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نبذة مخترصة
يف الوقت الذي ظّن البعض أن أمر هذه السلسلة قد انتهى، قررت 
الزمن  قياس  آلة  من  األولية  النامذج  أحد  عرض  إف"  آند  يب  "إم 
"ليغايس ماشني رقم 1" – التي تُعرف اختصاراً باسم "إل إم 1" – للبيع 
املجموعة.  العارشة إلطالق هذه  السنوية  بالذكرى  احتفاالً  املزاد،  يف 
تشري هذه القطعة الوحيدة، إىل ميالد سلسلة آالت قياس الزمن "إل 
إم 1"، التي تم تقدميها للمرة األوىل يف العام 2011، بينام تم اإلعالن 
عن نهاية هذه السلسلة يف العام 2017، من خالل ما ُعرف باإلصدار 
اقترص عىل 18 قطعة، ما مينح فريق  الذي  إيديشن"  "فاينال  النهايئ 
صناعة  يف  أخرى  إبداعية  سبل  الستكشاف  الوقت  إف"  آند  يب  "إم 

الساعات.

ونظراً ألن جميع إصدارات "إل إم 1" قد بيعت بالفعل، فإن الطريقة 
واحد  عرض  كانت  املهمة  السنوية  الذكرى  بهذه  لالحتفال  الوحيدة 
فقط  ليست  التاريخية  القطعة  وهذه  األصلية.  املبدئية  النامذج  من 
جزءاً مهامً من تاريخ "إم يب آند إف"، بل إنها تُعد أيضاً حدثاً نادراً؛ 
 PIÈCES UNIQUES "حيث إن العالمة نادراً ما تنتج "قطعاً فريدة
النوع  هذا  من  املوجودة  القطع  يجعل  ما  إصداراتها،  من  أي  من 

للغاية. مرغوبة 

ويأيت عرض "إل إم 1 – لونغ هورن" عقب عرض النموذج األويل من 
آلة قياس الزمن "إتش إم 4 ثندربولت"، والذي أيضاً تم بيعه مبناسبة 
الذكرى السنوية العارشة إلطالق مجموعة آالت قياس الزمن "إتش إم 
4" )يف العام 2020(، إىل أحد أكرث جامعي إبداعات العالمة حرصاً عىل 
اقتناء هذه اإلبداعات، وذلك يف صفقة بيع خاصة. ولجعل بيع هذا 
بالنسبة إىل جميع عشاق إبداعات  النموذج األويل الثاين أكرث إنصافاً 
"إم يب آند إف"؛ قرر ماكسيميليان بوسري مؤسس "إم يب آند إف" عرض 
هذه القطعة للبيع يف مزاد تنظمه "فيليبس" بالتعاون مع رشكة "باك 
إي روسو" BACS & RUSSO، يف جنيڤ يف السابع من شهر نوڨمرب 
)2021( - والتربع بجزء كبري من عائدات البيع ملنظمة "أنقذوا وحيد 

.SAVE THE RHINO INTERNATIONAL "القرن الدولية
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إذن.. ما هي "لونغ هورن"؟
يشري اسم "إل إم 1 لونغ هورن" إىل القرون أو عروات - عوارض – 
العلبة، التي تُعد أحد أكرث عنارص تصميم الساعة أهمية. ففي أثناء 
تم   ،2009-2010 إىل  تاريخها  يعود  التي  األوىل  التصميم  محادثات 
إشكالية  القرون سببت  لكن هذه  الطويلة،  القرون  فكرة  استكشاف 
حيث كان السؤال: أين يُوضع القضيب الزنربيك الخاص بالحزام؛ هل 
بالقرب من العلبة أو عند طرف العروة؟ واعتامداً عىل حجم معصم 
الساعة  ارتداء  إىل  يؤدي  أن  الخيارين ميكن  كال  فإن  الساعة  مرتدي 
بوسري  ماكس  من  بكل  األمر  انتهى  لذا  مريح.  أو  مالئم  غري  بشكل 

واملصمم إريك غريود إىل اختيار عروات أقرص.

لكن فكرة القرون الطويلة كانت دامئاً حارضة يف عقل ماكس الباطن. 
التي أجريناها مؤخراً،  الذهني  العصف  "أثناء إحدى جلسات  يقول: 
خطرت يل فجأة فكرة ثَْقب فتحتني يف القرن الطويل لوضع القضيب 
الزنربيك – إحدى الفتحتني عند طرف القرن واألخرى أقرب إىل العلبة 
يضع حزام  أن  يريد  أين  يقرر  الساعة  لندع مشرتي  ذلك  بعد  ثم   –

ساعته. ال أعلم ملاذا مل أفكر يف هذا قبل 10 سنوات؟!".

ماذا أيضاً يجعل "إل إم 1 لونغ هورن" فريدة من نوعها؟
من  ُصنعت   "1 إم  "إل  الزمن  قياس  آالت  من  العظمى  الغالبية 
الذهب األبيض أو األحمر، ومن البالتني والتيتانيوم. بينام تتميز "إل 
 18 ُصنع  تم  حيث  ستيل،  الستانلس  من  بعلبة  هورن"  لونغ   1 إم 
منوذجاً أخرى فقط من الستانلس ستيل إلصدار "فاينال إيديشن" يف 
مطلية  ارتكاز  بصفيحة  هورن"  لونغ   1 إم  "إل  وتقرتن   .2017 العام 
املوانئ  تأيت  1"؛  إم  "إل  تاريخ مجموعة  األوىل يف  بالروديوم، وللمرة 
الفرعية باللون األسود الالمع، بدالً من طالء الورنيش "اللّك" األبيض 
تجعل  لونية  تركيبة  يف  املزرقنة  العقارب  مع  لتجتمع  املميز،  الالمع 
هذه القطعة أكرث تفرداً ومتيزاً. أما الجرس املقّوس املعلق فوقه ترس 
مأخوذ من  التصميم األحدث، وهو أيضاً  التوازن املحلق املميّز، فهو 
املجموعة الختامية، ويتمتع بشكل أكرث تحديداً للمعامل من إصدارات 

"إيفل تاور" )"برج إيفل"( السابقة.
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نظرة إىل الوراء عىل قصة "إل إم 1" 
تكرمياً  متثّل   "1 إم  "إل  كانت   ،2011 العام  يف  األوىل  للمرة  بإطالقها 
خالل  من  وذلك  التقليدية،  الساعات  صناعة  يف  العظامء  للمبتكرين 
ميزانها املركزي الضخم، وتشطيبات حركتها فائقة املهارة، واملنطقتني 
الفريد  العمودي  الطاقة  احتياطي  املستقلّتني متاماً، ومؤرش  الزمنيتني 
من نوعه، وعلبتها األنيقة. لكنها مع ذلك ظلت آلة لقياس الزمن من 

"إم يب آند إف"؛ أصلية ثالثية األبعاد.

ومتثل "إل إم 1" شهادة عىل املوهبة الهائلة ملبدعيْها؛ صديقْي "إم يب 
آند إف" جان-فرانسوا موجون وكاري ڤوتياليِنن. فالتموجات الزخرفية 
والجسور  للغاية،  املصقولة  الذهبية  الرتصيع  ومواضع  جنيڤ،  بنمط 
ذات الشطبات املنّفذة بدقة متبعًة الزوايا الداخلية املقصودة )والتي 
للحركة.  املثايل  التشطيب  تُظهرجميعها  يدوياً(؛  إال  تشطيبها  ال ميكن 
أنها  إىل  اإلشارة  عن  فضالً  مبدعيْها  اسمي  فخر  بكل  الحركة  وتحمل 

"النموذج األوىل"، ما يشهد لهذه الساعة الفريدة من نوعها.

الخريية الرابطة 
لجعل رشاء هذا النموذج األويل الثاين متاحاً لجميع عشاق إبداعات 
"إم يب آند إف"؛ قررت "إم يب آند إف" عرض هذه القطعة للبيع يف 
 BACS & "مزاد تنظمه "فيليبس" بالتعاون مع رشكة "باك إي روسو
RUSSO، يف جنيڤ يف السابع من شهر نوڨمرب )2021( – كام قررت 

التربع بجزء كبري من عائدات البيع لألعامل الخريية.

خالل جلسة عصف ذهني ُعقدت يف "إم يب آند إف"، خطرت فكرة 
ربط االسم الذي تشتهر به آلة قياس الزمن "إل إم 1" هذه؛ أي "لونغ 
املهددة  األنواع  بأحد  الطويل(؛  )القرن   "LONGHORN" هورن" 
القرن.  الطويل: حيوان وحيد  بقرنه  باالنقراض، والذي يشتهر بدوره 
الدولية"  القرن  وحيد  "أنقذوا  منظمة  إف"  آند  يب  "إم  اختارت  وقد 
اختصاراً  )وتُعرف   SAVE THE RHINO INTERNATIONAL
جاهدة  تسعى  لندن  مقرها  منظمة  وهي  لها،  للتربع   )SRI باسم 
يف  تعيش  التي  القرن،  وحيد  حيوانات  من  الخمسة  األنواع  لحامية 
فقدان  ومنع  الجائر،  الصيد  وقف  خالل  فمن  وآسيا.  أفريقيا  قاريت 
حيوانات  رفع  إىل   "SRI" تهدف  الطبيعي؛  ملوئلها  الحيوانات  هذه 

وحيد القرن من قامئة األنواع املهددة باالنقراض.

 SAVE THE RHINO منظمة املعلومات حول جهود  من  وملزيد 
INTERNATIONAL؛ ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين:

.WWW.SAVETHERHINO.OGR 
)رقم تسجيل املنظمة كمؤسسة خريية يف اململكة املتحدة: 1035072(.

سُتباع هذه القطعة الفريدة PIÈCE UNIQUE التي تحمل اسم 
"إل إم 1 لونغ هورن" يف مزاد تنظمه "فيليبس" باالشرتاك مع "باك 
من  السابع  األحد  يوم  يف  وذلك   ،BACS & RUSSO روسو"  إي 
نوڨمرب )2021(، أي يف اليوم التايل ملزاد "أونيل واتش"، حيث ستقدم 
"إم يب آند إف" كذلك قطعة فريدة أخرى؛ هي ساعة "إتش إم 10 

باندا".
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"ليغايس ماشني رقم 1 لونغ هورن" – املواصفات التقنية

املحرك
حركة ساعاتية ثالثية األبعاد تم تطويرها حرصياً لصالح "إم يب آند إف" بواسطة جان-فرانسوا موجون )"كرونود"(، وكاري ڤوتياليِنن.

تعبئة يدوية عرب خزّان زنربك رئييس وحيد.
الطاقة االحتياطية: 45 ساعة.

لة يبلغ قطرها 14مم، مع أربعة براغٍ تقليدية منظِّمة تطفو أعىل الحركة وامليناءين.  عجلة امليزان: عجلة ميزان معدَّ
زنربك التوازن: يتميّز بانحناءة "بريغيه" التقليدية، وينتهي بحاملة متحرّكة للرباغي ذات الرؤوس.

معدل التذبذب: 2.5 هرتز / 18000 ذبذبة يف الساعة.
عدد املكونات: 279. 

عدد الجواهر: 23.
تشطيبات يدوية فائقة املهارة والرقي عىل امتداد الحركة تُعيد إحياء منط القرن التاسع عرش؛ تتضمن زوايا شطب داخلية مصقولة تربز املهارة 

اليدوية؛ وحواف مصقولة؛ وزخارف عىل شكل متّوجات جنيڤ؛ وصفائح ذهبية مزودة بثقوب مشطوبة مصقولة؛ ونقوش يدوية. 

الوظائف
تشري إىل الساعات والدقائق؛ وتعرض منطقتني زمنيتني مستقلّتني متاماً عىل ميناءين، مع مؤرش رأيس للطاقة االحتياطية فريد من نوعه.

التاج األيرس عند عالمة الساعة 8 لضبط الزمن املشار إليه عىل امليناء األيرس، والتاج األمين عند عالمة الساعة 4 لضبط الزمن املشار إليه عىل 
امليناء األمين وللتعبئة.

العلبة
من الستانلس ستيل.

موضعان للقضيب الزنربيك عىل عروات "لونغ هورن".
األبعاد: 44مم القطر× 16مم االرتفاع. 

عدد املكونات: 65.

البلّورات الصفريية
بلّورة صفريية مقببة عالية عىل الوجه األمامي، وبلّورة صفريية عىل الوجه الخلفي، بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الجهتني. 

الحزام واملشبك 
حزام بُني اللون من جلد العجل، مع مشبك من الستانلس ستيل، من نفس مادة العلبة.
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"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم 1 لونغ هورن"

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

اإلدارة التقنية واإلنتاجية: سريج كريكنوف / "إم يب آند إف"
تطوير الحركة: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"

تصميم الحركة ومواصفات التشطيب: كاري ڤوتياليِنن 
األبحاث والتطوير: روبن آن، وتوماس لورنزاتو، وجوي ميزريه، وجوليان بيرت / "إم يب آند إف"

الرتوس: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"
جرس عجلة امليزان: بنجامان سينيو/ "أميكاب"

عجلة امليزان: "بريسيجن إنجنريينغ"
الصفائح والجسور: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو، ورومان كامبلو / "إم يب آند إف"، ورودريغ بوم / "هورلوفاب"

نقش الحركة يدوياً: سيلڤان بيتكس / "غليبتو" 
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة: جاك-أدريان روشا / "يس-إل روشا"

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتري، وإميانويل ميرت، وهرني بورتيبيوف / "إم يب آند إف"
الخراطة الداخلية: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو، ورومان كامبلو / "إم يب آند إف"

خدمة ما بعد البيع: توماس إمبرييت / "إم يب آند إف"
مراقبة الجودة: سرييل فاليه / "إم يب آند إف"

العلبة: باسكال كيلوز / "أوريدا"، و"إم يب آند إف" 
املشبك: "جي آند إف شاتالن"

Les Ateliers d’Hermès Horlogers "امليناءان: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال / "ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي
العقارب: إيزابيل شيلييه / "فيدلر" 

املعالجة بتقنية الرتسيب الفيزيايئ للبخار "يب ڨي دي": بيري-ألربت ستينامن/ "بوزيتيڤ كوتينغ"
زجاجة الساعة: مارتن ستيتلر / "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، وڨانيسا أندريه، وأرنو ليجريه، وكامييه ريكس / "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"
تصميم الغرافيك: سيدوين بايز / "إم يب آند إف"

صور املنتج: مارتن ڨان دير إندي وأليكس تويرش
صور الشخصيات: ريجيس غوالي / "فيديرال"
املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / "إيدياتيڤ"

النصوص: صويف فوريل
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نبذة مخترصة

إذن.. ما هي "لونغ هورن"؟

ماذا أيضاً يجعل "إل إم 1 لونغ هورن" فريدة من نوعها؟

نظرة إىل الوراء عىل قصة "إل إم 1" 

الرابطة الخريية

"ليغايس ماشني رقم 1 لونغ هورن" – املواصفات التقنية

"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم 1 لونغ هورن"

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

املنتج (بدقة منخفضة وعالية)

"إم يب آند إف" - نشأتها كمخترب للمفاهيم
تُعد "إم يب آند إف"، التي تأسست يف العام 2005، مخترب املفاهيم الساعاتية 
األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار 20 حركة مميزة تقريباً، 
"هورولوجيكال  الزمن  قياس  األساسية آلالت  الخصائص  تشكيل  أعادت 
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 
الزمن "هورولوجيكال ماشني" باستكشاف الفضاء )كام هي حال آالت "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  
"إم يب آند إف" تتضمن  الزمن من  لقياس  آلة  إم 101"، وهي أول  "إل 
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 يب آند 
إف"، أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني، وصانعي الساعات، 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".
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