لويس موانيه يحصل مرة أخرى على جائزة ساعة العام للشرق األوسط
منذ زمن طويل ومنطقة الشرق األوسط تعتبر أساسية بالنسبة للويس موانيه .فجامعي الساعات فيها عديدين وصارمين.
وأن نتلقى من أيديهم ،للعام التالي على التوالي ،أهم مكافآتهم ،جائزة ساعة العام المجوهرة للشرق األوسط ،يعد شرف
نفتخر به ،وخاصة في فئة دقيقة مثل فئة التوربيون.

السيد لويس موانيه ،رحالة كبير وإنساني ومدافع نشط عن تقارب الشعوب ال يرى في هذا التكريم ما يمكن إضافته.
فهو يجمع ما بين عشاق كل ما هو جميل وحصري وفريد في فن صناعة الساعات عبر الحدود.
وهكذا ،في أمسية يوم األربعاء بدبي ،تلقى لويس موانيه جائزة ساعات جديدة رفيعة المستوى ،ذات حجية في الشرق
األوسط :جائزة ساعة العام المجوهرة للشرق األوسط فازت بها ساعة سبيس ميستري " ."Space Mysteryهذه الجائزة
ذات طابع خاص لثالث أسباب .أوال :ألننا حصلنا عليها في فئة توربيون ،وهي أكثر الفئات تقنية حيث المنافسة ضارية.
وثانيا :حصل لويس موانيه على الجائزة للعام التالي على التوالي ،فجائزة  2016فازت بها ساعة ميموريس في فئة
الكرونوغراف .وثالثا :ورشة لويس موانيه هي من األقلية في سويسرا التي تتمتع باستقالل تام ،وهي في خالل عشر سنوات
فقط تكافأ مرتين على التوالي .هذه المكافأة مرموقة أيضا ألن المرشحين ال يُسمح لهم بالتنافس إال بناء على قرار من لجنة
القبول وهي في حد ذاتها بمثابة اختيار أولي صارم ال ينجح في اجتيازه سوى األقلة.
سبيس ميستري " "Space Mysteryهو أول توربيون فضائي في العالم ،استقرار القفص يؤمنه كوكب يدور حول
نفسه .هذا النظام هو أحد األنظمة التي ينفرد بها لويس موانيه .سبيس ميستري تتميز أيضا بانفتاح عند الساعة التاسعة يسمح
بظهور جزيئات من نيزك مجهول جلبناها من أقاصي الفضاء وتحتوي على آثار حوامض أمينية قد تكون من أول أشكال
الحياة في الكون.
هذا التكوين الفريد في عالم الساعات المجوهرات الراقية ،الذي احتاج تنفيذه لعامين من العمل والتطوير ،نعرضه على
قرص ساحر بلون أزرق ،وهو لون ينفرد به أيضا لويس موانيه وال يبوح بتكوينه .هذا اللون يضفي على سبيس ميستري
عمق الفضاء الحقيقي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى لويس موانيه ،فلقد أمضى في صغره ليالي طويلة في تأمله .سبيس
ميستري هي بمثابة تكريم تقدمه له الورشة وبعدا شاعريا لهذا البحث الدؤوب بفضل إحساس ساعاتي جديد تماما.
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