


Fifty Fathoms الذكرى السنوية الـ70 إلطالق ساعات
الفصل األول: 

 تعترب مجموعة Fifty Fathoms امتدادا لرتاث غني يعود تاريخه إىل عام 1953، 

 .Fifty Fathoms عندما أطلقت دار بالنبان أول ساعة غواص من الطراز الحديث 

 بعد 50 عاماً من ظهور هذه الساعة األيقونية من عمق املحيطات، وتحديداً يف العام 2003، 

 احتفلت الدار بذكرى إطالق هذه املجموعة عرب كشف الستار عن إصدار محدود 

يتألف من 3 مجموعات كل منها تضم 50 ساعة، معيدة إحياء ساعات Fifty Fathoms يف العرص الحديث. 

 اآلن، وبعد مرور 70 عاماً عىل إطالق أول ساعة من هذه السلسلة و20 عاماً عىل كشف الستار عن ساعة الذكرى 

 السنوية العرصية، تبدأ بالنبان عاماً من االحتفاالت بطراز جديد ومخصص. وتتميز الساعات 

 الجديدة بقطر حرصي قياس 42 ملم، حيث سيتم إطالقها يف 3 مجموعات تتضمن كل منها 70 قطعة، 

وستكون متاحة للطلب املسبق عىل موقع دار بالنبان، ابتداء من شهر يناير 2023. 



قبــل عشــرين عامــًا، اكتشــف مــارك حايــك، الرئيــس التنفيــذي المعيــن 
حديثــًا لــدار بالنبــان ســاعات Fifty Fathoms المنســية فــي أرشــيف 
العالمــة. كان حايــك شــغوفًا بهوايــة الغــوص منــذ شــبابه، مــا أدى 
ــدة  ــى انبهــاره بهــذه الســاعة االســتثنائية مقــررًا منحهــا فرصــة جدي إل
للحيــاة. واعتبــرت هــذه المبــادرة بمثابــة اإلنجــاز األول الــذي حققــه منــذ 

تعيينــه فــي منصبــه الجديــد بالــدار. 

تركيــز بالنبــان بشــكل حصــري تقريبــًا علــى تصنيــع الســاعات  ومــع 
الكالســيكية، كان مــن الضــروري أواًل “جــس النبــض” لمعرفــة ردود 
فعــل وآراء العمــالء علــى إطــالق هــذا النمــوذج الرياضــي. وبنــاء علــى 
ذلــك، شــهد العــام 2003 إطــالق أول نســخة عصريــة مــن ســاعات 
 Fifty الــدار، احتفــااًل بالذكــرى الخمســين لظهــور النمــوذج األول لســاعة
50 ســاعة  مــن  ثــالث مجموعــات  بإصــدار محــدود ضــم   ،Fathoms

ــكل منهــا.  فقــط ل

وجســد نمــوذج الذكــرى الســنوية الرمــوز الجماليــة لســاعة عــام 1953 
أثنــاء انتقالهــا للقــرن 21. وحافــظ المينــا األســود، الــذي يحمــل أرقامــًا 
ومؤشــرات متميــزة بحجمهــا الكبيــر، علــى شــخصية الســاعة األصليــة 
التــي كان مــن الممكــن التعــرف عليهــا فــورًا، باإلضافــة إلــى ضمــان 

إرثهــا كأداة ضبــط الوقــت المخصصــة لرياضــة الغــوص. 

وتــم تطويــر النمــوذج األلفــي المخصــص لالحتفــاء بالذكــرى الســنوية 
علــى نحــو ملحــوظ: حيــث باتــت علبــة الســاعة مقاومــة للمــاء حتــى 
عمــق 300 متــر، مقارنــة بـــ50 ذراعــًا أو مــا يعــادل 91 متــرًا فــي النمــوذج 
يمنحهــا  مــزدوج  ببرميــل  المــلء  ذاتيــة  حركتهــا  وجهــزت  األصلــي. 
احتياطــي طاقــة لمــدة أربعــة أيــام. ومــن الميــزات الفريــدة التــي تألــق 
بهــا النمــوذج الجديــد، اســتبدال اإلطــار المرصــع بمــادة اإليبوكســي 
ــر المقبــب والمقــاوم للخــدش.  خــالل الخمســينات، بطبقــة مــن الزفي



©
 S

im
on

 P
ie

rc
e

©
 S

im
on

 P
ie

rc
e

وشــجع النجــاح االســتثنائي لإلصــدار االحتفالــي بالنبــان علــى تضميــن 
ــم يقــف طمــوح  نمــاذج Fifty Fathoms فــي مجموعــات ســاعاتها. ول
مــارك حايــك عنــد هــذا الحــد، حيــث كان مؤمنــًا بــأن القيامــة الحقيقيــة 
لهــذا الطــراز تكتمــل بتكريــم الســيد جــان جــاك فيختــر، تقديــرًا لجهــوده 
التــي ســاهمت فــي حمايــة المحيطــات والدعــوة الستكشــافها عبــر 

 .Fifty Fathoms إطــالق مجموعــة

ــان  ــادرة للحفــاظ علــى المحيطــات مــن بالنب وهكــذا تــم إنشــاء أول مب
بالتعــاون مــع PADI، أكبــر منظمــة تدريــب علــى الغــوص فــي العالــم. 

 Fifty إطــالق ســاعات  علــى  الـــ70  بالذكــرى  االحتفــاالت  وستســتمر 
Fathoms لمــدة عــام كامــل، نظــرًا لدورهــا فــي صياغــة معاييــر ســاعات 
الغــوص، حيــث تطلــق الــدار ســاعة جديــدة كليــًا تحاكــي طــراز “النهضــة” 
الــذي تــم إطالقــه عــام 2003. وســيتم إطــالق النمــاذج الجديــدة أيضــًا 
فــي ثــالث سالســل، تضــم كل واحــدة منهــا 70 ســاعة هــذه المــرة. 
وســتخصص كل سلســلة مــن السالســل لمنطقــة محــددة مــن العالــم 
تشــمل األولــى قــارة أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا، بينمــا تضــم 
علــى  الثالثــة  وتقتصــر  الهــادئ،  المحيــط  ودول  آســيا  قــارة  الثانيــة 
األمريكتيــن - وتحمــل رقمــًا مــن I إلــى III علــى المينــا األســود بتصميــم 
أشــعة الشــمس، والمتميــز بعقــارب كالســيكية مضيئــة ومؤشــرات 

بنمــوذج البلــوك. 

االتجــاه  أحــادي  اإلطــار  يعلوهــا  التــي  الســاعة،  علبــة  تصنيــع  وتــم 
الشــهير بترصيعــات الزفيــر المقبــب، مــن الفــوالذ المصقــول قيــاس 
ــم  ــم يت ــث ل ــًا لهــذا اإلصــدار، حي ــر هــذا القطــر حصري ــم. ويعتب 42 مل
تصنيــع أي مــن ســاعات Fifty Fathoms العصريــة بهــذا الحجــم مــن 
حيــن  فــي  ملــم،   45 العاديــة  الطــرازات  قيــاس  يبلــغ  حيــث  قبــل، 
يحتــوي اإلصــدار المحــدود المعتــاد مــن هــذه النمــاذج، علــى علبــة 

40 ملــم.  قيــاس 



وتحتفــي بالنبــان عبــر اختيــار قطــر جديــد قيــاس 42 ملــم بطــراز 1953، 
 Fifty Fathoms ملبيــة فــي الوقــت ذاتــه متطلبــات محبــي ســاعات
ــار 1315 منقطــع النظيــر  الحريصيــن علــى االســتمتاع بجميــع مزايــا عي
بتنســيق مركــزي. وتشــتهر هــذه الحركــة ذاتيــة المــلء بقدرتهــا الفائقــة، 
عــام  افتتاحــه  الــدار منــذ  تعتبــر عنصــرًا أساســيًا فــي مصنــع  حيــث 
الحركــة  توفــر  األســطوانات،  ثالثيــة  بنيتهــا  إلــى  واســتنادا   .2007
احتياطــي طاقــة لمــدة خمســة أيــام لضمــان الراحــة المثلــى لمرتديهــا. 

ويضمــن نابــض التــوازن المصنــوع مــن الســيليكون مقاومــة المجاالت 
المغناطيســية، األمــر الــذي يعتبــر أساســيًا فــي عالــم الغــوص. وتــم 
ضمــان مقاومــة أول نمــوذج مــن ســاعات Fifty Fathoms للمجــاالت 
المغناطيســية عبــر تزويدهــا بســتار حديــدي ناعــم يحتضــن مكونــات 
ــي  ــذ حوال ــر اســتخدام الســيليكون من ــان عب ــة. واســتطاعت بالنب الحرك
مرتــدي  وتمكيــن  الحديــدي  العائــق  هــذا  مــن  التخلــص  عامــًا،   15
الســاعات الغواصيــن مــن االســتمتاع برؤيــة األعمــال المعقــدة للحركــة، 

ــدار.  والتــي تشــهد تفاصيلهــا علــى رقــي ســاعات ال

تــم تصنيــع مذبــذب الــوزن المخصــص لإلصــدار االحتفالــي بالذكــرى 
 ،”Fifty Fathoms 70th“ بشــعار  زود  كمــا  البالتيــن  مــن  الســنوية 
واختيــر هــذا المعــدن نظــرًا لرمزيتــه المجســدة لألبديــة، حيــث يعتبــر 
وتســتمر  سويســرا.  فــي  الـــ70  الزوجيــة  للذكــرى  اليوبيلــي  الرمــز 
النمــاذج الجديــدة بتكريــم أول ســاعة مــن طــراز Fifty Fathoms، عبــر 
تصميــم مذبــذب الــوزن مــع فتحــة، تعتبــر بمثابــة ابتــكار تقنــي اســتخدم 
فــي طــرازات الخمســينات لتعزيــز ليونــة الــدوار وتحســين مقاومتــه 

للصدمــات. 

 Fifty زودت ســاعة الذكــرى الســنوية األولــى لعــام 2023 مــن طــراز
Fathoms مقــاس 42 ملــم بحــزام أســود مــن الناتــو YTT+. وتكمــن 
خصوصيــة هــذا النــوع مــن أحزمــة الناتــو فــي كونهــا مصنوعــة مــن 
خيــوط معــاد تدويرهــا بنســبة ٪100 وقابلــة إلعــادة التدويــر مــن شــباك 
الصيــد المســتخرجة مــن البحــر أو المحيطــات - وهــي مبــادرة مســتدامة 
ســيتم توســيعها لتشــمل جميــع أحزمــة بالنبان المصنوعة بطــراز الناتو. 

لمناطــق  70 ســاعة  مــن  المكونــة  الثــالث  المجموعــات  ســتخصص 
أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا، وآســيا ودول المحيــط الهــادئ، 
واألمريكتيــن علــى التوالــي، وســتكون متاحــة حصريــًا للطلــب المســبق 
ــر 2023.  ــداء مــن شــهر يناي ــان اإللكترونــي، ابت علــى موقــع دار بالنب



ــا  ــة. ابتكره ــوص عرصيّ ــاعة غ ــي أول س ــنة 1953، وه ــالق Fifty Fathoms س ــم إط ت
ــم اختيارهــا كأداة  ــة، وقــد ت ــات االستكشــاف تحــت املائيّ ــًة الحتياجــات عمليّ غــواٍص تلبي
احرتافيــة لضبــط الوقــت مــن قبــل رواد الغطــس ونخبــة الفيالــق البحريــة يف شــتّى أنحــاء 
ــا  ــتغناء عنه ــن االس ــن للغواص ــاعة Fifty Fathoms أداة ال ميك ــت س ــد أضح ــامل. لق الع
ــوي  ــا الق ــاه وتاجه ــا للمي ــل مقاومته ــك بفض ــاء، وذل ــت امل ــم تح ــم مبهامه ــالل قيامه خ
ــة  ــن مبــؤرّّشات ُمضيئ ــة والقــرص الّداكــن املتباي ــة الذاتي ــة التعبئ ذو الغــزل املــزدوج وحرك

ــيّة. ــادة للمغناطيس ــة املض ــاه والحامي ــة االتج ــدّوارة أحاديّ ــواف ال والح

ــا  ــت منه ــي جعل ــية الت ــا الرئيس ــالل خصائصه ــن خ ــاعة Fifty Fathoms، م ــل س تواص
ســاعة الغــوص النموذجيــة، تحديــد هويـّـة نظرياتهــا مــن حافظــات الزّمــن يف قطــاع صناعــة 

الســاعات يرّمتــه. تُعتــرُب منــاذج Fifty Fathoms املعــارصة شــاهدة عــىل املــايض ومتطلّعــة 
ــام  ــا. ك ــا وموثوقيّته ــة مبتانته ــة معروف ــة عرصيّ ــات حرك ــّم أليّ ــي تض ــتقبل، وه ــو املس نح
تقــّدم العديــد مــن االبتــكارات التقنيــة املنبثقــة عــن الخــربة الطويلــة التــي اكتســبتها عالمــة 
ــة املتّصلــة بذلــك.  Blancpain يف مجــاالت الغــوص ومخاطــر الغطــس واألمــور الرضوريّ

لعبــت Fifty Fathoms دوًرا أساســيًا يف تطويــر الغــوص واكتشــاف عــامل املحيطــات. وقــّد 
مّكنــت عالمــة Blancpain مــن إقامــة روابــط وثيقــة مــع الفاعلــن يف مجــال املحيطــات، 
وهــو مجتمــع تــم تعزيــزه بشــكل مســتمّر عــىل مــدار الســبعن عاًمــا املاضيــة. لقــد مثّلــت 
ــاظ عــىل  ــا بالحف ــة Blancpain بشــأن التزامه ــزًا لعالم ــة Fifty Fathoms حاف مجموع

املحيطــات.

Fifty Fathoms معلومات حول


