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 2020اإلصدارات الجدیدة لعام         Fifty Fathomsمجموعة  –بالنبان 
         NABA-0153-5005المرجع: 

 

سة لحمایة Bathyscaphe Mokarran Limited Editionساعة  : ساعة ممیّزة مكرَّ
 العظیمقرش المطرقة 

 

الشھیرة في  Fifty Fathomsلعبت بالنبان دوًرا راجًحا في اكتشاف روائع أعماق البحار عندما صّممت ساعة الغوص 
وحمایة المحیطات. ویھدف أحدث مشروع من مشاریعھا  باالستكشافأوائل الخمسینیات. وتلتزم الدار فعلیًا منذ ذلك الحین 

) إلى دراسة قرش المطرقة العظیم في Blancpain Ocean Commitment )BOCالمدعومة من قبل برنامجھا 
سة لھذا المفترس  بولینیزیا الفرنسیة. وھا ھي تواصل ھذا المشروع الیوم من خالل إصدار محدود من ساعة الغوص المكرَّ

قطعة متوفّرة  50 اإلصدار المحدود على. یقتصر Bathyscaphe Mokarran Limited Editionالعظیم: ساعة 
حصریًا في متاجر بالنبان في نیویورك والس فیغاس في الوالیات المتحدة. ینضم كل عمیل عند شراء ساعة من ھذه 

. وبالتالي، سیُضاف دوالر 1000بما یوازي  Mokarran Protection Societyالمجموعة إلى بالنبان لدعم جمعیة 
 لتوعیة بشأن عالم المحیطات الرائع واحترامھ وحمایتھ.إلى المساھمات المنتظمة للعالمة من أجل ا دوالر 50000مبلغ 

 

في بولینیزیا الفرنسیة، حیث  ، زار رئیس بالنبان ومدیرھا التنفیذي مارك أ. حایك جزیرة رانجیروا2020في شھر ینایر 
شارك بصفتھ مصّور فیدیو بحري متطّوع في رحلة علمیة مخصَّصة لدراسة أعماق البحار وقرش المطرقة العظیم 

)Sphyrna mokarran بشكل خاص. تم تنظیم ھذه المھّمة األولى بالتعاون مع الجمعیة البیئیة (Mokarran Protection 
Society  على الرغم  من أجل تحدید أعداده في المیاه البولینیزیة.في بیئتھ البریّة بھدف مراقبة سلوك ھذا المفترس العظیم

فما یزال قرش المطرقة العظیم مھدّدًا في المیاه الدولیة واألجنبیة. من خالل تحدید  من كونھ محمي في المیاه البولینیزیا،
بح من الممكن مع الوقت استھالل بروتوكوالت تھدف إلى منع انقراض ھذا مصدر ھذه الكائنات وطرق ھجرتھا، سیص

الغطاس والعاِلم لوران بالیستا في بولینیزیا  العدید من االستكشافات التي أجراھارانجیروا  إلىھذه المھمة  تتبعالحیوان. 
 بدعم من مارك أ. حایك وبالنبان. 2014الفرنسیة منذ عام 

سة Mokarran Protection Societyجانب التزامھا مع جمعیة  تكشف بالنبان الیوم، إلى ، عن ساعة غوص ممیّزة مكرَّ
بعقاربھا الثالثة  Bathyscapheعن مودیل  Mokarran Limited Editionلحمایة قرش المطرقة العظیم. وتختلف ساعة 

، ھو اللون األخضر االستوائي على المینا الذي یلتقط Fifty Fathomsویدخل من خاللھا لون جدید إلى مجموعة ساعات 
الضوء ویكشف عن انعكاساتھ اللونیة بفضل لمسة نھائیة بنقش أشعة الشمس. ویضفي ھذا اللون المنعش الحیویة على العناصر 

مة على شكل العصا  Bathyscapheالجمالیة التي تمیّزت بھا ساعة  بمادة المطلیة  ومؤشراتھا الھندسیةمثل عقاربھا المصمَّ
ویظھر اللون األخضر المتناسق مع المینا على جزء من السیرامیك مدمج باإلطار الخارجي قابل للدوران باتجاه  .مضیئة

بار  30مم فھي مصنوعة من السیرامیك باللون األسود الساتاني ومقاومة للماء حتى عمق  43.6واحد. أما العلبة بقطر 
دون تاریخ، المتمیّز بدقّتھ وأدائھ  1315، بدیل عیار 1318من الیاقوت األزرق التأّمل بعیار  متر). وتتیح خلفیة 300(حوالي 

د  وجمالھ. فقد طّورت بالنبان ھذه الحركة األوتوماتیكیة وأنتجتھا خصیًصا لساعاتھا الریاضیة، وھي تتمیّز برقّاص مزوَّ
اقة یكفي لخمسة أیام. كما تم نحت كتلة التذبذب المصنوعة خزانات توفّر لھا احتیاطي ط 3بزنبرك التوازن من السیلیكون و

 NAC.وتغطیتھا بمادة ) okarranSphyrna mبزخرفة قرش المطرقة العظیم ( من الذھب الخالص

قطعة مرقّمة فردیًا ومتوفّرة حصریًا في متاجر بالنبان في نیویورك والس  50یقتصر إصدار ھذه المجموعة الخاصة على 
، باإلضافة 2020مھمة ینایر كل مشتٍر مع قطعتھ شھادة تبّرع وصورة بحریة داخل إطار تم التقاطھا خالل فیغاس. ویتلقى 

وھو فضاء خاص على موقع  - rcle Blancpain Ocean CommitmentCiإلى رمز شخصي یتیح إمكانیة الدخول إلى 
BOC  وكذلك دعوات لمعاینة البعثات یقدّم مزایا حصریة مثل المعلومات الجدیدة حول شركاء العالمة وإمكانیة مقابلتھم

 .بالنبانالعلمیة الوثائقیة ذات الصلة التي تدعمھا 
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