
ما هي التحديات التي تواجهكم حالًيا؟
سـعًيا لتقديـم خدمـات ال مثيل لها للنخبـة االجتماعية وإعطائهم 
مـع  للتواصـل  دوًمـا  نتطلـع  عالقاتهـم،  لتوطيـد  الفرصـة 
الشخصّيات البارزة وتمكينهم من التمّتع بحياة الرفاهّية، ناقلين 
أسـلوب La Dolce Vita إلـى قلـب النـادي. عـالوًة علـى ذلـك، 
نعتبـر أّن أعضـاء النـادي يسـتحّقون أن ينعموا برقـّي حياة ممّيزة 
أينما كانوا. من هنا، نقوم بالتواصل بشكٍل دائم مع العديد من 
األندية الدولية ونوّقع اّتفاقاٍت ثنائّية مع أكثرها شهرة، ليتمّكن 

األعضاء من االستفادة من خدماتها الخاّصة. 

في بلد ديناميكي كلبنان، يشـهد قيام مشـاريع جديدة وتجارب 
حديثـة، علـى الـدوام، كيـف تضمنـون بقـاء النـادي فـي مرتبتـه 

العليا؟
شـعورًا  السـاحرة  األجـواء  تمنحـك  النـادي،  إلـى  دخولـك  فـور 
بالفخامـة الخاصـة. ومنـذ افتتـاح النـادي عـام 2014، تعاوّنـا مـع 
العديـد مـن الخبـراء فـي مياديـن متفرقـة، كـي نقـدم خدمـات 

شاملة ال تقارن بغيرها.
 Steven Holl ــهير ــم المهنـــدس األميركـــي الشـ ــد صمـ لقـ
هـــذا المبنـــى االســـتثنائي، فـــي حيـــن تولـــت شـــركة نبيـــل 
دادا الهندســـة الداخليـــة لتعكـــس الطابـــع اللبنانـــي بلمســـات 
عصريـــة. مـــن خدمـــات الــــ Sisley Spa والمعـــدات الرياضيـــة 
Technogym إلـــى كبيـــر الطهـــاة Nicolas Audi، نضمـــن أن 
ــز  ــا للتمّيـ ــعًيا مّنـ ــة. وسـ ــودة راقيـ ــادي ذات جـ ــك للنـ ــون زيارتـ تكـ
الدائـــم، ال نكتفـــي بمتابعـــة أحـــدث االتجاهـــات والتطـــّورات ... 
ـــال بعـــرض أعمـــال  ـــى ســـبيل المث ـــر عل ـــل نقـــوم بخلقهـــا! نفتخ ب
ــا حديـــد  فنانيـــن مشـــهورين كالمهندســـة العراقيـــة الراحلـــة زهـ
والحفـــالت  الثقافيـــة  المعـــارض  مـــن  العديـــد  وباســـتضافة 

ــنة. ــدار السـ ــة علـــى مـ الخاصـ
وال ننسـى أن نذكر أن المبنى يضم كذلك 43 شـقة فخمة 
مؤّلفـة مـن غرفـة نـوم واحـدة أو اثنتيـن أو ثالثـة. وقـد تـوزع 
تصميمهـا الداخلـي على نمطين مختلفين حتى ترضي مختلف 

األذواق.
واسـتنادًا إلـى كل مـا سـبق فإننـا ملتزمـون بإبقـاء النـادي 
مسـاحة ال شـبيه لهـا فـي قلـب العاصمـة اللبنانيـة، ومنـزاًل آخـر 

لضيفنا بعيدًا عن منزله األساسي. 

زيتونة باي أرقى موقع سياحي وترفيهي 
يستقطب اللبنانّيين والسّياح وعاشقي العاصمة

االمتياز أناقة مقدمة بلمسة راقية. وهذا ما يمكن 
Le Yacht Club – Beirut أن تتوقعه دائمًا من

واليخـوت،  للمراكـب  األخيـر  بيـروت  معـرض  خـال 
التقـت »عالـم اليخـوت« السـيد إيلـي نجيـم المديـر 
 Zaitunay الكائـن فـي Le Yacht Club – Beirut التنفيـذي لــ
Bay علـى سـاحل العاصمـة اللبنانية بيروت، وأجـرت معه حوارًا 
وطموحاتـه  ورؤيتـه  وحاضـره  تأسيسـه  النـادي،  حـول  سـريعًا 

المستقبلية. وفي ما يلي نص الحوار: 

ما هي الرؤية التي قام على أساسها هذا النادي؟
االمتيـاز أناقـة مقدمـة بلمسـة راقية. وهذا مـا يمكن أن تتوقعه 
دائمـًا مـن Le Yacht Club – Beirut. إن نجاحنـا الالفـت اليـوم 
هـو نتيجـة لرؤيتنـا الواضحـة المحـددة: أن نصبـح المقصـد األول 
للنخبـة المميـزة علـى األصعـدة االجتماعيـة والثقافيـة والمهنية 
اليوم وعلى مدى األجيال المقبلة. ونحن – كناٍد خاص في قلب 
العاصمـة – نسـعى بجـد كـي نصبـح العنـوان األكثـر شـهرة على 

ساحل البحر األبيض المتوسط.

كيف يندمج هذا النادي مع المخطط الرئيسي لزيتونة باي؟
إنـه النقطـة األساسـية البـارزة فـي زيتونـة بـاي، تلـك المسـاحة 
من السـاحل اللبناني األكثر تألقًا. هذه المسـاحة باتت منذ سـبع 
سـنوات أرقى مشـروع سـياحي وترفيهي في بيروت. الموقع 
المالصـق للبحـر، المناظـر المدهشـة، والهـواء العليـل .. كلهـا 
تنقلـك إلـى عالـم بحري سـاحر. وبالنسـبة للنادي الخاص نفسـه، 
الـذي جـرى افتتاحه قبل أربع سـنوات، فقد جرى تصميمه ليكون 
الموقـع السـاحلي األول، المخصـص للحياة الفخمة وللتسـلية، 

والمعد لنخبة من رجال الثقافة واألعمال في المنطقة.

تقـدم زيتونـة بـاي العديـد من خيارات F&B. من هـم زبائنكم؟ ما هو 
هدفكم األول؟ هل تتوقعون حصول تغيير في السنوات المقبلة؟
ترحـب زيتونـة بـاي بـكل اللبنانييـن والسـياح وعاشـقي العاصمـة 
بيـروت. علـى مـر السـنوات تغيـرت أذواق الزبائـن بشـكل كبيـر 
فكّنـا حريصيـن دائمًا على تلبية توقعـات كل واحد منهم. لذلك، 
يسـتطيع زبائننـا اليوم أن يختاروا ما يناسـبهم مـن بين مجموعٍة 
واسـعٍة مـن المطاعـم والمتاجـر التـي تمتـد على طـول المارينا، 
مقّدمًة شتى األطباق ومواكبًة أحدث صيحات الموضة. كما أننا 
فخورون باستضافة المزيد من المهرجانات الثقافية والمعارض 

واألحداث واألنشطة والمناسبات المتنوعة.
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إيلي نجيم المدير التنفيذي لـ
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طموحنا ال سقف له
وهدفنا تكريس النادي موقعًا أول على المتوسط
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