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 ًارائعتصنع عامًا  Patek Philippeمن تعقيدات آبرى جديدة ستة 
 

مجموعة آبيرة مختارة من ابداعات جديدة و التي ستسعد جميع المتذوقين  2011في عالم بازل   Patek Philippeتقدم  
و روائع القطع الخاصة عالية التعقيد المبنيه  شئساعات  مع الترآيز األساسى على. لساعات الراقيهوالمعجبين بفن صناعه ا

على العبقرية الميكانيكية لبناء اآلالت متناهية الصغر ، ويميزها الجمع بين وظائف مختلفة مثل مكرر الدقائق ، والتقويم 
، تضم التشكيلة أيضا ساعات معصم Patek Philippeتاريخ  وألول مرة في. أو الكرونوجراف/التكرارى ، و التربيون و

 .آبرىنسائية ذات تعقيدات 
 

 5208آود    Patek Philippeساعة 
 .ف المختلفةئالتعقيد الثالثى مع مكرر الدقائق ، و الكرونوجراف  ، والتقويم التكرارى اللحظى ، مع فتحة عرض للوظا

 
. تحمل خليط من التعقيدات الوظيفية  Patek Philippeهى أول ساعة يد من    5208 الجديده  آود التعقيد الثالثى ةتعد ساع

تبهر الخبراء فى هذا ان فنية من شأنها تمع فى ساعه هى فى الواقع تحفة الصعوبة التقنية تج فهى تجسد درجات هائلة من
و الثقه فى أدائها و التى يتطلبها اإلستخدام  مبهر تكوينها مع وضوح قراءتها بشكلفى المجال لما تتمتع به من أناقة فائقة و دقة 

، و  مم ٢٫٥   مكرر الدقائق و هو تكنيك رائع يقترن بكرونوجراف عجلة العمود و التى ال يتخطى ارتفاعها. اليومى للساعة
عند فتحة آبيرة تظهر من خاللها دقه خاصية العرض  في وقت واحد وعلى الفور  عن طريقيعرض التقويم التكرارى 

 سم ٥٫٧ ملم و حجمه  ١٠٫٣٥ ملم و ارتفاعه  ٣٢قطره (الشديد التعقيد  R CH 27 PS QIو يتكون العيار  . منتصف الليل
ويحميها جسم الساعة من البالتين فى تصميم . جزء منفصل ، ومعظمها تم انهاء تفاصيله يدويًا بدقه و اتقان ٧٠١من )  مكعب

بعض جوانب هذه  رضعي مفرغه بدقة شديدة ؛ ظهر الساعة شفاف من آريستال الصفيرآاالترافا الكالسيكي مع العروات ال
التحفة الفنية الميكانيكية الرائعة و ال يساويها فى الروعة اال ميناء الساعه المتوازن ببراعة من الذهب مع النقش الحصيف فى 

 .ساتانع المصقولة بنعومة الدرجة لونيه من الفحم و زخرفة شعاع الشمس من القط
 

لساعات المعصم األآثر تعقيدا، لتأتى   Patek Philippe، المرتبة الثانية على قائمه   5208و تحتل الساعة الجديدة مرجع  
تتضمن  آرونوجراف وأيضا   Patek Philippeمن  وهى أول ساعة تعقيد ثالثي. لسماءمباشرة بعد  بعد توربيون قمر ا
 .غة التعقيد التي  تعمل بالملء الذاتيواحدة من الساعات النادرة جدا بال

 
باإلضافة إلى ذلك، فهى أول ساعه تعقيدات آبرى حقيقية من الشرآة  تحتوى على مرآبات سيلينفار المستمدة من السيليكون و 

االبتكار و فهى مثال مثير لإلعجاب  إلمكانيه التقاء  التقاليد و. ميزان الساعه الرائد بولسوماآس و ياى اإلتزان سبيروماآس 
 .Patek Philippeتفاعلهم تحت سقف واحد لدى 
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 5270آود   Patek Philippeساعة 
 التعقيدات الكبرى مع آرونوجراف و التقويم التكرارى

 
التى آتبت تاريخ صناعة الساعات على مدى السبعين  Patek Philippeآخر تطبيق ألحد موديالت   5270تعد الساعة آود 
 بشكله العريقالساعة وجه . ى ساعة معصم  الكرونوجراف الكالسيكية ذات الضاغطين و التقويم التكرارىعامًا الماضية  وه

و  تناظري الشهر الى جوار الساعة الثانية عشر وآذلك تاريخ على نفس الخط لعرض اليوم ومع فتحة  .فى حد ذاته رمز هو
نقل عدادات الكرونوجراف قليًال الى أسفل المحور األفقي،  تم .تحة لعرض مراحل القمر الى جوار عالمة الساعة السادسةف

عجلة العمود و التعشيق األفقى، و قد تم ذات الملء اليدوى ، و تحكم . CH 29-535 PS Qالماآينة عيار : لتكشف سر قلبها
لتصميم آلية التقويم استغرق األمر عامين آاملين  و  Patek Philippeتطوير و تصنيع تلك الساعة بالكامل فى داخل شرآه  

مع ماآينة  تكيف تمامًاو بنائها بحيث ت ملم فقط   ١٫٦٥ا الذى ال يتعدى قطعة  وارتفاعه  ١٨٢ التكرارى الجديدة بما تضم من 
قيراط  و قرص ١٨عيار   األبيض الذهبأنيق من غالف يستقر العيار فى داخل  و  .ذات الملء اليدوى راف جكرونوال

يزها قطع الضغط المستطيلة  نفسها التى ظهرت بها سابقاتها يمو . معه فى رقة و نعومةالروات  المعدنيه الالعالساعة المقعر و
 في المزاداتجذابة  قياسية أسعار حافظت على األسطورية التى  ظهرت فى اربعينيات و خمسينيات القرن الماضى و التي

القمر فان مراحل و قويم التكرارى الت وو عرض الكرونوجراف  مؤشرًا للساعات و على الرغم من وجود احدى عشر. الدولية
البراعة الفنية لصناعة   ظهري رائع تصميم. جدًامقروء عرض آل هذه الوظائف على ميناء الساعة يتم بشكل مرتب و 

 .الساعات الراقية
 

  5216  آود  Patek Philippeساعة 
 التاريخ اإلرتدادى ، ومراحل القمرمكرر الدقائق مع التوربيون والتقويم التكرارى، و

 
إلى مستوى أعلى من الرقى فى آليه مكرر الدقائق بإطالق ماآينة   Patek Philippe، يرتفع  5216مع الساعة الجديدة آود  

بشكل حجم الحيث تتضمن الخمس تعقيدات األآثر شعبية فى داخل ساعة آبير . R TO 27 PS QR LUالعياراألسطوري  
اعة ستحل ال. تحتوى على تجويف ضخم للرنين لتعزيز صوت النغمات.  قيراط١٨ة من الذهب الوردى عيار ملحوظ مصنوع

، و حظيت على مدى السنوات ١٩٩٣و التى آان قد تم أطلقها في عام  5016محل ساعة التعقيدات الكبرى آود   الجديدة 
 5216يبلغ قطر الساعة آود   .والمتحمسين لهذا الفن الجميلجامعي الساعات الراقيه  لدىالثمانية عشر الماضية بشعبية هائلة 

يوفر قطر .  الشكل المعاصر الذى يجمع بين التفرد و األناقة تقدمو . مم ٢٫٧مم فهى بذلك أآبر من سابقتها بمقدار  ٣٩٫٥، 
المؤشرات الثمانية  لتعزيز وضوح قراءة من الذهب الخالصفضى  من أوبالين الساعة الكبير مساحة  مناسبة لميناء أآبر

 يشير عرض التاريخ مع العقرب المرتد  الى التاريخ عن طريق سهم أحمر تتحرك قمته على  قوس.  المختلفة للوقت و التقويم
فتحه عرض  ،و يقع بين الساعة الثامنة و الساعة الرابعة و يثرى التقويم التكرارى بتعقيد ميكانيكى اضافى   درجة ٢٤٠من 

سبوع والشهر دورة السنة الكبيسة، و مراحل القمر، وميناء جانبى للثواني  الى جوار الساعة السادسة ،  لكل من أيام األ
و تصميم آاالترافا الكالسيكي لجسم الساعة  ، عالمات ساعات المرآبة ذات السطح الذهبى و العقارب ذات السطح من الدوفين

صبغة من األناقة الخالدة مما   5216و قرص الساعة المصقول بنعومة وسالسة هى آلها صفات تضفى على الساعة آود  
 .حتى التى مضى على إنتاجها عقود ، تبدو آما لو آانت قد تم تصممها مؤخرا  Patek Philippeيجعل ساعات

 
 5073آود   Patek Philippeساعة 

 قيراط ٥٫٢٧ من ماسات باجو بمجموع  ١٥٨ ى و مكرر الدقائق مع التقويم التكرار
 

.  و دقه الترصيع باألحجار الكريمة هو النموزج المثالى  للجمال و البراعة الداخله فى صناعة الساعات هذا  الموديل الجديد
دقائق ، و  مكرر قطعة مع ٤٦٧ من تتألف.  R 27 Qلملء عيار  جسم الساعة من البالتين يحتوى فى داخله ماآينة ذاتيه ا

الماس تخلب  أحجار من جموعةبمزينت  جميعها  .و القفل، والعروات ، قرص الساعة . القمرمراحل و، تقويم تكرارى 
الجمالية لقطع  الشخصية  يقدرون  الذين الناجحين للرجال هى األداة المثلى لضبط الوقت 5073 تعد الساعة آود.  األلباب
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ميكانيكا  إتقان فتلك الساعه تجمع بين. هم منبهرون بمدى التعقيد فى ميكنة الساعة ذاتها ما فن المجوهرات بقدريقدمها رواد 
الى جانب استخدامها آعالمات للساعات  ترصع  . ويسلتون الذى ال تشوبه شائبةباجو  جاذبية ماس األجزاء الدقيقه و بين

بيانات التقويم الوقت الى باإلضافة  يوضح الميناء ذى اللون األسود الفاحم و الذى و أيضًا ى الدرجات من انق باجو ماسات
 و األربع و العشرين ساعة  الى جوار الساعة التاسعة و الثانى للشهر  يام األسبوعاألول أل : فرعيةعلى ثالث ميناءات  ايضًا

تضرب مطارق . جوار الساعة السادسةالى  القمرمراحل تاريخ و عالوة على  الى جوار الساعة الثالثةالسنة الكبيسة  و دورة
مكرر الدقائق على اثنين من الصنوج الطويلة جدًا مما يشبه أجراس الكاتدرائية و التي تنتج الرنين الخاص و األنغام ذات 

ساسة ألنها يجب أال تالمس جسم بالنسبه لصناع الساعات فإن ضبط وضع هذه صنوج هي واحدة من أآثر المهام الح. الصدى
يتم التحكم في إيقاع الضربات منظم . الساعة وال بعضها البعض  مع أنها معلقة بحرية و ملتفه حول الماآينة  أآثر من مرة

يمكن تأمل و اإلعجاب بهذه العناصر الجميلة من خالل الظهر . للطرد المرآزي يضم صليب آالترافا المفرغ فى الغطاء
 .اعة من آريستال الصفيرالشفاف للس

 
  نسائيهدقائق  مكررأول ساعة .  7000آود   Patek Philippeساعة 

 .ساعه مكرر دقائق ، رقيقة جدا فى سمكها ، مغريه جدًا فى أنوثتها
 

ولكنها آانت يتم . النسائية التى تحمل مكرر الدقائق الى أآثر من مئة عام مضت  Patek Philippeتعود أولى ساعات  
.  اآلن، فان  ملكة التعقيدات الميكانيكيه فى عالم الساعات  متوفره  للمعصم األنثوى  أيضًا. تداء تلك الساعات على قالداتار

ذاتى الملء الرقيق جدا   R 27 PSبالتصميم الدقيق لخطوطها الخارجيه الى ماآينه العيار  7000و تدين الساعة الجديدة آود 
يراط الذى استقر فى ق ٢٢مم ، بفضل القلب الدوار من الذهب الوردى عيار  ٥٫٠٥اعه عن فى سمكه و الذى ال يزيد ارتف
قيراط   ١٨هي أنسب ترآيبة لتصميم الساعة  موديل الضابط األنيق من الذهب الوردى عيار . مكانه تمامًا فى الطبق الخاص به

الوردى هو أيضا المعدن النفيس المستخدم فى أرقام الذهب . ذى اللمعة الهادئة و الذى يؤآد على الشخصية الرشيقة للساعة
الجميلة للظل الوردى العتيق للميناء  اتالتي تكمل اإلنعكاس ستيوارت بواربريجو المرآبة ، و آللئ الدقائق ، و عقارب 

لة للحرآة و على الوجه اآلخر لهذا المشهد الرومانسي نرى ظهر الساعة من آريستال الصفير الذى يتيح رؤية مذه. الذهبى
فإنه يكشف عن الزخارف الفخمه المنفذة بتقنية أشرطة جنيف والجسور المشطوفه يدويا ، و القلب الدوار من . بالغة التعقيد

الذهب بتقنية جلوشا ، و صليب آاالترافا المطلي بالذهب على الغطاء المفرغ لقلب الطرد المرآزي وهو المسؤول عن تثبيت 
باإلتقان الفنى فى  او تكن اعجاب جوهرة حقيقية للمرأة التى تتمتع بأذن موسيقيه تتذوق النغم . واليهوتيرة ايقاع الضربات المت

 .أجمل صوره
 

 نسائيه  آرونوجراف أجزاء الثانية أول ساعة  7059   آود  Patek Philippeساعة 
 بق األنوثةيحيطها ع  قليلة جدًا فى سمكها،  آرونوجراف أجزاء الثانية  ،  أحادية الضاغط 

  
 Patekتقدم " ليديز فيرست"المشهود لساعة الكرونوجراف  طالقبعد ثمانيه عشر شهرًا فقط من اإل فقط للسيداتول مرة ال

Philippe  الثواني التي ال تقيس فقط الوقت الذى أجزاء آرونوجراف ، هى ساعة  المرة هذه. ثانى ساعة ايقاف خاصة للمرأة
هى ساعة تعقيدات ميكانيكيه آبرى تعكس فى الوقت ذاته . مرجعيةمرات الو ال اللفة بوقف أيضا حيستغرقه الحدث ولكنها تسم

أى  تطوير في خرآ صانع  لم ينجح اي. ا الداخليهو روحه الشديد فى ميكانيكياتها الدقيقة األناقة األنثوية على الرغم من التعقيد
 حتى من أرق كو هى بذل. مم فقط ٥٫٢٥غ سمكها لو البا  CHR 27-525 PSماآينة أجزاء ثانيه أقل سمكا من ماآينة العيار

بالسمو  يشع الذيم  و م  ٨٫٦تم وضعها فى جسم الساعة من الذهب الوردى  ذى قطر.  ماآينات الكرونوجراف العادية معظم
و ترصع قرص . مير الربطبخطوطها الخارجيه الملساء و العروات المستقيمة وقضبان السوار المثبته بمسا الخالدةاألناقة و 

ماسات توب ويسلتون ذات القطع الخاص و التى ال تشوبه شائبة و يبلغ مجموع وزنها نحو   من ٧٦و ظهرها    ١٥٣ الساعة 
تتجلى البراعة الفائقة لصناع و . من قبل أفضل خبراء و حرفيو صناعة المجوهرات األحجار باليد رصيعتيتم قيراط ،  ١٫١٢

صورها حين ننظر الى حرآة الماآينة أثناء عملها من خالل الظهر الشفاف للساعة من زجاج الصفير الساعات فى أفضل 
جزاء اثنين من العجالت العموديه ذات غطاء مصقول و الجسور السابق شطفها بشكل يدوى و األ  7059للساعة آود  
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سيدات  االتى يعرفن أن ن ، فهى بانوراما ساحرة للالمعدنية المنفذه بسخاء هى من أبرز عالمات الترف التى تبدو من للناظري
 . و الجمال يمكن أن يجتمعا فى تجانس تام مع بعضهم البعض الميكانيكيالتعقيد و

 
 
 
 


