
5   2 4

امللخص

8   2 4

اإللهام واإلنجاز

9   2 4

املادة املضيئة

1 2   2 4

املؤرشات

1 2   2 4

مجموعة "إتش إم 3"

1 3   2 4

الدّوار العمالق

1 4   2 4

املحامل السرياميكية

1 5   2 6

املواصفات التقنية

1 7   2 4

األصدقاء املسؤولون عن "ميغاويند"

2 0   2 4

»إم يب آند إف« – نشأتها كمخترب للمفاهيم 

2 2   2 4

السرية ذاتية للمبدع ماكسيميليان بويس

2 3   2 4

محتويات املجلد

 تحفة تزداد ألقاً يف الظالم
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من أهم عوامل متيُّز آالت قياس الزمن الصادرة عن دار "إم يب آند إف" الرتكيُز عىل منط التباين: ما 

الفوالذ  مثل  املتانة  الفائقة  وتلك  النفيسة  املعادن  بني  وما  الالمعة،  غري  وتلك  املصقولة  األسطح  بني 

والتيتانيوم، وما بني التقاليد وأحدث التيارات العرصية، وما بني األلوان الساطعة والدرجات األحادية 

اللون. وللتباينات القوية دور هام يف لفت األنظار، وأيضاً يف إدهاش العقول واألذهان.

"إم  تستعرض   ،"3 إم  "إتش  مجموعة  موديل يف  آخر  الختامي"، وهي  اإلصدار  "ميغاويند،  من خالل 

يب آند إف" فعلياً أعىل درجات التباين عىل اإلطالق، فيام بني: الضوء والظالم، إذ ترسم هذه التحفة 

أجواء الظالم عرب علبتها املصنوعة من الذهب عيار 18 قرياطاً املعالج بطالء "يب ڤي دي" األسود، وأيضاً 

من خالل الدّوار املسّود املصنوع من الذهب عيار 22 قرياطاً مع التيتانيوم، فيام يخرتق أجواء الظالم 

الدامس هذه وهج باألخرض الفاتح ينبعث عن طالء "سوبر-لومينوڤا". ومن ناحية أخرى، يتباين الضوء 

الذي ينبعث بشكل مستديم من املؤرشات مع وميض الضوء االِْصِطرَايِبّ الذي يتزامن مع حركة الدّوار، 

والذي يغطي الرشيط الساطع الذي يستقر أعىل الحركة ويكشف عنه، تبادلياً.

ويف هذا اإلصدار الختامي، استعانت "إم يب آند إف" بأرقى نوعيات "سوبر-لومينوڤا" أداًء عىل مستوى 

األسواق، وهي: GL C3 GRADE A. وهذه النوعية ليست فقط هي األكرث سطوعاً، ولكنها أيضاً األكرث 

"سوبر- مادة  فيه  تتوفر  الذي  الوقت  ويف  املميّز.  األخرض  بوهجها  ومتتاز  املضيئة،  الخامات  بني  نقاًء 

لومينوڤا" بعدة ألوان، فإن األصباغ النشطة هي دوماً األخرض، كام أن األلوان األخرى تتسرّت جزئياً خلف 

الوهج األخرض.

وتنحدر "ميغاويند، اإلصدار الختامي" من مجموعة "إتش إم 3"، أكرث مجموعات "إم يب آند إف" نجاحاً 

ومخروطني  الحجم،  كبري  تعبئة  دّوار  يستعرض  ميناء  بني  الختامية  التحفة  هذه  وتجمع  اليوم،  حتى 

واضحّي القراءة لإلشارة إىل مرور الزمن، واللذان يربزان من العلبة املعّقدة ذات الرتكيب غري املتامثل: 

وبدقة  األمين.  املخروط  عىل  الدقائق  إىل  يُشار  بينام  األيرس،  املخروط  عىل  الساعات  إىل  يُشار  حيث 

متناهية، قام أحد الفنانني ذوي املهارات االستثنائية يدوياً بتنفيذ طالء "سوبر-لومينوڤا" عىل مؤرشات 

هذين املخروطني، رقامً بعد اآلخر، مستخدماً ِمحَقنة صغرية – حيث ظل يضغط عليها بشكل مستمر 

مبهارة تامة بحيث يخرج كمية الطالء املطلوبة بالتحديد، دون أدىن زيادة أو نقصان.

ورغم أن املشاهد قد ينجذب بصفة مؤقّتة ويحدق النظر يف هذين املجّسمني الثالثيّي األبعاد، واللذان 

يعرضان مؤرشات الساعات والدقائق، فإن ما يخطف النظر حقيقًة هو دّوار التعبئة العمالق الذي يتخذ 

الشكل الفأيس، والذي يأرس العني حينام يتأرجح بتأٍن وبدقة تامة، وهو يستقر عىل الحركة املزخرفة 

يدوياً بأسلوب فائق التنميق. ويف الظالم، ترسي الحيوية يف هذه الرتكيبة بشكل الفت، حينام مير الدّوار 

عرب األجزاء املضيئة.

جان-مارك  صممه  والذي  الجميل،  الهنديس  التصميم  ذي   "3 إم  "إتش  مبحرّك  "ميغاويند"  وتعمل 

فيدريشت. وقد استلزم تسكني الدّوار واملنظّم عىل امليناء إقالب الحركة، وهو اإلجراء الذي يستحيل 

تحقيقه إال باالستعانة باثنتني من محامل الكريات السرياميكية العالية التقنية -واللتان تظهران عرب غطاء 

الدّوارين. وقد قرضت  الساعات والدقائق  بكفاءة إىل مخروطي  الوقت  لنقل عنارص  الخلفي-  العلبة 

القبّتان الدّوارتان بهذا الحجم والشكل عدداً من التحديات التقنية؛ فهام مصنوعتان من كتلتني صلبتني 

من األملنيوم، وهو املعدن الذي تم اختياره ملا يتمتّع به من قوة ُمثىل بالنسبة لوزنه، وهذا بدوره يقلل 

متطلّبات الطاقة إىل أدىن حد ممكن.

من  الكثري  تنكشف  مستقالً،  جزءاً   50 من  أكرث  من  تتكّون  التي  العلبة  هذه  إىل  قُرب  عن  وبالنظر 

التفاصيل التي تم التفكري فيها بعناية، ومنها محيط حاوية الدّوار املشطوف الذي يضيف ملسة برصية 

الذهبية  الرباغي  عن  فضالً  جميل،  بأسلوب  لتعكسها  الضوء  ومضات  الزوايا  تستقبل  حيث  جاملية، 

املعّدلة التي تتخذ شكل زهرة الربسيم، والعوارض التي تم دمجها بعناية لتوصيل الحزام بالعلبة.

معالجة  قطعة   25 عىل  تقترص  محدودة  بكمية  الختامي"  اإلصدار  ميغاويند،   3 إم  "إتش  تتوفر 

املستقر  والرشيط  واألرقام  والتيتانيوم،  قرياطاً   18 عيار  الذهب  عىل  األسود  دي"  ڤي  "يب  بطالء 

أسفل الدّوار بطالء "سوبر-لومينوڤا" امليضء.
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تشتمل "إتش إم 3" عىل حركة مقلوبة رأساً عىل عقب، لذلك يسهل مشاهدة تفاصيلها خالل أدائها 

ملهام قياس الزمن من خالل امليناء، وتتبع "ميغاويند، اإلصدار الختامي" املبدأ نفسه؛ فالجسور املصنوعة 

التعبئة  ودّوار  الرتوس  ومجموعة  عالية،  برسعة  يتذبذب  الذي  املتأرجح  الثقل  وترس  الفت،  بتناغم 

يسهل مشاهدتها عرب  كلها  إف"،  آند  "إم يب  توقيع  يحمل  الذي  الشكل  الفأيس  األيقوين  األوتوماتييك 

امليناء. وهذا بدوره يسمح ملرتدي آلة قياس الزمن هذه باالستمتاع بفنون تصنيع محرّك "إتش إم 3"، 

عرب لفت نظره إىل اآللية الداخلية الفائقة التعقيد، والتي تتألّف من أكرث من 300 مكوِّن مميّز امللمس 

وعايل الدقة.

البانورامي  العرض  عن  يكشف  بتصميم  عقب،  عىل  رأساً  تاماً  إقالباً   "3 إم  "إتش  حركة  وقد شهدت 

22 قرياطاً  الذهب عيار  للغاية واملصنوعني من  املثريين  املتأرجح  الذهبي  الدّوار  غري املشّوش لقويس 

والتيتانيوم، وكذلك عرض حركة ترس املوازنة الذي يتأرجح برسعة كبرية. وكان جان-مارك فيدريشت، 

الفائز بأول جائزة ألفضل صانع ساعات خالل نسخة 2007 من مسابقة الجائزة الكربى للساعات الفخمة 

بجنيڤ، هو َمن توىّل مهام تحويل رسومات وتصاميم ماكسيميليان بوسري واملصمم إيريك غريود إىل 

واقع ملموس، حيث متّكن مبعاونة فريق العاملني معه برشكة "أغنهور" ليس فقط من مواجهة التحدي، 

بل وتخطيه بكل جدارة.
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إىل  "سوبر-لومينوڤا"  مادة  إضافة  بأن  يقيض  السائد  املعتقد  كان  الختامي"،  اإلصدار  "ميغاويند،  قبل 

واجهة العرض أمر مستحيل ألن املادة املضيئة يجب أن تُطىل يدوياً عىل املخروطني املنحيني يف "إتش 

إم 3". ورغم أن األمر مل يعد مستحيالً كام كان يف السابق، فإن أسلوب طالء املادة املضيئة مل يكن باألمر 

السهل عىل اإلطالق.

وتم وضع طالء أبيض يدوياً عىل أشكال األرقام بأحد املخروطني عىل مستوى مسطّح، ثم تم ضغط قالب 

سيلكوين عىل هذا السطح املستقيم اللتقاط الطالء األبيض باألشكال الصحيحة، ثم قام عامل بعناية 

فائقة باستعامل هذا القالب لتحويل الطالء عىل الفور إىل املخروط الثاليث األبعاد. ودور الطالء األبيض 

يف هذه الحالة ال يقترص عىل مجرد كونه قالباً، ولكنه يقوم يف ذات الوقت بدور العاكس لطالء "سوبر-

لومينوڤا"، والذي يتم تطبيقه بدقة متناهية يدوياً عىل الطبقة الثانية.

أن  كام  األخرض،  دوماً  النشطة هي  األصباغ  فإن  ألوان،  بعدة  يتوفر  "سوبر-لومينوڤا"  أن طالء  ورغم 

األلوان األخرى تتسرّت جزئياً خلف الوهج األخرض، لذلك تكون أقل سطوعاً. وبالنسبة للتحفة "إتش إم 

 ،C3 3 ميغاويند، اإلصدار الختامي"، فقد استعملت "إم يب آند إف" فيها طالء "سوبر-لومينوڤا" من فئة

والذي يبعث أنقى مستويات الضوء وأكرثها سطوعاً.
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1 MOONMACHINE BLACK

2 MEGAWIND WG

3 JWLRYMACHINE PURPLE

4 HM3 SIDEWINDER

5 HM3 BLACK FROG

6 MEGAWIND RG

1 2

3

4

5

6

ظهرت "إتش إم 3" ألول مرة عام 2009، وعىل مدار ست سنوات من إنتاجها، أصبحت هذه األيقونة 

أمام ظهور ما ال يقل عن  العلبة والحركة املجاَل  أشهر موديالت "إم يب آند إف". وقد أفسح تركيُب 

 3 3 ستاركروزر" من الذهب األحمر والذهب األبيض، و"إتش إم  19 نسخة مختلفة منها: "إتش إم 

بنسختني  ماشني"  و"جولريي  ريبل"،   3 إم  و"إتش  األبيض،  والذهب  األحمر  الذهب  من  سايدوايندر" 

أرجوانية ووردية، و"إتش إم 3 فروغ يت آي"، و"إتش إم 3 شوكوليت فروغ"، و"إتش إم 3 بالك فروغ" 

)بدّوار أخرض(، و"إتش إم 3 فروغ زذ آر" )بدّوار أرجواين(، و"إتش إم 3 فاير فروغ"، و"إتش إم 3 بويزون 

دارت فروغ"، و"مون ماشني" بنسخ من التيتانيوم والذهب األسود والذهب األحمر، و"ميغاويند" من 

الذهب األحمر والذهب األبيض، وأخرياً وليس آخراً بكل تأكيد "ميغاويند، اإلصدار الختامي".

تم جرش مخروطي الساعات والدقائق من األملنيوم الصلب حتى صارا بُسمك الورق، ويستقر هذان 

املخروطان داخل مخروطني بتصميم ثاليث األبعاد مصنوعني من الذهب والبلّور الصفريي، واللذان متت 

تقسيتهام معاً. وعملية التقسية هذه عبارة عن تقنية إلكساب السطح صالبة عىل درجة حرارة عالية، 

ولها تأثري جاميل الفت، وتضمن متتُّع التصميم بالقدرة عىل مقاومة ضغط املاء.
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عادًة ما تستقر مؤرشات الحركة باألعىل أو عىل امليناء. وألن حركة "إتش إم 3" تم إقالبها لتُظِهر طريقة 

تشغيلها، فقد نشأت الحاجة إىل حل فّعال لنقل الطاقة من القسم التحتي بالحركة إىل مخروطي قياس 

بالجواهر رمبا تحتاج لوحدة تروس معقدة ومولّدة  املرصعة  العادية  املسننات  باألعىل. وفكرة  الزمن 

لالحتكاك، ورمبا تحتاج أيضاً إىل دعم من أعىل ومن أسفل - ما قد يزيد من ُسمك الحركة، وبالتايل يزيد 

من ُسمك الساعة ككل.

لذلك، بدالً من استعامل مسننات عادية مجوهرة، تشتمل "إتش إم 3" عىل حاملتني سرياميكيتني عاليتي 

التقنية وكبرييت القطر )15 مليمرتاً(. وبسبب قطرهام الكبري، فإنهام تقلالن من عدد االحتكاكات التي 

تحّفز الرتوس، ونتيجة للصالبة الناشئة عن تصميمهام الفائق الدقة وتصنيعهام املتقن، فهام تتطلّبان 

دعامً من طرف وحيد )القاعدة( من أجل زيادة رشاقة الحركة.

قدم صانع الساعات الفنلندي املستقل سيبان ساربانيڤا )أحد مبتكري آلة "مون ماشني" من "إم يب آند 

عيار  الذهب  املصنوعان من  والنصالن  "ميغاويند".  اسمه،  الكبري وكذلك  للدّوار  األولية  الفكرة  إف"( 

مشموالً  دّواراً  معاً  يؤلفان  امليناء  إف" عىل  آند  "إم يب  الشكل من  الفأيس  األيقوين  للدّوار  قرياطاً   22

املركز،  عن  بعيداً  تظهر  مرئية  كتلة  عىل  اشتامله  من  بدالً  األبعاد  متامثل  يبدو  والذي  بـ"الغموض"، 

وهذان النصالن يبدوان وكأنهام يتحديان قوانني الطبيعة. ويتحقق هذا "الغموض" من خالل معالجة 

الجانب األسفل من أحد النصلني الذهبيني حتى أصبح ُسمك حافته بُسمك موىس الحالقة، مبا يقلل كثرياً 

من كتلته.

)ليالً(:  والسطوع  )نهاراً(  التخّفي  من  نوعاً  الختامي" طبقة تضفي  اإلصدار  "ميغاويند،  دّوار  ويضيف 

حيث تم تسويد الدّوار املصنوع من التيتانيوم والذهب األبيض عيار 22 قرياطاً مبا يجعله يندمج بشكل 

ال يُضاهى مع العلبة. ويف الظالم، يظهر خط سميك من طالء "سوبر-لومينوڤا" امليضء، والذي يغطيه 

الدّوار جزئياً خالل دورانه، مبا يضيف سطوعاً مفعامً بالحركة ووميضاً ينبعث عن مادة الطالء الخرضاء 

املتوهجة عىل املؤرشات املضيئة.
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املحرّك

محرّك ساعايت ثاليث األبعاد من تصميم جان مارك فيدريشت/أغنهور؛ باالستناد إىل ُمَسلَْسلة تروس 

وناقل متذبذب من "سويند".

تتذبذب مبعدل 28800 ذبذبة يف الساعة.

دّوار التعبئة األوتوماتيكية مؤلّف من 3 أجزاء: قوامه محور وأذرع من التيتانيوم املسّود بأقسام 

خارجية من الذهب عيار 22 قرياطاً، ومثبّت بأربعة براشيم.

يتم نقل مؤرشات الزمن عرب محامل كريات سرياميكية.

عدد الجواهر: 36 )كلها عاملة(.

عدد املكونات: 270.

الوظائف/املؤرشات

يُشار إىل الساعات بطالء "سوبر-لومينوڤا" بدرجة C3 عىل أحد املخروطني.

يُشار إىل الدقائق بطالء "سوبر-لومينوڤا" بدرجة C3 عىل املخروط اآلخر.

العلبة
من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً والتيتانيوم بطالء "يب ڤي دي" األسود.

إصدار محدود يقترص عىل 25 قطعة، مرقّمة من 1 إىل 25.
التاج حلزوين.

األبعاد )دون التاج والعوارض(: 47 ملم × 50 ملم × 17 ملم.
عدد املكونات: 52

البلّورات الصفريية
مخروطان من الصفري، والبلّورتان األمامية والخلفية معالجتان ضد االنعكاس عىل الوجهني

الحزام واملشبك

الحزام أسود ومصنوع من جلد التمساح األمرييك وُمحاك يدوياً، مبشبك قابل للطي بتصميم معّدل 

من الذهب عيار 18 قرياطاً والتيتانيوم
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الفكرة: ماكسيميليان بوسري/ إم يب آند إف.

تصميم املنتج: إريك جريو / استوديو إريك جريو للتصميم.

اإلدارة التقنية واإلنتاجية: سريج كريكنوف / إم يب آند إف.

األبحاث والتطوير: غيوم تيڤنان، وروبن مارتينيز / إم يب آند إف.

تطوير الحركة: جان مارك فيدريشت / أغنهور.

تصنيع الحركة: جورج أوير / ميكاواتش.

أساس الحركة: ستيفانو ماكالوزو، ورفاييل أكرمان / سويند.

طالء "سوبر-لومينوڤا": فريديريك تيريي / مونيكو.

الدّوار: دوين ڤيالر / سندري + ميتو غاليتان إس إيه، وبوزيِتف كوتينغ إس إيه.

محامل الكريات السرياميكية: باتريس بارييتي / إم يب إس.

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤيزي، وآن غيتيه، وإميانويل ميرت / إم يب آند إف.

التشغيل الداخيل: أالن لومارشان / إم يب آند إف.

خدمة ما بعد البيع: فلوريان كوبار / إم يب آند إف

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / إم يب آند إف

تصنيع وإنتاج العلبة واملشبك: فيليب ماريت، ودومينيك ماينيه، وبرتران جونيه / جي. إف. شاتوالن.

مخروطا الصفري: جان-ميشيل بيالتون، وجريار غرين / بلوش إس إيه

املوانئ: موريتسيو رسڤلياري / ناتيبيه.

الحزام: أوليڤييه بيورنو / كاميل فورنيه.

علبة التقديم: إيزابيل ڤاودو / ڤاودو، وفريدريك ليجيندر / ليكوين.

لوجستيات اإلنتاج: ديڤيد المي، وإيزابيل أورتيغا / إم يب آند إف.

التسويق والعالقات العامة: شاري ياديغاروغولو، وڤريجيني ميالن، وجولييت دورو / "إم يب آند إف".

معرض .M.A.D : هريڤي إيستيني / إم يب آند إف.

املبيعات: لوي أندري، وباتريشيا دوڤيالر، وِفل أوغل / "إم يب آند إف".

التصميم الغرافييك: داميان سيدوكس / إم يب آند إف، وأدريان شولتز، وجيلس بونداالز / زد+زد.

تصوير املنتج: مارتن ڤان دير إند.

تصوير الشخصيات: ريجيس غوالي / فيديرال.

موقع الويب: ستيفان باليه، وڤيكتور رودريغيز / سومو أنرتاكتيڤ.

النصوص: إيان سكلرين / أندر ذا ديال.
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الفخمة والراقية، أدرك  الساعات  خالل عمله عىل مدى خمسة عرش عاماً يف إدارة عدد من ماركات 

ماكسيميليان بوسري أن أكرث املشاريع إمتاعاً وتحقيقاً لرضاه الذايت كانت تلك التي عمل فيها مع صانعي 

تقترص  به  خاصة  مثالية  رشكة  تأسيس  فكرة  بباله  خطرت  هنا،  ومن  املوهوبني.  املستقلنّي  الساعات 

حرصياً عىل تصميم وإنتاج كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميّزة، عىل أن 

يبدعها بالتعاون مع املهنيني املوهوبني الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم. وعىل هذا النحو، حّول 

املبادر بوسري فكرته هذه إىل واقع ملموس، فكانت "إم يب آند إف".

و"إم يب آند إف" ليست ماركة ساعات باملعنى املعروف، بل هي مخترب للمفاهيم الفنية والهندسية 

الدقيقة، حيث يجتمع يف ظلّها كل عام عدد من صانعي الساعات املستقلنّي من أجل تصميم وإنتاج 

آالت مبتكرة لقياس الزمن. ومن خالل ذلك، سعت "إم يب آند إف" الحرتام التقاليد دون التقيّد بها، 

الساعات مع أحدث  بتصنيع  الخاصة  الجودة  التقليدية والعالية  التقنيات  لها عىل مزج  لتكون حافزاً 

األساليب التقنية الحديثة وأرقاها عىل اإلطالق من أجل ابتكار روائع نحتية مثرية راقية وثالثية األبعاد. 

ويف 2007، كشفت "إم يب آند إف" عن أوىل آالت قياس الزمن من إنتاجها، والتي امتازت بعلبة نحتية 

وثالثية األبعاد اشتملت يف قلبها عىل محرّك جميل التصميم مثّل معياراً للموديالت الرفيعة التي ظهرت 

فيام بعد، والتي هي عبارة عن آالت تعلن عن مرور الزمن وليس آالت ملجرد اإلعالن عن مرور الزمن. 

ويف 2011، أطلقت "إم يب آند إف" مجموعة آالت "ليغايس ماشني" ذات الُعلب الدائرية، والتي متتّعت 

بتصاميم أكرث كالسيكيًة )مبفهوم "إم يب آند إف"، ليس أكرث( ومثّلت احتفاًء بقمم االمتياز التي بلغتها 

صناعة الساعات خالل القرن التاسع عرش من خالل إعادة تفسري اآلليات املعقدة التي أبدعها عظامء 

صانعي الساعات من أجل ابتكار أعامل فنية قيّمة. ومنذ 2011، دأبت "إم يب آند إف" عىل املبادلة بني 

إطالق موديالت جديدة من آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني"، وتلك اآلالت التاريخية املستوحاة 

من املايض "ليغايس ماشني".
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ُولِد ماكسيميليان بوسري يف ميالنو بإيطاليا، قبل أن ينتقل يف سن مبكرة إىل لوزان بسويرسا، حيث أمىض 

شبابه. نشأ بوسري يف بيئة عائلية متعددة الثقافات، فوالده كان دبلوماسياً سويرسياً، وقد التقى بوالدته 

الهندية الجنسية يف بومباي، األمر الذي ساهم يف تطويره لنهج متنوع ومتداخل ثقافياً يف حياته وأعامله.

ويف يوليو من عام 2005، ويف سن الثامنة والثالثني، أسس بوسري أول مخترب يف العامل قائم عىل ابتكار 

عبارة:  من  األوىل  األحرف  )وهي  إف"  آند  يب  "إم  اسم  تحت  الوقت،  قياس  عامل  يف  جديدة  مفاهيم 

ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه(، والتي يتشارك فيها اليوم مع سريج كرينكوف. وتجّسد "إم يب آند إف" 

هذه عىل أرض الواقع حلم بوسري يف امتالك ماركة خاصة بها يخصصها بشكل كامل لتطوير مفاهيم 

مبتكرة لقياس الزمن، وذلك من خالل العمل مع مجموعات من األشخاص املتعددي املهارات الذين 

يستمتع بوسري بالعمل معهم. 

الحادية  سنه  يتجاوز  مل  حينام   ،1998 عام  ففي  بوسري،  ماكسيميليان  قوة  موطن  املبادرة  روح  متثّل 

والثالثني، ُعنّي مديراً عاماً لرشكة "هاري وينستون رير تاميبيسيز" بجنيف. وخالل سبع سنوات، حّول 

بوسري هذه الرشكة إىل ماركة مكتملة املعامل لها احرتام كبري وتبجيل بالغ يف دنيا الساعات الراقية، وذلك 

من خالل تنقيح إسرتاتيجياتها ومنتجاتها وخطط التسويق والتوزيع الخاصة بها عىل املستوى العاملي، 

فيام مل يغفل االهتامم بتكامل التصميم، وتعزيز مجاالت البحث والتطوير والتصنيع داخل الرشكة. وقد 

أدت جهوده هذه إىل زيادة رأس املال بنسبة %900، كام تبوأت "هاري وينستون" أعىل املراكز الريادية 

ضمن فئتها التنافسية.

وقبل عمله يف "هاري وينستون"، اكتسب ماكسيميليان بوسري شغفه الكبري بصناعة الساعات الراقية 

خالل عمله األول لدى "جيجر-لوكولرت". فخالل السنوات السبع التي أمضاها ضمن فريق اإلدارة العليا 

بهذه الرشكة يف تسعينيات القرن العرشين، تعززت صورة "جيجر- لوكولرت" بقوة، بل وضاعفت رأساملها 

عرش مرات. وقد تنوعت مسؤوليات بوسري لدى "جيجر- لوكولرت" من إدارة وتطوير املنتجات، إىل البيع 

والتسويق يف أوروبا.

معهد  من  الدقيقة  التقنيات  هندسة  يف  ماجستري  شهادة  حامالً   1991 العام  يف  ماكسيميليان  تخّرج 

االتحاد السويرسي للتكنولوجيا يف لوزان.
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MEGAWIND FINAL EDITION
FRIENDS PORTRAIT

MAXIMILIAN  
BÜSSER 1

MEGAWIND FINAL EDITION
FRIENDS LANDSCAPE

MAXIMILIAN  
BÜSSER 2

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

 THE MACHINE

MEGAWIND FINAL EDITION
SUPER LUMINOVA

MEGAWIND FINAL EDITION
PROFILE

محتويات املجلد
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