
 
 

 
 لوكولتر توّطد الروابط بین صناعة الساعات الراقیة -جیجر

 الجدیدین 101وصیاغة المجوھرات الفاخرة بطرازي 

 

 

. 2020من خالل إطالق ساعتین جدیدتین من فئة المجوھرات الفاخرة لعام  101 لوكولتر األضواء مرة أخرى على الحركة: كالیبر -تسلّط جیجر

لراقیة، اویتمیّز ھذان اإلبداعان بتصمیم أصلي تماًما ویعیدان تأكید الروابط الفریدة التي تجمع بین صیاغة المجوھرات الفاخرة وصناعة الساعات 

 والتي تتجّسد في ھذه اآللیة االستثنائیة.

 

. وأحدثت ھذه 1929وصنعتھا في أّول األمر للساعات المرّصعة بالحجر الكریم وطرحتھا في عام  101العریقة الحركة: كالیبر  صّممت الدار

عنان  االحركة تغییًرا كامالً في صناعة الساعات النسائیة بفضل حجمھا الصغیر للغایة وشكلھا المستطیل اللذین أتاحا مجاالت جدیدة لینطلق فیھ

قبل نصف قرن من بزوغ فجر تكنولوجیات التصمیم واإلنتاج بمساعدة الحاسوب، وھي  101مین الجمالي. وُصنعت الحركة: كالیبر إبداع المصمّ 

مم وتكاد  5مم ویقل عرضھا عن  14ثمرة إنجاز الفت للنظر في مجال التصغیر، حیث یبلغ طول ھذه الحركة الصغیرة جد�ا ذات التعبئة الیدویة 

 ا، وتظل أصغر حركة میكانیكیة العالم. وتعد أیًضا إحدى أقدم الحركات في العالم التي ال تزال تُنتَج.تزن غراًما واحدً 

 

لوكولتر المرّصعة بالحجر الكریم التي حملت اسمھا، فضالً عن إبداعات دور  -على مّر السنین في ساعات جیجر 101ظھرت الحركة: كالیبر 

درة معاصم نساٍء ُمتمیّزات، بمن فیھن الملكة إلیزابیث الثانیة التي ارتدت إحدى ھذه الساعات التي أھداھا عریقة أخرى. وزیّنت ھذه الساعات النا

 .1953لھا رئیس جمھوریة فرنسا بمناسبة تتویجھا في عام 

 

 تعبیر جدیدة عن األنوثة

الداخلیة نھًجا یرتكز على صیاغة المجوھرات لتصمیم الساعتین الجدیدتین المرّصعتین  لوكولتر -اعتمد الفریق الفني العامل في مشاغل جیجر

یم مبالماس، إذ یصّمم الفریق أشكال األساور وأسلوب الترصیع ثم یدمج القفص والحركات في التصامیم، في حین یُؤخذ عادةً بنھج مختلف عند تص

 حزمة الستكمالھا.ساعة ما، بدًءا باألقفاص ثم ابتكار األساور أو األ

 

ى لیتسق كال السوارین اتساقًا تاًما مع الرموز الكالسیكیة لصیاغة المجوھرات الفاخرة ویتكّونان من ذھب وردي مرصّع بالماس الذي یقتصر ع

تسمح  حریة اإلبداع التيمن ناحیة النقاء. ولكن تختلف التصامیم اختالفًا تاًما من حیث الشكل واألسلوب، وتشّدد بذلك على  VVSإلى IFالفئة من 

 الصغیرة جد�ا. 101بھا حركة كالیبر 

 
 سنودروب

تستلھم ساعة سنودروب ذات السوار العریض تصمیمھا من األزھار البیضاء التي تشبھ شكل الجرس والتي تنمو عبر طبقة ثلجیة رقیقة في فالي  

رى بالمیناء لتشّكل زھرة، وترّدد أمواٌج من الماس زخارف البتالت المتناسقة دو جو، وتنضح بأنوثة رقیقة. وتحیط دائرة من الماسات ذات شكل الكمث

لوكولتر ترصیع الماس "المخلبّي" الذي یحد من ظھور المعدن ویتیح مرور الضوء  -تناسقًا مثالیًا حول السوار بأكملھ. وقد اختار مصّممو جیجر

 النطباع وكأن الماسات تطفو فوق سطح السوار.عبر األحجار من كل الزوایا، فیزید لمعان الساعة، ویعطي ا

 

ماسات، من بینھا  904لوكولتر الذین یستخدمون  -ساعة من العمل الذي ینجزه حرفیو مجوھرات جیجر 130تستغرق عملیة الترصیع لوحدھا 

في شكلھ الجانبي مدعوًما بشریطین قیراط). ویظھر السوار  20.9ماسات بشكل الكمثرى والماسات األخرى بقطع بریانت (وزنھا اإلجمالي  204

 ذھبیین مرّصعین بالماس، وھي تقنیة ترصیع خطي یبرز فیھ خرز ذھبي على مقدوٌد سطح المعدن ویُثنى على األحجار لتثبیتھا.



 
 

 

 بانغل

توحاة و" واألشكال البارزة المستعبّر ساعة بانغل تعبیًرا جریئًا عن األنوثة، وتستلھم تصمیمھا من الھندسة الرشیقة المستوحاة من طراز "آرت دیك

قیراط) بأحجام متدرجة  19.7ماسة (وزنھا اإلجمالي  996من حركة الحداثانیة "مودرنزم" التي سادت في القرن العشرین. ویزدان السوار بـ 

ماسة) لتعزیز أثر البعد الثالثي  852ماسة) والترصیع الحبیبّي ( 144إلبراز انحناْات التصمیم. وجمع الحرفیون بین تقنیتي الترصیع المخلبّي (

 للماس وزیادة التالعب الضوئي إلى أقصى حد.

 

اج السوار تأما صفوف الماس المرّصعة ترصیعًا حبیبی�ا، فتسلط الضوء على الشریطین الذھبیین اللذین یمتدان على جانبي السوار لدعم بنیتھ. وال یح 

 تحھ برفق.إلى مشبك، فیكفي أن یلوي مرتدي الساعة جانبیھ لف

 

 101كالیبر 

 لوكولتر حلوالً جدیدة بغیة التصدي للعدید من -ما فتئت صناعة الساعات تشھد تعقیًدا متزایًدا منذ نھایة القرن التاسع عشر، لذلك طّورت جیجر

فائقة الصغر  7HPكولتر كالیبر التحدیات في صناعة الساعات، ومنھا تكنولوجیا التصغیر.  ومن بین االبتكارات التي توصلت إلیھا الدار حركة لو

التي صدرت في عام  6EBللساعات الصغیرة المطلیة بالمینا والمرّصعة بالحجر الكریم، وحركة لوكولتر كالیبر  1880التي صدرت في عام 

 سم مربع. 1والتي یكاد یزید حجمھا عن  1908

 

عي إلى إقامة رابط بین توقیت دقیق وأحجام فائقة الصغر، مما یدل على لتجّسد المثل األعلى لھذا الس 1929في عام  101ظھرت الحركة: كالیبر 

، اعتمدت الدار ھندسة 101لوكولتر المثالیة في ھندسة المیكانیكا الدقیقة. وبدالً من توزیع المكّونات على صفیحة الحركة: كالیبر  -مھارة جیجر

وُوضع المیزان على سطحٍ، والبرمیل والمسنّنات على السطح اآلخر. أما . 1925ذات مستویین "فوق بعضھما البعض" لحركة دیوبالن في عام 

 النابض الرئیسي، فیمكن تعبئتھ باستخدام تاج مسّطح موضوع في قاعدة القفص.

 

أن أبعادھا  عاًما، استفادت خاللھا من المعّدات المواد وأسالیب التشغیل اآللي التي شھَدت عّدة تحسینات، غیر 90یعود تاریخ ھذه الحركة إلى 

مكّونًا في الحركة األصلیة)، وتبلغ  78مكّونًا (مقابل  98ھذه إلى الجیل الرابع، وتتألف من  101/4وھندستھا لم تتغیّر. وتنتمي الحركة: كالیبر 

 21600بتردد قدره  )، وتكاد تزن غراًما واحًدا. وتتأرجح عجلة توازنھا بتواتر3سم 0.2مم (أي حجم  3.4مم وسماكتھا  4.8× مم  14أبعادھا 

 ساعة.  33ھرتز)، ویوفّر النابض الرئیسي احتیاطي طاقة لمدة  3ھزة في الساعة (یعادل 

 

. 101یجب أن تُصنع كل المكّونات وتُعّدل بشكل متناسب بسبب الحجم الصغیر جد�ا، مما یضفي طابعًا فریًدا على كل حركة من حركات كالیبر 

لتر. لوكو -إلنتاج وتركیب حركات مجھریة الحجم على عدد قلیل من الخبراء العاملین في مشاغل دار جیجر واقتصر إتقان المھارات الضروریة

 وعلیھ ال تُنتج إال بضع عشرات الساعات سنویًا لتزیین معاصم نساٍء ممیّزات.
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Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

ال جورا، ائیة لجبتقع دارنا في وادي فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء.  من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثن

حد داخل المصنع، فیعمل غراند میزون روحھا. جمیع الِحرف مجتمعة تحت سقف وا -الذي یسترشد بنوٍر داخلي ال یخبو، تستمد الدار العریقة 

شة اصانعو الساعات، والمھندسون، والمصّممون، والِحرفیون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة. مدفوعین بالطاقة الجی

نفسھا  ز وإبداعنا الفني. ھذه الروح ھيوروح االبتكار الجماعي التي تُلھم كل فرد من أفراد عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطورنا الممی

لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع  -وجعلت من مصنع جیجر 1833حركة من حركات الساعة منذ عام  1200التي عّززت ابتكار أكثر من 

 .الساعات

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


