أوميغا كونستليشن 2018

سميت التشكيلة تيمنا ً
لطالما كانت تشكيلة كونستليشن رمز أوميغا للدقة في صناعة الساعاتُ .
بالنجوم فوقنا وهي سعت دائما ً إلى إعادة تعريف المعايير التي نقيس بها الوقت بكل أناقة وجمال.
تخطو كونستليشن هذا األسبوع خطوة جديدة في التصميم والتكنولوجيا وتقدّم  101موديل للنساء
فتعرض بذلك تشكيلة متنوعة للغاية تتميّز بالدقة التي اشتهرت بها تلك الساعات .تم تحقيق الدقة في
الساعات التي قطرها  29مم من خالل تفوق ميكانيكي اعتمد على حركة أوميغا ماستر ذات الحركة
المزدوجة التي خضعت لالختبارات الثمانية الضرورية لكل ساعة تحمل شهادة ماستر كرونومتر
قبل أن تغادر المصنع.
لكن أبرز ما في هذه المجموعة هي الحرفية العالية التي تتجلى بكل وضوح .خضعت لتعديالت
رفيعة طالت كل أوجه التصميم األسطوري من دون استثناء مع الحفاظ على مظهر مانهاتن
المركزي للساعة والمفضل للعالمة منذ  36عاماً.
حان وقت االستكشاف.

والدة كونستليشن
تعرف العالم ألول مرة على كونستليشن عام  1952رغم أن والدتها كانت قبل  4سنوات .احتفاالً
ّ
بعيدها المئة عام  ،1948طرحت أوميغا أول ساعة معصم تحمل شهادة كرونومتر بحركة
ميكانيكية .وأطلق على الساعة اسم  Centenaryأي المئوية والقت استحسانا ً كبيرا ً بين خبراء
الدقة فارتأت ألوميغا ضرورة طرح تشكيلة كاملة من نفس الطراز.
لم تمر أربع سنوات قبل أن تصل تشكيلة كونستليشن .وكانت لحظة فريدة ألن ألول مرة تقوم عالمة
بطرح فئة كاملة من الساعات كلها كرونومتر .وكانت شهادة التميّز إشارة كبيرة ومثبتة عن نية
العالمة بتكريس أعمالها للدقة.
غني عن القول إن الشكل آنذاك اختلف تماما ً ع ّما هو مقدّم عام  .2018لكن حتى اليوم ،تبقى
موديالتنا الجديدة وفية لبعض الخصائص األولى للساعة مثل التصميم األنيق والمينا الدائري
المرتب والنجمة الذهبية الصغيرة.

مرصد تحت النجوم

منذ عام  ،1942تحمل تشكيلة كونستليشن رمز "المرصد تحت النجوم" المحفور على علبة الكثير
من الموديالت .ويتخذ ذلك معنى خاصا ً داخل أوميغا يبقى تفسيره معاصرا ً للعالمة.
كانت البداية عام  1933عندما حققت أوميغا إنجازا ً عالميا ً في الدقة في مرصد نيو تيدينجتون
البريطاني .وكررت الشركة إنجازها عام  1936عندما عادت للمرصد نفسه وحققت إنجازا ً عالميا ً
آخر في الدقة في كل الفئات يبقى قائما ً حتى اليوم إذا عجزت أي جهة أخرى في التفوق عليه.
لعل هذا بحد ذاته مثير لإلعجاب لكن عام  1945أضاف مرصد جنيف فئة الحركة بحجم ساعة
المعصم إلى مسابقات الدقة السنوية وفازت أوميغا باللقب عن هذه الفئة ست مرات خالل السنوات
الثمانية األولى من المسابقة.
عام  ،1952عندما احتاجت العالمة إلى رمز دقة لتشكيلة كونستليشن استلهم مصممو أوميغا من
نجاحات العالمة السابقة وهكذا تم ابتكار الميدالية التي تحمل قبة المرصد في إشارة إلى مرصد
جنيف وأضيفت النجوم الثمانية لترمز إلى الرقمين القياسيين لعام  1933و 1936والمسابقات
الست التي فازت بها العالمة بين عامي  1945و.1952
وباتت اليوم تمثل النجوم الثمانية إنجازات أوميغا الحديثة في الدقة وخاصة االختبارات الثمانية التي
تجريها أوميغا على كل ساعة تصنف ماستر كرونومتر .طورت هذه االختبارات من قبل المعهد
الفدرالي السويسري للقياس  METASوهي األكثر صرامة في الصناعة فتعطي معيارا ً للدقة
واألداء والمقاومة المغنطيسية ال مثيل له.

إشارات مانهاتن بحلة حديثة
 – 1982كونستليشن مانهاتن
تلقائيا ً اليوم يتم الربط بين تصميم مانهاتن وكونستليشن ألنه اعتمد المخالب األسطورية األربعة.
آنذاك كانت تحمل الكريستال الياقوتي والحشيّة على العلبة لجعل الساعة مقاومة للمياه .عالوة على
ذلك نشاهد العلبة على شكل برميل وأوجهها الشهيرة على شكل أقمار غير مكتملة والمينا الدائري
والعالمات على الحرف .أخيراً ،ثمة السوار المعهود المدمج مع المفاصل المترابطة للمزيد من
األناقة والراحة.
 – 1995كونستليشن 95
لدى أول تحديث جدي للتشكيلة احتفظت أوميغا بالمخالب المميزة للتصميم لكنها لم تعد تفي غرض
مقاومة المياه .أضيفت على الموديالت خطوطا ً ناعمة ودائرية تحمل الكريستال الياقوتي واألرقام
الرومانية على الحرف بدالً من المينا والعقارب األنيقة المرصعة باأللماس على شكل عصا .وآنذاك
انضمت سيندي كرافورد إلى أسرة أوميغا وفروا ً تركت لمستها على التصميم النهائي لتشكيلة
كونستليشن الجديدة.
 – 2003كونستليشن "دوبل إيجل"
طرحت تشكيلة كونستليشن "دوبل إيجل" األصلية خالل دورة أوميغا ماسترز األوروبية للجولف
عام  .2003وأكلمت النسخة النسائية فكرة الدقة والرونق .واكتسب الموديل بشكل خاص بعدا ً فريدا ً
بفضل الحركية ثنائية المحور كرونومتر كاليبر ( 2500أول كاليبر ثنائي المحور من أوميغا)
وبذلك ارتفع معيار الدقة إلى مستوى جديد .تميّز المظهر الخارجي للموديل بقطر  31مم بالمخالب
مفرطة الحجم وعقارب دوفين وعالمات الساعة على شكل عصا مبرشمة.
 – 2009كونستليشن 09
خضعت التشكيلة إلى تعديل كامل في مظهرها عام  2009مع إضافة مخالب أرفع ومينا جديد
ومؤشرات على شكل أقمار غير مكتملة وسوار جديد  mono-rangصممت جميعها ألكبر قسط
من الراحة مع مشابك جديدة على شكل فراشة .كما تم تعزيز بعض الموانئ باعتماد نمط سوبر نوفا
الدرامي المنبثق من نجوم كونستليشن الذي رسم تعرجات أنيقة بين عالمات الساعة الماسية .ومرة
جديدة أسهم التصميم الجديد للتشكيلة بإبراز األناقة الحديثة القيّمة لموديالت كونستليشن.

نقدّم تشكيلة مانهاتن 2018
تقدّم تشكيلة كونستليشن هذا العام  101موديالً نسائيا ً فتنطوي على تفاصيل جمة يمكن استكشافها.
تم الحفاظ على تصميم كونستليشن األسطوري لكن أخضع إلى تعديالت طفيفة تبرز في كل زاوية
من الساعة.

نبذة
األحجام:
 25مم
 28مم
 29مم

الحركات:
أوميغا كاليبر ( 2061موديالت بقطر  25و 28مم)
أوميغا ماستر كرونومتر كاليبر ( 8701/8700موديالت بقطر  29مم)

المواد:
ذهب ™ 18 Sednaقيراط
ذهب أصفر  18قيراط
ستاينلس ستيل – ذهب ™ 18 Sednaقيراط
ستاينلس ستيل – ذهب أصفر  18قيراط
ستاينلس ستيل
ألوان المينا الجديدة:
أزرق غير المع
بني قاتم غير المع
رمادي قاتم غير المع
لون الشامبانيا الذهبي غير المع
حرير فضي منقوش

حرير منقوش لون الشامبانيا الذهبي
كريستال فضي

التغيير في التفاصيل
أطراف مشطوبة
أضيفت أطراف المعة على العلبة والسوار فجأت لتعزز ساعة الكونستليشن المعدنية وبفضل هذه
األطراف الناعمة تظهر الساعات بمظهر أنحف وأكثر أنوثة مع رونق وأناقة مضاعفين .كما يُدمج
تصميم الساعة والسوار ما يعتبر فريدا ً في الصناعة.

الحافة
تم تصميم حواف جديدة نحيفة لكل ساعة إلطاللة أوسع على المينا .وإضافة إلى تصميمهم األنعم،
تحمل الحواف أرقاما ً رومانية أرفع باتت كلها مستقيمة لقراءة أسهل.

المخالب
أعطيت مخالب ساعة كونستليشن الشهيرة مظهرا ً أنعم لتتناسب أكثر مع الحواف الجديدة وتندمج
بشكل أفضل معها .أضيفت حافات المعة أبرزت الحواف حول العلبة بلطافة أكبر.

التاج
ي وضح التاج بكل حذافيره الشوط الذي قطعته أوميغا في تعديل تصميم كونستليشن .فإذا ما تمعنت
بالنظر سوف ترى إن أسنان التاج باتت مفعمة باألنوثة على شكل أقمار غير مكتملة لتتماشى مع
األقمار غير المكتملة األسطورية على العلبة.

العقارب والعالمات
أدخلت أوميغا المزيد من التغييرات الطفيفة على المينا .أعطيت العقارب تصميما ً جديدا ً على شكل
مفرغ يبرز أساسا ً في الموديالت النسائية في حين إن العالمات الجديدة مستوحاة من أفق
ورق شجر ّ
مدينة منهاتن خاصة الواجهة ثالثية األبعاد لبرج الحرية.

السوار

تشتمل التشكيلة على سوارين مختلفين يميزاها .فموديالت الكوارتز لديها سوار أشبه بساعة
كونستليشن  09في حين أن موديالت ماستر كرونومتر قطر  29مم لديها نسخة أكثر فخامة من
السوار .وقد استوحي السوار من تشكيلة كونستليش منهاتن األصلية ذي الروابط الوسطية اللماعة.

مشبك السوار
يحمل مشبك السوار الجديد القبة مع اسم وعالمة أوميغا وأضيفت إليه أقمار لماعة غير مكتملة
ونظام فتح قابل للتعديل يسمح لصاحب الساعة بتوسيع السوار لمسافة  2مم إضافيين عند الحاجة
للمزيد من الراحة.

العلبة الخلفية
تم استخدام حبات الكريستال الياقوتي على العلبة الخلفية للموديالت بقطر  29مم لتصميم أنحف ما
يخفي سماكة نظام الدوران الذاتي للحركة .أما للموديالت بقطر  25و 28مم فتبرز ميدالية المرصد
الشهيرة.

إسهام ماستر كرونومتر

تحمل كل موديالت كونستليشن  29مم شهادة ماستر كرونومتر وهو معيار أقصى مستويات الدقة
واألداء والمقاومة المغنطيسية التي ال مثيل لها في الصناعة.
و للوصول إلى هذا المستوى تخضع الحركات إلى اختبار معيار كرونومتر المعتمدة لدى المكتب
السويسري لضبط الكرونومتر  COSCوبعدها تخضع الحركات والساعة مكتملة إلى  8اختبارات
ماستر كرونومتر تتضمن تعريضها إلى حقل مغنطيسي بقوة  15ألق جاوس .ويتخذ ذلك أهمية
كبيرة بسبب اآلثار المغنطيسية في حياتنا اليومية من أجهزة مثل الحواسيب المحمولة والهواتف
ومجففات الشعر والمشابك المعدني على الحقائب النسائية.
ويضمن المعهد الفدرالي السويسري للقياس  METASرسميا ً إجراء اختبارات ماستر كرونومتر
بالكامل لقطع الشك باليقين .ولن تصل إلى معصم النساء إال تلك الساعات المثالية التي أثبتت
مقاومتها العالية للحقول المغنطيسية.

أربع أساطير وتشكيلة واحدة
تعتبر أوميغا إن تشكيلة كونستليشن هي حقيقة جوهرة في تاريخها العريق في صنع الساعات
النسائية .فتعرفت النساء من كل الدول والخلفيات على هذه الساعة وأحببنها .والقى جمال ودقة
التشكيلة على مدى عقود من الزمن استحسانا ً شامالً وتناقلت األجيال المتعاقبة هذه الشعبية .ولذلك
فعندما فكرت أوميغا في حملتها اإلعالنية لعام  2018قررت أال تكتفي بامرأة واحدة بل ضمنتها
أربع نساء ملهمات يتخذن مكانة متميزة في قلب العالمة.
سندي كراوفرد ونيكول كيدمان والساندرا أمبروسو وليو شيشي كلهن رمزا ً لألناقة ويتمتعن
بالسمات الجذابة التي صنعت تشكيلة كونستليشن .ولكن تماما ً مثل الموديالت في التشكيلة فإن كل
واحدة منهن تتمتع بمواهب فريدة تميزها عن سواها.
قام مصور الموضة الشهير دامون باكر بالتقاط الصور التالية وأرادها بسيطة وأنيقة في تفسير
معاصر ألفق مدينة منهاتن .وأبرزت الصور لون أوميغا األحمر إضافة إلى مجموعة ألوان تضم
األبيض والذهبي وهما لونا معرض هير تايم ألوميغا الذي جال العالم وزار وجهات متعددة من
باريس إلى سانت بطرسبرغ.

