KELYS & CHIRP
امللخص
بسعادة عىل خالف املعتاد ،وقد تم تطويره كإبداع مشرتك بني اثنني
من األصدقاء كذلك؛ هام «روج» ونيكوال كور .ويتحرك الجزء األول
من هذا اإلبداع «كيليز» (واالسم مشتق من الكلمة اليونانية chelone
أو  chelysمبعنى سلحفاة) مبشية تشبه مشية سلحفاة حقيقية؛ إذ
يحرك رأسه ببطء من جانب إىل جانب ،لتتزامن حركاته برباعة مع
حركة الطائر املغرد «شريب»؛ الجزء الثاين من هذا اإلبداع ،عندما تثب
هذه القمرية من عشها وتدور راقصة ،تفتح منقارها وتغلقه ،وترفرف
بجناحيها ،وتهز ذيلها ،لتتناسب هذه الحركات مع توقيت اإليقاع
اللحني لتغريد الطائر.
ولوقت طويل مثلت السالحف قيمة الحكمة يف العديد من الثقافات،
بسبب عمرها الطويل (والذي قد يصل إىل  190عاماً) .ورغم أن
السلحفاة «كيليز» يتمتع بالتأكيد بالقدر الكايف من الحكمة (إذ إن
املجسد املتحرك مزود بجهاز استشعار ميكانييك مدمج يضمن عدم
خروجه عن سطح الطاولة أو املكتب) ،إال أن حركته املرحة هي التي
تكمل الحيوية املوسيقية التي تتمتع بها «شريب».
وتتحرك السالحف بطريقة دفع خاصة جدا ً /مبشية وكأنها تتقلع من
األرض؛ وذلك بفضل الرتوس والوصالت الناقلة غري التقليدية املزودة
بها ،ويتحرك «كيليز» بنمط مشابه جدا ً لهذا .وميكن أيضاً االستمتاع
بحفلة موسيقية مبهجة تؤديها «شريب» دون تحرك «كيليز»؛ وذلك
بدفع ذيله إىل أعىل؛ بينام بدفع ذيله إىل أسفل مييش «كيليز» يف حني
تغرد «شريب».
ويبدو صوت تغريد الطائر «شريب» رائعاً ،وهذا بسبب كل من دقة
نغمة التغريد ،وحقيقة أن مثل هذا الصوت املرتفع نسبياً ينبعث من
مثل هذا الكائن الصغري .ويرجع الفضل يف ذلك إىل اخرتاع يبلغ عمره
 230عاماً ،ينسب بشكل عام إىل بيري جاكيه-درو ( ،)1721-1790والذي
توصل إىل فكرة تعقيدة «سينغنغ بريد» («الطائر املغرد») الحديثة.
وبحلول العام  ،1785كان درو قد قام بكل من ابتكار شكل الطائر
املصغر الذي ميكن التحكم فيه ميكانيكياً ،وطور حركة مدمجة؛ وكان
الرس يف ذلك هو إعادة تجسيد تغريد طائر حقيقي ،باستخدام صوت
واحد لنغمة متغرية ،بدالً من استخدام عدة أصوات تؤديها نغامت
فردية .ودامئاً ما أذهلت جودة تغريد (غناء) الطائر وحسن أدائه كل
من كان يسمعه للمرة األوىل.
وبينام قد يبدو تصميم «كيليز آند شريب» بسيطاً نسبياً مقارنة مع
تصميم ساعة معقدة اآلليات ،تظل  480مكوناً (والتي تكفي لتشغيل
آلية مكرر الدقائق أي الساعة الدقاقة) شاهدا ً عىل التعقيد الذي
يتضمنه هذا اإلبداع .وهنا استخدم نيكوال كور وفريقه سحرهم؛
بالعمل حول تعقيدة «سينغنغ بريد» ،والتي تعد آلية حركة كاملة بحد
ذاتها ،وقد واجهوا تحديات كبرية عند تطوير آلية عمل املجسد املتحرك
للسلحفاة ،وتضمنت تلك التحديات تحريك السلحفاة ثقيلة الوزن
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نسبياً ( 1.4كغم) ،باستخدام القليل من الطاقة الذي يتيحه الزنربك
الرئييس الصغري يف آلية حركة «سينغنغ بريد» ،ويف الوقت نفسه ضامن
أن تتحرك السلحفاة بحركة متاثل الحركة الواقعية .وقد تم التغلب عىل
التحدي األول بإيجاد تروس تتحرك بأدىن نسبة حركة بالشكل األمثل،
بينام تم التغلب عىل التحدي الثاين باستخدام مجموعة تروس بيضوية
الشكل لناقلة (مسلسلة) الطاقة ،جنباً إىل جنب مع وصالت تتحكم يف
حركة األرجل.
وقد أضاف كور وفريقه دواسة احتكاك تتمتع بنظام أمان ،ميكنه
اكتشاف حواف السطح الذي تتحرك عليه السلحفاة ،وعىل الفور
يوقف هذا النظام السلحفاة عن امليض قدماً يف الحركة حتى ال تسقط
عن السطح .كام قام هذا الفريق أيضاً بإعادة إنتاج نظام األمان الذي
ابتكرته «روج» ،ليناسب حركة الطائر؛ فإذا تم الضغط عىل «شريب» أو
غطائها إىل أسفل عن طريق الخطأ وهي تغرد ،فإنها تتوقف وترتاجع
عىل الفور إىل داخل عشها.
أما حراشف درقة (صدفة) كيليز (السالحف تنتمي إىل فصيلة
الزواحف) ،فهي مصنوعة يدوياً بشكل فردي من الجلد ذي الجودة
العالية ،وتأيت يف  4ألوان مختلفة ،ما يخلق شعورا ً أكرث دفئاً وطبيعية
من استخدام املعدن املجرد لتصنيع هذه األجزاء.
–
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ويتوافر إبداع «كيليز آند شريب» يف  4إصدارات محدودة ،كل منها
من  18قطعة ،بألوان األزرق ،أو األخرض ،أو األصفر ،أو األحمر البني.
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«إم يب آند إف» تقدم «روج» ونيكوال كور
عندما ظهرت ألول مرة فكرة ابتكار مجسد متحرك لسلحفاة مع طائر
مغرد فوق ظهرها ،كانت دار «روج» – التي وسعت مجال ابتكاراتها
بدءا ً من تصنيع الصناديق املوسيقية لتقدم أيضاً إبداعات متحركة
تجسد طيورا ً مغردة ،والتي قامت بتطوير سلسلة آالت «إم يب آند
إف» اإلبداعية «ميوزيك ماشني» – هي الخيار الطبيعي للرشاكة معها
إلنجاز هذا املرشوع .ويف املقابل ،تعاونت «روج» مع الفنان املتخصص
يف املنحوتات املتحركة نيكوال كور ،لتطوير آلية العمل التي تتحرك بها
السلحفاة التي يتضمنها هذا اإلبداع بشكل شديد الواقعية.
التفاصيل التقنية
تتكون حركة «كيليز آند شريب» يف الواقع من جزءين؛ تعقيدة «سينغنغ
بريد» ،والتي تعد آلية حركة كاملة بحد ذاتها ،ووحدة مجسد السلحفاة
املتحرك ،والتي تزودها حركة «سينغنغ بريد» بالطاقة الالزمة لعملها.
وقد قام نيكوال كور وفريقه بتطوير آلية عمل املجسد املتحرك حول
حركة «سينغنغ بريد» ،ومل يكن من املستغرب أن واجهوا تحديات
هائلة ،تضمنت تلك التحديات كيفية تحريك السلحفاة ثقيلة الوزن
نسبياً ( 1.4كغم) ،باستخدام القليل من الطاقة الذي يتيحه الزنربك
الرئييس الصغري يف آلية حركة «سينغنغ بريد» ،ويف الوقت نفسه ضامن
أن تتحرك السلحفاة مبشية غري منتظمة متاثل املشية الواقعية .وقد
تم التغلب عىل التحدي األول بإيجاد تروس تتحرك بأدىن نسبة حركة
بالشكل األمثل ،يف حني تم التغلب عىل التحدي اآلخر باستخدام
مجموعة تروس بيضوية الشكل يف مسلسلة الطاقة.

وينسب اخرتاع تعقيدة «سينغنغ بريد» («الطائر املغرد») الحديثة
بشكل عام إىل بيري جاكيه-درو ( .)1721-1790وبحلول العام ،1785
كان درو قد قام بكل من ابتكار مجسد الطائر املصغر الذي ميكن
التحكم فيه ميكانيكياً ،وطور حركة مدمجة؛ وكان الرس وراء قيامه
بذلك هو إعادة تجسيد تغريد طائر حقيقي ،باستخدام صوت واحد
لنغمة متغرية ،بدالً من استخدام عدة أصوات تؤديها نغامت فردية.
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وبدالً من أن تقوم السالحف التي متثلها قطع هذا اإلبداع ،بتحريك
أزواج أرجلها بالتبادل مثل معظم الحيوانات ،فإنها تدفع بأجسادها
إىل األمام باستخدام أرجلها الخلفية ،والتي تلحق بها بعد ذلك أرجلها
األمامية .وهذا التصميم الحريك يخلق مشية متناوبة شديدة التميز عند
البدء/التوقف ،والتي توصل نيكوال كور وفريقه يف النهاية إىل تكرارها
باستخدام مجموعة تروس بيضوية الشكل ووصالت ناقلة ،حيث تتحكم
أشكال الوصالت يف حركة األرجل.
وتتزامن حركات السلحفاة مع حركات الطائر وتغريده .وقد تم دمج
دواسة احتكاك بنظام أمان داخل آلية عمل املجسد املتحرك ،الستكشاف
حواف السطح الذي تتحرك عليه السلحفاة ،وعىل الفور يوقف هذا
النظام السلحفاة عن امليض قدماً يف الحركة قبل أن تسقط عن السطح.
كام أعاد كور أيضاً إنتاج نظام األمان الذي ابتكرته «روج» ،من أجل
حركة الطائر؛ فإذا تم الضغط عىل الطائر إىل أسفل أثناء تغريده (وهو
يشء يُتجنب تعمده عادة)؛ فإن هذا النظام الذي تم تجديده ،يتضمن
نظام رافعة يدير الطائر عىل محوره بشكل آمن ليعيده إىل داخل عشه.
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"كيليز آند شريب" :املواصفات التقنية
يتوافر «كيليز آند شريب» يف  4إصدارات محدودة ،كل منها من  18قطعة ،بألوان األزرق ،أو األخرض ،أو األصفر ،أو األحمر البني.
الشكل املتحرك
السلحفاة متيش ،وتُفتح صدفتها ليخرج الطائر ،الذي يتحرك ويغرد.
ملدة  12-10ثانية ،يرفرف الطائر بجناحيه ،ويحرك ذيله ،ويفتح منقاره يف الوقت الذي يبدأ فيه بالتغريد ،ثم يختفي داخل الصدفة كام لو كان
بطريقة سحرية.
تحرك السلحفاة أرجلها بالتناوب بطريقة متاثل الطريقة الواقعية ،كام يتحرك رأسها.
يبلغ معدل رسعة السلحفاة 0.03 :مرت/ثانية ( 0.06ميل يف الساعة).
املواد:
املادة الغالبة هي النحاس املطيل بالروديوم ،والستانلس ستيل ،والذهب األبيض عيار  18قرياطاً لتصنيع الطائر.
حراشف السلحفاة :تجليد يدوي بجلد العجل امللون.
الحركة:
عدد املكونات480 :
تجميع يدوي %100
«شريب» الطائر املغرد:
املواد :الجسم من الذهب األبيض املصقول عيار  18قرياطاً ،والعينان من الصفري
عدد املكونات (الطائر وحده)30 :
عدد املكونات (األصوات)90 :
الزنربك الرئييس :برميل زنربك ذو وصلة ناقلة ثنائية
الطاقة االحتياطية 3 :دورات من ميش السلحفاة وتغريد الطائر
األصوات :نظام أصوات مزدوج (دفع هواء ثنايئ االتجاه)
آلية األمان :إذا تم الضغط عىل الطائر أو الغطاء إىل أسفل ،أثناء تغريد الطائر ،يرجع الطائر إىل الداخل تلقائياً
«كيليز» السلحفاة املتحركة:
املادة :الجسم مصنوع من النحاس املطيل بالروديوم ،بتشطيب ساتاين مجزع ومصقول ،والعينان من أحجار العقيق األسود
الصدفة 12 :حرشفة جلدية بحواف مصقولة بشكل فردي
تعمل آلية السلحفاة املتحركة بواسطة حركة «سينغنغ بريد»
عدد املكونات ،100 :جميعها بتشطيب ساتاين أو مطيل بالروديوم
مسلسلة الرتوس :مجموعة تروس بيضوية الشكل بنسبة حركة قصوى/الدقيقة  ،0.8/1.3ما ميكّن السلحفاة من التحرك إىل األمام مبشية غري منتظمة
متاثل املشية الواقعية.
كاشف حافة الطاولة/املكتب :تتوقف السلحفاة تلقائياً عند الوصول إىل حافة السطح الذي تتحرك عليه.
تغري وضع الذيل :أول ذيل مؤرش يف العامل؛ بوجود ذيل السلحفاة يف وضع األعىل ،تستقر السلحفاة يف مكانها بينام يغرد الطائر؛ وبوجود ذيل
السلحفاة يف وضع األسفل متيش السلحفاة ويستمر تغريد الطائر.
دواسة احتكاك بنظام أمان
مفتاح تعبئة دائري من الستانلس ستيل يوجد عىل بطن السلحفاة.
األبعاد والوزن:
الوزن 1.4 :كيلوغرام تقريباً
األبعاد 24 :سم (الطول)  16 xسم (العرض)  8 xسم (االرتفاع دون حساب الطائر عند خروجه من الفتحة)
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متيض بقوة عقب  152عاماً من اإلبداع!
بأكرث من  150عاماً من الخربات العميقة ،تحتل «روج» اليوم مكانة
الدار الرائدة الوحيدة املتخصصة يف إنتاج الصناديق املوسيقية عىل
مستوى العامل .وفضالً عن امتالكها مجموعة شاملة من الصناديق
املوسيقية ،الكالسيكية والعرصية ،تفخر «روج» أيضاً بقدرتها عىل
ابتكار قطع مصممة حسب الطلب ،وأخرى محدودة اإلصدار  -مثل
سلسلة آالت «ميوزيك ماشني» التي أبدعتها بالتعاون مع «إم يب آند
إف»  -للزبائن املميزين.

نيكوال كور
ولد نيكوال كور يف العام  1970يف موتييه ،سويرسا ،لينغمس بعدها بكل
جوارحه يف مظاهر صناعة الساعات وامليكانيكا الدقيقة التي تشتهر بها
منطقة جبال جورا .وبعد تأهله للعمل كمتخصص يف امليكانيكا الدقيقة
بدراسته يف الكلية التقنية يف سانت-إميييه ،عمل كور يف سلسلة تصنيع
ساعات املكتب التقليدية الشهرية «موربييه» و»كومتواز» .ويف العام
 1989انتقل إىل سانت-كروا حيث عمل لدى «يت إتش إيه» («تكنيك
أورلوجري أبليكيه») ،وهناك اكتشف شغفه بقطع الفن امليكانييك يف
صناعة الساعات ،وهناك أبدع ساعات املكتب الرشيقة سمباتيك» من
إصدار «بريغيه» ،كام طور أجزاء فاخرة لصالح عالمات تصنيع ساعات
شهرية.
وال تُعرف سانت-كروا بصناعة الساعات فقط؛ إذ إن املدينة هي أيضاً
مهد للفنون امليكانيكية ،مبا يف ذلك الصناديق املوسيقية ،واملجسدات
املتحركة ،وأجهزة الغراموفون .وهناك التقى كور بجامعي األشكال
الفنية املتحركة ،وأتيحت له فرصة ترميم بعض القطع التاريخية ،وهو
ما أدى إىل رحالته املنتظمة حالياً إىل الصني؛ إلصالح وترميم األشكال
الفنية املتحركة .ويتعاون كور أيضاً مع مصنعي املجسدات املتحركة
اآلخرين يف املنطقة ،ويقوم بتطوير وحدات الصناديق املوسيقية لصالح
عالمات تصنيع الساعات الراقية ،ويعمل اآلن عىل املرشوعات تحت
مظلة عالمته الخاصة «آرتس .»15

شيد غيدو روج ،الذي ترأس العالمة أغلبية سنوات القرن العرشين،
وسع من أنشطة
مصنع «روج» الحايل يف سانت-كروا يف العام  ،1930كام ّ
الرشكة .وخالل ستينيات وسبعينيات القرن العرشين ،تن ّوعت أنشطة
«روج» ،حيث استحوذت عىل تصنيع وتسويق الطيور امليكانيكية
املغ ّردة من  Bontemsو ،Eschleوطورت أيضاً مهاراتها وقدراتها عىل
ابتكار أو إعادة إنتاج أي لحن يخطر عىل البال .ومنذ العام ،2006
أصبح كورت كوبر هو الرئيس التنفيذي لدار «روج» ،وتحت إرشافه
ط ّورت العالمة قدرات خاصة عىل تعديل وابتكار الصناديق املوسيقية
املصممة حسب الطلب.

ويصف كور عمله بأنه «إبداع األجسام امليكانيكية لتتحقق بها األحالم».
وقد أدى تفاين كور يف إبداع الفنون امليكانيكية إىل تعاونه عدة مرات
مع دار «روج» ،مثل تعاونه معها يف تصنيع الطائر املغرد «شيف شاف»،
والشكل الفني املتحرك «إسكاالدو هورس ريس»؛ وهي املرشوعات
التي مهدت الطريق لتعاونه معها يف تصميم وهندسة اإلبداع الفني
«كيليز آند شريب».

تتصف الروح املميزة لدار «روج» باحرتام التقاليد ،ولكنها يف الوقت
نفسه تتقدم إىل األمام من خالل إنتاج صناديق موسيقية معارصة
جميلة ،تناسب إيقاع القرن الحادي والعرشين.
وتعود نشأة «روج» إىل العام  ،1865حينام أسس تشارلز روج متجره
األول لساعات الجيب املوسيقية يف سانت-كروا بسويرسا .وكان تشارلز
رائدا ً مبعنى الكلمة ،حيث متكن من تضمني أسطوانة موسيقية ومشط
منمنم يف حركة إحدى ساعاته .ثم ح ّول ابنه ألربت روج مشغل العائلة
إىل مصنع صغري يف العام  ،1886لتبدأ عىل إثر ذلك حركات «روج»
املوسيقية تظهر يف أكرث املنتجات غراب ًة وإثارةً ،مبا فيها ُعلب املساحيق
وق ّداحات السيجار.
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور املنتج (بدقة
منخفضة وعالية)
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CHIRP
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KELYS & CHIRP OCHRE
FACE

KELYS OCHRE
FRONT

KELYS & CHIRP GREEN
FACE

KELYS GREEN
FRONT

MOVEMENT

KELYS & CHIRP BLUE
FACE

KELYS BLUE
FRONT

COMPONENTS

ASSEMBLING

IN SITU

KELYS&CHIRP IN SITU
OPEN

KELYS&CHIRP IN SITU
CLOSED

THE FILM

KELYS & CHIRP
«إم يب آند إف»  -نشأتها كمخترب للمفاهيم
يف العام  2015احتفلت «إم يب آند إف» بالذكرى السنوية العارشة
لتأسيسها ،ويا له من ِعقد مهم بالنسبة ملخترب املفاهيم الساعاتية األول
من نوعه عىل مستوى العامل ،فقد شهدت تلك الفرتة 10 :سنوات من
اإلبداع الطاغي ،وابتكار  11حركة كاليرب مم ّيزة أعادت تشكيل الخصائص
األساسية لـ»آالت قياس الزمن» التي حظيت بإعجاب منقطع النظري،
وكذلك الكشف عن آالت «ليغايس ماشني» التي أصبحت «إم يب آند
إف» تشتهر بها.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال
ماكسيميليان بوسري من منصب املدير العام لدار «هاري ونستون»
يف العام  2005من أجل إنشاء «إم يب آند إف» (اختصار لعبارة:
ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه) .و»إم يب آند إف» هي عبارة عن مخترب
للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة ،مك ّرس حرصياً لتصميم وتصنيع
كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومم ّيزة ،والتي
يبدعها بوسري بالتعاون مع مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين
يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.
ويف العام  ،2007كشفت «إم يب آند إف» عن أوىل آالت قياس الزمن
من إنتاجها ،تحت اسم «إتش إم  ،»1والتي امتازت بعلبة نحتية ثالثية
األبعاد ،تحتضن مح ّركاً (حركة) جميل التشطيب مثّل معيارا ً آلالت
قياس الزمن الرفيعة التي ظهرت يف ما بعد ،وهي« :إتش إم  ،»2و»إتش
إم  ،»3و»إتش إم  ،»4و»إتش إم  ،»5و»إتش إم  ،»6و»إتش إم ،»7
و»إتش إم  ،»8و»إتش إم إكس» – وكلها آالت تعلن ضمن وظائفها عن
مرور الزمن ،وليست آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن.
ويف  ،2011أطلقت «إم يب آند إف» مجموعة آالت «ليغايس ماشني»
ذات ال ُعلب الدائرية ،والتي متتّعت بتصاميم أكرث كالسيكي ًة (مبفهوم
«إم يب آند إف» ،ليس أكرث) ،ومثّلت احتفا ًء بقمم االمتياز التي بلغتها
آليات الساعات التي أبدعها عظامء املبدعني يف القرن التاسع عرش،
عرب إعادة تفسري الساعات املشتملة عىل آليات معقّدة أبدعها عباقرة
صانعي الساعات يف املايض ،من أجل ابتكار أعامل فنية عرصية .وعقب
إصدار «إل إم  »1و»إل إم  ،»2صدرت التحفة «إل إم  ،»101وهي أول
آلة من «إم يب آند إف» تشتمل عىل حركة مط ّورة بالكامل داخل الدار.
وقد شهد عام  2015إطالق «ليغايس ماشني بِربتشوال» التي تشتمل
عىل آلية تقويم مدمجة بالكامل .ثم أطلقت «إل إم إس إي» يف العام
 .2017وتقوم «إم يب آند إف» بصفة عامة باملبادلة بني إطالق موديالت
عرصية غري تقليدية باملرة من آالت قياس الزمن «هورولوجيكال
ماشني» ،وآالت «ليغايس ماشني» املستوحاة من التاريخ.
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وعالوة عىل آالت «هورولوجيكال ماشني» و»ليغايس ماشني» ،ابتكرت
«إم يب آند إف» أيضاً صناديق موسيقية مأخوذة عن عرص الفضاء
(«ميوزيك ماشني»  ،1و ،2و ،)3بالتعاون مع دار «روج» املتخصصة يف
تصنيع الصناديق املوسيقية ،وأيضاً ابتكرت بالتعاون مع «ليبيه »1839
ساعات مكتب غري تقليدية؛ عىل شكل محطة فضاء («ستارفليت
ماشني») ،وصاروخ فضايئ «ديستنيشن مون» ،وثالثة عىل شكل
عنكبوت («أراكنافوبيا») ،وكذلك عىل شكل أخطبوط («أكتوبود»)،
عالوة عىل ثالث ساعات مكتب تتخذ شكل روبوت مدهش («ملكيور»،
و»شريمان» ،و»بالتازار») .ويف العام  ،2016تعاونت «إم يب آند إف»
و»كاران داش» إلبداع قلم حرب ميكانييك عىل شكل صاروخ باسم
«أسرتوغراف».
وقد حصلت «إم يب آند إف» عىل عدد من الجوائز الرفيعة التي
تذكرنا بالطبيعة االبتكارية التي اتسمت بها رحلة «إم يب آند إف»
منذ تأسيسها حتى اليوم ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص حصولها
يف مسابقة «( Grand Prix d›Horlogerie de Genèveجائزة
جنيڤ الكربى لصناعة الساعات») عىل عدة جوائز :حيث فازت يف
العام  2016بجائزة أفضل ساعة تقويم عن ساعة «إل إم بربتشوال»،
ويف العام  2012بجائزة الجمهور (التي تم التصويت عليها من ِق َبل
عشّ اق الساعات) ،وكذلك جائزة أفضل ساعة رجالية (التي ص ّوت عليها
أعضاء لجنة التحكيم املحرتفون) ،عن تحفتها «ليغايس ماشني رقم .»1
ويف مسابقة «جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات» للعام ،2010
فازت «إم يب آند إف» بجائزة الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم ،عن
إبداعها «إتش إم  4ثندربولت» .ويف العام  ،2015تسلمت «إم يب آند
إف» جائزة «رِد دوت :الساعة األفضل عىل اإلطالق» – وهي الجائزة
الكربى يف جوائز «رِد دوت» العاملية  -تكرمياً لتحفتها «إتش إم  6سبيس
بايرت».
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