
التصميم المطلوبة والحفاظ على مس���توى الراحة 
المطلوبة في قوارب السوبر يخت الفخمة.

القارب���ان المصنوع���ان م���ن الكرب���ون والكيفالر 
وال���� Epoxy-Vinylester Resin، قوي���ان مقاومان 
للعوام���ل الجوية المتنوعة وخفيف���ا الوزن ويؤمنان 
قيادة مثالية وأمكنة للخزن، إضافة إلى الكفاءة العالية 
)تصل السرعة إلى 42 عقدة في الساعة( مع تخفيض 
استهالك الوقود. وكما في السيارات الفخمة، فإن 
كل األجه���زة يتم التحكم بها م���ن محطة إدارة الدفة، 
ومن ضمنها المرساة المخبأة في المقدمة ونظام 

الفتح الذكي في نسخة الليموزين.
ه���ذا وقد قررت الش���ركة أن تخطو نحو الش���رق 
األوس���ط. وستش���ارك في معرض قط���ر الدولي 
للمراك���ب لتع���رض في���ه مركبها الجدي���د )55 قدمًا( 
الرياض���ي األنيق العص���ري الس���ريع )عرضه 4,80 
أمت���ار ووزن���ه الم���زاح 19 طنًا(. وه���ي تتطلع لعقد 
لق���اءات خ���الل أيام المع���رض مع مالك���ي اليخوت 
والراغبي���ن في صنع يخوت جديدة كي تش���رح لهم 
ما يمكنها القيام به س���واء على صعيد المش���اريع 

الجديدة لليخوت أو القوارب الملحقة بها. [
www.icyacht.com

 CRN أيار/مايو الماض���ي، أطلق حوض
اليخت Atlante )55 مترًا( المس���توحى 
 Nuvolari & من المراكب العسكرية، الذي صممه

.Lenard
وقد رغب المالك والمهندسون أن يضيفوا إليه 
ق���وارب خاصة تتالءم مع طّلت���ه وتصميمه. ولهذا 
 I.C. Yacht الغ���رض طلب���وا من فريق عمل ش���ركة
)Lake Iseo( الت���ي تصن���ع مراك���ب بمواصف���ات 
معين���ة، أن يبن���ي له���م قاربي���ن آليين تحت اس���م 
بمواصف���ات   Atlante Two و   Atlante One
خاص���ة بالكامل، حتى يبدو ه���ذان القاربان وكأنهما 

من نسل السفينة األم.
وإذا عرفن���ا م���دى العناي���ة بالتفاصي���ل ونوعي���ة 
الحلول التكنولوجية التي تطبقها الش���ركة على كل 
مرك���ب من مراكبه���ا، فإنه يمكنن���ا مقارنتها بالتالي 
بمصن���ع للمجوه���رات يعده���ا بمواصف���ات خاصة. 
 Nuvolari & Lenard وه���ذا هو بالضب���ط ما أغ���رى
عندما واجهت تحدي صنع القاربين المذكورين. ولهذا 
فإن الخطوط العصرية لليخت تم اقتباسها للقاربين 
في مزيج متكامل بين الشكل والوظيفة واألشكال 
الهندسية والعمالنية، وذلك لضمان التقيد بقواعد 

في

I.C. YaCht
تصنع قاربين لـ Atlante .. وكأنهما ولداه!
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