
 دار أي دبليو سي شافهاوزن تحتفل بالذكرى السنوية رقم 75
BLUE ANGELS® »لفريق »بلو إنجيلز

شافهاوزن، 13 سبتمبر 2021 – تهنئ دار أي دبليو سي شافهاوزن فريق الطيران االستعراضي ”®Blue Angels“ التابع لقوات البحرية األمريكية في ذكراهم 
السنوية الـ 75. منذ عام 1946، ُيظهر فريق ”®Blue Angels“ فخر واحترافية القوات البحرية األمريكية ومشاة البحرية من خالل إلهام ثقافة التميز والخدمة 
للبالد من خالل عروض الطيران والتواصل مع المجتمع. منذ أن أصبحت دار أي دبليو سي حاملة الترخيص الرسمي في عام 2019، أطلقت إصدارين خاصين من 

ساعات »بايلوت«.

دبليو  تشيستر  األميرال  البحرية،  العمليات  مدير  1946، تصور  عام  في 
األمريكية.  البحرية  لقوات  تابع  استعراضي  طيران  فريق  إنشاء  نيميتز 
 Blue Angels® واليوم، يضم فريق الطيران االستعراضي الشهير باسم
التابع لقوات البحرية األمريكية 140 عضًوا من البحارة ومشاة البحرية. 
يجلب كل عضو الخبرة والمعرفة من خدمته في األسطول ويسعى لضمان 
أن عروض الطيران تُمثل العمل الجماعي واالحترافية والدقة الموجودة في 
كل جانب من جوانب القوات البحرية ومشاة البحرية األمريكية. يستعرض 
فريق ”®Blue Angels“ مهاراته المثيرة أمام 11 مليون متفرج تقريًبا كل 
عام. إن السلوك اإليجابي المتواصل وأخالقيات العمل القوية والتفاني في 

.“Blue Angels®” المهمة كلها قيم صمدت أمام اختبار الزمن لفريق

على مدار تاريخه، مارس فريق ”®Blue Angels“ الطيران بالعديد من 
 F8 Bearcat و   F6 Hellcat بالطائرات  بدأوا  فقد   الطائرات. 
و F9 Panther. أثناء خمسينيات القرن العشرين، قاموا بتحسين عروضهم 
بالطائرات F9 Cougar و F-11 Tiger وقدموا أول تشكيل دلتا من ست 
طائرات، وهي مناورة جوية مذهلة ال يزالون يؤدونها حتى اليوم. في نهاية 
ستينيات القرن العشرين، قام فريق ”®Blue Angels“ بالطيران بالمقاتلة 
F-4 قبل التحويل إلى الطائرة A-4 Skyhawk. في عام 1986، وهو عام 
في   .F/A-18 Hornet الطائرة  إلى  انتقلوا  لهم،  األربعين   الذكرى 
الطائرة استخدام  إلى   “Blue Angels®” فريق  انتقل   ،2021  عام 

F/A-18 Super Hornet ويؤدون عروضهم اآلن بها. تعرض كل واحدة 
الرسميان  اللونان  وهما  والذهبي،  األزرق  اللونين  النفاثة  طائراتهم  من 

لقوات البحرية األمريكية.

“BLUE ANGELS®” جلين باول ينطلق مع فريق 

فريق قام  االستعراضي،  الطيران  لفريق  الخاص  العام  هذا   في 
في  يوم  لقضاء  باول  جلين  األمريكي  الممثل  بدعوة   “Blue Angels®”
األمريكي  الممثل  حصل  بفلوريدا.  البحرية  الجوية  بينساكوال  محطة 
والعضو الجديد في عائلة دار أي دبليو سي على فرصة نادرة للطيران 
جولة  في   .Blue Angels # 4 النفاثة  للطائرة  الخلفي  المقعد  في 
والمناورات  عالية  بسرعة  التحليق  تجربة  يعيش  استعراضية، 
االستعراضية المثيرة. أثناء تواجده في الموقع، زار باول أيًضا متحف 
العالم.  في  الطيران  متاحف  أكبر  أحد  الوطني،  البحري   الطيران 
الطائرة  ذلك  في  بما  معروضة،  طائرة   150 من  أكثر  به  يوجد  حيث 
الفيديوهات  مشاهدة  يمكن  السابقة.   Blue Angels A-4 Skyhawk 
 https://watches.iwc.com/blue-angels-part1 من خالل

https://watches.iwc.com/blue-angels-part2 و

ولد جلين باول عام 1988 بمدينة أوستن في والية تكساس، وكان من أشد 
بالطيران طوال حياته. وقد حصل مؤخًرا على رخصة طيار  المعجبين 
والدقة  المتقنة  والمهارات  للطيران  تقديره  كبير  حد  إلى  وازداد  خاص، 
فريق على  تعرف  ولقد  الطائرة.  تشغيل  يتطلبها  التي   القصوى 
”®Blue Angels“ منذ أن كان طفاًل وكان دائًما معجًبا بعقليتهم وشغفهم 
وسعيهم الدؤوب لتحقيق الكمال. وكممثل، فهو يعكس عقلية مماثلة عندما 
ينغمس في أدوار جديدة. السعي المستمر للتميز والطموح ليكون من بين 
سي  دبليو  أي  دار  مع  يتشاركها  أخرى  قيم  هي  مهنته  في  األفضل 

شافهاوزن.
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إصداران خاصان من كرونوغراف بايلوت

أصبحت دار أي دبليو سي حاملة الترخيص الرسمي لوزارة شؤون سالح 
الصانعة  الشركة  تعاونت  الحين،  ذلك  ومنذ   .2019 عام  في  البحرية 
للساعات السويسرية الفاخرة مع سالح البحرية لتصميم إصدارين خاصين 
الكرونوغراف إصدار  بايلوت  ساعة  وتمثل  الكرونوغراف.   من 
من  المصنوعة   )IW389008 المرجعي )الرقم   “Blue Angels®”

الترخيص.  التفاقية  مميزة  بداية  األسود  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك 
ولالحتفال بالذكرى السنوية رقم 75 لفريق ”®Blue Angels“، أصدرت 
 “Blue Angels®” دار أي دبليو سي ساعة  بايلوت إصدار الكرونوغراف
األزرق  السيراميك  من  مصنوعة  بعلبة   )IW389109 المرجعي  )الرقم 

المذهل.

ال يعني ظهور معلومات مرئية لوزارة الدفاع األمريكية (DoD) اعتماًدا أو 
تأييًدا من وزارة الدفاع.
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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 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر 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 تنزيل صور زيارة جلين باول لمحطة بينساكوال الجوية 
press.iwc.com البحرية مجاًنا من الموقع اإللكتروني

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 إنستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 
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