
 
 

 

 

 ”Jack Ryan: Shadow Recruit“يرة في فيلم ساعات ھاملتون تعود إلى الشاشة الكب

  Paramount Pictures  لشركة 

  
  ساعتين مميزتين تتسمان بالروح ا'ميركية والدقة السويسريةشركة ھاملتون تقّدم 

 
 

  مرة جديدة، ھا ھي ساعة ھاملتون تبرز على معصم بطل من أف�م الحركة حيث لكل ثانية -2014 ديسمبر - )بيال، سويسرا(
في ھذا الفيلم، تقّدم ھذه . Paramount Pictures لشركة ”.Jack Ryan: Shadow Recruit“ية كبيرة، وذلك في فيلم أھم

. ، واللتين تتسمان بالدقة السويسرية والروح ا;ميركيةKhaki Flight Time  وKhaki Titaniumالع�مة التجارية ساعتي 

 لتسويق ھذا الفيلم على الصعيد العالمي، والذي Paramount Picturesة يّذكر بأن شركة ھاملتون كانت قد تعاونت مع شرك
  .2014يتم إصداره في يناير 

  

، ھي بمثابة العميل )’كريس باين‘أدى دوره الممثل (’ جاك راين‘ السوداء اللون والتي إرتداھا Khaki Titaniumساعة 
تماماً كالشخصية التي ترتديھا، تعيش ھذه الساعة . ياً وانيقاً السري للساعات، فھي تخفي بين طيات بنائھا الصلب تصميماً عصر
  .حياة مزدوجة؛ فھي تعرب عن النجاح وفي الوقت عينه جاھزة للحركة

  

الحائز ’ كيفين كوستنر‘أدى دوره الممثل (’ ويليام ھاربر‘ المتعددة المھام والتي إرتداھا Khaki Flight Timerاما ساعة 
يُذكر بأن ھذه الخطوة تأتي . ، فقد عّدلتھا ھاملتون خصيصاً بما يتناسب مع متطلبات الفيلم)®Academy Awardعلى جائزة 

في إطار مواصلة الشركة لتراث طويل ا;مد من التعاون مع ا;ستوديوھات وصانعي ا]ف�م لعقود مضت، في سبيل إبتكار 
  .ساعات مصممة خصيصاً لشخصيات الفيلم

  

 على شخصية محلل وكالة ا[ستخبارات المركزية التي إبتكرھا خبير ”Jack Ryan: Shadow Recruit“يرتكز فيلم 
كريس ‘الممثل (’ راين‘ھو عبارة عن فيلم يزخر با[ثارة والحركة، يُسلّط فيه الضوء على شخصية . ’توم ك�نسي‘الجاسوسية 

ئة بصفته مسؤول تنفيذي بارز في وول ستريت وصو;ً حتى ، بدءاً من حياته المزدوجة الھاد)”Star Trek“من فيلم  ’ باين
  .تجنيده كعميل أميركي يسعى للكشف عن مؤامرة إرھابية كبيرة في موسكو

  

وكأنه مجّرد مسؤول تنفيذي في نيويورك غير أن تجنيده سراً في وكالة ا[ستخبارات ’ راين‘أمام أصدقائه ومحبيه، بيدو 
ة تم إستقدامه كشخص ذكي حائز على شھادة الدكتوراه لمعالجة البيانات العالمية، ولكن عندما بداي. المركزية يعود لسنوات عدة

بدقة تامة من الكشف عن مخططات لتقويض ا[قتصاد ا]ميركي وإشعال الفوضى عالمياً، أصبح الرجل الوحيد ’ براين‘يتمّكن 
بين المسؤول . لم من الشكوك المتصاعدة، الخداع والقوى المميتةاgن بات ناشطاً منغمساً في عا. الذي يتمتع بالمھارات [يقافھا

من جھة، وبين خطيبته ) ®Academy Awardالحائز على جائزة ’ كيفين كوستنر‘أدى دوره الممثل (’ ھاربر‘الصارم عنه 
كينيث ‘وره الممثل أدى د(ورجل ا;عمال الروسي ال�مع ) ’كيرا نايتلي‘أدت دورھا الممثلة (التي ; تدرك شيئاً ’ كاثي‘

مواجھة واقع جديد حيث ; يمكن الوثوق بأحد، ومع ذلك فإن مصير الم�يين من ’ جاك‘من جھة أخرى، توجب على ) ’براناغ
في ظل أھمية ھذه المسؤولية، دخل في سباق كبير حتّم عليه أن يسبق الجميع خطوة . ا;شخاص متربط بتمكنه من كشف الحقيقة

  . واحدة على ا]قل

  

، وھو يرتكز على شخصية من ’مارك فاراديان‘و’ دايفد بارون‘، ’لورنزو دي بونافنتشورا‘، ’مايس نيوفيلد‘الفيلم من إنتاج 
  .’كينيث براناغ‘، وا[خراج للمخرج ’دايفد كويب‘و’ أدام كوزاد‘أما نص الفيلم فھو من تأليف . ’توم ك�نسي‘إبتكار 

 

  



  نبذة عن شركة ھاملتون

من ستة عقود، وساعات ھاملتون تجتذب العم�ء والعقول المبدعة باشكالھا ا]خآذة، تصاميمھا الفريدة على مدى أكثر 
من ھنا، شاركت ھذه الساعات في عدد ; . وإستخدامھا للمواد العصرية بغية إبتكار مجموعة مميزة وع�مة تجارية بارزة

 بالدمج بين نماذجھا المميزة والقصص الملحمية، بدءاّ من فيلم يحصى من أف�م ھوليوود، حيث تمكنت من التأسيس لتقليد يقضي
2001: A Space Odyssey ووصو;ً حتى ث�ثية أف�م ’ ستانلي كيوبريك‘ المستقبلي للمخرجMen In Blackالشھيرة .  

 

   Paramount Pictures Corporationنبذة عن شركة 

Paramount Pictures Corporation (PPC)اج وتوزيع عالمية لصناعة ا;ف�م، وھي تابعة لشركة  ھي شركة إنت
Viacom) رمزھا في ناسداك :VIAB, VIA ( الرائدة والمميزة بمحفظة ھامة من ا;ف�م، القنوات التلفزيونية والع�مات

�م الترفيھية،  مجموعة تضم أحد أقوى الع�مات التجارية في عالم ا]فParamountمن جھتھا، تُدير شركة . الترفيھية الرقمية
، Paramount Pictures ،Paramount Animation ،Paramount Vantage ،Paramount Classicsبما في ذلك 

Insurge Pictures ،MTV Filmsو  Nickelodeon Movies . كذلك، تشمل أعمال الشركة كل منParamount 

Home Media Distribution ،Paramount Pictures International ،Paramount Licensing Inc. 

  .Paramount Studio Groupو

  

  معلومات عامة

  )الممثل كريس باين(’ جاك راين‘ التي إرتداھا Khaki Field Titaniumساعة 

 ملم 42 حجم العلبة الحاضنة

  مصقول/ PVD بتقنية ا;سود باللون مطلي/ التيتانيوم المادة

 أسود لون الميناء

  التيتانيوم من سوار/ ونالل أسود قماش الملحقات

 2- 2824 أوتوماتيكية  آلية الحركة

 صفيري الكريستال

 )متر 100 (بار 10 مقاومة لتسّرب المياه

 سويسري فرنك 970 يورو، 645 أميركي، دو;ر 995 سعر البيع المقترح

 

  )الممثل كيفين كوستنر(’ ھاربر‘التي إرتداھا  Hamilton Khaki Flight Timerساعة 

 ملم 40  العلبة الحاضنةحجم

  للصدأ القابل غير الفو;ذ المادة

 فضي أو فحمي لون أسود، لون الميناء

  البرتقالي أو ا;سود باللون مطاط للصدأ، القابل غير الفو;ذ اللون، بني بتطريز جلد الملحقات

 ETA E20. 373  آلية الحركة

 ) الجھتين على (لuنعكاس مضاد صفيري، الكريستال

 )متر 100 (بار 10 مقاومة لتسّرب المياه

 سويسري فرنك 1325 يورو، 1045 أميركي، دو;ر 1445 سعر البيع المقترح

  

  :لمزيد من المعلومات

  شركة ھاملتون الدولية

com.hamiltonwatch@media   

 48 39 343 32 41+  :ھاتف


