
 :PORTOFINO بورتوفينو 
والدة أيقونة

منذ إطالقها عام 1984، أصبحت بورتوفينو إحدى مجموعات الساعات األكثر نجاحا في تاريخ دار أي دبليو سي شافهاوزن. هذه الساعات األنيقة 
مستوحاة من الساعات الذهبية الكالسيكية المستديرة التي أنتجتها الدار خالل الخمسينيات والستينيات.

بدأت قصة مجموعة ساعات بورتوفينو بفكرة بسيطة ومدهشة في الوقت 
نفسه، أال وهي: لم ال نحّول ساعة جيب Lépine مزودة بأطوار القمر إلى 
ساعة يد؟ خطرت هذه الفكرة على بال كل من السيد »كيرت كالوس« كبير 
كبير  بيرتشر«  »هانو  والسيد  سي  دبليو  أي  دار  في  الساعات  صانعي 
المصممين في دار أي دبليو سي لدى احتسائهما كأسين من الشراب. وكما 
تقول األسطورة، قام السيد »بيرتشر« بتخطيط علبة ساعة جيب ذات قرون 

على منديل ورقي: وهكذا ولدت أولى ساعات مجموعة بورتوفينو.

وقد ثبت أنها الفكرة المناسبة في التوقيت المناسب. فخالل حقبة الثمانينيات، 
األنيق  الرياضي  الطابع  سي  دبليو  أي  دار  منتجات  مجموعة  على  غلب 
لمجموعتي SL و IWC Porsche Design. إال أن السيد هانز بانتلي مدير 
الذهبية  الساعات  على  المتزايد  الطلب  الحظ  آنذاك،  والتسويق  المبيعات 
الكالسيكية. ومن ثم تقرر أن تشتمل مجموعة الطرازات على عدد أكبر من 

الطرازات الكالسيكية، وأن يتم تقديمها سويا في مجموعة ساعات جديدة.

وقد أطلق على هذه المجموعة الجديدة اسم بورتوفينو Portofino، تيمنا 
باسم بلدة تقع على الساحل اإليطالي، اكتسبت شهرة خالل حقبة الخمسينيات 
تتميز  العالم.  مستوى  على  لألثرياء  حصريا  سياحيا  مقصدا  باعتبارها 
باألناقة  الميناء  يتميز  المستدير.  الكالسيكي  بتصميمها  بورتوفينو  ساعات 
بموضعي  رومانية  وأرقام  الساعات  لبيان  مؤشرات  ويضم  المتناهية 

الساعة 12 والساعة 6 وعقارب رقيقة دقيقة.

 Portofino Hand-Wound Moon Phase ساعة  كانت  وقد 
التي  األولى  بورتوفينو  لمجموعة  الزاوية  5251( حجر  )الرقم المرجعي 
تنبض  مم   46 قياس  العلبة  ذات  الساعة  هذه  كانت   .1984 عام  أطلقت 
بكاليبر ساعة الجيب 9521 وأطلق عليها عبثيا اسم »ساعة يد الجيب.« 
الصغيرة،  الطرازات  من  العديد  على  أيضا  اشتملت  المجموعة  ولكن 
سبيل  على   ،Reference 4531 ساعة  للنساء.  خصيصا  المصصمة 
المثال، عبارة عن ساعة نسائية رقيقة مصنوعة من الذهب األصفر عيار 

18 قيراط بقطر علبة ال يتجاوز 25 مم.

كرونوغراف  حركة  بآلية  مزودة  بورتوفينو  أول  ظهور  ذلك  تبع 
 Portofino Chronograph Quartz ساعة  كانت  عام 1988. 
آلية  تضم   .631 الكوارتز  بالكاليبر  تنبض  )الرقم المرجعي 3731( 
الحركة المبتكرة هذه محركين مرحليين بتحكم كوارتز مع كرونوغراف 
اسم  تحت  أيضا  تقديمها  تم  وقد  تناظرية.  وعد  توقيت  ميكانيكي ووحدة 
تقليد  يستمر  واليوم،  29 مم.  بمقاس   “Lady Chronograph”
مقاس   Portofino Chronograph الساعة  خالل  من  الكرونوغراف 

 Portofino Chronograph 42 مم )الرقم المرجعي 3910( والساعة
39 مقاس 39 مم )الرقم المرجعي 3914(.

 Portofino Hand-Wound عام 1993، أضافت دار أي دبليو سي ساعة
)الرقم المرجعي 2010( إلى المجموعة. من خالل كاليبر التعبئة اليدوية 
H/849 الذي ال يتجاوز ارتفاعه 1.85 مم، تعد هذه الساعة واحدة من أكثر 

ساعات اليد تسطحا من إنتاج دار أي دبليو سي.

أكبر حجما من ساعة  لتضم إصدارا  المجموعة  اتسع نطاق   ،2003 عام 
Portofino Automatic، بقطر 38 مم )الرقم المرجعي 3533(. الوريث 
مم   40 مقاس   Portofino Automatic ساعة  هو  الطراز  لهذا  المباشر 

)الرقم المرجعي 3565(، إحدى ساعات بورتوفينو األكثر شهرة حاليا.

)الرقم   Portofino Hand-Wound Eight Days ساعة  كانت 
 ،2011 لعام  بورتوفينو  مجموعة  عن  الحديث  محور  المرجعي 5101( 
بقطرها البالغ 45 مم. من الداخل، كانت تنبض بفعل الكاليبر 59210 من 
إنتاج دار أي دبليو سي وتشتمل على احتياطي طاقة يكفي لثمانية أيام. تم 
تقديم هذا الطراز األيقوني أيضا بنافذة لعرض أطوار القمر عام 2017 في 

إشارة إلى الساعة األولى من مجموعة بورتوفينو لعام 1984.

 2014 عام  الحجم  متوسطة  بورتوفينو  مجموعة  دبليو سي  أي  قدمت  ثم 
بقطع  جزئيا  مرصعة  األلوان  مبهرة  الساعات  هذه  كانت  مم.   37 بقطر 
األلماس ومتصلة بأساور جلدية ثرية باأللوان من ُصنع دار صناعة األحذية 
اإليطالية Santoni. ومؤخرا، عام 2019، أطلقت دار صناعة الساعات 
قياس  للسيدات  جذابة  بورتوفينو  ساعات  مجموعة  الفاخرة  السويسرية 
34 مم. من خالل هذه الساعات النسائية الفاخرة، أعادت دار أي دبليو سي 

إحياء ساعات بورتوفينو النسائية من حقبة الثمانينيات.

دبليو  أي  دار  تقدم  واآلن،  للمجموعة.  مهًما  آخر  عاًما   2022 عام  يمثل 
 Portofino النسائية  الساعات  مجموعة  من  محسنة  نسخة  شافهاوزن 
 Portofino Automatic 34 Day بما في ذلك الساعة ،Automatic 34
Night & مع آلية أنيقة لبيان النهار والليل. كما قامت الدار أيضا بتحديث 
 Portofino Automatic و Portofino Automatic 37 شامل للساعتين
Moon Phase 37. يشتمل هذان الطرازان اآلن على آلية حركة من عائلة 
الكاليبر 32000 من إنتاج أي دبليو سي وخلفية للعلبة من زجاج السافير 

وآلية حركة أنيقة التشطيب مع دّوارات مطلية بالذهب وبراغي زرقاء.

عالوة على ذلك، تم تزويد المجموعة بالكامل إما بأساور من جلد العجل أو 
سوار معدني خماسي الحلقات مطور حديثا، كلها تتمتع بلمسة عصرية وفاخرة.
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

دار أي دبليو سي شافهاوزن شركة رائدة في صناعة الساعات السويسرية 
من  الشرقي  الشمالي  بالجزء  شافهاوزن  في  مقرها  يقع  والتي  الفاخرة 
الساعات  إلى  األنيقة  الساعات  من  كاماًل  قطاًعا  الدار  وتُغطي  سويسرا. 
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات Portugieser وساعات 
Pilot. تشتهر دار أي دبليو سي، التي تأسست عام 1868 على يِد صانع 
بالنهج  جونز،  أريوستو  فلورنتين  البارع  األمريكي  والمهندس  الساعات 
أفضل مستويات  بين  الساعات، والذي يجمع  الفريد في صناعة  الهندسي 

الِحَرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.

150 عاًما من تاريخها، ُعرف عن دار أي دبليو  وعلى مدى أكثر من 
الوظيفية  واآلليات  االحترافية  القياس  ساعات  على صناعة  قدرتها  سي 
بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات،  الكرونوغرافات  خاصًة  المعقدة، 
والمتانة وسهولة االستخدام من ِقبل العمالء. تُعد دار أي دبليو سي اليوم 
تصنيع  في  متخصصة  وهي  والسيراميك،  التيتانيوم  استخدام  في  رائدة 
مثل  متطورة  مواد  من  المصنوعة  للغاية  الهندسية  الفنية  الساعات  علب 

التيتانيوم. وألومنيوم  السيراتانيوم® 

تنتقي دار أي دبليو سي الرائدة في صناعة الساعات االخرة المستدامة المواد 
البيئة. وإلى جانب ركائز  تأثيرها على  لتقليل  إجراءات  بمسؤولية وتتخذ 
الشفافية ومدى التداول والمسؤولية، فإن الدار تصنع ساعات ُصممت لتستمر 
ألجيال قادمة وتُواظب على تحسين كل عنصر من عناصر كيفية صناعة 
منتجاتها وتوزيعها وصيانتها بطريقٍة تتسم بأكبر قدر من المسؤولية. تُجري 
لدعم  عالمًيا  تعمل  التي  المنظمات  مع  أيًضا  دبليو سي شراكات  أي  دار 

األطفال والشباب.
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