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الفرنسیة البشریة الضفادع بفرقة تشید الجدیدة Fifty Fathoms ساعة

الـضفادع فـرقـة مـؤسسـي مـع األصـیل بـتعاونـھا والـمدنـیة الـعسكریـة الـغوص سـاعـات تـطویـر فـي الـرائـدة بـالنـبان دار تشـید
بـإصـدار الـمطروحـة Fifty Fathoms سـاعـة عـن الـتراث ھـذا مـن إلـھامـھ یسـتقي الـذي الـمصنّع ویـكشف الـفرنسـیة. البشـریـة

الفرنسیین. العسكریین الغواصین إلى توحي برموز منقوشة قطعة 300 من یتألف محدود

لـلوقـت قـیاس أداة عـلى بـالـعمل بـدأ بـالنـكین، دار ،1950 عـام فـي مـتمیّز، غـّواص نـفسھ ھـو فیشـر، جـاك جـان تـرأس عـندمـا
نـموذًجـا. تـشّكل آنـذاك سـاعـة أي وجـود لـعدم كـبیرا تحـدیـا یـعد مـا الـماء، تـحت مـغامـراتـھ فـي لـمرافـقتھ مـصّممة وقـویـة مـوثـوقـة
لـریـاضـة خـّصیصا مـصّممة سـاعـة فـي تـجتمع أن یـجب الـتي األسـاسـیة الـمواصـفات وتـطویـر لتحـدیـد الـخاصـة بـتجاربـھ فـاسـترشـد
لـلماء، مـثالـیة وُمـقاوَمـة أوتـومـاتـیكیة وحـركـة مـثبت دّوار وقـرص داكـن مـیناء مـع مـتناقـضة مـضیئة ومـؤشـرات عـقارب الـغوص:

للمغناطیسیة.   مقاومة علبة عن فضال

كـلود لـلسفینة والـمالزم مـالـوبـییھ "بـوب" روبـرت الـكابـتن الـفرنسـیة، الـجیوش فـي البشـریـة الـضفادع فـرقـة مـؤّسـسا بـدأ وبـالـتزامـن،
أن شـأنـھا مـن سـاعـة إیـجاد عـلى الـضابـطان عـزم الـماء. تـحت مـھامـھم مـع تـتكیف سـاعـة عـن 1952 عـام فـي الـبحث ریـفود،
االخـتبارات كـانـت لـھا. االمـتثال عـلیھا یـجب محـددة لـمعایـیر قـائـمة مـًعا ووضـعا الـغّواصـین مـعدات مـن عـنھ غـنى ال جـزًءا تـصبح
غـیر والـموانـئ جـّدا صـغیرة الـساعـات كـانـت إذ حـاسـمة، غـیر الـفرنسـیة الـعالمـات مـن لـلماء" "الـمقاومـة الـساعـات مـع األولـى
لـلساعـات جـدیـًدا مـودیـالً یـختبر سـویسـریـة سـاعـات شـركـة مـدیـر أن عـلمھما إلـى وصـل ثـم لـلماء. مـقاومـة غـیر والـعلب مـقروءة

فیشر. جاك جان مع فتواصال فرنسا، جنوب في غوصھ أثناء

اجـتازت اخـتبارھـا. بـوسـعھم والـتي مـعایـیرھـم جـمیع تـلبي بـأداة الـفرنسـیین تـزویـد عـلى قـادرة بـالنـكین أصـبحت ،1953 عـام فـي
لـلقوات ثـّم الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع فـرقـة لـمعدات األسـاسـیة الـمكّونـات مـن واحـدة وغـدت االخـتبارات جـمیع بـبراعـة الـساعـة

.Fifty Fathoms اسم الفریدة الساعة ھذه العالم. تحمل أنحاء جمیع عبر األخرى البحریة

خـاص إصـدار عـن الـكشف الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع وحـدة مـؤسسـي مـع الـوثـیق بـتعاونـھا مـنھا إشـادة فـي بـالنـبان، أرادت
فـي یـتمثل والـذي البشـریـة الـضفادع بـرمـز الجـدیـد مـودیـلھ مـن الـسفلي الجـزء الـمصنّع خـتم وھـكذا، .Fifty Fathoms لـساعـة
عـلى أّمـا الـمظالت. وجـنود الـماء تـحت الـعالـم إلـى یـرمـزان مـجنحْین بحـر فـرسـْي یـحتضنھا بـالـبحارة خـاصـة مـركـزیـة مـرسـاة
یـبلغ جـزئـي ضـغط عـند سـاَمـا األكـسجین یـصبح .7 الـرقـم وھـو أال خـفي، بـشكل ثـان رمـز فیظھـر الـساعـة، مـن األمـامـي الـجانـب
7 الـنقي األكـسجین یـتنفسون الـذیـن الـعسكریـین الـغواصـین إلـى یـصل أن یـمكن الـذي لـلعمق األقـصى الحـد یـبلغ بـینما بـار، 1.7

البیئة. ھذه في للحظ جالبا أصبح رقم وھو أمتار،

األوتـومـاتـیكیة الحـركـة بـفضل والـموثـوقـیة الـمتانـة سـالـفھ، لـسمعة وفـاًء ،« Nageurs de combat » الـخاص اإلصـدار یـضمن
مـثبتة بـرامـیل ثـالثـة وتـوفـر الـمغناطیسـیة یـقاوم السـیلیكون مـن شـعري ونـابـض الـتقویـم بـنافـذة الـساعـة ھـذه زّودت كـما .1315
30 حـتى الـماء وتـقاوم مـم 45 بـقطر فـتتمیّز الـساتـانـیة، الـفوالذیـة الـعلبة أّمـا أیـام. خـمسة لـمدة طـاقـة احـتیاطـي سـلسلة شـكل عـلى

متر). 300 باًرا (حوالي

غـیر األسـود الـمیناء مـع « Nageurs de combat » سـاعـة ومـؤشـرات عـقارب تـتبایـن األصـلي، الـمودیـل غـرار عـلى
بـإضـافـة وتـتمیّز ھـذا الخـمسینیات. فـي الـمصّممة لـبالنـبان الـعسكریـة الـغوص سـاعـات جـیل الـھندسـیة أشـكالـھا وتسـتحضر الـالمـع.
الـتقلیدیـة الـمثلثیة الـعالمـة تسـتأنـف الـعتیقة، الـروح وبـنفس الـقدیـمة. الـساعـات فـي كـما األبـیض، بـالـلون الـعقارب طـلیت إذ خـفیة،
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الفرنسیة البشریة الضفادع بفرقة تشید الجدیدة Fifty Fathoms ساعة

الـضفادع فـرقـة مـؤسسـي مـع األصـیل بـتعاونـھا والـمدنـیة الـعسكریـة الـغوص سـاعـات تـطویـر فـي الـرائـدة بـالنـبان دار تشـید
بـإصـدار الـمطروحـة Fifty Fathoms سـاعـة عـن الـتراث ھـذا مـن إلـھامـھ یسـتقي الـذي الـمصنّع ویـكشف الـفرنسـیة. البشـریـة

الفرنسیین. العسكریین الغواصین إلى توحي برموز منقوشة قطعة 300 من یتألف محدود

لـلوقـت قـیاس أداة عـلى بـالـعمل بـدأ بـالنـكین، دار ،1950 عـام فـي مـتمیّز، غـّواص نـفسھ ھـو فیشـر، جـاك جـان تـرأس عـندمـا
نـموذًجـا. تـشّكل آنـذاك سـاعـة أي وجـود لـعدم كـبیرا تحـدیـا یـعد مـا الـماء، تـحت مـغامـراتـھ فـي لـمرافـقتھ مـصّممة وقـویـة مـوثـوقـة
لـریـاضـة خـّصیصا مـصّممة سـاعـة فـي تـجتمع أن یـجب الـتي األسـاسـیة الـمواصـفات وتـطویـر لتحـدیـد الـخاصـة بـتجاربـھ فـاسـترشـد
لـلماء، مـثالـیة وُمـقاوَمـة أوتـومـاتـیكیة وحـركـة مـثبت دّوار وقـرص داكـن مـیناء مـع مـتناقـضة مـضیئة ومـؤشـرات عـقارب الـغوص:

للمغناطیسیة.   مقاومة علبة عن فضال

كـلود لـلسفینة والـمالزم مـالـوبـییھ "بـوب" روبـرت الـكابـتن الـفرنسـیة، الـجیوش فـي البشـریـة الـضفادع فـرقـة مـؤّسـسا بـدأ وبـالـتزامـن،
أن شـأنـھا مـن سـاعـة إیـجاد عـلى الـضابـطان عـزم الـماء. تـحت مـھامـھم مـع تـتكیف سـاعـة عـن 1952 عـام فـي الـبحث ریـفود،
االخـتبارات كـانـت لـھا. االمـتثال عـلیھا یـجب محـددة لـمعایـیر قـائـمة مـًعا ووضـعا الـغّواصـین مـعدات مـن عـنھ غـنى ال جـزًءا تـصبح
غـیر والـموانـئ جـّدا صـغیرة الـساعـات كـانـت إذ حـاسـمة، غـیر الـفرنسـیة الـعالمـات مـن لـلماء" "الـمقاومـة الـساعـات مـع األولـى
لـلساعـات جـدیـًدا مـودیـالً یـختبر سـویسـریـة سـاعـات شـركـة مـدیـر أن عـلمھما إلـى وصـل ثـم لـلماء. مـقاومـة غـیر والـعلب مـقروءة

فیشر. جاك جان مع فتواصال فرنسا، جنوب في غوصھ أثناء

اجـتازت اخـتبارھـا. بـوسـعھم والـتي مـعایـیرھـم جـمیع تـلبي بـأداة الـفرنسـیین تـزویـد عـلى قـادرة بـالنـكین أصـبحت ،1953 عـام فـي
لـلقوات ثـّم الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع فـرقـة لـمعدات األسـاسـیة الـمكّونـات مـن واحـدة وغـدت االخـتبارات جـمیع بـبراعـة الـساعـة

.Fifty Fathoms اسم الفریدة الساعة ھذه العالم. تحمل أنحاء جمیع عبر األخرى البحریة

خـاص إصـدار عـن الـكشف الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع وحـدة مـؤسسـي مـع الـوثـیق بـتعاونـھا مـنھا إشـادة فـي بـالنـبان، أرادت
فـي یـتمثل والـذي البشـریـة الـضفادع بـرمـز الجـدیـد مـودیـلھ مـن الـسفلي الجـزء الـمصنّع خـتم وھـكذا، .Fifty Fathoms لـساعـة
عـلى أّمـا الـمظالت. وجـنود الـماء تـحت الـعالـم إلـى یـرمـزان مـجنحْین بحـر فـرسـْي یـحتضنھا بـالـبحارة خـاصـة مـركـزیـة مـرسـاة
یـبلغ جـزئـي ضـغط عـند سـاَمـا األكـسجین یـصبح .7 الـرقـم وھـو أال خـفي، بـشكل ثـان رمـز فیظھـر الـساعـة، مـن األمـامـي الـجانـب
7 الـنقي األكـسجین یـتنفسون الـذیـن الـعسكریـین الـغواصـین إلـى یـصل أن یـمكن الـذي لـلعمق األقـصى الحـد یـبلغ بـینما بـار، 1.7

البیئة. ھذه في للحظ جالبا أصبح رقم وھو أمتار،

األوتـومـاتـیكیة الحـركـة بـفضل والـموثـوقـیة الـمتانـة سـالـفھ، لـسمعة وفـاًء ،« Nageurs de combat » الـخاص اإلصـدار یـضمن
مـثبتة بـرامـیل ثـالثـة وتـوفـر الـمغناطیسـیة یـقاوم السـیلیكون مـن شـعري ونـابـض الـتقویـم بـنافـذة الـساعـة ھـذه زّودت كـما .1315
30 حـتى الـماء وتـقاوم مـم 45 بـقطر فـتتمیّز الـساتـانـیة، الـفوالذیـة الـعلبة أّمـا أیـام. خـمسة لـمدة طـاقـة احـتیاطـي سـلسلة شـكل عـلى

متر). 300 باًرا (حوالي

غـیر األسـود الـمیناء مـع « Nageurs de combat » سـاعـة ومـؤشـرات عـقارب تـتبایـن األصـلي، الـمودیـل غـرار عـلى
بـإضـافـة وتـتمیّز ھـذا الخـمسینیات. فـي الـمصّممة لـبالنـبان الـعسكریـة الـغوص سـاعـات جـیل الـھندسـیة أشـكالـھا وتسـتحضر الـالمـع.
الـتقلیدیـة الـمثلثیة الـعالمـة تسـتأنـف الـعتیقة، الـروح وبـنفس الـقدیـمة. الـساعـات فـي كـما األبـیض، بـالـلون الـعقارب طـلیت إذ خـفیة،
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الفرنسیة البشریة الضفادع بفرقة تشید الجدیدة Fifty Fathoms ساعة

الـضفادع فـرقـة مـؤسسـي مـع األصـیل بـتعاونـھا والـمدنـیة الـعسكریـة الـغوص سـاعـات تـطویـر فـي الـرائـدة بـالنـبان دار تشـید
بـإصـدار الـمطروحـة Fifty Fathoms سـاعـة عـن الـتراث ھـذا مـن إلـھامـھ یسـتقي الـذي الـمصنّع ویـكشف الـفرنسـیة. البشـریـة

الفرنسیین. العسكریین الغواصین إلى توحي برموز منقوشة قطعة 300 من یتألف محدود

لـلوقـت قـیاس أداة عـلى بـالـعمل بـدأ بـالنـكین، دار ،1950 عـام فـي مـتمیّز، غـّواص نـفسھ ھـو فیشـر، جـاك جـان تـرأس عـندمـا
نـموذًجـا. تـشّكل آنـذاك سـاعـة أي وجـود لـعدم كـبیرا تحـدیـا یـعد مـا الـماء، تـحت مـغامـراتـھ فـي لـمرافـقتھ مـصّممة وقـویـة مـوثـوقـة
لـریـاضـة خـّصیصا مـصّممة سـاعـة فـي تـجتمع أن یـجب الـتي األسـاسـیة الـمواصـفات وتـطویـر لتحـدیـد الـخاصـة بـتجاربـھ فـاسـترشـد
لـلماء، مـثالـیة وُمـقاوَمـة أوتـومـاتـیكیة وحـركـة مـثبت دّوار وقـرص داكـن مـیناء مـع مـتناقـضة مـضیئة ومـؤشـرات عـقارب الـغوص:

للمغناطیسیة.   مقاومة علبة عن فضال

كـلود لـلسفینة والـمالزم مـالـوبـییھ "بـوب" روبـرت الـكابـتن الـفرنسـیة، الـجیوش فـي البشـریـة الـضفادع فـرقـة مـؤّسـسا بـدأ وبـالـتزامـن،
أن شـأنـھا مـن سـاعـة إیـجاد عـلى الـضابـطان عـزم الـماء. تـحت مـھامـھم مـع تـتكیف سـاعـة عـن 1952 عـام فـي الـبحث ریـفود،
االخـتبارات كـانـت لـھا. االمـتثال عـلیھا یـجب محـددة لـمعایـیر قـائـمة مـًعا ووضـعا الـغّواصـین مـعدات مـن عـنھ غـنى ال جـزًءا تـصبح
غـیر والـموانـئ جـّدا صـغیرة الـساعـات كـانـت إذ حـاسـمة، غـیر الـفرنسـیة الـعالمـات مـن لـلماء" "الـمقاومـة الـساعـات مـع األولـى
لـلساعـات جـدیـًدا مـودیـالً یـختبر سـویسـریـة سـاعـات شـركـة مـدیـر أن عـلمھما إلـى وصـل ثـم لـلماء. مـقاومـة غـیر والـعلب مـقروءة

فیشر. جاك جان مع فتواصال فرنسا، جنوب في غوصھ أثناء

اجـتازت اخـتبارھـا. بـوسـعھم والـتي مـعایـیرھـم جـمیع تـلبي بـأداة الـفرنسـیین تـزویـد عـلى قـادرة بـالنـكین أصـبحت ،1953 عـام فـي
لـلقوات ثـّم الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع فـرقـة لـمعدات األسـاسـیة الـمكّونـات مـن واحـدة وغـدت االخـتبارات جـمیع بـبراعـة الـساعـة

.Fifty Fathoms اسم الفریدة الساعة ھذه العالم. تحمل أنحاء جمیع عبر األخرى البحریة

خـاص إصـدار عـن الـكشف الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع وحـدة مـؤسسـي مـع الـوثـیق بـتعاونـھا مـنھا إشـادة فـي بـالنـبان، أرادت
فـي یـتمثل والـذي البشـریـة الـضفادع بـرمـز الجـدیـد مـودیـلھ مـن الـسفلي الجـزء الـمصنّع خـتم وھـكذا، .Fifty Fathoms لـساعـة
عـلى أّمـا الـمظالت. وجـنود الـماء تـحت الـعالـم إلـى یـرمـزان مـجنحْین بحـر فـرسـْي یـحتضنھا بـالـبحارة خـاصـة مـركـزیـة مـرسـاة
یـبلغ جـزئـي ضـغط عـند سـاَمـا األكـسجین یـصبح .7 الـرقـم وھـو أال خـفي، بـشكل ثـان رمـز فیظھـر الـساعـة، مـن األمـامـي الـجانـب
7 الـنقي األكـسجین یـتنفسون الـذیـن الـعسكریـین الـغواصـین إلـى یـصل أن یـمكن الـذي لـلعمق األقـصى الحـد یـبلغ بـینما بـار، 1.7

البیئة. ھذه في للحظ جالبا أصبح رقم وھو أمتار،

األوتـومـاتـیكیة الحـركـة بـفضل والـموثـوقـیة الـمتانـة سـالـفھ، لـسمعة وفـاًء ،« Nageurs de combat » الـخاص اإلصـدار یـضمن
مـثبتة بـرامـیل ثـالثـة وتـوفـر الـمغناطیسـیة یـقاوم السـیلیكون مـن شـعري ونـابـض الـتقویـم بـنافـذة الـساعـة ھـذه زّودت كـما .1315
30 حـتى الـماء وتـقاوم مـم 45 بـقطر فـتتمیّز الـساتـانـیة، الـفوالذیـة الـعلبة أّمـا أیـام. خـمسة لـمدة طـاقـة احـتیاطـي سـلسلة شـكل عـلى

متر). 300 باًرا (حوالي

غـیر األسـود الـمیناء مـع « Nageurs de combat » سـاعـة ومـؤشـرات عـقارب تـتبایـن األصـلي، الـمودیـل غـرار عـلى
بـإضـافـة وتـتمیّز ھـذا الخـمسینیات. فـي الـمصّممة لـبالنـبان الـعسكریـة الـغوص سـاعـات جـیل الـھندسـیة أشـكالـھا وتسـتحضر الـالمـع.
الـتقلیدیـة الـمثلثیة الـعالمـة تسـتأنـف الـعتیقة، الـروح وبـنفس الـقدیـمة. الـساعـات فـي كـما األبـیض، بـالـلون الـعقارب طـلیت إذ خـفیة،
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الفرنسیة البشریة الضفادع بفرقة تشید الجدیدة Fifty Fathoms ساعة

الـضفادع فـرقـة مـؤسسـي مـع األصـیل بـتعاونـھا والـمدنـیة الـعسكریـة الـغوص سـاعـات تـطویـر فـي الـرائـدة بـالنـبان دار تشـید
بـإصـدار الـمطروحـة Fifty Fathoms سـاعـة عـن الـتراث ھـذا مـن إلـھامـھ یسـتقي الـذي الـمصنّع ویـكشف الـفرنسـیة. البشـریـة

الفرنسیین. العسكریین الغواصین إلى توحي برموز منقوشة قطعة 300 من یتألف محدود

لـلوقـت قـیاس أداة عـلى بـالـعمل بـدأ بـالنـكین، دار ،1950 عـام فـي مـتمیّز، غـّواص نـفسھ ھـو فیشـر، جـاك جـان تـرأس عـندمـا
نـموذًجـا. تـشّكل آنـذاك سـاعـة أي وجـود لـعدم كـبیرا تحـدیـا یـعد مـا الـماء، تـحت مـغامـراتـھ فـي لـمرافـقتھ مـصّممة وقـویـة مـوثـوقـة
لـریـاضـة خـّصیصا مـصّممة سـاعـة فـي تـجتمع أن یـجب الـتي األسـاسـیة الـمواصـفات وتـطویـر لتحـدیـد الـخاصـة بـتجاربـھ فـاسـترشـد
لـلماء، مـثالـیة وُمـقاوَمـة أوتـومـاتـیكیة وحـركـة مـثبت دّوار وقـرص داكـن مـیناء مـع مـتناقـضة مـضیئة ومـؤشـرات عـقارب الـغوص:

للمغناطیسیة.   مقاومة علبة عن فضال

كـلود لـلسفینة والـمالزم مـالـوبـییھ "بـوب" روبـرت الـكابـتن الـفرنسـیة، الـجیوش فـي البشـریـة الـضفادع فـرقـة مـؤّسـسا بـدأ وبـالـتزامـن،
أن شـأنـھا مـن سـاعـة إیـجاد عـلى الـضابـطان عـزم الـماء. تـحت مـھامـھم مـع تـتكیف سـاعـة عـن 1952 عـام فـي الـبحث ریـفود،
االخـتبارات كـانـت لـھا. االمـتثال عـلیھا یـجب محـددة لـمعایـیر قـائـمة مـًعا ووضـعا الـغّواصـین مـعدات مـن عـنھ غـنى ال جـزًءا تـصبح
غـیر والـموانـئ جـّدا صـغیرة الـساعـات كـانـت إذ حـاسـمة، غـیر الـفرنسـیة الـعالمـات مـن لـلماء" "الـمقاومـة الـساعـات مـع األولـى
لـلساعـات جـدیـًدا مـودیـالً یـختبر سـویسـریـة سـاعـات شـركـة مـدیـر أن عـلمھما إلـى وصـل ثـم لـلماء. مـقاومـة غـیر والـعلب مـقروءة

فیشر. جاك جان مع فتواصال فرنسا، جنوب في غوصھ أثناء

اجـتازت اخـتبارھـا. بـوسـعھم والـتي مـعایـیرھـم جـمیع تـلبي بـأداة الـفرنسـیین تـزویـد عـلى قـادرة بـالنـكین أصـبحت ،1953 عـام فـي
لـلقوات ثـّم الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع فـرقـة لـمعدات األسـاسـیة الـمكّونـات مـن واحـدة وغـدت االخـتبارات جـمیع بـبراعـة الـساعـة

.Fifty Fathoms اسم الفریدة الساعة ھذه العالم. تحمل أنحاء جمیع عبر األخرى البحریة

خـاص إصـدار عـن الـكشف الـفرنسـیة، البشـریـة الـضفادع وحـدة مـؤسسـي مـع الـوثـیق بـتعاونـھا مـنھا إشـادة فـي بـالنـبان، أرادت
فـي یـتمثل والـذي البشـریـة الـضفادع بـرمـز الجـدیـد مـودیـلھ مـن الـسفلي الجـزء الـمصنّع خـتم وھـكذا، .Fifty Fathoms لـساعـة
عـلى أّمـا الـمظالت. وجـنود الـماء تـحت الـعالـم إلـى یـرمـزان مـجنحْین بحـر فـرسـْي یـحتضنھا بـالـبحارة خـاصـة مـركـزیـة مـرسـاة
یـبلغ جـزئـي ضـغط عـند سـاَمـا األكـسجین یـصبح .7 الـرقـم وھـو أال خـفي، بـشكل ثـان رمـز فیظھـر الـساعـة، مـن األمـامـي الـجانـب
7 الـنقي األكـسجین یـتنفسون الـذیـن الـعسكریـین الـغواصـین إلـى یـصل أن یـمكن الـذي لـلعمق األقـصى الحـد یـبلغ بـینما بـار، 1.7

البیئة. ھذه في للحظ جالبا أصبح رقم وھو أمتار،

األوتـومـاتـیكیة الحـركـة بـفضل والـموثـوقـیة الـمتانـة سـالـفھ، لـسمعة وفـاًء ،« Nageurs de combat » الـخاص اإلصـدار یـضمن
مـثبتة بـرامـیل ثـالثـة وتـوفـر الـمغناطیسـیة یـقاوم السـیلیكون مـن شـعري ونـابـض الـتقویـم بـنافـذة الـساعـة ھـذه زّودت كـما .1315
30 حـتى الـماء وتـقاوم مـم 45 بـقطر فـتتمیّز الـساتـانـیة، الـفوالذیـة الـعلبة أّمـا أیـام. خـمسة لـمدة طـاقـة احـتیاطـي سـلسلة شـكل عـلى

متر). 300 باًرا (حوالي

غـیر األسـود الـمیناء مـع « Nageurs de combat » سـاعـة ومـؤشـرات عـقارب تـتبایـن األصـلي، الـمودیـل غـرار عـلى
بـإضـافـة وتـتمیّز ھـذا الخـمسینیات. فـي الـمصّممة لـبالنـبان الـعسكریـة الـغوص سـاعـات جـیل الـھندسـیة أشـكالـھا وتسـتحضر الـالمـع.
الـتقلیدیـة الـمثلثیة الـعالمـة تسـتأنـف الـعتیقة، الـروح وبـنفس الـقدیـمة. الـساعـات فـي كـما األبـیض، بـالـلون الـعقارب طـلیت إذ خـفیة،
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االتـجاه وأحـادي الـدّوار األسـود الـقرص یـبرز بـینما .12 الـساعـة عـند مـكانـھا Fifty Fathoms سـاعـات أول فـي تظھـر الـتي
استثنائي. بشكل والخدوش للصدمات المقاوم السافیري الیاقوت من محدبة زجاجة تحمیھ مضیئًا زمنیًا نطاقًا

الـطویـل الـتاریـخ فـي فـصل أحـدث محـدود بـإصـدار الـمطروحـة Fifty Fathoms « Nageurs de combat » سـاعـة تـمثل
میالد في ساھموا الذین العسكریین للغّواصین حقیقیة كإشادة العالمة مجموعة من جزء إنھا بالمحیطات. بالنبان یربط الذي

الساعات. صناعة عالم في أیقونة
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