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جدید من تولد كوماند": أسطورة إیر "بالنبان

مـن الشـدیـدة نـدرتـھا تُـزیـد الـتي األسـطوریـة الـساعـات مـن مـختارة لمجـموعـة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان الـكرونـوجـراف سـاعـة تـنتمي
وظـیفتھا ھـو األكـید فـالشـيء حـولـھا، الـروایـات مـن الـعدیـد وظـھور صـناعـتھا غـموض مـن وبـالـرغـم الـساعـات. جـمع لـھواة جـاذبـیتھا
نـفس مـن األخـرى الـساعـات تـصمیمات عـلى یـتفوق حـیث عـالـمي، بـإعـجاب الـساعـة تـصمیم ویحـظى الـعسكریـة. األغـراض فـي
الـطراز ھـذا انـطالق ویـعتبر الـكالسـیكي. بـاألسـلوب األسـطوري الـطراز ھـذا مـن قـطعة 500 إصـدار بـالنـبان تـعید والـیوم الـنوع.

تاریخھا.   من جزء على شاھًدا بالنبان مجموعات ضمن الجدید البارز

تـلبیة عـلى وقـادرة الـدقـة عـالـیة كـرونـوجـراف سـاعـة عـن تـبحث الـفرنسـیة الـدفـاع وزارة كـانـت الـماضـي، الـقرن خـمسینیات أوائـل فـي
إلـى لـلوصـول مـضیئة وعـقارب لـلساعـة مـضیئة ومـؤشـرات أسـود مـینا عـلى تـحتوي أن یـنبغي الـمختارة فـالـساعـة مـعقدة. مـواصـفات
ال"بداي"ة ل"نقطة ي"رت"د (ع"قرب الـمرتـد الـتوقـیت عـقرب بـوظـیفة مجھـزة الحـركـة تـكون أن یـجب كـما الـقراءة. سـھولـة مـن درجـة أقـصى
قـوات بـدأت سـنوات، بـبضع ذلـك وبـعد صـغیر. ثـوانـي ض"بطه) وعـقرب إع"ادة ث"م أوالً إي"قاف"ه إل"ى ال"حاج"ة ب"دون ت"لقائ"يًا ويتح"رك
سـاعـة مـن األمـریـكیة الـجویـة لـلقوات كـرونـوجـراف سـاعـة صـناعـة بـالنـبان اسـتلھمت وقـد مـماثـلة. أداة عـن الـبحث فـي أخـرى مسـلحة
لـطیاري تـلك الـكرونـوجـراف سـاعـة أُتـیحت وقـد األمـریـكیة. البحـریـة الـقوات إعـجاب عـلى حـازت الـتي فـاذومـز" "فـیفتي الـغوص
ولھـذا أولـیة. كـنماذج الـساعـات مـن الـكثیر لـھ صـنعت بـالنـبان أن یُـعتقد الـذي تـورنـیك" فـي "آلـین الـموزع خـالل مـن األمـریـكي الـجیش

للغایة.   محدوًدا األرجح كوماند" على "إیر الكرونوجراف لساعات اإلجمالي اإلنتاج كان

فـي طـلبًا الـعسكریـة الـكرونـوجـراف سـاعـات أكـثر بـأنـھ ُعـرف بـعدمـا جـدیـد، مـن الـحیاة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان طـراز یسـتعید واآلن
مجھـزة الـساعـة ھـذه اسـتثنائـیة. بـصورة ویـطابـقھ األصـلي الـطراز أسـلوب روح مـنھ تـنبعث 2019 فـطراز الخـمسینیات. أواخـر
الـوقـت ذلـك فـي مـخصصة كـانـت الـتي سـابـقتھا بـتصمیم االلـتزام سـبیل عـلى وذلـك الـتنازلـي، لـلعد سـقاطـة ذات دوارة خـارجـیة بحـلقة
یـصبح عـندمـا بـدقـة لـلوقـت فـوریـة قـراءة الـطیران بـدء قـبل ضـبطھا بمجـرد الـخاصـیة ھـذه وتـتیح الـعصر. لـذلـك الـطائـرات أحـدث لـقادة
الـساعـة ومـؤشـرات الـخارجـیة الحـلقة عـلى الـزمـني الـتدرج أمـا مـسارھـا. مـواصـلة مـن الـطائـرة لـتمكین كـاٍف غـیر الـوقـود احـتیاطـي
لـومـینوفـا"، "سـوبـر الـتجاریـة الـعالمـة تـنتجھا الـتي الـقدیـم" "الـرادیـوم نـوع مـن مـضیئة مـادة مـن فـمصنوعـة والـعقارب الـمینا عـلى
عـند دقـیقة لـثالثـین عـداد عـلى الـطراز ویـحتوي األصـلیة. الـكرونـوجـراف سـاعـة لـمؤشـرات الـبرتـقالـي الـلون إلنـتاج إعـادة فـي وذلـك
یـحیط الـذي للسـرعـة الـتدریـجي الـمقیاس یشـیر بـینما الـتاسـعة، الـساعـة عـالمـة عـند سـاعـة عشـر الثـني وعـداد الـثالـثة الـساعـة عـالمـة

متر.   ألف مسافة على اعتماًدا سرعات إلى الساعة مؤشرات بحلقة

بـالـمقارنـة الـمینا فـتحة بـالنـبان حـسَّنت ھـذه، التجـمیع ھـواة لـساعـة الفخـم الـطابـع وإبـراز الـمعلومـات قـراءة سـھولـة تـعزیـز سـبیل وفـي
حـاد الـنوع مـن فیر) (الـصَّ األزرق الـیاقـوت مـن زجـاجـي غـطاء الجـدیـدة كـومـانـد" "إیـر سـاعـة وجـھ ویحـمي األصـلي. بـالـطراز
مـن ویظھـر بـالنـبان. مـن سـابـقة وھـي الـساعـة، ظھـر عـلى أیـًضا تظھـر والـتي الـفترة تـلك فـي لـلساعـات مـمیزة سـمة وھـي الـزوایـا،

مروحة. شكل على أحمر ذھبي متأرجح بثقل بأناقة مجھزة حلزونیة حركة مللیمتر 42.5 قطره البالغ الفوالذي اإلطار

F388B بحـركـة تـعمل الجـدیـدة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان فـساعـة فـخامـتھا. فـي یـكافـئھا عـیار تـمتلك أن تسـتحق كھـذه أسـطوریـة سـاعـة إن
ویـضمن الـثانـیة. أعـشار مـن أقـسام إلـى ثـانـیة كـل انـقسام یـتیح بـما الحـركـة، وظـائـف مـع ھـرتـز 5 الـبالـغ الـعالـي تـرددھـا یـتناسـب الـتي
الـذي الـرأسـي الـقابـض ھـي F388B لحـركـة األخـرى الـمیزة مـعین. لحـدث وقـت وضـع عـند خـاصـةً أعـلى، دقـة الـعالـي الـتردد ھـذا
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تـلبیة عـلى وقـادرة الـدقـة عـالـیة كـرونـوجـراف سـاعـة عـن تـبحث الـفرنسـیة الـدفـاع وزارة كـانـت الـماضـي، الـقرن خـمسینیات أوائـل فـي
إلـى لـلوصـول مـضیئة وعـقارب لـلساعـة مـضیئة ومـؤشـرات أسـود مـینا عـلى تـحتوي أن یـنبغي الـمختارة فـالـساعـة مـعقدة. مـواصـفات
ال"بداي"ة ل"نقطة ي"رت"د (ع"قرب الـمرتـد الـتوقـیت عـقرب بـوظـیفة مجھـزة الحـركـة تـكون أن یـجب كـما الـقراءة. سـھولـة مـن درجـة أقـصى
قـوات بـدأت سـنوات، بـبضع ذلـك وبـعد صـغیر. ثـوانـي ض"بطه) وعـقرب إع"ادة ث"م أوالً إي"قاف"ه إل"ى ال"حاج"ة ب"دون ت"لقائ"يًا ويتح"رك
سـاعـة مـن األمـریـكیة الـجویـة لـلقوات كـرونـوجـراف سـاعـة صـناعـة بـالنـبان اسـتلھمت وقـد مـماثـلة. أداة عـن الـبحث فـي أخـرى مسـلحة
لـطیاري تـلك الـكرونـوجـراف سـاعـة أُتـیحت وقـد األمـریـكیة. البحـریـة الـقوات إعـجاب عـلى حـازت الـتي فـاذومـز" "فـیفتي الـغوص
ولھـذا أولـیة. كـنماذج الـساعـات مـن الـكثیر لـھ صـنعت بـالنـبان أن یُـعتقد الـذي تـورنـیك" فـي "آلـین الـموزع خـالل مـن األمـریـكي الـجیش

للغایة.   محدوًدا األرجح كوماند" على "إیر الكرونوجراف لساعات اإلجمالي اإلنتاج كان

فـي طـلبًا الـعسكریـة الـكرونـوجـراف سـاعـات أكـثر بـأنـھ ُعـرف بـعدمـا جـدیـد، مـن الـحیاة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان طـراز یسـتعید واآلن
مجھـزة الـساعـة ھـذه اسـتثنائـیة. بـصورة ویـطابـقھ األصـلي الـطراز أسـلوب روح مـنھ تـنبعث 2019 فـطراز الخـمسینیات. أواخـر
الـوقـت ذلـك فـي مـخصصة كـانـت الـتي سـابـقتھا بـتصمیم االلـتزام سـبیل عـلى وذلـك الـتنازلـي، لـلعد سـقاطـة ذات دوارة خـارجـیة بحـلقة
یـصبح عـندمـا بـدقـة لـلوقـت فـوریـة قـراءة الـطیران بـدء قـبل ضـبطھا بمجـرد الـخاصـیة ھـذه وتـتیح الـعصر. لـذلـك الـطائـرات أحـدث لـقادة
الـساعـة ومـؤشـرات الـخارجـیة الحـلقة عـلى الـزمـني الـتدرج أمـا مـسارھـا. مـواصـلة مـن الـطائـرة لـتمكین كـاٍف غـیر الـوقـود احـتیاطـي
لـومـینوفـا"، "سـوبـر الـتجاریـة الـعالمـة تـنتجھا الـتي الـقدیـم" "الـرادیـوم نـوع مـن مـضیئة مـادة مـن فـمصنوعـة والـعقارب الـمینا عـلى
عـند دقـیقة لـثالثـین عـداد عـلى الـطراز ویـحتوي األصـلیة. الـكرونـوجـراف سـاعـة لـمؤشـرات الـبرتـقالـي الـلون إلنـتاج إعـادة فـي وذلـك
یـحیط الـذي للسـرعـة الـتدریـجي الـمقیاس یشـیر بـینما الـتاسـعة، الـساعـة عـالمـة عـند سـاعـة عشـر الثـني وعـداد الـثالـثة الـساعـة عـالمـة

متر.   ألف مسافة على اعتماًدا سرعات إلى الساعة مؤشرات بحلقة

بـالـمقارنـة الـمینا فـتحة بـالنـبان حـسَّنت ھـذه، التجـمیع ھـواة لـساعـة الفخـم الـطابـع وإبـراز الـمعلومـات قـراءة سـھولـة تـعزیـز سـبیل وفـي
حـاد الـنوع مـن فیر) (الـصَّ األزرق الـیاقـوت مـن زجـاجـي غـطاء الجـدیـدة كـومـانـد" "إیـر سـاعـة وجـھ ویحـمي األصـلي. بـالـطراز
مـن ویظھـر بـالنـبان. مـن سـابـقة وھـي الـساعـة، ظھـر عـلى أیـًضا تظھـر والـتي الـفترة تـلك فـي لـلساعـات مـمیزة سـمة وھـي الـزوایـا،

مروحة. شكل على أحمر ذھبي متأرجح بثقل بأناقة مجھزة حلزونیة حركة مللیمتر 42.5 قطره البالغ الفوالذي اإلطار

F388B بحـركـة تـعمل الجـدیـدة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان فـساعـة فـخامـتھا. فـي یـكافـئھا عـیار تـمتلك أن تسـتحق كھـذه أسـطوریـة سـاعـة إن
ویـضمن الـثانـیة. أعـشار مـن أقـسام إلـى ثـانـیة كـل انـقسام یـتیح بـما الحـركـة، وظـائـف مـع ھـرتـز 5 الـبالـغ الـعالـي تـرددھـا یـتناسـب الـتي
الـذي الـرأسـي الـقابـض ھـي F388B لحـركـة األخـرى الـمیزة مـعین. لحـدث وقـت وضـع عـند خـاصـةً أعـلى، دقـة الـعالـي الـتردد ھـذا
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مـن الشـدیـدة نـدرتـھا تُـزیـد الـتي األسـطوریـة الـساعـات مـن مـختارة لمجـموعـة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان الـكرونـوجـراف سـاعـة تـنتمي
وظـیفتھا ھـو األكـید فـالشـيء حـولـھا، الـروایـات مـن الـعدیـد وظـھور صـناعـتھا غـموض مـن وبـالـرغـم الـساعـات. جـمع لـھواة جـاذبـیتھا
نـفس مـن األخـرى الـساعـات تـصمیمات عـلى یـتفوق حـیث عـالـمي، بـإعـجاب الـساعـة تـصمیم ویحـظى الـعسكریـة. األغـراض فـي
الـطراز ھـذا انـطالق ویـعتبر الـكالسـیكي. بـاألسـلوب األسـطوري الـطراز ھـذا مـن قـطعة 500 إصـدار بـالنـبان تـعید والـیوم الـنوع.

تاریخھا.   من جزء على شاھًدا بالنبان مجموعات ضمن الجدید البارز

تـلبیة عـلى وقـادرة الـدقـة عـالـیة كـرونـوجـراف سـاعـة عـن تـبحث الـفرنسـیة الـدفـاع وزارة كـانـت الـماضـي، الـقرن خـمسینیات أوائـل فـي
إلـى لـلوصـول مـضیئة وعـقارب لـلساعـة مـضیئة ومـؤشـرات أسـود مـینا عـلى تـحتوي أن یـنبغي الـمختارة فـالـساعـة مـعقدة. مـواصـفات
ال"بداي"ة ل"نقطة ي"رت"د (ع"قرب الـمرتـد الـتوقـیت عـقرب بـوظـیفة مجھـزة الحـركـة تـكون أن یـجب كـما الـقراءة. سـھولـة مـن درجـة أقـصى
قـوات بـدأت سـنوات، بـبضع ذلـك وبـعد صـغیر. ثـوانـي ض"بطه) وعـقرب إع"ادة ث"م أوالً إي"قاف"ه إل"ى ال"حاج"ة ب"دون ت"لقائ"يًا ويتح"رك
سـاعـة مـن األمـریـكیة الـجویـة لـلقوات كـرونـوجـراف سـاعـة صـناعـة بـالنـبان اسـتلھمت وقـد مـماثـلة. أداة عـن الـبحث فـي أخـرى مسـلحة
لـطیاري تـلك الـكرونـوجـراف سـاعـة أُتـیحت وقـد األمـریـكیة. البحـریـة الـقوات إعـجاب عـلى حـازت الـتي فـاذومـز" "فـیفتي الـغوص
ولھـذا أولـیة. كـنماذج الـساعـات مـن الـكثیر لـھ صـنعت بـالنـبان أن یُـعتقد الـذي تـورنـیك" فـي "آلـین الـموزع خـالل مـن األمـریـكي الـجیش

للغایة.   محدوًدا األرجح كوماند" على "إیر الكرونوجراف لساعات اإلجمالي اإلنتاج كان

فـي طـلبًا الـعسكریـة الـكرونـوجـراف سـاعـات أكـثر بـأنـھ ُعـرف بـعدمـا جـدیـد، مـن الـحیاة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان طـراز یسـتعید واآلن
مجھـزة الـساعـة ھـذه اسـتثنائـیة. بـصورة ویـطابـقھ األصـلي الـطراز أسـلوب روح مـنھ تـنبعث 2019 فـطراز الخـمسینیات. أواخـر
الـوقـت ذلـك فـي مـخصصة كـانـت الـتي سـابـقتھا بـتصمیم االلـتزام سـبیل عـلى وذلـك الـتنازلـي، لـلعد سـقاطـة ذات دوارة خـارجـیة بحـلقة
یـصبح عـندمـا بـدقـة لـلوقـت فـوریـة قـراءة الـطیران بـدء قـبل ضـبطھا بمجـرد الـخاصـیة ھـذه وتـتیح الـعصر. لـذلـك الـطائـرات أحـدث لـقادة
الـساعـة ومـؤشـرات الـخارجـیة الحـلقة عـلى الـزمـني الـتدرج أمـا مـسارھـا. مـواصـلة مـن الـطائـرة لـتمكین كـاٍف غـیر الـوقـود احـتیاطـي
لـومـینوفـا"، "سـوبـر الـتجاریـة الـعالمـة تـنتجھا الـتي الـقدیـم" "الـرادیـوم نـوع مـن مـضیئة مـادة مـن فـمصنوعـة والـعقارب الـمینا عـلى
عـند دقـیقة لـثالثـین عـداد عـلى الـطراز ویـحتوي األصـلیة. الـكرونـوجـراف سـاعـة لـمؤشـرات الـبرتـقالـي الـلون إلنـتاج إعـادة فـي وذلـك
یـحیط الـذي للسـرعـة الـتدریـجي الـمقیاس یشـیر بـینما الـتاسـعة، الـساعـة عـالمـة عـند سـاعـة عشـر الثـني وعـداد الـثالـثة الـساعـة عـالمـة

متر.   ألف مسافة على اعتماًدا سرعات إلى الساعة مؤشرات بحلقة

بـالـمقارنـة الـمینا فـتحة بـالنـبان حـسَّنت ھـذه، التجـمیع ھـواة لـساعـة الفخـم الـطابـع وإبـراز الـمعلومـات قـراءة سـھولـة تـعزیـز سـبیل وفـي
حـاد الـنوع مـن فیر) (الـصَّ األزرق الـیاقـوت مـن زجـاجـي غـطاء الجـدیـدة كـومـانـد" "إیـر سـاعـة وجـھ ویحـمي األصـلي. بـالـطراز
مـن ویظھـر بـالنـبان. مـن سـابـقة وھـي الـساعـة، ظھـر عـلى أیـًضا تظھـر والـتي الـفترة تـلك فـي لـلساعـات مـمیزة سـمة وھـي الـزوایـا،

مروحة. شكل على أحمر ذھبي متأرجح بثقل بأناقة مجھزة حلزونیة حركة مللیمتر 42.5 قطره البالغ الفوالذي اإلطار

F388B بحـركـة تـعمل الجـدیـدة كـومـانـد" إیـر "بـالنـبان فـساعـة فـخامـتھا. فـي یـكافـئھا عـیار تـمتلك أن تسـتحق كھـذه أسـطوریـة سـاعـة إن
ویـضمن الـثانـیة. أعـشار مـن أقـسام إلـى ثـانـیة كـل انـقسام یـتیح بـما الحـركـة، وظـائـف مـع ھـرتـز 5 الـبالـغ الـعالـي تـرددھـا یـتناسـب الـتي
الـذي الـرأسـي الـقابـض ھـي F388B لحـركـة األخـرى الـمیزة مـعین. لحـدث وقـت وضـع عـند خـاصـةً أعـلى، دقـة الـعالـي الـتردد ھـذا
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تـحتوي كـما قـصوى. بسـالسـة والـبدء الـتوقـف خـاصـیة إلـى بـاإلضـافـة بسـالسـة، لـلكرونـوجـراف الـثوانـي عـقرب حـركـة بـدء یـتیح
عـند نـاعـم إحـساس یـعطي ألنـھ تحـدیـًدا المسـتوى، رفـیعة الـكرونـوجـراف سـاعـات بـھ تـنفرد الـذي الـعمودیـة العجـلة نـظام عـلى الحـركـة
والحـركـة فـوریـة بـصورة الـبدء إعـادة الـمرتـد الـتوقـیت عـقرب وظـیفة تـتیح كـما الـصفر. إلـى الـعقارب وإعـادة إنـھائـھ أو الـقیاس بـدء

الضبط.    إعادة ثم أوالً اإلیقاف إلى الحاجة بدون تلقائیًا

وأحـدث الـصارم الـكالسـیكي األسـلوب بـین قـطعة 500 مـن الجـدیـد المحـدود إصـدارھـا فـي كـومـانـد" "إیـر الـكرونـوجـراف سـاعـة تجـمع
بـسوار المجھـز الـحصري الـطراز ھـذا أن كـما الـمعاصـر. بـالنـبان لـعالـم بـارًزا انـضماًمـا ذلـك ویـعد بـالنـبان. لـدى الـتقنیة الـتطورات
خـمسینیات فـي الحـربـي والـطیران بـراسـو" "لـو مـنطقة فـي الـمصنع بـین یـربـط الـذي الـتاریـخ یُـحیي المظھـر مـعتق الـطبیعي الجـلد مـن

الماضي. القرن
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