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مللخص
بـ"إل إم 101"،  تستأثر "ليغايس ماشني 101" )التي يُشار إليها اختصاراً 
وتنعم بحجم كالسييك أصيل يبلغ 40 مليمرتاً( بنطاق واسع من السامت 
والخصائص، وبتعبري أكرث دقًة، تستعرض مثار أكرث من 100 عام من ثراء 

مصادر اإللهام وبراعة خربات اإلنتاج يف عامل الساعات.

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

وبالطبع مؤرشات الزمن.

وتشتمل "إل إم 101" عىل سمة خاصة للغاية ال تظهر أمام األنظار: حيث 
تحتضن بداخلها أول حركة تم تطويرها بكامل أجزائها داخلياً لدى دار "إم 

يب آند إف".

ومن ناحية الشكل، يسيطر عىل اإلطاللة العامة لتصميم "إل إم 101" 
ترس موازنة ضخم معلّق أعىل امليناء، والذي يعمل عىل التقليل من 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 عىل شكل أشعة الشمس، عىل النحو التايل: 
يف القسم العلوي األمين يظهر امليناء الفرعي األول بإطاللة عالية الوضوح 
يُشار عليه ملرور الزمن بالساعات والدقائق بعقربني جميلني مصنوعني من 
الذهب املزرقن بالتباين مع اللون األبيض الناصع، فيام يُشار إىل الطاقة 
التي تستمر حتى 45 ساعة عىل ميناء فرعي أصغر حجامً  االحتياطية 

يستقر بالقسم السفيل.

وبإطاللة سحرية مثرية، تبدو البلّورة الصفريية التي تغطي امليناء وكأنها 
خفيّة، ما يشّكل خداعاً برصياً يدفع املشاهد ليمد يده محاوالً مس ترس 
املوازنة املثري املعلّق أعىل امليناء بقوسني أنيقني مدهشني تم جرشهام من 
كتلة معدنية صلبة، وتطلّبا أكرث من خمس ساعات من الصقل اليدوي 

وصوالً إىل ملعتهام العاكسة املتقنة عىل هذا النحو.

لتقليل  -مقببة  خلفية  بلّورة  تظهر   "101 ماشني  "ليغايس  إقالب  وعند 
الحركة املصقولة  للعلبة والساعة- تكشف عن  الجانبية  الحافة  سامكة 
يدوياً بإتقان. وبإثارة بالغة، تحتفي الصفائح والجسور املنحنية باألسلوب 
املميّز لساعات الجيب التاريخية العالية الجودة، كام متثّل شكالً من أشكال 

تبجيل واالحتفاء باألصالة التاريخية.

جنيڤ،  بتمّوجات  تُعرف  التي  الزخارف  من  عليه  تشتمل  ما  وبفضل 
والحواف املصقولة واملشطوفة يدوياً، والتجاويف الذهبية والحواف التي 
تستقر بداخلها الرباغي املزرقنة، فإن ما تتمتّع به حركة "إل إم 101" من 
جامل تصميمي يجعلها تفوق مجرّد الوفاء للعصور املاضية، كام يعلن 
يف الوقت ذاته عن بزوغ فجر حقبة جديدة، كون هذه الحركة متثّل أول 

كاليرب يتم تصميمه وتطويره بالكامل داخلياً لدى دار "إم يب آند إف".

ورغم أن صانع الساعات املستقّل والحائز عىل الجوائز كاري ڤوتياليِنن قد 
اضطلع بتنفيذ مواصفات الصقل الدقيق للحركة ومناغمتها مع التاريخ 
العريق لصناعة الساعات، فإن تصميمها وبنيتها املعامرية ينتميان إىل "إم 

يب آند إف" بنسبة 100%.

وبعدما تم إطالقها ألول مرة مصنوعًة من الذهب األحمر أو األبيض عيار 
18 قرياطاً، ثم يف إصدارّي "فروست" املحدودّي الكمية مبلمس متحبب 
كقطع الثلوج املتساقطة، ها هي "ليغايس ماشني  101" تتوفر حالياً بكمية 
محدودة تقترص عىل 33 قطعة مصنوعة من بالتني 950 – بإطاللة يسهل 

متييزها بفضل وجهها األزرق املثري.
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LEGACY MACHINE 101 – RED GOLD

املحرّك 
رغم أن حركة "ليغايس ماشني 101" تتشابه يف مظهرها مع حركة "ليغايس 
ماشني رقم 1"، فإن نظرة واحدة عن قُرب تكشف عن اشتامل "ليغايس 
ماشني 101" عىل حركة جديدة كلياً، وهي ليست نسخة مصّغرة من حركة 
"إل إم 1"، ولكنها تشتمل عىل كاليرب جديد كلياً تم وضع تصّوره وتطويره 

داخلياً من قبل "إم يب آند إف".

ويقع ترس املوازنة والزنربك يف صميم قلب أية حركة ساعة ميكانيكية، 
وتتوىّل ذبذباتها، املتساوية من حيث زمن الرتدد، تنظيم دقة قياس الزمن. 
ولطاملا افتُِت ماكسيميليان بوسري )مؤسس دار "إم يب آند إف"( بالتذبذب 
البطيء لرتوس املوازنة املوظّفة يف حركات ساعات الجيب العتيقة، –مبعدل 
2.5 هرتز/18 ألف ذبذبة يف الساعة، بينام املعدل الشائع اليوم يبلغ 28 
ألف و800 ذبذبة يف الساعة، لذلك ليس من املفاجئ أن يكون ذلك نقطة 

انطالقته إلفساح املجال أما خياله الخصب.

ولكن املفاجئ يف األمر هو الطريقة الجذرية التي أعاد بها بوسري تفسري 
التقاليد من خالل تغيري مكان ترس املوازنة ونقله من موقعه املعتاد املخبأ 
خلف الحركة، ليس إىل الجزء األعىل من الحركة فحسب، بل واألكرث من 

ذلك أن جعله يطفو أعىل الحركة... حتى إنه يطفو أعىل امليناء.

ويف الوقت الذي قد يعترب فيه موقع املذبذب يف "إل إم 101" ابتكاراً رائداً، 
فإنه تم من ناحية أخرى اتباع "التقاليد" من خالل ترس املوازنة الكبري 
البالغ قطره 14 مليمرتاً املشتمل عىل براغي تنظيم تم تطويرها خصيصاً 
لصالح "إم يب آند إف"، وكذلك زنربك املوازنة ذي امللف الطريف من نوع 

"بريغيه"، وحامل الزر املتحرك.

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

."101

امليناء واملؤرشات
رغم أن امليزان املعلّق املفعم بالحيوية يسيطر عىل إطاللة "إل إم 101"، 
فإن امليناءين الناصعي البياض، ميناء مؤرشات الزمن )بالساعات والدقائق( 
وميناء مؤرش الطاقة االحتياطية، ميتازان بجاذبيتها الجاملية ووضوحهام 

التام بفضل التباين العايل مع العقارب املزرقنة التي تدور عليهام.

وتتمًة للتكوين الثاليث األبعاد للميزان الطايف يف الفضاء، يطفو أعىل الحركة 
وهذان  فاتحة.  زرقاء  عقارب  عىل  املشتمالن  األبيضان  امليناءان  كذلك 
إنتاجها  تم  اللمعان  وعالية  شفافة  شبه  بقبّة  بأناقة  مغطيان  امليناءان 
عرب عملية laque tendue، حيث تم مترير عدة طبقات من الطالء ثم 

تسخينها، ما أدى إىل متددها أعىل سطح امليناءين.

وتأكيداً عىل الصفاء الجاميل للميناءين، يستقر جزء مثبّت ومطّور باألسفل 
يغني تكوين العلبة عن الحاجة للرباغي التي قد تؤثر سلباً عىل منظرها 

العام. ويظهر محيط ذهبي فاخر حول كل ميناء من امليناءين ليعزز بأناقة 
من كالسيكيته الدامئة الجامل.
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LEGACY MACHINE 101 – ENGINE

عمليات الصقل الدقيقة واألصالة التاريخية
رغم أنه تم تطوير الحركة بكاملها داخلياً لدى "إم يب آند إف"، فقد اضطلع 
بالكفاءة كاري ڤوتياليِنن مبسؤولية  له  الساعات املشهود  أستاذ تصنيع 

ضامن الدقة التاريخية لتصميم الجرس وصقله الفاخر.

وأعىل صفيحة الحركة )ناحية امليناء(، يظهر منط زخريف عىل شكل أشعة 
الشمس محفور بإتقان بالغ يأرس العني عند زوايا محددة دومنا تشتيت 
أو  االحتياطية،  والطاقة  الزمن  ملؤرشات  األبيضني  امليناءين  عن  االنتباه 
امليزان الطايف. ويتبّدى امتياز كاري ڤوتياليِنن يف األسلوب املميّز والصقل 
املتقن للجسور والصفائح التي ميكن مشاهدتها عرب الوجه الخلفي من 
الحركة، حيث تفّوق كاري عىل نفسه يف استعراض األصالة التاريخية عىل 
مستوى شكل الجسور ذات االنحناءات األنيقة واملساحة العريضة الكائنة 

بني الجسور وبني محيط الجسور والعلبة.

وعىل الوجه الخلفي للحركة، تظهر أحجار ياقوت مجوهرة كبرية الحجم 
مثبّتة يف تفريغات ذهبية موّسعة توفر توازناً برصياً مذهالً لزخارف جنيڤ 
املتمّوجة التي متر عرب الجسور ذات االنحناءات املثرية. ويف سياق االرتباط 
التاريخي بالجواهر الكبرية التي كانت تستخدم عادًة يف حركات ساعات 
الجيب العتيقة الراقية، فإن حامالت الياقوت لها فائدة عملية يف تقليل 
البىل والتآكل وإطالة العمر االفرتايض للحركة، وذلك من خالل استيعاب 

مسننات محيطية كبرية، واالحتفاظ باملزيد من زيت التشحيم.

اإللهام والتنفيذ 
املبدع  إىل  ماشني"  "ليغايس  الزمن  قياس  آالت  إلهام  مصدر  يعود 
ماكسيميليان بوسري، والذي بدأ يراود مخيلته سؤال مفاده: ""تُرى، ما الذي 
كان سيحدث إذا ما كنت قد ُولدُت يف عام 1867 وليس يف 1967؟ فقد 
شهدت السنوات األوىل من القرن العرشين ظهور أوىل ساعات املعصم، 
ووقتها كنت سأسعى البتكار 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 ساعات الجيب، ومنها إيفل تاور وجول 
إنتاجي يف  الزمن من  تُرى كيف كانت ستبدو آالت قياس  ڤرين، لذلك 
أوائل القرن العرشين؟ كان من الواجب أن تكون دائرية )تقليدية( وثالثية 
األبعاد )آالت إم يب آند إف(، فكانت آالت قياس الزمن ليغايس ماشني هي 

اإلجابة".

كان للمبدع ماكسيميليان بوسري ألفة طويلة مع ساعات الجيب املنتمية 
الساعات  الواقع، كل آليات  الثامن عرش والتاسع عرش. ويف  القرنني  إىل 
املعّقدة التي نراها اليوم مل تكن فقط قد سبق تخيّلها يف تلك الفرتة، بل 
وتم تطويرها باالستعانة بالورقة والقلم )مل يكن هناك يف ذلك الوقت برامج 
متقدمة عىل الكمبيوتر(، وكان يتم إنتاج املكّونات بدقة متناهية -وفقاً 
للمعايري املتبعة اليوم– وكل ذلك بآالت بدائية )مل يكن هناك كهرباء(، 
وكانت املكّونات تُصقل بأسلوب فاخر، ثم تُجّمع وتُنظّم مبستويات خارقة 
من الجودة العالية التي نكافح من أجل الوصول إىل مستواها اليوم. وقد 

أفسح الحجم الكبري لتلك الساعات، باملقارنة مع ساعات املعصم الحديثة، 
باالستعانة  للحركات،  والشكيل  التصميمي  الجامل  حرية  أمام  املجاَل 

بجسور وصفائح مشّكلة.

ورغم أن آالت قياس الزمن املستوحاة من املستقبل الصادرة عن "إم يب 
آند إف" تستند إىل أساس راسخ يرضب بجذوره يف أعامق أفضل تقاليد 
تصنيع الساعات، فقد أراد بوسري االحتفاء بتلك التقاليد الرثية عرب تخيُّل 
منط الساعات الذي كان سيُْقِدم عىل ابتكاره إذ كان قد ُولِد قبل قرن من 
تاريخ ميالده الفعيل، أي يف عام 1867 وليس 1967 كام هي الحقيقة. 
وعىل هذا النحو، ُولِدت آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني" املشتملة عىل 
ميزان تأرجح رزين الحركة، وموانئ مقببة، وجرس بتصميم تاريخي، وصقل 
كالسييك فاخر، ورغم ذلك متثّل آالت قياس الزمن هذه جوهر العرصية، 

ولكنها ال تخلو من األناقة التقليدية، كام أنها متثّل تجسيداً لحلم بوسري.

مجموعة  من  قطعة  أول   )"1 إم  )"إل   "1 رقم  ماشني  "ليغايس  وكانت 
"ليغايس" التي تشتمل عىل موديالت أخرى هي "ليغايس ماشني رقم 2"، 
و"ليغايس ماشني ِبربتشوال". وعىل املنوال نفسه ترتقي "إل إم 101" بهذا 
النهج التقليدي خطوة لألمام عرب تقديم حجم أكرث كالسيكيًة يبلغ 40 
مليمرتاً مقارنًة بحجم "إل إم 1" البالغ 44 مليمرتاً الذي متتاز به ساعات 

"ليغايس ماشني" األخرى.
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LEGACY MACHINE 101 – WHITE GOLD

املحرّك

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

مواصفات جامليات الحركة وصقلها: كاري ڤوتياليِنن.

تتم التعبئة يدوياً عرب برميل وحيد للزنربك الرئييس.

الطاقة االحتياطية: 45 ساعة.

ترس املوازنة: ترس موازنة تفصيل يبلغ قطره 14 مليمرتاً وبه أربعة براٍغ تقليدية منظِّمة تطفو أعىل الحركة وامليناءين.

زنربك التوازن: بانحناءة "بريغيه" التقليدية وينتهي بحامل زر متحرك.

معدل التذبذب: 18 ألف ذبذبة يف الساعة/2.5 هرتز.

عدد املكونات: 229.

عدد املكونات: 23.

تفريغات األحجار: ذهبية ومصقولة وموّسعة.

وأجزاء مصقولة ومشطوفة،  اليدوية،  املهارة  تربز  داخلية  بزوايا شطف  التاسع عرش،  للقرن  املميّز  باألسلوب  فائق  يدوي  الفاخر: صقل  الصقل 

وزخارف عىل شكل األمواج املميّزة لجنيڤ، وحفر يدوي.

الوظائف

تشري إىل مرور الزمن بالساعات والدقائق، وبها مؤرش للطاقة االحتياطية. ويستقر ميزان معلّق كبري أعىل امليناء.

العلبة

تتوفر مصنوعة من الذهب األحمر عيار 18 قرياطاً أو من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً، وبكمية محدودة تقترص عىل 33 قطعة مصنوعة من 

بالتني 950.

األبعاد: 40 ملم عرضاً × 16 ملم ارتفاعاً.

عدد املكونات: 35.

البلّورات الصفريية

بلّورة صفريية مقببة عالية عىل الوجه األمامي، وبلّورية صفريية ُمحكمة عىل الوجه الخلف، وكالهام معالجة بطالء ضد االنعكاس عىل الوجهني.

الحزام واملشبك

بني أو أسود من جلد التمساح األمرييك ومحاك يدوياً، مبشبك له سن قوي من الذهب أو البالتني بالتناغم مع العلبة.

املواصفات التقنية
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LEGACY MACHINE 101 – FRIENDS

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

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

األبحاث والتطوير: غيوم تيڤنان، وروبن مارتينيز / إم يب آند إف

الرتوس: جان-فرانسوا موجون / كرونود
AMECAP / جرس ترس املوازنة: بنيامني سيغوند
ترس املوازنة: دومينيك لوبور / بريسشن إنجنرينغ

الصفائح والجسور: رودريغ باوم / داماتِك
حفر الحركة يدوياً: إيدي جاكيه وسيلڤني بيتكس / غليبتو

صقل مكونات الحركة يدوياً: جاك-أدريان روشا / يس-إل روشا 
تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتيه ، وإميانويل ميرت / إم يب آند إف

التشغيل داخل الدار: آالن لومارشان / إم يب آند إف
مراقبة الجودة: سرييل فاليه / إم يب آند إف

العلبة: فابيان شابات، وريكاردو بسكانت / يل آرتيزان بواتييه
املشبك: إيربا إس إيه

امليناءان: ماوريتسيو  سريڤيليريي / ناتيبيه
العقارب: بيري شيلييه، وإيزابيل شيلييه، وفيليكس سيليتا / فيدلر

الطبقات الزجاجية: مارتِن سِتتلر / سِتتلر
الحزام: أوليڤييه بيورنو / كامّي فورنيه

علبة التقديم: أوليڤييه بريتون / إيه يت إس ديڤلومبون
لوجيستيات اإلنتاج: ديڤيد المي، وإيزاِبل أورتيغا / إم يب آند إف

التسويق والعالقات العامة: شاري ياديغاروغلو، وڤريجيني ميالن، وجولييت دورو / إم يب آند إف
معرض M.A.D.: هريڤي إستييان / إم يب آند إف

املبيعات: لوي أندريه، وباتريشيا دوڤيالر، وفيليب أوغل / إم يب آند إف
Z+Z / التصميم الغرافييك: صمويل باسكري / إم يب آند إف، وأدريان شولتز، وجيل بوندايّاز

تصوير املنتج: مارتن ڤان دير إوند
تصوير الشخصيات: روغيز غوالي / فيديرال

موقع الويب: ستيفان باليه، وڤيكتور رودريغري / سومو إنرتأكتيڤ
النصوص: إيان سكيلريين / أندرذاديال

ألصدقاء املسؤولون عن "ليغايس ماشني 101"

www.mbandf.com
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"إم يب آند إف".. نشأتها كمخترب للمفاهيم
10 سنوات من النجاح، 11 حركة كاليرب، نجاحات ال تُحىص، إبداع ال 

تحّده حدود

تحتفل "إم يب آند إف" يف 2015 مبرور عرش سنوات منذ تأسيسها، ويا 
نوعه  من  األول  الساعاتية  املفاهيم  ملخترب  بالنسبة  مهم  ِعقد  من  له 
اإلبداع  من  سنوات   10 الفرتة:  تلك  شهدت  فقد  العامل،  مستوى  عىل 
الخصائص  تشكيل  أعادت  مميّزة  كاليرب  حركة   11 وابتكار  الطاغي، 
النظري،  منقطع  بإعجاب  التي حظيت  الزمن"  قياس  لـ"آالت  األساسية 
آند  يب  "إم  أصبحت  التي  ماشني"  "ليغايس  آالت  عن  الكشف  وكذلك 

إف" تشتهر بها.

استقال  الساعات،  ماركات  أفخم  إدارة  يف  قضاها  عاماً   15 بعد 
ماكسيميليان بوسري من منصب املدير العام لدار "هاري ونستون" عام 
2005 من أجل تأسيس "إم يب آند إف" )اختصار لعبارة: ماكسيميليان 
الفنية  للمفاهيم  مخترب  عن  عبارة  هي  والتي  وأصدقاؤه(،  بوسري 
والهندسية الدقيقة مكرّس حرصياً لتصميم وإنتاج كميات صغرية من 
بوسري  يبدعها  والتي  ومميّزة،  أصيلة  مفاهيم  تعكس  التي  الساعات 
بالتعاون مع املهنيني املوهوبني الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.

من  الزمن  قياس  آالت  أوىل  عن  إف"  آند  يب  "إم  كشفت   ،2007 ويف 
وثالثية  نحتية  بعلبة  امتازت  والتي   ،"1 إم  "إتش  اسم  تحت  إنتاجها، 
األبعاد اشتملت يف قلبها عىل محرّك جميل التصميم )أي: الحركة( مثّل 
معياراً آالت قياس الزمن الرفيعة التي ظهرت فيام بعد، وهي: "إتش إم 
2"، و"إتش إم 3"، و"إتش إم 4"، و"إتش إم 5"، و"إتش إم 6"، ثم "إتش 
إم إكس" – وكلها آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن وليست 

آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن.

ماشني"  "ليغايس  آالت  مجموعة  إف"  آند  يب  "إم  أطلقت   ،2011 ويف 
)مبفهوم  أكرث كالسيكيًة  بتصاميم  متتّعت  والتي  الدائرية،  الُعلب  ذات 
"إم يب آند إف"، ليس أكرث( ومثّلت احتفاًء بقمم االمتياز التي بلغتها 
آليات الساعات التي أبدعها عظامء املبدعني يف القرن التاسع عرش عرب 
إعادة تفسري الساعات املشتملة عىل آليات معّقدة التي أبدعها عباقرة 
صانعي الساعات يف املايض من أجل ابتكار أعامل فنية عرصية. وصدر 
عقب "إل إم 1" و"إل إم 2" التحفة "إل إم 101"، وهي أول آلة من 
الدار. وقد  بكاملها داخل  آند إف" تشتمل عىل حركة مطّورة  "إم يب 
تشتمل عىل  التي  ِبربتشوال"  ماشني  "ليغايس  إطالق  عام 2015  شهد 
التاريخ، دأبت "إم يب آند  آلية تقويم متكاملة بشكل تام. ومنذ ذلك 
الزمن  املبادلة بني إطالق موديالت جديدة من آالت قياس  إف" عىل 
التاريخية املستوحاة من املايض  "هورولوجيكال ماشني"، وتلك اآلالت 

"ليغايس ماشني". 

التي  الرفيعة  األوسمة  من  عدد  عىل  إف"  آند  يب  "إم  حصلت  وقد 
"إم يب  رحلة  غلبت عىل  التي  االبتكارية  الطبيعة  األضواء عىل  تسلط 

الحرص  املثال ال  اليوم، ومنها عىل سبيل  تأسيسها حتى  آند إف" منذ 
حصولها يف مسابقة Grand Prix d'Horlogerie de Genève )جائزة 
الجمهور  جائزة  عىل   2012 لعام  الفخمة(  للساعات  الكربى  جنيڤ 
عىل  وكذلك  الساعات(،  عّشاق  ِقبَل  من  عليها  التصويت  تم  )التي 
التحكيم  لجنة  أعضاء  عليها  صّوت  )التي  رجالية  ساعة  أفضل  جائزة 
 Grand مسابقة  ويف   ."1 رقم  ماشني  "ليغايس  تحفتها  عن  املحرتفني( 
Prix d'Horlogerie de Genève لعام 2010، كانت "إم يب آند إف" 
قد فازت بجائزة الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم عن تحفتها "إتش 
وليس آخراً، فازت "إم يب آند إف" يف 2015  إم 4 ثندربلوت". وأخرياً 
بجائزة "رِد دوت: الساعة األفضل عىل اإلطالق" – وهي الجائزة الكربى 

يف جوائز "رِد دوت" العاملية.
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محتويات املجلد

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

)بدقة منخفضة وعالية(
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