العبة التزلج الحر على الجليد وعارضة األزياء
إيلين غو تنضم إلى عائلة آي دبليو سي
شافهاوزن 11 ،أغسطس  - 2021تتشرف دار آي دبليو سي شافهاوزن بالترحيب بانضمام إيلين غو إلى عالم الماركة .وهي معجزة استطاعت قبل بلوغ
عامها الثامن عشر أن تكون العبة التزلج الحر على الجليد وحائزة على ميدالية وعارضة أزياء مشهورة وطالبة جامعية في المستقبل .وهي تجسيد رائع للمرأة
العصرية متعددة االهتمامات ،حيث تستخدم صوتها للحث على التمثيل عن رياضتها واالندماج فيها سع ًيا إلى إلهام وتمكين جيل جديد كامل من السيدات والفتيات
حول العالم.

واستطاعت إيلين غو وهي في سن المراهقة تحقيق إنجازات أكثر مما حققه
اآلخرون في حياتهم .وقد ولدت عام  2003في سان فرانسيسكو ألب
أمريكي وأم صينية ،وهي نجمة صاعدة في التزلج الحر على الجليد
وعارضة أزياء ناجحة وطالبة جامعية طموحة .بدأت التزلج الترفيهي على
الجليد في سن الثالثة ،قبل الخوض في عالم التزلج الحر على الجليد عندما
كانت في الثامنة من عمرها .ويُعد التزلج الحر على الجليد من الرياضات
الشاقة المفعمة بالحركة واإلثارة والتي تتضمن مهارات بهلوانية مدهشة مثل
الشقلبات والدوران واالنزالق .وتحققت أهم إنجازاتها حتى اآلن في دورة
 X Games 2021في أسبن ،كولورادو ،حيث صنعت التاريخ كأول إمرأة
صاعدة تفوز بثالث ميداليات على اإلطالق .وبعد شهرين فقط ،حصلت على
ثالث ميداليات أخرى في بطولة العالم للتزلج الحر على الجليد "."FIS
لالستعداد للمسابقات بشكل أكثر فاعلية ،حددت إيلين لنفسها هدف
إنهاء المدرسة الثانوية بشكل أسرع .تخرجت في النهاية بعد أن أكملت
ومؤخرا ،رأت حلمها يتحقق بعد قبولها
وقت واحد.
عامين دراسيين في
ٍ
ً
في جامعة ستانفورد .ويبدو أن كل هذا لم يكن كافيًا ،فبدأت الرياضية
الشابة ً
أيضا مهنة عرض األزياء .وتصدرت أغلفة العديد من المجالت
العالمية وتمت دعوتها إلى فعاليات الموضة الكبرى في باريس
ونيويورك .ومع مثل هذه السيرة الذاتية المثيرة للدهشة ،فال عجب أن
تجعلها مجلة فوربس تشاينا أصغر شخص على اإلطالق يصل إلى قائمة
التصنيف « 30تحت  »30المؤثرة.

وال تلتزم إيلين بالنجاح في عالم الرياضة وعرض األزياء فحسب .فمنذ
بداية حياتها المهنية ،جعلت من أولوياتها أن تكون صاحبة صوت التغيير
ونظرا لكونها الفتاة الوحيدة في فريقها
وناشطة في دعم تمكين المرأة.
ً
للتزلج على الجليد لسنوات عديدة ،فإن إيلين على دراي ٍة كبيرة بقضايا مثل
قضية تمثيل المرأة واالندماج .وباالستعانة بشهرتها في عالم الرياضة
وخلفيتها اآلسيوية األمريكية ،فهي تهدف إلى إلهام الماليين من الفتيات
واألطفال للدخول إلى رياضة التزلج على الجليد وتحقيق أحالمهم.
«لطالما آمنت أن الرياضة ال حدود لها .فهي واحدة من أفضل الوسائل
لتوحيد الشعوب وتعزيز التفاهم وتكوين الصداقات وإنشاء جسور تواصل
بين الثقافات .ومع دار آي دبليو سي ،أشارك اإلرادة المطلقة لتحقيق الكمال
والتركيز الواضح على التميُّز  -وهي القيم التي يُمثلها ً
أيضا الرياضيون
الموهوبون اآلخرون في عالم الماركة .وأتطلع إلى التعاون المشترك
بيننا» ،حسبما جاء على لسان إيلين غو.
«من خالل الشخصية متعددة االهتمامات التي تتمتع بها إيلين ،فهي تعكس
النطاق العريض لمجموعاتنا مع ساعات تمتد من الساعات األنيقة أو غير
المتكلفة إلى الساعات الرياضية .وانضباطها وطموحها وسعيها الدؤوب
لتحقيق الكمال والتزامها القوي باستخدام الرياضة كقوة داعية للوحدة هي
أمور تجعلها الشريك المثالي لعالمتنا التجارية في المستقبل» ،حسبما جاء
في تصريح فرانشيسكا جسيل ،مديرة التسويق بدار آي دبليو سي شافهاوزن.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

دار آي دبليو سي شافهاوزن
في عام  ،1868سافر 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  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل
العمالء .تعتبر آي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك،
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية
المصنوعة من مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتنيوم®.
بتفضيل مبدأ «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 البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر
لألجيال .تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك آي دبليو سي ً
أيضا مع
المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.
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