صممت من أجل
ُ
الطيارين البحريين
صممت ساعات  TOP GUN Pilotالمقدمة من دار أي دبليو سي شافهاوزن لبرنامج مدرسة سالح مقاتالت البحرية
شافهاوزن 15 ،أكتوبر ُ – 2020
صنعت أجهزة المالحة
األسطوري الذي تقوم فيه البحرية األمريكية بتدريب أفضل الطيارين البحريين على إتقان الطيران والمهارات التكتيكية .وقد ُ
الجوية الدقيقة من خامات فائقة المتانة والصالبة لمقاومة قوى التسارع الهائلة التي ُيواجهها طيار الطائرة المقاتلة داخل قمرة القيادة.
صنعت دار أي دبليو سي شافهاوزن أول ساعة للطيارين منذ أكثر من
 80عا ًما .ومنذ ذلك الحين ،اكتسبت الدار المتخصصة في صناعة الساعات
ً
واسعة في تصميم وإبداع ساعات قياس للمهام الحرجة،
السويسرية خبر ًة
خصيصا لتلبية احتياجات الطيارين .وقد أخذت ساعات
صممت
ً
والتي ُ
 ،TOPGUNالتي تصنعها دار أي دبليو سي باعتبارها حامل الترخيص
الرسمي للبحرية األمريكية منذ عام  ،2007اسمها من برنامج مدرسة
جسد الجانب
سالح مقاتالت البحرية األسطوري ) .(TOPGUNوهي تُ ِّ
التكتيكي واألداء الذي تتمتع به ساعات الطيارين من دار أي دبليو سي،
وفي الوقت نفسه تؤكد على الدور الذي تلعبه الشركة كرائد ومبتكر في
مجال مواد علب الساعات المتطورة.
خامات فائقة المتانة مثل
التيتانيوم والسيراميك

ال يوجد مكان في مجال الطيران يتطلب تلبية المتطلبات الصارمة مثل
الطيران البحري .ويُعتبر الهبوط الفوري على متن حاملة الطائرات ً
ليال من
بين أصعب المناورات على اإلطالق .وأثناء المعارك الجوية أو التحليق في
منعطفات ضيقة أو القيام بمناورات رأسية بطائرات أسرع من الصوت،
مثل طائرة  F/A-18E/Fسوبر هورنيت ،يتعرض كل من الطيار والطائرة
لقوى تسارع هائلة .كما أن العمليات المستمرة ً
ونهارا على متن حاملة
ليال
ً
الطائرات تؤثر سلبًا على األفراد والمواد .وهذا هو السبب وراء تصنيع
ساعات  TOPGUNمن مواد فائقة المتانة والمرونة ،مثل التيتانيوم
والسيراميك ،لمقاومة قوى الضغط الهائلة التي يواجهها طيارو الطائرات
المقاتلة داخل قمرة القيادة.

يتميز السيراميك فائق التقنية المستخدم في صناعة علب الساعات بمواد خام
نقية للغاية والخضوع لعمليات إنتاج متطورة .وتتمثّل المواد األساسية في
مساحيق متعددة البلّورات يتم مزجها مع عدة مواد إضافية لتتك ّون كتلة
متجانسة يتم تشكيلها وتصليدها في النهاية على درجات حرارة مرتفعة في
الفرن .ويحتل السيراميك المرتبة الثانية بعد األلماس في تصنيف فيكرز من
ً
صالبة على سطح األرض .وبفضل خفة وزنه وصالبته
حيث أكثر المواد
ومقاومته للخدش ،فهو مادة مثالية تما ًما لالستخدام اليومي في المساحة
المحدودة بقمرة قيادة الطائرة .ويضمن اللون األسود المطفأ عدم تشتت ذهن
الطيارين بفعل انعكاسات أشعة الشمس على الساعة .ويتمتع التيتانيوم
والسيراميك ً
أيضا بمقاومة فائقة ضد التآكل ،مما يجعلهما مثاليين للمهام
الطويلة على متن حاملة الطائرات في هواء البحر الرطب المالح.
مادة السيراتنيوم ® التي تجمع بين مزايا
التيتانيوم والسيراميك

تُعد مادة السيراتينيوم® أحدث ابتكارات شافهاوزن .وتعتمد هذه المادة
الجديدة منقطعة النظير على سبيكة تيتانيوم خاصة .وبعد أن تخضع
مكونات العلبة لعملية التجليخ والتحويل والثقب ،يتم تسخينها في الفرن.
وخالل المعالجة في الفرن ،يتغلغل األكسجين داخل المادة وتحدث مرحلة
تح ّول يحمل فيها السطح خصائص مشابهة لخصائص السيراميك .وتجمع
مادة السيراتينيوم® بين خفة الوزن والمتانة مثل التيتانيوم والصالبة
ومقاومة الخدش مثل السيراميك .وعلى عكس الطالءات األكثر تقليدية ،فإن
ً
ّ
يتقشر إذا
ارتباطا ال يقبل االنفصال وال يمكن أن
السطح يرتبط بالمادة
لضربات من جسم آخر .وبفضل هذه المادة الجديدة ،يمكن
تعرضت الساعة
ٍ
وألول مرة تصنيع جميع مكونات الساعة بلون أسود داكن ُم َع ّم ْر.
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في الوقت الحالي ،تضم مجموعة ساعات  TOPGUNمن أي دبليو سي
الموديالت التالية:

•	الساعة
( Cerataniumالرقم المرجعي )IW371815

Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN

	أول ساعة للطيارين من دار أي دبليو سي مصنوعة من السيراتينيوم
ومزودة بمينا أسود وعقارب سوداء وسوار مطاطي أسود .تم طالء
المينا والعقارب باستخدام مادة رمادية مضيئة ،األمر الذي يمنح الساعة
ً
مميزا أحادي اللون أثناء النهار ،وفي الوقت نفسه يُوفر كفا ًءة
مظهرا
ً
فائقة في اإلضاءة أثناء الليل .ويتحكم الكاليبر  79420في وظيفة
الكرونوغراف المزدوج المزود بآلية تقسيم الثواني ،مما يُتيح إمكانية
وقت واحد.
قياس فترتين قصيرتين في ٍ

®

•	الساعة
(الرقم المرجعي )IW389101

Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN

	صنعت علبة هذا الكرونوغراف من سيراميك أكسيد الزركونيوم األسود
ُ
المطفأ .ويُستخدم السيراميك الهندسي الذي يحمل نفس الخصائص ً
أيضا
مع المكثفات وفي محركات الطائرات أو الصواريخ وفي مكونات متعددة
من المحركات فائقة األداء .يضمن الكاليبر  69380من إنتاج دار آي
دبليو سي عرض وقياس الوقت بدق ٍة فائقة.

•	الساعة
(الرقم المرجعي )IW326901

Pilot’s Watch Automatic TOP GUN

•	اإلصدار " "Mojave Desertمن الساعة Pilot’s Watch
( Chronograph TOP GUNالرقم المرجعي )IW389103

	تتميز هذه الساعة ثالثية العقارب ،المزودة بعلبة مصنوعة من سيراميك
أكسيد الزركونيوم األسود المطفأ ،بمالمح التصميم الراقي منقطع النظير.
وتعمل بواسطة الكاليبر  32110من إنتاج دار أي دبليو سي ،وهو آلية
حركة أوتوماتيكية متينة تتميز باحتياطي طاقة مرتفع يصل إلى  72ساعة.

	أول ساعة للطيارين من دار أي دبليو سي تتجلى في علبة مصنوعة من

السيراميك الرملي ومستوحاة من صحراء موهافي ،مقر قاعدة Naval Air

 Weapons Station China Lakeاألمريكية ،وهي أكبر قاعدة أرضية
لسالح البحرية األمريكية .وتتطابق درجة اللون تما ًما مع بعض بدالت
الطيران التي يرتديها الطيارون الخصوم في برنامج  .TOPGUNوقد نتج
هذا اللون من دمج أكسيد الزركونيوم مع أكاسيد معدنية أخري .ويتحكم في
هذا الكرونوغراف الكاليبر  69380من إنتاج دار أي دبليو سي.
وفي عام  ،2018أضافت دار أي دبليو سي قطعتين خاصتين إلى هذه المجموعة
تكري ًما لمجتمع الطيران البحري األمريكي .وال تتوفر هاتان الساعتان
للشراء من قِبل الجمهور وإنما متاحتان فقط لخريجي برنامج .TOPGUN
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•	اإلصدار " "Strike Fighter Tactics Instructorمن الساعة
( Pilot’s Watch Mark XVIIIالرقم المرجعي )IW324705

	تُعد الساعة  Pilot’s Watch Mark XVIIIتجسيدًا لكافة العناصر
التصميمية والوظائف التقنية لساعة الطيارين الكبيرة التي تتجلى في
صنع ظهر علبة الساعة من
علبة مدمجة مقاس  40ملليمتر .وقد ُ
التيتانيوم  5Nالمخصص للسيارات ،وهو عنصر متين وخفيف ولطيف
متفرد يحمل اسم المالك ورتبته .وتتجلى شارة
على البشرة .ويتميز بنقش
ِّ
برنامج مدرسة سالح مقاتالت البحرية عند موضع الساعة .9

•	اإلصدار " "Strike Fighter Tactics Instructorمن الساعة
( Pilot’s Watch Chronographالرقم المرجعي )IW389004

	يعمل هذا الكرونوغراف بواسطة آلية الحركة كاليبر  89361من إنتاج
دار أي دبليو سي ويعرض الساعات والدقائق م ًعا في عداد واحد عند
موضع الساعة  .12وبفضل وظيفة فالي باك ،فإن الضغط مر ًة واحدة
على الزر االنضغاطي التيتانيوم عند موضع الساعة  4أثناء تشغيل
الكرونوغراف يؤدي إلى إرجاع عقارب الدقائق والثواني إلى الصفر
وبدء عملية جديدة لقياس الوقت على الفور .وتتجلى الشارة األيقونية
لبرنامج مدرسة سالح مقاتالت البحرية عند موضع الساعة .9

•	اإلصدار " "TOP GUN 50th Anniversaryمن الساعة
( Pilot’s Watch Chronographالرقم المرجعي )IW387813

ُ
	ط ِّور هذا الكرونوغراف بالتعاون مع مدربين برنامج TOPGUN

المقيمين في محطة فالون الجوية البحرية بوالية نيفادا .وهو مزود بمينا
زرقاء وعقارب سوداء مطلية بمادة مضيئة .كما يشتمل على شعار
برنامج مدرسة سالح مقاتالت البحرية عند موضع الساعة  9باإلضافة
متفرد يحمل اسم المالك ورتبته على ظهر علبة الساعة .ويتميز
إلى نقش
ِّ
هذا الموديل بلمسات لونية مميزة باألزرق الفاتح ،وهو اللون األيقوني
الذي ال يرتديه سوى مدربو برنامج  TOPGUNفي محطة فالون الجوية
البحرية «ناس فالون».

ترخيصا
وقد أصبحت دار أي دبليو سي ماركة الساعات الوحيدة التي تحمل
ً
رسميًا لتصنيع ساعات مخصصة لقوات سالح البحرية ومشاة البحرية
األمريكية بالكامل ،بما في ذلك فريق برنامج  TOPGUNوفريق المالئكة
ُ
الزرق و 247سربًا من أسراب الطائرات النشطة و 100سربًا من أسراب
الطائرات غير النشطة .وتتوفر جميع ساعات األسراب المقدمة من دار أي
دبليو سي حصريًا لألفراد السابقين والحاليين في السرب المعني وتتميز
متفرد يحمل اسم المالك ورمز النداء.
بنقش
ِّ
ٍ

•	اإلصدار " "Diamondbacksمن الساعة
( Pilot’s Watch Mark XVIIIالرقم المرجعي )IW327018

	صنع هذا اإلصدار الخاص  Mark XVIIIبالتعاون مع أفراد سرب
ُ
دياموندباكس " ."D-backsوهو يتميز بمينا سوداء مع بيان التاريخ األحمر
وشارة دياموندباكس " "Diamondbacksعند موضع الساعة  .9ويُشير
الرقم  102إلى مسمى «سرب المقاتالت الضاربة )»102 (VFA-102
الرسمي .ويزدان ظهر علبة الساعة بنقش F/A-18F Super Hornet
لسرب الطائرات بخطوطه الماسية المميزة.
ً
ساعة خاصة تكري ًما للمدربين
وفي عام  ،2019صممت دار أي دبليو سي
في برنامج  TOPGUNفي االحتفال بالذكري الخمسين على إنشاء برنامج
مدرسة سالح مقاتالت البحرية .وال تتوفر هذه الساعة ً
أيضا للشراء من
قِبل الجمهور.
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•	اإلصدار " "Royal Macesمن الساعة
( Pilot’s Watch Chronographالرقم المرجعي )IW389011

	يضم هذا الكرونوغراف علبة ساعة مصنوعة من السيراميك األسود
ومزود بسوار قماشي باللونين األزرق واألصفر .ويشتمل على شارة
" "Macesعند موضع الساعة  9مع بيان التاريخ األصفر .ويعمل
الكرونوغراف بواسطة آلية الحركة  89361من إنتاج دار أي دبليو سي
ويتمتع ً
أيضا بوظيفة فالي باك .ويزدان ظهر علبة الساعة المصنوع من
التيتانيوم بنقش  F/A-18E Super Hornetلسرب الطائرات باإلضافة
إلى المسمى الرسمي "."VFA-27

•	اإلصدار " "Eaglesمن الساعة

( Pilot’s Watch Chronographالرقم المرجعي )IW389015

	يعمل هذا اإلصدار الخاص للساعة Pilot’s Watch Chronograph

بواسطة الكاليبر  89361من إنتاج دار أي دبليو سي ومزود بعلبة ساعة
مصنوعة من السيراميك األسود .ويزدان بشارة " "Eaglesباللون
األصفر واألبيض عند موضع الساعة  .9كما ُوضعت لمسات إضافية
صفراء على عقرب الثواني الصغير وبيان التاريخ .ويتألق ظهر علبة
الساعة بنقش  F/A-18E Super Hornetلسرب الطائرات.

•	اإلصدار " "Fighting Checkmatesمن الساعة
( Pilot’s Watch Chronographالرقم المرجعي )IW389012

	يعمل هذا الكرونوغراف المصنوع من السيراميك األسود بواسطة
الكاليبر  89361من إنتاج دار أي دبليو سي وهو ُمصمم برمز اللون
التاريخي لوحدة " "Checkmatesالمتمثل في األزرق واألحمر،
ويزدان بشارة " "Brutusعلى المينا .وتعرض نافذة التاريخ األيام
الفردية باللون األزرق واأليام الزوجية باللون األحمر .ويزدان ظهر
علبة الساعة المصنوع من التيتانيوم بنقش F/A-18F Super Hornet
لسرب الطائرات على نمط رقعة الشطرنج.
تقنية أي دبليو سي المعتمدة لساعات الطيارين

•	اإلصدار " "Bats Legacyمن الساعة
( Pilot’s Watch Mark XVIIIالرقم المرجعي )IW327024

	يُمثّل هذا اإلصدار الخاص  Mark XVIIIأول ساعة عسكرية تصنعها دار
أي دبليو سي بالتعاون مع أحد األسراب من سالح مشاة البحرية األمريكية.
وتزدان بشارة " "Batsللسرب على المينا عند موضع الساعة  9باإلضافة
إلى نافذة صفراء لعرض التاريخ .ويتألق ظهر علبة الساعة بنقش طائرة
 F/A-18Dالتراثية .ويُشير المسمى الرسمي  VMFA – AWإلى سرب
المقاتلة المضاربة في «جميع األحوال الجوية».

جميع الموديالت مزودة بتقنية أي دبليو سي المعتمدة لساعات الطيارين.
وتقبع آلية الحركة في قفص داخلي مصنوع من سبيكة حديدية لينة عالية
التوصيل .ويتألف من لوحة سفلية وحلقة حامل آلية الحركة والمينا .وعلى
غرار قفص فاراداي ،فهو يُنشئ مغناطيسية حول آلية الحركة ويضمن عدم
وصولها إلى األجزاء الداخلية .وقد ط ّورت دار أي دبليو سي هذه الميزة
المبتكرة منذ عام  1948للساعة  ،Mark 11وهي ساعة مالحة مصنوعة
بتكليف من سالح الجو الملكي البريطاني .ويحمي القفص الداخلي المصنوع
ٍ
من الحديد اللين آلية الحركة بكفاء ٍة عالية من المجاالت المغناطيسية التي
تصل قوتها إلى  80000أمبير في الساعة .ومن المزايا األخرى الزجاج
األمامي المؤمن بإحكام .وال يمكنه االنفصال من مكانه حتى عند االنخفاض
المفاجئ للضغط داخل قمرة قيادة الطائرة.
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دار أي 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 أي 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 رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك ،وهي
متخصصة حاليًا في التصميم فائق التقنية لعلب الساعات المصنوعة من
مواد متطورة ،مثل ألومينيدات 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 أي 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 أي دبليو سي ً
أيضا مع المنظمات
التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

يمكن الحصول على صور مجموعة  TOPGUNمن الموقع
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لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
البريد اإللكتروني press-iwc@iwc.com
موقع اإلنترنت press.iwc.com
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
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