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            2020سبتمبر          إلتزام بالنبان بالمحيط

 فيفتي فاثومز مطبوعة

 

 مشاركة الشغف، إصدار فيفتي فاثومز

 

، بالغطسغفه وفي سبيل مشاركة ش. 1953في العام  فيفتي فاثومزألول ساعة من مجموعة إسم بالنبان بالبحر منذ إطالقها إرتبط 

 Edition Fifty)فيفتي فاثومز  مطبوعةمشروع  عاما   12قبل  وجمال عالم المحيطات، أطلق المصنع الرحالت اإلستكشافية

Fathoms) أعماقفي صور المذهلة التي تم إلتقاطها ال لعرض السنوية المكّرسة المنشورات مجموعة من الذي يهدف لتقديم 

 المحيطات.

 

تحقيق أهدافها الرامية للحفاظ على عالم المحيطات وحمايته. وفي خطوة في سبيل على أهمية التوعية العامة قناعة بالنبان  ترتكز

لدعوة ‘ ديتمار فوك’في تاريخ الغطس، تعاون المصنع مع رئيس التحرير  فيفتي فاثومزلمواصلة الدور البارز الذي لعبته ساعة 

، فيفتي فاثومز مطبوعة 2008في العام  توبنتيجة هذا التعاون، أطلقمشاركة عجائب عالم أعماق البحر.  إلىن المشهورين المصوري

مصوراً في  خمسونالسنوية المحدودة االصدار والمؤلفة من اربعة أقسام تضم صوراً ملتقطة تحت البحر. حتى اليوم، شارك  المنشورة

 الذي يستخدم الضوء والظل لعرض شغفه وإبداعه. ‘ إيرنيست بروكس الثاني’نشر أعمالهم، بدءاً من رائد التصوير تحت الماء 

 

 فيفتي فاثومز مطبوعةفكرة 

 50كتاب ويضم كل االيقونية.  فيفتي فاثومزبشكل منهجي تكريماً ألول ساعة غطس عصرية، ساعة فيفتي فاثومز  مطبوعة تصمم

، أي ( واحدة من حول محيطهاfathomصفحة مزدوجة يبلغ قياس كل منها مفتوحة قامة ) 50صورة ملتقطة تحت البحر وموّزعة على 

أهميته الخاصة في هذه المطبوعة، ال سيما وأنه يعتبر الرقم السحري في صناعة الساعات كون  12للرقم وقامة.  50ما مجموعه بالتالي 

 فيفتي فاثومز مطبوعةيُشار إلى أن مجموعة كتب حرفاً.  12مكّون من  فيفتي فاثومزساعة، باإلضافة إلى ان إسم  12الميناء يعرض لـ

 عاماً على إطالقها. 12بعد مرور  هذا العام،سوف تكتمل 

غف بالنبان األصيل بالبحر شل فيفتي فاثومز مطبوعةجّسد نبان ورئيسها التنفيذي بالقول: "ت، رئيس بالمارك حايكفي هذه المناسبة، علّق 

 عاماً". 70سلّط الضوء على إلتزامنا الذي بدأناه مع إبتكار أول ساعة غطس عصرية قبل ا تكما أنه
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 الئحة المصّورين الذين نشروا أعمالهم في الكتاب حتى يومنا هذا

 إيرنيست بروكس الثاني

مورين شيملوك و بورت 

 جونز

 يودو كيفريغ

 هورنهيلموت 

 أموس ناشوم

 ماسا يوشيوداو

 دوغ بيرين

 نوربيرت بروبست

 كريس نيوبيرت

 كورت أمسلر

 رينهارت ديرشيرل

 ستيفان فرينك

 

 آرون ونغ

 فريد بويل

 إيثان دانيالز

 ويليام وينرام

 عمران أحمد

 لوران باليستا

 مارتن سترميسكا

 كيري ويلك

 مارك ستريكالند

 مايكل أو

 إيريك تشانغ

 مارك حايك

 

 أالن لو

 ميخايل سيمينوف

 ويرنير ثييل

 ستيف جونز

 فانسان تروشيه

 إيلين كيالرتس

 توني وو

 يولي كونز

 بيكي كايغان سكوت

 هارالد هويس

 توبايس فريدريك

 زينا هولوواي

 

 كريستيان فيزل

 أنوار باتجاين فلوريوك

 يوشي هيراتا

 غريغ لوكور

 أليكس ماسترد

 ايس وو

 هينلي سبايرز

 أوكتافيو أبورتو

 ديتمار دبليو فوكس

 تشاك ديفيس

 جايد هوكسبرجن

 جوناس دهم

 خورخي سيرفيرا هاوزر
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