
 

 

 
 

 نادي كليفتون كالب للـ"الرياضّيين األنيقين"
 بوم ايه مرسييهمن 

 
 
 

 "الرياضّيون األنيقون"
 

روح رياضية، صداقة، احترام، روح العمل الجماعي، تعاون، حّب المشاركة، تخّطي الحدود... تشّكل الرياضة 
سوى مرادفاً للتعّرق الرياضة فيه الذي لم تُكن  الزمنمحوراً رائعاً من الُنبل في المواقف الرجالية الجديدة. لقد انتهى 

كذلك القَيم اإليجابية بعها االجتماعي وُبعدها العالمي الصحّية وطايحّب رجال اليوم الرياضَة لمنافعها والمنافسة! 
 واألناقة التي تجّسدها. 

 
االلتقاء مع الرفاق بعد مباراة لكرة المضرب، مشاركة الجهود أثناء سباق تحّمل، تطوير استراتيجية لالنضمام إلى 

الحدود، الركض، تصويب الهدف، تخّطي األصدقاء في النادي بعد ساعات العمل، الضحك، النَدم، تخّطي 
والمشاعر  المرح صديق عند حاجٍز أو محاولة القيام بقفزٍة عند التزّلج. الفوز أو الهزيمة؟ األمر ليس مهّمًا إذا كان

ذا نجح كّل فرد في تحقيق أحالمه ورغباته.  متشاركة، وا 
 

في هذا ه في فيلم كليفتون كالب سوى رجال اليوم! الرجال "الرياضّيين األنيقين" الذين تقّدمهم بوم ايه مرسيي ليس
، قامت الدار بتقديم العامهذا خالل المعرض العالمي للساعات الفاخرة في بداية اإلطار من الروح الجامعة و 

مجموعة كليفتون كالب، مجموعة ساعاٍت جديدة ذات خصائص رياضية. ساعٌة متعّددة االستعماالت شأنها 
الذين يخوضون مغامرات الحياة من دون قياس وقتهم، منتقلين من صاالت الرياضة إلى شأن هؤالء الرجال 

موعٍد هام. مصّممة للمغامرة ومعاصرة تمامًا، أنيقة وجميلة، ُتعيد ساعة كليفتون كالب التعبير عن قَيم الرياضة 
اء ومتينة: مظهر جميل وأسلوب ساعة دقيقة وعالية األد ابأناقة مع احترام قواعد صناعة الساعات التقليدية. إنه

 أنيق. 

 

 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 



 

 

 الفيلم
 

يسعى فيلم كليفتون كالب إلى التعبير عن هذه الذهنّية: نادٍى يستمتع فيه الرياضّيون المكتملون. تكمُن قَيم 
 مشاركة الرفقة في قلب الدار وتنجم عن هذه البساطة أناقٌة حقيقيٌة. 

 
ألغراض الفيلم، تّم اختيار رياضّيين حقيقّيين هم أصدقاء في الحياة اليومية بحيث يتّم بأصالة نقل ما تعّبر عنه 
بوم ايه مرسييه من خالل مجموعتها الرياضة. فما من سبيٍل أفضل من رياضّيين شغوفين للتعبير بدقة عن 

 م بشكٍل يتعّدى المنافسة. جمال الحركة والمتعة التي يشعرون بها أثناء ممارسة نشاطاته
 

بحثت بوم ايه مرسييه عن رياضّيين متحّمسين وأصيلين ملتزمين في غالبّيتهم في جمعّيات  لتأسيس هذا "النادي"،
اجتماعية، لكنهم يبقون سهل المنال ويجد فيهم رجل اليوم ما يحّدده. فتصبح ساعة كليفتون كالب رمز االنتماء 

 ياة حضرّي ورياضي في آٍن معًا.وي نمط حإلى هذه المجموعة من الرجال ذ
 

#teamspirit 

 
 

 مجموعة الرجال "الرياضّيين األنيقين" من بوم ايه مرسييه
 

في قلب هذه الديناميكية، قامت بوم ايه مرسييه بإنشاء مجموعة حقيقّية من "الرياضّيين األنيقين": إنهم سفراء 
حقيقّيون آتون من أوساط رياضية ويجّسدون هذه القَيم والذهنية في كافة أرجاء العالم. أكثر من َكونها مجّرد 

ايه مرسييه مشاركتها مع أكبر عدٍد ممكن من الُمعجبين. مجموعة رياضية، إنها تجربة إنسانية حقيقّية تريد بوم 
إليكم جولة سريعة عن هؤالء الرياضّيين الشغوفين الذين اختاروا كليفتون كالب كرمٍز النتمائهم إلى مجموعة 

 نشاطًا ممتعًا قبل كّل شيء.تشّكل فيها الرياضة 
 
 

 مورغن هالن
في الفريق البريطاني للتجديف في شهر سبتمبر الماضي، فاز  خالل مباراة بطولة العالم الجامعية الرابعة عشر

وكان مؤّلفًا من: أوليفر نايت، وليم وار، توماس فورد ومورغن هالن. في الخامسة والعشرين  فئة القوارب الرباعية



 

 

من عمره، يتمّتع مورغن هالن بشغف للتجديف وهو يستعّد لأللعاب األولمبية المقبلة في طوكيو إلى جانب 
 واصلته لدروسه في مجال الهندسة.م
 
إنتمائي الى فريق أو زورق تجديف. نتقاسم جميعنا أخالقيات وأهداف مشتركة.  يشبه إلى حد كبيرإنتمائي الى نادي كليفتون كالب "

 سواء كنتُم تتجهّزون بعّدة التجديف لديكم أو ترتدون ساعتكم كليفتون، ال بّد من أن تشعورا بالفخر نفسه."
 

 

 إمبودينريس 
ُولد ريس إمبودين في فلوريدا وهو يقتن في بروكلين. إنه أحد أفضل العبي المبارزة وهو ال يزال في الثالثة 

وفاز بالميدالية البرونزية في ألعاب ريو العام  2012والعشرين من عمره. شارك في األلعاب األولمبية عام 
 نشاطه الثاني المفّضل هو بناء النماذج.تشّكل الدقة واألناقة ميزاته األسياسية.  الماضي.

 
 "يعّبر نادي كليفتون كالب تمامًا عن القوة والجمال اللذين أجدهما في المبارزة." 

 
 

 جو كيندر
يمارس جو كيندر التسّلق والتصوير بشغف. إنه ُمقيم في باركالي في كاليفورنيا. يتوق دائمًا إلى تخّطي حدوده 

ث عن البحلتحقيق أحالمه. يحّب التحّدي ويقّدر قيمة كل مرحلة شاقة في التحديات التي يواجهها من دون 
متحّسس  جديدة ُترضيه تمامًا وُتشبع رغباته. النجاح من دون سواه. فالمتعة الناجمة عن تجاربه واكتشاف أماكن

  لعالم الفّن والتصوير والرسم، إن هذا المتسّلق المحترف هو ذّواق ومحّب مكتمل للجمال. 
 

"نادي كليفتون كالب هو تعبيٌر عن الفخر الذي أعتّز به في أسلوبي وأناقتي. ترافقني ساعة كليفتون وهي مرتبطة بأسلوبي الشخصي 
  "ًا من حياتي اليومية.وتشّكل جزء

 
 

 أندريا مازوكا
"ِعش حياتك كّل يوم بالشغف نفسه". هذا هو شعار أندريا مازوكا الذي استثمر في وكالة تسويق وهو في سّن 

ُمبادر أصيل وتحت تأثير شغفه للسيارات الرياضية الكالسيكية، قام بتطوير أسلوب "السائق الثالثة والعشرين فقط. 
الالئق األنيق" وابتكر مجموعة من اللوازم الرجالية تتراوح بين ربطات عنق وقّفازات للسائقين، كّل ذلك مع لمسة 

 تحقيق شغفنا أمٌر ممكن.إيطالية ممّيزة. 



 

 

 
ين أسلوبه وطموحه! أعتبر أن الساعة تحفة فنيّة بالنسبة إلى رجل يبحث دائمًا عن األصالة ويرّكز "على كّل رجل أنيق أن يوائم ب

 بشخصيتّه على التفاصيل المذهلة المستوحاة من شيلبي." 
 
 

 رومان موران
وسط جّو ركوب األمواج منذ صغره وترعرع في منطقة تارنوس في فرنسا  إلى جانب والده عاش رومان موران

، فاز بكأس العالم للمزلجات 2007حيث وضع أقدامه على لوح لركوب األمواج في سّن الخامسة. في عام 
ما يسعى  .Longboard Masterالطويلة ذات عجالت كما حاز العام الماضي على لقب بطل فرنسا لمبارات 

المشاعر القوية التي توّلدها هذه الرياضة والذهنّية التي تمّيز مجموعة المتزّلجين حيث   شيء هوإليه قبل كلّ 
 تلتقي روح المشاركة والتآزر والبساطة.

 
"إن رياضة ركوب األمواج، وال سيّما لوح التزّلج الطويل، هي أكثر من مجّرد رياضة! فيجسّد األسلوب وأناقة راكب األمواج تصميم 
الساعة. تشّكل المشاركة، سواء في المحيط أو خارجه، قيمًة أساسية من رياضة ركوب األمواج وتتماشى بالتالي تمامًا مع ميزات 

 ".بنادي كليفتون كال
 
 

 بول فارنيو
، 2015 العاملعبة البولو بالدّراجات الهوائية: بطل أوروبا في بول فارنيو هو االسم الذي ال محالة منه في عالم 

ثبت هذا الشاب الفرنسي مهاراته. وخلف موهبته، يتجّلى ، لقد أ2016نائب بطل العالم وبطل فرنسا في العام 
ة بشكٍل عام. سافر إلى كافة متنّبه وفاتن يجّسد كل ما تريد بوم ايه مرسييه التعبير عنه حول الرياض قائد فريق

 العالم واجتاح قلوب الجمهور بإنجازاته وروحه الرياضية: رشاقة، جمال الحركة، استراتيجية وصمود.  أنحاء
 

ميزتان نادراً ما تلتقيان. هذه اإلضافة بالذات هي العنصر الذي  "لعبة البولو بالدرّاجات الهوائية هي رياضة حضريّة وجماعية، وهما
  ".الهوائية وروح نادي كليفتون كالبيقّرب بين رؤيتي حول لعبة البولو بالدرّاجات 

 
 

 غوتييه فايول



 

 

فاز غوتييه فايول ببطولة العالم سّت مّرات في كرة القدم االستعراضّية وأصبح شخصية فرنسية محورية في مجال 
تجاه الشباب ويتشارك معهم القَيم التي  هذه الرياضة الناشئة. باإلضافة إلى شغفه للرياضة، يلتزم غوتييه فايول

 تقود حياته وخياراته. أوكلته اليوم رابطة الشباب والرياضة مهّمة تنظيم المسابقات والتجّمعات التي ُتعَقد في فرنسا.
 
 

 سول كرافياتو
ّرات على لقب بطل أولمبي هو الرياضي اإلسباني الذي حّقق أكبر عدد من اإلنجازات سول كرافياتو الحائز أربع م

وهو ُمدَرج في قائمة "الرياضّيين العشرين األكثر  2016"رجل العام" سنة  QGاألولمبية في جيله. عّينته مجّلة 
 جاذبيًة" في العالم. تزّوج مؤخرًا وهو يجّسد األناقة والنجاح، كما أنه ملتزم بالترويج للرياضة ولنمط حياة صّحي.

 
 خاصة. أرتديها كل يوم منذ أن قمُت بشرائها." أحداث"تصميمها يناسب تماماً حياتي اليومية، سواء كنّا نتحّدث عن التمرين أو عن 

 
 

 ماكسيم ميدار
نادي تولوز للعبة عن مواهبه كالعب دفاع في  في عمر الثالثين أثبت ماكسيم ميدار العب روكبي فرنسي.

ات لذوي االحتياج « Premiers de Cordée »راعي الجمعّية الرياضية وهو وفي المنتخب الفرنسي. الروكبي 
 الخاصة، وهي قضية قريبة على قلبه. 

 
 ".االرتداء وأحّب ألوانها عند"أحّب ساعة كليفتون كالب ألنها خفيفة ونحيفة وذات مظهر رياضي جميل. إنها مريحة 

 
 

 يوان هوغي
إلى جانب ماكسيم ميدار، يوان هوغي العب شاب ومتحّمس يجّسد  في نادي تولوز للعبة الروكبيهجوم العب 

 هو أيضًا قَيم دار بوم ايه مرسييه مثل روح الفريق واالحترام وتخّطي الذات والمشاركة.
 

 "إن إحدى قيَم الروكبي الهامة هي المشاركة، سواء كان ذلك في مضمار اللعبة أو خارجه.
 ".ب الذي يجمع بين الرياضة والرفقةذلك يتناسب جيدًا مع روح نادي كليفتون كال أصبح فريقي عائلتي الثانية وأعتبر أن

 



 

 

 
 توم بون

للهوكي على العشب وصل إلى منصب المهاجم. إنه أحد الالعبين األساسّيين في الفريق  توم بون العب بلجيكي
حاز الميدالية الفضية في األلعاب األولمبية في ريو  والذي 2008الوطني البلجيكي الذي ينتمي إليه منذ العام 

 .2016عام 
 ينتمي توم بون إلى الالعبين العشرة األَول األفضل في العالم حسب االتحاد العالمي للعبة الهوكي.

 
 ما يُعجبني في ساعة كليفتون كالب هو أناقتها مع لمسة رياضية ممّا يتوافق تمامًا مع أسلوبي كرياضي أنيق.”

 ".إلى فريق يعّبر عن القيَم نفسها ّب الشعور باالنتماءأح
 
 

 بيدرو سيلفا
وكان  سباق التعّرجتجديف في فئة يمارس رياضة زوارق ال بيبي رياضي برازيلي في الرابعة والعشرين من عمره

، على التوالي. خالل ثالث سنوات 2016أحد المشتركين في المباراة النهائية في األلعاب األولمبية في ريو عام 
بلقب بطل وطني عشر مّرات وبطل رازيل وفاز بلتجديف في الرياضة زوارق اتّم انتخابه أفضل رياضي في 

أميركي أربع مّرات. حاليًا، يستعّد بيبي لأللعاب األولمبية المقبلة في طوكيو في الوقت نفسه الذي ُيكمل أيضًا 
   دراسته في مجال العالج الفيزيائي.

 
تتشارك ساعة كليفتون كالب وهذه الرياضة هذه  زوارق التجديف. رياضةية عامل الدقة إحدى المّيزات التي أحبّها في "تشّكل أهم

القيمة الجوهرية. فالساعة مريحة وسهلة االرتداء وتساعدني على مراقبة دقة أوقاتي أثناء التدريب والمنافسة. إنها تتوافق تمامًا مع 
   ".أسلوبي ومّيزاتي الرياضية

 
 

#gentlemenstyle 

 
 

 
 كليفتون كالب

 لمسات نهائية عالية الجودة ومواصفات رياضية
 



 

 

يدويًا مع  كافة اللمسات النهائية ُوضعتفي كافة إصداراتها، تتمّيز ساعة كليفتون بسجّل حافل بالمزايا الرائدة. 
احترام تام لتقاليد صناعة الساعات السويسرية: فهي مصقولة عند الطرف المشطوب، ساتينية عموديًا على 
الناحية العليا وعلى الشريط المحيط بها في اإلصدارات الفوالذية. يساهم هذا التالعب بين اللمسات النهائية 

ل العلبة بشكل أنيق. أما اإلصدار األسود واألملس من المصقولة والساتينية في إبراز الطرف المستدّق على طو 
 فيمنح العلبة مظهرًا خاليًا من اللمعية وواثقًا.  ADLCومادة -الفوالذ

 
وأخيرًا، يكون اإلطار المحفور والمصنوع من الفوالذ أحادّي االتجاه لتفادي المعلومة الخاطئة في حال مناورة سيئة 

ثلم لتوفير دقة ُمطلقة بمعّدل ثلَمين في الثانية. هنا  120اإلطار دّوارًا بـوذلك من أجل مالءمة أفضل. ويكون 
أيضًا، لم تترك بوم ايه مرسييه أي مجال للصدفة: فمع لمسة نهائية مزدوجة مصقولة عند األطراف وملساء في 

قالي واألسود في الوسط، ُيحدث اإلطار في ساعة كليفتون فرقًا. فتأتي أرقامها مطلّية يدويًا بالورنيش البرت
-في اإلصدار األسود أو من الفوالذ ADLCمادة -اإلصدارات الفوالذية والجلدية، مع إدخال حلقة من الفوالذ

 األلمنيوم في اإلصدار األزرق. 
 

 
#CliftonClub #baumeetmercier 

 


