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Great White
حلم حيايت

23.95M

GREAT WHITE
)80 Sunreef Power(
ثقة عليا تطفو عىل المياه

Rafael Nadal بهرت
فسارع القتنائها
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 Nadalعشق اإلبحار منذ
نعومة أظفاره ولم يكن
يفوت فرصة للخروج إىل
البحر مع أصدقائه وعائلته.

ً
قدما – الضيوف  – 8السرعة  23عقدة – مركز القيادة
من مواصفاته :الطول 80
ً
يحتل كامل العرض – الهيكل المزدوج يوفر له استقراراً
استثنائيا
منذ حزيران/يونيو الماضي ،واألسواق البحرية تتناقل خبر استالم
بطل التنس العالمي  Rafael Nadalيخته اآللي الرائع Great White
الذي صنعته له  Sunreef Yachtsبمواصفات خاصة.

وعندمــا ظهــرت الصــور األوىل لهــذا اليخــت ،وهــو مــن طــراز

 ،80 Sunreef Powerفــي األســبوع األخيــر مــن شــهر تموز/يوليــو
الماضــي ،وعىل متنــه هذا النجــم الرياضــي العالمي الجميــل ،ازداد
االهتمام به بهدف االطالع عىل مواصفاته والتعرف عىل أسراره.
ً
قدما طلبه مالك يخوت
إنــه يخت فخم مزدوج الهيكل بطــول 80

محترف عشــق البحار منذ نعومة أظفاره وكان ال يفوت فرصة للخروج
إىل البحر مع رفاقه وعائلته.
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لقــد كانت تراوده هــذه الفكرة منذ زمن طويل :بنــاء يخت مزدوج

الهيــكل بمواصفــات خاصــة .ولمــا شــاهد ،80 Sunreef Power
بتصميمــه ومســاحاته ،قــرر االنضمــام إىل عائلة مالكــي يخوت هذه
الشركة المعروفة بجودة اإلنتاج .وكان له ما طلبه.

هذا اليخت قادر عىل اســتضافة ثمانية أشــخاص في كبائنه األربع

الفخمــة المريحة .إىل الجانب األيمن من الهيكل نجد جناح المالك مع
ً
أيضا.
إحدى كبائن الضيوف وأماكن الطاقم
الجنــاح الرئيســي الفت للنظــر برحابته .وهو يضم خزانة واســعة

للثياب ،صوفا ،تلفزيون معلق في السقف فوق السرير المزدوج ،وشرفة
قابلة للطي.

theworldofyachts.com

5

G R E AT W H I T E

G R E AT W H I T E

ما الذي شد هذا البطل الرياضي العالمي إىل نموذج 80 Sunreef Power؟
وإىل الجانب األيســر من الهيكل نجد كابينتين أخريين واســعتين

ً
ً
خارجيا للجلوس يتســم
مكانا
أما برج القيادة ،فأنه يؤمن لضيوفه

أمــا الصالــون األساســي المغمور بالضــوء الطبيعــي فأنه يضم

وقد زود اليخــت بمحركين قوة الواحــد  1200حصان مما يوصل

للضيوف إضافة إىل المطبخ.

صوفات واســعة عىل مقربة من مركز القيادة الخلفي ،ومساحة لتناول
الطعام لثمانية أشــخاص باتجــاه المقدمة ،إضافــة إىل تلفزيونين 77
ً
إنشا .وهناك حيز آخر للجلوس يقع قرب مدخل تيراس مقدمة اليخت.
وإذا جئنا إىل مركز القيادة الذي يحتل كامل العرض ،نجد أنه مثالي

لتناول طعام  Alfrescoفي موقع محمي من الشــمس والرياح ومزود

بجهاز تلفزيون ال تتسرب إليه المياه.

وتحت الصوفا الكبيــرة هناك الكاراج الخلفــي الذي يؤوي الجت

ســكي الكبيرة ومجموعة من األلعاب المائية إضافة إىل محطة إلعادة
التزود بالوقود.

ومنصة السباحة الهيدروليكية العريضة بدورها ،قادرة عىل حمل قارب

اليخت وتوفير مكان إضافي لالستمتاع بالشمس عىل مقربة من المياه.

6

theworldofyachts.com

بالدفء .مع بار وفرش شمسية وجهاز تلفزيون.

ســرعته القصوى إىل  23عقدة في الســاعة في حين أن سرعته العادية

 16عقدة.

 :Francis Lappال نتوقف عن االستمرار في االبتكار
وفي المقابلة التي أجرتها مجلتنا «عالم اليخوت» مع الســيد Francis
 Lappمؤســس  Sunreef Yachtsفــي بداية هذا العــام صرح حينها
ً
قائال:
«عندمــا أسســت  Sunreef Yachtsلــم تكن المراكــب الفخمة

المزدوجــة الهيكل موجــودة ،لم يتصــور أحد أن المراكــب المتعددة

الهياكل ســتصل إىل ما وصلت إليه اليوم من موقــع متقدم .في العام
 2003أطلقنا أول مركب مزدوج الهيكل ببرج قيادة.
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:Francis Lapp
المستقبل للمراكب
المتعددة الهياكل
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«إننا ال نتوقف عن االستمرار في االبتكار أبداً .وفي الصناعة البحرية

هناك خط فاصل بين واضعي االتجاهات الجديدة والذين يتبعونها.

«إن الميــل الحالــي فــي األســواق يتجــه نحــو المراكــب الكبيــرة

الفخمــة العابــرة للمحيطــات المتعــددة الهيــاكل .لقــد تغيــرت
توقعــات الزبائــن .مالكــو الســوبر يخــت يتطلعــون إىل نســبة ()Ratio
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أفضــل للطــول مقابــل الحجــم ،والمزيــد مــن الثبــات ،واالقتصــاد فــي
اســتهالك الوقــود ،والحلــول الصديقــة للبيئــة .إنهــم يرغبــون فــي
مســاحات رحبــة مفتوحــة كــي يقضــوا أوقاتـ ً
ـا ممتعــة مــع األصدقــاء
والعائلــة .ويريــدون أن يكونــوا مالصقيــن للميــاه.

«إن الزخم التي تشــهده  Sunreefاســتثنائي .حتى اآلن ،ضاعفنا

عائداتنا المالية عن الســنة الماضية .إن منشآتنا مستمرة في التوسع

بشــكل كامل ،مكتب جديد بالكامل وموقع إنتــاج جديد بالكامل يضم

أكبر ماكينة  CNCفي أوروبا .نحن نســير في االتجاه الصحيح وبالسرعة

المطلوبة  ..المستقبل للمراكب المتعددة الهياكل».

theworldofyachts.com

www.sunreef-yachts.com

9

