
 أي دبليو سي وسوالريز ياتس يبحران 
"DOUBLE MOON" على متن الياخت 

شافهاوزن، 15 يوليو 2020 – تعاونت شركة أي دبليو سي شافهاوزن وشريكتها سوالريز ياتس مًعا لتصميم ياخت إبحار مميز للغاية ومخصص حسب 
الطلب. حيث قامت شركة صناعة القوارب اإليطالية بتصميم الياخت Solaris 55 بطول 55 قدم في ضوء التجسيد المثالي للروح المعنوية والسمات 
الجمالية المرئية التي تتمتع بها مجموعة ساعات بورتوجيسير الجديدة. ويحمل الياخت اسم "DOUBLE MOON" لإلشارة إلى بيان أطوار القمر 

األيقوني الذي تتسم به آلية التقويم الدائم المعقدة واألسطورية لشركة أي دبليو سي.

بالمالحة  وثيًقا  ارتباًطا  بورتوجيسير  سي  دبليو  أي  الساعة  تاريخ  يرتبط 
البحرية واإلبحار والمالحة. ففي أواخر ثالثينيات القرن الماضي، طورت 
صانعة الساعات بمدينة شافهاوزن أول ساعة بورتوجيسير، وهي ساعة يد 
األداء  فائق  الواضح  ميناها  استمد  وقد  البحري.  الكرونومتر  بدقة  تتميز 
إلهامه من ساعات مراقبة سطح السفن في ذلك الوقت، حيث استخدام أجهزة 
القياس البحرية الدقيقة ألغراض المالحة. ومن خالل المجموعة الجديدة، 
تستكمل أي دبليو سي كتابة التراث البحري للساعة بورتوجيسير وتُقدم باقًة 
عريضة من الموديالت الجديدة الفاتنة ُمجهزة جميًعا بكاليبرات من إنتاج 
دار أي دبليو سي وتتميز بتصميٍم عصري خالد ُمستوحى من عالم اإلبحار 

باليخوت الحديثة.

في  ياتس  دبليو سي وسوالريز  أي  لدى  المصممين  تضافرت جهود  وقد 
إبداع ياخت إبحار ُمخصص حسب الطلب إلضفاء قيمٍة ملموسة على عالم 
بورتوجيسير بطريقٍة لم يسبق لها مثيل. وتمثّلت نقطة البداية في الياخت 
Solaris 55، وهو قارب سباق/طراد بطول 55 قدم، وقد حظي بتحسيٍن 

مثالي لتحقيق أداٍء فائق في اإلبحار بطاقم صغير، وفي نفس الوقت يُقدم 
الراحة القصوى لإلبحار واسع النطاق. وقد حرص المصممون المبدعون 
على مواءمة الياخت بما يتوافق مع السمات التصميمية المختلفة التي تمتاز 

نفسه  الوقت  وفي  سي،  دبليو  أي  من  الجديدة  بورتوجيسير  مجموعة  بها 
الجديدة  الدعائية  الحملة  تُقدمه  الذي  األنيق  والمظهر  الشكل  تماًما  تعكس 
بيان  لألذهان  ليُعيد   "DOUBLE MOON" اسم  الياخت  للماركة. ويحمل 
أطوار القمر الفريد الذي تتسم به آلية التقويم الدائم األسطورية لشركة أي 
دبليو سي. ويُقدم هذا البيان، الذي ُطرح للمرة األولى في عام 2003 في 
الساعة بورتوجيسير بربتشوال كالندر )الرقم المرجعي 5201(، تصويًرا 
األرضية  الكرة  نصفي  من  كٍل  في  يُرى  ما  وفق  القمر  ألطوار  صحيًحا 

الشمالي والجنوبي.

بخطوط  األناقة  فائق  عصري  إبحار  ياخت  عن  عبارة   Solaris 55«
فائقة  أثاث  وقطع  الرياضي  بالطابع  مفعمة  وخصائص  رائعة  انسيابية 
الجودة. وهو يتطابق تماًما مع العالم البحري للساعة بورتوجيسير. وبصفتي 
بّحاًرا منذ فترٍة طويلة، تغمرني سعادٌة هائلة بإبحار عائلة الساعات األيقونية 
كريستيان  به  صرح  ما  بحسب  المطاف«،  نهاية  في  معنا  شهرة  األكثر 

نووب، مدير اإلبداع بدار أي دبليو سي شافهاوزن.
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العناصر التصميمية الجمالية المستمدة من مجموعة بورتوجيسير الجديدة

الياخت  لسطح  العلوي  والهيكل  الصاري  وذراع  والصاري  البدن  يتألق 
"DOUBLE MOON" باللون األزرق الداكن واألبيض في الغالب. ومن 

الداخل، يتجلى الحاجز الرئيسي والحاجز في منطقة الَدَرج والنافذة باللون 
األسود. وتكتسي الدفة ودرابزين الَدَرج بجلد أزرق ُمضفر، ُمستوحى من 
جلد العجول الفريد المستخدم في سوارات ساعة إصدار المتجر. أما المرابط 
والرافعات وغيرها من التفاصيل األخرى المتألقة بالكروم المصقول، فهي 
بورتوجيسير  لساعات  المعدنية  بالعلب  وترتبط  أصياًل  مظهًرا  تُضفي 
البريطانية  األزياء  تصميم  شركة  ملصق  ُوضع  كما  الفاخرة.  بتشطيباتها 
"Orlebar Brown"، وهي شريك دار أي دبليو سي أيًضا، على مفروشات 

المقاعد  وسادات  في  كما  األلوان،  متناسقة  المنسوجات  ذات  الكابينة 
والمناشف. وتتضمن طاولة الصالون صندوًقا مدمًجا لمشاهدة نافذة العرض 
الزجاجية. وتُبرز منطقة المالحة أسفل سطح الياخت بوضوح ساعًة على 
غرار ساعة بورتوجيسير من أي دبليو سي ومحطة األرصاد الجوية التي 
ومقياس  ساعة  فاخرة:  بتشطيبات  تتزين  قياس  أجهزة  أربعة  من  تتألف 
الضغط الجوي ومقياس الرطوبة ومقياس الحرارة. وقد توفرت هذه األجهزة 

ككماليات ليخوت Solaris منذ اإلعالن عن الشراكة مطلع هذا العام.

»لقد كان مشروًعا استثنائًيا من جميع النواحي ونفتخر جًدا بالنتائج الُمحققة. 
بمهارة  الحقيقي  الولع  عادية  وغير  ملموسة  بطريقٍة  يُجّسد  الياخت  وهذا 
اإلبداع والتصميم التي تحيا يوًما بعد يوم في سوالريز ياتس ودار أي دبليو 
سي على حٍد سواء« بحسب ما صرح به فابريزيو دي فالكو، مدير المنتج 

في سوالريز ياتس.

1974 شركة سوالريز ياتس – التميُّز في صناعة اليخوت منذ 

بحيرة  ضفاف  على  أكويليا،  مدينة  من  السبعينيات  في  المشروع  انطلق 
البندقية. وهنا، حيث ترك أهل روما ثم جمهورية البندقية خلفهم إرًثا هاًما 
في المالحة البحرية، والذي تناولته سوالريز ياتس، شركة تصنيع يخوت 
Solaris. ومن خالل مساحتها اإلجمالية التي تبلغ 26000 متر مربع، بما 

في ذلك 6000 متر مربع مغطاة، يقوم حوض بناء السفن بتجديد واستعادة 
اليخوت التي تصل إلى 100 قدم إلى جانب تصنيع اليخوت »المخصصة«.

وخبرة  القوارب  صناعة  في  الُمكرس  الجهد  من  عاًما  أربعين  وبفضل 
التجديد الممتدة والدراية الفنية الفريدة، يتولى القسم الفني والصناع المهرة 
في سوالريز مهام تصميم وبناء يخوت اإلبحار الفائقة على نحٍو يجمع بين 
التكنولوجيا والمتانة العالية باستخدام الطرق التقليدية في صناعة التصميمات 
الداخلية الخشبية منقطعة النظير. وفي عام 2018 بزغ عهٌد جديد لشركة 
لتسهيل  أكويليا  مدينة  في  التاريخية  المقار  اتسعت  حيث  ياتس.  سوالريز 
هذا  وبفضل  الُمثلى.  المواصفات  حسب  الجديدة   Solaris يخوت  تصنيع 
عملية  حققت  للشركة،  اللوجستية  الخدمات  جميع  هيكلة  وإعادة  التوسع 
ومن  الكفاءة.  حيث  من  اإلضافية  التحسينات  من  كبيرة  استفادًة  التصنيع 
االهتمام  الممكن  من  بات  والكفاءة،  بالحداثة  المفعمة  العمل  بيئة  خالل 

بالقوارب قيد اإلنشاء حتى أدق التفاصيل.
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التنزيالت

يمكن تنزيل صور الياخت "Solaris 55 "Double Moon من 
.press.iwc.com الموقع اإللكتروني

لمزيد من المعلومات

دار أي 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  Facebook

youtube.com/iwcwatches  YouTube

twitter.com/iwc  Twitter

linkedin.com/company/  LinkedIn

iwc-schaffhausen  
instagram.com/iwcwatchesarabia  Instagram

pinterest.com/iwcwatches  Pinterest

دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس شركة 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 لـدار 
أي دبليو سي فحسب، بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات الميكانيكية 

في سويسرا.

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

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

المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.
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