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بالنبان فیلوریھ- ورلدمجموعة 2016بازل
المرجعي:   63B-3433-6612الرقم

The Great Wave من بالنبان یقّدم: الفنية الحرف محترف

 حجر على الضوء یسلّط إبتكار في لیبدع البحر حركة من اإللھام Métiers d’Art الفنية الحرفیستمد محترف 
-األولى للمرة بالنبان ھمتستخد كریم -المكسیكي الفضي السبج حجر  : المفّضلة الشركة تقنیة إلى باإلضافة 
.الیابانیة روكوشو غشاء تقنیة

، ھو عبارة عن حجر بركاني شبھ شفاف. لونھ الغریب مرقّط بسحابات فضیة المھدئةحجر السبج الفضي، والشھیر بمزایاه 
ً جذب مصمم من ھنا، شّكل ھذا الحجر الكریم . الفنية الحرفي الساعات في محترف منتفخة، بما یُضفي علیھ سحراً أنیقا

ً لزخرفة  التقنیة التي  مع اإلشارة إلى انالمصنوعة من الذھب االبیض،  "The Great Wave " الموجة الكبیرةاساسا
قاعدة شاكودو*  علىبدایة، یتم تثبیتھا متنّوعة.  تكار ھذه الزخرفة تتألف من مراحلإستخدمھا حرفیو بالنبان إلب

)Shakudōخاص من خالل غمرھا في حوض من أمالح روشوكو ( شاء) قبل تغلیفھا بغrokushō( ،إثر تطبیق الغشاء .
تتم إزالة قاعدة شاكودو. بعد ذلك، تخضع بعض أجزاء أسطوانة الموجة للصقل بغیة تعزیز إنطباع إندفاع الموجة. في 

الفضي المكسیكي. ھذه المراحل المتتالیة تُضفي على النموذج مظھراً متألقاً  الختام، یتم تطبیق النقش على حجر السبج
یتناغم مع ألوان المیناء المتبدلة الجّذابة.

من جھة أخرى، یتم صنع الموجة المتكّسرة من غشاء باللون االبیض. یُشار إلى أن ھذا النقش مستوحى من طبع یاباني 
 التي الموجة وحركة قوة تأتي ھنا، من. Great Wave of Kanagawaإسم  تحت‘ ھوكوساي’على خشبة إبتكره الفنان 

ً  لتعكس بالنبان في النقش حرفیو كبار إبتكرھا  للنقاء یرمز الحجر ھذا أن حیث الرمادي، السبج حجر رمزیة مع بارزاً  تباینا
.والتوازن

 على الشركة شددت فقد. المتطّورة التقنیة وبعناصره كما الفائقة الجمالیة بأناقتھ الجدید بالنبان إبتكار یتمیز فیھ، الشك مما
الشھیر ذاتي التعبئة والذي بات الیوم یعرف  13R0 عیار بتعدیل الساعة ھذه في بالنبان متاق إذ ،مبدعة حركة لیاتآ تقدیم

لضمان رؤیة واضحة بما یوفر مساحة وافرة كذلك، یبرز عرض الطاقة اإلحتیاطیة لجھة الجسور . 13R3Aبآلیة الحركة 
توفر آلیة الحركة طاقة إحتیاطیة تدوم حتى ثمانیة أیام، وھي مزّودة بثالث أسطوانات نابضة متسلسلة تعمل على للنقش. 

وي لالولى، فتُعید تزویدھا بالطاقة لتحافظ على قوتھا، تعبئة وتفریغ اآللیة بشكل متسلسل. االسطوانة الثانیة تعمل كبدیل مق
أما تعبئتھا فتتم بواسطة االسطوانة الثالثة. من جھتھا، صنعت العلبة الحاضنة المزدوجة الطبقات من البالتین. 

وبالفعل، فإن ه حرفي إقلیمي. زم من جلد العجل الممیز والذي أنجفي ما خص الحزام، فقط إختارت بالنبان إستخدام حزا
لونھ الرمادي األخآذ یجعل منھ قطعة مناسبة تماماً مع المزایا الجمالیة التي تتمتع بھا ھذه الساعة الغامضة.

. في ذلك العام، فازت ھذه Shakudō Ganeshفي نموذج  2015و عبارة عن مزیج من الذھب والنحاس إستخدمتھ بالنبان للمرة االولى في العام ھشاكودو  * 
في جنیف عن فئة الحرف الفنیة. Grand Prix d’Horlogerieالساعة بجائزة 
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بالنبان ورلدمجموعة فیلوریھ  - 2016بازل
63B-3433-6612الرقم المرجعي:  

یقّدم:الفنيةالحرفمحترف بالنبان Theمن Great Wave

محترف حجرعلىالضوءیسلّطإبتكارفيلیبدعالبحرحركةمناإللھامMétiers d’Artالفنيةالحرفیستمد
-األولىللمرةبالنبانھمتستخدكریم -المكسیكيالفضيالسبجحجر : المفّضلةالشركةتقنیةإلىباإلضافة
.الیابانیةروكوشوغشاءتقنیة

بمزایاه والشھیر الفضي، السبج فضیةالمھدئةحجر بسحابات مرقّط الغریب لونھ شفاف. شبھ بركاني حجر عن عبارة ھو ،
مصمم جذب أنیقاً سحراً علیھ یُضفي بما محترفمنتفخة، في الساعات الكریم. الفنيةالحرفي الحجر ھذا شّكل ھنا، من

لزخرفة الكبیرةاساساً The Great"الموجة Wave"،االبیض الذھب من انالمصنوعة إلى اإلشارة التيمع التقنیة
إلب بالنبان حرفیو مراحلإستخدمھا من تتألف الزخرفة ھذه تثبیتھامتنّوعة.تكار یتم شاكودو* علىبدایة، قاعدة

)Shakudōبغ تغلیفھا قبل روشوكو (شاء) أمالح من حوض في غمرھا خالل من الغشاء،)rokushōخاص تطبیق . إثر
الموجة. في إندفاع إنطباع تعزیز بغیة للصقل الموجة أسطوانة أجزاء بعض تخضع ذلك، شاكودو. بعد قاعدة إزالة تتم

السبج حجر على النقش تطبیق یتم ًالختام، متألقا مظھراً النموذج على تُضفي المتتالیة المراحل ھذه المكسیكي. الفضي
الجّذابة. المتبدلة المیناء ألوان مع یتناغم

یاباني طبع من مستوحى النقش ھذا أن إلى االبیض. یُشار باللون غشاء من المتكّسرة الموجة صنع یتم أخرى، جھة من
الفنان إبتكره خشبة التيالموجةوحركةقوةتأتيھنا،من. Great Wave of Kanagawaإسمتحت‘ ھوكوساي’على

ًلتعكسبالنبانفيالنقشحرفیوكبارإبتكرھا للنقاءیرمزالحجرھذاأنحیثالرمادي،السبجحجررمزیةمعبارزاًتباینا
.والتوازن

علىالشركةشددتفقد. المتطّورةالتقنیةوبعناصرهكماالفائقةالجمالیةبأناقتھالجدیدبالنبانإبتكاریتمیزفیھ،الشكمما
یعرف13R0عیاربتعدیلالساعةھذهفيبالنبانمتاقإذ،مبدعةحركةلیاتآتقدیم الیوم بات والذي التعبئة ذاتي الشھیر

الحركة الجسور.13R3Aبآلیة لجھة اإلحتیاطیة الطاقة عرض یبرز وافرةكذلك، مساحة یوفر واضحةبما رؤیة لضمان
علىللنقش.  تعمل متسلسلة نابضة أسطوانات بثالث مزّودة وھي أیام، ثمانیة حتى تدوم إحتیاطیة طاقة الحركة آلیة توفر

مق كبدیل تعمل الثانیة االسطوانة متسلسل. بشكل اآللیة وتفریغ قوتھا،تعبئة على لتحافظ بالطاقة تزویدھا فتُعید لالولى، وي
البالتین.  من الطبقات المزدوجة الحاضنة العلبة صنعت جھتھا، الثالثة. من االسطوانة بواسطة فتتم تعبئتھا أما

حزا إستخدام بالنبان إختارت فقط الحزام، خص ما أنجفي والذي الممیز العجل جلد من إقلیمي. زم حرفي فإنه وبالفعل،
الغامضة. الساعة ھذه بھا تتمتع التي الجمالیة المزایا مع تماماً مناسبة قطعة منھ یجعل األخآذ الرمادي لونھ

العامھشاكودو*  في االولى للمرة بالنبان إستخدمتھ والنحاس الذھب من مزیج عن عبارة نموذج2015و ھذهShakudō Ganeshفي فازت العام، ذلك . في
بجائزة الفنیة.Grand Prix d’Horlogerieالساعة الحرف فئة عن جنیف في
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بالنبان فیلوریھ- 2016بازل ورلد مجموعة
المرجعي:   63B-3433-6612الرقم

یقّدم:الفنيةالحرفمحترف بالنبان Theمن Great Wave

محترف حجرعلىالضوءیسلّطإبتكارفيلیبدعالبحرحركةمناإللھامMétiers d’Artالفنيةالحرفیستمد
-األولىللمرةبالنبانھمتستخدكریم -المكسیكيالفضيالسبجحجر : المفّضلةالشركةتقنیةإلىباإلضافة
.الیابانیةروكوشوغشاءتقنیة

بمزایاه والشھیر الفضي، السبج فضیةالمھدئةحجر بسحابات مرقّط الغریب لونھ شفاف. شبھ بركاني حجر عن عبارة ھو ،
مصمم جذب أنیقاً سحراً علیھ یُضفي بما محترفمنتفخة، في الساعات الكریم. الفنيةالحرفي الحجر ھذا شّكل ھنا، من

لزخرفة الكبیرةاساساً The Great"الموجة Wave"،االبیض الذھب من انالمصنوعة إلى اإلشارة التيمع التقنیة
إلب بالنبان حرفیو مراحلإستخدمھا من تتألف الزخرفة ھذه تثبیتھامتنّوعة.تكار یتم شاكودو* علىبدایة، قاعدة

)Shakudōبغ تغلیفھا قبل روشوكو (شاء) أمالح من حوض في غمرھا خالل من الغشاء،)rokushōخاص تطبیق . إثر
الموجة. في إندفاع إنطباع تعزیز بغیة للصقل الموجة أسطوانة أجزاء بعض تخضع ذلك، شاكودو. بعد قاعدة إزالة تتم

السبج حجر على النقش تطبیق یتم ًالختام، متألقا مظھراً النموذج على تُضفي المتتالیة المراحل ھذه المكسیكي. الفضي
الجّذابة. المتبدلة المیناء ألوان مع یتناغم

یاباني طبع من مستوحى النقش ھذا أن إلى االبیض. یُشار باللون غشاء من المتكّسرة الموجة صنع یتم أخرى، جھة من
الفنان إبتكره خشبة التيالموجةوحركةقوةتأتيھنا،من. Great Wave of Kanagawaإسمتحت‘ ھوكوساي’على

ًلتعكسبالنبانفيالنقشحرفیوكبارإبتكرھا للنقاءیرمزالحجرھذاأنحیثالرمادي،السبجحجررمزیةمعبارزاًتباینا
.والتوازن

علىالشركةشددتفقد. المتطّورةالتقنیةوبعناصرهكماالفائقةالجمالیةبأناقتھالجدیدبالنبانإبتكاریتمیزفیھ،الشكمما
یعرف13R0عیاربتعدیلالساعةھذهفيبالنبانمتاقإذ،مبدعةحركةلیاتآتقدیم الیوم بات والذي التعبئة ذاتي الشھیر

الحركة الجسور.13R3Aبآلیة لجھة اإلحتیاطیة الطاقة عرض یبرز وافرةكذلك، مساحة یوفر واضحةبما رؤیة لضمان
علىللنقش.  تعمل متسلسلة نابضة أسطوانات بثالث مزّودة وھي أیام، ثمانیة حتى تدوم إحتیاطیة طاقة الحركة آلیة توفر

مق كبدیل تعمل الثانیة االسطوانة متسلسل. بشكل اآللیة وتفریغ قوتھا،تعبئة على لتحافظ بالطاقة تزویدھا فتُعید لالولى، وي
البالتین.  من الطبقات المزدوجة الحاضنة العلبة صنعت جھتھا، الثالثة. من االسطوانة بواسطة فتتم تعبئتھا أما

حزا إستخدام بالنبان إختارت فقط الحزام، خص ما أنجفي والذي الممیز العجل جلد من إقلیمي. زم حرفي فإنه وبالفعل،
الغامضة. الساعة ھذه بھا تتمتع التي الجمالیة المزایا مع تماماً مناسبة قطعة منھ یجعل األخآذ الرمادي لونھ

العامھشاكودو*  في االولى للمرة بالنبان إستخدمتھ والنحاس الذھب من مزیج عن عبارة نموذج2015و ھذهShakudō Ganeshفي فازت العام، ذلك . في
بجائزة الفنیة.Grand Prix d’Horlogerieالساعة الحرف فئة عن جنیف في

وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت
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