WIND AND WATER ON WATER BOAT SHOW 2018
Sunreef 80 7X Split

من اليمين :الزميالن علي خريس
وعامر عثمان مع بعض الصحافيين
المشاركين في الدورة.

دورة استثنائية لمعرض

WIND AND WATER

عرفت من ال يعرف
ّ
بالصناعة البولندية العريقة
بقلم

عامر عثمان وعلي خريس

ً
أخيـرا انعقـاد
شـهدت مدينـة  Gdyniaالبولنديـة

المعـرض الـذي امتـد ألربعـة أيـام (مـن  9إلـى  12آب/أغسـطس

الـدورة الثالثـة عشـرة من المعرض البحـري المعروف

الماضي) حافلة بالنشاطات المتعددة.

«.»Wind and Water on Water Boat Show 2018
ومـن المعلـوم أنهـا عاصمـة اإلبحـار فـي بولنـدا (الواقعـة
علـى سـاحل بحـر البلطيـق) .وهـي الشـريك االسـتراتيجي لهـذا
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الخيمـة عرضـت الكثيـر مـن األكسسـوارات واألدوات والمعـدات

ً
ً
أساسيا
دورا
 Mission Study Tourلعبت

واألجهـزة المتنوعـة فـي عالم االبحـار اآللي والشـراعي ،إضافة

في زيادة فعالية المعرض والترويج للصناعة

السالمة واالنقاذ واالستجمام البحري.

البولندية البحرية

إلـى المالبـس الرياضيـة والسـياحية واأللعاب المائيـة ومعدات
ودلـت االحصـاءات أن عـدد العارضيـن ازداد  15بالمئـة عـن
العـام الماضـي .ويقـول منظمـو المعرض أن هـذه الدورة كانت
استثنائية من عدة جوانب.

عودة إلى االفتتاح الذي جرى في جو بلغت حرارته  32درجة.

وقـد تعـرف المشـاركون فـي  Mission Study Tourعلـى

فقد رحب رئيس المدينة  Wojciech Szcrusekبالحضور وأعرب

إمكانات صناعة اليخوت البولندية .وهؤالء هم شركاء محتملون

عـن سـعادته بالتطور الكبير في الصناعـة البحرية البولندية على

وصحافيون في عالم صناعة المراكب واليخوت جاءوا من روسيا

مـدى السـنوات الماضيـة .وأكـد أنهـا عنصـر مهـم للغايـة فـي

ودولة االمارات العربية المتحدة.

االقتصـاد الوطنـي خاصـة أن حوالـي  95بالمئـة مـن منتجاتـه

وكجـزء مـن الــ  Missionالمذكـورة عقـدت العديـد مـن
اجتماعـات العمـل مـع ممثلـي الصناعـات البحريـة والصانعيـن
وأبطال الرياضات المائية في بولندا.

تصدر إلى الخارج.
ّ

أما  Sebastian Nietupskiرئيس الغرفة البولندية للصناعة

البحريـة والرياضـات المائيـة ( )POLBOATفقـد ألقـى كلمة قال

ً
عارضـا وزاره حوالي
وقـد شـارك في المعـرض حوالي 130

وعالوة على ذلك فقد ساهم الضيوف الخاصون من الخارج،

فيهـا« :الجـودة كلمـة سـحرية ،نحـن نسـتوحي منهـا الكثيـر فـي

فـي إجـراء تجـارب علـى بعـض المراكـب واليخـوت وكذلـك فـي

صناعاتنـا البحريـة .هدفنـا هـو إنتـاج أكثر المراكـب واليخوت جودة

 12ألـف شـخص .أمـا المراكـب التـي رسـت فـي المارينـا فقـد

المؤتمـرات الصحافيـة التي أضـاءت على قدرات صناعة اليخوت

في األسـواق الدولية .إن تشـكيالت منتجاتنا في نمو مسـتمر

ً
ً
ومركبـا .فـي حيـن أن صـاالت العـرض داخـل
يختـا
بلغـت 120
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البولندية وكذلك على برنامج الدعم الحكومي لهذه الصناعة.

ً
حجما.
إذ أن الصانعين يبنون مراكب أكبر
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 Yacht of the Year 2019في بولندا
جرت العادة في هذا المعرض ،أن يتم تنظيم مسابقة عنوانها
« »Polish Yacht of the Yearفـي اليـوم األول ،تتوالهـا مجلـة
ً
آنفا.
 Zagleالمذكورة
ومنـذ انتهـاء الـدورة السـابقة فـي وارسـو ،بـدأ تسـلم
طلبات اليخوت التي أرادت الدخول في هذه المسابقة ،وهي
التاسـعة حتـى اليـوم .وقـد قدمـت األحـواض والمسـتوردون
ً
طلبـا لمراكـب مـن الداخـل والخـارج .واختـارت هيئـة
حوالـي 36
المحلفيـن التـي ضمـت خمسـة أعضـاء أفضل ثالثـة مراكب من
التصنيفـات السـتة:
In the category of sailing yachts up to 7.5 m in length:
1. Mini 230 - submitted by Pragmatical Solutions
In the category of sailing yachts over 7.5 m in length:
1. Jeanneau Sun Odyssey 490 – submitted by Dobre
Jachty
2. Wauquiez Pilot Saloon 42 - submitted by RR Yachts
3. Cobra 38 - submitted by the Cobra Yachts shipyard
In the category of special sailing yachts:
& 1. Fountaine Pajot 42 Astrea - submitted by Yachts
Yachting
2. Leopard 50 - submitted by Luxury Sails
3. Alubat Ovni 450 - submitted by JoinUs
In the category of motor yachts up to 9 m in length:
1. Windy 27 Solano – submitted by by SkyBoat
2. Sting 730 Fast Track - submitted by Marinero
3. Pegazus 560 Top Fisher - submitted by the Pegazus
Boats shipyard
In the category of motor yachts over 9 m in length:
1. Galeon 640 Fly - submitted by Galeon shipyard
2. Parker Monaco 110 - submitted by Parker Poland
3. Sealine S330v- submitted by Horyzont
In the category of special motor yachts:
1. Sun Camper 35 - submitted by the Balt Yacht
shipyard
2. Northman 1200 - submitted by the Northman
shipyard
3. Futura 40 - submitted by the Cobra Yachts shipyard
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وأضـاف« :نحـن ثانـي صانـع فـي العالـم – بعـد الواليـات
المتحـدة – فـي قطـاع المراكـب اآلليـة ذات المحـركات الخارجيـة.
ومـن المتوقـع أن يصـل إنتاجنـا هـذا العـام إلـى  22ألـف وحـدة
وهـو الحجـم نفسـه للمراكب التـي أنتجناها العـام  2008أي قبل
ً
أيضا صناعة المراكب
حصول األزمة المالية الدولية التي طالت

فـي كل أنحـاء العالم .لقد ارتفع معدل حجم المراكب اليوم وبتنا
قـوة رئيسـية فـي صناعـة المراكـب العالميـة تتميـز بإنتـاج عالـي
المستوى».
وعندمـا تحـدث  Nietupskiإلـى مجموعـة مختـارة مـن

ً
ً
ً
صناعيـا مـن روسـيا ودولـة
وخبيـرا
صحافيـا
الضيـوف ضمـت 12
اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،تطـرق إلـى مسـتقبل الصناعـة
البولندية فقال« :علينا أن نوسع آفاقنا .ونحن جاهزون للتعاون
ً
مستقبال وزيادة روابطنا واستثماراتنا في االتجاهين».

وقـد نظـم المعـرض  Murator Expoبالتعـاون مـع مجلـة
 Zagleالشـهرية ودعـم مـن  .Polboatوهدفـه هـو الترويـج
لإلبحـار والرياضـات المائيـة ،مـع إتاحـة الفرصـة لعاشـقي اإلبحار
كي يتعرفوا على اليخوت والمراكب اآللية والمعدات الرياضية،
في بيئتها الطبيعية  ..في المياه.
وتجدر اإلشارة إلى أن بولندا الواقعة على ساحل البلطيق،
لديها شـبكة واسـعة من األنهر والبحيرات الكبيرة وخاصة شمال
شرق البالد حيث لإلبحار االستجمامي شعبية واضحة.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة عن مراكب النزهة في بولندا،
تقدر وجود ما بين  50ألف
إال أن بعـض مصـادر الصناعـة البحرية ّ
و  70ألف مركب لهذا الغرض من مختلف القياسات.

ً
أيضـا ،فقـد جـرى خلال
وعلـى صعيـد آخـر ،وللمـرة التاسـعة

المعـرض تقديـم جائـزة تصميـم اليخـوت السـنوية التـي يطلـق
عليها اسم .Gdynia President’s Award
وقـد فـاز بهـا هذا العام اليخت الشـراعي الجميل NFUN 30
الـذي قدمتـه  VRS Tomaszy Dawidowskiعـن فئـة اليخـوت
الشراعية .أما بالنسبة لجائزة اليخوت اآللية فقد فاز بها Galeon
.485 HTS
كمـا جـرى تقديم جائزة من المحلفيـن إلى اليخت Northam
 1200الـذي جرى تدشـينه خلال المعرض .وتولى Michal Guc
نائب رئيس  Gdyniaتقديم الجائزة بالنيابة عن الرئيس .والهدف
من هذه الجوائز هو اختيار أجمل اليخوت خالل المعرض.
ومن المعلوم أن األول ( )NFUN 30يخت لالبحار ال للسياحة
أو الرسـو فـي المرفـأ .وزنـه  2300كلـغ وهـو ثابـت سـريع يحمل
ً
صاريا أسود وأشرعة سوداء ويستخدم األلياف الكربونية.

وقـد أكـد مالكـه  Marek Stanczakأهميـة هـذه الجائـزة
وأعرب عن سروره بها ألنها أثبتت خصائص يخته المميز.
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