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امللخص
»ذا فيفث إيليمنت« – »العنرص الخامس« - هو محطة أرصاد جوية 
عابرة للمجرات تقيس الزمن، تساعد عىل التنبؤ الدقيق بأحوال الطقس، 
حتى عندما تنخفض الطاقة املشغلة لها. يتكون هذا اإلبداع من أربعة 
 UFO – Unidentified Flying( عنارص من األجسام الطائرة املجهولة
Object( هي: ساعة مكتب، ومقياس للضغط الجوي، ومقياس للرطوبة، 
ومقياس للحرارة؛ متصلة بالسفينة األم )إضافة إىل روس، الكائن الفضايئ 
أكرب كثرياً من مجموع أجزائها: هو  كياناً  قائد املركبة(، لتؤلف جميعاً 

»ذا فيفث إيليمنت«.

عرض  ذات   – تناظرية  جوية  أحوال  محطة  تبدو  قد  األوىل  وللوهلة 
وتنخفض  العاصفة  ترضب  عندما  أنه  إال  الزمن؛  خارج   – تناظري 
الطاقة املشغلة، ستظل »ذا فيفث إيليمنت« تعمل بكفاءة. ويف أسوأ 
رحلة  يف  األرض  كوكب  عن  بعيداً  تسافر  أن  ميكنك  السيناريوهات، 

مجانية مع روس.

ولطاملا كان ماكسيميليان بوسري مؤسس عالمة »إم يب آند إف« معجباً 
التي  املكتب –  املكتبية – ميكن وضعها عىل سطح  الطقس  مبحطات 
عرفت يف القرن املايض، ولكن بعد أن أصابه اإلحباط لعدم العثور عىل 
منوذج عتيق حقيقي القتنائه الشخيص، قرر أن يبدع النموذج الخاص 

به.
وتشكل »ذا فيفث إيليمنت« أربعة عنارص من أدوات القياس قابلة 

للفصل والتبديل:

عنرص ساعة املكتب – »كلوك إيليمنت«
مبرور  الطقس  تغريات  رسعة  إىل  يستند  الجوية  باألحوال  التنبؤ  ألن 
الزمن، فإن مالحظات عملية الرصد الجوي تتطلب معرفة الزمن بشكل 
»ليبيه  قامت رشكة  إيليمنت«،  فيفث  »ذا  إبداع  إىل  وبالنسبة  دقيق. 
1839« يف هذا اإلبداع بهيكلة وإعادة هندسة حركة ساعة املكتب التي 
سبق أن أنتجتها ذات الطاقة االحتياطية التي تدوم ملدة 8 أيام، لتحقيق 

أقىص قدر من الشفافية والنفاذ البرصي.

عنرص مقياس الضغط الجوي – »بارومرت إيليمنت«
يعد مقياس الضغط الجوي، الذي يقيس ضغط الهواء، الدعامة األساسية 
ينبئ  الهواء  ارتفاع ضغط  فإن  الطقس؛ وكقاعدة عامة  بأحوال  للتنبؤ 
بطقس سيئ.  الهواء  انخفاض ضغط  ينذر  بينام  بطقس جيد وصحو، 
وكلام زادت رسعة التغري يف الضغط الجوي، كان الطقس املتوقع أكرث 

حدة.

عنرص مقياس الرطوبة – »هايغرومرت إيليمنت«
يقيس مقياس الرطوبة النسبة املئوية لبخار املاء يف الهواء؛ حيث يعرض 
بخار املاء كنسبة مئوية ألقىص قدر من الرطوبة من املمكن أن تتشبع 

بها درجة حرارة معينة.

عنرص مقياس الحرارة – »ثرمومرت إيليمنت«
متوسط  أيضاً  بل  فحسب،  الحرارة  درجة  الحرارة  مقاييس  تقيس  ال 
الطاقة.  زادت  الحرارة  درجة  ارتفعت  وكلام  للامدة؛  الحركية  الطاقة 
وبشكل أسايس فإن مقياس الحرارة هو مؤرش للطاقة االحتياطية التي 

تتضمنها الطاقة املوجودة داخل الغالف الجوي املحيط بنا.

من  الجدي  بالجانب  يهتم  إيليمنت«  فيفث  »ذا  إبداع  أن  حني  ويف 
بالطقس بشكل خيايل مرح؛ فإن تصنيع محطة األحوال  التنبؤ  عملية 
بفضل  فقط  ممكناً  كان  الفضاء،  عرص  إىل  تنتمي  التي  هذه  الجوية 
»ليبيه 1839«، التي أتقنت دقة صنع السلسلة املعقدة من املنحنيات 
والدوائر التي تتضمنها الدوائر املشّكلة للبنية كبرية الحجم لهذا اإلبداع؛ 
حيث تتشكل السفينة األم وعنارصها القابلة للتبديل من أكرث من 500 
مكون فردي، وهو عدد يفوق مكونات الكثري من التعقيدات الساعاتية 

العظيمة!

وهناك وظيفة أخرى تدمجها »إم يب آند إف« بشكل خفي يف جميع 
يرى  من  جعل  عىل  القدرة  وهي  الزمن؛  قياس  آالت  من  إبداعاتها 
هذا  فإن  إيليمنت«  فيفث  »ذا  إبداع  إىل  وبالنسبة  يبتسم.  إبداعاتها 
به،  الخاصة  اليدوية  بالتعبئة  تزويده  فبفضل  روس:  به  منوط  الدور 
وحركة تنظيم الهواء، يدور هذا الكائن الفضايئ قائد املركبة حول قمرة 
قيادة الجسم الطائر املجهول، للتحقق من أن السامء خالية من الغيوم 

واألعداء الغزاة.

–

يتوافر »ذا فيفث إيليمنت« يف 3 إصدارات محدودة، كل منها يف 18 
قطعة، بألوان األسود، والفيض، واألزرق.
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اإللهام والتصميم
بحث ماكسيميليان بوسري مؤسس »إم يب آند إف« طويالً عن محطة 
أحوال جوية مكتبية عتيقة الطراز وجميلة، القتنائه الشخيص، ولكنه مل 
يستطع أبداً العثور عىل ما كان يبحث عنه بالضبط، ومن ثم رشع مع 
املصمم الداخيل ستيفانو بانتريوتو يف تطوير املحطة الخاصة به. وميثل 
تلتقي فيه الصور الخيالية التي نراها يف  »ذا فيفث إيليمنت« إبداعاً 
الطائرة  األجسام  عن  تحدثت  التي  املصورة  والقصص  والكتب  األفالم 
املجهولة، يف خمسينيات و ستينيات القرن املايض، مع تصميم محطات 
الطقس املكتبية التي كانت شائعة قبل أن يكون التنبؤ بأحوال الطقس 

متاحاً عىل هواتفنا.

وقد قام فريق العمل بإجراء بحث حول تصميم محطات األحوال الجوية 
وأشكال  الشفافية،  مفاهيم  عن  فضالً  األخرية،  عام  الـ100  مدى  عىل 
يف  و«الرسب«  »التضمني«  مفهومي  من  وكل  األولية،  الكائنات  تطور 

عاملي الحيوانات والحرشات.

أكرب حجامً  إيليمنت«  فيفث  »ذا  يكون  أن  املفروض  من  كان  وبينام 
الفردية، فإن كل عنرص كان يجب أن ميثل خاصية قوية  من عنارصه 
كل  خصائص  وفهم  بتحديد  الفريق  قام  وهكذا  ذاته؛  بحد  مستقلة 
عنرص، وقصص هذه العنارص، وكيفية إظهارها بطريقة شديدة األصالة 

دون إخفاء املزايا امليكانيكية.

وبعد تحديد العنارص األربعة، كانت الخطوة التالية هي تصميم »ذا 
وكان  األربع.  الحجريات  يحتضن  الذي  املدار  وهو  إيلمينت«،  فيفث 
التي  املجهولة  الطائرة  األجسام  من  أصيل  منوذج  ابتكار  هو  التحدي 
ُصورت يف خمسينيات و ستينيات القرن املايض، ولكن من دون إخفاء 

أي من العنارص األربعة.

الرتكيب  ذلك  يف  مبا  مختلفة،  وأشكال  بنى  واختبار  تجربة  متت  وقد 
العمودي، قبل أن يتم اعتامد الشكل النهايئ. وحتى عند ذلك مل تكن 
العملية قد انتهت، حيث إن النموذج املبديئ األول بدا قدمياً جداً إىل 

حد ما بالنسبة إىل »إم يب آند إف«؛ لذا تم تغيريه مرة أخرى.

www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/press/co-creations/the-fifth-element


WWW.MBANDF.COM

THE FIFTH ELEMENT

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
ياديغاروغلو، شاري 

 إم يب آند إف إس إيه،
 Rue Verdaine 11, CH-1204 

جنيڤ، سويرسا
 cy@mbandf.com :بريد إلكرتوين

هاتف:41225081033+

امللخص

اإللهام والتصميم

التنفيذ بواسطة »ليبيه 1839«

»ذا فيفث إيليمنت«: املواصفات التقنية

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط
يف سويرسا

»إم يب آند إف« - نشأتها كمخترب للمفاهيم

THE FIFTH ELEMENT

التنفيذ بواسطة »ليبيه 1839«
»ذا  تصور  جعل  مسؤولية  وقعت  التصميم،  مرحلة  اعتامد  ومبجرد 
وهي   ،»1839 »ليبيه  رشكة  عاتق  عىل  واقعاً  أمراً  إيليمنت«  فيفث 

الرشكة املصّنعة الوحيدة لساعات املكتب الراقية يف سويرسا.

وكانت القطع التي تشكل اإلطار املعقد من املنحنيات والدوائر، التي 
تشكل بدورها بنية »ذا فيفث إيليمنت«، يجب أن تصاغ من كتل صلبة 
من النحاس ضمن عملية تستغرق عدة ساعات. وحتى مع إزالة ذلك 
القدر من املعدن لصنع إطار مفتوح وواضح برصياً، ميكنك أن تشعر 

بالصالبة والجودة املتأصلتني يف بنية هذا اإلبداع.

ويتألف كل عنرص من العنارص األربعة من علبة خارجية تحتوي األداة 
األساسية لكل وحدة، وميكن تثبيت هذه العلبة فوق بنية »ذا فيفث 
إيليمنت«. وبالنسبة إىل ساعة املكتب، كان البد من إعادة هندستها 
الجانب  انفالت )مجموعة ميزان( عمودياً عىل  بحيث تتضمن ضابط 

من أجل توفري نفاذ برصي.

وبالنسبة إىل العنارص األربعة – ساعة املكتب، ومقياس الضغط الجوي، 
ومقياس الرطوبة، ومقياس الحرارة – فهي ليست فقط قابلة للفصل 
تُنصب  أن  ميكنها  منها  كل  يف  املدمج  الحامل  بفضل  وإمنا  والتبديل، 
السفينة األم عندما  العودة إىل االندماج مع  بشكل مستقل، ومن ثم 

يتطلب األمر ذلك.

 8 ملدة  االحتياطية  بالطاقة  تحتفظ  التي  املكتب  ساعة  إىل  وإضافة 
»ليبيه 1839«  أبدعت  إيليمنت«،  فيفث  »ذا  أعىل  توجد  والتي  أيام، 
آلية عمل ساعة مكتب )ذات زنربك وعجالت تروس مسننة( مستقلة 
مستندة إىل حوامل مثبتة يف القاعدة، ويتم تنشيطها بواسطة زر ضاغط. 
وتشغل هذه اآللية روس الكائن الفضايئ قائد املركبة، ليدور ببطء حول 
السامء ببرصه تحسباً  باستمرار مبسح  لو كان يقوم  األم، كام  السفينة 

لكل من الطقس السيئ واألعداء الغزاة.

ويف قلب »ذا فيفث إيليمنت« تنبض حركة ساعة املكتب، التي طورتها 
حركتها  إىل  باالستناد  املرشوع،  هذا  أجل  من  خصيصاً   »1839 »ليبيه 
الرائعة املصنعة داخلياً التي ميكنها االحتفاظ بالطاقة االحتياطية ملدة 
8 أيام. وبينام تكون مسلسلة تروس الحركة القياسية عىل خط واحد؛ 
أي أن جميع الرتوس عىل نفس املستوى؛ فإنه بالنسبة إىل »ذا فيفث 
امليزان وضابط  يتألف من  إيليمنت« أدارت »ليبيه« املنظم – والذي 
ساعة  لعمل  منظم  أي  يتضمنها  تعقيداً  آلية  أكرث  لتكون   – االنفالت 
القلب  فإن هذا  الحركة؛ وهكذا  كاملة عىل  بزاوية 90 درجة  مكتب؛ 
الدينامييك النابض ميكن اإلعجاب مبشاهدته كامالً عرب الجزء الجانبي 
من ساعة املكتب، عندما ترسو داخل السفينة األم. وألن عنرص ساعة 
املكتب »كلوك إيليمنت« هو عنرص متحرك؛ أي ميكن فصله عن بنية 
العنارص  لجميع  ميكن  مثلام  وحده،  لينصب  إيليمنت«  فيفث  »ذا 
املكونة لهذا اإلبداع؛ فإن املنظم يتميز بنظام »إنكابلوك« للحامية ضد 

إيليمنت«  »كلوك  فصل  يتم  عندما  التلف،  مخاطر  لتقليل  الصدمات 
الصدمات  من  الحامية  نظام  أن  حني  ويف  مكانه.  يف  تثبيته  إعادة  أو 
يعد وجوده أساسياً يف حركات ساعات املعصم، فإن وجوده يف ساعات 

املكتب الثابتة يعد بشكل عام أمراً أكرث من استثنايئ.

وتتمتع حركة ساعة املكتب »كلوك إيليمنت« بنفس أمناط التشطيبات 
فائقة الرقي التي توجد يف أكرث ساعات اليد رقياً، مبا يف ذلك متوجات 
الساتاين  والتشطيب  بالرمل،  والسفع  والصقل،  والشطب،  جنيڤ، 
ساعة  لحركة  الدقيق  التشطيب  فإن  ذلك،  ومع  والدائري.  العمودي 
يد؛  ساعة  حركة  تشطيب  من  بكثري  وصعوبة  تحدياً  أكرث  هو  مكتب 

وذلك بسبب األسطح األكرب مساحة للمكونات األكرب حجامً.

ورغم أنه عادة ما يكون الحجم شديد الصغري ملكونات الساعة، هو ما 
يجعل تصنيعها وتشطيبها يدوياً بدقة عالية أمراً بالغ الصعوبة، إال أنه يف 
حالة »ذا فيفث إيليمنت« كان األمر بصورة عكسية؛ ففي هذه الحالة 
التصنيع والزخرفة  هو ما جعل عملية  الكبري نسبياً  القطر  قياس  فإن 
جهداً  الصغرية  الساعة  ألجزاء  اليدوي  الصقل  ويتطلب  صعباً.  أمراً 
مكثفاً، لكن هذا الجهد يتضاءل مقارنة مع التشطيب اليدوي ملساحات 
األسطح الضخمة نسبياً، التي توجد عىل املكونات التي تشكل إبداع »ذا 
فيفث إيليمنت«. وقد ترافقت القاعدة الدوارة مع تحدياتها الخاصة، 
حيث كان من الصعب بالفعل الحصول عىل حوامل كرة بالحجم والقوة 
إيجاد حوامل مصنعة  أن  إال  الكبري،  الوزن  إليها هذا  ليستند  الالزمني 

بالدقة التي يتطلبها هذا املرشوع جعل األمر أكرث صعوبة.
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"ذا فيفث إيليمنت": املواصفات التقنية

يتوافر إبداع »ذا فيفث إيليمنت« يف 3 إصدارات محدودة، كل منها يف 18 قطعة، بألوان األسود، والفيض، واألزرق.

املؤرشات/الوظائف
ساعة مكتب )تشري إىل الساعات والدقائق(، ومقياس للضغط الجوي )يقيس ضغط الهواء(، ومقياس للحرارة )يقيس درجة حرارة الهواء(، ومقياس 

للرطوبة )يقيس درجة رطوبة الجو(

»فيفث إيليمنت« بالكامل
األبعاد: 376 ملم القطر x 209 ملم االرتفاع

عدد املكونات: 531
آلية عمل ساعة مكتب القاعدة: من دون ضابط انفالت )مجموعة ميزان(، مكرر دقائق )ساعة دقاقة( – منط الحاكم

املواد: الستانلس ستيل، والنحاس، والربونز )للكائن الفضايئ(
الوزن اإلجاميل: 15 كغ

حركة الجسم الطائر املجهول »كلوك« - ساعة املكتب
حركة مصنعة ومصممة داخلياً يف رشكة »ليبيه«، ذات بنية عمودية، وطاقة احتياطية تدوم ملدة مثانية أيام

األبعاد: 124 ملم القطر x 92 ملم االرتفاع
معدل التذبذب: 2.5 هرتز )18000 ذبذبة يف الساعة(

احتياطي الطاقة: 8 أيام بواسطة خزان فردي يف القاعدة
مكونات الحركة: 161

الجواهر: 11
نظام »إنكابلوك« للحامية من الصدمات

تشطيب الحركة: يتضمن الصقل، والسفع الحبيبي، والتشطيب الساتاين
الوزن: 1.35 كغ

الجسم الطائر املجهول »بارومرت« - مقياس الضغط الجوي
الضغط الجوي: 960 / 1060 درجة ضغط الهواء العايل )28.4 / 31.6 درجة لكل هكتوغرام – 100 غرام(

األبعاد: 124 ملم القطر x 92 ملم االرتفاع
امليناء: محفور بالليزر

العرض: بواسطة عقرب مقوس
املكونات: 73

املعايرة مثبتة يف القاعدة
الوزن: 1.80 كغ

الجسم الطائر املجهول »ثرمومرت« – مقياس الحرارة
درجة الحرارة: -30 درجة / +70 درجة مئوية )-20 درجة / +156 درجة فهرنهايت(

األبعاد: 124 ملم القطر x 92 ملم االرتفاع
امليناء: محفور بالليزر

العرض: بواسطة عقرب مقوس
املكونات: 46

الوزن: 1.90 كغ

الجسم الطائر املجهول »هايغرومرت« – مقياس الرطوبة
قياس الرطوبة: 0 – 100% نسبة الرطوبة

األبعاد: 124 ملم القطر x 92 ملم االرتفاع
امليناء: محفور بالليزر

العرض: بواسطة عقرب مقوس
املكونات: 46

الوزن: 1.90 كغ
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امللخص

اإللهام والتصميم

التنفيذ بواسطة »ليبيه 1839«

»ذا فيفث إيليمنت«: املواصفات التقنية

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط
يف سويرسا

»إم يب آند إف« - نشأتها كمخترب للمفاهيم

STARFLEET MACHINE – MB&F + L’ÉPÉE 1839

DUEL BLACK PEARL –  L’ÉPÉE 1839 OCTOPOD – MB&F + L’ÉPÉE 1839

ARACHNOPHOBIA – MB&F + L’ÉPÉE 1839

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
عىل مدار أكرث من 175 عاماً، ظلّت »ليبيه 1839« تعتيل املقدمة يف 
بوصفها  مبكانتها  الدار  تتباهى  واليوم،  املكتب.  ساعات  صناعة  قطاع 
الرشكة الفريدة من نوعها املتخصصة يف تصنيع ساعات املكتب الراقية 

بسويرسا.

واعتباراً من عام 1850 فصاعداً، أصبحت هذه الرشكة رائدًة يف تصنيع 
املوازين »البارزة« للساعات، وابتكار منظاّمت خاصة لساعات الحائط 
املزّودة مبنبّهات، وساعات املكتب، والساعات املوسيقية. وبحلول عام 
1877، وصل معّدل إنتاج الرشكة إىل 24 ألف ميزان بارز، والتي ُصِنَعت 
الرشكة عقب ذلك بفضل حصولها عىل عدد  يدوياً. وذاع صيت  كلها 
كبري من براءات االخرتاع عن املوازين الخاصة، مثل املقاِومة للطقطقة، 
املورّد  أصبحت  كام  الدامئة،  القوى  موازين  وكذلك  البدء،  والتلقائية 
الرئييس للموازين إىل العديد من رشكات الساعات الشهرية آنذاك. وقد 

فازت »ليبيه« بعدد من الجوائز الذهبية يف املعارض العاملية.

إليه  فيام وصلت  الفضل  من  كبري  ُعزَي جزء  العرشين،  القرن  وخالل 
ُسمعة »ليبيه« إىل ساعات املكتب املحمولة، وبالنسبة لكثريين كانت 
»ليبيه« ساعة أصحاب النفوذ والسلطة، كام كانت الهدية املثالية التي 
عام  ويف  املرموقني.  ضيوفهم  إىل  الفرنسية  الحكومة  مسؤولو  قّدمها 
الخدمة  حيز  للصوت  الخارقة  الكونكورد  طائرة  1976، حينام دخلت 
التجارية، وقع االختيار عىل ساعات »ليبيه« الحائطية لتجهيز صالونات 
 ،1994 عام  ويف  الوقت.  تتبع  فرصة  الركّاب  منح  ما  الطائرات،  تلك 
ساعة  أكرب  بتصنيع  قامت  حينام  للتحدي  عطشها  عن  »ليبيه«  عرّبت 
»املنظّم  باسم  ُعرِفَت  والتي  ُمعاَوض،  بندول  عىل  تشتمل  العامل  يف 
العمالق« )Giant Regulator(. ووصل ارتفاع تلك الساعة إىل مرتين 
و20 سنتيمرتاً، ووزنها إىل طن و200 كيلوغرام، فيام وصل وزن الحركة 
إنتاجها نحو ألفني  امليكانيكية وحدها إىل 120 كيلوغرام، وقد تطلّب 

و800 ساعة عمل.

السويرسية  الجورا  من مدينة ديليمونت بجبال  وتتخذ »ليبيه« حالياً 
الرشكة  نيكوال، طّورت  آرنو  التنفيذي  لها، وتحت إرشاف رئيسها  مقراً 
تشكيلة ساعات مكتب استثنائية تشتمل عىل مجموعة من الساعات 
)ال  العرصية  التصاميم  ذات  والساعات  األنيقة،  الكالسيكية  املحمولة 
ديويل(، عالوة عىل ساعات مكتب صغرية الحجم )ال تور(. وتنبض يف 
والطاقة  االرتدادية،  الثواين  منها  معّقدة  آليات  »ليبيه«  ساعات  قلب 
 – الرنني  وآليات  التوربيون،  وآليات  السنوية،  والتقاويم  االحتياطية، 
والتي يتم تصميمها كلها وتصنيعها داخلياً لدى الدار. ومع الوقت، أضح 
معّدل الطاقة االحتياطية التي تدوم طويالً من أبرز سامت ساعات هذه 

املاركة، عالوة عىل صقل مكوناتها بأساليب عالية الفخامة.
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التنفيذ بواسطة »ليبيه 1839«
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»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط
يف سويرسا
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»إم يب آند إف« - نشأتها كمخترب للمفاهيم
العارشة  السنوية  بالذكرى  إف«  آند  يب  »إم  احتفلت   2015 العام  يف 
لتأسيسها، ويا له من ِعقد مهم بالنسبة ملخترب املفاهيم الساعاتية األول 
من نوعه عىل مستوى العامل، فقد شهدت تلك الفرتة: 10 سنوات من 
اإلبداع الطاغي، وابتكار 11 حركة كاليرب مميّزة أعادت تشكيل الخصائص 
األساسية لـ«آالت قياس الزمن« التي حظيت بإعجاب منقطع النظري، 
التي أصبحت »إم يب آند  وكذلك الكشف عن آالت »ليغايس ماشني« 

إف« تشتهر بها.

استقال  الساعات،  عالمات  أرقى  إدارة  يف  قضاها  عاماً   15 بعد 
ونستون«  »هاري  لدار  العام  املدير  منصب  من  بوسري  ماكسيميليان 
لعبارة:  )اختصار  إف«  آند  يب  »إم  إنشاء  أجل  من   2005 العام  يف 
ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه(. و«إم يب آند إف« هي عبارة عن مخترب 
لتصميم وتصنيع  للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة، مكرّس حرصياً 
كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميّزة، والتي 
يبدعها بوسري بالتعاون مع مصّنعي الساعات املهنيني املوهوبني، الذين 

يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.

ويف العام 2007، كشفت »إم يب آند إف« عن أوىل آالت قياس الزمن 
من إنتاجها، تحت اسم »إتش إم 1«، والتي امتازت بعلبة نحتية ثالثية 
آلالت  معياراً  مثّل  التشطيب  جميل  )حركة(  محرّكاً  تحتضن  األبعاد، 
قياس الزمن الرفيعة التي ظهرت يف ما بعد، وهي: »إتش إم 2«، و«إتش 
إم 3«، و«إتش إم 4«، و«إتش إم 5«، و«إتش إم 6«، و«إتش إم 7«، 
و«إتش إم 8«، و«إتش إم إكس« – وكلها آالت تعلن ضمن وظائفها عن 

مرور الزمن، وليست آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن.

ويف 2011، أطلقت »إم يب آند إف« مجموعة آالت »ليغايس ماشني« 
)مبفهوم  أكرث كالسيكيًة  بتصاميم  متتّعت  والتي  الدائرية،  الُعلب  ذات 
»إم يب آند إف«، ليس أكرث(، ومثّلت احتفاًء بقمم االمتياز التي بلغتها 
عرش،  التاسع  القرن  يف  املبدعني  عظامء  أبدعها  التي  الساعات  آليات 
عرب إعادة تفسري الساعات املشتملة عىل آليات معّقدة أبدعها عباقرة 
صانعي الساعات يف املايض، من أجل ابتكار أعامل فنية عرصية. وعقب 
إصدار »إل إم 1« و«إل إم 2«، صدرت التحفة »إل إم 101«، وهي أول 
آلة من »إم يب آند إف« تشتمل عىل حركة مطّورة بالكامل داخل الدار. 
التي تشتمل  ِبربتشوال«  وقد شهد عام 2015 إطالق »ليغايس ماشني 
عىل آلية تقويم مدمجة بالكامل. ثم أطلقت »إل إم إس إي« يف العام 
2017. وتقوم »إم يب آند إف« بصفة عامة باملبادلة بني إطالق موديالت 
»هورولوجيكال  الزمن  قياس  آالت  من  باملرة  تقليدية  غري  عرصية 

ماشني«، وآالت »ليغايس ماشني« املستوحاة من التاريخ.

وعالوة عىل آالت »هورولوجيكال ماشني« و«ليغايس ماشني«، ابتكرت 
الفضاء  عرص  عن  مأخوذة  موسيقية  صناديق  أيضاً  إف«  آند  يب  »إم 
)»ميوزيك ماشني« 1، و2، و3(، بالتعاون مع دار »روج« املتخصصة يف 
تصنيع الصناديق املوسيقية، وأيضاً ابتكرت بالتعاون مع »ليبيه 1839« 

)»ستارفليت  فضاء  محطة  شكل  عىل  تقليدية؛  غري  مكتب  ساعات 
شكل  عىل  وثالثة  مون«،  »ديستنيشن  فضايئ  وصاروخ  ماشني«(، 
)»أكتوبود«(،  أخطبوط  شكل  عىل  وكذلك  )»أراكنافوبيا«(،  عنكبوت 
عالوة عىل ثالث ساعات مكتب تتخذ شكل روبوت مدهش )»ملكيور«، 
آند إف«  »إم يب  تعاونت  العام 2016،  و«شريمان«، و«بالتازار«(. ويف 
باسم  صاروخ  شكل  عىل  ميكانييك  حرب  قلم  إلبداع  داش«  و«كاران 

»أسرتوغراف«.

التي  الرفيعة  الجوائز  من  عدد  عىل  إف«  آند  يب  »إم  حصلت  وقد 
إف«  آند  يب  »إم  رحلة  بها  اتسمت  التي  االبتكارية  بالطبيعة  تذكرنا 
الحرص حصولها  ال  املثال  سبيل  ومنها عىل  اليوم،  حتى  تأسيسها  منذ 
)»جائزة   Grand Prix d›Horlogerie de Genève مسابقة  يف 
يف  فازت  حيث  جوائز:  عدة  عىل  الساعات«(  لصناعة  الكربى  جنيڤ 
العام 2016 بجائزة أفضل ساعة تقويم عن ساعة »إل إم بربتشوال«، 
ِقبَل  من  عليها  التصويت  تم  )التي  الجمهور  بجائزة   2012 العام  ويف 
عّشاق الساعات(، وكذلك جائزة أفضل ساعة رجالية )التي صّوت عليها 
أعضاء لجنة التحكيم املحرتفون(، عن تحفتها »ليغايس ماشني رقم 1«. 
 ،2010 للعام  الساعات«  لصناعة  الكربى  جنيڤ  »جائزة  مسابقة  ويف 
فازت »إم يب آند إف« بجائزة الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم، عن 
إبداعها »إتش إم 4 ثندربولت«. ويف العام 2015، تسلمت »إم يب آند 
إف« جائزة »رِد دوت: الساعة األفضل عىل اإلطالق« – وهي الجائزة 
الكربى يف جوائز »رِد دوت« العاملية - تكرمياً لتحفتها »إتش إم 6 سبيس 

بايرت«. 

محتويات املجلد

انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى، وأيضاً للوصول إىل كل صور 
املنتج )بدقة منخفضة وعالية(
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