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«الرؤية املستقبلية للهيئة
العامة للطريان املدين»
أ .سليمان الحمدان
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين

أمامن��ا اليوم خطة عمل جديدة متكاملة متثل
بالنس��بة لن��ا "الرؤية املس��تقبلية للهيئ��ة العامة
للطريان املدين" .رؤية ترافقها هوية جديدة ستميز
الهيئة للمرحلة التالية.
إن الهيئة العامة للطريان املدين متيض بخطوات
واثقة نح��و تحقيق أهدافها واإلس��هام يف تحقيق
الرؤي��ة االقتصادي��ة للمملكة انطالق��اً من حرص
والة األم��ر ع�لى دعم هذا القط��اع الحيوي الذي
يساهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية لالرتقاء
بالخدم��ات املقدمة للمواطنني واملقيمني عىل حد
س��واء ،باإلضافة إىل تعزيز وتطوير الخدمات من
خالل فتح املش��اركة أمام القط��اع الخاص ليقوم
بدوره كرشيك اس�تراتيجي هام خالل الس��نوات
املقبلة.
ونح��ن يف الهيئ��ة نعم��ل انطالقاً م��ن رؤية
متكاملة من أجل تحقيق أجواء آمنة وتطبيق أدق
معايري الس�لامة العاملية ،وبن��اء منظومة مطارات
حديث��ه بخدمات عرصية متقدم��ة ،مبا ميكننا من
تعزيز مكان��ة اململكة العربية الس��عودية كدولة
مؤثرة يف صناعة الطريان املدين ،واإلس��هام بفاعلية
يف تحقيق النمو واالستدامة االقتصادية لبالدنا.
وقد وضعت الهيئة خطة اسرتاتيجية متكاملة

للنقل الجوي تهدف إىل:
• تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي.
• تشجيع االستثامر يف جميع قطاعات الطريان.
• زي��ادة الرح�لات الداخلي��ة لتغطي��ة الطلب
املتزايد.
• توفري خدمات متميزة للمسافرين.
• زيادة اإليرادات وخفض نفقات التشغيل.
لقد متكنت الهيئة عىل مدى السنوات املاضية
وبحمد الله -من تحقيق إنجازات كبرية ،وأطلقتالعديد من الربامج واملبادرات االسرتاتيجية .ومتيض
حرك��ة التطوير بخطى ثابتة نحو تحقيق األهداف
املرجوة ،حيث اكتملت اآلن العديد من املشاريع،
وهناك مشاريع ال تزال تحت التنفيذ وأخرى سيتم
تنفيذها مستقب ًال بإذن الله.
إن الهيئة تويل كافة أوجه نشاطها اهتامماً فائقاً،
ويش��مل ذلك التوجه نحو اسرتاتيجية الخصخصة،
وتعزيز معايري وإجراءات الس�لامة والنقل الجوي،
واالهتامم بتطوير خدماتنا اإللكرتونية.
ويف الختام نس��أل الله الع�لي القدير أن يكلل
جهودن��ا بالنجاح وأن يس��دد خطانا مل��ا فيه خري
بالدنا الحبيبة
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نقل املقر الرئيس للهيئة العامة للطريان املدين إىل الرياض
يف جلسته التي عقدت يف الرياض يوم االثنني
 1437/3/10قرر مجلس الوزراء نقل املقر الرئيس
للهيئة العامة للطريان املدين من محافظة جدة إىل
مدينة الرياض ،عىل أن تتم عملية النقل بش��كل
تدريج��ي ومبا ال يؤثر عىل س�ير العمل ،وذلك يف
مدة ال تتجاوز سنة ونصف السنة كح ٍد أقىص .
وحول هذا القرار أوضح مساعد رئيس الهيئة
العامة للطريان املدين لالتصال املؤسيس والتسويق
األس��تاذ وائل بن محمد الرسحان بأن قرار انتقال
الهيئة إىل العاصمة الرياض ،من ش��أنه أن يخفض
نفق��ات املرصوف��ات التش��غيلية الت��ي ترصفها
الهيئ��ة ع�لى االنتداب��ات ،نافيا أن يك��ون هناك
اتج��اه لالس��تغناء عن عدد م��ن املوظفني نتيجة
االنتق��ال .وقال الرسحان إن صدور موافق��ة مجلس الوزراء عىل نقل
املقر الرئيس إىل الرياض مع بقاء مقر جدة كفرع للهيئة ،يأيت أس��وة
بالدوائ��ر الحكومية األخرى ،الفتا إىل أن م��دة االنتقال ،التي تبلغ 18

ش��هرا ،ستهيئ بيئة سلس��ة لالنتقال إىل العاصمة دون تأثري عىل سري
العمل واملوظفني ،وفق آلية متدرجة س��تعمل عليها الهيئة .وأضاف:
فرع جدة سيكون بشكل جزيئ لبعض القطاعات ،خاصة يف ظل وجود
انتدابات لبعض املوظفني ،س��واء م��ن أهل الرياض للعمل يف جدة أو
العكس ،وذلك وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل.

األمري خالد الفيصل يتفقد
مرشوع مطار امللك عبدالعزيز
الجديد

مطار امللك خالد
يحتفل مبرور  33عاماً
عىل افتتاحه

تفقد س��مو األمري خالد الفيصل مستش��ار خادم الحرم�ين الرشيفني أمري
منطقة مكة املكرمة ،يوم 1437/2/18هـ مرشوع مطار امللك عبدالعزيز الجديد،
رافقه سمو األمري مشعل بن ماجد محافظ جدة ،وعدد من املسؤولني يف هيئة
الطريان امل��دين ،واملقاول املنفذ للمرشوع ،ووصف س��موه املرشوع بـ"الضخم
والعاملي" ،الفتاً إىل أنه س��يكون عالمة فارقة يف محافظة جدة ،ومظهراً حضارياً
كبرياً جداً لكل زائر وكل معتمر وكل حاج يصل إىل جدة ،مش�يراً إىل أن العمل
س��ينتهي يف املرشوع أواخر 2016م  ،فيام سيتم العمل يف التشغيل "التجريبي"
واس��تقبال الرحالت يف الربع األخري من العام 2017م ،بحيث يس��تقبل املطار
جميع الرحالت الدولية ،ليستوعب أكرث من  30مليون مسافر أو أكرث.
ولفت س��موه النظر إىل أن املطار الجديد س��يكون مفخرة لس��كان جدة
ولألجي��ال القادمة بصفة خاصة ،وأبناء اململك��ة بصفة عامة ،كون جدة امليناء
البحري والجوي ملكة املكرمة.

احتفل��ت إدارة مطار املل��ك خالد ال��دويل بالرياض،
صباح ي��وم 1437/2/13هـ ،مب��رور  33عاماً عىل افتتاحه.
وكان مدير املطار يوسف العبدان قد وجه الدعوة ملسؤويل
اإلدارات الحكومية والخطوط الس��عودية ومنسويب إدارة
املطار للمشاركة يف االحتفالية الخاصة بهذه املناسبة.
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انطالق أعامل الجمعية العمومية لالتحاد العريب
للنقل الجوي
برعاية سمو األمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني الرشيفني
أمري منطقة مكة املكرمة ،وحضور معايل األس��تاذ س��ليامن الحمدان
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة
للخطوط الجوية العربية السعودية ،والدكتور محمد التويجري األمني
العام املس��اعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية ،واملهندس
صال��ح الج��ارس املدير الع��ام للخطوط الس��عودية رئي��س الجمعية
العامة لالتحاد العريب للنقل الجوي ،والس��يد "توين تايلر" املدير العام
لالتح��اد الدويل للنق��ل الجوي  ،IATAوالرؤس��اء التنفيذيني لرشكات
الط�يران العربي��ة ورشكاء االتحاد انطلقت مبدينة جدة مس��اء األحد
1437/2/17ه��ـ فعالي��ات الجمعية العمومية لالتح��اد العريب للنقل
الجوي  AACOيف دورتها الثامنة واألربعني والتي تتزامن مع احتفال
االتحاد مبرور خمسني عاماً عىل تأسيسه بقرار من مجلس وزراء النقل
واملواصالت بجامعة الدول العربية عام 1965م.
وألق��ى املهندس صالح الجارس املدير العام للخطوط الس��عودية
ورئي��س الجمعية ،كلم ًة ،ق��ال فيها" :لقد قام االتح��اد العريب للنقل
الجوي ُمنذ تأسيس��ه قبل  50عاماً بدور حيوي يف تعزيز التعاون بني
رشكات الطريان العربية وخدم��ة مصالحها ،وكان االتحاد  -وال يزال -
مُيثل االطار االس�تراتيجي الذي يجمع ويوح��د جهود رشكات الطريان
العربية ملواجهة التحديات الرسيعة واملتالحقة يف صناعة النقل الجوي
مؤكداً مكانته املتميزة بني املنظامت الدولية املامثلة يف أنحاء العامل".
وتح��دث الجارس ع��ن برنام��ج التح��ول والخطة االس�تراتيجية
للس��نوات الخمس القادمة والتي ته��دف إىل ُمضاعفة عدد طائرات
أسطول الس��عودية مبا يخدم متطلباتها التشغيلية والتسويقية ويعزز
م��ن مكانتها بني رشكات الطريان العاملي��ة إىل جانب االرتقاء مبنظومة
الخدمات األرضية والجوية ،والتوس��ع يف برام��ج التدريب واالبتعاث
لتوفري الكوادر البرشية املؤهلة.

متغريات متسارعة

ومن جانبه ،ألقى الدكتور محمد التويجري كلم ًة أكد فيها أهمية
هذا التجمع للمختصني واملهتمني بشؤون النقل العريب الذي يعد أحد
روافد العمل العريب املش�ترك ،متناوالً املتغ�يرات والتطورات العاملية
املتس��ارعة يف صناعة النقل الجوي وهو ما يس��تدعي بذل املزيد من
الجهود ودفع أطر التعاون والتنسيق إىل مجاالت أكرث رحابة واتساعاً.
عق��ب ذل��ك ،ألقى األم�ين العام لالتح��اد العريب للنق��ل الجوي

عبدالوهاب تفاحة كلم ًة نوه خالله��ا بتميز هذه الدورة بتزامنها مع
مرور س��بعني عاماً عىل تأسيس الخطوط السعودية .وأشار تفاحة إىل
ات عدة وزاد من 3
أن عدد املس��افرين يف العامل العريب تضاعف م��ر ٍ
ماليني مس��افر عام 1965م إىل  185مليون مس��افر عام 2015م ،ومن
 13رشك��ة طريان متلك  86طائرة عام 1965م إىل  31رشكة طريان متلك
 1.200طائ��رة ،ومن مطارات عربية تعاملت مع ثالثة ماليني مس��افر
ع��ام 1965م إىل مطارات محوري��ة عربية عاملي��ة تعاملت مع 325
مليون مسافر عام 2015م.

مواكبة كل جديد

فيام ألقى معايل األستاذ س��ليامن الحمدان كلمة أكد فيها حرص
اململكة عىل مواكبة كل جديد يف صناعة النقل الجوي مبا يتواكب مع
ما تشهده اململكة من تنمية شاملة يف كافة املجاالت ،مشرياً إىل برنامج
تطوير شامل للمطارات الدولية واإلقليمية والداخلية يف اململكة ،فقد
تم عىل س��بيل املثال إنجاز مطار املل��ك محمد بن عبدالعزيز الدويل
الجدي��د باملدينة املنورة بهدف تش��غيل الرحالت الدولية املبارشة إىل
طيبة الطيبة وخدمة  8ماليني مسافر من الحجاج واملعتمرين والزوار
يف مرحلته األوىل مع زيادة متوقعة إىل  18مليون مس��افر يف املرحلة
الثانية.
هذه الجهود املتواصلة س��وف ُتتوج قريباً بإذن الله ،باس��تكامل
املرحل��ة األوىل ملطار امللك عبدالعزيز ال��دويل الجديد ،بوابة الحرمني
الرشيفني ،ال��ذي ُيعد واحداً من أكرب املط��ارات املحورية يف املنطقة
ويهدف إىل خدمة  30مليون مسافر يف مرحلته األوىل.
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يف مؤمتر صحفي لرئيس الهيئة العامة للطريان املدين

معاليه يكشف عن الهوية الجديدة للهيئة ويدشن
شعارها الجديد
عقد مع��ايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ،األس��تاذ س��ليامن
الحم��دان يوم الثالث��اء 1437/3/25هـ املوافق  5يناي��ر 2016م ،مؤمتراً
صحفياً تحت عنوان (الرؤية املس��تقبلية للهيئة العامة للطريان املدين)،
وذلك يف الصال��ة رقم  5مبطار امللك خالد الدويل بالرياض ،بحضور كبار
مسئويل الهيئة وممثيل وسائل اإلعالم.
وش��ارك يف املؤمت��ر معايل الدكت��ور فيصل الصقري مستش��ار رئيس
الهيئ��ة رئيس مجلس مدي��ري رشكة الطريان املدين الس��عودي القابضة،
ومس��اعد الرئيس للس�لامة واألمن والنقل الجوي الكاب�تن عبدالحكيم
البدر ،ومساعد الرئيس للمطارات املهندس طارق العبدالجبار ،ومساعد
الرئيس للمش��اريع املهن��دس محمد عاب��د ،ورئيس تقني��ة املعلومات
املهندس س��ليامن البسام ،ومساعد الرئيس لالتصال املؤسيس والتسويق
األستاذ وائل الرسحان.

الهوية الجديدة للهيئة

وكش��ف معايل األس��تاذ س��ليامن الحمدان خالل املؤمتر عن الهوية
الجديدة التي س��تميز الهيئة خالل املرحلة املقبلة ،واإلنجازات واملشاريع
واملب��ادرات الجديدة للهيئة لالنطالق نحو تحقيق أهدافها واإلس��هام يف
تحقيق الرؤية االقتصادية للمملكة ،انطالقاً من حرص والة األمر عىل دعم
هذا القطاع الحيوي الذي يس��اهم يف التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية،
واالرتقاء بالخدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني عىل حد سواء ،باإلضافة
إىل تعزيز وتطوير الخدمات من خالل فتح املش��اركة أمام القطاع الخاص
ليقوم بدوره كرشيك اسرتاتيجي يف السنوات املقبلة.

تدشني شعار الهيئة الجديد

وأثن��اء املؤمت��ر دش��ن معاليه الش��عار الجدي��د للهيئة ال��ذي يرتجم
الطموحات التي تس��عى إىل تحقيقها ،إلحداث نقلة نوعية يف صناعة النقل
الج��وي يف اململكة ،كام تم اس��تعراض تاريخ وإنج��ازات الطريان املدين يف
اململكة ،من خالل عرض مريئ تضمن رؤية الهيئة وشعارها الجديد.

الخطة االسرتاتيجية

وأشار معايل رئيس الهيئة إىل الخطة االسرتاتيجية لقطاع النقل الجوي
يف اململكة ،وبني أنها ترتكز عىل خمسة محاور:
 .1تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي.
 .2تشجيع االستثامر يف قطاع الطريان املدين.
 .3زيادة معدل الرحالت الداخلية لتلبية الطلب املتزايد عليها.
 .4توفري خدمات متميزة للمسافرين.
 .5زيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل.
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مشاريع الخصخصة

من جانبه ،تحدث الدكتور فيصل الصقري عن اسرتاتيجية الخصخصة
يف الهيئة مش�يراً إىل أنها تس��تهدف تحويل جميع املط��ارات يف اململكة،
وبع��ض قطاعاتها ،إىل رشكات مملوكة بالكامل للهيئة ،وأضاف أن الهدف
من برنامج التخصيص هو تحسني مستوى الخدمات املقدمة للمسافرين
وتحويل القطاعات املستهدفة بالتخصيص إىل مراكز ربحية للدولة تغطي
تكاليفها وتكون مصدر دخل للدولة.
وأش��ار إىل أنه سيتم استيعاب جميع موظفي القطاعات يف الرشكات
املخصصة ،مبيناً أن ذلك س��ينعكس إيجاباً عىل عجلة النمو نتيجة للعمل
عىل أس��س تجارية مام س��يتطلب توظيف أع��داد إضافية من املوظفني
ويوفر فرصاً مناسبة للشباب السعودي املؤهل.
واوض��ح أن اآللي��ة التي تتبعه��ا الهيئة للخصخص��ة متت من خالل
العمل عىل إنشاء رشكة قابضة مملوكة للهيئة باسم (رشكة الطريان املدين
الس��عودي القابض��ة( بحيث تق��وم الرشكة بتملك الوح��دات املخصصة
واإلرشاف عليها وتحقيق التكامل بينها مبا يضمن خفض النفقات وتعظيم
اإليرادات وتحس�ين الخدمات م��ع املحافظة عىل كافة معايري الس�لامة
واألمن وأنظمة الطريان املدين.

العدد  - 92يناير - 2016 ،ربيع األول 1437
واس��تعرض معاليه خالل حديثه الجدول الزمني للخصخصة ،موضحاً
أن مطار امللك خالد الدويل س��تتم خصخصته يف الربع األول من 2016م،
يف حني س��تتم خصخص��ة قطاع املالحة الجوية يف الرب��ع الثاين من العام
الجاري ،وقطاع تقنية املعلومات يف الربع الثالث من العام نفسه ،ومطار
املل��ك عبدالعزيز ال��دويل يف الربع الثاين من ع��ام 2017م ،ومطار امللك
فهد الدويل يف الربع الثالث من 2017م .أما مجموعة املطارات اإلقليمية
والداخلية فس��تتم خصخصتها عىل ش��كل مجموعات خ�لال الفرتة من
 2018إىل 2020م.

السالمة واألمن والنقل الجوي

من جانبه اس��تعرض الكابنت عبدالحكيم البدر املش��اريع واملبادرات
املقبلة املتعلقة بقطاع الس�لامة واألم��ن والنقل الجوي وذلك عىل النحو
التايل:
 .1م�شروع برنامج عبور :وه��و الربط اإللكرتوين ب�ين الهيئة والجهات
املعني��ة األخرى يف الدولة ألمتمة إصدار تصاري��ح الطريان للطائرات
العابرة ألجواء اململكة أو التي تهبط يف مطاراتها .ويجري العمل عىل
اختبار الربنامج استعداداً لالنطالق.
 .2مرشوع اللوائح واألنظمة االقتصادية للنقل الجوي باململكة ،وقد تم
الرفع ملجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها.
 .3م�شروع اللوائح واألنظم��ة التي تخص الطريان م��ن الناحية الفنية،
وسيتم بدء التطبيق يف الربع األول من عام .2016
 .4م�شروع "وطن��ي" للمطارات املحوري��ة ،إذ تم اختي��ار مطار حائل
كأول مطار محوري يخدم منطقة ش�مال اململكة ،وقد تم الرتخيص
لرشكة نسام للطريان االقتصادي التي تقوم حالياً باستكامل إجراءات
الرتخيص الفني لينتهي يف نهاية الربع األول من عام .2016
 .5مرشوع أمتمة جميع عمليات القطاع ،حيث تم البدء بتجربة النظام
داخلياً وس��يتم ربط��ه ببوابة الهيئ��ة عىل اإلنرتنت حتى يس��تطيع
املس��تفيدون من طيارين ومهندسني ورشكات طريان من إنهاء جميع
إجراءاتهم عن طريق البوابة اإللكرتونية للهيئة.
 .6مرشوع ترخيص رشكة خدم��ات مناولة أرضية ثانية للعمل مبطارات
اململكة كثاين مقدم خدمة ،حيث تم الرتخيص لرشكة س��ويس بورت
الس��ويرسية ،ومن املتوقع أن تبدأ يف العمل يف نهاية الربع األول من
عام 2016م.
وحول املشاريع الجديدة واملستقبلية أوضح الكابنت البدر أنه يجري
العمل عىل دراسة ملطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع ،والعمل
عىل م�شروع وطني املرحلة الثاني��ة العتامد مطار مح��وري يف املنطقة
الجنوبية إىل جانب العمل عىل اس��تقطاب رشكة عاملية لتنسيق الخانات
الزمنية يف املطارات التي تشهد كثافة يف الحركة الجوية ،وبرنامج السالمة
الوطني ( ،)SSPوبرامج توعي��ة لتطبيق اللوائح االقتصادية للنقل الجوي،
واس��تكامل تحرير س��وق النقل الجوي والرتخيص ل�شركات يف مجاالت
مختلف��ة للقضاء عىل احتكار الخدمات مثل التموين ،الش��حن ،القاعدة
الثابتة ،الطريان الخاص.

مشاريع إنشاء وتطوير املطارات

من جانبه ،استعرض املهندس طارق العبدالجبار املبادرات واملشاريع
التي يضطلع قطاع املطارات بتنفيذها يف الوقت الراهن ومن أهمها:
 .1مرشوع مط��ار امللك عبدالعزيز الدويل الجدي��د الذي يجري العمل
عىل قدم وس��اق إلنجاز مرحلته األوىل والتي مبوجبها ستصبح طاقة
املطار االستيعابية  30مليون مسافر.
 .2مرشوع تطوير مط��ار امللك خالد الدويل بالري��اض (املرحلة األوىل)
والذي سريفع طاقته االستيعابية إىل  35.5مليون مسافر سنوياً ،أي 3
أضعاف الطاقة الحالية.
 .3مرشوع قرية الشحن التي تنفذ يف مطار امللك فهد الدويل.
 .4مرشوع تطوير مطار أبها الذي س�يرفع طاق��ة املطار إىل ( )5ماليني
مسافر سنوياً.
 .5م�شروع مطار امللك عبدالله الجديد يف ج��ازان بطاقة ( )3.6مليون
مسافر.
 .6م�شروع تطوير مطار األمري نايف بن عبدالعزيز بالقصيم بطاقة ()3
ماليني مسافر.
 .7مرشوع تطوير مطار عرعر بطاقة مليون مسافر سنوياً.

مشاريع تقنية املعلومات

واس��تعرض رئيس تقنية املعلومات املهندس سليامن البسام مشاريع
قط��اع تقنية املعلوم��ات يف الهيئة مث��ل األنظمة الش��املة للمعلومات
واالتص��ال امل��ريئ ،ونظ��ام الدليل الجغ��رايف للمطارات ،ونظ��ام عالقات
العمالء ،وشبكة الالسليك للمطارات يف اململكة لتفعيل املطارات الذكية.
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األخبار

افتتاح مؤمتر الطريان الخاص األول ..ومطار حائل محورياً
لخدمة شامل اململكة
رعى س��مو األمري س��عود بن عبداملحس��ن أمري منطقة حائل رئيس
الهيئة العليا لتطوير املنطقة يوم  1437/2/12مؤمتر الطريان الخاص األول
بحضور معايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين األستاذ سليامن الحمدان،
وعدد من املس��ؤولني يف املنطقة ،ورجال األعامل ،وعدد من املختصني يف
قطاع الط�يران الخاص يف اململكة والعامل .وأوض��ح أمري منطقة حائل أن
اختيار مطار حائل ليكون مطاراً محورياً لخدمة مطارات ش�مال اململكة
دلي��ل عىل ما تتمتع ب��ه املنطقة من موقع اس�تراتيجي ومميزات مهمة
لتكون منطلق الطريان وبوابتها الشاملية إىل املطارات الدولية واإلقليمية،
منوهاً بالنهضة الكبرية التي تشهدها املنطقة بدعم من القيادة الرشيدة،
وتوافر البنية التحتية املناس��بة التي تضم��ن إطالق مرشوع وطني لربط
أنحاء اململكة جوياً.
وألق��ى معايل رئيس الهيئة س��ليامن الحمدان كلم��ة أوضح فيها أن
اململكة ش��هدت تط��وراً وازدهاراً يف صناعة النقل الج��وي ،ومنواً كبرياً يف
حجم االستثامرات يف مجال الطريان املدين عىل مدى السنوات املاضية مام
انعك��س عىل مكانتها يف صناعة الطريان املدين الدويل واإلقليمي ،مش�يراً
إىل أن مطار حائل املحوري س��يكون الخطوة األوىل ضمن مرشوع وطني
للمط��ارات املحورية الذي تنفذه الهيئة العامة للطريان املدين بتوجيهات
من خادم الحرمني الرشيفني.
وقال :إن امل�شروع يقوم عىل فكرة اس��تخدام مطار محوري قريب
كبوابة لكل منطقة لتس��هيل س��فر املواطن واملقيم بني املدن السعودية
وال��دول املجاورة من خ�لال املطارات املحورية ،وعدم االعتامد بش��كل
رئي��س عىل املطارات الدولية أو الرئيس��ة إىل جان��ب العمل عىل تطوير
مفه��وم النقل الجوي ليتي��ح للمواطن والزائر واملقي��م خيارات عدة يف
تنقالته ،الفتاً إىل أنه من املتوقع أن يتم تنفيذ مطار حائل املحوري األول
يف اململكة للمنطقة الشاملية بنهاية الربع األول من العام امليالدي القادم.

رخصة طريان لرشكات وطنية

ومن ناحي��ة أخرى ،أعلن رئي��س الهيئة تزامناً م��ع فعاليات املؤمتر

عن منح رشكة نس�ما الس��عودية للطريان رخصة مش��غل وطني واختيار
مطار حائل مركزاً رئيساً ألعامل الرشكة ،والتي ستعمل عىل تنفيذ مرشوع
(وطني) لربط مناطق اململكة انطالقاً من مطار حائل.
من جانبه ،أكد فيصل الرتيك ،الرئيس التنفيذي لرشكة نس�ما للطريان،
أن الرتخيص لنسام يأيت نظراً الرتفاع الطلب املحيل للرحالت بشكل كبري،
مبيناً أن موعد االنطالق متوقع ما بني الربع األول والثاين من العام املقبل.
وأوضح الرتيك ،أن نس�ما ستش��غل  6طائرات يف هذا املرشوع ،تربط
مدن شامل اململكة ببعضها وباملطارات اإلقليمية ،مروراً باملطار املحوري
(مط��ار حائل) ،وأن عدد املس��ارات س��يبلغ  ،12وكل خط س�ير تخدمه
رحلتان إىل أربع يومياً .وأش��ار الرتيك إىل أن ع��دد الوظائف املتاحة التي
س��تعلن عنها نس�ما خالل الفرتة املقبلة لصالح التش��غيل املحيل يقارب
 400وظيفة ،مخصصة للس��عوديني ،عدا الوظائف النسائية ،والطيارين،
حيث س��تعمل الرشكة عىل عقد برامج تدريب للشباب السعودي متهيداً
النخراطهم يف الوظائف التي سيتم طرحها قريباً.

كاونرتات جديدة للجوازات مبطار امللك عبد العزيز

تفق��د املدير العام للجوازات اللواء س��ليامن اليحيى مرشوع تطوير
كاونرتات جوازات مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة يوم 2015/11/19
يرافق��ه مدير ج��وازات مطار املل��ك خالد الدويل امل�شرف عىل مرشوع
تطوير مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة العميد خالد املقبل .واستمع
الل��واء اليحيى لرشح مفصل عن الكاونرتات وتجهيزاتها ونس��بة توزيعها
10

عىل كافة الصاالت حيث بلغ عددها ( )100كاونرت تعمل بكافة طاقاتها.
ك�ما قام الل��واء اليحيى بجول��ة تفقدي��ة لصالة املرحل�ين والصالة
الش�مالية ومبنى املطار الجديد لإلرشاف عىل األعامل اإلنشائية الجديدة
بص��االت الجوازات .وأكد ع�لى أهمية تقديم الخدمات للمس��افرين مبا
يضمن انسيابية العمل ودقة إنهاء اإلجراءات.

األخبار

بحث األداء التشغييل املايل وبرنامج التحول

الحمدان ترأس اجتامع مجلس إدارة الخطوط السعودية
ترأس معايل األستاذ سليامن بن عبدالله الحمدان رئيس الهيئة العامة
للط�يران املدين رئيس مجلس إدارة املؤسس��ة العام��ة للخطوط الجوية
العربية الس��عودية يوم الثالثاء  1437/3/4اجتامع مجلس إدارة املؤسسة
العامة للخطوط الس��عودية ،يف قاعة االجتامعات الرئيس��ة مببنى اإلدارة
العامة للخطوط السعودية مبدينة جدة ،بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
وخ�لال االجتامع اس��تعرض املدير العام للمؤسس��ة املهندس صالح
الجارس توصيات االجتامع الس��ابق وتقارير اللج��ان املنبثقة من مجلس
إدارة املؤسس��ة مقدماً عرضاً مرئياً تضمن األداء التش��غييل واألداء املايل
للمؤسس��ة خ�لال الربع الثالث من ع��ام 2015م ،الذي يش�ير إىل بلوغ
املس��افرين  7ماليني و 14ألف مسافر بزيادة  %7مقارنة بنفس الفرتة من
عام 2014م ،كام بلغ عدد الرحالت الداخلية والدولية  50ألفاً و 434رحلة
بزيادة  1974رحلة مقارنة بنفس الفرتة من عام 2014م.
عرض مريئ عن املشاريع التي بدأ العمل
وجرى خالل االجتامع تقديم ٍ
بها يف برنامج "التحول" باملؤسس��ة .بعد ذلك قدم الجارس عرضاً مرئياً عن
خطة املؤسس��ة لتحديث األسطول عرب االس��تحواذ عىل طائرات إضافية
خالل األعوام القادمة لتلبية الطلب املتزايد عىل السفر الداخيل وتشغيل
رحالت ملحطات دولية جديدة وتحس�ين الخدمات املقدمة للمس��افرين

ورفع أداء املوظفني يف كافة مواقع الخدمة .
وقال الجارس إنه تم استالم طائرتني جديدتني من طراز  B 777ليبلغ
عدد الطائرات الجديدة التي اس��تلمتها املؤسسة حتى تاريخه  81طائرة
من أصل  90طائرة تم التعاقد عىل رشائها واس��تئجارها ،كام متت اإلشارة
خالل العرض املريئ اىل إبرام املؤسس��ة خالل عام 2015م اتفاقية جديدة
تستحوذ مبوجبها عىل  50طائرة سيتم تخصيصها للتشغيل الداخيل ليبلغ
اإلجاميل  140طائرة.

تجديد عضوية أعضاء مجلس مديري رشكة الطريان املدين السعودي
أصدر معايل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين األستاذ
سليامن الحمدان قراراً يقيض بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري رشكة
الط�يران املدين الس��عودي القابضة اعتباراً م��ن 2016/1/1م وملدة ثالث
سنوات.
وتضم��ن القرار اس��تمرار مع��ايل الدكتور /فيصل الصقري يف رئاس��ة
مجل��س مديري الرشك��ة ،وكذلك عضوي��ة كل من األس��تاذ /عبدالعزيز
العنق��ري واملهندس محمد الس��املي واملهندس صالح الجارس واألس��تاذ
محمد الرسحان.
و ُتع��د رشكة الطريان املدين الس��عودي القابضة اململوكة للهيئة وفق
املرسوم املليك الكريم رقم (م )78/وتاريخ 1429/11/20هـ املالك لجميع
الوحدات االسرتاتيجية املس��تهدفة بالخصخصة يف الهيئة العامة للطريان
امل��دين ،وذلك وفق برنامج الخصخصة الذي أعدت��ه الهيئة لرفع الكفاءة
التش��غيلية وتحقيق التكامل بني هذه الوحدات االسرتاتيجية ،عالوة عىل
تحقيق االس��تقاللية املالية الالزمة لكل منها ،ويشمل برنامج الخصخصة
الوحدات االسرتاتيجية التالية:
 .1مطار امللك خالد الدويل الذي س��تتم خصخصته تحت مسمى "رشكة
مطارات الرياض" خالل الربع األول من العام 2016م .
 .2قط��اع املالحة الجوية الذي س��تتم خصخصته تحت مس��مى "رشكة
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خدمات املالحة الجوية" خالل الربع الثاين من العام 2016م .
 .3قطاع تقنية املعلومات الذي ستتم خصخصته تحت مسمى "الرشكة
الس��عودية لنظم معلومات الطريان" خالل الرب��ع الثالث من العام
2016م .
وتتضم��ن اس�تراتيجية رشك��ة الط�يران امل��دين الس��عودي القابضة
خصخص��ة باقي الوح��دات االس�تراتيجية يف املط��ارات الدولية األخرى،
وكذلك مجموعات املطارات االقليمية والداخلية تباعاً ،وفق برنامج زمني
عىل مدى السنوات الخمس القادمة (2020-2016م).
ومن املتوق��ع أن يحقق برنامج التح��ول والخصخصة الذي أطلقته
الهيئة تحس�ين الخدم��ات ،وتطوير األداء يف منظوم��ة املطارات كنتيجة
النتقاله��ا للعمل وفق أس��س تجارية ومعايري تنافس��ية ،وكذلك تحقيق
اس��تقاللية املطارات مالياً ،مام يس��هم يف رفد االقتصاد الوطني من خالل
الفائض املايل الذي ستوفره املطارات بعد تغطية تكاليفها.
وتعقيباً عىل هذا القرار قال األس��تاذ سليامن الحمدان إن خصخصة
املطارات هي األسلوب األمثل الذي أثبت نجاحه يف الدول املتقدمة لرفع
مس��توى الخدمات ،وتحقيق االس��تقاللية املالية ،ولذلك فإننا نعمل عىل
خصخص��ة القطاعات وتحويلها إىل رشكات مس��تقلة ،تعمل وفق معايري
تنافسية.
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اختتام فعاليات مؤمتر ومعرض السعودية للطريان 2015
اختتم��ت ي��وم الثالث��اء  2015/12/15فعالي��ات مؤمت��ر ومع��رض
السعودية للطريان  2015يف نسخته األوىل ،والذي أقيم ملدة  3أيام بفندق
جدة هيلتون خالل الفرتة  15 – 13ديس��مرب 2015م ،وقد افتتح املعرض
نيابة عن صاحب الس��مو املليك األمري محمد بن س��لامن بن عبدالعزيز،
ويل ويل العه��د النائب الثاين لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع ،اللواء
الطيار الركن خالد الصقيل مدير إدارة تدريب القوات الجوية.
وجمع املعرض العديد من صنّاع القرار والشخصيات البارزة يف قطاع
صناع��ة الطريان املدين والعس��كري باململكة ،ع�لاوة عىل كربى الرشكات
املتخصص��ة يف صناعة الط�يران باململكة كالرشكة الس��عودية لهندس��ة
وصناعة الط�يران وهي إح��دى رشكات الخطوط الس��عودية ،وأكادميية
األمري س��لطان للط�يران ووزارة الدفاع ممثلة يف الق��وات الجوية امللكية
الس��عودية ،إضافة إىل أك�ثر من  50جهة حكومي��ة وخاصة عارضة عىل
املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل.
وخالل املعرض قامت السعودية لهندسة وصناعة الطريان باستعراض
ص��ور ملخططات وإمكاني��ات مرافق الرشكة املس��تقبلية مبدينة جدة –
ش�مال رشقي مطار امللك عبدالعزي��ز الدويل – حيث من املتوقع االنتهاء
م��ن جميع أعامل البناء والتجهيز للمرافق الجديدة للرشكة بنهاية ش��هر

ديس��مرب  ،2016والتي س��وف تكون األكرب عىل مس��توى الرشق األوسط
مبس��احة قدرها  902,000مرت مربع وس��تضم  11حظرية للطائرات ،وقد
رصح املدي��ر الع��ام للمبيعات الفنية والتس��ويق للرشك��ة املهندس عبد
املحسن عينوسة أن املرافق الجديدة تحتاج إىل  6000موظف للتشغيل،
وسريتفع هذا العدد إىل  9000موظف بحلول العام .2020

الهيئة تكشف تفاصيل الهيئة تخترب نظاماً لنقل األمتعة يف
رسوم الرحالت الدولية مطار امللك عبد العزيز الدويل
أوضحت الهيئة العامة للطريان املدين أن رسوم استخدام
مرافق املطارات للرحالت الدولية يتم استخالصها من الناقل
رسمي لها إىل أن هذه الرسوم
الجوي ،وأشارت الهيئة يف بيانٍ
ٍ
معمول بها منذ عدة سنوات بواقع  50رياال عن كل مسافر،
وم��ا جرى مؤخ��راً هو رفعها إىل  87ري��اال بزيادة قدرها 37
ري��اال فقط ال غري ،اعتبارا من  2016/1/1وأكدت الهيئة عىل
أن الرس��وم مقترصة ع�لى الرحالت الدولية فق��ط ،ولن يتم
تحصيله��ا من الرحالت الداخلية ،كام أنها اس��تبعدت ركاب
الرتانزيت العابرين مبطارات اململكة من هذه الرسوم.
وأضاف��ت الهيئ��ة يف بيانها أن هذا القرار يش��مل كافة
رشكات الط�يران الوطنية والدولية ،وق��د جاء تحديد القيمة
الجديدة بعد دراس��ات ت��أيت وفقاً ملا هو متع��ارف عليه يف
املط��ارات اإلقليمي��ة يف دول املنطقة وبقي��ة مطارات دول
العامل.

أجرت الهيئة العامة للطريان املدين يوم  1437/2/27بنجاح اختباراً لقياس فعالية
نظام نقل األمتعة يف مرشوع مطار امللك عبدالعزيز الدويل الجديد بهدف التأكد من
جاهزية النظام قبل تشغيل املطار الجديد ،وذلك بحضور مساعد الرئيس للمطارات
املهن��دس طارق العبدالجبار ،ومس��اعد الرئيس للمش��اريع املهن��دس محمد عابد،
ومساعد الرئيس لالتصال املؤسيس والتسويق األستاذ وائل الرسحان.
ويتميز نظام نقل أمتعة املس��افرين بقدرته عىل ربط جميع أمتعة املس��افرين
واملغادري��ن ورح�لات الرتانزيت مع ضامن الدقة والرسعة يف نقل وتس��ليم األمتعة
وتت��م إدارته من خالل أنظمة إلكرتوني��ة متقدمة تعمل عىل نقل األمتعة من موقع
كاونرتات املسافرين إىل الطائرة خالل  18دقيقة ،إىل جانب توفري التحكم الكامل يف
النظ��ام آلياً دون تدخل برشي ،و ُيعد حالياً من أكرب األنظمة املس��تخدمة باملطارات
العاملية لنقل األمتعة.
ويش��مل نظام نقل األمتعة سيوراً تصل أطوالها إىل  33كيلومرتاً ويوفر  62جهازاً
للمشغلني و 46جهاز مراقبة ويضم  236كاونرتاً إلنهاء إجراءات األمتعة القياسية فيام
يوفر  11كاونرتاً إلنهاء إجراءات املس��افرين لألمتعة كبرية الحجم ،مع توفري  16دائرة
سيور الستالم األمتعة و 16كاونرتاً آخر إلجراءات مسافري الرتانزيت.
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إنشاء مركز لصيانة محركات الطائرات يف جدة
أعلنت الرشكة السعودية لهندس��ة وصناعة الطريان عن إنشاء مركز
لصيانة وإصالح وتوضيب املحركات للطائرات العسكرية واملدنية .وأوضح
املدي��ر العام للمبيعات الفنية والتس��ويق للرشكة الس��عودية لهندس��ة
وصناعة الطريان املهندس عبداملحس��ن عينوس��ة أن املركز يعد األحدث
تقنياً من ناحية نوعية األجهزة املس��تخدمة من ضمن مرشوع أكرب مركز
لصيانة الطائرات يف الرشق األوس��ط ويقع يف الش�مال الرشقي من مطار
امللك عبدالعزيز الدويل بجدة.
وأشار إىل أن إجاميل استثامر الرشكة يف مركز صيانة وإصالح وتوضيب
املحركات واختبارها س��يبلغ  433مليون ريال .وأوضح عينوسة أن املركز
ُصمم عىل مس��احة  145ألف مرت مربع ،وط��ور ليقوم بتوضيب واختبار
مح��ركات الطائرات بأحدث التقنيات التي تس��تخدم ألول مرة يف الرشق
األوس��ط ،حيث هناك أجهزة تقوم باختبار محركات تصل قوتها إىل 150
أل��ف رطل ،مع العـــل��م أن أقوى محـــرك وص��ل إىل اآلن هو لطــائرة
 B 777-300وتصل قوته إىل  115ألف رطل.

ووف ًق��ا للمدير العام للمبيعات الفنية والتس��ويق للرشكة فإن املركز
يحت��وي عىل  20ورش��ة متخصصة ومجه��زة بأحدث التقني��ات لصيانة
محركات الطائرات العس��كرية واملدنية .ومن املتوقع أن يتم التشغيل يف
الربع الرابع من عام .2016

السعودية تدشن املبنى آياتا متنح الخطوط السعودية شهادة
«»Fast Travel
الجديد ألكادميية
الخدمة الجوية
دش��نت الخطوط الس��عودية ي��وم 1437/3/4
املبنى الجديد ألكادميية "السعودية" للخدمة الجوية
يف ح��ي الخالدية مبدينة ج��دة ،برعاية معايل رئيس
الهيئ��ة العامة للط�يران املدين رئي��س مجلس إدارة
املؤسسة العامة للخطوط السعودية األستاذ سليامن
الحم��دان ،وبحضور املدير العام للمؤسس��ة العامة
للخطوط السعودية املهندس صالح الجارس.
وأوضح املدير العام "للس��عودية" أن األكادميية
تؤدي دورها الحيوي يف إعداد وتأهيل أطقم الخدمة
الجوي��ة للعمل عىل طائرات األس��طول الجديد من
خ�لال برام��ج متخصصة تش��مل مختل��ف جوانب
ات متخصصة يف
الخدمة الجوية ،بجانب تنظيم دور ٍ
برامج الس�لامة والظروف الطارئ��ة والرعاية الطبية،
والربامج التي ُتس��اعد عىل تقديم الخدمة مبس��توى
تناف�سيُ ،ويعد املبن��ى الجديد واح��دًا من أحدث
املرافق الحيوية لـ"الس��عودية" ،ويقع عىل مس��احة
()2.850م ،2فيام تبلغ املساحة الكلية للمبنى املكون
من س��بعة طواب��ق ()15.000م ،2وق��د ُروعي فيه
االلتزام باملعايري القياسية للسالمة وقواعد املحافظة
عىل البيئة ،إىل جانب ترشيد استهالك الطاقة.
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حصدت الخطوط الجوية العربية السعودية شهادة " "Fast Travelمن االتحاد الدويل
للنق��ل الج��وي ( )IATAيف برنامج ترسيع إجراءات الس��فر للركاب ع�بر الخدمات اآللية
والذاتية يف املطارات ،الذي كان قد بدأت يف تنفيذه مطلع العام الجاري 2015م.
وأوضح مس��اعد املدير العام للعالقات العامة للخطوط الس��عودية عبدالرحمن الفهد
أن الحصول عىل هذه الش��هادة ُيعد جزءاً من األهداف االس�تراتيجية لربنامج التحول الذي
تش��هده املؤسسة بشكل عام والخطوط الس��عودية للنقل الجوي عىل وجه الخصوص ،من
أجل رفع كفاءة األداء وتطوير الخدمات ،وأكد الفهد أن منظومة الخدمات اإللكرتونية تجد
إقباالً واس��عاً من ضيوف "الس��عودية" عن طريق املوقع واألجهزة الذكية ،حيث يس��تطيع
الضيف إج��راء الحجوزات واختيار املقاعد والوجبات عالوة ع�لى رشاء التذاكر عن طريق
بطاقات االئتامن أو خدمة "سداد" ومن ثم إصدار بطاقات الصعود للطائرة ،كام تم مؤخراً
توفري خدمة شحن األمتعة ذاتياً عرب األجهزة املنترشة يف املطارات الرئيسة باململكة.
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مشاريع مطارات اململكة
حقائق وأرقام
إعداد :أسرة التحرير
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املهام واألهداف
يضطلع قطاع املشاريع يف الهيئة العامة للطريان املدين بالعديد من
املهام واملسئوليات ويأيت يف مقدمتها اإلرشاف عىل احتياجات الهيئة من
األرايض واملباين والتجهيزات الهندسية الالزمة ملطارات اململكة ومنشآت
الهيئة بشكل عام ،وإعداد الدراسات والخطط ملشاريع الهيئة املستقبلية
واألساليب املثىل لتنفيذها ،عالوة عىل إعداد التصاميم املعامرية للمباين
واملرافق التي تتبناها الهيئة .ويف مراحل التنفيذ يشارك القطاع يف
إعداد الرشوط واملواصفات يف العقود ومراجعة املستخلصات ،ومتابعة
تنفيذ املشاريع والتأكد من إنجازها وفقاً للجداول الزمنية واملواصفات
املعتمدة ،يأيت ذلك كله ضمن تلبية طلبات القطاعات والوحدات
املختلفة يف الهيئة.

مشاريع تطوير شبكة املطارات

مجسم لمطار الملك عبدالعزيز الجديد

لقد تم إعداد الخطط الالزمة لتطوير ش��بكة مطارات اململكة الستيعاب
الزيادة املطردة يف عدد املس��افرين ورفع مس��توى الخدمات عىل النحو
املنش��ود ،ومتث��ل تلك الخطط احتياج س��وق النقل الج��وي وخدماته يف
اململك��ة حتى عام 2040م .وعلي��ه فإن جميع مط��ارات اململكة إما تم
تطويره��ا وفق مش��اريع تم تنفيذه��ا ،أو أنها تش��هد يف الوقت الراهن
مش��اريع لتطويره��ا ،أو ُيخط��ط لتطويرها .وميكن اس��تعراض أهم تلك
املشاريع عىل النحو التايل:

أوالً :مشاريع تم إنجازها
 .1تطوير مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

ُأنج��ز بالكام��ل ،وانطوى عىل إنش��اء صالة س��فر جدي��دة رفعت طاقة
املطار االس��تيعابية من  150.000إىل  1.3مليون راكب سنوياً .وقد بلغت
مس��احتها 16.420م 2بينام بلغت مساحة الصالة القدمية 2400م .2وقد
ضم املرشوع مرافق عامة وبني��ة تحتية لكامل املطار و 16مبنى ووحدة
داخل املطار ،وطورت س��احة وقوف الطائرات لتستوعب  4طائرات طراز
 B747وإيرباص يف آن واحد.

 .2تطوير مطار نجران

حظي مطار نجران مبرشوع تطوير جذري ،ومبوجبه ارتفعت طاقة املطار
االس��تيعابية من  200,000إىل  1.4مليون راكب سنوياً .وتضمن املرشوع
إنش��اء صالة جديدة تتألف من طابقني مبس��احة 13000م 2بينام كانت
مس��احة الصالة القدمية 1500م .2وترتبط الصالة بثالثة جس��ور لصعود
الركاب للطائرات ،كام ش��مل املرشوع إنش��اء س��احة لوق��وف الطائرات
تس��توعب  6طائرات ،ومبنى للش��حن الجوي وصالة لكبار الش��خصيات
ومبنى للخدمات وبرج مراقبة ،ومواقف تستوعب  530سيارة.

 .3إنشاء مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال

ه��و مطار جدي��د بالكامل ُأنجز عىل بعد  50كم م��ن آثار مدائن صالح،
مبس��احة  13مليون م ،2ومن أهم عنارصه (مدرج بطول 3050م ،مواقف
تتس��ع لثالث طائرات ،صالة مبساحة 3700م 2تستوعب  100ألف راكب

مشروع إنشاء صالة رقم  5بمطار الملك خالد الدولي

سنوياً ،برج مراقبة بارتفاع 20م).

 .4تطوير مطار األمري عبداملحسن بن عبدالعزيز بينبع:

رف��ع طاقته االس��تيعابية إىل  3.9مليون راكب س��نوياً ،وط��ورت صاالته
لتصبح مبساحة 8000م ،2ترتبط بجرسين متحركني لنقل الركاب من وإىل
الطائرات ،فيام طورت مدارجه لتستوعب الطائرات األكرب حج ًام.

 .5تطوير مطار بيشة

ت��م تطوير املطار ورفع طاقته االس��تيعابية م��ن  200.000إىل 600.000
راكب س��نوياً .أما صالته الجديدة فبلغت مساحتها 6150م 2بينام كانت
قب��ل التطوير 2000م .2وانطوى املرشوع عىل تطوير املدرج ليس��توعب
طائرات من الحجم العريض ،مع إنشاء ممر مواز جديد وساحة طريان.

ثانياً :مشاريع جاري تنفيذها
 .1مطار امللك عبدالعزيز الدويل الجديد (املرحلة األوىل)

يج��ري العمل يف املرشوع عىل قدم وس��اق ،ووظ��ف لتنفيذه نحو 110
رشكات ،جن��دت له نحو  26000عامل ومهندس ،و ُيس��تخدم يف املرشوع
نح��و  2600معدة ،مام يعكس ضخامة املرشوع ورسعة وترية العمل فيه،
ومن املتوقع تشغيله يف عام  2017إن شاء الله.
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من أهداف املرشوع:

دع��م البنية االقتصادية ملنطقة مكة املكرمة بش��كل ع��ام وملدينة جدة
بش��كل خاص ،واس��تيعاب الجيل الجدي��د من الطائ��رات العمالقة مثل
 ،A380وأن يصبح محورياً ويستحوذ عىل حصته العادلة من حجم الحركة
الجوية يف املنطقة ،وأن يعمل وفق أس��س تجارية ،فض ًال عن رفع مستوى
الخدمات وفق املقاييس العاملية.

مراحل املرشوع:

للم�شروع  3مراحل ،لكن الجزء األكرب من تلك األهداف س��يتحقق بإذن
الل��ه يف املرحلة األوىل التي ترفع طاقة املطار االس��تيعابية إىل  30مليون
مسافر س��نوياً .أما الثانية فسرتفع طاقته إىل  55مليون مسافر وصوالً إىل
 80مليون مسافر يف مرحلته الثالثة.

أهم مرافق املطار الجديد يف مرحلته األوىل
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

مجمع صاالت مبس��احة  720ألف م ،2يتيح لجميع الناقالت الجوية
العمل تحت سقف واحد.
 46بوابة ُخصص بعضها الستقبال الطائرات العمالقة مثل .A380
 94جرساً متحركاً لخدمة الطائرات من مختلف األحجام.
 5صاالت لركاب الدرجة األوىل ورجال األعامل.
برج مراقبة بارتفاع 136م ،وهو أحد أعىل أبراج املراقبة يف العامل.
27.987م 2داخل مجمع الصاالت لالستثامر التجاري.
مسجد يستوعب 3000مصل.
نظام قطار آيل لنقل ركاب الرحالت الدولية داخل مجمع الصاالت.
شبكات مرافق وخدمات.
مركز نقل للركاب ومحطة قطار مرتبطة بخط قطار الحرمني الرسيع.
مواقف سيارات للمدد القصرية تستوعب  8200سيارة.
مواقف س��يارات للمدد الطويلة منها مواقف عامة تستوعب 4356
س��يارة ،ومنها ما هو مخصص للحافالت وتستوعب  48حافلة ومنها
ما هو مخصص لس��يارات األجرة وتس��توعب  651سيارة عالوة عىل
موقف يس��توعب  1243س��يارة مخصص لرشكات تأجري الس��يارات،
ومواقف سيارات للعاملني باملطار تستوعب  9123سيارة.
فندق  4نجوم لركاب الرتانزيت.
ً
شبكة طرق بطول  36.5كم تضم عددا من األنفاق والجسور.

مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

مشروع تطوير مطار الملك عبدالله بجازان

 .2تطوير مطار امللك خالد الدويل بالرياض (املرحلة األوىل)

يرفع طاقته االس��تيعابية إىل  35.5مليون مس��افر س��نوياً ،أي  3أضعاف
الطاق��ة الحالية .وس�يرفع ع��دد البوابات ليصبح  46بواب��ة بدال من ،24
وميكن إجامل أهم املشاريع التي تنطوي عليها تلك املرحلة فيام ييل:

مرشوع تصميم وإنشاء الصالة  5واملرافق التابعة لها:

هي صالة جديدة تبلغ طاقتها االس��تيعابية  12مليون مسافر سنوياًُ ،تنفذ
عىل مساحة  100ألف م ،2وتضم  8بوابات مزدوجة تربطها بـ  16طائرة
من أحجام مختلفة ،كام يشمل عقد التنفيذ أيضاً عدداً من العنارص األخرى
من أهمها ش��بكة طرق وجس��ور تربط املناطق املطورة بالطريق الرئيس
الذي يربط املطار مبدينة الرياض وبصاالت السفر األخرى ،وموقف إضايف
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مطار االمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعال

متعدد الطوابق يس��توعب  3000س��يارة .ومام يشار إليه أنه تم البدء يف
إنشاء محطة مرتو أمام الصالة  5من قبل رشكة مرتو الرياض.

مرشوع تصميم وتنفيذ تطوير وتوسعة الصالتني  3و4

يرفع طاقتهام االس��تيعابية من  9.2مليون إىل  17.5مليون مسافر سنوياً،
ورفع مساحاتهام من100.000م 2لتصبح 290.000م .2ويتضمن املرشوع
إنش��اء صالة جديدة إلنهاء إجراءات الس��فر تقع ب�ين الصالتني  3و 4مع
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 .3تطوير مطار أبها

هو مرشوع تطويري جذري ،من املتوقع إنجازه يف غضون  3سنوات ،يرفع
طاقة املطار من  2.3مليون إىل  5ماليني مس��افر س��نوياً ،ويرفع مس��احة
صاالته من 9400م 2إىل 78000م 2وترتبط بـ  14جرساً لعبور الركاب من
وإىل الطائرات .ويتضمن املرشوع إنش��اء س��احة لوقوف الطائرات تتسع
لخمس طائرات ،ومدارج وممرات موازية ،ومبان لإلدارة ،وسكن منسويب
املطار ،وبنية تحتية ومبان للخدمات باإلضافة إىل مواقف سيارات وطرق،
ومس��تودع للصيانة ،ومبنى للمالحة الجوية ،ومس��جد ،ومبنى للبوابات
الرئيسة.

 .4مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان

مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع

مشروع تطوير مطار ابها

هو مطار جديد ،يجري إنش��اؤه يف موقع جديد ،بطاقة  3.5مليون راكب
سنوياً ،بدالً من  1.3مليون حالياً .وتبلغ مساحة مبنى الصاالت  52000م2
مقارنة بـ  8100م 2يف املطار الحايل .ويوفر مبنى الصاالت الجديد املقسم
عىل  3طوابق متحفاً يعرض آثار منطقة جازان املشهورة بتاريخها العريق.
وترتبط الصاالت بخمسة جسور مزدوجة لعبور الركاب من وإىل الطائرات.
ويض��م املرشوع صاالت لركاب الدرجة األوىل ،وس��احة لوقوف الطائرات
تتسع لعرش طائرات ،ومدارج وممرات موازية ،ومواقف سيارات ،ومبنى
لإلدارة ،ومسجداً ،ومبنى لإلطفاء واإلنقاذ ،وبرجاً للمراقبة الجوية ،ومبنى
إلبطال املتفجرات ،ومبنى للقيادة الثابتة ،ومبنى للصيانة ،ومبنى لألرصاد
الجوية ،ومحطة للطاقة ،ومحطة للتربيد املركزي ،ومس��تودعات ،ومحطة
لتنقي��ة مي��اه الرصف الصحي ،وأخ��رى ملعالجة املي��اه ،ومحطات لوقود
الطائرات والعربات ،ومن املتوقع إنجازه يف غضون ثالث سنوات.

 .5مطار األمري نايف بن عبدالعزيز بالقصيم

هو مرشوع تطويري جذري من املتوقع إنجازه يف  3سنوات ،سريفع طاقته
االستيعابية من  350.000إىل  3ماليني مسافر سنوياً .أما مساحة الصاالت
فس�ترتفع م��ن 6550م 2إىل 60.000م ،2وترتبط بتس��عة جس��ور لعبور
الركاب من وإىل الطائرات .ويتضمن املرشوع إنشاء برج للمراقبة الجوية،
وصالة لكبار الش��خصيات ،ومواقف للس��يارات متعددة الطوابق ،ومبان
لإلدارة واإلطف��اء واإلنقاذ والصيانة ،وكذلك ثكن��ات لوحدة أمن وحامية
املط��ار ،ومجمع س��كن للعائالت ،وطرق خدمة ،وبنية تحتية ،ومس��جد،
ومبنى للبوابات الرئيسة ،ومباين للطاقة ،وساحة لوقوف الطائرات.
مشروع تطوير مطار األمير نايف بالقصيم

املرافئ املؤدية لبوابات السفر ،و 3صاالت انتقال مرتبطة بالصالتني  3و،4
تضم  23بوابة تستوعب من  23إىل  38طائرة من أحجام مختلفة.

مرشوع تطوير املدارج واملمرات ومواقف الطائرات:

ويشمل إنشاء ممر مواز جديد ،وشبكة لتزويد الطائرات بالوقود ،وشبكة
ألياف برصية.

 .6تطوير مطار عرعر

هو مرشوع تطويري جذري ،س�يرفع طاقته االستيعابية من  200.000إىل
أكرث من مليون مسافر سنوياً .أما مساحة الصاالت فسرتتفع من 1810م2
إىل 10.500م .2وم��ن املتوقع إنجازه يف غضون  3س��نوات ،وينطوي عىل
توسعة س��احة وقوف الطائرات لتس��توعب طائرتني كبريتني و 7طائرات
ذات ممر واحد ،وإنش��اء مواقف للسيارات ،وطرق داخلية ،وبنية تحتية،
ومب��ان ل�لإدارة والبواب��ات األمنية واإلطف��اء واإلنقاذ ،ومحط��ة للطاقة
الكهربائية ،وأخرى للتربيد املركزي
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قضية للمناقشة

مستقبل الخدمات املقدمة للمسافرين ج ًوا
ونقصد هن��ا الخدمات التي تقدمه��ا رشكات الطريان لركابها يف
املستقبل املنظور ،من حيث الكم والكيف والتنوع .ويف هذا الصدد
نجد أننا أمام عدة آراء رئيسة ،نلخصها فيام ييل:
الرأي األول:
اس��تمرار التنافس ب�ين رشكات الطريان التقليدي��ة كام هو جار
حالي��اً ،وذل��ك ألجل ابت��كار كل جديد ومتميز يف مس��توى وجودة
وتنوع الخدمات املقدمة لل��ركاب ،باعتبار أن ذلك ميثل عام ًال هاماً
يف جذب حركة الركاب وزيادة نصيب الرشكة يف الس��وق ،وكس��ب
الس��باق التنافيس ،وخاصة يف رشيح��ة ركاب درجتي رجال األعامل
واألوىل .وع�لى الجانب اآلخر ستس��تمر رشكات الطريان االقتصادي
يف التفنن يف خفض تكاليفها وم��ن بينها تكاليف الخدمات املقدمة
للراكب
الرأي الثاين:
ً
أساس��ا ع�لى مواجهة تكاليف
اتجاه رشكات الطريان إىل الرتكيز
عمليات التشغيل والسالمة الجوية والتدريب الراقي وجذب أفضل
الطيارين واملهندس�ين والفنيني ،ورشاء واستئجار الطائرات واألنظمة
الحديث��ة باهظة الثمن وهجر الطائ��رات القدمية التي لن يكون لها
مكان يف املس��تقبل ،وتبني فلس��فة أن طائرة النقل الجوي التجاري،
ليست فندقاً من عدة نجوم إلقامة املسافر ،لكنها وسيلة لنقل الراكب
من مكان إىل مكان بطريقة آمنة وس��املة ورسيعة .كام أنها ليس��ت
قطاراً لشحن البضائع ومن ثم فعىل الراكب أال يتخذها وسيلة لنقل
أمتعته التي ال رضورة وال قيمة لها مس��تغ ًال حدود السامح املجانية.
وبالتايل يتوقع املحللون الظواهر التالية:
• تقليل مقدار وزن العفش املجاين املسموح به للركاب.
• زيادة األس��عار التي تفرضها رشكات الط�يران عىل وزن العفش
الزائد بصحبة الراكب.
• ف��رض رس��وم إضافية ع�لى خدمات الطع��ام املقدم��ة لركاب
الدرجات السياحية.
• فرض رس��وم خدمات أرضية عىل حقائب الركاب التي يستلمها
الراكب بعد انتهاء الرحلة.
• زيادة حدود عدد ساعات الرحالت التي يتم فيها تقديم وجبات
ساخنة لركاب الدرجة السياحية.
• اإللغاء التدريجي للتخفيضات املعطاة لألطفال الذين يش��غلون
مقاعد يف الطائرة.
• زيادة مقابل نقل األطفال الرضع.
ً
• وضع رس��م إضايف عىل تذكرة الراكب طبقا لنوع وحجم وحداثة
الطائرة.
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د .محسن حسن النجار

خبري واستشاري اقتصاديات النقل

• زيادة األنظمة األوتوماتيكية ،وزيادة أنظمة الخدمة الذاتية.
• زي��ادة درجات التعاون بني املط��ارات ورشكات الطريان لخفض
تكاليف الخدمات املشرتكة للركاب.
• زيادة أعداد ماكينات البيع األوتوماتيكية املحتوية عىل األطعمة
الرسيعة بجوار بوابات الصعود للطائرات.
الرأي الثالث:
ي��رى أن خدم��ات رشكات الط�يران التقليدية املقدم��ة لركابها
ستشهد طفرات غري مسبوقة ،ومستوى متقدماً من الجودة والتنوع،
ألن جودة الخدم��ات املقدمة للزبائن ،هي املح��رك الرئيس لنجاح
ال�شركات وضامن بقائه��ا .ويدللون عىل ذلك بأن م��ن بني الـ 500
رشكة األكرب يف الئحة مؤسسة فورتشن  Fortuneلعام  ،1955مل يبق
منه��ا عام  2014غري  61رشكة فقط ،أي أن  %88منها مل تعد مدرجة
يف الالئح��ة بعد  59عاماً ،وأن الس��بب الرئيس يف ذلك كان الضعف
يف مس��توى الخدم��ة املقدمة للزبائن .وبالتايل فإن زيادة وتحس�ين
وتطوير مس��توى الخدمة املقدمة للزبائن ليس فقط وسيلة لزيادة
إي��رادات وأرب��اح رشكة الط�يران التقليدية ،وإمنا ه��و عامل وجود
واستمرارية لتلك الرشكات.
وع�لى وج��ه العموم ،فإن لج��ودة الخدم��ة يف رشكات الطريان
عنارص كثرية ،وهي مصفوفة متكاملة  ،Integrated Matrixوليست
وحس��ن املعاملة ،واإلقالع
مقص��ورة عىل جودة األطعم��ة املقدمةُ ،
والوص��ول يف التوقي��ت املج��دول ،واملقعد املري��ح ،ونظافة كابينة
الركاب ،واالستجابة لشكاوى املس��افرين ،وعدم فقد األمتعة .لكنها
تتع��دى ذلك بكثري .وع�لى اإلدارة الحصيفة لرشكة الطريان أن تنرش
ثقافة جودة الخدمة يف عموم الرشكة ،وأن تريب جميع العاملني عىل
حب تلك الخدمة

من ملفات القضاء
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تعويض مضيفة جوية بسبب تعرضها لهواء ملوث
يقول الخرباء إنه أول حكم من نوعه يف العامل .وتتلخص
القضية يف أن مصانع الطائ��رات ومراكز األبحاث ومصانع
املح��ركات وهيئات الطريان املدين ومنتجي أنظمة تكييف
اله��واء واملرش��حات وغري ذلك من هيئ��ات اعتامد كفاءة
تصنيع وتش��غيل وس�لامة طائرات النقل الجوي التجاري،
يبذل��ون قص��ارى جهده��م ويضعون أفض��ل املواصفات
وأنظم��ة التفتيش الصارمة وأدق القياس��ات ألجل ضامن
وجود هواء نقي وصحي وخال من امليكروبات والتلوثات
داخل كابينة الركاب.
وألن جسم الطائرة ومبا يحويه من أبواب ونوافذ يكون
غاية يف اإلحكام وال ُيسمح إطالقاً بترسب الهواء من خالله،
فإن مصدر الهواء الداخل لكابينة الركاب يكون عن طريق
اله��واء الخارجي الداخل عن طريق املحركات ،ويأخذ هذا
الهواء طريقه ألنظمة التكييف والتنقية يف الطائرة ،ثم إىل
كابينة الركاب.
يف األول من إبريل عام  2010حكمت محكمة استئناف
نيو س��اوث ويلز يف أس�تراليا عىل طريان (إيست ويست)
ب��أن تدفع للمضيف��ة الجوية (جوان ترين��ر) مبلغاً وقدره
( )138.800دوالر أسرتايل ،وهو ما يعادل آنذاك ()129.000
دوالر أمري�كي ،كتعويض عام أص��اب جهازها التنفيس من
أرضار أثناء عملها مضيفة عىل رحلة جوية عام  !!1992أي
أن القضية استغرقت  18عاماً ،ليس بسبب بطء إجراءات
التقايض ،ولكن لشبه استحالة إثبات الدعوى.
وصدر حكم محكمة االس��تئناف رافض��اً اعرتاض رشكة
الط�يران عىل تقرير أك�بر هيئة متخصصة يف أس�تراليا يف
ه��ذا املجال ه��ي (الهيئ��ة التحكيمية األس�ترالية للغبار
واألم��راض) ،والتي قدرت التعوي��ض للمضيفة الجوية مبا
قيمته  138757دوالراً أس�ترالياً ،حيث ثبت أن ترسيباً قد
حدث لبعض الزيت الساخن املوجود يف املحرك ،مام أدى
الخت�لاط بخار هذا الزيت بالهواء الداخل لكابينة الركاب.
وأدت عملية استنشاق املضيفة لهذا الهواء امللوث إلصابة
جهازها التنفيس بأرضار عانت منها كثرياً .وقد حدث ذلك
أثناء هبوط رحلة الطائرة املذكورة من سيدين إىل بريزبان،
حيث كانت املضيفة حام ًال ،وش��عرت باختناق يف التنفس
واحمرار يف العينني وصداع شديد وسعال متكرر.
فكام قدمنا عن حجم االهتامم بضامن وجود هواء نقي

ع��ايل الجودة يف كابينة الركاب ،وكم من مئات املاليني من
املس��افرين عىل الطائرات سنوياً بس�لامة وأمان ،كان من
ش��به املس��تحيل أن تثبت املضيفة دعواها ،والتي حدثت
وقائعها عىل طائرة من طراز . BAe 146
إن مصدر إمداد كابينة الركاب بالهواء ليس مقصوراً فقط
ع�لى محركات الطائرة ،لكنه أيضاً ي��أيت من وحدة الطاقة
االحتياطية ( Auxiliary Power Unit - (APUاملوجودة
ع��ادة يف منطق��ة ذيل الطائ��رة .ومن قواع��د وتعليامت
التشغيل ،أن يلتزم قائد الطائرة باإلبالغ وتسجيل أية حالة
أو واقع��ة يثبت فيها ح��دوث حالة ترسب ه��واء ملوث
للكابينة.
وهناك عرشات من مراكز األبحاث واملنظامت والهيئات
الت��ي تعمل ليل نهار ألجل ضامن هواء نقي ونظيف وغري
ملوث يف كابينة الركاب ،ك�ما أن هناك مراكز طبية وأدلة
عم��ل خاصة بهذا املجال .وال يقت�صر ذلك عىل الطائرات
املدنية ،بل ويش��مل الطائرات العسكرية (خاصة طائرات
النقل) كام أنه تجري وباستمرار أبحاث كثرية ألجل إيجاد
مقياس ،يتم وضعه يف كابين��ة الركاب ،ليقيس أي تغريات
كيميائية قد تحدث يف كابينة الركاب.
وقد ح��دث تطور كب�ير وإيج��ايب يف صناع��ة الزيوت
املستخدمة يف الطائرات بحيث مل تعد الزيوت املستخدمة
يف العدي��د من أن��واع الطائرات مرضة باإلنس��ان حتى لو
ترسب بخارها املحرتق إىل داخل الطائرة
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مصطلح ومفهوم

حمل العمل عىل املراقب الجوي

Air Traffic Controller Workload
د .محسن حسن النجار

دور املراقب الجوي هو ض�مان التدفق اآلمن والرسيع للحركة
الجوية يف نطاق املجال الجوي الذي يقع تحت مسؤوليته ،لذا عليه
طوال س��اعات عمله ،يف حالة تأهب وتنبه واس��تعداد للتعامل مع
واجبات��ه العادية ،إضافة إىل تعامله مع ح��االت الطوارئ والحاالت
غ�ير املتوقعة التي قد تقع أثن��اء عمله ،مثل تداعيات حدوث حالة
طوارئ إلحدى الطائرات ،أو حدوث ظروف جوية غاية يف السوء.
إن قي��اس وتقدير حمل العمل عىل املراق��ب الجوي ،البد وأن
ُيق��در و ُيقاس بدقة ألج��ل تحقيق الكفاءة املثىل .ف��إذا كان حمل
العم��ل مرتفعاً ج��داً لفرتات طويل��ة جداً ،فإنه يك��ون فوق طاقة
املراق��ب الجوي .وإذا كان حمل العمل منخفضاً جداً لفرتات طويلة
جداً ،فإن ذلك ال ميثل فقط إه��داراً لطاقات املوارد البرشية ،ولكن
أيض��اً يزيد من احت�ماالت أن يصبح املراقب الج��وي منرصفاً ،وغري
مركز ذهنياً بشأن أداء واجبات وظيفته األساسية.
آثار العمل فوق قدرة املراقب الجوي:
• صعوبة الحفاظ عىل درجة االنتباه الالزمة.
• ارتكاب أخطاء يف الحكم أو يف تقدير املواقف.
• زيادة درجة التشويش الذهني.
• عدم القدرة عىل التعامل مع أية زيادة يف حمل العمل
آثار قلة حمل عمل املراقب الجوي:
• التعود ع�لى التهاون واالن�صراف عن واجب��ات العمل واملهام
األساسية.
• الشعور بالضجر وامللل.
• انخفاض الروح املعنوية وضعف الحالة النفسية.
التدابري الواجب اتخاذها ملعالجة تلك اآلثار:
• تقسيم املجال الجوي إىل نطاقات من املسؤولية ،طبقاً لقدرات
كل مراق��ب ج��وي عىل ح��دة ،وجعل��ه قاب ًال للتغي�ير والدمج
والتعدي��ل ،مبا يناس��ب حج��م الحركة الجوي��ة الفعلية ومدى
اختالفها عن حجم الحركة املخططة واملتوقعة.
• تزوي��د املراقب�ين بف��رق دعم ب�شري متخصصة ملس��اعدتهم
وإرش��ادهم عند التعرض ملواقف صعبة ،وك��ذا أنظمة وأجهزة
آلية تشعر بقرب حدوث مواقف طارئة ،وكيفية التعامل معها.
• تصمي��م نوب��ات العمل الليلي��ة والنهاري��ة ،وف�ترات الراحة،
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واألج��ازات ،طبقاً لنظم علمية س��ليمة ،لض�مان راحة وتركيز
املراقب الجوي.
• توفري بيئة عمل نظيفة ومريحة ومناسبة.
• منح فرتة أو فرتات راحة قصرية أثناء نوبة العمل.
• تنظيم عمليات التس��ليم والتس��لم لنوبات العمل بني املراقبني
الجويني طبقاً لقواعد قياسية موحدةُ ،تطبق بكل دقة ورصامة.
• تقنني عملي��ات تدريب املراقبني الجوي�ين والتأكد من أنها تتم
باستمرار ،وتخضع للقواعد والترشيعات املطبقة.
العوامل املؤثرة يف كفاءة أداء املراقب الجوي:
• النقص يف عدد املراقبني الجويني أثناء نوبة العمل الواحدة.
• عط��ل وانخفاض كفاءة األجهزة والشاش��ات الت��ي يعمل عليها
املراقب الجوي.
• عدم كفاءة الربامج التدريبية.
• عدم توافر البيئة السليمة.
• عدم تناسب وضع املراقب الجوي أمام الجهاز الذي يعمل عليه.
• وجود مشاكل بني املراقبني واإلدارة.
• عدم كفاية إجراءات ومعايري العمل املوحدة.
• ضعف نظم إدارة الحركة الجوية.
• ضعف النظم الطبية والعالجية املتوافرة.
الحلول املقرتحة والواجب اتباعها:
• تدبري العدد الالزم من املراقبني الجويني.
• تصمي��م نوب��ات العمل بني املراقبني ،بحيث يت��م تداول فرتات
العمل الليلية والنهارية بينهم ،لضامن التأقلم مع العمل يف كل
الظروف.
• ضامن وجود أماكن مريحة وجيدة التجهيز ليقيض فيها املراقب
الجوي فرتات راحته القصرية أثناء نوبات العمل.
• مراجعة وضامن وجود برامج تدريبية جيدة ومتميزة وحديثة.
• استمرارية عمليات توظيف مراقبني جويني ُجدد ملواكبة الزيادة
يف الحركة الجوية.
• اس��تمرارية تطوير وضامن وجود ترشيعات وأنظمة وإجراءات
عمل كافية ومتميزة

تقـريــر

معرض ديب الرابع عرش للطريان 2015

هل كان تراجع قيمة صفقاته مفاج ًئا؟
إعداد  :إيمان عطا الله

يع��ود تاريخ معرض ديب للطريان ألكرث م��ن ربع قرن إذ بدأت
انطالقت��ه ع��ام  ،1986ويُقام منذ ذلك الحني كل عامني مس��تقطباً
رشكات الطريان ومصنعي الطائرات من مختلف أنحاء العامل .وخالل
زمن قي��ايس تبوأ مكانة عاملي��ة مرموقة .وبلغ ذروت��ه عام 2013
حيث حقق صفقات قياس��ية بلغ��ت قيمتها أكرث من  206مليارات
دوالر ،بين�ما يف العام ذاته حقق معرض باري��س (لوبرجيه) الذي
يُعد أكرب وأقدم معرض للط�يران صفقات بلغت قيمتها  150مليار
دوالر فقط ،فيام بلغت صفقات معرض فارنربة الذي يقام يف إنجلرتا
 72ملي��ار دوالر فقط ع��ام  .2012ورغم أن معرض ديب هذا العام
اس��تقطب أعداداً كبرية من الزوار كان��ت األكرب منذ بدايته ،عالوة
عىل أعداد كبرية من الرشكات ،إال أن إجاميل قيمة صفقاته تراجعت
بشكل كبري لتبلغ  37.2مليار دوالر فقط ،مع مالحظة أن عدداً من
الصفقات الحربية ال يعلن عن قيمها يف معارض الطريان بشكل عام.
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أهم الفعاليات

افتتح املعرض يف  2015/11/8يف مطار آل مكتوم الدويل واس��تمر
 5أيام ،وش��اركت في��ه أكرث من  1100رشكة محلي��ة وإقليمية ودولية
متخصصة يف شؤون الطريان ،كان ثلثها من الرشق األوسط ،فيام مثلت
الرشكات من األمريكتني  %28منها ،و %29من أوروبا.
ولع��ل ما مي��ز معرض هذا الع��ام إضافة قطاع��ات جديدة ،كان
أبرزه��ا تكنولوجي��ا الطباعة ثالثي��ة األبعاد ،التي تس��تخدم يف طباعة
رئيس��ا يف تغيري مسار صناعة
أجزاء الطائرات ،واملتوقع أن تلعب دو ًرا ً
الطائرات .كام كش��فت إحدى الرشكات ع��ن طائرتها التي تعترب أرسع
طائ��رة بدون طيار مصممة بالطباعة ثالثية األبعاد ،ونالت إعجا ًبا كب ًريا
من الحارضين ،وكذلك شاركت وكالة اإلمارات للفضاء يف املعرض ألول
م��رة ،والتي انتهزت فرصة املع��رض لتعلن عن خطتها لزيارة املريخ يف
عام  .2020وكذلك كان للمؤمترات التي تم اإلعالن عن عقدها مس��ب ًقا
يف املع��رض أهمية كبرية لل��زوار التجاريني واملندوب�ين الذين حرضوا،
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السنة
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

مساحة املعرض م2
24000
27000
35000
40000
325000
325000
645000
645000

معرض ديب للطريان  :أرقام وإحصائيات

عدد الزوار
25000
27000
35000
52000
53000
57000
60692
66346

عدد العارضني
450
550
726
850
890
960
1046
1103

حي��ث احتضن املعرض مؤمت ًرا بعنوان س�لامة وأمن املطارات ،عقد يف
اليوم األول .ويف اليوم التايل عقد مؤمتر االستثامر والتعاون التكنولوجي
يف مجال الطريان املدين.
وقد قامت رشكات صناع��ة الطائرات بعروض طريان جوية مدنية
وحربية ممتعة ،أثارت ش��غف ال��زوار وجذبت عدس��ات الكامريات.
وعرضت رشكة إيرباص طائرتها من طراز  A350-XWBالتي خطفت
األض��واء ،وحلق��ت ألول مرة يف س�ماء اإلم��ارات .وقدم��ت القوات
األمريكية الجوية عرضاً لطائرتها املقاتلة التكتيكية من طراز  ،F22فيام
اس��تعرضت املقاتلة الفرنس��ية رافال قدراتها .كذلك شارك سالح الجو
اإليطايل يف االستعراضات الجوية باستخدام طائرات إيرمايك وقد ساهم
كذلك سالح الجو اإلمارايت يف االستعراضات.
وحظ��ي اليوم األخ�ير من املعرض الذي س��مي "يوم املس��تقبل"
باس��تقبال أكرث من  3000طالب من داريس علوم الطريان ،مام منحهم
تجربة فري��دة متثلت يف االطالع عىل عدد م��ن أوجه مجاالت صناعة
الطريان ،عالوة عىل الفرص الوظيفية التي قد تتاح لهم.

أهم الصفقات

ب��دأ إعالن الصفق��ات يف اليوم الثاين ،حيث وقع��ت جيت ايرويز
الهندي��ة مع رشك��ة بوينج األمريكية عق��دًا بقيمة  8ملي��ارات دوالر
ل�شراء  75طائرة من ط��راز  B737MAXكام كش��فت رشكة إيرباص
ع��ن طلبيات لرشاء  30طائرة من طراز  A321بقيمة  3.6مليار دوالر
لصالح رشكة "في��ت جيت" الفيتنامية .ووقع طريان اإلمارات مع رشكة
"جرنال إلكرتيك للطريان" األمريكية عقدًا بقيمة  16مليار دوالر لصيانة
وإصالح وتجديد محركات أس��طول الناقل��ة اإلماراتية الذي يضم 150
طائرة من طراز  B777Xملدة  12عا ًما .ووقعت االتحاد للطريان مذكرة
تفاه��م مع رشكة (مبادلة) اإلماراتية لتوس��يع الرشاك��ة بينهام وإبرام
عقود جديدة ملدة  10س��نوات تص��ل قيمتها إىل قراب��ة مليار دوالر.
وأعلنت الرشكة الس��عودية لهندسة وصناعة الطريان عن عزمها القيام
مبرشوع تش�ترك فيه الرشكة الرتكية " "TAVوتبلغ قيمته أكرث من 756
مليون دوالر لبناء منشأة يف جدة تقدم الخدمات الفنية للطريان املدين
والعس��كري ،وأفادت بعض املصادر أنه س��يكون األكرب عىل مس��توى
الرشق األوسط.

عدد الطائرات املعروضة
80
85
100
140
130
125
150
150

إجاميل الصفقات مبليارات الدوالر
15.6
7
21.3
155
14
63.3
206.1
37.2

تحليل وآراء

تعددت األس��باب واآلراء بش��أن تراجع قيمة صفقات معرض هذا
العام ،وميكن إيجاز تلك اآلراء يف التايل:
 .1اكتف��اء الناقالت الجوية مبا تم التعاقد عليه يف معرض  2013التي
زادت قيمتها عىل  206ملي��ارات دوالر ،ومن ثم فإن الرتاجع جاء
بع��د فورة اإلنفاق خالل الس��نوات األخ�يرة حيث كبحت رشكات
الطريان جامحها ،علم بأن مش�تريات الناقالت الخليجية ش��كلت
يف الدورة الس��ابقة أكرث من  %80م��ن القيمة اإلجاملية للصفقات
شكل انخفاض أس��عار النفط أحد اسباب تراجع القيمة االجاملية
لصفقات معرض ديب هذا العام.
 .2أرجع بع��ض الخرباء واملحللني تراجع قيم��ة صفقات معرض هذا
العام إىل الرصاعات الدائرة يف الرشق األوسط مام جعل الصفقات
الدفاعية هي مركز االهتامم األكرب عوضاً عن املدنية.
عليه ميك��ن القول بأن الرتاج��ع يف قيمة الصفقات ه��ذا العام مل
يكن مفاجئًا ،وتنبأ به عدد من املحللني واملسؤولني املختصني منذ فرتة
طويلة وقبل إقامة املعرض
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تقـريــر

حني تقتل الكلمة

إعداد :د .هبة الله عرابي

دكتوراه يف لغويات الطريان
يف منتص��ف القرن املنرصم ،ش��هدت حركة الط�يران الدولية ازدياداً
كبرياً يف عدد املسافرين .ومن بديهيات السفر جواً توافر عنرص األمان ،إذ
ال مجال للخطأ اللفظي يف عملية االتصال .ففي املحادثات غري الرس��مية
أو يف مواقف العمل الروتينية ،إذا حدث أي خطأ لفظي ستكون نتيجته
إما موقف كوميدي أو خس��ائر مادية عىل أقىص تقدير .ولكن يف مجال
الطريان ،قد تكون عواق��ب األخطاء اللفظية كارثية مميتة .ومن الجدير
بالذك��ر أن عملية التواصل اللفظي بني قائد الطائرة ،من جهة ،واملراقب
الجوي ،من جهة أخرى ،تلعب دوراً هاماً وحيوياً يف تدعيم عنرص األمان
واملحافظة عىل أرواح املسافرين .وعىل الرغم من أن الطيارين واملراقبني
الجويني ميرون باختب��ارات دقيقة لقياس قدرتهم ع�لى التواصل باللغة
اإلنجليزي��ة ،إال أن الك��وارث الجوية والتي تنجم عن س��وء اس��تخدام
اللغة مازالت مس��تمرة .فحتى وإن كانت املش��كلة يف األساس تقنية أو
ميكانيكي��ة أو غريهام ،فاالتصال ب�ين الطيار واملراقب من ش��أنه إنقاذ
الوضع الكاريث أو زيادة األمر س��وءاً .ولذلك ،فقد ازداد االهتامم بدراسة
دور س��وء التواصل يف حوادث الطريان .وس��نناقش يف هذا املقال كيف
للكلمة أن تكون قاتلة يف مجال الطريان .وس��نعرض أيضاً لبعض أشكال
األخطاء اللفظية للطيارين واملراقب�ين الجويني والتي تربز بدورها أبعاد
وحجم هذه املش��كلة ،هذا باإلضافة إىل عرض بعض الحلول املعمول بها
فعلياً واملقرتحة من ِقبل الكاتبة للحد من هذه املشكلة

حرف يؤدي إىل كارثة !!!

يف  ،1989/2/9اصطدم��ت طائ��رة  B747اململوك��ة لرشكة فيدكس
 FedExبجبل قبيل وصولها وذلك بس��بب املجانس��ة اللفظية بني حرف
الج��ر  toوالرقم  .twoحيث قام املراقب الجوي بتوجيه الطائرة للنزول
مبستوى الطريان إىل  2400قدم :
""descend two four zero zero 2,400 ft
إال أن قائد الطائرة ظن أنه يقصد النزول ملستوى  400قدم:
" "descend to four zero zeroفكانت النتيجة نزول الطائرة
لدون املستوى املطلوب بـ ألفي قدم واصطدامها بقمة جبل.

152

يف  1997/9/26تحطمت طائرة تابعة لخطوط جارودا اإلندونيس��ية
إثر اصطدامها بجبل ونتج عن الحادثة وفاة  234شخصاً كانوا عىل متنها.
ويرجع الس��بب إىل أن املراقب الجوي كان يقوم بتوجيه طائرتني تحمالن
نف��س رقم النداء ( )152يف نفس الوقت (مريبايت Merpati 152 /152
وج��ارودا  ) Garuda 152 / 152حيث قام املراقب بتوجيه التعليامت
الخاص��ة بطائرة مريب��ايت إىل طائرة جارودا وما ه��ي إال عرش ثوان فقط
ووقعت الكارثة.
ويظهر جلياً يف أمثلة الحوادث التي قد رسدناها وغريها الكثري مام ال
يس��عنا ذكره يف هذا املقال الدور املح��وري الذي تلعبه الكلمة يف تدعيم
معاي�ير األمان يف حركة النق��ل الجوي ويف املقابل دورها يف التس��بب يف
حدوث كوارث قاتلة .فهي سالح ذو حدين .ولذا كان من البديهي محاولة
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إيج��اد واقرتاح الحلول للحد من هذه الك��وارث املريعة .بعض من هذه
الحلول املقرتحة أصبحت من الس�مات األساس��ية املمي��زة للغة الطريان
كاس��تخدام كلمة " "ninerلإلشارة إىل رقم تسعة " "nineوذلك لتجنب
التشابه والتجانس اللفظي بينها وبني كلمة " "neinوالتي تعني باألملانية
(ال  )no /عىل سبيل املثال "39.92" ،يقرأ
"  . "tree niner point (or decimal) niner twoباإلضافة
إىل ذل��ك ،فإن جمي��ع الطيارين واملراقب�ين والعامل�ين يف املجال الجوي
يلتزمون باستخدام الرموز الهجائية التي وضعتها املنظمة الدولية للطريان
امل��دين ( .)ICAOعىل س��بيل املثال ،إش��ارة ن��داء " "DLH5KKتقرأ
" "delta lima hotel five kilo kiloوذل��ك لتجنب التش��ابه الصويت
بني الحروف االنجليزية ،كالتش��ابه بني الحرفني " Mو "Nو" Cو "Dعىل
س��بيل املثال .أيضاً هناك تكنيكات خاصة بطبيعة السؤال واإلجابة .فمث ًال
إذا ما أراد املراقب الجوي االستفسار عن مستوى ارتفاع الطائرة يستخدم
عب��ارة "أثبت ،هل أنت عىل ارتفاع  9.000قدم Confirm are you /
 ) at 9,000 feetويج��ب أن تكون إجابة الطيار إما بالنفي عن طريق
اس��تخدام كلمة " "negativeأو باإلثبات ع��ن طريق "."affirmative
وأيضاً من بني أش��هر الكل�مات املميزة إلنجليزية الط�يران ،كلمة "عُ لم /
 "rogerوالت��ي تعن��ي "تلقيت رس��التك كامل�� ًة have received " /
 "your transmissionولكنها ال تلزم الطيار بتنفيذ ما جاء يف الرس��الة
من تعليامت.
باإلضاف��ة إىل ذل��ك ،ب��دأت كل رشكات الط�يران العريق��ة بتحمل
مس��ئوليتها تجاه هذه املشكلة ،حيث تقوم بإرسال طاقمها من الطيارين
إىل الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة لتقوية خرباتهم اللغوي��ة واالندماج يف
مجتم��ع لغته األم اإلنجليزية .كام ش��ددت إدارة الطريان الفيدرالية عىل
رضورة عق��د اختبارات لغة إنجليزية بص��ورة دورية للطيارين واملراقبني
وأن مُينحوا من خاللها رخص إتقان للغة اإلنجليزية تجدد كل فرتة معينة.
وإلحقاق الحق ،فإن الكثري من مشكالت التواصل اللغوي يف مجال الطريان
ال تلق��ى بأرسها عىل عاتق الطياري��ن واملراقبني غري الناطقني باإلنجليزية
كلغ��ة أم ،فباإلضافة إىل ذلك فقد أكد عدد من خ�براء االتصاالت ولجان
التحقيق يف حوادث الطريان عىل رضورة أن تتس��م اللغة املس��تخدمة يف
االتصاالت بني الطيارين واملراقبني بالوضوح والبطء واس��تخدام التعبريات
النمطية الخاص��ة مبجال الطريان ،خاص ًة إذا كان��ت اللغة األم للمتحدث
اإلنجليزية واملتحدث إليه غري ذلك .فاملس��ئولية مش�تركة بني االثنني ،وال
ُيعفى من املس��ئولية أيض��اً الباحثون اللغويون فقد ب��ات من الرضوري
عىل باحثي وخرباء اللغ��ة يف الدول غري الناطقة باإلنجليزية أن يضطلعوا
بدورهم لدراسة املش��كالت اللغوية يف مجال الطريان عن طريق تصميم
مناهج دراس��ية لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للعاملني يف الحقل
الجوي ومحاولة اكتش��اف العوامل واألس��باب اللغوية والثقافية لبيئتهم
والتي قد تحول دون إتقان اللغة اإلنجليزية بصورة سليمة .هذا باإلضافة
إىل دراسة أساليب ومعوقات عملية االتصال بني الثقافات املختلفة والتي
قد ينتج منها مردود عظيم األثر عىل تدعيم معايري السالمة الجوية

تقـريــر

أهمية مادة األوزون وتطبيقاتها
إن مادة األوزون تعترب ش��ديدة األهمية يف حياتنا اليومية إذ تحيط
بالك��رة األرضي��ة وتتك��ون يف طبقات الج��و العليا من الغ�لاف الجوي
(السيرتاتوس��فري) بس��بب خف��ة وزنها وميت��ص األوزون األش��عة فوق
البنفسجية يف الطبقة العلوية من الغالف الجوي ليحمينا من اإلشعاعات
الشمسية املؤذية.
ولكن عبث اإلنسان وتخريبه للطبيعة عن طريق االنبعاث الحراري
من غاز ثاين أوكس��يد الكربون والتلوث الكيميايئ واس��تخدام األس��لحة
بأنواعها أدى إىل تكون ثقوب بطبقة األوزون مام أدى إىل قصور يف أداء
مهامها وانتشار األوبئة والرسطان.

ما هو األوزون؟

ه��و مادة كيميائية غازية غري مس��تقرة تتكون عن طريق اتحاد ذرة
أوكسجني مع جزيء أوكسجني ليتكون جزيء ثاليث الذرات كام هو موضح
بالشكل.
ً
ينتج األوزون عمليا بواس��طة األشعة فوق البنفسجية بواسطة مترير
الهواء عىل حقل كهربايئ عايل التوتر كام يفعل الربق باألوكسجني النقي يف
طبقات الجو العليا واألوزون مادة مؤكس��دة قوية حيث يتفكك األوزون
وتتح��رر منه ذرة من األوكس��جني الوحيدة وهو ذو قدرة أكس��دة عالية
ج��داً حيث يلتصق بامللوثات وتصبح نظيفة وصالحة ونقية .ولذلك ُيعترب
األوزون م��ن أكرث مواد التعقيم فعالية ،وتس��تمر فعاليته يف املاء لفرتات
طويل��ة يف الخزانات والتمديدات ويف زجاجات مياه الرشب .واألوزون ذو
اس��تخدامات عدة أهمها التعقيم لجميع املواد واألسطح بحاالتها الثالث
الغازي��ة والس��ائلة والصلبة ،وخصوص��اً يف أماكن التجم��ع ذات الكثافة
البرشي��ة العالية مثل املطارات واألس��واق واملس��اجد الكب�يرة واملصانع.
ويتك��ون هذا الغاز يف الطبيعة عن طريق ال�برق .أما يف املجال الصناعي
فإنه يتكون عن طريق الصعق الكهريب ،لذا فهو أرسع بثالثة آالف ومائتي
م��رة من مادة الكلور يف قت��ل الجراثيم ،عالوة عىل اس��تخداماته الطبية
املتعددة عىل س��بيل املثال ال الحرص :فوائ��د تناول املاء املعالج باألوزون
فإنه يقوم بالفعاليات التالية يف جسم االنسان:
 .1مينع فعالية العوامل املمرضة ويزيد من فعالية جهاز املناعة.
 .2ينقي الدم ويقوم بتنظيف األوعية الدموية.
يرسع التئام الجروح ويقلل من االلتهابات.
ّ .3
 .4مين��ع تش��كل الجلط��ة الدموية وأم��راض الرشايني وينش��ط الخاليا
الدماغية.
 .5يؤكس��د املواد السامة يف الجس��م .حيث تلتصق الذرة الثالثة لـ O3
وتصبح  O2أوكسجني نقي.
 .6مين��ع اإلصابة باألم��راض املعوية ومينع اإلصاب��ة بالكثري من األمراض
وااللتهابات.
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 .5وجود األوكسجني النشط

 .1جزيء األوكسجني O2

مراحل التكون
 .2انفصال جزيء
األوكسجني إىل ذرتني

 .4مرحلة
األكسدة
والتحلل
لجزيء
األوزون

 .3تكون جزيء
األوزون ثاليث
الذرة

د .حسان محمد نقادي

كبري أطباء بقسم طب الطريان قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي -
طبيب طريان مفوض من الهينة العامة للطريان املدين والطريان الفيدرايل
األمرييك  -مدير الخدمات الطبية مبطار امللك عبدالعزيز الدويل
 .7رشب املاء الذي يحتوي عىل األوزون يساعد عىل معالجة قرحة املعدة
واضطراب الهضم وبعض التهابات املريء أو البلعوم والتهابات الفم.

مساوئ استخدام غاز األوزون

إذا استنش��ق مبارشة فإنه يؤدي إىل تهيج الجهاز التنفيس ،عالوة عىل
تفكك��ه الرسيع وال ميكث أكرث من س��اعة ،لذا يت��م توليده وتحضريه يف
املوق��ع املراد تعقيمه ،ويف مجال الصناعة ال يس��مح بالتعرض لرتكيز 0.5
جزء من املليون ملدة تزيد عىل  8ساعات.

الخالصة

ينص��ح باس��تخدام األوزون يف تعقي��م املطارات والطائ��رات خاصة
ط��اوالت تقديم الطعام ألنها أكرث تعرض��اً للجراثيم من أي مكان آخر يف
الطائرة
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الهيئة متنع تشغيل الطائرات املوجهة عن بعد
أص��درت الهيئة العام��ة للطريان املدين قراراً مبنع تش��غيل الطائرات
املوجه��ة عن بعد (رميوت كنرتول) يف أج��واء اململكة دون الحصول عىل
ترصيح مس��بق بذلك وفق نظام الطريان املدين ولوائحه التنفيذية وذلك
يف خطوة للحفاظ عىل س�لامة الطريان يف أجواء اململكة .وأوضح الكابنت
عبدالحكيم البدر مساعد رئيس الهيئة للسالمة واألمن والنقل الجوي ،أن
القرار يهدف إىل حظر تشغيل الطائرات املوجهة عن بعد بكافة أحجامها
وأش��كالها يف أجواء اململك��ة ،الفتاً إىل أن هناك تنس��يقاً وتعاوناً تاماً مع
الجه��ات الحكومية املختصة باململك��ة يف هذا الجانب لتنفيذ التعليامت
وتطبيقها عىل أرض الواقع حفاظاً عىل سالمة الطريان يف أجواء اململكة.
وأضاف أن هذا اإلجراء تم اتخاذه بهدف التصدي للمخاطر التي قد
تنشأ عند تشغيل هذا النوع من الطائرات عىل أمن وسالمة الطريان دون
الحصول عىل ترصيح نظامي.
وأف��اد الكابنت الب��در أن هذا النوع من الطائ��رات املوجهة عن بعد
هو مصدر قلق عاملي مام استدعى منظمة الطريان املدين الدويل (أيكاو)
لعق��د مؤمتر عاملي يف بداية هذا العام 2015م ملناقش��ة ضوابط وأنظمة
التش��غيل لهذه الطائرات لالستفادة من هذه التقنية بشكل إيجايب مقنن

ومبا يوفر أجواء آمنة لطائرات الركاب املدنية.
وب�ّي�نّ الكابنت البدر أنه ميكن الرتخيص للرشكات أو الهيئات بناء عىل
طلب منها ،مش�يراً إىل أن ذلك يتم ألغراض مهنية محضة عىل أن يخضع
كل استعامل لها لرتخيص خاص من الهيئة.

الخطوط الرتكية تشغل  76رحلة مبارشة من  7مدن يف اململكة

ق��ال مدير الخط��وط الرتكية يف الرياض إن الخطوط الرتكية تش��غل
حالي��اً  76رحلة أس��بوعية من  7م��دن يف اململكة ه��ي :الرياض ،جدة،
املدين��ة املنورة ،الدمام ،القصيم ،ينبع والطائ��ف .و ُتعد تركيا واحدة من
وجهات الس��وق الس��عودي ونحن نخطط لتس��يري رح�لات مبارشة من
اململكة العربية السعودية إىل بعض الوجهات يف تركيا.

تجدر اإلش��ارة إىل أن الخطوط الرتكي��ة تعد واحدة من أرسع
رشكات الط�يران من�� ّواً يف العامل ،وتصل طائراته��ا إىل أكرث من 250
مدين��ة يف  106دول ولديها خطة لتوس��يع أس��طولها وزيادة عدد
الرحالت اليومية إىل اململكة م��ن أجل تلبية الطلب املتنامي عىل
خدماتها.
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وصول أول طائرة من أسطول «السعودية الخليجية» إىل
مطار امللك فهد الدويل
استقبل مطار امللك فهد الدويل مساء الثالثاء 2015/12/1م أول طائرة
ايرب��اص  A320والت��ي أطلق عليها "الرياض" التابعة لطريان الس��عودية
الخليجي��ة والتي تتخذ من مطار امللك فهد الدويل مقراً رئيس��اً لعملياتها
مبارشة من مدينة نولوز يف فرنس��ا مقر الرشكة الصانعة .وكان يف استقبال
الطائرة يوس��ف الظاه��ري املدير العام ملطار امللك فه��د الدويل وطارق
القحطاين رئيس مجلس إدارة السعودية الخليجية واإلدارة العليا يف إدارة
املطار والرشكة الس��عودية الخليجية ورؤس��اء األجهزة الرسمية يف املطار
باإلضافة إىل وسائل اإلعالم املختلفة.
وس��تنضم ثالث طائرات أخرى من ذات الطراز إىل أس��طول الرشكة
خالل الفرتة القريبة القادمة ،وس��تخضع ه��ذه الطائرات وكوادر الرشكة
الفنية والتشغيلية لربنامج من الفحوصات الفنية والرحالت التجريبية من
قبل الهيئة العامة للطريان املدين من أجل التأكد من مواصفات الس�لامة
فض ًال عن مستويات الخدمة املطلوبة.
وتتطل��ع الرشك��ة للبدء برحالت عارض��ة خالل األش��هر املقبلة بعد
الحص��ول عىل الرخص��ة الفنية الالزمة من قبل الهيئ��ة ،ومن ثم الرشوع
يف تش��غيل رحالت جوي��ة منتظمة انطالقاً من مط��ار الدمام إىل كل من
الرياض وجدة وديب ومطارات أخرى كمرحلة أوىل.
وسيتم تعزيز هذا األسطول بثامين إىل عرش طائرات يف كل سنة ابتدا ًء
من عام 2017م لتوس��عة الشبكة داخل اململكة وخارجها يف دول مجلس
التعاون.

«السعودية» تضيف  10800مقعد أسبوعياً للقطاع الداخيل
انضم��ت طائرتان من طراز  A319مس��تأجرتان من طريان التش��يك
عضو تحالف س��كاي تيم ،ألس��طول الخط��وط الس��عودية بهدف دعم
الس��عة املقعدية عىل ش��بكة الرحالت الداخلية ،اعتباراً من يوم السبت
 12ديس��مرب  2015انطالق��اً من محطتي الرياض وج��دة إىل العديد من
املحطات الداخلية ،مضيفة بذلك  10800مقعد أسبوعياً للسعة املقعدية
للقطاع الداخيل.
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وس��تدعم الطائرتان اللتان انضمتا ألس��طول "الس��عودية" بأسلوب
التأجري الش��امل ( )ACMIمع رشكة طريان التشيك العمليات التشغيلية
بـ  80رحلة أس��بوعياً ،أي بزيادة  %3عىل إجاميل عدد الرحالت .وتنطلق
الطائ��رة األوىل من جدة لتواصل رحالتها يف االتجاهني إىل كل من الرياض
والدمام واملدينة املنورة والقصيم والجوف والهفوف وعرعر وتبوك وينبع
والقيص��وم ،.يف حني تنطلق الطائرة الثاني��ة من الرياض إىل كل من جدة
والجوف والقيصومة وحائل واملدينة املنورة وعرعر وتبوك وينبع.
ُيذكر أن الخطوط السعودية و َّقعت اتفاقية مع رشكة طريان التشيك،
تتضم��ن توفري الطرف املؤجر احتياجات التش��غيل كافة من أطقم قيادة
ومضيف�ين يتحدثون اللغة العربية ،إضافة إىل الصيانة؛ إذ تلتزم الرشكتان
بتطبيق أنظمة وإجراءات التشغيل والخدمة والسالمة والجودة املعتمدة
لدى التحالف الدويل "س��كاي تيم" .وتض ّمن االتف��اق أيضاً وجود طاقم
ضيافة يتحدث اللغة العربية عىل الطائرتني.
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اتفاقية بني مكتب تحقيقات الطريان وجامعة امللك
عبدالعزيز لتحديد مواقع حطام الطائرات
وق��ع مكتب تحقيقات حوادث الط�يران وكلية علوم البحار بجامعة
املل��ك عبدالعزي��ز يف 2015/11/23م مذكرة تفاه��م ثنائية يتم مبوجبها
تفعيل الرشاكة الوطني��ة والعلمية بني مكتب تحقيقات حوادث الطريان
وكلي��ة علوم البحار للتعاون عند س��قوط طائرة مدنية يف البحر  -ال قدر
الله  -ضمن املياه اإلقليمية للمملكة من خالل اس��تخدام سفينة األبحاث
(العزي��زي) التي متتلكها الكلية واالس��تفادة مام تحتوي��ه من تجهيزات
تقنية عالية وطاقم مؤهل ،لتحديد موقع حطام الطائرة تحت قاع البحر
وبشكل خاص مسجل بيانات الرحلة ومسجل األصوات يف كابينة القيادة
وهو يف غاية األهمية يف مجريات التحقيق لكشف مالبسات الحادث.
وتضمنت مذكرة التعاون عدداً من البنود ،أبرزها االستعانة بإمكانات
س��فينة العزيزي يف مجريات التحقيق يف حوادث سقوط طائرة مدنية يف
البحر وتذليل العقبات ا ُملحتملة ،وإقامة متارين دورية مش�تركة تتضمن
البح��ث عن أجهزة التس��جيل وبعض أجزاء الطائرات وانتش��الها بهدف
تعزيز مستوى األداء والجاهزية لكال الطرفني.
وأوضح املدير العام ملكتب تحقيقات الطريان الكابنت إبراهيم الكيش،
أن توقيع املذكرة يأيت يف إطار حرص املكتب عىل االس��تعانة بجهة وطنية
متخصصة وقادرة عىل املس��اهمة بش��كل فعال يف إثراء التحقيقات من
خالل ما متلكه من مقومات تقنية.
وقع االتفاقية من جانب الطريان املدين الكابنت إبراهيم الكيش املدير

الع��ام ملكتب تحقيقات ح��وادث الطريان ومن جان��ب الجامعة د .عيل
العيدروس عميد كلية علوم البحار.
يذكر هن��ا أن مكت��ب تحقيق��ات ح��وادث الطريان يت��وىل
مس��ؤولية التحقيق يف وقائع وحوادث الط�يران التي تقع ضمن الحدود
الس��يادية للمملك��ة ويضم ك��وادر وطنية م��ن ذوي الخ�برة والكفاءة
وأنش��ئ اس��تناداً إىل نظام الطريان املدين الصادر باملرس��وم املليك م44/
بتاريخ 1426/07/18هـ.

إصدار بطاقة األمتعة من أجهزة الخدمة الذاتية يف
 5مطارات سعودية
أضافت الخطوط السعودية خدم ًة جديدة مُت ّكن الضيوف املسافرين
م��ن إص��دار بطاقات األمتع��ة عرب أجه��زة الخدمة الذاتي��ة املنترشة يف
املطارات الرئيسة باململكة مام يوفر لهم الوقت والجهد يف إنهاء إجراءات
سفرهم برسعة وسهولة ويرس.
ي��أيت ذلك يف إطار الخط��ة االس�تراتيجية ( )SV2020والتي تتضمن
العديد من املب��ادرات ويف مقدمتها توفري أفض��ل الخدمات للضيوف يف
كافة مواقع الخدمة وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية.
وأوض��ح نائب الرئي��س التنفيذي للش��ؤون التجاري��ة يف الخطوط
الس��عودية للنقل الجوي خالد البلوي أن الخدمة الجديدة شملت جميع
أجهزة الخدمة الذاتية لـ"الس��عودية" يف مطارات الرياض وجدة والدمام
واملدينة املن��ورة وأبها ،حيث تهدف بجانب باق��ة الخدمات األخرى إىل
إنجاز إجراءات سفر الضيوف بيرس وسهولة ويف وقت قيايس.
وأشار "البلوي" إىل أن الخطوط السعودية و ّفرت  134جهازاً جديداً
للخدم��ة الذاتية يف  66موقعاً يف  18مدينة حول اململكة ما بني مطارات

داخلية ودولية ومكاتب املبيعات الرئيس��ة وفروعها ،ويف املراكز التجارية
واملواقع الحكومية التي تتوافر فيها أجهزة الخدمة الذاتية.
31

تقـريــر

النظام اإللكرتوين األمني يف مطارات اململكة
لقد أدركت قي��ادة اململكة العربية الس��عودية أهم ّية التحول
للحوكم��ة اإللكرتونية مبك��راً فكانت من أوائل ال��دول التي تبنت
برنامجاً متقدماً لتحفيز وتش��جيع التعامالت اإللكرتونية ملا تحمل ُه
التقنية م��ن إنتاجية عالية وتوفري للتكلفة والجهد والوقت ،وكانت
الهيئة العامة للطريان املدين س��باقة لتوظيف التقنيات الحديثة يف
الخدمات التي تقدمها س��وا ًء لقطاعاته��ا املختلفة أو لرشكائها من
رشكات طريان ومس��تثمرين وللجه��ات الحكومية وكذلك للجمهور
من املستفيدين والعمالء.
إعداد :عدنان سالم الغامدي

مدير إدارة الشؤون األمنية
مبطار امللك عبدالعزيز الدويل

32

وق��د تبنى مط��ار امللك عبدالعزي��ز الدويل مب��ادرة هامة متثلت يف
تصمي��م نظام إلك�تروين أمني حصل عىل دعم تقني��ة املعلومات بالهيئة
العام��ة للط�يران املدين التي انتج��ت هذا النظام من خ�لال واحدة من
ال�شركات الكربى املتخصصة وهي رشكة إجادة لألنظمة املحدودة بحيث
يلغي التعامل الورقي متاماً.
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الطلبات والتصاريح والرخص التي تعامل معها النظام اإللكرتوين األمني يف مطارات اململكة
الطلبات والرخص
عدد طلبات البطاقات األمنية
عدد طلبات تصاريح املركبات
عدد البطاقات األمنية التي متت طباعتها من النظام
عدد تصاريح املركبات التي متت طباعتها
عدد طلبات الرخص
عدد الرخص املطبوعة

مطار امللك عبدالعزيز
الدويل بجدة
91572
7663
59311
5200
6359
5087

وقد بدأ التشغيل الفعيل للنظام يف مطلع مايو 2014م .فبدأ تسجيل
املس��تخدمني املمثلني للجهات العاملة يف املطار ع�لى البوابة اإللكرتونية
ووصل عدده��ا إىل أكرث من  1800جهة مس��تفيدة تحصل عىل خدمات
اس��تخراج البطاقات األمني��ة وتصاريح املركبات ورخص القيادة بس��احة
املط��ار إلكرتونياً دون الحاجة للمراجع��ة أو للتعامالت الورقية وميثل كل
جهة مستخدم أو أكرث يقوم بتقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها.
كام يش��تمل النظام عىل برنام��ج للتحقيق يف الح��وادث واألحداث
واملخالف��ات بأنواعه��ا بحيث يتم توثيق كافة الوقائ��ع التي تحدث أثناء
التش��غيل وتحليلها ،وبالتايل الحصول عىل معلوم��ات دقيقة مت ِّكن إدارة
املط��ار من تقييم الجهات العاملة يف املطار أمنياً وتش��غيلياً باإلضافة إىل
جوانب الس�لامة مام يحقق س��يطرة أفضل ورؤية أدق ملستويات األداء،
وبالت��ايل تحديد مكام��ن الخلل عند تحليل وقراءة تل��ك املعلومات ،مام
يتيح الفرصة لقياس األداء وتحس��ينه ،ويج��ري حالياً تطوير نظام تحليل
التقارير اإلحصائية الذي يس��تخدم الذكاء االصطناعي يف تتبع مستويات
الس�لامة والتش��غيل واألمن بصورة دقيقة مس��تنداً ملعطيات وس��جالت
املخالف��ات والحوادث واألحداث ،وال يفوتني هنا أن أش��يد بالدور الهام
للقوات الجوية ممثلة يف قي��ادة الرشطة الجوية ووحدات أمن املطارات
التي تفاعلت بصورة إيجابية مع النظام وحققت التشغيل األمثل له.
من خالل نظ��ام رخص القيادة داخل الس��احة ميكن للجهات طلب
إص��دار وتجديد وبدل فاقد ملن اس��تكمل االش�تراطات والتأهيل الخاص
بتشغيل املعدات وقيادة املركبات داخل ساحة املطار من منسوبيهم.
يتم تش��غيل ومراقبة النظام اإللكرتوين األمن��ي من قبل إدارة املطار
كجه��ة محورية تتلق��ى كافة الطلب��ات من الجهات املس��جلة وتعالجها
وتحيلها للجهات املعنية ،وترتبط بالنظام إدارات عديدة كإدارة الش��ؤون
األمني��ة وإدارة الس�لامة وضامن الجودة والش��ئون املالي��ة ووحدة أمن
وحامية املطار فض ًال عن جهات التزكية األمنية.
يش��تمل النظام عىل خواص رقابية توفر تتبع مدة بقاء الطلبات لدى

مطار امللك فهد الدويل
بالدمام
6475
350
3170
260
200
113

مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل باملدينة
13275
0
7848
0
0
0

كل جه��ة واملوظف املكلف باإلجراء للس��يطرة عىل أي تأخري يف معالجة
الطلب��ات يف الوقت املحدد ،كام أن كاف��ة اإلجراءات املتخذة عىل النظام
مدونة بدقة.
الجدي��ر بالذكر أن من ممي��زات النظام قيامه مبقارن��ة آلية لقوائم
املمنوع�ين واملطلوبني وبالتايل فال ميكن أن يس��مح للممنوعني بالحصول
عىل أي تصاريح أو بطاقات بأي وس��يلة وميكن للس��لطات األمنية تغذية
النظ��ام ببيانات املش��تبه بهم ليق��وم بتتبع أي محاول��ة لترصيحهم عرب
البوابات اإللكرتونية ،مام جعل النظام أداة فعالة يف ضبط املطلوبني.
مل نكت��ف بذلك إذ يجري تحدي��ث النظام وإضاف��ة خواص عديدة
بصورة دورية من خالل احتياجات التش��غيل ليتحول النظام ش��يئاً فشيئاً
لقاعدة فعالة وصلبة يف بنيتها وسهلة يف التعامل معها.
ويجري حالياً وبالتعاون مع وزارة الداخلية توفري عدد من الخدمات
للتحق��ق والتوثق من البيانات املدخلة وضامن مطابقتها ملركز املعلومات
الوطني باإلضافة إىل العمل عىل إنشاء نظام إلكرتوين أمني متكامل مبنافذ
املطار يرتبط بهذه األنظمة التي توفر التحكم به بصورة ش��املة وتقديم
معلومات إحصائية عن تدفق املوظفني واملركبات ملرافق املطار املختلفة.
إن األوضاع األمنية الراهنة عىل صعيد األمن املادي واألمن االلكرتوين
تفرض توظيف التقنيات الستباق الجهود الهدامة وكشفها وتوفري الحامية
ضده��ا ،وبالرغ��م من أن النظ��ام يخض��ع اآلن للتقييم ضمن مس��ابقة
جائزة اإلنج��از للتعامالت اإللكرتونية الحكومية (يس��ـر) فإن االرتقاء به
ل��ن يتوقف وحاميته ومراقبته مس��تمرة فالنظام محصن بفضل الله ضد
االخرتاق��ات والهجوم اإللك�تروين بتقنيات أمنية عالية ومراقبة مس��تمرة
عىل مدار الس��اعة من قب��ل مختصني مؤهلني يف مج��ال أمن املعلومات
وس��تعمل الهيئة عىل امليض قدماً يف تطوير ه��ذه األنظمة لرتتقي باألداء
األمني والتشغييل وبالتايل تحسني الخدمات املقدمة للمسافرين ومرتادي
مطارات اململكة العربية السعودية بتوفيق الله تعاىل
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إحصاءات

()2014
العاملي
املستوى
علًعىل
الجوية
الحركة
حيث
الجىَةمن
الىاقالتالجوية
الناقالت
ترتيب
)4102
العالمٍ
المضحىي
علً
الجىَة
حجمالحركة
مه
الجىَة
)4102
الجىَة
الحركة
حُد حجم
مه حُد
الجىَة
الىاقالت
جرجُة
العالمٍ( (
المضحىي
الجىَة
الحركة
حجم
جرجُة
الحرجُة
الحرجُة
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10

(باآلالف)
عدداملسافرين
عدد
حيث
من
الجوية
تاِالف)
المضافرَه
حُدعدد
مه حُد
جىَة مه
أعىلالالىاقالت
أعلً
تاِالف)
المضافرَه((
المضافرَه
عدد
حُد
مه
الناقالتالالجىَة
أعلً
ىاقالت
أعلً
الىاقلة
الىاقلة

دلتا
دلتا
دلتا
صاوث ويضت
صاوث
صاوث
ويضت
خطىط جنىب
خطىط
جنىب الصين
خطىط
الصين
يىنايتد
يىنايتد
يىنايتد
أمريكان
أمريكان
أمريكان
إير
ريان
ريان إير
ريان
إير
شرق
خطىط
الصين
خطىط
خطىط شرق الصين
إيزي ججت
إيزي
إيزي
ت
لىفتهانزا
لىفتهانزا
لىفتهانزا
الصين
طيران
طيران
طيران الصين

2014
2014
2014

129433
129433
129433
129087
129087
129087
100683
100683
100683
90439
90439
90439
87830
87830
87830
86370
86370
86370
66174
66174
66174
62309
62309
62309
59850
59850
59850
54577
54577
54577

2013
2013
2013

120636
120636
120636
115323
115323
115323
91504
91504
91504
90161
90161
90161
86823
86823
86823
81395
81395
81395
62653
62653
62653
58410
58410
58410
63273
63273
63273
51100
51100
51100

وضثةالحغُُر
وضثة
الحغُُر
▲6.8
▲6.8
▲10.7
▲10.7
▲9.1
▲9.1
▲0.3
▲0.3
▲1.1
▲1.1
▲5.8
▲5.8
▲5.3
▲5.3
▲6.3
▲6.3
▼5.7
▼5.7
▲6.4
▲6.4

مجدولةتالمالَُه
مجدولة
رحالت
(مضافر/كم)
عدد المضافرَه
عدد
الناقالتحُد
جىَة مه
جىَة
تالمالَُه
(مضافر/كم)
المضافرَه
جىَة
أعلً الالىاقالت
أعلً
رحالت
(مضافر/كم)
حُد
مه
مجدولة
رحالت
المضافرَهباملاليني -
(مسافرXكم)
الجوية
ىاقالت الالأعىل
الحرجُة
الحرجُة
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10

الىاقلة
الىاقلة

دلتا
دلتا
دلتا
يىنايتد
يىنايتد
يىنايتد
اإلماراتية
اإلماراتية
اإلماراتية
أمريكان
أمريكان
أمريكان
خطىط جنىب
خطىط
جنىب الصين
خطىط
الصين
صاوث ويضت
صاوث
صاوث
ويضت
لىفتهانزا
لىفتهانزا
لىفتهانزا
البريطانية
البريطانية
البريطانية
فرانش
إير
إير فرانش
إير
فرانش
الصين
طيران
طيران
طيران الصين

2014
2014
2014

290862
290862
290862
287547
287547
287547
230855
230855
230855
208046
208046
208046
166074
166074
166074
162445
162445
162445
143403
143403
143403
137204
137204
137204
134528
134528
134528
112247
112247
112247

2013
2013
2013

277560
277560
277560
286802
286802
286802
209377
209377
209377
206551
206551
206551
147841
147841
147841
145124
145124
145124
144236
144236
144236
130129
130129
130129
136405
136405
136405
103800
103800
103800

وضثةالحغُُر
وضثة
الحغُُر
▲4.6
▲4.6
▲0.3
▲0.3
▲9.3
▲9.3
▲0.7
▲0.7
▲11.0
▲11.0
▲10.7
▲10.7
▼0.6
▼0.6
▲5.2
▲5.2
▼1.4
▼1.4
▲7.5
▲7.5

رحالتمجدولة
مجدولةرحالت
تالمالَُه
(طه/كم)
الجىٌ
الشحه
جىَة مه
جىَة
رحالت
الجىٌباملاليني -
(طنXكم)
الجوية
ىاقالت الالالأعىل
مجدولة
(طه/كم)
الجىٌ
الشحه
الناقالتحُد
جىَة
أعلً الالىاقالت
أعلً
تالمالَُهــــ
(طه/كم)
الشحه
حُد
مه
الحرجُة
الحرجُة
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
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الىاقلة
الىاقلة

فيديكش
فيديكش
فيديكش
اإلماراتية
اإلماراتية
اإلماراتية
بي إس
بي
يى
يى بي
يى
إس
باصيفيك
كاثي
كاثي باصيفيك
كاثي
باصيفيك
الكىرية
الكىرية
الكىرية
لىفتهانزا
لىفتهانزا
لىفتهانزا
الضنغافىرية
الضنغافىرية
الضنغافىرية
القطرية
القطرية
القطرية
كارجىلىكش
كارجىلىكش
كارجىلىكش
الصينية
الصينية
الصينية

2014
2014
2014

16020
16020
16020
11240
11240
11240
10936
10936
10936
9464
9464
9464
8079
8079
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بوينج تكشف النقاب عن  B737 MAXوخط إنتاجها الجديد
يف  2015/12/8أقام��ت بوين��ج احتفالية إلزاحة النق��اب عن طائرتها
الجديدة من طراز  B737 MAXوذلك يف مدينة رينتون بوالية واشنطن،
ظهرت خالله��ا الطائرة الجديدة يف حظرية الطائرات للطالء بلونها املميز
األزرق املائل للخرضة.
وقد تم حجب الطائرة الجديدة متاماً عن أنظار وعدس��ات الصحفيني
الذين كانوا يجولون حول الحظرية قبل االحتفال يف محاولة منهم السرتاق
صور للطائ��رة .ويف هذه األثناء ،عكف امليكانيكيون واملهندس��ون إلنهاء
اختبارات التشغيل الخاصة مبثيلتها الثانية ،والتي كانت مكتملة جزئياً إال
من محركها  LEAPالجديد املعروف بكفاءته العالية يف اس��تهالك الوقود
والذي أنتجته  CFMالدولية.
ولك��ن حتى مع إزاحة الس��تار عن الطائرة الجدي��دة ،ما زالت بوينج
تواجه واقعاً صعباً بس��بب دخولها املتأخر لسوق التنافس .فتأخرها هذا
فتح املجال لدخول منافستها من عائلة إيرباص يف طرازها املعدل الجديد
.A320neo
وعىل الرغم من توازن كفتي الس��وق بني كل من  B737و  ، A320إال
أنه يف أواخر شهر نوفمرب  2015تلقت إيرباص عروضاً لرشاء  4443طائرة
من ط��راز  neoيف مقابل  2955عرضاً فقط تلقتهم بوينج لرشاء طائرات
 .MAXأي أن كفة السوق رجحت لصالح إيرباص بنسبة .40/60
وم��ن املتوقع أن تدخل طائرة  MAXس��وق العم��ل الفعيل لتبدأ يف
التحلي��ق مع حلول ع��ام  .2016وقد تقرر تس��ليم أوىل طائرات MAX
لرشكة طريان س��اوث ويست يف الثلث األخري من عام  .2017ومع هذا ما
زالت إيرباص متقدمة يف الصدارة ،حيث ستس��لم أوىل طائراتها من طراز
 A320neoيف أواخر عام .2015
وق��د رصح املس��ئولون أن عملية تصنيع طائرة بوينج األوىل س��تكون
بطيئ��ة نس��بياً وذلك بهدف اس��تيعاب كافة تعقي��دات عملية التجميع
الجديدة ،وفيام بعد س��تزداد رسعة التصني��ع ومعدل اإلنتاج .وقد أكدوا
أيضاً أنهم يعتزمون تصنيع  52طائرة شهرياً يف أقرب فرصة ممكنة.

وأكرث م��ا مييز طائرة  MAXه��و محركها الجديد م��ن طراز ،LEAP
والذي يحقق استهالكاً أقل للوقود بنسبة  %14مقارنة بطراز  737الحايل.
ونظراً لكرب حجم املحرك فقد تطلب ذلك تجديد غطاء املحرك وتدعيم
األجنحة وتقويتها.
ك�ما تتميز  MAXأيض��اً مبظهرها الخارجي املمي��ز وأطراف أجنحتها
املتش��عبة وذيلها اإلنس��يايب الذي يزيد من كف��اءة الديناميكية الهوائية
للطائرة ،باإلضافة إىل املس��احة اإلضافي��ة يف مقصورة القيادة والتي توفر
رؤية أوضح لقائد الطائرة.
وم��ن املتوقع أن يتم تش��غيل طائ��رات  MAXالتجريبي��ة األربع يف
منتصف عام  ،2016وسرتس��ل بوينج إحداها لتع��رض يف معرض فارنربو
الجوي الذي سيقام يف إنجلرتا وذلك يف شهر يوليو 2016م.
ويف  2015/11/9وأثناء إقامة فعاليات معرض ديب للطريان ،أعلنت كل
من بوينج ورشكة طريان جت الهندية ،عن إبرام صفقة تطلب فيها الثانية
 75طائرة من طراز . B737MAX-8

القطرية تُتوج بجائزة أفضل ناقلة يف آسيا باسيفيك لعام 2015
فازت الخطوط القطرية بجائزة "أفضل رشكة طريان يف آسيا باسيفيك"
خالل حفل توزيع جوائز كابا آفييشن للتميز يف سنغافورة .واستلم الجائزة
بالنياب��ة عن الناقلة الس��يد مروان قليالت ،نائ��ب أول الرئيس التنفيذي
لجنوب رشق آسيا وجنوب غرب الباسيفيك للخطوط الجوية القطرية.
و ُمنحت جائزة "أفضل رشكة طريان يف آس��يا باسيفيك" من كابا لرشكة
الطريان التي تتميز بأكرب اس�تراتيجية بارزة خ�لال العام ،وبإحداث أكرب
وقع عىل صناعة الطريان وتطورها ،وترسيخ دورها كرشكة رائدة ،وفرضها
معايري جديدة لآلخرين .وتم اختي��ار القطرية من قبل لجنة من الحكام
بنا ًء عىل رسعة توسعاتها وبروزها كرشكة عاملية رائدة يف صناعة الطريان.
ومن جانبه قال الس��يد هاربيس��ون ،الرئيس التنفيذي لكابا( :حققت
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القطرية منواً متس��ارعاً خالل العام املايض ،حيث قامت بتدشني أكرث من
 10وجهات جديدة ورفعت سعة رحالتها إىل العديد من الوجهات ضمن
ش��بكة خطوطها العاملي��ة .ومن اإلنجازات األخرى الت��ي حققتها يف عام
2014م انتقاله��ا إىل مقرها الجديد يف مطار حمد الدويل واس��تالمها أول
طائ��رة من طراز  A380وكونها أول عميل يقوم بتش��غيل طائرة إيرباص
.)A350
وتب��ع ذلك فوزها أيضاً بجائ��زة "أفضل رشكة طريان يف العامل" و"أفضل
مقع��د درجة رجال أع�مال يف الع��امل" و"أفضل رشكة ط�يران يف الرشق
األوسط" خالل حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العاملة لرشكات الطريان
2015م يف يونيو املايض.

، ﺑﻞ ﺑﺎﻓﻌﺎل،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻗﻮال ﻓﻘﻂ
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..ًاﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺠﻮدة أوﻻ

Safety and Quality Delivered..
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مطار ديب األفضل عاملياً لركاب الرتانزيت لعام 2015
حصل مطار ديب الدويل عىل جائزة أفضل مطار يف العامل للعام 2015م
لركاب الرتانزيت من قراء مجلة "كوندانس��ت ترافلر" واس��عة االنتش��ار
طبعة الرشق األوس��ط .وحل مطار ديب الدويل يف املقدمة فيام حل مطار
حمد الدويل يف الدوحة ثانياً ومطار ش��انجي يف سنغافورة ثالثاً ضمن فئة
املطارات التي تعمل عىل مدى  24ساعة.
وتعليق��اً عىل الجائزة قالت انيتا مهرا نائ��ب الرئيس لالتصال وتطوير
ً
األعامل يف مطارات ديب :لعب مطار ديب الدويل دوراً
حاس�ما يف ربط ديب
بالعامل الخارجي ،ويف الحقيقة نح��ن ممتنون جداً لعمالئنا بهذا االختيار
والتصوي��ت لنا ،وص ّوت ق��راء املجلة لصالح مط��ار ديب الدويل بناء عىل
نوعية الخيارات التي يوفرها للمس��افرين مثل سلسلة املطاعم واملقاهي
العاملية والعالم��ات التجارية الفاخرة للبيع بالتجزئ��ة والغرف الفندقية
واملراكز الصحية وغريها من الخدمات الرتفيهية.

تنفيذ أكرب توسعة يف
تاريخ مطار البحرين

أك��د وزير املواص�لات واالتصاالت كامل بن أحم��د خالل افتتاح
فعاليات الدورة الخامس��ة من "قمة الع��رب للطريان واإلعالم" صباح
يوم 2015/12/7م املنعقدة يف مملك��ة البحرين :إن البحرين ماضية
قدماً يف تنفيذ أكرب توس��عة يف تاريخ مطار البحرين الدويل الستيعاب
األعداد املتزايدة من املس��افرينً ،
الفت��ا إىل أن برنامج تحديث املطار
يس�ير حالياً وف��ق الخطة املوضوعة ،وكش��ف الوزير كامل أن أعامل
املقاولني الرئيس�ين للمرشوع س��تبدأ مطلع  ،2016مع توسعة مبنى
املس��افرين لزيادة الطاقة االس��تيعابية إىل  14مليون مس��افر سنوياً،
وسيلبي احتياجات اململكة للسنوات العرشين القادمة.
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ناقلتي بيجاسو سوتر وجيت
تسريان رحالت داخلية يف الهند

ارتف��ع عدد رشكات الطريان التي تس�ير رحالت داخلي��ة يف الهند ،من 6
رشكات يف ع��ام  2013إىل  11رشك��ة يف الربع األخري م��ن عام  .2015وبعد
دخول كل من خطوط ايركوس��تا واير ايش��يا اندي��ا يف عام  2014وخطوط
فيس��تارا يف بداية عام  2015دخلت رشكتان جديدتان الس��وق وهام رشكة
طريان بيجاسوس (تحمل رمز آياتا  ) OPوالتي بارشت عملياتها التجارية يف
إبريل 2015مس��تخدمة طائرتني من طراز  ATR72 -500ورشكة تروجيت
(تحم��ل رم��ز آياتا  )2Tوالتي ب��ارشت عملياتها التجاري��ة يف 2015/7/12
مس��تخدمة طائرت�ين من ط��راز  .ATR72 -500وبلغ اج�مايل حصة تلك
الرشكات الخمس الجديدة يف الس��وق الهندية  %5.2يف اكتوبر  ،2015بينام
بلغت حصة كل من ايرايش��يا انديا  %2.1وفيس��تارا  %1.7وايركوستا %0.8
وحصة طريان بيجاسو سوتر وجيت معا . %0.3
قريباً سيبلغ حجم أس��طول رشكة انديقو للطريان االقتصادي التي تحتل
املرتبة األوىل يف الس��وق الهندية  100طائرة من طراز  A320وحالياً بلغت
حصة الرشكة يف الس��وق الهندية حوايل  %36وكانت كافة املؤرشات تشري يف
بداي��ة هذا العام إىل احتامل بلوغها نس��بة  .%40ويعترب معدل النمو الذي
تحقق يف شهر سبتمرب والذي بلغ  %14.2أقل معدل منو سجل يف هذا العام.
ومن ناحية أخرى ،تش�ير أحدث بيانات حركة الرحالت الدولية املنطلقة
من املطارات الهندية ،إىل أن معدل منوها يرتاوح بني  %5و %10حيث ارتفع
حج��م حركة الرحالت الدولية باملطارات الهندية خالل فرتة الس��تة أش��هر
(إبريل  -س��بتمرب 2015م) بنس��بة  %8.2من  24.3ملي��ون راكب إىل 26.3
ملي��ون راكب ويق��وم كل من مطاري دلهي وممب��اي مبناولة نصف حجم
هذه الحركة.
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مطار هلسنيك يستكمل مرحلة تطويره الثانية بتكلفة  900مليون يورو
يستعد مطار هلسنيك الستكامل املرحلة الثانية من برنامجه االستثامري
بتكلفة  900مليون يورو بهدف تحسني بنية املطار لتستوعب  20مليون
مسافر مع حلول عام .2020
وق��د ُوضعت خط��ة التطوير لتوس��عة صاالت الركاب لتش��مل ثالث
مراحل تطويرية م��ن املقرر البدء يف تنفيذ املرحلة األوىل منها مع بداية
عام  .2016هذا باإلضافة إىل زيادة الطاقة االستيعابية للركاب الرتانزيت.
ويهدف املرشوع إىل زيادة مس��احة املطار اإلجاملية ملا يزيد عىل %45
من مساحته الحالية ،حيث س��تصبح مساحة املوقع  330.000مرت مربع
أي ما يعادل مس��احة  65ملع��ب كرة قدم مجتمعة .وستش��مل أعامل
التطوير  8جس��ور جديدة تربط الصاالت بالطائ��رات ،وبوابات جديدة
للحافالت ،وتركيب نظام حديث لنقل أمتعة املس��افرين ،وتوسيع ساحة
املط��ار ،وكونرتات أمنية جديدة ،وإضاف��ة  70متج ًرا خدم ًيا يضم العديد
م��ن املطاعم واملحال التجارية الش��هرية ،هذا باإلضاف��ة إىل افتتاح خط
السكك الحديدية الذي سريبط املطار بوسط املدينة.

أم��ا املرحلة املقبلة م��ن عملية التطوير ،وهي األك�بر واألكرث أهمية،
ستش��مل زيادة الخدمات الرقمي��ة املقدمة للمس��افرين وتوفري خدمة
واي ف��اي مجانية وغري محدودة ،هذا باإلضافة إىل تدش�ين تطبيق مطار
هلسنيك للهواتف الجوالة.

اتفاقات للنقل الجوي مع
دول خليجية من بينها
السعودية

مرشوع بتكلفة  5مليارات
دوالر لتيسري الوصول إىل
مطار لوس أنجلوس

تدرس املفوضية األوروبية إجراءات جديدة ملواجهة ما تعتربه منافسة
غ�ير عادلة من رشكات الطريان خارج االتحاد األورويب ،وذلك ضمن حزمة
من املقرتحات كش��ف عنها يوم اإلثن�ين  ،2015/12/7لتعزيز قدرة قطاع
الطريان األورويب عىل املنافسة .ووفقاً لوكالة رويرتز ،فقد طلبت املفوضية
من الحكومات الوطنية أن متنحها تفويضاً لبدء محادثات بش��أن اتفاقات
النقل الجوي مع عدد من الدول من بينها الصني وتركيا واإلمارات العربية
املتح��دة والكويت وقطر .ويتوقع أن تكون املفاوضات مع بعض الناقلني
الخليجيني محفوفة باملصاعب يف ضوء اتهام ناقالت أوروبية عريقة أبرزها
لوفتهانزا وإير فرانس رشكات الطريان الخليجية بتلقي دعم حكومي يرض
بها.
ومن ال��دول األخرى ،التي يش��ملها التف��اوض الس��عودية والبحرين
وس��لطنة عامن واملكسيك ورابطة دول جنوب رشق آسيا .وتعتزم اللجنة
أن تص��در العام املقبل توجيهات خاصة مبلكي��ة ناقالت االتحاد األورويب
والس��يطرة عليها لتعطي املستثمرين ورشكات الطريان تطمينات قانونية،
وستسعى بش��كل كبري لتخفيف هذه القواعد عىل أساس املعاملة باملثل
م��ن خ�لال اتفاقات الطريان والتج��ارة الثنائية .ويف ح�ين تفرض رشكات
الطريان يف االتحاد األورويب س��قفاً واضحاً للملكية األجنبية عند  ،%49فإن
السيطرة الفعلية تظل أقل ومتلك االتحاد للطريان اإلماراتية  %29من رشكة
اير برلني األملانية و %49من أليطاليا.

رصح مس��ؤولون يف مطار لوس أنجل��وس أنهم بصدد عمل نقلة نوعية
للمط��ار ،وذلك عن طريق إنش��اء نظام مواصالت عاملي من خالل برنامج
تطوي��ري بتكلفة  5ملي��ارات دوالر .و ُيعد املمىش اآليل لنقل املس��افرين
والذي يربط بني الصالة الرئيس��ة للمطار بوحدة تأجري السيارات املركزية
الجديدة ،أحد أهم إنجازات مرشوع تطوير مطار لوس أنجلوس.
ويه��دف هذا امل�شروع إىل تطوير املطار ليص��ل إىل مصاف املطارات
العاملية ،عرب تخفيف حدة االزدحام املروري حول الصالة الرئيسة للمطار،
ويف الطرق املحيطة به لتحسني وتيسري السفر عىل املسافرين.
ومن املتوقع أن تستوعب الوحدة املركزية لتأجري السيارات كافة وكالء
رشكات تأجري الس��يارات والذين يقدمون خدماته��م حالياً يف مطار لوس
أنجلوس يف مكان واحد مبقربة من طريق سان دييغو الرسيع.
وسيشمل الربنامج التطويري أيضاً إنشاء مرفقني للنقل متعدد الخدمات
أحده�ما يف الجهة الرشقية من املط��ار واآلخر يف الغربية .وقد أكد عمدة
ل��وس أنجلوس أن ه��ذا الربنامج التطويري س��يكتمل تنفيذه بحلول عام
 2023وأنهم قاب قوس�ين أو أدىن من إنشاء خط سكك حديدية يصل إىل
مطار لوس أنجلوس لتيس�ير حركة املرور من وإىل املطار وتخفيف حركة
املرور يف الطرق املحيطة.
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متـابعــــات

اليونان تبيع  14مطاراً

ذكر مس��ؤولون يونانيون ي��وم 2015/12/14م أن اليونان وافقت عىل
بي��ع  14مط��اراً لرشكة أملاني��ة ،يف أول عملية خصخصة كب�يرة تقوم بها
الحكوم��ة .وذكرت وكال��ة الخصخصة اليونانية أنها س��تبيع املطارات إىل
رشكة "فرابورت" األملانية لتش��غيل املطارات مببل��غ  1.2مليار يورو (1.3
مليار دوالر) ،وتش��مل الصفقة مطار سالونييك ،ثاين أكرب املدن اليونانية،
ومطارات الجزر الس��ياحية ميكونوس وس��انتوريني وكورفو ،بحسب ما
ذكرت الوكالة يف بيانها .وقال مدير الوكالة س��تري غوس بيتس��يورالس إن
الصفقة تظهر أن اليونان "بدأت تس��تعيد ثقة األس��واق تدريجياً وتعود
للسري عىل طريق النمو".
تجدر اإلش��ارة إىل أن اليونان قبلت يف يوليو املايض صفقة مساعدات
م��ن االتحاد األورويب مدتها  3س��نوات بقيمة  86ملي��ار يورو ( 93مليار
دوالر) انق��ذت الب�لاد من الخروج م��ن منطقة الي��ورو ،إال أن الصفقة

ارتبطت برشوط قاس��ية ،ومن بني هذه القيود برنامج خصخصة طموح
يشتمل عىل بيع موانئ ومطارات وغريها من االصول الحكومية.

إيرباص تبني مصنعاً للطائرات يف املغرب الطريان اإلثيويب
يشرتي 10
طائرات إيرباص
ب��دأت رشك��ة "س��تيليا آروس��بيس" ،الفرع
الصناعي ملجموع��ة إيرب��اص األوروبية يف بناء
مصن��ع إلنت��اج مكونات وقطاع غي��ار  A330و
 A320و A350يف املغ��رب ،وهي األجزاء األوىل
عالية الدقة التي ستُصنّع خارج القارة األوروبية،
وق��د أرشف وزير الصناعة والتجارة واالس��تثامر
حفيظ العلمي ورئيس رشكة "س��تيليا" سيدريك
غوتي��ه ع�لى إط�لاق بن��اء املصن��ع يف املنطقة
الصناعية "ميدبارك" ،قرب مطار محمد الخامس
ال��دويل يف الدار البيضاء ،عىل مس��احة  15ألف مرت مربع وبكلفة  40مليون يورو ،حيث س��يعمل
 400مهندس وتقني.
وقال العلمي إن املرشوع ين��درج ضمن خطة الترسيع الصناعي التي اعتمدها املغرب وعرضت
عىل امللك محمد السادس العام املايض وستمتد حتى عام 2020م.
وأضاف :تهدف الخطة إىل رفع نس��بة الصناعة إىل  %23من الناتج املحيل اإلجاميل من  %16عام
2015م ،وإيج��اد  500أل��ف فرصة عمل يف قطاع تركيب الس��يارات وتصنيع أجزاء الطائرات ،وهي
الصناع��ات التي أصبح املغرب يحقق فيها تطوراً ملحوظاً ،خصوصاً يف مجال الصادرات التي تقارب
 60بليون درهم خالل العام الحايل ،وتفوق إيرادات الفوسفات.
وقال غوتيه إن مصانع س��تيليا يف املغرب س��تنتج قطع غيار وأجزاء ملكونات طائرات تجارية من
أوروب��ا والواليات املتحدة ،بينها طائرات بومبارديه الكندي��ة ،التي متلك مصنعاً يف املنطقة ذاتها يف
الدار البيضاء وبلغت اس��تثامراتها  200مليون دوالر ،وهي يف توس��ع مستمر لتطوير نشاط الرشكة
يف املنطقة املتوسطية والعربية واألفريقية عرب تصنيع طائرات لرجال األعامل والرحالت الخاصة.
وأعلنت رشكة "التيكوير" الفرنس��ية لصناعة أجزاء الطائرات التجارية بناء مصنع يف الدار البيضاء
بكلفة  10ماليني يورو إلنتاج أجزاء داخلية وخارجية للطائرات ،منها املقاعد واملفروش��ات املوجهة
لبعض موديالت إيرباص .وتتوقع الرشكة التي تتخذ من تولوز مقراً لها تشغيل  300مهندس وتقني
بحلول عام .2018
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ق��ال املدي��ر التنفي��ذي لرشك��ة الط�يران
اإلثيوبي��ة يوم  2015/11/11إن الرشكة تعتزم
التق��دم بطلب لرشاء عرش طائ��رات إيرباص
ع�لى األق��ل م��ن ط��راز  A350- 900خالل
العامني املقبلني إضافة إىل  14طائرة تم طلبها
بالفعل ،ويصنف االتحاد الدويل للنقل الجوي
(آياتا) الرشكة اململوك��ة للدولة عىل أنها أكرب
رشك��ة طريان يف أفريقيا م��ن حيث العائدات
واألرباح.
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اإلماراتية تعتزم رشاء نحو  200طائرة من طراز A380neo
تعت��زم اإلمارتية رشاء ما بني  200 - 100طائ��رة من طراز A380neo
املعدل��ة ،وذلك إذا م��ا قررت إيرباص الرشوع يف تصني��ع الطراز املعدل
من الطائرة ،بهدف تجديد أسطولها وتوسيع نطاق رحالتها ،وستأيت هذه
الطلبي��ة باإلضافة إىل الصفقة التي أبرمتها س��ابقاً لرشاء  140طائرة من
طراز  ،A380تسلمت منها فعلياً  58طائرة.
وس��تجري إيرباص تعديالت ع�لى طائرته��ا  A380neoعىل نحو من
ش��أنه يخفض من س��عر الطائرة الواحدة بنس��بة ترتاوح ما بني %13-10
وتخفي��ض اس��تهالك الوق��ود بنس��بة  %10مقارنة بطرازه��ا الحايل ،كام
ستشمل التعديالت تحسينات يف الديناميكية الهوائية للطائرة ،وتخفيض
وزن مقصورتها .وتدرس اإلماراتية يف الوقت الراهن إمكانية تبديل مقاعد
الدرجة االقتصادية مبقاعد الجيل القادم األخف وزناً بنس��بة  %30والذي
من شأنه خفض وزن الطائرة بأكرث من  3أطنان.

إيفا تتسلم طائرتها الـ 22
من طراز B777-300ER

كايث باسيفيك تطلب رشاء 69
طائرة جديدة

رصح رئي��س طريان إيف��ا أن رشكته تعد من أوائ��ل العمالء الداعمني
لطائ��رة  300ER-B777من��ذ بداية تصنيعها يف ع��ام  ،2005حيث ُتعد
العمود الفقري ألس��طول الرشكة والتي تعتمد عليها يف رحالتها الطويلة،
كان ذل��ك يف الكلمة التي ألقاها خالل حفل تس��ليم الطائرة يف/11/11
 2015يف مدينة سياتل.
ً
وتش��غل إيفا التي تتخذ من تايوان مقرا لها ،أكرث من  36طائرة بوينج
يف رحالته��ا ،من ضمنه��ا  21طائرة من ط��راز  .B700 -300ERوتعتزم
الرشك��ة إضاف��ة  7طائرات أخرى من نفس الطراز ألس��طولها بنهاية عام
 ،2016حيث س��تقوم بتشغيلها يف رحالتها إىل القارة األمريكية الشاملية.
وعند اكتامل أسطولها الجديد ،سيصبح املجموع  80طائرة.
وتع��د طائ��رة  B777 -300ERواحدة م��ن أقل الطائرات اس��تهالكاً
للوقود ،وأفضلها من حيث الس��عر إذا م��ا قورنت مبثيلتها من الطائرات
ذات املمري��ن .كام أنها أيضاً ،تعد من أكرب طائرات الركاب ا ُملش��غلة من
حيث س��عة الشحن .وس��تخضع الطائرة لبعض التحس��ينات عام 2016
لخفض استهالكها للوقود بنسبة .%2

يف س��عيها لتجديد أس��طولها ،قدمت كايث باس��يفيك طلبية لرشاء 69
طائرة س��تنتهي من اس��تالمها جميعاً مع حلول ع��ام  ،2024ومن بينها
طائرته��ا األوىل من طراز  A350 XWBوالتي ستس��تلمها يف الربع األول
من عام .2016
ومن املقرر أن تس��تلم الرشكة ،والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها،
 10طائ��رات جديدة س��نوياً خالل العق��د القادم ،تق��در تكلفة الطائرة
الواحدة منها نحو  200مليون دوالر ،إال أن الطائرة الجديدة ستوفر %20
من كمية الوقود التي تتحمل تكلفتها الرشكة.
ويف الوقت ذاته ،أطلقت كايث باس��يفيك مرشوع��اً إلعادة تدوير %90
م��ن طائراتها من طراز  A340 -300وال��ذي يهدف إىل تجديد الطائرات
الس��تخدامها يف أغراض أخرى .وس��تقوم الرشكة أيض��اً بالتخلص من 10
طائرات 3 ،منها من طراز  B747 -400و 7من طراز  A340- 300وذلك
خ�لال عام��ي  2016و  ،2017ومن املقرر أن تب��اع تلك الطائرات لرشكة
إعادة تدوير فرنسية.
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تقـريــر

هل يصبح تلويث الطائرات للهواء مفيداً؟

عىل مدى أعوام تعال��ت األصوات ضد تلويث الطائرات للهواء
بنفثه��ا أطناناً من غاز ثاين أوكس��يد الكربون ،رغ��م أن ما تنفثه ال
تتجاوز نس��بته  %2م��ن مجمل امللوثات الت��ي تتصاعد إىل الغالف
الج��وي نتيجة لألنش��طة الصناعي��ة ،حيث بلغ��ت االنبعاثات من
الط�يران العاملي يف عام 2008م نح��و  650مليون طن من غاز ثاين
أوكس��يد الكربون س��نوياً ،يف مقابل ما يتجاوز  35ألف مليون طن
متثل مجمل االنبعاثات.
وهك��ذا انترص االتحاد األورويب لوجه��ة نظر جامعات املحافظة عىل
البيئ��ة التي ت��رى أن الطريان مل يق��دم ما فيه الكفاي��ة للتصدي لحصته
املتزايدة من غازات االحتباس الحراري والتلوث .وهكذا صدر قرار الربملان
األورويب يف يوني��و  2008لينص عىل إلزام جميع الرحالت من وإىل أوروبا
بنظ��ام وس��قف لتبادل انبعاث الغ��از ابتداء من مطل��ع 2012م ،وجرى
توزي��ع رشكات الط�يران ع�لى دول أوروبية معينة لترشف ع�لى التزامها
بالس��قوف املحددة وحصولها عىل ش��هادات االنبعاث الالزمة لتشغيلها،
مام يس��توجب ع�لى رشكات الط�يران أن تق��دم خطتها لرص��د انبعاث
الغاز وخطته��ا لقياس الطن الكيلو مرتي املنقول ،حيث س�تراجع الدول
األوروبي��ة الخطتني ومن ثم توجه رشكات الط�يران إىل الطريقة املقبولة
لصياغ��ة تقارير مراقب��ة االنبعاث وتقارير الطن الكيل��و مرتي ابتدا ًء من
2011/03/31م ،ليت��م التحق��ق منها م��ن قبل طرف ثال��ث معتمد من
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أ.د .علي الباهي

قسم هندسة الطريان – جامعة امللك عبدالعزيز
س��لطات االتح��اد األورويب ،ويف حالة عدم الت��زام رشكات الطريان مبوعد
تس��ليم التقارير فإنها ستخضع لعقوبات شديدة قد تصل إىل فرض حظر
الطريان إىل دول االتحاد األورويب.
وقد تصاع��دت موجة احتج��اج رشكات الطريان من خ��ارج االتحاد
األورويب عىل ه��ذه الرضيبة التي كان من املتوقع أن تكبد قطاع الطريان
املدين ً
عبئ��ا يقارب أربعة وعرشين مليار دوالر عىل مدى الس��نوات من
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 2012حتى  ،2020مام حدا باالتحاد األورويب إىل تعليق الرضيبة  -وليس
إلغاءه��ا  -عىل الطريان خارج الفض��اء األورويب حتى العام  ،2017انتظاراً
للوصول إىل اتفاق عاملي من خالل منظمة الطريان املدين الدويل (.)ICAO
كانت الحجة األساسية وراء االهتامم بانبعاثات ثاين أوكسيد الكربون
عىل مدى أعوام هو تأثريه الضار عىل املناخ وتس��ببه يف ظاهرة االحتباس
الح��راري ،ويؤكد دعاة حامية البيئة عىل أنه من دون اتخاذ أية إجراءات
للحد من هذه االنبعاثات يف املس��تقبل ،فإن من املتوقع ارتفاع متوس��ط
درجة الحرارة عىل مس��توى العامل مبعدل  1.8إىل  4درجات مئوية خالل
القرن الحايل ،بينام س�يرتفع منسوب مياه البحار ما بني  9و  88سم ،وهو
ما يه��دد باملزيد من الكوارث الطبيعية الناتجة من الفيضانات واألعاصري
واالنهيارات الجليدية وغريها من الكوارث .وحس��ب أحدث تقارير البنك
الدويل فإن حجم خس��ائر االقتصاد العاملي من ج��راء الكوارث الطبيعية
خالل األعوام الخمسة املاضية بلغ نحو  192مليار دوالر.

صورة مكبرة لأللياف النانوية

ماذا لو انعكس الوضع

تحدث��ت الصحافة العاملية يف الش��هور القليلة املاضي��ة عن أبحاث
جديدة تثري أس��ئلة عديدة عن ماذا يحدث لو انعكس الوضع فأصبح ثاين
أوكس��يد الكربون الذي ينبعث يف الهواء مفيداً؟ وماذا لو وصلنا إىل الحد
ال��ذي يجعل الكمي��ات املنبعثة من الغاز أقل م�ما تحتاجه عملية إنتاج
منتجات حيوية مفيدة مثل الوقود ومواد البناء أو حتى مس��حوق الخبز،
عىل حد تعبري الكاتب جريميي بليس�تر يف مقالته يف صحيفة "الجارديان"
الربيطانية التي نرشت يف  27س��بتمرب املايض ،وماذا لو أصبح كسب املال
من إحدى املواد الرئيسة املسببة للتلوث ممكناً؟
يذهب البعض إىل أن طريق��ة جديدة تم تطويرها يف جامعة جورج
واش��نطن األمريكية ميكنها امتصاص غاز ثاين أوكس��يد الكربون من الجو
وتحويله إىل ما ُيعرف بألياف الكربون النانوية (،)Carbon Nanofibers
ويزعم��ون أن هذه الطريقة تع��دُ بإمكانية تخفيض مس��تويات التلوث
الج��وي لتصبح مس��تويات التل��وث أقرب إىل ما كانت علي��ه قبل الثورة
الصناعية ،وذلك عىل مدى  10س��نوات اذا ُطبقت عىل مس��احة تساوي
 %10من مجمل مساحة الصحراء الكربى.

ألياف الكربون النانوية

ألياف الكربون النانوية هي مواد تتألف من ألياف دقيقة للغاية ذات
قطر يرتاوح بني خمس��ة إىل عرشة أجزاء من املليمرت ،وتتكون يف معظمها
من ذرات الكربون التي ترتبط ببعضها يف بلورات مجهرية موازية بشكل
أو بآخر ملحور األلي��اف .هذا التوازي أو التوجه يجعل األلياف قوية جداً
مقارنة بحجمها.
ً
ُتغزل عدة آالف من ألياف الكربون معا لتش��كيل الخيط ليس��تخدم
بذاته أو ُينس��ج ليكون النسيج ..وهناك عدة طرق لنسج ألياف الكربون
بحيث ميكن جمعها مع مادة الصقة من اللدائن و ُتقولب لتش��كيل املواد
املركبة التي تتصف بقيم عالية من نس��بة القوة إىل الوزن ،وتجعل كثافة
ألي��اف الكربون املنخفضة ( 1.5جرام لكل س��نتيمرت مكعب) والتي تقل
كثرياً عن كثافة الفوالذ ( 7.6جرام لكل سنتيمرت مكعب) من هذه األلياف
مثالية للتطبيقات التي تتطلب وزناً خفيفاً ،فإذا أضيف إىل ذلك قوة الشد
املرتفعة والتمدد الحراري املنخفض جعلها كل ذلك تحظى بشعبية كبرية
يف تطبيقات الفضاء والهندس��ة املدنية والعس��كرية والسيارات واألدوات
الرياضية.

صورة بالميكروسكوب اإللكتروني لأللياف النانوية التي تم إطالتها الستخدامها في الصناعات اإللكترونية

تحويل ثاين أوكسيد الكربون إىل ألياف نانوية

تق��وم الطريق��ة الجديدة التي ُن�شرت يف مجلة رس��ائل النانو التي
تصدر عن الجمعية الكيميائية األمريكية عىل اس��تخدام قطبني كهربائيني
مصنوع�ين من الني��كل والحديد يف حامم كربون��ات ليثيوم منصهرة عند
درج��ة حرارة مرتفعة تبل��غ حوايل  750درجة مئوي��ة ،حيث يتحلل غاز
ثاين أوكس��يد الكربون حني تعريضه إىل الحرارة والتيار الكهربايئ املبارش،
ويتكون حول القطب الحديدي ألياف كربونية نانوية تبلغ نسبها بني 80
إىل  %100من نس��بة الكربون املوجود يف غاز ثاين أوكسيد الكربون الذي
تم إمراره إضافة إىل غاز األوكسجني الذي ميكن االستفادة منه .ويتم توفري
الحرارة العالية املطلوبة لهذه العملية عن طريق الفرن الش��ميس ،الذي
يقوم برتكيز أش��عة الش��مس يف بوتقة يتم فيها تذويب كربونات الليثيوم
املض��اف إليها قلي ًال من الزنك لبدء التفاعل .بعد ذلك يس��تمر منو ألياف
الكربون النانوية بفضل وجود ذرات النيكل والحديد .وبفضل اس��تخدام
الطاقة الشمس��ية تصبح الطريقة اقتصادية ،إذ ميكن إنتاج طن واحد من
األلياف الكربونية بتكلفة تق��ارب ألف دوالر ،بينام يباع الطن يف الوقت
الحايل مبا يعادل خمسة وعرشين ألف دوالر
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مقـــال

يف صناعة الطائرات العبون جدد!
د .سالم بن أحمد سحاب
رئيس التحرير

مل تدم هيمنة صناعة الطريان األمريكية طوي ًال بعد
الحرب العاملية الثانية ،إذ س��ارعت عدة دول أوروبية
مجتمع��ة لتصنيع أول طائرة إيرباص لتحلق يف مطلع
الثامنينات من القرن امل��ايض معلنة بدء عرص جديد
من التنافس القوي املحموم.
وطوال العق��ود الثالثة املاضية س��يطر الصانعان
األمرييك واألورويب عىل أساطيل الناقالت الجوية عىل
مس��توى العامل مع يشء من املنافس��ة املتواضعة من
قبل بومبارديه الكندية وامرباير الربازيلية.
وظل��ت الق��ارة اآلس��يوية (وهي األكرب مس��احة
واألكرث س��كاناً) بعيدة عن هذا امليدان ألسباب كثرية
لعل التكلفة واملعرفة أ ّوالها.
لكن يبدو أن الحال لن ي��دوم طوي ًال ،فقد اقرتب
أج��ل تحليق أول طائرات تجارية مدنية تنس��اب من
مصانع آس��يوية للطائرات .إنها اليابان أوالً ثم الصني،
عل ً
ام بأن إندونيس��يا قد دخلت هذا املضامر منذ أكرث
من عقدين من الزمان ،لكن عىل نطاق محيل ال يبدو
أنه متتع بالنجاح كثرياً.
من مصانع رشكة ميتسوبييش انسابت أول نسخة
من طرازها األول  MRJأو ميتس��وبييش ريجنال جيت،
وه��ي ذات ممر واح��د بحمول��ة  90راكب��اً تقريباً.
ومن املتوقع أن تحلق أول نس��خة تجارية بركابها يف
منتصف 2017م .أما يف الصني فالعمل جار عىل طراز
أكرب ينافس النموذجني األكرث انتش��اراً يف العامل ،وهام
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 A320و  B737بس��عة مقعدية تتجاوز  160راكباً .رقم
النموذج ه��و  ،C919أي أن النية مبيتة لتطوير مناذج
أخرى تباعاً عىل شاكلة  C929أو  .C949من يدري!
ماذا يعن��ي ذل��ك؟ أوالً تزايد الخي��ارات املتاحة
لرشاء طائرات جديدة! ولن يستطيع الغرب حظر بيع
الطائرات املدنية طوي ًال كام فعل يف العقود الس��ابقة،
إذ اس��تدعى ذلك تقادم طائرات ناقالت بعض الدول
إىل حد قد يؤثر عىل س�لامة األس��طول كام حدث مع
السودان مث ًال .وعندما تحتدم املنافسة تنخفض أسعار
الناق�لات خاص��ة إذا كان أحد األط��راف صينياً .وأما
قوائم االنتظار فسترتاجع كثرياً مام يعني تسارع وترية
تحديث األس��اطيل الجوية لرح�لات أكرث أماناً ومتعة
وراحة وانضباطاً.
كيف س��ينعكس ذلك عىل أمثان التذاكر وتكاليف
السياحة؟ املتوقع أن يكون إيجابياً ،بل وأن يساهم يف
منح فرص السفر والسياحة لرشائح أكرب من الناس غري
املقتدرين ،وبالتايل ستنعم اقتصاديات الدول الجاذبة
س��ياحياً بعوائ��د اقتصادية جمة تس��تفيد منها البالد
عموماً وقطاع النقل الجوي خصوصاً.
وأحس��ب أن التخطي��ط املبك��ر له��ذه النقالت
النوعي��ة القادم��ة يف صناعة الط�يران واجب وطني
تتكاتف لتحقيق غاياته وأهدافه كل قطاعات الدولة
دون حساس��ية أو تفرد .ال بد من لحن واحد يكون يف
مستوى الطموحات والتطلعات
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