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مركز اإلعالم و الثقافة  سفـارة اليابـان

Jiro dreams of flying and designing beautiful airplanes, inspired by the famous 

Italian aeronautical designer Caproni. Nearsighted from a young age and unable 

to be a pilot, Jiro joins a major Japanese engineering company in 1927 and 

becomes one of the world's most innovative and accomplished airplane design-

ers. The film chronicles much of his life, depicting key historical events, including 

the Great Kanto Earthquake of 1923, the Great Depression, the tuberculosis 

epidemic and Japan's plunge into war. Jiro meets and falls in love with Nahoko, 

and grows and cherishes his friendship with his colleague Honjo.

Director: Hayao Miyazaki / Production: 2013 / Duration: 126 minutes

من الســاعـة 6 مساًء -  سفارة اليابان

 Wednesday, 14 March, 2018األربعاء، 14 مارس 2018
From 6 pm - At Embassy of Japan
Free Admission - Subtitled in English

 (االسم، والجهة التي تنتمون إليها، وعنوان البريد اإلليكـتروني) وذلك حتى ١٣ مارس  ٢٠١٨ بواسطة البريد 
ً
يرجى إبالغنا بحضوركم مسبقا

      culture@ca.mofa.go.jp :اإللكـتروني حيث إن عدد المقاعد محدود.    عنوان البريد اإلليكـتروني

الشهير  الطائرات اإليطالي  متأثًرا بمصمم  الطائرات الجميلة  بالطيران وتصميم  ”جيرو“ يحلم 

”كابروني“. يعاني جيرو بقرب النظر منذ أن كان صغيًرا فال يمكنه أن يصبح طياًرا، فيلتحق 

بشركة هندسة يابانية كبيرة في عام 1927 ويصبح من أفضل مصممي الطائرات في العالم.

يوثق الفيلم الكثير من حياته إلى جانب أحداث تاريخية مهمة مثل زلزال كانتو الكبير في 1923، 

وفترة الكساد الكبير، وانتشار وباء السل، ودخول اليابان في الحرب. 

جيرو يقابل الفتاة ”ناهوكو“ ويقع في حبها، كما تتوطد صداقته مع زميله ”هونجو“.

إخراج: هاياو ميازاكي / إنتاج عام 2013 / 126 دقيقة 

نامــــــج  الســــــــــــــــينمــا ال
لشـــــــــهـــــــر  مــــــــــارس 2018
ــــــارة   الـــــيــــــــابـــــــان ــــفــــــــ ســــــــــــــ Studio Ghibli Anime Movies
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