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Blancpain – Fifty Fathoms collection          Documentary film 

 

 دار بالنبان تطلق فيلم وثائقي طويل

" Fifty Fathoms -  هذه الساعات"    مبتكريالتاريخ برواية 

 

هذه الساعات".  ويروي الفيلم،  مبتكريالتاريخ برواية  - Fifty Fathoms وثائقي طويل "بالنبان إطالق فيلم أعلنت دار 

االستثنائية بيتر كويوت، والحائز على جائزة إيمي، أهم األحداث التي واكبت ابتكار هذه الساعة  الممثل والروائي األميركي بصوت

، OBEمالوبي وتطورها على مدى سبعة عقود، عبر مقابالت تظهر ألول مرة مع مخترعها جان جاك فيشر؛ وروبرت "بوب" 

مارك حايك، الرئيس  كساعة الغوص المعتمدة؛ و Fifty Fathoms الذي أشرف على عملية اعتماد البحرية الفرنسية لساعة

 .األيقونية Fifty Fathomsساعة والمدير التنفيذي لدار بالنبان، الذي أعاد إحياء 

 

غواص  -، جان جاك فيشر آنذاك لدار بالنبانمن قبل الرئيس التنفيذي المشارك  1952عام  Fifty Fathoms تصميم ساعةتم 

شغوف اعتمد على تجاربه الشخصية تحت الماء. وقد اعتبرت الساعة الجديدة أيقونية نظراً لميزاتها وتصميماتها الرائدة، والتي 

 .تطاعت عبر استشراف المستقبل تحديد معايير ساعات الغوص لعالم الساعات بأكمله منذ ذلك الحيناس

عيد الغطاس لجان جاك ، والمتعلقة ب Fifty Fathomsويتميز الفيلم بمجموعة متنوعة من الحكايات المقتبسة من التاريخ الغني لـ

أداة  يدرك أهمية تطويردما فقد مسار الوقت ونفد الهواء، ما جعله فيشر، إثر صعود طارئ خالل إحدى مغامراته تحت الماء، عن

، فيشر ختراعات الرئيسية الحاصلة جميعها على براءة اختراع، والتي طورهااالموثوقة لضبط الوقت للغطاسين تحت الماء؛ 

اإللهام خلف تسمية اسم ويسلط الضوء على بالنبان؛  في الساعات الكالسيكية صناع الساعات الرئيسيين من قسميرويها أحد 

Fifty Fathoms   والمقتبس من مأخوذ من عمل المسرحي ،The Tempest   من تأليف شكسبير؛ مرحلة برنامج االختبار

الشهيرة  MIL-SPEC كساعة غوص وظهور ساعة Fifty Fathoms متعدد السنوات للبحرية األمريكية التي أدت إلى اختيار

 وغيرها من القصص المميزة .؛  "BUND No Rad" رواية البحرية األلمانية وتفاصيلذه الساعة، وقد شهدت ه؛ 

الفيلم الوثائقي نتاج سنوات طويلة من البحث، شهدت العشرات من المقابالت مع الالعبين الرئيسيين عبر تاريخ هذه الساعة، ويأتي 

عت عنها السرية اآلن من برنامج االختبار للبحرية األمريكية. واالطالع على أرشيف دار بالنبان، والحصول على سجالت رف

 ومشاريع Pristine Seas  Geographic's National  على صعيد آخر، يقدم الفيلم لقطات حصرية من كل من رحالت

Laurent Ballesta فيGombessa بالنبان، كجزء من التزامها بحماية المحيطات.  ، وكالهما بدعم من 

 يتكون الفيلم الوثائقي من جزئين ، وهو متاح للعرض على صفحة مخصصة عبر موقع بالنبان    
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