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ويتماشى معه. أماكن االسترخاء مثالية ومنها المسبح ومنصة 
السباحة والجاكوزي والمنصة الشاطئية وقوارب الليموزين.

 Winch وإذا أردنـا أن نفصـل فـي األقسـام الداخلية نرى أن
ركـز علـى االنسـجام بين األقسـام الخارجيـة المبتكـرة والتصميم 
الداخلـي الهـادئ العصـري. مسـاحات اللقـاءات يغمرهـا الضـوء 
الطبيعـي وتتميـز ببهـو زجاجـي وسـطي يربـط ثـاث طبقـات. 
هـذه المسـاحة مركـز اللقـاءات خـال التشـارتر وهـي توفـر جـوًا 
فريـدًا لاسـتمتاع باالجتمـاع مع رفـاق الرحلة، وكذلك االسـتمرار 
بالشـعور باالرتبـاط بالعالـم الخارجـي. وال ننسـى السـينما التي 
 SPA تشـكل مسـاحة مثاليـة لمشـاهدة األفـام ليـًا، وكذلـك الـ
مع السونا ومركز التمارين الرياضية الكامل التجهيز ... وكل ذلك 

نجده على الطبقة الرئيسية.
أمـا لناحيـة أماكـن النوم فأن اليخت يسـتضيف 12 فردًا في 
سـبع كبائـن. كل واحـدة لهـا طابعهـا الخـاص وتشـكيلتها الخاصـة 

من األلوان.

عـن   Abeking & Rasmussen (A&R) كشـفت 
أحـدث ثمـار تعاونها مع Winch Design وهو اليخت 
اآللـي Excellence (80 متـرًا( الـذي جرى إطاقه في نهاية أيار/

مايو الماضي.
مالكـه المحتـرف طلـب فـي أول لقـاء لـه معهمـا صنـع يخـت 
»استثنائي« يتمتع بإحساس مستمر باالرتباط بالعالم الخارجي.

وقـد تمكـن فريـق Winch Design مـن إعـداد بنيـة فوقيـة 
الميـاه  تختـرق  الحـادة  آخـر. مقدمتـه  يخـت  أي  تشـبه  فريـدة ال 
بسـهولة وكأنهـا مقدمة مركبـة فضائية. خطوطـه الخارجية تدفع 
المـرء للنظـر نحـو األعلـى، نحـو برج القيـادة وطبقـة المالك التي 
يحيـط بهـا الزجـاج المكـور مـن األرضيـة إلـى السـقف مـن جميـع 
الجوانـب. وبوجـود الزجـاج محيطـًا بالجنـاح الرئيسـي 180 درجـة 
فـأن الضيـوف النائميـن عندمـا يسـتيقظون مـن نومهـم صباحـًا 

سيجدون أنفسهم وسط محيطهم الهادئ.
الداخـل الـذي أعدتـه Winch Design أيضـًا يكمـل الخـارج 

طوله 80 مترًا – سرعته 17 
عقدة – ضيوفه 12 – 

طاقمه 22 – 4500 ميل 
بحري – عرضه 12,6 مترًا.
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وفي رحات التشارتر يمكن للضيف األساسي أن يستفيد 
مـن متـن المالـك الـذي جرى تصميمـه ليحافظ علـى الخصوصية 
التامـة إضافـة إلـى الراحـة والفخامـة. وللكابينـة تيـراس خارجـي 
مـع جاكـوزي ومسـاحة لاسـترخاء تحـت الشـمس ومكتـب خاص، 

وذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الضيف بسهولة.

وجنـاح المالـك بـدوره يتميـز بهندسـة غيـر مسـبوقة إذ أنـه 
محـاط جزئيـًا بزجاج/مرايـا مـن األرض إلـى السـقف حتـى يوفـر 
مشاهد 180 درجة للجوار. اللوح الزجاجي األكبر يصل طوله إلى 
سـتة أمتـار وقـد صمـم بطريقـة تلغـي أي حواجـز أمام مشـاهدة 

العالم الخارجي.

المالك طلب صنع »يخت استثنائي« 
 بكل ما في الكلمة من معنى .. 

وكان له ما أراد
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شـراعية  وقـوارب   Seabobs كذلـك  اليخـت  هـذا  ويضـم 
وألعاب منفوخة وعدة جت سـكي ودراجات الدواسـات ومعدات 
لتأميـن وصـول  ليموزيـن  قاربـي  إلـى  إضافـة  هـذا  الغـوص. 

الضيوف ومغادرتهم في جو أنيق.

أمـا الطبقـة الشمسـية فهـي أفضـل مـكان لاسـتفادة من 
حمام شمسي وهي مزودة بجاكوزي وعدة أماكن للجلوس. 

وهـو مـزود بحافظـات تـوازن Zero Speed تؤمـن لـه الراحـة 
القصوى عند الرسو وعند إبحاره وسط األمواج العالية كذلك.

وبالنسـبة للتشـارتر فـأن الضيـوف على المتن يسـتمتعون 
باالسـترخاء أو التسـلية أو االجتمـاع مـع بعضهـم علـى المتـن 
الخلفي حيث المسبح الواسع والبار وذلك لاختيار بين السباحة 

أو تناول المشروبات.

ولمـن يـودون االقتـراب مـن الميـاه أكثـر فهنـاك المنصـة 
الشـاطئية المـزودة بتيـراس بحـري عريـض ودرجـات توصـل إلـى 
منصة السباحة الواسعة. هذا إضافة إلى صندوق كبير لأللعاب 

وقارب واكسسوارات مائية متنوعة.
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Excellence جاهز للتشارتر 

أيضًا بفضل خصائصه 
الداخلية والخارجية التي تتيح 
له القيام برحات مريحة آمنة 

وفق أرقى المستويات
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هـذا اليخـت يتمتـع بتصميـم مسـتقبلي وقـد نقـل 
تصاميـم السـوبر يخـت إلـى مسـتوى آخـر أعلـى، وبذلـك 
فأنـه عنـد الرسـو يشـبه مركبـة فضائية غريبة على سـطح 

المياه.
 Excellence »يشـكل   :Andrew Winch يقـول 
نقلـة نوعيـة حقيقية بالنسـبة لشـركتنا. إنه مزيـج مثير من 
التصميـم التقنـي غيـر المعهـود واالبتـكار الجـريء. إنـه 

سفينة/صاروخ جاهزة لإلقاع«.
 Weser وقـد جـرت التجـارب البحريـة األولـى في نهـر
وكذلـك فـي بحـر الشـمال وحقـق اليخـت مـا كان متوقعـًا 

منه في كل الجوانب العمانية.
وعلـق Hans Schaedia الرئيـس التنفيـذي للشـركة 
علـى هـذا اإلنجـاز فقـال: »نحـن فخـورون جـدًا بإنجـاز هـذا 
اليخـت االسـتثنائي الـذي صنعتـه قوتنـا العاملـة الماهرة 

قاعة السينما مثالية 
لمشاهدة األفالم لياًل.
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التـي حققـت كل طلبـات المالـك بكفـاءة. لـم نسـتخدم سـابقًا 
ألواحـًا زجاجيـة بهـذا الحجـم فـي يخـت بهـذه القياسـات. الخطوط 

غير العادية شكلت كذلك تحديات كبيرة لها«.
وهكـذا نـرى أن هـذا السـوبر يخـت الممتـاز يسـتحق االسـم 
الـذي أطلـق عليـه )Excellence( وهـو مثالـي للتشـارتر أيضـًا 
بفضل مزاياه الداخلية والخارجية، ومن أهمها: المسبح الخارجي 
– الزجـاج الـذي يحيـط بجنـاح المالـك ليوفـر لـه اإلضـاءة الطبيعيـة 
الزجاجـي  الوسـطي  البهـو   – السـينما   – الرائعـة  والمشـاهد 

جناح المالك 
يتميز بهندسة 
غير مسبوقة.

اليخت يستضيف 12 فردًا في سبع 
كبائن. كل واحدة لها طابعها الخاص 

وتشكيلتها الخاصة من األلوان.
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الـذي يغطـي ثـاث طبقـات – األكسسـوارات واأللعـاب المائيـة 
العديدة – المنصة الشـاطئية مع تيراس بحري ومنصة سـباحة – 

قاربا ليموزين – جاكوزي .. إلخ.
وكمـا ذكرنـا آنفـًا فـأن شـكله الخارجـي الـذي يشـبه مركبـة 
فضائيـة أعطـاه هويـة فريـدة ال مثيـل لهـا فـي األسـواق. هـذا 
إضافة إلى مقدمته المميزة وخطوطه الحادة التي تربط الهيكل 

بالبنية الفوقية لينتج عنها شكل يأسر النظر.
الزجـاج المكثـف فـي البنيـة الفوقية يضيف إليـه المزيد من 
األناقة والجمال، ويوفر للمالك وعائلته وضيوفه مشاهد رائعة 

لكل ما يحيط باليخت.
وعـاوة علـى كل مـا سـبق فهـو يتمتـع بمـا يلـي: تكييـف 
هوائـي – ألعـاب مائيـة عديـدة منهـا قـوارب منفوخـة وكايـاك 
 Kneeboard و Sea Bob وقـوارب شـراعية ومعـدات غـوص و
ودواسـات مائيـة وألـواح للتزلـج علـى المـاء و ترامبوليـن و...( – 

حافظات توازن متطورة – WiFi ... وغيرها.

www.abeking.com

Excellence

الطول اإلجمالي: 80 مترًا

العرض: 12,6 مترًا

الغاطس: 3,45 أمتار

T 2115 :الحجم اإلجمالي

سرعة اإلبحار: 14 عقدة )القصوى 17 عقدة(

مدى اإلبحار: 4500 ميل بحري

Winch Design :التصميم الداخلي والخارجي

الضيوف: 12 )في غرفة رئيسية وست كبائن مزدوجة(

الطاقم: 22

Lloyd’s Register of Shipping :التصنيف

Cayman Island :العلم

المواد: الهيكل من الفوالذ والبنية الفوقية من األلمنيوم

سعة الوقود: 150 طنًا

سعة المياه: 30 طنًا

2xMTU 12V 4000 M654 1492kw @ 1600 rpm :المحركان

3xMTU 12V 2000 M41A 1500 rpm 575kw :المولدات

Caterpillar C7.1 LXE20 1500rpm 164kw 1 :مولد الطوارئ

Quantum Marine XT :حافظات التوازن

الزجاج المكثف في البنية الفوقية يضيف 
إليه المزيد من األناقة والجمال، ويوفر 
للمالك وعائلته وضيوفه مشاهد رائعة

ألعابه وأكسسواراته المائية 
عديدة ومتنوعة وترضي 
مختلف األذواق واألعمار
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