
 دار آي دبليو سي شافهاوزن تصمم 
INSPIRATION4 ساعات كرونوغراف 
لدعم أول مهمة مدنية في العالم إلى الفضاء 

شافهاوزن، 26 أغسطس 2021 – دعًما لمهمة Inspiration4 - أول مهمة مدنية في العالم إلى الفضاء - قامت دار آي دبليو سي شافهاوزن بتصميم مجموعة 
فريدة من ساعات »بايلوت« ذات الطابع الفضائي والتبرع بها، وتمثل هذه الساعات قيم المهمة وهي القيادة واألمل والكرم واالزدهار. سوف يرتدي هذه الساعات 
أربعة من أعضاء الطاقم في رحلتهم إلى الفضاء قبل بيعها بالمزاد كجزء من هدف المهمة المتمثل في جمع األموال ودعم جهود إنقاذ الحياة التي تقوم بها مستشفى 

سانت جود لبحوث األطفال ®. 

يتميز اإلصدار ”Inspiration4“ من ساعة كرونوغراف »بايلوت« بعلبة 
ساعة مصنوعة من السراميك األبيض المذهل. ينتج اللون الفريد من عملية 
أكاسيد معدنية  الزركونيوم مع  أكسيد  فيها خلط  يتم  التي  المعقدة  التصنيع 
بعد  الثانية  المرتبة  الهندسي  السيراميك  بدقة. ويحتل  بنسبة محددة  أخرى 
سطح  على  صالبًة  المواد  أكثر  حيث  من  فيكرز  تصنيف  في  األلماس 
األرض. تمت طباعة المينا بتقنية الطباعة مبطنة السطح فتبدو مطلية باللون 
الفضاء  عمق  وتعكس  النجوم  من  يحصى  ال  عدد  وبها  الداكن  األزرق 
الساعة  Inspiration4. وينبض بداخل  وظالمه. كما تحتوي على شعار 
آلية الحركة الكاليبر 69380 من إنتاج دار آي دبليو سي. وقد نُقش على 
خلفية العلبة التيتانيوم لكل ساعة من الساعات األربع اسم وأهمية المهمة 
التي يمثلها العضو المعني من الطاقم. كما تم تجهيز الكرونوغراف بسوار 

مطاطي أبيض ملفت للنظر ومزود بتطعيمات جلدية.

جاء االسم Inspiration4 تقديراً لمهمة الطاقم المتنوعة المكونة من أربعة 
أفراد لدعم مستشفى سانت جود لبحوث األطفال وإلرسال رسالة إنسانية 
عن اإلمكانية، حيث تمثل الرحلة التي تستغرق عدة أيام إلى مدار أرضي 
منخفض حقبة جديدة لرحالت الفضاء البشرية واالستكشاف. وهذه المهمة 
العمر  من  يبلغ  أعمال  رجل  وهو  إيزاكمان،  جاريد  أفكار  بنات  من  هي 
38 عاًما وطياًرا بارًعا وسيشغل أيًضا منصب القائد. ومن المقرر أن يتم 

اإلطالق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في شهر سبتمبر. ستدور 
مياًل   357 حوالي  ارتفاع  على  الكوكب  حول  الفضائية   المركبة 
الساعة  في  ميل   17500 على  تزيد  وبسرعة  كيلومتًرا(   575( 
)27360 كيلومتًرا في الساعة(. بعد هذه الرحلة التي تستغرق عدة أيام، 
سواحل  قبالة  المائي  للهبوط  لألرض  الجوي  الغالف  إلى  الطاقم  سيعود 

فلوريدا.

سي  دبليو  آي  لدار  التنفيذي  الرئيس  هير،  غرينجر  كريستوف  يوضح 
شافهوزن: »بدًءا من مؤسس الدار فلورنتين أريوستو جونز، الذي سافر 
من أمريكا إلى سويسرا إلحداث ثورة في صناعة الساعات، وصواًل إلى 
شهيتنا الالمحدودة لالبتكار، كل ذلك يجعل دار آي دبليو سي عبارة عن 
 ،Inspiration4 شركة من الرواد. نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع مهمة
التي تشاركنا الكثير من قيمنا، لصنع التاريخ مًعا وجمع األموال لمثل هذه 

القضية الجيدة«.

 أربع ساعات Pilot’s Watch فريدة من نوعها سوف تسافر إلى الفضاء لتمثل قيم المهمة 
 وهي القيادة واألمل والكرم واالزدهار قبل أن ُتباع بالمزاد 

دعًما لمستشفى سانت جود لبحوث األطفال ®

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

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


وقال إيزاكمان: »إن مهمة Inspiration4 هو تحقيق لحلم حياتنا، وبالنيابة 
عن الطاقم، أود أن أشكر دار آي دبليو سي على االنضمام إلينا على متن 
لبحوث  جود  سانت  لمستشفى  األموال  جمع  في  مهمتنا  ودعم  السفينة 

األطفال«.

طاقم يمثل قيم المهمة األربعة

يتبوأ  حيث  ومتنوع.  فريد  طاقم   Inspiration4 مهمة  قلب  في  يوجد 
إيزاكمان مقعد المهمة الخاص بالقيادة ويشغل منصب القائد. فهو المؤسس 
Shift4 Payments وطياًرا تجارًيا وعسكرًيا  التنفيذي لشركة  والرئيس 
بارًعا قد حقق العديد من األرقام القياسية في مجال الطيران. تم منح مقعد 
المهمة الذي يمثل األمل إلى هايلي ارسينو، وهي طبيبة مساعدة تبلغ من 
العمر 29 عاًما تعمل في مستشفى سانت جود لبحوث األطفال وناجية من 
سرطان األطفال. وحصل الدكتور سيان بروكتور، وهو رائد أعمال وطيار 
االزدهار  يمثل  الذي  المهمة  مقعد  عاًما، على   51 العمر  يبلغ من  مدرب 
كريستوفر  سيشغل  وأخيًرا،  أعمال.  مسابقة  في  الفائز  المشارك  باعتباره 

سيمبروسكي مقعد المهمة الذي يمثل الكرم. حيث ساهم موظف صناعة

 الطيران البالغ من العمر 41 عاًما والمحارب المخضرم في سالح الجو 
األمريكي في حملة جمع التبرعات التي قدمت مقعد Inspiration4 ألحد 

المتبرعين المحظوظين.

مع   ،SpaceX في  الفضاء  لرواد  تجاري  لتدريب  حالًيا  الطاقم  يخضع 
التركيز على الميكانيكا المدارية، والعمل في الجاذبية الصغرى، والجاذبية 
الصفرية، وأشكال أخرى من اختبار اإلجهاد. باإلضافة إلى ذلك، سيتلقون 
وخروج  لدخول  كاملة  وتمارين  الطوارئ،  لحاالت  التأهب  على  تدريًبا 
المركبات الفضائية، والمشاركة في عمليات محاكاة كاملة وجزئية للمهمة. 

الدعم  وكيفية   Inspiration4 مهمة  حول  المزيد   لمعرفة 
الموقع بزيارة  تفضل  الفضاء،  إلى  التاريخية  الرحلة  هذه   ومتابعة 
 www.Inspiration4.com وتابع المهمة على مواقع التواصل االجتماعي 
 Facebook (@inspiration4mission) و Twitter (@inspiration4x) 
 YouTube (@Inspiration4) و   Instagram (@inspiration4) و 

لتلقي آخر األخبار حول تدريب المهمة واالستعداد والتوقيت.
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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 أبيض، مينا مطلية باللون األزرق الداكن، عقارب سوداء، سوار مطاطي أبيض 
مطعم بالجلد

كريستال سافير، محدب، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين  الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 

44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

 “INSPIRATION4”  اإلصدار 
»بايلوت« الكرونوغراف  ساعة  من 

IW389110 الرقم المرجعي: 
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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 
الجيب  أفضل ساعات  لصنع  السويسرية  الساعات  في صناعة  والحرفية 
في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد 
للساعات  المركزي  اإلنتاج  أيضاً  أنشأ  بل  فحسب،  سي  دبليو  آي  لدار 

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 
عبر  رحلته  أثناء  وطموحاته  صاحبها  أحالم  الخالدة  الساعات  لصناعة 

الحياة.

تنتقي دار آي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها 
لتستمر  صممت  التي  جوهريا  المستدامة  الساعات  وخلق  البيئة،  على 
لألجيال. 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

يمكن تحميل صور اإلصدار ”Inspiration4“ من ساعة 
press.iwc.com الكرونوغراف »بايلوت« مجاًنا على الموقع

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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