
 
 

 

  

   الحركة وا�ثارة فيلميبطلفي معصم " ھاملتون "تان مميزتان منساع

 ‘A Good Day to Die Hard’ 20 لشركة
th

 Century Fox   
 

   تتسمان بالروح ا�ميركية والدقة السويسريةبارزتين بتقديم ساعتين لتونھام تفخر

 

  

  

بروس " المحبوب  وا3ثارة مع نجم أف,م الحركةالبطولة) Hamilton" (ھاملتون"شارك تمرة جديدة ت -]بيال، سويسرا[
20 شركة ه، وذلك في الفيلم الجديد الذي تُطلق"ويليس

th
 Century Fox تحت عنوان A Good Day to Die Hard . في ھذا

جازماستر " والعصرية) Khaki X-Patrol" ( باترول- أكسكاكي"الفيلم، تقّدم ھذه الع,مة التجارية البارزة ساعتي 
من  إطار ضمنن تتسمان بالدقة السويسرية والروح اFميركية االك,سيكية، واللت) Jazzmaster Viewmatic" (فيوماتيك

  .التصميم النموذجي الراقي لساعات ھاملتون

  

لة أف,م في فيلمه السابق ضمن سلس" ھاملتون"قد إرتدى ساعة  ، "جون ماك ك,ين"، مجسداً شخصية "بروس ويليس"وكان 
Die Hard والذي حمل عنوان ،Live Free or Die Hard ، جاك"مع إبنه المستبعد في الفيلم الجديد أيضاً وھا ھو اليوم "

، "جون"والده ، الذي يتشارك الشاشة الكبيرة مع "جاك"". ھاملتون"يرتدي كل منھما ساعة حيث ) الممثل جاي كورتني(
للصلة التي تربط بين ، بما يرمز "جون"ى السلوك القوي الذي لطالما تميّزت به شخصية يُضفي المزيد من الشجاعة والجرأة عل

  .الخاص وآلياتھا العصرية" ھاملتون"أسلوب 

  

يوفر الوحدات وفقاً للنظامين المتري والمقياس البريطاني، مما يجعل جدول تحويل متطّور ب"  باترول- أكسكاكي"وتتسم ساعة 
بين " جازماستر فيوماتيك"من جھتھا، تجمع ساعة . رات العالمية التي يقوم بھا فريق ا�ب وا3بنمنھا ساعة مثالية للمغام

  .والسمات العصرية ، فتزّود البطل ا�ميركي الشھير بالوسائل المتطّورة 3نقاذ الموقف" ھاملتون"التصميم الك,سيكي لساعات 

  

شخصية في أحد أبرز أدوار الحركة وا3ثارة التي لعبھا، " بروس ويليس"، يعود A Good Day to Die Hardفي فيلم 
بعد سفره إلى موسكو لمساعدة . الذي يتمتع بمھارات وسلوك يساعدانه على الصمود دوماً " الحقيقي"البطل " اك ك,ينجون م"

 من قبل المنظمات ماخ,ل مطاردتھ . في المكان والوقت غير المناسبينالمغامر نفسه، يجد ھذا الشرطي "جاك"إبنه المستبعد 
ن F جعل منھما بطليي بأن أسلوبھما المتناقض يكتشف ا�ب وا3بن العد العكسي 3ندFع الحرب،الروسية السرية ومواجھة 

  .يقھران

  

 والدقة  التي تتميز بھا آليات الحركة العصريةلتشّكل توافقاً تاماً بين ،"جاك"التي يرتديھا "  باترول- أكسكاكي"وتأتي ساعة 
 Die Hardبما يوفر لمحبي سلسلة أف,م التي يرتديھا والده، " جازماستر فيوماتيك"الفريدة من نوعھا التي تتسم بھا ساعة 

 النشاط، ا�سلوبمعاً اللتين تمث, " ھاملتون" ساعتا ن يرتديايقوم البط,ن بإنقاذ الموقف وھما. أفضل ما يقّدمه ھذان العالمان

  .والرابط الوثيق بين اFب وإبنه

  
العم,ء والمبدعين بأشكالھا اdسرة، تصاميمھا الفريدة " ھاملتون" على مدى أكثر من ستة عقود، لطالما إجتذبت :نبذة عن شركة ھاملتون

في عدد F " ملتونھا"ظھرت ساعات  .ع,مة تجارية بارزةوتقديم  كما ھا للمواد العصرية بغية إبتكار مجموعات ساعاتھاوإستخدام
ستانلي "وقد أسست لتراث يقضي بدمج تصاميمھا الخاصة مع القصص الملحمية الھامة، مثل فيلم يُحصى من أف,م ھوليوود الھامة، 

 فض,ً عن الث,ثية البارزة من أف,م ،I Am Legend، وفيلم الخيال العلمي الشھير A Space Odyssey :2001المستقبلي " كيوبريك
Men In Black  .  

  

  



20نبذة عن شركة 
th

 Century Fox:  20با3شتراك مع شركة
th
 Century Fox حملة تسويقية عالمية في مناسبة " ھاملتون"، تنفّذ

كز البيع، وسائل ھذه الحملة ا3ع,نية، ا3ع,نات المطبوعة، مراتشمل . A GOOD DAY TO DIE HARDا3صدار الخاص لفيلم 
واقف ممزايا ساعات ھاملتون التي تتسم بالموثوقية والقوة في التسلّط الضوء على وھي  ا3ع,م داخل دور السينما، ووسائل ا3ع,م الرقمية

إيقاف تھديد غير ضد عقارب الساعة بغية نفسه في موسكو في سباق " اك ك,ينجون م"بطل أف,م الحركة وا3ثارة الحرجة، عندما يجد 
  .متوقّع

  

  

  معلومات عامة

  

من ھاملتون التي إرتداھا   Jazzmaster Viewmaticساعة
  )بروس ويليس ("ن ماك ك,ينوج"

   ملم44  حجم العلبة الحاضنة

  الفوFذ غير القابل للصدأ  المواد

  فضي/ أسود  لون الميناء

الفوFذ / الجلد مع غرزات بنية اللون  الوص,ت
  غير القابل للصدأ

  2-2824أوتوماتيكية من نوع   آلية الحركة

  صفيري  الكريستال

   بار10/  متر100  مقاومة لتسّرب المياه

 يورو، 595 دوFر أميركي، 795  السعر
   فرنك سويسري555

جاك ماك "من ھاملتون التي إرتداھا  Khaki X-Patrolساعة 
  )جاي كورتني ("ك,ين

   ملم42  حجم العلبة الحاضنة

  الفوFذ غير القابل للصدأ  المواد

  فضي/ دأسو  لون الميناء

المطاط /  اللونالجلد مع غرزات سوداء  الوص,ت
  الفوFذ غير القابل للصدأ/  ا�سود

  H-21كرونوغراف من نوع   آلية الحركة

  صفيري معالج بمادة مضادة لmنعكاس  الكريستال

   بار10/  متر100  مقاومة لتسّرب المياه

 يورو، 1295 دوFر أميركي، 1695  السعر
   فرنك سويسري1645

 

  
  :لمزيد من المعلومات

  شركة ھاملتون الدولية

   com.hamiltonwatch@media: بريد إلكتروني

  48 39 343 32 41+: ھاتف


