
األحجام الداخلية وكذلك مساحات التسلية الخارجية، حيث 
تعزز القواطع جودة الضوء والمساحة على الطبقة الرئيسية. 

الفتحات والنوافذ الجديدة تخلق عالقة أكثر قربًا مع المحيط 
واألقسام الخارجية.

وبهذا الصدد قال Carlo Nuvolari و Dan Lenard: »إن 
MCY 70 الجديد إنجاز كبير. إنه يمثل التطور الطبيعي لكل ما 

هو جميل في مجموعة MCY ويرفعها إلى مستوى أعلى 
وهو جزء من هذه العائلة في فكرته ومالمحه وتصميمه. لكنه 

أيضًا فريد في لمساته الخاصة األنيقة ومساحاته الجديدة 
التي يوفرها للمالك«.

ومن المالحظ أن الديكور الداخلي أنيق بصورة واضحة 
وهو يتيح للمالك استخدام البنى والهيكليات المتنوعة إلى 

أقصى حد حتى يستمتع بتجربة اإلقامة على المتن العصري 
الدافئ.

وال ننسى أن نذكر ان استخدام المواد العاكسة واألخشاب 
المصقولة يعزز مستوى اإلضاءة في المساحات الداخلية كلها، 

مثل الصالون األساسي حيث جرى تعزيز هذه العناصر بالزجاج 
وأسطح الرخام األسود المزدانة بتفاصيل من الستانليس 

ستيل العاكس أيضًا.
هذه العوامل أضيف إليها األرضية المصنوعة من الخشب 

الطبيعي واأللواح العمودية واألقمشة الثمينة، مما شكل 
تضادًا جمياًل مع الداخل المصقول.

وفي كابينة المالك، نجد أن هذه العناصر أكثر وضوحًا 
بفعل الضوء الطبيعي الذي يدخل عبر الفتحات الواسعة 

وتنعكس على الزجاج والمرايا.
ومن الميزات الالفتة للنظر أيضًا T-Top من األلياف 

الكربونية مستوحى من نماذج MCY األكبر حجمًا التي توفر 
مشاهدة البحر بـ 360 درجة، مع مساحة جلوس بمواصفاتها 

الخاصة بالكامل وطاوالت يدعمها مطبخ مفتوح لتناول طعام 
Alfresco بأناقة وخصوصية.

أما النموذجان اآلخران اللذان ستدشنهما الشركة في 
العام الحالي فهما MCY 66 و MCY 76 كما ذكرنا سابقًا. 

الثاني هوتطور ألول يخت للشركة ويعكس خبرات عشر 
سنوات في التصميم واالبتكار من دون المس بالمزايا 

األساسية التي تحدد هوية الشركة. أما األول فهو تطور 
للنموذج الذي سبقه ويتمتع بتصميم عصري وداخل رحب 

ومساحات خارجية واسعة.
ومن الواضح أن العناصر المبتكرة التي يحملها هذان 

اليختان ستوفر للمالكين فرصًا واسعة لوضع مواصفاتهم 
الخاصة، ويفتح المجال أمام امكانات ال تتوفر عادة في هذا 

.MCY 76 الحجم من اليخوت، مثل كاراج القارب على متن

ولقد جرى تطويرها أخذًا بعين االعتبار حاجات المالك 
وطريقة عيشه. ولذلك فإنها تضم أقسامًا داخلية أوسع 

وإضاءة أقوى ومشاهد أشمل وخيارات أكثر في المواصفات 
الخاصة. كل ذلك ساعد عليه الهندسة البحرية الجديدة للشركة 

إضافة إلى طريقة اإلنتاج المتطورة.
وبهذا الخصوص علق Fabrizio Larrera المدير العام 

للشركة فقال: »نحن في MCY، كنا وما زلنا نؤمن برؤية لم 
نحد عنها منذ عشر سنوات، هي التي شكلت هويتنا وكانت 

دليلنا على الدوام. إنها رؤية ترى الزبون أساس كل شيء 
نقوم به. ويعني ذلك ضرورة استعادة القيم الحقيقية إلى 
قطاع اليخوت الفخمة مثل الوقت والمسؤولية والصحة. إن 
MCY 70 الجديد يمثل رؤيتنا ومبادئنا األساسية في التطور 

واالستمرارية«.
ومن دون جدال، إن هذا اليخت يبرز قيم الشركة كاملة. 

كما أن تصميم Nuvolari Lenard أظهر دور اليخت كمنزل 
للمالك بعيدًا عن منزله األصلي، مع االهتمام الخاص بتوسعة 

 ،)MCY( Monte Carlo Yachts كشفت الشركة اإليطالية
عن يختها الجديد MCY 70 في معرض دوسلدورف األخير 

لليخوت، ووعدت بتدشين يختين آخرين هذا العام هما 
.MCY 76 و MCY 66

هذا اليخت هو أول يخت من الجيل الجديد إلنتاج الشركة 
تحت عنوان MCY Collection Yachts. وهو يشكل مع رفيقيه 

تطورًا طبيعيًا لتشكيلة الشركة التي بات لها ميزات خاصة 
www.montecarloyachts.itمعروفة في األسواق البحرية.

  Larrera: نلتزم برؤية واضحة محددة 
ترى في الزبون أساس كل شيء نقوم به

  Nuvolari Lenard: إنه إنجاز كبير يمثل التطور 
MCY الطبيعي لكل ما هو جميل في مجموعة

MCY 70
لمع في دوسلدورف

وسيتبعه MCY 66 و 76
والحبل .. على الجرار!

MCY 70
الطول اإلجمالي: 21,08 مترًا

العرض: 5,45 أمتار

 T 41 :الوزن المزاح

2xMAN V8 (1200 hp) :المحركان

السرعة القصوى: 30 عقدة

السرعة العادية: 24 عقدة

سعة الوقود: 4 آالف ليتر

سعة المياه: 800 ليتر

CE-A :التصنيف
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