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امللخص
بعد إطالقها للمرة األوىل يف العام 2017 – بإصدار من الذهب األحمر 
مع إطار من السرياميك باللون األسود، وإصدار آخر من التيتانيوم مع 
إطار من السرياميك باللون األزرق – تعود آلة قياس الزمن »إتش إم 
7« هذا العام بإصدار علبته مصنوعة من التيتانيوم مع إطار من البلور 

الصفريي باللون األخرض، يقترص عىل 50 قطعة.

بعد نجاحها يف االرتقاء بحدود االستكشاف يف عامل الساعات الراقية عرب 
االنطالق نحو الفضاء الخارجي )من خالل آالت قياس الزمن »إتش إم 
2«، و«إتش إم 3«، و«إتش إم 6«(، وكذلك عرب التحليق عالياً يف السامء 
)من خالل »إتش إم 4«(، ثم التجّول عرب الطرقات واملسارات األرضية 
)من خالل »إتش إم 5«، و«إتش إم إكس«، و«إتش إم 8«(، قررت »إم 
يب آند إف« هذه املرّة أن تغوص يف أعامق املياه عرب تحفتها الجديدة 
آلة قياس الزمن رقم 7، يف إصدارها املبتكر الذي يعرف باسم »إتش إم 

7 أكوابود«.

تلعب »إتش إم 7 أكوابود« الجديدة عىل وتر التوازن املتقن بني شكلها 
البحر من ناحية، وتكوينها الغني  املبتكر املستوحى من شكل قنديل 
بالرباعة امليكانيكية املتقدمة من ناحية أخرى، إذ تشتمل عىل: توربيون 
محلِّق مركزي يستقر أعىل الحركة ذات الرتكيب العمودي املتحد املركز، 
حلقات  مثل  متاماً  الخارج،  نحو  املركز  من  املؤرشات  تنطلق  حيث 

التمّوجات املتتالية عىل سطح املاء.

بدأت فكرة »إتش إم 7 أكوابود« كساعة زمنية عىل شكل قنديل البحر، 
نحو  عىل  الحّي  الكائن  بذلك  شبيهة  ببنية  ينعم  محرّكها  فإن  ولذلك 
الفت. ويرتكز جسم القنديل إىل مركزه الذي تقوم البنية كلها حوله. 
يقتنصه عرب  الذي  الغذاء  القنديل عىل طاقته من  وبينام يحصل هذا 
قرون استشعاره، فإن »إتش إم 7« تحصل عىل طاقتها التشغيلية من 

دّوار التعبئة األوتوماتيكية الذي يتخذ شكل قرن استشعار القنديل.

وبينام ميتلك قنديل البحر حلقة من الخاليا العصبية املتامثلة امللتفة 
حول مركزه والتي تشكل دماغه، فإن »أكوابود« تشتمل عىل حلقات 
بالساعات والدقائق.  الزمن  املركز تشري بدورها إىل مرور  ملتفة حول 
وبينام يتسم القنديل بجزء مقبب يشبه املظلة يف القسم العلوي منه، 
فإن »إتش إم 7« تشتمل عىل توربيون محلّق بارز يتوىّل تنظيم تدفق 
الطاقة التي يولّدها الدّوار، والتي يحّولها بعد ذلك إىل مؤرشات تقيس 

مرور الزمن.

من  صلبة  كتلة  من  مصنوعة  التعبئة  دّوار  استشعار  قرون  وجاءت 
كانت  فإن عملية صقلها  األبعاد،  الثالثية  التيتانيوم، وبسبب طبيعتها 
مفعمًة بالكثري من التحديات. وأسفل قرون االستشعار تلك تستقر كتلة 

بالتينية تعزز بدورها من كفاءة وفعالية التعبئة.

إليها  )يُشار   7 رقم  الزمن  قياس  آلة  أن  ورغم  اإلطار.  ذلك  هناك  ثم 
متاماً  مناسبة  فهي  غوص،  ساعة  ليست   )»7 إم  بـ«إتش  اختصاراً 
لالستعامل يف املاء – لذلك حرصت »إم يب آند إف« عىل إضافة ذلك 
املكّون الشائع يف كل ساعات الغوص االحرتافية، أال وهو: إطار يدور 
الغوص  ساعات  كل  عكس  وعىل  أخرى،  ناحية  ومن  واحد.  اتجاه  يف 
يطفو مستقالً،  بل  بالعلبة،  متصالً  ليس  »أكوابود«  إطار  فإن  األخرى، 

متاماً مثل َعّواَمُة اإلنقاذ.

املؤلّف من 303 أجزاء ويوفر طاقة  إم 7«،  وتم تطوير محرّك »إتش 
احتياطية ملدة 72 ساعة، داخلياً من قبل »إم يب آند إف«. وبتكوينها 
الكروي الثاليث األبعاد، فإن كل اآلليات – بدايًة من دّوار التعبئة املستقر 
والدقائق،  الساعات  ومؤرشات  الرئييس  الزنربك  بخزّان  مروراً  باألسفل، 
ووصوالً إىل التوربيون املحلِّق املستقر باألعىل – تدور حول نفس املركز. 
وتم صقل انحناءات القبّة العالية املصنوعة من البلّور الصفريي بشكل 
عاكس عىل هيئة حلقات مؤرشات الزمن، والتي ليس من السهل تشكيل 
سطحها وضبط زواياها، بل هي عملية لها حسابات رياضية متناهية 

اإلتقان والدقة، لحساب املقاطع الكروية املنحنية.

ومتاماً مثل العديد من كائنات قنديل البحر، فإن »إتش إم 7« تتوّهج 
يف الظالم، يف الوقت الذي يتوقع مشاهدها منها ذلك – وال يقترص ذلك 
الوهج عىل أرقام مؤرشات الساعات والدقائق فحسب – بل ميتد أيضاً 
هذا  إضاءة  أجل  من  وذلك  الحركة،  من  لداخيل  الجزء  حول  ليستقر 
التوربيون املحلِّق خالل الليل... وباإلضافة إىل ذلك، يصدر الوهج أيضاً 
عىل طول دّوار التعبئة الذي يتخذ شكل قرن استشعار القنديل، وذلك 
يك ميكن االستمتاع مبشاهدة هذا الدّوار خالل عمله، ليس فقط تحت 

أشعة الضوء، ولكن يف الظالم أيضاً.

وبهذا تتوافر »إتش إم 7 أكوابود« يف ثالثة إصدارات محدودة: األول 
من التيتانيوم مع إطار من السرياميك باللون األزرق، بعدد 33 قطعة، 
والثاين من الذهب األحمر مع إطار من السرياميك باللون األسود، بعدد 
66 قطعة، والثالث من التيتانيوم مع إطار من البلور الصفريي باللون 

األخرض، بعدد 50 قطعة.
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اإللهام
تعود فكرة الساعة البحرية إىل ذكريات ماكسيميليان بوسري، مؤسس 
والتي  العطالت،  خالل  الشواطئ  عىل  العائلية  إف«،  آند  يب  »إم  دار 
الحادثة  تلك  أن  ورغم  البحر.  قناديل  أحد  إحداها  خالل  له  تعرّض 
ساعة  البتكار  بوسري  عقل  يف  بذرتها  غرست  قد  فإنها  صغرية،  كانت 
ثالثية األبعاد تستمد طاقتها من قرون استشعار القنديل تلك. ورغم أن 
فكرة آلة قياس الزمن رقم 7 قد جاءت بشكل رسيع نسبياً، فإن عملية 
تطويرها استغرقت عدة سنوات. لذلك، استلزم األمر إنفاق عدة سنوات 
يف تطويرها، لدرجة أن ساعة »إتش إم 8«، وعىل عكس املنطق، خرجت 

إىل النور وتم إطالقها قبل »إتش إم 7«.

املحرّك
رغم أن »إتش إم 7 أكوابود« تنعم بتصميم معارص كام يبدو من شكلها، 
فإن فكرة ابتكار حركة كروية وثالثية األبعاد تعود إىل قرون يف املايض، 
حيث نشأت باألساس من ساعات الجيب »البصلية« التي كانت شائعة 
يف القرن الثامن عرش. ورغم أن غالبية حركات الساعات يتم تطويرها 
بتكوين أفقي يك تكون مسطّحًة قدر املستطاع، فإن محرّك »إتش إم 
7« يربز لألعىل، وليس للخارج، بكل مكوناته التي تم تنظيمها بشكل 
عمودي. وتجدر اإلشارة إىل أن حركة »إتش إم 7« تم تطويرها بالكامل 

داخلياً يف »إم يب آند إف«.

الزنربك  وخزّان  التعبئة،  دّوار  فإن  األسفل،  إىل  األعىل  من  وبالرتتيب 
الرئييس، ومؤرشا الساعات والدقائق، والتوربيون املحلّق، كلها مكونات 
مثبّتة بشكل متداخل حول املحور املركزي. وتنتقل الطاقة من الدّوار يف 
القسم األدىن بالحركة إىل منظِّم التوربيون املحلِّق يف القسم األعىل عرب 
مجموعات تروس أشبه مبجموعة من درجات السلم، ما يسمح للطاقة 

باالنتقال من مستوى لآلخر بكل سالسة.

الساعات  مؤرشي  بعرض  املتداخل  الهنديس  الرتكيب  هذا  ويسمح 
والدقائق حول الحافة الخارجية للحركة، ولكن هذا الرتكيب قد فرض 
الحلقات  هذه  دعم  ميكن  كيف  ومنها:  التحديات،  من  العديد  بذاته 
الزمنية ذات الُقطر الكبري؟ ومتثّلت اإلجابة يف تطوير حامالت كريّات 
سرياميكية فائقة الضخامة لدعم مؤرشّي الساعات والدقائق الكرويني، 
األجزاء  أقراص  املمكنة. وجاءت  االحتكاك  بأقل معدالت  الدوران  مع 
إىل  الوزن  تقليل  أجل  والتيتانيوم، من  األملنيوم  الكروية مصنوعة من 

أقىص ما ميكن واالرتقاء باملتانة إىل أعىل مستوياتها.

وكان اختيار التوربيون املحلّق متعّمداً، ألن الجرس العلوي من التوربيون 
االعتيادي كان سيفرض بدوره استعامل حلقات ملؤرشات الزمن أصغر 
لق الدائم  حجامً، وبالتايل أقل وضوحاً. وتم تسكني منظِّم التوربيون املحِّ
الوضوح  مستويات  أعىل  لتحقيق  الحركة  من  نقطة  أعىل  يف  الدوران 

وهج  )تقنية   AGT Ultra مادة  من  ألواح  ثالثة  تتوّهج  بينام  نهاراً، 
من  الداخيل  الجزء  حول  املستقرة  املضيئة  الفائقة(  املحيطة  األجواء 
بوضوح  إظهاره  أجل  من  التوربيون  نحو  وهجها  تبث  والتي  الحركة، 

خالل الليل.

التيتانيوم.  من  كتلة صلبة  التعبئة من  دّوار  استشعار  قرون  وصنعت 
وقد فرضت انحناءاتها وطبيعتها الثالثية األبعاد تحديات تصنيعية، عىل 
مستوى التشكيل والصقل، حيث يتباين ملمسها بني املصقول والساتاين. 
وأسفل قرون استشعار التيتانيوم الخفيفة الوزن يختبئ قسم أثقل وزناً 

من البالتني يؤكد عىل كفاءة تعبئة محرّك »إتش إم 7« بالطاقة.
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املؤرشات
كرويني  قرصني  من  مقطعني  عرب  والدقائق  الساعات  إىل  اإلشارة  تتم 
من األملنيوم والتيتانيوم، واللذان يتم دعمهام من قبل حاملة كريات 

سرياميكية ذات حجم كبري تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض.

»سوبر- مبادة  يدوياً  والدقائق  الساعات  ومؤرشات  أرقام  وطُلِيت 
األرقام  وهذه  الليل.  خالل  التام  وضوحها  يضمن  ما  لومينوفا«، 
واملؤرشات مطلية يدوياً، ألنه يستحيل طباعتها بشكل أنيق عىل مثل 

هذه املكونات الفائقة التعقيد الرتكيبي.
 

العلبة
تنعم علبة »إتش إم 7 أكوابود« بصفة أساسية بتكوين ثاليث األبعاد عىل 
شكل السندويتش، حيث تتألّف من قسمني نصف كرويني من البلّور 
الوسطى  حافتها  جانبي  من  جانب  كل  عىل  العايل  املقبب  الصفريي 
املعدنية. بينام يبدو اإلطار أحادي االتجاه وكأنه يطفو خارج العلبة، يف 
حني يستقر التاجان يف ما بني هذين الرتكيبني: حيث يختص التاج عىل 
التاج عىل  بينام يختص  الحاجة(،  الحركة )عند  بتعبئة  الجانب األيرس 
التاجني  الجانب األمين بضبط مؤرشات الزمن. وقد تم تصميم هذين 
أصابع  بلل  حالة  يف  حتى  االستعامل،  سهولة  يوفران  بحيث  هندسياً 

مستخدم الساعة عند تحريكهام.

وبالنسبة إىل اإلطارين باللونني األزرق واألسود، تم بدايًة حفر األرقام 
تعبئة  متت  ذلك  وبعد  الليزر،  باستخدام  السرياميك  عىل  والعالمات 
بكاملها  الحلقة  صقل  تم  ثم  املعدين،  بالتيتانيوم  املحفورة  األقسام 
إىل  بالنسبة  املثايل  اللون  عىل  الحصول  أجل  من  بينام  فائق.  بلمعان 
اإلصدار ذي اإلطار باللون األخرض، فقد تم إدخال حلقة البلور الصفريي 
يف اإلطار؛ أما األرقام والعالمات فقد متت معالجتها معدنياً تحت البلور 

الصفريي، إىل جانب طبقة من الورنيش األخرض.

يربز  مبا  الطريان،  صناعة  يف  املستخدم  املطاط  عىل  محفور  والحزام 
يضمن ظهوره  ومبا  أكوابود«،   7 إم  »إتش  لساعة  االستثنائية  الطبيعة 
بإطاللة أنيقة للغاية مع الجينز والتي شريت سواًء عىل الرب، أو حتى عند 

استعامل الساعة مع بذلة غوص يف البحر.
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قنديل البحر
قنديل البحر )Jellyfish( يف الحقيقة ال ينتمي إىل جنس األسامك، وأيضاً 
جسمه ليس مكّوناً من الجييل، متاماً مثلنا نحن البرش جسمنا يتألّف 
بصفة أساسية من املاء. وقنديل البحر، وهو باملناسبة أقدم الحيوانات 
املتعددة الخاليا عىل وجه األرض، يعود تاريخه إىل العهود السحيقة، 
حتى قبل الديناصورات، وهو بذاته ميثّل قمة أنظمة معالجة املعلومات 
املتصلة  األعصاب  بل حلقة من  لديه مّخ مركزي،  ليس  ونقلها، حيث 
التي تتوىّل االهتامم بكل ما يتطلّب التفكري. وقنديل البحر حساس جداً 

عند ملسه، وهو يرى، ومن ثم يبحر.

هذه  أحد  قسمت  ما  فإذا  البحر،  قنديل  استنساخ  متاماً  السهل  ومن 
الحيوانات إىل قسمني )وهو أمر غري محبّذ باملناسبة(، سينمو كل جزء 
قنديل  سافر  كام  األوصاف.  متكامل  بحر  قنديل  بذاته  ويصبح  منهام 
الفضاء »كولومبيا«  الفضاء، ففي عام 1991، حملت مركبة  إىل  البحر 

عدداً من القناديل إىل الفضاء، حيث توالدت بشكل ناجح.

الكائنات  من  والعديد  جميل.  مبظهر  أحياناً  البحر  قنديل  ويتوهج 
خاصية  أو  الضويئ،  اإلشعاع  خاصية  أو  الفسفورية،  خاصية  تستخدم 
الحيوانات  لدرء  أو  فرائسها،  اجتذاب  إما  بغرض  البَيُولوِجّي،  التأَلْلٌُؤ 
املفرتسة. وقرون االستشعار املضيئة لها فعالية ذات أهمية كربى، حيث 

تولّد إيحاًء يجعل الكائن الحي الصغري نسبياً يبدو كبرياً للغاية.
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HM7 AQUAPOD ENGINE

"إتش إم 7 أكوابود".. التفاصيل التقنية

3 إصدارات محدودة:
- من التيتانيوم من الدرجة 5، مع إطار من السرياميك باللون األزرق وتجويف أزرق )33 قطعة(؛

- من الذهب األحمر )5N+( عيار 18 قرياطاً، مع إطار من السرياميك باللون األسود وتجويف أزرق )66 قطعة(؛
- من التيتانيوم من الدرجة 5، مع إطار من البلور الصفريي باللون األخرض وتجويف أخرض )50 قطعة(.

املحرّك
يتسم برتكيب عمودي وثاليث األبعاد، بتعبئة أوتوماتيكية، وتم تصميمه وتطويره داخلياً من ِقبَل »إم يب آند إف« 

توربيون مركزي محلّق 60 ثانية
الطاقة االحتياطية: 72 ساعة

تذبذب امليزان: 2.5 هرتز / 18000 ذبذبة يف الساعة
دّوار تعبئة ثاليث األبعاد ومصنوع من التيتانيوم والبالتني

عدد املكونات: 303
عدد الجواهر: 35

الوظائف/املؤرشات
يُشار إىل الساعات والدقائق عرب مقطعّي قرصني كرويني من األملنيوم والتيتانيوم يدوران حول حاملة كريّات سرياميكية مركزية وكبرية الحجم

إطار يدور يف اتجاه واحد لقياس الزمن املنقيض
األرقام واملؤرشات واملقاطع املثبّتة عىل طول دّوار التعبئة معالجة بطالء »سوبر-لومينوفا«

3 ألواح من مادة AGT Ultra )تقنية وهج األجواء املحيطة الفائقة( املضيئة تلتف حول التوربيون املحلّق
تاجان: األيرس للتعبئة، واألمين لضبط مؤرشات الزمن

العلبة
بنية كروية الشكل

املادة: من التيتانيوم من الدرجة 5، أو الذهب األحمر )5N+( عيار 18 قرياطاً
األبعاد: 53.8 ملم × 21.3 ملم

عدد املكونات: 95
مقاومة ترسُّب املاء: 50 مرتاً / 150 قدماً / 5 وحدات ضغط جوي

البلّورات الصفريية
البلّورتان الصفرييتان املستقرتان عىل الوجهني العلوي والسفيل معالجتان بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الوجهني

الحزام واملشبك
حزام مطاطي مصنوع من مطاط الفلوروكربون االصطناعي Shore A 70 FKM املستخدم يف صناعة الطريان، وينتهي مبشبك قابل للطي من نفس 

الخامة املصنوعة منها العلبة

www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/press/horological-machines/hm7


WWW.MBANDF.COM

HOROLOGICAL 
MACHINE N°7 AQUAPOD

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

املحرّك

املؤرشات

العلبة

قنديل البحر

»إتش إم 7 أكوابود«.. التفاصيل التقنية

»األصدقاء« املسؤولون عن »إتش إم 7 أكوابود«

إم يب آند إف«.. نشأتها كمخترب للمفاهيم

HM7 AQUAPOD - FRIENDS

"األصدقاء" املسؤولون عن "إتش إم 7 أكوابود"

الفكرة: ماكسيميليان بوسري / إم يب آند إف
التصميم: إريك غريود / ثرو ذا لوكنغ غالس

اإلدارة التقنية واإلنتاجية: سريج كريكنوف / إم يب آند إف
األبحاث والتطوير: غيوم تيڤنان، وروبن مارتينيز / إم يب آند إف

تطوير الحركة: روبن مارتينيز / إم يب آند إف

العلبة: باسكال كيلوز / أورياد
البلّورات الصفريية: سيبال

التشكيل العايل الدقة للرتوس، واملسننات، واملحاور: رودريغ بوم/ دي إم يب، وإيڤ باندي / باندي، أزوريا
وحدات الزنربك: أالن باليه / إلفيل سويس

التوربيون: دومينيك لوبري / بريسشن إنجرنينغ
الرتوس: باتريس باريتي / إم يب إم ميكرو بريسشن سيستمز

دّوار التيتانيوم: مارك بوليس / سيسِتك أناليتكس 
AMECAP / الصفائح والجسور: رودريغ بوم / دي إم يب، وبينامني سيغوند

دّوار التعبئة املشمول بالغموض املصنوع من التيتانيوم/البالتني: رودريش هيس / سندري إي ميتو
صقل مكونات الحركة يدوياً: جاك-أدريان روشا، ودوين غارسيا / يس-إل روشا

تجميع الحركة: ديديه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غوتيه، وإميانويل مايرت، وهرني بورتيبويف / إم يب آند إف
التشغيل اآليل الداخيل: أالن لومارشان، وجان-بابتيست بريتو / إم يب آند إف

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / إم يب آند إف
خدمات ما بعد البيع: توماس إمبرييت / إم يب آند إف

املشبك: دومينيك مينييه / جيه آند إف شاتالن
التاجان: شيڤال فرير إس آ

BLOESCH / معالجة البلورات الصفريية ضد االنعكاس: جان-ميشيل بيالتون
امليناءان )قرصا الساعات والدقائق(: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال/ Les Ateliers d’Hermès Horlogers، وأورورا أمارال موريرا / بانوڨا

الحزام: تيريي رونون / ڤاليانس
علبة التقديم: أوليڤييه بريتون / آه يت إس أتلييه لوكس

اللوجستيات واإلنتاج: ديڤيد المي، وإيزابيل أورتيغا / إم يب آند إف
مسؤولو العالقات العامة: شاري ياديغاروغولو، وڤريجيني ميالن، وجولييت دورو / إم يب آند إف

صالة »ماد غالريي«: هريڤي إستيني / إم يب آند إف
املبيعات: ريزا نالوز، وستيفاين ريا، وجان-مارك بوري / إم يب آند إف

التصميم الغرافييك: صموئيل باسكييه / إم يب آند إف، وأدريان شولتز، وجيل بونداالز / زد+زد
تصوير الساعة: مارتن ڤان دير إند

تصوير الشخصيات: ريجيس غوالي / فيدرال
مسؤولو موقع الويب: ستيفان باليه / نورد ماغنيتيك، وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز / نيميو

املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو / ماد لوكس
النصوص: إيان سكيلرين / كويل آند باد 
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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 آلالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني« و«ليغايس ماشني«، 
التي حظيت بإعجاب منقطع النظري، والتي أصبحت »إم يب آند إف« 

تشتهر بها.

استقال  الساعات،  عالمات  أفخم  إدارة  يف  قضاها  عاماً   15 بعد 
ماكسيميليان بوسري من منصب املدير العام لدار »هاري ونستون« يف 
العام 2005 من أجل تأسيس عالمة »إم يب آند إف« )اختصار لعبارة: 
ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه(، والتي هي عبارة عن مخترب للمفاهيم 
لتصميم وتصنيع إصدارات  الدقيقة، مكرّس حرصياً  والهندسية  الفنية 
صغرية العدد من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميّزة، والتي 
الساعات  صناعة  يف  املوهوبني  املختصني  مع  بالتعاون  بوسري  يبدعها 

الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.

ويف العام 2007، كشفت »إم يب آند إف« عن أوىل آالت قياس الزمن 
والتي   ،»1 إم  »إتش  اسم  ماشني«، تحت  إنتاجها »هورولوجيكال  من 
محرّك  عىل  قلبها  يف  اشتملت  األبعاد،  وثالثية  نحتية  بعلبة  امتازت 
الزمن  قياس  آلالت  معياراً  مثّل  والتصميم،  التشطيب  جميل  )حركة( 
املميزة »هورولوجيكال ماشني« التي ظهرت تالياً، 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 مقترصة عىل اإلعالن عن مرور الزمن.

ويف العام 2011، أطلقت »إم يب آند إف« مجموعة آالت قياس الزمن 
تتمتع  التي  الساعات  وهذه  الدائرية،  الُعلب  ذات  ماشني«  »ليغايس 
- متثل  أكرث  ليس  آند إف«،  - مبفهوم »إم يب  أكرث كالسيكيًة  بتصاميم 
احتفاًء بقمم االمتياز التي بلغتها آليات الساعات التي أبدعها عظامء 
املشتملة  الساعات  تفسري  إعادة  عرب  التاسع عرش،  القرن  يف  املبدعني 
عىل آليات معّقدة التي أبدعها عباقرة صانعي الساعات يف املايض من 
أجل إبداع أعامل فنية عرصية. وعقب إطالق »إل إم 1« و«إل إم 2« 
صدرت التحفة »إل إم 101«، وهي أول آلة لقياس الزمن من »إم يب 
آند إف« تتضمن حركة مطّورة داخلياً بالكامل. وقد شهد العام 2015 
إطالق »ليغايس ماشني ِبربتشوال«، التي تشتمل عىل آلية تقويم دائم 
متكاملة بشكل تام. ويف العام 2017 أطلقت »إل إم إس إي«. وبصفة 
عامة تقوم »إم يب آند إف« باملبادلة بني إطالق موديالت جديدة، من 
آالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني« غري التقليدية باملرّة، وآالت 

»ليغايس ماشني« التاريخية املستوحاة من املايض.

وعالوة عىل »هورولوجيكال ماشني« و«ليغايس ماشني«، ابتكرت »إم يب 
آند إف« أيضاً صناديق موسيقية مستوحاة من عرص الفضاء )ميوزيك 
صناعة  يف  املتخصصة  »روج«  عالمة  مع  بالتعاون  و3(  و2،   ،1 ماشني 
الصناديق املوسيقية، وأيضاً بالتعاون مع رشكة »ليبيه 1839«، ابتكرت 
ساعات مكتب غري تقليدية إحداها عىل شكل محطة فضاء )»ستارفليت 
عىل  وثالثة  مون«،  »ديستنيشن  صاروخ  شكل  عىل  وأخرى  ماشني«(، 
)»أكتوبود«(،  أخطبوط  شكل  وعىل  )»أراكنافوبيا«(،  عنكبوت  شكل 
فضالً عن ثالث ساعات مكتب تتخذ شكل روبوتات مدهشة )»ملكيور«، 
بأحوال  للتنبؤ  ميكانيكية  إىل محطة  إضافة  و«بالتازار«(،  و«شريمان«، 
الطقس )»ذا فيفث إيليمنت«(. ويف العام 2016، تعاونت »إم يب آند 
إف« ودار »كاران داش« إلبداع قلم حرب ميكانييك عىل شكل صاروخ 

باسم »أسرتوغراف«. 

والتي  العالمة،  عليها  حصلت  التي  املتميزة  الجوائز  من  عدد  وهناك 
منذ  إف«  آند  يب  »إم  رحلة  ميزت  التي  االبتكارية  بالطبيعة  تذكرنا 
يف  حصولها  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها  اليوم،  حتى  تأسيسها 
)»جائزة جنيڤ   Grand Prix d›Horlogerie de Genève مسابقة
الكربى لصناعة الساعات«( عىل أربع جوائز كربى عىل األقل؛ ففي العام 
2016، حصلت عىل »جائزة أفضل ساعة تقويم« عن »إل إم بربتشوال«، 
رقم  ماشني  »ليغايس  الزمن  قياس  آلة  تحفتها  فازت   2012 العام  ويف 
1« عىل  »جائزة الجمهور« )التي تم التصويت عليها من ِقبَل عّشاق 
عليها  صّوت  )التي  رجالية«  ساعة  أفضل  »جائزة  وكذلك  الساعات(، 
آند  يب  »إم  فازت   ،2010 العام  ويف  املحرتفني(.  التحكيم  لجنة  أعضاء 
إف« بجائزة »الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم« عن تحفتها »إتش إم 
4 ثندربلوت«. وأخرياً وليس آخراً، فازت »إم يب آند إف« يف العام 2015 
بجائزة »رِد دوت: الساعة األفضل عىل اإلطالق« – وهي الجائزة الكربى 
يف »جوائز رِد دوت« العاملية – عن إبداعها »إتش إم 6 سبيس بايرت«. 
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