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باراكودا" فاذومز لساعة "فیفتي محدود إصدار مع الستینیات لنھایة بالزمن العودة

500 بـعدد 2019 لـعام "بـاراكـودا" طـراز وھـو السـتینیات أواخـر مـن الـغوص سـاعـات مـن طـرازاتـھا إحـدى إصـدار بـالنـبان تـعید
مـن نـتجت الـتي الـتقنیة االبـتكارات مـن حـد أقـصى إلـى یسـتفید أنـھ إال األصـلیة، الـنسخة بـخصائـص اإلصـدار ھـذا ویـحتفظ قـطعة.

الغوص. مجال في طویلة لفترة المستمرة بالنبان خبرة

الـعدیـدة الـمتطلبات تـلبي الـتي الـوحـیدة الـغوص سـاعـة ھـي كـانـت ،1953 فـي مـرة ألول فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـة انـطلقت عـندمـا
مـن الـعدیـد لـدى البشـریـة لـلضفادع الـقیاسـیة الـمعدات ضـمن أسـاسـي كـعنصر الـساعـة انـضمت مـا فسـرعـان الـمتخصصین. لـلغواصـین
الـماء، تـحت مـھماتـھم فـي فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـات اسـتخدام فـي األوائـل ھـم الـفرنسـیون كـان وقـد الـعالـم. فـي البحـریـة الـقوات أكـبر
تـم والـتي الـماضـي، الـقرن سـتینیات فـي الـفدرالـیة األلـمانـیة البحـریـة الـقوات ذلـك فـي بـما األخـرى، الـعسكریـة الـنخب ذلـك فـي وتـبعتھم
وإلـى وتـسویـقھا. الـتقنیة الـغوص مـعدات إنـتاج فـي الـمتخصصة "بـاراكـودا" شـركـة خـالل مـن فـاذومـز" "فـیفتي بـساعـات إمـدادھـا
مـؤشـرات سـماتـھ أبـرز مـن مـمیز، بـأسـلوب مـدنـیًا طـراًزا األلـمانـي الـسوق فـي الشـركـة طـرحـت لـلجیش، الـمخصصة الـساعـات جـانـب
عـالمـة عـند الـوضـوح شـدیـدة الـتاریـخ وشـاشـة األبـیض، بـالـلون الـمطلیة الـمشعة والـعقارب الـلون، مـزدوجـة الـشكل مسـتطیلة الـساعـة
ن$سيج) ش$كل ع$لى (س$وار "االسـتوائـي" الـنوع مـن مـطاطـي بـسوار السـلسلة ھـذه فـي الـساعـات بـعض ُجھـزت وقـد الـثالـثة. الـساعـة
الساعة. لمرتدي یوفرھا التي والراحة بمتانتھ تحدیًدا والمعروف الوقت ذلك في الغواصین بین كبیرة بدرجة استخدامھ شاع الذي

بھـذه تـمسكھا مـع السـتینیات أواخـر مـنذ الـطراز لھـذا الجـمالـیة الـقواعـد تـصور تـعید الجـدیـدة بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة إن
الـتجاریـة الـعالمـة مـن مـضیئة بـمادة مـطلیة واألبـیض األحـمر بـالـلونـین لـلساعـة كـبیرة مـؤشـرات عـلى األسـود الـمینا فـیحتوي الـقواعـد.
مـدھـونـة وھـي الـرصـاص، قـلم سـن شـكل األخـرى ھـي الـمضیئة الـعقارب وتـأخـذ الـقدیـم". "الـرادیـوم نـوع مـن لـومـینوفـا" "سـوبـر
دمـجت وقـد واضـحة. نـافـذة فـي الـمفضل لـمكانـھ عـاد فـقد األصـلي، الـطراز فـي ھـام عـنصر وھـو الـتاریـخ، أمـا األبـیض. بـالـورنـیش
األزرق الـیاقـوت مـن داخـلیة وحـلقة لـدیـھا، الـمعروفـة االتـجاه أحـادیـة الـخارجـیة الحـلقة مـع الـكالسـیكیة الـخصائـص ھـذه بـالنـبان
الـفوالذ مـن الجـدیـدة الـساعـة إطـار ویـأتـي .2003 فـي بـالنـبان عـنھ كـشفت ابـتكار وھـو للخـدوش، ومـضادة الـشكل مـقبَّبة فیر) (الـصَّ
فـي فـاذومـز" "فـیفتي لـساعـات مـخصَّص حجـم وھـو مـللیمتًرا، 40 وقـطره مـتر 300 حـتى لـلماء مـقاوم وھـو بـالـفرشـاة، الـمصقول
مـن كـالـعادة الـطراز ھـذا فـي الـریـاضـي االسـتخدام یـعفیھا ال والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 1151 بحـركـة الـساعـة وتـعمل المحـدودة. السـلسلة
الـعتیقة الـساعـات مـن بـعض إلـى إشـارة فـي غ، مـفرَّ نـابـض خـالل مـن الـمزدوجـان الـبرمـیالن ویُـدار المسـتوى. رفـیعة األخـیرة الـلمسات
الـثقل مـرونـة تـعزیـز عـلى الـحالـي، الـوقـت فـي مـعتادة غـیر أصـبحت والـتي الـسابـق، فـي الـھندسـة ھـذه عـملت وقـد المجـموعـة. فـي

المحتملة. الصدمات من الحركة حمایة أجل من المتأرجح

سـوار مـع الـساعـة تـأتـي حـیث الـمتطورة، والـتقنیة الـكالسـیكي الـتصمیم مـن األمـثل الـمزیـج بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة تـمثل
تحـظى أن سـاعـة 500 تـضم الـتي الـحصریـة السـلسلة ھـذه وتـضمن الـسابـقة. الـطرازات یـطابـق والـذي االسـتوائـي الـنوع مـن مـطاطـي

الدقیقة. المیكانیكیة األدوات محبي حتى أو بالتاریخ المھتمین أو الساعات جمع ھواة أو الخبرة ذوي الغواصین بإعجاب
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باراكودا" فاذومز لساعة "فیفتي محدود إصدار مع الستینیات لنھایة بالزمن العودة

500 بـعدد 2019 لـعام "بـاراكـودا" طـراز وھـو السـتینیات أواخـر مـن الـغوص سـاعـات مـن طـرازاتـھا إحـدى إصـدار بـالنـبان تـعید
مـن نـتجت الـتي الـتقنیة االبـتكارات مـن حـد أقـصى إلـى یسـتفید أنـھ إال األصـلیة، الـنسخة بـخصائـص اإلصـدار ھـذا ویـحتفظ قـطعة.

الغوص. مجال في طویلة لفترة المستمرة بالنبان خبرة

الـعدیـدة الـمتطلبات تـلبي الـتي الـوحـیدة الـغوص سـاعـة ھـي كـانـت ،1953 فـي مـرة ألول فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـة انـطلقت عـندمـا
مـن الـعدیـد لـدى البشـریـة لـلضفادع الـقیاسـیة الـمعدات ضـمن أسـاسـي كـعنصر الـساعـة انـضمت مـا فسـرعـان الـمتخصصین. لـلغواصـین
الـماء، تـحت مـھماتـھم فـي فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـات اسـتخدام فـي األوائـل ھـم الـفرنسـیون كـان وقـد الـعالـم. فـي البحـریـة الـقوات أكـبر
تـم والـتي الـماضـي، الـقرن سـتینیات فـي الـفدرالـیة األلـمانـیة البحـریـة الـقوات ذلـك فـي بـما األخـرى، الـعسكریـة الـنخب ذلـك فـي وتـبعتھم
وإلـى وتـسویـقھا. الـتقنیة الـغوص مـعدات إنـتاج فـي الـمتخصصة "بـاراكـودا" شـركـة خـالل مـن فـاذومـز" "فـیفتي بـساعـات إمـدادھـا
مـؤشـرات سـماتـھ أبـرز مـن مـمیز، بـأسـلوب مـدنـیًا طـراًزا األلـمانـي الـسوق فـي الشـركـة طـرحـت لـلجیش، الـمخصصة الـساعـات جـانـب
عـالمـة عـند الـوضـوح شـدیـدة الـتاریـخ وشـاشـة األبـیض، بـالـلون الـمطلیة الـمشعة والـعقارب الـلون، مـزدوجـة الـشكل مسـتطیلة الـساعـة
ن$سيج) ش$كل ع$لى (س$وار "االسـتوائـي" الـنوع مـن مـطاطـي بـسوار السـلسلة ھـذه فـي الـساعـات بـعض ُجھـزت وقـد الـثالـثة. الـساعـة
الساعة. لمرتدي یوفرھا التي والراحة بمتانتھ تحدیًدا والمعروف الوقت ذلك في الغواصین بین كبیرة بدرجة استخدامھ شاع الذي

بھـذه تـمسكھا مـع السـتینیات أواخـر مـنذ الـطراز لھـذا الجـمالـیة الـقواعـد تـصور تـعید الجـدیـدة بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة إن
الـتجاریـة الـعالمـة مـن مـضیئة بـمادة مـطلیة واألبـیض األحـمر بـالـلونـین لـلساعـة كـبیرة مـؤشـرات عـلى األسـود الـمینا فـیحتوي الـقواعـد.
مـدھـونـة وھـي الـرصـاص، قـلم سـن شـكل األخـرى ھـي الـمضیئة الـعقارب وتـأخـذ الـقدیـم". "الـرادیـوم نـوع مـن لـومـینوفـا" "سـوبـر
دمـجت وقـد واضـحة. نـافـذة فـي الـمفضل لـمكانـھ عـاد فـقد األصـلي، الـطراز فـي ھـام عـنصر وھـو الـتاریـخ، أمـا األبـیض. بـالـورنـیش
األزرق الـیاقـوت مـن داخـلیة وحـلقة لـدیـھا، الـمعروفـة االتـجاه أحـادیـة الـخارجـیة الحـلقة مـع الـكالسـیكیة الـخصائـص ھـذه بـالنـبان
الـفوالذ مـن الجـدیـدة الـساعـة إطـار ویـأتـي .2003 فـي بـالنـبان عـنھ كـشفت ابـتكار وھـو للخـدوش، ومـضادة الـشكل مـقبَّبة فیر) (الـصَّ
فـي فـاذومـز" "فـیفتي لـساعـات مـخصَّص حجـم وھـو مـللیمتًرا، 40 وقـطره مـتر 300 حـتى لـلماء مـقاوم وھـو بـالـفرشـاة، الـمصقول
مـن كـالـعادة الـطراز ھـذا فـي الـریـاضـي االسـتخدام یـعفیھا ال والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 1151 بحـركـة الـساعـة وتـعمل المحـدودة. السـلسلة
الـعتیقة الـساعـات مـن بـعض إلـى إشـارة فـي غ، مـفرَّ نـابـض خـالل مـن الـمزدوجـان الـبرمـیالن ویُـدار المسـتوى. رفـیعة األخـیرة الـلمسات
الـثقل مـرونـة تـعزیـز عـلى الـحالـي، الـوقـت فـي مـعتادة غـیر أصـبحت والـتي الـسابـق، فـي الـھندسـة ھـذه عـملت وقـد المجـموعـة. فـي

المحتملة. الصدمات من الحركة حمایة أجل من المتأرجح

سـوار مـع الـساعـة تـأتـي حـیث الـمتطورة، والـتقنیة الـكالسـیكي الـتصمیم مـن األمـثل الـمزیـج بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة تـمثل
تحـظى أن سـاعـة 500 تـضم الـتي الـحصریـة السـلسلة ھـذه وتـضمن الـسابـقة. الـطرازات یـطابـق والـذي االسـتوائـي الـنوع مـن مـطاطـي

الدقیقة. المیكانیكیة األدوات محبي حتى أو بالتاریخ المھتمین أو الساعات جمع ھواة أو الخبرة ذوي الغواصین بإعجاب
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باراكودا" فاذومز لساعة "فیفتي محدود إصدار مع الستینیات لنھایة بالزمن العودة

500 بـعدد 2019 لـعام "بـاراكـودا" طـراز وھـو السـتینیات أواخـر مـن الـغوص سـاعـات مـن طـرازاتـھا إحـدى إصـدار بـالنـبان تـعید
مـن نـتجت الـتي الـتقنیة االبـتكارات مـن حـد أقـصى إلـى یسـتفید أنـھ إال األصـلیة، الـنسخة بـخصائـص اإلصـدار ھـذا ویـحتفظ قـطعة.

الغوص.   مجال في طویلة لفترة المستمرة بالنبان خبرة

الـعدیـدة الـمتطلبات تـلبي الـتي الـوحـیدة الـغوص سـاعـة ھـي كـانـت ،1953 فـي مـرة ألول فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـة انـطلقت عـندمـا
مـن الـعدیـد لـدى البشـریـة لـلضفادع الـقیاسـیة الـمعدات ضـمن أسـاسـي كـعنصر الـساعـة انـضمت مـا فسـرعـان الـمتخصصین. لـلغواصـین
الـماء، تـحت مـھماتـھم فـي فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـات اسـتخدام فـي األوائـل ھـم الـفرنسـیون كـان وقـد الـعالـم. فـي البحـریـة الـقوات أكـبر
تـم والـتي الـماضـي، الـقرن سـتینیات فـي الـفدرالـیة األلـمانـیة البحـریـة الـقوات ذلـك فـي بـما األخـرى، الـعسكریـة الـنخب ذلـك فـي وتـبعتھم
وإلـى وتـسویـقھا. الـتقنیة الـغوص مـعدات إنـتاج فـي الـمتخصصة "بـاراكـودا" شـركـة خـالل مـن فـاذومـز" "فـیفتي بـساعـات إمـدادھـا
مـؤشـرات سـماتـھ أبـرز مـن مـمیز، بـأسـلوب مـدنـیًا طـراًزا األلـمانـي الـسوق فـي الشـركـة طـرحـت لـلجیش، الـمخصصة الـساعـات جـانـب
عـالمـة عـند الـوضـوح شـدیـدة الـتاریـخ وشـاشـة األبـیض، بـالـلون الـمطلیة الـمشعة والـعقارب الـلون، مـزدوجـة الـشكل مسـتطیلة الـساعـة
ن$سيج) ش$كل ع$لى (س$وار "االسـتوائـي" الـنوع مـن مـطاطـي بـسوار السـلسلة ھـذه فـي الـساعـات بـعض ُجھـزت وقـد الـثالـثة. الـساعـة
الساعة. لمرتدي یوفرھا التي والراحة بمتانتھ تحدیًدا والمعروف الوقت ذلك في الغواصین بین كبیرة بدرجة استخدامھ شاع الذي

بھـذه تـمسكھا مـع السـتینیات أواخـر مـنذ الـطراز لھـذا الجـمالـیة الـقواعـد تـصور تـعید الجـدیـدة بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة إن
الـتجاریـة الـعالمـة مـن مـضیئة بـمادة مـطلیة واألبـیض األحـمر بـالـلونـین لـلساعـة كـبیرة مـؤشـرات عـلى األسـود الـمینا فـیحتوي الـقواعـد.
مـدھـونـة وھـي الـرصـاص، قـلم سـن شـكل األخـرى ھـي الـمضیئة الـعقارب وتـأخـذ الـقدیـم". "الـرادیـوم نـوع مـن لـومـینوفـا" "سـوبـر
دمـجت وقـد واضـحة. نـافـذة فـي الـمفضل لـمكانـھ عـاد فـقد األصـلي، الـطراز فـي ھـام عـنصر وھـو الـتاریـخ، أمـا األبـیض. بـالـورنـیش
األزرق الـیاقـوت مـن داخـلیة وحـلقة لـدیـھا، الـمعروفـة االتـجاه أحـادیـة الـخارجـیة الحـلقة مـع الـكالسـیكیة الـخصائـص ھـذه بـالنـبان
الـفوالذ مـن الجـدیـدة الـساعـة إطـار ویـأتـي .2003 فـي بـالنـبان عـنھ كـشفت ابـتكار وھـو للخـدوش، ومـضادة الـشكل مـقبَّبة فیر) (الـصَّ
فـي فـاذومـز" "فـیفتي لـساعـات مـخصَّص حجـم وھـو مـللیمتًرا، 40 وقـطره مـتر 300 حـتى لـلماء مـقاوم وھـو بـالـفرشـاة، الـمصقول
مـن كـالـعادة الـطراز ھـذا فـي الـریـاضـي االسـتخدام یـعفیھا ال والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 1151 بحـركـة الـساعـة وتـعمل المحـدودة. السـلسلة
الـعتیقة الـساعـات مـن بـعض إلـى إشـارة فـي غ، مـفرَّ نـابـض خـالل مـن الـمزدوجـان الـبرمـیالن ویُـدار المسـتوى. رفـیعة األخـیرة الـلمسات
الـثقل مـرونـة تـعزیـز عـلى الـحالـي، الـوقـت فـي مـعتادة غـیر أصـبحت والـتي الـسابـق، فـي الـھندسـة ھـذه عـملت وقـد المجـموعـة. فـي

المحتملة. الصدمات من الحركة حمایة أجل من المتأرجح

سـوار مـع الـساعـة تـأتـي حـیث الـمتطورة، والـتقنیة الـكالسـیكي الـتصمیم مـن األمـثل الـمزیـج بـاراكـودا" فـاذومـز "فـیفتي سـاعـة تـمثل
تحـظى أن سـاعـة 500 تـضم الـتي الـحصریـة السـلسلة ھـذه وتـضمن الـسابـقة. الـطرازات یـطابـق والـذي االسـتوائـي الـنوع مـن مـطاطـي

الدقیقة. المیكانیكیة األدوات محبي حتى أو بالتاریخ المھتمین أو الساعات جمع ھواة أو الخبرة ذوي الغواصین بإعجاب
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باراكودا" فاذومز لساعة "فیفتي محدود إصدار مع الستینیات لنھایة بالزمن العودة

500 بـعدد 2019 لـعام "بـاراكـودا" طـراز وھـو السـتینیات أواخـر مـن الـغوص سـاعـات مـن طـرازاتـھا إحـدى إصـدار بـالنـبان تـعید
مـن نـتجت الـتي الـتقنیة االبـتكارات مـن حـد أقـصى إلـى یسـتفید أنـھ إال األصـلیة، الـنسخة بـخصائـص اإلصـدار ھـذا ویـحتفظ قـطعة.

الغوص. مجال في طویلة لفترة المستمرة بالنبان خبرة

الـعدیـدة الـمتطلبات تـلبي الـتي الـوحـیدة الـغوص سـاعـة ھـي كـانـت ،1953 فـي مـرة ألول فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـة انـطلقت عـندمـا
مـن الـعدیـد لـدى البشـریـة لـلضفادع الـقیاسـیة الـمعدات ضـمن أسـاسـي كـعنصر الـساعـة انـضمت مـا فسـرعـان الـمتخصصین. لـلغواصـین
الـماء، تـحت مـھماتـھم فـي فـاذومـز" "فـیفتي سـاعـات اسـتخدام فـي األوائـل ھـم الـفرنسـیون كـان وقـد الـعالـم. فـي البحـریـة الـقوات أكـبر
تـم والـتي الـماضـي، الـقرن سـتینیات فـي الـفدرالـیة األلـمانـیة البحـریـة الـقوات ذلـك فـي بـما األخـرى، الـعسكریـة الـنخب ذلـك فـي وتـبعتھم
وإلـى وتـسویـقھا. الـتقنیة الـغوص مـعدات إنـتاج فـي الـمتخصصة "بـاراكـودا" شـركـة خـالل مـن فـاذومـز" "فـیفتي بـساعـات إمـدادھـا
مـؤشـرات سـماتـھ أبـرز مـن مـمیز، بـأسـلوب مـدنـیًا طـراًزا األلـمانـي الـسوق فـي الشـركـة طـرحـت لـلجیش، الـمخصصة الـساعـات جـانـب
عـالمـة عـند الـوضـوح شـدیـدة الـتاریـخ وشـاشـة األبـیض، بـالـلون الـمطلیة الـمشعة والـعقارب الـلون، مـزدوجـة الـشكل مسـتطیلة الـساعـة
ن$سيج) ش$كل ع$لى (س$وار "االسـتوائـي" الـنوع مـن مـطاطـي بـسوار السـلسلة ھـذه فـي الـساعـات بـعض ُجھـزت وقـد الـثالـثة. الـساعـة
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مـدھـونـة وھـي الـرصـاص، قـلم سـن شـكل األخـرى ھـي الـمضیئة الـعقارب وتـأخـذ الـقدیـم". "الـرادیـوم نـوع مـن لـومـینوفـا" "سـوبـر
دمـجت وقـد واضـحة. نـافـذة فـي الـمفضل لـمكانـھ عـاد فـقد األصـلي، الـطراز فـي ھـام عـنصر وھـو الـتاریـخ، أمـا األبـیض. بـالـورنـیش
األزرق الـیاقـوت مـن داخـلیة وحـلقة لـدیـھا، الـمعروفـة االتـجاه أحـادیـة الـخارجـیة الحـلقة مـع الـكالسـیكیة الـخصائـص ھـذه بـالنـبان
الـفوالذ مـن الجـدیـدة الـساعـة إطـار ویـأتـي .2003 فـي بـالنـبان عـنھ كـشفت ابـتكار وھـو للخـدوش، ومـضادة الـشكل مـقبَّبة فیر) (الـصَّ

، وھـو مـقاوم لـلماء حـتى300  مـتر وقـطره40  مـللیمتًرا، وھـو حجـم مـخصَّص لـساعـات "فـیفتي فـاذومـز" فـي
مـن كـالـعادة الـطراز ھـذا فـي الـریـاضـي االسـتخدام یـعفیھا ال والـتي الـتدویـر، ذاتـیة 1151 بحـركـة الـساعـة وتـعمل المحـدودة. السـلسلة
الـعتیقة الـساعـات مـن بـعض إلـى إشـارة فـي غ، مـفرَّ نـابـض خـالل مـن الـمزدوجـان الـبرمـیالن ویُـدار المسـتوى. رفـیعة األخـیرة الـلمسات
الـثقل مـرونـة تـعزیـز عـلى الـحالـي، الـوقـت فـي مـعتادة غـیر أصـبحت والـتي الـسابـق، فـي الـھندسـة ھـذه عـملت وقـد المجـموعـة. فـي
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