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 إلى السينما والموهوبين والثناءلوكولتر تقدم التحية  -جيجر

 خالل مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

 
 تزامنيلوكولتر بافتتاح مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الذي  -جيجرفي السادس عشر من شهر يونيو/ حزيران، احتفل صانع الساعات السويسري 

 يلضيوف هذه السنة إلقاء نظرٍة خاطفة على ماض ، وقد كان متاحا  لوكولتر -على تأسيس جيجر مع الذكرى السنوية الخامسة والثمانين بعد المئة

لى حفل إوقد اجتمعت السينما والِحَرفية الفنية معا  أمام أعيننا مباشرة وذلك بفضل المعرض المفعم بالتاريخ الذي تزامن مع الحدث باإلضافة ، الشركة

ن د لصانع السينما" مقُدَمت جائزة "المج ، وللمرة األولى على اإلطالقالعشاء الذي أقيم بنفس التاريخ. بعد ثماني سنوات من الشراكة مع المهرجان

 جان تألقا  والمخرجة جوان تشن، وازداد المهر لوكولتر، وقد ُمنَحت الجائزة تكريما  للممثلة الموهوبة -ه الرئيس التنفيذي لشركة جيجرقِبَل كاترين رينيي

 حيث تشاركوا شغفهم بالسينما. وأصدقاء آخرين للشركةوالسيدة ني ني بحضور السيد جينغ بوران 

 

 بينٌصناعةٌالساعاتٌالفاخرةٌوالسينماٌ–رانديٌفوٌٌ–استثنائيٌٌولقاءٌ ٌموعدٌ 

 

لمكافأة إبداع المخرجين  Expo I-Pavilionلوكولتر بتنظيم حفل عشاء في  -من الشراكة مع المهرجان تقوم جيجر للسنة الثامنة على التوالي

لوكولتر بشكل وثيق مع مهرجان البندقية  -َعملَت جيجر 2007منذ العام . السينما الصينية استثنائية في مجا  السينمائيين الذين حققوا اختراقاٍت وأعمال  

إلى عالم صناعة  زةمتمي   داعاتٍ جاؤوا بابتكارات وإبوأطلقت جائزة "المجد لصانع السينما" تكريما  لصانعي األفالم الذين  السينمائي الدولي –فينيسيا  –

ة بصانعي في إشاد لوكولتر "المجد لصانع السينما" ظهورها األو  في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي -سجلت جائزة جيجر السينما. وفي هذه السنة

ذه السنة للُمخرجة جائزة هلوكولتر بكل سرور عن منح  -كاترين رينييه الرئيس التنفيذي لشركة جيجرالسينما الصينيين، وخال  حفل العشاء أعلنت 

م الصينية. تهدف لتشجيع تطوير األفال ، حيث كرست الكثير من الجهد والعمل، التي تعتبر مثال  رائعا  عن صانعي السينما الصينيينن تشنالمتمي زة جوا

صناعة الساعات  مع نظرا  إلنجازاته الستثنائية وترمز بامتياز إلى القِيَم والرؤية المشتركة صانع السينما –هذه الجائزة الرمزية جدا  إلى تكريم المخرج 

 الراقية.

 

 ة يتم التبرع بها لصالح حماية التراث السينمائيقِطعةٌ فريد

 

وقد كان  Expo I-Pavilionلوكولتر مزادا  خيريا  في  -استضافت جيجر خال  النسخة الحادية والعشرين من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

، حيث اجتمع الضيوف القادمون من جميع أنحاء العالم في شنغهاي لحضور هذه المناسبة الهدف من هذا المزاد دعم الحفاظ على التراث السينمائي

ة يدة " الفرRendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema timepiece لوكولتر بساعة " -. ومن أجل هذا الحدث الهام تبرعت جيجرالهام 

 بحماسٍ كبير وطاقة عالية أبداها ُصن اع الساعات، والتي ُصنَِعت "السينما عالم إلى تحية   – (والنهار الليل) داي أند نايت فو، راندي" - من خط راندي فو

ُصنَِعت هذه الساعة التي ُعِرَضت في المزاد لتكون فريدة من نوعها بنسخٍة واحدة، وتتميز بهيكل مصنوعٍ من الذهب  في فالي دو جو في سويسرا.

ترك مع لوكولتر المش -النجمي األنوثة بامتياز، ويُظِهر شغف جيجريُجسد مؤشر الليل والنهار  مع ميناء أنيق باللون األحمر. الوردي الُمرصع بالماس

 الذي يؤدي تحية  فاخرة إلى عالم السينما. ، أما طوق هذه الساعة فُمرصٌع بالماس، ويزدهي ميناؤها بالتزيين الشمسيعالم السينما

 

دة لوكولتر ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، ومنذ ع -من خال  التعاون بين جيجريعتبر ترميم األفالم الصينية أحد المشاريع الكبرى التي تُدار 

ست جيجر سنوات شرة أفالٍم علوكولتر جهدها لترميم األفالم في سعي للحفاظ على التراث السينمائي الصيني، وفي هذا المسعى تم ترميم أكثر من  -كر 

باإلضافة إلى فيلم  Love Without End، وفيلم A Better Tomorrow، ومن ضمن هذه األفالم فيلم 4Kتقنية  باستخدامكالسيكية بنجاح وذلك 

Stage Sisters وبعد ترميم فيلم ،Painting Soul دولي عن مشروعهما المشترك لوكولتر ومهرجان شنغهاي السينمائي ال -أعلن كل من جيجر

 القادم. 
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ٌعاماًٌمنٌالتاريخٌمنٌخاللٌقَِطٍعٌاستثنائية185ٌإعادةٌاكتشافٌ

 

لتقديم تاريخ مصنعها، وُعِرَضت في هذا المعرض القَِطع شنغهاي  معرضا  فيلوكولتر  -، عقدت جيجرتأسيسهاعلى  185احتفال  بالذكرى السنوية 

 ”Métiers Rares“كما يستعيد هذا المعرض تاريخ الِحَرف التقليدية النادرة عاما ،  185خال  التاريخ الممتد على مدى  التي أبِدَعت الرمزيةاأليقونية 

 .غراند ميزون – عبر التاريخ والتي اكتسبها صانعو الساعات في الدار العريقة والخبرة المتراكمة والبراعة

ما أ لوكولتر بولريس، وخط الساعات ماستر الشهير باإلضافة إلى مجموعة ريفيرسو جزءا  من هذا المعرض. -كما كانت المجموعة الجديدة جيجر

فقد جيء بها قاطعة الطريق من المصنع في فالي دو جو في سويسرا ليتمتع بمشاهدتها زائرو المعرض  القِطَع التراثية التي تُعتَبر أثرية بامتياز

  المحظوظون في شنغهاي. 

 

 

 

 

 لوكولتر -نُبذة عن جيجر

كل ساعة من الحركة إلى القفص وُصنَِعت ، ومنذ اليوم األو ، ُصمَمت رأت النور في ل فالي دو جو في الجبا  السويسرية عام 

َعت في مصنعنا على أيدي ُصن اع الساعات الَمهَرة لدينا.   وُجم 

 إنها تتطلب اإلبداع والبتكار، العمل الجاد المضني والشجاعة. كم سيمر من الوقت حتى ترى النور؟ ذلك ليس باألمر الهام. ما يهم فعال  

 لوكولتر.. -وروح صانع الساعات في جيجر هو كم من الوقت ستدوم! تلك هي رؤية

 

www.jaeger-lecoultre.com 
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