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عقب إطالقها آالت قياس الزمن "إل إم بربتشوال إيڨو"، و"إل إم سكوينشال 
كإصدار  مرة  قُّدمت ألول  )والتي  إيڨو"  إسكيبمنت  سبليت  إم  و"إل  إيڨو"، 
محدود مبناسبة الذكرى الخمسني لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة(؛ 
تقّدم "إم يب آند إف" اآلن إصدارين جديدين من ساعة "إيڨو"، لتثبت أن "إيڨو" 

قد أصبحت مجموعة بحد ذاتها.

قصة "إل إم سبليت إسكيبمنت"
مثل كل القصص الجيدة، يجدر بنا أن نبدأ من البداية. فقد نشأت فكرة إبداع 
"إل إم سبليت إسكيبمنت" يف العام 2015 مع آلة قياس الزمن "إل إم بربتشوال". 
وبتصميمها وابتكارها بواسطة صانع الساعات اإليرلندي الشاميل القدير ستيفن 
ماكدونيل؛ كان هناك معياران لتعقيدة التقويم الدائم هام: جعلها موثوقة 
االستخدام، وعرض ترس التوازن املعلّق السمة التصميمية املميزة إلبداعات "إم 
يب آند إف" يف مركز امليناء. لكن رسعان ما أدرك ماكدونيل أن هناك مشكلة هي: 
مل يكن هناك مكان لوضع امليزان )ضابط االنفالت(. فقد كان مفهوم التصميم 
مناسباً بالنسبة إىل آالت "ليغايس ماشني" السابقة؛ حيث كانت عجلة التوازن 
توجد يف مقدمة الساعة إىل جانب امليزان، إال أنه مع وجود مؤرش التقويم الدائم 
آللة "إل إم بربتشوال" األكرث تعقيداً، فإنه ببساطة مل يكن هناك متسع لكليهام 

)عجلة التوازن وامليزان(.

وباعتباره رجل الحلول املبتكرة، وجد ماكدونيل الفكرة العبقرية املتمثلة يف إبداع 
أطول محور ميزان يف العامل، ميكنه اجتياز مكونات الحركة بأكملها، تاركاً عجلة 
التوازن الكبرية مبفردها يف مقدمة الساعة، ليقوم بتحريك بقية أجزاء امليزان - 
املُثبّت )املرساة( وعجلة الهروب - يف الجانب املقابل من منظومة الحركة؛ عىل 

مسافة 12 مم تقريباً، ومن هنا جاء االسم "سبليت إسكيبمنت".

عندما كُشف عن آلة "إل إم بربتشوال"، كانت تتضمن الكثري من االبتكارات 
التي ميكن الحديث عنها، لدرجة أن ابتكار امليزان املنقسم مل ينتبه إليه الكثريون. 
ولذلك، قررت "إم يب آند إف" يف العام 2017 إبداع آلة قياس الزمن "إل إم 
ماكدونيل  فكرة  عىل  الضوء  لتسلط  إي(،  إس  إم  )إل  إسكيبمنت"  سبليت 
العبقرية. حيث آلية الحركة يدوية التعبئة التي تتألف من 298 مكوناً، تعمل 
بواسطة خزانني يوفران لها طاقة احتياطية تصل إىل 72 ساعة، وتتميز بنظام 
لتغيري التاريخ مضمون ورسيع وسهل االستخدام، مينع املستخدم من التسبب 

عن غري قصد بأي رضر أو تلف للحركة عند ضبط التاريخ.  
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تطورات "إيڨو"
قُّدمت اإلصدارات األوىل من "إل إم سبليت إسكيبمنت" داخل علبة "ليغايس 
ماشني" الكالسيكية من "إم يب آند إف"، لكن املجموعة اآلن تضم أيضاً علبة 

"إيڨو" املصّممة لنمط حياة أكرث نشاطاً.

ظهر تصميم هذه العلبة الجديدة ألول مرة يف العام 2020 متخذاً شكل ساعة 
"إل إم بربتشوال إيڨو"؛ حيث تتميز هذه العلبة مبقاومة للامء تصل إىل 80 
مرتاً، وتاج مثبّت لولبياً، وحزام مطاطي مدمج فيها، وتصميم من دون إطار. 
إال أن فكرة تصميم "إيڨو" تذهب أبعد من ذلك؛ حيث تأيت الحركة معلّقة 
داخل العلبة بفضل نظام امتصاص الصدمات أحادي الكتلة "فليكس رينغ"، 
األول من نوعه يف العامل، والذي يُخمد تأثري الصدمات الرأسية واألفقية والتي 

تسببها حوادث الحياة الحقيقية.

داخل  إىل  طريقها  "إيڨو"  علبة  إيڨو"، شقت  بربتشوال  إم  "إل  إصدار  بعد 
مجموعة "ليغايس ماشني"؛ وكان ذلك مؤخراً من خالل إبداع أحدث ضجة كبرية، 
عندما اتخذت شكل أول ساعة كرونوغراف عىل اإلطالق من "إم يب آند إف"؛ 
ساعة "إل إم سكوينشال إيڨو". ولكن قبل هذا وبشكل أضيق نطاقاً؛ ظهرت 
العلبة يف ساعة "إل إم سبليت إسكيبمنت إيڨو" بإصدار محدود من 10 قطع؛ 
والذي تم تقدميه من دون كبري دعاية مبناسبة اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

وإضافة إىل علبة "إيڨو"، تضمن إصدار "غولدن جوبييل" - اليوبيل الذهبي - 
ذلك تغيرياً أدى إىل تعديل جذري يف تصميم آلة "إل إم سبليت إسكيبمنت"، 
متثل يف تدوير اآللية بالكامل يف اتجاه عقارب الساعة مبقدار 30 درجة، مع 
وجود التاج عند موضع عالمة الساعة 4:30 بدالً من عالمة الساعة 2 – ما أدى 

إىل تغيري تناسق الساعة متاماً، ليمنحها هذا طابعاً جديداً كلياً.
 

إصدار جديد بلمسة جليدية منعشة
تكشف "إم يب آند إف" اآلن النقاب ليس عن إصدار واحد؛ بل عن إصدارين 
جديدين من آلة "إل إم إس إي إيڨو". أولهام يأيت مصنوعاً من التيتانيوم من 
الدرجة 5، مع صفيحة ارتكاز باللون األزرق الجليدي الهادئ املنعش، وميناء 
باللون الرمادي الداكن، وعدادات بتصميم مفتوح سيجعلك ترتجف ولكن ليس 

من الربد!

خاصية مميزة أخرى يف هذا اإلصدار، هي املعالجة الخاصة بالدرجات اللونية 
الداكنة عىل جانب الحركة، ما يخلق تبايناً بارزاً بني العجالت وبرمييل الطاقة 
املطليني بالروديوم والتفاصيل املصنوعة من الذهب الوردي – ما يعكس بشكل 
والتشطيبات  "إيڨو"  ملجموعة  املعارصة  النشطة  الطبيعة  بني  التباين  رمزي 
التقليدية للحركة، حيث إن "إم يب آند إف" واحدة من عدد قليل من العالمات 
امللتزمة بالحرفية الفنية، والتي تحافظ عىل تشطيب مكونات الحركة يدوياً 

بدقة، ما يجعل مشهد آلية الحركة آرساً بنفس مقدار امليناء.
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إصدار "بيڨريل هيلز"
سيتم  التي  املحدودة  اإلصدارات  من  سلسلة  من  األول  هو  الثاين  اإلصدار 
تخصيصها حرصياً ملعارض البيع "إم يب آند إف الب"؛ وهي صيغة جديدة للبيع 
بالتجزئة تعتمد عىل نجاح صاالت عرض "ماد غالريي" التابعة لعالمة "إم يب آند 
إف"، وتجمع بني ساعات "إم يب آند إف" وعدد محدود من قطع األعامل الفنية، 
ولكنها تالئم مساحات ليست كبرية مبا يكفي الحتضان صالة عرض "ماد غالريي" 
بكامل محتوياتها. ومن املفرتض أن يشهد هذا العام افتتاح معارض "إم يب آند 
إف الب" يف باريس وسنغافورة وبيڨريل هيلز؛ حيث تم تصميم هذا اإلصدار 

حرصياً للمعرض الواقع يف شارع "روديو درايڤ" يف لوس أنجيليس.

ويدير معرض "إم يب آند إف الب" يف بيڨريل هيلز؛ وكيُل تجزئة الساعات األمرييك 
الشهري رشكة "ويستايم"، والتي فضالً عن كونها رشيكاً لعالمة "إم يب آند إف" 
منذ بداية تأسيسها، كانت أيضاً من أوائل الرشكات التي تفتتح لديها أحد معارض 
البيع "إم يب آند إف الب". ويأيت هذا اإلصدار الجديد املؤلف من 25 قطعة 
بألوان رشكة "ويستايم"، وهام اللونان األزرق واألسود؛ حيث يأيت بصفيحة ارتكاز 
أّخاذة باللون األسود وميناء باللون األزرق املعدين وعدادات بتصميم مفتوح. 
وسيكون هو اإلصدار الوحيد الخاص مبعارض "إم يب آند إف الب" الذي سيُطرح 

هذا العام.
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املواصفات التقنية
إصدار التيتانيوم: علبة من التيتانيوم الدرجة 5، مع صفيحة ارتكاز باللون األزرق الهادئ )الباستيل( وموانئ باللون الرمادي الداكن.  -

إصدار "بيڨريل هيلز": إصدار محدود من 25 قطعة، بعلبة من التيتانيوم الدرجة 5، مع صفيحة ارتكاز باللون األسود وموانئ باللون   -
األزرق.

املحرك
حركة مطّورة لصالح "إم يب آند إف" بواسطة ستيفن ماكدونيل.

تتضمن الحركة خاصية امليزان املنقسم، مع عجلة ميزان معلّقة فوق امليناء، بينام يقع املثبّت أسفل الحركة.
تعبئة يدوية من خالل برميلني للزنربك الرئييس.

عجلة ميزان مصّممة خصيصاً يبلغ قطرها 14 مم، مع براغٍ تقليدية منظِّمة ميكن رؤيتها أعىل الحركة.
تشطيبات يدوية فاخرة لجميع مكونات الحركة، احرتاماً واحتفاء بنمط تشطيبات القرن التاسع عرش؛ زوايا شطب داخلية مصقولة تسلط الضوء 

عىل املهارة اليدوية؛ وحواف مصقولة؛ وموجات زخرفية بنمط جنيڤ؛ ونقوش يدوية.
"فليكس رينغ": ُمخّمد َحلَقي – عىل شكل حلقة – مثبّت بني العلبة ومنظومة الحركة، ما يوفر حامية من الصدمات عىل طول املحاور الرأسية 

والجانبية.
طالء مبادة "سوبر-لومينوڨا" فوق األرقام والعقارب.

تاج مثبّت لولبياً.
الطاقة االحتياطية: 72 ساعة

معدل تردد امليزان: 2.5 هرتز/ 18,000 ذبذبة يف الساعة
عدد املكونات: 298 

عدد الجواهر: 35 

الوظائف واملؤرشات:
مؤرشات للساعات والدقائق والتاريخ والطاقة االحتياطية.

زر ضاغط بجوار ميناء التاريخ، يُستخدم للضبط الرسيع للتاريخ.

العلبة:
املادة: التيتانيوم الدرجة 5

األبعاد: 44 × 17.5 مم
عدد املكونات: 52

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

البلورات السافريية:
بلورتان سافرييتان؛ إحداهام عىل الوجه األمامي للعلبة واألخرى عىل الغطاء الخلفي الشفاف، معالجتان بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الجهتني.

الحزام واملشبك: 
حزام مطاطي مدمج مع مشبك قابل للطي من التيتانيوم.
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املواصفات التقنية
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 و"إم يب آند إف"

األبحاث والتطوير: توماس لورنزاتو، وجوي ميزريه، ومائيل مونديل، وبيري-ألكسندر غاميه / "إم يب آند إف"

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

2B8 / ترس التوازن: أندرياس كريت / "بريسيجن إنجنريينغ"، وبنجامان سينيو/ "أميكاب"، ومارك بوليس
خزّان الطاقة: ستيفان شواب / "شواب-فيلر"، و"سويس مانيوفكترشينغ"

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

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

املعالجة بتقنيتّي "يب ڤي دي"/"يس ڨي دي": بيري-ألبري ستاينامن / "بوزيتيڤ كوتنغ"
العلبة ومكونات الحركة: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو، وستيفاين كارڨالو، وفابيان راماتسينا / "إم يب آند إف"

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتري، وإميانويل ميرت، وهرني بورتيبوف، وماتيو لوكولرت / "إم يب آند إف"
خدمة ما بعد البيع: توما أمبرييت / "إم يب آند إف"

مراقبة الجودة: سرييل فاليه وجينيفري لونغبيز / "إم يب آند إف"
زخرفة العلبة: ساندرا لومبري / "بريبويل"، وجوزيبي دي ستيفانو/ "إس يت جي كرييشن"

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 السافريية: "ستيتلر"

معالجة البلورات السافريية بالطالء املضاد لالنعكاس: أنتوين شواب / "إيكونورم"
BIWIالحزام: تريي رونيون / "ڨالينس"، و

علبة التقديم: أوليڤييه بريتون / "سواسانت إيه أونز"
اللوجيستيات واإلنتاج: داڤيد المي، وآشيل موسييه، وفاين بوتييه، وهدى فريود، وميالين آتيد / "إم يب آند إف"

التسويق والعالقات العامة: شاري ياديغاروغلو، وڨانيسا أندريه، وأرنو ليجريه، وبول غاي / "إم يب آند إف"
صاالت عرض "ماد غالريي": هريڤي إستيني / "إم يب آند إف"

املبيعات: تيبو ڨريدونكت، وڨريجيني مارشون، وسيدريك روسيل، وجان-مارك بوري، وأوغستني كيڨوت / "إم يب آند إف"
تصميم الغرافيك: سيدوين بايز / "إم يب آند إف"

صور املنتج )الساعة(: مارتن ڨان دير إندي، ولوران-إكزاڨييه موالن
صور الشخصيات: ريجيس غوالي / "فيديرال"
املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / "إيدياتيڤ"

املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو / "ماد لوكس"، ومانويل كارابيتسيس ودومينيك النغ / "بروسيك ميديا"
النصوص: صويف فوريل / "ورلدمتبس"
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LM Split Escapement EVO

قصة "إل إم سبليت إسكيبمنت"

تطورات "إيڨو"

إصدار جديد بلمسة جليدية منعشة

إصدار "بيڨريل هيلز" 

املواصفات التقنية

سبليت  ماشني  "ليغايس  عن  املسؤولون  "األصدقاء" 
إسكيبمنت إيڨو"

“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، إيه،  إس  إف  آند  يب  إم 

CH-1204جنيڤ، سويرسا
هاتف 41.22.508.10.38+

"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، أعادت 
تشكيل 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، 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(. و"إم يب آند 
إف" هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة، مخصص حرصياً 
الثورية، والتي  لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من الساعات ذات املفاهيم 
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"(.

ويف العام 2011، أطلقت "إم يب آند إف" مجموعة آالت قياس الزمن "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  "إل إم 101"، وهي أول آلة لقياس الزمن 
من "إم يب آند إف" تتضمن 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 
أنواع أخرى من  خارجية؛ فإن "اإلبداعات املشرتكة" ليست ساعات يد وإمنا 
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 آند إف ماد غالريي" 
 ،MECHANICAL ART DEVICES ماد - هي اختصار لعبارة – M.A.D(
أي آالت الفن امليكانييك( يف جنيڤ، والتي تبعتها الحقاً ثالث صاالت عرض "ماد 

غالريي" يف كل من تايبيه، وديب، وهونغ كونغ.
 

تذكرنا  والتي  العالمة،  التي حصلت عليها  املتميزة  الجوائز  وهناك عدد من 
بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم يب آند إف" منذ تأسيسها حتى اليوم. 
منها عىل سبيل املثال ال الحرص، الحصول عىل ما ال يقل عن 7 من جوائز مسابقة 
"جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات" الشهرية. ففي العام 2021، حصلت "إم 
يب آند إف" عىل جائزتني: إحداهام عن ساعة "إل إم إكس" يف فئة "أفضل ساعة 
رجالية معقدة"، واألخرى عن ساعة "إل إم إس إي إيدي جاكيه – أراوند ذا ورلد 
إن إيتي دايز" يف فئة "أفضل ساعة ثرية بالحرف الفنية". ويف العام 2019 ذهبت 
جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" إىل ساعة "إل إم فالينغ يت"، ويف العام 2016، 
فازت ساعة "إل إم بربتشوال" بـ"جائزة أفضل ساعة تقويم"، ويف العام 2012 
فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني رقم 1" بكل من "جائزة الجمهور" 
)التي تم التصويت عليها من ِقبَل عّشاق 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".

محتويات املجلد

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

املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
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