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عامم 1956: ووالددةة أأسطوررةة 

هھھھي في االوقت عيینهھ سبّاقة ووجريیئة٬، فساعة Ladybird من بالنبانن٬، وواالتي كانت قد أأططلقت قبل 60 
عاما٬ً، شّكلت بداايیة أأصغر ساعة دداائريیة في االعالم. مع مروورر االعقودد٬، برززتت هھھھذهه االساعة باناقتهھا ااالززليیة 

وومزاايیاهھھھا االعصريیة االجّذاابة. هھھھي بالفعل ساعة تتمتع بتارريیخ ززااخر بالثوررةة االتي ااحدثتهھا في مجالل 
االساعاتت االنسائيیة. 

إإنطالقة ساعة Ladybird بجرأأتهھا ووإإبدااعهھا 

"كن سبّاقاً في إستقدام أصغر ساعة دائرية في العالم إلى سوقك"٬، هھھھو شعارر االحملة ااإلعالنيیة االتي تراافقت مع 

إإططالقق هھھھذهه االساعة في تلك االحقبة. فقد وولدتت ساعة Ladybird في االعامم ٬1956، في حقبة كانت االموضة االراائجة تتمحورر 
حولل االساعاتت االمرموقة االتي تزدداانن بترصيیع يیهھيیمن على االمواانىء. من هھھھذاا االمنطلق٬، جاءتت خطوةة بالنبانن االمبدعة لكشف 
االنقابب عن أأصغر آآليیة حركة دداائريیة في االعالم٬، االعيیارر R550. على االرغم من قطرهه االصغيیر االبالغ من االحجم 11.85 ملم٬، 
فقد تمّكن هھھھذاا االعيیارر من توفيیر ططاقة إإحتيیاططيیة تدوومم أأكثر من 40 ساعة٬، ااإلنجازز االمذهھھھل في ذذلك االوقت. ووألغرااضض جماليیة٬، 
تم نقل االتاجج إإلى االجهھة االخلفيیة للساعة. ااما في ما يیتعلّق بمحورر ااإلررتكازز االموضوعع فوقق عجلة االميیزاانن٬، فقد صمم بقطر ال 

يیتعدىى حجم .07 ملم أأيي أأقل بقليیل من سماكة شعرةة ووااحدةة. 

ووبالفعل٬، فقد حققت هھھھذهه االساعة نجاحاً فورريیاً لتصبح خيیارر االسيیدااتت ااألنيیقاتت. وومع مروورر االسنوااتت٬، تطّورر ااسلوبب تصميیمهھا 
ليیتناسب مع أأذذووااقق أأكثر االسيیدااتت االمتطلباتت٬، حيیث ووفّرتت االشركة نماذذجج مرّصعة بالكامل ووغيیرهھھھا من االنماذذجج االسبّاقة 

االمزوّوددةة بأساوورر قابلة للتغيیيیر. عاماً تلو ااآلخر٬، تمّكنت ساعاتت Ladybird من كسب جاذذبيیة كبيیرةة. 

من ااألمس إإلى االيیومم 

بعد مروورر ستة أأعواامم٬، حافظت ساعاتت Ladybird على مركزهھھھا في صميیم االموضة٬، ووهھھھا هھھھي بالنبانن االيیومم تكّرمم هھھھذهه 
االنماذذجج االتي لعبت ددووررااً هھھھاماً في تارريیخ االساعاتت االنسائيیة. فآليیة االحركة ااألووتوماتيیكيیة االجديیدةة من نوعع ٬6150، تتسم بقطر 

ال يیتعدىى حجمهھ 15.7 ملم٬، لتبقى حتى يیومنا هھھھذاا أأصغر آآليیة في االعالم. 

أأليیس من االمنطقي إإططالقق ساعة تكّرمم االسيیدااتت يیومم عيید االحب؟ لذلك٬، ززوّوددتت هھھھذهه االساعة ذذااتت ااإلصداارر االمحدوودد من 99 
نموذذجا٬ً، بحليیة قابلة لإلززاالة هھھھي عباررةة عن قلب مصنوعع من االيیاقوتت ووسهھم ماسي. ووتزاامناً مع ااإلحتفالل في معرضض باززلل 
ووررلد بالذكرىى االـ60 على إإططالقهھا٬، تطرحح االشركة إإصدااررااً محدووددااً ثانيیاً من 60 ساعة تتمتع بمظهھر مختلف يیتمثّل بميیناء 

غني بالتبايیناتت٬، وواالذيي يیبرزز بزخرفة من أأووررااقق مصنوعة من عرقق االلؤلؤ. 
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أأسطوررةة 1956: ووالددةة عامم

60 قبل أأططلقت قد كانت وواالتي بالنبانن٬، من Ladybird فساعة ووجريیئة٬، سبّاقة عيینهھ االوقت في هھھھي
ااالززليیة باناقتهھا االساعة هھھھذهه برززتت االعقودد٬، مروورر االعالم. مع في دداائريیة ساعة أأصغر بداايیة شّكلت عاما٬ً،

مجالل في ااحدثتهھا االتي بالثوررةة ززااخر بتارريیخ تتمتع ساعة بالفعل االجّذاابة. هھھھي االعصريیة وومزاايیاهھھھا
االنسائيیة. االساعاتت

ووإإبدااعهھا بجرأأتهھا Ladybird ساعة إإنطالقة

مع تراافقت االتي ااإلعالنيیة االحملة شعارر هھھھو سوقك"٬، إلى العالم في دائرية ساعة أصغر إستقدام في سبّاقاً "كن

تتمحورر االراائجة االموضة كانت حقبة في ،٬1956 االعامم في Ladybird ساعة وولدتت االحقبة. فقد تلك في االساعة هھھھذهه إإططالقق
لكشف االمبدعة بالنبانن خطوةة جاءتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمواانىء. من على يیهھيیمن بترصيیع تزدداانن االتي االمرموقة االساعاتت حولل
ملم٬، 11.85 االحجم من االبالغ االصغيیر قطرهه من االرغم R550. على االعيیارر االعالم٬، في دداائريیة حركة آآليیة أأصغر عن االنقابب
جماليیة٬، االوقت. ووألغرااضض ذذلك في االمذهھھھل ااإلنجازز ساعة٬، 40 من أأكثر تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة توفيیر من االعيیارر هھھھذاا تمّكن فقد
ال بقطر صمم فقد االميیزاانن٬، عجلة فوقق االموضوعع ااإلررتكازز بمحورر يیتعلّق ما في للساعة. ااما االخلفيیة االجهھة إإلى االتاجج نقل تم

ووااحدةة. شعرةة سماكة من بقليیل أأقل أأيي ملم حجم .07 يیتعدىى

تصميیمهھا ااسلوبب تطّورر االسنوااتت٬، مروورر ااألنيیقاتت. وومع االسيیدااتت خيیارر لتصبح فورريیاً نجاحاً االساعة هھھھذهه حققت فقد ووبالفعل٬،
االسبّاقة االنماذذجج من ووغيیرهھھھا بالكامل مرّصعة نماذذجج االشركة ووفّرتت حيیث االمتطلباتت٬، االسيیدااتت أأكثر أأذذووااقق مع ليیتناسب

كبيیرةة. جاذذبيیة كسب من Ladybird ساعاتت تمّكنت ااآلخر٬، تلو للتغيیيیر. عاماً قابلة بأساوورر االمزوّوددةة

االيیومم إإلى ااألمس من

هھھھذهه تكّرمم االيیومم بالنبانن هھھھي ووهھھھا االموضة٬، صميیم في مركزهھھھا على Ladybird ساعاتت حافظت أأعواامم٬، ستة مروورر بعد
بقطر تتسم ،٬6150 نوعع من االجديیدةة ااألووتوماتيیكيیة االحركة االنسائيیة. فآليیة االساعاتت تارريیخ في هھھھاماً ددووررااً لعبت االتي االنماذذجج

االعالم. في آآليیة أأصغر هھھھذاا يیومنا حتى لتبقى ملم٬، 15.7 حجمهھ يیتعدىى ال

99 من االمحدوودد ااإلصداارر ذذااتت االساعة هھھھذهه ززوّوددتت لذلك٬، االحب؟ عيید يیومم االسيیدااتت تكّرمم ساعة إإططالقق االمنطقي من أأليیس
باززلل معرضض في ااإلحتفالل مع ماسي. ووتزاامناً ووسهھم االيیاقوتت من مصنوعع قلب عن عباررةة هھھھي لإلززاالة قابلة بحليیة نموذذجا٬ً،
بميیناء يیتمثّل مختلف بمظهھر تتمتع ساعة 60 من ثانيیاً محدووددااً إإصدااررااً االشركة تطرحح إإططالقهھا٬، على االـ60 بالذكرىى ووررلد

االلؤلؤ. عرقق من مصنوعة أأووررااقق من بزخرفة يیبرزز وواالذيي بالتبايیناتت٬، غني
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60 قبل أأططلقت قد كانت وواالتي بالنبانن٬، من Ladybird فساعة ووجريیئة٬، سبّاقة عيینهھ االوقت في هھھھي
ااالززليیة باناقتهھا االساعة هھھھذهه برززتت االعقودد٬، مروورر االعالم. مع في دداائريیة ساعة أأصغر بداايیة شّكلت عاما٬ً،

مجالل في ااحدثتهھا االتي بالثوررةة ززااخر بتارريیخ تتمتع ساعة بالفعل االجّذاابة. هھھھي االعصريیة وومزاايیاهھھھا
االنسائيیة. االساعاتت

ووإإبدااعهھا بجرأأتهھا Ladybird ساعة إإنطالقة

مع تراافقت االتي ااإلعالنيیة االحملة شعارر هھھھو سوقك"٬، إلى العالم في دائرية ساعة أصغر إستقدام في سبّاقاً "كن

تتمحورر االراائجة االموضة كانت حقبة في ،٬1956 االعامم في Ladybird ساعة وولدتت االحقبة. فقد تلك في االساعة هھھھذهه إإططالقق
لكشف االمبدعة بالنبانن خطوةة جاءتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمواانىء. من على يیهھيیمن بترصيیع تزدداانن االتي االمرموقة االساعاتت حولل
ملم٬، 11.85 االحجم من االبالغ االصغيیر قطرهه من االرغم R550. على االعيیارر االعالم٬، في دداائريیة حركة آآليیة أأصغر عن االنقابب
جماليیة٬، االوقت. ووألغرااضض ذذلك في االمذهھھھل ااإلنجازز ساعة٬، 40 من أأكثر تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة توفيیر من االعيیارر هھھھذاا تمّكن فقد
ال بقطر صمم فقد االميیزاانن٬، عجلة فوقق االموضوعع ااإلررتكازز بمحورر يیتعلّق ما في للساعة. ااما االخلفيیة االجهھة إإلى االتاجج نقل تم

ووااحدةة. شعرةة سماكة من بقليیل أأقل أأيي ملم حجم .07 يیتعدىى

تصميیمهھا ااسلوبب تطّورر االسنوااتت٬، مروورر ااألنيیقاتت. وومع االسيیدااتت خيیارر لتصبح فورريیاً نجاحاً االساعة هھھھذهه حققت فقد ووبالفعل٬،
االسبّاقة االنماذذجج من ووغيیرهھھھا بالكامل مرّصعة نماذذجج االشركة ووفّرتت حيیث االمتطلباتت٬، االسيیدااتت أأكثر أأذذووااقق مع ليیتناسب

كبيیرةة. جاذذبيیة كسب من Ladybird ساعاتت تمّكنت ااآلخر٬، تلو للتغيیيیر. عاماً قابلة بأساوورر االمزوّوددةة

االيیومم إإلى ااألمس من

هھھھذهه تكّرمم االيیومم بالنبانن هھھھي ووهھھھا االموضة٬، صميیم في مركزهھھھا على Ladybird ساعاتت حافظت أأعواامم٬، ستة مروورر بعد
بقطر تتسم ،٬6150 نوعع من االجديیدةة ااألووتوماتيیكيیة االحركة االنسائيیة. فآليیة االساعاتت تارريیخ في هھھھاماً ددووررااً لعبت االتي االنماذذجج

االعالم. في آآليیة أأصغر هھھھذاا يیومنا حتى لتبقى ملم٬، 15.7 حجمهھ يیتعدىى ال

99 من االمحدوودد ااإلصداارر ذذااتت االساعة هھھھذهه ززوّوددتت لذلك٬، االحب؟ عيید يیومم االسيیدااتت تكّرمم ساعة إإططالقق االمنطقي من أأليیس
باززلل معرضض في ااإلحتفالل مع ماسي. ووتزاامناً ووسهھم االيیاقوتت من مصنوعع قلب عن عباررةة هھھھي لإلززاالة قابلة بحليیة نموذذجا٬ً،
بميیناء يیتمثّل مختلف بمظهھر تتمتع ساعة 60 من ثانيیاً محدووددااً إإصدااررااً االشركة تطرحح إإططالقهھا٬، على االـ60 بالذكرىى ووررلد

االلؤلؤ. عرقق من مصنوعة أأووررااقق من بزخرفة يیبرزز وواالذيي بالتبايیناتت٬، غني
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وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت
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كذلك٬، صمم االسواارر من جلد تمساحح لويیزيیانا مع قشورر ررفيیعة جدااً تُضفي عليیهھ مظهھرااً ددقيیقاً جّذااباً. أأما ااإلططارر٬، فهھو مرّصع 

بـ32 حجرااً من اااللماسس تنضم إإلى ااالحجارر االماسيیة االثمانيیة على االميیناء٬، في حيین صممت ااططراافف االعقارربب على شكل 
قطرااتت ميیاهه. في ما خص االعلبة االحاضنة٬، فهھي متوفرةة من االذهھھھب ااالبيیض مع جهھة خلفيیة شفافة تُتيیح ررؤؤيیة نابض االتعبئة 

االمرّصع باأللماسس بدقة فائقة. 

باإلضافة إإلى هھھھذهه االساعاتت االجديیدةة٬، شهھدتت مجموعة Ladybird إإنضمامم نموذذجيین جديیديین يیعرضا حصريیاً في معرضض 
باززلل ووررلد. االنموذذجج ااالوولل يیتّسم بميیناء مصنوعع من عرقق االلؤلؤ االمزدداانن بأرربعة أأحجارر صغيیرةة من االيیاقوتت على شكل 

قلب٬، مع حليیة قابلة لإلززاالة على شكل قلب معكوسس إلضفاء لمسة من االداللل على هھھھذهه االساعة االمميیزةة.أأما االنموذذجج االثاني 
االجديید٬، فهھو متوفر من االذهھھھب ااالحمر مع ميیناء من ااالووباليین االذيي تُحيیط بهھ أأحجارر اااللماسس االمتألقة على ااإلططارر. يیُشارر إإلى 

أأنن هھھھذاا االنموذذجج مزوّودد بحليیة على شكل خنفساء صغيیرةة مرّصعة بـ7 أأحجارر من االيیاقوتت وو11 حجرااً من اااللماسس. مما ال 
شك فيیهھ٬، تتربّع االيیومم ساعاتت Ladybird على عرشش االساعاتت االنسائيیة أأكثر من أأيي ووقت مضى. 

’بيیتي فيیتشر‘٬، سيیدةة رراائدةة 

منذ االعامم 1889 ووحتى االعامم ٬1932، تسلّم أأعمالل االعائلة ’فريیديیريیك- إإميیل بالنبانن‘٬، االمتحّدرر من ’جولل- إإميیل‘. خاللل 
االسنوااتت االتي ترأأسس فيیهھا شركة بالنبانن٬، عمل بالتعاوونن مع شابة موهھھھوبة هھھھي ’بيیتي فيیتشر‘ االتي بدأأتت االعمل في االشركة عن 

عمر 16 عاماً ووأأنجزتت تدرريیبهھا معهھ. جرأأتهھا االطبيیعيیة٬، تفانيیهھا في االعمل ووذذكاؤؤهھھھا باتت كلهھا تشّكل ااصوالً قيیّمة ألعمالل 
االشركة. من هھھھنا٬، إإختاررهھھھا ’فريیديیريیك- إإميیل‘ إلددااررةة ااإلنتاجج وواالمبيیعاتت. تمكنت من إإضفاء لمسة عصريیة وونظرةة إإددررااكيیة 
مميیزةة على منتجاتت بالنبانن٬، ااالمر االذيي أأثبت قيیمتهھ بالنسبة للشركة ووساهھھھم في جعلهھا قوةة أأساسيیة في تارريیخ بالنبانن بعد 
مروورر سنوااتت عدةة. عند ووفاةة ’فريیديیريیك- إإميیل‘٬، عمدتت ’بيیتي فيیتشر‘ بالتعاوونن مع ززميیلهھا ’أأندرريي ليیالل‘٬، إإلى إإستثمارر 

مدخرااتهھما لشرااء أأعمالل االشركة٬، ووأأططلقا عليیهھا إإسم ’رراافيیل أأسس. أأيي٬، خليیفة بالنبانن‘. ووبالفعل٬، ففي االسابع من يیوليیو ٬1933، 
باتت ’فيیتشر‘ أأوولل إإمرأأةة تشارركك في ملكيیة دداارر مرموقة لصناعة االساعاتت. في االعامم ٬1939، ووإإثر فاةة ’أأندرريي ليیالل‘٬، تسلّمت 

االشركة منفرددةة. بناء على ذذلك٬، كّرست نفسهھا لتنميیة أأعمالل االشركة٬، كما قامت باإلستعانة بإبن أأخيیهھا ’جانن- جاكك فيیتشر‘ 
االذيي ساهھھھم في تحديیث ااالعمالل بإبدااعع مطلق. منذ االعامم ٬1952، عمل كل من ’بيیتي‘ وو’جانن- جاكك فيیتشر‘ على تطويیر 

االساعاتت االرااقيیة مؤكد  لصناعة جديیدةة ووإإمكانيیاتت آلفاقق االمجالل فتحت وواالتي بالمجوهھھھرااتت٬، االخاصة االعيیاررااتت من مجموعة
على موقع بالنبانن االراائد في هھھھذاا االمجالل على االساحة االعالميیة. بذلك٬، تمكنت ’بيیتي فيیتشر‘٬، االسيیدةة االريیادديیة٬، من بناء ااالسس 

االضروورريیة لداارر بالنبانن.
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وواالتيبالغطس٬،االخاصةاالكروونوغرااففأأجهھزةةمعظمبخالفف. االغوصصعالمفيهھھھامتيینبسمتيیناالجديیدةةاالساعةهھھھذههتتميیزكذلك٬،
ززوّوددتتفقداالماء٬،تحتاالساعةغوصصعنداالسمةبهھذههاالتحّكمأأززررااررإإقفاللووتتطلّباالماءتحتاالكروونوغرااففإإستخدااممتمنعللمفاررقة
االكروونوغرااففإإستخداامميیُتيیحبماااإلقفالل٬،محكمةبالكروونوغرااففتحّكمبأززررااررBathyscaphe Chronographe Flybackساعة
تتطلّبحيینففي .ااإلررتداايیةاالثواانيسمةيیتضمنذذااتهھبحداالكروونوغرااففأأننفيتكمناالثانيیةاالسمة .متر300عمقحتىاالغطسأأثناء
ااالوولل٬،االحدثثتشغيیللتوقيیفووااحدةةلمرةةاالضغط(ااألحدااثثتوقيیتبغيیةمرااتتلثالثثااألززررااررضغطاالتقليیديیةاالكروونوغرااففااجهھزةة
جعلفيتساهھھھمااإلررتداادديیةاالثواانيسمةفإنن٬،)االثانياالحدثثتشغيیللبدءاالثالثةوواالمرةةاالصفرإإلىاالعقرببإلعاددةةثانيیةمرةةاالضغط
االعدااددااتتيیُعيیدااالوولل٬،االحدثثإإيیقاففإإلىيیؤدديياالصفر٬،إإلىااإلعاددةةززررعلىووااحدةةلمرةةاالضغطفإننهھھھنا٬،من.بكثيیرأأبسطاالعمليیةهھھھذهه
.االضغطإلززاالةتوقّفهھمخالللللغطاسيیناالتحديیدبوجهھمفيیدةةاالسمةهھھھذههفإننفيیهھ٬،الشكمما. االثانياالحدثثبتوقيیتوويیبدأأاالصفرإإلى

االسيیرااميیكمنمصنوعةحاضنةبعلبةOcean Commitment Bathyscaphe Flybackساعةتتميیزاالجمالي٬،االصعيیدعلى
إإططاررإإلىباإلضافةاالسيیرااميیك٬،مناايیضامصنوعةاالكروونوغرااففبسمةتحّكمووأأززرراارراالسيیرااميیكمنتعبئةتاججمعاالرمادديي٬،باللونن
يیتوااصلكذلك٬،. االسائلاالمعدننمنمصنوعةمؤشرااتتيیحملووهھھھوااالززررقق٬،باللونناالسيیرااميیكمنمصنوععااإلتجاههأأحاددييااررددوّو

االجهھةعلىأأما. االصغيیرةةوواالثواانياالكروونوغرااففلعدااددتتفرعيیةمواانىءثالثةتتربعحيیثاالميیناء٬،علىااألززررققااللوننإإعتمادد
ًصمماالتعبئةنابضبأننيیُذكر.االشفافةاالخلفيیةاالجهھةخالللمناالتعبئةوونابضاالحركةآآليیةررؤؤيیةفيیمكنللساعة٬،االخلفيیة خصيیصا
."بالمحيیطااإللتزاامم"شعارريیحملووهھھھواالمحدووددةة٬،االسلسلةلهھذههمزخرفةبطريیقة

ذذلك٬،علىعالووةةاً.فردديیررقماOcean Commitment Bathyscaphe Chronograph Flybackساعةمننموذذججكليیحمل
Fifty Fathoms Theعنوااننتحتاالخاصصبالنباننمجلّدمننسخةعلىاالمحدووددااإلصدااررهھھھذاامنساعةريييیشتمنكليیحصل

Dive and Watch History 1953-2013 ،للساعةاالمتسلسلاالرقممعمتناسبمتسلسلبرقميیزوّوددوواالذيي٬.

منجزءااًبأننتؤكدشهھاددةةعلىيیحصلكمابالمحيیط٬،ااإللتزااممحلقةإإلىاالساعةلهھذههشراائهھمعتلقائيیاعميیلكليینضمذذلك٬،إإلىإإضافة
أأننإإلىااإلشاررةةتجدرر. بالمحيیطاالخاصةللمباددررااتتبالنباننددعمتعزيیزفيفّعاالًمشارركابالفعلاالعميیلفيیصبحبهھ٬،االتبّرععتمثمنهھا
وواالمعلوماتتاالبيیاناتتللقائهھم٬،االفرصصإإتاحةبالنبانن٬،شركاءمعاالوططيیدةةعالقتهھممثلخاصة٬،بمزاايیايیتمتعونناالحلقةهھھھذههأأعضاء
تقارريیرلعرووضضخاصةددعوااتتبالمحيیط٬،ااإللتزااممبمباددررةةاالخاصصاالجديیدااإللكتروونيبالنباننموقعألعضاءتوزّزععاالتياالحصريیة
.االوثائقيیةلألفالممااألوولىاالعرووضضووحضورركمااالعلميیةااإلستكشافيیةاالرحالتت
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