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عائلة إإلى يینضم جديید Bathyscapheساعاتتعضو

قّدمتهھااالبتصميیمهھااالمميیزةةFifty Fathoms Bathyscapheمجموعة قد كانت وواالتي االطراازز٬، قديیم
االعامم في إإنضمامم2013،٬االشركة بحجمتشهھد جديیدةة االدااكن. تزددااننملم38ساعة ااالززررقق باللونن

ساعة من جديیدااً نموذذجاً بالنبانن عقارربب.38حجمهھيیبلغFifty Fathoms Bathyscapheأأططلقت بثالثة وومزوّودد ملم
االجديیديیتميیّز االشااإلصداارر لدىى االمفّضل ااالززررقق خصائصباللونن اانن إإلى ااإلشاررةة مع االمحيیط٬، بأعماقق يیُذّكر وواالذيي ركة

مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق
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مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق

إإلكترووني:  pr@blancpain.comبريید
إإعالميیة:  .comhttp://press.blancpainصالة

-بالنبانن فاثومز فيیفتي ووررلدإإستعدااددااًمجموعة باززلل 2017لمعرضض

االمرجعي O52A-1140-5100االرقم

عائلة إإلى يینضم جديید Bathyscapheساعاتتعضو

قّدمتهھااالبتصميیمهھااالمميیزةةFifty Fathoms Bathyscapheمجموعة قد كانت وواالتي االطراازز٬، قديیم
االعامم في إإنضمامم2013،٬االشركة بحجمتشهھد جديیدةة االدااكن. تزددااننملم38ساعة ااالززررقق باللونن

ساعة من جديیدااً نموذذجاً بالنبانن عقارربب.38حجمهھيیبلغFifty Fathoms Bathyscapheأأططلقت بثالثة وومزوّودد ملم
االجديیديیتميیّز االشااإلصداارر لدىى االمفّضل ااالززررقق خصائصباللونن اانن إإلى ااإلشاررةة مع االمحيیط٬، بأعماقق يیُذّكر وواالذيي ركة

مستوحا االساعة هھھھذهه في ااإلصدااررااتتمتنّوعة من مجموعةاالتارريیخيیةةة فاثومز. في يیبرززفيیفتي مثاليیة٬، نهھائيیة لمسة ووإلضفاء
االفوالذذ باللوننااإلططارر االسيیرااميیك من حشيیاتت مع وومؤشرااتتيي ماددةةاالساعةاالااالززررقق من ٬،®Liquidmetalمصنوعة

بمقاوومتهھ االشهھيیر ااالمد.للتآكلاالمزيیج االطويیل ووثباتهھ

إإبتكرتتبالنباننووكانت االماضي٬،Bathyscapheساعاتتقد االقرنن خمسيینيیاتت أأووااخر بداايیةفي أأططلقت نماذذججحيیث
للرجالل الحقةمخصصة مرحلة االعاممووفي للسيیدااتت. في خاصة إإططالقق2013نماذذجج على االستيین االذكرىى مناسبة ووفي ،٬

نموذذججFifty Fathomsساعة برزز ،٬Bathyscapheاالخاررجيیة ااالوولى. فالخطوطط باإلصدااررااتت يیُذكر جديید جمالي بمظهھر
سابقاتهھا غراارر على تماماً محدددةة إإكانت االطراازز. ستكما قديیم تقليیديي بمظهھر االعقارربب غوصصووتمامت ساعة كأيیة ماً

صغيیرةة.متخصصة مسنناتت بوااسطة االساعة عقارربب إإتجاهه بعكس يیدوورر ااإلتجاهه أأحادديي ددوّواارر بإططارر نموذذجج كل ززوّودد كذلك٬،٬،
لإلصدااررBathyscapheساعةتبقى تزوويیدهھھھاااالصلي٬،ووفيیة ااإلططارربمع على االلماعة للغطاسيینتشّكللتيووااالنقطة مؤشرااً
تامة٬،يیُتيیح بدقة االدقائق عقربب موقع ضبط إإمكانيیة حيینلهھم في االغوصص٬، ووقت إإنطالقق تحديید االثواانيووبالتالي عقربب يیعمل

تشغيیل االغوصصكمؤشر عمليیة حتخاللل تصل االميیاهه لتسّربب االساعة مقاوومة بأنن ضغط. يیُذكر نحو30ى 300بارر (أأيي
ساعةمتر)٬، ززوّوددتت نوععFifty Fathoms Bathyscapheكما من بصالبتهھا. Caliber 1150بعيیارر ااآلليیة هھھھذهه تتميیز

االكروونومتريي٬، تضماننووأأدداائهھا متسلسلتيین بأسطواانتيین مزوّوددةة جهھةووهھھھي ساعةمن مئة حتى تدوومم إإحتيیاططيیة ططاقة إإختزاانن
ثابتة ططاقة ثانيیة جهھة من االذييووتوفراانن ااالمر هھھھاماً.يیعتبر٬، تقنيیاً يیُتيیحإإنجاززااً ذذلك٬، إإلى علىإإضافة االصفيیريي االكريیستالل

االحلفيیة بماددةةاالجهھة االمطلي االذهھھھب من االمصنوعع االمتذبذبب االثقل مع االعيیارر علىNACررؤؤيیة االقائم االمعدني (االمزيیج
ناتىء بالنبانن شعارر ليیشّكل نحتهھ تم وواالذيي إإبتكاررااًكذلك.االبالتيینومم)٬، مشكالً االسيیليیكونن من االمصنوعع االتوااززنن ززنبركك يیبرزز ،٬

ً نسبيیا فائقةجديیدااً مقاوومة ووززنهھ٬، خفض إإلى تؤدديي منخفضة عديیدةة: كثافة مزاايیا من بهھ يیتميیز لما االساعاتت صناعة عالم في
يیعززز بما تقريیبا٬ً، مثاليیة هھھھندسة االتوااززنن ززنبركك على تُضفي االخصائص هھھھذهه االمغناططيیسيیة. للحقولل وومناعتهھ كما للصدماتت٬،

االساعة.  ددقة من يیحسن ووبالتالي االحركة آآليیة إإتساقق

-بالنبانن   Villeret مجمووعة  
55B-3616-6612االررقمم االمررجعي:  

لعامم االفاخررةة للساعاتت االددوولي 2017االمعررضض

االناددررةة للحررفف بالنبانن ااستدديیوو
بسوويیسرراا يیشيیدد

االناددررةة االحررفف ووااستوودديیوو جدديیدداابالنبانن فرريیدداا موودديیال يیعررضانن
االشاكووددوو ( ووسبيیكة االذذهھھھبب منن يیصوّوررshakudōمصنووعا وواالذذيي االعالمة على االعززيیززةة (

االشهھيیرر. ماتررهھھھووررنن جبلل أأمامم االمنظظمم ااألبقارر" ملكة "معرركة

منذذ االسوويیسرريي االووططني االتررااثث منن جززءاا ددهھھھيیرريینسس فالل منططقة منن هھھھذذهه ااألبقارر ساللة يیع. 1861باتتت أأسالفهھا بمنططقةووكانن يیشوونن
مررتفعاتت3000االفاليیهھ تسلقق على قاددررةة االحيیووااناتت هھھھذذهه فإنّن االقصيیررةة٬، ووأأررجلهھا االقوويیة ططبيیعتهھا االميیالدد. بفضلل قبلل عامم
ااأللبيیة. 3000تتجاووزز االمررووجج إإلى أأخذذهھھھا ططقووسس منن كجززء رربيیع كلّل تقامم االتي االتقليیدديیة بمعارركهھا أأساسا ووتشتهھرر مترر٬،

تتمت االتي ااألبقارر هھھھذذهه نططحتتنافسس خاللل منن االقططيیع بيینن االهھررمي االتسلسلل إلنشاء االبعضض بعضهھا مع قوويي قتالي بططابع ع
كررمزز االقتالل يیررفضض أأوو االخصمم يینسحبب عنددما االفائززةة االبقررةة عنن ااإلعالنن وواالقرروونن. يیتمم بالررؤؤووسس االبعضض بعضهھا

اال هھھھذذهه لهھا ملكاتت" االقططيیع. تتيیح تعيیيینن "ملكة يیتمم االمووااجهھة٬، هھھھذذهه نهھايیة سعيیهھالالستسالمم. عندد في ااألخررىى ااألبقارر قيیاددةة مكانة
ررمزز ووهھھھوو ااألسططوورريي٬، ماتررهھھھووررنن جبلل بشعارر بالنبانن تشيیدد االموودديیلل٬، هھھھذذاا ميیناء خصبة. على مررااعي إإيیجادد إإلى االمشترركك

باررتفاعع عاليیا يیشمخ االذذيي االجبلل هھھھذذاا آآخرر. إإنّن سوويیسرراا4478ووططني جبلل أأشهھرر منن هھھھوو االبحرر سططح مستووىى فووقق مترراا
االهھررمي شكلهھ االعالمم.بسببب أأنحاء جميیع عبرر للمتسلقيینن قوويیا ررمززاا صعووددهه وويیظظلل

رراالووكووشوو (shakudōاالشاكووددوو ( )rokushō) وو

االشاكووددوو ( وواالقططعshakudōإإنن االسيیفف غمدد لتززيینن االقدديیمم في يیستعملل وواالنحاسس.  كانن االذذهھھھبب منن تتكوونن معددنيیة سبيیكة ) هھھھوو
معددنن بنقشش االحررفيیوونن قامم وواالمجووهھھھررااتت. لقدد بالنباننshakudōاالشاكووددوو (االتززيیيینيیة ساعة ززخررفة. في عليیهھ ) ووأأضفوواا

االشاكووددوو ميیناء على تثبيیتهھا ووتمم باليیدد وونقشتت االذذهھھھبب منن بقررتيینن بيینن معرركة تصوّورر االتي االميیناء عالماتت ُصّممتت االجدديیددةة٬،
)shakudōجمعتت أأنن بعدد للميیناء االثالثة االعناصرر هھھھذذهه كساء يیتمم مصغررةة.  بعددهھھھا ررجلل خاللل منن ررووكووشوو) ووشددهھھھا بغشاء
)rokushō)االغمسس عمليیاتت عدددد خاللل منن ووقووتهھ االلوونن تحدديیدد فيیهھ. يیتمم االميیناء غمسس يیتمم االنحاسس ملح محلوولل ووهھھھوو ،٬

ررووكووشوو ( معالجة ووقووةة االظظاللل يیحدددداانن االلذذاانن هھھھما االفني ووحّسهھ االمتمررسة االحررفي عيینن ووقاممrokushōوومددتهھا. إإنن ).  هھھھذذاا
ووجبلل بالنبانن شعارر بنقشش االدّداارر شاكووددوو (حررفي تقنيیة باستخدداامم االميیناء على أأددووااتتshakudōماتررهھھھووررنن ) باستخدداامم

ددقيیقة. متناهھھھيیة
نووتارريي لووسي االعامة االعالقاتت أأخصائيیة

-+  19367962141االهھاتفف: ااإللكتررووني: pr@blancpain.comاالبرريیدد
االصحافة: /http://press.blancpain.comقاعة
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-بالنبانن Villeretمجمووعة
االمررجعي:   55B-3616-6612االررقمم

2017االمعررضض االددوولي للساعاتت االفاخررةة لعامم 

االناددررةة للحررفف بالنبانن ااستدديیوو
بسوويیسرراا يیشيیدد

االناددررةة االحررفف ووااستوودديیوو جدديیدداابالنبانن فرريیدداا موودديیال يیعررضانن
االشاكووددوو ( ووسبيیكة االذذهھھھبب منن يیصوّوررshakudōمصنووعا وواالذذيي االعالمة على االعززيیززةة (

االشهھيیرر. ماتررهھھھووررنن جبلل أأمامم االمنظظمم ااألبقارر" ملكة "معرركة

منذذ االسوويیسرريي االووططني االتررااثث منن جززءاا ددهھھھيیرريینسس فالل منططقة منن هھھھذذهه ااألبقارر ساللة يیع. 1861باتتت أأسالفهھا بمنططقةووكانن يیشوونن
مررتفعاتت3000االفاليیهھ تسلقق على قاددررةة االحيیووااناتت هھھھذذهه فإنّن االقصيیررةة٬، ووأأررجلهھا االقوويیة ططبيیعتهھا االميیالدد. بفضلل قبلل عامم
ااأللبيیة. 3000تتجاووزز االمررووجج إإلى أأخذذهھھھا ططقووسس منن كجززء رربيیع كلّل تقامم االتي االتقليیدديیة بمعارركهھا أأساسا ووتشتهھرر مترر٬،

تتمت االتي ااألبقارر هھھھذذهه نططحتتنافسس خاللل منن االقططيیع بيینن االهھررمي االتسلسلل إلنشاء االبعضض بعضهھا مع قوويي قتالي بططابع ع
كررمزز االقتالل يیررفضض أأوو االخصمم يینسحبب عنددما االفائززةة االبقررةة عنن ااإلعالنن وواالقرروونن. يیتمم بالررؤؤووسس االبعضض بعضهھا

اال هھھھذذهه لهھا ملكاتت" االقططيیع. تتيیح تعيیيینن "ملكة يیتمم االمووااجهھة٬، هھھھذذهه نهھايیة سعيیهھالالستسالمم. عندد في ااألخررىى ااألبقارر قيیاددةة مكانة
ررمزز ووهھھھوو ااألسططوورريي٬، ماتررهھھھووررنن جبلل بشعارر بالنبانن تشيیدد االموودديیلل٬، هھھھذذاا ميیناء خصبة. على مررااعي إإيیجادد إإلى االمشترركك

باررتفاعع عاليیا يیشمخ االذذيي االجبلل هھھھذذاا آآخرر. إإنّن سوويیسرراا4478ووططني جبلل أأشهھرر منن هھھھوو االبحرر سططح مستووىى فووقق مترراا
االهھررمي شكلهھ االعالمم.بسببب أأنحاء جميیع عبرر للمتسلقيینن قوويیا ررمززاا صعووددهه وويیظظلل

رراالووكووشوو (shakudōاالشاكووددوو ( )rokushō) وو

االشاكووددوو ( وواالقططعshakudōإإنن االسيیفف غمدد لتززيینن االقدديیمم في يیستعملل وواالنحاسس.  كانن االذذهھھھبب منن تتكوونن معددنيیة سبيیكة ) هھھھوو
معددنن بنقشش االحررفيیوونن قامم وواالمجووهھھھررااتت. لقدد بالنباننshakudōاالشاكووددوو (االتززيیيینيیة ساعة ززخررفة. في عليیهھ ) ووأأضفوواا

االشاكووددوو ميیناء على تثبيیتهھا ووتمم باليیدد وونقشتت االذذهھھھبب منن بقررتيینن بيینن معرركة تصوّورر االتي االميیناء عالماتت ُصّممتت االجدديیددةة٬،
)shakudōجمعتت أأنن بعدد للميیناء االثالثة االعناصرر هھھھذذهه كساء يیتمم مصغررةة.  بعددهھھھا ررجلل خاللل منن ررووكووشوو) ووشددهھھھا بغشاء
)rokushō)االغمسس عمليیاتت عدددد خاللل منن ووقووتهھ االلوونن تحدديیدد فيیهھ. يیتمم االميیناء غمسس يیتمم االنحاسس ملح محلوولل ووهھھھوو ،٬

ررووكووشوو ( معالجة ووقووةة االظظاللل يیحدددداانن االلذذاانن هھھھما االفني ووحّسهھ االمتمررسة االحررفي عيینن ووقاممrokushōوومددتهھا. إإنن ).  هھھھذذاا
ووجبلل بالنبانن شعارر بنقشش االدّداارر شاكووددوو (حررفي تقنيیة باستخدداامم االميیناء على أأددووااتتshakudōماتررهھھھووررنن ) باستخدداامم

ددقيیقة. متناهھھھيیة
نووتارريي لووسي االعامة االعالقاتت أأخصائيیة
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ُصنعتت قالددةة ااألبقارر منن االذذهھھھبب ااألصفرر االمددمج في عالمة االبقررةة االمصنووعة منن االذذهھھھبب االوورردديي باستخدداامم تقنيیة االتططعيیمم 
االددمشقيیة٬، وواالتي تتمثلل في إإنجازز تجوويیفف في االعالمة االتي يیتمم ملؤؤهھھھا بمعددنن آآخرر في هھھھذذهه االعلبة االمصنووعة منن االذذهھھھبب 

قة في االتجوويیفف منن أأجلل تووززيیعهھ بشكلل مووحدد٬، ووبالتالي جعلل سططح االعالمة االذذيي سيیتمم ااألصفرر.  ثمم يیتمم ططررقق هھھھذذهه ااألخيیررةة بدد
حفررهه ووصقلهھ أأيیضا باليیدد ناعما.

االحرركة 

تتميیزز هھھھذذهه االساعة االجدديیددةة منن بالنبانن بمووااصفاتهھا االتقنيیة وواالجماليیة على حدّد سووااء. لقدد ززوّوددتت هھھھذذهه االساعة االتي يیبلغ قططررهھھھا 
. في هھھھذذهه االقططعة٬، تمّم تثبيیتت مؤؤشرر ااحتيیاططي االططاقة على جسرر يیتووااجدد في خلفيیة13R3Aاالتعبئة ممم بالعيیارر االيیددوويي  42

أأيیامم بفضلل هھھھنددستهھ االقائمة 8االحرركة ُتتيیح خلفيیة االكرريیستالل االسافيیرريي ررؤؤيیتهھ. تضمنن هھھھذذهه االحرركة ااحتيیاططي ططاقة يیقددرر بـ 
االتوواالي. إإذذ يیستأنفف االخززاانن االثاني االعملل قبلل أأنن على سلسلة ثالثة خززااناتت تعملل بنابضض ررئيیسي ووتتيیح تعبئة االساعة على 

تنفذذ ططاقة االخززاانن ااألوّولل كليّیا٬، وويیقوومم االخززاانن االثالثث بنفسس االعمليیة. ووبالتالي٬، يیضمنن هھھھذذاا االتصميیمم ددقة االحرركة.
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