
 »�إم بي �آند �إف«.. 

ثق�فة �لخروج عن �لم�ألوف!

َعِمل المبدع ماك�صيميليان بو�صير لدى كبرى ماركات ال�صاعات الراقية، وكان اآخرها دار »هاري ون�صتون« التي �صغل من�صب مديرها 

العام، و�صارك في اأهم م�صاريعها على الإطالق، والذي تمثل في �صاعات »اأوبو�س« ال�صهيرة، وبعد اأن اكت�صب المعارف والخبرات 

الكافية، انطلق بو�صير بالتعاون مع اأ�صدقائه واأطلق ماركة »اإم بي اآند اإف« ليعبِّر عن عبقريته الفذة ومهاراته ال�صتثنائية.
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الم�ألوف،  عن  بو�سير  خرج  الدرب،  هذا  وعلى 

في  الإبداع  ب�أن  العتق�د  واأثبت خط�أ  القواعد  وك�سر 

�س�نعو  ينتجه  م�  واأن  توقف،  قد  ال�س�ع�ت  �سن�عة 

ال�سن�ع  اأبدعه  لم�  ح��سل  تح�سيل  مجرد  ال�س�ع�ت 

خبراء  من  غيره  عن  مختلفً�  طريقً�  و�سلك  الأوائل، 

من  خ��ص  مقر  افتت�ح  وا�ستط�ع  ال�س�ع�ت،  �سن�عة 

اأجل ت�سميم وتطوير مجموع�ت �سغيرة من ال�س�ع�ت 

المهنيين  من  عدد  مع  ب�لتع�ون  و�سن�عته�  المثيرة، 

الموهوبين الذين يحترمهم ويتمتع ب�لعمل معهم.

»هورولوجيكال ما�صين نمبر 3«

اأحدث   »3 نمبر  م��سين  »هورولوجيك�ل  تمثل 

الراقية،  ال�س�ع�ت  من  اإف«  اآند  بي  »اإم  اإبداع�ت 

اأول وهلة  الأنظ�ر من  ي�سحر  بت�سميم مذهل  وتتمتع 

اللذين  المبتكرين  المخروطيين  ال�سكلين  بف�سل 

ب��سم  الأولى  ن�سختين،  في  وتتوفر  عليه�،  يظهران 

»�س�يدوايندر« حيث الأ�سك�ل المخروطية عمودية على 

مع�سم اليد، بينم� الث�نية �سدرت ب��سم »�ست�ركروزر« 

حيث الأ�سك�ل المخروطية متوازية مع المع�سم.

ال�س�ع�ت  اإلى  الب�رزان  المخروط�ن  هذان  ي�سير 

فوق  والليل  النه�ر  موؤ�سر  يتربع  بينم�  والدق�ئق، 

مخروط عر�ص ال�س�ع�ت، وت�سمح عجلة كبيرة بعر�ص 

اإلى  القراءة، وُي�س�ر  ل�سهولة  ب�أرق�م وا�سحة  الت�ريخ 

الت�ريخ بمثلث محفور بعن�ية على المحيط، غير اأن م� 

يفتن الب�سر ويلهب الحوا�ص هو العر�ص المك�سوف 

�سيم�  ل  المميزة،  ال�س�عة  على ط�بع هذه  يغلب  الذي 

الميزان  وعجلة  المت�أرجح،  الأوتوم�تيكي  الن�ب�ص 

المتذبذبة ب�سرعة. وعلى الوجه الخلفي يظهر محمالن 

�سخم�ن ع�لي� التقنية من ال�سيراميك لتو�سيل الط�قة 

اإلى الأ�سك�ل المخروطية وعجلة الت�ريخ اأي�سً�.

بقراءة  الأبع�د  ثالثية  المخروطية  الأ�سك�ل  ت�سمح 

الوقت بو�سوح ت�م بنظرة �سريعة، �سواًء خالل قي�دة 

ال�سي�رة اأو ا�ستخدام الكمبيوتر، وقد تم تلحيم روؤو�ص 

الأ�سك�ل المخروطية ب�لنح��ص ل�سم�ن مق�ومة ال�س�عة 

ال�س�ع�ت  لموؤ�سرات  الحمراء  العق�رب  اأن  كم�  للم�ء، 

مراتب  اأعلى  ي�سمن  م�  ب�لليزر  ق�سه�  تم  والدق�ئق 

الدقة ب�أقل حجم ممكن ب�لنظر اإلى الت�سميم. 

طّورت �س�عة »هورولوجيك�ل م��سين نمبر 3« هذه 

ب�أ�سلوب ي�ستعر�ص جم�لي�ت الآلية المميزة بلم�س�ته� 

الجميلة، ف�لج�سور م�سنوعة ببراعة، وعجلة الميزان 

متذبذبة ب�سرعة، والتجهيزات والن�ب�ص الأوتوم�تيكي 

لمرتدي  ُيتيح  م�  للم�س�هد،  مك�سوفة  كله�  المت�أرجح 

المتقنة  والحرف  ب�لفنون  التمتع  اإمك�نية  ال�س�عة 

الجزء  على  ال�سوء  ذلك  ُي�سّلط  كم�  به�،  الموظفة 

ن  الداخلي الب�رع، وال�س�عة ت�سم اأكثر من 300 مكوِّ

زاخر بلم�س�ت ع�لية الدقة. �سهدت اآلية »هورولوجيك�ل 

روؤية  على  ي�س�عد  بم�  مثيرًا  انقالبً�   »3 نمبر  م��سين 

عجلة  وكذلك  المت�أرجح،  الذهبي  الن�ب�ص  اأقوا�ص 

اأن ج�ن  اإلى  ُي�س�ر  كبيرة.  ب�سرعة  المتذبذبة  الميزان 

لأف�سل  الفتت�حية  ب�لج�ئزة  الف�ئز  فيدري�ست،  م�رك 

�س�نع �س�ع�ت في م�س�بقة »غرن بري جنيف« 2007، 

اإلى  والت�س�ميم  الر�سوم  تحويل  مه�م  ت�سّلم  َمن  هو 

حيث  له،  الم�س�عد  العمل  فريق  مع  ب�لتع�ون  واقع 

واأي�سً�  بل  التحدي،  مواجهة  من  فقط  لي�ص  تمكنوا 

من تخطيه.

الأبي�ص  الذهب  من  ن�سختين  في  ال�س�عة  تتوفر 

الأحمر  الذهب  من  اأو  والتيت�نيوم،  قيراطً�   18 عي�ر 

ببرغي،  مثبت  ت�ج  مع  والتيت�نيوم،  قيراطً�  عي�ر 18 

 ×  47 والقرون(:  الت�ج  )بدون  اأبع�ده�  وتبلغ 

جزءًا   53 من  الإط�ر  ويتكون  مليمترًا،   16  ×  50



)ن�سخة  جزءًا   57 من  اأو  »�ست�ركروزر«(  )ن�سخة 

جلد  من  بحزام  مزودة  و�سدرت  »�س�يدوايندر«(، 

التم�س�ح مح�ك يدويً� ب�للون الأ�سود، بم�سبك م�سمم 

خ�سي�سً� من الذهب عي�ر 18 قيراطً� والتيت�نيوم.

»هورولوجيكال ما�صين نمبر 2«

من  اأطلقت  قد  اإف«  اآند  بي  »اإم  اأن  اإلى  ُي�س�ر 

الرائعة،   »2 نمبر  م��سين  »هورولوجيك�ل  �س�عة  قبل 

مع  يتن��سب  بم�  الفنية  حركته�  تطوير  تم  والتي 

مزودة  وهي  المعي�رية،  والعلبة  المبتكر  ال�سكل 

به�  الع�لم  م�ستوى  على  ميك�نيكية  حركة  ب�أول 

المركز،  ارتدادية متحدة  فورية ودق�ئق  ق�فزة  �س�عة 

القمر،  لمن�زل  �سبه كروية  ارتدادي، ون�فذة   وت�ريخ 

بتعبئة اأوتوم�تيكية.

تمثل هذه ال�س�عة ذروة الحيوية والدين�ميكية بين 

ويجمع  خالله�،  من  معً�  اجتمعت  مختلفة  عن��سر 

تكوينه� بين اأف�سل التقني�ت الفنية، واأرقى الت�س�ميم 

الجذابة، والأ�سطح غير الالمعة، والأخرى الم�سقولة 

العتم�د  مع  النفي�سة،  المواد  ج�نب  اإلى  البّراقة، 

�سن�عة  به�  تميزت  التي  الدقيقة  الهند�سة  على  كثيرًا 

ال�س�ع�ت منذ اإطاللة القرن الواحد والع�سرين. 

تت�سح هذه الحيوية بقوة من خالل الجمع المده�ص 

واأ�سك�ل  ال�س�عة،  اأجزاء  مختلف  ت�سطيب  األوان  بين 

مكون�ته�، م� منحه� في النه�ية اأداء حيويً� مده�سً�.

�سدرت »اإت�ص اإم 2« »هورولوجيك�ل م��سين نمبر 

 18 عي�ر  الأبي�ص  الذهب  من  محدودة  ن�سخة  في   »2

قيراطً� والتيت�نيوم، اأو الذهب الأحمر والتيت�نيوم.

»هورولوجيكال ما�صين نمبر 1«

�س�عة  في  اإف«  اآند  بي  »اإم  مب�درات  اأولى  تمثلت 

 ،2006 ع�م  ُطِرَحت  التي  وان«  نمبر  »هورولوجيك�ل 

والأ�س�لة  والرقي  البتك�ر  بين  ت�سميمه�  جمع  حيث 

الأحمر  الذهب  من  موديلين  في  و�سدرت  والجم�ل، 

ال�س�عة  تمزج  محدودة.  ن�سخة  في  الأبي�ص،  والذهب 

الإبداعي، حيث  الفني والح�ص  الإتق�ن  بين  ت�مة  بروعة 

بتوربيون  تزويده�  وتم  ب�لبتك�ر،  الهند�سة  تلتقي 

مركزي ع�لي ال�سرعة، داخل علبة ثالثية الأبع�د بت�سميم 

ويخطف  العيون،  ي�أ�سر  �س�حر  ومين�ء  وجذاب   جديد 

العقول والقلوب.
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