن تشكيلة الدار، و لوكولتر -جيجربوالريس . ُتعتبُر مجموعة الخمسين لساعة ميموفوكس وإشادًة بها

 تعيد تعريف األناقة الرياضية بامتياز.

 

 لوكولتر بوالريس -يجرتصميم مجموعة ج

وذلك  ،غراند ميزون أفضل تقاليدها في صناعة الساعات واهتمامها بأدق التفاصيل إلى مجموعة بوالريس –لقد وّجَهت الدار العريقة 

 إلبداع ساعاٍت رياضية معاصرة تتمتع باألناقة والحضور، باإلضافة إلى لمسة العراقة التاريخية.

 تاميةلوكولتر بوالريس لجمعها لمزيٍج من التشطيبات والتزيينات الخ -لميناء الساعة في مجموعة جيجرتتميز البنية التصميمية الهندسية 

ى من ميموفوكس بوالريس مع التزيين الشمسي، والتزيين المبرغل الشكل المركز المستوح دوائر مشتركة لها نفس المركز:على ثالث 

 -وقد تم تثبيت شعار جيجر .ئ على الطوق الداخلي الدوارالمتألل أوبالين وإنهاءارجية، حيث الساعات والدقائق، على الدائرة الخ

العقارب فهي  ، أماالتي تتخذ شكل شبه المنحرف الهندسي بالتركيب اإلفرادي على الميناء لوكولتر واألرقام العربية وعالمات الساعات

ظروف الضوء المنخفض. وفي اثنين من الموديالت تم تطبيق وبرلومينوفا من أجل رؤية ممتازة في س ةكبيرة الحجم وقد ُملَِئت بماد

 يليا في إشارٍة وتحيٍة إلى ساعة ميموفوكس بوالريس األصل التيهو لون الفانبلمسة التعتيق العريقة وسوبرلومينوفا بلوٍن مختلف 

لمجموعة الميناء، فساعات اوبما أن اللون األسود تاريخّي فله حضوره هنا على  احتوت على مادة التريتيوم على عقاربها في ذلك الوقت.

 حيطي في استحضاٍر للمسة األناقة الحَضرية.لوكولتر بوالريس تأتي بميناء إما باللون األسود أو األزرق المُ  -الجديدة جيجر

 وتتمّيز بأبعاد ونَِسٍب مصممة خصيصاً  جديدة بالكامل، فهي لوكولتر الجديدة -في الحديث عن هياكل أو أقفاص ساعات مجموعة جيجر

اليدوي على سطوحها مع العروات الجمع بين الصقل الخطي الناعم من أجل ساعٍة رياضيٍة أنيقة. جذابٌة من النظرة األولى بفضل 

إلى موديل  التي ترمز جان الكبيرةأما التي ، باإلضافة إلى األطواق الدائرية.الرفيعة والتي تقع إلى األسفل من قفص الساعة صارمةال

جديدة أقفاص هذه القطع الثالث الوبالنظر إلى خلفية ، من أجل القبض بإحكاٍم أكثر عليها عند استخدامها ، فقد أعيَد تصميمها1968عام 

إلى عالم صناعة الساعات الراقية، وذلك من خالل شفافية الخلفية، كما تبدو من  التي تنتمي بامتياز ،في المجموعة تظهر لنا الحركات

 لوكولتر الرمزي. -حة وعليها شعار جيجرخاللها كتلة التعبئة األوتوماتيكية المتأرج



راحة حدود ال يتميز بنوعين من الصقل الخطي الناعم والالمع، كما تمت مراعاة أقصىو الحلقات حديثاً ثالثي  المعدني السوارصمم 

 ،، أما األحزمة فهي قابلة للتبديل لكل من الحزامين المصنوعين إما من جلد التمساح أو من جلد العجلبما يتناسب وانحناءات المعصم

ناغم يتو بلمسة التعتيق العريقة. والمشبك المرتبط بالسوار الجلدي حديٌث أيضاً  واألخير متوفر بدرجتين من اللون البني، الفاتح والداكن

 .نوعين من الصقل، الخطي الناعم والالمعيتمّيز أيضاً بومع تصميم هيكل الساعة 

 

 لوكولتر بوالريس أوتوماتيك -جيجر

 بساطة التاجين

هي مقدمة هذه المجموعة من الساعات وتحتوي على التاجين الرمزيين، األول لضبط  لوكولتر بوالريس أوتوماتيك" -جيجر"ساعة 

ه يمكن وفي وظيفت ضفي على الساعة أسلوب عالم الغوص الذي استوحَيت منه،الذي ي ،الوقت والثاني لتحريك الطوق الداخلي الدّوار

مما  ،لوكولتر بوالريس -ٌب فريد خاص بمجموعة جيجرعَتبُر التاجان وتوضعهما أسلومتابعة الوقت المنقضي من زمن الغوص. يُ 

 يجعل هذه الساعة مختلفة عما غيرها وبارزة بامتياز.

لم تقف فكرة التصميم عند هذا الحد، بل أضافت نوعاً من الرصانة على هذه الساعة من أجل بالرغم من أن التصميم رياضي بامتياز، 

لزجاجي ا بثالثة أنواع من التزيينات الرائعة، الديكور الشمسي والمظهر الُمبرَغل واألوبالينُزّيَن تمّيز أكبر، وتمثلت في الميناء الذي 

 لوكولتر بوالريس -جيجرأحزمة الساعة فهي قابلة للتبديل ومشبكها جديد من الطراز المطوي، كما تأتي ساعة "المتأللئ. أما عن 

 .2018اريخه ذي تصميم جديد ت أوتوماتيك" بسواٍر معدني ثالثي الحلقات

 

 المواصفات التقنية

 مم. فوالذ مقاوم للصدأ 41القياس: 

  1/898لوكولتر كاليبر  -. جيجرالحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية

 ساعة 40احتياطي الطاقة: 

 / الثواني. طوق داخلي قابل للدوران الوظائف: الساعات / الدقائق

 أوبالين، أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل ثالثةالميناء: أسود أو أزرق بحري. 

 متر. 100مقاومة الماء: 

 

 لوكولتر بوالريس كرونوغراف بالفوالذ -جيجر

 حركة كرونوغراف مشغولة ضمن الدار وخاصة بها

لى ع، ويمكن ألي شخٍص يعشق السيارات الكالسيكية أن يعرف ذلك صلٌة واضحٌة جلّية بعالم سباقات السيارات لوكولتر -لجيجر

 ات أكثر السيارات كالسيكيًة ورمزيًة، بل وعلى الدراجات النارية أيضاً.، فمن الُمحتم أنه رأى أدوات جيجر على لوحالفور

الساعة األكثر رياضّيًة في هذا الخط الجديد من الساعات، فهي ُمزّودة بطوٍق عليه لوكولتر بوالريس كرونوغراف" هي  -إن "جيجر

، وهي وظيفة مثالية لقياس سرعتك الخاصة على الطريق الذي ُيتيح لك قياس متوسط سرعتك في واحدة المسافة مقياس التاكيمتر

 السريع.

ض أعيد تصميم األزرار الضاغطة بطريقة تتيح القب لساعاتية عمليًة، وفي هذه األداة الدقيقةربما يكون الكرونوغراف أكثر التعقيدات ا

للونية االمساحة لميناء الساعة مما يعزز من درجة مقروئيتها ووضوحها. وتتعزز التباينات طوق الرفيع عليها بإحكاٍم أفضل، ويفسح ال

 عالوًة على ما ُتتيحُه المؤشرات الكبيرة ثالثية الشكل.مما ُيتيح قراءة عدادات الكرونوغراف بسهولٍة وسرعة  في هذا الموديل الجديد

 المواصفات التقنية:

 ذ مقاوم للصدأمم. فوال 42القياس: 

 751لوكولتر كاليبر  -الحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية. جيجر



 ساعة 65احتياطي الطاقة: 

 كرونوغراف. مقياس تاكيمترالوظائف: الساعات / الدقائق / الثواني. 

 الميناء: أسود أو أزرق بحري. ثالثة أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل، أوبالين

 متر 100مقاومة الماء: 

 

 لوكولتر بوالريس كرونوغراف بالذهب الوردي -جيجر

 صناعُة أناقِة الوقت

ب وهو الذه –لوكولتر بوالريس كرونوغراف" هي الساعة الوحيدة حالياً من المجموعة، التي تتوفر بالمعدن الثمين  -ساعة "جيجر

التعبئة األوتوماتيكية المتأرجحة )روتور( من الذهب الوردي مع ميناء بلون االنتراسيت )الفحمي(، كما ُصنَِعت كتلة  –الوردي هنا 

 أيضاً.

 المواصفات التقنية:

 مم. ذهب وردي 42القياس: 

 751لوكولتر كاليبر  -الحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية. جيجر

 ساعة 65احتياطي الطاقة: 

 الوظائف: الساعات / الدقائق / الثواني. كرونوغراف. مقياس تاكيمتر

 . ثالثة أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل، أوبالينلون االنتراسيت )الفحمي(الميناء: 

 متر 100مقاومة الماء: 

 

 توقيت العالم – WTلوكولتر بوالريس كرونوغراف  -جيجر

 المسافر المثالي

وتتضمن  –ة ضمن الدار حركة كرونوغراف مشغول –"! WTلوكولتر بوالريس كرونوغراف  -ُتقدمه ساعة "جيجرالموضوع بأكمله 

باإلضافة إلى زّري الكرونوغراف الضاغطين في هذه التعقيدة الساعاتية المفيدة: توقيت العالم. إنها ساعٌة مثالية للمسافر العالمي. 

والذي بإمكانك من خالله  يتحكم بالقرص الدّوار الذي توجد عليه أسماء الُمُدن 10هناك تاٍج إضافي يتوضع عند موقع الساعة  الساعة

 مدينٍة أخرى حول العالم. 23، وبنفس اللحظة يمكنك أن ترى الوقت في أن تضبط توقيت المدينة التي توجد فيها

 لوكولتر لهذه الساعة بقياس سخّي فسيح -تصميم جيجرمن الصعوبة بمكان قراءة ساعات التوقيت العالمي، وذلك كان السبب وراء 

مم، وقد صنع قفصها  13" فهي ال تتجاوز WTلوكولتر بوالريس كرونوغراف  -، أما سماكة "جيجرسهل مقروئيتهامم، مما يُ  44قدره 

مما يجعل هذا الموديل مريحاً جداً على المعصم  )جسم الساعة( من التيتانيوم الذي هو بامتياز مادة خفيفة الوزن وذات مقاومة عالية

 ويتمتع بلوٍن أكثر دفئاً من الفوالذ.

 لمواصفات التقنية:ا

 تيتانيوممم.  44القياس: 

 752لوكولتر كاليبر  -الحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية. جيجر

 ساعة 65احتياطي الطاقة: 

 توقيت العالمالوظائف: الساعات / الدقائق / الثواني. كرونوغراف. 

 ثالثة أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل، أوبالين أسود أو أزرق بحري.الميناء: 



 متر 100مقاومة الماء: 

 

 دايت )التاريخ( لوكولتر بوالريس -جيجر

 مستوحاة من العراقة والتعتيق

. كما الموديل 1968تتجلى الصلة األقوى مع بوالريس األصل التي تعود إلى العام  لوكولتر بوالريس دايت" -من خالل ساعة "جيجر

لتي ، المؤشرات الطويلة امادة سوبرلومينوفا بلون الفانيليا –، إذ تستخدم نفس رموز التصميم ومعالمه هي كذلك هذه الساعة األصل

 –والمترافقة مع أربعة أرقام عربية، باإلضافة إلى مسار الدقائق المصمم على شكل سكة القطار  تتخذ شكل شبه المنحرف الهندسي

 وقع الساعة الثالثة.وعرض التاريخ المتوضع عند م

لهامها إ لوكولتر بوالريس دايت" بصندوٍق ُزجاجي حيث أن زجاجة الساعة تعلو القفص، مما يستحضر -"جيجريتمّيز قفص ساعة 

لغواص "غواص سكوبا" يماثل النقش الذي يمكن رؤيته على القديم العريق، باإلضافة إلى أن غطاءها الخلفي مغلق إذ يحمل نقشاً 

 . 1968الوجه الداخلي للغطاء الخلفي لموديل 

قل، الخطي مصقوُل وفق تقنيتين في الصالذي ُيعتبر بامتياز توقيعاً آخر للشركة، لوكولتر بوالريس دايت"  -القفص في ساعة "جيجر

، والثاني للطوق الداخلي. حزام هذا الموديل الجديد مصنوع من المطاط مع نمط "كلو للوقتان ممّيزان: األول وله تاجالناعم والالمع 

 ، كما يتوفر السوار المعدني ثالثي الحلقات. دو باري" أي المسامير الهرمية الباريسية

 متر 200، أنيقة ومدهشة، وتقاوم الماء حتى إنها ساعة رياضية صارمة

 المواصفات التقنية:

 والذ مقاوم للصدأمم. ف 42القياس: 

 1/899لوكولتر كاليبر  -الحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية. جيجر

 ساعة 38احتياطي الطاقة: 

 طوق داخلي دّوار. التاريخالوظائف: الساعات / الدقائق / الثواني. 

 الميناء: أسود. ثالثة أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل، أوبالين

 متر 200مقاومة الماء: 

 

 لوكولتر بوالريس ميموفوكس -جيجر

 انبعاث أيقونة

ذا الموديل وظيفة الُمنّبه التي اشُتِهَرت بها ساعة ميموفوكس بوالريس التي تعود يتضمن ه قطعة. 1000أطلَِقت بإصدار محدود من 

ول الثالثة الرمزية: األوجد التيجان ت، بمناسبة مرور خمسين سنة على التصميم األصل ـوفي هذه النسخة التذكارية .1968إلى العام 

العراقة  تظهر اإلشارات إلىللطوق الدّوار )في الوسط(، والثالث لضبط الوقت )في األسفل(. كما لضبط الُمنّبه )في األعلى(، والثاني 

 الهندسي، والمؤشرات ذات شكل شبه المنحرف مادة سوبرلومينوفا بلون الفانيليا 1968على الميناء وتستحضر إلى الخاطر من عام 

الذي يؤدي دور مؤشر الُمنّبه. يتحرك القرص المركزي بواسطة  مع األرقام العربية األربعة، باإلضافة إلى المثلث في مركز الميناء

 ى مع المثلث في التوقيت المرغوب للُمنّبه.تاج الُمنّبه إلى أن يتحاذ

نظام تغيير رس(، باإلضافة إلى عقرب ثواٍن مركزي ومع صنج )ج على ميكانيكية دقاقة – 956كاليبر  –تحتوي حركة الساعة 

سينيات من لوكولتر في الخم -الخليفة األولى ألول حركة ُمنّبه أوتوماتيكية تضعها جيجرالتاريخ السريع بالقفزة. ُتعَتَبُر هذه الحركة 

ة التي لحركة الساع ياز. ذلك مثاٌل نادر، والتزال تمثل الدقة القصوى والمتانة والموثوقية بامتالقرن الماضي. وقد تواصل تطويرها

 حديثها. عاماً بعد تصميمها وصناعتها، ولم تتوقف أبداً عملية تطويرها وت 60كانت في اإلنتاج ألكثر من 

بحزاٍم مطاطي جديد مع المشبك الجديد من الطراز المطوي، وتقاوم الماء حتى  لوكولتر بوالريس ميموفوكس" -ساعة "جيجرُتطلَُق 

 تر.م 200



 المواصفات التقنية:

 مم. فوالذ مقاوم للصدأ 42القياس: 

 956 لوكولتر كاليبر -الحركة: حركة ميكانيكية أوتوماتيكية. جيجر

 ساعة 44احتياطي الطاقة: 

 التاريخ. الُمنّبه. الوظائف: الساعات / الدقائق / الثواني. 

 أوبالينالميناء: أسود. ثالثة أنواع من التزيين: شمسي، ُمبرغل، 

 متر 200مقاومة الماء: 

 

 ، المغامرةلوكولتر الضخم -أيقونٍة من أرشيف جيجرالمستوحاة مباشرة من  ،الجديدة لوكولتر بوالريس -مجموعة جيجر تواصل

 مع تشكيلٍة تناسُب الرجل المفعم بالحياة والنشاط. وتذهب بها نحو المستقبل

 

 لوكولتر -مادة سوبرلومينوفا ليست مملوكة لجيجر -

 

 لوكولتر -ة عن جيجرُنبذ

 ُصنَِعتو، ُصمَمت كل ساعة من الحركة إلى القفص ، ومنذ اليوم األول1833عام  رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية

 وُجّمَعت في مصنعنا على أيدي ُصّناع الساعات الَمَهرة لدينا. 

؟ ذلك ليس باألمر الهام. ما يهم المضني والشجاعة. كم سيمر من الوقت حتى ترى النورإنها تتطلب اإلبداع واالبتكار، العمل الجاد 

 لوكولتر.. -فعالً هو كم من الوقت ستدوم! تلك هي رؤية وروح صانع الساعات في جيجر

 

 

 

 


