
 

 
 
 
 
 

" من إنتاج The King’s Manیقّدمان ساعة "ماستر ألترا ثین كینغزمان ناْیف" لالحتفال بفیلم " MR PORTERلوكولتر و -جیجر
Century Studios 20th  وشركةMARV .من إخراج ماثیو فون 

 
 

 100اإلعالن عن إطالق ساعة "ماستر ألترا ثین كینغزمان ناْیف" بإصدار محدود یقتصر على  MR PORTERلوكولتر و -یسر جیجر
 ، وھو الفیلم المقبل الذي یتناول أصول وكالة كینغزمان من إخراج ماثیو فون.The King’s Manقطعة مصّممة خصیًصا لفیلم 

 
باعتبارھا عنصًرا أساسیًا من  MR PORTERكینغزمان ناْیف" حصریًا على موقع لوكولتر "ماستر ألترا ثین  -ستُطرح ساعة جیجر

سبتمبر. وبعد ھذا التاریخ، ستُطرح الساعة أیًضا مباشرة على موقع  6یولیو إلى  20، من The King’s Man"مجموعة أزیاء" فیلم 
 لوكولتر اإللكتروني وبعض المتاجر. -جیجر

 
لوكولتر  -سنة. وارتكزت جیجر 100یربط أحدث أفالم سلسلة كینغزمان بین الماضي والحاضر، ویتناول نشأة وكالة كینغزمان قبل 

أیًضا على مھارتھا الكبیرة وإتقانھا في صناعة الحركات فائقة الرقة لتطویر ساعة جدیدة مستوحاة مباشرة من ساعة الجیب الشھیرة 
لغة الفرنسیة). وتعد ساعة "ماستر ألترا ثین كینغزمان ناْیف" ساعة أنیقة وراقیة تجمع بین الطابعین التقلیدي "كوتو" (تعني السكین بال

  واألسلوب المعاصر على حد سواء. The King’s Man والعصري بطریقة مثالیة تناسب أسلوب فیلم
  

میل الطوق لوكولتر، إذ ی -اعات الجیب التقلیدیة من جیجرتستأثر ھذه الساعة الجدیدة بجذور جمالیة تُعود بشكل واضح وصریح إلى س
العریض للغایة بلطف من الزجاجة المصنوعة من الكریستال السافیري حتى حواف القفص، فیرسم شكالً جانبیًا جمیالً یذّكر بنصل 

ناصر التقلیدیة التي ال یحدھا زمان . ولكن تجّددت ھذه الع12السكین. أما تاج التعبئة المحمي بقوس مثلث الشكل، فُوضع عند الساعة 
بتفاصیل راقیة وعصریة، كمؤشرات عالمات الساعات البسیطة التي تحافظ على رقّي المیناء ونقائھ، بینما تتكّرر الحلقة المرسومة 

 بدقّة في شكل دائري بارز على الطوق.
  

 -ویحتوي قفص جیجر مم فقط. 4.25م وسماكتھ م 40ُصنع القفص من الذھب الوردي وُصّمم بحجم كالسیكي وأنیق یبلغ قطره 
مم فقط، وتسلّط الضوء على  1.85البارزة ذات التعبئة الیدویة. وتتمیّز الحركة بسماكة  849لوكولتر فائق الرقة على الحركة: كالیبر 

اعات الراقیة، إذ تستدعي مھارة الدار العریقة المكتسبة منذ قرن من الزمن في ھذا المجال ذي المتطلبات الكثیرة في صناعة الس
  الحركات فائقة الرقة انسجاًما مثالیًا بین الرقة والمتانة كي تحافظ المكّونات على مقاومة كافیة وتضمن دقة عالیة في قیاس الوقت.

  
ضافة إلى عبارة باإلسعیًا إلى اإلشادة بأحداث الفیلم، نُقش شعار كینغزمان على خلفیة قفص ساعة "ماستر ألترا ثین كینغزمان ناْیف"، 

 "، وُطرحت الساعة في علبة حمایة كینغزمان المصّممة خصیًصا.100"واحدة من 
  

تعبّر ساعة "ماستر ألترا ثین ناْیف" تعبیًرا بلیغًا عن شعار كینغزمان "األخالق تصنع الرجال"، وتناسب السادة النبالء، وال تقتصر 
 على األداء الوظیفي بل تفیض أناقة.

  
 MR. ویسّرنا أن نتعاون مع ماثیو فون و1833مصنعنا بتراثھ الذي یشعل جذوة إبداع صنّاع الساعات الخبراء منذ عام "یفخر 

PORTER  لنكشف عن ساعة فریدة تحتفل بروح األناقة الرائدة. وتستلھم ھذه الساعة تصمیمھا الرقیق من ساعة جیب شبیھة بشكل
، وتجّسد مھارة مصنعنا المتكامل وإبداعھ. وتشھد على روح العصر بساعات توارثتھا 1907السكین یعود تاریخ ابتكارھا إلى عام 

 لوكولتر -السیّدة كاترین رینییھ، الرئیس التنفیذي، جیجر -أجیال متعاقبة" 
 

ر تلوكول -لوكولتر على إطالق نسخة حصریة ومحدودة من ساعة جیجر -أن یتعاون مع ماثیو فون وفریق جیجر MR PORTER"یسر 
على الصعید العالمي في وقت الحق من ھذه السنة.  The King’s Man"ماستر ألترا ثین كینغزمان ناْیف" تحسبًا للعرض األول لفیلم 

قطعة. وستحظى حتًما باستقبال حفیف  100وتتمیّز الساعة بأسلوب یغلب علیھ الطابع التراثي وُطرحت بإصدار محدود یقتصر على 
 MR PORTERالسیّد سام كیرشو، مدیر مشتریات،  -" اتي المتناميفي أوساط مجتمعنا الساع

 
 

 The KING’S MAN  /20th CENTURY STUDIOSنبذة عن فیلم 
 
یسابق رجل واحد الزمن إلیقاف عصابة من أعتى الطغاة وأخطر المجرمین الذین أجمعوا على شن حرب ترمي إلى القضاء على 

 ."The King's Manاكتشاف أصول أّول وكالة سریة مستقلة على اإلطالق في فیلم "مالیین البشر. ویدعو الفیلم إلى 



 

 
" وشارك في تمثیلھ رالف فاینس وجیما آرتیرتون وریس إیفانز وماثیو جوود The King’s Manأشرف ماثیو فون على إخراج فیلم "

 وتوم ھوالندر وھاریس دیكنسون ودانیال برول ودجیمون ھونسو وتشارلز دانس.
 

عمل ماثیو فون ودیفید رید وآدم بوھلینغ على إنتاج الفیلم، بینما عمل مارك میلر ودیف غیبونز وستیفن ماركس وكلودیا فون ورالف 
" الذي ألّفھ The Secret Service" إلى كتاب القصص المصّورة "The King’s Manفاینس كمنتجین تنفیذیین. وتستند أحداث فیلم "

والقصة التي كتبھا ماثیو فون. أما السیناریو، فاشترك في كتابتھ ماثیو فون وكارل غاجدوسیك. وسیُعرض  مارك میلر ودیف غیبونز
 .2020سبتمبر  18" في قاعات السینما األمریكیة بتاریخ The King’s Manفیلم "

 
 

 وماثیو فون MARVنبذة عن استودیوھات 
 

شركة إنتاج یعود ملكھا إلى المخرج السینمائي الرائد ماثیو فون المتخصص في ھذا النوع من األفالم. وحققت  MARVاستودیوھات 
ملیار دوالر أمریكي في شبابیك التذاكر العالمیة، فأصبح أحد أشھر المخرجین السینمائیین المستقلین في بریطانیا،  2.6أفالمھ أكثر من 

  د.والقى استحسانًا عارًما من النقا
الذي لعب بطولتھ  Snatchو Lock, Stock and Two Smoking Barrelsبدأ فون مشواره كمنتج لفیلمي المخرج غاي ریتشي 

التي أّسسھا،  MARVبراد بیت والذي حظي باستحسان عارم من النقاد. واستھل فون مسیرة اإلخراج السینمائي في شركة اإلنتاج 
 الذي لعب بطولتھ دانیال كریغ والذي أتاح للجمھور اكتشاف أسلوبھ الممیّز. Layer Cakeفأخرج فیلم اإلثارة والجریمة 

 
الذي  Stardustثم واصل فون مشواره في اإلخراج واإلنتاج والكتابة، وتعاون مع شریكتھ جاین غولدمان على كتابة سیناریو فیلم 

الذي لعب بطولتھ  Harry Brownلم اإلثارة والتشویق ، أنتج فون فی2009لعب بطولتھ روبرت دي نیرو ومیشیل فایفر. وفي عام 
الذي لعبت بطولتھ ھیلین میرین وسام وورثینغنتون، وأخرج  The Debt، أنتج وشارك في كتابة فیلم 2010مایكل كین. وفي عام 

یتز التي أبلت أداًء ، وھو أّول فیلم من سلسلة مغامرات جریئة من بطولة كلوي غرایس مورKick-Assوأنتج وشارك في كتابة فیلم 
، والذي Century Fox th20الستودیوھات  Men: First Class-X، أخرج فون وشارك في كتابة بادئة فیلم 2011وفي عام  رائعًا.

حقّق نجاًحا باھًرا في قاعات السینما والقى استحسان النقاد وأعطى زخًما جدیًدا لھذه السلسلة الشھیرة. وواصل المشاركة في ھذه 
 .2014الذي ُعرض في عام  X-Men: Days of Future Pastسلة، إذ شارك في كتابة فیلم السل

 
الذي  Kingsman: The Secret Serviceأیًضا بدایة سلسلة كینغزمان التي حقّقت نجاًحا كبیًرا، والتي بدأت بفیلم  2014شھد عام 

 The King’s. أما بادئة ھذه السلسلة 2017ه في سبتمبر الذي تال Kingsman: The Golden Circleكتبھ وأخرجھ فون، ثم فیلم 
Man  2020التي ستجمع مجموعة من النجوم، فستُعرض في سبتمبر . 

 
الموسیقي والخیالي الذي القى استحسان النقاد  Rocketmanفیلم  Rocket Picturesو MARV، عرضت شركتا 2019في عام 

والمرشح  ®والذي اقتُبست أحداثھ من حیاة إلتون جون، من إخراج دكستر فلیتشر وبطولة تارون إیجرتون الفائز بجائزة الغولدن غلوب
 لنیل جائزة األكادیمیة البریطانیة لفنون السینما والتلفزیون.

  
 

 1833ة الساعات الراقیة منذ عام دار صناع لوكولتر: -نبذة عن جیجر
 

 غراند میزون روحھا، بینما -تقع دارنا في وادي فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء. ومن ھنا تستمد الدار العریقة 
احد داخل حت سقف وتستلھم من المناظر الطبیعیة االستثنائیة لجبال جورا وتسترشد بنوٍر داخلي ال یخبو. جمیع الِحرف مجتمعة ت

المصنع، فیعمل صانعو الساعات، والمھندسون، والمصّممون، والِحرفیون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة. 
نا رمدفوعین بالطاقة الجیاشة وروح االبتكار الجماعي التي تُلھم كل فرد من أفراد عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطو

وجعلت  1833حركة من حركات الساعة منذ عام  1200الممیز وإبداعنا الفني. ھذه الروح ھي نفسھا التي عّززت ابتكار أكثر من 
 لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع الساعات. -من مصنع جیجر

 
 

 MR PORTERنبذة عن 
  

باعتباره الموقع اإللكتروني الرائد عالمیًا في مجال ، وفرض مكانتھ منذ ذلك الحین 2011نشاطھ منذ فبرایر  MR PORTERبدأ 
الموضة الرجالیة بمجموعة فریدة من أفضل المالبس الرجالیة التي تنتجھا عالمات تجاریة فاخرة، بما فیھا فئات تشمل الساعات الراقیة 

 وكینغزمان. MR PORTERومنتجات الحیاة الیومیة األنیقة ومنتجات خاصة بموقع 
  



 

 The، وصحیفتھ التي تصدر كل شھرین The Journalمحتوى رقمیًا وورقیًا فریًدا من خالل مجلتھ الرقمیة  MR PORTERیوفر 
MR PORTER Post . تعاون 2019وفي عام ،MR PORTER  مع مؤسسة موفمبر الخیریة على إطالق مبادرة ترمي إلى إعداد

 رجال العقلیة والبدنیة.المضامین وجمع التبرعات من أجل إذكاء الوعي بشأن صحة ال
  

بلًدا، بما في ذلك التسلیم في الیوم نفسھ في نیو یورك ولندن ومیالنو،  180شحنًا عالمیًا سریعًا إلى أكثر من  MR PORTERیضمن 
یضع تحت و ویتیح تجربة شراء شفافة عبر الھاتف الجّوال أو اللوح اإللكتروني أو الحاسوب المكتبي، ویسّھل إمكانیة إعادة المنتجات،

تصرف عمالئھ فریقًا متعّدد اللغات یتألف من موظفي تسویق لتقدیم المساعدة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع وعلى امتداد السنة 
 بأكملھا.

  
الرائدة عالمیًا في مجال تسویق األزیاء والسلع الفاخرة عبر اإلنترنت،  YOOX NET-A-PORTERإلى مجموعة  MR PORTERینتمي 

 یمتلك نظاًما إیكولوجیًا كامالً لبیع السلع الفاخرة بالتجزئة. وتبیع المجموعة مباشرة للعمالء من جمیع أنحاء العالم من خالل مجموعةو
. یتعاون قسم THE OUTNETو YOOXو MR PORTERو NET-A-PORTERمتاجرھا اإللكترونیة من شتى العالمات التجاریة 

لتابع للمجموعة مع العدید من العالمات التجاریة الفاخرة والرائدة لزیادة نقاط بیعھا اإللكترونیة. وتملك "المتاجر اإللكترونیة الرائدة" ا
مجموعة رائدة في الجمع بین  YOOX NET-A-PORTERملیون عمیل نشط ینفقون أمواالً طائلة. وتعتبر  4.3المجموعة أكثر من 

لعمالء ذوي المطالب المتزایدة بمنتجات صّممھا خبراء أفضل العالمات التجاریة التكنولوجیا والمنتجات الفاخرة، وتلبي احتیاجات ا
سنة في تسویق المنتجات  20الفاخرة وخدمة شخصیة متكاملة وأحدث التكنولوجیات ومحتوى غني، ویعود الفضل في ذلك إلى خبرة 

 العصریة الفاخرة.
  

، یرجى زیارة PORTER-A-YOOX NETومجموعة  MR PORTERللحصول على المزید من المعلومات عن 
www.mrporter.com و  .www.ynap.com 

  
 MRPORTER/ یوتیوب:  MRPORTERLIVE@/ تویتر:  mrporterlive/ فیسبوك:  mrporterlive@إنستغرام: 

http://www.mrporter.com/
http://www.ynap.com/

