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مكتب  ساعة  أول  ماشني«؛  »ستارفليت  إطالق  من  سنوات  بعد ست 
بإبداع مشرتك بني »إم يب آند إف« و«ليبيه 1839«؛ فإن رحلة استكشافية 
جديدة قيد االنطالق. حيث تعود محطة الفضاء يف العام 2020، بحجم 
أكرث إحكاماً تزدان بألوان زاهية برّاقة، ومرتافقة مع أسطول من ثالث 
استحقاق اسم  لتحمل عن  الكون؛  مركبات فضائية صغرية تستكشف 

»ستارفليت إكسبلورر«.

عبارة عن  إف«، هي  آند  »إم يب  تصميم  إكسبلورر« من  »ستارفليت 
ساعة مكتب تسافر بني املجرات قامت بتصنيعها »ليبيه 1839«، وهي 
يف  املتخصصة  الرشكات  بني  من  املتبقية  األخرية  السويرسية  الرشكة 
صناعة ساعات املكتب الراقية. وهذه الساعة ال تشري فقط إىل الساعات 
مركبات  ثالث  خالله  تقوم  متحركاً  عرضاً  أيضاً  تتضمن  بل  والدقائق، 
فضائية بعمل مدار مدته خمس دقائق حول محطة الفضاء. وتتمتع 
يف  داخلياً  واملصّنعة  والصقل  التشطيب  فائقة  الوضوح  عالية  الحركة، 
الرشكة؛ باحتياطي طاقة استثنايئ تبلغ مدته 8 أيام. وميكن تعبئة آلية 
الحركة  لتعبئة  يُستخدم  طرفني،  ذي  مفتاح  باستخدام  يدوياً  الحركة 

إضافة إىل ضبط مؤرشات الزمن.

نافذة  إىل  إضافة  قرصني،  بواسطة  والدقائق  الساعات  إىل  اإلشارة  تتم 
وعقرب فاتح اللون. وبشكل أكرث تحديداً، تتم قراءة الدقائق التي توجد 
مؤرشاتها فوق صحن رادار دّوار عندما تظهر عرب مركز نافذة معدنية 
يف  تتبع  باألكسدة،  ومعالجة  ناعم  خطي  يدوي  تشطيب  ذات  ثابتة؛ 

تصميمها محيط القبة املنحني.

بينام يظل قرص الساعات الذي يوجد أدىن قرص الدقائق متاماً من دون 
حركة. حيث يشري عقرب للساعات – جاء باملثل كام النافذة املعدنية 
بتفريش ساتاين ومؤكسداً – إىل الساعات من خالل الدوران يف مكانه 

وإمتام دورة كاملة حول القرص كل 12 ساعة.

من  كبري  قدر  عىل  جديد  بعنرص  أيضاً  إكسبلورر«  »ستارفليت  تتميز 
عىل  تصطف  جداً،  صغرية  فضائية  مركبات  ثالث  شكل  عىل  االبتكار، 
حركة  داخل  وموضوعة  متساوية،  فواصل  عند  نفسه  املحور  طول 
هذه  تدور  حولها  والتي  النابض؛  اآللية  قلب  الفعلية،  »ستارفليت« 
استكشاف  عملية  يف  دقائق؛  كل خمس  كاملة  دورة  مبعدل  املركبات 

للفضاء بتوجيه ومساعدة املركبة األم.

تم تسكني حركة »ستارفليت إكسبلورر« يف موضعها بشكل أفقي، يف 
الحركة  مكونات  أما  عمودي.  بشكل  ميزانها  مجموعة  وضع  تم  حني 
ذات  بالبالديوم،  املعالجة  أو  الستانلس  بطالء  النحاس  من  املصنوعة 
 11 عددها  البالغ  الجواهر  )باستثناء  الدقة  فائق  املثايل  التشطيب 
 »1839 »ليبيه  مشغل  داخل  وتصنيعها  تصميمها  تم  فقد  جوهرة(؛ 
السويرسي. وتظهر الرتوس وخزان الزنربك الرئييس بكامل بهائها، بفضل 
املركز  املتحد  الخارجي  الرئيسية، والهيكل  املهيكل للصفيحة  التصميم 

الذي يتخذ شكل الحرف C. وميكن أن تستقر »ستارفليت إكسبلورر« 
عىل كال طريف سّنادة الهبوط العمودية الخاصة بها؛ وهي خاصية مفيدة 
الزمن. كام  الرئييس وضبط مؤرشات  الزنربك  لتعبئة  الساعة  عند قلب 
الفضاء  إطاللة مختلفة ملحطة  لتعرض  إمالتها عىل جانبها  أيضاً  ميكن 

الساعاتية املسافرة بني املجرات.

يتم إطالق »ستارفليت إكسبلورر« يف ثالثة إصدارات محدودة من 99 
قطعة، بألوان األزرق واألخرض واألحمر.
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ساعات املكتب – ساعات معصم كبرية )للغاية(
»ستارفليت إكسبلورر« هي ساعة مكتب، تشتمل بصفة أساسية عىل 
نفس آليات ساعة اليد، ولكن بحجم أكرب؛ وينطبق هذا عىل مسلسلة 
الرتوس، وخزان الزنربك الرئييس، وترس التوازن، ومسننة اإلفالت )عجلة 
عىل  كذلك   »1839 »ليبيه  منظم  ويشتمل  املرساة.  ورافعة  الهروب(، 
نظام »إنكابلوك« للحامية من الصدمات، وهو جهاز ال يُستخدم بصفة 
الساعة  عامة إال يف ساعات املعصم، والذي يقلل بدوره خطر تعرض 

للتلف أثناء نقلها من مكان آلخر.

العمل  الحجم األكرب للمكونات يجعل  املرء إىل االعتقاد أن  وقد مييل 
أكرث سهولة ويرساً. غري أن املكونات الكبرية تجعل من عملية التشطيب 
ساعة  تشطيب  مع  مقارنة  بها،  القيام  يف  أكرث صعوبة  للحركة  النهايئ 

للمعصم؛ وذلك بسبب املساحات األكرب لألسطح.

وعن ذلك يقول آرنو نيكوال، الرئيس التنفيذي لرشكة »ليبيه 1839«: »ال 
يقترص األمر فقط عىل مضاعفة حجم املكونات، بل يتضاعف الوقت 
التعقيد  مستوى  يزداد  إذ  املكونات؛  هذه  تشطيب  يستغرقه  الذي 
مستوى  نفس  مامرسة  يجب  الصقل  عملية  فإلمتام  مضاعفة.  أضعافاً 
الضغط املتبع يف تشطيب حركة ساعة اليد، ولكن عىل سطح أكرب، وذلك 
أمر أكرث تحدياً. وبفضل ما يتمتع به صانعو ساعات املكتب والحائط 
لدينا من خربات ومهارات، أمكن أن تتميز »ستارفليت إكسبلورر« مبثل 

هذا املستوى الرفيع من التشطيب الراقي«.

األداء الوظيفي مقّدم عىل الشكل
ميكن االستمتاع مبشاهدة تفاصيل الحركة املصقولة بكامل بهائها بالعني 
»ستارفليت  هيكل  إىل  ذلك  الفضل يف  من  كبري  ويعود جزء  املجردة، 
إكسبلورر« الخارجي متحد املركز الذي يتخذ شكل الحرف C، والذي 
جاء بتصميم مفتوح من دون أي عوائق أمام املشاهد، وهو الجزء الذي 

تتصل به الصفيحة الرئيسية.
ثالثة   C الحرف  شكل  يتخذ  الذي  للجزء  الخارجية  الحافة  وتتضمن 
الرشيقة  الدعامات  هذه  وتلعب  الساعة.  إليها  تستند  رأسية،  أقواس 
بوظيفة عملية  املوديل، عالوة عىل متتعها  يف تصميم هذا  مهامً  دوراً 
للغاية؛ تتمثل يف توفري إمكانية وضع »ستارفليت إكسبلورر« رأساً عىل 
عقب، من أجل ضبط مؤرشات الزمن وإعادة تعبئتها باستخدام مفتاح 

خاص.
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»ستارفليت إكسبلورر«: املواصفات التقنية

تُطلق »ستارفليت إكسبلورر« يف ثالثة إصدارات محدودة، كل منها بعدد 99 قطعة، بألوان األزرق واألخرض واألحمر.

واجهة العرض
الدقائق: يُشار إليها بواسطة نافذة منحنية ثابتة فوق القبة العلوية املتحركة، التي تقوم بإمتام دورة كاملة كل 60 دقيقة.

الساعات: يُشار إليها بواسطة عقرب متحرك، يتمم دورة كاملة كل 12 ساعة فوق قرص ثابت.
نافذة الدقائق وعقرب الساعات يتمتعان بتشطيب خطي ناعم ومعالجان باألكسدة، وجاءا باللون األزرق، أو األخرض، أو األحمر.

قبة الساعات وقرص الدقائق يتمتعان بتفريش ساتاين، ويتميزان بأرقام »إم يب آند إف« التي تُعد من سامتها املميزة.

الهيكل الرئييس
ً االرتفاع: 11 سم تقريبا
القطر: 16.5 سم تقريباً

عدد األجزاء: 19
املواد: الستانلس ستيل للهيكل الرئييس، والبوليمر املطيل يدوياً باللّك للمركبات الفضائية الثالث.

الحركة
حركة مصمّمة ومصّنعة داخلياً لدى »ليبيه 1839«
تردد امليزان: 18000 ذبذبة يف الساعة / 2.5 هرتز
خزان واحد للطاقة، الطاقة االحتياطية: مثانية أيام

عدد األجزاء: 95
الجواهر: 11

نظام »إنكابلوك« للحامية من الصدمات
التعبئة اليدوية: مفتاح ذو طرفني لضبط مؤرشات الزمن وتعبئة الحركة

اآللية والصفيحة الرئيسية من النحاس املعالج بالبالديوم
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STARFLEET MACHINE – MB&F + L’ÉPÉE 1839

MEDUSA – MB&F + L’ÉPÉE 1839 T-REX – MB&F + L’ÉPÉE 1839

ARACHNOPHOBIA – MB&F + L’ÉPÉE 1839

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
سويرسية  كرشكة  املقدمة  يف  »ليبيه«  تربز  عاماً،   180 من  يقرب  ملا 
تخصصت يف صناعة ساعات املكتب والحائط الراقية. تأسست الرشكة 
ليبيه يف منطقة بيزانسون يف فرنسا،  العام 1839 عىل يد أوغست  يف 
حيث ركزت الرشكة يف بدايتها عىل إنتاج الصناديق املوسيقية ومكونات 
للمكونات  مرادفاً  الوقت  ذلك  يف  العالمة  اسم  ليصبح  الساعات، 

املصنوعة يدوياً بالكامل.

يف  رائدة  الرشكة  هذه  أصبحت  فصاعداً،   1850 العام  من  واعتباراً 
للساعات،  »البارزة«   – امليزان  مجموعات   – االنفالت  ضوابط  تصنيع 
مبنبهات وساعات  املزّودة  الحائط  لساعات  منظاّمت خصوصاً  وإبداع 
الطاولة، وكذلك الساعات املوسيقية. بعدها ذاع صيتها باعتبارها رشكة 
براءات االخرتاع عن مجموعات  متخصصة حاصلة عىل عدد كبري من 
امليزان االستثنائية، كام باعتبارها املورد الرئييس للموازين )مجموعات 
آنذاك. وقد  الشهرية  الساعات  العديد من رشكات صناعة  إىل  امليزان( 
فازت »ليبيه« بعدد من الجوائز الذهبية – األوىل - يف املعارض العاملية.

وصلت  ما  يف  الفضل  من  كبري  جزء  نُسب  العرشين،  القرن  وخالل 
التي  الروعة  فائقة  املحمولة  املكتب  إىل ساعات  »ليبيه«،  إليه سمعة 
قامت بصنعها، والتي كانت بالنسبة إىل الكثريين ساعة أصحاب النفوذ 
والسلطة، إضافة إىل كونها الهدية املثالية التي يقدمها مسؤولو الحكومة 
الفرنسية إىل ضيوفهم املرموقني. ويف العام 1976، عندما دخلت طائرة 
»كونكورد« األرسع من الصوت حيز الخدمة التجارية، تم اختيار ساعات 
منح  ما  الطائرات،  تلك  لتجهيز مقصورات  »ليبيه«  إبداع  من  الحائط 
الركاب فرصة معرفة الوقت ومشاهدة مروره. ويف العام 1994، عرّبت 
»ليبيه« عن تعطشها للتحدي عندما قامت بتصنيع أكرب ساعة يف العامل 
تشتمل عىل بندول ُمعاِوض، والتي ُعرفت باسم »املنظم العمالق« – 
Giant Regulator، وهو اإلنجاز الذي احتفت به »موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية« وسجلته باسم الرشكة.

جورا  جبال  يف  ديليمونت  مدينة  من   »1839 »ليبيه  تتخذ  وحالياً 
نيكوال،  آرنو  التنفيذي  رئيسها  إرشاف  وتحت  لها.  مقراً  السويرسية 
طّورت الرشكة تشكيلة ساعات مكتب استثنائية، تضم مجموعة واسعة 

من الساعات الراقية األنيقة.

وتقوم هذه التشكيلة عىل ثالثة محاور:

غالباً  الفنية  النامذج  تطوير  يتم  األول  املقام  اإلبداعي: يف  الفن   -
إبداعات  النامذج  هذه  باعتبار  الخارجيني،  املصممني  مع  بالرشاكة 
مشرتكة. وهذه الساعات تُدهش وتُلهم، بل أحياناً تُذهل أكرث جامعي 
الساعات خربة وحنكة. حيث إن هذه اإلبداعات مخصصة ألولئك الذين 

يبحثون، بوعي أو من دون وعي؛ عن يشء استثنايئ فريد من نوعه.

الساعات املعارصة: هي إبداعات تقنية ذات تصميم معارص )ال   -

ديويل، ودويه، وغريهام(، وموديالت رائدة متطورة صغرية الحجم )ال 
ومؤرشات  االرتدادية،  الثواين  مثل  ساعاتية  تعقيدات  تتضمن  تور(، 
وآليات  التوربيون،  وآليات  القمر،  أطوار  وعرض  االحتياطية،  الطاقة 

الرنني، والتقاويم الدامئة.

-  ساعات الطاولة املحمولة: ساعات الطاولة املحمولة، والتي تُعرف 
النابعة من  التاريخية  املوديالت  باسم »ساعات املكتب«. وهذه  أيضاً 
إرث العالمة العريق، تضم أيضاً حصتها العادلة من التعقيدات: آليات 
الرنني، ومكررات الدقائق )الساعات الدقّاقة(، والتقاويم، وعرض أطوار 

القمر، وآليات التوربيون، والكثري غريها.

يتم تصميم وتصنيع جميع املوديالت داخلياً لدى الدار. ومع الوقت، 
أصبح كل من الرباعة التقنية التي تُصنع بها هذه املوديالت، وما تتميز 
به من مزيج يجمع بني الشكل الرائع والوظيفة العالية، ومعدل الطاقة 
أبرز  من  االستثنائية؛  والتشطيبات  جداً،  طويالً  تدوم  التي  االحتياطية 

السامت املميزة لساعات هذه العالمة.
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ساعات املكتب – ساعات معصم كبرية )للغاية(

األداء الوظيفي مقّدم عىل الشكل

»ستارفليت إكسبلورر«: املواصفات التقنية

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا

»إم يب آند إف« – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
ياديغاروغلو، شاري 

CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه

ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،

هاتف:+41225081038
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF WECHAT

»إم يب آند إف« – نشأة مخترب املفاهيم
املفاهيم  مخترب  لتكون  إف«  آند  يب  »إم  تأسست   ،2005 العام  يف 
الساعاتية األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار ما يقرب من 
20 حركة كاليرب مميزة، تشّكل الخصائص األساسية آلالت قياس الزمن 
بإعجاب  حظيت  التي  ماشني«،  و«ليغايس  ماشني«  »هورولوجيكال 
منقطع النظري؛ تواصل »إم يب آند إف« اتباع رؤية مؤسسها ومديرها 
من  األبعاد،  ثاليث  حريك  فن  إبداع  يف  بوسري،  ماكسيميليان  اإلبداعي، 

خالل تفكيك مفاهيم صناعة الساعات التقليدية.

بعد 15 عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات، استقال ماكسيميليان 
العام 2005،  بوسري من منصبه كمدير عام لدار »هاري ونستون« يف 
من أجل تأسيس »إم يب آند إف« )اختصار لعبارة: ماكسيميليان بوسري 
واألصدقاء(. و«إم يب آند إف« هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية 
لتصميم وتصنيع سالسل صغرية  الدقيقة، مخصص حرصياً  والهندسية 
من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة، والتي تبدعها العالمة 
الذين  املوهوبني،  املهنيني  الساعات  مصّنعي  مع  التعاون  خالل  من 

يحرتمهم بوسري ويستمتع بالعمل معهم.

الزمن  آند إف« عن أوىل آالت قياس  العام 2007، كشفت »إم يب  يف 
امتازت  والتي   ،»1 إم  »إتش  أو  إنتاجها،  من  ماشني«  »هورولوجيكال 
جميل  حركة(  )أي  محرّكاً  احتضنت  األبعاد،  ثالثية  منحوتة  بعلبة 
ماشني«  »هورولوجيكال  الزمن  قياس  آلالت  معياراً  مثّل  التشطيب، 
املميزة التي ظهرت يف ما بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن 
مرور الزمن، وليست آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن. وقد 
قامت آالت »هورولوجيكال ماشني« باستكشاف الفضاء )كام هي حال 
آالت »إتش إم 2«، و«إتش إم 3«، و«إتش إم 6«(، والسامء )مثل آلتي 
»إتش إم 4«، و«إتش إم 9«(، وخوض السباقات )»إتش إم 5«، و«إتش 
إم إكس«، و«إتش إم 8«(، وكذلك أعامق املاء )مثل آلة »إتش إم 7«(.

ويف العام 2011، أطلقت »إم يب آند إف« مجموعة آالت قياس الزمن 
التي  الساعات  هذه  ومثلت  الدائرية.  الُعلب  ذات  ماشني«  »ليغايس 
متتّعت بتصاميم أكرث كالسيكيًة - مبفهوم »إم يب آند إف«، ليس أكرث- 
احتفاًء باالمتياز الذي بلغته  صناعة الساعات يف القرن التاسع عرش، من 
خالل إعادة تفسري التعقيدات التي أبدعها عباقرة املبتكرين يف صناعة 
الساعات يف املايض، من أجل إبداع أعامل فنية عرصية. وعقب إصدار  
»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. 
بينام ميثّل كل من »إل إم بربتشوال«، و«إل إم سبليت إسكيبمنت«، 
للمجموعة. ويسجل  اإلبداعي  التوسع  من  ثندردوم«؛ مزيداً  إم  و«إل 
العام 2019 نقطة تحول يف هذه املجموعة، من خالل إبداع أول آلة 
لقياس الزمن من »إم يب آند إف« مخصصة للنساء: »إل إم فالينغ يت«.  
وبصفة عامة تقوم »إم يب آند إف« باملبادلة بني إطالق موديالت عرصية 
غري تقليدية باملرة من آالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني«، وآالت 

»ليغايس ماشني« املستوحاة من التاريخ.

وحيث إن حرف F يف اسم العالمة MB&F - »إم يب آند إف« – مأخوذ 
من كلمة Friends أي األصدقاء، كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل »إم 
يب آند إف«، أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني، وصانعي الساعات، 

واملصممني، واملصّنعني؛ الذين تُعجب بأعاملهم وتقدرها.

وقد أدى هذا التعاون إىل إيجاد فئتني جديدتني ضمن إبداعات العالمة؛ 
»فن  ساعات  أن  حني  ويف  املشرتكة«.  و«اإلبداعات  األداء«  »فن  هام: 
أعيد  آند إف«،  »إم يب  أبدعتها  أن  عبارة عن آالت سبق  األداء« هي 
املشرتكة«  »اإلبداعات  فإن  إبداعية خارجية؛  موهبة  بواسطة  تصورها 
ليست ساعات يد، وإمنا أنواع أخرى من آالت قياس الزمن، تم تشكيلها 
وتصنيعها باستخدام آليات صناعة سويرسية فريدة من نوعها، بناء عىل 
أفكار وتصاميم »إم يب آند إف«. وبينام العديد من هذه »اإلبداعات 
املشرتكة«، مثل ساعات املكتب غري التقليدية التي تم إبداعها بالتعاون 
مع رشكة »ليبيه 1839«؛ يخرب عن مرور الزمن، فقد أنتج التعاون مع كل 
من عالمة »روج« ودار »كاران داش« أشكاالً أخرى من الفن امليكانييك.

وملنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة، فقد اهتدى 
بوسري إىل فكرة أن يتم وضعها داخل صالة عرض فنية، جنباً إىل جنب 
أشكال متنوعة من الفن امليكانييك، أبدعها فنانون آخرون، بدالً من أن 
يتم عرضها داخل واجهة متجر تقليدية. وقد أدى هذا إىل إنشاء أوىل 
صاالت عرض »إم يب آند إف ماد غالريي« )M.A.D – ماد - هي اختصار 
يف  امليكانييك(  الفن  أجهزة  أي   ،Mechanical Art Devices لعبارة 
جنيڤ، والتي تبعتها الحقاً ثالث صاالت عرض »ماد غالريي« يف: تايبيه، 

وديب، وهونغ كونغ.

والتي  العالمة،  عليها  حصلت  التي  املتميزة  الجوائز  من  عدد  وهناك 
تذكّرنا بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة »إم يب آند إف« حتى اآلن. 
وعىل سبيل املثال ال الحرص؛ هناك عىل األقل 5 جوائز كربى، حصلت 
  Grand Prix d›Horlogerie de Genève عليها العالمة من مسابقة
)»جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات«( الشهرية؛ ففي العام 2019 
فالينغ  إم  »إل  لساعة  معقدة«  نسائية  ساعة  »أفضل  جائزة  ذهبت 
يت«، ويف العام 2016، حصلت ساعة »إل إم بربتشوال« عىل »الجائزة 
الكربى ألفضل ساعة تقويم«، ويف العام 2012 فازت تحفتها آلة قياس 
تم  )التي  الجمهور«  »جائزة  من  بكل   »1 رقم  ماشني  »ليغايس  الزمن 
التصويتعليها من ِقبَل عّشاق الساعات(، و«جائزة أفضل ساعة رجالية« 
)التي صّوت عليها أعضاء لجنة التحكيم املحرتفون(. ويف العام 2010، 
فازت »إم يب آند إف« بجائزة  »الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم«، 
عن تحفتها »إتش إم 4 ثندربولت«. ويف العام 2015، تسلمت »إم يب 
آند إف« جائزة »رِد دوت: الساعة األفضل عىل اإلطالق«–  وهي أعىل 
جائزة يف جوائز »رد دوت« العاملية - عن إبداعها »إتش إم 6 سبيس 

بايرت«.
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