
 

 

 ةجديد ريشارد جانمع ساعة  ش ياكغو أ فقجيتاز  والاندا نك

 

 معشاهق  ارتفاععىل جديدا مذهال عبورا رمقني قياس يني وحيقق  يسجل ،"عايلال احلبل مكل"، والاندا نك

 ريشارد جانتراسكوب جديدة من  والاندا ساعة
 

 الثاين ترشين/ نومفرب 2يوم  ،والاندا نك ،ريشارد جان وسفريالتاسع  العاملي القيايس الرمق املوح "العايل احلبل مكل" عرب

 من الإعالم وسائل وممثيلأ لف خشص  56حضور هنر ش ياكغو  شهد. ، عىل املبارشش ياكغو الرايح، مدينة أ فق ،2102

اليت دامت ناحجة مغامرته ال  خالل، والانداارتدى . مشدود حبل عىل والانداخطوات  مجيع اتبعوا اذلين العامل، أ حناء مجيع

 املقطع من مس توحاةبطارة  تمتزي خاصة طبعةاجلديدة الصادرة يف تراسكوب  ريشارد جانساعة  ،ثواين 10و  دقائق 10

 . بهحل  العريض

 

 

نشاصلب يبلغ عرضه عىل حبل  ش ياكغو هنر والاندا نك عرب ، بدءًا من (الربع مريكيةال  نقدية ال قطعة ال جحم/ مس 2.6) اإ

 ارتفاععىل و  درجة 00 زاويةعىل ارتفاع  صعد عندما، (امت  001حوايل ) قدم 600 ارتفاععىل  ماريناالغريب ملدينة  الربج

ىل م  (متا 26 حوايل) قدما 08  و دقائق 5 يف مشدود حبل عىل لميشرمق قيايس ل لأ و   بذكل ، مسجالبورنيت ليو بىناإ

ىل رسعهتاوصلت  رايح مع نيةاث 62  .ساعة/  مك 21 حوايل ميل يف الساعة أ ي 26 اإ

 

ىل  مارينا ملدينة الغريب الربج ،تهمغامر  من الثاين اجلزء والاندا اجتاز  056 حوايل) اقدم 628 ارتفاع عىل الرشيق الربجاإ

 والاندااس تغرق  .معصوبتني عيننيب  مسافة ل عىل الثاين العاملي القيايس الرمق، مسجال بذكل العينني معصوبوهو  ،(مت

 (.متا 20حوايل )قدما  02اثنية لعبور  01دقيقة واحدة و 

 
 هذا أ ن يف شكأ دىن  هناك ليس. اكأ و ش ب   أ مانحزام  دونثواين  10دقائق و 10 "العايل احلبل كلم" عبور اس تغرق

 ريشارد جان ساعة الثانيةوهو يرتدي للمرة  ،املايض العام اكنيون جراندشأ نه يف ذكل شأ ن  التارخي سيبقى راخسا يف الإجناز

 .معصمه عىل تراسكوب

 
نه" قامة رسوري دواعي ملن اإ ننا . ش ياكغو مغامرةيف  أ يضا الآناذلي يتواجد معي  ريشارد جان مع أ خرى مرة رشاكة اإ اإ

ذ ،"احلياة فلسفة" نفسنتشارك  ن   اإ جنازات  لتحقيق نرضوراي املغامرةحس و   نقوم بهفامي المتزي اإ ن  . كبريةاإ  ريشارد جاناإ

 ". الساعات صناعةيف جمال  أ واحلبل  عىل ذكل اكن سواءً  للنجاح، الالزم كبريال  لازاميدرك ويفهم الا

ال خرية  اللحظة هناك  و ابحلياة بأ قىص ما فهيا الاس متتاع  عىلتقوم " حياة فلسفة"بـ الفاخرة لساعاتل  السويرسيصانع يمتتع ال

 الرؤية هذه متثيل خالل من الرحةل هذه - والاندا نك مثل - العالمة وسفراء الرشاكء يرافق. نقوم بهبلك ما والمتتع ابلشغف 

ن  . الفريدة . الزمن عىل مر الرايدية اروهحتوارثت  أ جيال س بعةمنذ احلبال امليش عىل  فنمن مماريس " احمللقة" والاندا أ رسةاإ

 هنظام خالل من كبري بشلك عليه وأ ثرت السويرسية الساعات صناعةجمال  يف ريشارد جان دانيالورة اليت أ حدهثا اكلث متاما

 .01 القرن منذ ييبتدر ال 

صدار  تركيب يف الرحةل هذهأ يضا تتجىل كام  ن  . اخلاص والاندا نكساعة اإ جنازاتهابلاكمل من  مس توىح ساعةال  تصممي اإ . اإ

ىل  والاندا نك شعارويشري  العريضاحلبل  مقطعبطارة تعكس  معودايزينة بأ داء ختايم العلبة املصنوعة من الفولذ وامل تمتزي اإ

  .املصقول رماديامليناء ال عىلوهو مييش  فنانال 



 

 

 

صدار »علهيا بعلبة ذات خلفية نقش  الإرادة، وقوة احلقيقية والاندا نك قوة من س توحاةكام تمتزي ساعة تراسكوب هذه، امل  اإ

ىل " خاص والاندا نك  .مثالية راحة لمعصمل ويوفر الفولذعلبة  معيتناسب متاما  املطاط من أ سود حزامابلإضافة اإ

حنن . احلقيقية ملغامرا روحو العالية  ريشارد جان قمي ،لنا ابلنس بة، نك ميثل": ريشارد انيقول برينو غراند، املدير العام جل

 هواةتقدمي و  الكبري جناحه قبلتقدميه ب لس امي  اليوموسعداء جدا  جناحه يف سامةامل و شغفه ابل ش ياء الاس تثنائية  دمعبسعداء 

مت ساعة  مع الساعات صدارمص   ".من أ جل ومع مكل احلبل خاص يف اإ

 
 
 

 حول الساعة
 

60500-11-101-FK6A 
 عموديا بالساتان قفص من الفوالذ المقاوم للصدأ مصقول ومطلي

 مم 00.44
 مم 06.24: االرتفاع

 لالنعكاس مقاومكريستال سافري 
 خلفية القفص بربغي يف األسفل، منقوشة 

صدار "  "خاص والاندا نكاإ
 مرتا 044تصل مقاومة تسرب املاء إىل 

 ،JR60حركة 
 ذاتية التعبئة

 ’’’½ 11: العيار
 (هرتز 0)يف الساعة /ذبذبة 600444: التواتر

 62: عدد األحجار
 ساعة على األقل 80: احتياطي الطاقة

 الثواين، التاريخالساعات، الدقائق، : الوظائف
 مطلي عموديا بالساتان رماديميناء 

 مطبوع والاندا نكشعار 
 عالمات مسمارية مطلية بالروديوم مع نقطة مضيئة إضافية

 عقارب مطلية بالروديوم مع مادة مضيئة
 أسود من المطاطسوار 
 من الفوالذ املقاوم للصدأ منفرجةزردة 

 

 

 



 

 

 

 بشأن جان ريشارد

إهنم . ريشارد لكّل من حيب التحديات واجملهول ويريد االستمتاع باحلياة وبكّل حلظة من حلظاهتاُتصمَّم ساعات جان 
إهنم األحرار الذين يستخفون . املغامرون العاديون الذين يقّدرون األصالة وال يقبلون بالتنازل عن اجلودة أو التصميم

 .طروقمن الطريق امل جانباألعراف ويؤدون الدور الذي يناسبهم وخيرو 
إن ساعات جان ريشارد حتمل يف طياهتا قيما تنم عن منط حياة ممّيز وهي متوفرة يف أربع جمموعات تكّرم كّل واحدة 

األرض واملياه واهلواء والشغف الذي أهلم . 0200ترياسكوب وأكواسكوب وأيريوسكوب و. منها عناصر احلياة
 .الرّحالة املرموقنيعالمتنا ألكثر من ثالثة قرون والذي أثار يوميا محاس 

تنتمي جان ريشارد على جمموعة كرينيغ، وهي جمموعة رائدة يف املالبس واألكسسوارات وتشمل جمموعة من العالمات 
 .التجارية القوية يف جمال الرتف والرياضة ومنط احلياة

 

 "واالندا"بشأن 
 على ارتفاعاتفنّان أمريكي خمتص يف املشي على السلك ( 0191يناير /كانون الثاين  60من مواليد ) نك واالندا

على أسالك شديدة  ا إىل اجملازفات اليت يؤديهايف العامل بأسره نظر  " ملك املشي على السلك"شديدة العلو ويُلقب بـ
فعلى سبيل املثال، إنّه أّول . ختلفةامل هبعد أداءات" غينس"ل سبعة أرقام قياسية يف كتاب سجّ . دون شبكة أمان العلو

هذان احلدثان على  ، وقد ُبثَّ (غراند كانيون)العظيم  وفوق األخدود "نياغارا"شخص مشى على سلك فوق شالالت 
الثالثة سن بدأ الفنان حيرتف املشي على األسالك اعتبارا  . ا ماليني األشخاص يف العاملاملباشر يف العامل بأسره وشاهدمه

ا متألف ا من سبعة أشخاص أعضاء عائلته هرم  شّكل مع بعدما  0110ملسار املهين يف سنة وقّرر اختيار هذا ا عشر
مبواصلة  اوهو فخور جد   "واالندا"ينتمي إىل اجليل السابع من عائلة . عا رتفشديد االعلى سلك كان على علو 

 سنة منذ "ريشار جان"سفري " نك واالندا. "منذ أكثر من مائيت سنةاألداءات اليت اشتهرت هبا عائلته يف هذا اجملال 
6406 . 

 


