LÜRSSEN – TIS 111M

 الخارقTIS

 بالذهبLürssen طرزته
ّ
حتى ال يعاكسه أي يخت
ً .. أو منتجع أو قصر
!أبدا
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وصفتـه  Lürssenبقولهـا« :إنـه يخـت يدعـوك ألن
تتوقع ما ال يمكن توقعه!»
وأوضحت« :شـكله الخارجي القوي الواثق من نفسـه ،يتيح
للضيـوف أن يبحـروا نحـو كل زوايا األرض براحة وسلامة ،وذلك

المدهشـة :السـلم الرخامـي االنسـيابي األنيـق مزيـن بالفوالذ

الداخلية الرائعة التي تشكل مفاجأة لكل من يدخل إليها».

ً
ً
فـردا وقـد خصـص لهم
أوال أن طاقمـه 38
ويكفـي أن نذكـر

 20كابينة  ..فقط!

النظرة األولى التي تفاجئ الضيوف وتكشـف لهم فخامة هذا
اليخت الراقي ،بكل جوانبه.
فوق الردهة المذكورة ،نشاهد الشرفات المعلقة للطبقات

ً
متـرا الـذي
هـذا هـو  TISاألنيـق المتـوازن البالـغ طولـه 111

صنعتـه العـام الحالـي  2019ملتزمة بتصنيـف  .PYCوقد تولى

بأربعـة أضعافـه .وهنـاك «قوقعـة» المصعـد المسـتوحاة مـن

تصميمه الداخلي والخارجي .Winch Design

( Le Bristolباريـس) والمـزودة بصوفـا فـي الداخل لتكمل هذه

ً
يختـــا بهـــذا االتســـاع
الموزونـــة بدقـــة أتاحـــت لـــه أن يكـــون
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ً
قيراطـا .وهـذه هـي
المصقـول مـع درابزيـن مـن الذهـب 23,8

ً
ً
ً
مدهشـا للسـقف المرتفـع
بصريـا
تأثيـرا
العلويـة التـي تحـدث

نس ــبه الدقيق ــة وتكويرات ــه االنس ــيابية وخطوط ــه الطويل ــة

المساحة.
باتجـاه الخلـف ،نجـد أن الردهـة تفتـح نحـو المكتـب الرسـمي
وغرفة الطعام.

والرشـــاقة.
منـذ البدايـة ،كان التوجيـه األساسـي للبنـاء هـو طلـب
صنـع يخـت مضـيء منعـش مفتـوح مع لمسـة كالسـيكية .رخام
 Calcatta Vogliجـرى اسـتخدامه فـي سـائر األرجـاء فـي حيـن
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ً
قيراطا.
تطعيم األسقف بلمسات من الذهب 23,8

عند منتصف الطبقة الرئيسية ،نجد ردهة المدخل الرسمي

بفضـل هيكلـه المصنف  .Ice-Classedهذا مع إخفائه أقسـامه

ّ
السلم الرئيسي
قطعة فنية خالبة
زادها الذهب
فخامة وأبهة.

ً
يدويـا بلـون «الكريـم» مـع
أن الجـدران واألسـقف جـرى طالؤهـا

وإلـى الجانـب األيسـر هنـاك طاولـة للطعـام بمواصفـات

ً
ضيفـا بـكل يسـر .هـذه المسـاحة مصممـة
خاصـة تتسـع لــ 16
كـي تقـوم بمهمتين وتتحـول إلى غرفة لمجلس اإلدارة .خشـب
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ما هي المفاجأة التي
تنتظر من يصعد إلى
الطبقة العلوية بالذات؟
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جناح المالك الواسع

ً
ونقاطا للشحن ،كما أن
الطاولة المطعم يخبئ مقابس كهربائية

منتجع صحي صغير

اللوحة الكبيرة تختفي عند الطلب لتكشف عن شاشة تلفزيونية

يغري باللجوء إليه
ً
ً
نهارا
ليال
صالون المالك ال يقل فخامة
عن الصالون األساسي.
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تستخدم عند المشاركة في المؤتمرات عن بعد.
ونحـو اليميـن ،هنـاك مكتـب رسـمي ومركز للجلـوس يمكن
فتحـه ليشـكل مسـاحة موحـدة كبيـرة للمؤتمـرات .كما أنـه يمكن
إقفـال كل غرفـة لوحدهـا لتأميـن الخصوصيـة .والصالـون بـدوره
ذو طابـع كالسـيكي منعـش .وينـزل إليـه سـلمان مزخرفـان.
وهـو مـزود بأرضيـة مـن خشـب السـنديان الغامـق (Palais de

صالون الطبقة
الرئيسية.

 )Versaillesمـع لمسـات باللـون األزرق والكريـم الدافـئ ممـا
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ً
ً
ً
راقيـا .أمـا المفروشـات التقليديـة المكورة
رسـميا
طابعـا
يمنحـه

السـجاد مـن الحريـر األزرق والكريـم الناعـم ،مسـتوحى

فهـي مـن عهـد لويـس الرابـع عشـر إلـى لويـس الثامـن عشـر.

مـن تصميـم األوراق للسلالم ومـن الــ Parisian Archives

وهنـاك الكثير من الخشـب المزخرف داخل أخشـاب الماهوغاني

الكالسيكية ،لتشكل هوية الغرفة لناحية اللون واألناقة.

مع تفاصيل مذهبة.
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فـوق السلالم هنـاك صالـون المالـك الـذي ال يقـل فخامـة
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طبقات اليخت تتبارى في
الجمال والراحة والعمالنية
والمرونة والخدمات العصرية
theworldofyachts.com
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سينما  Art Decoالدافئة تقع
في منتصف الطبقة السفلية.

عن الصالون األساسـي ولكنه أكثر رسـمية .مفروشاته الناعمة،
تتـراوح ألوانهـا بيـن الكريـم إلـى األبيـض إلـى األخضـر الفاتـح.
وهـو مـزدان بالعديـد مـن القطـع الفنيـة الجميلـة المتصلـة
ببعضهـا بواسـطة Silk de Gournay Artwork of Parisian
 Monumentsويتدلـى مـن قبـة السـقف الجلديـة شـمعدان

مرحبة تغري باللجوء إليها سواء في النهار
الكابينة تشكل مساحة ّ

أو الليل ،بمسـاعدة المنور الكبير الموجود فوق السـرير .وخالل

زجاجي جميل.

النهـار يتيـح هـذا المنـور للشـمس والسـماء أن تدخلا الكابينـة.

شـتوية مـزود بأبـواب زجاجية .طاولـة الطعام الكبيـرة المصنوعة

بزاويتين خارجيتين مع طاوالت وصوفات بمواصفات خاصة.

مـن الماهوغانـي تتوسـط المسـاحة المخصصـة لتنـاول طعـام
 .Alfrescoوهنـاك بـار كبيـر مـع كراسـيه الخاصـة إضافـة إلـى

تمثـل منطقـة جغرافيـة فريـدة .علـى الطبقة السـفلية يمكن أن

مساحات للجلوس فيها كراس ومقاعد وصوفا.

نسـتحضر  Provence and China Seasفـي الكابينـة المنفـردة

ً
صالونا للعنايـة بالجمال
جنـاح علـى أي يخـت مماثـل .فهو يضـم

أو المزدوجة .وبقية الكبائن ذات تشكيل مزدوج مع خيار لصوفا/
سرير.

الرائعة ،متنوعة

والشـعر وغرفـة للمسـاج وحماميـن (لـه ولهـا) وغرفتيـن للثيـاب

كل كابينـة تتمتـع بتطابـق كبيـر بيـن كل محتوياتهـا لناحيـة

وشـرفتين وكابينـة بعـرض اليخـت تؤمـن رؤيـة  180درجـة فـوق

االلتـزام بالفكـرة المتكـررة ،حتـى فـي أدق التفاصيـل التـي تربط

الهوية والديكور

المقدمة.

بين المساحات.

والتمثيل الجغرافي
12

ً
بعدا آخر للمشـاهدة .إلى األمام تيراس خاص مزود
وهـذا يوفـر
وقد زود هذا اليخت بثماني كبائن للضيوف كل واحدة منها

في مقدمة هذه الطبقة نجد جناح المالك الذي ال يشبه أي
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ً
إحساسـا بالـدفء .ألـوان السـرير والوسـائد
العثمانيـة – تعطـي

المتنوعـة تتـراوح بيـن تموجات األبيض واألخضـر والزهري .هذه

خلـف الصالـون هنـاك متـن خلفـي كبيـر شـبيه بجـو حديقـة

كبائن الضيوف

الثمينـة .المفروشـات المسـتخدمة – ومـن ضمنهـا الصوفـا

هـذه الكابينـة تمتـاز بديكـور هـادئ دافـئ ،تعكسـه األلـوان
المستخدمة ،مثل الكريم واألخضر .ويلفت فيها وجود المعادن

أمـا  Provenceفهـي مضيئـة ومرحـة .ورق الجـدران مـن
الحرير األصفر الناعم يحمل رمز النحل.
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ً
مترا حافلة بكل ما يدهش
111
الحواس ويحفز على استكشاف كل
ما على الكرة األرضية
نيويـورك رفعـت الـ  Art Decoإلى مسـتوى أعلى ملتقطة
أكثـر التفاصيـل أناقة من تلك المرحلة .الحجر بلون البيج وخشـب
الـورد المصقـول الالمع إيمـاءة للــ  Chrysler Towerوتفاصيل
ً
طابعـا ال يمكـن أن
بشـكل المروحـة  ...تجتمـع كلهـا كـي تخلـق

تخطئه العين ً
أبدا.

مراكـش لهـا طابـع جـدي مـع تفاصيـل ومفروشـات باللـون
الزهـري الغامـق تشـكل طبقـة مـن عـرق اللؤلـؤ .الطاولتـان
الجانبيتان معدنيتان ومصنوعتان بمواصفات خاصة إضافة إلى
السرير النهاري الموجود إلى جانب النافذة.

ً
جغرافيـا
كمـا أن المنصـة الشـاطئية والــ  Spaمرتبطتـان

بواسـطة ديكـور  .Capriالمنصـة تشـكل مسـاحة انتقـال بيـن

ً
إحساسـا
الداخـل والخـارج .ألـواح الصنوبـر تعطـي المنطقـة

باإلضـاءة .وهنـاك بـار كبيـر مـزود بمقاعـد خاصـة وطاولـة طعـام
غرفة الشاي مستوحاة من
.Parisien Laduree

وصوفـات .األرضيـات المصنوعـة مـن خشـب التيـك تغطـي
المساحات الفاصلة بين الداخل والخارج.

 China Seasتحـوي تشـكيلة مـن األلـوان الخضـراء الناعمـة.

ً
يدويـا ،واألشـرطة والمصابيـح المصنوعـة بمواصفـات خاصـة،

وتأخـذ لنـدن طابعهـا مـن  Claridgesمـع ديكـور بريطانـي مـن

الجـدران مغطـاة بالــ  ،Canvasالطـاوالت مـن خشـب البامبـو.

والرخام المالئم المستخدم في الطاولتين الجانبيتين والحمام.

الماهوغاني واألخشـاب المزخرفة .اللون الرمز هنا هو األبيض

ً
أيضا مما يعكس الروح الشرقية.
حوافي الستائر من البامبو
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وعبـر بـاب جانبـي إلـى اليميـن ،هنـاك سـونا وشلال ثلـج

وعلـى الطبقـة الرئيسـية هنـاك لنـدن وباريـس ونيويـورك

ً
جهـدا فـي
كمـا أن  Russian Dachaو  Tuscanyلـم توفـرا

ومراكـش .كابينتـان منهـا فيهمـا صوفا/سـرير ومقعـد كبيـر

األسـرة المشـغولة
نقـل شـاغليها إلـى الجو المطلوب ،برؤوس
ّ

وكراسـي وطاولـة جانبيـة .وكابينتـان أخريـان فيهما كـراس كبيرة.

theworldofyachts.com

واألزرق .الحمام الجميل من الرخام األزرق.

علـى متـن بـرج القيـادة .نجـد أن الــ  Spaيركـز علـى أشـجار
الحمضيـات .وهنـا نجـد غرفـة االسـترخاء  Lemon Groveحيـث

 Parisيعـود جوهـا إلـى عصـر قديم مـع رمـوز Fleur-de-lis
إضافة إلى  Toile de Jouyفي األقمشة.

ودوش ،ومن ثم منصة سباحة قابلة للطي.

أشـجار الليمـون الحجريـة تتسـلق الجـدران .وهنـاك Hammam
وصالـون للشـعر وغرفـة للمسـاج مـع جـدران مطليـة برمـز
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القاعة المؤدية إلى
المنصة الشاطئية.

 Capriوحمـام نهـاري أرضيتـه مـن الموزاييـك ومعـدات Honey

المنصة الشاطئية والـ Spa
ً
جغرافيا بواسطة
مرتبطتان
ديكور .Capri
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ً
يدويـا إلعطـاء طابـع ناعم
 .Onyxاألرضيـات الحجريـة تـم رصفهـا

بالعراقـة.
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خلـف الــ  Spaنجـد مركـز التمارين الرياضية العصري الواسـع

ً
أساسـا
الكامـل التجهيـز ،المـزود بأربـع شـجرات ليمـون مخصصة
للجلـوس واالسـترخاء ولذلـك فهـي مـزودة بأسـرة شمسـية
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الصانعLürssen – 2019 :
التصميم الداخليWinch Design :
التصميم الخارجيWinch Design :
ً
ً
قدما وإنشان)
مترا (364
الطول اإلجمالي111 :
ً
ً
قدما و  6إنشات)
مترا (315
طول خط المياه96,20 :
ً
ً
قدما و  8إنشات)
مترا (13
العرض اإلجمالي18,40 :
ً
قدما و  8إنشات)
الغاطس 4,20 :أمتار (13
مواد الصنع :الفوالذ/األلمنيوم
4699GT :Gross Tonnage
السرعة 18 :عقدة
مدى اإلبحار بسرعة  12عقدة 7 :آالف ميل بحري
المحركان األساسيان2xMTU 20V 4000 M73 :
3200kw@1970 rpm
المولداتAUxE: 3xMTU 676 kva / 540 kw :
3xHUG for Auxiliary Gensets :Soot Particle Filter
مولد الطوارئ1xMTU 312 kva/250 kw :
الدفع/القيادة2 gear boxes ZF, 2 Schaffran Controllable :
Pitch Propellers
2 Rolls Royce Steering Gears with full spade rudder

ومقاعـد تحيـط بالبـار .مـن السـقف ينـزل  Rain Showerمـن

السلم الرئيسي أو عبر ممر زجاجي من كبائن الضيوف الموجودة

أحدث البرامج الكومبيوترية .وقد جرى دمج كل العناصر المطلوبة

جانب ،ومن جانب آخر .Changing Chair

فـوق غرفـة المحـركات ذات االرتفـاع المـزدوج .وهـذه المسـاحة

فيها ،من األمن إلى الرادار إلى التموضع الديناميكي ...إلخ.

أمـا الطبقـة العلوية فهي المـكان األكثر إثارة على متن هذا

اليخت حيث نجد عليها ما ال نتوقعه ً
أبدا .غرفة الشاي مستوحاة

اليخت عن قرب .وهذه ميزة غير مسبوقة في أي يخت آخر.

خاصـة بالتلفزيـون وجمنازيـوم .وال ننسـى أن نذكـر «الغرفـة/

محرك المقدمةBow Thruster 2x240 kw (Brunvoll) :
محرك المؤخرة1x300 kw (Voith) :
سعة الوقود :حوالي  300طن
سعة المياهً 50,9 :
طنا

مـن  .Parisien Ladureeهـذه المسـاحة الفريـدة هـي تكريـم

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن هذا اليخت مزود بمحركيـن 3200 kw

رقيـق للزمـن الغابـر األنيـق بوجود العديـد من األلـوان التقليدية

ممـا يوصـل سـرعته القصـوى إلـى  18عقـدة ،ومـدى إبحـاره إلى

ً
وبدال من مهبط واحد للهليكوبتر ،فقد زود اليخت بمهبطين

مثل األخضر والزهري واألرجواني.

 7آالف ميـل بحـري (بسـرعة  12عقـدة) .أجهزة غرفـة المحركات تم

رسـميين .األول فـي المقدمـة يحمل شـهادة لإلقلاع والهبوط

الصوفـات والمقاعـد مـن طـراز عهـد لويـس السـادس عشـر

تثبيتها لتأمين إبحار هادئ .كما أن المولدات الثالثة وضعت داخل

واإليـواء .والثانـي عنـد مؤخـرة الطبقـة العلويـة المصمـم

وهي تنسـجم مع الوسـائد والسـتائر وكلها باأللوان التقليدية لـ

صناديـق خاصـة إللغـاء أصواتها .حافظـات التـوازن Zero Speed

للعمليـات المتباعـدة .وعند عدم اسـتخدامه كمهبـط للهليكوبتر،

حافظات التوازن4xQuatum XT Zero Speed :

فأن هذا المتن يتحول إلى ساحة للرقص أو إلى سينما خارجية،

التكييف الهوائيHeinen + Homan Engineering B.V. :

 .French Patisserieإلـى األمـام مسـاحة خارجيـة فيها مقعدان

ً
ً
عاليا عند اإلبحار أو الرسو.
استقرارا
 Stabilizer Finsتضمن

هـذا اليخـت مجهـز بــ  ،Tier III Conversionوالعـادم بـدوره

للقبطان ومقاعد عادية وزاوية للطعام.
وفـي منتصـف الطبقـة السـفلية هنـاك مـا لـم يكـن يتوقعه
أحد :إنها سينما  Art Decoالدافئة .ويمكن الوصول إليها إما من

الحلول التقنية المستخدمة في سائر األرجاء
توفر أقصى درجات الراحة للمالك وضيوفه
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المدهشـة العازلـة للصـوت توفـر للضيـوف مشـاهدة «قلـب»

إلـى األسـفل غرفـة جلـوس كبيـرة للطاقـم مـع غرفـة لهـم

)With Standard Profile (Becker Marine Systems

مـزود بمصـاف  HUGللجزيئيـات و  ،Soot Burnesممـا يجعلـه
ً
مقتصدا في الوقود ويخفض الغازات المنبعثة منه.

ً
نظامـا السـترجاع الحـرارة يوفـر الطاقـة إذ أنـه
كمـا أن هنـاك

يستخدم الحرارة الصادرة عن المولدات كي يسخن المسبح.
بـرج القيـادة جميـل بلونـه األزرق البحـري وخشـب الصنوبـر

ً
تقنيـا وتعتمد
الناعـم الالمـع .كل األنظمـة علـى المتـن متطـورة

theworldofyachts.com

المستشفى» المجهزة بالمعدات الطبية الالزمة.

بعد وضع مفروشات خارجية قابلة لإلزاحة من مكانها.
أمـا بالنسـبة للقـوارب واأللعـاب المائيـة .فقـد زود اليخـت

ً
قدمـا صنعـا بمواصفـات خاصـة
بقاربـي  Wajerبطـول 38
بنسختي  Limoو  .Openهذا إضافة إلى قاربي إنقاذ والعديد
من األلعاب المائية المعروفة .هذا دون أن ننسى وجود خمسة
ً
أيضا.
PWC

www.lurssen.com

المياه المصفاةDuplex Reverse Osmoses Freshwater 1 :
Producer (Idromar) 2x30 T/day
نظام الصرف الصحيDVZ Services :

التصنيف100 A1 SSC Passenger Yacht + LMC, UMS, Ice :
Class I-D
األسرة :اثنان للمالك في كابينة واحدة  16 +للضيوف في
ّ
 8كبائن  38 +للطاقم في  20كابينة.

القوارب :قاربان  ،Wajer 38L + Wajer 38sقاربا إنقاذ
( ،)Fassmer RIB 625اثنتان جت سكي

theworldofyachts.com
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