
 
 
 

 وأماندا سیفرید Jaeger-LeCoultre تدعونا

 لالحتفال بموسم الرومانسیة
 

بعدسة   LeCoultreعادْت الممثلة المرشحة لجائزة األوسكار أماندا سیفرید إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بفضل جلسة تصویر رائعة لشركة

 vous -Rendez، ترتدي أماندا ساعة2019میزون منذ عام  غراند-ُمصّورة نیویورك الشھیرة ألیك. بصفتھا صدیقة للدار العریقة 

–Dazzling Night & Day   تُجّسد بأناقة الرومانسیة الغامضة المبھجة، بفضل الماس البّراق، والمیناء الُمرّصع بعرق اللؤلؤ الالمع، التي

 .لیل والنھار الرقیقومؤشر ال

 

وقعْت في غرام التعقیدات الساعاتیة األنثویة، وفُتنْت بجمالھا والطابع الرومانسي لتصمیمھا.  ، LeCoultre-Jaeger عند أول تعاُمل ألماندا مع

إضافة ھذه اللمسة الراقیة في  إلىكنُت ُمغرمةً بمشھد السماء في اللیل. أشعر بوجود شيء غامض ورومانسي فیھا. من المذھل بالنسبة  الطالم” 

 “ .الساعاتصناعة 

 

الُمرّصع بعرق اللؤلؤ، ُوضَع عرُض اللیل والنھار على قرٍص بّراق ُمزیّن بنجوم ذھبیة  Vous Dazzling -Rendezفوق میناء ساعة

ل النھار إلى متناثرة؛ عندما یلتف القرص، تتبادل الشمس ذات األشعة المتموجة ظھورھا بشكٍل بطيء مع ھالل ذھبي،  وذلك تزامنًا مع تحوُّ

  .اللیل

 

ینتقل بالھیكل المستدیر إلى مستوى  Vous -Dazzling Rendezالذي یُزیّن ساعة الماس” :تُصّرح أماندا أنھا تُفّضل دائًما الساعات المستدیرة

 .“آخر. فالسر في اللمسة البّراقة التي تسحر العقول

 

حجًرا، تكتسب الساعة سماٍت أثیریة رقیقة.  36وبفضل الطریقة التي ُرّصعْت بھا الحلقة الخارجیة المكونة من یُحیط بالمیناء صفّان من الماس، 

  .یظھر الماس الُمعّلق بمخالب ذھبیة رفیعة كأنھ یطفو حول ھیكل الساعة، ولیس ُمثبتًا علیھا

 

 .ومانسیة، دعوة للحب الصادق األبدي، التي تُشبھ األنشودة الر Vous Dazzling Night & Day-Rendezتُعد ساعة

 

 
 نبذة عن أماندا سیفرید

 
بیًرا من خالل بدأْت الممثلة األمریكیة أماندا سیفرید حیاتھا المھنیة في سن المراھقة عبر المسلسالت التلفزیونیة الطویلة، قبل أن تُحّقق نجاًحا ك

برزْت ُشھرتھا العالمیة من خالل  .HBO على شبكة (Big Love) الكبیر) ومسلسل الحب 2004عام ( (Mean Girls) فیلم فتیات لئیمات

) الذي شاركھا في بطولتھ میریل ستریب وبیرس بروسنان، وباألعمال 2008عام ( (!Mamma Mia) !دورھا في الفیلم الشھیر ماما میا

لى ترشیح لجائزة األوسكار كأفضل ممثلة حصلْت ع 2021). في عام 2012عام ( (Les Misérables) الشھیرة األخرى كفیلم البؤساء

في  (A Mouthful of Air) صدَر فیلمھا األخیر جرعة من الھواء .(Mank) مساعدة عن تجسیدھا لشخصیة ماریون دیفیز في فیلم مانك

 -Jaeger . تعیش أماندا في مزرعة في شمال والیة نیویورك مع زوجھا توماس سادوسكي وطفلیھما؛ وھي صدیقة2021نوفمبر 

LeCoultre  2009منذ ینایر. 

 

 



 
 

 

 

 

   Rendez-Vous نبذة عن مجموعة
 

من الساعات  Jaeger-LeCoultre ، أحد أركان مجموعة2012، الصادرة في عام  Rendez-Vous ُسرعان ما أصبحْت مجموعة

بجمعھا للحركات المیكانیكیة الجیدة والتعقیدات النسائیة. في وقت إصدارھا، برزْت المجموعة من بین الساعات النسائیة األخرى، إذ تمیّزْت 

مم. یحتوي المودیل األصلي، الذي  36الساعاتیة المثیرة باإلضافة إلى التصمیمات األنیقة والتفاصیل الدقیقة وقطر یوحي بالثقة یبلغ مقاسھ 

بعد ). یةسالفرنباللغة  (rendez-vous واعیداستلھمْت منھ المجموعة اسمھا، على نجمة صغیرة فوق محیط المیناء یمكن ضبطھا لتحدید الم

 .ذلك، أُِضیفْت مجموعة متنوعة من التعقیدات الساعاتیة والتفسیرات الجمالیة المختلفة إلى المجموعة

 

 

 
 :Jaeger-LeCoultre  1833الدار الُمصنّعة للساعات الراقیة منذ عام 

جبال جورا، الذي یسترشد بنوٍر تقع دارنا في فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء. من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثنائیة ل

یعمل صانعو الساعات، والمھندسون، غراند میزون روحھا. مع وجود جمیع الِحرف تحت سقف واحد داخل المصنع،  -داخلي ال یخبو، تستمد الدار العریقة 

اعي التي تُلھم كل فرد والُمصّممون، والِحرفیون معًا لكي تخرج إلى النور ابتكارات في صناعة الساعات الراقیة. مدفوعون بالطاقة الجیاشة وروح االبتكار الجم

حركة من  1200لفني. ھذه الروح ھي نفسھا التي كانت وراء ابتكار أكثر من من أفراد عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطورنا الممیز وإبداعنا ا

 .الجھة الرائدة في تصنیع الساعات Jaeger-LeCoultre وجعلْت من مصنع 1833حركات الساعة منذ عام 
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