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 تدعو كلير ميلفورد هافن لوكولتر -جيجر

 فاغيانولالحتفال بشراكتها مع كازا 
 
 

 ذا التعاون الحصريبكل فخر بشراكتها مع "كازا فاغيانو" صانع األحذية األرجنتيني الشهير، وقد نتج عن ه 2018في العام  لوكولتر -تحتفل جيجر

يث تظهر ح الشهير –كوردوفان  – والدةَ نَُسخِ جديد من ساعات "ريفيرسو تريبيوت" و"ريفيرسو كالسيك" باألحزمة المصنوعة من الجلد القرطبي

ترفة ميلفورد هافن، العبة البولو المح لوكولتر بدعوة كلير -ليد المشغوالت الجلدية الرائعة، وتكريماً لهذه المجموعة، قامت جيجرتقابوضوحٍ وروعة 

رسو وُمثبتاً إلى ساعتها الٌمضفى عليها الطابع الشخصي "ريفيا الخاص الذي سيكون مشغوالً في "كازا فاغيانو" لتختار حزامه لوكولتر -وصديقة جيجر

 ."ميديوم كالسيك دويتو

 

ر كلير ميلفورد هافن، وُمضفى عليه طابعها الشخصي  إبداٌع ُمتفرد، من تصوُّ

ر ميلفورد لوكولتر بدعوة كلي -، واحتفاالً بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين لميالد الساعة األيقونية الرمز "ريفيرسو"، قامت جيجر2016في سنة 

ساعة "ريفيرسو كالسيك دويتو ميديوم"  –ذوقها وأسلوبها ، لتتصور موديالً يتوافق مع 2004روابط راسخة منذ العام  التي أسست معها نهاف

ميكانيكيٌة واحدة، وتتألق بجاذبية أناقتها العابرة تزدهي هذه الساعة بوجهيها وبمجموعتين من العقارب ُتحركهما . المصنوعة من الذهب الوردي

، وحتى قبل دورانها ليظهر وجهها الخلفي تظهر بعض معالم يفيرسو كالسيك دويتو ميديوم" بظالٍل رصينة من اللون األزرق"رللزمن، كما تزدان 

 خالل هذه السنواتمما يرمز إلى النصر، واإلحسان والمحبة معاً.  – الطابع الخاص إلى عين الناظر مثل التاج الُمرَصع بالماسات وبحجر الياقوت

لمستها على هذا الموديل الذي أضَفت عليه طابعها الشخصي بامتياز، وذلك من خالل الحزام الفريد المصنوع من الجلد وضَعت كلير ميلفورد هافن 

لرمزية بكل ما ا سيك دويتو ميديوم"الحزام الذي ُوِضَع خصيصاً لساعة "ريفيرسو كالالذي يجسُد تقليداً ِحَرفياً فنّياً تمتاز به دار فاغيانو،  القرطبي

  في الكلمة من معنى.

 

 ساعة "ريفيرسو كالسيك سمول َسَكند" أي ذات عقرب الثواني الصغير، تتألق بأحزمة فاغيانو الراقية

هل القراءة إلى حد س "ريفيرسو كالسيك سمول َسَكند" جديدة تتميّز بميناء ساعة لوكولتر -للتأكيد على الطبيعة الحصرية لهذا التعاون، أطلَقَت جيجر

وُصمَم لقد ابتُِكر  .6وقع الساعة بعيد، وذلك بفضل عقربين من طراز السيف وأرقاٍم عربية سوداء اللون، باإلضافة إلى عقرب الثواني الصغير عند م

من أي صدمات قد تتعرض لها عند  لب وتظهر خلفيتها بهدف حماية زجاجة وجهها األماميلتنق ساعة ريفيرسو المتمثل بإمكانية إدارة الساعةمبدأ 

َم الرياضة فأصبحت هذه الساعة بمثابة دليٍل ومؤشٍر قوي إلى اللحظات ممارسة ُمرتديها لرياضة البولو، وُسرعان ما تجاوز هذا التصميم الرائع عالَ 

ليها أو نقوشاً محفورةً ع، وذلك بفضل غطاء قفصها الخلفي المصنوع من الفوالذ حيث شكلت هذه الخلفية مساحةً تُتيح واألوقات الخاصة في الحياة

 ،من ساعة ريفيرسو حزاماً جلدياً من مجموعة فاغيانو، المشغولة بعنايٍة فائقة، بلون الشوكوال البني تضم النسخة الجديد . الالكرب الرسم بواسطة

ذه ختلفتين للون نفسه مما يُضفي أناقة عابرة للزمن على هالحزام الرائع بلمسة بارزة تتجسد في درجتين مكازا فاغيانو، ويتميز هذا والُمصَمم ضمن 

 الساعة.

 

 جهان يتناغمان مع طابع وروح كازا فاغيانوو –ريفيرسو كالسيك ديوفاس 

لوكولتر إذ يتجسد ذلك في األناقة الرصينة والخالدة لساعة "ريفيرسو كالسيك  -جيجرالتي تتمتع بها المهارات والخبرة  بسهولٍة ووضوح يمكن تمييز

ن ويُتيح هذان الوجها ،حركٍة ميكانيكيٍة واحدة، ويظهر ذلك جليّاً على وجهي الساعة اللذين تتحرك المؤشرات عليهما بفضل ديوفاس سمول َسَكند"

 غيوشيه –قت في منطقتين زمنيتين مختلفتين، فضالً عن هيكل الساعة األنيق المصنوع من الفوالذ. يظهر التزيين الُمضفّر لمتعددي األسفار قراءة الو

ق مما يعزز من  في مركز الميناء طابعها الذي يُجسد صناعة الساعات الراقية، ويُضفي عقرب الثواني الصغير ويتقاطع مع عقارب من الفوالذ الُمزرَّ

الوجه الخلفي للساعة، تعِرُض ريفيرسو الوقت في منطقة زمنيٍة ثانية باإلضافة إلى مؤشر المزيد من األناقة على الميناء. أما على  6ساعة عند موقع ال
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ة  وجهي الساعيتناغم كالمرتدي الساعة المسافر فيما إذا كان الوقت في تلك المنطقة الزمنية نهاراً أو ليالً. إلعالم  6الليل والنهار عند موقع الساعة 

 ، مما يُبِرُز التصميم الصافي لهذه الساعة.مع األحزمة الجلدية الناعمة من مجموعة فاغيانو، بلون الشوكوال البني بتألقٍ 

 

 من طابع آرت ديكو استلهاٌم رائع –ريفيرسو تريبيوت سمول َسَكند، أي ذات عقرب الثواني الصغير 

"، تحمل في تصميمها طابع الفن الزخرفي آرت ديكو، حيث استوحي إلى المجموعة، هي "ريفيرسو تريبيوت سمول َسَكند أيضاً  ساعةٌ أخرى تنضم

ل ة، شكيالسكة الحديديتبع المسار الذي يتيح قراءة الوقت، والذي يشبه في تصميمه  .1931موديل ريفيرسو األول الذي يعود إلى عام ميناؤها من 

 يّن الميناء الرائع الذي يتميّز بصفائه، وحيثزُ هو نتيجة لطالء الالكر الشفاف على أرضيٍة ساتانية، و أزرق اللون رصينالميناء ويكشف عن ظل 

تكتمل بالروديوم تم تثبيتها على الميناء بواسطة أسافين صغيرة مخفية. ولكأنه يطفو في الهواء، بمؤشراتٍ مصقولةٍ ومطليةٍ  يبدو عقرب الثواني الصغير

طبيعي باللون األزرق الداكن، يتميز من مجموعة فاغيانو، وهو عبارة عن حزاٍم جلدي  هناك حزامٌ "ريفيرسو تريبيوت سمول َسَكند"  ساعة أناقة

 نّاع األحذية األرجنتينيون. ، وتتجسد فيه الِحَرفية الفنية الفريدة التي يتمتع بها صُ بالراحة التي يمنحها للمعصم وبمرونته

 

 دار األرجنتينية الشهيرة بِحرفيي المشغوالت الجلدية الَمَهرةال –كازا فاغيانو 

ي ف ورشة كازا فاغيانو في هرلينغهامفي صناعة األحذية المصممة خصيصاً لممارسة لعبة البولو والعمل الريفي. تقع  متخصصة كازا فاغيانو

لقد استطاع الحرفيون الفنانون الَمهَرة خلق وبناء سمعتهم  يزيد عن قرٍن من الزمان.آالٍت تُستَخَدُم منُذ ما األرجنتين، وتحتوي هذه الورشة على أدواتٍ و

 للنوعية ، وتولي أهمية دقيقة وخاصة جداً ، تلك السمعة العالية التي انتشرت في بالدهم وفي جميع أنحاء العالم، فعملية اإلنتاج يدويةٌ بالكاملتدريجياً 

بُسطاء وسكان الريف، وعلى مر السنين أضافت العبي البولو إلى قائمة عمالئها كازا فاغيانو إلى زبائن توجهت أعمال  اتوالتفاصيل. في البداي

وات من العائلة يستخدمون نفس األد الجيل الرابع والخامس أبناء إضافة مشاهير الممثلين والنبالء والملوك. وفي الوقت الحاضر، الزالبالتزامن مع 

بشكٍل يدوي حيث يقوم كل شخصٍ في الورشة بأداء دوره المخصص له في عملية اإلنتاج.  ، وتتواصل عملية التصنيعواألساليب التي استخدمها أسالفهم

 لِحَرفية الفنية اليدوية.ة واذا التعاون مع كازا فاغيانو التي تتشارك معها نفس قيَم األصاللوكولتر بالفخر به -تشعر جيجر

 

 ميلفورد هافن، إنجلترا ماركيزة –كلير مونتباتن 

سنة، وغالباً ما كانت على الجانب  15، بشكٍل احترافي على جميع مستويات لعبة البولو على مدى كلير مونتباتن، ماركيزة ميلفورد هافنتنافست 

، ولكن األمر األساسي الذي يهم على ميدان اللعب المرأة التي تلعب جنباً إلى جنب الرجال، وعلى الرغم من أن الصحافة تتحدث كثيراً عن الفائز

نذ ما ينوف عن مُصحفيٌة تلقى الكثير من االحترام تكتب المقاالت  تتمتع بها كلير إلى حد بعيد. إضافة إلى ما سبق فإن كليروهي قيمة  هو المهارة

لزيادة الوعي حول القلق  James Wentworth-Stanley Memorial Fundمن أجل جمعيتها الخيرية  عشرين عاماً، كما تعمل دون كلٍل أو ملل

 واالكتئاب واالنتحار عند الشباب.

 

 

 

 لوكولتر -نُبذة عن جيجر

َعت ، ومنذ اليوم األول، ُصمَمت كل ساعة من الحركة إلى القفص وُصنِ رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية عام 

 وُجّمَعت في مصنعنا على أيدي ُصنّاع الساعات الَمهَرة لدينا. 

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

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