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 "نيشن إيليان 6 رقم ماشين هورولوجيكال"

 
 التعقيد بين ما تمزج ،نوعها من فريدة قطع بعرأ في "نيشن إيليان 6 رقم ماشين هورولوجيكال" الزمن قياس آلة إف" آند بي "إم طرحت

 .الصفيري البلور من المصنوعة تخيلها يصعب التي والعلبة الماهرة اليدوية والحرفية الميكانيكي
 

 نهزاإ حيز  إف"، آنزد بزي "إم مزن "نيشزن إيليزان 6 رقزم ماشزين هورولوجيكزال" الززمن قياس آلة في ممّثل   الفضاء من زائرا   2017 العام شهد
 جديد. عالم لخوض الجاهزون ومستكشفيه الخماسي وطاقمه فضية بطبقة مطلي قبطان قيادة تحت ،المجرات بين فضاء سفينة تشبه
 
 الملمز  ُمحزدد غيزر طزائر شزيء تحطم ا  عام 70 قبل إذ ؛1947 العام في تحديدا   ،طويل أمد   منذ جرى الفضائيين هبوط إن البعض يقول وقد
 علز  الحكزومي والتعتزيم ،فضزائيين هبزوط بشزنن الخارقزة القصز  أثزارت التزي الشرارة ذلك وكان األميركية، نيومكسيكو بوالية روزويل في

 العلمزي لوالخيزا ،الفضزاء لعصزر المجزال أفسزحت التزي البوابزة كزان نزهأ إال النووية، الطاقة مجال في البطيء التطور من الرغم عل و .األمر
 حديثة. أسطورة صار الذي

 
 حكايزات غززت كمزا مختلزف. شمسزي نظزام مزن أتزوا قزد كزانوا إذا حتز  ،إلينزا بالنسبة منلوفين غير "نيشن إيليان 6 إم إتش" طاقم فإن ثم، ومن

 ممزن األفزراد هزالالء سزينتا  وبالتزالي وتخيلتنزا. العلمزي الخيزال عزالم المعزة سوداء بعيون الحجم كبيرة جماجم ذوي الصغار الُخضر الرجال
 باالنتمزاء عميز  شعور ،"إف آند بي إم" ُتجسدها التي الحديثة المستقلة الساعات صناعة سللة ماالسيو ،الميكانيكية الساعات تجاه شغف لديهم
  الخاصة. وثقافتها برموزها تتميز وقبيلة ا  منفرد ا  مجتمع هانوك لفكرة

 
 آنزد بزي إم" قزررت العزام، هزذا وفزي .منهولتين غير مركبتان "فيجن صفير"و "بايرت سبيس" وهما "6 إم إتش" الزمن لةآل سلسلتين أول كان
 السزاعات أحببزت "لقزد قزائل : بوسير ماكسيميليان "إف آند بي إم مالسس" أوض  وقد القيادة. مقعد عل  ما شخ    لوضع الوقت حان أنه "إف
 سزكانها أمزا التصزوير. لهزذا الحرفزي التعبيزر هزي "نيشزن إيليزان 6 إم إتزش" وكانزت  بالحيزاة". الُمشزعة اآلالت هذه مثل رأيتها عندما مرة ألول

 واالنتقزال التروس وضبط الخلف في التوربينات لتثبيت "6 إم إتش" محرك حول يحلقون بل أماكنهم، في ثابتين ليسواف بها نوالُمحيط الغرباء
 واحزد فزرد )باسزتثناء بالطاقزة يشزعون فهزم األبزيض، الزذه  مزن صغيرة منحوتات في تجسيدهم تم عندما حت  .تاليا   الفضاء ومس  الخان  إل 
  (.مركبته قائد مرأى عن ا  بعيد ركن   في يسير ،الخصو  وجه عل  كبير

 
 ذرعأ تصميم وتم كوهن. ييهڤـأولي يرالشه النحات يد عل  األبيض الذه  من ا  يدوي توُنحت ،حدة عل  كل   ةالست الفضائية الكائنات ُصممت

 ستة من أكثر يعادل بما أي إلتمامه، ساعة 34 إل  يصل ما منهم كل   تغر اس إذ ؛الرمل بيباتح من أد  بطريقة ورقابهم الفضائيين الءهال
  بنكمله. الطاقم إلتمام الدءو  العمل من أشهر

 
 لكونهزا ا  تمامز شزفافة "نيشزن إيليزان 6 إم إتزش" فزإن للغايزة، المتطورة بالتكنولوجيا تمتاز غريبة حضارة من قادمة فضاء سفينة مع يتلءم كماو

 ةمنفصزل صزفير بلّزورة 12 مزن تتكزون فهزي وللدقزة، ،5 درجزة التيتزانيوم مزن تقويزة عناصزر باسزتخدام الصزفيري البلور من بالكامل مصنوعة
 سزاعات مزن المئزات هزدرب يتسزب  امز ،العمليزة هزذه أثنزاء متكزررة كسزر حزاالت تحد  ،ذلك ومع ،والتلميع التصنيع من ساعة 510 تستلزما

  .سلس بشكل كلها المجموعة لتقديم متناهية ببراعة معا   بلّورة عشر االثني تجميع يج  إذ التجميع: مرحلة تنتي ثم ... العمل
 
 وتطزوير عمزل نتزا  كزان الذي ،"6 إم إتش" ـل الثوري المحرك عن النقا  نقيال البلّور من المصنوع الشفاف "نيشن إيليان" هيكل يكشف كما

 ثزم الدقيقزة. النهائيزة بلمسزاته يمتزاز ،عنصزرا   496 مزن مكون ا  تمام تقليدي غير وهيكل التعقيد دشدي مرك  سنوات: ثل  مدار عل  متواصل
 للتحزرك انتزالمرتبط الزدقائ و اتالسزاع قبتزي تزدفع التزي اآلليزة وهزي ثانيزة، 60 كزل كاملزة دورة يزتم محلّز  توربيون بآلية ُمزينة الساعة تنتي

 عاليزة مضزيئة مزادة مزن مصزنوعة سزميكة بنشزرطة "نيشزن إيليزان" قلز  يمتزاز بينمزا التعبئة. بنابض المنظم توربيونال قترني حين في ،ا  عمودي
  ."ألترا تي جي إيه" ُتدع  األداء
 

 وينطلز  والتركزواز. والبنفسجي واألزر  األخضر بين تتفاوت بنلوان ،نوعها من فريدة مميزة قطع أربع في "نيشن إيليان 6 إم إتش" وتتوفر
 الزززمن قيززاس آالت مسززار أن إال هنززاك، الحقيقززة يجززد فقززد الكوكزز . هززذا ظهززر علزز  جديززد منزززل عززن للبحزز  خاصززة مهمززة فززي لززون كززل
  األرض. بكوك  محصورة "إف آند بي إم" من المقدمة "نيشن إيليان 6 رقم ماشين هورولوجيكال"
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 "6 رقم ماشين هورولوجيكال" سلسلة
 

 والمعزادن المزخرفزة االنحنزاءاتب واشزتهرت ،2014 نزوفمبر فزي "6 رقزم ماشزين هورولوجيكزال" الززمن قيزاس آالت "إف آند بي إم" أطلقت
 التزي "فزيجن صزفير 6 إم إتش" أطلقت ،2016 عام بدايات في أي ،تقريبا   عام مضي وبعد بايرت". سبيس" باسم األول إصدارها في المطلية
  األحمر. الذه  أو البلتين من مركزية شرائ  تضمنوت ،الشفاف الصفيري البلور من لبةلعُ ل وسفلية علوية بمقاطع تميزت

 
 المعزروف اليابزاني التلفزيزوني المتحركة الرسوم مسلسل من ،الثمانينات إل  السبعينيات بين ما الفترة من "6 إم إتش" استلهام بدايات ظهرتو

 كزابتن" جمزال فزإن المسزتقبل، فزي أحداثزه وقزوع من الرغم عل و الشكل. عجيبة الفضائية وسفينته "فلم كابتن" يضم الذي "،فلم كابتن" باسم
 آلزة تسزتعير وبالتزالي، المنحنية. العضوية لألشكال الشديد وحبه كوالني لويجي أمثال من المعاصرين ممينبالُمص ارتباطه في يكمن كان "فلم
  بالتيتانيوم. مطلية مزخرفة علبة في لها مثيل ال حسية وُتقدم هذه المميزة التصميم فلسفة "6 رقم ماشين هورولوجيكال" الزمن قياس

 
 الخمسززينيات بززين لفتززرةا فززي الشززهير السززفر رمززز مززن الرسززومية العناصززر "6 إم إتززش" سلسززلة ضززمن "فيحززين صززفير" إصززدار وح اسززتُ  بينمززا

 والخطززوط الطرفيززة باألخاديززد تميزززت والتززي "،مززودرن اليززن سززتريم" حقبززة باسززم المعروفززة األمريكيززة "هاونززد راي"غزز حززافلت - والسززتينيات
 اللمعة. المعدنية الجانبية

 
 مزن ا  بزدء ،المتطزورة والتكنولوجيزا لفضزاءا عبزر للسزفر الرجعيزة الحداثزة مزع بدقزة ليتقزاطع ببراعزة ُمصزمم "6 إم إتزش" محزرك مزن جزء كلف

 علمزة وتظهزر .ا  يزدوي للتشزغيل قابلزة بنغطية المزود المصور المحل  التوربيون إل  وصوال   منحنية بنجنحة الغنية الناعمة الدوارة التوربينات
 المززدو  والزرأس للنزابض، الزرأس أحزادي الشزكل فزي وهمزا ،"6 إم إتزش" بمحزرك مكزانين في "إف آند بي إم" بها هرتتش التي ركاالمع فنس
  العلوي. ونالتوربي لقف 

 
 تزوفرت حزين فزي ،األحمر/التيتزانيوم( الزذه  مزن 18و التيتانيوم من 50) قطعة 68 من إصدار في "6 إم إتش" ضمن "بايرت سبيس" توفرتو
 فل ،"نيشن إيليان" من الفريدة األربع القطع وبضم (.البلتين من 10و ،األحمر الذه  من 10) فقط قطعة 20 من إصدار في "فيجن صفير"

  طائر. طب  رالية من ندرة أكثر تعد يجعلها ما قطعة، 92 سوى "6 رقم ماشين هورولوجيكال" من يتوفر
 

 لنطل .ل استعداد عل  "6 إم إتش" من محركات ثمانية وجود يعني هذا فإن ،واألرقام الحسابات ُمحبي إل  وبالنسبة
 

 "6 إم إتش" ُمحرك
 
 تشابهه وعدم بتفرده يمتاز "6 إم إتش" محرك كان فإذا ،مماثلة ثورية حركة إل  بحاجة الهيكل هذا مثل جسور خارجي تصميم أي أن شك ال
 رائزع بشزكل   مصزقوال   ا  مكونز 496 عزن يقزل ال ممزا يتكون فهو عنه، تعبر لكي مماثلة حركة وجود عدم إل  ذلك فُيعزى أخرى، حركة أي مع
 التعقيد. شديدة حركة شكللي
 
 تتعزرض اللتين والسقوط الخشونة من الحركة لحماية امع تجتمع التي المنحنية األجنحة من مجموعتان :كرة ينصف من توربين كل يتكون كما
 القصزور لحظزة ارتفزاع حزال فزي النزابض إلبطزاء ا  كافي ا  هوائي ا  سحب يوفر بما ،التعبئة بنابض التوربينات تقترن بينما .يومي بشكل الساعة لهما
  الحركة. عمر زيادة مزية يمنحه مما ذاتي كمنظم أيضا   فعال هو الذاتي التعبئة امنظ يمتاز لذلك، ونتيجة ُمحدد. مستوى فو  الذاتي

 
 أفضزل فزي رقيز  وحزش هزو الُمحلز  التوربيونفز ،ُمحلز  ونتوربيز حركزة أولو "إف آنزد بزي إم" مزن الثانيزة التوربيزون حركزة هزي هزذه ُتعدو
 ا  عالي "6 إم إتش" محرك في الُمحل  ربيونوالت يرتفع المقابل، وفي الحركة. لوح عن ا  بعيد ُتحل  ما ا  نادر كونها في السب  هو وهذا ،وقاتاأل
 إم إتش" محرك ويختلف .(الكرونومترية قدرتها ومصدر الحركة بجوهر ترتبط التي تلك )والسيما الثبات مشكلت عل  للتغل  ،الحركة فو 
 اآلثزار مزن التقليزل فزي اسزتخدامه ُيمكن ،للسح  قابل رعبد المزود الُمحل  ربيونوالت فيرتو حي  من ،واحد جان  من الطبيعة قوانين عن "6

  المنظم. الجهاز تشحيم عل  تعمل التي تالزيو عل  الموجودة البنفسجية فو  لألشعة المالكسدة
 

 ال بشزكل   صزعبة عمليزة وهزي الورقزة، نحافزة فزي بنبعزاد مصزممتين ،"6 إم إتزش" محزرك فزي التوأمتان والدقائ  الساعات مالشرات قبتا وتنتي
 تزدورو ."3 رقزم ماشزين هورولوجيكال" الزمن قياس آالت تصنيع في "إف آند بي إم" بها تمتاز التي بالخبرة سوى تحقيقها ُيمكن وال ،ُيصد 
  الميكانيكي. التعقيد من إضافية مستويات لمنحها ،الحركة بقية عل  عمودي سط  عل  القبتان

 
 علز  ُيخفز  ال ا  ُجهزد "ڤكريتييز هورولوجيكزال كانزدو يزدڤدي" علمزة مالسزس ،كاندو يدڤدي مع بالتعاون "إف آند بي إم" مهندسي فري  بذل كما
  .المكثف التطوير من نواتس ثل  "6 إم إتش" محرك تصنيع استغر  إذ أحد؛
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 الخارجي الفضاء من جاءوا
 

 هزذه نحتت ثم ومن ،مستقلة بصورة "نيشن إيليان 6 رقم ماشين هورولوجيكال" الزمن قياس آلة في الستة الكائنات من فضائي كائن كل ُصمم
 سزاعة 34 منهزا كزل واسزتغر  .كزوهن" كريسزيون -هيزأتيلي" صزاح  كزوهن ييزهڤأولي الشزهير النحزات يديب ،األبيض الذه  من ا  يدوي الكائنات
  أفراد. ستة من نالمكوّ  "6 إم إتش" محرك عمل لفري  شهر من ألكثر المتواصل العمل يعني ما وهو ،إلتمامه

 
 االنتظام عدم إل  ا  نظر الحالة، هذه في مجدية غير األخرى الساعة مكونات جميع تصنيع في ااستخدامه المعتاد التقليدية اآلالت فإن ذلك، ومع
 إلز  لتصزل كبيزرة رأس مزن تبزدأ التي المثال سبيل عل  ،رةالمتجاو نقاطال بين الملحوظة األبعاد وتغيرات ،الفضائية الكائنات ألجسام وظالملح
 يبلغ إذ كثيرا   أكبر قطرها ليس ال رقبة مع ملم، 0.25 نحو إل  الفضائية الكائنات أذرع قطر يبلغ أن وُيمكن عريض. بجذع تتصل نحلية رقبة
  م.لم 0.5 الرمل حبة قطر متوسط يبلغ حين في ،ملم 0.3

 
 واألحجزام الواسزعة العيزون بزين مزا تتزراوح والتزي حولهزا، تزدور التزي القصز  فزي تصويرها تم حسبما الفضائية الكائنات تصورات وتتفاوت
 تهديزدا   تحمزل التزي الخطيرة اتنالكائ إل  ،سبيلبرغ أعمال في الكائنات هذه ظهرت كما هوائية، دراجة صندو  يسعها أن يمكن التي الصغيرة

 حزول واألفكزار النظريزات كانزت حيز  ،عينياتوالسزب السزتينيات بزين مزا الفتزرة فزي نشزنته إلز  ا  ونظر .زينومورفس إسك-غيغر الأعم في كما
 الززمن قيزاس آلزة ستسزكن التزي الفضزائية الكائنزات نزوع حزول بزالمرة بوسزير ماكسزيمليان يتزردد لزم انتشزارها، أو  فزي 51 والمنطقة يلوروز
  ."6 رقم ماشين هورولوجيكال"
 

 بلورية سفينة في
 

 6 رقم ماشين هورولوجيكال" علبة تنتي الربط؛ لنقاط شريطا   بوصفها ُتستخدم والتي التيتانيوم، من المصنوعة التعزيز عناصر بعض باستثناء
 "6 إم إتزش" فزي الموجزودة المعقزدة األشزكال هزذه مثزل تصزنيع كزان ،قريز  وقزت وحتز  .الصفيري البلور من بالكامل مصنوعة "نيشن إيليان

 المنال. بعيد ا  أمر الصفيري البلور باستخدام
 
 "،فزيجن صزفير 2 رقزم ماشزين هورولوجيكزال" إصزدار منزذ ،المجزال هزذا في االحتماليات حدود جميع "إف آند بي إم" ابتكارات تجاوزت قدو

 4 رقززم ماشززين هورولوجيكززال" ثززم الكززرويتين، نصززف "بعينيهززا" تمتززاز التززي ،فززروغ" 3 رقززم ماشززين هورولوجيكززال" إصززدار تلهززا والتززي
  .الصفيري البلور باستخدام الجريئة التصميمات من المزيد من ذلك تبع وما ،المزدوجة المقوسة علبتها بنافذة "ثندربولت

 
 الشزكل هزذا لمنحهزا ا  معز تجميعهزا تزم والتزي الصزفيري، البلزور مزن منفصزلة كتلزة 12 مزن "نيشزن إيليان 6 رقم ماشين هورولوجيكال" وتتكون
 والصزقل الميكنزة عملية وأثناء .الكتل هذه تجميع عملية حسا  دون ،ساعة 510 إل  يصل ما بنكملها العملية استغرقت وقد .السلس اإلجمالي
 مزا اسزتغر  دالو  عمزل   بعزد شز  ظهزر المزرات إحزدى في أنه ُيذكر إذ ،متكرر بشكل كسر حاالت حدو  األسف مع ُيمكن الصعوبة، شديدة
 .هباء ذه  العمل من أشهر مجهود أن يعني ما وهو ،عمل ساعة 300 عل  يزيد
 
  النظير. يمنقطع وتصنيعي فني نجاح عن واضحا   تعبيرا   تمثل النهائية النتيجة أن إال 
 
 كوني وهجب
 
 وضزعت ،”نيشزن إيليزان 6 رقزم ماشزين هورولوجيكزال“ علبزة بهزا تمتزاز التي الناعمة والمنحنيات اللمعة الشفافية عل  الضوء تسليط أجل من

 الزوه  )تكنولوجيزا تزي" جزي "إيزه تقنيزة ذات "ألتزرا" أشزرطة قزعت الوضاء للتدر  العلوي الجزء فيف المعة. مادة من مصنوعة أشرطة بعناية
 .لعلبةا لوسط ةالداخلي الطرفية الحافة طول عل  تنتشر والتي المحيط(،

 
 بواسزطة مزرة ألول السزاعات صزناعة فزي - الكهربائيزة الطاقزة مزن  تقتزر مذهلزة وهز  بمسزتويات تتمتع التي - المتقدمة التقنية هذه استخدمت
 فليزت سزتار"و "بزادجر بزلك إكزس إم إتزش" إصدارات في قبل من ُتستخدم كانتو (؛"بادجر بلكبـ" الملق ) سونتوم جيمس الشهير الُمصمم
 جي إيه" تقنية من مختلفة بنلوان "نيشن إيليان 6 إم إتش" من الفريدة األربعة القطع تتميز وبالتالي، ."إف آند بي إم" أنتجتها التي "بادجر بلك
  والتركواز. ،والبنفسجي ،واألزر  ،األخضر بنلوان: "ألترا تي
 
 وعلمزات التزوربين ألجنحزة العلويزة األسزط  تتماشز و .دقيقزا   دهانزا   تتطلز  التزي الصزغيرة األجززاء في "اڤلومينو سوبر" تقنية استخدمت كما

 لون درجة مع تتطاب  بحي  الملونة ،"اڤلومينو سوبر" تقنية مع ،العلوي التوربيون وقف  "إف آند بي إم" وشعار ،االحتكاك وعجلة القر ،
  قطعة. كل في "ألترا تي جي إيه"
 

 الداخليزة األجززاء تلزوين تزم كمزا .بسزهولة اآلخزر عزن بعضزها "نيشزن إيليزان 6 إم إتزش" قطزع تمييزز يمكزن الشزديدة، اإلضزاءة حزاالت في حت 
 تعززود المسززاء، وفززي قطعززة. كززل داخززل المسززتخدمة الُمضززيئة المززادة لززون لززتعكس ،العلبززة فواصززل فززي راليتهززا ُيمكززن والتززي ،للمززاء المقاومززة

  .العالم هذا خار  من القادم الشديد الوه  بفضل ،الحياة إل  "نيشن إيليان 6 ماشين هورولوجيكال"
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 التقنية المواصفات - "نيشن ناإيلي 6 إم إتش"
 وبنفسجي( وتركواز وأخضر )أزر  نوعها من فريدة قطع 4

 
 المحرك:
  .كاندو يدڤدي مع بالتعاون ،"إف آند بي إم" من المقدمة "6 إم إتش" مع ليتلءم حصريا   األبعاد ثلثي "هورولوجيكال" محرك ُصمم

  للسح . قابل التيتانيوم من كروي نصف بغطاء مزود ُمحل  توربيون
 اإلصززدار مززع فاألخضززر المختلفززة: اإلصززدارات ألززوان مززع يتوافزز  ،950 البلتززين مززن مصززنوع ،الشززكل الفنسززي األوتومززاتيكي التعبئززة نززابض

  البنفسجي. لإلصدار والبنفسجي والتركواز ،األزر  لإلصدار واألزر  ،األخضر
  التعبئة. نابض بواسطة يعملن "،اڤلومينو سوبر" بتقنية والمطليان ،األلومنيوم من المصنوعان المتماثلن انالتوربين
 ساعة 72 االحتياطية: الطاقة
 هرتز. 2.5الساعة/ في ذبذبة ألف 18 :التردد معدل
 496 المكونات: عدد
 68 الجواهر: عدد

 
 :الوظائف/المؤشرات

  األلمنيوم. من كرويين شبه منفصلين مالشرين عل  والدقائ  اتالساع عرض يتم
  الحركة. وتعبئة الوقت لضبط مخص  األيمن والتا  التوربيون؛ غطاء وإغل  لفت  مخص  األيسر التا 

 .األوتوماتيكي التعبئة نابض عمل ينظمان المزدوجان التوربينان
 

  :"نيشن إيليان 6 إم إتش" مزايا
 العلبة. عل  وواحد ،الحركة داخل ةمختلف فضائية كائنات خمسة وجدت األبيض. الذه  من مصنوعة :الفضائية الكائنات

 
 .ألترا" تي جي إيه" كتلة داخل شرائ  بنربع ُمحدد داخلي طمحي المحيط(: الوه  )تقنية ألترا" تي جي هإي"
 

 جسزرو ،لحركزةا أعل  الموجود "إف آند بي إم" وشعار ،االحتكاك وعجلة ،الموانئو ،التوربينات طلء في تاسُتخدم :"اڤلومينو سوبر" تقنية
 وباألزر  البنفسجي، اإلصدار في األزر بو ،األخضر صداراإل في األخضر باللون "اڤلومينو سوبر" طلء استخدم .الشكل الفنسي التوربيون

 .التركواز اإلصدار في
 

 ،األزر  اإلصزدار فزي أزر  بزاللون الداخليزة األجززاء تماسزتخد فقزد ،"ألتزرا تي جي إيه" لون مع الداخلية األجزاء تتواف  :الداخلية األجزاء
 بزاللون تزي" جزي "إيزه مزع الفزات  وبزاألزر  البنفسزجي، بزاللون تزي" جزي "إيزه مزع بنفسزجيالبو األخضر، باللون تي" جي "إيه مع األخضروب

 التركواز.
 

 العلبة:
  .5 درجةال التيتانيوم من المصنوعة التعزيز عناصر ببعض ُمطعّمةو ،الصفيري البلور من بالكامل مصنوعة علبة

  مم 22.7 × مم 50 × مم 51 األبعاد:
 95 المكونات: عدد

 جوي ضغط وحدات 3 /مترا   30 :الماء مقاومة
 

 والمشبك: الحزام
 مزن ا  خصيصز ُمصزمم للطزي قابزل مشزبكب ومززود الحشزايا. لزون مزع تتواف  درزات مع الرمادي، باللون يدويا   المحاك التمساح جلد من الحزام

 .التيتانيوم
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 "نيشن إيليان 6 إم إتش" عن المسؤولون "األصدقاء"

 
 "إف آند بي إم" / بوسير ماكسيميليان الفكرة:
  "ستوديوا ديزاين غيرود إريك" / غيرود إريك المنت : تصميم
  "إف آند بي إم" / كريكنوف سير :واإلنتا  التطوير إدارة

  "إف آند بي إم" / مارتينز وروبان تيڤنان غيوم والتطوير: األبحا 
 كاندو يدڤدي مع بالتعاون "إف آند بي م"إ الحركة: تطوير

 
 

 "سيبال" / إسيرك وغريغوري سانسو سيباستيان :الصفير علبة
 "كوهن كريسيون هيأتيلي" / كوهن ييهڤأولي :الفضائية الكائنات يعنتص
 "باندي" / باندي ڤوإي "بي إم دي" / غاي دومينيك :محور/مسنن /الجانبية الخراطة عجلة

 "إلفيل" / باليه أالن األلمنيوم: التوربين + الفوالذي الزنبرك
 "إنجنيرينغ بريسشن" / لوبير دومينيك التوربيون:

 MACEMA / وينسي بنجامين واإلغل : للفت  القابل الغطاء
 

 MACEMA /وينسي وبنجامين ،"تشاميكاو" / أور وجور  ،"داماتِك" / بوم رودريغ والجسور: الصفائ 
 "كوتينغ بوزيتيڤ" / شتاينمان ألبرت-روبيي ،"ميتو إي هسندري" ڤيلر/ دينيس البلتيني: التعبئة نابض
 "روشا إل-سي" / غارسيا ودينيس روشا أدريان -جاك :يدويا   الحركة مكّونات صقل
 "إف آند بي إم" / بورتيبوف وهنري ميتر وإيمانويل غيتيه، وآن ڤيسي، وجور  دوماس، ديدييه الحركة: تجميع

 "إف آند بي إم" / بريتو تيستبا-ناوج ليمارشاند أالن :ةالداخلي الميكنة  
  "إف آند بي إم" / فاليه سيريل الجودة: مراقبة  

 "إف آند بي إم" / إمبيرتي توماس البيع: بعد ما خدمة
 "شاتوالن إف آند جيه" / مينييه دومينيك المشبك: وإنتا  تصنيع

 
 "آ إس فرير ڤالوش" / كاسار بيير-جان الغطاء: وإغل  فت  بآلية الخا  التا 

 "إيكونورم" / راينر روالند والدقائ : الساعات لقّبتي المعدنية المعالجة
 ناتيبير والدقائ : للساعات الكرويين نصف المجّسمان
 "فورنيه كاميّ " / بيرنو ييهڤأولي الحزام:

 "اڤبانو" / موريرا أمارال أوروا :"اڤلومينو سوبر"
 "بادجر بلك" / سونتوم جيمس :ألترا" تي جي إيه"

 لوكس" أتيلييه إس تي آ" / بيرتون أوليڤييه :التقديم علبة
 "إف آند بي إم" / أورتيغا وإيزابيل المي ديڤيد :اللوجيستية اإلنتا  خدمات

 
 

 "إف آند بي إم" / دورو وجولييت ميلن وڤيرجيني ياديغاروغلو، سشاري العامة: والعلقات التسوي  مسالولو
 "إف آند بي إم" / نإستي هيرڤي :غاليري" "ماد عرض صالة

 "إف آند بي إم" / أوغل وفيلي  ،نالوز وريزا ،دارامزي سونيتا المبيعات:
 "زد آند زد" /زبوندال يليسجو زتشول أدريانو ،"إف آند بي إم" / باسكير صامويل :الغرافيك تصميم
 إند دير ڤان مارتنالمنت : تصوير
 "فيديرال" / ليهغو سريجي :الشخصيات تصوير
  "نيمو" / مونتز وماتياس يزرودريغ وڤيكتور ،"نيتيكما نور" / باليه ستيفان :اإللكتروني الموقع

 أندريه ديشو / ماد لوكس-مارك المادة الفيلمية:

 نغوو سوزان :النصو 
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 للمفاهيم كمختبر نشأتها – إف" آند بي "إم
 

 نوعه من األول الساعاتية المفاهيم لمختبر بالنسبة مهم ِعقد من له ويا تنسيسها، منذ سنوات عشر بمرور 2015 في "إف آند بي إم" احتفلت
 الخصائ  تشكيل أعادت ممّيزة كاليبر حركة 11 وابتكار الطاغي، اإلبداع من سنوات 10 :الفترة تلك شهدت فقد العالم، مستوى عل 

 "إف آند بي إم" أصبحت التي "ماشين ليغاسي" آالت عن الكشف وكذلك النظير، منقطع بإعجا  حظيت التي "الزمن قياس آالت"لـ األساسية
 .بها تشتهر

 2005 عام "ونستون هاري" لدار العام المدير منص  من بوسير ماكسيميليان استقال الساعات، ماركات أفخم إدارة في قضاها عاما   15 بعد
 والهندسية الفنية للمفاهيم مختبر عن عبارة هي والتي ،(وأصدقااله بوسير ماكسيميليان :لعبارة اختصار) "إف آند بي إم" تنسيس أجل من

 مع بالتعاون بوسير يبدعها والتي وممّيزة، أصيلة مفاهيم تعكس التي الساعات من صغيرة كميات وإنتا  لتصميم حصريا   مكّرس الدقيقة
 .معهم بالعمل ويستمتع يحترمهم الذين الموهوبين المهنيين

 

 وثلثية نحتية بعلبة امتازت والتي ،"1 إم إتش" اسم تحت إنتاجها، من الزمن قياس آالت أول  عن "إف آند بي إم" كشفت ،2007 وفي
 إتش" :وهي بعد، فيما ظهرت التي الرفيعة الزمن قياس آالت معيارا   مّثل (الحركة :أي) التصميم جميل محّرك عل  قلبها في اشتملت األبعاد

 ضمن تعلن آالت وكلها – "إكس إم إتش" ثم "،8 إم "،7 إم و"إتش ،"6 إم إتش"و ،"5 إم إتش"و ،"4 إم إتش"و ،"3 إم إتش"و ،"2 إم
 .الزمن مرور عن اإلعلن عل  مقصورة آالت وليست الزمن مرور عن وظائفها

 

 إم" بمفهوم) كلسيكية   أكثر بتصاميم تمّتعت والتي الدائرية، الُعل  ذات "ماشين ليغاسي" آالت مجموعة "إف آند بي إم" أطلقت ،2011 وفي
 عبر عشر التاسع القرن في المبدعين عظماء أبدعها التي الساعات آليات بلغتها التي االمتياز بقمم احتفاء   ومّثلت (أكثر ليس ،"إف آند بي

 .عصرية فنية أعمال ابتكار أجل من الماضي في الساعات صانعي عباقرة أبدعها التي معقّدة آليات عل  المشتملة الساعات تفسير إعادة
 .الدار داخل بكاملها مطّورة حركة عل  تشتمل "إف آند بي إم" من آلة أول وهي ،"101 إم إل" التحفة "2 إم إل"و "1 إم إل" عق  وصدر
 عامة بصفة "إف آند بي إم" وتقوم .تام بشكل متكاملة تقويم آلية عل  تشتمل التي "بِربتشوال ماشين ليغاسي" إطل  2015 عام شهد وقد

 "ماشين ليغاسي" وآالت بالمّرة، التقليدية غير "ماشين هورولوجيكال" الزمن قياس آالت بين ما جديدة، موديلت إطل  بين بالمبادلة
 .الماضي من المستوحاة التاريخية

 

 ميوزيك" الفضاء عصر من مستلهمة موسيقية صنادي  أيضا   إف" آند بي "إم ابتكرت ماشين"، و"ليغاسي ماشين" "هورولوجيكال عل  علوة
 سزاعات ابتكزرت "1839 "ليبيزه  مزع وبالتعزاون الموسزيقية، الصزنادي  إنتزا  فزي المتخصصزة "رو " دار مع بالتعاون "،3و ،2و ،1 ماشين
 مزون(، ديستنيشزن) والصزارو  ،"أراكنافوبيزا" عنكبزوت شزكل علز  وأخزرى ،"ماشزين سزتارفليت" فضزاء محطة شكل عل  تقليدية غير مكت 
 مزع بالتعزاون إف" آنزد بزي "إم قامزت ،2016 وفزي و"بالتازار"(. "،شيرمان"و ،"ملكيور") مدهشة روبوتات شكل تتخذ مكت  ساعات وثل 
 "أستروغراف". باسم الصارو  شكل يتخذ ميكانيكي قلم بابتكار داش" "كاران

 

 تنسيسها منذ رحلتها عل  غلبت التي االبتكارية الطبيعة عل  األضواء تسلط التي الرفيعة األوسمة من عدد عل  "إف آند بي إم" حصلت وقد
 جائزة) Genève de d'Horlogerie Prix Grand بمسابقة جوائز 4 عل  حصولها الحصر ال المثال سبيل عل  ومنها اليوم، حت 
 2012 وفي بالمسابقة، تقويم ساعة أفضل بجائزة بِربتشوال" إم "إل فازت 2016 في التالي: النحو عل  (الفخمة للساعات الكبرى جنيڤ
 التي) رجالية ساعة أفضل بجائزة وكذلك ،(الساعات عّشا  قَِبل من عليها التصويت تم التي) الجمهور بجائزة "1 رقم ماشين "ليغاسي فازت
 إتش" تحفتها عن وتصميم فكرة أفضل ذات الساعة بجائزة إف" آند بي "إم فازت 2010 وفي ،(المحترفين التحكيم لجنة أعضاء عليها صّوت

 الجائزة وهي – "اإلطل  عل  األفضل الساعة :دوت ِرد" بجائزة 2015 في "إف آند بي إم" فازت آخرا ، وليس وأخيرا   ".ثندربلوت 4 إم
 ".بايرت سبيس 6 إم إتش" لتحفتها تكريما   العالمية، "دوت ِرد" جوائز في الكبرى
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