
بعد أشــهربعد أشــهر من من تقديمهــا MCY 70 Skylounge في معرض ميامي 
الدولي األخيــر لليخوت، أطلقــت MCY( Monte Carlo Yachts( في 
النصف األول من شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي ثاني نسخة من هذه 

.MCY 76 Skylounge التشكيلة وهي
وكما هو معلوم، تقدم هذه التشكيلة، تجربة جديدة للمعيشة عىل 

متن اليخوت، رفعت إىل األعىل مستويات الرفاهية والكفاءة والرحابة.
يخوتهــا جاهزة لإلبحار طــوال أيام الســنة براحــة وفخامة. وهي 
مجهــزة بكل ما يحتاجــه المالك وضيوفه خــالل رحالتهم الطويلة من 
مساحات رحبة للجلوس والتسلية وتناول الطعام وممارسة الرياضات 

المتنوعة، إضافة إىل المعدات والتجهيزات المتطورة.
ولعل من ميزاتها األساســية التي لم يشــتهر بها أي حوض إيطالي 
آخر حتى اليوم بهذا الشكل، الحجم الواسع لبرج القيادة الذي ال يساوم 

عىل المساحات الخارجية المتعددة.

الثانـي في مجموعته الجديدةالثانـي في مجموعته الجديدة
 .. لكنه األول في مستويات  .. لكنه األول في مستويات 
الرفاهية والرحابة والجمالالرفاهية والرحابة والجمال

  MCY 76MCY 76
SKYLOUNGESKYLOUNGE

Nuvolari Lenard: األحجام والضوء 
واالنسجام من أهم مزايا هذا اليخت 

الذي يقدم لمالكه تجربة إبحار مختلفة
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اليخت الجديد يظهر بوضوح ســعي الحوض المســتمر لتحقيق 
 Nuvolari التوازن بين العمالنية والنواحي الجمالية. كما أن لمســات
Lenard واضحــة تمامًا في الخطوط الخارجية االنســيابية المصممة 

أساسًا لدعم االرتباط الوثيق بالبحر.
والنوافــذ الكبيــرة مع الفتحــات العريضة، تضمن دخــول الضوء 

الطبيعي إىل أرجاء اليخت.
يقــول Carlo Nuvolari و Dan Lenard: »األحجــام والضــوء 
واالنســجام هي العالمات الفارقة لهــذا اليخت الجديد. لقد عملنا عىل 
تصميــم مركب قادر عــىل أن يقدم تجربة إبحار جديدة ذات مســتويات 
استثنائية للراحة واألمان عىل المتن، ليتم االستمتاع به عىل مدار العام. 
ونحــن فخورون بــأن نقول بأن النمــوذج الجديد لـــ MCY يحقق هذه 
األهداف الطموحــة، ويوفر المكان المالئم للذيــن يرغبون في االبتعاد 

عن واقعهم وقضاء أوقات مميزة هانئة فريدة من نوعها«.

التيراس الخلفي 
العريض يشكل امتداداً 

خارجيًا لبرج القيادة 
له مواصفاته الخاصة 

التي تشد الحواس

مناور برج القيادة الكبيرة القابلة للفتح 
تتيح للمالك وعائلته والضيوف االستمتاع 

بمشاهد السماء الرائعة خالل اإلبحار
الطبقة الرئيسية توفر الطبقة الرئيسية توفر 

أماكن عديدة لالسترخاء أماكن عديدة لالسترخاء 
والجلوس وتناول الطعام، والجلوس وتناول الطعام، 

تحت ظل البنية الفوقية.تحت ظل البنية الفوقية.
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ومع كــون مســاحاته الخارجية المتعددة تشــكل إحــدى ميزاته 
األساســية، إال أن هذا اليخت يحمل مســاحة أمامية واسعة للجلوس 
مزودة بفرش شمســية وطاوالت لتناول الطعام، حيث يتم االســترخاء 

واالستمتاع بالوقت مع األصدقاء والعائلة بأمان وخصوصية تامة.
وإىل جانب ذلك فــأن مركز القيادة الخلفي الرحب يضم مســاحة 

مريحة لتناول طعام Alfresco تقع إىل جانب الصالون األساسي.
كما أن األلواح الجميلة المعكوســة، تدعم مســتوى الحماية من 

عوامل الطبيعة. إضافة إىل توفير الخصوصية العالية أيضًا.
وعىل الطبقــة العلوية فأن التيــراس الخلفي العريــض له أهمية 
خاصة إذ أنه يشــكل امتداداً خارجيًا لبرج القيادة المغلق له مواصفاته 
الخاصة. هذا مــع العلم أن هذه المنطقة في النســخة األوىل من هذا 

اليخت تضم مساحة للجلوس قرب المطبخ المكشوف.
وإسوة بالنموذج األول من Skylounge Collection، فأن اليخت 
الجديــد يضم برج قيــادة رحبًا مغلقًا يكشــف مســتوى الرفاهية عىل 
المتن الذي يســتمر في كل األرجاء. هذه المساحة تحتوي عىل محطة 
إدارة الدفــة الوحيدة المــزودة بكافة األجهــزة التكنولوجية المطلوبة 
وأحدثها. كما أنها تعتبر صالونًا آخر إذ أن فيها حيزاً للتسلية واالسترخاء 
مواصفاته خاصة. ويمكن تحويلها إىل استوديو خاص للمالك يطل عىل 

األفق بـ 360 درجة مشاهدة.
وقد صنعت بنية برج القيادة من األلياف الكربونية التي تمتاز بخفة 

الوزن والقوة والمتانة االستثنائية.
ومن المزايا الالفتة في هذه المنطقة أيضًا المناور الكبيرة الحجم 
القابلة للفتح التي تتيح للمالكين والضيوف أن يســتمتعوا بمشــاهد 

السماء الرائعة خالل اإلبحار.
أما الطبقة الرئيسية فأنها تتمتع بتصميم مرن يضم مجموعة من 
الصوفات المريحة، والمطبخ الكامل التجهيز، مع موقع لتناول الطعام 

مزود بأماكن للخزن. كل ذلك يمكن تعديله وفقًا ألولويات المالك.
والتزامــًا بالجيل الثاني من MCY 76 فأن الصالون األساســي من 

هذا اليخت يتميز بمستوى عال من التعرض للضوء الطبيعي.

Loiacono: مع هذه النسخة أكملنا 
سيرنا عىل طريق االبتكار وقدمنا 

فكرة جديدة تلبي رغبات المالكين 
في أنحاء العالم بالحرية والرفاهية

الصالون األساسي يتميز بمستوى الصالون األساسي يتميز بمستوى 
عال من التعرض للضوء الطبيعي.عال من التعرض للضوء الطبيعي.
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وهناك سلم داخلي أنيق من الخشب والفوالذ يصعد إىل برج القيادة 
المغلق، من دون أن يؤثر في المساحة التي تحيط به أو يعيق الرؤية.

 :MCY مدير التســويق والمبيعات في Sergio Loiacono يقــول
»إن مستوى الراحة والخصوصية عىل متن هذا اليخت الجديد تم رفعه 
إىل األعىل، وذلك بفضل التقسيمات الداخلية المتنوعة واالستخدامات 
المختلفــة لصالونــي الطبقــة الرئيســية والطبقة العلويــة. ومع هذه 
النسخة الثانية من المجموعة، فقد أكملنا طريقنا نحو االبتكار، وقدمنا 
فكــرة جديدة لإلقامة عىل المتن، قادرة عــىل تلبية رغبات المالكين في 

أنحاء العالم بالحرية والرفاهية«.
وعىل الطبقة الســفلية هناك كبائن مريحة لثمانية ضيوف: كابينة 
كبيــرة للمالك تحتــل كامل العرض، كابينــة لكبار الضيــوف، كابينتان 

للضيوف. ولكل واحدة حمامها الخاص.

جناح المالك.جناح المالك.

كابينة المالك  تتميز بفتحاتها 
األساسية وإضاءتها القوية
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كابينــة المالك – مثلمــا هو معروف عن هــذه المجموعة – تتميز 
بفتحاتها األساسية. اإلضاءة قوية ورؤية البحر أوسع من ذي قبل.

كمــا أن أماكن الطاقــم الموجودة في الخلف رحبــة وكاملة العلو 
ومصممة بمواصفات خاصة. هذا مع خيار وجود كابينتين للضيوف، أو 

كابينة واسعة مع مطبخ ومركز للطعام. بداًل من الكابينة الثانية.
ويمكــن القول إن األقســام الداخلية باإلجمــال، مؤلفة من ألواح 
فاتحة ومساحات من خشب الجميز الطبيعي الدافئ، معززة بتفاصيل 
من الكروم، في حين أن المواد األخرى تســاهم في تعزيز مستوى خفة 

الوزن عىل المتن.
والجو العام المنســجم، وراءه أقمشة وأشكال ورخام وموزاييك .. 

يمكن للمالك أن يختار من بين تشكيلة واسعة من المواد ذات الجودة 
العالية حتى يتمكن من جعل الديكور مالئمًا لرغباته وحاجاته

كابينة كبار الضيوف.كابينة كبار الضيوف.

إحدى كبائن الضيوف.إحدى كبائن الضيوف.
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كلها منتقاة بعناية. ويمكن للمالك أن يختار من بين تشــكيلة واســعة 
من المــواد ذات الجودة العالية حتى يتمكن مــن جعل الديكور مالئمًا 

لرغباته وحاجاته.
وهكــذا نــرى أنــه مــع Skylounge Collection MCY فأن هذا 
الحــوض اإليطالي مســتمر في تقديم حلــول فريدة بنــاء لمواصفات 
مطلوبة يضعها المالكون، الذين باتوا قادرين عىل قضاء أوقات سعيدة 

خاصة عىل المتن مع عائالتهم وأصدقائهم عىل مدار العام.
وكل يخت من يخوتها مصمم أصاًل ليحقق حلم المالك.

www.montecarloyachts.it

MCY 76 Skylounge

الطول اإلجمالي: 23,06 مترًا

العرض: 5,75 أمتار

الوزن المزاح: 54 طنًا

 2xMAN V12 – 1550 hp :المحركان 

2xMAN V12 1650 hp أو

السرعة القصوى: 29 عقدة

السرعة العادية: 24 عقدة

سعة الوقود: 5 آالف ليتر

سعة المياه: ألف ليتر

Monte Carlo Yachts :الهندسة البحرية

 Nuvolari :التصميم الداخلي والخارجي

Lenard

CE-A :التصنيف

تشكيلة Skylounge Collection تقدم حلواًل 
فريدة للمالكين تمكنهم من قضاء أوقات سعيدة 

مع عائالتهم وأصدقائهم في كل الفصول
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