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Serenity
ً مترا42,33
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خالل

ال���دورة األخي���رة لمع���رض موناك���و الدول���ي لليخ���وت ،كش���فت
 Mondomarineع���ن يخته���ا اآلل���ي الفري���د ف���ي ش���كله ومحتواه
 Serenityالذي صنعته ضمن تش���كيلة  ،SF 40 Lineوس���لمته إلى
مالكه قبل انتهاء العام الماضي .2015
إنه مش���روع باهر نصف مزاح تولت هندس���ته Mondomarine
 ،Engineeringفي حين أن األقسام الخارجية والتصميم من إبداع
 .Luca Vallebonaوكان الديك���ور الداخل���ي بلمس���ات المصمم���ة
( Fatima Almaidanمن  – SFL Designمركزها دبي).
ً
مترا وعرضه  8,80أمتار .وقد
ط���ول هذا اليخت المتط���ور 42,33
صنع البدن والبنية الفوقية من األلمنيوم .وتزيد س���رعته القصوى
على  17,5عقدة في الساعة.

هذا ما فعلته
المصممة فاطمة

وال ننس���ى أن���ه أول وح���دة تصنع م���ن  ،SF Lineالفكرة الجديدة
ً
تماما ،مع تصور جديد لألحجام
التي تركز على وضع تصميم متوازن
الداخلية والخارجية وطريقة توزيعها .وفي صلب هذه الخيارات هناك

الميدان بـ Serenity

مع األقس���ام األخرى حت���ى تم التوصل إلى دفق من االس���تمرارية
الجمالي���ة ،والعمالني���ة ،حيث ال تصطدم العي���ن ً
أبدا بأي ميزة طاغية

وتخلب األلباب!

العناصر األنيقة.

لتغير قواعد اللعبة
ّ
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المساحات وانسيابيتها والتوازن اإلجمالي ضمن الطلة الخارجية.
ً
وأيضا بعالقته
كل قس���م من اليخت تم إعداده بصورة منفردة،

ً
بدال من ذلك منجذبة نحو مزيج منسجم متوازن من
لوحدها ،بل إنها
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إنه أول وحدة من
 SF Lineالرؤية
الجديدة التي نفذتها
 Mondomarineمركزة
على مفهوم جديد
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للداخل والخارج

أم���ا الخط���وط الخارجي���ة والداخلي���ة الممي���زة
ً
إحساس���ا بالفخام���ة ال ينتهي ،وال يتأثر
فإنها تولد
بالموضة ،إذ أنه يركز على االستمتاع بكل ما يحيط
بك ،وإعادة استكشاف روح السفر والمغامرة وحرية
االختيار من دون أي تفاخر.
يض���م ه���ذا اليخت أرب���ع كبائن للضي���وف على
الطبق���ة الس���فلية ل���كل واح���دة حمامه���ا الخ���اص،
إضاف���ة إلى كابين���ة المالك على الطبق���ة العلوية
(مت���ن المالك) وذل���ك بمقاييس وتقس���يمات غير
عادي���ة .وقد تم منح عناية خاصة لوضع وخصوصية
ً
مختلفا وعلى
كابين���ة المالك حت���ى جاء تصميمه���ا
مستويين بالمناصفة .ولكل نصف داللته الخاصة:
القس���م العل���وي «منغم���س» بمحيطه م���ع نظرة
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:Luca Vallebona
الحرية هي جوهر هذا اليخت
ً
تغي���را
أقس���ام  SF40ه���ي س���ره .مقدم���ة اليخ���ت تش���كل
ً
مس���تمرا للمس���تويات ،بطريق���ة طولي���ة ومس���تعرضة.
أنصاف الطبقات ،المستويات المقسومة لكابينة المالك،
مم���رات الطاق���م والضي���وف ،تمثل كلها االبت���كار والتجديد

في تصميم .SF40

الفك���رة الرئيس���ية ته���دف للوص���ول إلى كابين���ة جذابة

للمال���ك لناحية القياس���ات والقدرة على وضع المواصفات
والمش���اهد البانورامي���ة المرتبط���ة كله���ا بخصوصية تامة.
النقطة األخيرة طلب أساسي لزبائن الشرق األوسط.

في العادة نجد الكابينة األساس���ية في مقدمة الطبقة
ً
ً
كبيرا عل���ى بقية تصميم اليخت
تأثيرا
الرئيس���ية وه���ذا يولد
وبالتالي على الخطوط الخارجية.

ً
ً
مختلفا وأن
ش���يئا
أعتق���د أن���ه يتوج���ب علينا أن نصم���م

نعطي فرصة للتغيير.
لقد ّ
فكرت في عناصر كالسيكية وفي األقسام البحرية
القديمة ورس���مت العديد من األش���كال الخارجية .وجاء يوم
عث���رت في���ه على الطلة المناس���بة .ال أدري ما إذا كان هناك
إله���ام خ���اص .تأتي الخطوط عادة من دون س���يطرة واعية.
كما أن تحريك خط واحد أو تغييره يعطيك اإلحساس نفسه
بت���وازن المركب ،في الداخل والخ���ارج ً
معا .وهذا ما حصل.
لقد كان هناك شيء ما يشبه رفض ما هو غير ضروري .كل
ً
مضبوطا بطريقة واقعية ،بل شديدة
شيء يجب أن يكون

ً
كثيرا.
في
إذا أردنا .هذا هو طابع جزيرتي س���ردينيا الذي أثر ّ

أنا متأكدة أنني ال أعرف كيفية تحديد هذا الشعور.

لقد كان لي الش���رف أن أستكشف طريقة مختلفة في
ً
مترا وفي بنائه في الوقت
تخي���ل تصميم ليخت بطول 40

نفس���ه Serenity .هو واحد فقط من مئات الطرق الممكنة

للتكلم عن المساحات وعن الحلول الداخلية والخارجية ،وإذا
بانورامية مكش���وفة للمقدمة وللمساحة السفلية
األكثر خصوصية وحميمية .إضافة إلى ضوء يأتي
من األعل���ى والجانبين حتى تصبح مس���احة مثالية
لالسترخاء.
ه���ذا التصمي���م غير المع���روف مختل���ف تماماً
عم���ا اعتاد عليه المصممون كقواعد أساس���ية في
عملهم .ولهذا الس���بب فإن الخطوط الخارجية هي
العنص���ر الوحي���د ال���ذي يمي���ز غالبي���ة المراكب عن
الصقل النهائي لجناح المالك اس���تدعى اعتماد
 Veneerخ���اص لماع من خش���ب الورد ،على البنى
العمودية والمفروش���ات المصنوع���ة بمواصفات
خاص���ة .هذا إضاف���ة إلى رخ���ام  Calcattaاألبيض

ً
مترا .الحرية هي جوهر هذا اليخت ،وبموازاة ذلك ،هي لب
كل مركب.

ولقد جرى إنجاز األقس���ام الداخلية بالتنسيق مع فاطمة
ً
وارتباطا كبيرين.
الميدان من  .SFL Designلقد وجدنا توازنا
ً
نظيفا للغاية مع بعض العناصر الس���تحضار
كل ش���يء كان

األصل الش���رق أوس���طي للمال���ك .أعتقد أنن���ا قمنا بعمل
جيد بمزج الماركات واألناقة اإليطالية مع الذوق الش���رقي/

العالمي المعاصر .وبش���كل عام فإن كل األقسام الداخلية

لليخ���ت رك���زت على الج���و العائلي ،بمواصف���ات موضوعة
ً
مفيدا
بالكام���ل ،م���ع ذوق واهتم���ام متميزي���ن ك���ي يك���ون
ً
وعمليا .هناك عناصر قليلة فقط خرقت هدوء الداخل.
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بعضها.

تحدثنا عن كابينة المالك فإن لكل مالك رؤيته في مس���احة
ً
ً
مربعا من دون قواطع لطول يزيد على 11
مت���را
قدره���ا 45
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المساحة الخارجية
الخلفية على
المتن العلوي.

غرفة الجلوس في متن المالك العلوي
جرى تصميمها كصالة سينما.

ال���ذي يحيط ب���ه إطار من ال���ـ  .Portoroهذه المواد

كل محي���ط الصالون .كم���ا أن اعتماد جل���ود بلونين

تؤمن اللون الفاتح واألناقة البسيطة لمساحة جناح

ال���ـ  Off-Whiteوالـ  Brick-Redفي المفروش���ات
ً
ً
خاصا ببيئة هادئة وعازلة
إحساس���ا
الرئيس���ية يؤمن

أي عيب فيها.

لألصوات.

المالك مما يجعلها مساحة عصرية الطابع من دون
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وقد أعادت المصممة السيدة فاطمة الميدان

واألمر نفس���ه ينطبق على غرفة الجلوس في

تطبي���ق ه���ذه الطريقة بت���وازن تام ،ف���ي الصالون

مت���ن المال���ك العلوي التي ج���رى تصميمها كصالة

الرئيس���ي الذي تطغ���ى عليه المس���احات البيضاء

س���ينما .فإضافة إل���ى الصور الس���ينمائية الكبيرة

الالمعة والس���قف الجلدي األبي���ض ،فجاء التوازن
ً
ً
محسوبا مع «روح» خشب الورد الدافئ.
دقيقا

المطبوع���ة عل���ى الس���تائر ،ج���رى اس���تخدام مواد
دافئ���ة رقيق���ة ال انعكاس���ات له���ا .وهن���ا دليل آخر

وبتأثير من هذه المصممة ذات األصل الش���رق

عل���ى كيفية نجاح الحوض في امتصاص األصوات

أوسطي تم خلق فكرة مهيمنة متكررة رمزية عززت

م���ن المفروش���ات إلتاح���ة الفرص���ة للضيوف كي

العارض���ة المرتك���زة الكبيرة من خش���ب ال���ورد في

يستمتعوا بمشاهدة األفالم السينمائية.

Serenity

وق���د أدخلت المصممة أش���كال ديكور إضافية
إل���ى كبائن الضيوف األربع وخاص���ة في حماماتها
الملحقة بها ،والت���ي تتميز بالـ  Onyxالملون الذي
يعطي الكبائن اإلحساس والتناغم نفسه.
ويجدر بالذكر أن Cantieri Navali Campanella
ب���دأت العام  1915ببناء المراكب في ما بات يعرف
الي���وم ب���ـ  Mondomarine Shipyardال���ذي تبلغ
مساحته  35ألف متر مربع.
ومنذ تأسيس الحوض عرف كمركز لبناء المراكب
ً
واستنادا لتراث الحوض العريق
والسفن وتصليحها.
فقد جرى إطالق الماركة التجارية Mondomarine
ً
يخوت���ا بمواصفات خاصة من األلمنيوم
كي تصنع

ً
مترا .ومنذ عامين،
والف���والذ يزيد طولها عل���ى 40
قام السيدان  Falciaiو  – Zambriniاللذان يرغبان
في دعم فرادة كل تصميم لهذه الماركة – بشرائها
مع منشآت الصنع.
وف���ي حين جرى نقل المهام التجارية وش���ؤون
التس���ويق إل���ى الموقع الفخم ف���ي موناكو ،فقد
عمد المال���كان لتعزيز أحواض  Savonaحتى تصبح
أكثر حداثة وحيوية.
وقد جاء االحتفال بمرور مئة عام على تأس���يس
الحوض ،هذا العام ،مناس���بة إلعادة إطالق هويته
الخاصة .هذه الهوية الجديدة تس���تند إلى األعمدة
العريقة نفسها لـ  Mondomarineوأهمها الصنع
بمواصف���ات خاص���ة ،العناية المتزايدة باألس���واق
الدولية ،ضمان الجودة اإليطالية.
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الصالون الرئيسي
تطغى عليه
المساحات البيضاء
الالمعة والسقف
الجلدي األبيض،
ً
دقيقا
ليجيء التوازن
ً
محسوبا مع «روح»
خشب الورد الدافئ.
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كابينة المالك على الطبقة العلوية تتميز
بمقاييس وتقسيمات غير عادية جعلت
ً
مختلفا وعلى مستويين .القسم
تصميمها
العلوي «منغمس» بمحيطه مع نظرة
بانورامية مكشوفة للمقدمة وللمساحة
السفلية األكثر خصوصية وحميمية.

وف���ي الس���نوات المقبل���ة سيش���هد الحوض
ً
أحداثا مهمة منها:
• في العام الجاري  2016س���يتم تس���ليم الس���وبر
يخ���ت ( M50ق���ام بتصميم���ه (& Hot Lab Yacht
 ،Designو ( M60 Sتصميم ،)Luca Dini Design
ً
مترا ،وكل
وأول يخ���ت يصنع���ه الحوض بط���ول 60
هذه المشاريع تصنع من األلمنيوم بالكامل .وهذه
ميزة من مزايا مشاريع الحوض.
• ف���ي ربي���ع الع���ام  2017س���يتم تس���ليم M40
( Explorerال���ذي تولى تصميم���ه (– Hydro Tec
 Sergio Cutoloوكذل���ك ( M54المصم���م Luca
 )Dini Designواالثنان هيكلهما من الفوالذ.
وم���ن المعل���وم أن  Mondomarineتملك���ت
ف���ي أيار/مايو الماض���ي  Cantieri di Pisaالماركة
التاريخية في صناعة اليخوت اإليطالية المش���هورة
بالجودة الرفيعة.
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إحدى كبائن الضيوف.
أسفل :أحد الحمامات
التابعة للكبائن.

في أيار الماضي تملكت
 Mondomarineالماركة التاريخية
البحرية .Cantieri di Pisa

وق���د ش���ملت الملكي���ة كذل���ك المس���تودعات
المهندس البحري Mondomarine Engineering
التصميم الخارجي

Luca Vallebona – SFL Design

التصميم الداخلي

(SFL Design) – Fatima Almaidan

مادة صنع الهيكل

Light Alloy

أنها اس���توعبت كل األيدي العاملة التي كانت في
ً
شخصا.
الحوض وعددها 33
وم���ع

انتق���ال

الملكي���ة،

فق���د

تابع���ت

الطول اإلجمالي  42,33متراً ( 138,84قدماً )

 Mondomarineتصميم وهندسة وصنع المراكب

العرض  8,80أمتار ( 28,10قدماً )

ف���ي موقع اإلنتاج الكائن ف���ي Savona Cantieri

الغاطس  2,20متر ( 7,20أقدام)

 ،Navali Campanellaمقدم���ة دورة إنت���اج كاملة
ً
ً
مرورا
بدءا بقطع ألواح الهيكل حتى تدشين المركب

المحركان

2xMTU 12 V 2000 M94

الطاقة القصوى

2x1432 kw 2x1919 hp @ 2450 rpm

مدى اإلبحار بسرعة  12عقدة  4500ميل بحري
The World of Yachts & Boats
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والمنشآت والمراكب الستة التي يتم إنجازها .كما

السرعة القصوى

 17,5عقدة

سرعة اإلبحار العادية

 16,5عقدة

التصنيف RINA + Hull. Mach, YCH Unrestricted Navigation
الوزن حوالي GT 496
الموقع اإللكتروني www.mondomarine.mc
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

بكل المراحل المعروفة.
لقد صنعت الش���ركة حتى اليوم  62وحدة ،هذا
ً
س���ابقا
إضاف���ة إل���ى العدد ال���ذي كانت قد صنعته
 .Cantieri Navali Campanellaوخالل السنوات
التس���ع الماضية تمكنت  Mondomarineمن بيع
ً
ً
مترا ،تس���عة منها أطول
يختا طولها أكثر من 40
21
ً
مترا] .
من 50

