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، بما فيها طرة واإلثارةيعج بالمشاهد الخ وهو فيلم  ، Mission: Impossible خالل العرض األول على مستوى العالم، للنسخة السادسة من فيلم 

 لوردي.ا لوكولتر بوالريس كرونوغراف" بالذهب -ساعته "جيجر تحبس األنفاس في باريس، ارتدى النجم البريطاني العالمي هنري كافل مشاهد

لما كبكل معنى الكلمة، ويمكن لها أن تتناسب مع أي جزٍء من حياتي اليومية، لذلك أرتديها  لوكولتر ساعة  جذابة -: "إن بوالريس من جيجريقول كافل

اة البولو على إلى مبار لوكولتر للمرة األولى عندما دعوني -جيجر لوكولتر: "التقيت   -دقاء جيجرسنحت لي الفرصة" ويتابع كافل الذي انضم إلى أص

رت  بسروٍر وشع، لحضور الغداء الذي سبق المباراة في بيت اللورد والسيدة كاودري لوكولتر الذهبي. وقد كنت محظوظاً بما فيه الكفاية -كأس جيجر

 عامل مع مضرب البولو، ولكن ليس من على ظهر الحصان!"التكيفية  إذ تعلمت  خالل ذلك  بالغ

وكولتر بوالريس ل -أن يرتدي ساعة جيجرلوكولتر، التي التقطها داميان فوكس، اختار هنري كافل  -في سلسلة من الصور الفوتوغرافية الحديثة لجيجر

اعة سلوكولتر بوالريس بالذكرى السنوية الخمسين على ال -جموعة جيجرفي هذه السنة تحتفل مأيضاً، وبالتحديد التي تضم وظيفة الكرونوغراف. 

 . 1968األيقونية "ميموفوكس بوالريس" التي تم إطالقها عام 

لٍم الخطرة بنفسه، وقد كان ظهوره األول في في ، شغوف  بأداء المشاهد الجريئةهنري كافل، ممثل  يتميّز باألسلوب الكالسيكي اإلنكليزي إلى أبعد حد

. كان الممثل غير األمريكي األول الذي يظهر في زي سوبرمان الرمزي، كما "Count of Monte Christoمن خالل فيلم " سينمائي طويل

"Man of Steelسلسلة  تحقيقاً لألرباح من ، الفيلم الذي القى رواجاً منقطع النظير في جميع أنحاء العالم وأصبح أكثر األفالم" أي الرجل الفوالذي

وفيلم  "Batman v Superman: Dawn of Justiceفي فيلم " أدوار البطولة: باثنين منمما أدى إلى قيام كافل أفالم سوبرمان على اإلطالق، 

"Justice Leagueمن خالل أدائه في مسلسل "جمهوراً واسعاً  ل". استقطب كافThe Tudors"  المرشح لجائزة"Golden Globe" وكذلك ،

اسياً في سيلعب كافل دوراً أس، كما ".The Man from U.N.C.L.Eغي ريتشي الدرامي الذي يدور حول الجاسوسية "فيلم المخرج األمر في 

 أمام السير بين كينغسلي وستانلي توتشي. "Nomisفيلم "

لوكولتر بتطوير وإطالق مجموعة جديدة لتنضم إلى المجموعات  -، قامت جيجر1968بإلهاٍم من ساعة "ميموفوكس بوالريس" التي تعود إلى العام 

لوكولتر بوالريس الجديدة" على مجرد أداء التحية  -يقتصر إطالق مجموعة "جيجر ال .لعالمتها التجاريةالموجودة التي تشكل األركان الرئيسية 

ل اليوم المفعم بالحيوية والنشاط، من خالل والتكريم لساعٍة تاريخية، بل إنها تتمثل روح  شكيلٍة تساعة "ميموفوكس بوالريس" وت عاود تطبيقها على رج 

ابعاً ين يحمالن طمكتملٍة من الساعات: األوتوماتيكية ذات العقارب الثالثة، والكرونوغراف، والكرونوغراف مع توقيت العالم، باإلضافة إلى طراز

عتقاً أكثر مما ت والريس لوكولتر ب -التاريخ"، و"جيجر –دايت لوكولتر بوالريس  -بدو عليه الساعات األخرى في المجموعة، وهما: "جيجرتاريخياً م 

 ميموفوكس".

 

 لوكولتر -نبذة عن جيجر

ن  1833رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية عام  مَمت كل ساعة من الحركة إلى القفص وص  ّمَعت في ، ومنذ اليوم األول، ص  َعت وج 

نّاع الساعات الَمهَرة لدينا.   مصنعنا على أيدي ص 

م من هو ك إنها تتطلب اإلبداع واالبتكار، العمل الجاد المضني والشجاعة. كم سيمر من الوقت حتى ترى النور؟ ذلك ليس باألمر الهام. ما يهم فعالً 

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