
 
 

 
 

  HAMILTON BEHIND THE CAMERA AWARDSالدورة السنوية السابعة من جوائز 

  من نوفمبر الحالي في لوس أنجلوس 10االبطال خلف الكواليس في الـ كّرمت
 

   Los Angeles Confidentialنظّم بالتعاون مع مجلة ھذا الحدث 
  على سبيل المثال ال الحصر مع مقدمين من بينھم

  ساالدانا، كايسي أفليك و جيريمي رينيرزوي  ساندرا أوه، ادامز، ليني كرافيتز، أيمي
 
 

والتي باإلضافة إلى تميّز تقنياتھا المبتكرة في صناعة الساعات تلعب دوراً ريادياً في عالمي إستضافت ليل امس شركة ھاملتون،  -2013نوفمبر  

                   مسرح، وذلك في Hamilton Behind the Camera Awardsالطيران والسينما، الدورة السنوية السابعة من جوائز 

The Ebell of Los Angeles . نُظّم حفل توزيع الجوائز بالتعاون مع مجلةLos Angeles Confidential الصادرة عن شركة             

Niche Media الفردي الذي يساھم في تحقيق جودة الفيلم السينمائي واإلنطباع الذي  يكّرم المواھب المذھلة التي تبقى خلف الكواليس، العمل، وھو

  يخلّفه لدى الجمھور.

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 

أيمي ’، ‘ليني كرافيتز’نعي االفالم البارزين، ومن بينھم: اتشاركت في تقديم الجوائز مع نخبة من الفنانين، الفنانات وص‘ إليزابيث روم’ُمضيفة الحفل 

  وغيرھم.‘ جيريمي رينير’، ‘بروس ديرن’، ‘جايسون رايتمان’، ‘زوي ساالدانا’، ‘فليككايسي ا’ ،‘ساندرا أوه’ ،‘ادامز

  

  :Hamilton Behind the Camera 2013 Awardsفي ما يلي الئحة المكّرمين في جوائز 

  Academy Awardلجائزتي لمرّشح ا ‘جيريمي رينير’"، وقد قّدم الجائزة American Hustle ، عن فيلم "‘دايفد راسيل: ’مخرج

 .Golden Globeو

 الحائزة على جوائز  ‘ساندرا أوه’ الممثلة، وقد قّدمت الجائزة ، عن فيلم "وجدة"‘ھيفاء المنصور: ’مخرج/ فيلم أجنبيGolden Globe ،

SAG و Emmy. 

 عن فيلم "‘. سكوت كوبر’و‘ براد إنغلسبي: ’كاتب السيناريوOut Of The Furnace لمرّشح ا ‘كايسي أفليك’ الممثل"، وقد قّدم الجائزة

 .Golden Globeو  Academy Awardلجائزتي 

 عن فيلم "‘رايشيل وينتر’و‘ روبي بيرنر’ :منتج ،Dallas Buyers Club" الحائزة على ‘ زوي ساالدانا‘، وقد قّدمت الجائزة الممثلة

 .عدة جوائز

 عن فيلم "‘باتلر -ليا دانيالز’و‘ بيلي ھوبكنز’ :مدير مسرح ،Lee Daniels’ The Butler"،  وقد قّدم الجائزة الممثل، المغني وكاتب

 .Grammy Awardالحائز على جائزة  ليني كرافيتزاألغاني 

 عن فيلم "‘جيس غونشر: ’مصمم اإلنتاج ، Inside Llewyn Davis"،  روبيرت غراف’وقد قّدم الجائزة المنتج التنفيذي.‘ 



 
 

 عن فيلم "‘دانا غلوبرمان: ’كاتب الفيلم ، Labor Day"لمرّشح ا ‘جايسون رايتمانالمخرج، كاتب النص والمنتج  ، وقد قّدم الجائزة

 .Golden Globeو  Academy Awardلجائزتي 

 عن فيلم "‘مايكل ويلينكسون: ’مصمم األزياء ، American Hustle" لجائزتي لمرّشحة ا ‘ايمي أدامز’، وقد قّدمت الجائزة الممثلة

Academy Award  وGolden Globe. 

 عن فيلم "‘براد إينھورن’ :مسؤول االدوات ، Behind the Candelbra جو مانغانيلو’"، وقد قّدم الجائزة الممثل البارز‘. 

 فيدون بابامايكل: ’إنجاز طويل االمد في مجال التصوير السينمائي‘ ،’ ASC ‘" عن فيلم Nebraska"،  بروس ’وقد قّدم الجائزة الممثل

 .Golden Globeو  Academy Awardئزتي لجالمرّشح ا ‘ديرن

  

عوامل مشتركة كثيرة الرئيس التنفيذي لشركة ھاملتون الدولية: "‘ سيلفان دوال’وفي معرض تعليقه عن العالقة التي تربط الشركة بھوليوود، قال 

للذين يعّول عليھما صانعو االفالم عند إبتكار أفالمھم. اتجمع بين الساعة والفيلم الجيد. في ھاملتون، نعمل على تطوير ساعاتنا بالشغف واإللتزام عينه 

إلھام الجمھور. على مدى ستة عقود من التعاون مع صانعي االفالم، ساھمت ساعات ھاملتون في مساعدة مسؤولي كذلك نتشارك الھدف عينه: 

، وبغية الحفاظ على الطابع على سبيل المثال Pearl Harborفي فيلم فاألدوات ومصممي االزياء على إضفاء لمسة من االصالة على الشخصيات. 

  التاريخي، إرتدى كافة الطيارين ساعات سواتش العسكرية".

  

المكّرمين تم إختيارھم من أفالم تم إطالقھا خالل العام، و/ أو من بين المؤھلين والحاضرين في بعض من أبرز المھرجانات تجدر اإلشارة إلى أن 

 ، باإلضافة إلى مھرجان معھد األفالم االميركي. ‘البندقية’و‘ تورنتو’، ‘كان’في ذلك مھرجانات السينمائية المرموقة، بما 

  

في مدينة النكاستر، بنسيلفينيا في الواليات المتحدة األميركية. تجمع ساعات ھاملتون بين الروح األميركية  1892في العام  شركة ھاملتونتأسست 
التي جذبت أبرز المصممين في بتصاميمھا المبدعة  1951منذ العام  ت الحركة والتقنيات السويسرية، وھي تشتھرالتي تتسم بھا آليا الفريدةوالدقة 

، إلى فيلم 400في ھوليوود حيث لعبت ساعاتھا أدواراً في نحو  اً قوي اً موقعالعالم. شكلھا األخآذ، موادھا العصرية وتصاميمھا الفريدة عوامل أكسبتھا 
 -مع مرور السنوات، أسست ھاملتون لتراث يمزج بين تصاميمھا المميزة وقصص االفالم الملحمية وروبية، الصينية والروسية.جانب اإلنتاجات األ

" ووصوالً حتى I Am Legend ، مروراً بفيلم الخيال العلمي "‘ستانلي كيوبريك’" المستقبلي للمخرج A Space Odyssey :2001بدءاً من فيلم "
"، حيث برزت Die Hard ، حازت ھذه العالمة التجارية على دور في سلسلة أفالم "2013". في العام Men In Black من أفالم "الثالثية البارزة 

تجدر اإلشارة إلى أن ھاملتون ھي عضو في مجموعة ". A Good Day to Die Hard على معصم نجوم أحدث فيلم من ھذه السلسلة، فيلم "
  . www.hamiltonwatch.com. موقع إنتاج في سويسرا 160ساعات في العالم والتي تملك سواتش، أكبر مصنّع وموّزع لل

 63 38 343 32 41+، ھاتف: samira.kaelin@hamiltonwatch.com، بريد إلكتروني ‘سميرة كايلن’لمزيد من المعلومات: 

ھي أحد أبرز المنشورات المرموقة في لوس أنجلوس، فھي تحتفي بمجاالت عدة منھا األزياء، الفن،  Los Angeles Confidentialمجلة 
ر المساھمين الذين يؤثرون على الجمال، الثقافة، الطعام، الترفيه، التصميم الداخلي، الحياة الليلية والسفر. تُغطي المجلة أخبار أحدث اإلتجاھات وكبا

 Niche Media Holdingsصادرة عن شركة  Los Angeles Confidentialتحديد االذواق، وذلك إنطالقاً من وجھة نظر داخلية. مجلة 
LLC. التابعة لشركة ،The Greenspun Corporation (TGC)  والتي كانت قد أطلقت صحيفةLas Vegas Sun  تُعتبر1950في العام . 

Niche Media " شركة النشر اإلقليمية البارزة في البالد، والتي تشمل منشوراتھا كل من Art Basel Miami Beach" ،" Aspen Peak" ،" 
Boston Common" ،" Capitol File" ،" Gotham" ،" Hamptons" ،" Los Angeles Confidential" ،" Michigan Avenue ،"

" Ocean Drive" ،" Philadelphia Style" ،" Vegas"و " Wynn من جھتھا، تصدر شركة ."TGC " :المنشورات التالية Las Vegas 
Magazine" ،" Las Vegas Weekly" ،" VEGAS INC"و "Vegas2Go صفحة، كما  30.000". يُذكر بأن الشركتين تنشران ما يفوق الـ

  لصعيد الوطني.مليون نسخة على ا 19يبلغ مجموع حجم التوزيع السنوي لكليھما 


