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 لحمایة الحیاة في قاع المحیطات  Biopixelشركة و   تعاون استثنائي بین دار بالنبان
 

، على التزامھا باستكشاف وحمایة المحیطات.  1953، أول ساعة غواص حدیثة عام  Fifty Fathomsمنذ إطالق  حافظت دار بالنبان  
مؤسسة  مع  جدیدة  شراكة  عن  الفاخرة  الساعات  تصنیع  دار  أعلنت  التوجھ،  ھذا  مع     Biopixel Oceans   وتماشیاً 

واقتراح حلول تصلیح مبتكرة وتعزیز  . ویتمثل الھدف األساسي من ھذا التعاون، في دعم عملیات البحث العلمي،   Biopixelوشركة
 .الوعي لدى الناس، بضرورة الحفاظ على إحدى أھم الثروات الطبیعیة: الحید المرجاني العظیم

 

وساھمت دار بالنبان عبر التزامھا بمبادرة حمایة المحیطات، في تحقیق إنجازات ملموسة وممیزة لناحیة حمایة عالم األحیاء المائیة في 
ل السنوات الماضیة. وباإلضافة إلى منظومة الشراكات الحالیة في ھذا المجال، قررت دار تصنیع الساعات، التعاون مع قاع البحار خال

، الجھتین المتخصصتین في عملیات البحث واالستكشاف  Biopixelاألسترالیة وشركة اإلنتاج اإلعالمي   Biopixel Oceans مؤسسة
 .نین إلى زیادة الوعي العام بشأن ھشاشة المحیطاتالخاصة بأعماق البحار، حیث یھدف الكیا

بطریقتین: دعم جھود البحث العلمي للحیوانات البحریة الضخمة والتعرف على بعض األنواع بشكل  Biopixel أنشطة وتدعم بالنبان
م تركز على الشخصیات التي  مفصل، والتأثیر على القرارات ذات الصلة بالحفاظ على ھذه الكائنات البحریة؛ وإنتاج سلسلة من األفال

كرست حیاتھا لحمایة وإنقاذ الحید المرجاني العظیم. ویرتكز ھذا المشروع على العلوم والتكنولوجیا المبتكرة والممارسات المستدامة  
ایة الحیوانات  للمشاریع بما في ذلك استعادة الشعاب المرجانیة وإدارة الموائل وإعادة تأھیل الحیوانات وإجراء األبحاث المختصة بحم

ودار بالنبان والجامعات والسلطات   Biopixel الضخمة. ویتم تنفیذ ھذا المشروع متعدد التخصصات عبر جھود التعاون الوثیق بین
األسترالیة المختصة، فضالً عن المجتمعات المحلیة، والمالك التقلیدیون التي تجمعھا روابط ثقافیة متجذرة مع الحید المرجاني العظیم  

 .مر القرون على

، بقیادة عالما األحیاء البحریة ریتشارد فیتزباتریك والدكتور آدم بارنیت،  Biopixel Oceans وتھدف عملیات البحث العلمي لمؤسسة
إلى تحلیل حركة الحیوانات البحریة مثل أسماك القرش وأسماك شیطان البحر بین المناطق المحمیة والمناطق المھددة باالنقراض ودراسة  

مباشرة عبر    الحیوانات تتبع العدید من ھذه    في ھذا اإلطار الممكن  سلوك أسماك القرش واألنواع البحریة مع التفاعالت البشریة. ومن  
ً وفیفتي فاثوم   نبانبال قبة حركتھا خالل الحید المرجاني العظیم، ومن ضمنھا سمكتي قرش الحوت  اإلنترنت ومرا  بالدار ومجموعة  ، تیمنا

، لجمع بیانات ھامة عن سلوك الحركة والھجرات واستخدام الموائل  ، إطالق العدید من البعثات البحثیة2019الساعات. وتم منذ العام  
 ..األنواع المائیة على مر الوقتالمختلفة من قبل 

تمكن المھتمین من اكتشاف جمال النظم البیئیة  (8K) عالیةصوراً رائعة بدقة   Biopixel بالتوازي مع األنشطة البحثیة للمؤسسة، تنتج
البحریة وإدراك أھمیة الجھود الھادفة لحمایتھا. سیتم إنشاء كل حلقة من حلقات البرنامج، عبر عرض لقطات مذھلة تحت الماء، تروي  

 .2022قصة بحث علمي أو رائد. من المقرر إطالق المسلسل في الربع األخیر من عام 

، في بذل الجھود الھادفة للمساھمة في حمایة وضمان استمراریة الحید  Biopixelومجموعة   بالنبان الھدف من التعاون بینویتمثل  
 .المرجاني العظیم

 

 Biopixel و Biopixel Oceans مؤسسة

االستكشاف والتعلم الخاصة بتعزیز بتسھیل وإجراء البحوث العلمیة وتشكیل بعثات  Biopixel Oceans Foundation تقوم مؤسسة
الوعي لضرورة حمایة عالم األحیاء المائیة. وتعمل بالشراكة مع المؤسسات األكادیمیة الرائدة والمنظمات غیر الحكومیة المتنوعة، في  

وصور متمیزة حول  تمویل مشاریع حمایة العدید من الجزر والشعاب المرجانیة والبیئات البحریة المختلفة، وتوفیر معلومات علمیة  
تفید من  عالم تحت الماء للتأثیر على اتخاذ القرارات المرتبطة بحمایة الحیاة المائیة، وتعزیز الثقافة المرتبطة باألنواع المائیة التي ال تس

 .عملیات البحث الحالیة، باإلضافة إلى غرس الشغف بحمایة المحیطات لدى األجیال الشابة
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Biopixel   2013رالیة متخصصة في متابعة تطور الطبیعة وسلوك الحیوانات، وخاصة الحیاة المائیة. تأسست عام  ھي شركة أفالم أست  
من قبل ریتشارد فیتزباتریك وبیفان سالتري، بإلھام من شغف مشترك لالھتمام بقضایا التكنولوجیا والغوص والطبیعة والھواء الطلق.  

نز، واحدة من أكبر مرافق التصویر تحت الماء في العالم. وتتعاون الشركة مع  وتدیر الشركة بالتعاون مع جامعة جیمس كوك في كیر
 مجموعة من المؤسسات اإلعالمیة الرائدة عالمیاً مثل نتفلكس وبي بي سي وناشیونال جیوغرافیك وآرتي وقناة دیسكوفري.  

  www.biopixeloceans.orgرابط:

 

 (BOC)  التزام دار بالنبان بحمایة المحیطات 

أول   - Fifty Fathoms عاًما من تاریخ   70یعد استكشاف محیطات العالم والحفاظ علیھا أمًرا أساسیًا لبالنبان. طوال ما یقرب من  
والمدافعین عن البیئة الذین یعتزون بھذه  نسج الدار عالقات وثیقة مع المستكشفین والمصورین والعلماء    - ساعة غوص حدیثة في العالم  

 .الموارد الثمینة. وقد ألھمت ھذه الصالت الشركة المصنعة لدعم األنشطة والمبادرات المھمة المخصصة للمحیطات

ثات  في مبادرات وشراكات أوقیانوغرافیة مع مؤسسات رائدة ، مثل بع (BOC) في السنوات األخیرة ، استثمر التزام بالنبان للمحیطات
البحار البكر ، ومشروع لوران بالیستا في غومبیسا ، ومبادرة المحیطات العالمیة التي نظمتھا مجلة اإلیكونومیست ، والیوم العالمي  

 .للمحیطات ، الذي یتم تنظیمھ كل عام في مقر األمم المتحدة في نیویورك 

حتى اآلن، أدت كل ھذه األنشطة الداعمة الستكشاف المحیطات والحفاظ علیھا ، والتي تم القیام بھا بشغف كبیر من قبل بالنبان، إلى 
نتائج ملموسة، وقدمت مساھمة كبیرة في توسیع سطح المناطق البحریة المحمیة حول العالم، مع إضافة المزید أكثر من أربعة مالیین  

 .كیلومتر مربع
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