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داخل العدد

األمير سلطان بن سلمان :
 يعلن إنشاء 3 مدارس طيران في السعودية

Arab wolf فخر الصناعة السعودية

 - اإلمارات   - الكويت   - السعودية   : التوزيع 
البحرين - قطر - عمان - مصر - لبنان - األردن 
 - املغرب   - اجلزائر   - - تونس - سوريا  العراق   -
السودان - فلسطني - لبيا - اليمن - بريطانيا   

األزمة املالية وأثارها على نشاط السفر 

السيارة الطائرة 

هندسة الكهرباء في الطائرة

إنتخاب السويلم رئيساً
 لإلحتاد العربي للرياضات اجلوية

www.arabiavm.com
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مرة أخرى يطل موضوع حوادث الطيران لكن من زاوية أخرى، 
تتعلق بالعامل البشري، الذي يعد املسؤول عن أكثر من %80 
من تلك احلوادث، ومنذ مدة قليلة أدى وقوع طاقم قيادة طائرة 
أثناء مزاولتهما اخلدمة  النوم  مكون من طيار ومساعده في 
في رحلة جوية قصيرة إلى طرح مسألة العامل البشري في 
التعرض للخطر مرة أخرى إلى حيز الوجود، ومن هذا املنطلق 

الطيارين  لدى  التوعوي  الدور  تعزيز  إلى  »ناسا«  وكالة  تتجه 
من خالل جهاز تختبره حديثا، لكن قبل اخلوض في فحوى ذلك 

اجلهاز ال بد من اخلوض في أمور أخرى تختص بهذا املوضوع.
خالل رحلة جوية في وضح النهار لطائرة تابعة لشركة طيران 
الطائرة عن مسارها فجأة من  هاواي، خرجت  بجزيرة  داخلي 
دون سابق إنذار بعد أن اجتازت نقطة البدء بالهبوط باملطار 

العامل البشري.. وحوادث الطريان
بقلم: علي محمد الهاشم

إنهاك الطيارين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة
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املراقبة وبعض  برج  يائسة من قبل  وبعد محاوالت  املقصود، 
قريبة منها  احمللقة في رحالت جوية معتادة كانت  الطائرات 
بعد  طاقمها  متكن  املسار،  عن  اخلارجة  الطائرة  مع  لالتصال 
وإخطاره  املراقبة  ببرج  االتصال  دقيقة من معاودة   26 مضي 
عن  الطائرة  خروج  في  تسبب  قد  يبدو  ما  على  ما  عطال  أن 
الطائرة  هبوط  بعد  اكتشافها  مت  احلقيقة  لكن  مسارها، 
واعتراف الطيار ومساعده بأنهما قد غفيا بالوقت نفسه من 
دون أن يعي أحدهما باآلخر نتيجة لإلرهاق الذي أصابهما جراء 
ليفقد  اجلوية،  الرحالت  أداء  بعد  كافية  راحة  تلقيهما  عدم 

كالهما وظيفتيهما بالشركة. 

غفوة بألف 
لم تكن احلادثة املذكورة األولى في وقوع طاقم القيادة للطائرة 
اخلطوط  بشركة  طياران  وقع  فقد  عارضة،  غفوة  حالة  في 
فوق  الروتينية  اجلوية  الرحالت  إحدى  في  الفيتنامية  اجلوية 
التشيك في غفوة نوم كادت أن تؤدي إلى إسقاط الطائرة مبن 
فيها من ركاب وطاقم من قبل مقاتالت سالح اجلو التشيكي 
الذي واكب الطائرة حلني خروجها من األجواء التشيكية، بعد 
تسمح  ما  وعادة  القصيرة.  غفوتهما  من  الطياران  صحا  أن 
شركات الطيران لطياريها بأخذ غفوة قصيرة ألحد الطيارين 
ال تسمح   FAAالـ قوانني  لكن  يقظا  اآلخر  يبقى  أن  شريطة 
كال  وقوع  ملنع  وبالطبع  بالسالمة،  تتعلق  ألسباب  بذلك 
بطيارين  تعمل  الطائرات  قمرات  أصبحت  أن  )بعد  الطيارين 

فقط( في النعاس من دون أن يكون هناك من يراقب الوضع.

جهود »ناسا« 
)ناسا(  الوطنية  والفضاء  الطيران  ووكالة   1989 عام  منذ 
بتجارب عدة  الظاهرة وقامت بعدها  دراسة هذه  منكبة في 
فقد  الطيران،  سالمة  على  الظاهرة  تلك  تأثير  مدى  لقياس 
خصوصا  الراحة  من  قسطا  يأخذ  الذي  الطاقم  أن  وجدت 
على الرحالت البالغة الطول مدته ال تتجاوز 40 دقيقة يكون 
أكثر تركيزا ويقظة من أولئك الذين ال يأخذون أي فترة للراحة 
تعد  التي  والهبوط،  املدرج  االقتراب من  خصوصا في مرحلة 
أثناء  ثانية  الـ30  تتجاوز  ال  غفوة  أن  تبني  لقد  حرجا.  األكثر 
من  جتعل  قد  طويلة  جوية  رحلة  نهاية  في  الهبوط  عملية 
الطيار يغفل عن وميض ملصباح تنبيه خللل ما قد يطرأ على 
جانب  إلى  الركاب  حياة  لتهديد  كافية  ذلك،  أثناء  الطائرة 

الطاقم وتعريضهم للخطر. 

خوذة »ناسا«! 
جانب  إلى  عاليا  تركيزا  األحيان  في معظم  الطيران  يتطلب 
التحليق  زيادة ساعات  الطيارين، ومع  يقظة كاملة من قبل 
الذهن  وتشتت  لإلجهاد  يتعرضون  قد  الطيارين  أولئك  فإن 

إلى جانب الضغوط احمليطة بحياتهم العملية، ولهذا تختبر 
التي  تلك  كبير  حد  إلى  تشبه  معدلة  خوذة  »ناسا«  وكالة 
لطياري املقاتالت ولكن يحيط بها عدة وصالت ملحقة بجهاز 
كمبيوتر يعمل باألشعة حتت احلمراء، حيث تقوم تلك األشعة 
التي  الدم  لقياس كمية  املخ  إلى  الرأس وصوال  باختراق جلد 
ونشاط  يقظة  لتحديد مدى  وذلك ضروري  إليه،  يتم ضخها 
الطيار لتحديد ما إذا بدأ يعاني اإلجهاد واإلرهاق. وتهدف هذه 
قد  الذي  القصور  معرفة  إلى  اخلوذة،  تلك  بواسطة  التجارب 
يتعرض له ذهن الطيار أثناء مزاولته لعمله ومدى تأثير ضغط 
العمل عليه، وبالتالي ميكن معه حتسني نسبة اتخاذ الطيار 
للقرار السليم من دون أن يعرض نفسه وأفراد طاقمه والركاب 

للخطر.

طاقم مزدوج
مع دخول الطائرات احلديثة القادرة على الطيران من دون توقف 
وبوينغ   500-A340 إيرباص  مثل  20 ساعة  الى  تصل  قد  ملدة 
في  بدأت  قد  عدة  شركات  فإن  اخلدمة،  إلى   200LR-B777
تطبيق قوانني هيئة الطيران املدنية العاملية مثل FAA وغيرها 
ثالث عندما  أن يكون هناك طيار احتياطي  والتي تنص على 
يكون  أن  يتعني  فيما  ساعات،   8 اجلوية  الرحلة  مدة  تتجاوز 
هناك طاقم بديل أي طيارين احتياطيني للرحالت التي تتجاوز 
مدتها 12 ساعة، إلى جانب كابينة للراحة عند تبديل املناوبة 
بينهما، وقد ُجهزت بوينغ وإيرباص طائراتها احلديثة من فئة 
الكابينة  املوضوعة في سقف  الكبائن  بتلك  العريض  البدن 

الرئيسية للطائرة. 
البشرية  القدرة  حدود  من  قدرة  أكثر  الطائرات  أضحت  لقد 
بتجهيزات  الطاقم  جتهيز  يتم  أن  الضروري  من  بات  ولهذا 

تكفل لهم مواكبة ذلك التطور.

هل يحل الروبوت محل الطيار ؟
مسألة قصور األداء في القدرات اجلسدية والذهنية للعنصر 
بالغة  مديات  ذات  طائرات  طرح  مت  أن  بعد  خصوصا  البشري 
الطول، يعيد طرح فكرة اعتماد الروبوت )اإلنسان اآللي( كبديل 
للعنصر البشري، وخصوصا مع دخول اجليل األول من طائرات 
اجلو  أسلحة  مع  الفعلية  اخلدمة  إلى  املأهولة  غير  القتال 
للدول املتقدمة حديثا. فاملفوضية األوروبية خصصت ميزانية 
اجلوي  للنقل  طائرات  تصنيع  جدوى  لدراسة  ترمي  ألبحاث 
والشحن من دون طاقم قيادة بشري، وفي بريطانيا أعلن عن 
إمكانية حتليق الطائرات غير املأهولة جنبا إلى جنب الطائرات 
البريطانية  األجواء  في  البشري  الطاقم  ذات  األخرى  املدنية 
بشكل مألوف ممكن في عام 2012، أي بعد 3 أعوام من اآلن، 
وبالتالي رمبا نشهد في منتصف العقد املقبل ظهور طائرات 

ركاب من دون طيارين، من يدري؟!... كل شيء ممكن!
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رحيمي : 30 مليار ريال لتحديث املطارات السعودية .. ومطار جديد يف ) العال (

حتديث  الهيئة  نية  املدني  للطيران  العامة  الهيئة  رئيس  رحيمي  اهلل  عبد  أكد 
املطارات السعودية سواء بشكل كامل أو جزئي وبناء مطارات جديدة في عدد من 
التكلفة  تراوح  برنامج  خالل  من  وسياحية  اقتصادية  مبقومات  تتمتع  التي  املدن 
اإلستثمارية لتطبيقه 25 إلى 30 مليار ريال حتى عام 2015. وأضاف رحيمي أنه من 
املقرر إضافة مطار جديد في اململكة في مدينة العال يأخذ شكل النموذج الذي 
أعدته الهيئة والذي يعرف بـ« املطار االقتصادي » وسيعمم على بقية املدن التي 
تتمتع مبقومات اقتصادية متنامية وإمكانيات سياحية جذابة. وأوضح رحيمي أن 
في  مبا  واملواصالت  الطرق  وميتلك شبكة ضخمة من  املساحة  بلد كبير  اململكة 
ذلك املطارات التي يصل عددها إلى 27 مطارا منها 22 مطارا محليا إضافة إلى 
العزيز  عبد  امللك  مطار  في  حاليا  جتري  التي  باألعمال  مشيدا  الدولية،  املطارات 
في جدة واصفا إياها بالضخمة مؤكدا االنتهاء من بعض املراحل املتعلقة مبدرج 

الطائرات ومواقف السيارات, ومن املتوقع أن تصل الطاقة االستيعابية للمطار 30 مليون مسافر في املرحلة األولى تصل 
إلى 80 مليون مسافر عند اكتمال املشروع. وأوضح أن قطاع الطيران أكثر قربا من القطاع السياحي لذا يسعى القطاعان 
معا نحو خدمة اخلطة التنموية السعودية كما تتعاون الهيئة مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار فيما يخص دعم القطاع 
السياحي. وكشف رحيمي أن هيئة الطيران املدني تنوي منح تراخيص لشركات جديدة كما رخصت الهيئة لـ 3 شركات 

من الطيران العارض وكذلك الطيران حسب الطلب والشحن.

االحتاد أفضل شركة طيران لدرجة رجال األعمال في العالم   

لدولة  الوطني  الناقل  للطيران  االحتاد  حصلت 
اإلمارات العربية املتحدة على جائزتي أفضل شركة 
أفضل  و  األعمال  رجال  لدرجة  العالم  في  طيران 
لدرجة  الطعام  خلدمة  العالم  في  طيران  شركة 
رجال األعمال  وذلك بعد إستبيان عاملي قامت به 
مؤسسة  سكاي تراكس  لالستشارات تضمن 16 
أنحاء  مليون مسافر من 97 جنسية من مختلف 

العالم .
اخلاصة  األعمال  رجال  لؤلؤ  درجة  تصنيف  وجاء 

باإلحتاد للطيران باملرتبة اخلامسة في اإلستبيان اخلاص بعام 2008 بعد إحتاللها املرتبة العاشرة في عام 2007 . أما في عام 
2009 فقد حازت على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في قطاع الطيران على نطاق عاملي وذلك ضمن حفل خاص أقيم بهذه 

املناسبة في هامبورغ األملانية .
العمالء عن معايير اخلدمات  العاملية سكاي تراكس على رضا  الذي إستغرق عشرة أشهر من املؤسسة  التصويت  وأستند 

األرضية واجلوية املقدمة من الشركة باإلضافة إلى جودة خدمة العمالء التي يوفرها جميع املوظفني في الشركة .
وقال إدوارد بليستيد الرئيس التنفيذي بإدارة مؤسسة سكاي تراكس في تصريح له أن حصول االحتاد للطيران على هذه اجلائزة 
بني  تنافسية  األكثر  اجلوائز  تعتبر من  الفئة  بأن هذه  رحالتها منوها  إطالق  الشركة منذ  بذلتها  التي  احلثيثة  اجلهود  يؤكد 

شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم .
وأكد في ختام تصريحه انه على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العاملي نظراً لألوضاع اإلقتصادية الراهنة 
إال أن االحتاد حرصت على تعزيز والء العمالء من خالل إنشاء قاعدة عريضة ملنتجات اجلودة ومعايير اخلدمات الفريدة التي توفر 

لهم جتربة سفر مريحة وحتظى برضاهم.

أخبار
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أخبار

مطار دبي يفوز جبائزة اجناز »أضخم مبنى جوي أحادي« يف تاريخ الطريان باملنطقة

التميز  بجائزة  الدولي  دبي  مطار  فاز 
تاريخ  في  جوي  مبنى  أضخم  اجناز  عن 
الطيران في املنطقة مقدمة من مجلة 

النيوزويك القسم العربي.
وجاء إجناز املبنى 3 في مطار دبي الدولي 
ضمن قائمة أهم 20 مشروعا ساهمت 
بتطوير االقتصاد احمللي وصناعة الطيران 

في دولة اإلمارات.
التنفيذي  الرئيس  غريفيث  بول  وقال 
مطار  تطوير  إن  دبي  مطارات  ملؤسسة 
دبي هو جزء من تكامل مشروع التطوير 
على مستوى دبي ككل ومع منو املدينة 
صعيدي  على  املطار  حركة  أيضاً  منت 
عن  ..معربا  الطيران  وشركات  الركاب 
فخر مطار دبي بأن يكون جزءا من عملية 

النمو ودعم االقتصاد احمللي في دبي.
يذكر أن املبنى 3 في مطار دبي الدولي مت اجنازه ضمن مشروع عمالق لتوسعة مطار دبي وتصل طاقته االستيعابية إلى أكثر 

من 35 مليون مسافر سنويا واملبنى مخصص لرحالت طيران اإلمارات فقط 

أنها  اجلزيرة  طيران  شركة  أعلنت 
دينار  ماليني   10 بقيمة  إيرادات  حققت 
دينار  مليون  بقيمة  هامشية  وخسائر 
وقال   ،2009 عام  من  األول  الربع  في 
اجلزيرة  طيران  إدارة  مجلس  رئيس 
عام  في  األرباح  بعد حتقيق  بودي  مروان 
األولى  الطيران  شركة  أصبحنا   ،2008
أرباحاً  حتقق  التي  األوسط  الشرق  في 
األولى  التشغيلية  السنة  منذ  سنوية 
واخلسائر  متواصلة،  سنوات  ولثالث 
من  األول  الربع  في  شهدناها  التي 
التي  االستثمارات  نتيجة  كانت   2009
نقوم بها ترتيبا للنمو الذي نخطط له 
العام  والثالث من هذا  الثاني  الربع  في 
طراز  من  طائرتني  تسلم  بصدد  ونحن 

إيرباص  A320، ليصل أسطولنا إلى عشر طائرات، وأضاف بودي رغم أدائنا في الربع األول ال نزال واثقني في مواصلة حتقيق 
عوائد للمساهمني في 2009.

طريان اجلزيرة تتسلم طائرتني جديدتني يف يونيو
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اخلطوط السعودية توقع صفقة بقيمة 900 مليون دوالر                                                    
 لتزويد طائراتها A330باحملركات

»رولس  شركة  مع  دوالر  مليون   900 بقيمة  صفقة  السعودية  اجلوية  اخلطوط  وقعت 
رويس« لتزويد طائراتها من طراز إيرباص )A330( باحملركات.  وذكرت شركة »رولس رويس« 
لدى وذكرت شركة رولس رويس  أن اخلطوط اجلوية السعودية كانت قد طلبت محركات 
الغازات  وانبعاث قدر أقل من  الوقود  من طراز »ترنت« تتمّيز باستهالك كمية أقل من 
تسليم  عملية  تبدأ  أن  السعودية  اجلوية  اخلطوط  وتتوقع  طائرات.  ثماني  لتشغيل 
احملركات في العام املقبل مع إمكانية طلب أربعة محركات أخرى. كما تضمنت الصفقة 
توفير »رولس رويس« خدمات صيانة طويلة األمد للمحركات. وذكر نائب الرئيس األعلى 

بني  املتينة  للعالقات  امتداد  تعد  الصفقة  أن  هاريس«  »فل  األوسط،  والشرق  إفريقيا  شمال  في  رويس«  »رولس  شركة  في 
الشركة واخلطوط اجلوية السعودية. وبلغت حصة محركات )A330( من »رولس رويس« في السوق خالل األعوام الثالثة املاضية 
70 باملائة، حيث تقدمت ثماني شركات من مجموع شركات الطيران التسعة العاملة في الشرق األوسط بطلبيات للحصول 
على محركات من طراز »ترنت 700« لتشغيل أساطيلها. وتشير »رولس رويس« إلى أن بوسع تلك احملركات مقاومة االرتفاعات 
العالية وارتفاع درجات احلرارة ما يجعلها مناسبة لشركات الطيران العاملة في الشرق األوسط. وقال املدير اإلداري لوحدة 
اخلدمات الفنية اإلستراتيجية في اخلطوط اجلوية السعودية، علي ملعات »تتمتع محركات رولس رويس من طراز »ترنت 700« 
بسمعة ممتازة ويسرنا أن تكون من ضمن أسطولنا اجلديد«. »تعد احملافظة على كفاءة العمل واألداء العالي ضمن سوق يتميز 
أهدافنا«. ويضم  األمد من حتقيق  رويس وخدماتها طويلة  رولس  تقنية  األهمية، وسنتمكن من خالل  بالغ  أمر  بالتنافسية 

.)SP(و )أسطول اخلطوط اجلوية السعودية 14 طائرة تعمل مبحركات رولس رويس مبا فيها طائرات بوينج )747-100( و)200

»أياتا«،  اجلوي،  للنقل  العاملية  املنظمة  مع  القطرية  اجلوية  اخلطوط  وقَّعت 
التقليدية لتكون في طليعة مبادرة عاملية شاملة  األمناط  اتفاقية تخرق كل 
ملعادلة انبعاثات الكربون. وتهدف هذه اخلطة إلى املساعدة في متويل املشاريع 
العاملية املتعلِّقة بالبيئة.  ومبوجب هذا البرنامج الثوري اجلديد، ميكن للمسافرين 
اختيار دفع مبلغ إضافي بسيط ملعادلة انبعاثات الكربون في رحالتهم. وسيتم 
توجيه ريع هذه اخلطة إلى البرامج العاملية املعترف بها من قبل منظمات غير 
الرحلة  أجزاء  خملتلف  الكربون  انبعاثات  بحساب  »أياتا«  نظام  حكومية.ويقوم 
اإلضافي  املبلغ  بدعمها من خالل  يرغب  التي  البرامج  اختيار  للمسافر  وميكن 
اجملتمع  مشاريع  من  عدد  البرنامج  هذا  من  وسيستفيد  به.  سيساهم  الذي 

الدولي في الدول النامية، في خطوة جديدة تتخذها القطرية ضمن سياسة »مسؤولية الشركة جتاه اجملتمع«. ويتضمن املوقع 
اإللكتروني للقطرية باباَ مخصصاً لألنشطة املتعلقة بسياسة »مسؤولية الشركة جتاه اجملتمع« وقال السيد أكبر الباكر، 
الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية، إن النظام اجلديد يعد خطوة أخرى تتخذها الشركة لتحقيق برنامجها الصديق 
للبيئة. وأضاف الباكر »القطرية ملتزمة باملشاركة وتأسيس وتطوير برامج تعزز سياسة مسؤولية الشركة جتاه اجملتمع فيما 
يخص مصلحة البيئة واملسافرين على منت رحالتنا.« واستطرد في حديثه قائالً »أصبحت اجملتمعات حول العالم أكثر وعياً 
ل  بآثار تغيُّر املناخ على حياتنا اليومية، فقد أثَّر ذلك وما زال يؤثر وسيستمر في التأثير على عاملنا. وعلى عالم الشركات حتمُّ

مسؤولية التخلُّص من انبعاث الكربون وجعل العالم مكاناً أكثر أمناً ونظافة. 

القطرية توقع إتفاقية مع IATA  بهدف متويل املشاريع البيئية

أخبار
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أخبار

الناقل  تعد  التي  البحرين  طيران  حصلت 
البحرين،  ململكة  األول  االقتصادي  الوطني 
على املركز الثاني في جائزة سكاي تراكس 

واخملصصة للطيران االقتصادي.
املسابقة  بلجنة  خاص  تقرير  أشار  حيث 
إلى أن الطيران االقتصادي سرق األضواء من 
العاملية  األزمة  في ظل  التقليدي  الطيران 
اجنازاً  البحرين«  »طيران  حققت  إذ  احلالية، 
من  الثانية  املرتبة  على  بحصولها  يتمثل 
منطقة  في  االقتصادية  الناقالت  كل  بني 
الشرق األوسط خالل سنة أولى فقط من 

بداية عملياتها التجارية في املنطقة.
في  املنتدب  العضو  صرح  املناسبة،  بهذه 
اهلل  عبد  إبراهيم  البحرين  طيران  شركة 

احلمر بأنه »لشرف كبير لنا أن نحصل على املرتبة الثانية كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق األوسط، فنحن نوفر 
أفضل العروض واألسعار إضافة إلى قائمة عديدة من الوجهات والرحالت املباشرة.

طيران البحرين: حصلنا على جائزة ثاني أفضل ناقلة في املنطقة

ناس تدشن رحالت جوية إلى الكويت

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات اجلوية )ناس القابضة( 
لطيران  ثالث محطات جديدة  تدشني  مت  أنه  احلمدان  عبداهلل  بن  سليمان 
كل  إلى  إقليمية  واألخريني  الدمام،  إلى  اململكة  داخل  منها  واحدة  ناس، 
من دمشق، والكويت مع طرح أسعار مشجعة للتذاكر إلى هذه احملطات 
الثالث. وإعتبر أن هذا التعاون ليس سوى بداية وسيشهد املستقبل القريب 
تطورا مميزا في عدد الرحالت بدعم من رئاسة الطيران املدني بدولة الكويت 
أكثر من 300 رحلة  الشقيقة. وقال احلمدان أن »طيران ناس« يسير حالياً 
محلية  وجهة  عشرة  ثالث  منها  مختلفة  وجهة  عشرين  إلى  أسبوعياً 
إقليمية منها اإلسكندرية،  اململكة، وسبع وجهات  أرجاء  تغطي معظم 
وَعمان، وبيروت، والشارقة، وأبو ظبي، ودمشق، وأخرها الكويت، مؤكداً على 

مواصلة تدشني محطات جديدة دولية اُختيرت وفق دراسات اقتصادية وخطط منهجية مدروسة في عالم الطيران االقتصادي.  
ويتميز »طيران ناس« والذي يعتبر أول طيران إقتصادي باململكة العربية السعودية بأنه يضم أحدث أسطول طائرات باملنطقة، 
حيث ميتلك اثنتي عشرة طائرة حديثة الصنع من طراز ايرباص A320 وامبراير 190-195 وسيصل عدد طائرات أسطوله إلى 
15طائرة. ولقد أكمل طيران ناس عامني منذ إطالق أولى رحالته من مدينة الرياض إلى مدينة جدة وذلك في شهر فبراير من عام 
2007، كما إحتفل في العام املاضي بتجاوز عدد املسافرين على منت رحالته حاجز املليون مسافر وذلك خالل فترة قياسية في 
عمر شركات الطيران االقتصادي، وسيحتفل في املستقبل القريب بتجاوزه حاجز املليونني ونصف املليون مسافر مما يعكس 
االنتشار املتنامي ملفهوم السفر االقتصادي لدى مواطني جميع الدول التي ينطلق إليها. من جهته عبر مدير العمليات عصام 
الزامل أكد على منو قطاع الطيران في املنطقة وتقدمه بشكل كبير مما يساهم في حتقيق ما تصبو إليه توجهات سلطات 

الطيران املدني جلهة تقدمي مزيد من اخلدمات واالرتقاء باملستوى إلى األمام.
وستكون رحالت ناس من الرياض إلى الكويت مبعدل رحلتني في األسبوع يومي اخلميس والسبت من كل  أسبوع .
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مدارس  ثالث  إنشاء  على  الطيران  نادي  إدارة  مجلس  وافق 
جمللس  األول  االجتماع  في  والقصيم،  الرياض  في  للطيران 
اإلدارة اجلديد في دورته الثالثة واملشكل بقرار من ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام 

بتاريخ 1430/2/27هـ. 
سلمان  بن  سلطان  األمير  ترأسه  الذي  االجتماع  خالل  ومت 
االجتماع  انعقاد  مناقشة  الطيران  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
شهر  نهاية  في  للنادي  العمومية  للجمعية  التأسيسي 
للطيران  مدارس  ثالث  إنشاء  على  واملوافقة  اآلخرة،  جمادى 
في منطقتي الرياض والقصيم. كما أقر اجمللس تشكيل جلنة 
ورحب  السعودي،  الطيران  نادي  مظلة  حتت  الطيران  مدارس 

بإنشاء مدرسة الطيران في رابغ. 
وأقر اجمللس في اجتماعه املوافقة على تقرير مراجع احلسابات 
تشرف  التي  اللجان  تشكيل  وناقش  للنادي.  املالية  للقوائم 

على تطوير أعمال النادي. 
للجمعية  بالتحضير  تنتهي  التي  مهامه  اجمللس  أقر  كما 
إلدارة  انتخاب مجلس جديد  والتي سيتم خاللها  العمومية 

النادي عام 2010م.

إنشاء 3 مدارس للطريان يف 
كل من الرياض والقصيم

االمير سلطان بن سلمان

حقق صاحب السمو امللكي األمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز 
جائزة أفضل اختراع مقدمة من االحتاد الدولي للمخترعني عن 
 ، بطائرة عمودية  جواً  وإنقاذ محمولة  إطفاء  وحدة  اختراعه 

إضافة إلى نيله امليدالية الذهبية املقدمة من املعرض .
اإلطفاء  طائرة  عن  عبارة  ممدوح  بن  نايف  األمير  اختراع  وكان 
السعودي  االبتكار  معرض  في  بها  وشارك  املطور  واإلسعاف 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 

العزيز آل سعود عام 2008 في الرياض ..
وهي عبارة عن طائرة إطفاء ، مت إضافة لها خزاناً بكامل حجم 
أسفل الطائرة، كما أضيفت إليها مقصورة تهبط من أسفل 
اإلطفاء،  وخرطوم  واإلسعاف  اإلطفاء  رجال  حتمل  الطائرة، 
وهذه املقصورة معدة لدخول املنقذين واملسعفني إلى املباني 

وإخالء املصابني منها

امليدالية الذهبية إلختراع طائرة اإلنقاذ اجلوي

األمري نايف يهدي االبتكار 
خلادم احلرمني الشريفني 
ومسو ولي العهد ومسو 

النائب الثاني
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األمير تركي بن سعود آل سعود

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئيس  نائب  وّقع 
سعود  بن  تركي  األمير  البحوث  ملعاهد  والتقنية 
مذكرات  أملانية  وشركات  مؤسسات  ممثلي  مع 
تفاهم تستهدف حتقيق التعاون التقني والتصنيع 
املشترك بني املدينة وعدد من املؤسسات األملانية 
وذلك  بحثية.  ومؤسسات  شركات  تشمل  التي 
روالند  األملانية  هيسن  والية  وزراء  رئيس  بحضور 

كوخ.
امللك  مدينة  بني  اتفاقا  املذكرات  وتضمنت 
كيه  إم  وشركة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
على   Helicopter MK املروحية  للطائرات  األملانية 
تطوير وتصنيع مشترك لطائرات الهليوكوبتر في 
هندسياً  فريقاً  اجلانبان  سيكون  حيث  اململكة، 
للقيام  بالرياض  املدينة  مقر  في  يعمل  مشتركاً 
بالتصميم والتطوير والتصنيع املشترك للطائرات، 
الطائرات  تصنيع  جانب  يخص  ما  كل  أن  مبينا 

املروحية هو لالستخدامات املدنية.
الثانيــة  التفاهـم  مذكرة  في  املدينة  واتفقت 
مع  وبالتعاون   ,)MK Helicopter( شركـة  مع 
مجال  في  أوروبا  في  شركة  أكبر   SGL شركة 
األلياف  تطوير  على  الكربونية،  املركبة  املواد 
أنظمة  على  التركيز  مع  األداء،  عالية  الكربونية 
الستخدامات  النانو  جزيئات  على  تعتمد  تقوية 
على  قاصرة  تكون  أن  دون  عام،  بشكل  الطيران 
مادة  على  تقوم  التي  اخلفيفة  املروحية  الطائرة 
املروحيات  هذه  النانو، حيث ستكون  مركبات  من 
وتسع  واملكبس  بالتوربني  تعمل  نقل  مروحيات 
هذه  تبرز  وسوف  مقاعد،  ستة  إلى  ثالثة  بني  ما 
فيما  العاملي بشكل متميز  السوق  في  الطائرات 
وكفاءة  واألداء  والراحة  السالمة  مبقاييس  يتعلق 
التكلفة والتصميم. وسيندمج فريق مدينة امللك 
في  كامل  بشكل  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

قسم الهندسة التابع لشركة MK للمروحيات.
موقع  على  متزامن  بشكل  العمل  وسيقوم 
املنشآت  نفس  وإقامة  األملانية  الشركة  منشآت 
والذي  املتقدم  املشروع  هذا  خلدمة  اململكة،  في 
سيقوم بنقل املعرفة إلى السعودية ويوطنها ومن 

ثم تصديرها إلى السوق العاملي.

توقيع مذكر تفاهم بني السعودية وأملانيا لصناعة طائرات مروحية سعودية

MK3  نموذج لطائرة
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الطائرة  قائد  على  السهل  من  كان  القدمية  الطائرات  في 
الكشف الدخان أو احلريق ألنه كان مبقدوه رؤية معظم أجزاء 
وتعقيد  حجم  تطور  ومع  القيادة.  حجرة  خالل  من  الطائرة 
الطائرات أصبح من املستحيل على طاقم الطائرة الكشف 
على احلريق إال بعد حدوثة ووصوله إلى مرحلة يصعب التحكم 
فيها. وللحد من هذه املشكلة وضعت أنظمة الكشف عن 
احلريق وعن الدخان على منت الطائرات احلديثة لتعطي إنذاراً 

مبكراً يستطيع الطاقم التحكم باملشكلة .
بوجوده  التنبؤ  ميكن  الطائرة,  داخل  الدخان  أو  احلريق  كان  إذا 
الطائرة  على  أماكن  هناك  لكن  األولى.  مراحله  خالل  حسياً 
الرحلة  بوجود حريق فيها خالل  التنبؤ  الطاقم  يصعب على 

مثل :
)Engine Nacelle( حجرة احملرك

)Baggage Compartments( حجرة األمتعة
حجرة املعدات الكهربائية أو اإللكترونية

)Electrical or Electronic Equipment Pay(
)Lavatories( دورات املياه

لذلك يجب إستخدام كاشف الدخان فيها
احلريق  أو  الدخان  عن  الكشف  أجهزة  من  أنواع  عدة  وهناك 
حيث  من  فيه  توضع  الذي  املكان  تصميمها  في  تعتمد 

))Zone إحتمالية نشوب حريق في ذلك املكان

أنواع الكواشف : 
1-أنظمة الكشف عن احلريق / إرتفاع درجة احلرارة

)Fire Detection / Overheat Systems(
2-أنظمة الكشف عن اللهب

 )Flame Detection(
3-أنظمة الكشف عن الدخان والغازات السامة
)Smoke and Toxic Gas Detection Systems(

Mechanic

أمن الطائرات
واحمليط  أسيا  شرق  جنوب  منطقة  في  املالية  األزمة  أكدت 
تطور  مستوى  بني  ومباشرة  قوية  عالقة  وجود  الباسفيكي 
عدد  من  أتضح  كما  وذلك   ، والسفر  السياحة  نشاط  ومنو 
املسافرين باملطارات خالل فترة األزمة التي مرت بها املنطقة 
باملطارات  ملحوظ  بشكل  املسافرين  عدد  أنخفض  حيث   ،
الرئيسية خالل عامي 1997م – 1998 م ، ولكن مع حلول العام 
ظهرت  االقتصادي  النشاط  في  التحسن  بداية  ومع  1999م 
التي  العوامل  ومن   ، املطارات  بتلك  املسافرين  عدد  في  زيادة 
ساعدت على حتقيق هذه الزيادة أن معظم املسافرين الواصلني 
، ولقد أدت  مبطارات املنطقة كانوا دائماً من الدول األسيوية 
األزمة املالية باملنطقة إلى انخفاض عدد املسافرين الواصلني 
أنها  كما   ، وإندونيسيا  وتايالند  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  من 
أضافت عامالً جديداً مؤثراً ومؤثراً على مبيعات األسواق احلرة 
األسعار  مستوى  بني  يقارن  املسافر  أصبح  حيث   ، باملطارات 
في احملالت التجارية باملطارات وبوسط املدينة ، ونظراً للتقارب 
تغيرت  فقد  املدينة  وبوسط  باملطار  األسعار  على  طرأ  الذي 
القاعدة التي قام عليها نشاط األسواق احلرة باملنطقة ، حيث 
لم يعد مستوى األسعار باألسواق احلرة مغرياً كما كان عليه 
، ولذا فقد أصبحت مبيعات األسواق احلرة  األمر في السابق 

باملطارات تتأثر دائماً باألسعار السائدة في األسواق احمللية .
اليابان  شهدت  فقد  باملنطقة  االقتصادية  لألزمة  ونتيجة 
حيث   ، املاضيني  العقدين  في  تشهده  لم  اقتصادياً  هبوطاً 
أن قيمة  ، كما  انخفضت قيمة الني مقابل العمالت األخرى 
في  تعد  لم  باملطارات  احلرة  باألسواق  اليابانيني  مشتريات 

أثار األزمة املالية 
على نشاط 

السفر والسياحة

نفس املستوى الذي كانت عليه في السابق ، وقد تأثرت هوجن 
أكبر  أن  ، كما  اليابانيني  السياح  من تقلص عدد  كوجن كثيراً 
 Duty Free Shoppers مشغل لألسواق احلرة باملنطقة شركة
DFS –  قد عانت من اعتمادها على اليابانيني كزبائن رئيسيني 
بدرجة  املبيعات  انخفضت  حيث   ، املنطقة  مبطارات  حملالتها 
كبيرة عام 1997 م  مما أستدعى قيام الشركة بإغالق عدد من 
احملالت وتسريح عدد من العاملني في محالتها التابعة لها في 

مطارات دول املنطقة . 
ومن الناحية العامة فقد كان عام 1998م عاماً صعباً بالنسبة 
 ، األسيوية  بالدول  احلرة  األسواق  تشغيل  شركات  ملعظم 
نشاطها  استعادة  الدول  تلك  استطاعت  بعد سنتني  ولكن 
االقتصادي واملالي ، وكان من بني تلك الدول التي استطاعت 
وإندونيسيا  وسنغافورة  اجلنوبية  كوريا  نشاطها  استعادة 
وتايالند والتي ظهرت فيها بوادر التحسن ، وعليه فقد بدأت 
أنظار الشركات الكبرى املشغلة للمحالت التجارية باملطارات 
آسيا  إلى منطقة جنوب شرق  أخرى  مرًة  النظر  العاملية في 
باعتبارها من األسواق الهامة ، ويعزي التحسن في املبيعات 
احلرة  األسواق  محالت  في  أخرى  مرًة  اليابانيني  ظهور  إلى 
مقابل  الني  قيمة  في  التحسن  أن  كما   ، املنطقة  مبطارات 
الدوالر األمريكي قد ساعد على زيادة عدد املسافرين اليابانيني 

الواصلني إلى كوريا اجلنوبية وهوجن كوجن بأعداد كبيرة .
كما أن ذلك ينطبق أيضاً على مطارات الشرق األوسط كما 

هو احلاصل في سوق دبي احلرة ومطار البحرين الدولي .
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الطائرة  قائد  على  السهل  من  كان  القدمية  الطائرات  في 
الكشف الدخان أو احلريق ألنه كان مبقدوه رؤية معظم أجزاء 
وتعقيد  حجم  تطور  ومع  القيادة.  حجرة  خالل  من  الطائرة 
الطائرات أصبح من املستحيل على طاقم الطائرة الكشف 
على احلريق إال بعد حدوثة ووصوله إلى مرحلة يصعب التحكم 
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بوجوده  التنبؤ  ميكن  الطائرة,  داخل  الدخان  أو  احلريق  كان  إذا 
الطائرة  على  أماكن  هناك  لكن  األولى.  مراحله  خالل  حسياً 
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مثل :
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Mechanic

أمن الطائرات
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باملطارات  ملحوظ  بشكل  املسافرين  عدد  أنخفض  حيث   ،
الرئيسية خالل عامي 1997م – 1998 م ، ولكن مع حلول العام 
ظهرت  االقتصادي  النشاط  في  التحسن  بداية  ومع  1999م 
التي  العوامل  ومن   ، املطارات  بتلك  املسافرين  عدد  في  زيادة 
ساعدت على حتقيق هذه الزيادة أن معظم املسافرين الواصلني 
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األزمة املالية باملنطقة إلى انخفاض عدد املسافرين الواصلني 
أنها  كما   ، وإندونيسيا  وتايالند  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  من 
أضافت عامالً جديداً مؤثراً ومؤثراً على مبيعات األسواق احلرة 
األسعار  مستوى  بني  يقارن  املسافر  أصبح  حيث   ، باملطارات 
في احملالت التجارية باملطارات وبوسط املدينة ، ونظراً للتقارب 
تغيرت  فقد  املدينة  وبوسط  باملطار  األسعار  على  طرأ  الذي 
القاعدة التي قام عليها نشاط األسواق احلرة باملنطقة ، حيث 
لم يعد مستوى األسعار باألسواق احلرة مغرياً كما كان عليه 
، ولذا فقد أصبحت مبيعات األسواق احلرة  األمر في السابق 

باملطارات تتأثر دائماً باألسعار السائدة في األسواق احمللية .
اليابان  شهدت  فقد  باملنطقة  االقتصادية  لألزمة  ونتيجة 
حيث   ، املاضيني  العقدين  في  تشهده  لم  اقتصادياً  هبوطاً 
أن قيمة  ، كما  انخفضت قيمة الني مقابل العمالت األخرى 
في  تعد  لم  باملطارات  احلرة  باألسواق  اليابانيني  مشتريات 

أثار األزمة املالية 
على نشاط 

السفر والسياحة

نفس املستوى الذي كانت عليه في السابق ، وقد تأثرت هوجن 
أكبر  أن  ، كما  اليابانيني  السياح  من تقلص عدد  كوجن كثيراً 
 Duty Free Shoppers مشغل لألسواق احلرة باملنطقة شركة
DFS –  قد عانت من اعتمادها على اليابانيني كزبائن رئيسيني 
بدرجة  املبيعات  انخفضت  حيث   ، املنطقة  مبطارات  حملالتها 
كبيرة عام 1997 م  مما أستدعى قيام الشركة بإغالق عدد من 
احملالت وتسريح عدد من العاملني في محالتها التابعة لها في 

مطارات دول املنطقة . 
ومن الناحية العامة فقد كان عام 1998م عاماً صعباً بالنسبة 
 ، األسيوية  بالدول  احلرة  األسواق  تشغيل  شركات  ملعظم 
نشاطها  استعادة  الدول  تلك  استطاعت  بعد سنتني  ولكن 
االقتصادي واملالي ، وكان من بني تلك الدول التي استطاعت 
وإندونيسيا  وسنغافورة  اجلنوبية  كوريا  نشاطها  استعادة 
وتايالند والتي ظهرت فيها بوادر التحسن ، وعليه فقد بدأت 
أنظار الشركات الكبرى املشغلة للمحالت التجارية باملطارات 
آسيا  إلى منطقة جنوب شرق  أخرى  مرًة  النظر  العاملية في 
باعتبارها من األسواق الهامة ، ويعزي التحسن في املبيعات 
احلرة  األسواق  محالت  في  أخرى  مرًة  اليابانيني  ظهور  إلى 
مقابل  الني  قيمة  في  التحسن  أن  كما   ، املنطقة  مبطارات 
الدوالر األمريكي قد ساعد على زيادة عدد املسافرين اليابانيني 

الواصلني إلى كوريا اجلنوبية وهوجن كوجن بأعداد كبيرة .
كما أن ذلك ينطبق أيضاً على مطارات الشرق األوسط كما 
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 جديدة تقضي على صفوف 
االنتظار باملطارات

ثمة  أن  بيد   - العلمي  اخليال  كوابيس  من  كضرب  تبدو  إنها 
خبراء يصفون ماسحة ضوئية جديدة تستطيع قراءة األفكار 
مكافحة  يسمى  ما  طريق  على  القادمة  اخلطوة  متثل  بأنها 
»اإلرهاب«. فضالً عما تقدم، فإن مبتكري املاسحة يزعمون أن 
ظاهرة احتشاد صفوف املسافرين في املطارات سوف تختفي 
إلى األبد بفضل تلك التقنية التي ستفضي كذلك إلى وضع 

حد حلظر السوائل. 

وحدات  على  حتتوي  املذكورة  املاسحة  فإن  وذاك،  هذا  وفوق 
استشعار متطورة ميكن استخدامها ألخذ قراءات درجة حرارة 
حتليل  يؤدي  حيث  التنفس  ومعدالت  القلب  وضربات  اجلسم 
األمنية من حتديد  إلى متكني اجلهات  العوامل مجتمعًةً  تلك 
من يشتبه في أنهم من اإلرهابيني الذين يتم إيقافهم للمثول 
لالستجواب واخلضوع للكشف مرة أخرى عن طريق املاسحة 
لتفاصيل  الدقيق  املقطعي  التصوير  ذلك  في  مبا  الضوئية 
احلركات  قراءة  أيضاً  املذكور  اجلهاز  ومبقدور  الوجه.  حركات 
من  املزيد  تقدمي  إلى  يفضي  مما  العضلي  للنشاط  الدقيقة 
املؤشرات عن النوايا اإلجرامية. وحتى اآلن يستطيع ذلك اجلهاز 
التعرف على سبعة انفعاالت أولية ومؤشرات انفعالية. وفي 
نهاية املطاف سيحتوي اجلهاز على وحدة يكون بوسعها حتليل 
وقارئة  العني  لتصوير  ماسحة  إلى  باإلضافة  اجلسد  حركات 
Pheromoneاملادة الكيميائية احلافزة لالستجابة   ( »فيرومون 
السلوكية الطبيعية أو التي تؤثر في السلوك ووظائف أعضاء 
اجلسم(«.ولعل األهم مما تقدم هو أن مطوري اجلهاز قد برمجوه 
بحيث يتسنى التعرف على الفرق بني الشخص الذي يشعر 
إرهابياً؛  يكون  أن  يحتمل  الذي  وذلك  نفسية  ضغوط  مبجرد 
إال أنه توجد مخاوف حقيقية من أن اجلهاز من شأنه انتهاك 
اخلصوصية انتهاكاً صريحاً وصارخاً. يشار إلى أن اجلهاز الذي 

أطلق عليه مصمموه وصف »مال إنتنت )MALINTENT(« قد 
مت تطويره من قبل وزارة األمن الداخلي بالواليات املتحدة )قسم 
داخل  مركب  وهو  والتقنية(  العلوم  إدارة  البشرية،  العوامل 
مختبر فحص متنقل بحجم الشاحنة املقطورة. وقد شارك 
)144( متطوعاً في االختبارات األولية الرامية إلى التأكد من 
نيوز، فقد  ووفقاً حملطة فوكس  اجلهاز ومدى فعاليته.  كفاءة 
ميرون  كانوا  بأنهم  اعتقادهم  عن  للفحص  اخلاضعون  أعرب 
عبر مدخل وال توجد أي داللة على أنهم خضعوا للكشف عن 

طريق التصوير باملسح الضوئي. 

وقد حتدث بوب بيرنز مدير املشروع قائالً: »إذا قمت بالتركيز على 
اكتشاف  بشأن  القلق  يساورك  ال  فإنه  الشخص  إلى  النظر 
وإمنا  احلكم  ثم يصدر  بهويتك  يتكهن  ال  نفسه. فهو  اجلهاز 
فقط يقدم تقييماً لألوضاع واألحوال. إنه يقوم بتحليلك على 
ضوء بيانات إحصائية أساسية عندما متر عبر املدخل ويتولى 

ماسحة ضوئية
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وردود  االستجابات  قياس 
عبر  ومتر  تقترب  عندما  الفعل 

البوابة.« 

إن  اجلهاز  مطورو  ويقول 
االحتفاظ  يتم  ال  املعلومات 
عبر  الركاب  مرور  بعد  بها 
البوابة. ففي هذا الصدد يردف 
يتم  بياناتك  »إن  قائالً:  بيرنز 
فاملعلومات  منها.  التخلص 
ال  أنها  كما  حفظها  يتم  ال 
تقتفي أثرك حتى تتعرف على 

شخصيتك وتعرف من أنت.« 

مسمى  اجلهاز  على  ويطلق 
التقنية املستقبلية للكشف 
 Future( املميزة  الصفات  عن 
 Attribute Screening

باجتياز  للمسافرين  تسمح  حيث   )»Technology »FAST
اإلجراءات األمنية في غضون دقيقتني إلى أربع دقائق. 

املكنونات من  بالكشف عن  يعنى  الضوئي  املاسح  وملا كان 
فإن  مطوريه،  زعم  حد  على  األجهزة  من  احملموالت  ال  النوايا 

هؤالء املطورين يأملون أيضاً في أن يفضي إلى رفع احلظر عن 
حمل السوائل على منت الطائرات. 

املالعب  في  بعد  فيما  اجلهاز  استخدام  يتم  أن  ويتوقع  هذا 
الرياضية ومراكز التسوق باإلضافة إلى املطارات.

ية
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ض
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1783م كانت أول جتربة ملنطاد يحمل إنسان
متكن اإلخوان رايت بالتحليق ملدة 3 دقائق عام 1903م
في احلرب العاملية الثانية تطورت النواحي الفنية 

والتشغيلية للطائرة
تظم منظمة الطيران املدني )ICAO  ( 187 دولة

تعمل منظمة الطيران املدني على رفع خدمات املالحة 
اجلوية في الدول النامية
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التطور التاريخي للطيران املدني :

أ - تطور الطيران املدني :

سريعة  بخطى  الطيران  صناعة  في  التاريخي  التطوير  جرى 
، وذلك بدايًة من احملاوالت األولى للتحليق باملنطاد إلى ظهور 
الطائرات النفاثة ، حيث كانت أول جتربة ملنطاد يحمل إنساناً 
املنطاد  قائد  متكن   1785 عام  وفي   ، 1783م  عام  فرنسا  في 
فرنسا  مابني  البحر  أمريكي من عبور  راكب  ومعه  الفرنسي 
وإجنلترا ، كما مت إستخدام املنطاد في مهام االستطالع خالل 
عدة  جرت  ولقد   ، 1870م  عام  وفرنسا  روسيا  مابني  احلرب 
محاوالت لعمل طائرات حتلق في اجلو ، حيث مت عمل أو طائرة 
في فرنسا عام 1852م ، وكان لها محرك قوة 3 أحصنة تعمل 
بالبخار ، وقد قامت هذه الطائرة بالتحليق في سماء باريس 
 ( ، وفي عام 1897م بدأ الكونت ذيبلني  بسرعة 8 أميال / س 
Count Ferdinand Zeppelin  ( في أملانيا بعمل طائرة متكنت 
من التحليق في عام 1900م حيث مت وضع أكياس مملوءة بغاز 
 ، الطائرة  جسم  داخل  األملنيوم  من  غرفة  في  الهايدروجني 
ولقد حلقت هذه الطائرة بسرعة 20 ميل /س ، وكانت تعمل 
مبحركني قوة 16 حصاناً ، كما مت إستخدام هذه الطائرات ضد 

بريطانيا خالل احلرب العاملية األولى .
إلنتاج  التاسع عشر  القرن  نهاية  أجريت عدة جتارب في  لقد 
طائرات حتمل إنساساً . وفي ديسمبر عام 1903 متكن اإلخوان 
Orville and Wilburn , Wright  ( بوالية كاروالينا الشمالية 
اجلو  في  دقائق  ثالث  ملدة  التحليق  من  املتحدة  الواليات  في 
بطائرة تعمل مبحرك قوة 16 حصاناً حيث كان قائد الطائرة 
مستلقياً على جناحها األسفل ، هذا وقد حتقق تطور كبير في 
تصاميم الطائرات ووسائل تشغيلها خالل احلربني العامليتني 

األولى والثانية .

ب – تطور النواحي التنظيمية :

لقد إتضح من بداية تاريخ الطيران أن لهذه الوسيلة اجلديدة 
بعداً دولياً ، حيث تتعدى الطائرات في حتليقها احلدود الدولية 
، وعليه كان البد من إيجاد نوع من التعاون الدولي لإلستفادة 
ولذا   ، اإلقتصادية  األغراض  في  نقل  كوسيلة  الطائرات  من 
 ، باريس عام 1910م  أول مؤمتر دولي للطيران في  أنعقد  فقد 
وقد خرج املؤمتر ببعض املبادئ األساسية التي تنظم عمليات 

الطيران .
 ، األفراد  من  كبير  عدد  نقل  في  الطائرات  إستخدام  مت  ولقد 

وكميات هائلة من املؤن ملسافات طويلة خالل احلرب العاملية 
السلمية  األغراض  في  التطور  هذا  من  ولإلستفادة   ، األولى 
واملدنية في الفترة التالية للحرب كان البد من املزيد للحصول 
على التعاون والدعم الدولي لتسهيل حركة الطيران ما بني 

تلك الدول اخملتلفة . 
وعليه كان الطيران املدني أحد املوضوعات التي ناقشها مؤمتر 
املؤمتر  وضع  حيث   ، 1919م  عام  بباريس  أنعقد  الذي  السالم 
امليثاق العاملي للطيران ) International Convention ( ، ولقد 
والتشغيلية  الفنية  النواحي  بعض  على  امليثاق  إشتمل 
والتنظيمية بنشاط الطيران املدني ، كما قام املؤمتر بتأسيس 
 Internationl Commission  الوكالة الدولية للمالحة اجلوية
عن  مسؤولة  أصبحت  والتي   for Air Navigation – ICAN
، ووضع اإلجراءات  متابعة التطور في صناعة الطيران املدني 
مت  كما   ، اإلقتصادية  النواحي  في  منه  اإلستفادة  تتيح  التي 
إنشاء سكرتارية لها سكرتير عام ملساعدة املفوضية في إجناز 

مهامها .
لقد خطت صناعة الطيران خطوات كبيرة في اجملاالت التقنية 
األولى  العامليتني  احلربني  مابني  الفترة  خالل  والتشغيلية 
مسافة  وطول  الطائرات  سرعة  زيادة  أهمها  ومن   ، والثانية 

الطيران  ، 
كما حدثت في نفس الوقت تطويرات هامة في املرافق واألجهزة 
وكفاءة  سرعة  على  ذلك  ساعد  ولقد   ، باملطارات  األرضية 
التطويرات لم  بالرغم من هذه  ، ولكن  مناولة احلركة اجلوية 
تصبح الطائرة بعد وسيلة نقل عامة نظراً لعدم توفر الثقة 
فترات  خالل  وخاصًة  للسفر  كوسيلة  الطيران  في  التامة 

األحوال اجلوية السيئة .
وخالل احلرب العاملية الثانية جرى املزيد من التطور في صناعة 
، ولقد متكنت  الطيران وخاصة النواحي الفنية والتشغيلية 
الطائرة خالل سنوات احلرب من نقل كميات كبيرة من العتاد 
خدمات  من  ولإلستفادة   ، طويلة  وملسافات  بأمان  والقوات 
النقل اجلوي على نطاق واسع وبهدف معاجلة املعوقات التي 
في  دوره  ولتأكيد  املدني  الطيران  صناعة  في  التطور  تواجه 
الطيران  التوقيع على معاهدة  العاملي جرى  اإلقتصاد  تنمية 
  Convention on International Civil Aviation املدني الدولي
 7 يوم  في  األمريكية  املتحدة  بالواليات  شيكاغو  مدينة  في 
إيجاد خدمات طيران  إلى  املعاهدة  وتهدف   ، ديسمبر 1944م 
 ، الفرص  تكافؤ  تأمني  مع  بكفاءة  وتعمل  وإقتصادية  آمنة 
املدني  الطيران  إنشاء منظمة  املعاهدة  مت مبوجب هذه  ولقد 
 International Civil Aviation Organization – ICAO الدولي
بإعتبارها إحدى املنظمات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ، 

تطور صناعة الـــــطائرات
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1 – البني التحتية باملطارات ومهامها األساسية  :

، وحتميل وتنزيل  يعتبر املطار محطة وصول وإقالع الطائرات 
الركاب والبضائع ، وتوفير خدمات الصيانة والنظافة ، ومتوين 
الطائرات بالطعام والوقود ، وتقدمي اخلدمات األخرى لشركات 
الطيران واملسافرين ، ويتكون املطار من عدة مرافق أساسية من 
بينها مدرج إلقالع وهبوط الطائرات وبرج ملراقبة احلركة اجلوية 
، ومرافق  ، وساحة وقوف الطائرات ومناولة اخلدمات األرضية 
الصيانة ، ومبان ملناولة الشحن والبريد ، وصاالت الركاب التي 
يتم بها إنهاء إجراءات السفر واستالم األمتعة ومناطق عامة 
جللوس املسافرين تتوفر بها اخلدمات الالزمة لهم مثل تقدمي 
تأجير  املصرفية وخدمات  واملراكز  التجارية  واألسواق  الطعام 
السيارات وغيرها .. كما يتوفر للمطار مساحات شاسعة من 
األراضي ملشروعات التوسعة املستقبلية ، وإلقامة مشروعات 

اقتصادية تساعد على زيادة الدخل وتنمية احلركة اجلوية .
التي  املنطقة  على  هامة  اقتصادية  بفوائد  املطار  ويعود 

يخدمها .. ومنها :
1. ربط املنطقة ببقية أجزاء القطر وبالعالم .

2. تنمية احلركة التجارية والصناعية وتوفير وسيلة سريعة 
لنقل الركاب والبضائع .

املنتجات  لبيع  منافذ  بإيجاد  وذلك   ، املنطقة  دخل  زيادة   .3
والترويج لها واستغالل املرافق واخلدمات املتوفرة .

التقرير  أشار  ولقد   ، للمواطنني  العمل  فرص  توفير   .4
االقتصادي الصادر من مجلس املطارات العاملي لعام 2005 إلى 
باملطارات  يعملون  العالم  في  شخص   4.500.000 حوالي  أن 
واحد  كل  مقابل  تتوفر  عمل  فرصة   4.000 حوالي  أن  كما   ،

مليون مسافر وذلك باملطار واملنطقة احمليطة به .
وتختلف   ، واحد  مدرج  من  األدنى  احلد  في  املطار  ويتكون 
املطارات  في  املدرج  طول  يبلغ  حيث  حجمها  في  املطارات 
الصغيرة حوالي ) 1.000 متر / 3.300 قدم ( ، بينما يبلغ املدرج 
في املطارات الكبيرة التي تخدم الرحالت الدولية ) 2.000 متر 
6.600 قدم ( ، كما أن الطائرات الكبيرة في حجمها حتتاج   /

إلى مدرجات أطول .

2 – نشأة املطارات وتطورها :
كانت املطارات في البداية عبارة عن ميادين خضراء أو ترابية 
تستخدم في هبوط وإقالع الطائرات ، حيث كانت تعتبر ميادين 
للترفية وحتتوي على حظائر حلفظ وصيانة الطائرات ، باإلضافة 
إلى منصات جللوس املشاهدين ، ونظراً لزيادة حركة الطيران 

املطارات ومرافق اخلدمات

خالل احلرب العاملية األولى فقد مت إنشاء ساحة باملطار ملناولة 
حركة الطائرات املنتظمة ، هذا باإلضافة إلى عمل جتهيزات 
تساعد على إرشاد وتوجيه الطائرات لتتمكن من اتخاذ االجتاه 
الصحيح للهبوط ، وبعد انتهاء فترة احلرب مت تزويد املطارات 
مبعدات ومرافق إضافية ملناولة حركة الركاب والشحن ، وقد 
أشتمل ذلك على ساحات معبده لتسهيل اإلقالع والهبوط 
للطائرات الكبيرة ومناولة العمليات اجلوية ، ولقد مت خالل فترة 
الثالثينيات إدخال إضاءة إلرشاد قائدي الطائرات في املساء إلى 
، هذا وقد تطورت تصاميم  للهبوط بسالم  الصحيح  االجتاه 
الطائرات بدرجة كبيرة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية حتى 
أصبحت تشتمل على العديد من املباني واملرافق املتخصصة 
متوين  ومرافق  اجلوي  الشحن  ومباني  الركاب  ومنها صاالت   ..
وغير  وإيوائها  الطائرات  صيانة  وحظائر   ، بالطعام  الطائرات 
ذلك من املرافق ، هذا وترتبط املطارات بالطرق السريعة ، كما 
تتوفر في بعض املطارات السكك احلديدية التي تربطها باملدن 

واملراكز السكانية والتجارية القريبة .

أكثر من 4 ماليني يعملون في املطارات

3- عمليات املناولة باملطارات :
تنقسم املطارات إلى منطقتني رئيسيتني هما منطقة مجال 
أن  كما   ،  Landside السطح  مجال  ومنطقة   Airside اجلو 
اجلو  مجال  منطقة  إلى  السطح  مجال  منطقة  من  العبور 
مدرجات  من  اجلو  مجال  منطقة  وتتكون   ، ومراقب  محدد 
ومواقف   Taxi Ways األرضية  واملمرات  واإلقالع  الهبوط 
الطائرات وحظائر الصيانة واملرافق اخلاصة بخدمات الطائرات 

، ويشمل مجال السطح مواقف السيارات ومكاتب خدمات 
الدرجة  الزوار وركاب  والتذاكر وصاالت كبار  املطار واحلجوزات 

األولى وغيرها من اخلدمات التي تقدم للمسافرين .
عبر  اجلو  مجال  إلى  السطح  مجال  من  املسافر  وينتقل 
الصاالت التي يتم فيها إنهاء إجراءات السفر واجلوازات واألمن 
عبر  الصاالت  عند  الطائرات  وقوف  ويتم   ، األمتعة  واستالم 
بوابات السفر لتحميل وتنزيل الركاب وأمتعتهم ، كما وقوف 
اعتبارات  بالساحة بعيداً عن الصاالت لعدة  الطائرات  بعض 
سواًء كانت أمنية أو في حال وجود كثافة للطائرات وذلك من 
خالل نقلهم بواسطة باحلافالت أو اجلسور املعلقة إلى أبواب 
عبر  املسافرين  جللوس  أماكن  بعض  توجد  كما   ، الطائرات 
املمرات التي تربط مابني الصاالت حلني موعد صعود الطائرة ، 
هذا ويتوفر باملناطق العامة بالصاالت مرافق خلدمات الطعام 
العاملية  الشهرة  ذات  املنتجات  تعرض  التي  احلرة  واألسواق 

واملعفية من الرسوم اجلمركية والضرائب .

شركات الطيران اخلاصة تقوم بتأمني طائراتها ذاتياً

كبيرة  كميات  مبناولة  املطارات  تقوم  الركاب  إلى  وباإلضافة 
أو طائرات  الركاب  التي يتم نقلها على طائرات  البضائع  من 
من  بالقرب  الشحن  طائرات  وقوف  ويتم   ، بالشحن  خاصة 
البضائع  انتقال  مباني الشحن اجلوي وذلك لتسهيل سرعة 
والطرود البريدية إلى رحالت جوية أخرى أو وسائل النقل البري 
، كما تقوم شركات الطيران اخلاص في بعض املطارات الكبيرة 
وتقدمي   Fixed Base Operators الطائرات  وصيانة  بأعمال 
اخلدمات املطلوبة لطواقم الطائرات وتأجير حظائر الطائرات 
، وتقوم شركات متخصصة أو شركات وطنية بتقدمي خدمات 
املناولة األرضية ، كما تقوم بعض شركات الطيران األجنبية 
بتقدمي هذه اخلدمات ذاتياً لطائراتها وذلك على مبدأ املعاملة 

باملثل .

املطارات تساعد على حركة التنمية االقتصادية
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1 – البني التحتية باملطارات ومهامها األساسية  :

، وحتميل وتنزيل  يعتبر املطار محطة وصول وإقالع الطائرات 
الركاب والبضائع ، وتوفير خدمات الصيانة والنظافة ، ومتوين 
الطائرات بالطعام والوقود ، وتقدمي اخلدمات األخرى لشركات 
الطيران واملسافرين ، ويتكون املطار من عدة مرافق أساسية من 
بينها مدرج إلقالع وهبوط الطائرات وبرج ملراقبة احلركة اجلوية 
، ومرافق  ، وساحة وقوف الطائرات ومناولة اخلدمات األرضية 
الصيانة ، ومبان ملناولة الشحن والبريد ، وصاالت الركاب التي 
يتم بها إنهاء إجراءات السفر واستالم األمتعة ومناطق عامة 
جللوس املسافرين تتوفر بها اخلدمات الالزمة لهم مثل تقدمي 
تأجير  املصرفية وخدمات  واملراكز  التجارية  واألسواق  الطعام 
السيارات وغيرها .. كما يتوفر للمطار مساحات شاسعة من 
األراضي ملشروعات التوسعة املستقبلية ، وإلقامة مشروعات 

اقتصادية تساعد على زيادة الدخل وتنمية احلركة اجلوية .
التي  املنطقة  على  هامة  اقتصادية  بفوائد  املطار  ويعود 

يخدمها .. ومنها :
1. ربط املنطقة ببقية أجزاء القطر وبالعالم .

2. تنمية احلركة التجارية والصناعية وتوفير وسيلة سريعة 
لنقل الركاب والبضائع .

املنتجات  لبيع  منافذ  بإيجاد  وذلك   ، املنطقة  دخل  زيادة   .3
والترويج لها واستغالل املرافق واخلدمات املتوفرة .

التقرير  أشار  ولقد   ، للمواطنني  العمل  فرص  توفير   .4
االقتصادي الصادر من مجلس املطارات العاملي لعام 2005 إلى 
باملطارات  يعملون  العالم  في  شخص   4.500.000 حوالي  أن 
واحد  كل  مقابل  تتوفر  عمل  فرصة   4.000 حوالي  أن  كما   ،

مليون مسافر وذلك باملطار واملنطقة احمليطة به .
وتختلف   ، واحد  مدرج  من  األدنى  احلد  في  املطار  ويتكون 
املطارات  في  املدرج  طول  يبلغ  حيث  حجمها  في  املطارات 
الصغيرة حوالي ) 1.000 متر / 3.300 قدم ( ، بينما يبلغ املدرج 
في املطارات الكبيرة التي تخدم الرحالت الدولية ) 2.000 متر 
6.600 قدم ( ، كما أن الطائرات الكبيرة في حجمها حتتاج   /

إلى مدرجات أطول .

2 – نشأة املطارات وتطورها :
كانت املطارات في البداية عبارة عن ميادين خضراء أو ترابية 
تستخدم في هبوط وإقالع الطائرات ، حيث كانت تعتبر ميادين 
للترفية وحتتوي على حظائر حلفظ وصيانة الطائرات ، باإلضافة 
إلى منصات جللوس املشاهدين ، ونظراً لزيادة حركة الطيران 

املطارات ومرافق اخلدمات

خالل احلرب العاملية األولى فقد مت إنشاء ساحة باملطار ملناولة 
حركة الطائرات املنتظمة ، هذا باإلضافة إلى عمل جتهيزات 
تساعد على إرشاد وتوجيه الطائرات لتتمكن من اتخاذ االجتاه 
الصحيح للهبوط ، وبعد انتهاء فترة احلرب مت تزويد املطارات 
مبعدات ومرافق إضافية ملناولة حركة الركاب والشحن ، وقد 
أشتمل ذلك على ساحات معبده لتسهيل اإلقالع والهبوط 
للطائرات الكبيرة ومناولة العمليات اجلوية ، ولقد مت خالل فترة 
الثالثينيات إدخال إضاءة إلرشاد قائدي الطائرات في املساء إلى 
، هذا وقد تطورت تصاميم  للهبوط بسالم  الصحيح  االجتاه 
الطائرات بدرجة كبيرة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية حتى 
أصبحت تشتمل على العديد من املباني واملرافق املتخصصة 
متوين  ومرافق  اجلوي  الشحن  ومباني  الركاب  ومنها صاالت   ..
وغير  وإيوائها  الطائرات  صيانة  وحظائر   ، بالطعام  الطائرات 
ذلك من املرافق ، هذا وترتبط املطارات بالطرق السريعة ، كما 
تتوفر في بعض املطارات السكك احلديدية التي تربطها باملدن 

واملراكز السكانية والتجارية القريبة .

أكثر من 4 ماليني يعملون في املطارات

3- عمليات املناولة باملطارات :
تنقسم املطارات إلى منطقتني رئيسيتني هما منطقة مجال 
أن  كما   ،  Landside السطح  مجال  ومنطقة   Airside اجلو 
اجلو  مجال  منطقة  إلى  السطح  مجال  منطقة  من  العبور 
مدرجات  من  اجلو  مجال  منطقة  وتتكون   ، ومراقب  محدد 
ومواقف   Taxi Ways األرضية  واملمرات  واإلقالع  الهبوط 
الطائرات وحظائر الصيانة واملرافق اخلاصة بخدمات الطائرات 

، ويشمل مجال السطح مواقف السيارات ومكاتب خدمات 
الدرجة  الزوار وركاب  والتذاكر وصاالت كبار  املطار واحلجوزات 

األولى وغيرها من اخلدمات التي تقدم للمسافرين .
عبر  اجلو  مجال  إلى  السطح  مجال  من  املسافر  وينتقل 
الصاالت التي يتم فيها إنهاء إجراءات السفر واجلوازات واألمن 
عبر  الصاالت  عند  الطائرات  وقوف  ويتم   ، األمتعة  واستالم 
بوابات السفر لتحميل وتنزيل الركاب وأمتعتهم ، كما وقوف 
اعتبارات  بالساحة بعيداً عن الصاالت لعدة  الطائرات  بعض 
سواًء كانت أمنية أو في حال وجود كثافة للطائرات وذلك من 
خالل نقلهم بواسطة باحلافالت أو اجلسور املعلقة إلى أبواب 
عبر  املسافرين  جللوس  أماكن  بعض  توجد  كما   ، الطائرات 
املمرات التي تربط مابني الصاالت حلني موعد صعود الطائرة ، 
هذا ويتوفر باملناطق العامة بالصاالت مرافق خلدمات الطعام 
العاملية  الشهرة  ذات  املنتجات  تعرض  التي  احلرة  واألسواق 

واملعفية من الرسوم اجلمركية والضرائب .

شركات الطيران اخلاصة تقوم بتأمني طائراتها ذاتياً

كبيرة  كميات  مبناولة  املطارات  تقوم  الركاب  إلى  وباإلضافة 
أو طائرات  الركاب  التي يتم نقلها على طائرات  البضائع  من 
من  بالقرب  الشحن  طائرات  وقوف  ويتم   ، بالشحن  خاصة 
البضائع  انتقال  مباني الشحن اجلوي وذلك لتسهيل سرعة 
والطرود البريدية إلى رحالت جوية أخرى أو وسائل النقل البري 
، كما تقوم شركات الطيران اخلاص في بعض املطارات الكبيرة 
وتقدمي   Fixed Base Operators الطائرات  وصيانة  بأعمال 
اخلدمات املطلوبة لطواقم الطائرات وتأجير حظائر الطائرات 
، وتقوم شركات متخصصة أو شركات وطنية بتقدمي خدمات 
املناولة األرضية ، كما تقوم بعض شركات الطيران األجنبية 
بتقدمي هذه اخلدمات ذاتياً لطائراتها وذلك على مبدأ املعاملة 

باملثل .

املطارات تساعد على حركة التنمية االقتصادية
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ويتم تعريف املطارات وفقاً للرموز املوضوعة من قبل منظمة 
وعادًة ما تكون هذه   ، الدولي  املدني  الطيران  اآلياتا ومنظمة 
الدول  بعض  في  ويتم   ، املطارات  ألسماء  اختصار  الرموز 
األجنبية بتسمية املطارات بأسماء شخصيات وطنية هامة 

أو أسماء املدن التي حتتضن املطارات .

زيوت الطائرات وعشش الطيور من 
أهم األخطار التي تواجه الطائرات 

في املطارات

ويجب على املطارات تطبيق أقصى إجراءات السالمة واألمن 
تأمني  بهدف  املسافرين  ذلك  في  مبا  األفراد  بتفتيش  والقيام 
سالمة الطائرات واملمتلكات والركاب املسافرين وغيرهم من 
مستخدمي املطار ، كما يجب على املطارات تطبيق إجراءات 
خاصة بحاالت الطوارئ وتوفير املعدات واألجهزة املستخدمة 
في مثل هذه احلاالت والتي تشمل سيارات اإلسعاف وسيارات 

مكافحة احلرائق والعمال القائمني على تشغيلها .
الطائرات  ومخلفات  األوساخ  باملطارات  اخلطر  مصادر  ومن 
وانسكاب الزيوت في أماكن وقوف الطائرات وغيرها ، حيث إن 
دخول مثل هذه املواد في مجرى محركات الطائرات يتسبب في 
، ولتأمني سالمة الطائرات  تعطيلها وحدوث الكوارث اجلوية 
إزالة  على  والعمل  املمارسات  بهذه  السماح  عدم  يجب 
اخمللفات ، وإزالة الثلوج واجلليد املتراكم واحلفاظ على ساحة 
املطار نظيفة طوال الوقت ومنع الطيور من بناء أعشاشها 

في املنطقة احمليطة باملطار .  

امللحم أفضل 
رئيس تنفيذي يف 

قطاع الطريان

التنفيذيني  الرؤساء  من  عدد  تكرمي  مت  الرياض  مدينة  في 
للشركات السعودية تقديرا إلجنازاتهم املميزة كل في مجال 
األعمال  ورجال  املسؤولني  من  نخبة  بحضور  وذلك  نشاطه 
التي  التكرميية  االحتفالية  خالل  اململكة  في  واإلعالميني 
 CEO أقامتها مجموعة )آي تي بي( للنشر لتوزيع جوائز مجلة

الشرق األوسط لقطاع األعمال السعودي 2009.
العام  املدير  امللحم  خالد  املهندس  معالي  إختيار  وجاء 
تنفيذي  رئيس  كأفضل  السعودية  العربية  اجلوية  للخطوط 
في قطاع الطيران ، وتسلم اجلائزة نيابة عنه األستاذ عبد اهلل 

األجهر مدير العالقات العامة .
اخلطوط  تطوير  في  الكبيرة  جهوده  نظير  امللحم  إختيار  ومت 
أفضل  قائمة  في  بها  والتحليق  السعودية  العربية  اجلوية 

مقدمي خدمات الطيران في العالم .
اجلدير ذكره أن امللحم يشغل هذا املنصب منذ تاريخ 6 يونيو 
2006 بعد توليه قيادة شركة اإلتصاالت السعودية ، ويشغل 
عضوية عدد من مجالس إدارات شركات مساهمة هي: البنك 
السعودي البريطاني منذ عام 1996، شركة عسير القابضة، 
خالل  للتأمني  التعاونية  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو 
عضو  يشغل  كما   .2003 عام  وحتى   2000 عام  من  الفترة 
مجلس إدارة بنك HSBC االستثماري منذ عام 2004، ويعمل 
رئيسا للجنة التأسيسية بشركة الشرق األوسط لالستثمار 

املالي.
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اخلدمات األرضية :

تعتبر اخلدمات األرضية في املطارات من أهم عناصر تشغيل 
واملغادرة  الوصول  عند  الركاب  مناولة  يتم  حيث   ، الطائرات 
من  عدد  من  األرضية  اخلدمات  وتتكون   ، السفر  بصاالت 
الركاب  سفر  إجراءات  منها  للطائرات  تقدم  التي  اخلدمات 
الطائرات  باحلافالت مابني  والنقل  العفش  وإستالم  بالصاالت 

والبضائع  واألمتعة  الركاب  وتنزيل  وحتميل   ، السفر  وصاالت 
الطائرات  ونظافة  والطعام  بالوقود  التمون  وخدمات  والبريد 
، وينعكس ذلك على أداء هذه اخلدمات على كفاءة التشغيل 
باملطار ، حيث يؤدي أي خلل في تقدمي هذه اخلدمات إلى إرباك 
وصول  وتأخير  الرحالت  جداول  إنتظام  وعدم   ، باملطار  احلركة 
من  ذلك  وغير  الزمنية  اخلانات  وفقدان   ، الطائرات  وإقالع 
السلبيات ، وعليه يجب على شركات خدمات املناولة األرضية 
لشركات  مقبوالً  يكون  اخلدمة  من  أدنى  حد  بتقدمي  اإللتزام 
الطيران واملطار ، وتختلف كفاءة خدمات املناولة األرضية من 

شركة إلى أخرى ، ومن مطار إلى آخر  .

من واجبات خدمات الشركات األرضية تقديم الرعاية لكبار 
الشخصيات وذوي اإلحتياجات اخلاصة

اخلدمات األرضية من أهم 
عناصر تشغيل الطائرات

املناولة  خدمات  لتقدمي  القياسية  إياتا  منظمة  إتفاقية 
األرضية :

الدولي  اإلحتاد  التي وضعها  القياسية  اإلتفاقية  لقد تضمن 
 International Air Transport Association اجلوي  للنقل 
IATA – باإللتزامات والشروط األساسية ، واخلدمات املطلوب 
مشغل  مع  املبرم  للعقد  وفقاً  الطيران  لشركات  تقدميها 
اخلدمات األرضية ، وتتخلص أهم بنود اإلتفاقية القياسية في 

:
اخلدمات  بتقدمي  األرضية  املناولة  خدمات  شركات  تلتزم   -
املطلوبة لرحالت شركات الطيران املنتظمة واإلضافية ، كما 

يجب تقدمي املساعدة الالزمة في احلاالت الطارئة .
إعاقة حلركة  الطيران في حالة حدوث  - يجب على شركات 
الطيران ألي سبب من األسباب وتأخير إقالع الرحالت أو إلغائها 
، وكذلك  املسافرين  اخلاصة مبناولة  التكاليف  تسديد جميع 
الركاب  حتويل  أو  الرحالت  توقف  عن  املترتبة  الرسوم  تسديد 

من طائرة إلى أخرى .
- يجب أن توفر شركة خدمات املناولة األرضية جميع املعدات 
املطلوب  اخلدمات  أداء  في  تستخدم  والتي  املساندة  األرضية 

تقدميها للطائرات .
- تسري اإلتفاقية بني شركة املناولة األرضية وشركة الطيران 
إلى حني تاريخ إنتهاء العقد ، أو في حالة قيام أحد الطرفني 
فترة  قبل  األخر  الطرف  إلى  اإلتفاقية  بإنهاء  أخطار  بإصدار 

شهرين من التاريخ احملدد .
- يجب في حالة توقف أداء بعض اخلدمات املدرجة في اإلتفاقية 

تعديل األسعار املتفق عليها وفقاً لذلك .
األسعار  تعديل  األرضية  املناولة  خدمات  لشركة  يحق   -
املنصوص عليها في امللحق ) ب  - B ( من اإلتفاقية القياسية 
وذلك بعد توجيه إخطار بالتعديل لشركة الطيران قبل ثالثني 

يوماً من التاريخ احملدد للتطبيق .
- يتضمن امللحق ) أ – A ( اخلدمات التي تقدمها شركة املناولة 

األرضية لشركات الطيران وهي كالتالي : 
وتسديد  احمللية  السلطات  مع  اإلتصاالت  بجميع  القيام   .1
الرسوم املطلوبة نيابة عن الشركة ، كما تقوم بتوفير املكاتب 

الالزمة ملمثلي شركة الطيران .
2. مراقبة حمولة الطائرة ، ويشمل ذلك نقل املستندات اخلاصة 
بالرحلة مابني الطائرة ومبنى إدارة املطار ، وإعداد املستندات 
اخلاصة بحمولة الطائرة والبيانات املتعلقة بالرحلة ، وجتميع 

اإلحصائيات والبيانات وكتابة التقارير املطلوبة .
وتنسيق  وتخزينها  األمتعة  نقل  حاويات  حركة  متابعة   .3
حتويلها من شركة طيران إلى أخرى ومناولة احلاويات املفقودة 

والتي يتم العثور عليها .
ذلك على تصدير  ويشمل على  الالزمة  باإلتصاالت  القيام   .4
بني  ما  املناسبة  اإلتصال  وسائل  وتوفير  الرسائل  وإستالم 

احملطة األرضية وطائرات شركة الطيران .

الدخول  من  متكنها  التي  الالزمة  األجهزة  وتشغيل  توفير   .5
 Departure Control System – DCS اآللي  املغادة  نظام  في 
السفر  إجراءات  إنهاء  مبهام  والقيام  الطيران  بشركة  اخلاص 
توافق  من  والتأكد   ، الطائرة  إلى  املسافرين  صعود  ومراقبة 

أمتعة الركاب ومتابعة األمتعة املفقودة وغيرها من املهام .
من  سبب  ألي  الطائرات  توقف  عند  للجمهور  اإلعالن   .6
األسباب ، والقيام مبهام حتويل املسافرين وأمتعتهم من رحلة 

إلى أخرى وخدمة ركاب العبور .

تلتزم شركات اخلدمات األرضية بتقدمي 
اخلدمات املنوعة لشركات الطيران

7. تقوم شركة املناولة عند الطلب بتوفير املعدات واخلدمات 
الالزمة لكبار الشخصيات وذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال 

بدون مرافقني .
أو  الرحالت ألي عائق  تأخر  الركاب في حالة  برعاية  القيام   .8
خالل  طبيعية  غير  أشياء  أو  ظواهر  أي  عن  واإلبالغ   ، طارئ 

مناولة الركاب وأمتعتهم .
الركاب  أمتعة  ووزن واستالم  السفر  إجراءات  القيام مبهام   .9
الركاب  أمتعة  بنقل  والقيام   ، السفر  بيانات جوازات  وتدقيق 
اخلدمات  ورسوم  املطار  رسوم  وحتصيل  الفرز  منطقة  إلى 
األخرى من املسافرين املغادرين وتوجيههم عبر نقاط املراقبة 

والفحص اخملتلفة إلى الطائرة .
10. توجيه املسافرين القادمني من الطائرة إلى الصالة ، ونقل 
والركاب  العبور  ركاب  وتوجيه   ، الفرز  إلى منطقة  أمتعتهم 

احملولني من طائرة إلى أخرى لبوابات صعود الطائرة .
شركة  شحنات  ومناولة  لتخزين  الالزمة  املرافق  إيجاد   .11
على  واحلصول   ، األخرى  املطلوبة  اخلدمات  وتقدمي   ، الطيران 
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اخلدمات األرضية :

تعتبر اخلدمات األرضية في املطارات من أهم عناصر تشغيل 
واملغادرة  الوصول  عند  الركاب  مناولة  يتم  حيث   ، الطائرات 
من  عدد  من  األرضية  اخلدمات  وتتكون   ، السفر  بصاالت 
الركاب  سفر  إجراءات  منها  للطائرات  تقدم  التي  اخلدمات 
الطائرات  باحلافالت مابني  والنقل  العفش  وإستالم  بالصاالت 

والبضائع  واألمتعة  الركاب  وتنزيل  وحتميل   ، السفر  وصاالت 
الطائرات  ونظافة  والطعام  بالوقود  التمون  وخدمات  والبريد 
، وينعكس ذلك على أداء هذه اخلدمات على كفاءة التشغيل 
باملطار ، حيث يؤدي أي خلل في تقدمي هذه اخلدمات إلى إرباك 
وصول  وتأخير  الرحالت  جداول  إنتظام  وعدم   ، باملطار  احلركة 
من  ذلك  وغير  الزمنية  اخلانات  وفقدان   ، الطائرات  وإقالع 
السلبيات ، وعليه يجب على شركات خدمات املناولة األرضية 
لشركات  مقبوالً  يكون  اخلدمة  من  أدنى  حد  بتقدمي  اإللتزام 
الطيران واملطار ، وتختلف كفاءة خدمات املناولة األرضية من 

شركة إلى أخرى ، ومن مطار إلى آخر  .

من واجبات خدمات الشركات األرضية تقديم الرعاية لكبار 
الشخصيات وذوي اإلحتياجات اخلاصة

اخلدمات األرضية من أهم 
عناصر تشغيل الطائرات

املناولة  خدمات  لتقدمي  القياسية  إياتا  منظمة  إتفاقية 
األرضية :

الدولي  اإلحتاد  التي وضعها  القياسية  اإلتفاقية  لقد تضمن 
 International Air Transport Association اجلوي  للنقل 
IATA – باإللتزامات والشروط األساسية ، واخلدمات املطلوب 
مشغل  مع  املبرم  للعقد  وفقاً  الطيران  لشركات  تقدميها 
اخلدمات األرضية ، وتتخلص أهم بنود اإلتفاقية القياسية في 

:
اخلدمات  بتقدمي  األرضية  املناولة  خدمات  شركات  تلتزم   -
املطلوبة لرحالت شركات الطيران املنتظمة واإلضافية ، كما 

يجب تقدمي املساعدة الالزمة في احلاالت الطارئة .
إعاقة حلركة  الطيران في حالة حدوث  - يجب على شركات 
الطيران ألي سبب من األسباب وتأخير إقالع الرحالت أو إلغائها 
، وكذلك  املسافرين  اخلاصة مبناولة  التكاليف  تسديد جميع 
الركاب  حتويل  أو  الرحالت  توقف  عن  املترتبة  الرسوم  تسديد 

من طائرة إلى أخرى .
- يجب أن توفر شركة خدمات املناولة األرضية جميع املعدات 
املطلوب  اخلدمات  أداء  في  تستخدم  والتي  املساندة  األرضية 

تقدميها للطائرات .
- تسري اإلتفاقية بني شركة املناولة األرضية وشركة الطيران 
إلى حني تاريخ إنتهاء العقد ، أو في حالة قيام أحد الطرفني 
فترة  قبل  األخر  الطرف  إلى  اإلتفاقية  بإنهاء  أخطار  بإصدار 

شهرين من التاريخ احملدد .
- يجب في حالة توقف أداء بعض اخلدمات املدرجة في اإلتفاقية 

تعديل األسعار املتفق عليها وفقاً لذلك .
األسعار  تعديل  األرضية  املناولة  خدمات  لشركة  يحق   -
املنصوص عليها في امللحق ) ب  - B ( من اإلتفاقية القياسية 
وذلك بعد توجيه إخطار بالتعديل لشركة الطيران قبل ثالثني 

يوماً من التاريخ احملدد للتطبيق .
- يتضمن امللحق ) أ – A ( اخلدمات التي تقدمها شركة املناولة 

األرضية لشركات الطيران وهي كالتالي : 
وتسديد  احمللية  السلطات  مع  اإلتصاالت  بجميع  القيام   .1
الرسوم املطلوبة نيابة عن الشركة ، كما تقوم بتوفير املكاتب 

الالزمة ملمثلي شركة الطيران .
2. مراقبة حمولة الطائرة ، ويشمل ذلك نقل املستندات اخلاصة 
بالرحلة مابني الطائرة ومبنى إدارة املطار ، وإعداد املستندات 
اخلاصة بحمولة الطائرة والبيانات املتعلقة بالرحلة ، وجتميع 

اإلحصائيات والبيانات وكتابة التقارير املطلوبة .
وتنسيق  وتخزينها  األمتعة  نقل  حاويات  حركة  متابعة   .3
حتويلها من شركة طيران إلى أخرى ومناولة احلاويات املفقودة 

والتي يتم العثور عليها .
ذلك على تصدير  ويشمل على  الالزمة  باإلتصاالت  القيام   .4
بني  ما  املناسبة  اإلتصال  وسائل  وتوفير  الرسائل  وإستالم 

احملطة األرضية وطائرات شركة الطيران .

الدخول  من  متكنها  التي  الالزمة  األجهزة  وتشغيل  توفير   .5
 Departure Control System – DCS اآللي  املغادة  نظام  في 
السفر  إجراءات  إنهاء  مبهام  والقيام  الطيران  بشركة  اخلاص 
توافق  من  والتأكد   ، الطائرة  إلى  املسافرين  صعود  ومراقبة 

أمتعة الركاب ومتابعة األمتعة املفقودة وغيرها من املهام .
من  سبب  ألي  الطائرات  توقف  عند  للجمهور  اإلعالن   .6
األسباب ، والقيام مبهام حتويل املسافرين وأمتعتهم من رحلة 

إلى أخرى وخدمة ركاب العبور .

تلتزم شركات اخلدمات األرضية بتقدمي 
اخلدمات املنوعة لشركات الطيران

7. تقوم شركة املناولة عند الطلب بتوفير املعدات واخلدمات 
الالزمة لكبار الشخصيات وذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال 

بدون مرافقني .
أو  الرحالت ألي عائق  تأخر  الركاب في حالة  برعاية  القيام   .8
خالل  طبيعية  غير  أشياء  أو  ظواهر  أي  عن  واإلبالغ   ، طارئ 

مناولة الركاب وأمتعتهم .
الركاب  أمتعة  ووزن واستالم  السفر  إجراءات  القيام مبهام   .9
الركاب  أمتعة  بنقل  والقيام   ، السفر  بيانات جوازات  وتدقيق 
اخلدمات  ورسوم  املطار  رسوم  وحتصيل  الفرز  منطقة  إلى 
األخرى من املسافرين املغادرين وتوجيههم عبر نقاط املراقبة 

والفحص اخملتلفة إلى الطائرة .
10. توجيه املسافرين القادمني من الطائرة إلى الصالة ، ونقل 
والركاب  العبور  ركاب  وتوجيه   ، الفرز  إلى منطقة  أمتعتهم 

احملولني من طائرة إلى أخرى لبوابات صعود الطائرة .
شركة  شحنات  ومناولة  لتخزين  الالزمة  املرافق  إيجاد   .11
على  واحلصول   ، األخرى  املطلوبة  اخلدمات  وتقدمي   ، الطيران 

2223



إيصال عند تسليم البضائع إلى أصحابها .
12. وضع الشحنات املغادرة حتت املراقبة اجلمركية ، ومناولة 
الشحنات املفقودة والتي مت العثور عليها ، وجتميع ومراجعة 
الشحنات التي سيتم نقلها على طائرات الشركة ، وجتهيز 
مراقبة  وحدة  وإفادة   ، احملزومة  غير  الشحنات  نقل  حاويات 
حمولة  بيان  وإعداد   ، للشحنات  اإلجمالي  بالوزن  الشحن 
الشحن ، واحلصول على الفسح اجلمركي للبضائع الصادرة .

إليهم  املرسل  وإخطار   ، الواردة  الشحنات  تفريغ حاويات   .13
الطيران  شركة  مستودعات  إلى  ونقلها  رسائلهم  بوصول 

القريبة من املطار .

عدم إنتظام جداول الرحالت اجلوية يؤدي إلى 
إرباك احلركة اجلوية

املستودعات  توفير   .14
ملناولة  الالزمة  واخلدمات 

شحنات الرسائل البريدية .
املطلوبة  اخلدمات  توفير   .15
وتنزيل  حتميل  منطقة  في 
 Ramp الطائرة  من  الركاب 

Services  ومنها :
أ / عمل املناورة الالزمة حلركة 
الطائرة عند الوصول واملغادرة 
ب/ خدمة الطائرة عند الوقوف 
الساندات  وضع  ذلك  ويشمل 
التي متنع عجالت الطائرة من 

احلركة .
جـ / توفير خدمات االتصال ما 

  (.. الطائرة  الركاب وكابينة قيادة  وتنزيل  بني منطقة حتميل 
خاصة    

خالل عمليات دفع الطائرة وتشغيل احملركات ( .
، ونقل  د / توفير الساللم لصعود ونزول الركاب من الطائرة 

املسافرين وطاقم الطائرة ما بني الطائرة 
والصالة .

وفتح   ، الطائرات  وتفريغ  لشحن  الالزمة  املعدات  توفير   .16
أو احلصى  الرمال  أكياس  تعبئة  وإعادة  الطائرة  أبواب  وإغالق 

اخلاصة بحفظ توازن الطائرة .
دفع  ومعدات  احلرائق  مبكافحة  اخلاصة  املعدات  توفير   .17

وسحب الطائرات .
18. القيام بنظافة الطائرة من الداخل واخلارج ، وتوفير مياه 

الشرب وأجهزة التبريد والتدفئة .
، واإلشراف  بالوقود  الطائرات  التنسيق مع شركة متوين   .19

تفريغها  أو  بالوقود  الطائرة  خزانات  تعبئة  عمليات  على 
وتكملة النقص في الزيوت واملواد األخرى .

20. توفير اخلدمات الالزمة لصيانة وخدمة الطائرات ، ويشمل 
أماكن  وتوفير   ، املغادرة  قبل  والفحص  الدوري  الفحص  ذلك 

تخزين لقطع الغيار اخلاصة بالشركة .
الطائرات  بطاقم  املتعلقة  اإلدارية  باخلدمات  القيام   .21
الفنية  املستندات  حفظ  ذلك  ويشمل   ، الطيران  وعمليات 
بكل  اخلاصة  املستندات  يحوي  ملف  وفتح  والتشغيلية 
رحلة ، ومد قائد الطائرة بالبيانات الالزمة عن حالة الطقس 

اخلاصة  التشغيلية  اخلطة  وإعداد   ، األخرى  اجلوية  والعوامل 
بالرحلة وعمل احلجز بالفنادق لطواقم الطائرات .

مع  التنسيق  ذلك  ويشمل   ، بالطعام  الطائرات  متوين   .22
والقيام   ، بالطعام  الطائرات  بتموين  تقوم  التي  الشركة 

بتحميل وتنزيل مواد ومعدات الطعام من الطائرة .
الطائرة  بقائد  واالتصال  الوصول  عند  الطائرة  استقبال   .23

واملالحني .
الركاب  أمتعة  توافق  من  للتأكد  الالزمة  األجهزة  توفير   .24

وفحصها .

»العربية للطريان« حتقق 103 مليون درهم صايف أرباح خالل

الربع األول من العام 2009 بزيادة نسبتها %32

أعلنت »العربية للطيران«، أول واكبر شركة طيران اقتصادي 
نتائجها  عن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
املالية للربع األول من العام احلالي املنتهي في 31 مارس 2009. 
وتؤكد هذه النتائج االيجابية على متانة وجناح منوذج األعمال 
الذي تتبعه »العربية للطيران« على الرغم من التحديات التي 
يواجهها االقتصاد العاملي وانعكساتها على صناعة الطيران 
في العالم ، وحققت »العربية للطيران« صافي أرباح بقيمة 
 2009 العام  من  األولى  الثالثة  األشهر  في  درهم  مليون   103
لنفس  درهم  مليون   78 بنحو  مقارنة   ،%32 نسبتها  بزيادة 
الفترة من العام املاضي. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل 
الريع األول من العام احلالي 463 مليون درهم بزيادة قدرها %21 
مقارنة بنحو 383 مليون درهم لنفس الفترة في العام 2008.

كما قدمت الشركة خدماتها لـ 951،000 ألف مسافر خالل 
الربع األول من العام احلالي، بارتفاع بلغت نسبته 26% مقارنة 

بـ 757 ألف مسافر خالل نفس الفترة من العام 2008. 
الشركة  رحالت  منت  على  املقاعد  إشغال  نسبة  بلغت  كما 

81% للربع االول من العام احلالي.
التنفيذي  والرئيس  االدارة  مجلس  عضو  علي  عادل  وقال 
هذه  على  تعليقه  معرض  في  للطيران«  »العربية  جملموعة 

العاملي  الصعيد  على  الطيران  صناعة  »واجهت  النتائج: 
حتديات كبيرة في األشهر الثالثة األولى من هذا العام، وبصورة 
رئيسية بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية وتأثيرها املباشر 
على عادات السفر لدى العمالء. وعلى الرغم من أن ’العربية 
للطيران‘ ليست مبنأى عن االقتصاد العاملي، فانه يسعدنا أن 
نتمكن من مواصلة حتقيق هذه النتائج املالية اإليجابية في 

الربع األول من عام 2009«.
واختتم علي: »مير االقتصاد العاملي حاليا في تغيرات مهمة، 
ونحن على دراية بالتحديات التي تواجه قطاع الطيران العاملي. 
منطقة  في  الرائدة  الشركة  للطيران‘  ’العربية  وستبقى 
خالل  من  وذلك  وخارجها،  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
ادارة  والتمّييز في  تتبعها  التي  املتواصلة  النمو  استراتيجية 

عملياتها«. 

الرئيس التنفيذي / عادل علي
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إيصال عند تسليم البضائع إلى أصحابها .
12. وضع الشحنات املغادرة حتت املراقبة اجلمركية ، ومناولة 
الشحنات املفقودة والتي مت العثور عليها ، وجتميع ومراجعة 
الشحنات التي سيتم نقلها على طائرات الشركة ، وجتهيز 
مراقبة  وحدة  وإفادة   ، احملزومة  غير  الشحنات  نقل  حاويات 
حمولة  بيان  وإعداد   ، للشحنات  اإلجمالي  بالوزن  الشحن 
الشحن ، واحلصول على الفسح اجلمركي للبضائع الصادرة .

إليهم  املرسل  وإخطار   ، الواردة  الشحنات  تفريغ حاويات   .13
الطيران  شركة  مستودعات  إلى  ونقلها  رسائلهم  بوصول 

القريبة من املطار .

عدم إنتظام جداول الرحالت اجلوية يؤدي إلى 
إرباك احلركة اجلوية

املستودعات  توفير   .14
ملناولة  الالزمة  واخلدمات 

شحنات الرسائل البريدية .
املطلوبة  اخلدمات  توفير   .15
وتنزيل  حتميل  منطقة  في 
 Ramp الطائرة  من  الركاب 

Services  ومنها :
أ / عمل املناورة الالزمة حلركة 
الطائرة عند الوصول واملغادرة 
ب/ خدمة الطائرة عند الوقوف 
الساندات  وضع  ذلك  ويشمل 
التي متنع عجالت الطائرة من 

احلركة .
جـ / توفير خدمات االتصال ما 

  (.. الطائرة  الركاب وكابينة قيادة  وتنزيل  بني منطقة حتميل 
خاصة    

خالل عمليات دفع الطائرة وتشغيل احملركات ( .
، ونقل  د / توفير الساللم لصعود ونزول الركاب من الطائرة 

املسافرين وطاقم الطائرة ما بني الطائرة 
والصالة .

وفتح   ، الطائرات  وتفريغ  لشحن  الالزمة  املعدات  توفير   .16
أو احلصى  الرمال  أكياس  تعبئة  وإعادة  الطائرة  أبواب  وإغالق 

اخلاصة بحفظ توازن الطائرة .
دفع  ومعدات  احلرائق  مبكافحة  اخلاصة  املعدات  توفير   .17

وسحب الطائرات .
18. القيام بنظافة الطائرة من الداخل واخلارج ، وتوفير مياه 

الشرب وأجهزة التبريد والتدفئة .
، واإلشراف  بالوقود  الطائرات  التنسيق مع شركة متوين   .19

تفريغها  أو  بالوقود  الطائرة  خزانات  تعبئة  عمليات  على 
وتكملة النقص في الزيوت واملواد األخرى .

20. توفير اخلدمات الالزمة لصيانة وخدمة الطائرات ، ويشمل 
أماكن  وتوفير   ، املغادرة  قبل  والفحص  الدوري  الفحص  ذلك 

تخزين لقطع الغيار اخلاصة بالشركة .
الطائرات  بطاقم  املتعلقة  اإلدارية  باخلدمات  القيام   .21
الفنية  املستندات  حفظ  ذلك  ويشمل   ، الطيران  وعمليات 
بكل  اخلاصة  املستندات  يحوي  ملف  وفتح  والتشغيلية 
رحلة ، ومد قائد الطائرة بالبيانات الالزمة عن حالة الطقس 

اخلاصة  التشغيلية  اخلطة  وإعداد   ، األخرى  اجلوية  والعوامل 
بالرحلة وعمل احلجز بالفنادق لطواقم الطائرات .

مع  التنسيق  ذلك  ويشمل   ، بالطعام  الطائرات  متوين   .22
والقيام   ، بالطعام  الطائرات  بتموين  تقوم  التي  الشركة 

بتحميل وتنزيل مواد ومعدات الطعام من الطائرة .
الطائرة  بقائد  واالتصال  الوصول  عند  الطائرة  استقبال   .23

واملالحني .
الركاب  أمتعة  توافق  من  للتأكد  الالزمة  األجهزة  توفير   .24

وفحصها .

»العربية للطريان« حتقق 103 مليون درهم صايف أرباح خالل

الربع األول من العام 2009 بزيادة نسبتها %32

أعلنت »العربية للطيران«، أول واكبر شركة طيران اقتصادي 
نتائجها  عن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
املالية للربع األول من العام احلالي املنتهي في 31 مارس 2009. 
وتؤكد هذه النتائج االيجابية على متانة وجناح منوذج األعمال 
الذي تتبعه »العربية للطيران« على الرغم من التحديات التي 
يواجهها االقتصاد العاملي وانعكساتها على صناعة الطيران 
في العالم ، وحققت »العربية للطيران« صافي أرباح بقيمة 
 2009 العام  من  األولى  الثالثة  األشهر  في  درهم  مليون   103
لنفس  درهم  مليون   78 بنحو  مقارنة   ،%32 نسبتها  بزيادة 
الفترة من العام املاضي. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل 
الريع األول من العام احلالي 463 مليون درهم بزيادة قدرها %21 
مقارنة بنحو 383 مليون درهم لنفس الفترة في العام 2008.

كما قدمت الشركة خدماتها لـ 951،000 ألف مسافر خالل 
الربع األول من العام احلالي، بارتفاع بلغت نسبته 26% مقارنة 

بـ 757 ألف مسافر خالل نفس الفترة من العام 2008. 
الشركة  رحالت  منت  على  املقاعد  إشغال  نسبة  بلغت  كما 

81% للربع االول من العام احلالي.
التنفيذي  والرئيس  االدارة  مجلس  عضو  علي  عادل  وقال 
هذه  على  تعليقه  معرض  في  للطيران«  »العربية  جملموعة 

العاملي  الصعيد  على  الطيران  صناعة  »واجهت  النتائج: 
حتديات كبيرة في األشهر الثالثة األولى من هذا العام، وبصورة 
رئيسية بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية وتأثيرها املباشر 
على عادات السفر لدى العمالء. وعلى الرغم من أن ’العربية 
للطيران‘ ليست مبنأى عن االقتصاد العاملي، فانه يسعدنا أن 
نتمكن من مواصلة حتقيق هذه النتائج املالية اإليجابية في 

الربع األول من عام 2009«.
واختتم علي: »مير االقتصاد العاملي حاليا في تغيرات مهمة، 
ونحن على دراية بالتحديات التي تواجه قطاع الطيران العاملي. 
منطقة  في  الرائدة  الشركة  للطيران‘  ’العربية  وستبقى 
خالل  من  وذلك  وخارجها،  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
ادارة  والتمّييز في  تتبعها  التي  املتواصلة  النمو  استراتيجية 

عملياتها«. 

الرئيس التنفيذي / عادل علي
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توجد عدة أنواع من اخلرائط اجلويــة تساعد كل قائد طائرة 
على االستعانة بهـا في الرحالت اجلوية وهي 

كاآلتي : ــ 

VFR CHART : 1_ خريطة الطريان املرئي

الطيران  عند   ( الطائرة  قائد  تساعد  خريطة  عن  عبارة  وهي 
باالستعانة بالرؤية اخلارجية ( في مطابقة 

مايراه من مدن وطرق وبحيرات وانهار وسكك حديدية وجبال 
وهضاب ومطارات وبعض االماكن 

احملظورة ومناطق املناورات العسكرية . 

 IFR CHART : 2- خريطة الطريان اآللي

الطيران  عند   ( الطائرة  قائد  تساعد  خريطة  عن  عبارة  هي 
باالستعانة بأجهزة الطائرة فقط دون الرؤية 

اخلرائط اجلــوية
AERONAUTICAL CHART

اخلارجية ( حيث توضح للطيار خط السير اجلوي وأقل ارتفاع 
ميكن للطيران علية واملسافة بني املطارات

 ( األرضية  احملطات  من  املغناطيسية  املوجات  إرسال  ومدى 

VOR STATIONS ( واألماكن 
احملظورة ومناطق املناورات العسكرية . 

3 -خرائط خطوات االقرتاب اآللي : 

INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
هي عبارة عن اخلرائط توضح خطوات االقتراب من كل مطار 

على حدة ) عند الطيران باالستعانة بأجهزة
الطائرة فقط دون الرؤية اخلارجية ( ويشرح بها خطوات النزول 

التدريجي للمطار وعالمات االقتراب 
قائد  إلية  ينزل  أن  ميكن  ارتفاع  وأقل  واملتوسطة  اخلارجية 

الطائرة بحيث ميكنة من الهبوط على املدرج 
 , الغيوم   , الضباب   ( ظروف  في  املدرج  رؤية  استطاع  إذا 

العواصف الرملية ( أو معاودة االرتفاع  مرة أخرى

طيار سعودي 
يكتشف خطأ يف 
طائرة »إمرباير«

البرازيلية  إمبراير  لطائرات  املصنعة  الشركة  أجرت 
أن  بعد  للطائرة،  املالحية  األنظمة  على  تعديالت 
العزيز حيدر خطأ في  السعودي عبد  الطيار  اكتشف 
الشركة  كرمته  أن  بعد  الطيار  وقال  األنظمة.  هذه 
املصنعة، إنه اكتشف اخلطأ في الطائرة عند وصولها 
تتم  »عندما  أنه  في  ويتمثل  2005م،  عام  اململكة  إلى 
الوصول  إلى محطة  بالتوجه  املالحة  برمجة كمبيوتر 
ويتجه  الرحلة  خط  ميسح  الكمبيوتر  فإن  مباشرة، 
ومن  الكابينة،  ضغط  ويتغير  االحتياطي،  املطار  إلى 
ثم تبدأ الطائرة في تغيير حالة الصعود إلى الهبوط، 
باجلبال  باالصطدام  إما  جوية  كارثة  في  يتسبب  مما 
أنه  إلى  وأشار  املعاكس.  االجتاه  في  أخرى  بطائرة  أو 
األنظمة  وشركة  املصنعة  الشركة  بني  مداوالت  بعد 
نقاش  حلقات  عدة  في  اخلطأ  اجلانبان  تفهم  املالحية، 
بني اململكة والبرازيل، ومت تصحيحه في جميع طائرات 

إمبراير في العالم. 

الطيار عبدالعزيز حيدر
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الشحن اجلوي :
لعل من أهم مصادر الدخل في املطارات الشحن اجلوي ، كما 
الشحنات  مناولة  ويتم   ، اجلوية  احلركة  تنمية  على  يساعد 
يتم  حيث   ، اجلوي  الشحن  مباني  داخل  والواردة  الصادرة 
تسليم الشحنات اجلوية الواردة بعد إنهاء إجراءات الفحص 
اجلمركي إلى أصحابها ، بينما يتم إستالم الشحنات الصادرة 
بعد إستكمال اإلجراءات اجلمركية واألمنية يتم وضعها في 
ثم حتميلها  ومن  اخملتلفة  الطيران  بشركات  اخلاصة  احلاويات 

على الطائرات لنقلها إلى مطارات مختلفة .
ولقد إزدادت حركة الشحن اجلوي بصورة كبيرة خالل العقود 
املاضية ، ويتضح من الدراسة التي أجرتها منظمة الطيران 
الكيلومتري  بالطن  الشحن  حركة  أن   ICAO الدولي  املدني 
إزدادت بنسبة 8.5% سنوياً خالل الفترة من 1960م إلى 2002م ، 
وكانت معظم الزيادة مابني الدول األسيوية ومابني دول أمريكا 

الشمالية ومابني الدول األوربية والدول األسيوية .
وكانت املؤسسات التجارية في املاضي حتتفظ مبستوى عالي 
لنقل  الالزمة  الزمنية  الفترة  لطول  نظراً  وذلك   ، اخملزون  من 
البضائع ، كما أن دورة اخملزون كانت بطيئة ، ونظراً لطول الفترة 
مثل  املنتجات  بعض  كانت  فقد  البضائع  لوصول  املطلوبة 
فترة  إنقضاء  بعد  تصل  وغيرها  واجملالت  والصحف  األطعمة 
املوسم أو الزمن املطلوب لوصولها ، وفي ضوء ما سبق فقد 

الشحن 
اجلوي أهم 
عامل لدفع 
عجلة النمو 

اإلقتصادي يف 
الدول

الشحن اجلوي
زادت حركة الشحن اجلوي بني أمريكا وأسيا 

بنسبة 8.5 %

التعاون بني شركات الشحن اجلوي والشحن 
الربي مطلب ضروري يف سرعة إيصال البضائع

80% من الشحن اجلوي عن طريق طائرات الركاب
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إزدادت أسعار املنتجات نظراً لإلرتفاع في تكاليف التمويل أو 
التخزين والتأمني والتغيير املستمر في أذواق املستهلكني .

وسرعة  اجلوي  الشحن  إستخدام  في  التوسع  هذا  أدى  ولقد 
األدنى  احلد  إلى  اخملزون  إلى تخفيض مستوى  البضائع  وصول 
في  التطور  أن  كما    ، للمستهلكني  البيع  أسعار  وبالتالي 
إستخدام احلاسب اآللي قد جعل من السهل متابعة اخملزون 
الوقت  في  متوفر  لتكون  املستوردة  البضائع  طلب  وبالتالي 
احملدد وبالقدر املطلوب ، كما أصبحت عمليات اإلستيراد تتم 
على فترات قصيرة وبكميات محدودة . وعليه فقد أدى إستيراد 
البضائع عن طريق اجلو إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج والتوزيع 
بالنسبة لكثير من املنتجات ، حيث أصبح من غير الالزم وجود 
مستوى عال من اخملزون وحتمل التكاليف املصاحبة لذلك ، كما 
تالشت اخلسائر الناجتة من عوامل التلف وعدم بيع البضائع 

التي ترد بعد فترات املواسم املطلوبة لها .
اجلوي  الشجن  حركة  منو  على  ساعدت  التي  العوامل  ومن   
التوسع في طلب البضائع عن طريق البريد ، وسقوط احلواجز 
التي تعترض حرية التجارة العاملية والزيادة في نقليات الطرود 
املتخصصة  الشركات  وتطور   ، السريعة  البريدية  والرسائل 

  , TNT , DHL , FEDEX , ARAMEX في هذا اجملال ، ومنها
التي جرت فإن حوالي 80% من إجمالي  الدراسات  وبناًء على 
العائد  أن  ، ومبا  الركاب  الشحنات اجلوية يتم نقلها بطائرات 

على الشحن اجلوي يفوق العائد من نقل الركاب ، فستعمل 
شركات الطيران على تطوير نشاطها في مجال نقل الشحن 
اجلوي ، وزيادة سعاتها الناقلة ملواكبة الزيادة في حجم احلركة 

والتي من املتوقع أن تتضاعف خالل السنوات املقبلة .
ومما الشك فيه أن خدمات الشحن اجلوي لها عوائد للمطارات 

والدول من خالل تطورها ، منها :
1. تساعد تطور حركة الشحن اجلوي على وصول البضائع في 
مواعيدها وبالسرعة املطلوبة ، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف 

التخزين والتوزيع وسعر البيع للمستهلك النهائي .
2. تؤدي حركة الشحن اجلوي في املدى البعيد إلى زيادة حركة 
وغير  اجلانبية  اخلطوط  اجلوية في  احلركة  ومنو  باملطار  الركاب 

املزدحمة .
الطيران  عمليات  على  تطرأ  سوف  على  الزيادة  خالل  من   .3
إيرادات  تزداد  فسوف  اجلوي  الشحن  حركة  لكثافة  نتيجة 
واخلدمات  بالوقود  والتزود  والوقوف  الهبوط  رسوم  من  املطار 

األخرى التي تقدم للطائرات .
لدفع  مهماً  عامالً  يعتبر  اجلوي  الشحن  حركة  تطور  إن   .4
عجلة النمو اإلقتصادي في الدولة ، كما يساعد على توسيع 
مجاالت األنشطة اإلقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنني .

اإلستثمار في حتسني وتوسعة مرافق الشحن باملطارات :
ملواكبة  وذلك  اجلوي  الشحن  مرافق  بتحسني  املطارات  تقوم 
الزيادة الكبيرة املتوقعة في احلركة ولتشجيع حركة العبور ، 
ويشمل ذلك على توسعة مرافق التخزين ومناولة الشحنات 
، وساحات وقوف طائرات الشحن ، ومواقف سيارات التحميل 
والتنزيل واملرافق املساندة ، وتقوم شركات متخصصة مبناولة 
أو  الوطني  الناقل  يقوم  املطارات  وفي بعض   ، اجلوي  الشحن 

املطار مبزاولة هذا النشاط .
الناجت من مناولة حركة الشحن  اإليراد  وبالرغم من ضخامة 
التمويل  توفر  عدم  ظل  في  املطارات  سلطات  أن  إال   ، اجلوي 
الالزم لتنفيذ جميع املشروعات املطلوبة تقوم عادة بإستثمار 
 ، الركاب  خدمات  مرافق  وحتسني  تطوير  في  احملدودة  مواردها 
بينما تقوم بتشجيع شركات القطاع اخلاص على املساهمة 
خارج  أو  السفر  صاالت  خارج  األخرى  املشروعات  تنفيذ  في 
ساحة عمليات املطار .. ومن هذه املشروعات إقامة وتشغيل 
ومرافق  الصناعية  واملناطق  اجلوي  الشحن  مناولة  مرافق 
متوين الطائرات بالطعام ، وحظائر صيانة الطائرات وإيوائها ، 

واجملمعات السكنية وغيرها .
العمل  يجب  وجتهيزها  الشحن  مرافق  إلقامة  وباإلضافة 
على تبسيط وتسهيل اإلجراءات والتنسيق مع إدارة اجلمارك 
، وفسح  اجلمركي  بالفحص  للقيام  األخرى  اخملتصة  واجلهات 
مع  التنسيق  يجب  كما   ، املطلوبة  بالسرعة  الشحنات 
بحركة  نشاطها  يرتبط  التي  األخرى  واجلهات  الشركات 
املعدات  لتوفير  البري  النقل  شركات  مثل  اجلوي  الشحن 

واإلمكانيات لنقل البضائع من وإلى املطار .
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تعتبر منطقة اخلليج العربي، املنطقة األهم التي تستهدفها 
شركات الطائرات اخلاصة، نظراً لتوافر السيولة الكبيرة فيها، 
من  أعمال  رجال  وإقبال  كبير،  بشكل  األثرياء،  أعداد  وارتفاع 
مختلف أنحاء العالم، نظراً لتوافر العديد من الفرص، سواء 

في العمل أو االستثمار
في  الطيران،  قطاع  يعيشها  التي  املعاناة  من  الرغم  على 
كافة أنحاء العالم، بسبب االرتفاع الكبير في أسعار الوقود، 
وارتفاع التكلفة التشغيلية، والذي أدى إلى إشهار العديد من 
كثيراً  يختلف  األمر  أن  إال  أخرى،  وانهيار  إفالسها،  الشركات 
من  العديد  أشارت  أن  بعد  خاصة  اخلاص،  للطيران  بالنسبة 
يحملون  الذين  األثرياء،  عدد  ارتفاع  إلى  والدراسات،  التقارير 
لقب »مليونير« في منطقة اخلليج لوحدها، إلى ما يقارب 300 
ألف مليونير، وبالتأكيد يسعى العديد من هؤالء إلى امتالك 
أو على األقل إلى استئجار طائرة تبقى حتت  طائرته اخلاصة، 
تصرفه في حال دعت احلاجة إلى سفرة عاجلة، أو إلى التملك 
اجلزئي لطائرة خاصة، والتملك اجلزئي هو نظام أطلقته بعض 
شركات  بعض  توفر  حيث  األخيرة،  السنوات  في  الشركات 
الطيران هذا النظام الذي يتيح لرجل األعمال امتالك الطائرة 
إذ يقدر عدد ساعات الطيران  حسب احتياجاته الشخصية، 

الطيران اخلــــــــــاص

بقلم : أسامة الرنة - دبي

الواحد، وعلى هذا األساس ميتلك  العام  التي يحتاجها خالل 
في  احلق  له  ثابتاً،  أصالً  له  بالنسبة  يعد  الطائرة،  من  جزءاً 
التملك  الرجوع للشركة، وقد بدأت فكرة  التصرف فيه بعد 
املتحدة  الواليات  في  عاماً   15 حوالي  منذ  للطائرة  اجلزئي 
األوسط  الشرق  منطقة  إلى  فكرتها  انتقلت  ثم  األمريكية، 
رجال  من  العديد  من  واستحساناً  إقباالً  والقت  2000م،  عام 

األعمال.
للطيران  سوق  أكبر  ثالث  األوسط،  الشرق  منطقة  تشكل 
وتشكل  وأوروبا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بعد  اخلاص، 
تستهدفها  التي  األهم  املنطقة  العربي،  اخلليج  منطقة 
لتوافر السيولة الكبيرة فيها، وأيضاً  شركات الطيران، نظراً 
من  أعمال  رجال  وإقبال  كبير،  بشكل  األثرياء،  أعداد  ارتفاع 
لتوافر العديد من  مختلف أنحاء العالم، إلى املنطقة، نظراً 

الفرص، سواء في العمل أو االستثمار.
أما السبب األهم، الذي يدفع املترددين لشراء طائرتهم اخلاصة، 
التي  املوديالت  وتعدد  كبير،  بشكل  األسعار  انخفاض  فهو 
تطرحها الشركات املصنعة، مبا يالئم جميع الراغبني بامتالك 
التنفيذي  واملدير  للرئيس  تصريحات  ففي  اخلاصة.  طائرتهم 
الحتاد الطيران اخلاص في الشرق األوسط، عمار بلقر، قال فيها 

إن أسعار طائرات رجال األعمال، والطائرات اخلاصة، قبل بضع 
سنوات، كانت تتراوح بني 20 و60 مليون دوالر، للطائرة الواحدة، 
النوع من الطائرات، ومنو  زيادة الطلب على هذا  أما اآلن، ومع 
طائرات  يتيح  جديداً  جيالً  الشركات  أنتجت  فقد  القطاع، 
اجليل  من  الطائرة  أن سعر  بلقر،  وأوضح  بأسعار منخفضة. 

اجلديد، يتراوح بني 1.5 و70 مليون دوالر.
إال أن العديد من اخلبراء، يشيرون إلى أن سعر الطائرة اخلاصة، 
مقاسها،  حسب  وذلك  بكثير،  ذلك  من  أكثر  إلى  يصل  قد 
وحجمها، واملواصفات املطلوبة فيها، وال ينتهي األمر عند دفع 
هذه املبالغ، إذ أن امتالك طائرة خاصة يحتاج إلى مبالغ كبيرة 
طائرة  لتشغيل  الثابتة  التكاليف  تقدر  املصاريف، حيث  من 
قيمتها 30 مليون دوالر، بحوالي 3.2 ماليني دوالر سنوياً، وتشمل 
بالنسبة  أما  والتصاريح،  والصيانة  والتأمني  واملبيت  الرواتب 
التشغيل،  ساعات  بعدد  مرتبطة  فهي  املتغيرة،  للتكاليف 

وتقدر في املتوسط بحوالي 3 آالف دوالر في الساعة.
تفسيراً  يعطي  اخلاصة،  الطائرات  أسعار  انخفاض  ولعل 
منطقياً الرتفاع أعداد الطائرات التي تباع كل عام منها، ففي 
بزيادة  خاصة،  طائرة   855 بيعت  2006م،  املاضي،  قبل  العام 

بلغت 18 % عن العام الذي سبقه.

تعد  لم  اخلاصة  الطائرات  بأن  تعني  اجلديدة،  األسعار  هذه 
حكراً على األشخاص الفاحشي الثراء، وهذا ما يفسر نسبة 
النمو الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع، في منطقة الشرق 
خدمات  سوق  وهي  له،  املرادفة  السوق  منو  وأيضاً  األوسط، 
الطيران اخلاص، والتي قدر العديد من اخلبراء نسبة منوها، بـ 
12 % سنوياً، وقدروا أن قيمة اخلدمات ستبلغ في العام 2010م، 

مبا يتراوح بني 900 مليون، و1.2 مليار دوالر.
أما علي النقبي، رئيس مجلس إدارة احتاد الطيران اخلاص في 
منطقة الشرق األوسط، فقد قدر السوق بأرقام قريبة جداً مما 
ذهب إليه بلقر، وقال إن سوق الطيران اخلاص، ورجال األعمال، 
السنوات  خالل  سنوياً،   %  10 بحدود  سينمو  املنطقة،  في 

هذه األرقام أثارت شهية العديد من الدول اخلليجية، لدخول 
بهذا القطاع من األعمال،  امليدان، فأبدت اهتماماً كبيراً  هذا 
املتحدة، نظم  العربية  اإلمارات  كبيراً، ففي  الذي يشهد منواً 
مطلع العام الفائت، احتاد الطيران اخلاص، أول مؤمتر ومعرض 
معارض  مركز  في  األعمال،  رجال  وطيران  اخلاص  للطيران 
ناقشها  التي  املواضيع  أهم  من  وكان  الدولي،  دبي  مطار 
املطلوب  والقوانني  وشرائها،  الطائرات  اختيار  كيفية  املؤمتر، 
سنها في املنطقة لتلبي احتياجات املستثمر ورجل األعمال، 
سوق  أهمية  على  عالوة  الطائرات،  على  التأمني  إلى  إضافة 
املواضيع  هذه  اخلاص.  الطيران  صناعة  في  األوسط  الشرق 
لم يتم اختيارها اعتباطياً، خاصة إذا علمنا أن غالبية رجال 

يقارب  ما  إلى  السوق  حجم  يصل  أن  وتوقع  املقبلة،  الثالث 
املليار دوالر.

بحسب إحصائيات العام املاضي، فإن عدد الطائرات العاملة 
ألف   13 حوالي  بلغ  العالم،  حول  اخلاص،  الطيران  قطاع  في 
ألف   15 شراء  يتم  أن  املتوقع  ومن  2006م،  العام  في  طائرة 
طائرة خاصة، تبلغ قيمتها حوالي 192 مليار دوالر، في غضون 
يرتفع  أن  اخلبراء،  العديد من  وتوقع  املقبلة.  العشر  السنوات 
عدد شركات الطيران اخلاص، التي تتخذ من الشرق األوسط 

مقراً لها، من 380 شركة، إلى 900 شركة في العام 2014م.
تستحوذ دول اخلليج على أكبر نسبة من سوق الطيران اخلاص 
في منطقة الشرق األوسط، إال أنه ال تتوافر إحصائيات دقيقة 
إلى  ذلك  ويعود  املنطقة،  في  اخلاصة  الطائرات  أعداد  حول 
أسباب عديدة، أهمها، تسجيل العديد من مالك هذه الطائرات 
لطائراتهم في اخلارج، وتشير التقديرات إلى أن حجم أسطول 
أكثر  يبلغ  اخلليجي،  التعاون  دول مجلس  في  اخلاص  الطيران 
من 300 طائرة، مختلفة األنواع، واألحجام، واملواصفات، تبلغ 
حصة السعودية منها حوالي 50 %، إذ يوجد فيها 148 طائرة. 
أما اإلمارات فتحتل املرتبة الثانية، وبحصة تبلغ 30 %، إذ يوجد 

فيها 45 طائرة، وتتقاسم الـ 20 % املتبقية بقية دول اخلليج.
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تعتبر منطقة اخلليج العربي، املنطقة األهم التي تستهدفها 
شركات الطائرات اخلاصة، نظراً لتوافر السيولة الكبيرة فيها، 
من  أعمال  رجال  وإقبال  كبير،  بشكل  األثرياء،  أعداد  وارتفاع 
مختلف أنحاء العالم، نظراً لتوافر العديد من الفرص، سواء 

في العمل أو االستثمار
في  الطيران،  قطاع  يعيشها  التي  املعاناة  من  الرغم  على 
كافة أنحاء العالم، بسبب االرتفاع الكبير في أسعار الوقود، 
وارتفاع التكلفة التشغيلية، والذي أدى إلى إشهار العديد من 
كثيراً  يختلف  األمر  أن  إال  أخرى،  وانهيار  إفالسها،  الشركات 
من  العديد  أشارت  أن  بعد  خاصة  اخلاص،  للطيران  بالنسبة 
يحملون  الذين  األثرياء،  عدد  ارتفاع  إلى  والدراسات،  التقارير 
لقب »مليونير« في منطقة اخلليج لوحدها، إلى ما يقارب 300 
ألف مليونير، وبالتأكيد يسعى العديد من هؤالء إلى امتالك 
أو على األقل إلى استئجار طائرة تبقى حتت  طائرته اخلاصة، 
تصرفه في حال دعت احلاجة إلى سفرة عاجلة، أو إلى التملك 
اجلزئي لطائرة خاصة، والتملك اجلزئي هو نظام أطلقته بعض 
شركات  بعض  توفر  حيث  األخيرة،  السنوات  في  الشركات 
الطيران هذا النظام الذي يتيح لرجل األعمال امتالك الطائرة 
إذ يقدر عدد ساعات الطيران  حسب احتياجاته الشخصية، 

الطيران اخلــــــــــاص

بقلم : أسامة الرنة - دبي

الواحد، وعلى هذا األساس ميتلك  العام  التي يحتاجها خالل 
في  احلق  له  ثابتاً،  أصالً  له  بالنسبة  يعد  الطائرة،  من  جزءاً 
التملك  الرجوع للشركة، وقد بدأت فكرة  التصرف فيه بعد 
املتحدة  الواليات  في  عاماً   15 حوالي  منذ  للطائرة  اجلزئي 
األوسط  الشرق  منطقة  إلى  فكرتها  انتقلت  ثم  األمريكية، 
رجال  من  العديد  من  واستحساناً  إقباالً  والقت  2000م،  عام 

األعمال.
للطيران  سوق  أكبر  ثالث  األوسط،  الشرق  منطقة  تشكل 
وتشكل  وأوروبا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بعد  اخلاص، 
تستهدفها  التي  األهم  املنطقة  العربي،  اخلليج  منطقة 
لتوافر السيولة الكبيرة فيها، وأيضاً  شركات الطيران، نظراً 
من  أعمال  رجال  وإقبال  كبير،  بشكل  األثرياء،  أعداد  ارتفاع 
لتوافر العديد من  مختلف أنحاء العالم، إلى املنطقة، نظراً 

الفرص، سواء في العمل أو االستثمار.
أما السبب األهم، الذي يدفع املترددين لشراء طائرتهم اخلاصة، 
التي  املوديالت  وتعدد  كبير،  بشكل  األسعار  انخفاض  فهو 
تطرحها الشركات املصنعة، مبا يالئم جميع الراغبني بامتالك 
التنفيذي  واملدير  للرئيس  تصريحات  ففي  اخلاصة.  طائرتهم 
الحتاد الطيران اخلاص في الشرق األوسط، عمار بلقر، قال فيها 

إن أسعار طائرات رجال األعمال، والطائرات اخلاصة، قبل بضع 
سنوات، كانت تتراوح بني 20 و60 مليون دوالر، للطائرة الواحدة، 
النوع من الطائرات، ومنو  زيادة الطلب على هذا  أما اآلن، ومع 
طائرات  يتيح  جديداً  جيالً  الشركات  أنتجت  فقد  القطاع، 
اجليل  من  الطائرة  أن سعر  بلقر،  وأوضح  بأسعار منخفضة. 

اجلديد، يتراوح بني 1.5 و70 مليون دوالر.
إال أن العديد من اخلبراء، يشيرون إلى أن سعر الطائرة اخلاصة، 
مقاسها،  حسب  وذلك  بكثير،  ذلك  من  أكثر  إلى  يصل  قد 
وحجمها، واملواصفات املطلوبة فيها، وال ينتهي األمر عند دفع 
هذه املبالغ، إذ أن امتالك طائرة خاصة يحتاج إلى مبالغ كبيرة 
طائرة  لتشغيل  الثابتة  التكاليف  تقدر  املصاريف، حيث  من 
قيمتها 30 مليون دوالر، بحوالي 3.2 ماليني دوالر سنوياً، وتشمل 
بالنسبة  أما  والتصاريح،  والصيانة  والتأمني  واملبيت  الرواتب 
التشغيل،  ساعات  بعدد  مرتبطة  فهي  املتغيرة،  للتكاليف 

وتقدر في املتوسط بحوالي 3 آالف دوالر في الساعة.
تفسيراً  يعطي  اخلاصة،  الطائرات  أسعار  انخفاض  ولعل 
منطقياً الرتفاع أعداد الطائرات التي تباع كل عام منها، ففي 
بزيادة  خاصة،  طائرة   855 بيعت  2006م،  املاضي،  قبل  العام 

بلغت 18 % عن العام الذي سبقه.

تعد  لم  اخلاصة  الطائرات  بأن  تعني  اجلديدة،  األسعار  هذه 
حكراً على األشخاص الفاحشي الثراء، وهذا ما يفسر نسبة 
النمو الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع، في منطقة الشرق 
خدمات  سوق  وهي  له،  املرادفة  السوق  منو  وأيضاً  األوسط، 
الطيران اخلاص، والتي قدر العديد من اخلبراء نسبة منوها، بـ 
12 % سنوياً، وقدروا أن قيمة اخلدمات ستبلغ في العام 2010م، 

مبا يتراوح بني 900 مليون، و1.2 مليار دوالر.
أما علي النقبي، رئيس مجلس إدارة احتاد الطيران اخلاص في 
منطقة الشرق األوسط، فقد قدر السوق بأرقام قريبة جداً مما 
ذهب إليه بلقر، وقال إن سوق الطيران اخلاص، ورجال األعمال، 
السنوات  خالل  سنوياً،   %  10 بحدود  سينمو  املنطقة،  في 

هذه األرقام أثارت شهية العديد من الدول اخلليجية، لدخول 
بهذا القطاع من األعمال،  امليدان، فأبدت اهتماماً كبيراً  هذا 
املتحدة، نظم  العربية  اإلمارات  كبيراً، ففي  الذي يشهد منواً 
مطلع العام الفائت، احتاد الطيران اخلاص، أول مؤمتر ومعرض 
معارض  مركز  في  األعمال،  رجال  وطيران  اخلاص  للطيران 
ناقشها  التي  املواضيع  أهم  من  وكان  الدولي،  دبي  مطار 
املطلوب  والقوانني  وشرائها،  الطائرات  اختيار  كيفية  املؤمتر، 
سنها في املنطقة لتلبي احتياجات املستثمر ورجل األعمال، 
سوق  أهمية  على  عالوة  الطائرات،  على  التأمني  إلى  إضافة 
املواضيع  هذه  اخلاص.  الطيران  صناعة  في  األوسط  الشرق 
لم يتم اختيارها اعتباطياً، خاصة إذا علمنا أن غالبية رجال 

يقارب  ما  إلى  السوق  حجم  يصل  أن  وتوقع  املقبلة،  الثالث 
املليار دوالر.

بحسب إحصائيات العام املاضي، فإن عدد الطائرات العاملة 
ألف   13 حوالي  بلغ  العالم،  حول  اخلاص،  الطيران  قطاع  في 
ألف   15 شراء  يتم  أن  املتوقع  ومن  2006م،  العام  في  طائرة 
طائرة خاصة، تبلغ قيمتها حوالي 192 مليار دوالر، في غضون 
يرتفع  أن  اخلبراء،  العديد من  وتوقع  املقبلة.  العشر  السنوات 
عدد شركات الطيران اخلاص، التي تتخذ من الشرق األوسط 

مقراً لها، من 380 شركة، إلى 900 شركة في العام 2014م.
تستحوذ دول اخلليج على أكبر نسبة من سوق الطيران اخلاص 
في منطقة الشرق األوسط، إال أنه ال تتوافر إحصائيات دقيقة 
إلى  ذلك  ويعود  املنطقة،  في  اخلاصة  الطائرات  أعداد  حول 
أسباب عديدة، أهمها، تسجيل العديد من مالك هذه الطائرات 
لطائراتهم في اخلارج، وتشير التقديرات إلى أن حجم أسطول 
أكثر  يبلغ  اخلليجي،  التعاون  دول مجلس  في  اخلاص  الطيران 
من 300 طائرة، مختلفة األنواع، واألحجام، واملواصفات، تبلغ 
حصة السعودية منها حوالي 50 %، إذ يوجد فيها 148 طائرة. 
أما اإلمارات فتحتل املرتبة الثانية، وبحصة تبلغ 30 %، إذ يوجد 

فيها 45 طائرة، وتتقاسم الـ 20 % املتبقية بقية دول اخلليج.
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األعمال، واخلليجيني منهم على وجه اخلصوص، الذين ميتلكون 
طائراتهم اخلاصة، يسعون إلى تسجيلها في اخلارج، وخاصة 
في سجل الطائرات الوطني في أوروبا، وبرمودا، وجزر الكامين، 
التسجيل  ميزات  بسبب  املتحدة،  والواليات  وسويسرا، 
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وإنهاء املعامالت األرضية، وغيرها.
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اخلاصة  الطائرات  استقبال  ميكنه  متر،   3200 بطول  مدرج 
اخلاصة  البوينغ  طائرات  إلى  وصوالً  نسبياً،  احلجم  الصغيرة 
برجال األعمال، وطائرات البوينغ من طراز 737 - 008 كما يضم 

املطار أكثر من 30 موقفاً للطائرات، وثالثة مبان للركاب.
باحثون  فيتوقع  السعودية،  العربية  اململكة  في  أما 
متخصصون في شؤون طيران رجال األعمال والطيران اخلاص، 
في  اخلاص  الطيران  سوق  في  االستثمارات  حجم  يتجاوز  أن 
وكان  املقبلتني،  السنتني  خالل  دوالر،  امللياري  حاجز  اململكة، 
األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، األمني العام للهيئة 
العليا للسياحة، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، قد 
أعلن العام املاضي، عن توجه اململكة نحو افتتاح أول مدرسة 
في السعودية، للتدريب على قيادة الطائرات اخلاصة، وخاصة 
لم  السعودية  في  اخلاص  الطيران  إن  وقال:  منها،  الترفيهية 
يعد ترفاً، بل ضرورة، في ظل وجود عدد كبير من رجال األعمال 
التنقل  إلى  أعمالهم  ظروف  تضطرهم  الذين  املنطقة،  في 
النمو الكبير الذي تشهده  كثيراً وبشكل يومي، إضافة إلى 
اقتصاديات منطقة اخلليج من النواحي التجارية والسياحية، 

التي تستوجب حتركاً كبيراً لرجال األعمال والتجار.
من ناحيتها، تسعى كبرى الشركات الصانعة إلى استقطاب 
من  لديها  ما  أفخر  بتقدمي  األعمال،  رجال  من  أكبر  أعداد 
 737 طراز  طائرتها  بوينغ   شركة  طورت  فقد  تصاميم، 
في  الطراز  هذا  ببيع  وستبدأ  الينر«  درمي   787« اسم  لتحمل 
العام 2011م، وأيضاً كشفت عن تصميم جديد يحمل اسم 
- VIP 787 ، بينما ذهبت منافستها »إيرباص« إلى ابتكار طراز 
جديد للشخصيات األكثر أهمية في العالم، من خالل تطوير 

طائرتها طراز إيه 380 مع إضافة VIPعليها.
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الوصف

مت تدشني الطائر إيرباص A380 العمالقة استجابة للمشكالت 
في  هذا  يأتي  املطارات.  اكتظاظ  في  تتمثل  والتي  املتزايدة 
اجلوية  احلركة  في  التحكم  نظم  فيه  تعمل  التي  الوقت 
التي  الطائرات  عدد  مع  للتأقلم  منها  محاولة  في  جاهدة 
يتم تشغيلها في الوقت احلالي.  كانت هذه الطائرة تسمى 
تتميز  التي  الطائرة  هذه  تسمية  مت  ولكن   A3XX األصل في 
بتصميم عمالق باسم A380 بعد االنطالق الرسمي للبرنامج 
طائرة  أول  هي   A380 تصبح  وسوف   .2000 عام  أواخر  في 
منافس  أول  تعد  أنها  كما  طوابق  ثالثة  من  مكونة  عمالقة 
العمل  أنه في حال  إيرباص  وترى  بوينج747.  لطائرة  حقيقي 
بالطائرة إيرباص A380 من اآلن فسوف حتتل الشركة موقعا 
متميزا بني منافسيها في عام 2020. يأتي هذا في الوقت الذي 
بأن املالحة اجلوية ليست مستعدة في  الكثيرون  يحتج فيه 
الوقت احلالي الستقبال هذه الطائرة العمالقة. وبحلول عام 
2020، تقدر إيرباص بوجود حاجة إلى طرز من الطائرات تسع 

حلوالي 1200 مسافر و300 منصة نقالة للبضائع. 
 A380 الطائرة  تتخذ  حجمها،  ضخامة  من  الرغم  وعلى 
أكبر من  تصميم الطائرة التقليدي وتتخذ شكالً أسطوانياً 

الطائرة 747. كما أن الطائرة A380 متتلك جناح احتياج ارتداد 
مركب بشكل منخفض ميكن تعديله مزود بأربعة محركات 
مبطنة على طول اجلناح. حتتوي تروس الهبوط على 22 عجلة 
ولذا فإن احلمل الذي يقع على العجلة الواحدة يكون مساويا 
للحمل الذي يقع على العجلة في طائرة بوينج 747 والطائرة 
777. مينح هذا التصميم الطائرة A380 تناسبا مع كل ممرات 
اإلقالع والهبوط املوجودة حاليا في معظم املطارات الكبرى. 
أن  يحتم  للجناح  الكبير  الطول  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
وإقالع  هبوط  مدرجات  توسعة  على  املطارات  معظم  تعمل 
باملرور معاً.   A380 النوع الطائرات حتى تسمح لطائرتني من 
يتمكن  حتى  إضافية  جسور  بناء  املطارات  على  يجب  كما 
حتتاج  آمنة كما  بطريقة  املرور  من  الركاب  من  الكبير  العدد 
نظم نقل األمتعة إلى التطوير. وتعمل العديد من املطارات 
هذه  الدوالرات الستكمال  ماليني  إنفاق  على  احملورية  الدولية 
التحديثات في وقت تدشني الطائرة A380. وعلى الرغم، فإن 
املطارات  بعض  في  التطويرات  هذه  مثل  متويل  في  التأخير 
الرئيسية رمبا يعني مشكلة كبيرة ملشغلي الطائرة إيرباص 

  .A380
يعتبر اخملطط الداخلي لطراز A380 مالئًما من حيث الشكل 
احلمولة  وكذلك  العلويني  السطحني  اجلالسني على  للركاب 
 Airbus املوجودة على السطح السفلي. وقد اقترحت شركة
إنشاء بعض األجزاء اخلاصة باحلمولة من أمثال املتاجر والردهات 
أو حتى كازينوهات، على الرغم من تعذر تبني هذه الفكرة من 
بعض شركات اخلطوط اجلوية ذات التفكير االقتصادي. ويعتبر 
سطح الطيران مماثالً لطراز A340/A330 لتسهيل تدرب ربان 
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A380 األمير الوليد بن طالل أثناء توقيع عقد شراء طائرة

إنتاج  خط  عبر  التوافق  ولتعزيز   A380 الطراز  ذات  الطائرة 
شركة Airbus. وعالوة على ذلك، تقع كابينة ربان الطائرة بني 
السطح العلوي والسطح الرئيسي على ارتفاع ميكن مقارنته 
مع الطائرات ذات احلجم الصغير ليسهل التعرف على موقع 

ربان الطائرة.
-A380 ويتوفر حالًيا في األسواق طرازين رئيسني، طراز ركاب

وطراز  مستويات  ثالثة  في  راكًبا   555 يستوعب  والذي   800
شاحنة 800F-A380. كما يوضع في االعتبار أيًضا طراز املدى 
املمتد.  الطراز  الركاب/احلمولة وكذلك  اإلضافي وطراز  املمتد 
وقد قامت 17 شركة خطوط جوية بتقدمي طلبات في فبراير 
شراء  سعودي  أمير  طلب  حني  في  طائرة،   195 لشراء   2008

طائرة ذات طراز خاص بكبار الشخصيات.
تأخر  في  تسببت  قد  التصنيع  صعوبات  فإن  احلظ،  ولسوء 
أخرى  مرة  لتحلق  عادت  لكنها   Airbus A380 طائرة  تسليم 
بعد عامني على األقل وذلك في نهاية عام 2007. ويرجع سبب 
هذه التأخيرات إلى الصعوبات املتعلقة بتركيب أكثر من 300 
من  مختلفة  أماكن  في  األسالك  من  متر(  كيلو   500( ميل 
األول لطائرة Airbus A380 وجود  أثبت االختبار  الطائرة. وقد 
تصدع في اجلناح األمر الذي يتطلب إعادة تصميم ثانوي، في 
حني روجت إشاعات باحتمال وجود إخفاقات في جهاز الهبوط 
ونظام تكييف ضغط املقصورة. وإذا كان هذا األمر صحيًحا، 

فقد تتسبب هذه الصعوبات في تأخر دخول الطائرة إلى اجملال 
اجلوي لفترة أخرى.

اخلطوط  أمثال  من  الطيران،  شركات  من  العديد  عبرت  وقد 
واخلطوط  وفيرجني  كانتاس  وشركة  السنغافورية  اجلوية 
من  استيائهم  عن  والتايالندية،  واملاليزية  اإلماراتية  اجلوية 
 Airbus طريقة البرنامج والتكاليف املرتفعة، مما أجبر شركة
على دفع ماليني الدوالرات تعويًضا لشركات اخلطوط اجلوية. 
كما هددت بعض الشركات بتقليل طلباتها على شراء طائرة 
Airbus A380 أو إلغائها متاًما. يذكر أن اإللغاءات املقدمة حتى 
وUPS، حيث   FEDEX احلمولة تشغيل  من شركات  اآلن هي 
واحدة منهما طلبها لشراء 20 شاحنة من طراز  ألغت كل 
800F-A380. وقد تسببت هذه اإللغاءات في عدم وجود طلبات 
لشراء طراز الشحن 800F-A380، ومن ثم تقرر تأجيل إجراء أي 

تطوير إضافي على هذا الطراز ألجل غير محدد.
وقد تسبب تأخر اإلنتاج في حدوث جتاوزًا في التكلفة يفوق 3 
بنسبة %25   A380 رفع تكلفة وحدة مما  أمريكًيا  دوالرًا  مليار 
التكلفة  في  والزيادات  التأخيرات  تعوق هذه  وقد  األقل.  على 
من  يتطلب  ثم  ومن  املستقبلية،  الطلبات  على  اإلقدام  من 
على  حتصل  لكي  األقل  على  طائرة   420 بيع   Airbus شركة 

توازن في برنامجها.
 800-A380 بالطراز  خاصة  هي  باألسفل  املوجودة  البيانات 
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800F-A380 : الطراز
أجري التعديل األخير في 15 يناير 2009

التاريخ :
الرحلة األولى

 )800-A380( ذات الطراز Airbus أقلعت الرحلة األولى للطائرة
في 27 إبريل 2005
الدخول للخدمة :

دخلت الطائرة Airbus ذات الطراز)A380-800( اخلدمة في 25 
أكتوبر 2007 )اخلطوط اجلوية السنغافورية(

الطاقم :
طاقم مكون من شخصني، ربان الطائرة ومساعده

الركاب:
تستوعب الطائرة Airbus ذات الطراز )A380-800( 555 راكًبا 

في ثالث مستويات، 840 راكًبا في مستوى واحد
التكلفة التقديرية:

327.4 مليون دوالرًا أمريكًيا
األبعاد 
الطول 

  )m 72.75( ft 238.67 )800-A380(
 )m 79.80( ft 261.83 طول اجلناح 

 )m 24.08( ft 79.00االرتفاع
)m² 845.0( ft² 9,095.5 : مساحة اجلناح

األوزان
فارغ

)kg 277,000( lb 610,680 )800-A380
 )kg 252,000( lb 555,565 )800F-A380(

)kg 560,000( lb 1,234,590 )800-A380(أعلى معدل لإلقالع

املعنىالوحدة

mphميل/ساعة

knكيلو نيوتن

ftقدم

Ft2قدم مربع

mمتر

كيلو جراممتر

الوحدات :
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السيارة الطائرة

أعلن باحثون عن متكنهم من تطوير أول سيارة قادرة على الطيران في العالم وسوف يتم 
إخضاعها ألول جتربة جوية خالل الشهر املقبل.

لكن ما قد يكون مبثابة اخلبر السيئ للمستخدمني هو أنها ستحتاج لطريق مستو تصل 
ألف  إلى 132  الواحدة منها سيصل  أن سعر  اإلقالع، كما  قبل  إلى 1700 قدم  مسافته 
إسترليني. ومن جانبهم، قال مخترعو هذه السيارة ومن بينهم مهندسون سابقون في 
وكالة ناسا ألبحاث الفضاء إنها قد متثل أخيرا إجنازاً حللم لطاملا طال انتظاره -  وهو التمتع 
بفرصة السفر عن طريق اجلو على الفور في أي وقت. وقالت تقارير صحافية إن تلك السيارة 
اجلديدة التي يطلق عليها » the Terrafugia Transition« التي يقال إنها أول سيارة تطير 
في العالم مزودة بجناحني التي تطبق وتفرد بطريقة آلية مبجرد الضغط على أحد األزرار 

سواء  نفسها  بالكفاءة  تعمل  أن  لها  يتوقع   –
كانت تسير على البر أو في اجلو. 

أن  بإمكانها  أن  السيارة  على  القائمون  أضاف 
تتحول من سيارة برية مكونة من مقعدين إلى 
طائرة في غضون خمس عشرة ثانية فقط. وإذا 
فمن  لها،  طيران  اختبار  أول  السيارة  جتاوزت  ما 
املتوقع لها أن تهبط بصاالت العرض في غضون 
الشركة  وقالت   .ً تقريبا  شهر  عشر  ثمانية 
ألنها  تشغيلها  السهل  من  إنه  لها  املنتجة 
تستهلك وقودا عاديا خاليا من الرصاص وسوف 

تتمكن من الوقوف في اجلاراج اخملصص لها.
 

 Terrafugia« مدير شركة  ديتريخ،  كارل  وأوضح 
» املوجودة في والية ماساتشوستس األميركية 
:« متثل تلك السيارة أول تصميم فعلي متكامل 
حيث لألجنحة أن تطبق وتفرد بشكل أوتوماتيكي 
وجميع األجزاء موجودة في مركبة واحدة ». كما 
أن السيارة اجلديدة مزودة بالفرامل نفسها  التي 
تبلغ قوة محركها مئة حصان – قوة سيارة الفورد 
فييستا نفسها – على األرض وفي اجلو. وبحسب 
الشركة، فإن السيارة سيكون بإمكانها الطيران 
حتى ارتفاع يصل إلى 500 ميل بخزان واحد من 
البنزين بسرعة صاروخية تصل إلى 115 ميال في 
الساعة. لكن وإلى اآلن، لم يتم اختبارها سوى 
ميال   90 إلى  وصلت  بسرعة  البرية  الطرق  على 

في الساعة تقريبا ً.
 

وقال كارل إنه تلقى إلى اآلن 40 طلبا لشراء تلك 
السيارة رغم سعرها املرتفع، الذي يكافئ السعر 
هذا   »: وقال  وفيراري.  بينتلي  بسيارتي  اخلاص 
معقوال  سعرا  يعد  طائرة  إلى  بالنسبة  السعر 
للغاية، لكن بالنسبة إلى سيارة هو سعر باهظ 
عيبني  سوي  االختراع  هذا  يعيب  وال   .«  ً جدا 
بالطيارين  اخلاصة  اجلوية  القيادة  رخصة  هما 
منه.   اإلقالع  القائد  بإمكان  يكون  الذي  واملكان 
الوحيد  القانوني  املكان  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
ًعلى  سيرا  منه  لإلقالع  املتحدة  الواليات  في 
الطريق هو أالسكا.  ومع هذا يشعر كارل بتفاؤل 

ملستقبل مبهر ينتظر سيارته.
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هندسة الكهرباء يف الطائرات

تعتمد الطائرات على توليد الكهرباء إلقالعها ويتم توليده 
عن طريق مولدات داخلية ومن ثم توزيعها الى نقاط التغذية 

في الطائرة .
كيف يكون نظام التأريض بالطائرة ؟ 

كيف تتم حماية الطائرة من الصواعق وهي في اجلو؟؟

الكهرباء في الطائرات الكبيره يتم انتاجه عن طريق مولدات 
وموصله  محرك  كل  في  تدار  خاصه   »  GENERATORS  «
مبحول لتحويل ، التيار من ثابت الى متردد الن الطائرات حتتوي 

على اجهزه تعمل على التيارين املتردد واملستمر 
مصدر  هو  وما  البدايه  في  الطائره  تشغيل  يتم  كيف 

الطاقه؟ 
احملركات  أحد  تدير  ضخمه  بطاريات  يوجد  طائره  كل  في 
أي   »APU  « او   «  AUXULARY POWER UNIT ويسمى« 
الطائره  خلفية  في  رؤيته  ميكن  االضافي  الطاقة  مصدر 
واضحا ، وهو :مولد يعمل على هذه البطاريات وبعد احلصول 
على الطاقة من هذا املواد وبعد تشغيل احملركات وبعد بدء 
املولدات األساسية يتم إقفال أو قطع الكهرباء من هذا املولد 
املولدات األساسية  الطائرة على  اعتماد  ويكون  االحتياطي 
عند  الطارئة  احلاالت  في  يستخدم  محرك...وعادة  لكل 
فقد التيار من جميع املولدات الرئيسية ، وعموما األنظمة 
الكهربائية في الطائرة ال تختلف عن األنظمة الكهربائية 
العادية في إنتاج الطاقة واحملوالت وأنواع التيارات ووجود ما 
يسمى بالـ » bus-bar » و » bus-tie » في احملوالت وكذلك 

التمديدات إال أنها تخضع ألشد املقاييس من اجل السالمة .

هندسة الكهرباء يف الطائرات

بقلم : علي بن محمد الخطيب

وفي هذه الصورة رسم توضيحي وتبسيطي للدوائر الكهربائية الرئيسية ملصادر الطاقة الكهربائية للطائرة

وهنا توضيح ألزرار التحكم والتشغيل للنظام الكهربائي
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وهذا هي شاشة العرض إليضاح احلالة الكهربائية لكل مولد والنظام التشغيلي الكهربائي لدى الطيار في الكبينة

الصواعق  من  احلماية  عن  السؤال  إما 
فمعظم الطائرات مصمم للتخلص من 
بوجود  وذلك  والبرق  الصواعق  شحنات 
 «  STATIC WAKES  « بالـ  يسمى  ما 
 DISCHARGING  « على  تعمل  وهي 
األماكن  لكن  اخلارجية  للشحنات    «

املعدنية مثل األجنحة 
واحملركات فإنها تكون خطيرة جدا على 
البرق  لشحنات  تعرضت  ما  إذا  الطائرة 
 WAKES  « يسمى    ما  أيضا  وبجود 
الشحنات  من  للتخلص  وذلك   «

اإلستاتكية .. 

صورة لطائرة اخلطوط اليابانية وهي تتعرض لصاعقه 
كهربائية بعد إقالعها مباشره من املطار رسم يدوي يوضح وضع الطائرة وهي تتعرض للصاعقة

إما التأريض في الطائرات فهو ال يختلف كليا عن إي نوع من 
الطائرة  إطراف  من  إي  توصيل  ...فيتم  العادية  التأريض  أنوع 
باألرض مبوصل كهربائي إلى األرض وعادة أليتم توصيل الطائرة 
إال في حالة وجود صواعق في اجلو أو متوقعه ... أو عند تعبئتها 

بالوقود . 
جميع أنواع الوقود املستخدم في الطائرات قد يشتعل عندما 
يكون هناك املقدار الكافي من األكسجني ومصدر لالشتعال 
الالزم لعملية االحتراق من وقود وهواء يكون  أن اخلليط  كما 
وإلى  من  الوقود  نقل  عملية  خالل  طبيعية  بصورة  موجود 
خالل  اشتعال  مصدر  أي  إبعاد  الواجب  من  لذلك  الطائرة. 

عملية نقل الوقود ومن هذه املصادر :
السجائر و القدحات أو أي مصدر للهب املشتعل حتى الشرارة 

التي تنطلق من عوادم بعض الشاحنات 
الكهرباء  عن  الناجتة  الشرارة  هو  مصدر  وأخطر  وأهم 

الساكنة!!! 
ما هي الكهرباء الساكنة؟

الكهرباء الساكنة لها عدة درجات من القوة وهي تنتج عن 
مرور جسم بآخر أو االحتكاك به 

ومن األمثلة :
احتكاك بدن الطائرة خالل الطيران بالهواء أو أيضاً االحتكاك 

املتكرر للوقود مع الفالتر أو األنابيب وأيضاً من املمكن حدوث 
الطائرة  إلى  الوقود  نقل  عملية  خالل  من  الساكنة  الشرارة 
ولتقليل مخاطر االشتعال يجب إبعاد هذه الشحنة الساكنة 
من قبل أن تبدأ في تكوين شرارة االشتعال ولعمل ذلك : يجب 
في   )Fuel System( الوقود  نظام  أجزاء  جميع  وتوصيل  ربط 
الطائرة بتوصيل أرضي لتعطي الوقت الالزم لنقل الشحنة 
إلى  خارج خزانات الوقود ثم إلى بدن الطائرة ثم إلى الهواء 
اخلارجي عن طريق أعمدة توصيل تكون مثبتة في أخر اجلناح 
والذيل )Static wicks( قبل تكون الشرارة وهذه الصورة توضح 

انفجار خزان الوقود في أحد األجنحة بسبب تكون الشرارة
الطائرة  إلى  الشاحنة  من  الوقود  نقل  بعملية  القيام  قبل 

يجب مراعاة اآلتي :
الوقود  شاحنة  بني   )Ground wire( أرضي  سلك  توصيل   -1

واألرض.
2- توصيل سلك ما بني شاحنة الوقود والطائرة

الوقود  في مصدر  أوالً  األرضي  التوصيل  يتم  قاعدة عامة   -3
هو  املصدر  يكون  الطائرة  في  الوقود  تعبئة  عملية  في  أي 
الشاحنة وفي عملية إفراغ الوقود من الطائرة يكون املصدر 

هو الطائرة.
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 WAKES  « يسمى    ما  أيضا  وبجود 
الشحنات  من  للتخلص  وذلك   «

اإلستاتكية .. 

صورة لطائرة اخلطوط اليابانية وهي تتعرض لصاعقه 
كهربائية بعد إقالعها مباشره من املطار رسم يدوي يوضح وضع الطائرة وهي تتعرض للصاعقة

إما التأريض في الطائرات فهو ال يختلف كليا عن إي نوع من 
الطائرة  إطراف  من  إي  توصيل  ...فيتم  العادية  التأريض  أنوع 
باألرض مبوصل كهربائي إلى األرض وعادة أليتم توصيل الطائرة 
إال في حالة وجود صواعق في اجلو أو متوقعه ... أو عند تعبئتها 

بالوقود . 
جميع أنواع الوقود املستخدم في الطائرات قد يشتعل عندما 
يكون هناك املقدار الكافي من األكسجني ومصدر لالشتعال 
الالزم لعملية االحتراق من وقود وهواء يكون  أن اخلليط  كما 
وإلى  من  الوقود  نقل  عملية  خالل  طبيعية  بصورة  موجود 
خالل  اشتعال  مصدر  أي  إبعاد  الواجب  من  لذلك  الطائرة. 

عملية نقل الوقود ومن هذه املصادر :
السجائر و القدحات أو أي مصدر للهب املشتعل حتى الشرارة 

التي تنطلق من عوادم بعض الشاحنات 
الكهرباء  عن  الناجتة  الشرارة  هو  مصدر  وأخطر  وأهم 

الساكنة!!! 
ما هي الكهرباء الساكنة؟

الكهرباء الساكنة لها عدة درجات من القوة وهي تنتج عن 
مرور جسم بآخر أو االحتكاك به 

ومن األمثلة :
احتكاك بدن الطائرة خالل الطيران بالهواء أو أيضاً االحتكاك 

املتكرر للوقود مع الفالتر أو األنابيب وأيضاً من املمكن حدوث 
الطائرة  إلى  الوقود  نقل  عملية  خالل  من  الساكنة  الشرارة 
ولتقليل مخاطر االشتعال يجب إبعاد هذه الشحنة الساكنة 
من قبل أن تبدأ في تكوين شرارة االشتعال ولعمل ذلك : يجب 
في   )Fuel System( الوقود  نظام  أجزاء  جميع  وتوصيل  ربط 
الطائرة بتوصيل أرضي لتعطي الوقت الالزم لنقل الشحنة 
إلى  خارج خزانات الوقود ثم إلى بدن الطائرة ثم إلى الهواء 
اخلارجي عن طريق أعمدة توصيل تكون مثبتة في أخر اجلناح 
والذيل )Static wicks( قبل تكون الشرارة وهذه الصورة توضح 

انفجار خزان الوقود في أحد األجنحة بسبب تكون الشرارة
الطائرة  إلى  الشاحنة  من  الوقود  نقل  بعملية  القيام  قبل 

يجب مراعاة اآلتي :
الوقود  شاحنة  بني   )Ground wire( أرضي  سلك  توصيل   -1

واألرض.
2- توصيل سلك ما بني شاحنة الوقود والطائرة

الوقود  في مصدر  أوالً  األرضي  التوصيل  يتم  قاعدة عامة   -3
هو  املصدر  يكون  الطائرة  في  الوقود  تعبئة  عملية  في  أي 
الشاحنة وفي عملية إفراغ الوقود من الطائرة يكون املصدر 

هو الطائرة.
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إيرالينز  يونايتد  بواسطة شركة   1971 العام  في  النظام  بدأ 
في  موجودا  املسمى  هذا  زال  وال  أبولو  نظام  مسمى  حتت 

أمريكا.
بريتيش  الطيران  حتالفت مجموعة شركات   1987 العام  في 
ايرويز، كي إل أم، السويسرية، اإليطالية، يو أي أير مع يونايتد 
أبولو في  العالم حتت مسمى  النظام حول  ايرالينز لتشغيل 
النظام  أنتشار  وبدأ  العالم،  أنحاء  باقي  أمريكا وجاليليو في 

في أوروبا والشرق األقصى.
الطيران  ملنظمة  التابعة  الشركات  من  مجموعة  حتالفت 
من  والتي  عربي  مجموعة  لتكوين   1992 العام  في  العربي 
األعضاء  الطيران  شركات  تقوم  نظام  مع  التعاقد  مهامها 
وهي  بلدها  في  كال  والسفر  السياحة  لوكاالت  بتشغيله 
اخلطوط السعودية، الكويتية، اإلماراتية، اللبنانية، السورية، 
اليمنية، املصرية واألردنية وقامت بدراسة عروض نظم احلجز 
املقدمة للتمثيل في سوق الشرق األوسط ووجدت أن أفضل 
هذه النظم تطورا وأكثرها تكنولوجيا هو نظام جاليليو كونه 

يتعامل مع:
• 550 شركة طيران

• 45 ألف فندق
• 55 ألف وكيل سياحي

• 12 ألف موقع تأجير سيارات
في  بتمثيله  الطيران  شركات  لتقوم  النظام  مع  التعاقد  مت 
سوق وكاالت السياحة والسفر بالشرق األوسط مقابل نسب 
يحصل عليها موزع النظام على احلجوزات، مما يعني إستعادة 
نسب كبيرة من املبالغ املباعة من نظام جاليليو باإلضافة إلى 
والفنادق  الطيران األخرى  للبيع على شركات  الربحية  املبالغ 

وشركات تأجير السيارات.

نبذة التاريخية
هذه النبذة التاريخية عن النظام وسيتبعها الحقا معلومات 

عن برامجه ” نظم احلجز الشاملة “
ال  يسمى  مطور  برنامج  للحجز  جاليليو  نظام  يستخدم 
يستخدم  برنامج  عن  عبارة  وهو   focalpoint بوينت  فوكال 
النظام  توزيع  وحدات  تقوم  و   windows النوافذ  بتكنولوجيا 
في شركات الطيران العربية املوزعة له بتدريب الوكالء على 

استخدام النظام.
مراحل التدريب االساسي

عادة ما يكون التدريب األساسي على مرحلتني:

التدريب األساسي

Galileo - و يشمل أساسيات احلجز للطيران والفنادق والسيارات مثل  نظام جاليليو
عمليات حجوزات املقاعد والغرف للفنادق والسيارات وكتابة 

األسماء وأرقام الهواتف وتثبيت احلجوزات.

التدريب املتقدم
يشمل أصدار التذاكر و تركيب خطوط السير و أعادة أصدار 
على  تعتمد  لوحدها  وهذه  السير  خطوط  وتغيير  التذاكر 
خبرة و كفاءة موظف احلجز والذي يستطيع بناء على وجهات 
الراكب أن يقوم بتعديل مواعيد السفر  التي يرغبها  السفر 

ألى املدن لتكون التكلفة أقل على الراكب.
مثال على ذلك: 

” لو أراد الراكب السفر من جدة إلى لندن و باريس فأن التذكرة 
ستكون أرخص لو أن الراكب أجته إلى باريس قبل لندن “

التدريب على املنتجات املتقدمة: 
متقدمة  برامج  عمل  و  بتحديث  جاليليو  شركة  قامت 
ال  يقوم  حيث  احلجز  عمليات  الوكيل  على  تسهل  للوكاالت 
عمل  ويتم  بالنظام  الكامل  األملام  إلى  حاليا  الوكيل  يحتاج 
الفأرة، وميكن حجز املقاعد  كل شئ بواسطة الضغط على 
الشاشات  مثل  اجلوية عن طريق ظهور شاشة  الرحلة  على 
املوجودة في مكائن اخلدمة الذاتية في املطارات تظهر خارطة 
التوزيع الداخلي للطائرة ويختار منها الوكيل املقعد املناسب 

للراكب.

حجوزات الفنادق
والغرف  للفندق  صور  بعرض  النظام  يقوم  الفنادق  كذلك 

وخارطة الوصول للفندق وخارطة للمدينة.
بالتقدم  بذلك  تسمح  الدولة  كانت  إذا  أيضا  الوكيل  يقوم 
النظام  طريق  عن  للراكب  السفر  تأشيرة  بطلب  الكترونيا 
أرسال  للوكيل  احلجز ميكن  أمتام  وبعد  الصحية.  والتأشيرات 
مباشرة  النظام  طريق  عن  األلكتروني  بالبريد  احلجوزات 

للراكب.
وقبل أن أتوقف في هذه احملطة للعودة مرة أخرى أود أن أنوه ان 
نظام جاليليو كان أول نظام يستخدم التذاكر اإللكترونية في 
مايو 2006 عن طريق طيران  السعودية في  العربية  اململكة 

اإلمارات.
التي  الصيف  سحابة  أنتهاء  بعد  املوضوع  إلستكمال  نعود 

مرت.
قبل أن أبدأ أود أن أشكر األخ الفاضل AboAyoub على معاجلة 

اإللتباس.
وأقدر لألخ hany تفهمه لوجهة نظري حيث أني أضع خبرتي 
أبناؤنا الشباب وأمتنى  في 30 عاما في اجملال ليستفيد منها 
أن  القليل  وأقل  أن ال نحرمهم من خبراتنا بأخطاء بسيطة. 
يذكر من ينقل مواضيع ألي منا أن يشير الى صاحبها واملنتدى 

املنقول منه.

الفوائد من نظم التوزيع

نظام  في  املشتركة  األطراف  يجنيها كال من  التي  مالفائدة 
التوزيع:

1- نظام التوزيع الشامل: يستقطع نسبة معينة من شركة 
الطيران مقابل تقدمي اخلدمة للوكيل.

معينة  نسبة  التوزيع  نظام  من  يستقطع  النظام:  ممثل   -2
مقابل متثيله له في البلد.

مقابل  النظام  ممثل  من  نسبة معينة  السياحي:  الوكيل   -3
احلجز عن طريقه، باإلضافة إلى نسبة البيع املمنوحة له من 

قبل شركة الطيران.
والعمالة  األجهزة  مصاريف  توفير  الطيران:  شركة   -4

والتكنولوجيا واإلتصاالت.

آلية التوزيع
كيف تتم آلية البيع:

التوزيع  الطيران ونظام  املبرمة بني شركة  اإلتفاقيات  حسب 
يتم البيع أما عن طريق:

1- البيع املباشر- البيع حسباألمكانية- البيع حسب الطلب.
في  للوكيل  مباشرة  املقاعد  مبنح  الطيران  شركة  تقوم   -2
النظام  يعطى  املوجودة  املقاعد  بيع  مت  كلما  األولى  احلالة 

مقاعد إضافية.
3- منح عدد محدد لشركة التوزيع لبيعها في احلالة الثانية.

شركة  له  وترسل  املقاعد  من  عدد  بطلب  الوكيل  يقوم   -4
الطيران أما املوافقة أو الرفض في احلالة الثالثة.

موظف  أو  الوكيل  كان  السنني  عشرات  وقبل  البداية  في 
احلجز أو املبيعات يتلقى دورات تصل في إجماليها لسنني بني 
البسيط واملتقدم لكال من احلجز واملبيعات وتركيب خطوط 
السير واألسعار، كان معظم أعتمادنا على الكتب وحسابات 
األميال واألسعار املباشرة بني نقاط اإلقالع والوصول وضربها 
بها  املصرح  املسافة  عن  تزيد  كانت  إذا  األميال  زيادة  بنسب 
لسعر البيع بني نقطتي الوصول واإلقالع هذا للرحالت الدولية 
أما الداخلية فتعتمد على حساب األسعار بني نقط الوصول. 

واقصد بالنقط هنا املطارات 

استخدام احلاسب اآللي
حلساب  اآللي  احلاسب  باستخدام  الحقا  العملية  تطورت 
ويقوم  كمدخالت  النقاط  أو  املدن  بإعطاء  والنسب  النقط 

اجلهاز باحتساب النتائج.
واآلن ما على املوظف إال عمل احلجز الذي يرغبه ليقوم اجلهاز 

بعمل كافة احلسابات له.

األجهزة املستخدمة
في البداية كانت الشركات تستخدم األجهزة الطرفية التي 
مازالت بعض شركات الطيران تستخدمها وترونها دائما في 

مكاتب املبيعات وكاونترات الترحيل اآللي في املطارات.
تطور االستخدام بعدها الستخدام أجهزة احلاسب اآللي التي 
أنها باإلضافة للمهام االعتيادية  الوكيل بحيث  طورت عمل 

تسمى  خاصة  ملفات  بإنشاء  الوكيل  يقوم  أن  أيضا  ميكن 
مشابه  للراكب  معني  رقم  بإدخال  فيها  يقوم   Client Files
ألرقام بطاقات الفرسان مثال بالسعودية ويقوم اجلهاز بإظهار 
معلومات الراكب وامتام عملية احلجز والبيع، ما على الوكيل 
إال إدخال املتغيرات ليتم إضافتها إلى الثوابت اخملزنة مسبقا 

في ملف الراكب.

تطور عمليات احلجز
متابعة  التوزيع  نظام  مواقع  طريق  عن  للراكب  ميكن  كذلك 
للوكيل  التعديالت  من  صور  وترسل  تعديلها  أو  حجوزاته 
السياحي الذي قام الراكب بعمل احلجز األساسي معه، وهذه 

في نظام جاليليو مثال متوفرة بعدة لغات منها العربية.
كما ميكن أيضا استخدام الهاتف النقال لتعديل أو االستعالم 

عن احلجوزات.
تتوفر أيضا للوكيل برامج مختلفة أيضا منها.

احلجز عن طريق النت
حيث ميكن للوكيل عن طريق سيرفر خاص بنظام التوزيع أن 
يقوم بعمل حجوزاته والبيع وهو في مكان بعيد عن موقعه 
حتى لو كان في دولة أخرى ويتم إرسال التذكرة للراكب عن 
باستالمها  الراكب  يقوم  أو  للوكيل  األساسي  املكتب  طريق 
في  متواجدا  يكون  ألن  الوكيل  يحتاج  ال  وبهذا  املكتب.  من 

مكتبه لعمل احلجوزات والبيع.
كما ميكن للوكيل توزيع األسعار اخلاصة املمنوحة له من قبل 
شركة الطيران لفروعه آليا بدال من استخدام الفاكسات أو 
مكلفة  العملية  هذه  أن  حيث  لألسعار  البريدية  املراسالت 
تستغرق  النظام  طريق  عن  التوزيع  بينما  وقت.  وتستهلك 

ثواني ومضمونة اخلصوصية أيضا.

جاليلو ليجر
السفريات دمج حجوزات جميع  لوكالء  ليجر”  “جاليلو  يتيح 
اجلوانب املتعلقة بالرحلة السياحية في ملف متكامل ضمن 
نظام جاليلو، مبا في ذلك إمكانية الوصول إلى 23 ألف فندق 
GTA باإلضافة إلى 3500 مكتب لتأجير  مدرجة ضمن نظام 
جوالت  تنظيم  شركة  و4300  نقل  خدمة  و2500  السيارات 

استطالعية.
جماعية،  حجوزات  إجراء  إمكانية  أيضاً  للوكالء  ويتوفر 
على  للرد  يحتاجونها  التي  املعلومات  إلى  مباشرة  والوصول 
أسئلة العمالء من خالل خرائط املدن املفصلة ضمن النظام 

وحالة الطقس في أي وقت.
ويتيح “جاليلو ليجر” جميع البيانات والعروض الفريدة املتوفرة 
من خالل واحدة من أكبر شركات السفر، ويصل بعدد الدول 
التي أصبح بإمكانها استخدام موقع جاليليو ليجر الشبكي 

إلى 24 دولة.
يجمع جاليليو ليجر في مصدر واحد مجموعة ال تضاهى من 
املزايا والفوائد التي تتوفر في متناول وكالء السفريات، مما يتيح 
لهم تعزيز عائداتهم وخدمة عمالئهم بصورة غير مسبوقة. 
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إيرالينز  يونايتد  بواسطة شركة   1971 العام  في  النظام  بدأ 
في  موجودا  املسمى  هذا  زال  وال  أبولو  نظام  مسمى  حتت 

أمريكا.
بريتيش  الطيران  حتالفت مجموعة شركات   1987 العام  في 
ايرويز، كي إل أم، السويسرية، اإليطالية، يو أي أير مع يونايتد 
أبولو في  العالم حتت مسمى  النظام حول  ايرالينز لتشغيل 
النظام  أنتشار  وبدأ  العالم،  أنحاء  باقي  أمريكا وجاليليو في 

في أوروبا والشرق األقصى.
الطيران  ملنظمة  التابعة  الشركات  من  مجموعة  حتالفت 
من  والتي  عربي  مجموعة  لتكوين   1992 العام  في  العربي 
األعضاء  الطيران  شركات  تقوم  نظام  مع  التعاقد  مهامها 
وهي  بلدها  في  كال  والسفر  السياحة  لوكاالت  بتشغيله 
اخلطوط السعودية، الكويتية، اإلماراتية، اللبنانية، السورية، 
اليمنية، املصرية واألردنية وقامت بدراسة عروض نظم احلجز 
املقدمة للتمثيل في سوق الشرق األوسط ووجدت أن أفضل 
هذه النظم تطورا وأكثرها تكنولوجيا هو نظام جاليليو كونه 

يتعامل مع:
• 550 شركة طيران

• 45 ألف فندق
• 55 ألف وكيل سياحي

• 12 ألف موقع تأجير سيارات
في  بتمثيله  الطيران  شركات  لتقوم  النظام  مع  التعاقد  مت 
سوق وكاالت السياحة والسفر بالشرق األوسط مقابل نسب 
يحصل عليها موزع النظام على احلجوزات، مما يعني إستعادة 
نسب كبيرة من املبالغ املباعة من نظام جاليليو باإلضافة إلى 
والفنادق  الطيران األخرى  للبيع على شركات  الربحية  املبالغ 

وشركات تأجير السيارات.

نبذة التاريخية
هذه النبذة التاريخية عن النظام وسيتبعها الحقا معلومات 

عن برامجه ” نظم احلجز الشاملة “
ال  يسمى  مطور  برنامج  للحجز  جاليليو  نظام  يستخدم 
يستخدم  برنامج  عن  عبارة  وهو   focalpoint بوينت  فوكال 
النظام  توزيع  وحدات  تقوم  و   windows النوافذ  بتكنولوجيا 
في شركات الطيران العربية املوزعة له بتدريب الوكالء على 

استخدام النظام.
مراحل التدريب االساسي

عادة ما يكون التدريب األساسي على مرحلتني:

التدريب األساسي

Galileo - و يشمل أساسيات احلجز للطيران والفنادق والسيارات مثل  نظام جاليليو
عمليات حجوزات املقاعد والغرف للفنادق والسيارات وكتابة 

األسماء وأرقام الهواتف وتثبيت احلجوزات.

التدريب املتقدم
يشمل أصدار التذاكر و تركيب خطوط السير و أعادة أصدار 
على  تعتمد  لوحدها  وهذه  السير  خطوط  وتغيير  التذاكر 
خبرة و كفاءة موظف احلجز والذي يستطيع بناء على وجهات 
الراكب أن يقوم بتعديل مواعيد السفر  التي يرغبها  السفر 

ألى املدن لتكون التكلفة أقل على الراكب.
مثال على ذلك: 

” لو أراد الراكب السفر من جدة إلى لندن و باريس فأن التذكرة 
ستكون أرخص لو أن الراكب أجته إلى باريس قبل لندن “

التدريب على املنتجات املتقدمة: 
متقدمة  برامج  عمل  و  بتحديث  جاليليو  شركة  قامت 
ال  يقوم  حيث  احلجز  عمليات  الوكيل  على  تسهل  للوكاالت 
عمل  ويتم  بالنظام  الكامل  األملام  إلى  حاليا  الوكيل  يحتاج 
الفأرة، وميكن حجز املقاعد  كل شئ بواسطة الضغط على 
الشاشات  مثل  اجلوية عن طريق ظهور شاشة  الرحلة  على 
املوجودة في مكائن اخلدمة الذاتية في املطارات تظهر خارطة 
التوزيع الداخلي للطائرة ويختار منها الوكيل املقعد املناسب 

للراكب.

حجوزات الفنادق
والغرف  للفندق  صور  بعرض  النظام  يقوم  الفنادق  كذلك 

وخارطة الوصول للفندق وخارطة للمدينة.
بالتقدم  بذلك  تسمح  الدولة  كانت  إذا  أيضا  الوكيل  يقوم 
النظام  طريق  عن  للراكب  السفر  تأشيرة  بطلب  الكترونيا 
أرسال  للوكيل  احلجز ميكن  أمتام  وبعد  الصحية.  والتأشيرات 
مباشرة  النظام  طريق  عن  األلكتروني  بالبريد  احلجوزات 

للراكب.
وقبل أن أتوقف في هذه احملطة للعودة مرة أخرى أود أن أنوه ان 
نظام جاليليو كان أول نظام يستخدم التذاكر اإللكترونية في 
مايو 2006 عن طريق طيران  السعودية في  العربية  اململكة 

اإلمارات.
التي  الصيف  سحابة  أنتهاء  بعد  املوضوع  إلستكمال  نعود 

مرت.
قبل أن أبدأ أود أن أشكر األخ الفاضل AboAyoub على معاجلة 

اإللتباس.
وأقدر لألخ hany تفهمه لوجهة نظري حيث أني أضع خبرتي 
أبناؤنا الشباب وأمتنى  في 30 عاما في اجملال ليستفيد منها 
أن  القليل  وأقل  أن ال نحرمهم من خبراتنا بأخطاء بسيطة. 
يذكر من ينقل مواضيع ألي منا أن يشير الى صاحبها واملنتدى 

املنقول منه.

الفوائد من نظم التوزيع

نظام  في  املشتركة  األطراف  يجنيها كال من  التي  مالفائدة 
التوزيع:

1- نظام التوزيع الشامل: يستقطع نسبة معينة من شركة 
الطيران مقابل تقدمي اخلدمة للوكيل.

معينة  نسبة  التوزيع  نظام  من  يستقطع  النظام:  ممثل   -2
مقابل متثيله له في البلد.

مقابل  النظام  ممثل  من  نسبة معينة  السياحي:  الوكيل   -3
احلجز عن طريقه، باإلضافة إلى نسبة البيع املمنوحة له من 

قبل شركة الطيران.
والعمالة  األجهزة  مصاريف  توفير  الطيران:  شركة   -4

والتكنولوجيا واإلتصاالت.

آلية التوزيع
كيف تتم آلية البيع:

التوزيع  الطيران ونظام  املبرمة بني شركة  اإلتفاقيات  حسب 
يتم البيع أما عن طريق:

1- البيع املباشر- البيع حسباألمكانية- البيع حسب الطلب.
في  للوكيل  مباشرة  املقاعد  مبنح  الطيران  شركة  تقوم   -2
النظام  يعطى  املوجودة  املقاعد  بيع  مت  كلما  األولى  احلالة 

مقاعد إضافية.
3- منح عدد محدد لشركة التوزيع لبيعها في احلالة الثانية.

شركة  له  وترسل  املقاعد  من  عدد  بطلب  الوكيل  يقوم   -4
الطيران أما املوافقة أو الرفض في احلالة الثالثة.

موظف  أو  الوكيل  كان  السنني  عشرات  وقبل  البداية  في 
احلجز أو املبيعات يتلقى دورات تصل في إجماليها لسنني بني 
البسيط واملتقدم لكال من احلجز واملبيعات وتركيب خطوط 
السير واألسعار، كان معظم أعتمادنا على الكتب وحسابات 
األميال واألسعار املباشرة بني نقاط اإلقالع والوصول وضربها 
بها  املصرح  املسافة  عن  تزيد  كانت  إذا  األميال  زيادة  بنسب 
لسعر البيع بني نقطتي الوصول واإلقالع هذا للرحالت الدولية 
أما الداخلية فتعتمد على حساب األسعار بني نقط الوصول. 

واقصد بالنقط هنا املطارات 

استخدام احلاسب اآللي
حلساب  اآللي  احلاسب  باستخدام  الحقا  العملية  تطورت 
ويقوم  كمدخالت  النقاط  أو  املدن  بإعطاء  والنسب  النقط 

اجلهاز باحتساب النتائج.
واآلن ما على املوظف إال عمل احلجز الذي يرغبه ليقوم اجلهاز 

بعمل كافة احلسابات له.

األجهزة املستخدمة
في البداية كانت الشركات تستخدم األجهزة الطرفية التي 
مازالت بعض شركات الطيران تستخدمها وترونها دائما في 

مكاتب املبيعات وكاونترات الترحيل اآللي في املطارات.
تطور االستخدام بعدها الستخدام أجهزة احلاسب اآللي التي 
أنها باإلضافة للمهام االعتيادية  الوكيل بحيث  طورت عمل 

تسمى  خاصة  ملفات  بإنشاء  الوكيل  يقوم  أن  أيضا  ميكن 
مشابه  للراكب  معني  رقم  بإدخال  فيها  يقوم   Client Files
ألرقام بطاقات الفرسان مثال بالسعودية ويقوم اجلهاز بإظهار 
معلومات الراكب وامتام عملية احلجز والبيع، ما على الوكيل 
إال إدخال املتغيرات ليتم إضافتها إلى الثوابت اخملزنة مسبقا 

في ملف الراكب.

تطور عمليات احلجز
متابعة  التوزيع  نظام  مواقع  طريق  عن  للراكب  ميكن  كذلك 
للوكيل  التعديالت  من  صور  وترسل  تعديلها  أو  حجوزاته 
السياحي الذي قام الراكب بعمل احلجز األساسي معه، وهذه 

في نظام جاليليو مثال متوفرة بعدة لغات منها العربية.
كما ميكن أيضا استخدام الهاتف النقال لتعديل أو االستعالم 

عن احلجوزات.
تتوفر أيضا للوكيل برامج مختلفة أيضا منها.

احلجز عن طريق النت
حيث ميكن للوكيل عن طريق سيرفر خاص بنظام التوزيع أن 
يقوم بعمل حجوزاته والبيع وهو في مكان بعيد عن موقعه 
حتى لو كان في دولة أخرى ويتم إرسال التذكرة للراكب عن 
باستالمها  الراكب  يقوم  أو  للوكيل  األساسي  املكتب  طريق 
في  متواجدا  يكون  ألن  الوكيل  يحتاج  ال  وبهذا  املكتب.  من 

مكتبه لعمل احلجوزات والبيع.
كما ميكن للوكيل توزيع األسعار اخلاصة املمنوحة له من قبل 
شركة الطيران لفروعه آليا بدال من استخدام الفاكسات أو 
مكلفة  العملية  هذه  أن  حيث  لألسعار  البريدية  املراسالت 
تستغرق  النظام  طريق  عن  التوزيع  بينما  وقت.  وتستهلك 

ثواني ومضمونة اخلصوصية أيضا.

جاليلو ليجر
السفريات دمج حجوزات جميع  لوكالء  ليجر”  “جاليلو  يتيح 
اجلوانب املتعلقة بالرحلة السياحية في ملف متكامل ضمن 
نظام جاليلو، مبا في ذلك إمكانية الوصول إلى 23 ألف فندق 
GTA باإلضافة إلى 3500 مكتب لتأجير  مدرجة ضمن نظام 
جوالت  تنظيم  شركة  و4300  نقل  خدمة  و2500  السيارات 

استطالعية.
جماعية،  حجوزات  إجراء  إمكانية  أيضاً  للوكالء  ويتوفر 
على  للرد  يحتاجونها  التي  املعلومات  إلى  مباشرة  والوصول 
أسئلة العمالء من خالل خرائط املدن املفصلة ضمن النظام 

وحالة الطقس في أي وقت.
ويتيح “جاليلو ليجر” جميع البيانات والعروض الفريدة املتوفرة 
من خالل واحدة من أكبر شركات السفر، ويصل بعدد الدول 
التي أصبح بإمكانها استخدام موقع جاليليو ليجر الشبكي 

إلى 24 دولة.
يجمع جاليليو ليجر في مصدر واحد مجموعة ال تضاهى من 
املزايا والفوائد التي تتوفر في متناول وكالء السفريات، مما يتيح 
لهم تعزيز عائداتهم وخدمة عمالئهم بصورة غير مسبوقة. 
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أبو ظبي تستعد إلطالق شركة طيران اقتصادي قريباً

تعتزم أبوظبي إطالق شركة طيران اقتصادي جديدة، لتصبح سادس 
بعد  الدولة  في  اقتصادية  وثالث شركة طيران  وطنية،  جوية  ناقلة 
العربية للطيران، و»فالي دبي«، بحسب مسؤولني في الطيران املدني 
صفة  لها  سيكون  اجلديدة  الناقلة  أن  املسؤولون  وأكد  الدولة.  في 
اإلقليمي  النطاق  في  ووجهات  محاور  على  وتعمل  االستقاللية، 
الطيران  العام لهيئة  املدير  أهلي  وقال محمد    . أبوظبي  للعاصمة 
املدني في دبي إن هيئات الطيران املدني في الدولة، وحتت إشراف الهيئة 
مهمتها  جلنة  تشكيل  إلى  مؤخراً  توصلت  املدني،  للطيران  العامة 
الطيران  الدولة، الستيعاب حركة  إمارات  اجلوية بني  األجواء  تنسيق 
املتزايدة، وللناقالت الوطنية اخلمس احلالية، ومع تشغيل رحالت فالي 
أبوظبي  من  جديدة  ناقلة  بدخول  والتوقعات  املقبل،  يونيو  في  دبي 
فيما بعد. وأشار إلى أن هيئات الطيران املدني تنبثق عنها جلنة عليا 
مهمتها التفاوض والتنسيق لألجواء اجلوية بني اإلمارات ودول األجواء، 
خاصة دول مجلس التعاون اخلليجي، والتي ستنبثق عنها جلنة عليا 
أخرى للتنسيق مع النطاق اإلقليمي األوسع، امتداداً إلى أوروبا. ونوه 
أهلي إلى أن اإلمارات باستطاعتها من خالل تطبيق سياسات األجواء 
املفتوحة الوصول إلى حلول لكافة القضايا املتعلقة باألجواء، وهو ما 

مت فعلياً بإيجاد بدائل وفتح ممرات جوية، لبعض املمرات التي واجهت مشاكل، أو أغلقت من طرف واحد من دول اجلوار. وأشار إلى 
أن هيئات الطيران املدني وبالتنسيق مع القوات اجلوية في الدولة توصلت إلى حلول لتسيير الرحالت في مطار آل مكتوم، مع 

مسارات الطائرات العسكرية، من خالل حتديد ساعات العمل، واالرتفاعات، مبا يتناسب مع األجواء اجلوية للدولة احملدودة.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس هيئة طيران أبو ظبي

www.arabiavm.com

انتظروا مفاجآتنا ... قريبــًا



نصائح 
 السفر 

والسياحة 
• في الطائرة أحرص أن تكون مالبسك فضفاضة و جتنب أن 
بالتعرض  االنثناءات حتى ال تتسبب  تكون ضيقة من أماكن 

الرتفاع ضغط الدم أو انسداد الشرايني .
حتقق  حتى  الرحالت  على  تعرض  التي  التمارين  ببعض  قم   •

القدر الكافي من السالمة للقدمني و الظهر.
• أجعل هناك وقت محدد للسير خالل مسارات الطائرة حتى 

يتم تنشيط الدورة الدموية .
فتنبه  األمر  لزم  أن  و  للنوم  املناسب  املكان  الطائرة ليست   •

لوضعيات الرأس و األقدام و الظهر السليمة .
لتجنب  ذلك  و  محزم  بدون  تلبسه  الذي  البنطلون  أجعل   •

الشد من الوسط و لتجنب خلعه عند التفتيش باجلمارك .
• أجعل معك حقيبة صغيرة حتتوي مصحف بعض العالجات 
وعطر  أقراص  مشغل  و  مسلي  كتيب  و  الطارئة  للحاالت 
قد  التي  الصغيرة  الهدايا  وبعض  صغيرة  مناديل  و  صغير 

تقدمها إلنسان تعرفت عليه في الطائرة .
• حفظ اجلواز و التذاكر من األشياء املهمة و التي يجب احلرص 

عليه فجعلها في محفظة معلقة داخل القميص .
• احلرص على املرور على دورة املياه خالل الرحلة و التنبه على 

عدم استخدام األشياء امللوثة بالطائرة .
يعطيهم  فذلك  بالطائرة  اخلدمة  طاقم  مع  مبتسماً  كن   •

شعور باالرتياح منك.
معه  التبسط  و  باجللسة  االحترام  من  حقه  جارك  أعط   •

باحلديث .
• أذهب للمطار قبل موعد الرحلة بوقت أكثر من ساعتني و 

نصف .
• إذا كنت من الناس الذين يذهبون مبكراً للمطار فال تستغرب 
أن تتأخر أمتعتك على السير اخلاص باألمتعة ألن األمتعة التي 

تقدم أوالً غالباً ما تكون آخر من يخرج من السير.
• وازن بني أمتعتك و الوزن املطلوب حمله فإذا كنت حتمل أكثر 
من الوزن املسموح ففكر بدرجة رجال األعمال ألنها تعطيك 
وزن أكثر وخدمة أفضل فاملبلغ الذي تريد أن تدفعه في الوزن 
زيادة   على  وحتصل  األعمال  رجال  درجة  على  أصرفه  الزائد 

بالوزن  .
املطارات  عن  يختلف  احمللي  املطار  من  الزائد  الوزن  سعر   •

مالحظات و تنبيهات في الطائرة و املطارات

اخلارجية نقطة يجب التنبه منها عند العودة من السفر .
• ضع بعض العمالت الضرورية من عمالت بلدك حتى تستفيد 
منها عند العودة وعدم االضطرار للبحث عن أماكن الصرافة 

و أنت مرهق من السفر.
• جتنب حتويل العمالت إلى العمالت األجنبية من املطارات أو 
الفنادق فهناك السعر أعلى من محالت الصرافة في املدينة.

• وزع أماكن النقود في أماكن مختلفة فالبطاقة في مكان و 
النقد في مكانني مختلفني وهكذا.

على  ألمتعتك  متابعاً  كن  و  باملطار  شخص  بأي  تثق  ال   •
الدوام

األمتعة  أخذ  قبل  منه  وتأكد  األمتعة  رقم  تأكد من حمل   •
من على السير فاحلقائب دائماً متشابهة و أن أمكن أن متيز 
حقائبك بشيء معني فذلك أفضل حتى تتمكن من التعرف 

عليها من بعيد.
• أجعل رقم هواتفك على األمتعة مع االسم و العنوان .

للشركات  التابعة  السيارات  من  األجرة  تكون  أن  احرص   •
املعروفة أو اخلاصة باملطار .

لتتجنب  إليها  قدمت  التي  الدولة  ألنظمة  محترماً  كن   •
اإلحراج  لنفسك و لدولتك .

• إذا كانت الطائرة غير مباشرة فاحرص أن تستلم الفيوشر 
الفندق  في  املبيت  من  تستفيد  حتى  السياحي  املكتب  من 

على حساب اخلطوط الناقلة .
فهي  السالمة  ألبواب  اجملاورة  الكراسي  أطلب  احلجز  عند   •

األماكن األوسع و األفضل في درجة الضيافة.
• صحتك هي أغلى ما متلك فإذا كنت من املصابني بالضغط 

فال جتلس أكثر من ساعة على 
• الكرسي و خالل تلك الساعة حرك أطرافك كتمرين يساعد 
على تنشيط الدورة الدموية و ننصحك بلبس اجلوارب اخلاصة 

بالضغط .
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لقاء مع الكابنت
 مجيل القسي

ماهية أول الطائرات التي عملت عليها؟

طرت على الطائرة B737 ملدة خمس سنوات كمساعد طيار 
وهي  طيار  كمساعد  األخرى  الطائرات  على  تدرجت  ثم  ومن 
طرت  ثم  ومن   . سنوات  أربع  ملدة   600-  A300اإليرباص طائرة 
ملدة أربعة سنوات ونصف على طائرة الB747 بأنواعها األربعة 
100 ، 200 ،300 و SP . قضيت فترة أربعة عشر عاما تقريبا 
 « طائرة  قائد  رتبة  الى  ترفيعي  مت  ثم  ,ومن  طيار  كمساعد 
كابنت » حيث كانت طائرة الMD90 هي أول طائرة أطير عليها 
أطير  أنا  .واآلن  ملدة خمس سنوات  ,وقد طرت عليها  ككابنت 
اآلن أشغل مركز مدرب ومفتش  ...وأنا   MD11 ال على طائرة 
وجهاز  السيميوليتر  في جهاز  الطائرات  من  النوع  هذا  على 

التدريب التشبيهي واحلمد هلل .
طبعاً كل إنسان متر عليه أيام ال ينساها .

ماهية األيام التي لن تنساها في مجال الطيران ؟

أيام التدريب البدائي على الطائرات الصغيرة أيام حلوة ..جهد 
لن  لكن  ُمرَّة  وبعضها  حلوة  وأيام  وأصحاب  وسهر  وتعب 

أنساها  
عن  لقراءته  ويتشوقون  الكثيرين  أذهان  في  يتبادل  سؤال 

املواقف اخلطيرة التي مير بها الطيار 

فما هي أخطر املواقف التي مرت عليك؟

بني  جوي  تصادم  قرب  هو  حياتي  في  به  مررت  موقف  أخطر 
.وكنا   737 طائرتي  ..كانت  حربية  أمريكية  وطائرة  طائرتي 

نطير فوق منطقة الباحة في اجتاه جدة ....حيث استلمنا أمر 
احملافظة على ارتفاع معني من الرادار آن ذاك..وفجأة خيل إلي 
أني رأيت نقطة سوداء أمامنا .... فتابعت التحديق في نفس 
املكان....وإذا بتلك النقطة تزداد وضوحاً ووضوحاً وإذا بها طائرة 
تتجه نحونا على نفس االرتفاع...فانخلع قلبي وال إراديا أخذت 
األخرى  الطائرة  قائد  باشر  حيث  اليمني  باجتاه  الطائر  مقود 
في  األسرع  كانت  طائرتنا  أن  ميينه....وحيث  باجتاه  انحرافه 
املناورة ..كان مرور الطائرة األخرى بطئ وقريباً جداً منا لدرجة 
أننا سمعنا أصوات مروحياتها تدوي بجانبنا.....وكانت حلظات 
الطيارين في  ...وبالتأكيد  وارتعاش ووجوم خيم علينا  صمت 
الطائرة األخرى.......ولكن احلمد هلل ستر اهلل علينا وهائنا ذا 

أحكيها قصة .....
إحدى  في  أذكر  ..ولكن  اخلطورة  بتلك  يكن  لم  أخر  وموقف 
...وخالل   747B بالطائرة  بانكوك  إلى  كواالملبور  من  الرحالت 
الرحلة شعرنا باهتزاز غريب في الطائرة ..فاجتهت أنظارنا إلى 
العدادات اخلاصة باحملركات. إال أنها كانت سليمة والشيء يدل 
على وجود أي خلل في احملركات...والزال االهتزاز يزداد ....واحلمد 
االرتفاع  على  ومحافظة  اجلو  في  متوازنة  الطائرة  كانت  هلل 
املطلوب...وبعد البحث السريع والدقيق.....تبني لنا أن جزء من 

الكابنت / جميل صالح القسي

حوار : مــاجد محمد آل حسني
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فوق  ما  منطقة 
األيسر  اجلناح 
للطائر قد انخلع 
وفقدناه  متاماً 
الطيران  خالل 
فقمنا  . . .
بتخفيف 
عة  سر
الطائرة حتى 
ة  حدَّ خفت 
. . . ز ا هتز ال ا

كانت حلظات مخيفة بعض 
ثم  ...ومن  وجأشنا  أعصابنا  على  حفاظنا  لوال  الشيء 

وهبطنا  بانكوك  مطار  إلى  بطيئة  بسرعة  الرحلة  أمتمنا 
اخلدمة  خارج  الطائرة  أدرجت  هلل...وطبعاً  واحلمد  بسالم 

املؤقتة حتى يتم إصالحها.
وموقف آخر خالل رحلة من الرياض إلى مانيال ..حيث اضطررنا 
فيه... فني  خلل  بسبب  الطائرة  محركات  أحد  إطفاء  إلى 

وحلظنا اننا كنا على بعد 3 ساعات من مطار مانيال ... فكانت 
قبل  قطعناها  التي  ساعات   6 الـ  من  أطول  ساعات   3 الـ 
إطفاء احملرك....واحلمد هلل وصلنا بسالم إلى مانيال ولم يشعر 
اخلطيرة  املواقف  بعض  واحلمد هلل..هذه  بأي خطورة  الركاب 

التي واجهتني في بعض رحالتي..
كابنت جميل نشاهد أالن تطوراً هائالً في مجال الطيران 

ما توقعاتك في السنني اخلمس القادمة بحد أدنى من 
تطورات في مجال الطيران وبشكل خاص في وطننا 

العربي؟

أنا أتوقع اخلير دائماً ...فالتحسن امللموس في مفهوم الطيران 
,,يبشر بالتفاؤل ...ناهيك عن احلداثة الواضحة للعيان في هذا 
اجملال من طائرات ومطارات وجيل جديد من الطيارين مبفهوم 

جديد في عصر جديد....

الوظائف  توفر  عدم  مشكلة  في  نظرتك  وماهية 
خلريجي الطيران وما توقعاتك للسنني القادمة؟

يجب أن نعرف أن مجال الطيران ال يشبه أي مجال آخر...أقصد 
أن متطلبات اجملال هي التي حتدد الطلب...فليس من املعقول 
أن تكدس الطيارين دون دراسة مجدية .فنحن اآلن في عصر 
االستثمار الصناعي والبشري ...أي أن الطيران أصبح صناعة 
وليس  له  االحتياج  حسب  اإلنسان  توفير  من  فالبد   .... اآلن 

حسب حاجة اإلنسان للعمل...هذا رأي ..ولكم أن تخالفوه...

ا  ذ مبا
بدأو  الذين  الشباب  تنصح 

بشكل فعلي بدراسة الطيران والذين يعدون للدراسة ؟

أوال اهلل يوفقهم ...ثانيا ً أقول لهم أنهم اختاروا هذا اجملال ولم 
يختارهم ....فليبذلوا قصارى جهدهم حتى يثبتوا ألنفسهم 
أوال ولآلخرين ثانيا ً أنهم على قدر هذه املسؤولية العظيمة....
والصبر الصبر على قدر املستطاع... فأول املشوار.... خطوة...

ما تقديرك إلخواننا املراقبني في السعودية وما رأيك 
بعض  تقدير  بعدم  املراقبني  بعض  من  أثير  ما  في 

الطيارين ملهنتهم؟

املراقبني اجلويني هم من خيرة الناس ..والذين نعتمد عليهم 
نحن كطيارين كثيراً بعد اهلل ..فهم العني الساهرة التي ال 
اجلنود   « أنهم  أقول  أن  باستطاعتي  ..أي  اجملال  هذا  في  تنام 
انتظار  دون  اجلليلة  اخلدمات  يقدمون  الذين   « اجملهولون 
اجلويني  املراقبني  إلخواني  وتقدير  شكر  حتية  ...فهذه  املقابل 
يعتقده  ما  الصرح....أما  منتداكم  طريق  عن  إليهم  أبعثها 
رأيهم  ...هذا  املهنة  يقدرون  ال  الطيارين  بعض  أن  بعضهم 
ولكن أنا أقول : أن في كل مهنة جتد الصالح والطالح ..ولو 
العظمة هي  فالشريحة   ,, ملتزمة  غير  هناك شريحة  كان 
لهذا  مكملني  ونحن  يكفي...وأنتم  بعينه......وهذا  االلتزام 
من  أبعد  االنطالق  نستطيع  ال  ...فبدونكم  العظيم  العمل 
مواقف الطائرات....وأنتم بدوننا ...تفقدون كل أنواع التحدي 

واإلصرار....فمنكم نحن وأنتم منا.

على  القسي  صالح  جميل  كابنت  الشكر  جزيل  أشكرك 
أن  لنا  لشرف  وانه  والقيم  الثمني  وقتك  من  بعض  إعطائنا 
يوفقك  أن  وجل  عز  املولى  سائلني  اليوم  معنا  نستضيفك 

ويفتح لك أبواب اخلير
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إنتخاب مبارك السويلم رئيسًا لإلحتاد العربي للرياضات اجلوية

فاز  الكابنت مبارك بن سويلم السويلم مبنصب رئيس اإلحتاد 
للواء  بإجماع أصوات األعضاء خلفاً  للرياضات اجلوية  العربي 

طلعت حرب والذي خدم اإلحتاد على مر السنوات املاضية .
إلى  التي تسعى  األجندة  السويلم  بكثير من  وتأتي حقيبة 
وإلى  الدولي  باإلحتاد  اجلوية  للرياضات  العربي  اإلحتاد  إنفتاح 
وتطوير  تعزيز  إلى  تهدف  رئيسية  متويل  مصادر  عن  البحث 

أنشطة اإلحتاد .
العام  للمشرف  حديثة  في  السويلم  مبارك  الكابنت  وذكر 
في  له  إستقبالة  لدى  احلافي  ناصر  بن  سطام  للمجلة 
اجلوية  للرياضات  العربي  اإلحتاد  أهداف  من  أن  بجدة  مكتبة 
في  الشباب  ومساعدة  العربي  الوطن  في  الرياضات  تنمية 
ممارسة األنشطة الرياضية مبختلف أشكالها ووضع األنظمة 
والقوانني بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة العربية واإلحتاد 
اإلحتاد  أولويات  من  أن  السويلم  وتطرق   ، الرياضية  الدولية 
حكام  تأهيل  هو  احلالية  اإلدارة  في  اجلوية  للرياضات  العربي 

عرب في جميع الرياضات اجلوية بالتنسيق مع اإلحتاد الدولي 
للطيران الرياضي ) FAI ( بهدف الوصول بالرياضات اجلوية إلى 

املنافسة اإلقليمية والدولية .
من  املادي  التمويل  على  اآلن  قائم  اإلحتاد  أن  السويلم  وذكر 
الوقت  في  ولكنه  العربية  مصر  جمهورية  املنشأة  الدولة 
الشركات الكبرى بدعم ورعاية اإلحتاد  ذاته غير كاٍف مطالباً 
اجلوية  بالرياضات  للنهوض  وذلك  العاملية  اإلحتادات  كبقية 
مساعدة  سيتم  الرعاية  توفر  حال  في  أنه  مشيراً   ، العربية 
الدول األعضاء في بناء األندية وجتهيزها بأحدث املعدات وطرق 
على  والقدرة  اجلوية  واملنافسات  البطوالت  وإقامة  التدريب 

تنظيم الزيارات واخمليمات الكشفية بني الدول األعضاء .
وحول أبرز ماحتوية احلقيبة اإلدارية اجلديدة حتدث الكابنت مبارك 
 ، لها  شعاراً  والسالمة  األمن  من  إتخذت  إدارتة  أن  السويلم 
حيث وألول مرة يتم تخصيص يوم داخل اإلحتاد يهتم بجانب 
األمن والسالمة اجلوية خالل العام يهدف إلى تعريف األعضاء 

بضرورة إجراءات وإحتياطات السالمة اجلوية من إقامة الندوات 
الهواة خاصًة عند ممارسة مثل  الوعي لدى  واحملاضرات ونشر 

تلك الرياضات والتي ال تخلو من احلوادث .
خاللها  من  التي  والبطوالت  األنشطة  غياب  عن  سؤال  وفي 
يتم التواصل بني الدول األعضاء ذكر السويلم أنه مت تشكيل 
جلنة تنفيذية برئاستة وعضوية الكابنت طيار مساعد احلريص 
الرئيس  نائب  القحطاني  مهدي  والعقيد  األول  الرئيس  نائب 
الثاني و أمني عام اإلحتاد بدراسة إمكانية إدراج أنشطة اإلحتاد 
لأللعاب  العربية  البطولة  ضمن  اجلوية  للرياضات  العربي 
األوملبية وستلتقي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن 
األوملبية  لأللعاب  العربية  اللجنة  رئيس  عبدالعزيز  بن  فهد 
ومن ثم املشاركة في البطولة العربية األوملبية في قطر ضمن 
أنشطة البطولة ، كما ذكر السويلم أن أجندة اإلحتاد للعام 
2009 حتوي أكثر من عشرة برامج من بينها البطولة العربية 
العربية  والبطولة  أبها  مدينة  في  احلر  الشراعي  للطيران 
للرميوت كنترول في األردن  وشدد الكابنت مبارك السويلم على 
اإلحتاد  األعضاء في  للدول  فّعال  دور  أن يكون هناك  أنه يجب 
على التواصل وبناء رياضات جوية في الوطن العربي وذكر  إلى 
أنه وصل عدد الدول األعضاء إلى 15 دولة عربية والعمل جارِ 
على إنضمام بقية الدول العربية مشيراً إال أنه يجب أن تكون 
العربية عامًة  املصلحة  يخدم  فيما  فعالية  أكثر  الدول  تلك 

والرياضات اجلوية خاصة  .
وتطرق السويلم في حديثة حول ما تردد بشأن إلغاء بطولة 

إلى   بني  واقعية  فقد  احلر ألسباب  غير  للقفز  الدولية  جدة 
لتأجيل  احلقيقي  السبب  هي  العاملية  اإلقتصادية  األزمة  أن 
وذكر   ، البطولة  رعاة  من  املقدمة  لإلعتذارات  نظراً  البطولة 
أن بتوجية من صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد 
بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس األعلى لبطولة جدة الدولية 
لعدم  البطولة  إلغاء  العامة  املصلحة  إقتضت  احلر  للقفز 
توفر اإلمكانيات املادية وحفاظاً على مشوار البطولة احلافل 

بالنجاح .
عربية  مشاركات  على  البطولة  إقتصار  عن  سؤال  وفي 
وأسيوية وعدم وجود مشاركات أوربية في الدورات السابقة من 
البطولة ذكر السويلم أن السبب احلقيقي وراء عدم مشاركة 
فرق من أوربا أن أجندة FAI  ترتكز بشكل أساس في أوربا مما 
جعل املشاركني األوربيني غير قادرين على اخلروج عن محيط 
الدولي  اإلحتاد  من  املقرة  والبطوالت  املسابقات  لكثافة  أوربا 
الدولية  اللجنة املنظمة لبطولة جدة  . وأن  العام  على مدار 
للقفز احلر قررت إقامة البطولة في شهر فبراير من كل عام 
الطقس في  لبرود  نظراً  تتوقف  الدولي  اإلحتاد  ألن مشاركات 
للمشاركة  العاملية  والفرق  القافزين  دعوة  ميكن  وبذلك  أوربا 
وبذلك ميكن إعتماد البطولة دولياً من قبل FAI وإثراء البطولة 

مبشاركات ذوي اخلبرة وأبطال العالم .
الكثير  اجلديدة حتمل  اإلدارة  أن  إلى  السويلم حديثة  وأختتم 
العربية  اجلوية  الرياضات  تخدم  التي  واألجندة  املفاجآت  من 

والوصول بالرياضات اجلوية العربية للعاملية .

السويلم مستقبل املشرف العام للمجلة
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إنتخاب مبارك السويلم رئيسًا لإلحتاد العربي للرياضات اجلوية

فاز  الكابنت مبارك بن سويلم السويلم مبنصب رئيس اإلحتاد 
للواء  بإجماع أصوات األعضاء خلفاً  للرياضات اجلوية  العربي 

طلعت حرب والذي خدم اإلحتاد على مر السنوات املاضية .
إلى  التي تسعى  األجندة  السويلم  بكثير من  وتأتي حقيبة 
وإلى  الدولي  باإلحتاد  اجلوية  للرياضات  العربي  اإلحتاد  إنفتاح 
وتطوير  تعزيز  إلى  تهدف  رئيسية  متويل  مصادر  عن  البحث 

أنشطة اإلحتاد .
العام  للمشرف  حديثة  في  السويلم  مبارك  الكابنت  وذكر 
في  له  إستقبالة  لدى  احلافي  ناصر  بن  سطام  للمجلة 
اجلوية  للرياضات  العربي  اإلحتاد  أهداف  من  أن  بجدة  مكتبة 
في  الشباب  ومساعدة  العربي  الوطن  في  الرياضات  تنمية 
ممارسة األنشطة الرياضية مبختلف أشكالها ووضع األنظمة 
والقوانني بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة العربية واإلحتاد 
اإلحتاد  أولويات  من  أن  السويلم  وتطرق   ، الرياضية  الدولية 
حكام  تأهيل  هو  احلالية  اإلدارة  في  اجلوية  للرياضات  العربي 

عرب في جميع الرياضات اجلوية بالتنسيق مع اإلحتاد الدولي 
للطيران الرياضي ) FAI ( بهدف الوصول بالرياضات اجلوية إلى 

املنافسة اإلقليمية والدولية .
من  املادي  التمويل  على  اآلن  قائم  اإلحتاد  أن  السويلم  وذكر 
الوقت  في  ولكنه  العربية  مصر  جمهورية  املنشأة  الدولة 
الشركات الكبرى بدعم ورعاية اإلحتاد  ذاته غير كاٍف مطالباً 
اجلوية  بالرياضات  للنهوض  وذلك  العاملية  اإلحتادات  كبقية 
مساعدة  سيتم  الرعاية  توفر  حال  في  أنه  مشيراً   ، العربية 
الدول األعضاء في بناء األندية وجتهيزها بأحدث املعدات وطرق 
على  والقدرة  اجلوية  واملنافسات  البطوالت  وإقامة  التدريب 

تنظيم الزيارات واخمليمات الكشفية بني الدول األعضاء .
وحول أبرز ماحتوية احلقيبة اإلدارية اجلديدة حتدث الكابنت مبارك 
 ، لها  شعاراً  والسالمة  األمن  من  إتخذت  إدارتة  أن  السويلم 
حيث وألول مرة يتم تخصيص يوم داخل اإلحتاد يهتم بجانب 
األمن والسالمة اجلوية خالل العام يهدف إلى تعريف األعضاء 

بضرورة إجراءات وإحتياطات السالمة اجلوية من إقامة الندوات 
الهواة خاصًة عند ممارسة مثل  الوعي لدى  واحملاضرات ونشر 

تلك الرياضات والتي ال تخلو من احلوادث .
خاللها  من  التي  والبطوالت  األنشطة  غياب  عن  سؤال  وفي 
يتم التواصل بني الدول األعضاء ذكر السويلم أنه مت تشكيل 
جلنة تنفيذية برئاستة وعضوية الكابنت طيار مساعد احلريص 
الرئيس  نائب  القحطاني  مهدي  والعقيد  األول  الرئيس  نائب 
الثاني و أمني عام اإلحتاد بدراسة إمكانية إدراج أنشطة اإلحتاد 
لأللعاب  العربية  البطولة  ضمن  اجلوية  للرياضات  العربي 
األوملبية وستلتقي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن 
األوملبية  لأللعاب  العربية  اللجنة  رئيس  عبدالعزيز  بن  فهد 
ومن ثم املشاركة في البطولة العربية األوملبية في قطر ضمن 
أنشطة البطولة ، كما ذكر السويلم أن أجندة اإلحتاد للعام 
2009 حتوي أكثر من عشرة برامج من بينها البطولة العربية 
العربية  والبطولة  أبها  مدينة  في  احلر  الشراعي  للطيران 
للرميوت كنترول في األردن  وشدد الكابنت مبارك السويلم على 
اإلحتاد  األعضاء في  للدول  فّعال  دور  أن يكون هناك  أنه يجب 
على التواصل وبناء رياضات جوية في الوطن العربي وذكر  إلى 
أنه وصل عدد الدول األعضاء إلى 15 دولة عربية والعمل جارِ 
على إنضمام بقية الدول العربية مشيراً إال أنه يجب أن تكون 
العربية عامًة  املصلحة  يخدم  فيما  فعالية  أكثر  الدول  تلك 

والرياضات اجلوية خاصة  .
وتطرق السويلم في حديثة حول ما تردد بشأن إلغاء بطولة 

إلى   بني  واقعية  فقد  احلر ألسباب  غير  للقفز  الدولية  جدة 
لتأجيل  احلقيقي  السبب  هي  العاملية  اإلقتصادية  األزمة  أن 
وذكر   ، البطولة  رعاة  من  املقدمة  لإلعتذارات  نظراً  البطولة 
أن بتوجية من صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد 
بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس األعلى لبطولة جدة الدولية 
لعدم  البطولة  إلغاء  العامة  املصلحة  إقتضت  احلر  للقفز 
توفر اإلمكانيات املادية وحفاظاً على مشوار البطولة احلافل 

بالنجاح .
عربية  مشاركات  على  البطولة  إقتصار  عن  سؤال  وفي 
وأسيوية وعدم وجود مشاركات أوربية في الدورات السابقة من 
البطولة ذكر السويلم أن السبب احلقيقي وراء عدم مشاركة 
فرق من أوربا أن أجندة FAI  ترتكز بشكل أساس في أوربا مما 
جعل املشاركني األوربيني غير قادرين على اخلروج عن محيط 
الدولي  اإلحتاد  من  املقرة  والبطوالت  املسابقات  لكثافة  أوربا 
الدولية  اللجنة املنظمة لبطولة جدة  . وأن  العام  على مدار 
للقفز احلر قررت إقامة البطولة في شهر فبراير من كل عام 
الطقس في  لبرود  نظراً  تتوقف  الدولي  اإلحتاد  ألن مشاركات 
للمشاركة  العاملية  والفرق  القافزين  دعوة  ميكن  وبذلك  أوربا 
وبذلك ميكن إعتماد البطولة دولياً من قبل FAI وإثراء البطولة 

مبشاركات ذوي اخلبرة وأبطال العالم .
الكثير  اجلديدة حتمل  اإلدارة  أن  إلى  السويلم حديثة  وأختتم 
العربية  اجلوية  الرياضات  تخدم  التي  واألجندة  املفاجآت  من 

والوصول بالرياضات اجلوية العربية للعاملية .

السويلم مستقبل املشرف العام للمجلة
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نشأة 1994 في اجتماع في القاهرة حتت مسمى اإلحتاد العربي 
الوطن  في  املظلي  القفز  رياضة  ليخدم  باملضالت   للقفز 
للقفز  العربي  اإلحتاد  من   2005 عام  في  تغيية  ومت   ، العربي 
جميع  ليخدم  اجلوية  للرياضات  العربي  اإلحتاد  إلى  باملضالت 

الرياضات اجلوية .
أهدافه

تنمية الرياضات اجلوية في الوطن العربي .
مساعدة الشباب في ممارسة الرياضات اجلوية بكافة أشكالها 
.وضع األنظمة والقوانني الرياضية اجلوية بالتعاون مع وزارات 

الشباب والرياضة العربية واإلحتادات الرياضية.
بالتنسيق مع  اجلوية  الرياضات  تأهيل حكام عرب في جميع 

FAI اإلحتاد الدولي للطيران الرياضي
اإلقليمية  املنافسة  إلى  العربية  اجلوية  بالرياضة  الوصول 

والدولية .

نشأة اإلحتاد العربي للرياضات اجلوية

جلان اإلحتاد
ومن أهمها :

األمانة العامة 
جلنة مناذج الطائرات

جلنة املظالت
جلنة الطيران الشراعي

جلنة امليكرواليت
جلنة الهاجنليدر

جلنة الثقافة اجلوية والفضائية
جلنة البالون

جلنة الطيران االعام
جلنة بناء الطائرات
جلنة الطب اجلوي

جلنة اإلعالم والتسويق

التاريخاملكانالنشاطعدد

20-28 مايو 2009األردن – عمانالبطولة العربية الثالثة للقفز باملضالت1

7-10 يوليو 2009السعودية – أبهاالبطولة العربية األولى للطيران الشراعي )برجاليدر (2

7-10 يوليو 2009السعودية – أبهادورة التحكيم العربية األولى للطيران الشراعي ) برجاليدر (3

ديسمبر 2009اإلمارات – أبو ظبيالبطولة العربية األولى لطائرات التحكم عن بعد4

ديسمبر 2009اإلمارات – أبو ظبيدورة التحكيم العربية األولى لطائرات التحكم عن بعد5

مارس 2010الكويتالندوة العربية األولى للسالمة في الرياضات اجلوية6
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األرض  شركة  منسوبي  طريق  في  يوماً  الصعوبات  تقف  لم 
املدربني  بوجود  ثم  وتوفيقه  اهلل  فبحمد  للطيران  والفضاء 
فنية  كفاءات  أيضاً  يوجد  املميزين  والطيارين  األكفاء 
أفكار  هناك  فكانت   , حدود  له  ليس  طموحهم  ومهندسني 
لتطوير اجلانب الفني والتقني للطيران في السعودية وإيجاد 
مصانع لها بدالً من االستيراد واالعتماد علي الغير وفعالً ففي 
والرسومات لصناعة  التصاميم  بداية سنة 2007م  مت عمل 
طائرة لشخصني ومت البدء التخطيط للمشروع وبعدها بثالثة 
االتفاق  مت  العمل  وخالل  لإلنتاج  الفعلي  العمل  بدأ  أشهر 
هذه  أن  حيث   )  ARAB WOLF  ( العربي  الذئب  اسم  وإطالق 
الفصيلة نادرة الوجود وهذا العمل يعتبر نادر الوجود في الدول 
العربية وبحمد اهلل مت إنتاج أول طائرة في بداية سنة 2008م 

وأجري لها االختبار بحضور رئيس  شركة داتا تولز الفرنسية 
مت  وبعدها  اجملال  هذا  في  العاملية  الشركات  أفضل  إحدى 
بر  أيرشو  السعودي وشركة  الطيران  نادي  املوافقات من  أخذ 

النمساوية اجلهة الفاحصة للطائرة علي جناح التجربة . 
والشكر هلل علي جناح أول مشروع تصنيع سعودي للطائرات 

اخلفيفة التي تتسع لشخصني .  
املرحلة الثانية : - 

في بداية سنة 2008م مت إنتاج : 
9 طائرات أخري ومت تصدير األتي : -  

2 طائرة إلي دول اخلليج. 
2 طائرة إلي أوربا 

1 طائرة إلي أسيا  . 

فخر الصناعة السعودية
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4 طائرات ثم إنتاجها للسعودية   
املرحلة الثالثة : - 

في بداية سنة 2009م مت إنتاج : 
15 طائرات أخري ومت تصدير األتي : -  

3 طائرة إلي دول اخلليج. 
4 طائرة إلي أوربا 

2 طائرة إلي أسيا  . 
6 طائرات ثم إنتاجها للسعودية   

 ARAB WOLF العربي   الذئب  طائرة    -  : املشروع  اسم 
 Aircraft

نوع احملرك : روتاكس .
قوة احملرك : 85 حصان .

السعة : راكبني . 
السرعة : من 35 – 65 كيلو بالساعة .

املميزات :
1- حتمل إلي وزن 350 كيلو جرام

2- تقطع ملسافة 500 كيلو متر . 
3- النزول واإلقالع في مهبط ترابي أو رملي غير ممهد . 

4- عدد 2 حتكم بالبنزين . 
5- تتحمل األجواء احلارة . 

6- مروحتني متقابلة تدور عكس بعض للتخلص من التورك 
للمحرك

الهبوط  عند  الهبوط وخصوصا  يخفف  مرن  تعلق  نظام   -7
للمبتدئني.

8- ثبات ممتاز أثناء الطيران.
9- أجهزة  ومعدات كاملة للطائرة . 
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طائرات الريموت كنترول

بقلم الكابنت : عبداهلل صنهات الدغيلبي

مايسمى  أو  بعد  عن  التحكم  طائرات  رياضة  تعد 
ابناء  على  واجلديده  احلديثه  الرياضات  من  )الالسلكي( 
الوطن العربي عموما . لذلك جند ان حظورها في املهرجانات 
واملناسبات الرياضيه قليل بالنسبه للرياضات األخرى . هذا 
باألضافه الى ارتفاع تكاليفها وعدم توفر ها في البسوق 
للصيانتها  الالزمه  القطع  في  نقص  وبالتالي   احملليه  
خط  منتديات  في  عاتقنا  على  اخذنا  املنطلق  هذا  ومن   .
الرياضة  بهذه  العربي  الشباب  تعريف  مسؤلية  الطيران 
. وكانت اول خطوه  العربي   ومحاولة نشرها بني الشباب 
في ذلك األجتاه هي  انشاء قسم خاص في منتديات خط 
الطيران يهتم بهذه الرياضه وكل ما يتعلق بها من طريقة 
الصناعه والصيانه وايجاد البدائل واحللول للمشاكل التي 
تصادف اي هاوي يريد ان يتقدم في هذا اجملال . وكانت نتائج 
خمس سنوات مضت في هذا األجتاه  مشجعة ومطمئن 
الى حد كبير مما دفع الهمه للتوسع والتطور في علوم هذه 
الرياضه . وفي هذا العدد األول من اجملله سوف نبدأ بأذن اهلل 
مبسط  بشكل  الريئسيه  الهوايه  بجوانب  التعريف  في 
القادمه  األعداد  في  فشيئا  شيئا  نتعمق  ان  على  للغايه 

ان شاء اهلل.
مكونات الطائره الالسلكيه :

كثيرة  انواع  الالسلكي  التحكم  طائرات  ان  للمعلوميه 
على حسب رغبة املستخدم وعلى حسب خبرته وقدراته 
بل  العجاله  هذه  في  األنواع  لكل  نتطرق  ولن   . ومهاراته 
وهي)  للمبتدئني  واخملصص  األبسط  النوع  على  سنركز 
الطائرة التدريبيه( . ومن اهم مواصفات الطائرة التدريبيه 
جسم  كل  يكون  بحيث  الطائره  قمة  في  جناحها  ان 
الطائره معلق باجلناح .ويكون اجلناح ايضا ذو انكسار الى 
الثبات  األعلى مما يساعد على بطء في السرعه وقوة في 

والرجوع الى الوضع الطبيعي بسهوله . 
تتكون املنظومه البسيطه لطائره لال سلكيه من اآلتي :

1- منوذج  طائره مبواصفات صاحله للطيران:
اذا  اال  للطيران  ليس كل منوذج صالح  انه  املعروف  . فمن   
توفرت فيه مقاييس مقننه ومدروسه من قبل املصمم لهذا 
خشب  من  مضنوعه  تكون  عادة  النماذج  وهذا  النموذج. 
خفيف الوزن يسمى خشب )البلسا( مع استعمال خشب 
األبالكاش في بعض األماكن التي يقع عليها ضغط قوي او 

يثبت عليها بعض األجهوه الداخليه .
2- جهاز ارسال )رميوت(:

 وهو اجلهاز املسؤول عن نقل األوامر التي تصدر من املتحكم 
هوائيه.  موجات  بواسطة   . الطائره  منوذج  الى  )الطيار( 

طريق  عن  ذلك  ويتم  ويسار   ميني  التفاف   : األولى  القناة 
األسطح املتحركة التي تقع على طرفي اجلناح ..وتسمى 

)اجلنيحات( 
اجلنيح  يرتفع  اليسار  الى  التحكم  العصا  حتريك  فعند 
في  نزول  عنه  ينتج  مما  األمين   اجلنيح  وينخفض  األيسر 
نصف اجلناح األيسر وبالتالي يحصل  التفاف الطائره الى 

اليسار . 
اليمني  الى  العصا  بتحريك  وقمت  العكس  حصل  اذا  اما 
سيرتفع اجلنيح األمين وينخفض اجلنيح األيسر وينتج عنه 
نزول في نصف اجلناح األمين وبالتالي يحصل  التفاف الى 

جهة اليمني 
طريق  عن  ذلك  ويتم  والهبوط  األرتفاع   : الثانيه  القناة 
مؤخرة  في  ويقع   ) )الرافع  يسمى  الذي  املتحرك  السطح 

الطائره ..
حني تقوم بتحريك عصا التحكم الى األمام يتجه  سطح 
الرافع الى األسفل مما ينتج عنه نزول مقدمة الطائره والتالي 

تتجه الطائره الى األسفل )هبوط( والعكس صحيح .
القناة الثالثه : زيادة السرعه او تبطئتها  ويسمى متحكم 
..وهنا عملية التحريك  في  هذه القناة ال يكون  السرعه 
متحرك   بسطح  الباقني  اخوته  مثل  موصول  الدفع  ذراع 
في  املوجود  )الكاربوريتر(  السرعه   بخانق  موصول  ولكنه 
يغلقه  او  احملرك   سرعة  فتزيد  اخلانق  يفتح  بحيث  احملرك 

فتقل سرعة احملرك ..
ذلك عن  ويتم  الطائره  اجتاه مقدمة  تغيير  الرابعة:  القناة 
الطائره  مؤخرة  في  العامودي  املتحرك  السطح  طريق 

ويسمى )الدفه(  
وهذا السطح وظيفته األساسيه هي تغيير اجتاه الطائره 
بدون التغييرفي وضع اجلناح اي مبعنى اصح بدون التفاف 

في اجلناح او تغيير في وضعيته . 
الى  الدفه  تتجه  اليمني  الى  التحكم  عصا  حتريك  فعند 
اليمني  الى  الطائره  مقدمة  اجتاه  تغير  منتجة  اليمني 

.والعكس صحيح  .

التحكم  عصا  حتريك  في  تتلخص  ببساطه  هي  واألوامر 
لهذه  خاص  تردد  عنها  ينتج  والتي  الرميوت  على  املوجوده 
 . األمر  لتنفيذ  املستقبل  الى  ترسل  بدورها  والتي  احلركه 
املرسل  وجهاز   . اهلل  شاء  ان  بالتفصيل  ذلك  وسنشرح 
ايضاً له انواع ومواصفات مختلفه ومتعدده .وسنركز هنا 
والقنوات   . قنوات   )4( ذو  املبسط   القياسي  النوع  على 
التردد  لها قسم من  او حركه   لكل وظيفه  ان  تعني  هنا 
املوجات الهوائيه مخصص لها ومبرمج سلفاً من املصنع 

وهي كالتالي :
القناة األولى  = لأللتفاف ميني ويسار
القناة الثانيه   = لألرتفاع والهبوط 

القناة الثالثه   = لزيادة وتقليل السرعة
القناه الرابعه = لتغيير اجتاه املقدمه ميني ويسار

3- جهاز استقبال )ريسيفر(:
جهاز  من  األشارات  استقبال  عن  املسؤول  اجلهاز  وهو   
ويعطي  األشاره يحللها  وبعد استقبال  )الرميوت(  األرسال 
ايضاً  ..وهو  بالتنفيذ  الطائره  من  اخملتص  اجلزء  الى  األمر 
الطاقة  ويستمد  املرسل.  ترتيب  بنفس  متعدده  قنوات  ذو 

الالزمه لتشغيله من بطارية يعاد شحنها .  
4- السيرفو:

املستقبل  من  القادمه  األشاره  يحول  الذي  اجلهاز  وهو   
يربط السيرفو   ذراع   به   الى حركه ميكانيكية  ومتصل 

بالسطح املتحرك  .  
5- محرك :

 وهو القلب النابض للطائره والقوة احملركه للطائره . وهناك 
السائل  بالوقود  تعمل  محركات  األول  النوع  منها  نوعان 
متعدده  مقاسات  وهي  استخداماً  واألكثر  األشهر  وهي 
الثاني  والنوع   . الكلي  ووزنها  الطائره  على حسب حجم 
انواع  وهي   ) الكهربائي  )املوتور  او  الكهرباء  محركات  هو 
سهلة األستخدام ولكنها عالية التكلفه . وفي الشكل 

)5( النوع الذي يعمل بالوقود السائل وهو األكثر انتشاراً.
 6- املروحه :

الطبيعي  املولد   وهي ال شك مهمه جدا ألي طائرة فهي 
للسرعه . عن طريق حتريك الهواء حول الطائره .وتثبت في 

احملرك .
ويتم تركيب هذه األجهزه في الطائره ماعدا جهاز املرسل

األسطح املتحركه ووظائفها:
عدة  في  بطائرته  يتحرك  ان  يريد  طيار  اي  ان  املعلوم  من 
وتارة  بالطائره  يرتفع  ان  يريد  فتارة  رغبته  حسب  اجتاهات 
األسطح  وجدت  ولهذا   . وهكذا  يسار  او  ميني  او  العكس 
ذلك  عن  ينتج  معني  اجتاه  في  حتركها  فعند  املتحركه.  
احتكاك مباشر مع الهواء مما يدفع بالطائره الى تغير في 
املتحركه  انواع األسطح  وتعرف على  .  شاهد  وضعيتها 

في  جسم الطائره  . والحظ تأثيرها على الطائره .
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طائرات الريموت كنترول

بقلم الكابنت : عبداهلل صنهات الدغيلبي

مايسمى  أو  بعد  عن  التحكم  طائرات  رياضة  تعد 
ابناء  على  واجلديده  احلديثه  الرياضات  من  )الالسلكي( 
الوطن العربي عموما . لذلك جند ان حظورها في املهرجانات 
واملناسبات الرياضيه قليل بالنسبه للرياضات األخرى . هذا 
باألضافه الى ارتفاع تكاليفها وعدم توفر ها في البسوق 
للصيانتها  الالزمه  القطع  في  نقص  وبالتالي   احملليه  
خط  منتديات  في  عاتقنا  على  اخذنا  املنطلق  هذا  ومن   .
الرياضة  بهذه  العربي  الشباب  تعريف  مسؤلية  الطيران 
. وكانت اول خطوه  العربي   ومحاولة نشرها بني الشباب 
في ذلك األجتاه هي  انشاء قسم خاص في منتديات خط 
الطيران يهتم بهذه الرياضه وكل ما يتعلق بها من طريقة 
الصناعه والصيانه وايجاد البدائل واحللول للمشاكل التي 
تصادف اي هاوي يريد ان يتقدم في هذا اجملال . وكانت نتائج 
خمس سنوات مضت في هذا األجتاه  مشجعة ومطمئن 
الى حد كبير مما دفع الهمه للتوسع والتطور في علوم هذه 
الرياضه . وفي هذا العدد األول من اجملله سوف نبدأ بأذن اهلل 
مبسط  بشكل  الريئسيه  الهوايه  بجوانب  التعريف  في 
القادمه  األعداد  في  فشيئا  شيئا  نتعمق  ان  على  للغايه 

ان شاء اهلل.
مكونات الطائره الالسلكيه :

كثيرة  انواع  الالسلكي  التحكم  طائرات  ان  للمعلوميه 
على حسب رغبة املستخدم وعلى حسب خبرته وقدراته 
بل  العجاله  هذه  في  األنواع  لكل  نتطرق  ولن   . ومهاراته 
وهي)  للمبتدئني  واخملصص  األبسط  النوع  على  سنركز 
الطائرة التدريبيه( . ومن اهم مواصفات الطائرة التدريبيه 
جسم  كل  يكون  بحيث  الطائره  قمة  في  جناحها  ان 
الطائره معلق باجلناح .ويكون اجلناح ايضا ذو انكسار الى 
الثبات  األعلى مما يساعد على بطء في السرعه وقوة في 

والرجوع الى الوضع الطبيعي بسهوله . 
تتكون املنظومه البسيطه لطائره لال سلكيه من اآلتي :

1- منوذج  طائره مبواصفات صاحله للطيران:
اذا  اال  للطيران  ليس كل منوذج صالح  انه  املعروف  . فمن   
توفرت فيه مقاييس مقننه ومدروسه من قبل املصمم لهذا 
خشب  من  مضنوعه  تكون  عادة  النماذج  وهذا  النموذج. 
خفيف الوزن يسمى خشب )البلسا( مع استعمال خشب 
األبالكاش في بعض األماكن التي يقع عليها ضغط قوي او 

يثبت عليها بعض األجهوه الداخليه .
2- جهاز ارسال )رميوت(:

 وهو اجلهاز املسؤول عن نقل األوامر التي تصدر من املتحكم 
هوائيه.  موجات  بواسطة   . الطائره  منوذج  الى  )الطيار( 

طريق  عن  ذلك  ويتم  ويسار   ميني  التفاف   : األولى  القناة 
األسطح املتحركة التي تقع على طرفي اجلناح ..وتسمى 

)اجلنيحات( 
اجلنيح  يرتفع  اليسار  الى  التحكم  العصا  حتريك  فعند 
في  نزول  عنه  ينتج  مما  األمين   اجلنيح  وينخفض  األيسر 
نصف اجلناح األيسر وبالتالي يحصل  التفاف الطائره الى 

اليسار . 
اليمني  الى  العصا  بتحريك  وقمت  العكس  حصل  اذا  اما 
سيرتفع اجلنيح األمين وينخفض اجلنيح األيسر وينتج عنه 
نزول في نصف اجلناح األمين وبالتالي يحصل  التفاف الى 

جهة اليمني 
طريق  عن  ذلك  ويتم  والهبوط  األرتفاع   : الثانيه  القناة 
مؤخرة  في  ويقع   ) )الرافع  يسمى  الذي  املتحرك  السطح 

الطائره ..
حني تقوم بتحريك عصا التحكم الى األمام يتجه  سطح 
الرافع الى األسفل مما ينتج عنه نزول مقدمة الطائره والتالي 

تتجه الطائره الى األسفل )هبوط( والعكس صحيح .
القناة الثالثه : زيادة السرعه او تبطئتها  ويسمى متحكم 
..وهنا عملية التحريك  في  هذه القناة ال يكون  السرعه 
متحرك   بسطح  الباقني  اخوته  مثل  موصول  الدفع  ذراع 
في  املوجود  )الكاربوريتر(  السرعه   بخانق  موصول  ولكنه 
يغلقه  او  احملرك   سرعة  فتزيد  اخلانق  يفتح  بحيث  احملرك 

فتقل سرعة احملرك ..
ذلك عن  ويتم  الطائره  اجتاه مقدمة  تغيير  الرابعة:  القناة 
الطائره  مؤخرة  في  العامودي  املتحرك  السطح  طريق 

ويسمى )الدفه(  
وهذا السطح وظيفته األساسيه هي تغيير اجتاه الطائره 
بدون التغييرفي وضع اجلناح اي مبعنى اصح بدون التفاف 

في اجلناح او تغيير في وضعيته . 
الى  الدفه  تتجه  اليمني  الى  التحكم  عصا  حتريك  فعند 
اليمني  الى  الطائره  مقدمة  اجتاه  تغير  منتجة  اليمني 

.والعكس صحيح  .

التحكم  عصا  حتريك  في  تتلخص  ببساطه  هي  واألوامر 
لهذه  خاص  تردد  عنها  ينتج  والتي  الرميوت  على  املوجوده 
 . األمر  لتنفيذ  املستقبل  الى  ترسل  بدورها  والتي  احلركه 
املرسل  وجهاز   . اهلل  شاء  ان  بالتفصيل  ذلك  وسنشرح 
ايضاً له انواع ومواصفات مختلفه ومتعدده .وسنركز هنا 
والقنوات   . قنوات   )4( ذو  املبسط   القياسي  النوع  على 
التردد  لها قسم من  او حركه   لكل وظيفه  ان  تعني  هنا 
املوجات الهوائيه مخصص لها ومبرمج سلفاً من املصنع 

وهي كالتالي :
القناة األولى  = لأللتفاف ميني ويسار
القناة الثانيه   = لألرتفاع والهبوط 

القناة الثالثه   = لزيادة وتقليل السرعة
القناه الرابعه = لتغيير اجتاه املقدمه ميني ويسار

3- جهاز استقبال )ريسيفر(:
جهاز  من  األشارات  استقبال  عن  املسؤول  اجلهاز  وهو   
ويعطي  األشاره يحللها  وبعد استقبال  )الرميوت(  األرسال 
ايضاً  ..وهو  بالتنفيذ  الطائره  من  اخملتص  اجلزء  الى  األمر 
الطاقة  ويستمد  املرسل.  ترتيب  بنفس  متعدده  قنوات  ذو 

الالزمه لتشغيله من بطارية يعاد شحنها .  
4- السيرفو:

املستقبل  من  القادمه  األشاره  يحول  الذي  اجلهاز  وهو   
يربط السيرفو   ذراع   به   الى حركه ميكانيكية  ومتصل 

بالسطح املتحرك  .  
5- محرك :

 وهو القلب النابض للطائره والقوة احملركه للطائره . وهناك 
السائل  بالوقود  تعمل  محركات  األول  النوع  منها  نوعان 
متعدده  مقاسات  وهي  استخداماً  واألكثر  األشهر  وهي 
الثاني  والنوع   . الكلي  ووزنها  الطائره  على حسب حجم 
انواع  وهي   ) الكهربائي  )املوتور  او  الكهرباء  محركات  هو 
سهلة األستخدام ولكنها عالية التكلفه . وفي الشكل 

)5( النوع الذي يعمل بالوقود السائل وهو األكثر انتشاراً.
 6- املروحه :

الطبيعي  املولد   وهي ال شك مهمه جدا ألي طائرة فهي 
للسرعه . عن طريق حتريك الهواء حول الطائره .وتثبت في 

احملرك .
ويتم تركيب هذه األجهزه في الطائره ماعدا جهاز املرسل

األسطح املتحركه ووظائفها:
عدة  في  بطائرته  يتحرك  ان  يريد  طيار  اي  ان  املعلوم  من 
وتارة  بالطائره  يرتفع  ان  يريد  فتارة  رغبته  حسب  اجتاهات 
األسطح  وجدت  ولهذا   . وهكذا  يسار  او  ميني  او  العكس 
ذلك  عن  ينتج  معني  اجتاه  في  حتركها  فعند  املتحركه.  
احتكاك مباشر مع الهواء مما يدفع بالطائره الى تغير في 
املتحركه  انواع األسطح  وتعرف على  .  شاهد  وضعيتها 

في  جسم الطائره  . والحظ تأثيرها على الطائره .
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رموز الدول املستخدمة يف املطارات
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ألفاظ األحرف الالتينية يف املطارات 
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