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نبذة مخترصة
تم إطالق سلسلة آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني 101" )أو "إل إم 
العام 2014. وكام يوحي  إليها اختصاراً( ألول مرة يف  101" كام يُشار 
اليد امليكانيكية، التي  اسمها "101" فإنها تركز عىل أساسيات ساعات 
تحتويها إحدى أكرث آالت "إم يب آند إف" إحكاماً داخل علبة بقطر يبلغ 
كذلك   "101 إم  "إل  آلة  كانت حركة  الوقت،  ذلك  قياسه 40مم. ويف 
هي الحركة األوىل التي يتم تصميمها بالكامل بواسطة فريق الهندسة 

الداخيل يف "إم يب آند إف".

إم 101" درجة أخرى، من  "إل  العام 2021، ترتقي سلسلة آالت  ويف 
خالل إصدارات مطّورة تقنياً وجاملياً تتميز بصفائح ميناء ملونة، من 
بينها إصدار مصنوع من الستانلس ستيل. ومع الرتكيز بشكل أكرب عىل 
األساسيات، يتوارى اإلطار ونقش "Legacy Machine" إلفساح املجال 
لتسليط الضوء عىل عرض الزمن واحتياطي الطاقة، اللذين يُشار إليهام 
فوق ميناءين فرعيني أكرب حجامً بعض اليشء، أما نجم هذا العرض فهو 
ترس املوازنة "املحلق"، الذي يرث هنا عن إصدارات سابقة نابضاً شعرياً 

مزدوجاً.

تجّسد "ليغايس ماشني 101" أهم العنارص التي ال غنى لساعة املعصم 
املوازنة املسؤول عن  عنها وتربزها يف أجمل صورها، من حيث: ترس 
الرئييس،  الزنربك  يف  املتبقية  الطاقة  ومعّدل  الزمن،  قياس  دقة  تنظيم 
الذي يشري إىل حاجة الساعة إىل التعبئة مجدداً حال انخفاض مستوى 

الطاقة املخزّنة به، وبالطبع مؤرشات الزمن.

ومن ناحية الشكل، يسيطر عىل اإلطاللة العامة لتصميم "إل إم 101" 
التقليل من  والذي يعمل عىل  امليناء،  أعىل  ترس موازنة ضخم معلّق 
وقع الذبذبات، مع جذب النظر إليه بشدة. ومن ناحية أخرى، يحوم 
ميناءان فرعيان مشبّعان مبفردات األصالة وثريان باللون األبيض أعىل 
الصفيحة العليا للحركة، املزدانة بزخارف بنمط أشعة الشمس، حيث 
عالية  بإطاللة  األول  الفرعي  امليناء  األمين  العلوي  القسم  يف  يظهر 
بالساعات والدقائق بعقربني جميلني  الزمن  ليشري إىل مرور  الوضوح، 
الناصع،  األبيض  اللون  مع  يتباينان  املزرقن،  الذهب  من  مصنوعني 
فيام يُشار إىل الطاقة االحتياطية التي تبلغ 45 ساعة عىل ميناء فرعي 
أصغر حجامً لكنه بتصميم مشابه لتصميم امليناء اآلخر؛ يستقر بالقسم 
السفيل. بينام يضيف إصداران محدودان من إصدارات "فروست"، تم 
تقدميهام يف العام 2015، املزيد من التباين الجاميل، بني هذه العنارص 
والخلفية الفّوارة لصفيحتي ميناءيهام، اللتني تم تشطيبهام يدوياً بكل 

دقة بزخارف النمط "املتجّمد" )"فروستد"(.

وبإطاللة سحرية مثرية، تبدو البلّورة الصفريية التي تحمي امليناء وكأنها 
ترس  ملس  محاوالً  يدك  لتمد  يدفعك  برصياً  خداعاً  يخلق  ما  خفيّة، 
امليزان االستثنايئ املذهل املعلّق بشكل آرس أعىل امليناء بواسطة قوسني 
أنيقني، تم جرشهام من كتلة معدنية صلبة، وتطلّبا ساعات كثرية من 

الصقل اليدوي للحصول عىل ملعتهام العاكسة املتقنة عىل هذا النحو.

شفافة  بلّورة  تظهر  األخرى،  للجهة   "101 ماشني  "ليغايس  قلب  وعند 
ارتفاع  وتقليل  للعلبة  الجانبية  الحافة  لتقليل سامكة  مقببة   - خلفية 
وبإثارة  بإتقان.  يدوياً  املصقولة  الحركة  عن  تكشف   - برصياً  الساعة 
لساعات  املميّز  باألسلوب  املنحنية  والجسور  الصفائح  تحتفي  بالغة، 
والتبجيل  االحرتام  عىل  تشهد  كام  الجودة،  العالية  التاريخية  الجيب 

املمنوحني لألصالة التاريخية.

بتمّوجات جنيڤ،  تُعرف  التي  الزخارف  عليه من  تشتمل  ما  وبفضل 
والحواف  الذهبية  والتجاويف  يدوياً،  واملشطوبة  املصقولة  والحواف 
إم  "إل  تتمتّع به حركة  املزرقنة؛ فإن ما  الرباغي  التي تستقر بداخلها 
101" من جامل تصميمي يجعلها تفوق مجرّد الوفاء للعصور املاضية، 
هذه  كون  جديدة،  حقبة  فجر  بزوغ  عن  ذاته  الوقت  يف  يعلن  كام 
الحركة متثّل أول كاليرب يتم تصوره وتصميمه بالكامل داخلياً يف "إم يب 
آند إف". وبالفعل، فإنه رغم أن صانع الساعات املستقّل والحائز عىل 
الجوائز كاري ڤوتياليِنن قد اضطلع مبسؤولية مواصفات الصقل الدقيق 
للحركة، وفاء للاميض العريق لصناعة الساعات؛ فإن تصميمها وبنيتها 

املعامرية ينتميان إىل "إم يب آند إف" بنسبة 100%.

أُطلقت آلة قياس الزمن "إل إم 101" للمرة األوىل بعلبة مصنوعة من 
الذهب األحمر عيار 18 قرياطاً أو الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً، ثم 
يف إصدارين محدودين "فروست" بتشطيب الزخارف الدقيقة بالنمط 
"املتجمد" املطروق )أحدهام بعدد 18 قطعة واآلخر بعدد 33 قطعة(، 
أعقبهام إصداران محدودان؛ أحدهام من 33 قطعة مصنوع من البالتني 
إصدارات  وتتوفر  البالديوم.  من  مصنوع  قطعة   18 من  واآلخر   ،950
العام 2021 التي متت ترقيتها، مصنوعة من الذهب األبيض عيار 18 
قرياطاً، مع صفيحة ميناء باللون األرجواين، والذهب األحمر 5N+ عيار 
18 قرياطاً مع صفيحة ميناء باللون األزرق املليك، والستانلس ستيل مع 

ميناء باللون األزرق الفاتح.
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"ليغايس ماشني 101" بالتفصيل

املحرّك
رغم أن حركة "ليغايس ماشني 101" تتشابه ظاهرياً مع حركة "ليغايس 
ماشني رقم 1"، فإن نظرة فاحصة عن قُرب تكشف عن اشتامل "ليغايس 
ماشني 101" عىل كاليرب مختلف كلياً. وهي ليست مجرد نسخة مصّغرة 
من حركة "إل إم 1"، ولكنها حركة تم وضع تصورها وتطويرها داخلياً 
بواسطة "إم يب آند إف" خصيصاً، بهدف احتوائها داخل علبة يبلغ قياس 

قطرها 40مم.

يقع ترس املوازنة والزنربك يف صميم قلب حركة أي ساعة ميكانيكية، 
وتتوىّل ذبذباتهام، املتساوية من حيث زمن الرتدد )فرتات متساوية من 
بوسري،  ماكسيميليان  افتُِت  ولطاملا  الحركة.  عمل  دقة  تنظيم  الزمن(؛ 
مؤسس "إم يب آند إف"، بالتذبذب البطيء - مبعدل 2.5 هرتز/18000 
الذي  اليوم األرسع كثرياً  الشائع  الساعة، مقارنة مع املعدل  ذبذبة يف 
يف  الكبرية  املوازنة  لرتوس   - الساعة  يف  ذبذبة  هرتز/28800   4 يبلغ 
حركات ساعات الجيب الكالسيكية العتيقة؛ لذلك ليس من املفاجئ أن 

يكون ذلك نقطة انطالقه يف هذا اإلبداع.

ولكن املفاجئ يف األمر مع ذلك، هو الطريقة الجذرية التي أعاد بها 
املوازنة ونقله من  تغيري موقع ترس  التقاليد، من خالل  بوسري تفسري 
موضعه املعتاد املخبأ خلف الحركة، ليجعله يطفو بكل مهابة وجالل 

ليس أعىل الحركة فحسب، بل أعىل امليناء كذلك.

ويف الوقت الذي قد يُعترب فيه موقع املذبذب يف "إل إم 101" ابتكاراً 
رائداً، فإنه من ناحية أخرى تم اتباع "التقاليد" من خالل ترس املوازنة 
الكبري الحجم البالغ قطره 14مم، املشتمل عىل براغي تنظيم تم تطويرها 
خصيصاً لصالح "إم يب آند إف"، وكذلك زنربك املوازنة ذي امللف الطريف 
اإلصدارات  أحدث  وتتميز  املتحرك.  الزر  وحامل  "بريغيه"،  نوع  من 
بنابض شعري ثنايئ، شوهد ألول مرة يف إصدارات "فن األداء" من آلة 
"إل إم 101"، والتي كانت نتاجاً لتعاون "إم يب آند إف" مع "إتش موزر 

آند يس" يف العام 2020.

وإذا كنت ترى ترس املوازنة يظهر بإطاللة مثرية يف "ليغايس ماشني رقم 
1"، فإنه هنا يبدو أكرب حجامً داخل التصميم األصغر قطراً إلبداع "إل 

إم 101".

امليناء واملؤرشات
إم  "إل  عىل  برصياً  يسيطر  بالحيوية  املفعم  املعلّق  امليزان  أن  رغم 
101"، فإن امليناءين الناصعي البياض، ميناء مؤرشات الزمن )الساعات 
والدقائق( وميناء مؤرش الطاقة االحتياطية، كالهام ميتازان بجاذبيتهام 
العقارب  البالغ مع  الجاميل  التباين  بفضل  التام،  الجاملية ووضوحهام 

املزرقنة التي تدور فوقهام.

الفراغ، يطفو كذلك  املحلق يف  للميزان  األبعاد  الثاليث  للتكوين  وتتمًة 
ذهبية  عقارب  عىل  املشتمالن  األبيضان  امليناءان  متاماً  الحركة  أعىل 
شفافة،  شبه  بقبّة  بأناقة  مغطيان  امليناءان  وهذان  ساطعة.  مزرقنة 
)الورنيش   laque tendue عملية  عرب  تشكيلها  تم  اللمعان،  وعالية 
ما  تسخينها،  ثم  الورنيش  من  طبقات  عدة  تم طالء  املمدود(، حيث 

أدى إىل متددها أعىل سطح امليناءين.

مثبّت  متطور  جزء  يستقر  للميناءين،  الجاميل  الصفاء  عىل  وتأكيداً 
تؤثر  قد  التي  الرباغي،  إىل  الحاجة  عن  العلبة  تكوين  يغني  باألسفل 
سلباً يف منظرها العام. ويظهر محيط ذهبي فاخر حول كل ميناء من 

امليناءين، ليعزز بأناقة كالسيكيتهام خالدة الجامل.
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التشطيب الفاخر واألصالة التاريخية
فقد  إف"،  آند  "إم يب  يف  داخلياً  بكاملها  الحركة  تطوير  تم  أنه  رغم   
ڤوتياليِنن،  كاري  بالكفاءة  له  املشهود  الساعات  أستاذ تصنيع  اضطلع 
الجرس  تصميم  ناحية  من  للحركة،  التاريخية  الدقة  ضامن  مبسؤولية 

والتشطيب الفاخر.

أعىل صفيحة الحركة )جهة امليناء(، يظهر منط زخريف عىل شكل أشعة 
العني عند زوايا محددة، من دون  بالغ، يأرس  بإتقان  الشمس محفور 
تشتيت االنتباه عن امليناءين األبيضني ملؤرشات الزمن واحتياطي الطاقة، 
األسلوب  ڤوتياليِنن يف  كاري  امتياز  ويتبّدى  املحلق.  الطايف  امليزان  أو 
عرب  مشاهدتها  متكن  التي  والصفائح،  للجسور  املتقن  والصقل  املميّز 
الوجه الخلفي من الحركة، حيث تفّوق كاري عىل نفسه يف استعراض 
ذات  الجسور  شكل  من  كل  مستوى  عىل  املتقنة،  التاريخية  األصالة 
االنحناءات األنيقة، واملساحة العريضة التقليدية الواقعة بني الجسور 

وبني محيط الجسور والعلبة.

وعىل الوجه الخلفي للحركة، تظهر جواهر ياقوت كبرية الحجم مثبّتة 
مذهالً  برصياً  توازناً  توفر  الصقل،  فائقة  موّسعة  ذهبية  تفريغات  يف 
لزخارف جنيڤ املتمّوجة. ويف الوقت الذي تستحرض الصالت التاريخية 
بالجواهر الكبرية، التي كانت تُستخدم عادًة يف حركات ساعات الجيب 
الكالسيكية الراقية، فإن حوامل الياقوت لها فائدة عملية يف تقليل البىل 
استيعاب  خالل  من  وذلك  للحركة،  االفرتايض  العمر  وإطالة  والتآكل 

مسننات ذات قطر كبري، واالحتفاظ باملزيد من زيت التشحيم.

التشطيب بالنمط املتجمد يف إصدارات "فروست"

يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش، تم ابتكار طريقة 

مبزيج  الساعة  مكونات  معالجة  خالل  من  وذلك  املتجمد،  التشطيب 

حميض خاص، ومن ثّم تسخينها فوق لهب مكشوف )األمر الذي كان 

ميكن أن يسري بشكل خاطئ(. وكانت نتيجة تلك العملية تأثرياً باللون 

األبيض الفيض يبدو مشابهاً لشكل الجليد، حيث كان ذلك التأثري يقوم 

إذ مل  مهامً  أمراً  املكونات من األكسدة؛ وقد كان ذلك  بحامية أسطح 

تكن ساعات املعصم وساعات الطاولة تقاوم ترسب املاء عىل اإلطالق. 

وعندما أصبح صانعو الساعات أكرث انتباهاً للمخاطر املحتملة املرتبطة 

بديلة،  طرق  استكشاف  تم  التأثري،  قوية  األحامض  باستخدام  بالعمل 

واألكرث فاعلية من بينها – من ناحية جودة التشطيب – كانت تفريش 

فإنه  ذلك،  ومع  األسالك.  من  فرشاة  باستخدام  فائقة  بعناية  األسطح 

باستخدام هذه  نتيجة موحدة  الحصول عىل  للغاية  الصعب  كان من 

الطريقة؛ ألن مجرد الضغط كثرياً بعض اليشء عىل السطح أو تفريشه 

لوقت طويل؛ ميكن أن يُفسد رسيعاً اللمعة املطفأة املطلوب الحصول 

عليها، فتكون النتيجة صقالً غري متساوي الجودة.

باملهارات  يتمتعون  الذين  الحرفيني  من  قليل جداً  اليوم عدد  ويُوجد 

يسهرون  وهؤالء  تقليدي،  متجمد  تشطيب  إلبداع  الالزمة،  والخربات 

عىل حراسة أرسار عملهم. ويف املقابل يؤدي التفريش بالنمط املتجمد 

التقليدي الحديث إىل تلميع األسطح فعلياً )حيث يقوم بضغط املعدن 

الصالبة  فائق  تشطيب  عنه  ينتج  ما  املادة(،  جزيئات  إزالة  دون  من 

لدرجة أنه من املستحيل حفره باليد.

www.mbandf.com
www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/machines/legacy-machines/lm101


WWW.MBANDF.COM

نبذة مخترصة
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”ليغايس ماشني 101“

LM101 WG PURPLE

اإللهام والتنفيذ 
"إم  من  ماشني"  "ليغايس  الزمن  قياس  آالت  تصور  إلهام  يعود مصدر 
يب آند إف"، عندما بدأ يراود مخيلة املبدع ماكسيميليان بوسري سؤال 
مفاده: "تُرى، ما الذي كان سيحدث إذا كنت قد ُولدُت يف العام 1867 
وليس يف 1967؟ فقد شهدت السنوات األوىل من القرن العرشين ظهور 
أوىل ساعات املعصم، ووقتها كنت سأسعى إلبداع آالت ثالثية األبعاد 
لقياس الزمن لتستقر عىل املعصم، ولكن مل يكن هناك يف ذلك الوقت 
رجل آيل مثل "غريندايزر"، وال فيلم مثل "حرب الكواكب"، وال مقاتالت 
نّفاثة لتمنحني هذا اإللهام. ولكن كان سيتوفّر أمامي يف ذلك الوقت 
تُرى كيف  لذلك  "إيفل" وقصص "جول ڤرين"،  الجيب، وبرج  ساعات 
كانت ستبدو آالت قياس الزمن من ابتكاري يف أوائل القرن العرشين؟ 
)إصدارات  األبعاد  وثالثية  )تقليدية(  دائرية  تكون  أن  من  بد  ال  كان 
"ليغايس  الزمن  قياس  آالت  فكانت  إف"(؛  آند  يب  "إم  من  "ماشني" 

ماشني" هي اإلجابة".

الجيب  ساعات  مع  طويلة  ألفة  بوسري  ماكسيميليان  للمبدع  كان 
الثامن عرش والتاسع عرش. ويف الواقع، كل آليات  املنتمية إىل القرنني 
يف  تخيّلها  سبق  قد  فقط  تكن  مل  اليوم  نراها  التي  املعّقدة  الساعات 
تلك الفرتة، بل وتم تطويرها باالستعانة بالورقة والقلم )مل يكن هناك 
املكّونات  إنتاج  يتم  وكان  متقدمة(،  كمبيوتر  برامج  الوقت  ذلك  يف 
اليوم – باستخدام آالت بدائية )مل يكن  ملعايري  بدقة متناهية - وفقاً 
هناك كهرباء(، وكانت املكّونات يتم تشطيبها بأسلوب فاخر، ثم تُجّمع 
وتُنظّم مبستويات خارقة من الجودة العالية، التي ال نزال اليوم نكافح 
من أجل الوصول إليها. وقد أفسح الحجم الكبري لتلك الساعات، مقارنة 
املنسقة  البُنى  إمكانية تصميم  أمام  املجاَل  الحديثة،  اليد  مع ساعات 

للحركات، باالستعانة بجسور وصفائح مشّكلة بصورة جميلة.

من  املستوحاة  ماشني"  "هورولوجيكال  الزمن  قياس  آالت  أن  ورغم 
راسخ يرضب  أساس  إىل  تستند  آند إف"،  "إم يب  إبداع  املستقبل، من 
بوسري  أراد  فقد  الساعات؛  صناعة  تقاليد  أفضل  أعامق  يف  بجذوره 
االحتفاء بتلك التقاليد الرثية عرب تخيُّل منط الساعة التي كان سيُْقِدم 
عىل إبداعها، إذ كان قد ُولِد قبل قرن من تاريخ ميالده الفعيل. وعىل 
املشتملة عىل  "ليغايس ماشني"،  الزمن  قياس  ُولِدت آالت  النحو،  هذا 
ميزان تذبذب رزين الحركة كبري الحجم، وموانئ مقببة، وجرس بتصميم 
تاريخي، وتشطيب كالسييك فاخر، ورغم ذلك متثّل آالت قياس الزمن 
"ليغايس ماشني" جوهر العرصية، ويف الوقت نفسه ال تخلو من األناقة 

التقليدية، كام تُعد تجسيداً لذلك الحلم.

www.mbandf.com
www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/machines/legacy-machines/lm101


WWW.MBANDF.COM

نبذة مخترصة
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”ليغايس ماشني 101“

LM101 STEEL BLUE

"إل إم 101" – املواصفات التقنية

املحرّك:
حركة ساعاتية ثالثية األبعاد تم تطويرها داخلياً يف "إم يب آند إف".

مواصفات جامليات وتشطيب الحركة: كاري ڤوتياليِنن.
تعبئة يدوية عرب برميل وحيد للزنربك الرئييس.

احتياطي الطاقة: 45 ساعة.
ترس املوازنة: ترس موازنة مصمم خصيصاً يبلغ قطره 14مم، مع أربعة براغٍ تقليدية منظِّمة تطفو أعىل الحركة.

زنربك التوازن: بانحناءة "بريغيه" التقليدية، وينتهي بحامل زر متحرك؛ زنربك شعري ثنايئ "شرتاومان" Straumann©  إلصدارات العام 2021.
معدل التذبذب: 18000 ذبذبة يف الساعة/2.5 هرتز.

عدد املكونات: 229 / 231 بالنسبة إىل إصدارات العام 2021.
عدد الجواهر: 23.

تفريغات األحجار: تجاويف ذهبية مع حواف موسعة مصقولة.
التشطيب الفاخر: تشطيب يدوي فائق الرقي عىل امتداد الحركة باألسلوب املميّز للقرن التاسع عرش، بزوايا شطب داخلية تربز املهارة اليدوية، 
وحواف مشطوبة ومصقولة، وزخارف عىل شكل متّوجات جنيڤ، وحفر يدوي، وجسور مطلية بتقنية "إن إيه يس" NAC باللون األسود بالنسبة 

إىل إصدارات العام 2021، وصفيحة ميناء بزخارف النمط املتجمد "فروستد" بالنسبة إىل إصدارات "فروست".

الوظائف:
الساعات والدقائق، ومؤرش احتياطي الطاقة.

ترس ميزان معلّق كبري يستقر أعىل امليناء.

العلبة:
اإلصدارات األوىل من الذهب األحمر عيار 18 قرياطاً  أو الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً، ومن البالتني 950 )33 قطعة(، ومن البالديوم 950 

)18 قطعة(.
 إصداران بتشطيب النمط املتجمد "فروستد"، أحدهام من الذهب األحمر عيار 18 قرياطاً )33 قطعة(، واآلخر من الذهب األصفر عيار 18 

قرياطاً )18 قطعة(.
إصدارات العام 2021 من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً، والذهب األحمر 5N+ عيار 18 قرياطاً، والستانلس ستيل.

القطر: 40.0 مم.
االرتفاع: 16.0 مم.
عدد املكونات: 35.

بلّورة صفريية مقببة عالية عىل الوجه األمامي، وبلّورة صفريية ُمحكمة عىل الوجه الخلفي، وكلتاهام معالجة بطالء مضاد لالنعكاس عىل 
الوجهني.

الحزام:
حزام من جلد التمساح أو العجل املحاك يدوياً، مع مشبك من الذهب أو البالتني أو الستانلس ستيل أو البالديوم؛ من نفس مادة العلبة.

www.mbandf.com
www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
mailto:arl%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/machines/legacy-machines/lm101


WWW.MBANDF.COM

نبذة مخترصة

"ليغايس ماشني 101" بالتفصيل

"إل إم 101" – املواصفات التقنية

"األصدقاء" املسؤولون عن "ليغايس ماشني 101"

"إم يب آند إف" - نشأتها كمخترب للمفاهيم

ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بـ: 
CY@MBANDF.COM - شاري ياديغاروغلو

ARL@MBANDF.COM – أرنو ليجريه 
  RUE VERDAINE 11، ،إم يب آند إف إس إيه

CH-1204جنيڤ، سويرسا
هاتف 41.22.508.10.38+

”ليغايس ماشني 101“

LM101 – FRIENDS

"األصدقاء" املسؤولون عن "ليغايس ماشني 101"

الفكرة: ماكسيميليان بوسري / "إم يب آند إف"
تصميم املنتج: إريك غريود / "ثرو ذا لوكنغ غالس"

اإلدارة التقنية واإلنتاجية: سريج كريكنوف / "إم يب آند إف"
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب: كاري ڤوتياليِنن

األبحاث والتطوير: وروبن آن، وتوماس لورنزاتو، وجوي ميزريه، وجوليان بيرت / "إم يب آند إف"
الرتوس والخراطة: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"، وبول-أندريه توندون/ "باندي"، وأالن باليه / "إلفيل سويس"، وباتريس باريتي / "إم يب 

إس ميكرو بريسيشن سيستمز" ودانيال غومي / "ديكوبار"، و"لو تومب روتروڨيه"
الزنربك الشعري املزدوج: أندرياس كريت / "بريسيشن إنجنريينغ"

الزر وجرس ترس املوازنة: مارك بوليس / "2يب2B8 "8، وبنجامان سينيو/ "أميكاب"
خزان الطاقة: ستيفان شواب / "شواب-فيلر"

الصفائح والجسور: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو، ورومان كامبلو / "إم يب آند إف"، ورودريغ بوم / "هورلوفاب"
تشطيب اليدوي ملكونات الحركة: جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا / "يس-إل روشا"

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتري، وهرني بورتيبيوف، وإميانويل ميرت / "إم يب آند إف"
خدمة ما بعد البيع: توماس إمبرييت / "إم يب آند إف

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / "إم يب آند إف"
العلبة: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو، ورومان كامبلو / "إم يب آند إف"

زخرفة العلبة: ساندرا لومبري / "بريبويل"
املشبك: "جي آند إف شاتالن"
التاج واملصحح: "شوڤال فرير"

العقارب: "ويرب إتش إم إس"
زجاجة الساعة: "ستيتلر"

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"
Z+Z "تصميم الغرافيك: سيدوين بايز / "إم يب آند إف"، وأدريان شولتز وجيل بونداال / "زد بلس زد

صور املنتج: لوران-إكزاڨييه موالن وأليكس تويرش
صور الشخصيات: ريجيس غوالي / "فيديرال"
املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / "إيدياتيڤ"

املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو / "ماد لوكس"
النصوص: سوزان وونغ / "ورلدمتبس"
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"إم يب آند إف" - نشأتها كمخترب للمفاهيم
ُعد "إم يب آند إف"، التي تأسست يف العام 2005، مخترب املفاهيم الساعاتية 
األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار 20 حركة مميزة تقريباً، 
الزمن "هورولوجيكال  قياس  األساسية آلالت  الخصائص  أعادت تشكيل 
ماشني" و"ليغايس ماشني"، التي حظيت بإعجاب منقطع النظري؛ تواصل "إم 
يب آند إف" اتباع رؤية مؤسسها ومديرها اإلبداعي، ماكسيميليان بوسري، 
املتمثلة يف إبداع فن حريك ثاليث األبعاد، من خالل تفكيك مفاهيم صناعة 

الساعات التقليدية.

بعد 15 عاماً 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 وأصدقاؤه(. 
والهندسية  الفنية  للمفاهيم  مخترب  عن  عبارة  هي  إف"  آند  يب  و"إم 
الدقيقة، مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من الساعات 
ذات املفاهيم الثورية، والتي يبدعها بوسري بالتعاون مع مصّنعي الساعات 

املهنيني املوهوبني، الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.

يف العام 2007، كشفت "إم يب آند إف" النقاب عن أوىل آالت قياس الزمن 
من إنتاجها: "هورولوجيكال ماشني"، أو "إتش إم 1"، والتي امتازت بعلبة 
نحتية ثالثية األبعاد، احتضنت محرّكاً )أي حركة( جميل التشطيب، مثّل 
معياراً آلالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني" املميزة التي ظهرت يف ما 
بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن، وليست آالت 
مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن. وقد قامت إبداعات آالت قياس 
)كام هي حال آالت  الفضاء  باستكشاف  ماشني"  "هورولوجيكال  الزمن 
"إتش إم 2"، و"إتش إم 3"، و"إتش إم 6"(، والسامء )مثل آلتي "إتش إم 4"، 
و"إتش إم 9"(، وطرق السباقات )"إتش إم 5"، و"إتش إم إكس"، و"إتش 
إم 8"(، وكذلك مملكة الحيوانات )مثل آلتي "إتش إم 7"، و"إتش إم 10"(.

الزمن  قياس  آالت  مجموعة  إف"  آند  يب  "إم  أطلقت  العام 2011،  ويف 
"ليغايس ماشني" ذات الُعلب الدائرية، والتي متتّعت بتصاميم أكرث كالسيكيًة 
)مبفهوم "إم يب آند إف"، ليس أكرث(، ومثّلت احتفاًء بقمم االمتياز التي 
بلغتها صناعة الساعات يف القرن التاسع عرش، عرب إعادة تفسري التعقيدات 
التي أبدعها عباقرة صانعي الساعات املبتكرين 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 مثّل كل من آالت "إل إم بربتشوال" و"إل 
إم سبليت إسكيبمنت" و"إل إم ثندردوم"؛ مزيداً من التوسع اإلبداعي 
للمجموعة. ويشّكل العام 2019 نقطة تحول، مع إبداع أوىل آالت قياس 
الزمن "ماشني" املخصصة للنساء من "إم يب آند إف": "إل إم فالينغ يت"، 
واحتفلت "إم يب آند إف" يف العام 2021 مبرور 10 سنوات عىل إصدار 
آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني"، من خالل إطالق آلة "إل إم إكس". 
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" – يشري 
إىل كلمة Friends أي األصدقاء، كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل "إم 
الساعات،  الفنانني، وصانعي  تعاون مع  تطور عالقات  أن  آند إف"،  يب 

واملصممني، واملصّنعني؛ الذين تعجب 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 الطاولة 
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 يف 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 
 Mechanical ماد - هي اختصار لعبارة – M.A.D( "آند إف ماد غالريي
Art Devices، أي آالت الفن امليكانييك( يف جنيڤ، والتي تبعتها الحقاً 

ثالث صاالت عرض "ماد غالريي" يف كل من تايبيه، وديب، وهونغ كونغ.

وهناك عدد من الجوائز املتميزة التي حصلت عليها العالمة، والتي تذكرنا 
بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم يب آند إف" منذ تأسيسها حتى 
 Grand Prix اليوم، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص؛ حصولها يف مسابقة
d'Horlogerie de Genève  )"جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات"( 
العام 2019 ذهبت  ففي  األقل؛  الشهرية عىل خمس جوائز كربى عىل 
إم فالينغ يت"، ويف  "إل  إىل ساعة  نسائية معقدة"  "أفضل ساعة  جائزة 
العام 2016، فازت ساعة "إل إم بربتشوال" بـ"جائزة أفضل ساعة تقويم"، 
ويف العام 2012 فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني رقم 1" 
عّشاق  ِقبَل  من  عليها  التصويت  تم  )التي  الجمهور"  "جائزة  من  بكل 
الساعات(، وكذلك "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 الجائزة الكربى يف جوائز" رِد دوت" العاملية - عن 

إبداعها "إتش إم 6 سبيس بايرت".

محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى، وأيضاً للوصول إىل كل صور

املنتج (بدقة منخفضة وعالية)

LM101 STEEL BLUE & WG PURPLE
WRISTSHOT
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