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يخوت حديثة

Axantha II يعـبــر البحــار 
 والمحيطــات معتمـدًا 
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من اليخوت التي لفتـــت النظر أخيرًا، اليخت 
Axantha II الـــذي صنعـــه حـــوض JFA بناء 
لطلـــب مالـــك Axantha األول الـــذي بنـــاه 

الحوض نفسه العام 2003.
هـــذا اليخـــت يبلـــغ طولـــه 43 متـــرًا وقد 
 Axantha تـــم بنـــاؤه اســـتنادًا إلـــى فكـــرة

األصلي.
وقـــد صممـــه أيضـــًا المهنـــدس البحري  
Vripack وأعـــده للرحـــالت الطويلة المدى. 
وصنع بدنه وبنيتـــه الفوقية من األلمنيوم. 
وتصل سرعته إلى 14,8 عقدة. وباستهالك 

110 ليترات من الوقود بســـرعة 11,5 عقدة 
يصل مدى إبحاره إلى 6795 ميًال مع استغالل 

تام مما يجعله مثاليًا لعبور المحيطات.
التصميـــم الداخلـــي يؤمـــن للضيـــوف 
االســـتمتاع بالمســـاحات الخلفيـــة الخارجية: 
أماكن الجلوس والعبور إلى البحر. وبالنسبة 
للقســـم األمامـــي فهو مخصـــص للطاقم 
ومنـــه نصل إلى مقدمة المتن. وهنا يمكننا 
أن نضـــع قاربين بطـــول 5,6 أمتـــار مجهزين 

بالكامل لرحالت اليوم الواحد.
التصميـــم الداخلـــي، محافـــظ وأنيـــق، 

وهـــو مشـــابه لتصميـــم أول نمـــوذج مـــن 
Axantha. علـــى الطبقة الرئيســـية صالون 
كبير/غرفـــة طعـــام لـــه بـــاب واســـع. وهناك 
بـــاب آخر يأخذنا إلى مـــكان الجلوس الخارجي 
المجهز ببار مثالي لالسترخاء وتناول الطعام 
خارجًا. وعلى المتن نفســـه نجد المطبخ أمام 

الصالون المذكور.
علـــى الطبقـــة العلويـــة نصـــادف غرفة 
جلوس/مكتبًا/مكتبـــة. وهنـــاك بـــاب زجاجي 
نصف دائـــري يفتح على غالبيـــة كامل عرض 
البنيـــة الفوقية وهذا ما يربط الداخل بالخارج. 

جانب من غرفة المحركات الضخمة

قمرة القيادة 
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وعلى هذه الطبقة نجد كذلك كابينة القبطان 
ومركـــز القيادة. ويمكن للضيـــوف الوصول 

إلى غرفة للمراقبة في مركز القيادة.
والطبقة الشمســـية بدورها نصعد إليها 

من سلم خارجي أو من داخل مركز القيادة.
أمـــا الـ Compass-Deck، فهي بســـبب 
ارتفاعها، المكان المثالي الكتشاف المرافئ 

والممرات المائية وأماكن الرسو.
وعلـــى المتـــن الســـفلي نجـــد الكبائـــن 
المخصصـــة للمالـــك والضيـــوف والطاقـــم 
(إلى األمام). للضيوف ثالث كبائن مزدوجة 

 ضيوفه 11 شخصًا يخدمهم 
طاقم من ثمانية أفراد

 اليخت معد للتشارتر أيضًا 
 MCA وهو يلتزم بمعايير 

Bureau Veritas و

صالون الطبقة العلوية
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الصالون الرئيسي

Axantha_112.indd   77 28/2/12   23:02:15



Axantha II

 The World of Yachts & Boats 78عــــالــــم الــــيــــخــــوت والــــمــــراكــــب

مـــع كابينـــة مزدوجة بســـرير Pullman. وقد 
وضع جناح المالك في الوســـط ويحتل كامل 
العـــرض. وهـــو مجهـــز بحمام واســـع وغرفة 
للثيـــاب. ونجـــد غرفة لغســـيل الثيـــاب أمام 
مســـاحة الضيـــوف ممـــا يؤمـــن فصل هذه 
المنطقـــة عن منطقة الطاقـــم الواقعة إلى 
األمـــام. أماكـــن الطاقم عبارة عـــن أربع كبائن 
وغرفـــة جلوس ويمكن الدخول إليها من متن 

القارب.
المســـاحات الداخليـــة قدرهـــا 340 متـــرًا 
مربعًا وبذلك فهي قادرة على استضافة 11 
شخصًا وطاقم من ثمانية أفراد بكل سهولة. 
الداخل تطغى عليه أخشاب الكرز في حين أن 
األرضيـــات من التيـــك أو Douka. وتم بذل 
جهد ملحـــوظ لعزل األصـــوات واالهتزازات. 
وبعـــد قياس مســـتوى األصـــوات في عدة 
أماكـــن من اليخت ال مبالغـــة في القول بأنه 

هادئ بدرجة كبيرة.

وعلـــى الصعيـــد التقنـــي نجـــد أن غرفة 
كل  صيانـــة  لتســـهيل  واســـعة  المحـــركات 
المعدات. وهنا نجد محركي Cummins بقوة 
 + 2x80kw) 750 حصانـــًا مع ثالثـــة مولدات 

.(1x 50kw
وتحتل غرفة المحركات كامل عرض اليخت 
فـــي القســـم الخلفي، وقد ألحـــق بها غرفة 
للخزن وورشـــة عمل. ومـــن هذه الغرفة نتجه 
مباشرة إلى منصة السباحة التي نصل إليها 

كذلك من سلمين خارجيين.
Axantha II المريـــح المعـــد للرحـــالت 
 Bureau Veritas الطويلـــة يلتـــزم بمعاييـــر 

و MCA أيضًا.
وهو مالئم للتشارتر كذلك. وقد قضى 
موســـم الصيف الماضي في البحر األبيض 
المتوســـط قبل أن يتوجـــه إلى أهداف أخرى 

نائية. 
www.jfa-yachts.com

جناح المالك... وغرف الضيوف

الممر المؤدي إلى غرف الضيوف

غرفة القبطان ال تقل فخامة عن باقي الغرف
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