


ع����ال����م ال����ي����خ����وت وال����م����راك����ب
 The World of Yachts & Boats 2

تصاميم

 قب���ل حوالي عقدين من الزمن اتفق س���بعة 
م���ن المصممي���ن والمهندس���ين البحريي���ن 
الموهوبين على تأس���يس ش���ركة للتصميم 
في مدريد )إس���بانيا( على أن تكون ملكيتها 

.Inigo Toledo �وإدارتها ل
 Barracuda( وعندما ظهرت هذه الشركة
Yacht Design( إل���ى الوجود ش���ّقت طريقًا 
مختلف���ًا عن بقية العاملين ف���ي هذا القطاع 
إذ أنها ال تقطع صلتها بالمش���روع فور إنهاء 
عمله���ا التقني، بل تس���تمر في اإلش���راف 

والمراقبة من نواح عديدة قدر اإلمكان.
ولذلك فأنها تنس���ق مع كل الشركاء في 
المش���روع الذي يجري تنفيذه، والمتعهدين، 
والمكلفين بتنفيذ التصاميم التي وضعتها، 

بهدف التمكن من حل اإلش���كاالت التي قد 
تطرأ ومواجهة التحديات أيًا كانت.

 Barracuda وم���ن هنا يتم ع���ادة مقارنة
مع مصمم���ي »المدرس���ة القديمة« الذين 
كانوا مس���ؤولين عن كل جوان���ب التصميم، 
وبالتال���ي ل���م يكون���وا يعتمدون كثي���رًا على 
الحاجة إل���ى المقاولين الفرعيين. أضف إلى 
ذلك أن الش���ركة قادرة عل���ى وضع تصاميم 
لليخ���وت الكالس���يكية والعصري���ة وكذل���ك 
للس���فن التجاري���ة. ويمتد عمله���ا كذلك إلى 
جوانب أخرى مثل خطوط البدن ومواد الصنع 
والضجيج واالرتجاجات واالستقرار وتصميم 
المتن ... حتى تصميم المفروشات وتقسيم 

المساحات الداخلية.

عقدان من اإلبداع المميز

Barracuda: تصاميم 
إسبانية غزت العالم

Toledo: نحن ال نكتفي 

بوضع تصاميم جميلة فقط 

فالوزن وشكل البدن يؤثران 

في تصميم الداخل

q مكاتب Barracuda العصرية المتطورة في مدريد
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بالنس���بة لألقس���ام الداخلية مثاًل، فأنها 
تنتهج أس���لوبًا هندسيًا ال يجب التعامل معه 
كنم���وذج مصّغر، ألن التصميم دقيق عملي 

وغير معقد.
وفي هذا الصدد يقول :Toledo »خالفًا 
للعديد من منافس���ينا، نكون س���عداء عندما 
نتولى مس���ؤولية اإلش���راف على الترتيبات 
العام���ة للمش���روع. إن الوزن وش���كل البدن 
يؤث���ران في تصمي���م الداخ���ل، ولذلك فأن 
العملية ليس���ت في وض���ع تصاميم جميلة 
فحس���ب بل المطلوب أن يكون هناك تناغم 
عمل���ي في تنفيذ المش���روع. وإذا تمكنا من 
اإلشراف على جوانب أكثر من المشروع فأن 
التنفيذ يتس���ارع والتكاليف يمكن التحكم بها 
وبالتال���ي ف���أن النتيج���ة النهائية ه���ي تنفيذ 

األهداف األصلية للزبون«.
ونبق���ى م���ع Toledo )41 عام���ًا( لنلقي 

بعض األضواء عليه:
إنه مهندس بحري ناجح أتاحت له الظروف 
 German  العمل مع ش���ركات مشهورة مثل
 Reichel Pugh – )بيون���س إي���رس( Frers

)الواليات المتح���دة(، وبعد الرحيل المفاجئ 
 Barracuda، Pepin Gonzalez لمؤس���س
تول���ى Toledo إدارته���ا )كان عم���ره 22 عامًا( 
وكانت قد تأسس���ت للت���و. وقد بذل مديرها 
الش���اب جهودًا كبيرة إلنقاذه���ا من الظروف 
الصعب���ة التي كانت تمر بها خاصة مع الركود 
االقتصادي الواس���ع الذي ضرب أوروبا في 

بداية تسعينات القرن الماضي.
  ومن���ذ ذل���ك الوق���ت ُكلف���ت الش���ركة 
بتنفيذ مش���اريع مهم���ة. مثاًلً بي���ن العامين 
1998 و 2000 ت���م اختي���ار Toledo مدي���رًا 
لمش���روع )وممثل المال���ك( تصميم وصنع 
اليخت الملكي اإلس���باني Fortuna )طوله 

42 مت���رًا وس���رعته القصوى 70 عقدة(. ومن 
الطبيعي أن يتطلب هذا المش���روع مهارات 
خاصة وكتمانًا عاليًا ودبلوماسية رفيعة نظرًا 
لشخصية الزبون. وحتى بمعايير اليوم، فقد 
كان المش���روع اس���تثنائيًا. وبعد حوالي عشر 
س���نوات على إنجازه فأن »Fortuna« ما زال 
يمثل واحدًا من أسرع اليخوت في العالم من 

صنفه.
وف���ي العامي���ن 1992 و 2000 ش���اركت 
Barracuda في التنس���يق التقني لحملتين 
 Desafio Espanol Spanish م���ن حم���الت
Americas Cup. وي���رى Toledo أن اختي���اره 
لالنضم���ام إلى ه���ذه الحملة المهم���ة أثناء 

تصاميمها تغطي شتى أنواع 
المراكب واليخوت والسفن... وتذكرنا 
»بالمدرسة القديمة« في التصميم 

التي تشرف على شتى جوانب الصنع 
وال تقطع صلتها بالمشروع فور 

االنتهاء من عملها التقني
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تنفيذها دليل على مس���توى الش���ركة التي 
اس���تفادت م���ن ه���ذه الفرص���ة ك���ي تط���ور 

تصاميها.
ورغم أنها معروف���ة بتصاميمها لليخوت 
الكبيرة فقد كانت الشركة كذلك مسؤولة عن 
تصاميم تش���كيلة Ronautica المكونة من 
أربع���ة مراكب اعتبرت العام 2003 مثااًل على 

مراكب السباقات والرحالت المميزة.
ه���ذه المراكب الت���ي تتمت���ع بالعمالنية 
والراح���ة المتوف���رة ف���ي اليخ���وت العائلي���ة 
تستند إلى هياكل حديثة وهي على التوالي 
RO 265 و 330 و 340 و 400، وهناك ثالث 
نس���خ من RO 400: نس���خة للمالك – نسخة 
للتشارتر ونسخة للس���باقات. وفي النسخة 
األخيرة هناك خيارات لناحية العارضة الرئيسية 

واألشرعة وتجهيزات المتن.
ومن بين تصامي���م اليخوت الكبيرة التي 
أعدته���ا Barracuda هن���اك اثنان مصنوعان 
م���ن االلمنيوم بط���ول 36 و 46 مترًا يمتازان 
الخلفي���ة  واألقس���ام  المي���اه  خ���ط  بط���ول 
المكش���وفة. ولكل نموذج مساحات واسعة 
عن���د ب���رج القي���ادة مقس���مة إلى قس���مين: 

مساحة للعمل تحت الشراع، ومساحة للمتعة 
في االسترخاء واالستلقاء تحت الشمس.

وتلقت الش���ركة طلبات إلعداد تصاميم 
 Largo كالس���يكية بصبغ���ة عصري���ة، م���ن
100GT الناعم المخصص للعطل األسبوعية 
الذي يس���تمد مالمحه من المراكب الخشبية 
الكالس���يكية الرياضي���ة لخمس���ينات الق���رن 
 Commuter الماضي، إلى اليخ���وت اآللية
Style بط���ول 85 قدم���ًا التي تش���به مراكب 
ثالثينات القرن الماضي التي كانت تش���اهد 
 New England في ذلك الوقت على ساحل
م���ع الحف���اظ على مس���احات االقامة والنوم 
نفسها ألي تصميم لمركب عصري بحجم 85 

قدمًا )26 مترًا(.
وكان آخرها تصميم يخت كالسيكي أنيق 
بط���ول 118 قدم���ًا )36 مت���رًا( ُيبن���ى إما من 
األلمني���وم أو م���ن Carbon/ Epoxy لجعله 
أس���رع )وأكث���ر كلف���ة(. والنس���ختان تحم���الن 
أنظمة تشغيل هيدروليكية لألشرعة مع صار 
من الكربون وأشرعة متطورة. األدوات على 
المتن م���ن الس���تانليس س���تيل والرافعات 

أوتوماتيكية.

ف���وق خط المياه يحتف���ظ هذا اليخت بكل 
مزاي���ا اليخوت الكبيرة لعش���رينات وثالثينات 
الق���رن الماضي م���ن ناحية الرحاب���ة واألناقة 
واالرتفاع والمقدمة القوية، مما يعطيه هذه 
الطل���ة المميزة . وتحت خط المياه تم تخفيف 
التكنولوجي���ا المتط���ورة  ال���وزن باس���تخدام 
ف���ي البدن )عارضة رئيس���ية هيدروليكية من 

الفوالذ(.
أم���ا الغاط���س فأنه يتراوح بي���ن 3,3 و 6 

أمتار.
ورغ���م خس���ارة بع���ض المس���احات في 
المؤخ���رة والمقدم���ة بفع���ل طبيع���ة ه���ذا 
التصميم إال أن الش���ركة استخدمت العرض 
)6,95 أمتار( إلى الحد األقصى لجعل أماكن 

األقامة رحبة بصورة ملحوظة.
ه���ذا وتقع مكاتب Barracuda العصرية 
المتطورة على بعد عشر دقائق بالسيارة من 
مط���ار Barajas في مدريد. وهي ترحب بأي 
زائ���ر إلطالعه عل���ى كيفية قيامه���ا بمهامها 

المتنوعة. 

www.barracuda-yd.com 

اختيارها لتصميم وصنع اليخت 

 Fortuna الملكي اإلسباني الرائع

خير دليل على مستواها الراقي

Largo 100GT q الناعم المخصص للعطل األسبوعية يستمد مالمحه من المراكب الخشبية الكالسيكية الرياضية لخمسينات القرن الماضي

Barracuda Yacht Design


