
HOROLOGICAL MACHINE No5 RT

»إتش إم 5« تعود من جديد.. هذه املرّة بالذهب األحمر

http://www.mbandf.com


3   2 0

امللخص

6   2 0

اإللهام والتنفيذ

7   2 0

العلبة 

9   2 0

املؤرشات واملنشور العاكس

1 0   2 0

املحرّك واملكونات الداخلية

1 2   2 0

املواصفات التقنية آللة قياس الزمن رقم 5 آر يت

1 3   2 0

األصدقاء املسؤولون عن »إتش إم 5 آر يت« 

1 6   2 0

»إم يب آند إف« – نشأتها كمخترب للمفاهيم 

1 8   2 0

السرية ذاتية للمبدع ماكسيميليان بوسري

1 9   2 0

محتويات املجلد

mailto:Charris%20Yadigaroglou%20%3CCYadigaroglou%40mbandf.com%3E?subject=
http://www.mbandf.com
http://www.mbandf.com/press/mbandf/horological-machines/hm5-rt


»إتش إم 5 آر يت« زاخرة باملفاجآت:

يف  يتحرك  قفزاً  الساعات  إىل  اإلشارة  قرص  ولكن  بسيطتني،  والدقائق  الساعات  عرض  واجهتا  تبدو 

االتجاهني، ومؤرشاته مقلوبة، فهي منعكسة بزاوية 90 درجة، ومُكّبة بنسبة %20.

تتمتّع ُعلبة »إتش إم 5 آر يت« )يشري االختصار »آر« إىل الذهب األحمر، بينام تشري »يت« إىل التيتانيوم( 

بتصميم مستقبيل، ولكنها يف الحقيقة مستوحاة من سبعينيات القرن العرشين.

تعمل »إتش إم 5 آر يت« بحركة ميكانيكية، ولكنها مستوحاة من الفرتة التي كانت فيها ساعات الكوارتز 

مرتبعًة عىل العرش.

إىل  الخلفية  الفتحات  شبكة  تؤدي  االرتفاع(،  ومنخفضة  وقوية  فارهة  )سيارات  السوبر  السيارات  يف 

اعرتاض الضوء، ولكنها يف »إتش إم 5 آر يت« تسمح بدخوله. 

بالتناغم مع إرثها املستوحى من عامل السيارات، تشتمل »إتش إم 5 آر يت« عىل أنبوبني للعادم، ولكنهام 

يفرغان املاء وليس البخار.

رغم أن الذهب الذي يرثي علبة »إتش إم 5 آر يت« بتلك اللمعة الرثية واملتوّهجة كان قد تم استخراجه 

من باطن األرض، فإنه تشّكل يف الحقيقة منذ مليارات السنني يف الفضاء السحيق.

شهدت العقود القليلة املاضية زيادًة مهولًة يف االبتكارات التي أحدثت ثورًة كبى يف حياتنا. فقد ظهرت 

تظهر  التي  الجديدة  باالبتكارات  اندهاشاً  أقل  لدرجة جعلتنا  الفائقة  اآللية  األجهزة  كبرية من  أعداد 

من وقت آلخر. فأجهزة الروبوت اآللية رمبا ال تستطيع طهي الطعام، ولكنها تصنع السيارات، وتنظف 

املنازل، وتحصد العشب، كام أصبح سفر اإلنسان إىل املريخ مسألًة اقتصاديًة أكرث منها معضلًة هندسيًة. 

ويعود مصدر إلهام »آلة قياس الزمن رقم 5 آر يت« )والتي يُشار إليها اختصاراً بـ«إتش إم 5 آر يت«( إىل 

فرتة يف املايض حينام مل نكن مبالني بشكل كبري بالتقنيات بقدر اهتاممنا بها يف الوقت الحايل: بالتحديد 

يف سبعينيات القرن العرشين. تخيّل مستوى اإلثارة وسقف أحالم املستقبل التي كانت سائدًة آنذاك. 

ففي ذلك الوقت كان مبقدور اإلنسان »الطريان« عىل الطريق بفضل السيارات السوبر، أو الطريان عىل 

سطح مياه البحار بالحّوامات، أو حتى الطريان برسعة تفوق رسعة الصوت بطائرة الكونكورد، وحتى 

الطريان إىل القمر مبركبة الفضاء الشهرية أبولو. فكل يشء كان ممكناً، من أجهزة الروبوت اآللية، إىل آالت 

جت باك الشخصية الطائرة، وحتى السيارات »الطائرة«، والتي كانت وشيكًة آنذاك.
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 ويف سبعينيات القرن العرشين مل يكن املستقبل يتمثَّل يف الغد، بل كان ُمَمثَّالً يف اليوم! ويف عرصنا الحايل 

الذي رمبا ال نزال نتطلّع فيه إىل السيارات الطائرة، أصبح باستطاعتك اآلن من خالل »إتش إم 5 آر يت« 

وضع سيارة ذهبية سوبر وعالية التقنية عىل معصمك!

ق، ثراء ملعان الذهب األحمر )5N(، فيام يشّكل دفء هذا  وتستعرض علبة هذه التحفة، واملفرّشة بتعمُّ

املعدن النفيس تجاوراً متقناً مع اإلطار الكهربايئ األزرق الرقيق الذي يلتف حول واجهة عرض مؤرشات 

الزمن.

كام أن التيتانيوم )الفئة 5( الذي يحيط بالحواف السفلية وقاعدة العلبة يعمل عىل إبراز وتلطيف طابع 

النبالة الرسمية الذي يغلب عىل الذهب األحمر.

ورغم أن علبة »إتش إم 5 آر يت« تنعم بأبعاد كبرية تبلغ 51.5 مليمرت × 49 مليمرت، ورغم أن الذهب 

يشتهر بوزنه بقدر شهرته بجامله، تؤكّد »إتش إم 5 آر يت« أنها بالفعل آلة مريحة جداً عند ارتدائها 

بفضل االستعامل الذيك للتيتانيوم الفائق الخّفة يف تكوينها.

 )5N( وصدرت »إتش إم 5 آر يت« الفخمة بكمية محدودة من 66 قطعًة مصنوعًة من الذهب األحمر

والتيتانيوم
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بالنسبة ملؤسس »إم يب آند إف« املبدع ماكسيميليان بوسري، كانت نشأته كطفل يف سبعينيات القرن 

العرشين تعني العيش يف حالة دامئة من الرهبة والتعجب. فالطائرات النّفاثة التي تفوق رسعة الصوت 

 )Muscle Cars( كانت تحلّق يف األجواء وعب الفضاء، كام سيطرت السيارات األمريكية العالية األداء

عىل الشاشة الفضية يف األفالم التي صّورت عىل الطرقات، ما ألهب الخيال إىل حد بعيد.

وتم إطالق فئة جديدة من سيارة »المبورغيني ميورا« بدت وكأنها ميكنها كرس حاجز الصوت حتى قبل 

أن تتحرّك )وهي االبتكارات التي أدت بالشاب ماكسيميليان بأن يحلم بأن يكون مصمامً للسيارات(. 

ونتيجة ظهور أجهزة الليزر، والرتانزستو، وامليكروويف، والحّوامات، وآالت جت باك الطائرة، ساد انطباع 

بأن الفرق بني الخيال العلمي والحقائق العلمية ما هو إال مسألة وقت، ليس أكرث.

ومع ظهور ساعات الكوارتز للمعاصم، حادت تصاميم الساعات عن األشكال التي اعتاد األجداد عىل 

ارتدائها، لصالح أشكال رمبا يُقِبل عىل ارتدائها الكابنت كريك قائد سفينة الفضاء »ستارشيب إنرتبرايز« يف 

سلسلة األفالم واملسلسل التلفزيوين الشهري »ستار تريك«. وآلة قياس الزمن »إتش إم 5 آر يت« تنتقل 

بأحالم الطفولة هذه لتبث فيها حيويًة جديدًة بوضعها عىل الطريق )أون ذا رود( مجدداً.

 2012 أنه يف   1972 عام  ما  يُقال لشخص  أن  »تخيّل  بوسري:  ماكسيميليان  يقول  ذلك  وعن 

سريتدي غالبية الناس ساعات دائرية مبوانئ دائرية وثالثة عقارب. فذلك كان سيبدو له أكرث 

غرابًة وتطرفاً بكثري من فكرة الوصول إىل كوكب املريخ والعيش عىل سطحه!«.
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»أميدا  بساعة  مبارشاً  احتفاًء  متثّل  الوتد  شكل  تتخذ  التي  املعامل  الواضحة  اقني«  رود  ذا  »أون  علبة 

ديجيرتند« الجريئة. وإىل جانب ذلك، تشتمل »أون ذا رود أغني« عىل سامت مأخوذة من السيارات 

السوبر الفارهة والقوية واملنخفضة االرتفاع التي ظهرت آنذاك.

والغرض من شبكة الفتحات بتلك السيارات املرعبة متثّل يف الحد من دخول ضوء الشمس )والحرارة( 

تؤدي وظيفًة عكسيًة،   »5 إم  »إتش  الوظيفية يف  الفتحات  األفقية. وشبكة  الخلفية شبه  النافذة  إىل 

عىل  املضيئة  »سوبر-لومينوڤا«  مبادة  املطلية  األرقام  عىل  الضوء  بسقوط  للسامح  فتحها  يتم  حيث 

قريص مؤرشات الساعات والدقائق لشحنهام. وهذان القرصان يف الواقع مستقرّان أعىل الحركة )وتحت 

الفتحات(، وليس رأسياً يف مقدمة العلبة حيث يبدوان، وذلك بفضل يشء من التالعب البرصي. ويؤدي 

فتح شبكة الفتحات هذه وغلقها أيضاً إىل تغيري كثافة ضوء امليناء، ويتم فتح الشبكة وغلقها من خالل 

منزلق مثبّت عىل جانب العلبة.

سمة مميزة أخرى للسيارات السوبر تتمثّل يف أنبويب العادم الكبريين، واللذان عادًة ما يقرتنان بزئري 

ضجيج واملطاطيات املدخنة. ولكن ليست هناك عوادم لـ«إتش إم 5« لتخرج غازات االحرتاق مصحوبًة 

بصوت الزئري، بل يعمل هذان األنبوبان عىل إفراغ املاء من العلبة حال تعرضها للبلل، متاماً مثل سيارة 

لوتس التي استخدمها جيمس بوند يف فيلم »الجاسوس الذي أحبني«.

ويف السبعينيات، مل يكن سحر أية أيقونة مستقبلية ليكتمل دومنا نّفاثة. وبالتناغم مع هذه الحقيقة، 

تم تصميم التاج )الرثي بالشكل الفأيس املميِّز لـ«إم يب آند إف«( يف »إتش إم 5 آر يت« مبظهر هنديس 

القنطور  ألفا  ونحتي بارع، ليبدو وكأنه عىل أتم استعداد لتزويد الطاقة إىل صاروخ منطلق إىل نجم 

)من نجوم كوكبة القنطور األكرث ضياًء، وهو أقرب نظام نجمي إىل الّشمس(، أو تزويد الطاقة إىل سيارة 

الرجل الوطواط )بامتوبيل( املزّودة مبحرّك نّفاث، خالل انطالقها عىل الطريق مجدداً )أون ذا رود أغني( 

نحو املستقبل.

ولتقليل التلف املحتمل، فإن ساق التعبئة بالتاج تدعمها وتوجهها ثالث حامالت شعاعية لضامن أال يتم 

سحب التاج للخارج أو دفعه للداخل إال حينام يكون متعامداً عىل الحركة.
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الدّوارين،  5 آر يت«، أي القرصني املرقّمني  الفعليني يف »إتش إم  إن مؤرشي عرض الساعات والدقائق 

بسيطني نسبياً: فهام عبارة عن قرصني مرتاكبني )أحدهام للساعات واآلخر للدقائق( ومغطيني بكاملهام 

بطالء »سوبر-لومينوڤا« امليضء الذي يظهر عىل أرقام كبرية بحجم 8 مليمرتات ميكن مشاهدتها بوضوح 

بفضل حجب واجهة العرض بالكامل فيام عدا األرقام.

والقرصان يدوران مسطّحني أعىل الحركة، ومع ذلك نرى مؤرشات الوقت رأسيًة عىل »لوحة العدادات« 

يف مقدمة العلبة. ولتحقيق ذلك، تعاونت »إم يب آند إف« مع مورّد عدسات زجاجية عالية الكفاءة من 

أجل تطوير منشور عاكس من البلّور الصفريي يعمل عىل ثني أشعة الضوء من األقراص بزاوية 90 درجة 

مئوية، مع تكبري الضوء بنسبة 20% لزيادة وضوح املؤرشات ألكب مستوى ممكن.

واملنشور الصفريي يتخذ شكل الوتد، بزوايا محسوبة بدقة لضامن انعكاس الضوء من املؤرشات األفقية 

املؤرشات  تكبري  مبهمة  املقدمة  يف  محدبة  عدسات  وتقوم  الضوء،  تشتيت  عدم  وضامن  الرأسية  إىل 

مقارنًة  أصعب  املنشودة  البرصية  الدقة  لتحقيق  الصفريي  البلّور  معالجة  أن  الثابت  ومن  املعروضة. 

بالزجاج، وقد تطلّب ذلك إجراء عمليات تطوير متقدمة مصحوبة بعناية دقيقة يف اإلنتاج من أجل 

ابتكار البلّورات التي تعكس الضوء وتقوم بتحويله دومنا أدىن تشّوه.

وألن مؤرشات الوقت معكوسة، فإن األرقام تُطبَع عىل القرصني كصور معكوسة بحيث تظهر بشكلها 

الصحيح عىل »امليناء«. والطبقة الزجاجية يف املقدمة ليست سوداء، ولكنها مخّضبة بلون داكن بحيث 

يصبح من املمكن مشاهدة املؤرشات التي تتغري مبرور الوقت، واألرقام محاطة بلون متقزّح، ما يعيد إىل 

األذهان ساعة »ديجيرتند« األصلية )والتي كانت تهدف ألن تبدو وكأنها تشتمل عىل شاشة مضيئة مثل 

ساعات الكوارتز(، وأيضاً يعيد للذاكرة األجزاء املتوّهجة بالسيارات السوبر عىل الطرق الرسيعة ليالً.

وواجهة املؤرشات الرأسية يف مقدمة »إتش إم 5 آر يت« يجعل منها ساعًة ممتازًة خالل قيادة السيارة، 

حيث ال حاجة لرفع اليد عن عجلة القيادة لقراءة الوقت.
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كام هو الحال مع السيارة السوبر، فإن األفضل فيها غالباً ما يكمن تحت غطاء املحرّك، واالنتقال ملا 

تحت السطح يف علبة »إتش إم 5 آر يت« يكشف عن مفاجأة: إنها علبة أخرى بالداخل! متاماً مثل دمية 

ماتريوشكا الروسية، فإن إزالة الطبقة الخارجية يكشف عن علبة أخرى من التيتانيوم.

املستوحاة من  الفتحات  املاء. فشبكة  مقاومة  أجل  داخلية هو من  املحرّك يف حاوية  وسبب تضمني 

السيارات السوبر تسمح بدخول املاء باإلضافة إىل الضوء – ولذلك تم توفري هذين األنبوبني لتفريغ املاء 

حال تعرّض الساعة للبلل – لضامن رقي أداء املحرّك وحاميته من الرطوبة وكذلك من الصدمات، ولذلك 

تم احتواؤه يف حاويته املصنوعة من التيتانيوم. والعلبة الداخلية تشبه الهيكل املعدين )الشاسيه( الصلب 

املُعد سلفاً بالسيارة، والذي يبنى عليه جسم السيارة الخارجي.

وقد عمل جان-فرانسوا موجو وڤانسون بوكار وفريقاهام يف »كرونود« عىل تطوير محرّك »إتش إم 5«. 

والساعة قد تبدو بسيطة، ولكنها معّقدة يف حقيقة األمر! ومؤرش الساعات القافزة فيها ثنايئ االتجاه، ما 

يوفر إمكانية ضبطه يف االتجاهني، تقدمياً وتأخرياً. ويدعم جرس مسطّح وعريض قريص الزجاج املعدين 

لتتم  الكبرية  لألرقام  املساحة  يفسح  مبا  قطريهام  لتعظيم  بعضهام  فوق  املرتاكبني  والدقائق  للساعات 

قراءتها بسهولة.

وإقالب »إتش إم 5 آر يت« عىل وجهها الخلفي يكشف عن محرّكها، واملشتمل عىل دّوار تعبئة »غامض« 

من الذهب عيار 22 قرياطاً يتخذ الشكل الفأيس، مع ميزان متأرجح رسيع الحركة، وجسور فائقة التنفيذ 

البلّور الصفريي املضمن يف حاوية مقاومة  والجامل، وكل ذلك عب غطاء العلبة الخلفي املصنوع من 

للامء.
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املحرّك

محرّك ثاليث األبعاد لقياس الزمن من تصميم جان-فرانسوا موجو وڤانسون بوكار من »كرونود«

يتم تزويده بالطاقة بواسطة ناقل تروس من »سويند«

به دّوار تعبئة أوتوماتيكية »غامض« وفأيس الشكل مصنوع من الذهب عيار 22 قرياطاً

الطاقة االحتياطية: 42 ساعًة

معدل التذبذب: 28 ألف و800 ذبذبة يف الساعة/4 هرتز

عدد املكونات: 224

عدد الجواهر: 30

املحرّك مستقر بداخل حاوية داخلية مقاومة للامء مصنوعة من التيتانيوم

الوظائف/املؤرشات

البلّور  من  مصنوع  عاكس  منشور  عب  االتجاهني  يف  القافزة  والساعات  الدقائق  مؤرشات  عرض  يتم 

الصفريي

ة مدمج بالتصميم عدسات مكبِّ

يتم فتح وغلق شبكة الفتحات أعىل العلبة باالنزالق

العلبة
مصنوعة من الذهب األحمر والتيتانيوم، وتشتمل عىل حاوية داخلية للمحرّك مقاومة للامء ومصنوعة 

من التيتانيوم
بها زر منزلق لفتح وغلق شبكة الفتحات

بها منفذان لتفريغ املاء
أبعادها: 51.5 ملم × 49 ملم × 22.5 ملم

عدد املكونات: 80
جــوي ضــغــط  ــدات  ــ وح  3  / ــاً  ــدم ق  90  / مـــرتاً   30 ــرّك:  ــحـ املـ ــة  ــحــاوي ل املـــاء  مــقــاومــة 

البلّورات الصفريية

تشتمل العلبة عىل بلّورة صفريية برصية مدّخنة بطالء مقاوم لالنعكاس، وبنسبة تكبري 20%. وأخرى 

عىل الوجه الخلفي بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الوجهني.

الحزام واملشبك

حزام مطاطي بتصميم نحتي بارع، مبشبك من التيتانيوم وله سن
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الفكرة: ماكسيميليان بوسري

تصميم املنتج: إريك غريود / إريك غريود ديزاين ستوديو

إدارة التطوير واإلنتاج: سريج كريكنوف / إم يب آند إف

األبحاث والتطوير: غيوم تيڤنان / إم يب آند إف

تطوير الحركة: جان-فرانسوا موجو وڤانسون بوكار / كرونود

أساس الحركة: ستيفانو ماكالوزو ورافاييل أكريمان / سويند، ودوين ڤيالر / سندر + ميتو غاليتان إس آه

الوحدة اإلضافية: بنجامني سيغنود / AMECAP أجزاء الحركة الفوالذية: أالن بيليه / إلفيل

الرتوس: جان- مارك ناڤال / روج إس آه

صقل مكونات الحركة يدوياً: جاكز- أدريان روشا ودوين غارسيا / يس- إل روشا

تجميع الحركة: ديديه دوماس وجورج ڤييس وآين غيرت وبرتراند ساغورين / إم يب آند إف

تصميم وإنتاج العلبة واملشبك: دومينيك مينيه وبرتران جونيه / جيه آند أف شاتوالن

التاج الخاص بآلية شبكة الفتحات: جان-بيري كاسار / شيڤال فرير إس آه

البلّورات الصفريية / املنشور: مارتِن ستيتلر / ستيتلر صفري آه جيه

قرصا الساعات والدقائق: جون-ميشيل بيالتو وجريار غرين / بلوش إس آه

الحزام: تيريي رونيو / ڤاليانس

العلبة التي يُقدم فيها املنتج: أوليڤييه بريتون / آه يت إس ديڤلومبو

لوجستيات اإلنتاج: ديڤيد المي / إم يب آند إف

مسؤولو التسويق: شاري ياديغاروغولو وڤريجني ميالن وإلينور بيكيوتو / إم يب آند إف

معرض .M.A.D : هريڤي إستيني / إم يب آند إف

املبيعات: لويس أندريه وباتريسيا دوڤيالر / إم يب آند إف

BaseGVA / التصميم الغرافييك: جريالد مولييه وأنتوين فرانكلني

تصوير املنتج: مارتن ڤان دير إند

تصوير الشخصيات: روجيز غوالي / فيدرال

موقع الويب: ستيفان باليه وغويلوم شميتز / سومو إنرتأكتيڤ

MADinSwizerland / املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو

النصوص: الن سكيلرين وستيِڤن روجرز
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خالل مزاولة عمله عىل مدى خمسة عرش عاماً يف إدارة عدد من ماركات الساعات الفخمة والراقية، 

أدرك ماكسيميليان بوسري أن أكرث املشاريع إمتاعاً وتحقيقاً لرضاه الذايت كانت تلك التي عمل فيها مع 

به  خاصة  مثالية  تأسيس رشكة  فكرة  بباله  هنا، خطرت  ومن  املوهوبني.  املستقلني  الساعات  صانعي 

تقترص حرصياً عىل تصميم وإنتاج كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومتميزة، 

عىل أن يبدعها بالتعاون مع املهنيني املوهوبني الذين يحرتمهم ويتمتع بالعمل معهم. وعىل هذا النحو، 

حّول املبادر بوسري فكرته هذه إىل واقع ملموس، فكانت »إم يب آند إف«.

و«إم يب آند إف« هي مختب للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة، حيث يجتمع يف ظلها كل عام عدد 

من صانعي الساعات املستقلني من أجل تصميم وإنتاج آالت مبتكرة لقياس الزمن. ومن خالل ذلك، 

سعت »إم يب آند إف« الحرتام التقاليد دون التقيّد بها، لتكون حافزاً لها عىل مزج التقنيات التقليدية 

والعالية الجودة الخاصة بتصنيع الساعات مع أحدث األساليب التقنية الحديثة وأرقاها عىل اإلطالق من 

أجل ابتكار روائع متقنة ومثرية راقية وثالثية األبعاد. 

قّدمت »إم يب آند إف« أوىل ساعاتها بإطالق آلة قياس الزمن رقم 1 )يُشار إليها اختصاراً بـ«إتش إم 1«( 

يف العام 2007 وقدمت مفهوم الساعات ذات البنية الثالثية األبعاد. وتبع ذلك آلة قياس الزمن رقم 

2 )إتش إم 2( يف العام 2008، ثم آلة قياس الزمن رقم 3 )إتش إم 3( يف العام 2009، وهام متثِّالن 

احتفاًء بالخيال العلمي. وشهد العام 2010 إطالق »آلة قياس الزمن رقم 4 ثندربولت« التي يعتبها 

كثريون أكرث موديالت »إم يب آند إف« جرأًة. ويف 2011، أعلنت »ليغايس ماشني رقم 1« )إل إم 1( عن 

بتصميم مستوحى من ثراء التقاليد. أما »آلة قياس الزمن رقم 5«  بزوغ فجر مجموعة جديدة متاماً 

)إتش إم 5(، والتي تم تقدميها عام 2012، فتستلهم سامتها من التصاميم األيقونية التي كانت ترسم 

معامل املستقبل خالل سبعينيات القرن العرشين. كام شهد العام 2013 إطالق »ليغايس ماشني رقم 2« 

)إل إم 2( املشتملة عىل تريّس توازن طافيني.
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ُولِد ماكسيميليان بوسري يف ميالنو بإيطاليا، قبل أن ينتقل يف سن مبكرة إىل لوزان بسويرسا، حيث أمىض 

شبابه. نشأ بوسري يف بيئة عائلية متعددة الثقافات، فوالده كان دبلوماسياً سويرسياً، وقد التقى بوالدته 

الهندية الجنسية يف بومباي، األمر الذي ساهم يف تطويره لنهج متنوع ومتداخل ثقافياً يف حياته وأعامله.

ويف يوليو من عام 2005، ويف سن الثامنة والثالثني، أسس بوسري أول مختب يف العامل قائم عىل ابتكار 

عبارة:  من  األوىل  األحرف  )وهي  إف"  آند  يب  "إم  اسم  تحت  الوقت،  قياس  عامل  يف  جديدة  مفاهيم 

ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه(، والتي يتشارك فيها اليوم مع سريج كرينكوف. وتجّسد "إم يب آند إف" 

هذه عىل أرض الواقع حلم بوسري يف امتالك ماركة خاصة بها يخصصها بشكل كامل لتطوير مفاهيم 

مبتكرة لقياس الزمن، وذلك من خالل العمل مع مجموعات من األشخاص املتعددي املهارات الذين 

يستمتع بوسري بالعمل معهم. 

الحادية  سنه  يتجاوز  مل  حينام   ،1998 عام  ففي  بوسري،  ماكسيميليان  قوة  موطن  املبادرة  روح  متثّل 

والثالثني، ُعنّي مديراً عاماً لرشكة "هاري وينستون رير تاميبيسيز" بجنيف. وخالل سبع سنوات، حّول 

بوسري هذه الرشكة إىل ماركة مكتملة املعامل لها احرتام كبري وتبجيل بالغ يف دنيا الساعات الراقية، وذلك 

من خالل تنقيح إسرتاتيجياتها ومنتجاتها وخطط التسويق والتوزيع الخاصة بها عىل املستوى العاملي، 

فيام مل يغفل االهتامم بتكامل التصميم، وتعزيز مجاالت البحث والتطوير والتصنيع داخل الرشكة. وقد 

أدت جهوده هذه إىل زيادة رأس املال بنسبة %900، كام تبوأت "هاري وينستون" أعىل املراكز الريادية 

ضمن فئتها التنافسية.

وقبل عمله يف "هاري وينستون"، اكتسب ماكسيميليان بوسري شغفه الكبري بصناعة الساعات الراقية 

خالل عمله األول لدى "جيجر-لوكولرت". فخالل السنوات السبع التي أمضاها ضمن فريق اإلدارة العليا 

بهذه الرشكة يف تسعينيات القرن العرشين، تعززت صورة "جيجر- لوكولرت" بقوة، بل وضاعفت رأساملها 

عرش مرات. وقد تنوعت مسؤوليات بوسري لدى "جيجر- لوكولرت" من إدارة وتطوير املنتجات، إىل البيع 

والتسويق يف أوروبا.

معهد  من  الدقيقة  التقنيات  هندسة  يف  ماجستري  شهادة  حامالً   1991 العام  يف  ماكسيميليان  تخّرج 

االتحاد السويرسي للتكنولوجيا يف لوزان.
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HM5 RT
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 THE ENGINE

PRISM

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

 THE MACHINE
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 THE FRIENDS

 FILM OF THE HM5 ZR

HM5 RT FRIENDS HM5 RT FRIENDS MAXIMILIAN
BÜSSER 1

MAXIMILIAN
BÜSSER 2
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