
ق الأوسط. خالل هذه  ي قلب ال�ش
ي نهاية عام 2021، سيجتمع عشاق الميكانيكا الجميلة و Rebellion �ف

�ف
ي  مارات العربية المتحدة ، ستستضيف د�ب ف لتأسيس دولة الإ امن مع الذكرى الخمس�ي ف ي ت�ت

ة الستثنائية ال�ت الف�ت
، وإحياء سباق الجائزة  ي

ين الثا�ف /ت�ش ي للساعات، من 24 إىل 28 نوفم�ب ف ل يمكن تفويتهما: أسبوع د�ب حدث�ي
ي إطار رائع، سيتمكن الهواة من اكتشاف عالم 

/كانون الأول. �ف ، من 1 إىل 3 ديسم�ب ي ى التاريخي لد�ب الك�ب
Rebellion الذي ل هوادة فيه، وهو مزيج مث�ي من الميكانيكا عالية الأداء والتصميم الجريء.

! ي تصل إلي د�ب



ي البتكار. كما أّن هندستها المعمارية 
ق الأوسط، تستجيب شبه الجزيرة العربية لتحديات اليوم وتتألق من خالل جاذبيتها و رغبتها �ف عىل غرار ال�ش

ف والتفوق عىل  ، الذين يتطلعون أيًضا إىل المستقبل، يحبون التم�ي ف ف الجرأة والحداثة، مثل تصميم ساعات Rebellion. سكانها الشغوف�ي تجمع ب�ي
ى لدى جمهور دوىلي مثل داكار الذي كانت العالمة  ي المناسبات الرياضية الك�ب

ك Rebellion مع هذه القيم نفسها وتفي بتوقعاتها �ف الذات. تش�ت
يًكا لها ومراقًبا رسمًيا للوقت لمدة 3 سنوات. التجارية �ش

ي العرض 
ي للساعات، ومشاركتها الأوىل، يّ� Rebellion أن تقدم أربعة تصميمات رئيسية، تم الكشف عنها �ف بمناسبة النسخة الخامسة لأسبوع د�ب

.Watches & Wonders Geneva 2021 الأوىلي خالل

ي ستة مراجع، جميعها مصنوعة وفًقا للرموز الجمالية الجريئة للعالمة التجارية. 
يُعد Re-Volt Chrono مركًزا حقيقًيا للتقنية العالية، وهو متاح �ف

ف أحداهما بمفاتيح باللون الأزرق الفاتح الباعث للنشاط. تم جمع أربع علب خفيفة  . وتتم�ي ي
ف من التيتانيوم ناعم الملمس يعززان طابعهما التق�ف علبت�ي

ي ميناء ملونة. اثنان منهما تكسوها ألوان تحوي بروح الرياضة. يعزز اللون الأحمر المهيمن أو 
وقوية ُمصنعة من التيتانيوم الأسود DLC وتركيبها �ف

. إن الأشكال المختلفة من التيتانيوم دليل عىل التنوع والتعدد ح�ت تتناسب بشكل أفضل مع أي  ي
تقاىلي الكثيفة من طابعها الريا�ف درجات اللون ال�ب

ي الأنيق بكل قوة.
ي والعقارب الذهبية المظهر الريا�ف معصم. يعزز اللون الذه�ب

ي سيارة السباق لتسهيل استخدامها. فبنيتها الهيكلية المفتوحة توفر منظًرا مذهالً وملفتاً لالأنظار 
تم تصميم Re-Volt Chrono مثل قمرة القيادة �ف

ي مجسم وبارز بالكامل. ثم إّن كل التفاصيل تع�ب و تجسد شغف العالمة التجارية لرياضة السيارات. تتحرك عقارب الساعة والدقائق 
لنمط نح�ت

المغطاة بمواد متوهجة عىل ميناء مفّرغ و يشبه خلية النحل، مثل الشبك الأمامي لسيارة خارقة. يتم قياس الوقت ح�ت 60 دقيقة باستخدام زري 
ي شكل عداد اللفات 

ف عىل شكل دواسات الوقود و الفرامل. يمكن قراءة النتائج عىل جهاز التجميع الموجود عند موضع الساعة 3 �ف ضغط مصمم�ي
ي بمالحظة الوزن المتأرجح بخطوط مطابقة لخطوط الحافة.

النمطي. يسمح لك ظهر العلبة المصنوع من الكريستال الياقو�ت

ي للساعات 2021 أسبوع د�ب



عالم  من  دائًما  المستوحى  تصميمها،  يكتسب   . ي
الأيقو�ف لطرازها  رئيسًيا  تحديًثا   Rebellion تقدم   !Predator 2.0 3 Hands مع  التقاليد  تحدي 

سباقات السيارات، قوة. و كما هو الحال مع، PredatorApnea، تقدم Predator 2.0 3 Hands عنارص إنارة ثالثية الأبعاد تم تصنيعها باستخدام 
ي العالم تخلق سينوغرافيا مذهلة. فميناؤها بشكل خلية النحل، توجد فوقها مادة إنارة سائدة لضمان إمكانية  القراءة المثىل 

آلت فريدة من نوعها �ف
ي تم 

ضاءة الخارجية. عالوة عىل ذلك، عندما يتعلق الأمر بلوحة فنية، هنا، يتم تشكيل الأرقام بحجم XXL و فتحة التاريخ ال�ت ي جميع ظروف الإ
�ف

ات والعقارب بهذه المادة المضيئة لتوف�ي مشهدا رائعا و ملفتا للنظر عىل  قولبتها لتشكل كتل من Super-Luminova® الملون. تمت تغطية المؤ�ش
 .Predator 2.0 3H Titanium Red و Predator 2.0 3H Titanium Blue

ي الأنيق ل هوادة فيه. يتمتع Predator 2.0 3H Titanium White بنفس مزايا الإصدارات 
ي النمط الريا�ف

ات أخرى �ف ّ تقدم Rebellion أيًضا ثالثة تغ�ي
 Predator 2.0 3H Black DLC Titanium ز طراز ي�ب الإضاءة.  ي جميع درجات 

�ف للقراءة  عالية  قدرة  النقاء  عالية  البيضاء  مكوناتها  الملونة. تضمن 
ف بجرأة جمالية. ذات  . أما بالنسبة لـ Predator 2.0 3H Gold 5N، فإن مظهرها يتم�ي ف بتصميمه المطلق. حيث يسود اللون الأسود فال تغفل عنه الع�ي
ف جميع Predator 2.0 3 Hands بعلبة متينة وخفيفة الوزن  . تتم�ي ي

طابع استفزازي، فإن انتشار لون الذهب الأحمر فيه يزيد من حدة طرازه الرا�ت
مصنوعة من التيتانيوم درجة 5 بقطر 48 مم.



ي الروح الرياضية النابعة من 
ف أفضل ما �ف ي صميمها والفاخرة بحكم منشأها، ب�ي

ي �ف
يجمع طراز Predator S Black Rainbow، ذات النمط الريا�ف

ي فن المجوهرات. مرة أخرى، تجاوز صانعو الساعات الحاملة للعالمة التجارية 
ة الدقيقة والحساسة �ف ي سباقات السيارات والخ�ب

ة Rebellion �ف خ�ب
ف يعززه سحر الأحجار الكريمة. ف هذه الساعة النسائية الجديدة بتصميم مت�ي السوي�ية الأفكار المعتادة بطرح إبداع ميكانيكي دون أي تنازلت. تتم�ي

ء الميناء المنقوش بشكل خلية النحل  ي
اط، وهي ت�ف طار يحتوي عىل 32 حجر زاف�ي مستطيلة الشكل، و يبلغ وزنها الإجماىلي 3.5 ق�ي حيث أن الإ

المستوحى من الشبكات الأمامية للسيارات الرياضية. تنعكس ألوان الياقوت ذو الكثافة العالية بشكل مثاىلي مع علبة الآلة المصنوعة من التيتانيوم 
ة  ات مست�ت ي الأنيق، وتش�ي عقارب الساعات والدقائق المحملة بمواد مضيئة إىل مؤ�ش

ي يبلغ قطرها 42 مم. يكسوها الطابع الريا�ف
DLC الأسود وال�ت

ي جميع درجات الإضاءة.
ُمغطاة بالمثل للسماح برؤية ملونة وجميلة �ف

ك فيه كل هذه الساعات ذات الطابع الجماىلي القوي: يتم تشغيل جميع معلومات الوقت بواسطة تعبئة أوتوماتيكية وفقاً لتقاليد ومعاي�ي  ما تش�ت
صنع الساعات السوي�ية.

  Weap-One Diamond Asymmetrical Flying Tourbillon اكتشاف  )إعادة(  لـ  فرصة  أيًضا  للساعات  ي  د�ب أسبوع  سيكون  آخًرا،  وليس  ًا  أخ�ي
المذهلة مع التوربيون الطائر غ�ي المتماثل الماسي الذي تم الحصول عليه بفضل استخدام مادة عالية التقنية! كانت هناك حاجة لأك�ش من 360 

ة عىل هذه القطعة الستثنائية. يوًما لوضع اللمسات الأخ�ي



مارات العربية  ف لتأسيس دولة الإ ، واحتفاًل بالذكرى الخمس�ي ي ي د�ب
ى �ف اجعل السباق رائًعا مرة أخرى! بعد 40 عاًما من انطالق أّول سباق الجائزة الك�ب

/كانون الأول  ي 2 و 3 من  ديسم�ب
، والذي سيعقد �ف ي ي د�ب

ى التاريخي �ف ي إحياء سباق الجائزة الك�ب
يًكا رئيسًيا �ف المتحدة، تفخر Rebellion بأن تكون �ش

ى الفورمول 1 و المجموعة C من السبعينيات والثمانينيات،  2021. سيأخذ هذا السباق “التاريخي” جميع خصائص ظاهرة 1981 مع السيارات الك�ب
عادة إحياء حقبة كاملة لعشاق السيارات  ي أوتودروم. بالإضافة إىل الأجواء الحماسية و الصاخبة  للمنافسة، سيتيح هذا الحدث الفرصة لإ عىل حلبة د�ب

القديمة و الكالسيكية.

 .GT World Challenge Europe الخاص بها خالل بطولة GPX Racing يًكا لكيان ي تعد �ش
ستلتقي Rebellion هناك مع مجموعة GP Extreme، وال�ت

دد Rebellion و لو  عندما طلبت GPX Events، الكيان التنظيمي للمجموعة، وجود Rebellion بجانبها من أجل خوض مغامرة Gulf Historic، لم ت�ت
أ جًدا من السبعينيات والتسعينيات ... برنامج متمرّد بنسبة 100٪! ي جو دا�ف

ف ومتعة، �ف عالنية: ميكانيكا جميلة، أدرينال�ي للحظة! يوجد عىل الالفتة الإ

ي سباقات Formula 1 )سيارات -1970
مكان من المنافسة وأن تقدم للفائزين �ف سيكون من دواعي �ور Rebellion بأن تكون مرة أخرى قريبة قدر الإ

1985( و المجموعة C  )سيارات 1992-1982( جوائزهم.

 Twenty-One ي الأنيق. استعادت ساعة
ى “Grand Prix” بحضوره بإصدار محدود حرصي للطابع الريا�ف سيدعم Rebellion أيًضا هذه الجائزة الك�ب

 . ة من النموذج الأصىلي طار المستوحى من تصميم عجالت التوجيه للسيارات الكالسيكية الشه�ي Gulf Historic العلبة الأنيقة عىل شكل وسادة والإ
طار الرفيع،  ي هذا الإ

ف اللون الأسود للعلبة والخطوط الخالدة مع عنارص بألوان دافئة ونحاسية. �ف يعتمد هذا الختالف عىل زخرفة عتيقة تجمع ب�ي
ي سيارة Pony Cars الأمريكية المنحوتة. يتم توجيه الدقائق بواسطة 

يتم عرض الوقت عند الساعة 12 باستخدام قرص دّوار مثل العداد الموجود �ف
عقرب أحمر اللون مثل تلك الخاصة بمقياس �عة الدوران ذات الطاقة العالية. يتم تنظيم هذه البيانات بواسطة عيار أوتوماتيكي دقيق وفقاً لتقاليد 

ي الساعة بحزام جلدي نوبك “nubuck” مريح ومختوم بشعار الحدث.
ومعاي�ي صنع الساعات السوي�ية. ولتعزيز أسلوبها العتيق، تأ�ت

ي 
اتيجي لـ GPX لـ Gulf Historic، لقد تقاسمنا بالفعل بعض اللحظات ال�ت يك رئيسي واس�ت كة RebellionTimepies أن تشارك ك�ش ف كب�ي ل�ش “إنه ل�ش

ء بعشاق السيارات الذين يشاركوننا  ق الأوسط مىلي اكة مع حدث بهذا الحجم. إّن ال�ش ل تنس خالل GT World Challenge ونتطلع إىل مواصلة ال�ش
؛ إنها فرصة استثنائية لن�ش هذه المنظمة  رؤيتنا لرياضة السيارات، و سنجعل من هذا الحدث احتفاًل رائًعا مًعا. عالوة عىل ذلك، فإن التوقيت مثاىلي
. و  ي ي د�ب

ى �ف مارات العربية المتحدة وبعد 40 عاًما من أّول سباق الجائزة الك�ب ي نفس الوقت مع معرض إكسبو العالمي، الذكرى السنوية لدولة الإ
�ف

 .Rebellion كة نتطّلع إىل أن نكون جزًءا من المغامرة! “تعليق كاليم بوهدرة، الرئيس التنفيذي ل�ش
 

 Grand ي بداية العام مع السباقات الدولية لـ
ي انطلقت �ف

ة  مع RebellionTimepieces ال�ت “نحن سعداء للغاية وفخورون بمواصلة المغامرة المث�ي
اكة  ي 1000 كيلوم�ت من حلبة Paul Ricard، ولكن كانت الفكرة منذ البداية هي إقامة �ش

Tourisme. لقد شاركنا بالفعل مشاعر انتصار GPX Racing �ف
ي تنظيم “Gulf Historic” أمرا بديهيا. مثل هذا الحدث، الذي سيكون منافسة ومهرجانًا للسيارات 

ف مجموعتنا. لذلك كان الستمرار مًعا �ف عالمية ب�ي
ي المستقبل. “

الكالسيكية، يتوافق جيًدا مع هويّة كل مّنا. وأنا واثق من أنه سيكون لدينا المزيد من الفرص للتعاون مرة أخرى �ف
.GP Extreme ، بي�ي بريس مينا ، المدير العام

من  بدعم  ي  د�ب ي 
�ف التاريخي  ى  الك�ب الجائزة  سباق  إحياء 

:Gulf Historic إعادة التواصل مع الأسطورة!



F O R  M O R E  I N F O M AT I O N  P L E A S E  C O N TA C T 

W W W. R E B E L L I O N - T I M E P I E C E S. C O M

@ R E B E L L I O N T I M E P I E C E S

S A L E S @ R E B E L L I O N - T I M E P I E C E S. C O M

https://rebellion-timepieces.com/
https://www.instagram.com/rebelliontimepieces/
mailto:sales%40rebellion-timepieces.com?subject=

