AN UNPRECEDENTED COLLABORATION

MB&F × H. MOSER & CIE.
ملخص
يف هذا التعبري عن تتويج الروابط الوثيقة التي تجمع بني «إتش موزر
آند يس» و»إم يب آند إف» ألكرث من عرش سنوات ،قام إدوارد ميالن
وماكسيميليان بوسري بتأليف معزوفة إبداعية ثنائية تتخذ شكل أداء
موسيقي جامعي (كونشريتو) استثنايئ ،من أجل إمتاع عشاق صناعة
الساعات الراقية .فألول مرة يف تاريخها ،تشارك «إم يب آند إف» يف
جهود إبداعات «فن األداء» املتدفقة يف كال االتجاهني بطريقة متبادلة
بالكامل .ويف هذا اإلطار ،تشرتك الداران يف توقيع زوجني من اإلبداعات
اللذين متزج هويتهام املميزة بني الخصائص والسامت الرئيسية لكلٍ من
الدارين .هي قصة صداقة بني رجلني عىل خلفية من القيم املشرتكة،
من أجل الشعور مبتعة البناء واملشاركة ،ومن ث ّم تقديم نتائج هذا
املرشوع االستثنايئ الرائع باالشرتاك بينهام.
جذور املرشوع
«إتش موزر آند يس» و»إم يب آند إف» كلتاهام رشكة سويرسية
مستقلة ،محدودة اإلنتاج .تدير كل رشكة منهام شخصية تتميز
بالشغف اإلبداعي ،عىل معرفة ببعضهام البعض منذ مدة طويلة،
كل منهام يق ّدر ويحرتم اآلخر عىل املستويني الشخيص واملهني .ويف
ٌ
الواقع فقد عملت العالمتان معاً ألكرث من عرش سنوات ،عن طريق
قيام «بريسيشن إنجنريينغ إيه جي» Precision Engineering AG
– وهي رشكة شقيقة لرشكة «إتش موزر آند يس» – بتوفري وحدات
زنربك (نوابض) التوازن – عىل وجه الخصوص – إلبداعات «إم يب آند
إف» .لذلك ليس من املستغرب أن سألت «إم يب آند إف» إدوارد ميالن
املشاركة كـ»صديق» للمساعدة يف إبداع إحدى قطع «فنون األداء».
ويكمن الجانب اآلخر لهذا التعاون يف كونه طريقاً ذا اتجاهني .يقول
ماكسيميليان بوسري« :عندما اتصلت بإدوارد ألخربه أنني أرغب يف
التعاون معه يف أحد اإلبداعات ،ذكرت له أنني معجب للغاية بزنربك
التوازن الثنايئ ،وموانئ «موزر» ذات اللون املد ّخن «فيميه» ،وسلسلة
ساعات «كونسبت» .وعىل الفور أخربين إدوارد بأنه يود السامح يل
باستعارة هذه الخصائص املميزة ،ولكن برشط أن يكون بإمكانه هو
أيضاً استعارة عنارص تصميمية من آالت قياس الزمن الخاصة بنا .وبعد
أن تفاجأت لربهة يف البداية ،منحت األمر بعض التفكري .وكوين هندياً
بنسبة  % 50وسويرسياً بنسبة  ،% 50فأنا مقتنع عىل نحو قاطع بأن مزج
الهوية (الحمض النووي) تنشأ عنه نتائج مثرية لإلعجاب؛ فل َم ال نخترب
هذه التجربة يف صناعة الساعات؟ ولذلك وافقت واقرتحت أن يستعري
بعض السامت الخاصة من موديل «فالينغ يت» ،وهو موديل قريب إىل
قلبي بشكل كبري» .وبروح املشاركة واالنفتاح ،ويف الوقت نفسه تعزيزا ً
وتشجيعاً ملفهوم أن القوة يف االتحاد؛ قامت «إتش موزر آند يس» و»إم
يب آند إف» بناء عىل ذلك وبشكل مشرتك بإبداع موديلني؛ يتوفران يف
عدة نسخ ،وتم إصدارهام يف سلسلة محدودة من  15قطعة .ويُعد
هذا الرقم إشارة إىل الذكرى السنوية الخامسة عرشة لتأسيس «إم يب
آند إف» ،وكذلك تكرمياً للذكرى السنوية الخامسة عرشة إلعادة إطالق
عالمة «إتش موزر آند يس» .ومن خالل تجميع نقاط قوتيهام ،تعمل
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هاتان العالمتان املتنافستان والصديقتان يف الوقت نفسه عىل تسخري
القوى املشرتكة لص ّناعهام املهرة املوهوبني ،مبا يتامىش متاماً مع الفلسفة
التي تتبناها «إم يب آند إف».
تعاون مثمر
إدوارد ميالن وماكسيميليان بوسري سعيدان للغاية بهذا املرشوع التعاوين
املجزي؛ الذي يستحق الجهد املبذول ،والذي حقق نتائج تفوق كثريا ً
توقعاتهام .وإضافة إىل جامل املوديالت التي تم إبداعها جنباً إىل جنب،
فقد تم مزج خربات كيانني ومجموعتني من السامت املميزة ،وإثراؤها
بشكل متبادل .كذلك قامت مجموعة العاملني يف كلٍ من الدارين،
بتجميع مهاراتها مع مهارات املجموعة املامثلة يف الدار األخرى ،بروح
رائعة قوامها االنفتاح والشفافية .وقد تركت هذه التجربة يف نفس كل
من إدوارد وماكسيميليان شعورا ً قوياً بالعودة إىل اإلحساس باملتعة:
متعة اإلبداع والعمل معاً.

ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

LEGACY MACHINE 101
MB&F × H. Moser
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
تستخلص آلة قياس الزمن «ليغايس ماشني  »101الجوهر الحقيقي
لصناعة الساعات امليكانيكية ،من حيث :عجلة التوازن ،واحتياطي
الطاقة ،وطريقة مرور الزمن .ولذلك مل يكن من قبيل املصادفة أن
اختارت «إم يب آند إف» إعادة النظر يف تصميم هذا املوديل – أحد أكرث
املوديالت نقاء و»بساطة» يف مجموعته – مبا أن مفهوم البساطة هو
الذي قاد بالفعل إىل إبداع موديل «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش
موزر» .ومثل «إتش موزر آند يس» ونهج «العودة إىل األساسيات» الذي
تجسد يف سلسلة ساعاتها «كونسبت»؛ فقد اختارت «إم يب آند إف»
ّ
إزالة شعارها من فوق ميناء هذا املوديل ،والعودة إىل جذورها وإىل
األصول األوىل حقاً لصناعة الساعات ،عندما كان يتم توقيع آليات الحركة
فقط باسم املص ّنع .وبروح التواضع نفسها ،تخلّت «إم يب آند إف» عن
املوانئ الفرعية املقببة التي تطفو فوق الصفيحة العليا للحركة ،لإلشارة
إىل الساعات والدقائق فضالً عن احتياطي الطاقة الذي تبلغ مدته 45
ساعة؛ عن طريق وضع العقارب مبارشة فوق امليناء الرئييس للموديل
الجديد .وهكذا ميكن التعبري عن املوانئ ذات اللون املد ّخن «فيميه»،
املستعارة من «إتش موزر آند يس»؛ بحرية تامة ،وأيضاً تعزيز جامليتها
بإطار فائق الصقل .وقد تم اختيار أربعة موانئ «فيميه» ملوديل «إل
إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»؛ هي« :رِد» املد ّخن ،و»كوزميك
غرين» املد ّخن ،و»أكوا بلو» املد ّخن ،وبالتأكيد امليناء بلون «فانيك بلو»
املد ّخن الشهري .أما العلبة التي تعلوها بلورة صفريية محدبة ،فهي
مصنوعة من الفوالذ ،وذلك للمرة الثالثة فقط يف تاريخ «إم يب آند إف»
التي تُصنع فيها العلبة من هذه املادة.
يواصل ترس املوازنة اآلرس املحلّق كبري الحجم اتخاذ مركز الصدارة،
عىل الرغم من إعادة تصميمه بالكامل يف آلة قياس الزمن «إل إم
 101إم يب آند إف إكس إتش موزر» ،من أجل تسليط الضوء عىل
جامل موانئ «فيميه» ذات اللون املدخن .أما القلب النابض ،الذي ميثل
الجوهر الحقيقي لصناعة الساعات من وجهة نظر ماكسيميليان بوسري،
فقد تم تزويده بزنربك توازن ثنايئ أنتجته رشكة «بريسيشن إنجنريينغ
إيه جي» .وبفضل زوجي زنربك التوازن املتطابقني هذين ،فإنه يتم
تصحيح مقدار اإلزاحة عن نقطة الجاذبية التي يتعرض لها كل زنربك
يحسن بشكل كبري الدقة واملزامنة؛ يف سعي متواصل
أثناء متدده ،ما ّ
لبلوغ الكامل .وإضافة إىل هذا ،فإن زوجي زنربك التوازن يقلالن أيضاً
من تأثري االحتكاك الذي نواجهه عادة يف حالة زنربك التوازن الفردي،
ما ينتج عنه تزامن دقيق إىل أبعد حد .ومن خالل ظهر العلبة ،يكشف
البلور الصفريي املنحني عن «املحرك» الذي يشغّل هذه الساعة .وخالفاً
للحركة األساسية آللة قياس الزمن «ليغايس ماشني  ،»101والتي قام
بإنجاز تشطيباتها كاري ڤوتيالي ِنن ،الرشيك اإلبداعي لـ»إم يب آند إف»؛
فإن جامليات الكاليرب الذي مي ّد «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش
موزر» بالطاقة أكرث معارصة ،بفضل معالجة شديدة اإلتقان بطالء مادة
«إن إيه يس»  NACلتعزيز جامل إطاللته.
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ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

LEGACY MACHINE 101
MB&F × H. Moser

ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:
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LEGACY MACHINE 101
MB&F × H. Moser
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
يتوافر موديل «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر» يف  4إصدارات محدودة من  15قطعة ،مصنوعة من الستانلس ستيل ،وهي :إصدار
امليناء بلون «فانيك بلو» املدخّن ،وإصدار امليناء بلون «كوزميك غرين» املدخّن ،وإصدار امليناء بلون «رِد» املدخّن ،وإصدار خاص مبيناء أكوا بلو
املدخّنُ ،صنع خصيصاً لوكيل التجزئة «أحمد صديقي وأوالده».
املحرك
حركة ساعاتية ثالثية األبعاد تم تطويرها داخلياً يف «إم يب آند إف»
مواصفات جامليات وتشطيب الحركة :كاري ڤوتيالي ِنن
تعبئة يدوية بواسطة برميل وحيد للزنربك الرئييس
الطاقة االحتياطية 45 :ساعة
ترس املوازنة :ترس موازنة مصمم خصيصاً يبلغ قطره  14ملم ،مع أربعة برا ٍغ تقليدية منظِّمة تطفو أعىل الحركة
زنربك التوازن :زنربك شعري ثنايئ «شرتاومان» ®Straumann
معدل التذبذب 18000 :ذبذبة يف الساعة 2.5/هرتز
 221مكوناً
 23جوهرة
وموسعة
تفريغات األحجار :تفريغات ذهبية مصقولة ّ
التشطيب الفاخر :تشطيب يدوي فائق لجميع املكونات باألسلوب املم ّيز للقرن التاسع عرش ،بزوايا شطب داخلية تربز املهارة اليدوية ،وحواف
مشطوفة ومصقولة ،وزخارف جنيڤ املتموجة املميزة ،وحفر يدوي ،وجسور مطلية مبادة  NACباللون األسود
الوظائف
الساعات ،والدقائق ،ومؤرش للطاقة االحتياطية
ترس ميزان معلّق كبري الحجم يستقر أعىل امليناء

ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

العلبة
يتوفر املوديل يف  4أربعة إصدارات محدودة من  15قطعة ،من الستانلس ستيل  ،316من بينها إصدار خاص مبيناء أكوا بلو املد ّخنُ ،صنع خصيصاً
لوكيل التجزئة «أحمد صديقي وأوالده».
القطر 40.0 :ملم
االرتفاع 16.0 :ملم
 35مكوناً
بلّورة صفريية مقببة عالية عىل الوجه األمامي ،وبلّورة صفريية ُمحكمة عىل الوجه الخلفي ،وكلتاهام معالجة بطالء مضاد لالنعكاس عىل الوجهني
امليناء
بلون «فانيك بلو» املد ّخن ،أو «كوزميك غرين» املد ّخن ،أو «رِد» املد ّخن ،أو أكوا بلو املد ّخن ،مع زخرفة بنمط أشعة الشمس
الحزام
حزام من جلد العجل املحاك يدوياً
مشبك قابل للطي من الفوالذ  316Lوالتيتانيوم
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ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

LEGACY MACHINE 101
MB&F × H. Moser
«األصدقاء» املسؤولون عن – «ليغايس ماشني  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
الفكرة :ماكسيميليان بوسري « /إم يب آند إف» ،وإدوارد ميالن « /إتش موزر آند يس»
تصميم املنتج :إريك غريود « /ثرو ذا لوكنغ غالس» ،و»إتش موزر آند يس»
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف « /إم يب آند إف» ،و»إتش موزر آند يس»
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب :كاري ڤوتيالي ِنن
األبحاث والتطوير :وسيمون بريت ،وتوماس لورنزاتو « /إم يب آند إف» ،و»إتش موزر آند يس»
الرتوس والخراطة :جان-فرانسوا موجون « /كرونود» ،وبول أندريه توندون« /باندي» ،وأالن بيليه « /إلفيل سويس» ،وباتريس باريتي « /إم يب
إس – مايكرو بريسيشن سيستم» ،ودانيال غومي « /ديكوبار» ،و»لو تومب روتروڨيه»
الزنربك الشعري الثنايئ :أندرياس كريت « /بريسيشن إنجنريينغ»
الزر (املسامر) وجرس ترس املوازنة :مارك بوليس 2« /يب ،2B8 »8وبنجامان سينيو« /أميكاب» AMECAP
خزان الطاقة :ستيفان شواب « /شواب-فيلر»
الصفائح والجسور :أالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو « /إم يب آند إف» ،ورودريغ باوم « /هورلوفاب»
تشطيب مكونات الحركة يدوياً :جاك-أدريان روشا ،ودينيس غارسيا « /يس-إل روشا»
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وهرني بورتيبوف ،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 :أالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو « /إم يب آند إف»
زخرفة العلبة« :بريبويل»
املشبك« :جيه إيه إف شاتالن»
امليناء املدخّن «فيميه»« :سوميكو» ،وڨريجيني دوڨال وحسن شيبة « /ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي»Les Ateliers d’Hermès Horloger
التاج واملص ّحح« :شوڤال فرير»
العقارب« :ڨيرب إتش إم إس»
زجاج الساعة :مارتِن س ِتتلر « /س ِتتلر»
الحزام« :مولتيكيوير»
علبة التقديم :أوليڤييه بريتون « /سواسانت إيه أونز»
لوجيستيات اإلنتاج :ديڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا « /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 ،وجان-مارك بوري « /إم يب آند إف»
التصميم الغرافييك :صمويل باسكييه « /إم يب آند إف» ،وأدريان شولتز ،وجيل بونداال Z+Z /
صور املنتج« :ڨنسني+بولر فوتوغرفن»
صور الشخصيات :ريجيس غوالي « /فيديرال»
مسؤولو املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه « /نور ماغنيتيك» ،وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز « /نيميو»
الفيلم :مارك-أندريه ديشو « /ماد لوكس»
النصوص :ناتايل كوبوس-كروزا « /كومون»
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ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

ENDEAVOUR CYLINDRICAL
TOURBILLON
H. Moser × MB&F
«إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر إكس إم يب آند إف»
استعارت «إتش موزر آند يس» من «إم يب آند إف» مفهوم الحركات
ثالثية األبعاد ،وهو أحد عنارص قوة هوية الدار التي تتخذ من جنيڤ
مقرا ً ،وتحمي الحركة قبة صفريية ،وتتضمن توربيون دقيقة واحدة
رسيع الحركة يرتفع عالياً فوق امليناء الرئييس من خالل فتحة بطينية
تظهر واضحة للعيان يف موضع الساعة  .12وباالستفادة من خربة الرشكة
الشقيقة لها «بريسيشن إنجنريينغ إيه جي» ،قامت «إتش موزر آند
يس» بتزويد آلية التوربيون التي ص ّممتها بزنربك توازن أسطواين ،متاماً
مثل ذلك الذي ط ّورته «بريسيشن إنجنريينغ إيه جي» لتتضمنه آلة
قياس الزمن «إل إم ثندردوم» التي أبدعتها «إم يب آند إف» .يذكّرنا
شكل زنربك التوازن األسطواين ،الذي تم اخرتاعه يف القرن الثامن
عرش ،بشكل دودة أو ّ
مفك سحب سدادة الفلني من الزجاجات ،وهو
يرتفع عمودياً حول القضيب العلوي ملحور امليزان .وقد شاع استخدام
زنربك امليزان األسطواين يف أجهزة قياس الزمن «الكرونوميرت» البحرية
التاريخية يف ذلك الوقت ،وهو يوفر مزيّة زيادة الجهد بشكل متحد
املركز ،ومن ث ّم هندسياً ،حيث إنه يعمل بشكل مثايل عىل طول محور
محاور ارتكازه .وهذا ما مينحه أفضلية بالغة األهمية عىل نابض التوازن
املسطح ،والذي متيل أطراف نهايته إىل تحميل القوى عىل محاور
االرتكاز ،رغم وجود منحنيات «فيليبس» أو «بريغيه» الطرفية؛ والتي
تم تطويرها خصيصاً لتصحح جزئياً فتحات زنربك التوازن غري متحدة
املركز .وكونه مز ّودا ً مبلف «بريغيه» الطريف عند نقطتي الربط ،يقلل
ويحسن تزامن تذبذب
زنربك التوازن األسطواين احتكاك محور االرتكاز،
ّ
امليزان بشكل كبري .وبسبب شكله الخاص ،فإن إنتاج زنربك التوازن
األسطواين أمر بالغ الصعوبة ،كام يتطلب صنعه مدة زمنية أطول عرش
مرات من صنع زنربك التوازن التقليدي.
هناك إشارة أخرى إىل هوية «إم يب آند إف» تكمن يف املوانئ املائلة،
والتي تب ّنت «إتش موزر آند يس» تصميمها يف موانئها الفرعية التي
تشري إىل الساعات والدقائق .حيث متيل هذه املوانئ الفرعية بزاوية
 40درجة ،وهكذا ال ينكشف رس الزمن إال لصاحب الساعة وحده ،وقد
تم تركيب هذه املوانئ فوق مسلسلة تروس مخروطية الشكل؛ لضامن
نقل عزم الدوران عىل النحو األمثل من مستوى إىل آخر .وكام يوضح
إدوارد ميالن« :قمنا «مبوزرة» عامل «إم يب آند إف» (صبغ خصائص «إم
يب آند إف» بهوية «موزر») ،من خالل تطوير ميناء فرعي من الصفري،
يذوب يف الخلفية لتسليط الضوء عىل جامل موانئنا ذات اللون املد ّخن
«فيميه» .وللحفاظ عىل نقاء وأناقة هذا العمل املبتكَر من أعامل الفن
الساعايت ،قمنا بنقش شعارنا كعالمة مائية فوق امليناء الفرعي املصنوع
من الصفري ،تأكيدا ً بذلك للطابع الشخيص والعالقة الحميمة التي تربط
الساعة مبالكها» .يتوفر موديل «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش
موزر إكس إم يب آند إف» يف خمسة إصدارات مختلفة ،ويأيت بعلبة من
الفوالذ تعلوها موانئ بألوان :األزرق املائل إىل األخرض «فانيك بلو» ،أو
األخرض الشعاعي «كوزميك غرين» ،أو العنايب «برغندي» ،أو األبيض
مبسحة رمادية «أوف-وايت» ،أو األزرق الثلجي «آيس بلو»؛ وجميعها
من تشكيلة املوانئ ذات اللون املد ّخن «فيميه».
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املواصفات التقنية – «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر إكس
إم يب آند إف»
يتوافر موديل «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر إكس إم يب
آند إف» يف  5إصدارات محدودة ،بعدد  15قطعة لكل منها ،مصنوعة
من الستانلس ستيل ،وهي :إصدار امليناء بلون «فانيك بلو» املد ّخن،
وإصدار امليناء بلون «كوزميك غرين» املد ّخن ،وإصدار امليناء بلون
«برغندي» املد ّخن ،وإصدار امليناء بلون «أوف-وايت» املد ّخن ،وإصدار
امليناء بلون «آيس بلو».
العلبة
من الفوالذ تعلوها بلورة صفريية مقببة عالية
القطر 42.0 :ملم
االرتفاع 19.5 :ملم
االرتفاع من دون البلورة الصفريية 9.4 :ملم
التاج عند موضع الساعة  ،9منقوش بحرف «»M
ظهر العلبة من البلور الصفريي الشفاف
امليناء
امليناء الرئييس :بألوان «فانيك بلو» املد ّخن ،أو «برغندي» املد ّخن ،أو
«كوزميك غرين» املد ّخن ،أو «أوف-وايت» املد ّخن ،أو «آيس بلو»
املد ّخن ،مع زخرفة بنمط أشعة الشمس
يُشار إىل الساعات والدقائق فوق ميناء من الصفري ،مائل بشكل عمودي
بزاوية  40درجة عند موضع الساعة 6
عقارب الساعات والدقائق عىل شكل ورقة النبات ،تأيت مزرقنة يف
اإلصدار ذي املرجع 1203-1810
الحركة
كاليرب  810 HMCأوتوماتييك ثاليث األبعاد من تصنيع الدار
القطر 32.0 :ملم أو  4/1 14خط
االرتفاع 5.5 :ملم
التذبذب 21600 :ذبذبة /الساعة
عدد الجواهر29 :
عدد املكونات184 :
نظام تعبئة أوتوماتييك ذو ذراع محوري ثنايئ االتجاه
الثقل املتذبذب من الذهب عيار  18قرياطاً محفور عليه شعار «إتش
موزر آند يس»
احتياطي الطاقة 72 :ساعة عىل األقل
زنربك شعري أسطواين الشكل
توربيون دقيقة واحدة رسيع الحركة عند موضع الساعة  12مع جسور
مهيكلة

ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

الوظائف
الساعات والدقائق
الحزام
من جلد التمساح باللون األسود محاك يدوياً
مشبك قابل للطي من الفوالذ منقوش بشعار «موزر»

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

H. MOSER & CIE.

PIONEER PERPETUAL CALENDAR – H. MOSER & CIE.

ENDEAVOUR TOURBILLON – H. MOSER & CIE.

«إتش موزر آند يس»
تأسست رشكة «إتش موزر آند يس» يف العام  1828عىل يد هايرنيش
موزر .تتخذ الرشكة من نايهاوزن أ ْم راينفايل مقرا ً لها ،وحالياً توظّف
حوايل  60شخصاً ،وقد ط ّورت حتى اآلن  14كاليرب داخلياً ،كام تنتج
أكرث من  1500ساعة سنوياً .ومن خالل الرشكة الشقيقة لها «بريسيشن
إنجنريينغ إيه جي» ( ،)PEAGتقوم «إتش موزر آند يس» بتصنيع
أجزاء مثل األجهزة املنظّمة ووحدات زنربك التوازن ،والتي تستخدمها يف
تصنيع إنتاجها من الساعات ،فضالً عن توريدها إىل رشكائها من الرشكات
املص ّنعة .و»بريسيشن إنجنريينغ إيه جي» Precision Engineering
 AGهي رشكة مستقلة اندمجت يف رشكة «موزر واتش هولدينغ»
القابضة  Moser Watch Holdingيف العام  ،2012وهي متخصصة
يف تصنيع مكونات الساعات الخاصة بضوابط االنفالت (مجموعات
امليزان) ،بداية من تصميمها املبديئ وحتى إخراج منتج عايل الجودة،
َشف
جاهز لدمجه داخل حركة الساعة التي سيجب عليه تنظيمها .وت ْ ُ
«إتش موزر آند يس» أن تضم الرشكة أحد أعضاء عائلة موزر كرئيس
رشيف ملجلس اإلدارة ،ورئيس ملؤسسة «هايرنيش آند هرني موزر
فاونديشن» .والهدف من إنشاء مؤسسة «موزر فاونديشن» ،التي
أسسها أحد أحفاد هايرنيش موزر ،هو الحفاظ عىل تاريخ العائلة حياً،
والبحث عن الساعات األثرية لضمها إىل متحف «موزر» ،الذي يقع
يف شارلوتنفيتس مانور؛ موطن عائلة هايرنيش موزر .وبفضل خربتها
فائقة األهمية يف صناعة الساعات ،وتجربتها يف هذا القطاع التي نالت
استحساناً بالغاً؛ متتلك مجموعة «إم إي إل يب هولدينغ» MELB
 Holdingالقابضة حصصاً يف «إتش موزر آند يس» و»هوتلنس» .و»إم
إي إل يب هولدينغ»  MELB Holdingهي مجموعة عائلية مستقلة،
يقع مقرها يف قلب وادي صناعة الساعات األسطوري ڨاليه دو جو.

ملخص
جذور املرشوع
تعاون مثمر
«إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
املواصفات التقنية – «إل إم  101إم يب آند إف إكس إتش موزر»
«األصدقاء»
املواصفات التقنية «إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر
إكس إم يب آند إف»
«إتش موزر آند يس»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

للتواصل مع «إتش موزر آند يس»:
ناتايل كوبوس، ،
press@h-moser.com
هاتف09 03 319 76 41+ :

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:
EDOUARD MEYLAN
CEO, H. MOSER & CIE.
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)

THE MACHINE

LM101 MB&F × MOSER
SEDDIQI FRONT

LM101 MB&F × MOSER
RED FRONT

LM101 MB&F × MOSER
GREEN FRONT

LM101 MB&F × MOSER
BLUE FRONT

LM101 MB&F × MOSER
SEDDIQI FACE

LM101 MB&F × MOSER
RED FACE

LM101 MB&F × MOSER
GREEN FACE

LM101 MB&F × MOSER
BLUE FACE

LM101 MB&F × MOSER
SEDDIQI RECTO/VERSO

LM101 MB&F × MOSER
RED RECTO/VERSO

LM101 MB&F × MOSER
GREEN RECTO/VERSO

LM101 MB&F × MOSER
BLUE RECTO/VERSO

LM101 MB&F × MOSER
SEDDIQI PROFILE

LM101 MB&F × MOSER
RED PROFILE

LM101 MB&F × MOSER
GREEN PROFILE

LM101 MB&F × MOSER
BLUE PROFILE

LM101 MB&F × MOSER
FACE WHITE

LM101 MB&F × MOSER
ENGINE

LM101 MB&F × MOSER
SEDDIQI BACK

LM101 MB&F × MOSER
BACK

IN-SITU

MB&F × H. MOSER
LIFESTYLE

LM101 MB&F × MOSER
LIFESTYLE 01

LM101 MB&F × MOSER
LIFESTYLE 02

LM101 MB&F × MOSER
WRISTSHOT RED

LM101 MB&F × MOSER
WRISTSHOT BLUE

ENDEAVOUR CYLINDRICAL TOURBILLON H. MOSER × MB&F

ENDEAVOUR TOURBILLON ENDEAVOUR TOURBILLON ENDEAVOUR TOURBILLON
H. MOSER × MB&F
H. MOSER × MB&F
H. MOSER × MB&F

LM101 MB&F × MOSER
FRIENDS LANDSCAPE

ENDEAVOUR TOURBILLON ENDEAVOUR TOURBILLON
H. MOSER × MB&F
H. MOSER × MB&F

FRIENDS

EDOUARD MEYLAN

MAXIMILIAN BÜSSER

LM101 MB&F × MOSER
FRIENDS PORTRAIT

EDOUARD MEYLAN
CASUAL PORTRAIT

MAXIMILIAN BÜSSER
PORTRAIT

Copyright Hung @ H5 Production

ENDEAVOUR TOURBILLON
H. MOSER × MB&F

MAXIMILIAN BÜSSER & EDOUARD MEYLAN

& MAXIMILIAN BÜSSER
EDOUARD MEYLAN 02

& MAXIMILIAN BÜSSER
EDOUARD MEYLAN 01

FILM

WECHAT

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF

MB&F × H. MOSER

MB&F
«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  ،)»8وكذلك استلهام مملكة
الحيوان (مثل آلتي «إتش إم  »7و»إتش إم .»)»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  »1و»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.
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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 Genève
(«جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات») الشهرية؛ ففي العام 2019
ذهبت 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 ،2010
فازت «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».
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