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 »�إم بي �آند �إف«

تزيح �ل�ستار عن »HM3 ْفروغ«

ا�سم  تحت  �سدرت  والتي   ،2010 لعام  روائعها  اأحدث  عن  ال�ستار  م�ؤخرًا  اإف«  اآند  بي  »اإم  اأزاحت 

»ه�رول�جيكال ما�سين No3 ْفروغ« )ُي�سار اإليها اخت�سارًا بـ»HM3 ْفروغ«(، بت�سميم من بنات اأفكار المبدع 

والعبقري ال�سهير ماك�سيميليان ب��سير، وبال�ستعانة بجه�د كامل فريق »اإم بي اآند اإف« في تجميع الأجزاء 

معًا في مدينة جنيف ال�س�ي�سرية.
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تتكون ال�ساعة اجلديدة من 304 اأجزاء، وتنب�ض بداخلها 

حركة بارعة ثالثية الأبعاد من ت�سميم جان مارك فيدري�ست، 

الذهب  من  تذبذب من »جريار-بريغو«، وحمور  مع وحدة 

ار  دوَّ �سكل  يتخذ  الأزرق  باللون  قرياطًا   22 عيار  الوردي 

التعبئة الأوتوماتيكي، ويتم نقل بيانات ال�ساعات والدقائق 

ارتني عرب حامالت كريات �سرياميكية. اإىل القبتني الدوَّ

الكري�ستاليتني  القبتني  هاتني  ت�سميم  يف  ُروعي  وقد 

ولو  حتى  خطاأ  فاأي  الدقة،  مراتب  اأعلى  الكرويتني  �سبه 

الالزم  من  وكان  �سكلهما،  ت�سويه  �ساأنه  من  كان  �سئياًل 

�سقل ال�سافري حتى يكت�سب اإطاللته بالغة الإتقان على هذا 

التحديات  من  العديد  على  ابتكارهما  انطوى  كما  النحو، 

التقنية الأخرى، فهما م�سممتان من الأملنيوم ال�سلب، ومت 

جر�سهما بدايًة من اخلارج، ثم من الداخل حتى و�سلتا اإىل 

�ُسمك رقيق ك�ُسمك الورقة، مبا ل يزيد عن 0.28 مليمرت، ما 

يقلل من متطلباتهما من الطاقة حتى م�ستوٍى قيا�سي.

 ت�ساعد هاتان القبتان على م�ساهدة الوقت ب�سهولة وي�سر 

واإىل  املع�سم.  تدوير  اإىل  احلاجة  دون  عديدة  زوايا  من 

جانبهما، وبالتناغم مع الأ�سلوب غري العتيادي الذي تتبعه 

الالزم  من  كان  الوقت،  اإىل  الإ�سارة  يف  ْفروغ«   HM3«

ابتكار ناقل ترو�ض جديد لالآلية املحركة ب�سبب قبة ال�ساعات 

دورة مبقدار  تدور  والتي  الأملنيوم،  تكوينها  امل�ستخدم يف 

12 �ساعة )يف حني كانت دورة عقرب ال�ساعات يف موديل 

»HM3« مق�سمة اإىل 24 �ساعة(، كما كان من الالزم تعديل 

ت�سميم الرتو�ض التي حترك اآلية التاريخ.

ال�ساعات  عر�ض  على  ْفروغ«   HM3« وظائف  ت�ستمل 

ُتعر�ض  فيما  القبتني،  اإحدى  على  والليل  للنهار  موؤ�سر  مع 

ن�سخة م�سغولة  الأخرى، وتتوفر يف  الدقائق والثواين يف 

ن�سخة  يف  اأو  اأزرق،  ار  دوَّ مع   )5 )الدرجة  التيتانيوم  من 

حمدودة الكمية من 12 قطعة من التيتانيوم املقاوم للخد�ض 

ار اأخ�سر، بحزام اأ�سود حماك يدويًا من  بطالء اأ�سود مع دوَّ

جلد التم�ساح الأمريكي، مزود مب�سبك من الذهب الأبي�ض 

عيار 18 قرياطًا والتيتانيوم بت�سميم معدل. 

بعناية  التيتانيوم  بعلبة  اخلا�سة  الأبحاث  اإجراء  مت  وقد 

فائقة خالل عملية ر�سم التفا�سيل، والتي ت�ستمل على الرقم 

الذي  ال�سكل  مع  يتناغم  ما  وهو  القبتني،  حول  حمفورًا   8

يظهر على وجه العلبة اخللفي )امل�ستمل على حاملتي كريات 

براٍغ رائعة تتخذ روؤو�سها �سكل ورقة  �سرياميكيتني(، مع 

التاريخ  اإىل  لالإ�سارة  حمفور  �سهم  يظهر  فيما  الرب�سيم، 

بحجم كبري و�سهل القراءة.


