240.0 x 330.0 mm

اليخت Annette 2

الكال�سيكية ومرونة التكنولوجيا احلديثة
ميزج مبهارة بني اأناقة
ّ
يحمل ا�سم  Annette 2وهو من اأرقى اليخوت التي عملت

لروح الع�رص احلديث .وهذا ما فعلته “�سانريف’ مبتكرةً

املتخ�س�سة يف اليخوت الفاخرة منذ �سنوات طويلة ،والتي
ّ

�سنغافورة العاملي لليخوت حديثاً ،حيث ت�س ّنى لـ”بالتينوم”

على ابتكارها وت�سميمها موؤ�س�سة “�سانريف” Sunreef
املتوجة اإىل رجال
تتميز بثقة اأثرياء عاملنا من ذوي الروؤو�ض
ّ
ّ
الأعمال مرورا ً بنجوم الفن.
وتبداأ حكاية “اأنيت  ”٢برجل اأعمال ميلك اأ�سا�سا ً اأحد اليخوت
الرائعة من تنفيذ “�سانريف” ،راح يقرتح على املوؤ�س�سة

حم�سنة من اليخت ذاته تراعي
املعنية فكرة ابتكار ن�سخة
ّ
كافة مزاياه الأ�سلية مع اإدخال تطويرات مالئمة اأكرث واأكرث
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ومقدمة اإيّاه بنجاح ملمو�ض يف اإطار معر�ض
بالتايل “اأنيت ”٢
ّ

ومميزاته.
 Platinumزيارته ومالحظة اأبرز
ّ
مقوماته ّ

اإن اأول ما يلفت النتباه لكل من ي�سعد على منت يخت “اأنيت
 ”٢هو عن�رص املرونة يف كافة ظروف ا�ستخدام املركبة ويف
ا ّأي مكان فوقها ،غري الناحية الأمنية امل�سمونة بدورها يف

ّ
اخل�سو�سية والراحة لأ�سحاب اليخت
كل الأوقات ،اإ�سافة اإىل
ّ

240.0 x 330.0 mm

خ�س�ض لهم ثالث
ولكن اأي�سا ً ل�سيوفهم الثمانية الذين ت ُ َّ

متخ�س�سني يف علم
تولّتها “�سانريف” بالتعاون مع اأ�ساتذة
ّ

املجهزة لأ�سحاب اليخت.
ّ

الذي يكون فيه اأ�سا�ساً.

كبائن فاخرة مريحة اإ�سافة اإىل الغرفة “ال�سويت” الأنيقة

اجلو
النف�ض ومدى تاأثري الألوان على نف�سية املرء ا�ستنادا ً اإىل
ّ

يتميز بالألوان الأزرق
ا ّأما الديكور الداخلي لليخت فهو
ّ

متيز “اأنيت ”٢باملقارنة مع
وبني
ّ
اخلوا�ض اجلديدة والفريدة التي ّ

اخليارات بكونها تالئم احلالة النف�سية التي يكون فيها املرء

ال�سيوف على غرفة القيادة التي متنح منظرا ً ا�ستثنائيا ً

وتف�رص اإدارة “�سانريف” هذه
والبحري والبيج والأخ�رص النباتي،
ّ
حمددة
حد ذاته يوحي باأ�سياء
ّ
فوق البحر ،ذلك اأن لون البحر يف ّ

وكذلك ال�سماء ،فبينما تاأتي بع�ض الألوان معاك�سة لالأ�سياء
املعنية حال الأحمر الفاقع على �سبيل املثال ،اأو الأ�سود،

تتدخل الألوان الأزرق والبحري والنباتي والبيج يف اإر�ساء من
يتمتع بها يف حميطه باأ�سلوب ل�سعوري ،وذلك طبقا ً لدرا�سة
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املجهز ل�ستقبال
اليخوت الراقية الأخرى ،فكرة فتح ال�سالون
ّ
على البحر وتعطي بالتايل النطباع بوجود م�ساحة �سخمة

يت�س ّنى التمتع بو�سعها مثال ً عند تناول وجبة الع�ساء يف

املعني ،علما ً باأن هذا
�سحبة ال�سيوف اأنف�سهم يف ال�سالون
ّ
حد ت�سمح
الأخري يحوي اأريكة كبرية احلجم ومريحة اإىل اأبعد ّ

مب�ساهدة التلفزيون عرب جهاز “هوم �سينما” Home Cinema

240.0 x 330.0 mm

من الدرجة الأوىل .ثم هناك املطبخ الكبري املجاور بهدف املرونة

�ستة اأ�سخا�ض يحر�سون على راحة وخدمة اأ�سحاب اليخت

خم�س�سة لتناول وجبات الطعام
مدخل ثالث يوؤ ّدي اإىل غرفة
ّ

امتداد الكبائن املخ�س�سة للطاقم يوجد املطبخ ،وهذا

لل�سالون من ناحية ولغرفة القيادة من جانب اآخر ،اإ�سافة اإىل
ِ
يكف ال�سالون لهذا الغر�ض ب�سبب كرثة عدد ال�سيوف.
اإن مل

ويطلق على الغرفة هذه ا�سم “األفري�سكو اإيريا” Alfresco

تت�سمن اإىل جوار الطاولة الطويلة والعري�سة
 Areaوهي
ّ
املرنة لتناول الوجبات ،اأريكة اأكرب من املذكورة �سالفا ً ب�ساأن

ال�سالون ،جتاورها ثالجة كبرية توؤمن اإمكانية احل�سول ب�سهولة

على امل�رصوبات املثلجة دون اأدنى جمهود.

ويجدر ذكر وجود جمموعة من الكبائن ال�سغرية تزيّن اجل�رص
تخ�ض اأفراد الطاقم الذين قد ي�سل عددهم اإىل
الأ�سفل وهي
ّ
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وكذلك �سيوفهم عند احلاجة .وفوق نف�ض هذا اجل�رص وعلى
ي�سهل على اأفراد الطاقم التنقل بني املطبخ
ذكي
تخطيط
ّ
ّ
ومكان الأ�سخا�ض الذين يجب خدمتهم ،اأي اجل�رص العلوي
وغرفة الطعام وال�سالون.
الدرّاجات البحريّة

ويحوي اجل�رص العلوي م�ساحة خالّبة ت�سمح اأول ً بال�ستجمام
أ�سعة ال�سم�ض والن�سائم ومنظر البحر الرائع ،وذلك اإ�سافة
با ّ

اإىل غرفة طعام يف الهواء الطلق ت�سمن توفري الوجبات يف

اإطار ديكور طبيعي خيايل جذاب نادر من نوعه .وبني مزايا

240.0 x 330.0 mm

اجل�رص العلوي نف�سه ،اإمكانية التحكم الكلي من خالله يف

ال�سم�ض وبال�سرتخاء التا ّم اأمام منظر البحر الذي ل ا ّأول له

فوق هذا اجل�رص العلوي ،من التي ت�سمح مبمار�سة الريا�سات

أ�سعة ال�سم�سية وحيث ت�سيء امل�سابيح التي حتت
دفء ال ّ

املعدات
القيادة ويف الأ�رصعة .كما يت�س ّنى و�سع جمموعة من
ّ
املائية على اأنواعها حال الدراجات البحرية واأقنعة الغط�ض

حمبي هذه الن�ساطات .ومل يتجاهل
وخالف ذلك بهدف اإر�ساء
ّ
خمطط اليخت اإمكانية وجود الأطفال يف الرحالت البحرية
يخ�س�ض من اأجلهم فوق اجل�رص العلوي،
على اليخت ،فراح
ّ

م�ساحة لتخزين اللعب ولكن اأي�سا ً
املعدات التي ت�سمح لهم
ّ

املائية طبقا ً مل�ستواهم وح�سب
بدورهم مبمار�سة الريا�سات
ّ
اأعمارهم.

أمامية التي ت�سمح بدورها بالتم ّتع باأ�سعة
وهناك ال�رصفة ال
ّ
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ّ
يحل الن�سيم الرطب مكان
ول اآخر ،وذلك اأي�سا ً يف الليل حيث
املاء والتي يتزيّن بها اليخت م�ساحة �سخمة اأمام املركبة

تعطي هذا املنظر الهائل باأن املاء ين�سق اأمام كل من يحدق
فيه.

بد من ا�ستنتاجها اإثر زيارة يخت “اأنيت ”٢
واخلال�سة التي ل ّ

ؤ�س�سة “�سانريف” جنحت مبهارة فائقة يف املزج بني
هي اأن مو ّ
كال�سيكية الأناقة التقليديّة يف ميدان اليخوت الفاخرة،
ّ

التكنولوجية املعا�رصة املنتمية
واحلداثة النابعة من الو�سائل
ّ
ألفية اجلديدة.
اإىل ال ّ

