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نبذة مخترصة
عىل مدار الـ 15 عاماً املاضية، سافرت إبداعات "إم يب آند إف" مبرتديها إىل 

أماكن ومقاصد ال توجد إال عىل خرائط الخيال؛ فمن 
الزمن  قياس  آالت  كانت  البحار،  أعامق  قناديل  إىل  النجمية  الطرّادات 
التي أبدعها ماكسيميليان بوسري مبثابة رسامي الخرائط امليكانيكية للكون 

الالنهايئ.

لكن الرحلة الكربى مل تكن قد أقلعت بعد، وألن التقدم الحقيقي يتميز 
بالتطور؛ تقدم "إم يب آند إف" آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني بربتشوال 
إيڨو"، ومع هذه اآللة الجديدة أنت املالح، والخريطة هي حياتك. ويف 

هذه الرحلة، لن تضطر أبداً إىل أن تخلّف ساعتك 
وراءك.

علبة قطرها 44مم من الزركونيوم، وهو معدن فيض رمادي المع يتميز 
بخصائص مادة تفوق خصائص الستانلس ستيل والتيتانيوم. مظهر جديد 
للعلبة يؤكد االنفتاح والوضوح الفائق. نظام امتصاص الصدمات أحادي 
الزمن  قياس  آلة  ليجعل  خصيصاً،  مطّور   – رينغ"  "فليكس   – الكتلة 
هذه أقوى آلة عىل اإلطالق خرجت من "إم يب آند إف". محرك "إل إم 
تعقيدة  ذات  حركة  وهو  ماكدونيل،  ستيفن  صممه  الذي  بربتشوال"، 
تقويم دائم حاصلة عىل جائزة؛ يستبدل البنى التقليدية مبعالج ميكانييك 
مبتكر. ثالثة خيارات من ألوان صفيحة امليناء منّفذة باستخدام تقنيتْي 
"يب ڨي دي" و"يس ڨي دي" PVD/CVD )ترسيب أبخرة املواد فيزيائياً / 
ترسيب أبخرة املواد كيميائياً(، مبا يف ذلك – وللمرة األوىل يف ساعة راقية 
من صناعة الساعات السويرسية – اللون الربتقايل الذري. وحزام مدمج 
ومحكم التثبيت، للحصول عىل أكرث تجارب االرتداء نعومة وراحة ألي من 

آالت "إم يب آند إف" عىل اإلطالق.
ضمت مجموعة آالت "إم يب آند إف" بكل ترحيب، عىل مدار الـ15 عاماً 
التعقيدات واآلليات الساعاتية املرموقة، من بينها  املاضية، العديد من 
آلية "تراي آكس" محطِّمة األرقام القياسية، والتي ظهرت ألول مرة يف آلة 
قياس الزمن "ليغايس ماشني ثندردوم" التي أُطلقت يف العام 2019. ويف 
ما يتعلق بالجمع بني املكانة والتقاليد واالبتكار، ظلت "ليغايس ماشني 
بربتشوال" يف القمة من براعة ومهارة "إم يب آند إف" يف صناعة الساعات، 
منذ تقدميها قبل خمسة أعوام. ومع علبة جديدة من الزركونيوم – وهو 
معدن أخف وزناً من الفوالذ وأكرث متانة من التيتانيوم – يكتسب محرك 
"إل إم بربتشوال" مستوى جديداً من التحرر من القيود. وأولئك الذين 
هم عىل دراية بالفعل بانجذاب "إم يب آند إف" إىل تجربة مواد جديدة، 
ومن  الساعات.  صناعة  يف  الزركونيوم  استخدام  ندرة  مدى  سيعرفون 
املعروف أن الزركونيوم يشتعل تلقائياً وهو يف شكل مسحوق، ما يجعله 
شديد الخطورة الستخدامه يف التصنيع. ومع ذلك فإن موازنة املخاطر التي 
يتم التعرض لها أثناء عملية التصنيع، تتمثل يف خصائص الزركونيوم املضادة 
للحساسية واملضادة للميكروبات، وهي مزايا تجعله شائعاً يف استخدامات 

الطب الحيوي، ومادة مفضلة لصنع ساعة تناسب منط الحياة النشط.

رغم أن القطر البالغ 44مم مل يتغري عن إصدار العام 2015 من آلة قياس 

الزمن هذه، إال أن تصميم علبة "إيڨو" الجديدة يتميز ببنية من دون إطار، 
مع بلورة صفريية مقببة مدمجة مبارشة يف العلبة. بينام يسلط االنفتاح 
املتزايد لهذا التصميم الضوء عىل التوازن بني وضوح قراءة مؤرشات تقويم 
"إل إم بربتشوال إيڨو"، والعرض السيناميئ ملكونات املحرك؛ التي تعلوها 
عجلة توازن "إم يب آند إف" األيقونية املحلّقة. ومل يكن هذا العرض الجديد 
بسيطة  تشكيل  إعادة  مجرد  بربتشوال"،  إم  "إل  ملحرك  النطاق  واسع 
للتصميم األصيل؛ حيث كان البد من حساب األشكال الهندسية الجديدة 
يف  واملتمثلة  ميكانيكياً  املتعارضة  األهداف  لتحقيق  الصفريية،  للبلورة 
الحفاظ عىل القوة الهيكلية، وتقليل نسبة ارتفاعها بالنسبة إىل القطر. كام 
استلزم تخليص "إل إم بربتشوال إيڨو" من إطار زجاجة الساعة، استخدام 
من  املصنوعة  والعلبة  الصفريية  البلورة  بني  متطور  حراري  ربط  نظام 

الزركونيوم.
تم تكبري حجم األزرار الضاغطة الدائرية املستخدمة سابقاً لضبط مؤرشات 
ثنائية  الشكل  مستطيلة  ميكانيكية  مشغالت  لتصبح  الدائم،  التقويم 
النوابض، ما يعزز اإلحساس بالراحة عند ملسها، ويُسّهل عملية الضبط 
والتعديل. وألول مرة يف أي من إبداعات "إم يب آند إف"، تُصّنف "إل إم 
بربتشوال إيڨو" كمقاومة للامء حتى عمق 80 مرتاً، وهو ما أصبح ممكناً 
بفضل تاجها اللولبي. أما التفصيلة الصغرية، ولكنها األساسية، لتنفيذ التاج 
اللولبي، فهي فك تعشيق قضيب التعبئة، وفصل التاج عن آلية التعبئة 
عند دفعه للداخل وزيادة الضغط، ما يستبعد أي فرصة لإلفراط يف تعبئة 

برميل الزنربك الرئييس يدوياً.
 

عنرص إضايف جديد يف آلة قياس الزمن "إل إم بربتشوال إيڨو"، هو "فليكس 
رينغ"؛ وهو كابح َحلَقي – عىل شكل حلقة – مثبّت بني العلبة والحركة، 
ما يوفر حامية من الصدمات عىل طول املحاور الرأسية والجانبية. يضفي 
الكابح، املشّكل من كتلة واحدة من الستانلس ستيل، متانة استثنائية عىل 
تعقيدة التقويم الدائم، وهي وظيفة مرتبطة بالكالسيكية واألناقة، ولكن 
ميكن القول إنها األكرث واقعية ونفعية من بني جميع التعقيدات الساعاتية 

الراقية.

عندما رشع ستيفن ماكدونيل يف إعادة تصميم تعقيدة التقويم الدائم 
امليكانييك  األساس  النظر يف  يعيد  نظاماً  اقرتح  إف"،  آند  "إم يب  لصالح 
الكامل لهذه التعقيدة. حيث تستخدم آلة قياس الزمن "إل إم بربتشوال"؛ 
"معالجاً ميكانيكياً" يتألّف من سلسلة من األقراص املرتاكبة. ويستند هذا 
املعالج الثوري يف عمله إىل أن العدد االفرتايض أليام الشهر هو 28 يوماً – 
ألن جميع الشهور، منطقياً، تشتمل عىل 28 يوماً عىل األقل – ثم يعمد 
إىل إضافة األيام الزائدة عن هذا العدد عىل النحو املطلوب لكل شهر عىل 

حدة. وهذا 

يضمن أن يشتمل عرض كل شهر من خالل الساعة عىل عدد األيام الصحيح 
بالضبط، ويستبعد احتاملية قفز التاريخ بشكل غري 
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الضاغطة  األزرار  فصل  عىل  فيه  مضّمنة  أمان  خاصيّة  وتعمل  صحيح. 
رسيعة الضبط أثناء التغيري التلقايئ للتاريخ، بحيث إنه حتى لو تم تشغيل 
األزرار الضاغطة عن طريق الخطأ بينام التاريخ يتغرّي؛ فال يوجد أي خطر 

لحدوث تلف بآلية الحركة.

تعزيزاً لديناميكية ومتانة "إل إم بربتشوال إيڨو"، تتميز آلة قياس الزمن 
بلون جديد لصفيحة امليناء؛ عبارة عن ظل للون برتقايل ساطع بدرجة 
اللونية الداكنة بتقنيتْي "يب  يصعب تحقيقها. ورغم أن الطالء بالظالل 
ڨي دي" و"يس ڨي دي" قد استُخدم لسنوات يف صناعة الساعات، حيث 
أصبحت األلوان باتجاه الطرف األكرث برودة من طيف الضوء املريئ أكرث 
والربتقايل  األصفر  مثل  األكرث دفئاً  األلوان  أن درجات  إال  مؤخراً؛  شيوعاً 
واألحمر ظلت دامئاً بعيدة املنال. ويسمح مزيج من االبتكارات التقنية يف 
مجاالت مواد الطالء وتقنية الطالء، آللة "إل إم بربتشوال إيڨو" بأن تكتيس 
هذا الظل اللوين الذري، لتصل إىل املستوى التايل من وهج قياس الزمن 
وتزيّن به معصمك. يتوفر أيضاً لونان آخران لصفيحة امليناء، هام األسود 
واألزرق، وذلك بإنتاج كل لون من األلوان الثالثة يف سلسلة محدودة من 

15 قطعة؛ احتفاالً بالذكرى السنوية الخامسة عرشة لتأسيس العالمة.

من حيث التصميم، والتقنية، والروح؛ تُعد "ليغايس ماشني بربتشوال إيڨو" 
تطوراً حقيقياً لقصتك مع "إم يب آند إف".

إىل ذلك، فإن "إل إم بربتشوال إيڨو" ليست ساعة لالرتداء يف املناسبات، 
وإمنا هي ساعة للحياة.

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=
www.mbandf.com/press/mbandf/legacy-machines/lmperpetual
www.mbandf.com/press/mbandf/legacy-machines/lmperpetual
https://www.mbandf.com/en/press/legacy-machines/lmp-evo


WWW.MBANDF.COM

ليغايس ماشني بربتشوال إيڨو

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

نبذة مخترصة

مسألة مواد

حساب التقويم

وهج برتقايل

املواصفات التقنية

"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم يب إيڨو"

"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم

LEGACY MACHINE PERPETUAL EVO BLUE – LIFESTYLE

مسألة مواد
تأيت "إل إم بربتشوال إيڨو" بعلبة من الزركونيوم، وهو معدن نادراً ما 
ينطوي  التي  الصارمة  املتطلبات  بسبب  الساعات،  صناعة  يف  يُستخدم 
عليها تصنيع هذه املادة عالية الخطورة. فعندما ينفصل عن الزركونيوم 
مسحوق ناعم، كام قد يحدث عند العمل عليه لتشكيله يف أشكال مختلفة 
عمليات  وأثناء  يشتعل.  أنه  املعروف  فمن  التصنيع؛  أدوات  باستخدام 
التقليدية، عندما تتكون باستمرار جزئيات معدنية وتتناثر يف  التصنيع 
أنه فائق الخطورة. ولذلك فإن  الزركونيوم  األجواء املحيطة؛ فقد أثبت 
عملية إنتاج أجزاء معدنية من الزركونيوم يجب إجراؤها يف ظل رشوط 

تضمن أن تكون آمنة وتحت السيطرة.

وسابقاً، استُخدم هذا املعدن صعب التصنيع يف إبداع آلتي "إم يب آند إف": 
"إتش إم 3 فروغ" و"إتش إم 5". وقد جعل التوافق الحيوي للزركونيوم 
للميكروبات؛ منه مادة مثالية  وخصائصه املضادة للحساسية واملضادة 
لتشكيل انحناءات أعضاء الحيوان الربمايئ املفضل لدى "إم يب آند إف"، 
بينام كانت جاذبيته التقنية وخصائصه الفيزيائية )كونه أخف من الفوالذ، 
وأكرث متانة من التيتانيوم(؛ مناسبة متاماً لتصنيع "إتش إم 5" املستوحاة 
من السيارات السوبر. إال أن "إل إم بربتشوال إيڨو" تقدم منوذجاً جديداً 
بالنسبة إىل "إم يب آند إف"؛ حيث استخدام الزركونيوم ال يدعم رحلة 
الخيال التي بدأتها فكرة تصميم هذه الساعة فحسب، بل إنه الوسيلة 
التي ستواكب بها "إل إم بربتشوال إيڨو" أي رحلة تختار أنت الرشوع يف 

القيام بها.

حساب التقويم
بشكل تقليدي فإن آليات التقويم الدائم هي عادة عبارة عن وحدات 
جزئية تتألف منها التعقيدة، التي يتم تركيبها أعىل حركة قامئة بالفعل. 
الجزء  عرب  متتد  طويلة،  رافعة  بواسطة  التقويم  مؤرشات  مزامنة  وتتم 
العلوي من التعقيدة ومترعرب املركز. ومع تغرّي التاريخ، تنقل هذه الرافعة 
البيانات إىل املكّونات واآلليات ذات الصلة، من خالل التحرك  الطويلة 
للخلف واألمام. لكن هذا النظام التقليدي، ورغم حسن تفاعله مع األذرع 
واملكّونات، إال أنه أيضاً غري عميل للغاية؛ حيث يقيّد بنية الحركة بعدة 

طرق رئيسية قد 
تجعل من االستحالة ميكانيكياً إبداع يشء مثل "ليغايس ماشني بربتشوال".

ولذلك كان – وال يزال - محرك "إل إم بربتشوال"، الذي أبدعه ستيفن 
ماكدونيل وُعرض ألول مرة يف العام 2015؛ أحد أكرث أنظمة التقويم الدائم 

املوجودة يف صناعة الساعات الحديثة ابتكاراً.

يف النظام التقليدي، تفرتض آليات التقويم الدائم، نظرياً، أن جميع الشهور 
تتألّف من 31 يوماً. ويف نهاية الشهور التي تقّل عن 31 يوماً، فإن اآللية 
تتخطّى رسيعاً األيام الزائدة قبل أن تصل إىل يوم األول من الشهر الجديد. 
وأي معالجة أو ضبط للتاريخ أثناء فرتة التغيري التلقايئ للتاريخ الذي تقوم 
به الساعة، ميكن أن يؤدي إىل تلف اآللية، ما يستلزم إصالحات مقابل 
مبالغ باهظة من ِقبَل الرشكة املصّنعة. وميكن أيضاً أن يتم تخطّي بعض 

األيام أو تجاوزها أثناء التغيري التلقايئ للتاريخ، ما يسلب ساعة التقويم 
أنها ال  قبل أي يشء آخر، وهي  بها  تتميز  التي  الخصائص  أهم  الدائم 

تتطلب ضبطاً لسنوات... أو عقود.

"معالجاً  تستخدم  بربتشوال"  ماشني  "ليغايس  الزمن  قياس  آلة  لكن 
ميكانيكياً" يتألّف من سلسلة من األقراص املرتاكبة. ويستند هذا املعالج 
الثوري يف عمله إىل أن العدد االفرتايض أليام الشهر هو 28 يوماً – ألن 
جميع الشهور، منطقياً، تشتمل عىل 28 يوماً عىل األقل – ثم يعمد إىل 
إضافة األيام الزائدة عن هذا العدد عىل النحو املطلوب لكل شهر عىل 
حدة. وهذا يضمن أن يشتمل عرض كل شهر من خالل الساعة عىل عدد 
األيام الصحيح بالضبط. وليس هناك يف هذه الحالة "تخطّي" لأليام الزائدة، 

لذلك ليست هناك أي احتاملية لقفز التاريخ بشكل غري صحيح.

يوفر  امليكانييك  املعالج  فإن  دّوارة؛  مداريّة؛  )كامة(  حدبة  وباستخدام 
أيضاً إمكانية الضبط الرسيع للسنوات، بحيث يتم عرضها بشكل صحيح 
بالتناغم مع دورة السنوات الكبيسة كل أربع سنوات، هذا يف الوقت الذي 
تتطلّب فيه آليات التقويم الدائم التقليدية من مستخدمها مترير املؤرش 

ملا يصل إىل 47 شهراً، وصوالً إىل الشهر والسنة الصحيحنْي.

ويتيح املعالج امليكانييك أيضاً خاصية أمان مضّمنة فيه، تعمل عىل فصل 
األزرار الضاغطة رسيعة الضبط أثناء التغيري التلقايئ للتاريخ، ما يستبعد أي 

خطر لحدوث تلف باآللية بينام التاريخ يتغرّي.

يف العام 2015، عرضت "ليغايس ماشني بربتشوال" ألول مرة أطول ترس 
)ضابط  امليزان  مبجموعة  املحلّق  امليزان  يربط  العامل،  يف  ميزان  عجلة 
االنفالت( التي توجد عىل الجزء الخلفي من املحرك. وهذا اإلنجاز التقني 
تم عرضه منذ ذلك الحني يف مكان آخر ضمن مجموعة آالت "إم يب آند 

إف"، أال وهو آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت".
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"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم

LEGACY MACHINE PERPETUAL EVO ORANGE – FRONT

وهج برتقايل
قد يبدو العثور عىل ظل لوين جديد معالج بتقنية "يب ڨي دي" PVD أو 
"يس ڨي دي" CVD، مسعى جاملياً محضاً ال يتطلب سوى القليل من 
الخربة التقنية أو االبتكار، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ذلك أن 
األلوان الناتجة عن املعالجة بتقنية "يب ڨي دي" PVD أو "يس ڨي دي" 
CVD )الرتسيب الفيزيايئ أو الكيميايئ للبخار(، ليست مجرد تطبيقات 
لألصباغ اللونية العادية. كام أن الطالءات بتقنيتْي "يب ڨي دي" و"يس ڨي 
دي" PVD/CVD كانت يف األصل مخصصة ألغراض عملية نفعية، حيث 
توفر طبقة رقيقة من املادة الواقية ألسباب تتعلق بعلم تفاعل األسطح 

"ترايبولوجي"، أو إلطالة عمر األجزاء امليكانيكية.
ظهرت تطبيقات تقنيتْي "يب ڨي دي" PVD و"يس ڨي دي" CVD ألغراض 
التصميم الحقاً، لكن حتى عندما استُخدمت للزينة والزخرفة، ظلت هذه 
الطالءات حلوالً عالية األداء ملعالجة األسطح، ما يتطلب ثباتاً جاملياً ومادياً 

عىل املدى الطويل.
ورغم أن ُسمك طبقة الطالءات بتقنيتْي "يب ڨي دي" PVD و"يس ڨي 
دي" CVD ال يزيد عن بضعة نانومرتات، فإن األلوان التي تتكشف عنها 
تُعرف بسطوعها وإرشاقها وكثافتها. ويرجع ذلك إىل تأثري برصي يُعرف 
باسم تداخل األغشية الرقيقة، حيث يتم إما إعاقة الضوء أو تقويته إليصال 
أطوال موجية معينة فقط من الضوء املريئ إىل أعيننا، والتي منيّزها بعد 
ذلك كلون. وتُعد الطالءات الداكنة بتقنيتْي "يب ڨي دي" و"يس ڨي دي" 
PVD/CVD شائعة، حيث أصبحت األلوان التي تظهر عىل طول الطرف 
األكرث برودة من طيف الضوء املريئ، أكرث شيوعاً يف صناعة الساعات. إال أن 
ألوان األصفر والربتقايل واألحمر ظلت بشكل محري صعبة املنال بالنسبة إىل 
الجميع، باستثناء املتخصصني األكرث تقدماً تقنياً، الذين يحتفظون مبركّباتهم 

املادية وطرق التطبيق الخاصة 
بهم رساً مهنياً غري مذاع.

وتُعد "إل إم بربتشوال إيڨو" أول ساعة تعرض لوناً برتقالياً ساطعاً لطالء 
بتقنية "يس ڨي دي" CVD، مبا يتامىش مع نهج تغيري قواعد اللعبة يف 

صناعة الساعات، الذي تتخذه "إم يب آند إف". 
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LEGACY MACHINE PERPETUAL EVO BLUE – MOVEMENT

تتوفر "ليغايس ماشني بربتشوال إيڨو" يف ثالثة إصدارات متنوعة، كل منها من 15 قطعة:
 	CVD "علبة من الزركونيوم مع صفيحة ميناء باللون الربتقايل بتقنية "يس ڨي دي  
 	CVD "علبة من الزركونيوم مع صفيحة ميناء باللون األزرق بتقنية "يس ڨي دي  
 	PVD "علبة من الزركونيوم مع صفيحة ميناء باللون األسود بتقنية "يب ڨي دي  

املحرك
عبارة عن آلية تقويم دائم تامة التكامل، طّورها ستيفن ماكدونيل خصيصاً لصالح "إم يب آند إف"، تظهر عرب 
امليناء البنية الرتكيبية لهذه التعقيدة، ونظام املعالج امليكانييك املشتمل عىل آلية أمان مضّمنة فيه. تتم التعبئة 
اليدوية عرب خزّانني للزنربك الرئييس. عىل الجزء العلوي من الحركة متكن رؤية عجلة ميزان مصممة خصيصاً، 
بحجم 14 مم، ذات براغي تنظيم تقليدية. تشطيبات يدوية فائقة الرقي عىل امتداد مكونات الحركة، تقديراً 
لنمط القرن التاسع عرش؛ تتضمن زوايا داخلية مشطوبة ترُبز املهارة اليدوية، وحواف مصقولة، وزخارف جنيڤ 

املتموجة، ونقوشاً يدوية.
 SLN "موانئ باللون األسود بتقنية الغلفنة، تعلوها أرقام وعقارب معالجة مبادة اإلضاءة الفائقة "سوبر-لومينوڨا

)ما عدا مؤرشي السنة الكبيسة واحتياطي الطاقة حيث جاءا من دون ميناء(.
"فليكس رينغ": كابح َحلَقي – عىل شكل حلقة – مثبّت بني العلبة والحركة، ما يوفر حامية من الصدمات عىل 

طول املحاور الرأسية والجانبية.
تاج لولبي.

احتياطي الطاقة: 72 ساعة
تردد امليزان: 18000 ذبذبة يف الساعة / 2.5 هرتز

عدد املكّونات: 581
عدد الجواهر: 41

الوظائف/املؤرشات
مؤرشات للساعات، والدقائق، واليوم، والتاريخ، والشهر، ودورة السنوات الكبيسة، والطاقة االحتياطية.

العلبة
املادة: الزركونيوم

األبعاد: 44 مم × 17.5 مم
عدد املكّونات: 70

مقاومة ترسب املاء: 80 مرتاً / 8 وحدات ضغط جوي / 270 قدماً

البلّورات الصفريية
بلّورة صفريية عىل الوجه األمامي، وأخرى عىل الوجه الخلفي للعلبة تكشف عن الحركة، معالجتان بطالء مقاوم 

لالنعكاس عىل الوجهني.

الحزام واملشبك
حزام مطاطي مع مشبك قابل للطي من التيتانيوم.

 

املواصفات التقنية
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"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم

LEGACY MACHINE PERPETUAL EVO − FRIENDS

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: ستيفن ماكدونيل و"إم يب آند إف"

تطوير الحركة: ستيفن ماكدونيل مع "إم يب آند إف"
األبحاث والتطوير: سيمون بريت، وتوماس لورنزاتو، وروبن آن / "إم يب آند إف"

الرتوس، والجسور، واملسننات، واملحاور: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"، و"أتوكلبا"، وبول-أندريه توندون/ "باندي"، ودانيال 
غومي / "ديكوبار سويس"، ورودريغ بوم / "هورلوفاب"، و"دي إم يب"، و"لو تومب روتروڨيه"

2B8 "8ترس املوازنة: أندرياس كريت / "بريسيشن إنجنريينغ"، و بنجامان سينيو/ "أميكاب"، ومارك بوليس / "2يب
خزّان الطاقة: ستيفان شواب / "شواب-فيلر"، و"سويس مانيوفكترشينغ"

أجزاء التقويم الدائم: آالن بيليه / "إلفيل"
النقش اليدوي للحركة: "غليبتو"

كابح "فليكس رينغ": "ليزر أوتوميشن"
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة: جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا / "يس-إل روشا"

الطالء بتقنية "يب ڤي دي"/"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"

Les Ateliers d’Hermès Horlogers "امليناء: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال / "ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي
الطالء مبادة "سوبر-لومينوڨا" عىل املوانئ: فريديريك تريي / "مونيكو"

املشبك: "جي آند إف شاتالن"
التاج واملصححات: "شوڤال فرير"

العقارب: "ويرب إتش إم إس"
البلورات الصفريية: "ستيتلر"

املعالجة املضادة لالنعكاس للبلورات الصفريية: أنتوين شواب / "إيكونورم"
الحزام: تريي رونيون / "ڨالينس"

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، وجولييت دورو / "إم يب آند إف"

املبيعات: تيبو ڨريدونكت، وڨريجيني مارشون، وسيدريك روسيل، وجان-مارك بوري / "إم يب آند إف"
Z+Z "التصميم الغرافييك: 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 / "نور ماغنيتيك"، وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز / "نيميو"
املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو / "ماد لوكس"، و"بروسيك ميديا"

النصوص: سوزان وونغ / "ورلدمتبس"
 

"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم يب إيڨو"
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"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم
يف العام 2005، تأسست "إم يب آند إف" لتكون مخترب املفاهيم الساعاتية 
األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار ما يقرب من 20 حركة 
كاليرب مميزة، تشّكل 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 15 عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات، استقال ماكسيميليان 
 ،2005 العام  يف  ونستون"  "هاري  لدار  عام  كمدير  منصبه  من  بوسري 
من أجل تأسيس "إم يب آند إف" )اختصار لعبارة: ماكسيميليان بوسري 
الفنية  للمفاهيم  مخترب  عن  عبارة  هي  إف"  آند  يب  و"إم  واألصدقاء(. 
والهندسية الدقيقة، مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من 
الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة، والتي تبدعها العالمة من 
خالل التعاون مع مصّنعي الساعات املهنيني املوهوبني، الذين يحرتمهم 

بوسري ويستمتع بالعمل معهم.

الزمن  قياس  آالت  أوىل  عن  إف"  آند  يب  "إم  كشفت   ،2007 العام  يف 
"هورولوجيكال ماشني" من إنتاجها، أو "إتش إم 1"، والتي امتازت بعلبة 
منحوتة 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 "قامت آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني" 
باستكشاف الفضاء )كام هي حال آالت "إتش إم 2"، و"إتش إم 3"، و"إتش 
إم 6"(، والتحليق يف السامء )مثل آلتي "إتش إم 4"، و"إتش إم 9"(، وخوض 
إم 8"(،  إم إكس"، و"إتش  إم 5"، و"إتش  "إتش  السباقات )كحال آالت 

وكذلك استلهام مملكة الحيوان )مثل آلتي "إتش إم 7" و"إتش  10"(". 

الزمن  قياس  آند إف" مجموعة آالت  "إم يب  أطلقت  العام 2011،  ويف 
"ليغايس ماشني" ذات الُعلب الدائرية. ومثلت هذه الساعات التي متتّعت 
احتفاًء  أكرث-  ليس  إف"،  آند  يب  "إم  مبفهوم   - كالسيكيًة  أكرث  بتصاميم 
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"، و"إل إم ثندردوم"؛ 
مزيداً من التوسع اإلبداعي للمجموعة. ويسجل 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؛ 
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 
 Mechanical ماد - هي اختصار لعبارة – M.A.D( "يب آند إف ماد غالريي
Art Devices، أي 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 
الحرص؛ هناك عىل األقل 5 جوائز كربى، حصلت عليها  املثال ال  سبيل 
العالمة من مسابقة Grand Prix d'Horlogerie de Genève  )"جائزة 
ذهبت   2019 العام  ففي  الشهرية؛  الساعات"(  لصناعة  الكربى  جنيڤ 
جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" لساعة "إل إم فالينغ يت"، ويف العام 
ألفضل  الكربى  "الجائزة  عىل  بربتشوال"  إم  "إل  ساعة  حصلت   ،2016
ساعة تقويم"، ويف العام 2012 فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس 
ماشني رقم 1" بكل من "جائزة الجمهور" )التي تم 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 
- عن  العاملية  "رد دوت"  أعىل جائزة يف جوائز  اإلطالق"–  وهي  عىل 

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)
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