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كشفت Sunreef أخيرًا عن يختها الجديد 
Sunreef Power 80 ذي الهيكلين 

المخصص للرحالت الطويلة براحة تامة.
إنه يخت يرفع الفخامة والقدرة على 

مواجهة شتى الظروف الجوية، إلى 
مستوى أعلى.

وهو أنيق ديناميكي يحمل مصابيح 
كالسيكية من الفوالذ وطبقات من 

خشب التيك وقواطع مرتفعة وإضاءة 
مميزة، إضافة إلى الهيكل العصري.

الكاراج الرحب مع المنصة الخلفية 
يتيحان له أن يحمل القارب والعديد من 

األلعاب المائية مع جت سكي .. إلى أي 
مكان يذهب إليه.

تيراس المقدمة الذي يحتل كامل 
العرض وندخله من الصالون، عريض 

رحب مثالي للجلوس أو االستمتاع 
بأشعة الشمس.

 Spa وبرج القيادة واسع ويحمل
Pool مع بار وعدة مقاعد مريحة. www.sunreef-yachts.com

80 Sunreef Power
المزدوج الهيكل

جميـل مر يـح آمـن
الفت للنظر

 80 Sunreef Power
الطول اإلجمالي: 23,95 مترًا

العرض اإلجمالي: 12,1 مترًا

الغاطس: 1,25 متر

2x575 HP – 2x1200 HP :المحركان

2x5000L – 2x8000L :سعة الوقود

سعة المياه: 1600 ليتر

األشخاص: 4+12
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15 ألـف زائـر جـاءوا إلـى الـدورة الثامنـة مـن معـرض 
سـنغافورة لليخـوت هـذا العـام، التـي أقيمـت فـي 

.Sentosa الفخمة على جزيرة One°15 مارينا
 Sanlorenzo 78 أكبر عارض فيه دشن Simpson Marine
الـذي القـى ترحيبـًا الفتـًا إلـى درجة أنه جـرى بيعه، كمـا وّقع عقد 

شراء نسخة أخرى منه على الفور.
الناجحة  التجارية  العالمات  أهم  إحدى   ،Princess Yachts
عقدين  ووقعت  المعرض  خالل  لها  مركبين  باعت  آسيا،  في 
المنطقة وهو  أما وكيلها االقليمي في  آخرين.  لبيع مركبين 
طراز  من  مركبين  كذلك  باع  فقد   Boat Lagoon Yachting

معرض سنغافورة 2018:
الدورة الثامنة هي األنجح

و »عالم اليخوت« تقيم حفلين رائعين 
 OCEANCO بالتعاون مع 

CLUSTER YACHTING MONACO و

SINGAPORE YACHT SHOW 2018
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مدير   Kiran Haslam يقول  الصدد  وبهذا   .Jeanneau
التسويق في Princess إن الدورة الحالية من المعرض سجلت 

رقمًا قياسيًا لهذه الشركة البريطانية.
وكيلها  مع  تمكنت  فقد   Ferretti Group لـ  وبالنسبة 
المحلي Hong Seh من بيع خمسة يخوت خالل شهر واحد منذ 

اليوم األول للمعرض الذي امتد ألربعة أيام.
وبهذا الصدد قال Fabiomassimo Discoli مدير المبيعات 
فـي آسـيا إن سـنغافورة هـي المركـز الرئيسـي آلسـيا كلهـا وأن 
هـذا المعـرض SYS( Singapore Yacht Show( فـرض نفسـه 
معرضـًا أول فـي المنطقة كلها التي تشـهد عددًا من المعارض 

المنافسة.
وكعادته، فقد جذب المعرض العديد من الماركات المعروفة 
فـي عالـم البحـار. ومنهـا مثـاًل Sunreef Yachts التـي عرضـت 
اليخـت الجديـد المـزدوج الهيـكل Open Power 40 في السـوق 
 Beneteau اآلسـيوي بعـد أن تـم تدشـينه فـي دبـي. وكذلـك
Group التي أقامت مؤتمرًا صحافيًا هناك ألول مرة، كان على 
رأسـه Hervé Gastinel الرئيـس التنفيـذي الـذي أكد أهمية هذا 

الحدث البحري السنوي.
ورغم أن آسيا ما زالت تعاني من نقص في البنى التحتية، 
 Asia Pacific يضـع عراقيـل أمام نمو سـوق السـوبر يخت، فـإن
(Superyacht Association )APSA تعمـل بجـد علـى الترويـج 
للمنطقـة فـي أوسـاط مالكـي السـوبر يخـت والقباطنـة بدعـم 
مـن مجلـة »عالم اليخوت«، وهي خطوة اسـتراتيجية هدفها بناء 
جسـور بيـن مؤسسـات اليخـوت المعنيـة فـي الشـرق األوسـط 

والشرق األقصى.
ومن الماركات األخرى المشهورة التي شاركت في معرض 
 .Feadship و Benetti و Lürssen و Amels :سـنغافورة نذكـر
 Camper & :هذا إضافة إلى شـركات الوسـاطة المعروفة مثل

.Burgess و Fraser و Nicholson
 Andy هـذا وبعـد إغـالق معـرض سـنغافورة أبوابـه، أعلـن
Treadwell الرئيـس التنفيـذي لــ Verventia Pte Ltd منظمـة 
 Gael and Olivier Burlot معرضـي سـنغافورة وتايلنـد، مـع
Singapore Rendez- و Penang و Phuket منظمـة معـارض
Vous، عـن اتفاقهمـا علـى التعـاون بإقامـة معـرض واحـد فـي 

تايلند ومعرض آخر في سنغافورة.
سـنوات،  منـذ  تنـادي  اليخـوت،  أن صناعـة  بالذكـر،  ويجـدر 
موقـع  كل  فـي  للمراكـب  واحـد  معـرض  علـى  باالقتصـار 
اسـتراتيجي، وطالبـت بدمج المعـارض القائمة حاليًا. وقد عرفت 
الشركتان المذكورتان أنهما إذا ما جمعتا المهارات المختلفة لكل 
منهمـا فإنـه يمكنهمـا أن تقيما معرضـًا أفضل في كل بلد. وإذا 

جمعتا مواردهما وميزانيتيهما فإنهما تسـتطيعان وضع مخطط 
ترويجـي متيـن يجـذب الشـارين المحتمليـن ومنظمـي التشـارتر 

إلى السوق.
وسـيبدأ تطبيق اتفاق التعاون هذا بإقامة معرض مشـترك 
Thailand Yacht Show & Rendez- اسـم  عليـه  سـيطلق 

Republic of Singapore Yacht Club

.Olivier Burlot و Andy Treadwell و Gael Burlot :من اليمين
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 Asia Pacific( APSA Nigel Beatty رئيـس  فـي موناكـو( – 
نائـب   Christophe Ceard و   )Superyacht Association
الرئيـس – YP Loke رئيـس مجلـس إدارة جمعية صناعة المراكب 
في سـنغافورة – Espen Oeino مصمم اليخوت ونائب رئيس 
مؤسـس   Rainer Behne – Cluster Yachting Monaco
رئيـس   Michel Dotta – BehneMar لــ  التنفيـذي  والرئيـس 
 Brian Zhuang – مجلـس إدارة المجلـس االقتصـادي لموناكـو
 Sessa Marine ومالـك Omnia Group رئيـس مجلـس إدارة
 Sam Sorgiovanni  –  Burgess Asia رئيـس   Joe Yuen  –

مصمم يخوت.
ورغـم أن سـنغافورة تتمتـع بالعديـد مـن الفنـادق الفخمـة 

 Beneteau Flyer 8,8
Spacedeck & Sundeck

 Singapore هذا إضافة إلى معرض آخر يطلق عليه اسم .Vous
.Yacht Show & Rendez-Vous

وسيقام األول بين 4 و 7 كانون الثاني/يناير 2019 (سيجري 
تحديد موقعه الحقًا(. أما الثاني فهو سيحل مكان الجناح الفخم 
الحالي في معرض SYS العام 2019 الذي سيقام بين 11 و 14 

نيسان/إبريل.
مـع  الوثيقـة  شـراكتها  تعزيـز  وبهـدف  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
 ،Oceanco والحـوض الهولنـدي Cluster Yachting Monaco
 The Government Of فقـد أقامـت مجلـة »عالم اليخوت« مـع
 )Benoit في سنغافورة (يترأسه Monaco Tourism Bureau
Badufle حفـل كوكتيـل مسـائيًا خـالل معـرض سـنغافورة فـي 
كبـار  مـن  حشـد  حضـره  البهيـج  الحفـل  هـذا   .Opera Gallery
مـن  بمزيـج  ليسـتمتعوا  آسـيا  مـن  جـاءوا  الذيـن  الشـخصيات 
األعمال الفنية ونماذج يخوت Oceanco. وشكل مناسبة مثالية 

للترويج لموناكو ومعرضها، جامعة الفن واليخوت.
وقـد جـاء هذا الحفل الناجح تتمة للحفل المماثل الذي أقامه 
الطرفان في معرض دبي األخير للقوارب. واستمتع الحاضرون 
 Art Deco الذين كان من بينهم ضيوف مشهورون، بخصائص

.)Parkview Square( Atlas Bar الفخم في
وعـالوة علـى الزبائـن الخاصيـن الذيـن جـاءوا من سـنغافورة 
وإندونيسـيا وفيتنـام والصيـن، كان هنـاك أسـماء المعـة مثـل: 
Gaelle Tallarida و Severine Sciortino (من معرض اليخوت 

 Republic of

 Singapore Yacht

Club أقدم ناد لليخوت 

في آسيا )تأسس العام 

1826( يقدم خدمات 

شاملة راقية لليخوت 

ومالكيها، ويعرض 

جوائزه الثمينة في 

اللوبي األساسي ومن 

Lipton Cup بينها

Greg و Maxime Bonin de Pissarro يتبادالن علمين 
.RSYC من Jackon Lim مع السيد

جانب من النادي.
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والمتنوعـة، إال أن كل مهتـم باليخـوت، ال بـد لـه مـن أن يقيـم أو 
 )RSYC( Republic of Singapore Yacht Club يتعـرف علـى
الـذي تأسـس العـام 1826 ليكـون بذلـك أقـدم نـاد لليخـوت فـي 
آسـيا. فـور دخولـك إليـه تشـعر بعراقـة تاريخـه عندمـا تواجهـك 
اللوبـي  فـي  معروضـة  الفضيـة  الجوائـز  مـن  رائعـة  مجموعـة 
األساسـي، ومـن بينهـا جائزة Lipton Cup التـي أهداها للنادي 
العـام 1923 السـير Thomas Lipton بحـار اليخـوت المشـهور 

وتاجر الشاي المعروف.
هــذا النــادي يقــدم خدمــات راقيــة لليخــوت ومالكيهــا. وهــو 

ــًا تصــل إلــى 60  ــا تــؤوي يخوت يحتــوي علــى 115 مرســى مارين
ــر مــن 200 مركــب.  ــواء أكث ــى مــن عــدة طبقــات إلي ــرًا، ومبن مت
غــرف وأجنحــة مريحــة فخمــة مــع مســبح  إلــى  هــذا إضافــة 
ومشــاهد علــى البحــر ومطاعــم وصــاالت اســتقبال ممــا يجعلــه 

موقعــًا مثاليــًا لليخــوت.
وقـد وّقـع هـذا النـادي عقـودًا ثنائيـة مـع العديد مـن األندية 
 Dubai International المماثلـة فـي أنحـاء العالـم مـن بينهـا

.Marine Club
www.rsyc.org.sg

أمسية Oceanco التي 
نظمتها »عالم اليخوت« 

في Atlas Bar في  
 Parkview Square

بسنغافورة.

عازفة الكمان Zhang Zhang خالل أمسية 
 Monaco التي نظمتها "Monaco Soirée"

.Government Tourism Bureau

السيد Paris Baloumis مدير 
التسويق لمجموعة Oceanco، إلى 

اليمين، مع اثنين من المدعوين.
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