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 Traditional Chinese Calendar ساعةمن بان تقّدم إصداراً محدوداً جديداً بالن

 2018وذلك إحتفاًء بعام الكلب 
 

 

 

 

تكريماً  تقويم الصيني التقليديبآلية ال مزّودةللسنة السادسة على التوالي، تقّدم بالنبان ساعة معصم محدودة االصدار 

 Traditionalفساعة ، طّورها المصنع في لو براسوس آلية حصرية لضبط الوقت هي بالفعل .لهذه الثقافة القديمة

Chinese Calendar البالتينوم، كما يحمل الثقل المتذبذب نقشاً يرمز للعام القمري علبة حاضنة مصنوعة من ب تتسم

لب وفقاً كرسم كلب لتسليط الضوء على حلول عام ال 2018لى الجهة الخلفية من نموذج العام ، يبرز عمن هناالحالي. 

 للتقويم الصيني.
 

 

من بالنبان، على المبادىء الرئيسية التي  (التقويم الصيني التقليدي) Traditional Chinese Calendarوترتكز ساعة 

على مينائها الرائع، تقع الساعات، الدقائق والتقويم الغريغوري جنباً ي. أنشئت قبل آالف السنين والمتجذّرة في التقليد الصين

إلى جنب مع المؤشرات الرئيسية للتقويم الصيني: مؤشر الساعة المزدوجة التقليدي، اليوم، الشهر مع مؤشر األشهر 

التي  12ـرة مجتمعة مع األبراج الهذا األخييُذكر بأن أجرام سماوية.  10باإلضافة إلى العناصر الخمسة واالبراج،  الكبيسة،

كذلك، تبرز على هذه نبثق من الدورة الممتدة على ستين عاماً والتي تشكل محور الثقافة الصينية. تمثّل الفروع األرضية، ت

ً في هذا النموذج نظراً للرابط الساعة منازل القمر، العنصر األساسي في تقويما ً وهاما ت بالنبان، وهي تلعب دوراً خاصا

 األشهر الصينية التقليدية. وقمرية الذي يجمع بين الدورة ال

 

وبخالف التقويم الغريغوري الشمسي الذي يستخدم اليوم الشمسي كقاعدة له، فإن التقويم الصيني التقليدي يقوم على الجمع 

ا أن العام الذي يضم وبم يوماً(. 29.53059تقويم شمسي مع دورة القمر ) ترتكز على بين القمر والشمس، أي أن قاعدته

 365.242374الشمسي ) ماً مقارنة مع العام اإلستوائي أويو 11يوماً( هو أقصر بنحو   354.36707شهراً قمرياً ) 12

وحيث أن كل شهر في التقويم للحفاظ على التوافق مع دورة الفصول. يتم إضافة شهر كبيس في بعض األوقات يوماً(، 

يوماً. هذا األمر يعني بأن العام  30و 29متد بين بدأ يوم ظهور القمر الجديد، فهو يكبيسة، يني، بما في ذلك االشهر الالصي

ف يكون أطول من العام اإلستوائي، على عكس العام الذي يتألف شهراً، سو 13الذي يضم شهراً كبيساً، ويتألف بالتالي من 

هذه السمة المميزة هي التي أدت للتاريخ شهراً قمرياً أي ال يضم شهراً كبيساً، والذي يكون أقل من العام اإلستوائي.  12من 

 المتغيّر في السنة الصينية الجديدة.
 

ف من تألايام  رغم أنه ي 7تياطية تدوم حتى حطاقة إ -ذات التعبئة الذاتيةالحركة آلية  - 3638عيار الختزن يمن جهة ثانية، 

ً من عدد المؤشرات التي  39بما في ذلك  جزءاً  464 تعرضها محور إرتكاز. إن دقة وتعقيد هذه الساعة يبرزان إنطالقا

 فالساعات، الدقائق والتقويم الغريغوري تعرض جميعها في وسط الساعة. فضالً عن الطبيعة غير المنتظمة لدوراتها. 

 

ساعة(؛ فيما يُظهر  24ألرقام الساعة المزدوجة والرموز )دورة فهو يُشير  ،12العداد الموجود عند عالمة الساعة أما 

شهراً(،  12الشهر في التقويم الصيني )دورة سنوات(.  10العناصر واألجرام السماوية )دورة  3العداد عند عالمة الساعة 

، فهي 12وجودة عند عالمة الساعة . اما النافذة الم9يوماً( ومؤشر الشهر الكبيس عند عالمة الساعة  30تاريخه )دورة 

من جهتها تعرض منازل القمر عند عالمة  .2018أي عام الكلب في العام  -عاماً( 12رج العام الجاري )دورة تبرز رمز ب

 . 6الساعة 
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كما ريم حجر الياقوت الكبملم، ومزّودة بتاج مزدان  45في ما يتعلّق بالعلبة الحاضنة فهي مصنوعة من التيتانيوم بقطر 

كذلك، تتسم العلبة الحاضنة بالسمات  والتي تعمل على تعديل المؤشرات. مصححات موجودة تحت العروةتضم خمس 

تحمل  ارقام مع حلقة grand feu؛ ميناء مصنوع من مينا من نوع مجموعة فيلوريه: شكلها المرتفع المزدوجالخاصة ب

ومؤشر التاريخ الغريغوري  ساسية بشكل أوراق مجّوفة قليالً؛العقارب األ عملية التسلسل؛ومؤشرات تنتقل قبل ذهبية  أعداداً 

قطعة فقط،  50صنعت هذه الساعة بإصدار محدود من المصنوع من الفوالذ األزرق الذي يبرز بشكله التقليدي الملتوي. 

 .كلبلصورة نقش  مع دة بثقل متأرجح من الذهب األبيضوهي مزوّ 

 

من  مع علبة حاضنة مصنوعةبإصدار غير محدود  الجديدة Traditional Chinese Calendarساعة تتوفر  كذلك،

 الذهب األحمر.
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