
 دار أي دبليو سي تطلق كرونوغرافات خزفية 
 مستوحاة من تعاونها مع األسراب 

البحرية األمريكية

شافهاوزن، 9 سبتمبر 2021 – أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن ثالثة كرونوغرافات جديدة ضمن مجموعة ساعات Pilot الخاصة بها. الموديالت 
الخزفية الجديدة مستوحاة مباشرًة من الساعات التي أبدعتها الدار ضمن برنامجها العسكري بالتعاون مع أسراب مختارة من القوات البحرية األمريكية. 
جميع إصدارات الساعة ”Pilot’s Watch Chronograph Edition  “Royal Maces و ”Tophatters“ و ”®Blue Angels“ تتميز بشارة السرب المعني 

على المينا وتفاصيل الفتة للنظر في النسق اللوني للوحدة المعنية. 

قبل   Pilot مجموعة  من  ساعة  أول  سي  دبليو  أي  دار  صممت  أن  منذ 
احتياجاتهم  لفهم  الطيارين  مع  متعمًقا  حواًرا  الدار  أجرت  85 عاًما، 
لتطوير  خاص  بشكل  مهًما  التبادل  هذا  كان  بدقة.  الخاصة  ومتطلباتهم 
الجو  لسالح   Mark 11 مثل  بالدار،  الخاصة  العسكرية  الخدمة  ساعات 
الملكي البريطاني. واليوم، تواصل دار أي دبليو سي هذا الحوار في إطار 
البحرية  القوات  مع  الدار  شراكة  من  انبثق  الذي  العسكري،  برنامجها 
على  للعمل  سي  دبليو  أي  دار  ترخيص  تم   ،2018 عام  منذ  األمريكية. 
البحرية  لقوات سالح  التابعة  الطيران  تصنيع ساعات مخصصة لوحدات 
 Blue Angels® فريق  ذلك  في  بما  بالكامل،  األمريكية  البحرية  ومشاة 
أسراب  من  سرًبا   100 و  النشطة  الطائرات  أسراب  من  سرًبا  و 247 
الطائرات غير النشطة. ومنذ ذلك الحين تعاونت دار أي دبليو سي مع أكثر 
لألعضاء  حصرًيا  متاحة  خاصة  إصدارات  إلبداع  سرًبا  عشر  اثنا  من 

الحاليين والسابقين.

لدار أي دبليو  التنفيذي  الرئيس  السيد كريستوف غرينجير-هير،  وأوضح 
سي شافهاوزن، قائاًل »يعد البرنامج العسكري لدار أي دبليو سي منصة 
مهمة لمهندسينا ومصممينا لتبادل األفكار مع نخبة من الطيارين من قوات 
سالح البحرية األمريكية والقوات المسلحة األخرى في جميع أنحاء العالم. 
القاسية  البيئة  في  يوم  كل  االختبار  تحت  ساعاتنا  الطيارون  هؤالء  يضع 
لقمرة قيادة الطائرة النفاثة. وتعليقاتهم ال تقدر بثمن بالنسبة لنا، ليس فقط 
لتحسين جودة ومتانة ساعاتنا ولكن أيًضا إلبداع تصميمات فريدة وجذابة«.

واآلن، أصدرت دار أي دبليو سي ثالثة كرونوغرافات جديدة في مجموعة 
البحرية  أسراب  مع  الدار  تعاون  من  مباشرًة  المستوحاة   ،Pilot ساعات 
األمريكية، وهي المرة األولى التي تتاح فيها هذه التصميمات لغير الطيارين. 
الكرونوغرافات على 500 قطعة فقط  السنوي من هذه  وسيقتصر اإلنتاج 

لكل منها.

 ،"Royal Maces" يتمركز سرب المقاتالت الضاربة 27، المعروف باسم
من  جزًءا  ويُشكل  باليابان  إواكوني  في  الجوية  البحرية  مشاة  محطة  في 
  Pilot’s Watch الساعة   .5 الطائرات  لحاملة  الجوي  الجناح 
المرجعي  )الرقم   Chronograph Edition  “Royal Maces”

IW389107( مستوحاة من اإلصدار العسكري الحصري الذي طورته دار 
أي دبليو سي مع أعضاء السرب. يتميز الكرونوغراف بعلبة مصنوعة من 
االنضغاطية  واألزرار  الضبط  تاج  األسود.  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك 
"Maces" عند موضع  بشارة  المينا  السيراتنيوم®. وتزدان  مصنوعة من 
الساعة 6 ويتجلى بها بيان تاريخ اليوم باللون األصفر. وتضيف الحياكات 
وعقرب  الكرونوغراف  ثواني  عقرب  وطرف  السوار  على  الصفراء 
المميز. ظهر علبة   "Maces" بلون  التفاصيل  الثواني الصغير مزيًدا من 
الساعة مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5 ويتميز بنقش سرب الطائرات 
للسرب  الرسمي  المسمى  إلى  باإلضافة   F/A-18F Super Hornet

."VFA-27"
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المحطة الجوية البحرية في ليمور بكاليفورنيا هي القاعدة الرئيسية لسرب 
تأسيس  تم  وقد   ."Tophatters" باسم  الملقب   ،14 الضاربة  المقاتالت 
البحرية.  لسالح  نشطة  أقدم سرب طائرات  ويُعد   ،1919 عام   VFA-14
  Pilot’s Watch Chronograph Edition الساعة  وتتميز 
من  مصنوعة  بعلبة   )IW389108 المرجعي  )الرقم    “Tophatters ”

واألزرار  الضبط  لتاج  وبالنسبة  األسود.  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك 
االنضغاطية الخاصة بالكرونوغراف فهي مصنوعة من السيراتنيوم®. وقد 
تم تطوير هذه المادة من ِقبل دار أي دبليو سي، وهي خفيفة ومتينة مثل 
مثل  الخدش  ومقاومة  بالصالبة  تتمتع  الوقت  نفس  في  ولكنها  التيتانيوم 
موضع  عند  الكالسيكية  القبعة  ذو  السرب  شعار  ويتجلى  السيراميك. 
من  المصنوع  الساعة  علبة  ظهر  على  ومحفوًرا  المينا  على  الساعة 6 
ثواني  عقرب  وطرف  اليوم  تاريخ  عرض  نافذة  وتضيف  التيتانيوم. 
األسود  السوار  على  والحياكات  الصغير  الثواني  وعقرب  الكرونوغراف 
المصنوع من جلد العجل مزيًدا من التفاصيل باللون األحمر المميز للسرب.

لقوات  التابع   "Blue Angels®" االستعراضي  الطيران  فريق  تأسس 
البحرية األمريكية عام 1946 ويضم اآلن 141 عضًوا من سالح البحرية 
  Pilot’s Watch Chronograph Edition  الساعة البحرية.  ومشاة 
الثالثة  الساعة  هي   )IW389109 المرجعي  )الرقم   “Blue Angels ®”

من  مستوحاة  وهي  سي.  دبليو  أي  دار  ترخيص  اتفاقية  عنها  تثمر  التي 
الساعة العسكرية الحصرية المطورة مع أعضاء فريق Blue Angels في 
اللون  السيراميك.  من  زرقاء  بعلبة  الكرونوغراف  ويتميز  بينساكوال، 
األزرق الساطع هو نتيجة خلط أكسيد الزركونيوم مع أكاسيد معدنية أخرى. 
االنضغاطية  واألزرار  الضبط  تاج  تجد  أيًضا  الكرونوغراف  هذا  وفي 
مصنوعة من السيراتنيوم® الُمطور من ِقبل دار أي دبليو سي. تجد شعار 
فريق "®Blue Angels" األيقوني مع أجنحة القوات البحرية األمريكية من 

الذهب عند موضع الساعة 6 بالمينا، وتجد الكتابة المميزة محفورة على 
ثواني  عقرب  ويزدان  التيتانيوم.  من  المصنوع  الساعة  علبة  ظهر 
اليوم  تاريخ  عرض  ونافذة  الصغير  الثواني  وعقرب  الكرونوغراف 
بسوار  مجهزة  الساعة  هذه   .3 الساعة  موضع  عند  الصفراء  بالتفاصيل 

مطاطي أزرق اللون ببطانة قماشية.

 آلية حركة كرونوغراف مزود 
بطارة عمودية من ُصنع الدار 

من   69380 كاليبر  الحركة  آلية  بواسطة  الجديدة  الكرونوغرافات  تعمل 
صنع دار أي دبليو سي. وتتكون آلية حركة الكرونوغراف الميكانيكية هذه 
من 231 جزًءا مفرًدا وهي مصممة مع التركيز على المتانة واالعتمادية 
نظام  ويعمل  اإليقاف.  ساعة  وظيفة  في  العمودية  الطارة  وتتحكم  والدقة. 
التعبئة ثنائي االتجاه المشتمل على سقاطة على تزويد آلية الحركة بالطاقة 
ويوفر احتياطي طاقة يبلغ 46 ساعة. وتتميز الساعات أيًضا بعلبة ساعة 
فّعال من مؤثرات  بشكل  الحركة  آلية  لحماية  المطاوع  الحديد  داخلية من 
المجاالت المغناطيسية. أما الزجاج األمامي فهو مؤمن بشكل خاص لتجنب 

الحركة في حالة االنخفاض المفاجئ لضغط الهواء.

 Pilot’s Watch Chronograph Edition الساعة   ستتوفر 
 Edition و   Edition “Tophatters” و   “Royal Maces” 
سي  دبليو  أي  دار  متاجر  لدى  سبتمبر   9 من  بدًءا   “Blue Angels®”
 .IWC.com وموزعيها المعتمدين أو عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
جميع الساعات مؤهلة للتسجيل في برنامج My IWC Care ومن ثم االستفادة 

من تمديد لمدة 6 سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود لمدة عامين.
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – نافذة عرض للتاريخ واليوم – عقرب ثواني صغير قابل 
لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة بفعل 

انخفاض ضغط الهواء

الحركة

 69380 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

 33 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  سيراميك، مينا أسود، عقارب سوداء، سوار أسود من جلد العجل مزدان بحياكة صفراء
كريستال سافاير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 

6 بار المقاومة للماء 
44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH الساعة
EDITION “ROYAL MACES”

IW389107 الرقم المرجعي: 
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – نافذة عرض للتاريخ واليوم – عقرب ثواني صغير قابل 
لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة بفعل 

انخفاض ضغط الهواء

الحركة

 69380 كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

 33 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  سيراميك، مينا أسود، عقارب سوداء، سوار أسود من جلد العجل مزدان بحياكة حمراء
كريستال سافاير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 

6 بار المقاومة للماء 
44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH الساعة
EDITION “TOPHATTERS”

IW389108 الرقم المرجعي: 
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 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH الساعة
EDITION “BLUE ANGELS®”

IW389109 الرقم المرجعي: 

الخصائص

آلية حركة ميكانيكية – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – نافذة عرض للتاريخ واليوم – عقرب ثواني صغير قابل 
لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – زجاج مضاد للحركة بفعل 

انخفاض ضغط الهواء

الحركة

كاليبر من إنتاج دار أي دبليو سي  69380 
التردد  28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز

المجوهرات  33 
مخزون الطاقة  46 ساعة
أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  سيراميك، مينا أزرق، عقارب سوداء، سوار مطاطي أزرق اللون ببطانة قماشية
كريستال سافاير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 

6 بار المقاومة للماء 
44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 
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دار آي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في 
شافهاوزن. كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة 
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب في 
عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد لدار 
آي دبليو سي فحسب، بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات الميكانيكية 

في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر آي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتنيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد  من 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الدار السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار آي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك آي دبليو سي أيًضا مع المنظمات 

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 Pilot’s Watch يمكن تنزيل صور إصدارات الساعة
 “Tophatters” و Chronograph Edition “Royal Maces”
press.iwc.com مجاًنا من الموقع اإللكتروني “Blue Angels®” و

لمزيد من المعلومات

دار آي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدإن 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia انستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 
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