
الواقعـة فـي جزيـرة San Giorgio، وحضـره مدعـوون بدعـوات 
خاصة. 

 Ca وسـبق اإلعـان عـن اليخـت، مؤتمـر صحافـي تـم عقـده فـي
.Venice Biennale الموقع التاريخي في Giustinian

عادت Monte Carlo Yachts إلى Venice، المدينة 
التي تتشارك معها بعض التاريخ العريق، كي تعرض 
 .MCY سـابع إضافة إلى تشـكيلة MCY 96 فيهـا يختهـا الجديـد
 Fondazione Giorgio Cini وقد جرى هذا الحدث المهم، في

 Venice عادت إلى
 MCY 96 لتزف عريسها المرن

في حفل رومانسي ضخم
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MONTE CARLO YACHTS

 MCY 96 الضيوف يتابعون وصول
في Canal Grande. يسار: حفل 
الكوكتيل الخاص والعشاء الخيري.
أسفل: Carla Demaria رئيسة 

الشركة أثناء التدشين.

 الضيوف الـ 400 استمتعوا بإجراء تجارب 

MCY على كامل تشكيلة

Venice :Demaria .. عدنا إليك .. عدنا إلى 

المكان الذي بدأنا فيه العام 2010
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المدعـوون المذكـورون تجـاوزوا األربعمائـة وقـد جـاءوا مـن 
أكثـر مـن 35 بلـدًا وضمـوا زبائـن مميزيـن وصحافييـن وحاملـي 
أسـهم وغيرهـم. وقـد رافقتهم الموسـيقى الكاسـيكية طوال 

األمسية الحافلة بالمفاجآت البهيجة والفقرات الفنية.
الضيـوف  خـرج  خيـري،  وعشـاء  خـاص  كوكتيـل  حفـل  بعـد 
لمتابعـة وصـول MCY 96 الـذي دخـل Canal Grande وسـط 
أجـواء سـاحرة ومحيـط تراثي عريق. واسـتمرت االحتفاالت األحد 
30 تموز خال التجارب البحرية للشركة حيث تسنى للضيوف أن 
يجربوا كل تشكيلتها إلى جانب اليخت الجديد الذي نتحدث عنه.

فقالـت:  الشـركة  رئيسـة   Carla Demaria علقـت  وقـد 
»MCY 96 الجديـد هنـا. وسـعادتنا كبيـرة بـردود فعـل الضيـوف 
عنـد الكشـف عنـه فـي Venice. لقـد عدنـا إلى هنا، إلـى المكان 
الذي بدأنا فيه العام 2010. لقد عرضنا اليختMCY 105 )الفائز 
الـذي دفعنـا –  اليخـت  2015، وهـو  العـام  بجوائـز دوليـة( هنـا 
ألسـباب عديـدة – لتطويـر MCY 96. ولهـذه المناسـبة الخاصـة 

.»Grazie Venezia .عدنا إلى هنا
وبعـد الكشـف عنـه، سـيظهر هـذا اليخـت لعامـة النـاس في 
مهرجـان كان لليخـوت، ومعـرض جنـوى للمراكـب، ومعـرض كان 

لليخوت أيضًا.

 Nuvolari متـرًا. صممـه سـتوديو   30 اليخـت  طـول هـذا 
Lenard وهو معد للرحات الطويلة المدى، سـواء كانت خاصة 
أو للتشـارتر )Pleasure and Charter Yacht Rules( كمـا أنـه 

.CE-A Craft يمكن تسجيله تحت تصنيف
ومن األمور الافتة فيه أن الجوانب أعلى مما هو متعارف 
عليه، وأن المتن الجانبي العريض يحمي من العوامل الطبيعية.
عنــد الصعــود إلــى المتــن يشــعر المــرء بالرحابــة. مركــز 
ــر  ــز اليخــوت األكب ــر مــن مراك ــة أكب ــادة الخلفــي واســع بدرج القي
حجمــًا. وهــذا اليخــت يســتفيد من كل مســاحاته بصــورة ال نجدها 
ــر مــن هــذا التصنيــف: األحجــام االســتثنائية  فــي النمــاذج األكب
تــم تأمينهــا مــن وضــع الكابينــة الرئيســية فــي مقدمــة الطبقــة 
الرئيســية، وكبائــن الضيــوف األربــع، المتســاوية األحجــام، علــى 

ــة الســفلية. الطبق
كبائن الطبقة السـفلية يمكن تعديلها كي تتشـكل من عدة 
نسـخ وتلبـي حاجـات األسـواق المختلفـة التـي تبـاع فيهـا يخوت 
الشـركة. وقـد تصـل النسـخ إلـى سـت بفعـل اإلمكانـات الكبيـرة 
لتنفيـذ المواصفـات الخاصـة. كمـا أنـه يمكـن القيام بمـا هو أكثر 

من ذلك في هذا المجال، بناء للطلبات الخاصة.
وتؤكـد Demaria قائلـة: »إن النجـاح الدولـي الـذي حققـه 
MCY 105 هـو الـذي دفعنـا إلـى صنـع MCY 96 الـذي رسـم 
معاييـر غيـر مسـبوقة ودشـن حقبة جديـدة من النمـو في قطاع 

السوبر يخت لدى الشركة«.
ولقـد جـرى تصميمـه وفـق أعلـى المقاييـس في األسـواق 
 Rina Charter و Rina Pleasure كـي يحصـل علـى شـهادات

.Class
وعنـد الطلـب – كمـا ذكرنـا – يمكـن بنـاؤه بطريقـة يحصـل 
اسـتخدامه  ليتـم   CE-A Category تصنيـف  علـى  بموجبهـا 
كمركـب اسـتجمام وفقـًا لشـهادة MCA MGN 280. وال شـك 
أن إمكانية اختيار النموذج المفضل للشـهادة، تمثل ميزة فريدة 

وقيمة إضافية ثمينة للمالك.
ومـن المعلـوم أن Nuvolari Lenard التـي صممتـه هـي 
التـي طـورت تشـكيلة Future Classic للشـركة الفائـزة بجوائـز 
األرجـاء  سـائر  فـي  واضحـة  التصميـم  فلسـفة  ونـرى  دوليـة. 

والتفاصيل.
خطوطه ناعمة، مقدمته مرتفعة، طلته منخفضة نوعًا ما.

 :Dan Lenard و   Carlo Nuvolari المصممـان  ويقـول 
 .MCY إنه سـابع يخت من هذه التشـكيلة التي عملنا فيها مع«
وهـو يحمـل كل مزاياهـا البصريـة إضافـة إلـى االتسـاع الواضـح 
المواصفـات  وخيـارات  والخارجيـة،  الداخليـة  األقسـام  فـي 
المتعـددة للزبائـن كـي يختـاروا مـن بينهـا. واألهم أنـه فريد في 
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 )Portuguese( قـد يفتقـد البعـض بـرج القيـادة التقليـدي
العامة الفارقة لتشكيلة MCY الذي استغنى عنه المصممون 

كي يضعوا كابينة المالك على الطبقة الرئيسية.
جنـاح المالـك مغمور بالضـوء بفعل النوافـذ الجانبية الكبيرة 
والمنور. أما التيراسـان اللذان يفتحان إلى الجانبين فلم يوضعا 

شـخصيته وتفاصيلـه. نحـن فخـورون للغايـة كيـف أن التشـكيلة 
تطورت باستمرار مع احتفاظها بهويتها األصلية«.

 MCY 96 وإذا أردنـا أن نلقـي الضـوء علـى بعـض مميـزات
نذكر ما يلي:

إنه يحمل لمسات تصميم مختلفة عن رفاقه في التشكيلة.

MCY 96
الطول اإلجمالي: 29,26 مترًا

العرض: 6,94 أمتار

الغاطس: 2,10 متر

الوزن المزاح: 98 طنًا

2xMTU 16V 2000 M86 )2200 hp( :المحركان 
 2xMAN V12 )1900 hp(

السرعة القصوى: حتى 27 عقدة

سرعة اإلبحار: 21 إلى 24 عقدة

سعة الوقود: 11 ألف ليتر )2906 غالونات(

سعة المياه: 1650 ليترًا )436 غالونًا(

VTR, Kevlar, Carbon Fibre :مواد الصنع

Monte Carlo Yachts :الهندسة والهندسة البحرية

Nuvolari Lenard :التصميم الداخلي والخارجي

CE-A, MCA MGN 280 Charter, Rina Pleasure :التصنيف

MCY 96 مبني للرحالت الخاصة والتشارتر 

ومرن في تشكيل كبائنه إلى درجة كبيرة

علـى مسـتوى جنـاح المالـك بـل إلـى الخلـف عنـد غرفـة الطعام. 
فقـد قـرر المصممـون تنفيـذ فتحـات أنيقـة إلـى الجانبيـن لدفـع 
المزيـد مـن الضـوء إلـى الكابينـة. ومـع أن هذه ميـزة خاصة بهذا 

اليخت إال أن كابينة المالك لم يعد لها أي فتحات إلى الخارج.
الجـودة واضحـة فـي المـواد والتجهيـزات والصقـل النهائي 
والسـتانليس سـتيل واألخشـاب المنتقـاة واألقمشـة .. وكلهـا 

.)Future, Classic( تثبت شعار التشكيلة
تصميـم أماكـن أفـراد الطاقـم ذكـي، وكل مسـاحات العمـل 
)الكبائـن ومركـز الجلـوس والمطبـخ ومحطـة التحكـم( معزولة عن 
بقيـة المركـب لتأميـن الخصوصية للمالك وضيوفه مع تسـهيل 
عمل الطاقم. قد يرى البعض أن مركز القيادة صغير لكنه عملي 
ومصمم بطريقة مدروسـة لتسـهيل العمل فيه. ومن الماحظ 
وجود سـرير إلى الجانب األيمن إلدارة الدفة، كي ينال القبطان 

قسطًا من الراحة خال الرحات الطويلة.
بـرج القيـادة هـو األفضل واألوسـع في هـذا الصنف. وهو 
مـزود بــ T-Top مصمـم جيـدًا للتظليل ومسـاحات إقامـة مريحة. 
إلى الخارج مطبخ وباربكيو وطاولة طعام عائلية مناسبة للتسلية 

.Alfresco وتناول طعام
www.montecarloyachts.it

جناح المالك.
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