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 تاروشوملا تاشاشو Sequential ةليكشت هتققح يذلا لهذُملا حاجنلا دعب
 نآلا حرطت Contemporaine du Temps عينصتلا ةكرش نإف ،ةريهشلا
 هذه زّيمُت يتلا ةيعادبإلا ةيرحلا دّسجُت يتلاو ،«Frequential» ةليكشت
 زّيمُت ةفوشكملا نازتالا ةلجَع نإ .اهريغ نع ةدّرفتُم اهلعجَتو ةيراجتلا ةمالعلا
َلّسلا جامدنالا اذه نأ امك .ةيلامجلا ةيحانلا نم ديدجلا لكشلا اذه ِ  ىلإ وعدي س
 عّنصُملا مازتلا ىلإ اذه عجريو ةيكيناكيملا تاعاسلا ةعانص لامج يف صوغلا
.اهميمصَتو ةكرَحلا هذه رّوصتب

ّتلا ميمصَ
 ةينقتلا دودُح ديدجلا ليدوملا اذهب MCT ةكرش ىطختت
ِب  ةقّلعُم ةيزكرم نازتا ةلجع نم يئانثتسا جيزم لضَف
 ةعاسلا ودبت .قئاقدلاو تاعا ّسلا ضرعل ةيديلقت ةشاشو
 فشتكن امنيبو .ديدشلا اهئاقنل اًرظن ةشهدُم ىلوألا ةلهولل
 مّيقُن اهدنع اننإف ،اهيف ةكرحلاو ةعاسلا لمع ةيفيك
 رودت يتلا براقعلا اميسال ،ةكرحلا رصانع عيمج نسحَتسَنو
 اًصرحو .يوامسلا رادملا يف لاحلا وه امك نازتالا ةلجع لوح
 بعالَت مّمصُملا نإف ،ءو ّضلاو قمُعلا تاريثأت عم لماعتلا ىلع
 رثكألا نم ،تابيطشتلاو حطسألاو ناولألا نم ةعومجمب
 وأ ةلوقصم وأ ةمعان تناك ًءاوس :ةينقَت رثكألا ىلإ ةيكيسالك
 ةزيمُملا ،ناولألا ةحول نأ امك .Cotes de Genève وأ ةعّملُم وأ ةطّقرم
 اًقيمع اًيلامج اًلكش قلخت فراخزلاو تانيزلا نم تاساكعناب
 دق MCT ةكرش نإف ةديدجلا ةعاسلا هذه لضفبو .اًيلوجُرو
 اًضومُغو ةلوجُر رثكأ ةعاس اهنإ ،ةديدج ةيعادبإ ةلحرم يف تلخد
 ىلع اًظافح اهقرافُي مل لامجلا عباط نأ الإ هتاذ تقولا يف
 نع اهجارخإل ةزيمُم ةكرحب ةجوزمم صئاصخلا هذه  ّلك ،ةقانألا
 تاينحنُملاو زيمُملا لكيهلا اًضيأ انيدل  .يديلقتلا لكشلا
 يبيلصلا لكشلا وذ رسجلاو نورقلاو ندبلا يف ةيجاجزلا
 نأ ديكأتل كلذو ،ةكرحلا اهعيمج لّمكُت يتلا MCT ةكرش ةراشو
 رهتشت يتلا ةيلامجلا لوصألا اهتابنَج نيب لمحت ةعاسلا
.هذه ةيرسيو ّسلا تاعاسلا ةعانص ةمالع اهب

ةكرحلا
ِج ثَدحأ ةكرح دمتعت  ايجولونكت ىلع هذه تاعاسلا نم لي
MCT-F1.0، ربتعُت يهو ،اًيودي ةعاسلا نحش ةيلآب ةزهجُملا 
 نواعت نع  ّمُني يذلا رّوصتلا كلذ ،اًعدبُمو ايئانثتسا ارّوصت
  ةكرش ىطخَتَت .تاعاسلا عناصو سدنهملاو ممصُملا نيب قيثو

MCT جيزم لضفب ةينقتلا دودُح ديدجلا ريوطتلا اذهب  
 ةيديلقت ةشاشو ةقّلعُم ةيزكرم نازتا ةلجع نم يئانثتسا
 يدحتلا ناك ،هذه ءدبلا ةطقن نمو .قئاقدلاو تاعاسلا ضرعل
 لالخ نم طسولا ىلإ تالفإلا ةلجع بلج يف نُمكي يساسألا
 .طسولا ىلإ ةكرحلا ةيلآ تحت نم ةكرحلا لقن زاهج كيرحت
 ةعئارلا ةيرسيوسلا هناولأب اذه يزكرملا ةعاسلا نازيم زّيمتي
ِّتا ةلجعب  هنإ - Breguet يفرط ىنحنمب ةجوزمم ةعّونتُم ناز
.تقولا طبضل ةديازتم ةقد رّفوُي جيزم
 تاعاسلل ةيديلقتلا ةشاشلا ىلع ظافحلا لّثمُي امك
 ةيبلت بّجَوتي ثيح ؛اًيناث اًيكيناكيم اًيدحت قئاقدلاو
 ةهّجوُملا براقعلا عم ىشامتت يتلا هذه ميمصتلا تاجايتحا
 ةعاسلا نازيم جراخ اهعيمج دَهاشُتو ،تاركلا ليمحت يسركب
 رشؤُمب ةزّهجُم ةكرحلا هذه .ةيتوقاي ةناوطسأ ىلع يزكرملا
 .اًضيأ ةقاطلل يطايتحا

لكيهلا
 داعبأب ،ةيكيسالك ةداسو لكشب F110 ةعاسلا لكيه زيمتي
 ةيوق ةرطيس ريفوت يرورضلا نم ناك .(مم 42) اًليلق رغصأ
 ةددعتُملا مويناتيتلا تاقبط يف ةيبايسنالا قيقحتل
 لكشلا سكعي يذلا ءو ّضلاو قرزألا يتوقايلا يجاجزلا طخلاو
ل ئلألتُملا يساسألا  ماجسنالا معد لجأ نمو .Côtes de Genèveـ 
 ىلع اًليلق ةفوفلم نورقلا نإف ،تاينقتلاو ةعاسلا نيب
 .ةمقلا
 ةيبايسنالا نم MCT ةليكشت هب زّيمتت امل اًرظنو
 ،عّنصملا هجهتني اًركتبُم اًجهنم لثمت اهنإف ،ةيرصعلاو
 ةمالعلا ةيديلقتلا تاعاسلا ةعانص حور طبرت نيح يف
 .اهثارُتب ةيراجتلا
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 ةعاسلا صرق
 ـب ةفرخزُمو نكادلا يدامرلا نوللاب ةعاسلا صرق ةحو
“Côtes de Genève”. فراخز 4 نم عونصم دوسأ راّود سرُت 
.ءاضيب ماقرأو تارشؤُم عم ،ةفوفحم

ةعاسلا راوس
 ةطايخ طيخم جودزم ،«ينوبرك دوسأ» حاسمت دلج
 لفق .ةيساسحلل ةداضم ةيلخاد ةقبط عم ةيودي
 نّوكم ةسماخلا ةجردلا مويناتيتلا نم عونصم جودزم
.اًءزج 18 نم

ءاملا ةمواقم
.اًمدق 100 / طغض تادحو 3 / اًرتم 30

 ماعلا نامضلا
.ةعّنصملا MCT ةكرش نامض تاونس 3

ةفيظولا
ةقاطلا يطايتحا ،قئاقدلا ،تاعاسلا

ةكرحلا
MCT-F1.0 ريوطت نم ةيكيناكيم ةيودي نحش ةكرح 
 10.00 عافترا ،مم MCT. Ø 33.30 × 33.30 ةكرش عيمجتو
 .يزكرم يولع نازتاو ةيئانث تاناوطسأ .ةعطق 279 .مم
 .”Côtes de Genève“ ـب ةفرخزُمو اًيودي ةفوفحم روسج
/ريبمأ 18.000 دّدرتلا .يديلقت Breguet يفرط ىنحنُم
.ةتوقاي 33 .ةقاطلا يطايتحا .(زتره 2.5) ةعاسلا

لكيهلا
 مم 6.9 و ،طسولا يف مم 14.00 عافترا ،مم 42.00 × 42.00
 ةسماخلا ةجردلا مويناتيتلا نم ةعونصم .فاوحلا ىلع
.اًءزج 45 نم ةنّوكُم .DLC ةينقتب ةجلاعم عم

جاجزلا
 عم قرزألا توقايلا نم عونصم بدحم يمامأ لاتسيرك
 عونصم يفلخ لاتسيرك .ساكعنالا دض ةيئانث ةجلاعم
 بناجلا ىلع ساكعنالل ةمواقم عم قرزألا توقايلا نم
 توقايلا نم عونصم طسولا يف لاتسيرك .يلخادلا
.قرزألا
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