
»باناراي« تفتتح أول بوتيكاتها في الكويت 
بالتعاون مع مجموعة »بهبهاني«

»ريتشارد ميل«..
ز والحصرية فقط لعّشاق التميُّ

»بريغيه«.. ساعات تتغّنى 
بالبراعة الفنية والروعة التصميمية

»مون بالن«.. نجم ساطع 
في سماء صناعة مؤشرات الزمن

الساعات المزّيفة..
سوق آخذة في التوّسع

»أحمد صّديقي وأوالده«..
رحلة بين ماضيها العريق وحاضرها المزدهر
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»إف بي جورن«..
ريادة استثنائية في عالم الوقت



تحتفل دار الساعات السويسرية الشابة »هوتلنس« في 2014 بمرور عشر سنوات على 
تأسيسها، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2004، حينما خرجت إلى النور بهوية ممّيزة وأداء 

راق قررت على إثره منذ البداية االنتساب إلى مدينة نيوشاتل في كل أوجهها، ومن ذلك 
اسمها المؤلَّف من نفس أحرف كلمة »نيوشاتل« )باألحرف الالتينية( بعد تغيير ترتيبها، ويقع 

مقرها الرئيسي ومصنعها في ال شو دو فون تكريمًا لمهد صناعة الساعات واحتفاًء بما 
تستأثر به هذه المنطقة من خبرات عميقة ومعارف ال تقدر بثمن.

»هوتلنس«.. فخر ماركات
الساعات السويسرية الشابة
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هوتلنس
تشكيلة جديدة

1 4 3

حققت »هوتلن�س« طفرة كربى على م�ستوى اأدائها 

ا�سرتتها  بعدما   2012 عام  خالل  العامة  واأن�سطتها 

جمموعة »اإم اإي اإل بي« القاب�سة، والتي يقودها واحد 

جورج- وهو  ال�سناعة،  يف  ال�سخ�سيات  اأ�سهر  من 

هرني ميالن. وبالتعاون مع غيوم ِتتو الذي اأ�سهم يف 

ال�سناعة  اقتياد  املاركة، يركز املديران على  تاأ�سي�س 

احلادي  القرن  اإيقاع  مع  يتالءم  جديد  اأفق  نحو 

والع�سرين يف ت�سنيع ال�ساعات، بدعم من فريق من 

الفنانني  اأمهر  من  بع�س  وبجهود  واملحّفزين،  املهرة 

اأطلقت  نف�سه،  العام  ويف  املنطقة.  م�ستوى  على 

اأول  وهي  اإ�س«،  اآر  اإل  »اإت�س  جمموعة  »هوتلن�س« 

لل�ساعات الع�سرية والأنيقة. وقد �سهد عام  جمموعة 

مّثلت  التي  الدائرية  كيو«  اآر  اإل  »اإت�س  ظهور   2013

تتمًة لهذا النهج الراقي، و�سدرت يف ن�سختي »اإت�س 

اإل 2.3« و»اإت�س اإل 2.4«، وهما ن�سختان جديدتان 

من كاليرب »اإت�س اإل 2.0«، �سمن ُعلب من التيتانيوم 

مت تقدميهما يف ذلك العام نف�سه، بالإ�سافة اإىل اأول 

�ساعة من املاركة ت�سدر مزّودة مبوؤ�سر ثنائي للمناطق 

الزمنية. كما مت تقدمي فئة »ِد�ستني�سن« بت�ساميم قوية 

ومثرية من موديالت »اإت�س اإل« الأيقونية. 

�ساعات  واإنتاج  ت�سميم  يتم  عامة،  وب�سفة 

ال�ساعات  تقاليد  اأرقى  مع  بالتوافق  »هوتلن�س« 

اخللفي  غطائها  على  مطبوعًة  وتاأتي  ال�سوي�سرية، 

ويف  ال�سوي�سرية«.  ال�ساعات  »�سناعة  لعبارة  بنق�س 

2014، ا�ستقبلت »ِد�ستني�سن« موديالت جديدة تروق 

لالأذواق العاملية.

»دي�شتني�شن«

»�سيغنيت�سر«  يحمل عالمة  لل�ساعات  اأول خط  هو 

بكميات  موديالته  اإنتاج  يتم  والذي  التجارية، 

من  حركات  منها  كٍل  قلب  يف  وتنب�س  م�سل�سلة، 

بال�سمات  اخلط  هذا  ويحتفظ  خارجية.  دور  اإنتاج 

على  عالوة  »هوتلن�س«،  ل�ساعات  املمّيزة  اجلوهرية 

اخلطوط ال�سافية، وروح الت�ساميم الثالثية الأبعاد، 

اخلا�س  اأ�سلوبه  على  ذاته  الوقت  يف  يوؤكد  بينما 

اخلط  هذا  �ساعات  وتعمل  الأذواق.  ملختلف  املالئم 

خارجي  �سريك  عن  ماأخوذة  التعبئة  ذاتية  بحركات 

تقدم وظائف جديدة، فعالوة على موؤ�سرات  للماركة 

ال�ساعات والدقائق ُيعر�س موؤ�سر كبري للتاريخ، مع 

�ساعة،   12 اإىل  مق�ّسمة  ثنائية  زمنية  منطقة  موؤ�سر 

ومن  والليل.  للنهار  تاأتي جمّهزة مبوؤ�سر  وال�ساعات 

بالأقرا�س  التالعب  املاركة  لهوية  املمّيزة  ال�سمات 

واملوؤ�سرات عرب التاأثريات ال�سفافة، وكذلك مت تعديل 

الرتكيب القيا�سي للحركة، وهي عملية تتطّلب تعديل 

اأ�سطوانات  موؤ�سر النهار والليل، عالوة على تكييف 

ال�ساعات  خط  �ساعات  تعزيز  من  وملزيد  العقارب. 

الأول هذا الذي ي�سدر بعالمة »�سيغنيت�سر«، اختارت 

التعبئة،  الذاتية  امليكانيكية  احلركة  »هوتلن�س«  لها 

ال�ساعات  وجاءت   ،Soprod 935I/A10-2 كاليرب 

بزخارف  الكاليرب  ويزدان  التيتانيوم،  من  ُعلب  يف 

»كوت دو جنيڤ« حتميها قاعدة اأوبالينية على امليناء 

اأرقام  اأو�سط ت�ستقر عليه  الذي يعلوه ميناء �سفريي 

النمط  وهو  الف�ساء،  يف  تطفو  وكاأنها  تظهر  عربية 

املتكرر يف ت�ساميم »هوتلن�س«.
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