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HM3 FROG X
نبذة مخترصة
يف العام  ،2009كانت "إم يب آند إف" قد أمضت أربع سنوات يف تعبريها
اإلبداعي عن الفن امليكانييك .وكانت آلتا قياس الزمن "هورولوجيكال
ماشني رقم  "1و"رقم  "2قد رسختا املبادئ اإلرشادية لتج ّمع اإلبداع
التعاوين "ماكسيميليان بوسري واألصدقاء" ،وهي :التصميم الجريء،
وامليكانيكا الدقيقة التحويلية ،والخيال غري املقيد .ثم جاءت آلة قياس
الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم "3؛ حيث امتلكت "إتش إم  "3كل ما كان
قبل – التصميم ،وامليكانيكا الدقيقة،
لدى "إتش إم  "1و"إتش إم  "2من ُ
والخيال – لكن بنيتها ثالثية األبعاد املتحدية شديدة الجرأة ،أطلقت "إم
يب آند إف" لتسافر إىل الفضاء البديل ما وراء البعد الثالث.

أمريكا الوسطى السحابية الرطبة .علبة "فْروغ إكس" الشفافة مصنوعة
بالكامل من البلور الصفريي ،وهو أحد أكرث املعادن املعروفة صالبة وقسوة،
ويجب أن يتم جرشه باستخدام أدوات ذات رؤوس من األملاس أو قطع
من الكربيد عايل التقنية .ورغم خربة "إم يب آند إف" يف التعامل مع منتجي
البلور الصفريي األكرث تقدماً (كام أظهرته بوضوح إبداعات "إم يب آند إف"
السابقة؛ مثل "إتش إم  4ثندربولت" ،و"إتش إم  6إيليان نيشن") ،فإن
تصنيع علبة "إتش إم  3فْروغ إكس" كان ال يزال ميثل تحدياً كبريا ً؛ حيث
ال تحتاج قبتا الصفري املنفصلتان إىل أن تكونا موحديت الحجم فحسب ،بل
يجب أن تكونا متجانستني ومتسقتني متاماً يف السامكة واالنحناء ،حتى ال
يُحدث ذلك يف النهاية أي تشوهات برصية يف قراءة الزمن.

بعد عام واحد ،أي يف العام  ،2010أثبتت املركبة التي نقلت "إم يب آند
ٍ
إف" إىل كونٍ
جديد براعتَها ،وعززت مكانتها يف قلوب عشاق "إم يب آند
إف" يف كل مكان ،من خالل تحولّها إىل أوىل متائم "قبيلة إم يب آند إف"
(واألكرث تفضيالً) :آلة قياس الزمن "إتش إم  – 3فْروغ".

وأولئك الذين ينظرون إىل تاج التعبئة والضبط آللة قياس الزمن "إتش إم 3
فْروغ إكس" ،ويتوقعون رؤية شارة فأس القتال املعتادة ،سيشعرون بقليل
من الحرية عندما يجدون قرصاً ناعامً فائق الصقل (رغم أن األشخاص
رسيعي املالحظة بشكل استثنايئ قد يالحظون عدم انتظام طفيف يف
عكسه للضوء) .لكن يف الزاوية اليمنى متاماً ،ومع النوع الصحيح فقط
من اتجاه الضوء ،وسطح االستقبال الصحيح فقط؛ يتم الكشف عن الرس
النهايئ آللة "فْروغ إكس" املكشوفة التفاصيل بالكامل .وهو عبارة عن
إشارة رسية ،تم إبداعها عن طريق نحت التاج املعدين عىل مستويات
مجهرية ،للسامح له بعكس الضوء بطرق محددة للغاية ،وهذا هو املفتاح
إلزالة قفل فأس قتال "إم يب آند إف".

"عينان" كرويتان جاحظتان تدوران لإلشارة إىل الساعات والدقائق" .ف ٌم"
مبتس ٌم باتساع يكشف من حني آلخر عن الوميض الساطع لد ّوار التعبئة
عىل شكل فأس القتال؛ السمة املميزة إلبداعات "إم يب آند إف" ،أثناء زحفه
أمام أرقام مقياس مؤرش التاريخ" .جل ٌد" الم ٌع من التيتانيوم أو الذهب
األحمر أو الزركونيوم نادر االستخدام .هذه هي مزايا آلة قياس الزمن
"إتش إم  – 3فْروغ" ،التي رمبا كانت صغرية الحجم كنموذج للحيوانات
الربمائية التي تعيش يف برك املياه ،لكنها كانت ضخمة فوق املعصم؛ حيث
قفزت إىل مكانة مميزة عند مفرتق طرق الفن الحريك وصناعة الساعات.
واآلن ،بعد  10سنوات من ظهورها األول ،تعلن "إتش إم  – 3فْروغ"
عودتها ،كاشف ًة عن تفاصيلها مشع ًة ب ّراق ًة داخل علبة من البلور الصفريي،
إال أنها مع ذلك تتضمن رسالة خفية يجب اكتشافها ،مقدم ًة آلة قياس
الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم  – 3فْروغ إكس".
للمرة األوىل ،يُعرض محرك آلة "إتش إم  "3بكل بهائه وعظمته ،واملستخدم
هنا هو نفس املحرك املستخدم يف إصدار "ميغاويند" من آلة قياس الزمن
"إتش إم  ،"3والذي يستبدل عرض التاريخ بد ّوار تعبئة أكرب حجامً وأوسع
مساحة .بينام تشري قبتان رقيقتان بنفس ُسمك الورقة ،مصوغتان من
األملنيوم املجروش لتكونا خفيفتني قدر اإلمكان؛ إىل الساعات والدقائق،
حيث تدوران تعلوهام عالمات مصممة لتشابه الحدقتني املمتدتني بني
جانبي عيني الضفدع .يف حني تكشف ملسات مادة اإلضاءة الفائقة "سوبر-
لومينوڨا" ،املامثلة لأللوان الزاهية التي متنحها الطبيعة ألكرث املخلوقات
مشاكسة وحيوية؛ عن نفسها يف مقاطع متوهجة المعة تحت د ّوار التعبئة
وعىل قبتي مؤرشات الزمن.
إذا كان الحيوان الذي ص ّورته آلة قياس الزمن "إتش إم  3فْروغ" األوىل
هو ضفدع اليابسة والبحريات ،فإن آلة "فْروغ إكس" تقودنا داخل العوامل
الشجرية للضفادع الزجاجية ذات الجلد الشفاف ،التي تعيش يف غابات
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نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

تتوفر اإلصدارات املحدودة من "إتش إم  3فْروغ إكس" ،مبناسبة الذكرى
السنوية العارشة إلطالق "إتش إم  3فْروغ" ،يف ثالث نسخ من  10قطع
لكل منها ،مع د ّوار للتعبئة باللون األزرق أو األرجواين أو الفريوزي ،وبلون
متناغم ملادة "سوبر-لومينوڨا" وطوق العلبة.

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38

HM3 FROG X
إشارة اتصال خفية
إبداع إشارة فأس القتال الرسية ،استخدمت "إم يب آند إف" تقنيات النحت
بالضوء ،التي تُعد "رايفورم" رائدة يف تطويرها ،وهي رشكة سويرسية توفر
تقنيتها هذه تطبيقات متنوعة ،بدءا ً من التصميم وحتى إجراءات مكافحة
التزوير.

ويف «فْروغ إكس» ُدمجت القبتان الصفرييتان يف جسم العلبة العلوي،
واملصنوع هو نفسه من البلور الصفريي ،ما يوجد مستوى إضافياً من
الصعوبة .وهكذا فإن أمرا ً نعتربه من املسلامت يف علم األحياء – وهو
تكوين اثنتني من العدسات البرصية ذوايت شكل مثايل – يُثبت أن
استنساخه بالوسائل امليكانيكية مهمة شاقة للغاية.

فمن خالل التشكيل فائق الصغر لسطح معدين مبستويات ال تدركها
العني البرشية تقريباً ،فإن تقنية "رايفورم" قادرة عىل توجيه أشعة الضوء
الساقطة لتنعكس بطرق مخصصة حسب التصميم املطلوب ،ما يك ّون
رسالة أو تصميامً مشفرا ً بالضوء ميكن رؤيته عىل أي سطح منتظم نسبياً.

يتطلب تصنيع وصقل كل علبة من علب آلة «إتش إم  3فْروغ إكس»،
أسابيع من العمل املكثف والدقيق ،وهو رقم كان ميكن أن يتضاعف
بشكل كبري لوال  15عاماً من خربة «إم يب آند إف»؛ يف دفع حدود
اإلبداع يف تصميم البلور الصفريي منذ العام .2005

وسط "قبيلة إم يب آند إف" العاملية ،تشكّل عنارص معينة فهم العاملني
ببواطن األمور للشغف املشرتك ،وتُعد شارة فأس القتال هي املع ّرف األول
واألهم لهذا املجتمع الحرصي .وبفضل إخفاء الرسالة الرسية بواسطة
تكنولوجيا "رايفورم" يف تاج آلة "إتش إم  3فْروغ إكس" ،يكتسب هذا
الرمز مزيدا ً من الرسية ...حتى يف هذا اإلبداع الذي يكشف عن أعمق
تفاصيل عمله أمام العامل.
تح ٍد واضح
ُعد الكورندوم ،الذي اشتُهر يف أشكاله من األحجار الكرمية مثل الصفري،
أحد أكرث املعادن املعروفة صالبة .وال يتفوق عليه يف الصالبة سوى
عدد قليل من املعادن األخرى ،السيام املاس (الكربون البلوري) ،والذي
يُص ّنف بدرجة  10عىل مقياس «موس» للصالبة ،بينام يُص ّنف الكورندوم
بدرجة  9عىل املقياس نفسه .وتعني هذه الصالبة االستثنائية أن بلورات
الساعة املصنوعة من الصفريمقاومة للخدش فعلياً ،حيث يوفر الصفري
وضوح قراءة ال مثيل له وسالمة املادة عىل املدى الطويل ،ناهيك عن
إضفاء مستوى من الرقي والفخامة ،ال يوفره زجاج السيليكات العادي
أو البويل كربونات الشفاف؛ وهام البديالن األكرث شيوعاً لبلورات الساعة
املصنوعة من الصفري.

نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

لك ّن هذا يف الوقت نفسه ،يعني أن تصنيع الصفري يف أشكال معقدة
ثالثية األبعاد ميثل تحدياً فائق الصعوبة ،وهو ٍ
تحد يتفاقم بسبب
تفاوتات التصنيع الصغرية املطلوبة يف صناعة الساعات .ومنذ إبداعاتها
األوىل ،عملت «إم يب آند إف» مع مكونات البلور الصفريي متزايدة
التعقيد؛ وت ُعد إصدارات آلة قياس الزمن «إتش إم  – 2سافري ڨيجن»،
وبلورات آلة «إتش إم  4ثندربولت» مزدوجة القوس ،والجسم الغرائبي
آللة «إتش إم  6إيليان نيشن»؛ أمثلة رئيسية عىل ذلك.
ق ّدمت أوىل آالت «إتش إم  3فْروغ» من «إم يب آند إف» التي أُنتجت
يف العام  ،2010تصميامً شديد التقدم يف وقته ،وذلك بفضل القبتني
املصنوعتني من البلور الصفريي ،اللتني توجدان فوق مؤرشات الساعات
والدقائق .ومل يقترص األمر عىل كون انحناء «العينني» املقبّبتني آللة
«إتش إم  3فْروغ» مضبوطاً متاماً ،بل تم التحكم بدقة يف سامكة
البلورتني يف جميع أجزائهام حتى ال يحدث أي تشوه يف عرض الزمن.
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ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38

HM3 FROG X
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
قُ ّدمت آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم  "3ألول مرة يف العام
 ،2009وخالل ست سنوات من إنتاجها أصبحت أكرث موديالت "إم يب
آند إف" شعبية .وقبل "فْروغ إكس" ،كان تصميم بنية العلبة والحركة
وراء ظهور  19إصدارا ً متنوعاً سابقاً ،هي" :إتش إم  3ستاركروزر" من
الذهب األحمر واألبيض ،و"إتش إم  3سايدوايندر" من الذهب األحمر
واألبيض ،و"إتش إم  3ريبل" ،و"جولري ماشني" JWLRYMACHINE
يف نسخ باللونني األرجواين والوردي ،و"إتش إم  3فْروغ يت آي" ،و"إتش
إم  3تشوكليت فْروغ" ،و"إتش إم  3بالك فْروغ" (مع د ّوار تعبئة باللون
األخرض) ،و"إتش إم  3فْروغ زي آر" (مع د ّوار تعبئة باللون األرجواين)،
و"إتش إم  3فاير فْروغ" ،و"إتش إم  3بويزن دارت فْروغ" ،و"مون ماشني"
بإصدارات من التيتانيوم والذهب األسود واألحمر ،و"ميغاويند" من
الذهب األحمر واألبيض ،وإصدار "ميغاويند فاينال إيديشن" الذي أُنتج
يف العام  .2015وبعيدا ً عن نجاحها املبارش كأحد إبداعات "إم يب آند إف"،
فإن "إتش إم ( "3و"إتش إم  3فْروغ" عىل وجه الخصوص) هي كذلك
ّ
محك االختبار العاطفي لـ"قبيلة إم يب آند إف" ،وهو املجتمع العاملي
من ماليك وعشاق إبداعات العالمة ،الذي يشكل جزءا ً أساسياً من عامل
"ماكسيميليان بوسري واألصدقاء" .واآلن ،مع إصدار "إتش إم  3فْروغ إكس"
وإشارة االتصال الخفية عىل شكل فأس القتال،
فإن أعضاء "قبيلة إم يب آند إف" ال يشرتكون فقط يف شغف بتصميم
مفتوح يكشف عن تفاصيله ،ولكن يشرتكون أيضاً يف رمز رسي.
املزيد عن محرك "إتش إم "3
تتضمن "إتش إم  3فْروغ إكس" محرك آلة "إتش إم  "3املميّز ،الذي
تم استخدامه يف نسختها "ميغاويند فاينال إيديشن" .حيث الجسور
املصنوعة برباعة وانسجام ،وعجلة امليزان املتذبذبة ،والرتوس ود ّوار التعبئة
األوتوماتييك األيقوين الخاص بـ"إم يب آند إف" ،واملصمم عىل شكل فأس
القتال ،كلها ظاهرة مكشوفة للعيان عىل جهة امليناء .ويُتيح هذا ملرتدي
الساعة تقدير الفن والحرفية التي ُصنع بها محرك آلة قياس الزمن "إتش إم
 "3بشكل كامل ،من خالل جذب انتباهه للنظر إىل داخل هذه اآللة عالية
التقنية؛ فهي آلة تضم أكرث من  300مكون عالية الدقة راقية التشطيب.
يستند محرك آلة قياس الزمن "إتش إم  ،"3الذي قام ببنائه صانع الساعات
امل ُتقن األستاذ جان-مارك ڨيدريشت ،الحاصل عىل "جائزة جنيڤ الكربى
لصناعة الساعات"؛ إىل كاليرب "جريار-بريغو" ،الذي تم هنا حرفياً قلبه رأساً
عىل عقب ،ليسمح برؤية كاشفة من دون عائق لد ّوار التعبئة الذي تم
تكبري حجمه ،واملصنوع من الذهب عيار  22قرياطاً والتيتانيوم ،وكذلك
لتذبذب عجلة امليزان.
عادة ما تكون مؤرشات الزمن موجودة يف أعىل الحركة أو عىل جهة امليناء.
ومبا أن محرك آلة قياس الزمن "إتش إم  "3معكوس الوضع لعرض الطريقة
التي يعمل بها ،فقد برزت الحاجة البتكار حل ف ّعال ،إليصال الطاقة من
أسفل الحركة إىل القبتني اللتني تشريان إىل الزمن يف األعىل .واملسننات
العادية املرصعة بالجواهر كانت لتتطلب تروساً معقدة مولّدة لالحتكاك،
HOROLOGICAL MACHINE N°3 FROG X PURPLE
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كام كانت لتتطلب دعامً من األعىل واألسفل؛ وهو عامل من شأنه زيادة
ارتفاع الحركة ،وبالتايل الساعة.
وعوضاً عن املسننات العادية املجوهرة ،تضم "إتش إم  "3محملني من
السرياميك (الخزف) عاليي التقنية بقطر كبري ( 15مم) .وبسبب قطرهام
الكبري ،فإن هذين املحملني يقلالن عدد الرتوس املسببة لالحتكاك ،ونظرا ً
إىل الصالبة الناجمة عن تصميمهام وصنعهام فائقي الدقة؛ فإنهام يتطلبان
دعامً من جهة واحدة فقط (القاعدة) ،ما يتيح الحصول عىل آلية حركة
أكرث نحافة.
تشكل الشفرتان املصنوعتان من الذهب عيار  22قرياطاً ،لد ّوار "إم يب
آند إف" املص ّمم عىل شكل فأس القتال؛ ما يُسمى بالد ّوار "اللغز"؛ ألنه
بظهورهام متوازنني بشكل متامثل ،بدالً من وجود كتلة غري محورية
واضحة ،تبدوان وكأنهام تتحديان قوانني الفيزياء .وقد تم تحقيق هذا عن
طريق معالجة الجهة السفىل إلحدى الشفرتني املصنوعتني من الذهب
بآالت القطع ،بحيث تصبح حافتها رقيقة كشفرة الحالقة ،ما يقلّص
من كتلتها .وقد ظهر هذا اإلصدار األكرب حجامً من د ّوار تعبئة (نابض)
"ميغاويند" ،عرب اقرتاح من صانع الساعات الفنلندي ستيبان ساربنيڨا،
الذي تكرر تعاونه مع "إم يب آند إف" (يف إبداع "إتش إم  3مون ماشني"،
و"مون ماشني  ،)"2ما يسلط الضوء مرة أخرى عىل قيم تأسيس "إم يب آند
إف" كتج ّمع للمواهب الفردية ،واقرتان لعالقات عميقة الجذور ،والتقاء
لعوامل إبداعية.

نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38

HM3 FROG X
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
إصدارات "إتش إم  3فْروغ إكس" املحدودة ،مبناسبة الذكرى السنوية العارشة إلطالق "إتش إم  3فْروغ"،
بعلبة من البلور الصفريي:
 3إصدارات  x 10قطع لكل منها؛ باللون األزرق أو األرجواين أو الفريوزي
الحركة
محرك لقياس الزمن ثاليث األبعاد من تصميم جان-مارك ڨيدريشت " /أجينور"
يعمل بقاعدة "جريار-بريغو"
تردد امليزان 4 :هرتز  28800 /ذبذبة يف الساعة
دوار تعبئة أوتوماتييك عىل شكل فأس القتال ،من الذهب عيار  22قرياطاً والتيتانيوم ،بطالء بتقنية "يس ڨي دي"
(ترسيب أبخرة املواد كيميائياً) باللون األزرق أو األرجواين أو الفريوزي ،يتناغم مع لون طوق العلبة.
يتم نقل قياس الزمن بالساعات والدقائق عرب حاملتي كريات من السرياميك إىل الق ّبتني الد ّوارتني.
عدد املكونات277 :
عدد الجواهر36 :
مقاطع مطلية مبادة "سوبر-لومينوڨا" تحت د ّوار التعبئة املصمم عىل شكل فأس القتال ،وعىل قبّتي الساعات
والدقائق.
الوظائف
يُشار إىل الساعات عىل القبة األوىل (قبة من األملنيوم تدور دورة كاملة كل  12ساعة)
يُشار إىل الدقائق عىل القبة الثانية (قبة من األملنيوم تدور دورة كاملة كل  60دقيقة)
تاج "الرسالة الرسية" يعكس أشعة الضوء لتُظهر األيقونة الخفية فأس قتال "إم يب آند إف" (بواسطة تكنولوجيا
من رشكة "رايفورم").

نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

العلبة
املادة :البلور الصفريي
القبتان واإلطار وظهر العلبة معالجة بطالء مضاد لالنعكاس عىل الوجهني
طوق العلبة باللون األزرق أو األرجواين أو الفريوزي ،ليتناغم مع لون د ّوار التعبئة املصمم عىل شكل فأس القتال
األبعاد 48.3 :مم  x 52.7مم  x 17.5مم
عدد املكونات59 :
مقاومة املاء 30 :مرتا ً  90 /قدماً  3 /وحدات ضغط جوي
امليناءان
قبّتان د ّوارتان من األملنيوم –  0.58غرام
الحزام واملشبك
حزام من جلد التمساح املخيط يدوياً ،مع مشبك قابل للطي من التيتانيوم بتصميم مخصص.
ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38
HOROLOGICAL MACHINE N°3 FROG X TURQUOISE
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HM3 FROG X
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
الفكرة :ماكسيميليان بوسري " /إم يب آند إف"
تصميم املنتج :إريك غريود " /ثرو ذا لوكنغ غالس"
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف " /إم يب آند إف"
األبحاث والتطوير :سيمون بريت ،وتوماس لورنزاتو ،وروبن آن " /إم يب آند إف
الحركة :جان-مارك ڨيدريشت " /أجينور" باالستناد إىل قاعدة "جريار-بريغو"
الرتوس ،والجسور ،واملسننات ،واملحاور :بول-أندريه توندون" /باندي" ،وجان-مارك ڨيدريشت " /أجينور"،
و"لو تومب روتروڨيه"
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة :جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا " /يس-إل روشا"
املعالجة بتقنية "يس ڨي دي" :بيري-ألبري ستاينامن " /بوزيتيڤ كوتنغ"
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وإميانويل ميرت ،وهرني بورتيبيوف " /إم يب آند إف"
خدمة ما بعد البيع :توماس إمبرييت " /إم يب آند إف"
مراقبة الجودة :سرييل فاليه " /إم يب آند إف"
العلبة ومكونات الحركة :آالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو " /إم يب آند إف"
زخرفة العلبة" :بريبويل"
امليناء :حسن شيبة وڨريجيني دوڨال " /ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي" ،Les Ateliers d’Hermès Horlogers
و"سويسميك"
الطالء مبادة "سوبر-لومينوڨا" :فريديريك تريي " /مونيكو"
املشبك" :جي آند إف شاتالن"
د ّوار التعبئة :مارك بوليس 2" /يب2B8 "8
التاج واملصححات" :شوڤال فرير"
تاج "الرسالة الرسية"" :رايفورم"
البلورات الصفريية" :زافريڨريك" و"كرييتك"
املعالجة املضادة لالنعكاس للبلورات الصفريية :أنتوين شواب " /إيكونورم"
الحزام" :مولتيكيوير"
علبة التقديم :أوليڤييه بريتون " /سواسانت إيه أونز"
لوجيستيات اإلنتاج :داڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا ،وآشيل موسييه " /إم يب آند إف"
التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڤريجيني تورال ،وأرنو ليجريه " /إم يب آند إف"
صالة عرض "ماد غالريي" :هريڤي إستيني " /إم يب آند إف"
املبيعات :تيبو ڨريدونكت ،وڨريجيني مارشون ،وسيدريك روسيل ،وجان-مارك بوري " /إم يب آند إف"
التصميم الغرافييك :سيدوين بايز " /إم يب آند إف" ،وأدريان شولتز وجيل بونداال " /زد بلس زد" Z+Z
صور الساعة :لوران-إكزاڨييه موالن وأليكس تويرش
صور الشخصيات :ريجيس غوالي " /فيديرال"
املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه " /نور ماغنيتيك" ،وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز " /نيميو"
املادة الفيلمية :مارك-أندريه ديشو " /ماد لوكس"
النصوص :سوزان وونغ " /ورلدمتبس"
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نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38

محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج )بدقة منخفضة وعالية(

HM3 FROG X

THE MACHINE

HM3 FROG X
PROFILE BLUE

HM3 FROG X
MOVEMENT PURPLE

HM3 FROG X
NIGHT BLUE

HM3 FROG X
FACE TURQUOISE

HM3 FROG X
FACE PURPLE

HM3 FROG X
FACE BLUE

HM3 FROG X
NIGHT TURQUOISE

HM3 FROG X
FRONT TURQUOISE

HM3 FROG X
FRONT PURPLE

HM3 FROG X
FRONT BLUE

HM3 FROG X
PURPLE

HM3 FROG X
BLUE

HM3 FROG X
COLLECTION BLACK BACKGROUND

HM3 FROG X
COLLECTION WHITE BACKGROUND

HM3 FROG X
TURQUOISE

HM3 FROG X
NIGHT PURPLE

LIFESTYLE

HM3 FROG X
WRISTSHOT BLUE

HM3 FROG X
LIFESTYLE BLUE

HM3 FROG X
LIFESTYLE TURQUOISE

HM3 FROG X
WRISTSHOT BLUE

HM3 FROG X
LIFESTYLE PURPLE

FILM

FRIENDS

HM3 FROG X
FRIENDS PORTRAIT

WECHAT

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF

HM3 FROG X
WRISTSHOT BLUE

HM3 FROG X
FRIENDS LANDSCAPE

MAXIMILIAN BÜSSER
PORTRAIT

MAXIMILIAN BÜSSER
PORTRAIT

"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم
يف العام  ،2005تأسست "إم يب آند إف" لتكون مخترب املفاهيم الساعاتية
األول من نوعه عىل مستوى العامل .فمع ابتكار ما يقرب من  20حركة
كاليرب مميزة ،تشكّل الخصائص األساسية آلالت قياس الزمن "هورولوجيكال
ماشني" و"ليغايس ماشني" ،التي حظيت بإعجاب منقطع النظري؛ تواصل "إم
يب آند إف" اتباع رؤية مؤسسها ومديرها اإلبداعي ،ماكسيميليان بوسري ،يف
إبداع فن حريك ثاليث األبعاد ،من خالل تفكيك مفاهيم صناعة الساعات
التقليدية.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال ماكسيميليان
بوسري من منصبه كمدير عام لدار "هاري ونستون" يف العام ،2005
من أجل تأسيس "إم يب آند إف" (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسري
واألصدقاء) .و"إم يب آند إف" هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية
والهندسية الدقيقة ،مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من
الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة ،والتي تبدعها العالمة من
خالل التعاون مع مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين يحرتمهم
بوسري ويستمتع بالعمل معهم.
يف العام  ،2007كشفت "إم يب آند إف" عن أوىل آالت قياس الزمن
"هورولوجيكال ماشني" من إنتاجها ،أو "إتش إم  ،"1والتي امتازت بعلبة
منحوتة ثالثية األبعاد ،احتضنت مح ّركاً (أي حركة) جميل التشطيب ،مثّل
معيارا ً آلالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني" املميزة التي ظهرت يف ما
بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن ،وليست آالت
مقصورة عىل اإلعالن "قامت آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني"
باستكشاف الفضاء (كام هي حال آالت "إتش إم  ،"2و"إتش إم  ،"3و"إتش
إم  ،)"6والتحليق يف السامء (مثل آلتي "إتش إم  ،"4و"إتش إم  ،)"9وخوض
السباقات (كحال آالت "إتش إم  ،"5و"إتش إم إكس" ،و"إتش إم ،)"8
وكذلك استلهام مملكة الحيوان (مثل آلتي "إتش إم  "7و"إتش .")"10
ويف العام  ،2011أطلقت "إم يب آند إف" مجموعة آالت قياس الزمن
"ليغايس ماشني" ذات ال ُعلب الدائرية .ومثلت هذه الساعات التي متتّعت
بتصاميم أكرث كالسيكي ًة  -مبفهوم "إم يب آند إف" ،ليس أكرث -احتفا ًء
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  "2صدرت التحفة "إل إم  ،"101وهي أول آلة لقياس الزمن
من "إم يب آند إف" تتضمن حركة مط ّورة داخلياً بالكامل .بينام ميثّل كل
من "إل إم بربتشوال" ،و"إل إم سبليت إسكيبمنت" ،و"إل إم ثندردوم"؛
مزيدا ً من التوسع اإلبداعي للمجموعة .ويسجل العام  2019نقطة 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.
WWW.MBANDF.COM

وحيث إن حرف  Fيف اسم العالمة " - MB&Fإم يب آند إف" – مأخوذ من
كلمة  Friendsأي األصدقاء ،كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل "إم يب آند
إف" ،أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني ،وصانعي الساعات ،واملصممني،
واملص ّنعني؛ الذين تُعجب بأعاملهم وتقدرها.
وقد أدى هذا التعاون إىل إيجاد فئتني جديدتني ضمن إبداعات العالمة؛
هام" :فن األداء" و"اإلبداعات املشرتكة" .ويف حني أن ساعات "فن األداء"
هي عبارة عن آالت سبق أن أبدعتها "إم يب آند إف" ،أعيد تصورها بواسطة
موهبة إبداعية خارجية؛ فإن "اإلبداعات املشرتكة" 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.Dماد  -هي اختصار لعبارة Mechanical
 ،Art Devicesأي أجهزة الفن امليكانييك) يف جنيڤ ،والتي تبعتها الحقاً
ثالث صاالت عرض "ماد غالريي" يف :تايبيه ،وديب ،وهونغ كونغ.
وهناك عدد من الجوائز املتميزة التي حصلت عليها العالمة ،والتي تذكّرنا
بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم يب آند إف" حتى اآلن .وعىل
سبيل املثال ال الحرص؛ هناك عىل األقل  5جوائز كربى ،حصلت عليها
العالمة من مسابقة "( Grand Prix d'Horlogerie de Genèveجائزة
جنيڤ الكربى لصناعة الساعات") الشهرية؛ ففي العام  2019ذهبت
جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" لساعة "إل إم فالينغ يت" ،ويف العام
 ،2016حصلت ساعة "إل إم بربتشوال" عىل "الجائزة الكربى ألفضل
ساعة تقويم" ،ويف العام  2012فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس
ماشني رقم  "1بكل من "جائزة الجمهور" (التي تم التصويتعليها من ِق َبل
عشّ اق الساعات) ،و"جائزة أفضل ساعة رجالية" (التي ص ّوت عليها أعضاء
لجنة التحكيم املحرتفون) .ويف العام  ،2010فازت "إم يب آند إف" بجائزة
"الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم" ،عن تحفتها "إتش إم  4ثندربولت".
ويف العام  ،2015تسلمت "إم يب آند إف" جائزة "رِد دوت :الساعة األفضل
عىل اإلطالق"– وهي أعىل جائزة يف جوائز "رد دوت" العاملية  -عن
إبداعها "إتش إم  6سبيس بايرت".

نبذة مخترصة
إشارة اتصال خفية
تح ٍد واضح
املزيد عن "هورولوجيكال ماشني رقم "3
املزيد عن محرك "إتش إم "3
"إتش إم  3فْروغ إكس" – املواصفات التقنية
"األصدقاء" املسؤولون عن "فْروغ إكس"
“إم يب آند إف” – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو CY@MBANDF.COM -
أرنو ليجريه – ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيهRUE VERDAINE 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف +41.22.508.10.38

