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بداية الحواس.  إجتذابتتسبب في قد  لضبط الوقت الخارجية مؤشراتهامع  (HM3) 3تحذير! إن آلة قياس الزمن رقم 

مكّونة  بحلقةجزئياً  محددةالوالساعة  في أعلىالعقل إستيعاب آليتها الناشطة، والبارزة بشكل متناقض بكامل مجدها  يحاول

تبرز حدوداً ثانية: وهي مكّونة هذه المرة من مخروطين ولكن، وقبل التمّكن من معالجة هذه المعلومات رة. من األرقام الكبي

إلستيعاب حقيقة أن يكون هذا النحت فال عجب أن يجهد الكثيرون من اإلطار الثالثي األبعاد.  بعظمةيرتفعان  توأمين

 تُشير إلى الوقت والتاريخ. الديناميكي هو في الواقع ساعة معصم عالية التقنية، وهي

 

 أهالً بكم في عالم أم بي أند أف!

 

فساعة "سايدويندر" تتميز بمخروطات تصطف عمودياً : لألفراد خيار أوسع لتقديمبنسختين  3تتوفر آلة قياس الزمن رقم 

لبصرية المميزة على الذراع، وساعة "ستاركروزر" تتسم بمخروطات متوازية مع الذراع. وتتمتع كل نسخة بخصائصها ا

 الخاصة، كما أنها تُشير إلى الوقت كل من زاويتها الخاصة. 

 

تسمح كذلك، مخروط الساعة.  يتربع فوق ليوم/ الليلامؤشر  ويُذكر بأنويُشير المخروطان التوأمان إلى الساعات والدقائق، 

يخ من خالل مثلث محفور بعناية على داد كبيرة سهلة القراءة، حيث يُشار إلى التارأع عبرعجلة ضخمة بعرض التاريخ 

 محيطها.

سيما  المميزة بلمساتها الرائعة، الاآللية  الذي تقّدمهالمذهل  المكشوف العرضغير أن ما يفتن البصر ويلهب الحواس، هو 

 رجح والمصمم على شكل فأس وعجلة الميزان المتذبذبة بسرعة.أالدّوار األوتوماتيكي المت

ن عاليا التقنية من الخزف، اضخم محمالنجهة الخلفية، ينكشف السر التقني آللية هذه الساعة: وعند قلب الساعة إلى ال

 الطاقة إلى المخاريط وعجلة التاريخ. يوصالن

 
 

 ماكسيميليان بوسر وأصدقائه -شركة أم بي أند أف

 
عرفوت  -سرالمقاييس وأطلق ثوورةبعد مرور عقود من التعلم وااللتزام بقواعد شركات صناعة الساعات، قلب ماكسيميليان بو

بإسوم أم بووي أنوود أف، وهووي عبووارة عوون مختبور للمفهوووم الفنووي والهندسووة الدقيقووة، حيووث تجتموع كوول عووام مجموعووات مؤلفووة موون 

 صانعي الساعات المتخصصين المستقلين لتصميم وصناعة آالت قياس الزمن.   

د أف من خالل احترام التقاليد دون التقيد بها، لتكون الحوافز علوى تتسم هذه المشاريع الجريئة بنتائج مميزة. فقد سعت أم بي أن

الدمج ما بين النوعية الفضلى لصناعة الساعات التقليدية وأحدث الوسائل التكنولوجية باإلضافة الى الصوناعة الثالثيوة األبعواد 

 الناشطة.  

 

، والتي تشوكل قصوة مموامرة 3آلة قياس الزمن رقم من هنا، أطلقت شركة أم بي أند أف الفصل الثالث في أسطورة الثورة مع 

 وإثارة وشمف.
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فالجسور المصنوعة ببراعة، عمل اآللية المميزة بلمساتها الجميلة. لعرض  3طّورت آلة قياس الزمن رقم  :واإلنجازاإللهام 

ر األوتوماتيكي المتأرجح والمصمم على شكل فأس كلها مكشوفة للعيان. عجلة الميزان المتذبذبة بسرعة، التجهيزات والدّوا

، كما أنه يُسلّط الضوء 3هذا األمر يُتيح لحامل هذه الساعة إمكانية تقدير الفن والحرفية التي ُصنعت بها آلة قياس الزمن رقم 

 خاصة عالية الدقة.     عنصر متميز بلمسات 300التقنية؛ فهي تضم أكثر من  العاليةإلى داخل هذه اآللة 

 

رؤية كاشفة ألقواس الدّوار الذهبي ، بما يسمح بإنقالباً رأساً على عقب 3من رقم فقد شهدت  آلية ساعة آلة قياس الز

وكان جان مارك ويدريشت، الفائز بالجائزة اإلفتتاحية ألفضل صانع المتأرجح كما ولعجلة الميزان المتذبذب بسرعة كبيرة. 

 رسوم وتصاميم ماكس بوسرتحويل  في جنيف، من تسلّم مهام Grand Prix d’Horlogerie ساعات في معرض

تمكنوا ليس فقط من مواجهة التحدي بل وأيضاً  نه ومع فريق عمله في شركة أغنهورإلى واقع حيث أ ،المصمم إيريك جيروو

 من تخطيه.

 

 

ى األفراد الذين يطلبون الفن والحرفية والتميز تتوجه ساعات شركة أم بي أند أف إلندر: دوساعات ستاركروزر وساي

 بنسختين: "سايدوندر" المميزة 3قياس الزمن رقم  ةولتلبية هذه المتطلبات، تتوفر آلمن هنا، . والخياروالحصرية... كما 

ا تماماً كما مالكيه متوازية مع الذراع. بمخاريطتصطف عمودياً على الذراع، و"ستاركروزر" التي تتسم  بمخاريط

 المحتملين، تتميز هاتين النسختين بكون كل منهما مميزة بحد ذاتها ومختلفة بشكل كبير.

 

 

قراءة الوقت بلمحة، إن كان ذلك خالل القيادة أو الطباعة، إال أن التحدي برز مع  الثالثية األبعاد  المخاريطتسمح  المؤشرات:

 للمخاريطالرؤوس المقطوعة  تم تلحيمفقد ساعات من قبل. حقيقة فرادتها وعدم محاولة إنجاز أمر مماثل في صناعة ال

لمياه، كما أن العقارب الحمراء لمؤشرات الساعات والدقائق تم قطعها كبيرة ل النحاس )غير ملتصقة( لضمان مقاومةب

 بواسطة الاليزر بمية الحصول على الدقة الكبيرة المذهلة مع أقل حجم ممكن قد يحتاج إليه التصميم. 

 

مم مقروءة  2.5تها، ُصممت عجلة التاريخ الضخمة ليكون قطرها أكبر من اآللية، األمر الذي أتاح وجود أعداد بحجم من جه

 أما على أعلى اإلطار، فيبرز مثلثاً مميزاً يُشير إلى التاريخ. بسهولة ومتباعدة.

 

 

الزمن رقم  قياس والموجود على قرص آلة قيراطاً  22يضطلع الدّوار المصمم على شكل فأس من الذهب عيار  الدّوار اللغز:

مع كأنه يتحدى قوانين الفيزياء ويشكل الدّوار بحد ذاته "لمزاً" شعار أم بي أند أف.  تميّززيادة ، بأهمية خاصة لضمان 3

هذا األمر تم عن طريق معالجة الجهة السفلى  كتلة غير محورية واضحة. عن وجودبشكل متماثل عوضاً  المتوازي وضعه

 من حجمها. يقلّصرقيقة كالشفرة بما  حافتها بحيث تصبححد األذرع أل
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  اإلبتكارات التقنية:
 

قياس  آلة وبما أن آلية ساعةعادة ما تكون مؤشرات الوقت موجودة في أعلى اآللية أو على جانب القرص. الخزف:  محامل

سفل اآللية إلى أإيصال الطاقة من بمية ل فّعال برزت الحاجة إلبتكار حفقد ض عملها، هي معكوسة لعر 3الزمن رقم 

المجوهرات كانت لتتطلب معدات دقيقة مولّدة العادية المكّونة من  فالتروسلزمنية وعجلة التاريخ في األعلى. ا المخاريط

وبالتالي  اآلليةهو عامل من شأنه زيادة إرتفاع و -ىالجهتين العليا والسفل من إلى دعم، باإلضافة إلى حاجتها لإلحتكاك

خزف ال محملين من 3لذلك، وعوضاً عن التروس العادية المكّونة من المجوهرات، تضم آلة قياس الزمن رقم  الساعة.

هذا األمر قلّص من عدد معدات العجالت وبالتالي من اإلحتكاك بسبب قطرها مم( عاليا التقنية.  15ن بقطر ضخم )ايتسم

لضخم، كما أن إحتياجها للدعم من جهة واحدة )القاعدة( نتيجة للصالبة الناجمة عن تصميمها وصناعتها العالية الدقة، أتاح ا

 التوصل آللية أكثر رقة.

 

 

مم علو(  2.5تتسم حلقة التاريخ الضخمة بقطر أكبر من اآللية. وفيما يسمح التصميم لعرض أعداد كبير ) التاريخ الضخم:

تتطلب إبداعاً هاماً للتمكن من تعديل  -ورغم أنها تساعد أكثر على القراءة –اءة، فالمسافة الكبيرة بين األعداد سهلة القر

كذلك، برزت قيود تقنية إضافية في إستخدام التاج لتشميل التاريخ، األمر الذي دفع لإلستعانة بضاغط. إال أن هذا  التاريخ.

ملم المطلوبة لدفع عجلة  4وهي قصيرة جداً مقارنة مع مسافة الـ  –الملمتر الواحد  األخير ال يمكنه التحّرك لمسافة تتعدى

التاريخ من يوم إلى الثاني. من هذا المنطلق، تم تطوير نظام مبتكر بإستخدام معدات لزيادة المسافة التي يمكن للضاغط 

 أربعة أضعاف.بقطعها 

 

 

أن يكون صانعها قد سلّم بإستحالتها. ال عجب ، ومن قبل ألبعاد لعرض الوقتالثالثية ا المخاريطخدم تلم تُس الياقوت: مخاريط

في  ال تكمنلحسن الحظ، تقدم أحد الممولين لمواجهة التحدي الذي وضعته شركة أم بي أند أف... ونجح في ذلك. فالصعوبة 

الرؤوس  تلحيمفقد تم  .كاملالنصف شفاف )في األصل( حتى يصبح شفافاُ بال داخل سطحهاصناعة المخاريط، بل في صقل 

إلى محيطها الذهبي، وهي تقنية جمالية النحاس )بواسطة تقنية تلحيم تعتمد على الحرارة العالية( بالمقطوعة للمخاريط 

 للمياه. اً تضمن بناًء قوياً ومقاوم

 

 

أم بي أند أف  من هنا، يمكن شرح السبب الذي دفع شركةيكمن الكمال في التفاصيل، فالشكل يلي الوظيفة. : البراغيرؤوس 

فهذه األشكال الدقيقة اإلطار على نحو غير عادي بشكل ورقة البرسيم.  براغيشقوق إعادة تصميم في لتكبد مجهود كبير 

جود على رأس فشكل ورقة البرسيم الموالذهبية المصقولة.  للبراغيللشقوق تتطلب مفكات دقيقة، بما دفع لتصميم أداة خاصة 

فآالت قياس للضرر.  البرغييحد من إمكانية تعّرض  أيضاً  ليس ممتعاً للنظر فحسب، فهو 3آلة قياس الزمن رقم  برغي

 عناصرها رائعة وتعمل بشكل سلس. هي عبارة عن عمل فني عالي التقنية، حيث أنها تتطلب أن تبدو جميعالزمن 

 

 

المزيج المميز من األسطح ن المؤشرات المزدوجة وتصميمها الفريد من نوعه، فإغم من على الراإلطار واللمسات النهائية: 

بشكل  3الممطاة والمصقولة، باإلضافة إلى الدّوار الخاص واإلطار المنحدر الجوانب يضمن بأن تبقى آلة قياس الزمن رقم 

 % من فئة آالت قياس الزمن.100ال يخطىء، 

 

 

 

 ، يا فتى"لالمحاصيالفضاء ليس مثل جمع "إن السفر عبر 
 هان سولو في فيلم حرب النجوم
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 المواصفات التقنية -3رقم  آلة قياس الزمن

 
 :اآللية

 

 محّرك ثالثي األبعاد صممه جان مارك ويديريشت/ أغنهور؛

 .وترس من "سويند"مذبذب 

 دقة في الساعة. 28.800قوة تذبذب الميزان 

 على شكل فأس اً مصمم اً قيراط 22ار دوار هوائي أوتوماتيكي من الذهب الزهري عي

  إلى العقارب المقطعة بواسطة الاليزر. الخزف اتكر محامل بواسطةمعلومات الساعة والدقائق تبث 

 

 )عاملة جميعها( 36عدد الجواهر: 

 304عدد العناصر: 

 

 

 المهام:

 

 مؤشر الساعة واليوم/ الليل على مخروط واحد

 الدقائق على مخروط ثان  

 ل اآلليةحوالتاريخ 

 

 

 اإلطار:

 

 مع الذراع( متوازية المخاريطستاركروزر ) متوفر بنسختين:

 عمودياً مع الذراع( تصطف المخاريطسايدويندر )  

 

 قيراطأً/ تايتينيوم. 18قيراطاً/ تايتانيوم أو الذهب األحمر عيار  18سختان بالذهب األبيض عيار نتتوفر ال

 ببراغ   تاج مثبت

 ملم. x 16ملم  x 50ملم  47التاج والمقابض(: المقاسات )باستثناء 

 في سايدويندر. 57في ستاركروزر،  53عدد عناصر اإلطار: 

 

 

 بلورات الياقوت:

 

 .المخروطان والوجه األمامي والخلفي لجزأي العرض كلها معالجة بطالء مقاوم لالنعكاس على الوجهين

 

 

 الحزام والمشبك:

 

 قيراطاً والتايتانيوم. 18عيار خصيصاً من الذهب األسود مع مشبك مصمم جلد التمساح مطّرز يدوياً باللون 
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 3"األصدقاء" المسؤولون عن صناعة آلة قياس الزمن رقم 

 

 أف أندماكسيميليان بوسر/ أم بي  الفكرة:

 

 استوديو تصميم إريك جيرو –إريك جيرو  تصميم المنتج:

 

 أف أندأم بي  /كريكنوف: سيرج إدارة التقنية واإلنتاج

 

 جان مارك ويديرشت / أغنهور، نيكوال ستادلر/ أغنهور. تطوير اآللية:

 

 جورج أوير/ ميكاواتش، سالفاتور فيراروتو/ أي بي آر كواليتي تصنيع اآللية:

 

 : باتريس باريتي/ أم بي أسالخزف كرات محامل

 

 ديديه دوماس/ أم بي أند أف، جيل دالوز/ أغنهورتجميع اآللية: 

 

 من شركة جي. أف. شاتوالن. وستيفان لوم، دومينيك ماينيه، فيليب مارتي صنيع وإنتاج اإلطار والمشبك:ت

 

 : سيباستيان سانمسو وغريموري إيسيريك/ سيبال، بيتر بلوش/ بلوشالياقوت مخاريط

 

 فرانسوا برنهارد ودينيس باريل من شركة ناتيبير. األقراص:

 

 يليه وفيليكس سيالتا من شركة فيدلر.بيار شيليه، إيزابيل ش العقارب:

 

 : أوليفيه بورنو/ كاميل فورنيالحزام

 

 فريديريك لوجاندر/ لوكوني، إيزابيل فودو/ فودو. علبة العرض:

 

 

 االتصاالت:
 

 ألبان توماس وجيرار موليه من أستوديو جي في أي. -فن تصويري

 مارتين فان دير إيند. -تصوير المنتج

 ك لوجندر/ لوكوني.عرض الهندسة: فريديري

 تصوير: ريجي غوالي/ فيديرال.

 مشرف الموقع االلكتروني: ستيفان باليه وغيوم شميتز/ سومو إنترأكتيف.

 نصوص: إيان سكيليرن.

 مدير المشروع: إيستيل تونيلي/ أم بي أند أف.
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 نشأة مختبر المفهوم -أم بي أند أف

 

ري وينستون للساعات، أدرك ماكسويميليان بوسور بوأن أكثور المشواريع الحيويوة خالل مزاولة عمله في منصب مدير شركة ها

والممتعة بالنسبة له، كانت تلك التي عمل فيها على سلسلة سواعات أوبووس  المميوزة موع صوانعي سواعات مسوتقلين موهووبين. 

ة موون السوواعات تصووميم وصووناعة المجموعووات الصووميربرة خياليووة لخلووق شووركة متخصصووة فقووط موون هنووا، خطوورت لديووه فكوو

 الراديكالية، وذلك مع المهنيين الموهوبين الذين يحترمهم ويتمتع بالعمل معهم. بوسر الملتزم حّول هذه الفكرة الى واقع.

 

أم بي أند أف ليست عالمة تجارية للساعات بل هي مختبر للمفهوم الفني والهندسة الدقيقة، حيث تجتمع كل عام جماعوات مون 

صصوين المسوتقلين لتصوميم وصوناعة آالت قيواس الوزمن. فقود سوعت أم بوي أنود أف مون خوالل احتورام صانعي الساعات المتخ

التقاليوود دون التقيوود بهووا، لتكووون الحووافز علووى الوودمج مووا بووين النوعيووة الفضوولى لصووناعة السوواعات التقليديووة وأحوودث الوسووائل 

 التكنولوجية باإلضافة الى النحت المميز الثالثي األبعاد.

 

 أف هي عبارة عن أشخاص مستقلين ينتجون ألشخاص مستقلين. أم بي أند

 

 

 ماكسيميليان بوسر –سيرة ذاتية 

 
سويسرا، حيث أمضى شبابه. نشأ بوسر  -إيطاليا، قبل أن ينتقل في سن مبكرة الى لوزان -ولد ماكسيميليان بوسر في ميالنو

األمر  -وهي هندية الجنسية، في بومباي اً وقد إلتقى بوالدته،والده كان ديبلوماسياً سويسري -في بيئة وعائلة متعددة الثقافات

 الذي ساهم في تطويره نهجاً متنوعاً ومتداخالً ثقافياً في حياته وأعماله.

 

، ابتكوور ماكسوويميليان أول عالمووة تجاريووة لمفهوووم قيوواس الووزمن: أم بووي أنوود أف 38، وفووي سوون الووـ2005فووي تموووز/ يوليووو 

أن يتمكن من خالل أم بي أند أف، به( والتي يتشارك فيها اليوم مع سيرج كرينكوف. يحلم بوسر )ماكسيميليان بوسر وأصدقائ

من خلق عالمته التجاريوة الخاصوة المكّرسوة لتطووير مفواهيم قيواس الوزمن الراديكاليوة، وذلوك مون خوالل العمول موع جماعوات 

 صميرة خالقة مؤلفة من أشخاص يتمتع بالعمل معهم.

 2، تليها آلة قياس الزمن رقم 1إطالق ساعة آلة قياس الزمن رقم مع  2006د أف أول ساعاتها في العام أم بي أنوقد قّدمت 

ضمن مجموعة ، على أن تقّدم الشركة المزيد من آالت الراديكالية 2008في العام  3قياس الزمن رقم وآلة  2007في العام 

 أعمالها.

 

عامواً فقوط مون عموره، ُعويّن موديراً لشوركة هواري  31وهو في الوـ  1998لعام االلتزام هو موطن قوة ماكسيميليان بوسر. في ا

وينستون للساعات النادرة في جنيف. خالل فترة السبع سنوات التي أمضواها هنواك، طوّور بوسور الشوركة الوى عالموة تجاريوة 

والتسوويق والتوزيوع العوالمي،  متكاملة ومحترمة لصناعة الساعات المبتكرة، وذلك من خالل تطوير االستراتيجية والمنتجوات

تمكون مون  عملوه ومن خاللوفي الوقت عينه االهتمام بالتصميم المتكامل ومجاالت البحث والتطوير والتصنيع داخل الشركة. 

 ، كما تبوأت شركة هاري وينستون أعلى المراكز الريادية ضمن فئتها التنافسية. %  900 بنسبةرأس المال  زيادة

 

لصناعة الساعات الراقية لودى رب عملوه األول شوركة  شمفه ماكسيميليان بوسر إكتسبهاري وينستون،  قبل عمله في شركة

جاغير لوكولتر. فخالل السنوات السبع التي أمضاها ضمن فريق اإلدارة العليا في حقبوة التسوعينات، زادت الشوركة محفظتهوا 

غير لوكووولترمن إدارة وتطوووير المنووتج الووى البيووع بقوووة وضوواعفت رأسوومالها عشوور موورات. تنوعووت مسووؤوليات بوسوور لوودى جووا

 والتسويق في أوروبا.

 

حووامالً شووهادة ماجيسووتير فووي هندسووة التقنيووات الدقيقووة موون معهوود االتحوواد السويسووري  1991تخووّرج ماكسوويميليان فووي العووام 

 للتكنولوجيا في لوزان.

 


