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بهذا العدد تطوي جملة الطريان املدين والأر�شاد عامًا من عمرها، وهي 
ت�شق طريقها يف الو�شط الإعالمي والثقايف بكل متيز وتاألق، وتتجاوز 
احلدود لتكون نادرة رائدة على ال�شعيد العربي والإقليمي، وهي الآن 

حتفل باحل�شور والتقدير لدى العديد من املهتمني حمليًا ودوليًا. 
لقد حملت املجلة ر�شالتها وانطلقت لت�شل اإىل جميع املهتمني يف 

هيئات وم�شالح الطريان املدين والأر�شاد العربية، و�شركات وخطوط 
الطريان العاملة يف بالدنا، والوكالت ال�شياحية، وموؤ�ش�شات الدولة 

املختلفة، واملطارات وحمطات الر�شد.. وخاطبت العقول مبو�شوعية 
وواقعية، دون اأي نزق اأو ترف فكري يجه�ض مهنيتها اأو خ�شو�شيتها 

لتنقل اإىل القارئ اأخبار حملية واأحداث وفعاليات وحقائق تاريخية 
واأحداث واقعية وتطلعات م�شتقبلية وكل ما ميّكنه من الوقوف على اأر�شية 

معلوماتية �شلبة تعينه يف حياته العلمية والعملية.
وهذا العدد مثاًل ماثاًل بني اأيديكم مبا يحتويه من متابعات حية لأهم 

اأحداث ال�شاعة، وكذا نوعية املعلومات الغنية.
يتزامن اإ�شدار هذا العدد مع حدث عاملي مهم للغاية "قمة كوبنهاجن 

للتغريات املناخية" الذي يعقد خالل الفرتة 7-19دي�شمرب اجلاري، والتي 
يتوقع اأن يتمخ�ض عنها عقد دويل جديد بدًل عن اتفاقية كيوتو. و�شي�شع 

هذا العقد اجلديد جميع دول العامل اأمام التزامات جديدة، خلف�ض 
انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وما يرتتب عليها من �شيا�شات اقت�شادية 
جديدة ت�شل اإىل كل اأ�شرة يف عاملنا املعا�شر. كما ي�شلط هذا العدد اأي�شا 

ال�شوء على اأف�شل املطارات العاملية، واأ�شباب اختيارها من قبل ماليني 
امل�شافرين لهذا اللقب بحيادية مطلقة.

ومرة اأخرى.. ومبنا�شبة اإطاللتنا مع العام اجلديد للمجلة، اأن ن�شد 
على اأيدي القائمني عليها، كما ندعوا اجلميع يف امل�شاهمة على اإغنائها 

باملقالة والدرا�شة الهادفة والراأي ال�شديد.. حتى تتبواأ املواقع املتقدم يف 
عامل الن�شر املعريف والعلمي.     

عام.. منذ إطاللتنا األولى

حامد أحمد فرج
رئيس مجلس اإلدارة 
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اأخ�����������ب�����������ار ال����ه����ي����ئ����ة

من مسقط إلى الدوحة مشاركة فاعلة لبالدنا في كل من:
القمة العالمية للطيران والمؤتمر العربي األوروبي للطيران المدني 
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�شارك وفد بالدنا برئا�شة الأ�شتاذ/ حامد 
اأحمد فرج رئي�ض جمل�ض الإدارة وع�شوية 

الأخ/ خالد الكحالين مدير عام النقل 
اجلوي يف القمة العاملية للطريان التي 

اختتمت اأعمالها بالعا�شمة القطرية - 
الدوحة - يف 27 اأكتوبر2009م والتي عقدت 

حتت �شعار )طريان بال حدود(، بح�شور 
عدد كبري من اخلرباء يف جمال �شناعة 

الطريان وممثلني عن عدد من هيئات 
و�شلطات الطريان يف العامل واملوؤ�ش�شات 

الدولية ذات ال�شلة اإ�شافة اإىل مكاتب ال�شفر 
و�شركات ووزارات الطريان يف عدد من دول 

العامل واملطارات ومقدمي اخلدمات.
ويف ت�شريح لالأخ/ رئي�ض جمل�ض 

الإدارة قال: "�شكلت قمة الدوحة فر�شة 
ملناق�شة جميع الق�شايا والتحديات التي 

تواجه قطاع النقل اجلوي م�شيدًا بالدور 
البارز لهيئة الطريان املدين بدولة قطر"، 

واأ�شاف: "هناك ا�شتفادة كبرية من اأوراق 
العمل التي قدمت خالل املوؤمتر من خالل 

حتديد امل�شاريع اجلديدة والتعاون فيما بني 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي �شتقوم باأداء 

الأعمال، م�شريًا اإىل �شرورة تبادل الأفكار 
والآراء فيما بني الدول العربية للنهو�ض 

بقطاع النقل اجلوي". من جانب اآخر اأ�شار 
يف مقابلة له مع �شحيفة ال�شرق ن�شرتها 

يف ملحق القت�شادي الأ�شبوعي يف عددها 
ال�شادر بتاريخ 31 اأكتوبر 2009م اإىل 

اأن �شناعة الطريان يف العامل تواجه جملة 
من التحديات اأبرزها التكاليف املتزايدة 

التي تتحملها �شركات الطريان واملتمثلة يف 
ارتفاع اأ�شعار الوقود والتاأمني وا�شرتاطات 
ال�شالمة اجلوية واأ�شعار الطائرات، مبينًا 

اأن هذه امل�شكالت متثل هاج�شًا ل�شركات 
الطريان املطالبة بتحقيق هام�ض ربحية يف 

ظل مناف�شة حمتدمة ويف ظل وجود �شركات 
منخف�شة التكاليف ويف ظل املطالبة بتوفري 

خدمات متميزة. م�شريًا اإىل اأن املوؤمتر 
�شاهم يف و�شع اآليات وحلول من �شاأنها 

الرتقاء ب�شناعة الطريان من خالل تفعيل 
بع�ض التجارب العملية وحتقيق نقل اخلربات 
والأفكار امل�شرتكة بني قادة �شناعة الطريان 

يف العامل مو�شحًا اأن امل�شاركني ناق�شوا جملة 
من الق�شايا التي توؤرق �شناعة الطريان من 

اأبرزها مو�شوعات البيئة وكيفية املحافظة 
عليها من خالل ال�شتخدام الأمثل للوقود 

البديل اإ�شافة اإىل مناق�شة مو�شوع اأمن 
املطارات واإن�شاء مطارات جديدة مطابقة 

للموا�شفات الت�شغيلية والبيئية العاملية.
واأ�شار اإىل تطور الطريان يف بالدنا 

قائاًل:" اأن الطريان اليمني يتمتع باإمكانيات 
كبرية فيما يتعلق بعن�شر الأمن وال�شالمة 

موؤكدًا باأن اجلانب الأوروبي وخا�شة فرن�شا 
قامت باإ�شدار حكمها على حادث الطائرة 

اليمنية املنكوبة الأيربا�ض اأيه 310 قبل 
التعرف على الأ�شباب احلقيقية للحادث.

واأ�شار اإىل اأن معدلت النمو مبطار �شنعاء 
الدويل تبلغ 10% �شنويًا، وهي ن�شبة مميزة 
يف ظل الظروف العاملية الراهنة، م�شريًا اإىل 

اأن ال�شعة احلالية للمطار تعترب عائقًا اأمام 
حتقيق معدلت اأعلى.

 كما �شارك وفد بالدنا برئا�شة الأ�شتاذ/ 
حامد اأحمد فرج رئي�ض جمل�ض الإدارة 

وع�شوية الأ�شتاذ/ حممد عبدالقادر وكيل 
الهيئة يف املوؤمتر العربي الأوروبي الأول 

للطريان املدين الذي عقد بني الهيئة العربية 
للطريان املدين واملفو�شية الأوروبية التابعة 

لالحتاد الأوروبي، والذي اأنهى اأعماله يف 21 
اأكتوبر 2009م يف مدينة م�شقط ب�شلطنة 

عمان ال�شقيقة.
وكان املوؤمتر قد بداأ اأعماله برعاية معايل 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل احلارثي وزير 
اخلدمة املدنية ب�شلطنة عمان ومب�شاركة 

عدد من الوزراء ووكالء الوزارات وامل�شوؤولني 
من �شلطات الطريان املدين بالدول العربية 

و الإحتاد العربي للنقل اجلوي وممثلني 
عن بع�ض �شركات النقل اجلوي واملطارات 

العربية. و�شارك يف املوؤمتر من اجلانب 
الأوروبي ممثلي املفو�شية الأوروبية، وبع�ض 

الدول الأع�شاء يف الإحتاد الأوربي، والوكالة 
الأوربية ل�شالمة املالحة اجلوية، والوكالة 
الأوربية لل�شالمة اجلوية، وبع�ض �شركات 

�شناعة الطريان.  
وبحث املوؤمتر اأوجه التعاون بني املفو�شية 

الأوروبية للطريان املدين والهيئة العربية 
للطريان املدين و�شبل تعزيزها على نطاق 

اأو�شع من اجل دعم ال�شالمة والتنمية 
امل�شتدامة للحركة اجلوية بني الكتلتني ومت 

حتديد اجلوانب التالية للتعاون امل�شرتك:
اأ- املالحة اجلوية : تطوير التعاون 

التنظيمي والفني من اأجل توفري اإدارة 
فعالة اآمنة و�شليمة للنقل اجلوي بني 

الطرفني، كما تدار�ض امل�شاركون م�شروع 
�شيزار )SESAR( الذي يعني بالدرا�شات 

والأبحاث املتعلقة بدرا�شة اإدارة احلركة 
اجلوية امل�شتقبلية للمجال اجلوي الأوروبي 
واإمكانية ال�شتفادة منه، �شعيًا خللق جمال 

جوي متجان�ض. 
ب- ال�شالمة: امل�شاهمة يف تطوير نظام 

اإقليمي عربي لل�شالمة اجلوية بهدف تطبيق 
معايري م�شرتكة يف املنطقة.

ج- املناف�شة املتعادلة: تطوير الإجراءات 
املوحدة وتبادل املعلومات من اأجل توفري 
مناف�شة متعادلة ومت�شاوية بني امل�شغلني 
العرب والأوروبيني. وقد اتفق اجلانبان 

على تو�شيع نطاق التعاون بينهما يف جمال 
تنظيم النقل اجلوي على م�شتوى الكتلة 

العربية والأوروبية م�شتقبال مبا يحقق منافع 
اقت�شادية م�شرتكة تنعك�ض اإيجابا على منو 

حركة النقل اجلوي. 
وعلى هام�ض املوؤمتر مت عقد لقاء مع نائب 
رئي�ض املفو�شية الأوروبية امل�شارك يف املوؤمتر 

وبح�شور الأ�شتاذ/ حممد العلج مدير عام 
الهيئة العربية للطريان املدين ملناق�شة عدد 

n .من الق�شايا التي تهم الطريان املدين

رئيس مجلس اإلدارة: 
الطريان اليمني يتمتع 
بإمكانيات كبرية فيما 
يتعلق بعنصر األمن 

والسالمة 
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معهد الطيران المدني واألرصاد ينال 
 TRAINAIR  عضوية برنامج

منحت منظمة الطريان املدين )الإيكاو ICAO( يف نهاية �شهر 
اأكتوبر �شهادة ع�شوية برنامج  TRAINAIR ملعهد الطريان املدين 

والأر�شاد يف بالدنا وذلك بعد اجناز الهيئة ملتطلبات احل�شول على 
ع�شوية الربنامج التي متكنه من حتقيق املعايري القيا�شية الدولية 

املوحدة يف التدريب داخل املعهد وذلك ملواجهة ومعاجلة الكثري من 
ال�شعوبات والتحديات الآنية وامل�شتقبلية.

ويف هذا ال�شياق مت اإجناز مهمة تقييم اإمكانية وقدرات املعهد من قبل الإيكاو حيث ح�شل املعهد 
منها على نتيجة تقييم اإيجابية وفقًا لتقريرها يف عام 2003م واخلا�ض بهذه املهمة . ومت اإقرار 
  TRAINAIR يف املعهد ، وتاأثيث وجتهيز وحدة TRAINAIR متويل ذاتي مل�شروع برنامج

ICAO لتطوير املناهج يف املعهد، وتعيني اخلبري واأع�شاء الفريق وتوقيع اتفاقية امل�شروع وملحقاتها 
وغريها من الإجراءات ال�شرورية لنيل الع�شوية. ويهدف برنامج TRAINAIR اإىل حت�شني �شالمة 

n .وكفاءة النقل اجلوي عرب اإر�شاء معايري عالية التدريب لأفراد الطريان املدين وعلى اأ�ش�ض عاملية

مت يوم ال�شبت املوافق 14 نوفمرب2009م فتح 
مظاريف املناق�شة اخلا�شة بتنفيذ املرحلة 

الثالثة من م�شروع مطار �شنعاء الدويل 
اجلديد)حقل الطريان(، والذي تتناف�ض على 

تنفيذه خم�ض �شركات دولية متخ�ش�شة.
ويجري حاليًا ا�شتكمال ح�شر م�شروع مبنى 

املطار)املرحلة الأوىل( واإعداد وثائق املناق�شة 
اجلديدة ل�شتكمال املبنى والإجراءات املتخذة 

لختيار �شركة جديدة يف 15 دي�شمرب القادم بعد 
تعرث ال�شركة ال�شابقة يف تنفيذها.

ويتوقع التوقيع على العقد مع ال�شركة الفائزة 
ل�شتكمال م�شروع مبنى املطار)املرحلة الأوىل( 

يف اإبريل2010م والتوقيع على التفاقية اخلا�شة 
بحقل الطريان )املرحلة الثالثة( يف يونيو 

2010م.
ووفقًا لهذه الإجراءات فاإن الإنتهاء من 

املرحلة الثانية والثالثة مل�شروع مطار �شنعاء 
الدويل اجلديد �شيكون يف الن�شف الثاين من 

عام 2012م.
اجلدير بالذكر اأن جلنة ت�شيري م�شروع 

مطار �شنعاء الدويل اجلديد كانت قد ناق�شت 
يف اجتماعها يف مطلع �شهر نوفمرب - برئا�شة 

معايل وزير النقل خالد اإبراهيم الوزير - عددًا 
من املو�شوعات املت�شلة ب�شري ا�شتكمال الأعمال 

املتبقية يف مبنى الركاب يف �شوء قرار جمل�ض 
الوزراء بف�شخ العقد مع ال�شركة املنفذة ال�شابقة.

وياأتي تنفيذ هذا امل�شروع ال�شرتاتيجي 
الهام الذي ي�شتهدف مواكبة احلركة امل�شتقبلية 

واملتزايدة للركاب وكذلك ال�شحن اجلوي مبطار 
�شنعاء الدويل، ان�شجامًا مع توجهات احلكومة 
الهادفة اإىل مواكبة منو حركة املالحة اجلوية 
على املدى امل�شتقبلي، والتطورات املوجودة يف 

عامل الطريان الذي ت�شهده املطارات يف املنطقة 
n .ودول العامل

فتح مظاريف المرحلة الثالثة من مشروع مطار صنعاء الدولي

اأعربت جلنة ال�شالمة اجلوية يف الإحتاد الأوروبي عن 
تقديرها للم�شتوى املتطور يف اإجراءات �شالمة الطريان يف 

بالدنا من التح�شن امللحوظ الذي طراأ يف هذا امل�شمار.
جاء ذلك خالل اجتماع م�شرتك لوفد من بالدنا 

برئا�شة الأ�شتاذ/ حممد عبدالرحمن عبدالقادر وكيل 
الهيئة وع�شوية فريق من قطاع �شالمة الطريان واخلطوط 

اجلوية اليمنية مع اللجنة الأوروبية لل�شالمة اجلوية 
برئا�شة ال�شيد كاليجا رئي�ض اللجنة وذلك يف العا�شمة 

البلجيكية بروك�شل يف 10 نوفمرب2009م.
ويف الجتماع الذي قدم فيه وكيل الهيئة عر�شًا تف�شيليًا 

عن مراحل تطور اإجراءات ال�شالمة يف بالدنا والتقدم 
الإيجابي يف تفتي�شات ال�شاحة والتفاعل الإيجابي مع 

اإجراءات ال�شالمة لالحتاد الأوروبي اأجاب على جميع 
الت�شاوؤلت التي كانت عالقة الأمر الذي ترتب عليه تقدير 

اللجنة مل�شتوى التطور الذي حققته بالدنا يف جمال 
n .ال�شالمة اجلوية

تقدير أوربي إلجراءات سالمة الطيران في بالدنا
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آمـال إلنقـاذ األرض

ت�شتقبل العا�شمة الدمناركية كوبنهاجن 
خالل هذه الأيام )7-18دي�شمرب( 

الآلف من ممثلي حكومات الدول - 
الأع�شاء يف بروتوكول كيوتو ون�شطاء 

املنظمات غري احلكومية الذين 
يجتمعون من اأجل التو�شل اإىل اتفاق 

وحلول ملواجهة ظاهرة التغريات 
املناخية واإنقاذ كوكب الأر�ض و�شط 

مبادرات قدمتها عدة دول لتقليل 
الغازات الدفيئة امل�شببة لالحتبا�ض 

احلراري وعدم و�شوح الروؤية لدى بع�ض 
الدول الأخرى بعد اأن ف�شلت قمة كيوتو 

عام 1997 يف الوفاء بالتزاماتها بتقليل 
تلك النبعاثات.

 و�شبقت القمة تظاهرات حا�شدة، 
نظمها اأن�شار البيئة يف عدة مدن 

اأوروبية، اأهمها لندن ودبلن وجال�شكو 
واأ�شكتلندا وبروك�شل وباري�ض، حيث 

تظاهر اأكرث من 50 األف �شخ�ض يف 
بريطانيا وا�شكتلندا واأيرلندا مرتدين 
الزى الأزرق، مطالبني بوقف الفو�شى 

املناخية. يف الوقت نف�شه، خطف قطار 
»اإك�شربي�ض املناخ« �شديق البيئة الذي 

اأقل اأع�شاء الوفد الأوروبي امل�شارك 
يف القمة ومفاو�شى حكومات فرن�شا 

وبلجيكا ولوك�شمبورج واأملانيا، قادمني 
من بروك�شل، عد�شات امل�شورين 

واإعجاب اجلمهور، وا�شتخدمت الوفود 
الأوروبية القطار للتوعية بتاأثري و�شائل 

النقل على البيئة، والتاأكيد على اأن 
التنقل بالقطار ينتج انبعاثا لغاز 

ثاين اأك�شيد الكربون اأقل 5 مرات 

من ال�شيارات، كما يت�شبب كل راكب 
لقطار »اإك�شربي�ض املناخ« يف انبعاث 

14.2 كيلوجرام من الغاز نف�شه مقارنة 
بـ43.6 كيلوجرام لكل راكب �شيارة 

و 82.4 لكل راكب طائرة، ح�شب 
اإح�شاءات علمية. 

وي�شارك يف املوؤمتر 1200 مندوب 
قدموا من اأكرث من 192 دولة بني 

�شناعية كربى ونامية وفقرية، وبينهم 
روؤ�شاء دول اأو حكومات،  فيما   110

يتوقع اأن يح�شر القمة الرئي�ض الأمريكي 
باراك اأوباما، ومعه جمموعة من الوزراء 

وكبار امل�شوؤولني يف احلكومة الأمريكية، 
من بينهم كن �شلزار وزير الداخلية، 

وتوم فل�شاك وزير الزراعة، وغاري 
لك وزير التجارة، و�شتيفن ت�شو وزير 

الطاقة، وليزا بي جاك�شون مديرة وكالة 
حماية البيئة، عالوة على نان�شي �شاتلي، 

رئي�شة جمل�ض املحافظة على جودة 
البيئة، وكارول براونر، م�شاعدة الرئي�ض 

ل�شوؤون الطاقة وتغريات املناخ.
ومن بني القرارات املنتظرة من القمة 

قرار ب�شاأن اقرتاح يق�شي بتوفري متويل 
مقداره ع�شرة مليارات دولر يف ال�شنة 

لل�شنوات الثالث املقبلة من اأجل م�شاعدة 
البلدان الفقرية على بلورة ا�شرتاتيجيات 

للتعامل مع التغري املناخي.
 وبعد ذلك، �شيكون من ال�شروري 

توفري مئات مليارات الدولرات كل �شنة 
من اأجل و�شع العامل على م�شار اإنتاج 

طاقة جديدة نظيفة ومن اأجل التكيف مع 
n .املتغريات املناخية

عشرة مليارات دوالر يف السنة 
للسنوات الثالث املقبلة من أجل 

مساعدة البلدان الفقرية على 
بلورة اسرتاتيجيات للتعامل مع 

التغري املناخي

قمة كوبنهاجن



معرض دبي للطيران 2009
تظاهرة عالمية 

�شهد معر�ض دبي للطريان 2009م توقيع 
اتفاقات �شخمة مباليني الدولرات بني 
خمتلف اأقطاب �شناعة الطريان والنقل 

اجلوي العاملية والطريان الع�شكري.
ومت الإعالن خالل املعر�ض، الذي اأقيم 
19 نوفمرب، عن ولدة   - خالل الفرتة 15 
حتالف عاملي بني ثالث �شركات عاملة يف 

ال�شناعات الف�شائية ومنتجاتها حتمل 
ا�شم »وورلد فيو غلوبال«، ف�شاًل عن اإعالن 
�شركة »فالي دبي« عن �شفقة لتمويل �شراء 

طائرات، كما اأعلنت كل من »مبادلة« 
و»بيونغ« عن توقيع اتفاقية لل�شناعات 
اجلوية والف�شائية، بالإ�شافة اإىل عدد 

اآخر من ال�شفقات الكربى،ووّقعت �شركة 
»فالي دبي«، اتفاقيتي متويل طائرات بقيمـة 

اإجماليـة قدرها 587.6 مليـون درهم )160 
مليون دولر(. كما اأبرمت كل من �شركة 

»اإيربا�ض«، واخلطوط اجلوية اليمنية، 
�شفقة ت�شرتي الأخرية مبوجبها 10 طائرات 

من طراز A320 بقيمة 700 مليون دولر، 
لتعزيز خدماتها يف امل�شارات الإقليمية 

والإفريقية والهندية والأوروبية. 
من جانبها اأعلنت اإيربا�ض عن فوزها 

بالتزامات �شملت جمموعة طرازاتها 
الوا�شعة وبلغت 33 طائرة بقيمة تزيد 

عن 5.3 مليار دولر اأمريكي  وت�شمنت 
هذه اللتزامات طلبات موؤكدة خلم�شة 

ع�شر طائرة تفوق قيمتها 3.6 مليار دولر 
بالإ�شافة اإىل اتفاقيات "مذكرات تفاهم" 

لثمانية ع�شر طائرة اأخرى بحوايل 1.7 

مليار دولر. وقد متحورت اأبرز حمطات 
املعر�ض حول طلبات موؤكدة لأحدث طائرات 

اإيربا�ض  �شملت طائرتي ايه 380  ل�شركة 
طريان اأو�شرتال بقيمة 655 مليون دولر 

900 بقيمة   - اأمريكي و12 طائرة ايه 350 
2.9 مليار دولر للخطوط اجلوية الإثيوبية 

بالإ�شافة اإىل ذلك، وقعت �شركة  كوملوك�ض  
عقدًا موؤكدًا ل�شراء  طائرة اإيربا�ض لرجال 

الأعمال/جيت ايه �شى جيه /بقيمة 75 
مليون دولر، ووقعت »فالي دبي« اتفاقية مع 

�شركة »غودريت�ض كوربوري�شن«، تقوم الأخرية 
مبوجبها بتزويد اأ�شطول الناقلة املقرر اأن 

ي�شل عدده اإىل 54 طائرة من طراز »بوينغ 
737ـ800« باإطارات ومكابح من الكربون، 

ف�شاًل عن اأعمال ال�شيانة الالزمة لها. 
واعترب املراقبون اأن املعر�ض هادًئا على 
�شعيد الطريان املدين، على عك�ض الدورة 

املا�شية يف العام 2007 حينما �شجلت 
طلبيات بقيمة 155.5 مليار دولر ل�شراء 
540 طائرة. واجتمعت يف املعر�ض الذي 

تنظمه اإمارة دبي كل عامني ويعترب من اأهم 
التظاهرات يف عامل الطريان على امل�شتوى 

العاملي حوايل 900 �شركة من خم�شني دولة. 
وقامت غالبية ال�شركات بتخفي�ض قدراتها 

ب�شبب تداعيات الأزمة القت�شادية العاملية 
، اأي اإنها خففت من الوجهات التي تغطيها 

اأو قللت عدد الرحالت اإىل وجهات معينة اأو 
اإنها حتى باتت ت�شتخدم طائرات اأ�شغر يف 

بع�ض احلالت. ويف ظل هذه الظروف، ل 
يبدو اأن الوقت منا�شب لل�شراء بالن�شبة اإىل 

n .عدد كبري من ال�شركات

معرض دبي للطريان 
والذي تنظمه إمارة دبي 

كل سنتني من أهم 
التظاهرات يف عالم 

الطريان على املستوى 
العاملي
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آفاق جديدة لشراكة تعاون قوية
المؤتمر العربي األوروبي للطيران المدنيتحت شعار )طريان بال حدود(

اختتمت يف 27 اأكتوبر2009م القمة 
العاملية للطريان اأعمالها بالعا�شمة 

القطرية - الدوحة - والتي عقدت حتت 
�شعار )طريان بال حدود(، بح�شور 

عدد كبري من اخلرباء يف جمال �شناعة 
الطريان وممثلني عن عدد من هيئات و�شلطات الطريان يف العامل واملوؤ�ش�شات 

الدولية ذات ال�شلة اإ�شافة اإىل مكاتب ال�شفر و�شركات ووزارات الطريان 
يف عدد من دول العامل واملطارات ومقدمي اخلدمات. حيث ناق�شت القمة 

التحديات الراهنة التي تواجهها �شناعة الطريان املدين حول العامل وخا�شة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط وحتديد الإ�شرتاتيجية امل�شتقبلية لهذه ال�شناعة 

خالل العقود املقبلة. وتطرق امل�شاركون اإىل عدد من الق�شايا امللحة ذات 
ال�شلة بتلك التحديات اأبرزها احلد من التلوث الناجم عن ا�شتخدام 

الطائرات للكريو�شني وفتح الأجواء وتقلبات اأ�شعار النفط واأزمة الئتمان 
والأزمة العاملية وزيادة املخاوف ب�شاأن اأمن الطريان وتعزيز التعاون فيما 

بني موؤ�ش�شات الطريان العاملية. واأ�شار رئي�ض الهيئة العامة للطريان املدين 
القطري عبد العزيز النعيمي يف ت�شريح �شحايف بعد ختام القمة اإىل اأن 

امل�شاركني يف القمة بحثوا عددا من املو�شوعات الرئي�شية الإ�شرتاتيجية التي 
تهم قطاع الطريان مو�شحا اأن حماية البيئة متثل واحدة من الهتمامات 

الرئي�شية على الرغم من التاأثري املتوا�شع لقطاع الطريان املدين على الواقع 
البيئي. واأ�شاف اأن امل�شوؤولية حتتم التعامل مع كل ما يتعلق بحماية البيئة 

ومواجهة كافة التحديات ذات ال�شلة موؤكدا اأن هذا التحدي �شيجعل قطاع 
الطريان اأكرث قوة وقدرة كونه الأكرث منوا وحركة على امل�شتوى الدويل.

مزيد من املعلومات ميكنكم زيارة موقع القمة 
n  www.dohaaviationsummit.com

اختتمت القمة العالمية للطيران 
بالدوحة

اختتم املوؤمتر العربي الأوروبي للطريان 
املدين فعالياته يف 21 اأكتوبر 2009م يف 
�شلطنة عمان ال�شقيقة ب�شدور بيان عك�ض 

جملة الق�شايا التي ناق�شها املوؤمتر ويف 
مقدمتها التطورات الأخرية يف جمال اإدارة 

النقل اجلوي يف العامل العربي والحتاد 
الأوروبي واإمكانية التعاون يف ذلك وم�شاركة 
الدول العربية يف ال�شماء الأوروبية والتحول 

التنظيمي يف جمال ال�شالمة، وكذلك 
العالقة بني الحتاد الأوروبي والعامل العربي 

من خالل نظرة على الأطر التنظيمية يف 
اجلانبني و�شوق الحتاد الأوروبي الواحد 

وحترير �شوق النقل اجلوي يف العامل العربي 
واملناف�شة العادلة واآخر التطورات يف 

ال�شناعة اجلوية. و�شارك يف املوؤمتر ممثلو 
�شركات الطريان بالدول العربية ومن دول 

الحتاد الأوروبي. 
وتكمن اأهمية املوؤمتر يف اأنه جمع ثالثة 

اأطراف رئي�شية مهمة يف قطاع الطريان وهم 
املنظمون وامل�شغلون وامل�شنعون، واأنه فتح 
اأبوابًا وا�شعة يف تن�شيق جهود التعاون بني 

منظمات الطريان املدنية يف الدول العربية 
ودول الحتاد الأوروبي مبا يخدم �شناعة 

الطريان وال�شتفادة من اخلربات الأوروبية 

يف العامل العربي وزيادة فاعلية التفاقيات 
التي تربمها الدول العربية مع دول الحتاد 

الأوروبي. 
ويف ت�شريح لل�شحفيني خالل رعايته 

حلفل افتتاح املوؤمتر اأكد معايل ال�شيخ حممد 
بن عبداهلل احلارثي وزير اخلدمة املدنية 

يف �شلطنة عمان ال�شقيقة على تن�شيق جهود 
التعاون بني منظمات الطريان املدنية يف 
الدول العربية ودول الحتاد الأوروبي مبا 

يخدم �شناعة الطريان وال�شتفادة من 
اخلربات الأوروبية يف العامل العربي وزيادة 

فاعلية التفاقيات التي تربمها الدول العربية 
مع دول الحتاد الأوروبي.

من جانبه قال الأ�شتاذ/ حممد العلج 
مدير عام الهيئة العربية للطريان املدين اأن 
الدول العربية هدفت من خالل املوؤمتر اإىل 
انطالقة مرحلة تاريخية يف التعاون العربي 

الأوروبي يف جمال الطريان املدين. واأكد 
�شف ج�شتو�شون نائب مدير عام الطريان 
املدين )رئا�شة الحتاد الأوروبي( اأن دول 
الحتاد ت�شعى من خالل هذا املوؤمتر اإىل 

اإيجاد �شراكة تعاون قوية مع الدول العربية 
يف جمال الطريان املدين والبيئة واحلد من 

n .الآثار امل�شببة للتغيري املناخي

اأعلنت املديرية العامة للطريان املدين يف دولة الكويت عن 
توقيعها �شبع اإتفاقيات ثنائية جديدة للنقل اجلوي تقوم على 

مبداأ فتح الأجواء مع النم�شا وبولندا وجورجيا والت�شيك 
وكرج�شتان وفنلندا واي�شلندا. وقعت الإتفاقيات ال�شبعة خالل 
موؤمتر خدمات الطريان الدويل الذي نظمته منظمة الطريان 

n .املدين الدويل )الإيكاو( موؤخرًا يف مدينة ا�شطنبول يف تركيا

الكويت توقع سبع إتفاقيات 
جديدة لألجواء المفتوحة

بلغ عدد التفاقيات اخلا�شة بالنقل اجلوى التي 
وقعتها م�شر مع خمتلف دول العامل 122 اتفاقية 

تتم مراجعتها وحتديثها �شنويًا وفقًا للعالقات 
الثنائية وتطوير النقل اجلوى وامل�شتجدات التي 

حتدث يف �شناعة الطريان.
�شرح بذلك الطيار عماد �شالم رئي�ض �شلطة 

الطريان املدين وقال اأن ان�شمام م�شر للطريان 
لتحالف �شتار ل يتعار�ض مع التفاقيات اجلوية 
الثنائية مع دول العامل املختلفة، لأنه عبارة عن 

م�شاركة بالرمز بني �شركات الطريان الأع�شاء يف 
التحالف مما يوؤدى اإىل زيادة قدرتها يف املحطات 

التي ل ت�شل اإليها. 
م�شريًا اإىل اإنه بالرغم من ان�شمام م�شر 
للطريان للتحالف فاإن هناك اتفاقيات ثنائية 

موقعة بني م�شر و دول �شركات التحالف لنق�شام 

احلركة اجلوية وفقًا ملعايري كثرية.
واأ�شاف �شالم طبقًا ملا اأورده موقع جريدة 

الب�شاير اأن هناك خطة �شنوية ملراجعة هذه 
التفاقيات والعمل على حتديثها وتطويرها �شواء 

بالزيادة اأو النق�شان. واأكد عماد �شالم اأن �شيا�شة 
الأجواء املفتوحة ل توؤثر على التفاقيات الثنائية 

حيث اأنها تتم طبقا مل�شلحة م�شر وب�شورة 
تدريجية، واأن م�شر فتحت جميع املطارات اأمام 

حركة الركاب فيما عدا مطار القاهرة.
ومت حترير املطارات امل�شرية اأمام جميع 

ال�شركات العربية والأجنبية دون قيود مما اأدى 
اإىل زيادة عدد الركاب اإىل الأماكن ال�شياحية يف 

م�شر حيث اأ�شبحت �شرم ال�شيخ والغردقة يف حالة 
n .مو�شم �شياحي طوال العام

تحديث اتفاقيات النقل الجوي 
وتحرير المطارات المصرية
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أضخم مشروع من نوعه يف العالم والثاني يف دبي
مطار آل مكتوم الدولي يبدأ تشغيله في يونيو 2010

اأعلنت موؤ�ش�شة مطارات دبي عزمها افتتاح 
املرحلة الأوىل من مطار اآل مكتوم الدويل 

يف �شهر يونيو 2010م، وهو املطار الذي يعد 
اأ�شخم م�شروع من نوعه يف العامل، والثاين 

يف دبي، بح�شب ال�شحيفة القت�شادية 
الإلكرتونية. وتوقعت املوؤ�ش�شة اأن ي�شاهم 
افتتاح املرحلة الأوىل من هذا املطار يف 

ا�شتقطاب نحو مليون م�شافر خالل العام 
نف�شه. ومت بناء املرحلة الأوىل من مطار اآل 

مكتوم الدويل ل�شتيعاب النمو امل�شتقبلي 
املتوقع باأعداد امل�شافرين وا�شتقبال اجليل 
اجلديد من الطائرات العمالقة من طراز 

اإيربا�ض اأي 380. وت�شل الطاقة ال�شتيعابية 
ملبنى امل�شافرين �شمن املرحلة الأوىل حوايل 

خم�شة ماليني م�شافر �شنويا ميكن زيادتها 
لت�شل اإىل �شبعة ماليني م�شافر. كما ت�شمل 

املرحلة الأوىل اإقامة مبنى لل�شحن بطاقة 
ا�شتيعابية قدرها 250 األف طن �شحن 

�شنويا ميكن زيادتها اإىل 600 األف طن يف 

امل�شتقبل. ويتمتع مبنى ال�شحن يف مطار اآل 
مكتوم مبيزة قربه من ميناء جبل علي الذي 

يعد واحدًا من اأ�شخم موانئ العامل. اإىل 
ذلك توقعت موؤ�ش�شة مطارات دبي اأن يرتفع 
عدد امل�شافرين عرب مطار دبي الدويل اإىل 

46 مليون م�شافر العام املقبل بزيادة ن�شبتها 
13.6 باملائة مقارنة مبا هو متوقع بالن�شبة 

لأعداد امل�شافرين خالل العام اجلاري. 
وقالت املوؤ�ش�شة التي متتلك وتدير »مطاري 

دبي واآل مكتوم الدوليني« بالإمارات »اإن 
معدلت النمو التي حققها مطار دبي منذ 

بداية العام اجلاري وحتى �شهر يوليو، تعترب 
اجنازا كبريا يف ظل الظروف القت�شادية 

ال�شعبة التي ما زالت ت�شيطر على القت�شاد 
العاملي«. واأ�شارت اإىل اأن عدد امل�شافرين 
املتوقع اأن ي�شتخدموا مطار دبي �شريتفع 

اإىل 40.5 مليون م�شافر بنهاية العام 
اجلاري بزيادة ن�شبتها 8.2 باملائة مقارنة 
بالعام املا�شي. وقال بول جريفيث الرئي�ض 

التنفيذي لـ مطارات دبي لل�شحفيني: هناك 
عوامل اأ�شا�شية تقف وراء هذا النمو املتوقع 

اأبرزها بدء التح�شن القت�شادي والبنى 
التحتية املتطورة والتو�شع الكبري بحركة 

طريان الإمارات وت�شغيل �شركة فالي دبي 
كاأول ناقلة طريان اقت�شادي يف دبي وانتهاج 
�شيا�شة الأجواء املفتوحة التي تتيح ل�شركات 
الطريان الدولية النطالق من دبي اإىل اأكرث 

من 210 وجهة حول العامل«.
واأ�شاف »تقع دبي على بعد اأربع �شاعات 

طريان من ثلث �شكان العامل و 12 �شاعة 
من نحو 80 باملئة من �شكان العامل. وجيل 

الطائرات احلديثة العمالقة من طراز 
ايربا�ض اأي 380 وبوينج 777 اأي اآر، جعل 
العامل اأ�شغر وعزز من اأف�شلية دبي كموقع 
اإقليمي لعمليات �شركات الطريان الدولية. 
واأكد جريفيث اأهمية قطاع الطريان يف 

دعم اقت�شاد دبي م�شريا اإىل اأنه ي�شكل نحو 
25 باملائة من اإجمايل الناجت املحلي لالإمارة 
يف الوقت الراهن و�شوف يرتفع اإىل اأكرث من 
ذلك مع التقدم التدريجي يف اجناز امل�شاريع 

الهادفة اإىل تطوير اأداء �شناعة الطريان 
يف دبي. وح�شب موؤ�شرات جمل�ض املطارات 

العاملي، يحتل مطار دبي الدويل املرتبة 
اخلام�شة عامليا من حيث عدد امل�شافرين 

الدوليني يف حني يحتل املرتبة الرابعة عامليا 
n .بحجم ال�شحن الدويل
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صورة منظورية بعني الطائر للمرحلة األوىل من مشروع مطار آل مكتوم الدولي

السعودية تحاول إقناع البنوك بتمويل مشاريع الطيران
قالت الهيئة العامة للطريان املدين يف ال�شعودية اأنها ت�شعى 

اإىل اإقناع امل�شارف املحلية باإزالة خماوف تتعلق بعمليات 
متويل م�شاريع قطاع الطريان لت�شجيع الفر�ض ال�شتثمارية 

املتاحة.  واأو�شح رئي�ض الهيئة عبد اهلل رحيمي، اأن الهيئة 
بحثت املو�شوع مع ممثلي البنوك الذين �شاركوا يف فعاليات 

ندوة متويل قطاع الطريان التي عقدت يف 19 اأكتوبر، واأنهم 
اأبدوا تفهما مل�شتقبل متويل هذا النوع من امل�شاريع ذات 

العائد املادي.  
وتهدف ندوة متويل قطاع الطريان يف ال�شعودية اإىل عر�ض 
نظرة عامة عن ِقطاع الطريان ومناق�شة الفر�ض ال�شتثمارية 

املتاحة يف جمال الطريان يف اململكة وخ�شو�شًا الفر�ض 
املتعلقة بالتمويل يف هذا القطاع. واأكد رحيمي اأن الهدف 

من الندوة جذب الدعم املايل من قبل املوؤ�ش�شات امل�شرفية 

واملالية لقطاع الطريان املدين، ونعتقد بقوة اأنه قطاع واعد 
يف وجود الفر�ض ال�شتثمارية الكبرية جدا للقطاع اخلا�ض. 

واأ�شاف ''انعقاد هذه الندوة ياأتي لطرق باب امل�شارف 
والبنوك لدعم القطاع اخلا�ض لال�شتثمار يف هذا املجال، 
وحاولنا اإبراز ا�شتقرار هذا القطاع والتوجهات امل�شتقبلية 
له واإبراز مدى البيئة امل�شتقرة املوجود يف قطاع الطريان 

للم�شرفيني، م�شريا اإىل اأن امل�شتثمرين حمميون فيه ولديهم 
فر�ض ا�شتثمارية واأرباح تقديرية جيدة. وقال ''من خالل 
هذه الندوة نوجد الطمئنان لدى املقر�شني امل�شتثمرين 

لدى الهيئة العامة للطريان، ونوؤكد للم�شرفيني اأن املجال 
واعد، ون�شبة املخاطرة متدنية جدًا، وجزء من الندوة يربز 

الفر�ض ال�شتثمارية يف القطاع وحجم الفر�ض املتاحة ومبالغ 
التمويل املطلوبة واملجال مفتوح للقطاع اخلا�ض''.  واأ�شاف 
اأن جمال التمويل لقطاع الطريان بالن�شبة للبنوك املحلية 

جديد لأنه يف ال�شابق مل يكن اإل �شركة اخلطوط ال�شعودية 
وهي مملوكة للحكومة وتعتمد على التمويل يف ال�شابق من 

احلكومة، والآن بداأت �شركات جديدة ''�شما'' و''نا�ض'' ورخ�شنا 
ل�شركة ''الوفري''، وهي �شركات خا�شة وحتتاج اإىل متويل من 

قبل البنوك وامل�شارف املالية والتجارية يف اململكة. وي�شف 
خرباء �شوق الطريان ال�شعودي باأنه واحد من ال�شتثمارات 
الواعدة، اإذ قدرت هيئة الطريان املدين حجم الإنفاق على 

تطوير املطارات ال�شعودية خالل ال�شنوات الع�شر املقبلة بنحو 
n ريال.  مليار   20

تصل الطاقة االستيعابية 
ملبنى املسافرين حوالي 
خمسة ماليني مسافر 

سنويا يمكن زيادتها لتصل 
إىل سبعة ماليني.

ديسمبر 2009
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اأده�ض علماء الأر�شاد ال�شينيني العامل يف 1 نوفمرب من هذا العام 
عندما نفذوا عملية ا�شتمطار لل�شحب فوق بكني اأدت اإىل �شقوط 

الثلوج يف وقت مبكر عن موعدها وهي حالة مل حتدث منذ ع�شرات 
ال�شنني. وذلك يف اإطار مكافحة اجلفاف.

العملية متت مثلما خطط لها، ماعدا اأن درجة احلرارة هبطت 
اأكرث و�شلت اإىل 2- درجة مئوية، موؤدية اإىل �شقوط الثلوج ملدة 
ن�شف يوم، غطيت خاللها العا�شمة ال�شينية بالثلوج واأعاقت 

حركة ال�شري. �شاحبها رياح �شمالية �شديدة ح�شب ما ذكرته وكالة 
Xinhua  الإخبارية. وقال رئي�ض مكتب تعديل الطق�ض ال�شيني 

يف هيئة الأر�شاد اجلوية ال�شينية زهاجن كياجن: "ل ن�شتطيع اأن 
ن�شيع اأية فر�شة متنح لنا لكي ن�شتغلها يف ال�شتمطار ال�شناعي 

خا�شة واأن بكني تعاين من اجلفاف".
اجلدير بالذكر اأن ال�شني ومنذ �شنوات عديدة تبذل جهودًا 

كبرية يف تطوير تقنية ال�شتمطار با�شتخدام املواد الكيميائية من 
n .خالل تلقيحها لل�شحب املالئمة لذلك

استمطار يغطي بكين بالثلوج 

ت�شتعد دولة العدو ال�شهيوين لحتمال 
حدوث اأمواج مد عاتية يعقب زلزال 
�شديد ي�شرب منطقة البحر الأبي�ض 

املتو�شط، حيث �شتبداأ حمطات مراقبة 
م�شتوى املياه يف البحر بالعمل خالل 
الأ�شابيع املقبلة، والتي من �شاأنها اأن 

تنذر بالكارثة قبل وقوعها بوقت ق�شري. 
وكانت اللجنة الوزارية الإ�شرائيلية 

ل�شوؤون متابعة الزلزال قد اأكدت ح�شب 
ما اأورده تلفزيون نابل�ض اأن منطقة 

البحر الأبي�ض املتو�شط حتتل املرتبة 
الثانية يف درجة اخلطورة من حيث 

اإمكانية تعر�شها حلدوث ت�شونامي يف 
املنطقة. وي�شود العتقاد اأن ت�شونامي 

ممكن اأن يحدث يف البحر املتو�شط 

مرة كل 120، وح�شب خرباء يف 
هذا املجال فاإن احتمال حدوث هزة 
اأر�شية يف الـ50 عام القادمة التي 

�شيتمخ�ض عنها اأمواج ت�شونامي �شديدة 
�شي�شكل خطرًا على مدينة "تل اأبيب" 
وحيفا و�شفد و�شتت�شبب يف قطع التيار 
الكهربائي ل�شاعات طويلة. وعليه فقد 

و�شعت اإ�شرائيل حمطات اإنذار يف 
منطقة اخل�شرية وحيفا واأ�شدود تنذر 
من تراجع مياه البحر والتي �شيتبعها 

الأمواج العاتية باجتاه املدن املذكورة، 
و�شتعمل اأجهزة الإنذار على التحذير من 
الت�شونامي قبل �شاعة ون�شف اإذا حدث 
الزلزال يف قرب�ض، اأما اإذا وقع الزلزال 

يف منطقة البحر امليت فاإن الإنذار 
�شيكون قبل ع�شر دقائق، اإل اأن امل�شئولني 

مل يتو�شلوا اإىل كيفية تو�شيل املعلومات 
اإىل اجلمهور �شاعة وقوع احلدث.

من اجلدير بالذكر اأن م�شطلح 
ت�شونامي هو عبارة عن اأمواج عاتية 

تنتج عن هزة اأر�شية و�شط البحر كالتي 
حدثت قبل خم�ض �شنوات يف �شرق اآ�شيا، 

n .وراح �شحيتها ع�شرات اآلف القتلى

استعدادات الحتمال حدوث تسونامي
في البحر األبيض المتوسط 

ذكر م�شوؤول طريان �شيني ل�شحيفة 
ال�شعب اليومية اونالين اأن ال�شني ترحب 
بال�شتثمارات الأجنبية يف �شناعة النقل 

اجلوي وبناء املطارات يف البالد. وقال 
وانغ لونغ هوا رئي�ض اإدارة النقل بامل�شلحة 

العامة للطريان املدين: »اإن البالد تعتزم 
اإكمال نظام الطريان املدين الوطني بتجهيز 
244 مطارا بحلول عام 2020، لذا تخطط 

ال�شني لبناء 97 مطارا جديدا قبل عام 
.2020

ويفر�ض ذلك �شعوبة على البالد يف متويل 
تلك امل�شروعات«. ويف هذا ال�شدد قال �شا 

هونغ جيانغ نائب رئي�ض اإدارة التخطيط 
والتنمية بامل�شلحة: » اإن ال�شني حتتاج اإىل 
نحو 450 مليار يوان )67.16 مليار دولر 
اأمريكي( لإكمال نظام املطارات ال�شامل، 

منها 140 مليار يوان �شتحتاجها م�شروعات 

بناء املطارات بحلول عام 2010«. 
واأ�شاف اإنه يتعني على البالد تو�شيع 

قنوات التمويل والإ�شراع يف عملية بناء البنية 
الأ�شا�شية للمطارات. ولفت م�شوؤول من 

هذا املطار اإنه يفكر حاليا يف اإجراء تعاون 
خارجي من اأجل مزيد من ال�شتثمارات 

غري التمويل احلكومي والقرو�ض امل�شرفية. 
وقد اأعربت �شركة ا�شرتالية عن رغبتها يف 

ال�شتثمار.  
ويرجع تاريخ الطريان املدين ال�شيني 

اإىل اخلم�شينات من القرن املا�شي وي�شل 
عدد املوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال اإىل 

88 موؤ�ش�شة وعدد املطارات املدنية اإىل 70 
مطار. ويبلغ عدد الطيارين 3076 �شخ�شا 

منهم 806 �شخ�شا حاملني رخ�شة قيادة 
طائرة خا�شة وعدد الطائرات املدنية يبلغ 

n .898 طائرة

الصين ترحب باالستثمارات األجنبية في بناء المطارات





اأبرمت كل من اخلطوط اجلوية اليمنية و�شركة 
»اإيربا�ض«، ، �شفقة ت�شرتي اليمنية مبوجبها 10 

طائرات من طراز A320  بقيمة 700 مليون 
دولر، لتعزيز خدماتها يف امل�شارات الإقليمية 

والإفريقية والهندية والأوروبية.
وقال ع�شو جمل�ض اإدارة اخلطوط اجلوية 

اليمنية، �شالح بن علي العواجي، اإن »)اخلطوط 
اليمنية( �شتت�شلم اأول طائرة عام ،2011 لتت�شلم 

كامل العدد خالل اأربع �شنوات تالية«، مو�شحًا 
اأن »اخلطوة جاءت جلملة من الأ�شباب، منها 
انتهاء عقود بع�ض الطائرات امل�شتاأجرة لدى 

)اليمنية(، ف�شاًل عن قرب خروج ناقالت اأخرى 
من اخلدمة، ومنو قاعدة عمالء ال�شركة«. واأ�شاف 

:"تهدف خطتنا طويلة الأمد اإىل النمو بوا�شطة 
اأ�شطول مدمج من الطائرات العتمادية �شديدة 

الفعالية. وتت�شارك طائرة اإيربا�ض A320 مبزايا 
الت�شغيل وال�شيانة مع طائرات اإيربا�ض املوجودة 
يف اأ�شطولنا، فهي تتمتع بفعالية اإ�شافية و�شتوفر 

مق�شورتها مل�شافرينا اأف�شل عوامل الراحة يف هذه 
الفئة من الطائرات."

وقد جرى توقيع التفاقية يف معر�ض دبي 
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نوفمرب ما بني �شالح بن علي العواجي، ع�شو 
جمل�ض اإدارة اخلطوط اجلوية اليمنية وذلك 

بالنيابة عن الكابنت عبد اخلالق القا�شي، رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اليمنية، و جون ليهي، رئي�ض عمليات 

ق�شم �شوؤون العمالء عند اإيربا�ض.

من جانبه قال جون ليهي: "ن�شعر بالفخر لثقة 
اليمنية يف اإيربا�ض، ولختيارها طائراتنا لدفع 

عجلة م�شاريعها التو�شعية الطموحة. وُتعترب طائرة 
اإيربا�ض A320 اليوم املعيار الرائد يف �شوق 
الطائرات ذات املمر الواحد، وعرب ابتكاراتنا 

امل�شتمرة �شنتابع تعزيز موقعها الرائد يف امل�شتقبل. 
ل �شك يف اأن الختيار احلكيم للخطوط اجلوية 
اليمنية �شيخولها ال�شتفادة من مفهوم اإيربا�ض 

العائلي، الذي يركز على الفعالية البيئية واملزايا 

الت�شغيلية عينها و�شهولة ال�شيانة."
و يت�شع طائرات اإيربا�ض A320 لـ 138 م�شافرًا 

يف الدرجة القت�شادية و12 م�شافرًا يف درجة 
رجال الأعمال. و�شت�شتخدم الطائرات لتعزيز 
وتو�شيع خدمات اليمنية يف امل�شارات الإقليمية 

والأفريقية والهندية والأوروبية. ومن خالل هذه 
الطلبية �شتتمكن اخلطوط اليمنية من تعزيز دورها 
كاإحدى الناقالت الإقليمية واإحدى اأهم امل�شاهمني 

n .يف تعزيز القت�شاد اليمني

عرب الصراف اآللي واملوقع اإللكرتوني 
من خالل مشروع سداد

طيران ناس يسهل دفع 
قيمة تذاكره إلكترونيًا 

 مت موؤخرًا ربط طريان نا�ض مع نظام �شداد الإلكرتوين 
لت�شديد فواتري اخلدمات العامة. وذلك لت�شهيل 

اإجراءات امل�شافرين وتب�شيط تاأكيد احلجوزات. ومن 
خالل هذا الربط اأ�شبح با�شتطاعة جميع عمالء 

طريان نا�ض ت�شديد ر�شوم تذاكر ال�شفر ب�شهولة و�شرعة 
عرب جميع القنوات امل�شرفية يف خمتلف اأنحاء اململكة، 

�شواًءًًًًًً با�شتخدام اأجهزة ال�شراف الآيل اأو خدمتي 
الهاتف امل�شريف والإنرتنت امل�شرفية اأو من خالل 

فروع البنوك امل�شاركة يف النظام.
وبهذا اأ�شبح با�شتطاعة جميع من يرغب بال�شفر 

على منت رحالت طريان نا�ض اإجراء احلجز عن طريق 
املوقع الإلكرتوين flynas.com اأو مركز الت�شال 
92000 واحل�شول على رقم فاتورة �شداد   1234

وت�شديد ر�شوم تذاكر ال�شفر ب�شهولة و�شرعة عرب جميع 
القنوات امل�شرفية.

 ويرجع الهدف من هذه اخلطوة املتقدمة حتقيق 
رغبات العمالء اإ�شافة اإىل حتقيق رغبة طريان نا�ض 

يف زيادة اأعداد امل�شافرين على منت رحالته ما يقارب 
املليونني ون�شف املليون راكب خالل العامني الأولني، 

ويتوقع اأن ينقل طريان نا�ض خالل العام احلايل 
2009م ما يزيد عن مليون ون�شف املليون راكب كما 
يتوقع اأن ي�شهد برنامج رحالته اخلارجية املزيد من 

التو�شع والنت�شار، بعد اأن اأعلنت ال�شركة لعام 2009م 
عن 8 وجهات دولية جديدة وت�شلمت طائرات جديدة 

من طرازي »اإيربا�ض« و »امرباير«.  
واجلديد بالذكر اأنه قد مت اإطالق طريان نا�ض يف 

فرباير2007م، كاأول طريان اقت�شادي يف اململكة 
يقدم اأ�شعار خمف�شة مما يجعل ال�شفر يف متناول كافة 
�شرائح املجتمع. وحققت ال�شركة اإجنازا هاما اإذ قامت 
بت�شيري رحالتها اإىل اأكرث من 20 وجهة داخل اململكة. 

طريان نا�ض هي اإحدى وحدات العمل الإ�شرتاتيجية 
لل�شركة الوطنية للخدمات اجلوية "نا�ض" واأكرث 

�شركات الطريان منوا يف ال�شرق الأو�شط. ويعد طريان 
n .نا�ض الأحدث اأ�شطوًل باملنطقة بـ 13 طائرة حديثة

وقعت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية على اإتفاقية مع �شركة 
الإت�شالت  خدمات  برتكيب  الأخرية  تقوم  اإير" بحيث  "اأون 

عرب الإنرتنت الال�شلكي والإت�شالت اخلليوية على منت 
طائرات اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية من طراز اإيربا�ض 

الدولية  خطوطها  على  الطريان  �شركة  �شت�شغلها  التي   ،A330
اإثر ا�شتالمها اإبتداًء من اأبريل 2010. تبعًا لهذه الإتفاقية، 

ي�شتطيع امل�شافرون مع اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية 
ا�شتخدام هواتفهم اخلليوية وجهاز البالكربي لالإت�شال 

وا�شتقبال الإت�شالت والر�شائل الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين 
n .وا�شتخدام الإنرتنت

خ��������ط��������وط ال��������ط��������ران

الخطوط الجوية العربية السعودية تختار خدمات 
أون إير لإلتصاالت على متن الرحالت

الخطوط الجوية اليمنية توقع اتفاقية لشراء عشر 
A320 طائرات إيرباص
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خ��������ط��������وط ال��������ط��������ران

القطرية تنجز أول رحلة طيران في العالم باستخدام 
وقود مستخرج من الغاز الطبيعي

اأجنزت اخلطوط اجلوية القطرية م�شاء 
12 اأكتوبر 2009 ت�شيري اأول رحلة ركاب يف 

العامل ي�شتخدم فيها وقود م�شتق من الغاز 
الطبيعي لت�شغيلها.

وقد ا�شتغرقت هذه الرحلة التاريخية التي 
انطلقت من مطار جاتويك لندن اإىل الدوحة 

حوايل �شت �شاعات وقامت بها طائرة من 
طراز اإيربا�ض A340 - 600 مزودة 

مبحركات رولز روي�ض ترنت 556.
وقد قامت �شركة �شل بتطوير واإنتاج 

خليط مكون من الكريو�شني امل�شتق من الغاز 
امل�شال ووقود الكريو�شني التقليدي امل�شتق من 

و�شت�شبح دولة   .%  50  - النفط بن�شبة 50 
قطر اأكرب منتج للكريو�شني امل�شتق من الغاز 
امل�شال يف العامل وذلك عندما يتم البدء يف 
اإنتاجه جتاريًا اعتبارًا من العام 2012م.  

و�شي�شهم هذا النوع من الوقود، الذي 
يعترب بدياًل عن الكريو�شني التقليدي امل�شتق 

من النفط، يف توفري خيارات متنوعة من 
وقود الطريان. كما اأن انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكربون واجل�شيمات الأخرى الناجتة عن 
احرتاق هذا الوقود هي اأقل بكثري باملقارنة 
مع الكريو�شني التقليدي املجرد امل�شتق من 

النفط، مما يجعله مف�شاًل اأكرث لأنه ي�شهم 
يف توفري هواء اأنقى حمليًا يف املطارات 

املزدحمة. و�شيطلق على مزيج الكريو�شني 
التقليدي والكريو�شني امل�شتق من الغاز 

امل�شال ا�شم وقود الغاز امل�شال للطائرات.
وتعد هذه الرحلة اجلوية تتويجًا ل�شل�شلة من 

البحوث العلمية اأجريت على مدار عامني قام 
بها حتالف من ال�شركات ي�شم �شركة اإيربا�ض 

واخلطوط اجلوية القطرية وقطر للبرتول 
وواحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر و�شركة 
رولز روي�ض و�شل و�شركة وقود يف البحث يف 
فوائد ا�شتخدام وقود الغاز امل�شال لت�شغيل 

الطائرات التجارية. وقد مت معظم هذا العمل 
داخل واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر.

من جديد التزامها وحر�شها على البيئة، 
ونتوقع اأن يقدم هذا الوقود البديل فوائد 

كثرية خا�شة يف حت�شني نوعية الهواء.
وتعترب هذه الرحلة اجلوية خطوة اأوىل 

نحو توفري هذا الوقود ل�شركات الطريان. 
وتتطلع القطرية لال�شتمرار يف التعاون مع 

هذا التحالف وتطوير هذا امل�شروع الهام 
والتزامها باملحافظة على البيئة اأي�شًا."
�شوف يتم اإنتاج كريو�شني جي تي ال 

بكميات جتارية من م�شروع اللوؤلوؤة جي تي 
ال، اجلاري تنفيذه من قبل قطر للبرتول 

و�شركة �شل. ومن املقرر اأن يتم اإجناز م�شنع 
اللوؤلوؤة )جي تي ال( يف نهاية عام 2012م 

حيث تبداأ مرحلة الت�شغيل والتي ت�شتغرق 
حوايل 12 �شهرا. 

و�شوف ينتج امل�شنع كريو�شني )جي تي 
ال( والذي يعد منتج واحد من اأ�شل خم�شة 
منتجات اأخرى من امل�شروع. ومن املتوقع اأن 

ينتج امل�شروع حوايل مليون طن يف ال�شنة من 
الكريو�شني اعتبارا من عام 2012م، وتكفي 

هذه الكمية ت�شغيل طائرة جتارية منوذجية 
لتقطع ن�شف مليار كيلومرت )ما يعادل نقل 

250 راكبا حول العامل ملدة 4000 مرة( 
با�شتخدامه كمزيج بن�شبة 50 يف املائة 

لإنتاج وقود جي تي ال للطائرات.
وكان وقود جي تي ال للطائرات، 

بكريو�شني جي تي ال بن�شبة 50 يف املائة، 
قد اعتمد ب�شكل كامل كوقود اآمن ومعتمد 

للطريان املدين من قبل اجلمعية الأمريكية 
 ASTM International لالختبارات واملواد

 )originally known as the American
 ،)Society for Testing and Materials

يف ال�شهر املا�شي. وقد �شدرت هذه املوافقة 
بعد �شنتني من اإجراء البحوث والدرا�شات 

املنف�شلة قامت بها جمموعة املوا�شفات يف 
اجلمعية ، والتي ت�شم منتجني وم�شنعي 

املعدات وم�شتهلكي وقود الطريان. 

وقال �شعادة ال�شيد عبد اهلل بن حمد 
العطية - نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الطاقة وال�شناعة - بهذه املنا�شبة: "اإن 
اإجناز اليوم يعزز مكانة دولة قطر كعا�شمة 

للغاز امل�شال. ومُتكننا تكنولوجيا الغاز امل�شال 
من اإنتاج الوقود ال�شائل غريها من املنتجات 
من الغاز الطبيعي. وميثل الطريان التجاري 

اأحد اأهم الأ�شواق اجلديدة التي �شت�شتفيد 
من هذه التكنولوجيا مما ي�شاعدنا يف تعظيم 

قيمة مواردنا الطبيعية."
وكان على منت رحلة اخلطوط القطرية 

اجلوية رقم QR076 التاريخية، وفد 
من اأع�شاء التحالف وممثلون من و�شائل 

الإعالم العاملية. و�شت�شتخدم معطيات هذه 
الرحلة من قبل العلماء يف قطر لإجراء مزيد 

من البحوث لتحديد فوائد ا�شتخدام وقود 
الغاز امل�شال للطائرات.

وقد �شرح ال�شيد اأكرب الباكر، الرئي�ض 
التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية، الذي 

كان اأي�شًا على منت هذه الرحلة "تفخر 
اخلطوط اجلوية القطرية بامل�شاركة يف 

هذا التحالف، واأن تكون اأول خطوط جوية 
يف العامل ت�شتخدم تكنولوجيا هذا الوقود 

اجلديد يف رحلة ركاب جتارية."
اأ�شاف: "اأثبتت اخلطوط اجلوية القطرية 

n  حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة 2009 كأفضل شركة محافظة على البيئة، ملا بذلته 

من جهود لتكون إحدى الشركات الرائدة التي تسعى إلحداث تغيري يساهم يف حماية البيئة

 إير باص: بحلول عام 
2030 سيشكل الوقود 
البديل 30% من الوقود 
املستخدم يف الطريان 

التجاري

ديسمبر 2009
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وقال ال�شيد حممد ال�شبيعي ، نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 
يف �شركة وقود : "ي�شرنا يف �شركة "اأو جت" التابعة ل�شركة 

وقود دعم هذه املبادرة با�شتخدام وقود جي تي ال للطريان يف 
اخلطوط اجلوية القطرية، و�شوف نحر�ض على توفري ما يلزم 

منه يف قطر. و�شوف تعمل �شركة وقود مع م�شروع اللوؤلوؤة جي تي 
ال يف مدينة را�ض لفان ال�شناعية ومع اخلطوط اجلوية القطرية 

لتحويل هذه املبادرة اإىل حقيقة را�شخة بتوفري مايلزم من دعم 
لوجو�شتي يف التخزين والتوريد اإىل مطار الدوحة الدويل. "

كما قال الدكتور يوليان روبرت مدير واحة العلوم والتكنولوجيا 
يف قطر " يعترب التزام اخلطوط اجلوية القطرية و�شركاء 

التحالف وحر�شهم على تطوير تقنية فعالة لإنتاج وقود جديد يف 
عامل الطريان، مثال يف غاية الأهمية عن طبيعة الأبحاث التي 

يتم اإجراءها يف واحة العلوم من خالل �شركائها.
ول�شك اأن اإجراء مثل هذه الأبحاث حول اإنتاج اأنواع بديلة من 

الوقود النظيفة و�شديقة للبيئة مثل جي تي ال �شوف ي�شهم يف 
تعزيز مكانة واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر كمركز عاملي رائد 
يف تطبيق التكنولوجيا يف جمالت جديدة، كما ميثل قدوة عظيمة 

عن التعاون بني خمتلف ال�شركاء يف برنامج البحوث والتطوير 
والذي بداأ يعطي ثماره ويحقق اإجنازات هامة فعال."

اأما ال�شيد ماكومل برينديد، املدير التنفيذي ل�شركة �شل 
لال�شتك�شاف والإنتاج يف �شركة �شل العاملية ، فقد اأ�شاف قائال: 

الطريان  وقود  عن  بديل  اأمام  املجال  تفتح  اليوم  رحلة  "اإن 
التقليدي امل�شنع من النفط. ف�شركة �شل تعمل منذ اأكرث من 30 

�شنة من اأجل تطوير تقنية ت�شمح بتحويل الغاز الطبيعي اإىل وقود 
�شوائل للموا�شالت وزيوت الت�شحيم ولقيم التغذية الكيميائي. 
وقطعنا �شوطا طويال يف ذلك حتى اأ�شبحنا على و�شك اإطالق 
جي تي ال لت�شديره اإىل العامل بكميات كبرية لأول مرة بف�شل 

�شراكتنا مع قطر للبرتول."
كما قال كبري نواب رئي�ض �شركة اير با�ض للعالقات العامة 

 A380 والت�شال، رينري اوهلر "يثبت اإجناز الرحلة رقم
التاريخية بوقود جي تي ال يف طائره مدنية لأول مرة حتى هذا 
التاريخ، اإمكانية تزويد نف�ض املحركات باأنواع اأخرى من الوقود 

وحتقق نتائج نتائج فعالة اأي�شا.
وي�شكل هذا احلدث اإجنازًا عظيما يجعلنا اأقرب ما ميكن من 
الع�شر الذي ي�شبح فيه الوقود امل�شنع من اأنواع لقيم التغذية، 

مثل نفايات رقائق اخل�شب وغريها من الكتل احليوية، متوفرا 
حيث ميكن ا�شتخدامه يف الطريان التجاري. وتتوقع �شركة اير 

با�ض اأنه بحلول عام 2030 �شوف ي�شكل الوقود البديل ن�شبة 30 
يف املائة من الوقود امل�شتخدم يف الطريان التجاري.

وي�شار اإىل اأنه مت يف مرحلة �شابقة خالل فرتة اإجراء البحوث 
يف فرباير 2008، تنفيذ رحلة طريان على طائرة ايربا�ض 

n .من فيلتون يف اململكة املتحدة اإىل تولوز يف فرن�شا A380

مشروع “اللؤلؤة جي 
تي ال”:  يعمل على 

 GTL إنتاج كريوسني
بكميات تجارية مع 

نهاية عام 2012
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طيران اإلمارات تنتقد الحمائية في سوق الطيران المدني

الحريات الجوية
ــ �حلرية �لأوىل: حق 
الطريان فوق منطقة 
اأجنبية بدون الهبوط

ــ �حلرية �لثانية: حق 
التوقف يف البلد للتزود 
بالوقود اأو ال�شيانة يف 

الطريق اإىل وجهة اأخرى 
بدون حتميل اأو تنزيل 
امل�شافرين اأو ال�شحن.

ــ �حلرية �لثالثة: 
حق نقل امل�شافرين اأو 

ال�شحن من دولة الناقلة 
اإىل اأخرى.

ــ �حلرية �لر�بعة: حق 
حمل امل�شافرين اأو 

ال�شحن من دولة اأجنبية 
اإىل مقر الناقلة. حقوق 
احلرية الثالثة والرابعة 

متنح عادة من خالل 
اتفاقيات ثنائية بني 

الدول.
ــ �حلرية �خلام�سة: 

احلق بنقل امل�شافرين 
وال�شحن بني دولة 

اأجنبية ودولة ثالثة.
ــ �حلرية �ل�ساد�سة: 

احلق بنقل امل�شافرين 
وال�شحن من دولة 
اأجنبية وعرب دولة 

الناقلة اإىل دولة اأخرى. 
وهي متزج بني احلرية 

الرابعة من جهة 
واحلرية الثالثة من جهة 

اأخرى يف رحلة واحدة.
ــ �حلرية �ل�سابعة: 

حرية نقل ركاب من 
الدولة املتعاقدة يف 

التفاقية اإىل دولة اأخرى 
دون املرور باملوطن 

الذي تنتمي اإليه �شركة 
الطريان. 

ــ �حلرية �لثامنة: 
ال�شماح للناقل الأجنبي 

بالنقل بني نقطتني داخل 
n.دولة واحدة

انتقدت طريان الإمارات اخلطوة الأخرية 
التي اأقرتها وزارة النقل الأمريكية بال�شماح 

ل�شركات طريان كونتننتال الن�شمام اإىل 
حتالف �شتار وموافقتها على م�شروع م�شرتك 

ي�شمل ايركندا وكونتننتال ولوفتهانزا 
ويونايتد ايرلينز.

وو�شفت الناقلة هذه اخلطوة باأنها 
امل�شمار الأخري يف نع�ض حرية الأ�شواق 

وتعزيزا ل�شيا�شة احلمائية التي تت�شبث بها 
�شركات الطريان يف اأ�شواقها املحلية الأمر 

الذي �شيعمل على تقليل حجم املناف�شة 
ويحدد من خيارات امل�شتهلك.

واأكدت ال�شركة التي تعد اأكرب ناقلة خارج 
التحالفات التجارية حاليا اأن هذا التحالف 

�شيعمل على تعزيز قوة �شركات مثل ايركندا 
ولوفتهانزا و�شيطرتها على العديد من كربى 

مطارات العامل واملمرات اجلوية الأمريكية 
والأوروبية والآ�شيوية.

واأ�شارت ال�شركة اإىل اأن حتالف �شتار 
يتمتع بح�شة ت�شل اإىل 80% من الرحالت 

املغادرة يف مطار مثل فرانكفورت وخطط 
فرانكفورت تورنتو. كما اأن ح�شة التحالف 
من امل�شافرين يف عام 2008 بلغت %88.

وباملقارنة فاإن طريان الإمارات تتمتع 
بح�شة يف مطار دبي ت�شل اإىل %47. 
وبالنظر اإىل طبيعة ما يعرف باحلرية 

ال�شاد�شة فان حتالف �شتار ي�شتطيع الهيمنة 
على اأ�شواق مثل كندا من خالل مراكزه يف 

اأملانيا وكندا.
وقالت اإن هذا الإجراء �شيعمل بالتاأكيد 

على زيادة العوائق اأمام دخول هذه الأ�شواق 
ويهدد �شيا�شة الت�شعري العادل للم�شتهلك 

مو�شحة اأن الناقلة وكمناف�ض لهذا التحالف 
لن تتاح لها الفر�شة للمناف�شة العادلة ب�شبب 
�شيا�شات ال�شوق الكندي التي حتدد رحالت 

الناقلة ب3 رحالت اأ�شبوعية للدولة.

�حلرية �ل�ساد�سة يف �لنقل �جلوي
يذكر اأن قطاع الطريان املدين عانى طوال 
العقود املا�شية من �شيا�شة حمائية �شارمة 
من خالل التفاقيات الثنائية للنقل اجلوي 

بني الدول وهي تعني قيودا عديدة على 
املناف�شة وحرية ال�شوق من خالل تقييد 

احلريات اجلوية.
وهناك اأكرث من 130 دولة يف العامل 
تتبادل احلرية الأوىل والثانية من خالل 
اتفاقيات متعددة. كما اأن دول مثل كندا 
ورو�شيا ا�شتعملت حقوق الطريان العابر 

كاأوراق �شغط للح�شول على جمالت اأخرى 
يف النقل اجلوي. اأما تبادل احلرية الثالثة 
والرابعة واخلام�شة فهي ت�شكل عادة حمور 
املفاو�شات والتفاقيات اجلوية بني الدول.

والدول عادة ل تتفاو�ض على تبادل 
احلرية ال�شاد�شة اخلا�شة بحقوق املرور 

حيث تربز اجتاهات احلمائية عندما تبدي 
اأي �شركة طريان خارجية رغبتها بال�شتفادة 

من مبداأ احلرية ال�شاد�شة وهو مبداأ حيوي 
تطالب به �شناعة الطريان املدين منذ عقود 

الحمائية املسمار 
األخري يف نعش حرية 

األسواق
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أوكالند

وي�شمل حمورا هاما جلميع �شركات الطريان 
ويلعب دورا كبريا يف �شيا�شة املناف�شة.

وهناك �شركات طريان كربى يف اأوروبا 
مثل اخلطوط اجلوية الربيطانية ولوفتهانزا 

والفرن�شية كي ال ام نقلت مبداأ احلرية 
ال�شاد�شة فوق مراكزها الت�شغيلية كما 

ا�شتخدمت كال من اخلطوط ال�شنغافورية 
وكاثي با�شيفيك احلرية ال�شاد�شة بني اأوروبا 

وا�شرتاليا وبني ا�شرتاليا واأمريكا ال�شمالية 
من خالل مراكزهما الت�شغيلية واحلرية 

ال�شاد�شة تعد حمورا رئي�شا يف عمل طريان 
الإمارات.

ووجدت منظمة انفريو ايرو العاملية 
املتخ�ش�شة بعمليات املراكز اأن حركة املرور 

بني اأوروبا واآ�شيا غري مرتبطة مبا�شرة يف 
اأكرث من %94 من نقاط امل�شافرين ب�شبب 

قلة ال�شعة املرورية بني املنطقتني. كما اأن 
احلرية ال�شاد�شة تعد هامة جدا من حيث 

حماية البيئة فهي تتطلب رحالت اأقل لنقل 
نف�ض العدد من امل�شافرين.

وتقول الإماراتية اأن مقر طريان الإمارات 
يف دبي ي�شمح لها بال�شتفادة من موقع دبي 

ال�شرتاتيجي بت�شيري رحالت بدون توقف 
على جميع املمرات اجلوية مما يعطي 

امل�شافرين خيارات �شفر وا�شعة بني خمتلف 
وجهات ال�شفر خ�شو�شا بني تلك النقاط 

التي ل ترتبط برحالت مبا�شرة.
وعلى �شبيل املثال فاإن مطارا كبريا مثل 
مطار فرانكفورت ا�شتقبل يف عام 2007م 

نحو 53 مليون م�شافر منهم 29 مليون 
م�شافر عابر اإىل وجهة اأخرى اأي نحو %54 

من اإجمايل امل�شافرين.
وبالنظر اإىل خطوط الطريان الدولية 

ومن بني اأكرب 20 مطارا عامليا من حيث 
اأعداد امل�شافرين الدوليني هناك فاإن منطقة 
الحتاد الأوروبي بعدد �شكان ي�شل اإىل 499 

مليون �شخ�ض لديها 10 مطارات بينما 
ال�شرق الأو�شط بعدد �شكان ي�شل اإىل 260 

مليونا لديها مطار واحد.
واإذا كانت دبي مركز طريان غري حقيقي 
اأو زائف كما ي�شفها الربي�شت فكيف ت�شري 
�شركات حتالف �شتار اأكرث من 100 رحلة 
اأ�شبوعية اإىل دبي اأو نحو 14 رحلة يومية 

واأكدت لوفتهانزا وهي اأكرب �شركة يف هذا 
التحالف اأهمية �شوق دبي بالن�شبة لعملياتها 

وزادت من خدماتها من واإىل هذه الوجهة.
وقد بداأت لوفتهانزا فعال حتويل طائراتها 

من الأ�شواق ال�شعيفة يف اأمريكا ال�شمالية 
وال�شرق الأق�شى ل�شتخدامها يف ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا التي ت�شهد طلبا 

متزايدا وفقا لأقوال ال�شحف الأملانية حيث 
ارتفعت مالءة املقعد اإىل 110% على 

رحالت ال�شركة من الإمارات. وكذلك احلال 
بالن�شبة للخطوط ال�شنغافورية التي زادت 

رحالتها اإىل دبي لت�شبح 17 رحلة اأ�شبوعية 
من �شنغافورة و5 من ا�شطنبول واأربع من 

القاهرة.

حمائية يف بالد حرية �لأ�سو�ق
طريان الإمارات مل تواجه �شيا�شة احلمائية 

فقط يف ال�شوق الكندي بل اأنها واجهت ما 
ي�شبه احلرب التجارية داخل اأ�شواق معروف 
عنها اإنها اأ�شواق احلرية والنفتاح ويف قلب 

اأوروبا ولعل اأبرز تلك الأ�شواق ال�شوق الأملاين 
الذي واجهت فيه الناقلة حربًا جتارية 

�شر�شة و�شغوطًا من قبل مناف�شاتها متثل يف 
حتركات لل�شغط على احلكومة لرف�ض منح 

الناقلة الإماراتية حقوقًا لت�شيري رحالت اإىل 
مطارات اأخرى يف الدولة ومنها مطار برلني 

اجلديد الذي ينتظر افتتاحه يف 2011 
واتهمت الناقلة الوطنية حينها باأنها لي�شت 

مهتمة بت�شيري رحالت جديدة اإىل اأملانيا فهي 
تخطط يف واقع الأمر لتحويل دبي اإىل مركز 

رئي�ض عمالق ي�شتقطب امل�شافرين الأوروبيني 
الراغبني يف ال�شفر اإىل اآ�شيا مما ي�شكل 
تهديدًا كبريا ملراكز الطريان الأوروبية.

ورغم ترحيب مطار برلني بوجود ناقلة 
عاملية مثل طريان الإمارات يف املطار 

اجلديد اإل اأن طلب طريان الإمارات ما زال 
معلقا رغم م�شلحة املطار بوجود رحالت 

طويلة املدى على �شاكلة رحالت طريان 
n .الإمارات

MENAFN - Al-Bayan :امل�شدر

جند اأن ح�شة طريان الإمارات �شتزيد 
يف حال ا�شتخدام احلرية ال�شاد�شة ومنها 

دلهي تورنتو حيث ت�شتحوذ الناقلة على %2 
وخط باري�ض او�شاكا 1 باملائة مقابل %37 

للفرن�شية وخط لندن اوكالند 8% مقابل 
28% خلطوط نيوزلندا.

حركة �لطري�ن يف �ملنطقة "ز�ئفة"
و�شف الرئي�ض التنفيذي لتحالف �شتار جان 
الربي�شت مراكز الطريان يف منطقة اخلليج 

باأنها زائفة. وقال يف ت�شريحات لنادي 
ال�شحافة الأملاين اأنه يعترب مراكز الطريان 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط اأو اخلليج العربي 

باأنها زائفة ونحن يف حتالف �شتار ل ننوي 
دعم اأي مراكز زائفة يف ال�شحراء.

ومل يت�شح بعد معنى ت�شريحات الربي�شت 
التي تخ�ض اأكرث من 260 مليون �شخ�ض 

رغم اأن �شكان دول جمل�ض التعاون يزيدون 
عن كندا اأو ا�شرتاليا اأو الأرجنتني اأو 

ماليزيا.

وجدت منظمة انفريو 
ايرو العاملية أن حركة 

املرور بني أوروبا وآسيا 
غري مرتبطة مباشرة 
يف أكثر من 94% من 

نقاط املسافرين، وأن 
الحرية السادسة تسمح 

لإلماراتية باالستفادة 
من موقع دبي 

االسرتاتيجي بتسيري 
رحالت بدون توقف 

على جميع املمرات 
الجوية وتساعد على 

حماية البيئة
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مع اإطاللة العام 2010م يدخل العامل مرحلة اقت�ضادية واجتماعية و�ضيا�ضية جديدة تفر�ضها عليه متغريات 
بيئية حوله، ويف مقدمتها حزمة من برتوكوالت التغريات املناخية التي �ضيلقيها على ال�ضاحة موؤمتر كوبنهاجن. 

خ�ضو�ضًا بعد اأن اأكدت عدد من الدرا�ضات املناخية احتمال ارتفاع درجات احلرارة اإىل 4 درجات مئوية خالل 
اخلم�ضني �ضنة القادمة اإذا ظل م�ضتوى انبعاثات الدفيئة على نف�س امل�ضتوى ومل يرتاجع. وال�ضيناريوهات املختلفة 

ملا �ضي�ضري اإليه الو�ضع مل متنح اأحدًا بعد اإذ اأية اإمكانية للهروب من اال�ضتحقاقات املناخية التي �ضيفر�ضها 
املجتمع الدويل على الدول التي تتن�ضل من التزاماتها الدولية اأمام هذه التغريات.

�لطريق من كيوتو �إىل كوبنهاجن...
رحلة �خليار�ت �ل�سعبة للأطر�ف يف �ملوؤمتر �حلا�سم

ت����������������ق����������������اري����������������ر

ديسمبر 222009



اجتماعات الأطراف من 
الجتماع الأول وحتى 

الرابع ع�شر
)COP1 – COP14(

قمة نيويورك
لقد مثلت قمة نيويورك لبحث التغري 

املناخي التي عقدت على هام�ض 
اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يف نيويورك يف الن�شف الثاين من 
�شبتمرب 2009م تلبية لدعوة من الأمني 

العام للمنظمة الدولية بان كي مون، 
حملة دولية لت�شجيع احلكومات والأطراف 

املعنية الأخرى للتو�شل اإىل اتفاق يت�شم 
بـ "النزاهة والتوازن والفعالية" عندما 

يلتقون ملناق�شة اخلف�ض العاملي ال�شروري 
للغازات الدفيئة امل�شببة لظاهرة 

الحتبا�ض احلراري، واإعطاء الدفعة 
املطلوبة للو�شول اإىل التفاق الطموح يف 

موؤمتر التغري املناخي الذي تعقده املنظمة 
يف كوبنهاجن بالدمنارك يف دي�شمرب 

اجلاري الذي يعترب حمطة تاريخية هامة 
يف رحلة اخليارات ال�شعبة لعدد من 

الدول ال�شناعية الكربى. الأمر الذي 
حذا بزعماء جمموعة الع�شرين اإىل عقد 

قمة يف مدينة بيت�شربج الأمريكية حتت 
�شغوط املجتمع الدويل ولعل يف املقدمة 

اأن�شار البيئة وو�شط خماوف ب�شاأن 
اإمكانية ف�شل موؤمتر كوبنهاجن ب�شبب 

ا�شتمرار اخلالفات بني الدول الكربى من 
جهة والقوى القت�شادية الواعدة والدول 

النامية من جهة اأخرى حول احلد من 
انبعاث الغازات.

ومن املقرر اأن يحل اتفاق كوبنهاجن 
بديال عن معاهدة كيوتو املوقعة عام 

1997م وينتهي العمل بها يف 2012م 
وتت�شمن تخفي�شات ملزمة لنبعاثات 

الغازات امل�شببة لظاهرة الحتبا�ض 
احلراري.

ويهدف تكثيف املحادثات ب�شاأن التغري 

املناخي ت�شعيد ال�شغوط على الدول 
ال�شناعية الكربى لاللتزام مبزيد من 

التخفي�ض يف النبعاثات الغازية وتقدمي 
مليارات الدولرات اإىل الدول النامية 

لتطوير تكنولوجيا جديدة حتافظ على 
البيئة.

بكني �لأولوية للتنمية �لقت�سادية
تركزت اأنظار العامل يف قمة نيويورك نحو 

موقف الرئي�ض ال�شيني هو جينتاو الذي 
تختلف بالده كثريا مع وا�شنطن ب�شاأن 

ق�شايا التغري املناخي. وي�شار اإىل اأن بكني 
رف�شت مرارا ال�شغوط التي مور�شت 
عليها لاللتزام م�شبقا ولو بحد اأدنى 

لالنبعاثات الغازية موؤكدة اأن الأولوية 
لديها للتنمية القت�شادية.

واأعلن جينتاو خالل القمة عن التزام 
بالده مب�شتوى حمدد لنبعاثات الغازات 

الكربونية وهي خطوة قد ت�شجع دول 
اأخرى على اتخاذ مبادرات مماثلة مما 

ي�شاهم يف اإجناح موؤمتر كوبنهاجن.

�إىل متى �لهروب �لأمريكي؟
يرتكز املوقف الأمريكي على رف�ض اإدراج 

اأهداف ملزمة للدول ال�شناعية يف الفرتة 
احلالية، وقالت باول دوبريان�شكي رئي�شة 

الوفد الأمريكي اإىل موؤمتر بايل: "ل 
يتعني علينا ت�شوية جميع الق�شايا هنا يف 
بايل". جدير بالذكر اأن املوقف املت�شدد 

للوليات املتحدة حيال معاهدة كيوتو 
قد اأدى يف الفرتة املا�شية اإىل جمود 

يف املحادثات ب�شاأن الو�شول اإىل حلول 
عملية للحد من انبعاثات الغازات. وظلت 

الوليات املتحدة خالل الفرتة املا�شية 
منذ التوقيع على اتفاقية كيوتو حتى 

يومنا هذا تتهرب من اأية التزامات ب�شاأن 
التغريات املناخية، وهي اأكرب بلد م�شتهلك 

للوقود الأحفوري.

�أوروبا تهدد
لالإعراب عن غ�شبه من املوقف الأمريكي 

هدد الحتاد الأوروبي يف وقت �شابق 
بعدم اإجراء اأي مفاو�شات اأخرى تتعلق 
بالتغريات املناخية خارج جمال الأمم 

املتحدة. وقادت بريطانيا حملة قوية يف 
عهد الرئي�ض توين بلري يف جمال التغريات 

املناخية بهدف احلد من النبعاثات 
الكربونية. من جهته قال رئي�ض الوزراء 

ال�شويدي فريدريك راينفيلدت، الذي 
تتوىل بالده الرئا�شة الدورية لالإحتاد 

الأوروبي معلقًا على املفاو�شات الأمريكية 
على  كانت  املفاو�شات  "اإن  – الأوروبية: 

و�شك الو�شول اإىل طريق م�شدود، ولكن 
مل يكن هناك خيار �شوى امل�شي قدما".
وللو�شول اإىل كوبنهاجن اأنهى زعماء 

الحتاد نزاعا ب�شاأن التمويل لإيجاد 
موقف تفاو�شي خالل املحادثات التي 

�شتجرى من اأجل التو�شل اإىل اتفاق عاملي 
ملكافحة التغري املناخي يف كوبنهاجن.

واتفقوا على دعم الدول النامية بنحو 
100 مليار يورو )148 مليار دولر( 

�شنويا حتى عام 2020م ملعاجلة التغري 
املناخي. بعد اأن هددت هذه الدول اأنها 

لن تن�شم اإىل معاجلة التغريات املناخية 
بدون احل�شول على متويل كاف لها من 

الدول الغنية.
وكانت الدول اجلزرية ال�شغرية قد 

حذرت جمددا من اأنها قد تتال�شى اإذا مل 
تتو�شل اأكرب الدول تلويثا للبيئة يف العامل 

اإىل اتفاق.3

الجتماع الأول للأطراف 
)COP1( يف برلني عام 1995م

لقد متيز املوؤمتر الأول لالأطراف مبا �شاده 
من عدم اليقني ب�شاأن ال�شبل املتاحة للدول 
املنفردة من اأجل مكافحة انبعاثات غازات 
الدفيئة. واأ�شفر ذلك عن "تو�شية برلني"، 

والتي ر�شمت اخلطوط ملرحلة متتد عرب 
عامني للتحليل والتقييم. وكان منتظرًا من 
هذه املرحلة اأن ت�شفر عن اخلروج بكتالوج 

من الأدوات التي ميكن للدول الأع�شاء 
الختيار من بينها، ومن ثم تتوىل �شياغة 

جمموعة من املبادرات التي تنا�شب 
احتياجاتها. 

الجتماع الثاين للأطراف 
)COP2( يف جنيف عام 1996م

لقد اعتنق املوؤمتر الثاين لالأطراف نتائج 
التقرير التقييمي الثاين لتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري املناخ، 

والذي �شدر يف عام 1995م. ويف هذا 
املوؤمتر فقد تقرر األ تتبع الدول الأع�شاء 
حلوًل موحدة. واإمنا ينبغي على كل دولة 

اأن حتظى باحلرية الالزمة لإيجاد احللول 
التي تنا�شب و�شعها على اأن�شب وجه. ويف 
موؤمتر جنيف، عرّب الأع�شاء عن رغبتهم 
اأي�شًا يف و�شع اأهداف ُملزمة يف امل�شتقبل 

الو�شيط. 

 )COP3( م�ؤمتر الأطراف الثالث
يف كي�ت� عام 1997

ويف هذا املوؤمتر، مت تبني برتوكول كيوتو 
بعد مفاو�شات حمتدمة. ولأول مرة، 
طرح الربتوكول اأهدافًا ُملزمة تتعلق 

بانبعاثات غازات الدفيئة يف 37 دولة 
�شناعية يف الفرتة ما بني عامّي 2008م 

وحتى عام 2012م. وبالتايل، فقد 
انق�شت عدة اأعوام من عدم اليقني حول 
ما اإذا كان عدٌد كاٍف من الدول �شتتوىل 
الت�شديق على املعاهدة، اإل اأنها دخلت 

اإىل حيز التنفيذ يف 16 فرباير/�شباط 
من عام 2005م.  مل تقم العديد من 

الدول الأع�شاء يف اتفاقية الأمم املتحدة 
الإطارية املتعلقة بتغري املناخ بالت�شديق 

على برتوكول كيوتو، ول تعرتف باملتطلبات 
التي يفر�شها ب�شاأن انبعاثات الغازات.

 )COP4( م�ؤمتر الأطراف الرابع
يف ب�ين�س اأير�س عام 1998م

يف هذا املوؤمتر، اأ�شبح من الوا�شح اأن 
هناك العديد من الأ�شئلة املعلقة ب�شاأن 

برتوكول كيوتو. ولذلك فقد مت و�شع جدول 
زمني ملدة عامني لتو�شيح وتطوير الأدوات 

الالزمة لتنفيذ بروتوكول كيوتو.

م�ؤمتر الأطراف اخلام�س 
)COP5( يف ب�ن عام 1999م

لقد هيمنت على هذا املوؤمتر املناق�شات 
الفنية ب�شاأن الآليات املو�شوعة مبوجب 

برتوكول كيوتو.

ترى مجموعة العشرين 
بأن الدعم غري الفعال 

للوقود األحفوري يشجع 
اإلسراف يف االستهالك 
ويشوه األسواق ويعطل 

االستثمار يف مصادر 
الطاقة النظيفة 
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�لوليات �ملتحدة و�ل�سني يف عنق 
�لزجاجة

اأدت التهديدات الأوروبية و�شغوط املجتمع 
الدويل اإىل و�شع كل من ال�شني والوليات 

املتحدة يف و�شع حرج اأمام املجتمع 
الدويل وم�شتقبل اأجياله. الأمر الذي اأدى 

اإىل اأن تتعهد الوليات املتحدة وال�شني، 
اأكرث دولتني تت�شببان يف تلوث البيئة، 

باللتزام بخف�ض النبعاثات لديهما اإل 
اأنهما طالبت اإحداهما الأخرى باملزيد من 

اأجل وقف ارتفاع درجة حرارة الكون.
وقد اعرتف الرئي�ض الأمريكي باراك 

اأوباما باأن ا�شتجابة بالده للتهديدات 
التي فر�شها التغري املناخي كانت بطيئة،  

وقال: "ندرك خطورة تهديد املناخ..
ون�شر على التعامل معه"، م�شريا اإىل 

اجلهود التي تبذلها اإدارته خلف�ض 
النبعاثات من املركبات وتعزيز الطاقة 

املتجددة. اإل اأن الوليات املتحدة قد جتد 
نف�شها عاجزة خالل قمة الأمم املتحدة 
احلا�شمة يف كوبنهاجن يف الفرتة من 7 
وحتى 18 دي�شمرب ب�شبب توقف الت�شريع 

الرئي�شي خلف�ض النبعاثات الأمريكية يف 
جمل�ض ال�شيوخ. وطالب الرئي�ض الأمريكي 

ب�شرورة قيام الدول �شاحبة املعدل 
الأكرب من النبعاثات باتخاذ الإجراءات 

الالزمة خلف�شها. كما دعا الدول الأخرى 
خا�شة القت�شاديات ال�شاعدة مثل 

ال�شني والهند اإىل اللتزام بالإجراءات 
ال�شرورية خلف�ض النبعاثات وذلك من 

اأجل التو�شل اإىل اتفاق عاملي جديد.
وقال اأوباما: " لن ن�شتطيع مواجهة 

هذا التحدي اإذا مل تتحد الدول �شاحبة 
الن�شيب الأكرب من الإنبعاثات امل�شببة 
لالحتبا�ض احلراري ..فلي�ض هناك حل 

اآخر ". ويرى كثري من املراقبني اأن حديث 
اأوباما بهذه ال�شيغة وهذه املفردات التي 

مل يعهدها املجتمع الدويل من قبل خطوة 
متقدمة على طريق احللحلة. يف الوقت 

الذي لزالت ال�شكوك قائمة يف قدرته 
على حتقيق نتائج ب�شاأن التغريات املناخية 

مع تراجع احتمالت اإقرار جمل�ض 
ال�شيوخ الأمريكي مل�شروع قانون خلف�ض 
النبعاثات قبل حمادثات الأمم املتحدة 

ب�شاأن املناخ يف دي�شمرب2009م.
 ويبدو اأن الوليات املتحدة قد جتد 

نف�شها يف موقف �شعب خالل قمة الأمم 
املتحدة احلا�شمة يف كوبنهاجن اإذا مل 
يقر جمل�ض ال�شيوخ الت�شريع الرئي�شي 

خلف�ض الإنبعاثات الأمريكية.
من جانبه، قال الرئي�ض ال�شينى هو 

جينتاو: "اإن بالده عازمة على خف�ض 
املعدلت املتزايدة من الإنبعاثات الغازية، 
لكنه حمل الدول الغنية م�شئولية م�شاعدة 

الدول الفقرية على التكيف دون تدمري 
اقت�شادياتهم"، وقال: "يجب اأن نن�شق 
جهودنا للت�شدي لتغري املناخ مع العمل 

على تعزيز معدلت النمو يف الدول 
النامية ".  مبديا ا�شتعداد ال�شني للتعاون 

مع جميع الدول لبناء م�شتقبل اأف�شل 
لالأجيال القادمة. وتربز الت�شريحات 

الأمريكية وال�شينية اخلالفات الراهنة 
بني الدول الغنية والفقرية ب�شاأن ما ينبغي 

اأن حت�شل عليه الدول النامية من الدول 
الغنية كي تقوم بخف�ض انبعاثاتها وهو 

الأمر الذي ميثل حجر عرثة اأمام اإبرام 
معاهدة جديدة حول املناخ يف العامل.

م�سري �لأجيال �لقادمة
اجلميع يدرك اأن احل�شارات العظيمة 

ت�شود ثم تنتهي.. تاأتي وتزول، ولكن 
اأ�شباب �شقوط هذه احل�شارات مازالت 

غري وا�شحة.. اإل اأن هناك موؤ�شرات على 
اأ�شباب �شقوط ح�شارتني على الأقل، قد 
تلقي ال�شوء على الأ�شباب وتفتح املجال 

اأمام معرفة تلك الأ�شباب.
لقد مت العثور على الدليل يف اأحد 

الكهوف القريبة من مدينة القد�ض، والذي 
ك�شف عن تغري مناخي يف الفرتة بني 

عامي 100 و700 بعد امليالد، متثل يف 
فرتة جفاف، وتزامنت مع �شقوط الدولتني 
الرومانية والبيزنطية يف  املنطقة.3

م�ؤمتر الأطراف ال�شاد�س 
)COP6( يف لهاي عام 2000م
�شرعان ما متيز هذا املوؤمتر باملناق�شات 
ال�شيا�شية العا�شفة ب�شاأن مقرتح مقدم 

من الوليات املتحدة لل�شماح باإدراج 
املناطق الزراعية والغابات كاأحوا�ض 

لمت�شا�ض الكربون. ولو كان مت اعتماد 
املقرتح، لكان قد ا�شتوفى اإىل حٍد 

بعيد التزام الوليات املتحدة باحلد 
من انبعاثات غازات الدفيئة يف نف�ض 

الوقت. كما اأ�شبح من الوا�شح اأن هناك 
عدم يقني ب�شاأن احتمال فر�ض عقوبات 
على البلدان التي مل ت�شتوِف التزاماتها 
للحد من النبعاثات. وانتهى الجتماع 

عندما رف�شت دول الحتاد الأوروبي 
مقرتحًا للرت�شية، وانهارت املفاو�شات 

يف احلقيقة. وقد مت التفاق على اأن يتم 
ا�شتئناف املفاو�شات يف موؤمتر غري عادي 

يف يوليو/متوز من عام 2001م.

م�ؤمتر الأطراف ال�شاد�س 
)COP6( يف ب�ن يف عام 2001م

عندما عادت الأطراف اإىل الجتماع 
مرة اأخرى بعد �شتة اأ�شهر بعد انهيار 
املفاو�شات يف لهاي، مل تكن توقعات 

التو�شل اإىل نتيجة عالية. ويف نف�ض 
الوقت، كانت الوليات املتحدة – حتت 

قيادة الرئي�ض اجلديد بو�ض – قد 
رف�شت ب�شكل قاطع برتوكول كيوتو، 

ومن ثم اكتفت مب�شاركتها كدولة مراقبة 
يف املفاو�شات.  وعلى الرغم من تدين 
م�شتوى التوقعات، فقد مت التو�شل اإىل 
اتفاق حول العديد من الأ�شئلة الهامة، 
والتي ا�شتملت على مدى اإمكانية اإدراج 
الغابات وغريها من اأحوا�ض امت�شا�ض 
الكربون يف ميزانيات البلدان لنبعاثات 
غازات الدفيئة، ومبادئ العقوبات على 

البلدان التي مل ت�شتوِف اأهدافها، والآليات 
املرنة التي اأتاحت �شباًل خمتلفة لنقل 
التزامات الدول باحلد من النبعاثات 

وذلك نظري تعوي�ض مادي.

 )COP7( م�ؤمتر الأطراف ال�شابع
يف مراك�س عام 2001م

يف وقٍت لحق من عام 2001م، عاودت 
الأطراف الجتماع يف املوؤمتر ال�شنوي 

املنتظم. ومت هنا اإكمال املفاو�شات 
)تقريبًا( ب�شاأن برتوكول كيوتو. لقد 

مت جمع النتائج يف امل�شتندات امل�شماة 
اتفاقيات مراك�ض.

 )COP8( م�ؤمتر الأطراف الثامن
يف دلهي عام 2002م

يف هذا املوؤمتر، حاولت دول الحتاد 
الأوروبي )حتت رئا�شة الدامنرك( دون 

جدوى مترير اإعالن يطالب باتخاذ املزيد 
من الإجراءات من الأطراف مبوجب 

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة 
بتغري املناخ.

 )COP9( م�ؤمتر الأطراف التا�شع
يف ميلن� عام 2003م

ان�شبت بوؤرة اهتمام هذا املوؤمتر على 
تو�شيح بع�ٍض من التفا�شيل الفنية 

الأخرية ب�شاأن بروتوكول كيوتو.
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تغري�ت �ملناخ وتباين �لروؤى

اإن قمة كوبنهاجن يجب اأن تخرج بعمل ميداين فوري ولي�ض فقط 
ببيان �شيا�شي.

بار�ك �وباما )�لرئي�س �لأمريكي(

التغريات املناخية واحدة من اأكرب التحديات التي تواجه العامل 
وهذه الفرتة هي نقطة التحول التي ميكن اأن توؤدى اإىل عمل بناء 

اأو الف�شل.. ونحن يف منت�شف الطريق للح�شول على اتفاق ب�شاأن 
حتقيق الأهداف املتو�شطة املدى وعمليات متويل البلدان الأ�شد فقرا. 

غوردون بر�ون )رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين(

اإن تاأثريات تغريات املناخ يف اإفريقيا وا�شحة بالفعل حيث اأ�شافت 
عليها عبئا اإ�شافيا كبريا بجانب التحديات املوجودة مثل الفقر 
وانعدام احل�شول على الطاقة واملياه والبني التحتية الأ�شا�شية.

دونالد كابريوكا )رئي�س �مل�سرف �لإفريقي للتنمية(

اإن اأولئك الذين يدعون معرفتهم مب�شتوى �شطح املحيطات قبل 
خيالية. حكايات  لك  يروون  اإمنا  100عام، 

كارل وون�س )عامل �ملحيطات �لأمريكي(

اإن احلكومات الغربية قد �شخت املليارات من الدولرات يف جيوب 
الباحثني واملوؤ�ش�شات، مما جعلهم ي�شعرون بالقلق حيال م�شتقبلهم 

املهني يف اأن يتهدد. اأنا اأحتمل اأن يتم و�شفي بامل�شكك بنظرية تاأثري 
الإن�شان على تغري املناخ، لأن على جميع العلماء اأن يكونوا �شكاكني. 

لكنهم بدوؤوا ي�شفوننا "باملنِكرين" بكل ما حتمله تلك الكلمة من 
معاين بالن�شبة لإنكار املحرقة. هذا اأمر مقزز. لقد اأ�شبحت احلملة 

خبيثة و�شخ�شية جدا."
 �لربوفي�سور تيموثي بال )�أ�ستاذ يف علم �ملناخ(
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وقال الأ�شتاذ بجامعة وي�شكون�شن-
ماد�شون، جون فايل، الذي قاد فريق 

البحث: "�شواء اأكان هذا هو ال�شبب وراء 
�شعف البيزنطيني اأم ل، فهو اأمر غري 

معروف، ولكن العالقة مثرية.. فقد حدثت 
هذه الأمور، -اأي اجلفاف-، بالتاأكيد 

اأثناء حدوث التغريات التاريخية." ويهدد 
العامل اليوم انقرا�ض احل�شارة الإن�شانية 

التي ا�شتطاعت اأن تغزو الف�شاء بف�شل 
التكنولوجية املتطورة التي امتلكتها. اإل 

اأنها عجزت حتى الآن من احلد من اآثارها 
البيئية. واأمام هذا الو�شع القلق على 

ال�شعيد العاملي حذر بان كي مون يف وقت 
�شابق من اأن اأ�شواأ العواقب املرتتبة على 

تغري املناخ تقرتب اأكرث من اأي وقت م�شى، 
وحث زعماء العامل على التو�شل اإىل معاهدة 

جديدة طموحة حول املناخ بحلول دي�شمرب.
وقال كي مون لأكرث من 100 من القادة 

الذين جتمعوا ملناق�شة �شبل و�شع حد 
لالحتبا�ض احلراري " لقد حان الوقت 

للت�شرف.. اإن م�شري الأجيال القادمة واآمال 
ومقدرات حياة املليارات من الب�شر، اأ�شبحت 

ب�شكل واقعي يف اأيديكم ".
ويعترب تعهد زعماء العامل يف قمة 

بيت�شربج بالعمل على اإلغاء تدريجي لدعم 
النفط واأنواع الوقود الأحفوري الأخرى "يف 

الأجل املتو�شط" خطوة متقدمة يف رحلة 
اخليارات ال�شعبة نحو كوبنهاجن. لكنهم 

لن يحددوا جدوًل زمنيًا ثابتًا لهذا التحرك 
الذي يهدف اإىل مكافحة ارتفاع درجات 

احلرارة يف العامل.

�لدول �لنامية و�إلغاء �لدعم 
يتطلب الأمر من زعماء جمموعة الع�شرين 
التو�شل اإىل جمموعة من اخليارات لتمويل 

املناخ -املدفوعات من الدول الغنية اإىل 

الدول الفقرية فيما يتعلق مبكافحة ارتفاع 
درجات احلرارة يف العامل-.

وتقدم احلكومات يف بع�ض بلدان 
جمموعة الع�شرين - ومنها ال�شني ورو�شيا 
والهند - دعما للوقود مثل الفحم والنفط 
لإبقاء الأ�شعار منخف�شة ب�شكل م�شطنع 

للم�شتهلكني وهو ما ي�شاهم يف تعزيز الطلب 
على النفط والغاز وغريهما من الوقود 

الأحفوري، ويعني ذلك زيادة النبعاثات 
الناجتة عنهما. وتعمل وكالة الطاقة الدولية 

ومنظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإىل 
اإنهاء هذا الدعم الذي من �شاأنه اأن يقل�ض 

انبعاث الغازات امل�شببة لالحتبا�ض احلراري.
واأكدت جمموعة الع�شرين باأن الدعم غري 
الفعال للوقود الأحفوري ي�شجع الإ�شراف يف 
ال�شتهالك وي�شوه الأ�شواق ويعطل ال�شتثمار 

يف م�شادر الطاقة النظيفة ويقو�ض جهود 
التعامل مع التغريات املناخية.

وقالت: اأن وزراء املالية والطاقة يف 
دول املجموعة �شيعدون اإطارات زمنية 

وا�شرتاتيجيات لتطبيق الإلغاء التدريجي 
و�شريفعون تقريرا اإىل الزعماء يف القمة 

القادمة للمجموعة. 
وتوجد �شكوك يف قدرة اأوباما على 

حتقيق نتائج ب�شاأن التغريات املناخية مع 
تراجع احتمالت اإقرار جمل�ض ال�شيوخ 

الأمريكي مل�شروع قانون خلف�ض النبعاثات 
قبل حمادثات الأمم املتحدة ب�شاأن املناخ يف 

دي�شمرب اجلاري.
و �شيكثف زعماء جمموعة الع�شرين 

جهودهم للو�شول اإىل اتفاق لالأمم املتحدة 
ب�شاأن التغري املناخي يف املحادثات التي 

تعقد يف كوبنهاجن. و�شيطلبون تقدمي 
مقرتحات للقمة القادمة ب�شاأن تطبيق 

الإلغاء التدريجي للدعم وتعزيز ال�شفافية يف 
�شوق الطاقة من خالل تقارير منتظمة ب�شاأن 
اإنتاج النفط وا�شتهالكه والتكرير وم�شتويات 

n .املخزونات

م�ؤمتر الأطراف العا�شر 
)COP10( يف ب�ين�س اأير�س عام 

2004م
يف هذا الجتماع، �شرعت الدول بالتدريج 

يف فتح باب املناق�شات ب�شاأن ماذا 
�شيحدث عند انق�شاء فرتة برتوكول كيوتو 

يف عام 2012م. وتابعت املناق�شات 
الفنية �شغلها جلانب كبري من الوقت.

م�ؤمتر الأطراف احلادي ع�شر 
)COP11( والجتماع الأول 

لأطراف الربت�ك�ل )CMP1( يف 
م�نرتيال عام 2005م

كان هذا املوؤمتر هو اأول موؤمتر ينعقد بعد 
دخول بروتوكول كيوتو اإىل حيز التنفيذ. 
وبالتايل فاإن الجتماع ال�شنوي لأطراف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املتعلقة 

بتغري املناخ قد اكتمل مبوؤمتر �شنوي بني 
اأطراف برتوكول كيوتو )CMP اأو 

COP/MOP(. وبالن�شبة اإىل الدول 
التي كانت قد �شدقت على اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية املتعلقة بتغري املناخ 
ولكنها مل تقبل برتوكول كيوتو، فقد متتعت 

ب�شفة املراقب يف موؤمتر الربتوكول. 
وان�شب تركيز كال املوؤمترين على 

الإجراءات الواجب اتخاذها بعد انق�شاء 
اأمد برتوكول كيوتو يف عام 2012م.

م�ؤمتر الأطراف الثاين ع�شر 
)COP12( والجتماع الثاين 

 )CMP2( لأطراف الربوت�ك�ل
يف نريوبي عام 2006م

وقد متت هنا اأخريًا الإجابة على اآخر 
الأ�شئلة الفنية املتبقية ب�شاأن برتوكول 

كيوتو. وقد متت متابعة العمل على التو�شل 
اإىل اتفاقية جديدة للفرتة التي تعقب 

كيوتو، كما مت اإر�شاء �شل�شلة من املحطات 
الرئي�شية يف العملية املوجهة ل�شياغة 

اتفاقية جديدة.

م�ؤمتر الأطراف الثالث ع�شر 
)COP13( والجتماع الثالث 

 )CMP3( لأطراف الربوت�ك�ل
يف بايل عام 2007م

يف هذا الجتماع، اتخذ العمل املوجه 
للتو�شل اإىل اتفاقية جديدة لتحل حمل 

برتوكول كيوتو اتخذ خطوة حا�شمة نحو 
الأمام. وذلك اأوًل بالعرتاف باأحدث 

تقرير �شادر عن اتفاقية الأمم املتحدة 
الإطارية املتعلقة بتغري املناخ والنتائج 

اخلتامية لها والذي ي�شري اإىل اأن 
العالمات الدالة على حدوث الحرتار 

العاملي كانت جلية، وثانيًا ب�شياغة ن�ض 
م�شرتك يطالب باتخاذ اإجراء اأكرث 

�شرعة يف هذا املجال، واأخريًا بتبني خطة 
عمل بايل. وتعمل هذه اخلطة على تهيئة 

الأجواء للمفاو�شات املوؤدية اإىل موؤمتر 
الأطراف اخلام�ض ع�شر، حيث اأ�شبح 

من املاأمول فيه التفاو�ض ب�شاأن اتفاقية 
جديدة.

http://ar.cop15.dk :امل�شدر

الدول الجزرية الصغرية 
حذرت من أنها قد 

تتالشى إذا لم تتوصل 
اكرب الدول تلويثا للبيئة 

يف العالم إىل اتفاق

26

ت����������������ق����������������اري����������������ر

ديسمبر 2009



قراءة يف استطالعات سكاي تراكس لعام 2009

أفضل مطارات العالم

إن العالم اليوم يطل علينا أو نطل عليه عند سلم الطائرة، وأصبحت الثقافة والحضارة وتبادل املعرفة 
اليوم ضمن حركة ميكانيكية تحدث يف أروقة املطارات. هذه الحركة امليكانيكية سببت اليوم، تدافع 

شديد بني مطارات العالم وشركات الطريان، وهي تقحم نفسها ضمن بحوث ودراسات استقصائية 
تشمل جميع خدماتها.. لعلنا نتسائل ملاذا؟.

إن الجميع اليوم يبحث عن قاعدة معلوماتية يستحيل معها حدوث قرار منعدم أو »متهور«. لكنه 
قرار التقدم والطموح الذي ال ينضب. يف هذا امللف نأخذك أيها القارئ الكريم يف خضم هذا االندفاع 

واالستطالع للتعرف على أفضل مطارات العالم. 3

إعداد: قسم الدراسات
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تعترب �شكاي تراك�ض �شركة 
الأبحاث وال�شت�شارات والبحوث 

الرائدة يف عامل الطريان 
و�شناعة النقل اجلوي التي اأن�شئت يف عام 1989، وهي �شركة 
خا�شة مقرها يف لندن، اململكة املتحدة. بداأت تاألقها مذ كانت 

دليل اإلكرتوين عاملي للمطارات و�شركات الطريان، اأما الآن �شكاي 
تراك�ض اإحدى اأكرث املواقع واملنتديات �شعبية على �شبكة الإنرتنت، 
والتي تتناول ق�شايا النقل اجلوي يف العامل فهي معروفة يف جميع 

اأنحاء العامل كعالمة جتارية موثوق بها. 
وتعنى �شكاي تراك�ض ب�شورة مبا�شرة بالبحوث والدرا�شات 

املتعلقة ب�شركات الطريان وخدمات امل�شافرين، وحتالفات �شركات 
الطريان فيما بينها البني، واملطارات ومزودي اخلدمات وكل ما له 
عالقة بالنقل اجلوي، لتقدم بذلك جتربة معرفية منقطعة النظري 

يف هذا القطاع املتخ�ش�ض.
اإن اأهم البحوث وال�شتطالعات التي تقدمها �شكاي تراك�ض:

- ا�شتطالعات الدرجة الأوىل، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة 
    العادية ل�شركات الطريان

- ا�شتطالعات ت�شتق�شي ر�شا امل�شافرين ل�شركات الطريان
- ت�شنيف اجلودة وال�شهادات والرتتيب العاملي بني �شركات    

    الطريان
- ت�شنيف اجلودة وال�شهادات والرتتيب العاملي بني املطارات

- ا�شتطالعات ت�شتق�شي ر�شا امل�شافرين للمطارات
كما اأن هناك درا�شات اأخرى تقوم بها �شكاي تراك�ض، تغطي 

جوانب كثرية ل�شناعة النقل اجلوي والتي تت�شمن:
- تقارير اجلودة النوعية / الكفاءة يف الأداء

- نتائج الت�شاميم وبرامج اخلدمات والتنمية
- الأ�شعار وحتليل التكلفة واملنفعة

- جتربة العمالء يف جميع اأنحاء العامل / ر�شا العمالء
- تثمني العالمات التجارية / درا�شات للوعي بالعالمة التجارية

�شكاي تراك�س يتميز ال�شتطالع الذي جتريه �شركة 
�شكاي تراك�ض املتخ�ش�شة با�شتطالعات 

الراأي بال�شفافية العالية و�شهولة امل�شاركة 
فيه من قبل اجلميع ودون دفع اأي ر�شوم 
جراء امل�شاركة، والنظام املتبع يف اإدارة 

ال�شتطالع وات�شاع الرقعة اجلغرافية 
للم�شاركني ل تعطي الرعاة والداعمني فر�شة 

للتالعب بنتائج ال�شتطالع مما يعطي 
النتائج امل�شداقية والدقة.

حيث يت�شم ال�شتطالع باحليادية املطلقة، 
من دون خوف اأو حماباة، بعيدة عن اأي 

تاأثريات جتارية اأو حتيز، وعلى اأ�ش�ض علمية 
تخ�شع فيها معايري حمددة جلودة خدمات 

املطارات. حتتوي هذه املعايري على: اإمكانية 
الو�شول من واإىل املطار، توفر املوا�شالت 

العامة، اأجرة التاك�شي، و�شائل نقل الأمتعة 
ونوعيتها، بيئة ال�شالت وت�شميمها 

ومظهرها، نظافة ال�شالت، توفر املقاعد 
يف ال�شالت، الزمن الذي حتتاجه اإجراءات 

الو�شول واملغادرة، هيئة طاقم الهجرة 
واجلوازات، زمن انتظار الإجراءات الأمنية، 

الكيا�شة واللطف الذي يبديه رجال الأمن، 
�شهولة اإجراءات ال�شفر، توفر الإر�شادات 

على لوحات، توفر معلومات الرحالت على 
ال�شا�شات، لطافة واأخالق طاقم املطار، 

املهارات اللغوية لطاقم املطار، �شهولة 
النتقال يف املطار بني الرحالت، موقع 

ال�شركة الناقلة يف املطار، احلمامات ودور 
الغ�شيل، نظافة احلمامات ودور الغ�شيل، 

توفر التلفزيون، توفر املناطق والغرف 
الهادئة، اأماكن لعب لالأطفال، خيارات 

الت�شوق والأ�شعار، خيارات املطاعم واملقاهي 
واأ�شعارها، الإنرتنيت، املراكز التجارية، 
توفر التلفونات والفاك�شات، اأماكن تغيري 

املالب�ض، ت�شهيالت البطائق التاأمينية، نظام 
التدخني، م�شاعدة املعاقني، �شرعة تفتي�ض 

الأمتعة، كفاءة التعامل مع الأمتعة ح�شب 
الأولوية، كفاءة التعامل مع الأمتعة املفقودة،  

احل�ض الأمني يف املطار.
ويتم اإجراء ال�شتطالع من خالل اآليات 

عديدة كاللقاءات املبا�شرة اأو عرب الإنرتنيت 
اأو التلفون اأو تعبئة ال�شتمارات املعدة لذلك 

يف املطارات وغريها، والختيار الع�شوائي 
للم�شافرين من خمتلف ال�شرائح الجتماعية 

كرجال الأعمال والطالب ورجال الدولة 
وال�شيا�شة اإ�شافة اإىل ال�شواح وغريهم.
ويف يونيو من هذا العام اأعلنت هذه 

ال�شركة املتخ�ش�شة با�شتطالعات الراأي، 
بعد ا�شتطالع هو الأ�شمل يف تاريخ املطارات 
العاملية، امتد لفرتة ع�شرة اأ�شهر )اأغ�شط�ض 

2008م - مايو 2009م( عن اأف�شل 
املطارات العاملية ح�شب راأي م�شافرين لأكرث 

من 97 جن�شية، بلغ عددهم ما يربوا على 
8.6 مليون يف 190 مطار حول العامل.

ولقد مت اختيار مطار اإنت�شون الدويل 
)�شيئول، كوريا اجلنوبية( كاأف�شل مطار يف 

العامل لعام 2009م، وذلك بح�شب نتائج 
امل�شح وال�شتطالع.

النظام املتبع واتساع 
الرقعة الجغرافية 

للمشاركني يعزز من 
الحيادية املطلقة يف 

االستطالع

م����������ل����������ف ال����������ع����������دد
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مطار إنتشون الدولي   �شيئول - كوريا اجلنوبية

مطار شانغي   �شنغافورة

مطار زيوريخ   �شوي�شرا

مطار ميونيخ   اأملانيا

مطار كانساي   اأو�شاكا - اليابان

مطار ناغويا   اليابان

مطار أوكالند   نيوزلندا

مطار أمستردام   هولندا

مطار كوااللمبور   ماليزيا

مطار هونغ كونغ الدولي   ال�شني ال�شعبية 21
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جدول رقم )3( أفضل املطارات يف العالم بحسب الخدمات املقدمة لعام 2009

مطار دبي
س������������وق ح������رة

مطار �شانغي �شنغافورة
مطار اأم�شرتدام

مطار اإنت�شون
ت�������ران�������زي�������ت

مطار �شانغي �شنغافورة
مطار ميونيخ

مطار هونغ كونغ
خ���ي���ارات األط��ع��م��ة

مطار �شانغي �شنغافورة
مطار بانكوك

مطار اإنت�شون
اإلج����راءات األم�ن�ي��ة

مطار هونغ كونغ
مطار ناغويا

مطار كان�شاي
دورات املي�اه واالستحمام

مطار اإنت�شون
مطار زيوريخ

مطار اإنت�شون
ن���ظ���اف���ة ال���ص���االت

مطار �شانغي �شنغافورة
مطار هونغ كونغ

مطار هل�شنكي
األم��ت��ع��ة وال��ح��ق��ائ��ب

مطار هونغ كونغ
مطار �شانغي �شنغافورة

مطار �شانغي �شنغافورة
ل��ط��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني

مطار اأم�شرتدام
مطار اإنت�شون

مطار كوالملبور
ال��ه��ج��رة وال���ج���وازات

مطار �شانغي �شنغافورة
مطار ميونيخ

جدول رقم )2( أفضل املطارات يف العالم بحسب األقاليم لعام 2009

مطار تل اأبيب "فل�شطني املحتلة"
ال����ش����رق األوس�����ط

مطار البحرين
مطار دبي

مطار اإنت�شون
آس��������������ي��������������ا

مطار هونغ كونغ
مطار �شانغي

مطار كابي تاون
إف������ري������ق������ي������ا

مطار دوربان
مطار جوهان�شربغ

مطار اأوكالند
أس�رتاليا / الب�اس�ي�ف�ي�ك

مطار بري�شبان
مطار ميلبورن

مطار زيوريخ
أوروب��������������������������ا

مطار ميونيخ
مطار اأم�شرتدام

مطار دال�ض
أم��ري��ك��ا ال��ش��م��ال��ي��ة

مطار �شان فران�شي�شكو
مطار فانكوفر

مطار ليما
ج����ن����وب أم���ري���ك���ا

مطار �شانتييغو
مطار بوين�ض اإير�ض

مطار بنما
وس�ط أم�ري�كا / ال�ك�اري�ب�ي

مطار اأروبا
مطار مك�شيكو

مطار بكني
إق����ل����ي����م ال���ص���ني

مطار جوانزو
مطار �شانغهاي بودنغ

مطار مدريد باراجا�ض
ج����ن����وب أوروب��������ا

مطار ا�شطنبول
مطار اأثينا

مطار زيوريخ
وس���������ط أوروب�����������ا

مطار ميونيخ
مطار فينا

مطار براجو
ش��������رق أوروب���������ا

مطار بوداب�شت
مطار مو�شكو دمييدفا

 ولقد كان اأف�شل مطار يف العامل خالل 
ال�شنوات الأخرية هو مطار هوجن كوجن والذي 

اأ�شبح الآن يف املرتبة الثانية، وياأتي مطار 
ت�شانغي �شنغافورة ثالث اأف�شل مطار يف 

العامل. وقد ذكرت �شكاي تراك�ض اأن فارق 
الفوز النهائي بني هذه املرتبات الثالث قليل 

جدًا. 
وياأتي مطار زيوريخ يف املرتبة الرابعة 

كاأف�شل رابع مطار يف العامل، وكذلك 
كاأف�شل مطار يف اأوروبا، متقدما على مطار 

ميونخ الذي جاء يف املرتبة اخلام�شة، 
وكذلك مطار كان�شاي يف املرتبة ال�شاد�شة، 

وتراجع مطار كوللمبور من املرتبة الرابعة 
يف 2008م اإىل املرتبة ال�شابعة يف عام 

2009م. 
ويعود مطار اأم�شرتدام �شيفول لقائمة 

اأف�شل ع�شر مطارات يف العامل لتحتل املرتبة 
الثامنة، ولأول مرة مطار ناغويا يف املرتبة 

التا�شعة قبل مطار اأوكالند الدويل يف املرتبة 
العا�شرة. – اجلدول رقم )1(

كما يتم اختيار اأف�شل املطارات يف هذا 
ال�شتطالع ح�شب القارات والأقاليم. حيث 
حاز مطار البحرين على املرتبة الثانية بعد 
مطار دولة العدو ال�شهيوين – تل اأبيب -، 

ومطار دبي على املرتبة الثالثة يف منطقة 
)2( رقم  ال�شرق الأو�شط. – اجلدول 

كما اأظهرت ا�شتطالعات �شكاي تراك�ض 
نتائجًا لأف�شل خدمات يتم تقدميها 

للم�شافرين، ليفوز مطار دبي بدولة الإمارات 

ال�شقيقة كاأف�شل �شوق حرة يف العامل، و 
من بعده مطار �شنغافورة واأم�شرتدام على 

)3( رقم  التوايل. – اجلدول 
ويالحظ من بني البلدان العربية اأن 
مطار دبي الدويل يكاد اأن يكون املطار 

الوحيد الذي يح�شد على اأكرث عدد من 
اجلوائز.

حيث فاز مطار دبي الدويل هذا العام 
بجائزة "اأف�شل مركز خلدمات ال�شحن 

اجلوي" يف العامل للمرة الثانية على التوايل 
من جملة )اإير كارجو نيوز - بريطانيا(، 

وجائزة اأف�شل مركز �شحن يف ال�شرق 
الأو�شط مقدمة من جملة )كارجو نيوز 

اآ�شيا - هونغ كونغ(، وكذلك جائزة التميز يف 
خدمات ال�شحن اجلوي على م�شتوى ال�شرق 

الأو�شط واآ�شيا لفئة املطارات التي تتعامل 
مع اأكرث من مليون طن مقدمة من جملة 

)ايركارجو ورلد( الأمريكية.
كما فاز مطار دبي الدويل العام املا�شي 

بجائزتني دوليتني �شمن ا�شتفتاء اأجرته 
جملة )بزن�ض  ترافلر( الأملانية �شمل الآلف 

من قرائها الذين اأدلوا باأ�شواتهم حول 
العديد من الفئات اخلدماتية اجلوية حول 

العامل. لهذا �شنتوقف يف هذا امللف على 
اأهم املزايا واخلدمات ملطار دبي الدويل، 

بالإ�شافة اإىل الع�شر املطارات الأوىل 
والأف�شل يف العامل.

مطار إنتشون يسحب 
البساط عن مطار 
هونغ كونغ بالفوز 

بلقب »أفضل مطار 
يف العالم لعام 2009« 

بعد سبع مرات متتالية 
يفوز فيها مطار هونغ 
كونغ، وذلك بحسب 

نتائج املسوحات التي 
تجريها سكايرتاكس 

من كل عام
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مطار دبي الدولي
على مدى �شنوات قليلة، حتول مطار دبي الدويل من 

جمرد مهبط جوي على �شفاف اخلليج، اإىل اأهم مركز 
جوي على م�شتوى ال�شرق الأو�شط، وواحدًا من اأف�شل 
املطارات يف العامل واأ�شرعها منوًا. ا�شتطاع مطار دبي 
الدويل، ا�شتقطاب اأكرث من 96 �شركة طريان دولية، 

توفر رحالتها لأكرث من 136 وجهة حول العامل.
وعلى الرغم من اأن املطار مت تطويره على مر 

ال�شنوات املا�شية اإل اأن عوامل اأ�شا�شية منها املوقع 
ال�شرتاتيجي لدبي والنمو القت�شادي القيا�شي 

لالإمارة، اأدت اإىل �شروع دائرة الطريان املدين بدبي، 
يف اإجراء تطوير جذري ملن�شاآت مطار دبي وزيادة 

طاقته ملواكبة النمو الكبري بحركة ال�شفر عرب هذا 
املرفق اجلوي، حيث بداأت يف عام 1997م اأ�شخم 

م�شروع لتو�شعة املطار بتكلفة ت�شل اإىل 540 مليون 
دولر اأمريكي. وت�شّمن م�شروع التو�شعة يف تلك الفرتة 

اإن�شاء مبنى ال�شيخ را�شد وتطوير من�شاآت املطار احلالية 
مما رفع طاقته ال�شتيعابية من نحو 10 ماليني اإىل 

25 مليون م�شافر �شنويا. ويعد مبنى ال�شيخ را�شد الذي 
مت افتتاحه يف �شهر اأبريل من العام 2000 واحدًا من 

اأف�شل مطارات العامل واأكرثها حداثة.
ويجري حاليًا العمل لالنتهاء من املرحلة الأوىل ملطار 

اآل مكتوم الدويل يف �شهر يونيو 2010م، وهو املطار 
الذي يعد اأ�شخم م�شروع من نوعه يف العامل، والثاين 
يف دبي. ومن املتوقع اأن يرتفع م�شتخدمي مطار دبي 

اإىل 40.5 مليون م�شافر بنهاية العام اجلاري، بزيادة 
ن�شبتها 8.2 باملائة مقارنة بالعام املا�شي.

ال�ش�ق احلرة
ت�شتهر ال�شوق احلرة يف مطار دبي الدويل، باأنها جنة 

املت�شوقني. وتتيح م�شاحتها البالغة 5400 مرت مربع 
عاملا وا�شعا من اخليارات اأمام امل�شافرين لت�شوق مئات 

الأ�شناف من ال�شلع، باأف�شل الأ�شعار واأرقى اخلدمات.
وفازت ال�شوق احلرة مبطار دبي باأكرث من 70 جائزة 

و�شهادة دولية اإىل الآن كاأف�شل �شوق حرة بالعامل.
وتهتم ال�شوق بالبيئة وحمايتها وح�شلت نتيجة لذلك 

على جائزة اليزو 14001 لعتمادها اأف�شل املعايري 
والأنظمة البيئية. ومتثل اجلائزة الكربى لل�شحب على 

ال�شيارات اأحد اأهم الو�شائل الرتويجية لل�شوق على 
م�شتوى العامل. ولدى امل�شافرين الفر�شة للفوز ب�شيارة 

احللم مثل البور�ض والـ بي ام دبل يو واملر�شيد�ض 
والرولز روي�ض وغريها من ال�شيارات الفخمة.

وتوفر ال�شوق احلرة اأي�شا للم�شافر فر�شة لي�شبح 
مليونريا والفوز مبليون دولر من خالل جائزتها 

)مليونري القرن(. افتتحت ال�شوق احلرة يف دبي يف 20 
دي�شمرب 1983، وهي تتطلع نحو م�شتقبل اأف�شل.

قرية دبي لل�شحن
�أف�سل مركز خلدمات �ل�سحن يف �لعامل 

�شجلت قرية دبي لل�شحن اإجنازا ت جديدة، ت�شاف 
اإىل �شجل اإجنازاتها ال�شابقة، بح�شولها على ثالث 

جوائز رفيعة امل�شتوى من �شناعة ال�شحن الدولية عن 
العام 2009م.  ميثل الإجناز الأول بح�شول القرية 

على جائزة  "اأف�شل مركز خلدمات ال�شحن اجلوي" يف 
العامل للمرة الثانية على التوايل من جملة )اإير كارجو 

نيوز( الدولية ذائعة ال�شيت الطبعة الربيطانية، وميثل 
الجناز الثاين بح�شولها على جائزة اأف�شل مركز 

�شحن يف ال�شرق الأو�شط مقدمة من جملة )كارجو نيوز 
اآ�شيا( الدولية ال�شادرة يف هوجن كوجن للعام ال�شاد�ض 

ع�شر على التوايل. يف حني ميثل الإجناز الثالث 

بح�شولها على جائزة التميز يف خدمات ال�شحن اجلوي 
على م�شتوى ال�شرق الأو�شط واآ�شيا لفئة املطارات 

التي تتعامل مع اأكرث من مليون طن مقدمة من جملة 
)اإيركارجو ورلد( الأمريكية.

وياأتي ح�شول قرية ال�شحن على هذه ال�شهادات 
التقديرية من خالل ا�شتفتاءات اأجرتها املجالت الثالث 

الأكرث �شهرة يف جمال �شناعة ال�شحن الدولية حيث 
ي�شكل قراوؤها �شريحة وا�شعة ت�شم ع�شرات الآلف من 

�شناع القرار يف قطاع ال�شحن على م�شتوى العامل �شّوت 
اأغلبهم ل�شالح دبي.

وتعليقا على هذه الإجنازات الثالثة قال ال�شيد 
بول غريفيث الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ش�شة مطارات 

دبي:"عززت القرية بح�شولها على هذه ال�شهادات 
من مركزيتها على خارطة حركة التجارة وال�شحن 

العاملية م�شتفيدة من من�شاآتها وبناها التحتية املتطورة 
وعملها من خالل مطار دبي الدويل اأ�شرع مطارات 
العامل منوا".  واأ�شاف : "اأن هذه الثقة الكبرية من 
قبل �شناعة ال�شحن العاملية، ت�شع اأمامنا املزيد من 
التحديات بغية توفري اأرقى اخلدمات لقطاع ال�شحن 

اجلوي عرب مطار دبي الدويل".
ومن جانبه قال ال�شيد علي اجلالف نائب رئي�ض 
وحدة ال�شحن يف مطارات دبي، اأن هذه الجنازات 
اجلديدة تعك�ض حجم الأهمية التي حتظى بها دبي 

ومطارها الدويل على خارطة التجارة الدولية خا�شة يف 
ظل الأزمة القت�شادية التي ي�شهدها القت�شاد العاملي.
يذكر اأن قرية دبي لل�شحن على الرغم من افتتاحها 

يف العام 1991م اإل اأنها ا�شتطاعت بف�شل اعتمادها 
اأرقى نظم ومعايري اجلودة واخلدمات املتميزة، 

احل�شول على ع�شرات اجلوائز من منظمات وجهات 
دولية متخ�ش�شة يف جمالت ال�شحن.

يقع مطار دبي على بعد 
أربع ساعات طريان من 
ثلث سكان العالم و 12 
ساعة من نحو 80 باملئة 

من سكان العالم

ديسمبر 2009
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مطار إنتشون الدولي
سيئول - كوريا الجنوبية

يقع مطار اإنت�شون الدويل على بعد 52كم 
اإىل الغرب من مركز املدينة �شيئول، بالقرب 
من جزيرة �شيندو، ويوجنهانغ دو، وغاجنوا 

دو. ويعترب مطار اإنت�شون اأف�شل مطار يف 
اآ�شيا، ف�شاًل عن اأنه اأف�شل مطار يف العامل 

بح�شب ا�شتطالعات �شكاي تراك�ض. ويفتخر 
مطار اإنت�شون الدويل باأكرث من 18 األف 

رحلة �شهريًا، اأغلبها رحالت دولية. يوفر 
مطار اإنت�شون الدويل خدماته لأكرث من 70 
�شركة طريان ترتبط باأكرث من 170 وجهة 
حول العامل.  وتبلغ القدرة ال�شتيعابية لدى 

مطار اإنت�شون الدويل يف توفري خدماته 
لأكرث من 410 األف رحلة، مبعدل 44 مليون 

م�شافر يف ال�شنة، وكذلك 4.5 مليون طن من 
ال�شحن اجلوي.

ويعترب هذا املطار �شمن اأحدث املطارات 
يف العامل من حيث ت�شهيالته وخدماته 

للم�شافرين. اأن�شئ هذا املطار يف عام 2001 
بدياًل عن مطار جيمبو الدويل، الذي وجد 

�شعوبة يف التعامل مع زيادة حركة النقل 
اجلوية، وا�شتغرق بناء هذا املطار 8 �شنوات 

من العمل والبناء املتوا�شل.
وقد مت يف احل�شبان لدى ت�شميم مطار 

اإنت�شون الدويل و�شع اإمكانية التعامل مع 
ناقالت اإيربا�ض A380 – التي لها طابقني 
للركاب – بكل ان�شجام وفاعلية، الأمر الذي 

�شوف ي�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة حركة 
النقل اجلوي. وقد ح�شل هذا املطار يف 

ال�شنوات الأخرية على العديد من اجلوائز 

العاملية لالمتياز، واللتزام بتحقيق م�شتويات 
عالية من اخلدمة.

واأنت تطوف باملطار فاإنه ميكنك اأن 
تكت�شب جتربة منفردة من خالل زيارتك 
ملتحف الثقافة الكورية، ومعر�ض العادات 
والتقاليد التي تعطي للزوار فكرة لتذوق 

العادات والثقافات لزمن بعيد. ويف ممر 
اإير�شتار �شوف جتد مفهوم جديد ملعنى 

الت�شوق، حيث يوفر اأف�شل العالمات 
التجارية للمنتجات وباأ�شعار مغرية. كما 

اأنك تعي�ض الف�شول الأربعة على طول طريق 
املطار، وكذلك داخل وخارج مبنى الركاب، 

من خالل اللوحات الطبيعية اجلميلة، 
التي ت�شفي على امل�شافرين األوان خا�شة 

يف رحالتهم. كما تتوزع على اأرجاء مبنى 
الركاب و�شائل العر�ض املختلفة، التي تبقيك 
على اإطالع لآخر الأحداث والفعاليات املحلية 

والرتويجية منها وكذلك العاملية.
كما جتد يف مطار اإنت�شون الدويل العديد 

من اخليارات يف و�شائل النقل من املطار 
كالعّبارات املائية، و�شبكة ال�شكك احلديدية 

احلديثة )قطارات KTX( واحلافالت. 
بالإ�شافة اإىل احلافالت اخلا�شة باملطار 

التي تربطك مبركز املدينة �شيئول، وكذلك 
الوجهات ال�شياحية الأخرى مثل ق�شر 

ت�شاجن، دوك �شو، جيوجنبوك، جيوجن التي 
تعود اىل �شاللة جو�شون. وكذلك مركز 

املعار�ض الدولية، ونام�شان بارك، وا�شتاد 
كاأ�ض العامل يف �شيئول الذي ي�شهد موا�شم 
كثرية من الأحداث والفعاليات الريا�شية، 
ويت�شع لأكرث من 70 األف متفرج، وكذلك 

جامعة �شيئول الوطنية، وهيونداي للت�شوق، 
ف�شاًل عن املدن املجاورة ملدينة اإنت�شون 

واملحافظات الأخرى.
ويعمل الآن مطار اإنت�شون الدويل على 

بناء م�شروع "مدينة الطريان" التي حتتوي 
على ثالثة م�شاريع تطوف باملطار هي: دنيا 

اخليال، جزيرة الأزياء، وحديقة الألعاب 
املائية، يف حماولة جلعل منطقة �شمال 

�شرق اآ�شيا اأكرث لوجي�شتية، ومق�شدًا للمتعة 
والت�شلية وكذلك منفذًا جتاريًا مهم. والذي 
�شوف ي�شكل عن�شر جذب للمطار لأن يكون 

مق�شدًا للم�شافرين من خمتلف اأنحاء 
العامل. م�شروع "دنيا اخليال" هو جممع 

ترفيهي، بتكلفة 6 ترليون وون، تبلغ م�شاحة 

امل�شروع 82.4 مليون مرت مربع، تنتهي 
املرحلة الأوىل منه يف عام 2015م، اأما 

املرحلة الثانية يف عام 2020م.
اأما م�شروع "حديقة الألعاب املائية" فهو 
مركز ملمار�شة الألعاب والريا�شات املائية، 
تبلغ م�شاحة امل�شروع 150 األف مرت مربع، 

بتكلفة اإجمالية 4.24 مليار وون، وينتهي 
بناء هذا امل�شروع يف عام 2010م.

وياأتي م�شروع "جزيرة املو�شة" ليكون 
مركز اآ�شيوي لأحدث الأزياء والإ�شتايالت 
واملو�شة، تبلغ م�شاحة هذا امل�شروع 330 

األف مرت مربع، بتكلفة اإجمالية 6.625 مليار 
وون، و�شيتم النتهاء من املرحلة الأوىل لهذا 
امل�شروع يف عام 2012، واملرحلة الثانية منه 

يف عام 2014م.

يعمل اآلن مطار إنتشون 
الدولي على بناء مشروع 

»مدينة الطريان« التي 
تحتوي على ثالثة 

مشاريع تطوف باملطار 
هي: دنيا الخيال، جزيرة 
األزياء، وحديقة األلعاب 

املائية
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مطار هونغ كونغ الدولي
الصين الشعبية

يعترب مطار هونغ كونغ الدويل من اأن�شط 
مطارات العامل ان�شغاًل يف حركة امل�شافرين 

وخدمات ال�شحن اجلوي. ويرجع ذلك اإىل 
موقع املطار الذي يرتبط بن�شف �شكان العامل 

يف زمن يقل عن خم�ض �شاعات �شفر.
فقد بلغ عدد امل�شافرين يف مطار هونغ كونغ 

الدويل يف عام 2008م اإىل اأكرث من 48.6 
مليون م�شافر، و 3.6 ماليني طن من ال�شحن 
اجلوي، مبعدل 750 طائرة يوميا. وي�شتعمل 

هذا املطار اأكرث من 90 �شركة طريان ترتبط 
باأكرث من 150 وجهة حول العامل، مبا فيها 
اأهم املدن ال�شينية التي تبلغ اأكرث من 40 

مدينة.
ومنذ ت�شغيل املطار عام 1998م كان مطار 
هونغ كونغ الدويل ول زال حمط اأنظار الكثري 
من العاملني يف جمال النقل اجلوي، وذلك ملا 

يقدمه هذا املطار من جهود كبرية يف �شبيل 
تقدمي خدمات متميزة وت�شهيالت متعددة، ما 

اأك�شبه اعرتاف الكثري من املهتمني، وملرات 
كثرية كاأف�شل مطار يف العامل. ومع ت�شغيله 

ملبنى الركاب الثاين يف يونيو2007م بات 
مطار هونغ كونغ ي�شاهم ب�شورة مبا�شرة يف 

حتقيق النمو القت�شادي ملدينة هونغ كونغ واإقليم 
دلتا نهر البريل كمركز اإقليمي عاملي للطريان.

ويعترب مطار هونغ كونغ من اأكرب امل�شاريع 
الهند�شية واملعمارية يف العامل. بتكلفة اإجمالية 

بلغت 8 مليار دولر اأمريكي. ويف ال�شنوات 
الأخرية مت ا�شتثمار اأكرث من 300 مليون دولر 

اأمريكي على تو�شيع القدرات، وحت�شني املرافق. 
ويتم الآن العمل على بناء مدرج ثالث للمطار.
يقع املطار يف اجلزء اجلنوبي الغربي لقلب 
جزيرة هونغ كونغ ويبعد بحوايل 30كم، حيث 

يرتبط املطار مع بقية اأجزاء هونغ كونغ بوا�شطة 
اجل�شر املعلق ت�شينغ ما والذي يعترب �شابع 

اأطول ج�شر معلق يف العامل يخدم كل من حركة 
ال�شيارات والقطارات.

هونغ كونغ مليئة بالأحداث والأ�شياء اجلذابة 
والرائعة وتعترب جزيرة هونغ كونغ هي قلب هونغ 

كونغ وهي مركز القت�شاد وال�شيا�شة والرتفيه 
والت�شوق. ومن املنطقة الو�شطى اإىل خليج 

قو�شويي يف �شمال جزيرة هونغ كونغ هي منطقة 
التجارة والت�شوق والرتفيه الرئي�شية. واملنطقة 

ال�شكنية من تني هاو اإىل وان ت�شاي على اجلزء 
ال�شرقي من اجلزيرة. وجنوب جزيرة هونغ 

كونغ هي منطقة ال�شتجمام. ويقع بالقرب من 
املطار جزيرة ديزين لند ومعبد بوذا والكثري من 
اجلزر واملناطق الريفية الطبيعية واخلالبة التي 

متثل عن�شر جذب �شياحي للمطار.

ساهم مطار هونغ 
بصورة مباشرة يف 

تحقيق النمو االقتصادي 
لـ هونغ كونغ

ديسمبر 2009









مطار تشانغي الدولي
سنغافورة

ح�شل  مطار �شانغي �شنغافورة على اأكرث من 
250 جائزة، باعتباره اأحد اأف�شل مطارات 

العامل. ومنذ ت�شغيله ملبنى الركاب الثالث يف 
9 يناير 2008م اأ�شبح هذا املطار يتعامل مع 

اأكرث من 4500 رحلة اأ�شبوعيًا بني وافدين 
ومغادرين، اأي اأكرث من 37 مليون م�شافر 

�شنويًا، وهذا الرقم يزيد على �شبعة اأ�شعاف 
عدد �شكان �شنغافورة. وميتلك مطار ت�شانغي 
م�شاحة جتارية كبرية تزيد عن 40 األف مرت 

مربع. ليكون بذلك اأكرب موقع للت�شوق يف 
�شنغافورة. كما ي�شم املطار اأول مبنى ركاب 
م�شتقل وخا�ض يف اآ�شيا، والذي تديره �شركة 

جيت كواي املحدودة، التي توفر لأع�شائها 
كل و�شائل الرفاهية واخلدمات والت�شهيالت 

ال�شتثنائية.  ي�شتعمل هذا املطار اأكرث من 
80 �شركة طريان ترتبط باأكرث من 190 
وجهة يف اأكرث من 60 بلدًا. وت�شل قدرته 

ال�شتيعابية حلركة الركاب اإىل اأكرث من 70 

مليون راكب يف ال�شنة. 
لقد كانت بداية هذا املطار عام 1981م، 
ويف 1 يوليو 2009م اأ�شبح هذا املطار ُيدار 

بوا�شطة جمموعة مطار ت�شانغي �شاحبة 
اخلربات الطويلة واجلديرة بالثقة والولء. 

تعد �شنغافورة من اأكرث املناطق ال�شياحية 
�شهرة يف العامل، على الرغم من اأنها 

كانت ل تعدو فيما م�شى عن كونها جزيرة 
�شغرية احلجم والأهمية على ال�شعيدين 

القت�شادي وال�شياحي. 
تقع �شنغافورة يف اأق�شى جنوب �شرق 

القارة الآ�شيوية يف املنطقة ما بني اإندوني�شيا 
وماليزيا. وعلى الرغم من اأن �شنغافورة 

تبدو كدولة من مدينة واحدة نظرا ل�شغر 
م�شاحتها، اإل اأنها تتمتع باقت�شاد ن�شط.
ويعترب "اأور�شارد روود" اأ�شهر �شوارع 

الت�شوق يف �شنغافورة والذي يتميز بالزدحام 
ال�شديد للمت�شوقني حتى منت�شف الليل 

يوميا. وتزدحم ال�شوارع ب�شورة اأكرب يف 
عطلة نهاية الأ�شبوع، حيث متتلئ املراكز 

التجارية ومراكز الت�شوق املوجودة يف الطرق 
املزينة بالأ�شجار على جانبي الطريق.

مطار زيوريخ الدولي
سويسرا

يعترب مطار زيوريخ الذي يبعد 12 كم �شماًل عن مركز املدينة �شابع مطار ازدحامًا يف اأوروبا، 
فقد بلغ عدد امل�شافرين يف عام 2008 اإىل اأكرث من 22 مليون م�شافر مبعدل 61 األف م�شافر 

يوميًا، اأو مبعنى اآخر 275 األف طائرة يف ال�شنة، مبعدل 753 طائرة يوميًا. 
ولأن �شوي�شرا تعترب قلب اأوروبا وحتاذي كل من فرن�شا، اإيطاليا، اأملانيا واملجر. فاإن مطار 

زيوريخ يعترب منفذًا مهمًا بالن�شبة لالأوربيني ل�شتخدامه يف عمليات النقل وال�شحن، ففي عام 
2008 بلغ اإجمايل حمولت ال�شحن يف هذا املطار اإىل اأكرث من 388 األف طن.

يوفر مطار زيوريخ خدماته لأكرث من 89 �شركة طريان حول العامل ويرتبط باأكرث من 174 
وجهة، منها 115 وجهة يف اأوروبا. واأكرث من ي�شتخدم مطار زيوريخ من �شركات الطريان يف 

حتالف �شتار بن�شبة %70.2.
بداأ تاريخ مطار زيوريخ منذ هبوط اأول طائرة على اأر�شية مدرجه الغربي يف عام 1948، 
وبعد �شنتني من احتفال مطار زيوريخ بالذكرى الـ 50 لن�شاأته اأعيد تد�شينه ر�شميا مبا يعرف 
بـ "فليجهافن زيوريخ اإيه جي"، ويف 2004م مت اكتمال بناء مركز الت�شوق التجاري يف املطار 
مب�شاحة اإجمالية 26.500 مرت مربع، ليكون مركز الت�شوق يف مطار زيوريخ ثالث اأكرب مركز 
ت�شوق يف �شوي�شرا. وتعترب مدينة زيوريخ املركز التجاري والثقايف ب�شوي�شرا وهي اأكرب مدنها، 

وتقع على الطرف ال�شمايل من بحرية زيوريخ، مبحاذاة نهر ليمان. ويوجد فيها الكثري من 
الكنوز املعمارية يف اجلزء القدمي من زيوريخ، كما ُتعّد املدينة اأحد املراكز العاملية ومقرًا 

للتجارة الدولية للذهب، حيث يقوم اأنا�ض من دول كثرية باإيداع الأموال يف م�شارف زيوريخ، 
وهي اأغنى املدن الأوروبية، واأف�شل مدينة يف العامل من حيث م�شتوى املعي�شة. ما يجعل مطار 

زيوريخ مركزًا للجذب القت�شادي وال�شياحي.

أكثر من يستخدم مطار 
زيوريخ شركات تحالف 

ستار بنسبة %70.2
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مطار كانساي الدولي
اليابان

يقع مطار كان�شاي الدويل يف اأق�شى اجلنوب الغربي، ويبعد عن مركز املدينة 50كم. ويعترب املطار الثاين يف 
اليابان من حيث الزدحام، وفيه اأو�شع �شالة ركاب يف العامل. يوفر املطار خدماته لأكرث من 50 �شركة طريان 

حول العامل ترتبط باأكرث من 72 وجهة يف 32 دولة. وت�شل القدرة ال�شتيعابية لهذا املطار ملا يزيد عن 600 رحلة 
اأ�شبوعيا، لي�شتوعب 17 مليون م�شافر �شنويًا.

ويعترب هذا املطار واحد من اأكرث املطارات تكلفة على هذا الكوكب، فقد كلف باليني الدولرات لإن�شاءه، حيث 
بداأ العمل يف هذا املطار عام 1987م على جزيرة ا�شطناعية طولها 4 كم يف خليج اأو�شاكا، حيث مت التو�شع خارج 

املدينة ب�شبب م�شاكل التو�شع العمرااين الذي يوؤثر على حركة املالحة اجلوية يف داخل املدينة. وا�شتغرق بناءه ثالث 
�شنوات. ويف حلول عام 1994م مت ربط هذه اجلزيرة واملطار مبدينة هون�شو من خالل ج�شر بحري طوله ثالثة كيلو 

مرت. واأ�شبح املطار دوليًا ومن اأهم املطارات الآ�شيوية منذ عام 1994م، بعد اأن �شهد الكثري من التحديثات.
ويتميز هذا املطار بكافة اخلدمات والت�شهيالت التي توفرها اأحدث مطارات العامل، من حيث خدمات ال�شراف 

الآيل، الت�شالت، الإنرتنت، مكاتب الربيد، بالإ�شافة اإىل فر�شة الت�شوق فيه لتوفر اأكرث من 110 حمل بيع 
لت�شكيالت عديدة من ال�شلع. وهناك اأي�شًا الكثري من املطار التي تقدم جميع الوجبات ال�شرقية والغربية واليابانية.

كما ي�شم املطار قاعة موؤمترات �شخمة ومركزًا لالأعمال التجارية. وتعترب مدينة كان�شاي اخلالبة مبناظرها 
الطبيعية �شمن املدن ال�شياحية احلديثة يف اليابان، ذات ناطحات ال�شحاب الرباقة مثل مركز التجارة العاملي، 

وبرج كوزمو، اإىل جانب املعامل التاريخية والثقافية مثل املعابد القدمية واملتاحف.

مطار ميونيخ الدولي
ألمانيا

يبعد مطار ميونخ الدويل 28.5 كيلومرت �شماًل عن مركز 
املدينة ميونخ التي تعترب ثالث اأكرب مدن اأملانيا وعا�شمة 

ولية بارافيا، ويعترب مطار ميونخ الدويل ثاين اأكرب مطار 
يف اأملانيا. فقد ا�شتقبل يف عام 2008م ما يزيد عن 34.5 

مليون م�شافر، مبعدل 94 األف م�شافر يوميًا. ويوجد يف هذا 
املطار مبنيني للركاب بقدرة ا�شتيعابية ت�شل لأكرث من 45 

مليون م�شافر �شنويًا. اإحداها خم�ش�ض فقط لت�شغيل رحالت 
اللوفتهازا و�شركائها من خطوط الطريان الأخرى.

يبلغ م�شاحة املطار الذي بداأ اأعماله يف عام 1992م حوايل 
1570 هكتار، ويعمل بداخله اأكرث من 30 األف موظف، 

معظمهم يعملون لدى لوفتهانزا و�شركة الطريان الأملانية.
ويحوي املطار على اأكرث من 50 منفذ ياأخذك اإىل مرافق 
املطار الرئي�شية التي توفر جميع اخلدمات والت�شهيالت التي 

يحتاجها امل�شافر من مواقف لل�شيارات وفنادق ومطاعم 
ومراكز وحمالت جتارية.. وغريها. ويعترب مركز ال�شحن 

اجلوي يف مطار ميونخ الدويل ثاين اأف�شل مركز �شحن جوي 
يف العامل بعد مطار ناغويا يف اليابان لـ 2008م، وبلغ اإجمايل 

النقل اجلوي حوايل 260 األف طن مرتي من نف�ض العام.  
ولأن اأملانيا اأكرب م�شّدر يف العامل، ون�شيب ولية بارافيا 

45% تقريبا ذلك يجعل مطار ميونخ منفذ اإقليمي مهم 

بالن�شبة للعامل. ويتمتع مطار ميونخ باإجراءات عالية يف 
فح�ض اجلاهزية وال�شالمة، ذلك لأنه يعترب موطنًا لتقنيات 
اللوفتهانزا، التي لديها ثاين اأكرب هنجر لإ�شالح الطائرات 

يف العامل، واأكرب هنجر �شيانة يف اأوروبا.
ويوجد يف هذا املطار اأي�شًا اأكرب م�شرح مفتوح يف اأوروبا 

لإقامة العديد من الفعاليات والأحداث، والتي تكفي ملا يزيد 
عن 3200 �شخ�ض. تاأتي يف �شدارة هذه الأحداث م�شاهدة 

مباريات كاأ�ض اأمم اأوروبا لكرة القدم، حيث يعتربه الأوروبيني 
املكان املف�شل لديهم ملتابعة هذا احلدث وكذلك مناف�شات 

كرة اليد ال�شاحلية، مهرجانات املو�شيقى املفتوحة واآخر 
العرو�ض املختلفة والألعاب ال�شتوية على اجلليد.. وغريها.

يعترب مطار كانساي
أحد أكثر املطارات تكلفة 

على هذا الكوكب
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مطار كوااللمبور الدولي
مالليزيا

يعترب مطار كوالملبور اأحد اأهم املطارات املحورية الرئي�شية يف اآ�شيا، 
ويقع هذا املطار بالقرب من م�شيق ملقا يف اجلزء اجلنوبي ل�شبه جزيرة 

ماليزيا. ويبعد عن العا�شمة كوالملبور 50 كيلومرت. 
كانت بداية مطار كوالملبور يف عام 1990 .. ويف عام 1993 مت 

ا�شتكمال بناء املبنى الثالث للركاب. ومت ت�شغيل املطار ب�شورة ر�شمية يف 
عام 1998 لي�شتقبل اأكرث من 13 مليون م�شافر من نف�ض العام. 

وارتفع عدد امل�شافرين لي�شل يف عام 2008 اإىل ما يزيد عن 30 مليون 
م�شافرا�شتقبل املطار.  ويدار املطار حاليا بوا�شطة �شركة مطارات ماليزيا 

القاب�شة.
وبعيدًا عن كونه مطار يعترب جتربة فريدة من نوعها، وفر�شة مثرية 

لالهتمام. حيث اأنه يطل على كل ما يحتاجه املرء من جتارة وت�شوق ومتعة 
وت�شلية وترفيه. ذلك لأنه يوجد بالقرب من املطار �شوق )مالتيميديا �شوبر 
كوريدور( والذي يعترب مركزًا لل�شناعات التقنية العالية، الذي اأ�شفى اإىل 

املكان اأجواء مفعمة باحليوية والن�شاط. وعالوة على ذلك فاإنه يحيط اأي�شًا 
باأربع مدن رئي�شية هي: كوالملبور، �شاه عالم، �شريامبان، وملقا. ليكون 

املطار ملتقى الفر�ض والوجهات املهمة. وعلى مقربة من املطار توجد حلبة 
�شباق ال�شيارات فورومول 1، املليئة باأجواء املتعة والإثارة، حيث تقام البطولة 
املاليزية للفوز بلقب الفورمول 1 يف مار�ض من كل عام. بالإ�شافة اإىل العديد 

من الفعاليات والأن�شطة الأخرى التي تقام طوال العام كا�شتعرا�ض الدراجات 
النارية و�شباقات الرايل وغريها. وتلتقي اأجواء املتعة والإثارة هذه مع بيئة 
لل�شيافة والراحة وال�شتجمام التي يقدمها املطار، حيث يحوي املطار على 

80 غرفة بفندق اإير ترانزيت لتوفر راحة مثالية لركاب النتظار الذي 
اأنهكتهم رحالت ال�شفر. اأ�شف اإىل ذلك 441 غرفة لفندق خم�شة جنوم ل 

يبعد �شوى خم�شة دقائق �شريًا على الأقدام من مبنى الركاب
ومما يزيد هذا املطار جماًل هو فكرة ت�شميم وبناء هذا املطار، حيث 

كانت فكرة ت�شميم املطار يحمل مفهوم "مطار يف غابة وغابة يف مطار". 
فقد مت التعاون على تنفيذ هذه الفكرة مع معهد بحوث الغابات املاليزية. 

لتجد املطار مليء بامل�شاحات اخل�شراء، حيث مت الإبقاء على اأجزاء كبرية 
من الغابة بعد اأن مت نقلها واإ�شافتها من جديد اإىل املبنى.

يعترب مطار كوالملبور املطار الوحيد يف العامل الذي يح�شل على 21 
�شهادة يف حفاظه على نقاء البيئة منذ عام 2004. حيث اأنه اأخذ على 

عاتقه م�شئولية الرتويج باأهمية البيئة اأن تبقى نقية وخ�شراء.

مطار أمستردام شيفول
هولندا

هو اأكرب مطارات هولندا واأكرثها ان�شغاًل، ويبعد عن العا�شمة اأم�شرتدام 14 كيلومرت 
فقط. ويعترب مطار �شيفول اأم�شرتدام اأحد املنافذ الأوروبية الهامة حيث يعرب هذا 

املطار ما يزيد عن 40 مليون م�شافر �شنويًا. 
وي�شتخدم هذا املطار على �شبيل املثال �شركة الطريان الوطنية الهولندية، و�شركة 

الطريان الفرن�شي KLM والتي تعترب �شمن اأكرب جمموعة خطوط طريان يف العامل، 
بخالف �شركات الطريان الأخرى التي ت�شل اإىل اأكرث من 100 �شركة. بالإ�شافة اإىل 

الرحالت التي توفرها اأكرث من 20 �شركة طريان داخل اأوروبا.
اأما الت�شوق يف مطار �شيفول اأم�شرتدام فله خ�شائ�شه املتميزة يف الت�شهيالت 

واخلدمات، والذي يجعله ين�شم اإىل م�شاف املطارات الأوىل يف العامل. فهو ثالث 
اأف�شل مطار يف العامل يف جمال الت�شوق بعد دبي و�شنغافورة. فالت�شوق يف مطار 

�شيفول اأم�شرتدام معفي من الر�شوم اجلمركية مما يجعل الأ�شعار فيه معقولة جدًا 
ورخي�شة. 

اإىل جانب التخفي�شات املو�شمية والعرو�ض اخلا�شة والتي تقام من وقت لآخر، كما 
اإن املت�شّوق يف مطار �شيفول اأم�شرتدام يجد كل ما يخطر على البال من عطور وهدايا 

تذكارية وم�شتح�شرات جتميل وملبو�شات واأزياء وجموهرات وكتب واأجهزة تقنية، 
مبختلف املاركات والعالمات التجارية العاملية. كما اأن املطار يحوي على املطاعم التي 

توفر جميع الأطباق ال�شهية، وكذلك املالهي ومراكز الت�شالت. مما يجعل اأوقات 
الإنتظار التي تنطوي على الرحالت اجلوية مليئة باملتعة والرفاهية. ويرتبط مطار 

�شيفول مبدن اأخرى من اأوروبا، من خالل �شبكة القطارات التي تتمتع ب�شرعة وكفاءة 
عالية، والتي تتوقف يف حمطة �شيفول قادمة من كل من بروك�شل وباري�ض وتال�ض 

وغريها، بخالف املحطة املركزية يف و�شط اأم�شرتدام واأنحاء خمتلفة من هولندا.

منذ تدشني مطار 
كواالملبور يف عام 1998، 

وهو يفوز بالعديد من 
الجوائز التي تقدمها 

منظمات عاملية كاتحاد 
النقل الجوي الدولي
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مطار أوكالند
نيوزلندا

يعترب مطار اأوكالند ثاين اأن�شط مطار 
ان�شغاًل يف حركة امل�شافرين يف اأ�شرتاليا 
بعد مطار �شيدين، فهو ي�شتقبل اأكرث من 

13 مليون راكب، 70% من هوؤلء الركاب 
ممن يزور نيوزلندا اأو يغادرها. ويخدم هذا 
املطار اأكرث من 30 �شركة طريان يف العامل. 
ويبعد 21 كم عن مركز املدينة يف اأوكالند.
لقد اأن�شئ مطار اأوكالند الدويل يف عام 

1988م وكانت حكومة نيوزلندا م�شرتكة 
يف اإدارته. ويف عام 1988م باعت حكومة 

نيوزلندا ن�شيبها من الأ�شهم لي�شبح املطار 

حينذاك خام�ض �شركة مطارات تر�شد على 
البور�شة العاملية. مما جعل مطار اأوكالند 

يدر باليني الدولرات، ويخلق اآلف الفر�ض 
من الأعمال، وي�شاعد ب�شورة مبا�شرة على 

منو التجارة وال�شياحة يف نيوزلندا.
يقدم مطار اأوكالند خدماته لأكرث من 
100 رحلة جوية خارجية و300 داخلية، 

اأي اأن املطار ي�شتقبل ما يزيد عن 35 األف 
راكب يوميًا. ويرتبط املطار باأكرث من 32 

وجهة حول العامل. اأما خدمات ال�شحن 
اجلوي فهي تزيد عن 200 األف طن �شنويًا. 
و يعمل لدى املطار اأكرث من 12 األف موظف.
وباعتبار مطار اأوكالند البوابة الرئي�شية 

لنيوزلندا فاإن هذا املطار ي�شهد حاليًا 
ا�شتثمار نوعي يف حتديث وتطوير خدماته 

واإمكانياته، مبا ي�شمن رفع القدرة 
ال�شتيعابية حلركة الركاب اإىل اأكرث من 
24 مليون راكب مع حلول عام 2025م، 

وهو ما يعك�ض تزايد �شعبية نيوزلندا كاإحدى 
n .الوجهات ال�شياحية البارزة يف العامل

__________
املراجع:

www.airlinequality.com
www.dubaiairport.com

www.airport.kr/eng/airport
www.hongkongairport.com

www.changiairport.com
www.zurich-airport.com

www.schiphol.nl
www.airports-guides.com

www.munich-airport.de
www.klia.com.my

www.aucklandairport.co.nz

مطار ناغويا شوبو
اليابان

يقع مطار ناغويا �شوبو الدويل اإىل اجلنوب الغربي من مركز 
مدينة ناغويا بحوايل 32كم، ويعترب هذا املطار من املطارات 

املهمة يف اليابان اإذ اأنه يرتبط بالعديد من املدن اليابانية، 
اإىل جانب ارتباطه بالرحالت الدولية يف كل من اآ�شيا 

والوليات املتحدة واأوروبا. يعمل مطار ناغويا مببنى ركاب 
حمدود باأربعة طوابق، ويجري حاليا التو�شيع بتكلفة تزيد عن 

20 مليون دولر تقريبا. باإ�شافة مدرج ثاين للمطار. 
افتتح هذا املطار يف عام 2005م با�شتخدام اأحدث 

الأ�شاليب يف البناء، وو�شائل الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، 
وكافة التجهيزات الالزمة، وهو ياأخذ يف عني العتبار 

احلفاظ على حماية البيئة. الذي يجعله ين�شم اإىل م�شاف 
املطارات العاملية.

يوفر مطار ناغويا جميع الت�شهيالت واخلدمات احلديثة، 
من اأجهزة ال�شراف الآيل للبنوك، ومكاتب ال�شرافة التي 
ت�شرف عليها كربى البنوك يف طوكيو، ومرافق ال�شرتخاء 
والراحة، و�شوالني ت�شفيف ال�شعر. بالإ�شافة اإىل حمالت 

الت�شوق حيث �شتجد فور و�شولك املحالت التجارية الرائعة 
مثل اآنا في�شتا، بلو �شكاي، �شوين. كما ميكنك تناول اأرقى 

الأكالت والوجبات اليابانية ال�شينية والكورية، بالإ�شافة اإىل 
املاأكولت الغربية والفرن�شية والإيطالية. ويوجد باملطار اأي�شًا 

مركز لرجال الأعمال ومرافق اأخرى للموؤمترات.
وتعترب مدينة ناغويا رابع اأكرب مدينة يف اليابان، وهناك 

الكثري ما يدعو اإىل ا�شتك�شاف هذه املدينة كاملعامل التاريخية 
القدمية مثل قلعة ناغويا ومعبد نيتاجي، اأو الثقافية منها 

كمتحف بو�شطن للفنون اجلميلة، ومتحف الفن توكوغاوا. 
وباإمكانك اأي�شا اأن تتذوق العديد من الأطباق املحلية اللذيذة 

على �شفاف نهر هوريكاوا.

يجري مطار ناغويا حاليا 
توسعة بتكلفة تزيد عن 
20 مليون دوالر تقريبا 

بإضافة مدرج ثاني 
للمطار

يستقبل مطار أوكالند 
أكثر من 13 مليون 

راكب، 70% من هؤالء 
الركاب ممن يزور 

نيوزلندا 
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تزامنًا مع املؤتمر االستثماري يف عدن
الهيئة سباقة في تهيئة األجواء االستثمارية

مثل املوؤمتر ال�شتثماري »عدن بوابة اليمن للعامل« الذي عقد خالل الفرتة 11-10 نوفمرب يف العا�شمة 
القت�شادية عدن مب�شاركة اأكرث من 800 �شخ�شية من رجال املال والأعمال اليمنيني والعرب تظاهرة 

ا�شتثمارية عك�شت املكانة احليوية القت�شادية والتجارية لبوابة اليمن للعامل. 3
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أمل علي الساللي
رئي�ض ق�شم الن�شر - اإدارة الن�شر والتوثيق



فلم يعد هناك جماًل للجدل حول مكانة 
عدن التاريخية واحل�شارية التي ت�شرف 

على واحد من اأهم املمرات املائية واجلوية 
للتجارة الدولية لت�شكل بذلك نقطة تالقي 

امل�شالح والثقافات ل�شعوب املعمورة و 
منوذجًا للتعاي�ض والت�شامح الإن�شاين.

ولهذا تتجه اأنظار رجال املال والأعمال 
اإىل املعطيات املو�شوعية للفر�ض ال�شتثمارية 

وتتجه اأنظار اأبناء اليمن لنطالقة عدن 
اجلديدة اإىل اآفاق رحبة من التقدم والرقي 

والرفاهية التي في�شها �شيعم اليمن كله 
واملنطقة، واإىل ف�شاءات وا�شعة من التاأثري 

الإيجابي واحل�شور يف �شاحة ال�شتثمار 
والقت�شاد والتجارة الدولية م�شتعيدة 

مكانتها كلوؤلوؤة اليمن ودرة ال�شرق.
ومن هذا املنطلق مل ولن تاألوا جهدًا 

الهيئة العامة للطريان املدين والأر�شاد يف 
مواكبة هذا الهتمام بهذه املدينة ل�شتعادة 

مكانتها يف حركة املالحة اجلوية والنقل 
اجلوي. وهي املدينة التي �شهدت اأول ن�شاط 

على هذا ال�شعيد حني هبطت اأول طائرة 
على ترابها عام 1919م، وذلك قبل عدد 

من بلدان العامل النامي مبا فيها بع�ض 
البلدان املتطورة. ولذلك �شعت الهيئة يف 
هذا الجتاه اإىل تنفيذ توجيهات القيادة 

ال�شيا�شية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبداهلل 
�شالح رئي�ض اجلمهورية الهادفة اإىل ا�شتعادة 

مطار عدن الدويل ملكانته التاريخية ودوره 
يف حركة النقل اجلوي التي كانت ت�شل فيها 

يف خم�شينات القرن املا�شي اإىل 56 رحلة 
يوميًا وهي ن�شبة عالية مقارنة بحداثة النقل 

اجلوي يف تلك الفرتة.
وعملت على تنفيذ عدد من امل�شاريع 
التطويرية يف املطار كاإعادة بناء مبنى 

الركاب واملبنى الفني واإعادة تاأهيل املدرج 
وجتهيزه باأحدث الأجهزة املالحية ليكون 

قادرًا على مواجهة التحديات التي تفر�شها 
�شناعة النقل اجلوي. 

اإىل جانب تنفيذ �شيا�شة احلكومة الهادفة 
اإىل جذب ال�شتثمارات املحلية والأجنبية 

يف النقل اجلوي والتي ترجمها قرار جمل�ض 
الوزراء رقم)166( لعام 2006م الذي 

ق�شى بفتح الأجواء مبطاري عدن واحلديدة 
عام 2006م، وفتح اأجواء مطاري تعز 

و�شيئون عام 2007م، وفتح اأجواء مطار 
املكال عام 2008م، وفتح الأجواء مبطار 

�شنعاء عام 2009م. وفتح املجال اأمام 
القطاع اخلا�ض يف ا�شتثمار اخلدمات 

الأر�شية. 
وكذلك الدفع لتنفيذ عدد من امل�شاريع 

بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة كم�شروع 

قرية ال�شحن اجلوي بالقرب من امليناء 
الذي يهدف اإىل تطوير واإدارة قرية الب�شائع 

وال�شحن اجلوي مبوا�شفات عاملية والذي 
ينفذ على مراحل ت�شل قدرة املناولة فيه اإىل 

300 األف حاوية يف ال�شنة ويت�شمن تطوير 
مواقع ا�شتثمارية جمهزة بكافة اخلدمات 

ل�شتيعاب من�شاآت التخزين والفرز والتغليف 
ومكاتب خطوط النقل ووكالت ال�شحن 

والتفريغ وفقا للموا�شفات العاملية وباأ�شعار 
مناف�شة خدمة للمنطقة احلرة والقت�شاد 

الوطني و الأ�شواق الإقليمية والدولية.
كما عقدت عدد من الفعاليات الرتويجية 
ملطار عدن الدويل والتي كان اأبرزها ور�شة 
عمل "الأجواء املفتوحة" التي عقدت بعدن 

يف 11 مار�ض 2007م، والتي متخ�ض عنها 
جملة من القرارات الهادفة لتقدمي كافة 

الت�شهيالت لل�شركات الراغبة يف الت�شغيل 
اإىل املطار ومنه، وتقدمي الت�شاريح الالزمة 

يف زمن قيا�شي وتوفري كل اخلدمات على 
مدار ال�شاعة، والتي عك�شها الأمر احلكومي 

رقم )1( لعام 2007م، الذي اأ�شدره 
رئي�ض جمل�ض الإدارة الأ�شتاذ/ حامد اأحمد 

فرج والذي مبوجبه مت اإعفاء كل الرحالت 
التي تهبط يف مطار عدن الدويل من ر�شوم 
اخلدمات املالحية وزيادة ال�شاعات املعفية 
من ر�شوم النتظار للطائرات التي ت�شتخدم 

مطار عدن الدويل من 3 �شاعات اإىل 6 
�شاعات.

وتنفيذًا لقرار جمل�ض الوزراء رقم 486 
لعام 2007 ب�شاأن ال�شيا�شات املرافقة 

لفتح الإجواء يف مطار عدن الدويل، �شدر 
الأمر احلكومي رقم 3 لعام 2007 بزيادة 

الإعفاء للطائرات التي ت�شتخدم مطار عدن 
الدويل بواقع 12 �شاعة لالنتظار و48 �شاعة 

n .لالإيواء

عملت الهيئة على 
استعادة مطار 

عدن الدولي ملكانته 
التاريخية ودوره يف 
حركة النقل الجوي 

التي كانت تصل فيها 
يف خمسينات القرن 
املاضي إىل 56 رحلة 

يوميًا وهي نسبة 
عالية مقارنة بحداثة 
النقل الجوي يف تلك 

الفرتة

مطار عدن

قرية الشحن الجوي

ميناء الحاويات

م����������������������ق����������������������االت
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إمكانيات وقدرات في سالمة الطيران
الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد

ت�شرف الهيئة باعتبارها ال�شلطة املخت�شة ر�شميًا على جميع �شئون واأن�شطة الطريان املدين والأر�شاد يف اجلمهورية اليمنية 
ولها ال�شخ�شية القانونية العتبارية وفقًا لقانون الطريان املدين رقم )12( لعام 1993م، وتتبع وزير النقل وتتمتع با�شتقالل 

مايل واإداري. ومتار�ض عدد من القطاعات يف الهيئة اأن�شطة خمتلفة لتنفيذ املهام الواردة يف القانون، ومن هذه القطاعات 
قطاع �شالمة الطريان الذي يوؤدي عددًا من الوظائف منها:

وفقًا  ال�شالمة  ب�شئون  املتعلقة  الهيئة  �شيا�شة  • تنفيذ 
للقوانني والأنظمة املحلية والدولية النافذة.

ال�شالمة  باإجراءات  اخلا�شة  والأنظمة  اللوائح  • تنفيذ 
ملا من �شاأنه تنظيم ن�شاط الطريان على النحو الذي يكفل 

ممار�شته الخت�شا�شات وامل�شئوليات املناطة به وفقًا 
لقانون الطريان.   

جديدة  طريان  �شركة  لإن�شاء  املقدمة  الطلبات  • درا�شة 
واإبداء الراأي فيما يتعلق بكفاءتها واإمكانياتها وا�شتيفائها 
لل�شروط واملتطلبات الفنية اخلا�شة بذلك ورفع التو�شية 

باإ�شدار اأو جتديد �شهادة الت�شغيل.
املخالفني  على  املدين  الطريان  قانون  اأحكام  • تطبيق 
لإحكامه واللوائح املنفذة له والتعليمات ال�شادرة عن هيئة 

الطريان املدين.
اليمني  املدين  ال�شجل  يف  الطائرات  بت�شجيل  • القيام 
واإ�شدار �شهادات الت�شجيل وفق اأحكام القانون والتفاقات 

الدولية ومالحقها. 

أ. محمد عبدالقادر
وكيل الهيئة
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�شالحية  �شهادات  باإ�شدار  • القيام 
الطريان للطائرات واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�شاأن �شريان مفعولها من خالل 
التفتي�ض الفني على ال�شيانة والتعمري.

العتماد  طلبات  ومراجعة  • ت�شجيل 
والتمديد لربامج ال�شيانة وجداولها لغر�ض 

اعتمادها.
بحوادث  التحقيق  جلان  يف  • امل�شاركة 

ووقائع الطريان طبقًا ملا ورد يف امللحق 
)13( ملعاهدة الطريان املدين الدويل ورفع 

التو�شيات الكفيلة مبنع تكراره وكذا امل�شاركة 
يف التحقيق يف املخالفات التي يرتكبها 

الأفراد وفق القانون واأنظمة ولوائح الطريان 
املدين.

ومعاهد  ومدار�ض  مراكز  • اعتماد 
تدريب العمليات اجلوية واأجهزة الطريان 

الت�شبيهي والتاأكد من قدرتها على رفع 
كفاءة وتاأهيل الطقم الطائر، واعتماد 

براجمها ودوراتها التدريبية والقائمني على 
التدريب. 

طاقم  اإجازات  وجتديد  • اإ�شدار 
الطائرات واملهند�شني  الأر�شيني واملرحلني 

اجلويني واملراقبني اجلويني طبقًا لقانون 
الطريان املدين واللوائح املعتمدة وكذا 

امل�شادقة على هذه الإجازات. 
من  املطارات  جميع  م�شتويات  • تقييم 

كافة اجلوانب الفنية والأمنية وخلوها 
من العوائق وكذا خدمات احلركة اجلوية 

والنظم والإجراءات والآلت واملعدات 
والأفراد واملباين والأجهزة واملن�شاآت 

ومناطق حتركات الطائرات ومواقعها 
ل�شمان توافقها مع معايري ال�شالمة 

واملقايي�ض واملتطلبات التي  حددتها التفاقية 
الدولية للطريان املدين وملحقاتها ونظم 

وت�شريعات هيئة الطريان املدين. 
يدير جميع هذه الأن�شطة كادر فني 

موؤهل تاأهيل عايل من حملة البكالوريو�ض 
واملاج�شتري ي�شل عددهم 27 مهند�ض 

وطيار موزعني على �شالحية الطريان )16( 
والعمليات )7( والرتاخي�ض )4(، ويخ�شعون 

لربامج تدريبية اإلزامية ب�شورة م�شتمرة 
يف عدد من املعاهد الدولية املتخ�ش�شة يف 

�شالمة الطريان. الأمر الذي �شاعد على 
رفع م�شتوى ال�شالمة اجلوية يف بالدنا من 
خالل تطوير خطط وبرامج التفتي�ض على 

�شركات الطريان الوطنية والأجنبية العاملة 
يف بالدنا. والتفاعل الإيجابي مع املنظمات 

الدولية املتخ�ش�شة ومنها جلنة ال�شالمة 
اجلوية يف الحتاد الأوروبي.

ول مينح املفت�ض الأهلية يف مزاولة اأي 
ن�شاط اإن مل يتمتع بعدد من املوؤهالت 

واخلربات العلمية ولعل اأبرزها:
وهند�شة  علوم  يف  البكالوريا  • درجة 

الطريان اأو حملة اإجازات طيار خط جوي 
اأو جتاري اأو مراقب جوي اأو مرحل جوي.

اأحد  على  مينية  طريان  •  اإجازة 
طرازات الطريان

الطريان علوم  يف  ممتازة  • معرفة 
الطريان  قانون  يف  كافية  • معرفة 

املدين 
القيا�شية  القواعد  يف  كافية  • معرفة 

والإجراءات املو�شى بها من قبل الـ 
.ICAO

5 �شنوات يف  عن  تقل  ل  • خربة 
الطريان 

والتفتي�ض  والفح�ض  الإدارة  على  • قدرة 
ملتطلبات املنطقة

وعر�ض  وكتابة  تقييم  على  • قدرة 
التقارير

اأن�شطة الهيئة الرقابية لعامي 2008 
و2009 يف �شالمة الطريان:

متت خالل عامي  2008 و2009 اأكرث 
من 200 عملية فح�ض وتفتي�ض ل�شركات 

الطريان املختلفة العاملة يف بالدنا وخطوط 
الرحالت وفحو�شات ال�شاحة ومراكز 
ال�شيانة الداخلية والأجنبية، واإ�شدار 
وجتديد �شهادة �شالحية الطائرات و 

فحو�شات قمرة القيادة واعتمادات الطريان 
الت�شبيهي وفح�ض التجهيزات وجتديد 

مراكز وتراخي�ض مراكز التدريب.

�لتفاعل مع �أن�سطة جلنة �سالمة �لطري�ن 
�لأوروبية

منذ عقد اأول لقاء �شم كل من جلنة 
ال�شالمة اجلوية الأوروبية والهيئة العامة 

للطريان املدين والأر�شاد واخلطوط اجلوية 
اليمنية عام 2007م �شهد ن�شاط �شالمة 
الطريان تطورًا كبريًا وتفاعاًل اإيجابيًا مع 

املالحظات التي اأبدتها جلنة ال�شالمة 
اجلوية الأوروبية وا�شتطاعت الهيئة 

واخلطوط اليمنية اإجناز عدد من الأن�شطة 
بهدف تطوير اآلية عمل �شالمة الطريان.

وقد حظيت بالدنا نتيجة لهذه اجلهود 
تقديرًا دوليًا، ويوؤكد ذلك تقرير التدقيق 

على ال�شالمة من قبل منظمة الطريان 
املدين )ICAO( لعام 2000م و 2004م 
%،جراء  الذي اأعطى للهيئة ن�شبة 91.75 

امتثالها للقواعد القيا�شية والإجراءات 
املو�شى بها والواردة يف املالحق الفنية 

لتفاقية الطريان املدين الدويل )اتفاقية 
�شيكاغو(، وهي ن�شبة عالية جدًا على 

امل�شتوى العاملي لل�شالمة واملدعوم بتقرير 
البنك الدويل يف جمال قطاع النقل يف اليمن 

n .)يونيو 2009م(
- ملخ�ض من ورقة مقدمة اإىل اجتماع جلنة ال�شالمة اجلوية  يف الحتاد الأوروبي

تمت خالل عامي  
2008 و2009 أكثر 

من 200 عملية فحص 
وتفتيش لشركات 

الطريان املختلفة 
العاملة يف بالدنا

�ملالحظات�لتفتي�سات �لدورية
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برنامج تفتيش الطائرات لعام 2009

مقارنة للتفتيشات واملالحظات على الخطوط الجوية اليمنية يف املطارات األوروبية ) 2006 - سبتمرب 2009(



بمناسبة السفر األول بالطائرة
أيام ما كانت املتعة مساوية للخطر

مل اأكن اأعلم يف اأّول ركوب يل بالطائرة، اأّنه مل يكن قد م�شى 
وقت طويل على اإتاحة الطريان ملن هم مثلي. وكالة البي.

بي.�شي يف تغطيتها بال�شور التي اأر�شلها يل �شديقي حازم 
على الإنرتنيت، ملنا�شبة الإعداد للذكرى الت�شعني لأّول رحلة 

طريان جتارّية، ذكرت اأّنه فقط يف مطلع ال�شتينات بات 
ممكنا ركوب الطائرة لغري الأثرياء فقط، حيث، منذ ذلك 

التاريخ، �شار الكالم عن ال�شفر بال�شفن ُيقراأ يف الكتب فقط، 
اأو ُيروى �شفاها، م�شّددا على ما تكّبده املهاجرون ال�شابقون 

من خماطر واأهوال.
كانت �شركات الطريان اآنذاك قد �شّنفت مقاعدها م�شمّية 

ما نقدر عليه با�شم الدرجة ال�شياحّية، اأو القت�شادية. 
�شنة 1969 �شعدت اإىل طائرة "طريان ال�شرق الأو�شط- 

اخلطوط اجلّوية اللبنانّية" من اخللف، اأي من الذيل اأو 
من اأ�شفل البطن، على الدرجات كنت متهّيبا خائفا لظّني 
اأّن الطائرة بالنظر اإىل حتليقها املرتفع وغري املفهوم عن 

الأر�ض، �شي�شغلها اخلطر الأكيد عن اأن ترّتب داخلها وتزّينه.

اأقرب �شورة توّقعتها ملا �شتكون عليه هي ال�شورة التي تعود 
اإىل العام 1920 يف �شل�شلة ال�شور التي قّدمت فيها الوكالة 

التاريخ املوجز للطريان املدين. وهي بالأ�شود والأبي�ض، 
اللون املنا�شب اآنذاك ملخّيلتي اخلائفة. كما ظننت اأن الداخل 
كاحلا و�شّيقا فوق ذلك، وتغلب على حمتوياته اأدوات النجاة 

مثل املظاّلت واإطارات الإنقاذ واحلبال، بل ورمبا اخلَوذ التي 
كنت اأ�شاهدها يف الأفالم على روؤو�ض طّياري احلرب العاملّية 

الثانية.
وكان مفاجئا اأن اأرى امل�شيفة هناك عند املدخل ترحّب 

بالركاب هادئة ومبت�شمة، كانت اإنكليزّية، وبلغتها راحت 
حتّيي الداخلني واحدا تلو الخر، ترافقها يف ذلك مو�شيقى 

مَطْمئنة كانت تنبعث خفيفة من اأمكنة بّث غري مرئّية.
واإذ توّقفت املو�شيقى بعد ذلك، ظّلت امل�شيفة الإنكليزّية 

على ابت�شامها. قالت يل بينما هي تقرتب مني اإىل درجة 
الإنحناء باأن اأربط احلزام، م�شرية اإليه بنظرها واإ�شبعها 
معا. وباإنكليزّيتي التي رمبا كنت قد اأدخلتها لأّول مّرة حّيز 
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أن كّل ما تقوم به 
شركات الطريان 
يف إعالناتها حاليًا 

هو التأكيد على 
طمأنة املسافرين بأّن 

الطائرة لن تقع
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ال�شتعمال )خارج الدر�ض واملدر�شة اأق�شد( 
اإيّن اأريد علبة مارلبورو. "الآن"، قالت، 

وكانت الطائرة ما زالت راب�شة يف مكانها 
مل ُتقلع وكانت تلك فر�شة ثانية لأ�شتعمل 

اإنكليزّيتي يف ذلك العمر املبّكر )كنت اآنذاك 
يف التا�شعة ع�شرة(، قلت: لأّن اأبي ظّل معي 

يف املطار واأنا ل اأدّخن اأمامه
ذلك البت�شام الفائ�ض والتكلم من ذلك 

القرب املوحي بو�شك املالم�شة مل ي�شمل 
ثمن علبة التبغ التي دفعتها للم�شيفة نقدا. 

وقد ظّلت امل�شيفة على ابت�شامها اجلميل 
فيما هي تقب�ض تلك النقود التي كان اأحرى 

باأ�شحاب الطائرة اأن يغفلوا عنها لقّلتها. 
لكّنني قلت اإنهم رمبا كانوا يق�شدون 

�شيئا من وراء ذلك، وهو اإ�شعار امل�شافرين 
بالطماأنينة حيث اأّن الأمور جتري هنا مثلما 

جتري يف الدكاكني، وهذه عالمة اأخرى على 
اأّن �شقوط الطائرة بعيد الحتمال.

واأح�شب الآن بعد انق�شاء كّل هذه 
ال�شنوات، اأن كّل ما تقوم به �شركات الطريان 

يف اإعالناتها م�شدره التاأكيد على طماأنة 
امل�شافرين باأّن الطائرة لن تقع. من ذلك 

الإعالن الذي ي�شّور امل�شيفة حاملة �شينّية 
مملوءة بالأطايب املزّينة، ومنه اأي�شا ت�شوير 

امل�شافر نائما ومبت�شما يف غفوته، ومنه تلك 
ال�شبكة العري�شة املت�شمة بالفخامة والأناقة 

كّلها، ابتداء من األب�شة امل�شيفات والطّيارين 
و�شول اإىل املكاتب التي تق�شد ال�شركات 

اأن جتعلها يف اأكرث البنايات ِجّدة وحداثة. 
)مل يكن احلال كذلك يف �شنة 1920، يوم 

اأقلعت اأوّل طائرة حاملة ركابا بالأجرة، 
اإذ مل يكن هناك اإعالنات ول مكاتب �شفر 
ول م�شيفات، فقط رجل واقف اإىل جانب 

الطائرة يقب�ض النقود بالطريقة ذاتها التي 
ملعاون �شائق البو�شطة قبل �شنوات قليلة 

من اأّيامنا هذه... وهذا ما ُتظهره ال�شورة 
الأوىل يف �شل�شلة ال�شور املذكور، جاعلة 

اأولئك امل�شافرين مغامرين بحّق، اإذ ل 
�شيء يَطْمِئن باأّن الطائرة التي �شرتتفع اإىل 

ال�شماء هكذا، و�شط قّلة التدبري هذه، لن 
تعود �شريعا اإىل الأر�ض لتتحّطم وحتّطم من 

هم فيها(.
كانت تلك اأّول رحلة حتمل رّكابا. طبعا 
لي�ض هناك من م�شيفة، ول حتى م�شيف، 

ول حّتى مو�شيقى خفيفة، ول قناين وي�شكي 
و�شواها على ذلك الرّف الذي تظهره ال�شور 

يف موؤّخر الطائرة. فقط الطّيار ذلك الذي 
ب�شبب �شغر الطائرة �شيكون قريبا من 

الركاب هناك على املقعد الأمامي، مقّدما 
راأ�شه اإىل الأمام فيما هو ي�شوق الطائرة، 

على نحو ما يكون حال من ي�شوق �شّيارة 
ب�شرعة جنونّية.

ويف رحلتي تلك يف 1969، بل ويف رحالت 
يل تلتها، متقّطعة ومتباعدة، مل يحدث اأن 

كان بني الركاب اأطفال اإذ ل اأذكر اأيّن راأيت 
ولدا يلهو يف املمّر ال�شّيق بني املقاعد اأو ولدا 

يبكي من اأمامي اأو من خلفي. رجال فقط، 
قليلون قلما امتالأت بهم، وبالن�شاء الأكرث قّلة 
منهم، الطائرة عن اآخرها. ذلك اأّن ال�شفر، 
حتى �شنة 1969 كان ما زال حكرا على من 
يقدرون عليه، لي�ض عندنا بل يف البالد التي 
اخرتعت الطائرات، تلك التي �شنتاأّخر عن 
عاداتها بالطبع. اأق�شد اأن ال�شفر بالطائرة 

كان حلما لأولئك الكثريين الذين يف تلك 
الأعوام كانوا يحاولون القرتاب من حتقيقه 
قدر امل�شتطاع وذلك بالتنّزه يف اأّيام الآحاد، 

ذهابا واإيابا، على طريق املطار.
مل يكن هناك اأولد يف الطائرة يف 

بريطانيا، ويف اأمريكا اأي�شا، كان على 
الأولد اأن ينتظروا اأّول �شنوات ال�شبعني حّتى 
ي�شعدوا، مع لعبهم، اإىل الطائرات)بح�شب 
ال�شورة املثبتة هنا، وهي اخلام�شة يف �شياق 

ال�شور( وذلك بعد اأن ت�شّخمت ال�شركات 
اإىل حّد اأن بداأت باخرتاع رحالت ال�شياحة 
املنّظمة، للعائالت و�شواها. وبال ريب كان 
من �شاأن هذه اخلطوة اأن تقّلل من "متعة 
ال�شفر بالطائرة" ومن الإح�شا�ض بالتمّيز 

الذي مل تتوّقف �شركات الطريان، حّتى الآن 
من ت�شويقه واإ�شاعته.

اأي اأّن ال�شفر بات خليطا من ال�شرب على 
الحتمال والرفاهّية، بعدما كان خليطا 

من الأخرية واخلطر اأو املجازفة. اأّما الآن، 
ومنذ اأن ابتداأت جولة هجراتنا الثانية، 

التي اأعقبت هجرتنا الأوىل يف اأواخر القرن 
التا�شع ع�شر، فلم يعد اأحد يعتّد اأمام اأحد 
بكونه عائدا من �شفره اأو متهّيئا له. اأولئك 

الذين هم على منت الطائرة باتوا هم 
ذاتهم ل يختلفون يف �شيء عن اأولئك الذين 

ينتظرونهم يف املطار، م�شتقبلني اأو موّدعني. 
وهوؤلء الأخريون بدورهم ل يختلفون عن 
اأولئك الذين يف زحمة ال�شارع مت�شابقني، 

م�شاًة، و�شائقي �شّيارات، وراكبي دّراجات مل 
تعرف الدولة ماذا تفعل بهم بعد.

ويف ال�شفرة الأخرية يل، كان اعتيادهم 
على ركوب الطائرة قد بلغ اأ�شّده. كانوا 

جال�شني على روؤو�ض الكرا�شي ل على قعداتها 
وهم من اأماكنهم املتفّرقة �شاروا يكّلمون 

بع�شهم بع�شا باأ�شوات عالية، بل ويرتا�شلون 
بالطعام، مبادلني ما ل يحّبونه منه مبا 

يحّبونه من فوق الكرا�شي. اأما ذاك الذي 
اأح�شر معه قّنينته بحّجة اأّن امل�شيفة لن 

تلّبي كّل حاجته لل�شراب، ف�شِكر وجعل ي�شّد 
القّنينة �شّدا من يد امل�شيفة املغربّية. " 

حلظة هبوطنا �شاأ�شّلمه اإىل البولي�ض"، قالت 
n .بعد اأن انت�شر له اأ�شحابه بالهرج واملرج

امل�شدر:ح�شن داوود - امل�شتقبل
الحد 6 اأيلول 2009
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أّن السفر بات خليطا 
من الصرب على 

االحتمال والرفاهية، 
بعدما كان خليطا من 
الرفاهيّة والخطر أو 

املجازفة





تنشق األرض شًقا، يبتلع املحيط الشاسع املاء، يحدث املاء زئريًا شديدًا، يعقبه هجوم جامح،  خالل دقائق 
يستبدل املشهد بآخر، يتحول املكان إىل خراب، فوق قدرة العقل على التصديق، والعني على الرؤية، والقلب على 

احتمال األسى، يرتك تسونامي كل مرة خلفه هذه الصور. لذا عليكم أن تقرأوا الشهادتني، كل ليلة قبل أن تناموا، 
وإذا ، إذا أخذت األشجار ترتاقص، إن رأيتم طيورا فزعة، أو كالبا تدلت أذانها وراحت ترتجف، وإن اهتزت األرض 

من تحتكم، أطفئوا أنوار املنزل، واخرجوا سريعا للعراء.

المارد  الذي  ينطلق من  جوف  المحيط

يف الذكرى اخلام�شة لت�ش�نامي �ش�مطرة
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انشقاق يف قاع 
املحيط بسبب 

هزة أضية

حدوث عملية 
الجزر

املد الهائج 
»تسونامي«

انزالق الطبقة 
السفلية لألرض

ضغط الطبقة 
العليا لألرض

محمد سعيد حميد
رئي�ض التحرير
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اإنها ق�ش�ض املاء حني يتحول عن رقرقته اإىل ممار�شة 
ال�شطوة والق�شوة، من اأ�شا�ض احلياة اإىل جربوت قاتل، حني 

جتتاحه فجاأة �شهوة القتل والدمار. هكذا ا�شتهلت جملة 
العربي الكويتية و�شفها لهول الكارثة.

هل يت�شور اأحد، اأن 228 األف اإن�شان من اأ�شل 400 األف 
يف اآت�شيه وحدها ق�شوا نحبهم يف ن�شف �شاعة فقط يف 26 

دي�شمرب 2004م؟ واأن اأكرث من مائة األف منهم فقدوا اأو 
حتللت اأج�شامهم حتت احلطام الهائل؟، واأن ن�شف املدينة، 

�شويت بالأر�ض؟
نعم ميكن ت�شور ذلك عندما تكون ثالثني األف قنبلة نووية 

من عيار قنبلة هريو�شيما مقدار مارد الطاقة الذي انطلق 
من باطن الأر�ض يف ال�شاعة 00.57 توقيت غرينيت�ِض يف 

26 دي�شمرب 2004م، لي�شبب زلزال �شرق اآ�شيا الذي �شرب 
جزيرة �شومطرة بقوة 9.0 على مقيا�ض ريخرت. واعُترب هذا 
الزلزال والع�شف البحري الذي تاله من اأكرب الكوارث التي 
تعر�شت لها الإن�شانية يف الع�شر احلديث، وو�شل قتاله اإىل 

نحو 285 األف �شخ�ض، اإ�شافة اإىل عدد مماثل من اجلرحى 
وماليني امل�شّردين يف اإندوني�شيا و�شريالنكا وتايالند والهند 

وماليزيا.

عندما �شرب البحر ماءه
عمران بن على، اأحد الناجيني من ت�شونامي 2004م، قال: 
)اأ�شعر اأين ذهبت اإىل املوت ثم عدت، رجعت لأعي�ض، لكن 
اأولدي الثالثة الكبار ماتوا وبقي يل اأ�شغرهم، عرثت عليه 

بال�شدفة بعد اأ�شبوع، ل اأعرف كيف جنا؟، ول اأعرف اأ�شال 
كيف كتبت لكلينا حياة اأخرى، لو كنا لقينا حتفنا لكان ذلك 

اأمرا عاديا، فجميع من نعرف ماتوا، املوت لي�ض يف مثل 
حالتنا اأمرا عجيبا، فالعجيب حقا هو اأن تكتب لنا حياة 

بعد ما حدث(. ويو�شف ما عاي�شه، قائاًل: )كانت املياه قد 
انح�شرت ب�شدة، حدث جزر �شريع يف اأعقاب اأ�شوات كاأزيز 

الطائرة، �شرب البحر ماءه يف جرعة واحدة، حتول املكان 
اإىل اأر�ض وا�شعة مبللة، افرت�شتها الأ�شماك، رك�شت من 

منزيل  القريب، مع ع�شرات من جرياين جلمع ما اأهداه األينا 
البحر. مللمنا ما ا�شتطعنا، اتخذنا طريق العودة، كان املوج 
اأ�شرع، خرج فجاأة واحتل م�شاحته ال�شابقة، واندفع خارجا 

من حدوده، تراك�شنا بعيدا. اعتقدنا اأن الأمر انتهى عند 

هذه الغ�شبة، مل مير وقت حتى كانت املوجة الثانية، هذه 
املرة خرج املاء مندفعا، انطلق بقوة هائلة، حملنا واأ�شماكنا، 

واجلريان، اقتحم منازلنا، انت�شل اأحجارها واأ�شرتها، اأخذ 
يرتفع مرتا، فمرتين، فاثني ع�شر، ازدادت �شرعة اجلريان 

لت�شل اإىل ثمامنائة كيلو مرت يف ال�شاعة، ب�شاط مائي هائل، 
مرعب، مقتحم، لي�ض للب�شر معه حول ول قوة. على بعد 

ع�شرين كيلومرتا اأخذ املاء ينخف�ض، ارتطم بحاجز جبلي 
�شامق، توقف هناك، ا�شتدار، اتخذ وجهة اأخرى، ا�شتفقت 

على روؤية برج حديدي، انت�شب يف منت�شف اجلبل، كان 
ي�شتخدم يف ال�شابق لالإنارة، ت�شبثت مبنت�شفه وانح�شرت 

بني فتحاته، بقيت وقتا هكذا، - هنا يعتقد عمران انه رمبا، 
راح يف غيبوبة، اأو كما يوؤكد، انه مات-(، فيما كانت اجلثث 

الطافية تدور من حوله، جثث كثرية لأطفال و�شيوخ، ن�شاء 
و�شبان مل تتحمل اأج�شادهم املم�شو�شة املقاومة للنهاية، 

انح�شر املاء، تراجع، انخف�ض من�شوب املوجة، اأخذت طريقها 
اإىل خمبئها البحري، عاد املاء، وافرت�شت اآلف اجلثث 

الأر�ض اخلربة، حتولت املنطقة اإىل خالء مرتامي الأطراف، 
البيوت دمرت، كلها باأكملها، ل جدار واحد ول �شقف بقي 

يف ذلك املكان، �شوى م�شجد اأبي�ض م�شتدير، ذي قبة زرقاء، 
ظل وحده. منطقة باأكملها، مات فيها ثالثة اآلف وخم�شمائة 

ثالثني ألف قنبلة نووية 
من عيار قنبلة هريوشيما 

مقدار مارد الطاقة 
الذي انطلق من باطن 
األرض ليسبب زلزال 

شرق آسيا الذي ضرب 
جزيرة سومطرة يف 26 

ديسمرب 2004م
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فرد من �شكانها الأربعة اآلف، ورك�ض 
اخلم�شمائة الباقون بعد اأن اأ�شبحوا دون 

بيوت ول ماأوى اإىل املكان الوحيد الذي 
ظل دون اأ�شرار، امل�شجد الذي يحمل ا�شم 

)رحمة اهلل(.

�ش�مطرة .. بركان يغلي
�شومطرة جزيرة واقعة على بركان يغلي، 

لي�شت هي وحدها، فكل اإندوني�شيا التي 
تعد من اأن�شط مناطق العامل زلزاليا، 

واقعة فوق تلك الفوهة الرهيبة، ولنا اأن 
نتخيل اأن عدد الرباكني �شبه الن�شطة 

يف تلك الدولة ي�شل اإىل 128 بركانًا، 
تنت�شر جميعها على م�شاحة جزرها 
األف جزيرة. اأما العدد  البالغة 17 

املعروف للفوهات الربكانية فاإنه يبلغ 
نحو 400.

اآت�شيه عا�شمة �شومطرة التي متتاز 
ب�شحر جمالها وجمال جبال باري�شان 
ال�شهرية، التي ت�شل قمم بع�شها اإىل 

3660 مرتا فوق �شطح البحر. كان 
قدرها اأن ت�شهد اأكرث املاآ�شي الإن�شانية 
فظاعة، اأن يقتل من اأبنائها يف اأقل من 

األف  ن�شف �شاعة ما يزيد عن 282 
اإن�شان اأن ت�شهد خراب ل ي�شدق. جثث 

وبقايا مدينة، ومقابر جماعية ت�شل 
املقربة الواحدة اإىل 4000 جثة، وباخرة 
بطول 80 مرتا، ولها وزن ي�شل يف بع�ض 

التقديرات اإىل 10 اآلف طن، كانت 
ت�شتخدم يف توليد الطاقة الكهربائية 

للمدينة، تقف يف و�شط ذلك اخلراب، 
حملها املد البحري من عمق كيلو مرت يف 

عر�ض البحر، ليعرب بها من ارتفاع 12 
مرتا، ويلقي بها اإىل داخل املنطقة. 

فنان ور�شام  �شومطرة فقدت نحو 300 
و�شاعر من اأ�شل قرابة 350 كانت اآت�شيه 
ت�شري األيهم بزهو، يف الوقت الذي تكفلت 

فيه املياه الهائجة بتبديد كل ما اأبدعوه.

اأمريكا متهمة
عند احلديث عن ت�شونامي 2004م ويف 

ذلك اليوم امل�شئوم ل�شنا بحاجة لذكر 
مكتب كولن باول وزير اخلارجية الأمريكي 

حينها الذي اأ�شتلم بكل تاأكيد قبل غريه 
اأخبار ذلك الزلزال املدمر واملوجة القاتلة 
التي اأعقبته. فاملوؤ�شرات توحي باأن اأمريكا 

تتحمل جزًء كبريًا يف الت�شبب بحجم الكارثة 
املروع لت�شونامي. حيث اأ�شار اخلبري الكندي 
ميت�شل ت�شو�شودوف�شكاي الأ�شتاذ يف جامعِة 

اأوتاوا باأّن اجلي�َض الأمريكَي ووزارة اخلارجيَة 
كان لديهم حتذير مبكر بكارثة ت�شونامي 

واأُ�شعرت بذلك القاعدة الأمريكية البحرية 
على جزيرِة ديجو غار�شيا يف املحيط الهندي 

لكن املعلوماَت مَلْ ُتْنَقُل اإىل البلداِن التي َحملْت 
وطاأَة الكارثِة.

و يف حتليل له حول زلزال ت�شونامي ت�شاأل 
ملاذا مل ت�شل نف�ض التحذيراِت التي و�شلت 

اإىل القوة البحرية الأمريكية ووزارة اخلارجية 
الأمريكية اإىل ال�شّيادين يف الهند و�شريالنكا 

وتايالند؟. ومِلاذا وزارة اخلارجية الأمريكيَة 
َبقيْت �شامتًة على وجوِد كارثِة و�شيكِة يف 
ظل وجود نظام ات�شالت حديِث )بريد 

اإليكرتوين، هواتف، فاك�شميل، تلفزيونات، 
اأقمار ا�شطناعية(؟ ملاذا هذه املعلومات 

التي كانت مُيكُن اأْن تنقذ حياَة مئاِت اآلف 
من النا�ِض مَلْ تن�شر اإىل اخلارج؟. خا�شة 

واأن موجة املّد الت�شونامي النابعة من بوؤرة 
الزلزال البحري كانت على بعد 350 كيلومرتًا 

من �شومطرة وحتتاج اإىل نحو ن�شف �شاعة 
للو�شول اإىل هذه اجلزيرة، واأكرث منها يف بقية 
املناطق املنكوبة، وهو وقت كاف لإخالء بع�ض 

ال�شواحل املواجهًة.
فال�شلطاَت الأمريكيَة �شّجلْت قوة الزلزال 

ب�شكل اأويل 8.0 على مقيا�ض ريخرِت. كما 
د من قبل تقارير لعلماء اأمريكيني يف  هو موؤكَّ

هاواي، اأنها تنباأت بكارثَة و�شيكَة، ولكن اأخفَق 
الت�شال بنظراِئهم الآ�شيوينِي. وفقًا ملا قاله 

ت�شارلز مكريري مدير مركِز الإدارة القومية 
للمحيطات والغالف اجلوي يف هونولو من اأن 
مركز هاواي للمحيط الهادي َبذَل اأق�شى ما 
ميكن لالت�شال بنظراِئه يف اآ�شيا، لكن دون 

جدوى. 3

سومطرة فقدت نحو 
300 فنان ورسام وشاعر 

من أصل قرابة 350 
كانت آتشيه تشري أليهم 

بزهو
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بينما تنفي احلكومُة الهنديُة باأنه لي�ض هناك 
حتذير كهذا قد مت ا�شتالمه. ويرى مدير مركز 
حتذير هاواي ردًا على ذلك "باأّنهم مَلْ َيْعُرفوا" 

باأنَّ الزلزال ُيوّلُد موجة عارمة بهذا احلجم 
ربْت �شريالنكا، َبْعَد اأكرث ِمْن  القاتل حتى �شَ

ف )2.30 توقيت غرينيت�ِض(. ويقول  �شاعة وِن�شْ
مكريري للنيويورك تاميز يف اليوم التايل للكارثة 

27 دي�شمرب " العلماء يف هونولولو َراأوا تقاريَر 
ربْت  اأخباِر الأ�شرار حتى املوجة القاتلة التي �شَ

�شريالنكا واعرتفوا بالذي َكاَن َيْحدُث. واعرتفوا 
باأن هناك �شيُء َيتحّرُك عرب املحيط الهندي، 

الزمني  الت�شل�شل  مع  خالف  على  احلديث  "هذا 
لكارثِة املوجة العارمَة. 

ِربْت قبل �ّشاعة تقريبًا من  تايالند �شُ
�شريالنكا وتقارير الأخباَر َكانْت على و�شك 

الن�شر. - وبالتاأكيد، هذه التقاريِر خارج تايالند 
معروفة ب�شكل جيد للعلماِء يف هاواي، َقْبَل اأَْن 

ت�شل املوجة العارمَة �شريالنكا-.
الّدكتور مكريري قاَل "اأردَنا املَُحاَوَلة َلعَمُل 

�شيُء، لكن بدون خطة مل يكن ذلك طريقًا فّعاًل 
دار حتذير. وي�شيف "َكاَن اأمامنا َبْع�ض  لإ�شْ
الوقِت - لعمل �ّشيء ما يف مدغ�شقر، اأَو على 

�شاحِل اأفريقيا، ". هنا يرى الأكادميي الكندُي 
التناق�ض. فاملوجة العارمة، َو�شَلت ال�شريط 

ال�شاحلي الأفريقَي ال�شرقَي بعد ِعّدة �شاعات مْن 
ِربْت  َو�شولها ُجُزَر املالديف. عا�شمة املالديف �شُ
بعد الزلزاِل بثالث �شاعاِت تقريبًا 4.00 توقيت 

غرينيت�ِض. يف ذلك الوقِت العامِل ُكله كان قد 
َعرَف. 

من اجلدير باملالحظة اأن القوة البحرية 
الأمريكية َكانْت بالكامل مدركة للموجة العارمِة 

القاتلِة، وَكانت على املحيط الهادي ولديها قائمَة 

حُتّذيرات يف مركِز الت�شالت، عالوة على ذلك، 
قاعدة اأمريكا الإ�شرتاتيجية البحرية على جزيرِة 

ديجو غار�شيا َكان لديها علم بذلك، وهي  على 
طريِق املوجة العارمِة مبا�شرة، ومل تت�شرر. وكلما 

يف الأمر كان باإمكان �شخ�ض ما َرْفع �شماعة 
الهاتف واإبالغ �شريالنكا، ويربر ت�شارلز مكريري، 

مدير املحيط الهادي ملركز ت�شونامي التحذيري، 
عدم الت�شال بقوله " مل يكن لدينا عناوين 

ات�شالت لأي �شخ�ض يف ذلك اجلزء من العامل".
تلك احلقيقَة فقط بعد املوجاِت الأوىل التي 

ربْت �شريالنكا، ومن ثم ُفِعلْت الت�شالت  �شَ
يف مركز ت�شونامي التحذيري باملحيط الهادي 
وبالإدارة القومية للمحيطات والغالف اجلوي 

وبهاواي ونظمت عملية املكاملات الهاتفيَة 
اإىل الدبلوما�شيني الأمريكيني يف مدغ�شقر 

ّد الكارثِة الأخرى.  وموريتيو�ض يف حماولِة ل�شَ
وتقول دلوري�ض كالرك، ناطقة مركِز ا�شتعالمات 

ت�شونامي الدويل يف هاواي " مل يكن لدينا ات�شال 
ُطّبق ن�شتطيع من خالله ْرفُع �شماعة الهاتف اأينما 

كنت ، وقاَلت "نحن ُكّنا َنْبداأُ من ال�شفر."
وهنا يوؤكد الأ�شتاُذ ت�شو�شودوف�شكاي مرة 
اأخرى تناق�ض هذه البياناِت ، حيث يرى باأن 
جمموعة من بلدان املحيط الهندي الآ�شيويِة 
يف احلقيقة اأع�شاء يف نظاِم اإنذار ت�شونامي. 

وهناك 26 ِمْن الدول الأع�شاء للتن�شيِق 
الدويِل ملجموعة نظاِم اإنذار ت�شونامي، مبا يف 

ذلك تايلند و�شنغافورة واندوني�شيا. ُكّل هذه 
البلداِن عادة م�شجلة ولديها عناوين لدى 

PTWC جمموعة التن�شيِق الدويِل لنظاِم 
اإنذار ت�شونامي ، التي َتْعمُل بالتن�شيِق مع منظمِة 

مماثلة ICGTWS يف هونولولو حيث مقِر 
هيئة الطق�ض الوطنيَة ملنطقِة املحيط الهادي. 

وهي منظمة معنية مُب�شاعُدة الدول الأع�شاء يف 
َتاأ�شي�ض اأنظمِة الإنذار الوطنيِة، وُتقّدُم معلومات 

عن التقنياِت احلاليِة لأنظمِة اإنذار ت�شونامي.  
اأ�شرتاليا واندوني�شيا هما البلدان اللذان 

ا�شتلما التحذير. وكان على الكونغر�ض الأمريكي 
اأَْن َيتحّرى مِلاذا احلكومَة الأمريكيَة مَلْ ُت�شعْر 

الدول املطلة على املحيط الهندي وحتديدًا 
املناطق املتاأّثرِة، وبالرغم من اأن تايالند �شمن 

�شبكِة ت�شونامي الدولية لالإنذار، ف�شاحله الغربي 
لي�ض فيه م�شت�شعرات موجِة النظاَم على طوافاِت 

املحيِط. وَيْظهُر اأْن ت�شونامي اأ�شرَع �شرقًا نحو 
امل�شيِف التايالندِي لفوكيت. ويقوَل وافرييل من 
مركِز ا�شتعالمات الزلزاِل الوطنِي يف كولورادو، 

الذي ُيراقُب الن�شاَط الزلزايَل حول العامل 
ولي�ض  حتذير،  ول  مد  مقايي�ض  لديهْم  يَكَن  "مل 

بدا طبيعيًا أن يندفع 
العالم إثر كارثة 

تسونامي 2004م إىل 
البحث الجدّي والسريع 

يف مجال االستشعار 
املبّكر للزالزل، والكشف 

املبكر عن املد البحري 
العمالق )تسونامي( قبل 

وقوعه بمدة كافية
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هناك طوافات يف املحيط الهندي حيث َحدَث 
ت�شونامي".

ويحق لنا هنا اأن ن�شاأل ، ملاذا مل ت�شتخدم 
الف�شائيات املنت�شرة يف اإ�شدار ن�شرة جوية 

خا�شة يف ذلك الوقت كما ت�شتخدم يف متابعة 
الأعا�شري املتكررة على املحيط الهادي وغريه؟

كما اأن هناك عددًا من الأ�شئلة لبد من 
طرحها: اأوًل: ملاذا حكومات بلداِن املحيط 

الهندي مل تكْن مّطلعة؟ َهْل َكانْت هناك 
وزارة  اأَو  الأمريكِي  اجلي�ِض  "تعليمات" ِمْن 
اخلارجيِة بخ�شو�ض اإطالِق حتذير متقّدِم؟

 طبقًا لبياِن هاواي PTWC التحذير الذي 
اأُ�شدَر كان على قاعدة انتقائية. اندوني�شيا 

ِربْت، لذا التحذير َكاَن على اأية حال ممكن  �شُ
واأ�شرتاليا َكانْت بعيدة باألآف الأميال ِمْن مركز 
. ثانيًا: َهْل ال�شلطات الأمريكية  الهزة الأر�شيِةَ

sei -  التي راقبْت بياناَت را�شمات الزلزل
بالزلزاِل  علم  على  تكن  مل   mographic
قبل حدوِثه الفعلِي يف 00.57 توقيت غرينيت�ِض 

يف 26 دي�شمرب؟ . 
كان هناك اإ�شاراَت للن�شاِط الزلزايِل ال�شاذِّ 
قبل 01.00 توقيت غرينيت�ِض يف 26 دي�شمرب. 

واأَّكَد امل�شح اجليولوجي الأمريكُي اأن الزلزاُل 
الذي �شّبَب املوجة العارمَة والتي قي�شْت بـ 9.0 
على مقيا�ض ريخرِت والأكرَب والذي يعد الرابَع 

من نوعه منذ 1900م، و يف مثل هذه احلالِت، 
ميكن اَلتوّقُع بدليَل الن�شاِط الزلزايِل ال�شاذِّ قبل 

احلدوِث الفعلِي للزلزال الرئي�شي. 

ت�ش�نامي �شام�ا
بدا طبيعيًا اأن يندفع العامل اإثر كارثة ت�شونامي 
2004م اإىل البحث اجلّدي وال�شريع يف جمال 
ال�شت�شعار املبّكر للزلزل، والك�شف املبكر عن 

املد البحري العمالق )ت�شونامي( قبل وقوعه 
مبدة كافية تتيح للنا�ض النجاة باأرواحهم. 

الذي ترتب عليه نتائج ناجحة جلهود الباحثني 
العلميني يف اأمريكا واليابان لتطوير طريقة 

حديثة للم�شح اجلغرايف للمحيطات من اجلو، 
عن طريق اأقمار ا�شطناعية جمّهزة لهذه املهمة، 

وت�شتطيع تلك الأقمار قيا�ض ارتفاع املوج يف 
عمق املحيط بدقة ت�شل اإىل ب�شعة �شنتيمرتات. 

وزيادة عدد الدول املرتبطة بالنظام املبكر 
للت�شونامي ومنها بالدنا. اإ�شافة اإىل اإجراء عدد 

من جتارب حماكاة ت�شونامي.
ول �شك اأن لهذه الإنذارات والتجارب دور 

كبري يف تقليل عدد �شحايا الدول التي تاأثرت 
بت�شونامي �شاموا الأمريكية الذي اأطلق الإنذار 
بوقوعه قبل 5 دقائق يف 29 �شبتمرب املا�شي، 

ففي جزر �شاموا مل يتجاوز عدد ال�شحايا 
120 قتيال. رغم اأن ل جمال هنا للمقارنة يف 

الكثافة ال�شكانية وغريها من العوامل اجلغرافية 
وال�شكانية والقت�شادية بني �شومطرة و�شاموا. 

ولكن ميكن فقط الإ�شارة اإىل قوة الزلزالني 
الذي ل تفرق بينهما �شوى درجة واحدة.

فالهزة التي حدثت يف جزر �شاموا الأمريكية 
كانت بعمق 33كم وعلى بعد 190كم من جزيرة 
اأبيا بلغت �شدتها 8 درجات على مقيا�ض ريخرت، 
بينما يف �شومطرة كانت على بعد 350كم وبقوة 

n . 9 درجات
____________

املراجع:
- زكريا عبداجلواد -2005- "ت�شونامي 

جربوت املاء"، جملة العربي الكويتية العدد 
561، اأغ�شط�ض 2005، �شـ36.

- حممد �شعيد حميد 8 يناير 2007-"اأمريكا 
متهمة يف كارثة ت�شونامي" امليثاق.

ملاذا لم تصل نفس 
التحذيراتِ التي وصلت 

إىل القوة البحرية 
األمريكية ووزارة 

الخارجية األمريكية إىل 
الصيّادين يف الهند 
وسريالنكا وتايالند؟
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مفاهيم في اقتصاديات النقل

ح�سابات �لقيمة �لإنتاجية للنقل 
من املتفق عليه اأن النقل عملية اإنتاجية. فكيف يخلق 

النقل قيمه اإنتاجيه؟
اأن عملية النقل ميكن اأن يعرب عنها باأنها مقيا�ض 

زمني للم�شافة املكانية بني منطقة الإنتاج ومراكز 
ال�شتهالك )مقيا�ض زمني بني مواقع تبادل املنفعة( 

وميكن اأن يفل�شف الفرق بني عمليتي الإنتاج والنقل 
على اأنه �شيء مماثل للفرق بني النقطة واخلط. 
فالإنتاج يحدث يف نقطه اأو عدة نقاط جمتمعة. 

اأما النقل فهو عملية اإنتاجيه حتدث على طول خط 
احلركة ولي�ض عند نقطة ثابتة.

ومن ثم فاإن م�شاكل النقل لها �شفات مكانية 
خمتلفة متاما عن م�شكالت الإنتاج وذلك بحكم اأن 
النقطة تختلف عن اخلط )باعتبار اأن اخلط عبارة 

عن عدد لنهائي من النقاط املتال�شقة( ويرتتب 
على ذلك اأن عمليات يف الإنتاج يف النقل حتدث عند 

اأي نقطه من نقاط اخلط ولي�ض عند نقطه واحده 
ثابتة. فمجرد مرور ال�شيارة اأو الطائرة اأو غريهما 
من و�شائل النقل على طول خط احلركة هو يف حد 

ذاته عملية اإنتاجيه تزيد فيها القيمة الإنتاجية للنقل 
بازدياد امل�شافة املكانية.

يعترب �لنقل بكل و�سائله ع�سب �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية لأي بلد من �لبلد�ن و�أحد موؤ�سر�ت تطوره. ولكي ي�سطلع 
�لنقل بدوره يف هذ� �لتطور لبد من حل جملة من �مل�سكالت �لتي تو�جهه ويف مقدمتها: ح�سابات �لقيمة �لإنتاجية للنقل، 

�ختيار مو�قع �لطرق ، و�سائل �لنقل �ملختلفة وتكلفة �لنقل �ملختلفة
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كما اأن القيمة الإنتاجية للنقل تزداد خالل الطريق 
باإ�شافة حمولة جديدة مل�شافة معينه اأو لنهاية اخلط، ومن ثم 

فاإن امل�شاهمة الإجمالية لكل النقاط على طول اخلط اأثناء 
ال�شري هي التي تكون القيمة النهائية التي تخلقها خدمات 

النقل. وعلى هذا فاإن القيمة الإنتاجية للنقل ت�شاوي الفرق 
بني قيمة ال�شلعة قبل النقل وبعده. وبعبارة اأخرى اأن اأجور 

النقل هي القيمة الإنتاجية التي تخلقها خدمات النقل. اأو هي 
العائد لهذا النوع من الن�شاط القت�شادي، وهو بذلك دخل 

معتمد على احلركة بني النقطتني النهائيتني للطريق وبني 
عدد ل متناه )نظريًا( من النقاط املتو�شطة طوال الطريق.

فتحديد تكلفة النقل يرتتب عليه جناح اأو ف�شل عملية 
النقل يف حتقيق العائد ال�شروري للوفاء بكافة اللتزامات 

ويف العادة حت�شب الإنفاقات الإجمالية مثل اأجور العمال 
والت�شغيل واإدارة الأرا�شي اأو املخازن والفوائد امل�شتحقة على 

الديون اأو ال�شندات التي تكون بوا�شطتها راأ�ض مال ال�شركة 
القائمة بت�شغيل خط اأو خطوط النقل وتعادل هذه اجلملة 

بح�شابات الربح اأو اخل�شارة على �شوء توقعات حركة النقل 
بن�شبة لأجور معينة. ولهذا لبد من توافر �شجالت دقيقة 

عن كل النفقات والدخول يف املكاتب الرئي�شية ويف حمطات 
الطرق ويف نهاياتها وبداياتها. وفوق هذا يجب اأن ي�شاف 

ح�شاب اأجور النقل على اخلطوط املناف�شة.

�ختيار مو�قع �لطرق
من خالل ح�شاب خلق املنفعة يف النقل ظهرت عدة اآراء 

ونظريات عن املواقع التي ميكن اأن تن�شاأ فيها الطرق بحيث 
تكون عمليات النقل عليها غري خا�شرة. ومتر عملية اإن�شاء 

خط حركة مبرحلتني متكاملتني يلخ�شهما الت�شاوؤل عن: 
- هل هناك مربر اقت�شادي لإن�شاء خط احلركة؟

- اأي املواقع يجب اأن يطرقها خط احلركة وميتد عربها؟

�ملربر�ت �لقت�سادية لإن�ساء خط حركة
يبداأ التفكري يف اإن�شاء ت�شهيالت جديدة يف النقل يف منطقه 
ما على اأ�شا�ض ح�شابات وتوقعات كثافة احلركة القت�شادية 

للب�شائع والأ�شخا�ض. على اأن تكون هذه احل�شابات مبنية 
على درا�شة فعلية حل�شاب الأرباح واخل�شائر. وتبداأ العملية 

بو�شع فر�شية اأو توقع اأو تنبوؤ للحركة املنتظرة ومرورها على 
اخلط املزمع اإقامته. ثم تعمل ح�شابات تقديرية لتكاليف 

الإن�شاء.ول�شك اأن اأول تعرف على احتياج منطقة ما خلط 
موا�شالت جديد اأو اإ�شايف، ينبع من درا�شة القدرات الكامنة 

للتنقل بني نقطتني على �شوء درا�شة احلركة على اخلط اأو 
اخلطوط املوجودة فعال بني هاتني النقطتني. ويتبع ذلك 

درا�شة توقعية اأخرى ملدى ما �شيوؤدى اإليه اإن�شاء اخلط 
اجلديد من خلق م�شببات لزيادة حركة النقل بني النقطتني.

وقد توؤدى كل هذه الدرا�شات اإىل قرار باإن�شاء خط جديد، 
اأو اإىل قرار ب�شراء حقوق خط موجود فعال بهدف اإدارته 
بطريقة اأكرث كفاءة. وذلك بو�شع ا�شتثمارات جديدة يف 

من�شاآته، وو�شائل النقل التي جتري عليه، اأو حت�شينه اإداريا. 
وكال احلالتني اإن�شاء خط جديد اأو حت�شني خط موجود لبد 

من عمل الكثري من احل�شابات اخلا�شة بتكاليف الت�شغيل. 
وعلى العموم فان التنبوؤ بالتكاليف يعتمد على التوقعات عن 

كثافة احلركة املرتقبة على اخلط.
ويجب اأن تكون هناك توقعات دقيقه حل�شابات الدخل 

املنتظر. فبني اأي نقطتني هناك يف العادة عدد من اخلطوط 
التي ميكن اأن ت�شل بينهما.

واخلطوة الأ�شا�شية هي اختيار اخلط الأف�شل حتى ميكن 
اأن يح�شل التعادل بني جمموعتني من العتبارات. اأولهما 

تلك التي من �شاأنها اأن ترفع الدخل الناجت من الت�شغيل، 
والثانية تلك التي اأن توؤدي اإىل خف�ض الأرباح.

ومن بني العتبارات الهامة يف زيادة الدخل حماولة توقع 
كمية احلركة التي ميكن يحملها اخلط يف النقاط املتو�شطة 

بني نقطتي البداية والنهاية. 
وهناك يف الواقع خطوط حركة ناجحة لأن مواقعها توؤدي 

اإىل �شمان حركه نقل متو�شطه اأو لأن هذه اخلطوط قد 
جنحت يف خلق حركة متو�شطة ومع ذلك فاإن هناك خطوطا 

اأخرى اأ�شا�شها خدمة مبا�شرة بني نقطتي البداية والنهاية.
ول يتوقف اختيار الطريق على هذه العتبارات فقط، بل 
هناك عوامل اأخرى تلعب دور هام يف اختيار مواقع الطرق. 

فاأحيانا تكون اأق�شر امل�شافات بني نقطتني هي اأجنحها 
من حيث تق�شري امل�شافة والإقالل من م�شاريف الإن�شاء 
والت�شغيل. لكن هناك عوائق جغرايف قد تقف عقبه اأمام 

الطريق الأق�شر جتعل نفقات ت�شغيله اأعلى من الطريق 
الأطول ولهذا قد يكون الطريق الأطول اأوفر ربحا يف ت�شغيله. 

هذا بالإ�شافة اإىل اأن الطريق الأطول غالبا ما مير 
مبناطق عمرانية تزيد من حركة النقل يف منطقته الو�شطى 

ويف الواقع تدل الدرا�شات اخلا�شة بتوقعات احلركة على 
الطرق املوا�شالت، على اأن الطرق القليلة التكلفة عند 
اإن�شائها لي�شت هي الطرق الأقل اأجورا يف نقل الب�شائع 

والأ�شخا�ض، نظرا لرتفاع نفقات ت�شغيلها.
ويف الفرتة الأخرية دخل اجتاه حديث على مو�شوع معاجلة 

وفهم خطوط املوا�شالت. والهدف الأ�شا�شي من الجتاه 
احلديث هو النظر اإىل الطرق كلها على اأنها تكون نظام  

للنقل واحلركة ولي�شت جمرد طرق فرديه ويطلق على هذه 
النظرة التجميعية )ال�شبكة الهند�شية(.

ومبقت�شى ذلك ينظر اإىل الطرق اجلوية اأو الربية على 
اأنها بناء متكامل يربط عدة نقاط )مدن( واأن اأي اإ�شافة 

على هذه ال�شبكة لن تعني ربط نقطة باأخرى، بل ربط 
نقطة بكل النقط التي تربطها ال�شبكة من قبل. ومن ثم 
فاإن الإ�شافات اجلديدة تخلق ا�شتجابات جديدة يف كل 

ال�شبكة.3

النقل والقت�شاد
عرف النقل باأنه الأداة التي 

عن طريقها ميكن تو�شيع 
ال�شوق وا�شتغالل املوارد 

الب�شرية واملادية التي مل ت�شتغل 
�شابقًا باجتاه زيادة الإنتاج 

وحت�شني نوعيته وي�شاهم يف 
انتقال ال�شلع واليد العاملة 

اإىل الأماكن التي تكون فيها 
اأكرث نفعًا.

وينظر اإىل النقل باأنه 
الع�شب احل�شا�ض يف الكيان 

القت�شادي والجتماعي 
على م�شتوى البلد باعتباره 
الو�شيلة الفاعلة يف حتقيق 

الت�شال امل�شتمر بني النقاط 
املختلفة للعملية القت�شادية 
والإنتاجية واملتمثلة مبواجهة 

التو�شع الأفقي للمدن وتقلي�ض 
امل�شافات بني املنتج وامل�شتهلك 

مبا ميثله من اخت�شار لعامل 
الزمن. اأو لنقل الأيدي العاملة 

اإىل املواقع التي تكون فيها اأكرث 
تاأثريًا يف العملية الإنتاجية 

لتحقيق ال�شتثمار الأف�شل لهذه 
الطاقات.

ولذا �شهد قطاع النقل 
يف الع�شر احلديث ثورة 
تكنولوجية غري م�شبوقة 

يف التاريخ الإن�شاين وذلك 
لتاأثريه يف حياة املجتمع حيث 

كونه تعترب عاماًل حمددًا له 
اأهميته الق�شوى يف حتديد 
اختيارات الأفراد واأ�شرهم 

للمكان الذي ي�شكنون فيه 
وكذلك مكان العمل اأوًل، 

وثانيًا لتاأثريه بدرجة كبرية 
يف قدرة الأ�شخا�ض على دفع 
اأ�شعار ال�شلع التي تنقلها هذه 
الو�شائل، حيث تدخل تكاليف 

النقل يف اأ�شعار بيع ال�شلع 
وكذلك يف تكاليف نقل املواد 

اخلام وال�شلع الو�شيطة يف 
اأ�شعار بيع املنتجات النهائية. 

النم�ذج احلديث لقت�شاديات النقلالنم�ذج التقليدي لقت�شاديات النقل
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ويف الواقع فاإن نظرة ال�شبكة هذه ترتبط 
يف اأ�شا�شها بقيام عملية التخطيط والتنمية 

يف املجالت القت�شادية، التي تاأخذ يف 
الوقت احلايل ن�شيبا متزايدا من اهتمامات 

املفكرين وال�شيا�شيني والقت�شاديني، �شواء 
يف العامل النامي اأو املتقدم. ويف املجموع 

فاإن قرارات اإن�شاء الطرق اجلديدة عمليه 
معقدة ومركبة يح�شب فيها ح�شابات كثرية 

من وجهة نظر اقت�شاديات النقل، بالإ�شافة 
اإىل اعتبارات اأخرى اقت�شادية وب�شرية 

وطبيعية. وقد اأ�شبح اختيار الطريق من 
بني الهتمامات التي ت�شغل بال اجلغرافيا 

القت�شادية وجغرافية النقل ملا لها من 
ح�شا�شية وتاأثريات تنعك�ض على مو�شوع 

الإنتاج والتجارة الداخلية واخلارجية معا.

و�سائل �لنقل �ملختلفة وتكلفة �لنقل 
�ملختلفة 

لكي نفهم بع�ض الأ�شول الأ�شا�شية يف 
عمليات النقل. يلزمنا اأن نعرف كم تتكلف 

حركة و�شيلة النقل بالن�شبة لل�شحنة اأو 
الأ�شخا�ض. واإحدى و�شائل القيا�ض هي 

معرفة تكلفة النقل بالن�شبة للطن الواحد 
لكي يتحرك ميل واحد وهذه الن�شبة التي 

يطلق عليها طن/ميل ولي�ض من ال�شهل 
ح�شاب تكلفة طن/ميل بالن�شبة كل و�شائل 

النقل يف كافة ظروف الت�شغيل. و�شمل 
ظروف الت�شغيل على ح�شابات حترك 

و�شيلة النقل يف طرق معبدة اأو غري معبدة 
يف ال�شتاء اأو يف ال�شيف يف جو عا�شف اأو 

ظروف جوية عادية.

وكل هذه الظروف تودي اإىل اختالف 
ح�شابات التكلفة بالن�شبة لو�شيلة النقل ذاتها 

مع تغري الظروف. ولي�ض هذا كل الختالف 
بل هنالك اأوجه اختالف اأخرى م�شادرها 

الب�شر وكثافة الن�شاط واحلركة الب�شرية 
بالن�شبة لو�شيلة النقل ذاتها. فمثاًل يحدث 
اختالف يف التكلفة يف حركة ميناء بحري 

اأو جوي حر واآخر مقيد باجلمارك وبني 
حركة النقل يف ميناء بحري اأو جوي وا�شع 
جمهز وبني ميناء بحري اأو جوي اآخر غري 

وا�شع ي�شيق بحركة النقل ويوؤخر �شحنها 
اأو تفريغها وبني ميناء تخدم فيه و�شائل 

نقل منتظمة واآخر تتذبذب فيه حركة 
هذه الو�شائل. وهناك ع�شرات امل�شببات 

التي توؤدى اإىل تغري تكلفة نقل الأ�شخا�ض 
والب�شائع.

قاعدة �لعامة
اأن ات�شاع حجم و�شيلة النقل وزيادة 

ا�شتيعابها للحمولة املنقولة تعمل على 
تخفي�ض اأ�شعار النقل للحمولت املنقولة. 
واإىل جانب تكلفة النقل التي توؤثر يف منو 
�شكل اأو اأ�شكال منط التجارة الداخلية اأو 

الدولية. فان هناك عوامل اأخرى غري اأجور 
النقل تتحكم اأو ت�شاعد على اختيار ال�شلع 

لو�شائل نقل معينه )و�شائل النقل اخلا�شة 
ب�شلعة معينة( وبعبارة اأخرى فان تكلفة 
النقل لي�شت كل �شيء يف عمليات النقل.

�لتـاأمني
يعترب التاأمني واحدًا من العنا�شر التي تلعب 

دورا هاما يف رفع اأو خف�ض تكلفة النقل، 
ذلك اأن كل ال�شلع املنقولة مبا يف ذلك و�شيلة 

النقل ذاتها موؤمن عليها من قبل �شركات 
التامني املختلفة، حملية كانت اأو عاملية. 
وبذلك يلعب التامني دورا مناف�شا بني 

�شركات وو�شائل النقل املختلفة ومن املعروف 
اأن اأجور النقل ترتفع كلما كانت م�شافة النقل 

طويلة لكن املالحظ اأن هذه الأجور ل ترتفع 
اإىل مال نهاية بل جند ن�شبة تزايد الأجور 

تاأخذ يف النخفا�ض  بعد م�شافة معية.
وحت�شب لكل و�شيله نقل يف كل بيئة 

جغرافية واقت�شادية وح�شارية ح�شابًا 
خا�شًا، اأي اأن منحنى الأجور اخلا�شة بالنقل 

ياأخذ بالنخفا�ض تدريجيًا ول يزيد زيادة 
م�شطردة كلما طالت م�شافات النقل ولو 

كان الأمر غري ذلك ل�شكلت اأجور النقل عبئا 
على التجارة ل تتحمله ال�شلع التي ت�شوق اإىل 

اأماكن بعيده عن مراكز اإنتاجها. 
كما يعترب اإمكانية التحكم يف اأ�شعار النقل 
بحيث ل ت�شكل اإ�شافة خطرية ل�شعر ال�شلعة، 

بحيث ي�شبح النقل اأداة هامة من اأدوات 
تخطيط الإنتاج ال�شلعي وتوجيه حركته نحو 

ال�شوق.
ومن اأهم طرق التحكم يف اأجور النقل هو 

تخطيط النقل يف كل منطقة بحيث ي�شبح 
مرتبطا بو�شيلة نقل معينة اأو اإن�شاء و�شائل 

خا�شة ب�شلع معينة مما يودى اإىل خف�ض 
تكلفة النقل كثريًا.

فال�شحن يف الطائرات اأو ال�شيارات 
املخ�ش�شة لركوب النا�ض اأعلى اأجورا من 

ال�شحن يف طائرات خم�ش�شة ل�شحن 
الب�شائع وذلك برغم ما يتكلفه بناء الو�شائل 

اخلا�شة يف النقل من راأ�ض مال تاأ�شي�شي 
لكن العائد القت�شادي يف النهاية اكرب من 

n .النقل امل�شرتك
ات�شاع حجم و�شيلة النقل وزيادة ا�شتيعابها للحمولة املنقولة 

تعمل على تخفي�ض اأ�شعار النقل للحمولت املنقولة.

من أهم طرق التحكم 
يف أجور النقل هو 

تخطيط النقل يف كل 
منطقة بحيث يصبح 

مرتبطا بوسيلة 
نقل معينة أو إنشاء 
وسائل خاصة بسلع 
معينة مما يؤدى إىل 
خفض تكلفة النقل 

كثريًا



 يغطي الأمن العام مبفهومه ال�شامل كل جوانب احلياه األمن السياحي
الإن�شانيه وم�شطلح الأمن من امل�شطلحات التي ي�شيع تكرارها 
وا�شتخدامها يف الوقت احلا�شر فهناك الأمن ال�شيا�شي والأمن 
القومي والأمن الع�شكري والأمن الإجتماعي والأمن الإقت�شادي 
والأمن املائي والأمن الغذائي والأمن ال�شياحي... وهي منظومة 

متكامله يوؤثر بع�شها يف بع�ض. 
واإذا اطلعنا على مفهوم الأمن ال�شياحي جند اأنه جمموعة 

اأن�شطه واإ�شهامات خمتلفه ت�شتهدف تاأمني م�شارال�شياحة 
وازدهارها يف مناخ ي�شوده الطمئنان وال�شكينة. 

فمن الأمور الظاهرة التي توؤثر على ال�شياحة يف اأي بلد هي 
وجود مر�ض ما اأو وباء اأو فريو�ض قابل لالنت�شار مثل جنون 
البقر اأو اأمرا�ض الطيور والدجاج وغريها. وكذلك انعدام 

الأمن واخلوف من العمليات الإرهابية يوؤدي اإىل �شل احلالة 
القت�شادية للكثري من املوؤ�ش�شات التي تقوم على ال�شياحة. ولذا 

نرى اأن نعمتا ال�شحة والأمان تعترب نعمتان جمهولتان فاملثل 
العربي يقول )ال�شحه تاج على روؤو�ض الأ�شحاء( فاأما ال�شحة 

اأمرها وا�شح وحم�شو�ض، واأما الأمان فهو نعمة قد تخفى على 
الكثريين وحتتاج اإىل راأي �شديد لإدراك قيمتها. 3

مسؤولية الدولة واملؤسسات واملنظمات والشعوب

د. صبري حسن ياسين
عميد املعهد الوطني للفندقة وال�شياحة - �شنعاء 
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جاء يف حمكم الكتاب العزيز اأن النبي 
اإبراهيم عليه ال�شالم ملا خرج بزوجته هاجر 

وابنه اإ�شماعيل اإىل البلد احلرام )مكه 
املكرمة( دعا ربه فقال )رب اجعل هذا 

البلد اآمنًا( فا�شتجاب اهلل تعاىل دعوته، 
ومّن عليها باأعظم نعمه وهي الأمن. وقال 
تعاىل خماطبًا قري�ض )فليعبدوا رب هذا 

البيت الذي اأطعمهم من جوع واآمنهم 
من خوف( وقد و�شف اهلل تعاىل املخلني 

بالأمن باأنهم املف�شدون يف الأر�ض وفر�ض 
عليهم اأ�شد العقوبة. والكثري من الآيات 

الكرمية واأحاديث الر�شول الكرمي �شلى اهلل 
عليه و�شلم اأكدت على مو�شوع اأمن واأمان 

النا�ض، فامل�شتاأمنون من غري امل�شلمون هم 
الأجانب املقيمون يف ديار امل�شلمني اإقامة 

موؤقته كاملوظفني وال�شياح الأجانب فالإ�شالم 
ياأمر باحرتامهم وتاأمينهم وتاأمني حقوقهم 

وحرياتهم واإعطاءهم حق احلياة.
اإن اأعمال الإختطاف والقتل لل�شياح 
والأجانب با�شم الإ�شالم جرمية واأحد 

الكبائر، وهي اأعمال حمرمة ليكون الق�شد 
منها خرق الأمان بالعتداءعلى املوؤمنني 

الذين ُمنحوا تاأ�شرية اأمان من ويل الأمر، 
واإن اإنتهاك ذلك الأمان خمالفه للدين 

الإ�شالمي احلنيف. قال تعاىل يف حمكم 
كتابه )اأنه من قتل نف�شًا بغري نف�ض اأو ف�شاد 

يف الأر�ض فكاأمنا قتل النا�ض جميعًا(. 
اإذًا ل �شياحة بدون اأمان وملا اأدركت 
كافة حكومات العامل باأهمية ال�شياحة 

لقت�شادياتها ودورها يف تبادل املعرفة 
والثقافة بني ال�شعوب والرتاث احل�شاري 

لها، حاولت ال�شتفاذه من ثرواتها ومقوماتها 
ال�شياحية املتنوعة وهي تقوم بت�شويق ذلك 

للعامل. ولتزدهر ال�شياحة بدون ال�شعور 

بالأمان من كل جوانبه. ولي�ض فقط انعدام 
الأمن لأ�شباب �شيا�شية اأو تخريبية. ويعترب 

الأمان اأمرًا رئي�شًا ومادة اأولية مهمة 
ل�شناعة ال�شياحة وتفوق اأهميته اأي �شناعات 

اأخرى لأن ال�شياحة ل تنتع�ض يف بلد تنعدم 
فيه مقومات الأمن. وال�شوؤال هنا هل حالة 

الفو�شى وعدم الأمان هي التي توؤدي اإىل 
ازدياد قطاع املخلني بالأمن. اأم اأن انعدام 

الأمن �شببه وجود املخلني به؟
وطبعًا يندرج حتت هذا البند اجلرائم 

الفردية واملنظمة وحتى �شلوكيات بع�ض الأفراد 
يف كثري من الأحيان عندما تكون مت�شنجة 

واإ�شتفزازية وتفتقد اإىل �شبط النف�ض. فهناك 
دول تتمتع �شعوبها باحلرية و الدميقراطية 
وال�شمانات الجتماعية، ولكن توجد فيها 

ظواهر ال�شلب وال�شرقات والعتداءات والغ�ض 
والغنب وغريها من اآفات الع�شر.

نعم هناك الكثري من م�شببات فقدان الأمن 
والأمان، ول ميكن حل هذه امل�شاكل باأ�شباب 

مادية، ولو حاولت اأية دوله تركيز طاقاتها 
املادية والب�شرية من تكنولوجيا وحرا�شة 

وخمربين وو�شعت مع كل فرد اأوجمموعة 

�شياحية حرا�شًا.. ملا متكنت من �شمان الراحة 
النف�شية والطماأنينة ل�شواحها وزوارها.

اإن معاجلة اأمرا�ض اخللل التي تفتك 
بالأمن ال�شياحي لتعالج بالعمليات اأو الأدوية 

والإ�شعافات بل بالوقايه منها. األي�ض الوقاية 
خريًا من العالج؟ فكيف تقي الدول اأو ال�شعوب 

نف�شها من انعدام الأمن ال�شياحي منه 
ب�شكل خا�ض؟اجلواب ال�شائع هو اإلقاء اللوم 
على احلكومات، ولكن هذا غري �شحيح لأن 

الدولة واحلكومة اإطار فوقي واملهم هوالبنية 
الداخلية.  فهناك دور لل�شعوب ومنظماته 
وموؤ�ش�شاته التي عليها اأن تتكاثف ل�شيانة 
الأمن من داخل املجتمع، ثم تاأتي الدولة 

التي يكون دورها تنظيمي وفوقي وقد برز 
ميل �شديد يف الآونة الأخرية لعقد املوؤمترات 

والندوات ملعاجلة الق�شية الأمنية على ال�شعيد 
الر�شمي، كما اأننا تعودنا يف البالد العربية 

الإ�شالمية ترك الأمور للدولة لتنهج فيها نهجًا 
�شاغطًا ب�شبب عدم توفر و�شائل اأجدى لديها 

وانعدام الروؤية ال�شليمة لواقع امل�شكلة. وقد 
فاقم ذلك من ق�شايا العنف و�شياع الأمن 

بدًل من حل امل�شكلة والق�شية الأمنية اأو�شع 
من جانب العنف واإن كان العنف اأبرز مظاهره 

وحتتاج اإىل حلول جذرية وروؤية اأعمق.
اإن على الدولة �شن القوانني والأنظمة 

لرفع م�شتوى �شعبها معي�شيًا وح�شاريًا ليكون 
موؤهاًل ل�شتقبال الزائرين وال�شياح القادمني 
من مناطق خمتلفة حمليًا اأو اإقليميًا اأوعامليًا 

والتحاور معهم، كما اإن عليها ن�شر الوعي 
ال�شياحي احل�شاري امللتزم مبختلف الو�شائل 

الإعالمية، وعلى كافة امل�شتويات وكذلك 
تكوين ودعم اجلمعيات والحتادات املهنية 

والتعاونية على خمتلف اأنواعها وخا�شة 
تلك التي لها حما�ض بال�شياحة وحتميلها 

م�شوؤلياتها للتعريف بالقوانيني والنظم 
وخا�شة تلك املتعلقة بالأمن ملنت�شبيها. ومن 

واجبات الدولة دعم وتعريف املوؤ�ش�شات 
وال�شركات بواجباتها الأمنية جتاه العاملني 
واملتعاملني معها وكيفية ال�شتعانة باجلهات 

الأمنية عند ال�شرورة ولبد للجهات 
الأمنية التي متثل النظام واملجتمع اأن تكون 

على اأعلى م�شتوى من امل�شوؤولية القانونية 
والأخالقية يف اأداء مهام ن�شر املحافظة على 

الأمن لدى كافة طبقات ال�شعب وموؤ�ش�شاته.
كلما عم البلد الأمان والنظام كلما 

ازدهرت ال�شياحة وارتقت ال�شعوب واأتيح لها 
الإلتقاء والتقارب والتفاهم بدل العزلة و�شوء 

الفهم والتنافر والتناحر. وقد قال تعاىل يف 
حمكم كتابه )اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى 

وجعلناكم �شعوبًا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم 
n .)عند اهلل اأتقاكم

هناك دور للشعوب 
ومنظماته ومؤسساته 
التي عليها أن تتكاثف 

لصيانة األمن من 
داخل املجتمع ثم 

يأتي دور الدولة التي 
يكون دورها تنظيمي 

وفوقي
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تقع حمافظة تعز جنوب العا�شمة �شنعاء، وتبعد عنها بحوايل 256 كيلو 
مرتًا، وحتتل املرتبة الأوىل من حيث عدد �شكان اجلمهورية، اإذ ي�شكل �شكانها 

ما ن�شبته 12.16% من �شكان اجلمهورية، وعدد مديرياتها 23 مديرية. 
وحتتوي املحافظة على العديد من ال�شال�شل واملرتفعات اجلبلية يرتاوح 

3200 مرت عن م�شتوى �شطح البحر.  - ارتفاعها  بني 1000 
تعز قيمة �شياحية ل ي�شتهان بها.. اإذ متتلك العديد من املقومات 

ال�شياحية ، واخل�شو�شيات واملغريات التي اأهلتها لأن حتتل مكانة متميزة بني 
املحافظات.. اآثار عريقة، جبال �شاخمة، مناظر طبيعية خالبة، مناخ لطيف 

معتدل،وديان ن�شرة، �شهول خ�شراء، وتنوع بيئي – نباتيًا وحيوانيًا ، و�شواطئ 
�شاحرة..

فالعدد الكبري من الآثار التاريخية ذات الطابع العمراين املتميز، قالعًا 
وح�شونًا ومباين اأثرية: منها جامع اجلند التاريخي، واملدار�ض الأثرية 

كاملظفرية والأ�شرفية واملعتبية، قلعة القاهرة، ح�شن العرو�ض، جبل �شرب، 
ح�شن الدملوؤة يف ال�شلو، دار العر�شي، ق�شر �شالة، قلعة القحيم يف �شرعب 
الرونة، ح�شن اجلاهلي يف ال�شمايتني، قلعة املوؤميرة يف مقبنة وغريها ،  توفر 

�شياحة تاريخية من الدرجة الأوىل.. 
ولتعز خ�شو�شية ثقافية تقليدية يج�شدها موروثها املتنوع من الفنون 
ال�شعبية التي يتخذها املواطنون و�شائل معربة عن حياتهم ومعي�شتهم، 

اأحزانهم واأفراحهم، اأحالمهم وطموحاتهم.. حيث يتنوع موروثها الفلكلوري 
والفني بتنوع وتعدد املناطق واملديريات، ولكل مديرية طابعها اخلا�ض بها من 

رق�شات واأغاٍن واألعاب واأزياء �شعبية.. 3

يوم في تعز

كمال فراص
مدير عام وكالة ميني درمي ال�شياحية
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08:00 �شباحًا
جامع �لأ�سرفية

نبداأ يوما يف تعز بزيارة املدر�شة الأ�شرفية يف الطرف اجلنوبي الغربي من املدينة القدمية يف حي يحمل 
ا�شمها )حي الأ�شرفية(.. تن�شب املدر�شة اإىل امللك الأ�شرف اإ�شماعيل بن العبا�ض؛ من اآخر ملوك بني 

ر�شول ذوى ال�شاأن، خلف والده الأف�شل عبا�ض، ازدهر حكمه بالتاأليف والرتجمة، ا�شتقر بتعز وبنى بها 
مدر�شة الأ�شرفية وفيها توفى 803هـ - 1400م. وتعترب مدر�شة الأ�شرفية من مفاخر العمارة اليمنية يف 

الع�شر الإ�شالمي عامًة ، وع�شر الدولة الر�شولية خا�شة.. فهي من�شاأة دينية كبرية متعددة الأغرا�ض 
التعليمية والدينية جمعت بني وظيفة امل�شجد واملدر�شة واخلانقاة واملعالمة والأ�شرحة وغريها.  

وهي تبدو اليوم مبئذنتيها العاليتني كُدّرة لالآثار الإ�شالمية يف مدينة تعز.. وقد حر�ض الر�شوليون عند 
بناء من�شاآتهم على اجلمع بني غر�شي العلم والعبادة ، فهي ت�شم: )بيت ال�شالة، امل�شجد، املحراب، قاعتا 

الدرا�شة ال�شرقية والغربية، اخلانقاة، الدهاليز، املئذنتني، املطاهري، �شاحة الدفن، والفناء املك�شوف يف 
الطابق الأ�شفل، وي�شغل �شاحة الدفن ثالثة اأ�شرحة، منها �شريح امللك الأ�شرف الثاين اإ�شماعيل(..

1

09:00 �شباحًا
قلعة �لقاهرة

ترجع عمارة هذه القلعة اإىل عهد الدولة ال�شليحية 436هـ - 532هـ .. بناها ال�شلطان 
عبداهلل بن حممد ال�شليحي - موؤ�ش�ض الدولة ال�شليحية، وتتكون القلعة من الطريق املوؤدي 

اإىل بوابتها الرئي�شية بالإ�شافة اإىل �شور القلعة..
ويوجد بداخل ال�شور عدد من املباين التي كانت عبارة عن ق�شور وملحقاتها، �شكنها 

ال�شليحيون ثم الر�شوليون ف�شارت مقرًا للملك املظفر يو�شف بن عمر بن علي ر�شول.. ومن 
خالل الدرا�شات مت اكت�شاف العديد من اللقى الأثرية التي توؤكد باأن قلعة القاهرة تعود اإىل 

ع�شور ما قبل الإ�شالم، وكذا العالقات التاريخية مع ال�شني يف العهد الر�شويل والتي دل عليها 
فخار قدمي، واكت�شافات اأخرى كثرية من زخارف وف�شيف�شاء و�شرياميك ت�شكل جميعها اأطباقًا 

جنمية رمبا تعود للعهد الأيوبي، مع قطع زجاجية �شغرية غريبة ومزخرفة بالذهب..
ظلت القلعة مقرًا للجي�ض الأيوبي حتى انتهى ع�شر الدولة الأيوبية عام 628هـ. وعا�شت 

قلعة القاهرة زاهية بروعة فنها املكاين، وتاهت على الذرى بح�شنها احل�شني وامتداد 
�شلطانها ال�شيا�شي عرب الع�شور، فمثلت الأمان، والرعب، والن�شر، وال�شيطرة، وكانت بحق 

القاهرة.  اأحدثت مرحلة الرتميم الأخرية قفزة ح�شارية لقلعة كادت اأن توؤول خرابًا.

2
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10:00 �شباحًا
�ملتحف �لوطني

نتوجه اإىل املتحف الوطني لالآثار والعادات التقليدية والرتاث ال�شعبي، 
والذي كان يف املا�شي �شكنًا لالإمام اأحمد بن حميد الدين. حيث جتد يف 
هذا املتحف كل �شيء كان يرتبط بالإمام من مالب�ض وعطور واأثاث وكاأنه 

مات بالأم�ض. بالإ�شافة اإىل ال�شور القدمية والتاريخية.

01:00 م�شاءًا3
فرتة �لغد�ء

يف املطاعم ال�شعبية )ل �شيما مطعم ال�شيباين( جتد اأ�شالة النكهة التعزية التي تنبعث 
منها روائح الأكالت ال�شعبية مع اأرغفة الر�شو�ض والرطب املميزة ووجبة ال�شيادية، 

واجلنب البلدي امل�شهور الذي �شار �شديق الزائرين وال�شائحني، كما حتتوي تعز على 
العديد من املطاعم التي تقدم اطباق خمتلفة من الأكالت ال�شرقية والغربية.

5

02:15 م�شاءًا
جبل �سرب

هو جبل هرمي جراتيني من الع�شر الثالثي يقع جنوب مدينة تعز وهو ثاين اأعلى 
اجلبال ارتفاعا  يف اليمن، اإذ يبلغ ارتفاعه نحو 3200 مرت ويرتفع عن مدينة تعز 
بحوايل 1500 مرت ويدخل جبل �شرب �شمن مناطق املرتفعات الو�شطى واجلنوبية 

وي�شكل معلمًا ت�شاري�شيًا هامًا وي�شرف على املناطق اجلنوبية من اأعلى قمة فيه والتي 
بني فيها ح�شن العرو�ض وتكرث يف جبل �شرب العيون والينابيع وهو �شديد اخل�شوبة 

ويجود باأ�شناف الثمار.

6 11:00 �شباحًا
م�سجد �جلند

يعترب من اجلوامع وامل�شاجد الأكرث قدمًا، والتي �شيدت يف اليمن يف 
�شدر الإ�شالم، بناه معاذ بن جبل الأن�شاري حني بعثه ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم اإىل اليمن ليعلم اأهلها اأمور واأحكام الدين ويق�شي بينهم 
فيما اختلف وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية �شنة 6هـ، وقيل يف ال�شنة 

التا�شعة للهجرة، كانت قدميًا مدينة اليمن الأوىل بعد �شنعاء واأحد 
اأ�شواق العرب امل�شهورة يف اجلاهلية والإ�شالم، وت�شري امل�شادر اإىل 

اأن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم جعل اليمن ثالثة خماليف؛ خمالف 
اجلند، وخمالف �شنعاء، وخمالف ح�شرموت.

4

05:15 م�شاءًا
�ملدينة �لقدمية)�لأ�سو�ق(

اآخر حمطاتنا يف هذا اليوم هي املدينة القدمية التي يرجع ال�شبق احلقيقي يف بنائها 
اإىل الأيوبيني يف عهد ال�شلطان توران �شاه عام 1173م، ثم اأخيه �شيف الإ�شالم 
طغتكني- الذي اهتم كثريًا بتطوير بناء املدينة ف�شيد الق�شور و�شجع على تو�شع 

البنيان واأقام الب�شاتني.. وبعد انتقال احلكم من الأيوبيني اإىل بني ر�شول عام 1229م 
واإعالن امللك املظفر مدينة تعز عا�شمة ململكته �شهدت تو�شعات كثرية وازدهارًا يف 

خمتلف جوانب احلياة و�شهدت املدينة عرب الع�شور كثريًا من الأحداث التاريخية..  
حيث يرتبط تاريخ بناء ال�شور اإىل فرتة حكم الدولة الر�شولية، وكان يرتفع حوايل 

4 اأمتار حتيط به اأبراج وثمانية اأبواب.. و�شوف تقت�شر زيارتنا على كال من الباب 
الكبري الذي يعد املدخل الرئي�شي ملدينة تعز القدمية، وكذلك ال�شوق القدمي للمدينة 

باأق�شامه الثالثة )�شوق ال�شنيني، �شوق البز، �شوق اخلبز(.. واأخريًا باب مو�شى الذي 
مت بناوؤه مع بناء ال�شور.. وكان عبارة عن منفذ �شغري وا�شتمر احلال على ما كان عليه 

حتى ولية حممود با�شا عام )968-972هـ( الذي اأمر بتو�شعته اإىل ما هو عليه حاليًا، 
n .و�شيد يف اأعلى الباب نوبات حرا�شة

7
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مل جتد حكومة جزر املالديف موقعا اأف�شل من اأعماق البحر حتى تلفت اأنظار العامل 
اإليها وتوجه لهم "ر�شالة من حتت املاء" مفادها اأنهم خائفون من زوال دولتهم اإذا 

ا�شتمرت حرارة الأر�ض يف الرتفاع. وعقدت احلكومة اجتماعا وزاريا حتت املاء 
بغر�ض اإبراز اخلطر الذي يحيط بهذا الأرخبيل الذي يوجد يف املحيط الهندي جراء 

ارتفاع حرارة الأر�ض.
ووقع الرئي�ض حممد ن�شيد وحكومته على وثيقة تطالب بخف�ض انبعاث غاز ثاين 
اأوك�شيد الكربون. واأم�شى الوزراء ن�شف �شاعة حتت املاء، م�شتخدمني احلركات 

اليدوية و�شبورات بي�شاء مقاومة للبلل من اأجل التوا�شل.
اختارت حكومة جزر املالديف اأعماق البحر موقعا للفت اأنظار العامل ولتوجيه 

من  عدد  اختفاء  من  حتذرهم  الأخرى  العامل  حكومات  املاء" اإىل  حتت  من  "ر�شالة 
البلدان واملدن اإذا ا�شتمرت حرارة الأر�ض يف الرتفاع. 

وتتكون املالديف الواقعة يف املحيط الهندي من اأكرث من األف جزيرة و�شعب 
مرجانية، وتتميز ب�شواطئها الرملية البي�شاء التي جتذب ال�شياح، وتدر عليها 

n .مليارات الدولرات �شنويًا

حك�مة املالديف تبعث للعامل "ر�شالة من حتت املاء"

روب فيف رئي�س للخط�ط اجل�ية 
الني�زلندية حمال للحقائب

نا�سا تخطط لبناء م�سعد ف�سائي
ك�شفت وكالة الف�شاء الأمريكية "نا�شا" العمل على ت�شميم 

و تطوير م�شعد خم�ش�ض لنقل الركاب من الأر�ض ملحطات 
ومركبات الف�شاء مما ميكن الب�شر من الو�شول للف�شاء 

ب�شورة اأ�شرع واأرخ�ض واأكرث اأمنًا من و�شائل النقل احلالية 
املتمثلة يف ال�شواريخ. 

و تعتمد الفكرة على فر�شية اإمكانية تثبيت الأقمار 
ال�شناعية اأو املحطات الف�شائية يف الف�شاء عند نقطة 

معينة، مما ميكن من مد اأ�شالك ل�شطح الأر�ض، تثبت تلك 
يف مكانها بالعتماد على قانون "الق�شور الذاتي" الفيزيائي. 

و تتناف�ض ثالث م�شاريع للفوز بعر�ض نا�شا القا�شي مبنح 
مليوين دولر لأي فريق علمي قادر على بناء منوذج مل�شعد 

ي�شتطيع حمل اأوزان كبرية لرتفاع كيلومرت. و اأعلن املهند�ض 
ديفيد �شميرث من مركز جورج مار�شال لالأبحاث التابع لوكالة 

الف�شاء الأمريكية "نا�شا" عن عقبتني تعرت�ض امل�شروع وهي 
عدم  وجود مادة معروفة قوية لدرجة تتيح ا�شتخدامها يف 

بناء اأ�شالك تتحمل الأوزان الثقيلة من الأر�ض للف�شاء، 
اإ�شافة للكلفة الباهظة للنظام، والتي قد ت�شل حلوايل  20 

مليار دولر.

3 ليال بتكلفة 4.4 مليون دولر
ت�شعى �شركة اإىل افتتاح اأول فندق يف الف�شاء وت�شري الآن نحو 
هدف قبول اأول �شيوفها يف 2012م، بالرغم من اأن منتقدين 

ي�شككون يف ال�شتثمار والإطار الزمني للم�شروع الذي يتكلف 
مليارات الدولرات. 

ويقول مهند�شو �شركة »غالتيك �شويت �شبي�ض ريزورت« 
ومقرها بر�شلونة اأن تكلفة الإقامة ملدة ثالث ليال يف الفندق 
تبلغ ثالثة ماليني يورو )4.4 مليون دولر( ويت�شمن ال�شعر 

دورة تدريبية ملدة ثمانية اأ�شابيع على جزيرة ا�شتوائية. 
و�شريى ال�شيوف لدى اإقامتهم �شروق ال�شم�ض 15 مرة يوميا 

و�شي�شافرون حول العامل كل 80 دقيقة. و�شريتدون زيا من 
الفيلكرو كي ميكنهم الزحف حول حجراتهم ال�شغرية بل�شق 

اأنف�شهم على اجلدران مثل الرجل العنكبوت. 
وقال خافيري كالرامونت، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 

»جالتيك �شويت ليمتد« لتلفزيون »رويرتز« »من الطبيعي جدا 
اأن نعتقد اأن اأطفالنا رمبا يف غ�شون 15 عاما ميكنهم ق�شاء 

n .»عطلة نهاية الأ�شبوع يف الف�شاء

مكتب روب فيف دائمًا مفتوح ل�شتقبال اجلميع، كان 
ذلك يف مكتبه كرئي�ض للخطوط اجلوية النيوزلندية الذي 

ي�شغلها حاليًا اأو يف وظائفه ال�شابقة.
يتمتع روب فيف بدمث الأخالق وي�شارك جميع زمالئه 

يف العمل يف خمتلف التخ�ش�شات، ويق�شي مع طاقمه 
الإداري على الأقل يومًا واحدًا من كل �شهر يف عدد من 

الأعمال ويف الوظائف املختلفة لل�شركة.
يقول روب: )اأنا اأعمل يف اأوقات عديدة كم�شيف يف 

الطائرة، ومنظف حمامات، وحّمال حقائب للم�شافرين، 
وكمناوب يف الفرتات امل�شائية حتى الفجر يف وظائف 

عديدة، كمهند�ض حتت التدريب، اأو حتت الطلب لتغطية 
اأي فراغ اأو حالة ت�شتدعي احل�شور اإىل ال�شركة اأو اخلروج 

مع طاقم الت�شويق كمتدرب(.
يجمع الكابنت روب قدرات نادرة، فهو ل يرتك جماًل 

يف موؤ�ش�شته اإل واأخذ تدريبًا فيه ويدير باقتدار اأعماله 
ولقاءاته وات�شالته مع الهيئات احلكومية العليا والهيئات 

وال�شركات اخلا�شة ومع موظفي ال�شركة بروح مفعمة 
n .بالأمل واحليوية

�شباق يف �شياحة الف�شاء

حم����������������������ط����������������������ات
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اأكد ديفيد موري�شون، اأخ�شائي علوم الف�شاء لدى وكالة الف�شاء 
الأمريكية "نا�شا"، اأن ما تتناقله ال�شائعات حول توقع حلول نهاية 

العامل يف 21 دي�شمرب 2012 "جمرد خدعة كبرية"، نافيًا وجود كوكب 
غام�ض على و�شك ال�شطدام بالأر�ض يف ذلك التاريخ.

وبح�شب موري�شون فاإن نا�شا ل تتوقع حدوث �شيء يف ذلك التاريخ، 
وا�شفًا ال�شائعات التي تتناقلها املواقع الإلكرتونية وتن�شبها اإىل اأبحاث 

ت�شتند اإىل ح�شارة "املايا" القدمية يف اأمريكا الو�شطى، باأنها "خدعة 
كبرية." وحول اإمكانية ا�شطدام كوكب غام�ض ي�شميه البع�ض 

كوكب  يوجد  "ل  الأمريكي:  العامل  قال  الأر�ض،  "نيربو" بكوكب 
يدعى نيربو.. هو غري موجود." يذكر اأن الكثريين يعتقدون اأن نهاية 
العامل �شتحل يف ذلك التاريخ، وقد تعززت املخاوف مع ظهور الفيلم 

واملواقع  الكتب،  من  الكثري  تناقلته  اأمر  وهو  اجلديد "2012"، 
الإلكرتونية التي ت�شع على �شفحاتها �شاعات توقيت تنازيل ليوم 

21 دي�شمرب 2012.
يذكر اأن يوم 21 دي�شمرب 2012 يتوافق مع يوم انقالب ال�شم�ض 

يف ال�شتاء، كما اأن هذا اليوم �شي�شهد توازي ال�شم�ض مع جمرة 
التبانة." "درب 

وفندت "نا�شا" على �شفحة اإلكرتونية خا�شة على موقعها 
مزاعم حدوث انقالب يف قطبية الأر�ض ومراكز جاذبيتها، قائلة 

n .اإن هذه الظاهرة تقع كل 400 األف �شنة تقريبًا

طائرة جت�ش�س تطري  خم�س  �شن�ات مت�ا�شلة
وكالة الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ت�شتعد حاليا لعر�ض طائرة جت�ش�ض جديدة بدون طيار 
تطري دون توقف اأو حتى احلاجة للتزود بالوقود يف اجلو ملدة خم�ض �شنوات كاملة  الطائرة التي اأطلق 
عليها ا�شم فولت�شر Volture  حمولتها تتجاوز 500  كيلو جرام وحتلق على ارتفاع ي�شل اإىل  30  األف 

كيلومرت . 
فولت�شر تتاألف من 3  طائرات تتحد مع بع�شها البع�ض يف اجلو لتكون طائرة عمالقة ت�شل امل�شافة 

بني جناحيها اإىل  160  مرتا اأي �شعف امل�شافة بني جناحي طائرة اليربا�ض A380  التي تعد اأكرب 
طائرة جتارية �شنعت حتى اليوم  وكالة الأبحاث توؤكد اأنه ميكن ا�شتخدام الطائرة لإ�شالح اأعطال 

n . شبكات الت�شال يف املناطق التي تتعر�ض لكوارث بيئية�

نا�شا تنفي نهاية العامل يف 21 دي�شمرب 2012

حذرت درا�شة اأمريكية من اأن ظاهرة التغري املناخي تهدد بانقرا�ض بع�ض اأنواع القردة يف العامل.  
وجاء يف الدرا�شة التي اأعدها باحثان يف جامعة بن�شلفانيا الأمريكية ون�شرها موقع �شاين�ض ديلي 

اأن الظاهرة اأدت اإىل نق�ض اأعداد اأربعة اأنواع من القردة يف العقود الأربعة املا�شية.
 وركز الباحثان اأريك بو�شت وورو�شينا وايدرهولت على كيفية تاأثري الطق�ض مبا�شرة وب�شكل 

غري مبا�شر على منو النباتات واحليوانات يف املناطق ال�شتوائية خا�شة بع�ض اأنواع القردة كبرية 
احلجم يف اأمريكا اجلنوبية املعر�شة اأكرث من غريها خلطر النقرا�ض.

 وقالت وايدرهولت اإن ثلث اأجنا�ض القردة مهددة بالنقرا�ض، ولذا من ال�شروري فهم الطريقة 
التي توؤثر بها هذه التغريات املناخية على هذه احليوانات.

 ومن املعروف اأن جميع اأنواع القردة تعي�ض �شمن جمموعات وتق�شي معظم اأوقاتها على اأغ�شان 
n .الأ�شجار يف الغابات ال�شتوائية وتقتات على الفاكهة والأزهار واأوراق الأ�شجار

الحتبا�س احلراري يهدد القردة
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اأكدت وكالة )نا�شا( الأمريكية للف�شاء اأنها تنوي بناء اأول منزل على �شطح القمر .
واأعلنت )نا�شا( اأنها وافقت على ت�شميم تقدم به مواطن اأرجنتيني لبناء اأول منزل على 
�شطح القمر ، م�شيفًة اأنها تعتزم " اإر�شال بعثة قبل حلول عام 2020 لت�شتقر على �شطح 
القمر ملدة 6 اأ�شهر ؛ وذلك لدرا�شة البيئة والرتبة ". واأو�شحت الوكالة : اأنه " من املقرر 
اأن يتم نقل )املنزل القمري( اإىل الف�شاء ب�شكل يجعله قاباًل للفك والرتكيب .. مبا يتيح 

لرواد الف�شاء ا�شتخدام مكوناته يف العديد من الأغرا�ض " .
ومن جانبه ، اأكد الأرجنتيني / بابلو دي ليون - �شاحب الت�شميم - : اأن " )نا�شا( 
ت�شعى اإىل الو�شول للمريخ .. اإل اأن جتربة القمر - والقريب ن�شبًيا من كوكب الأر�ض - 

n . " قد متثل اختباًرا للربامج التي قد ت�شتخدم يف رحلتها اإىل املريخ

ن�شي طياران من �شركة نورث وي�شت اإيرلينز للطريان الأمريكية 
الهبوط يف مطار مينيبول�ض وا�شتمرا يف الطريان 230 كم اإ�شافية 

يف اأواخر اأكتوبر 2009م قبل اأن يتبينا خطاأهما غري املق�شود. 
وت�شبب هذا اخلطاأ يف اإثارة الهلع و�شط العاملني باملراقبة اجلوية، 

الذين مل ي�شتطيعوا الت�شال بالرحلة من �شان دييغو حوايل 
�شاعة كاملة. و�شدرت اأوامر للطائرات املقاتلة بال�شتعداد خ�شية 
اأن تكون الطائرة قد اخُتطفت. وقال الطياران اأنهما انخرطا يف 
نقا�ض �شيق و�شاخن حول �شيا�شة �شركة الطريان اإىل احلد الذي 
اأن�شاهما متابعة الوقت. وقررت �شركة نورث وي�شت اإيقافهما عن 

n .العمل اإىل حني اإجراء حتقيق

ك�شفت درا�شة علمية حديثة اأن مكة املكرمة تعترب مركزًا للكون، اإذ اإنها تتو�شط اأربع دوائر متّر 
بحدود الياب�شة لقارات العامل ال�شبع، وكذلك املراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد.

واأكد الدكتور يحيى وزيري املدير العام للمجل�ض الإ�شالمي العاملي للدعوة والإغاثة، يف ندوة 
جلمعية البيئة العربية مبدينة الإ�شكندرية، اأن مكة تتو�شط اجلزء الياب�ض من �شطح الكرة 

الأر�شية. وطالبت الدرا�شة با�شتخدام خط الطول اخلا�ض مبكة املكرمة واملدينة املنورة يف 
ح�شاب التوقيت العاملي بدل من خط جرينت�ض، بعدما رف�شت اعتماد النظام املعتاد وخط 

جرينت�ض يف ح�شاب التوقيت العاملي نافية ا�شتناده اإىل اأ�شباب علمية قوية.
واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن مكة املكرمة تتو�شط حدود الياب�شة من خالل القيا�شات الدقيقة التي 

حتدد امل�شافات ال�شحيحة بني مكة املكرمة، ونقاط معينة خمتارة على حدود قارات العاملني 
القدمي اآ�شيا واأفريقيا واأوروبا، واجلديد الأمريكتني واأ�شرتاليا والقارة اجلنوبية املتجمدة.

وتعد مكة هي املوقع الوحيد، الذي ميكن اأن يحقق تلك القيا�شات والنتائج بح�شب الدرا�شة 
نظرًا لحتاللها موقعًا مميزًا ل يناف�شها فيه موقع اأو مدينة اأخرى، ومن هنا و�شفت يف القراآن 

n .الكرمي باأنها اأم القرى

بناء اأول منزل على القمر .. قريبا

طياران اأمريكيان ن�شيا اأن يهبطا

اقرتاح بتعديل الت�قيت العاملي وفقًا ملكة املكرمة

ت�شطر الظروف بع�ض الن�شاء احلوامل اإىل 
ال�شفر عن طريق اجلو، ومن املعلوم اأن 

ال�شغط اجلوي الذي ي�شببه العلو ال�شاهق 
الذي ت�شري فيه الطائرات خالل رحالتها قد 

يوؤدي اأحيانا اإىل ت�شريع الولدة، ولكن، عندما 
تلد امراأة وهي على منت الطائرة، فما هو 

مكان الولدة الذي يكتب يف �شهادة امليالد 
وما هي اجلن�شية التي متنح للمولود؟

فالبع�ض يعتقد اأن املولود ي�شجل مكان 
ولدته ح�شب الأجواء التي كانت تطري فيها 
الطائرة حلظة الولدة، فاإذا كانت الطائرة 

قد دخلت الأجواء الربيطانية مثال ي�شجل 
مكان الولدة )بريطانيا(. فالقوانني 

الدولية تقول غري ذلك، اإذ تعترب مكان ولدة الطفل املولود يف الرحالت اجلوية 
هو البلد الذي تنتمي له الطائرة التي حملت الأم وطفلها.

وبع�ض الدول اأ�شافت بع�ض التفا�شيل، اإذ اعتربت مكان الولدة هو البلد الذي �شيتم هبوط 
الطائرة فيه بعد الولدة بينما اجلن�شية التي متنح للمولود هي جن�شية البلد الذي تنتمي له 

n ..الطائرة. يعني مثال طائره مينية ذاهبة اإىل اأملانيا مكان الولدة اأملانيا واجلن�شية مينية

امل�ل�دون يف الطائرة ! اأين يكتب مقر ولدتهم يف �شهادة امليلد ؟

ديسمبر 622009





7 5:15 pm
The Old City of Taiz
At 05:15 o’ckloc  we will drive back to 
the old city of Taiz we will visit the  two 
entrances – Bab al- Kabeer (the Great 
Gate) and Baba Musa (the Gate of 
Moses). Parts of the wall still connect 
to Sabir Fortress. The walled-in section 
of the town contains a lovely souk that 
specializes in a delicious kind of Taiz 
cheese, dried fish and silver jewellery 
It used to grow a large variety, of fruits 
giving rise to the description of Taiz as 
“Damascus of Yemen”.

07:30 pm 
At 07:30 o’ckloc Back to Hotel for 
overnight. n

6 2:15 pm
Jabal Saber
At 02:15  we will drive almost 3000 m 
up Ja bal Saber, where we will view 
the cascading highland terraces and a 
breathtaking view. It consider Among 
the highest mountains in Yemen with 
an Altitude of 3070 meters. Many 
springs and streams run on its sides 
and the lights of its cliff-hung villages 
are mistaken for stars. An exciting 
road leads from Taiz to the top of the 
mountain. The road is filled with the 
activity of a living mountain ‘female 
vendors of fruits and roses, dressed 
in their traditional gowns that have no 
equal, tread the road with their ware 
in baskets balanced on top of their 
heads.

Shibania Mikbasa Restaurants
At 01:00 o’ckloc we will have a break 
for lunch time, restaurants in Taiz 
contains big traditional and modern 
food, and in this day we recommend 
for lunch Shibania Mikbasa restaurants 
with good local bread cheese souse.

5 01:00 pm

© Yemeni Dreams Co. © Yemeni Dreams Co.
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1 3

4

08:00 am 10:00 am

11:00 am

AlAshrafia Mosque
At 08:00 o’ckloc we will start our day by visiting 
AlAshrafia Mosque which is beautifully decorated in 
watercolors, it is one of the few mosques in Yemen 
that tourists are permitted to enter. Tourist will be able 
to walk around the grounds and see the tombs of al-
Ashrafa, his wife, his father, his sons, and his primary 
security guard as well as take one step into the mosque 
proper to admire the decorative work. 

The tomb markings signify the location of the actual 
graves in rooms below. There are many lovely reliefs 
inside. A secret door was found in 2005 leading to an 
underground room. Supposedly, many of the local 
governmental officials flocked here when the rumors got 
out in the hope of unearthing large treasures that might 
be stored within. But no treasures were found – only the 
tombs. 

The National Museums
At 10:00o’ckloc we will move to the national Museum 
Housed in the last residence of Imam Ahmed, the 
National Museum in Taiz is a fascinating insight into 
to his lifestyle. Everything is left as it was on the night 
he died in 1962. Browse through his huge collection 
of watches and perfumes, which are indications of his 
luxurious lifestyle. The gruesome history of his rule is 
related through many old photos.

al Janad Mosque
At 11:00o’ckloc we depart  to the north east of Taiz 
city. We will make a visit the historical city, al Janad.  
It was the capital for one of the military grouping. 
Before The spread of Islam, it was one of the Arabs 
seasonal markets and witnessed the first mosque in 
Yemen, built by Mu’az Bin Jabal in the 8th year of Hijra 
(630AD) when the prophet ‘peace be upon him’ sent 
him to Yemen and refurbished by Hussein Bin Salamah 
the Minister to Abi Al Jaish Ziad, the last king of Ziad 
dynasty in Tihama. From there we can make a visit to 
the old mosque, the water canals carved inside the 
mountains at the depth of ---- constructed by AlMufaddal 
Bin Abi Barakat one of the ministers of lady (Arwa) 
daughter of Ahmad Al Suleihi 

2 09:30 am
Cairo Castle
At 09:00 o’ckloc we will visit the Cairo Castle on 
the northern slopes of Saber Mountain,. It is very 
outstanding historical landmark in Taiz, The castle was 
erected in the reign of Ottomans who had taken control 
over Yemen from15th century A.D. to1918.

It is  large fortification is currently being renovated 
using river stones and original building techniques. 

TOURISM
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The walled-in section of the town contains a lovely souk that specializes in a delicious 
kind of Taiz cheese, dried fish and silver jewellery It used to grow a large variety, of fruits 
giving rise to the description of Taiz as “Damascus of Yemen”.

TAIZKamal Frass
Yemeni Dreams Tourism Co.
General Manager

TOURISM

A day in

To the south of Sana’a (Taiz city is 256km from Sana’a). Taiz 
has divers’ relief of mountains, plains and Wadis, with a long 
stretch of coast line along the Red Sea and Bab Al Mandab 
strait. Elevations reach 3070m at Al Arous summit of Jabel 

Saber. Many wadis and plains produce fruits such as mango, 
lemon, pomegranate, banana, papaya as well as cereals and 
coffee.  Taiz enjoys a position today as a major economic center. 
Taiz is first mentioned in the late 12th century AD during the reign 
of the Ayyubids – the forces which had first been led by Saladin’s 
brother Turanshah. At that time, the quarterly revenue of the port 
city of Aden was brought to Taiz..Taiz, is one of the biggest and 
most pleasant cities in Yemen, and the medieval capital of Yemen 
under the Rasulid dynasty.8
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The complete story

coming soon
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COMPARISON OF SAFA FINDINGS CAT - III (2006-Srptember 2009)

• CAMA ensures that those rules and 
regulations are in conformity with 
the international standards set forth 
by the Chicago Convention and its 
annexes and related documents. 

STAFFING:
• One of the CAMA objectives is to 
employ highly qualified personnel 
for the Aviation Safety Sector. The 
total number of CAMA aviation 
sector inspectors  are 27.
• Aviation Safety Sector has qualified 
and well experienced Inspectors 
in the Airworthiness (16), Flight 
Operations (7) & Personnel Licensing 
(4), who holds Academic Bachelor & 
Master Degrees.
The Inspectors have undergone 
various training in-house and 
international programs in the field of 
aviation safety.
INSPECTORS’ QUALIFICATION
• Inspector shall hold a minimum 
Bachelor Degree in the Aeronautical 
or Mechanical Engineering and /
or a holder of CPL, ATPL or ATC/
Dispatcher license.
• Hold a Yemeni Basic License with at 
least one Aircraft Type Rating.
• Has excellent aviation knowledge.
• Has enough knowledge  about 
Yemen Civil Aviation Law, Regulation 
& Requirements.
• Has enough knowledge about 
ICAO SARPS.
• Has an experience at least 5 years 
in aviation discipline.
• Able to conduct audits/inspections 
and review the applications for the 
respective areas.
• Able to evaluate, write and present 
Reports.

AVIATION SAFETY SECTOR – 
FUNCTIONS
• Certification of air operators;
• Approval of aircraft maintenance 
organizations;
• Approval of civil aviation training 
schools;
• Aircraft registration, deregistration 
and maintain the civil aircraft 
register;
• Issue/renewal and validation of 
Certificate of Airworthiness;
• Aerodrome certification;
• ATS Units authorization;
• Flying school certifications;
• Issue, renew, and validate 
personnel licenses, authorizations or 
approvals;
• Issuance of simulator approvals;
• Conducting examinations for 
applicants of aircraft maintenance 
and pilot licenses;
• Development of technical guidance 
materials for airworthiness, flight 
operations and personnel licensing 
practices and procedures; and
• Ensures that licensing of 
operational personnel, the 
certification of a/c, air operators 
and approved maintenance 
organizations are carrying out 
their duties in accordance with 
ICAO SARPs through continuous 
surveillance, control and supervision 
of the air carrier’s activities.

RULES & REGULATIONS
• CAMA promulgates all the rules 
and regulations required for 
regulating and managing the civil 
aviation activities in accordance with 
the Civil Aviation Law No.12 (issued 
in 1993).  

AVIATION SAFETY SECTOR - 
SURVEILLANCE 2009
• 10 ASAFA Inspections.
• 16 RAMP Inspection.
• 05 AMO (Locally) : 2 Issuance and 3 
Renewals.
• 08 AMO (Foreign) : 2 Issuance and 6 
Renewals.
• 04 Line Stations Renewal.
• 04 C of A Issuance.
• 17 C of A Renewal.
• 04 Cabin Inspections.
• 07 Simulator Approvals.
• 03 En-route Inspections.
• 02 Flying School Certification.
• 06 Station Facilities.
• 04 Approved Training Organization 
(Renewals).
• 03 Type Rating Training Centers 
(Renewals). 
• Follow-up SAFA Corrective Action 
Plan – Yemenia.

Significant improvement in 
the safety performance of Yemen 
Airways (Yemenia) in the field of 
European Safety Assessment of 
Foreign Aircraft (SAFA). n
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Pursuant to the Civil Aviation Low no. 12 for the year 1993, the General Authority 
shall supervise all the affairs of civil aviation in the Republic and reports to the 
Minister of Transport which shall be cited as Civil Aviation and Meteorology 
Authority and which shall enjoy the status of juridical legal entity.

It is the officially concerned authority that is responsible for regulating, 
managing and developing all the affairs and facilities of civil aviation and 
meteorology and any responsibilities and functions stipulated in the Decree of 
the establishment of the Authority and in the Civil Aviation Law No.12 (issued in 
1993) and any other Laws. CAMA is an autonomous body and it enjoys financial 
independence.

CAMA CApAbIlITIeS And 
The peRfORMAnCe In The 
fIeld Of AvIATIOn SAfeTy
Part of the Presentation to the European Air Safety Committee (10-12/11/2009)

Mr. Mohammed A. Abdulkader
Deputy Chairman

vIewpOInT   
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Auckland Airport is the main gateway to “the land of the long white 
cloud”. 

It is where New Zealand touches the world - welcoming visitors 
and farewelling friends. 

Auckland International Airport Limited (Auckland Airport) was 
formed in 1988, when the New Zealand Government corporatized 
the management of Auckland International Airport. In 1998, the 
Government sold down its shareholding, and AIAL became the 
fifth airport company in the world to be publicly listed. 

A city within a city, Auckland Airport generates billions of dollars 
for the economy, creating thousands of jobs, and helping grow 
New Zealand trade and tourism. 

Over 70 per cent of visitors enter or leave New Zealand via 
Auckland Airport, which handles over 13 million passengers a 
year. More than 30 international airlines serve Auckland Airport, 
Australasia’s second busiest international airport, after Sydney.

As New Zealand’s gateway, Auckland Airport has invested 
in our shared future through the development of capacity and 
services to ensure it will cope with an anticipated 24 million 
passengers a year by 2025, reflecting New Zealand’s growing 
popularity as one of the world’s leading tourism destinations. Part 
of this ongoing development includes a large scale sustainability 
programme known as ‘greening the airport’. n

A large, modern facility that opened as 
recently as 2005 on reclaimed land in the 
adjacent sea, Nagoya Chubu Centrair 
International Airport (NGO) replaced 
Nagoya Airport as the chief international 
facility serving the Chubu region of central 
Japan. The airport is located around 
32 km / 20 miles south-west of central 
Nagoya and serves flights to a long list of 
Japanese cities, as well as to other Asian 
countries, the US and Europe.

Chubu Centrair Airport operates a 
single four-storey terminal, which is well 
laid out and easy to navigate, and is 
currently being extended at the cost of 
almost $20 million, with a second runway 
being added. Nagoya Centrair Airport is 
situated in the Aichi Prefecture and within 
the relatively small city of Tokoname, and 
those passengers destined for the Tsu in 
Mie Prefecture will find fast boats waiting 
nearby.

Airport buses and trains connect Chubu 
Centrair to Nagoya and other destinations 
in the Chubu region, with the latter 
option being the fastest. Hotel shuttles 
are available to all passengers, while 
taxis running to a large number of set 
destinations can be found at Access Plaza 
and offer a good way to reach downtown 
(Sakae), the Port of Nagoya and the 
upmarket neighbourhood of Nishiki. 

Further afield, Chubu Centrair Airport is 
close to the cities of Gifu, Hikone, Kyoto 
and Osaka, all of which are easy to reach.

History and Facilities
A thoroughly modern Japanese airport, 
Chubu Centrair International Airport 
(NGO) opened in the spring of 2005. 
Using the latest in construction methods 
and telecommunications, Nagoya’s 
sparkling new airport was constructed on 
a man-made, D-shaped island within the 
Ise Bay, which was landscaped with the 
natural environment and wildlife in mind. 
Traffic was immediately relocated from the 
already existing Nagoya Airport, which is 
no longer in use.

ATMs, banks and bureaux de change 
are on hand in various locations, being 

operated by the Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, Citi Bank, Shinkin Bank and 
Travelex. Internet kiosks and Wi-Fi access 
are also readily available, along with 
four lounges, operated by Centrair, KAL, 
Sakura and Star-Alliance. Shops, dining 
and relaxation facilities are also plentiful 
at Nagoya Chubu Centrair International 
Airport, including the ‘Yurara’ hair salon, 
and large ‘Miya-no-Yu’ public bath in the 
Sky Town area, offering breathtaking 
views of the aircraft as they arrive and 
depart.

Those with shopping on their mind 
when arriving at Nagoya’s Chubu Centrair 
Airport will find more than 50 different 
stores, such as Ana Festa, the Blue Sky, 
Claires, Lawson, Mahora and the Sony 
Shop. Passengers with time to dine out 
will be able to enjoy Chinese, French, 
Italian, Korean, Japanese and Western-
style cuisine, with the main restaurants 
clustered on the third and fourth floors 
and generally open between 06:00 and 
21:00, or later.

In addition to the onsite business centre 
at Chubu Centrair Airport, the Nagoya 
Tokyu Hotel is located in downtown 
Nagoya and just a 20-minute drive from 
the airport, offering further business and 
conference facilities.

 References
www.airlinequality.com
www.dubaiairport.com
www.airport.kr/eng/airport
www.hongkongairport.com
www.changiairport.com
www.zurich-airport.com
www.schiphol.nl
www.airports-guides.com
www.munich-airport.de
www.klia.com.my
www.aucklandairport.co.nz

Auckland Airport

Nagoya Chubu Centrair International Airport )NGO(
)Nagoya, Japan(
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The main airport in the whole of the Netherlands 
and of great importance in Europe, Amsterdam 
Schiphol Airport (AMS) is just 15 km / 9 miles 
south-west of the centre of Amsterdam. This 
international airport connects with many notable 
European airports in London, Frankfurt and 
Paris, amongst others.

Regularly appearing in Europe’s top five 
airports in terms of overall traffic and number 
of flights, Amsterdam Airport serves almost 
50 million passengers per annum. Many 
intercontinental airlines operate at Schiphol 
Airport, along with numerous budget carriers, 
although some of these bargain airlines 
have moved to other airports in recent years. 
However, Amsterdam remains a cheap and easy 
destination to reach, with plenty of last-minute 
deals and around 100 different airlines currently 
operating at Schiphol Airport.

Buses run regularly every 15 to 20 minutes 
from Schiphol Airport to Amsterdam city centre. 
There is also an airport shuttle service that calls 
at many of the city’s hotels. Taxis are readily 
available from outside the airport’s arrival hall, 
taking about 15 minutes to reach Amsterdam 
city centre, although it can take more than 45 
minutes during the rush hour. It is possible to 

book airport taxis in advance, although there is 
usually a plentiful supply of cabs at the airport.

Trains are available to Amsterdam Centraal 
Station and leave every 15 minutes. Counters 
selling train tickets can be found in the central 
court area of Schiphol Airport’s plaza and this 
is a good place to purchase a ‘stippenkaart’ 
(strip card). Part of the national fare system, 
the stippenkaart can be used throughout the 
Netherlands, on buses, trams, trains and 
subways.

History and Facilities
Schiphol Airport dates back to 1916 and was 
originally used as a local airbase for the military. 
Today, the airport boasts modern conference 
and business facilities, which are located at the 
Schiphol Business Centre and offer a range of 
business services for the corporate traveller, 
such as office hire, conference room hire, 
secretarial services, facsimile, PC and telephone. 
The Skyport Business Centre provides meeting 
rooms and can accommodate more than 20 
people.

Also available at Amsterdam Schiphol Airport 
(AMS) are catering and secretarial services, 
video and teleconferencing, a hotel reservation 
service, and early check-ins. Passengers can 
also use the facilities at the Communications 
Centre, which includes a post office, telephone 
centre, Internet facilities and mini offices. 
Computers, fax machines and mobile telephones 
can be hired from Telecom Rent Centre. 
Executive lounges are provided by the major 
airlines, with some having business facilities.

The on-site airport hotels include Hotel 
Mercure Schiphol Terminal, next to the customs 
area. There are also numerous hotels in the 
Schiphol area, many of which offer a free airport 
shuttle service.

Amsterdam Schiphol Airport )AMS(

KL International Airport

Kuala Lumpur International Airport (KLIA) is 
one of Asia’s major aviation hubs and is a 
destination in itself. It is located at the top of 
the southern corridor of Peninsular Malaysia, 
bordering the states of Selangor and Negeri 
Sembilan. It is situated in the Sepang 
district, approximately 50 km from the capital 
city, Kuala Lumpur.

KLIA is a unique airport because it has 
within its boundaries all that are needed for 
business, entertainment and relaxation. The 
airport is part and parcel of the Multimedia 
Super Corridor (MSC) where placement of 
high technology industries is being actively 
pursued.

KLIA is surrounded by four main cities 
-Kuala Lumpur, Shah Alam, Seremban 
and Malacca. The airport is a catchment 
area and offers exciting opportunities for 
businesses. Every effort has been made 
to create a homely airport with a serene 
environment. 

The Main Terminal Building area was 
designed using the concept of ‘Airport in 
the forest, forest in the airport’, in which it is 
surrounded by green space. This was done 
with the co-operation of the Forest Research 
Institute of Malaysia. An entire section of rain 
forest was transplanted from the jungle and 
placed in the Satellite Building.

For car racing enthusiasts, a Formula 
One racetrack is located near the airport 
and the Malaysian Formula One Grand Prix 
is scheduled in March every year. The track 
also caters for an array of other activities 
throughout the year, including motorcycle 
and rally racing. 

For a lived-in environment, the 80-
room Airside Transit Hotel is located in 
the Satellite Building itself and provides a 
perfect respite for the travel-weary transit 
passengers. In addition, a 441-room 5-star 
hotel, The Pan Pacific Hotel Kuala Lumpur 
International Airport, is only a 5-minute 
walking distance from the airport terminal 
building for well-heeled travellers to unwind 
in style and luxury.

Since its inauguration in year 1998, 
KLIA has won numerous awards from 
international organisations such as Skytrax 
and International Air Transport Association. 
With its continuous effort to provide excellent 
services to passengers, the airport has 
emerged as one of the top five airports in 
the world.

KLIA’s commitment to promote 
environment responsibility for all local and 
foreign travellers was recognised by Green 
Globe, making it the first and only airport 
in the world to receive Green Globe 21 
certificate in year 2004 and onwards.

KLIA was thrice voted as the World’s Best 
Airport (15-25 million passengers per annum) 
in the 2005 AETRA awards, 2006 ACI-ASQ 
awards and 2007 ACI-ASQ awards.  

COveR STORy

december 2009
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Osaka Kansai International Airport )KIX(

Munich Airport International

Located on a man-made, off-shore 
island, Kansai International Airport 
(KIX) is approximately 50 km / 31 miles 
from central Osaka and lies to the far 
south-west. This new airport is close to 
Kishiwada and Izumi Sano, and is the 
second busiest airport in Japan, with 
its single terminal being the largest 
terminal building in the world.

The Osaka Kansai Airport offers 
connections to 72 cities in 32 countries 
with over 50 airlines, and a throughput 
of some 17 million passengers per 
year, roughly a third of which were 
domestic. A newly opened runway 
has increased capacity further, with 
around 600 weekly flights in total to 
predominantly Asian cities.

Kansai International Airport 
is situated just off the Hanwa 
Expressway, giving immediate access 
to Japan’s road system. There are 
good transfer connections to Osaka 
and beyond, with frequent bus and 
train services running to Osaka’s 
districts of Doyama-ch, Kyobash, 
Midosuji, Nanko, Shinsaibashi, Tennoji 
and Umeda. From Osaka it is possible 
to catch trains and buses to most 
other destinations in Japan. There 
are also taxis available at the airport, 
but fares to Osaka and other long-

distance destinations are on the pricey 
side. Nearby and within reach of both 
Osaka and Kansai Airport, the city of 
Kobe lies to the west and is known 
for its busy seaport. Worth noting, 
Kansai ferry services actually link both 
Kobe Airport and Sumoto-ko, on the 
Japanese island of Awaji.

History and Facilities
Due to expansion problems with the 
already established Osaka Itami Airport 
nearby, the city planners discussed 
the need for a new airport and a site 
within easy reach of the city of Kobe 
was chosen in 1987. Within Osaka 
Bay itself, Kansai Airport was built on 
an artificial island measuring around 4 
km / 2.5 miles in length. The amount 

Officially known as the Franz Josef 
Strauss International Airport, being 
named after the Bavarian minister, 
Franz Josef Strauss, the airport is 
generally known to travellers as 
simply Munich International Airport 
(MUC). The facility can be found 
just 27 km / 17 miles north-east 
of central Munich and next to 
Achering, Attaching, Hallbergmoos 
and Schwaig, being easy to 
navigate, with an excellent sign 
system offering both German and 
English titles.

Munich Airport operates its 
original Terminal 1, as well as 
the newer terminal from which a 
vast number of airlines provide 
flights to an equally large number 
of domestic, European and 
international destinations. Total 
annual passenger figures have now 
topped 31 million, which makes 
it Germany’s number two airport 
and one of the busiest in the whole 
of Europe, with more than 30,000 
employees working onsite. In 

recent years, Munich International 
Airport has won a series of 
prestigious awards, being voted 
by Skytrax as the ‘Best Airport in 
Europe’ no less than three times.

Public buses and trains run 
from the airport and into downtown 
Munich and the surrounding 
districts of Altstadt-Lehel, 
Haidhausen, Maxvorstadt and 
Schwabing. Green hotel shuttles 
are often available to those staying 
in reputable establishments, while 
taxis, privately operated transfer 
shuttles and limousines are all 
widely available. Further afield from 
Munich International Airport are 
the towns and cities of Starnberg, 
Freising and Dachau.

History and Facilities
Although Munich International 
Airport did not actually open until 
1992, construction work began 
twelve years before. A site was 
chosen close to Erdling, although 
this caused many problems, not 

least the difficult task of relocating 
the entire village of Franzheim and 
its 500 residents.

Munich Airport was actually 
built to replace the extremely busy 
Munich-Riem Airport, which dated 
back to 1936 and was serving 
upwards of 12 million passengers 
every year. By 2002, a second 
terminal building was completed, 
and soon afterwards, a third 
runway was needed.

Located across the present-day 
terminal buildings you will find 
a number of ATMs and banks, 
operated by Deutsche Post. 
HypoVereinsbank, ReiseBank 
and Sparkrasse. Also onsite at 
Munich International Airport is a 
post office in the public area, a 

hotel finding service, a dentist and 
doctors, Internet access in the 
centrally located Service Centre, a 
Kinderland play area, showers in 
the Main Concourse, a tax refund 
desk, and business facilities at 
the Munich Airport Centre and the 
adjacent Kempinski Airport Hotel.

Shoppers will be delighted to 
find almost 200 outlets around 
Munich Airport, with favourites 
including Duty Free / Travel Value, 
Benetton, Boss Orange, Capri, 
Cartier, E-Edeka, Gateshop, 
Lufthansa WorldShop, Newspoint 
and Schönweitz Optic. For those 
arriving by car there are over 
20,000 spaces in a total of ten 
different car parks, four of which 
are multi-storey.

of landfill required was enormous 
and after three years of construction, 
Kansai Island had been built.

Linked to mainland Honshu by a 
3-km / 2-mile bridge, by 1990, the 
island had started to sink far more 
than expected and so an expensive 
engineering project commenced to 
rectify this problem. Osaka Kansai 
International Airport (KIX) was finally 
opened for business in 1994 and the 
terminal actually stands on columns, 
which can be adjusted if any further 
subsidence of the island occurs. 
Overall, this is one of the most 
expensive airports on the planet, 
costing literally billions of American 
dollars to create.

There is a full array of facilities 
and amenities at Osaka’s Kansai 
International, in line with an 
international airport of this importance. 
These include banks, Japanese Yen 
currency exchange, ATMs, a post 
office, business centre, wireless 
Internet connection, the Sky View 
Observation Hall, and over 110 retail 
outlets selling a wide variety of goods. 
Notable airport shops include Ana 
Festa, the Asian Market, Iris, Kansai 
Duty Free, Koken, Maruzen, Sky Spot 
and Tazaki Perl.

The city of 
Osaka lies within 
southern-central 
Honshu, in the 
Kansai region.
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Zurich Airport )ZRH(

arrivals and departures weekly and 
over 37 million passengers a year. 
That is more than 7 times the size 
of Singapore’s population. With over 
40,000 square meters of commercial 
space, Changi Airport is also 
Singapore’s largest shopping location.

At Changi Airport, we pride 
ourselves in providing excellent 
service and unrivalled capabilities to 
create exceptional journey that deliver 
the world’s best airport experience. 
Every journey through Changi Airport 
connects lives, bringing together 
people, creating opportunities and 
realizing aspirations. Every step of 
every journey is as important to us as 
it is to our customers.

Terminal 1
Since Terminal 1 commenced 
operations on 1 July 1981, it 
underwent a major refurbishment 
which cost S$170 million and was 
completed in 1995. Expansion works 
consisting of the extension of two 
finger piers began in December 1995 

and was completed in December 
1999. This brought the total number 
of aerobridge gates from 19 to 29. 
Terminal 1 has an annual handling 
capacity of 21 million passengers.

Terminal 2
Operations in Terminal 2 commenced 
on 22 November 1990 and the 
terminal was officially opened on 1 
June 1991. In July 1996, two additional 
finger piers costing S$330 million were 
officially opened. These provided an 
additional 22 aerobridges bringing the 
total number of aerobridge gates to 
35. Terminal 2 has been given a face 
lift costing S$240 million. Terminal 2 
has an annual handling capacity of 23 
million passengers.

Terminal 3
Terminal 3 was built at a cost of 
S$1.75 billion and has an annual 
handling capacity of 22 million 
passengers, bringing Changi Airport’s 
total handling capacity (including 
Budget Terminal) to about 70 million 

passengers per annum. Guided by the 
principles of clarity, natural lighting, 
external views and maintainability, 
many unique features like the 
Automated People Mover System 
and skylights that allow natural light 
into the building are incorporated into 
the design. Terminal 3 commenced 
operations on 9 January 2008. 

Budget Terminal
Opened on 26 March 2006, the Budget 
Terminal is designed to cater to the 
budget airline business model. The 25, 
000 sqm building comprises 2 adjacent 
single-storey buildings for departure 
and arrival respectively. Constructed 
at S$45 million, the Budget Terminal 
consists of 10 departure gates, 18 
check in counters, and 3 arrival 
baggage belts. It has one of lowest 
International Passenger Charge 
comprising Passenger Service Charge 
of S$7 and Passenger Security Service 
Charge of S$8. The Budget Terminal 
has an annual handling capacity of 
about 2.7 million passengers.

COveR STORy

december 2009

Just 12 km / 7 miles north of Zurich, 
the financial and business centre of 
Switzerland, Zurich Airport (ZRH) 
is situated next to Bachenbülach, 
Kloten, Opfikon and Rümlang. Due 
to its close proximity to the city itself, 
Zurich Airport is extremely popular with 
business travellers, who arrive all year 
round.

With two terminals handling 
over 20 million passengers a year, 
Zurich Airport is served by around 
100 airlines, with flights to over 150 
different destinations worldwide, 
as well as to major domestic cities. 
This busy air facility boasts around 
12,000 parking spaces and a staff 
of more than 20,000 people, with a 
further 100,000 people earning their 
living from related industries. Zurich 

Airport is known for its punctual flights, 
modern facilities and large wildlife 
reserve, which is located within the 
actual grounds and covers almost 100 
acres / 40 hectares, including areas of 
marshland.

Central Zurich and its main districts 
(Kreise), such as Altstadt, Aussersihl, 
Enge, Leimbach and Niederdorf, can 
be reached by an array of transport 
options from the airport. Buses, 
coaches and shuttles link the city 
and many nearby Swiss towns, while 
the Zurich Airport railway station is 
the quickest choice and links the city 
centre in just ten minutes. Consider 
purchasing a Welcome Ticket, which 
allows unlimited train travel.

History and Facilities
The history of Zurich Airport began is 
1948, when the airfield opened and 
the very first civil planes began to 
use the new runway. However, it was 
not until the summer of 1953 that the 
airport was officially inaugurated and 
commercial services started.

Significant dates include 1972 - 
when lights enabled night flying to 
commence, 1986 - when the new 
control tower was erected, and 1998 
- when Zurich Airport celebrated its 
50th birthday. Two years later, the 
airport is officially relaunched as the 
Flughafen Zurich AG and by 2004, a 
new shopping area was completed, 
along with an Airside Centre with over 

50 different business units.
Zurich Airport offers all of the 

amenities that you would expect of a 
modern international airport. These 
include a huge shopping centre 
with a selection of more than 110 
different shops in the airside and 
landside areas. Popular shops include 
a supermarket, Migros, Steiner’s 
Bakery, a pharmacy, electronics 
shops, bookshops and newsagents. 
There is also a selection of duty-free 
and low tax shops at Zurich Airport, 
complementing the other merchandise 
for sale nearby.

Hungry travellers with find a good 
selection of around 50 restaurants, 
bars and cafés, including the 
traditional English-style Bill Bentley 
Pub, Caffè Spettacolo, Mamma 
Leone’s and the self-service Café 
Veranda on the upper floor of Dock 
E, which affords superb views of the 
planes as the arrive and depart.

Other amenities at Zurich Airport 
include a left luggage desk, medical 
and dental centres, prayer rooms, 
nurseries, Swiss Railways travel 
centre, Internet workstations and even 
‘behind-the-scenes’ guided tours. 
There are ATM machines throughout 
the airport, two banks and a post 
office, while for business travellers, 
the Unique Conference Centre and 
wireless Internet access may be of 
interest.

Zurich is the 
biggest city in 
the whole of 
Switzerland and 
an important 
centre of culture 
and commerce.

Changi Airport 
handles more 
than 4,500 arrivals 
and departures 
weekly and 
over 37 million 
passengers a 
year.
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Hong Kong International Airport )HKIA(
Hong Kong International Airport 
(HKIA) is located less than five 
flying hours from half of the world’s 
population. We are the fourth 
busiest international passenger 
airport and operate the busiest 
international cargo facilities in the 
world.

In 2008, more than 48.6 million 
passengers used the airport, 
and over 3.6 million tonnes of 
air cargo passed through Hong 
Kong. With some 750 aircraft 
movements every day and around 
90 airlines operating from HKIA, 
HKIA links Hong Kong with around 
150 destinations round the world, 
including some 40 cities on the 
Chinese Mainland.

Since we commenced 
operations in July 1998, we have 
made every effort to provide 
passengers with customer-focused 
facilities and services. This 
commitment has earned us the 
world’s best airport recognitions - 
over 25 times by 10 entity.

With the opening of Terminal 
2 in June 2007, HKIA is now a 
two-terminal and two- runway 
facility contributing to the economic 
growth for Hong Kong and the 
Pearl River Delta (PRD) region. 
Today, the 60,000- strong airport 
community serves as the key 
contributor to Hong Kong’s position 
as a leading international and 
regional aviation centre.

Multi-modal Mainland connections
HKIA is a gateway of China. 
To serve growing demand, we 
will continue to strengthen our 
integrated, multi-modal transport 
network with the Mainland, 
especially the PRD.

Some 320 coach trips a day 
link HKIA with 90 PRD cities and 
towns. Passengers looking for 
point-to-point transport services 

can use the cross-boundary 
limousine to get to your PRD 
destinations directly.

The SkyPier cross-boundary 
ferry service connects passengers 
between the PRD and international 
destinations via HKIA, in comfort 
and without going through 
immigration and customs 
formalities in Hong Kong.

Seven PRD ports – Shenzhen 
Shekou and Fuyong, Guangzhou 
Nansha, Dongguan, Zhongshan, 
Zhuhai and Macau – currently 
offer these speedy cross-boundary 
arrangements. Passengers can 
even pre-check their baggage 
and obtain their boarding pass 
at Shekou, Macau, Fuyong 
and Dongguan Humen. A new 
permanent SkyPier facility is under 
construction.

Building a better airport
A HK$50 billion investment, 
HKIA has been one of the largest 
engineering and architectural 
projects in the world. In recent 
years, we invested an average 
of more than HK$2 billion a year 
to expand capacity and enhance 
airport facilities. Newly completed 
facilities included Terminal 2, 10 
new cargo stands, HKIA Tower and 
the Airport World Trade Centre.

Everything we do is focused 
on strengthening Hong Kong’s 
long-term competitiveness. In 
this regard, we have recently 
undertaken a HK$4.5 billion 
programme for Terminal 1 
capacity enhancement and airfield 
improvements such as the building 
of North Satellite Concourse, the 
reconfiguration of the Departures 
Immigration Hall, the addition of 
new taxiways and resurfacing of 
the two runways.

To expand aviation support 
services and air cargo handling 
facilities, the franchise for a new 
air cargo terminal was awarded in 
early 2008 and within a few years, 
additional hangars for aircraft 
maintenance and business jets will 
come into service.

Developments are also 
underway to serve the growing 
stream of multi-modal traffic to 
and from the Chinese Mainland. 
They include expansion of cross-

boundary ferry and coach services 
and the building of a permanent 
SkyPier ferry terminal, which is 
scheduled to open in 2009.

Planning for the future, HKIA 
has been looking at the potential 
development of the Midfield for 
more bridge-served parking stands 
and terminal facilities. We are 
in the course of preparing HKIA 
Master Plan 2030 - a 20-year 
blueprint that charts out the long-
term development of HKIA. We 
are also doing the engineering 
feasibility and environmental 
studies on building a third runway 
at the airport.

With more than 300 
accolades under its belt, 
Changi Airport has come a 
long way since its humble 
beginnings in 1981. Currently 
managed by Changi Airport 
Group, Changi Airport was 
corporatized on 1 July 2009. 
The move was aimed at 
bringing Changi to the next 
level, rewarding loyal Changi 

followers with an even better Changi experience. 
For the past 25 years as part of CAAS, Changi Airport Group has 

established Changi Airport, the world’s sixth busiest international 
airport, as an award winning destination. More than just a model 
of functionality and aestheticism, the Changi Experience is about 
connecting people in ways that will enhance their lives.

In a short span of 7 years since Changi’s opening, Terminal 
One received its first recognition as the world’s best airport 
from Business Traveller (UK) in 1988. Two years later, Terminal 
Two was unveiled to cope with Terminal One’s overwhelming 
success. Constantly integrating itself to the ever-changing aviation 
landscape, Budget Terminal was opened in 2004 providing a no-frill 
Changi experience aimed at passengers of low cost carriers. More 
recently, the state-of-the art Terminal Three opened in 2008.

Serving over 80 international airlines flying to more than 190 
cities in 60 countries, Changi Airport handles more than 4,500 8

Singapore Changi Airport - Enjoy 

in 2008, more 
than 48.6 million 
passengers used 
the airport, and 
over 3.6 million 
tonnes of air cargo 
passed through 
Hong Kong.
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South Korea’s premier air facility, 
Seoul Incheon International Airport 
(ICN) is around 52 km / 32 miles west 
from Seoul city centre and is also 
close to Sindo Island, Gangwa-do and 
Yeongheung-do. Incheon has grown 
to become one of the most important 
airports in the whole of Asia and 
boasts around 18,000 monthly flights, 
almost all of which are international.

A single year in the life of Seoul’s 
Incheon Airport will see some 15 
million passengers passing through 
this facility, using over 70 airlines 
to reach almost 150 worldwide 
destinations. In recent years, the 
airport has received a series of 
prestigious awards for excellence 
and commitment to high standards of 
service.

Incheon Airport offers travellers 
plenty of choice when it comes to 
transport, including ferry services, 
a modern rail network (KTX trains) 
and buses. The airport buses link 
central Seoul and nearby Gimpo 
Airport, along with other destinations 
such as Gaebong Station, Seoul 
National University, Tower Palace 
and Yeongdeungpo Station. Buses 
at Seoul’s Incheon Airport also travel 
further afield, linking the provinces of 
Chungcheong, Gangwon, Gyeonggi 
and Gyeongsang, as well as the 
neighbouring city of Incheon, stopping 
at locations such as the Hyundai 
Shopping Mall and the Munkak 
Stadium.

 History and Facilities
In the 1990s, the already established 
Gimpo International Airport was finding 
it difficult to cope with increasing traffic 
and so the need for a new airport 
arose. In 2001, Incheon International 
Airport was completed, after around 
eight years on construction work.

This state-of-the-art airport 
opened to great acclaim and the 
international traffic from Gimpo 
moved here. Passenger levels have 
already exceeded expectations and 
so therefore, the second phase of 
construction began, sooner than 
originally planned. Seoul Incheon 
International Airport (ICN) was 
designed to accommodate the Airbus 
A380 double-decker passenger plane, 
which will significantly contribute 
further to overall demand.

Facilities at Seoul Incheon 
International Airport are 
comprehensive and offer plenty to 
keep even the weariest of travellers 
occupied. With over 40 different stores 

onsite, shopping is a definite highlight 
and the most popular outlets include 
Duty Free Korea, the AEKYUNG 
Department Store, Family Mart, the 
Shinsege Department Store and the 
Korea Landscape Market.

Those looking for something to eat 
will also find plenty of choice. Noodles 
are a firm favourite at Seoul Incheon 
Airport and the Chang-tuh noodle bar 
is always busy, while other options 
within the main food court area include 
Korean beef dishes at the Byeok-Je 
Galbi and Bong Hee restaurants. For 
banking needs, the onsite Woori Bank 
offers a range of financial services.

Conference facilities at Incheon 
International Airport (ICN) suit the 
needs of business travellers flying into 
and out of Seoul. Both the Diners Club 
International and Paradise Business 
Centre offer a comprehensive range of 
services, including videoconferencing, 
while all the terminals feature Internet 
access. The Landside Information and 
Communication Centre features two 
travel lounges and free Internet usage 
for up to 30 minutes.

Seoul Incheon International Airport )ICN(
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Additional research was conducted by detailed back-up interviews amongst 
a representative sample of Survey respondents. This research was to gain 
respondent reasons for Best Airport nomination, and prime satisfaction drivers 
when using an airport. 

Data weighting was applied to provide nomination equity when evaluating 
airport of different size. Data weighting used passenger numbers for airports 
featured in the Survey. 

Incheon International Airport (Seoul, S Korea) has been named World’s Best 
Airport for 2009, in the World Airport Survey results published by Skytrax. 

The most prolific World’s Best Airport winner in recent years, Hong Kong 
International Airport, was pipped into 2nd place by Incheon International, with 
Singapore Changi Airport ranking 3rd best in the world, according to the latest 
passenger satisfaction rankings. Skytrax reported that the final winning margins 
between these top 3 positions was the smallest ever known for such a large 
global project,  and at one stage it looked possible there might be a dead-heat 
result between these top three airports. 

The Top 10 Airports in the world for 2009
Zurich Airport ranks 4th worldwide, and this year took the title as best Airport 
Europe - ahead of Munich Airport (5th) and Kansai (6th). Munich and Kansai 
hold the same rating as in the global Top 10 airports for 2008, with Kuala Lumpur 
slipping from 4th to 7th in 2009. 

Amsterdam Schiphol returns to the global Top 10 airports, ranking 8th, with 
Centrair Nagoya entering the top 10 for the first time, in 9th position ahead of 
Auckland International Airport, ranked 10th. 

Seoul’s greater 
metropolitan area 
encompasses 
the harbor city of 
Incheon and its 
busy airport.



The World Airport Awards™ are based on the results 
from 8.6 million questionnaires completed by airline 
passengers in 2008/9, covering more than 190 
airports worldwide. The survey evaluates traveller 

experiences across 39 different airport service and 
product factors .... from check-in, arrivals, transfer through 
to departure at the gate. 

The Airport of the Year survey is an independent 
Passenger study managed by Skytrax, and the only airport 
survey that achieves a truly worldwide participant base. 

Operating since 1999, the survey is held in highest 
esteem for its clarity of process and rigorously applied 
rules of complete independence. 

The worldwide survey interviews for the 2009 Awards 
totalled 8,640,552 -  with over 95 different passenger 
nationalities participating. 

No outside sponsorship or external influence is 
applied to any aspect of the Survey -  making it the most 
respected Passenger Survey of it’s type in the world. 

There are many reasons the World Airport Awards 
are known as the “premier” Quality Award an airport can 
receive. 

- Transparent Survey methodology
- Awards are voted for by Real travellers

- Worldwide Survey coverage
- All survey costs are paid in-house
- Full clarity of results & rankings
- No Charge to enter/participate in the survey
- The Awards do not use a judging panel
- Awards do not allow sponsorship to influence results
- Awards do not have a “paid-for” Awards ceremony
- Global awards from a regional survey
The World Airport Survey survey was operated over a 

10 month period, during which time air travellers across 
the world have submitted nominations - for the key Airport 
of the Year title, together with a wide range of regional and 
other categories. 

The World Airport Awards are based on the 2008-9 
World Airport Survey, conducted by Skytrax between 
August 2008 and May 2009. 

- Survey data was collated from a variety of input 
sources, including: 

- Passenger Interviews completed online & via e-mail 
Questionnaire 

- Business Research Group / Travel Panel Interviews 
- Corporate Travel Questionnaire / Interviews 
- Telephone Interviews 
- Selective Passenger Interviews8

WORLD’S 
TOP 10 
AIRPORTS
The Airport of the Year survey 
is an independent Passenger 
study managed by Skytrax
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weakness of the Byzantines 
or not, still the relationship is 
interesting .. the drought has 
happened during the course of 
historical changes “. 

The world today is threatened 
with  the existence  of human 
civilization that managed to 
invade the space thanks to the 
high-technology it acquired. 
However, This civilization  failed 
to reduce their environmental 
impacts. 

Because of this global concern 
toward this situation Ban Ki-
moon warned earlier that the 
worst consequences of climate 
change is closer than ever, and 
urged world leaders to reach an 
ambitious new treaty on climate 
by December 2010. 

Ban Ki-moon addressing more 
than 100 leaders, who gathered 
to discuss ways to put an end 
to global warming, said: “It is 
time to act .. The fate of future 

generations, destiny of billions of 
human beings lives, are indeed  
in your hands now.” 

World leaders comittment at 
the summit of Pittsburgh to work 
on the gradual abolition of the 
support of oil and other fossil 
fuels, was a step forward on the 
unpaved way to Copenhagen. 
But they will not set a binding 
timetable for such action , 
which aims to control rising 
temperatures in the world. 

Subsidies and developing 
countries? 
It is required from the leaders of 
the Group of Twenty to achieve 
certain procedures to keep the 
payments from rich countries 
to poor countries in the fight 
against high temperature in the 
world. 

Some governments in the 
Group of Twenty like China, 
Russia and India provide 

subsidies for fuel such as coal 
and oil to keep prices artificially 
low for consumers, This on the 
other hand keep the demand for 
oil and gas and other fossil fuels, 
which means in turn an increase 
of emissions from them. 

The International Energy 
Agency and the Organization 
for Economic Cooperation and 
Development work on ending 
this support, which would reduce 
emissions of greenhouse gases. 

The Group of Twenty 
confirmed that the inefficient 
subsidies for fossil fuels, 
encourage wasteful 
consumption, distort markets, 
hinder investment in clean 
energy sources and undermine 
efforts to deal with climate 
change. 

She said that the ministers of 
finance and energy in the group 
of twinty member states will 
draw up timelines and strategies 
for applying the phase-out and 
file a report to the leaders in the 
upcoming summit of the Group. 

The Group of twenty leaders  
will intensify their efforts to reach 
an agreement for the United 
Nations on climate change in 
talks to be held in Copenhagen. 
They will demand to submit 
proposals for the upcoming 
summit on the application of 
the subsidies phasing out  and 
promotion of transparency in the 
energy market through regular 
reports on production and 
consumption of oil, refining and 
reserves levels. n

It is an international agreement forged in 1992 and  entered into force in 
February 16th ,1997.This protocol signed by 141 countries seeks to limit world 
greenhouse gas emissions to slow the progress of global warming

Global warming that lead to drought, floods and rising sea levels and 
extinction of thousands of organisms by the year 2100. 

It does only go on the industrialized countries, while only committing 
countries of the South, including all the major countries (China, India, Brazil, 
South Korea, Indonesia and South Africa) to declare the emissions of these 
gases in numbers. In return for technical and financial assistance from rich 
countries and supplying them with «clean» technology . The United States 
rejected the protocol in 2001, although it accounted for 21 per cent of global 
emissions.President George W. Bush justified his country’s withdrawal from 
the agreement by saying it is too expensive and leads developing nations in 
the wrong way away from achieving the goals set by the year 2012. 

After the rejection by the United States , it was  ratified by Russia on 
November 18 (November 2006) which made it applicable from that time on.

COP10 Buenos Aires 2004
At this meeting the countries 
gradually began to open 
discussions as to what would 
happen when the Kyoto Protocol 
expired in 2012. The technical 
discussions still took up a lot 
of time.

COP11/CMP1 Montreal 2005
This conference was the first 
one to take place after the 
Kyoto Protocol had come into 
force. Accordingly the annual 
meeting between the parties 
to the UNFCCC (COP) was 
supplemented by the annual 
conference between the parties 
to the Kyoto Protocol (CMP or 
COP/MOP). The countries that 
had ratified the UNFCCC but 
not accepted the Kyoto Protocol 
had observer status at the latter 
conference. The focus of both 
conferences was what should 
happen after the expiry of the 
Kyoto Protocol in 2012.

COP12/CMP2 Nairobi 2006
Here the last remaining technical 
questions regarding the Kyoto 
Protocol were finally answered. 
The work involved in reaching 
a new agreement for the period 
after Kyoto continued, and 
a series of milestones were 
established in the process 
towards a new agreement.

COP13/CMP3 Bali 2007
At this meeting the work involved 
in reaching a new agreement 
to replace the Kyoto Protocol 
took a decisive step forward. 
First with the acknowledgement 
of the most recent report from 
the IPCC and its conclusions 
that the signs of global warming 
were unambiguous; second 
by formulating a common tex.t 
calling for quicker action in 
this area, and finally with the 
adoption of the Bali Action Plan. 
This plan sets the scene for the 
negotiations leading to COP15 
in Copenhagen, where a new 
agreement can hopefully be 
negotiated.

COP14/CMP4 Poznan 2008
At this conference the work 
towards a new global climate 
agreement in Copenhagen 
continued. The upcoming 
change of power in Washington 
set its mark on the conference, 
that was characterised by 
anticipation for the stance to 
be adopted by new American 
government. Still the parties 
reached an agreement on 
the work programme and 
meeting plan towards the 
Copenhagen conference and 
on the final operationalisation 
of the Adaptation Fund, that will 
support concrete adaptation 
measures in the least developed 
countries. n

“It is time to act .. 
The fate of future 
generations, destiny 
of billions of human 
beings lives, are 
indeed  in your 
hands now.” 
Ban Ki-moon

A profile about the Kyoto Protocol:

10 december 2009
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Europe threatens
As a reaction toward the U.S. 
Position, the European Union 
threatened not to conduct any 
further negotiations on climate 
change outside the scope of 
the United Nations. Britain led a 
vigorous campaign in the period 
of Tony Blair as prime minister  
in the field of climate change to 
reduce carbon gases emissions.

Also the Swedish Prime 
Minister Fredrik Reinfeldt, 
whose country holds the 
rotating presidency of the 
European Union, commenting 
on the American - European 
negotiations: “The negotiations 
were about to reach an impasse, 
but there was no choice but to 
proceed nonetheless” 

Small Island States reaffirmed 
that it may fade away unless the 
biggest polluter in the world 
reach an agreement. 

United States and China in the 
bottleneck:
European Threats and the 
international community 
pressure have put all of China 
and the United States in an 
awkward situation for the 
international community and  
the generations future. The thing 
that led the United States and 
China ,the two biggest countries 
that are causing the pollution,to 
pledge to reduce emissions but 
they have called each other more 
to stop global warming. 

President Barack Obama 
admitted that his country 
response to the threats imposed 
by climate change has been 
slow, but he stressed that this is a 
“new day”. He said: “We recognize 
the seriousness of the threat of 
climate .. and we insist to react 

accordingly”. He referred also to 
the efforts by his management 
to reduce vehicle emissions and 
promote renewable energy. 

It seems that the United States 
may find itself powerless in the 
crucial United Nations summit in 
Copenhagen in the period from 
7 to Dec. 18 due to suspension of 
the primary legislation to reduce 
U.S. emissions in the Senate. 

President Obama  also called 
for the nations with the largest 
rate of emissions to take the 
necessary actions to reduce 
these emissions. 

He also called on other 
countries, especially emerging 
economies such as China and 
India to adhere to the necessary 
procedures to reduce emissions 
in order to reach a new global 
agreement. 

 “we will not be up to this 
challenge unless the nations with 
the largest share of greenhouse 
gases emissions unite.. there is 
no other solution.” He said. 

The observers perceived 
Obama`s speech with this accent 
as a step forward to  reach a 
detente. Nevertheless,there are 
some doubts about  his ability 
to achieve results on climate 
change with the decline in the 
prospects for the U.S. Senate to 
adapt  a legislation  to reduce 
emissions before the United 
Nations talks on climate in 
December 2009. 

For his part,Chinese President 
Ju Jintao said his country is 
determined to reduce the 
increasing rates of gases 
emissions.He added that rich 

countries at the same time carry 
the responsibility of helping 
poor countries cope without 
destroying their economies. He 
said: “We must coordinate our 
efforts to address climate change 
while working to promote 
growth rates in developing 
countries.” He expressed China’s 
willingness to cooperate with all 
nations to build a better future 
for generations to come. 

The Chinese and U.S. 
Statements show the current 
disputes between rich and poor 
nations on what should be 
given to developing countries 
to reduce emissions. These 
differences make a stumbling 
block to a new treaty on climate 
in the world. 

The fate of future generations
 Everyone knows that the great 
civilizations prevail and end .. 
Come and go, but the reasons 
for the fall of these civilizations 
are still not clear .. However, 
there are indications on the 
reasons for the fall of civilizations. 
These indications at least, could 
highlight the causes and enable 
us to find out those reasons. 

An evidence has been found in 
a cave near the city of Jerusalem, 
which detects climate change in 
the period between 100 and 700 
AD.It was the drought period, 
and coincided with the fall of 
Romanian and Byzantine in the 
region. 

A professor at the University of 
Wisconsin - Madison, John Valley, 
who led the research: “Whether 
this is the reason behind the 8

COP6 The Hague 2000
This conference was quickly 
marked by vehement political 
discussions concerning a 
proposal from the USA to let 
agricultural and forest areas 
be included as carbon sinks. 
If the proposal had been 
passed, it would at the same 
time have largely fulfilled the 
USA’s obligation to reduce its 
emissions of greenhouse gases. 
It also became clear that there 
was uncertainty as to which 
opportunities for sanctions should 
be adopted for the countries 
that did not live up to their 
obligations to reduce emissions. 
The meeting ended when the EU 
countries refused a compromise 
proposal, and the negotiations 
in reality broke down. It was 
agreed that negotiations would 
be resumed at an extraordinary 
conference in July 2001.

COP6 bis Bonn 2001
When the parties met again 
about six months after the 
breakdown in negotiations in 
The Hague, expectations of 
a result were not high. In the 
meantime the USA – under 
its new President Bush – had 
definitively rejected the Kyoto 
Protocol and accordingly only 
took part in negotiations about 
the protocol as an observer. 
Despite the low level of 
expectations, agreement was 
reached on several significant 
questions. These included the 
extent to which forests and 
other carbon sinks could be 
included in countries’ budgets 
for greenhouse gas emissions; 
the principles for sanctions 
relating to countries that did 
not meet their targets, and the 
flexible mechanisms that in 
different ways enabled reduction 
obligations to be moved 
between countries in return for 
financial compensation.

COP7 Marrakesh 2001
Later in 2001 the parties met 
again for the regular annual 
conference. Here negotiations 
concerning the Kyoto Protocol 
were (almost) completed. The 
results were gathered in the 
documents called the Marrakesh 
Accords.

COP8 Delhi 2002
At this conference the EU 
countries (under Danish 
chairmanship) tried 
unsuccessfully to get a 
declaration passed which called 
for more action from the parties 
under the UNFCCC.

COP9 Milan 2003
The focus of this conference 
was to clear up some of the last 
technical details concerning the 
Kyoto Protocol.8

“we will not be up to 
this challenge unless 
the nations with 
the largest share of 
greenhouse gases 
emissions unite.. 
there is no other 
solution.” 
Barack Obama



New York Summit
New York summit to discuss 
climate change which was 
held on the sidelines of the 
General Assembly of the 
United Nations meetings in 
New York in the second half of 
September 2009. It also attended 
the invitation of the United 
nations  Secretary-General Ban 
Ki-moon. This summit is like  
an international campaign to 
encourage governments and 
other concerned parties to 
reach an agreement featured 
as  “fair, balanced and effective 
“when they meet to discuss 
the necessary global reduction 
of greenhouse gases that 
cause global warming. It is also 
expected to give the required 
impetus to reach the ambitious 
agreement  in the next climate 
change conference to be held by 
the Organization in Copenhagen, 
Denmark next December.
Copenhagen conference,on the 
other hand , marks a historical 
stage of difficult choices for 
a number of major industrial 
countries.

These circumstances 
prompted the leaders of the 
20s Group to hold a summit in 
the city of Pittsburgh under the 
pressure of the international 
community especially the 
environmentalists .Also there 
are some concerns about a 
possible failure of  Copenhagen 
conference because of the 
continuing disagreement among 

COP1 Berlin 1995
The first Conference of 
the Parties was marked 
by uncertainty as to which 
means the individual countries 
possessed to combat 
greenhouse gas emissions. 
This resulted in “The Berlin 
Mandate”, which set a two-year 
analysis and evaluation phase. 
This phase was to result in a 
catalogue of instruments from 
which the member countries 
could choose and thereby 
compose a set of initiatives that 
matched their needs. 

COP2 Geneva 1996
The second Conference of 
the Parties endorsed the 
results of the IPCC’s second 
assessment report, which came 
out in 1995. At this conference 
it was established that member 
countries would not pursue 
uniform solutions. Each country 
should have the freedom to find 
the solutions that were most 
relevant to its own situation. 
At the Geneva conference the 
parties also expressed a wish for 
binding targets to be defined in 
the medium-term future. 

COP3 Kyoto 1997
At this conference the Kyoto 
Protocol was adopted after 
intense negotiations. For 
the first time the protocol 
introduced binding targets for 
greenhouse gas emissions in 
37 industrialised countries from 
2008 to 2012. Subsequently 
there were several years of 
uncertainty as to whether a 
sufficient number of countries 
would ratify the treaty, but on 
16 February 2005 it came into 
force.  Several of the member 
countries of the UNFCCC have 
not ratified the Kyoto Protocol 
and do not acknowledge 
its requirements regarding 
emissions.

COP4 Buenos Aires 1998
At this conference it became 
clear that there were several 
outstanding questions regarding 
the Kyoto Protocol. A two-year 
period was therefore scheduled 
to clarify and develop tools 
for implementing the Kyoto 
Protocol.

COP5 Bonn 1999
This conference was dominated 
by technical discussions 
concerning mechanisms under 
the Kyoto Protocol.8

COP1 – COP14

The COP conferences have 
been held in all parts of the 
world. The first conference 
was held in Berlin in 1995. 

the major powers on the one 
hand and the rising economic 
powers and developing countries 
on the other hand on curbing 
greenhouse gases. 

Copenhagen agreement will 
substitute Kyoto treaty, which 
entered into force in 1997 and 
expires in 2012. This treaty 
contains binding reductions 
of greenhouse gas emissions 
blamed for global warming. 

Intensifying talks on climate 
change aims to increase pressure 
on the major industrial countries 
to commit more reductions in 
greenhouse gas emissions and 
provide billions of dollars to 
developing countries to adapt 
new technology to conserve the 
environment. 

Beijing`s priority for economic 
development

world`s attention at New York 
summit was drawn to President 
Hu Jintao attitude whose country 
widely dissents with Washington 
on issues of climate change.

It is noteworthy that Beijing 
has repeatedly rejected the 
pressures to commit in advance 
even to a minimum emission of 
greenhouse gases confirming 
that economic development 
comes first.

Nevertheless, the surprise 
came from Jintao himself when 
he announced  his country’s 
commitment to a specific level 
of emissions of carbonaceous 
gases.

This move could encourage 
other countries to take similar 
initiatives, which contribute to 
the success of the Copenhagen 
conference. This may put the 
United States in an awkward 
position, especially in these very 
difficult moments leading up 
to the Copenhagen conference 
shortly. China realizes the 
dilemma that U.S president will 
face with the legislation passage 
regarding gases emissions 
reduction through the Senate. 

Till when the U.S. Maneuver ? 
The U.S. Position is based on 
rejection to consider binding 
targets for industrialized  
countries in the current period. 
Paula Dobriansky, head of the 
U.S. delegation to Bali conference 
last year,said: “we should not 
settle all the issues right here in 
Bali.” This was perhaps the last 
attempts to manuver before 
the summit of New York, when 
the Chinese President made his 
surprise. It is noteworthy that 
the uncompromising attitude of 
the United States over the Kyoto 
treaty has led in the last period 
to a stalemate in talks regarding 
practical solutions to reduce 
greenhouse gases

The United States during the 
pas period since the signing 
of the Kyoto Protocol until 
today has shied away from 
any commitments on climate 
change, although it is the largest 
consumer of fossil fuels. 

Copenhagen 
agreement will 
substitute Kyoto 
treaty, which entered 
into force in 1997 
and expires in 2012

RepORT
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COP15 – The Crucial Conference
From Kyoto to Copenhagen

With the coming of  2010 the world is entering a new stage with 
economic, social and political changes  imposed by the environment 
variations around us, first and foremost a number of climate change 
protocols to be applied by the Copenhagen conference. This is while 

a number of climate research confirmed the possibility of rise in temperature 
increase up to 4 degrees Celsius during the next fifty years if the emission 
of greenhouse gases remains on the same level and has not subsided. 
Moreover , the various scenarios of how the situation will be did not give 
anyone a chance to disown the climate obligations enforced by international 
community from specially those countries that are reneging on international 
commitments to these changes. 8

The ambition of the Danish government is that the COP15 
conference in Copenhagen will result in an ambitious global 
agreement including all the countries of the world.

7
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International Civil Aviation 
Organization (ICAO) issued to 
CAMI the membership certificate 
of TRAINAIR at the end of 
October 2009. Such membership 
will enable CAMI to achieve the 
International Standards related to 
training inside the Institute to face 
and tackle the current and future 
difficulties and challenges.

ICAO carried out the mission 
of evaluating the capabilities and 
potentials of CAMI based on which 
CAMI obtained a positive result 
after avulation according to ICAO 
report. An autonomous financing 
for the project was approved in 
CAMI, furniture and procuring the 
ICAO TRAINAIR Unit to develop 
the curriculums, training packages 
in CAMI, appoint an expert and the 
team members, signing the project 
Agreement and other related 
procedures.

In the meantime, the TRAINAIR 
Programme aims at improving 
the safety and efficiency of Air 
Transport via establishing higher 
standards of training CAMA 
personnel based on international 
foundations. n

The Air Safety Committee 
(ASC) of the European 
Commission (EC) expressed 
their appreciation for the 
improvements achieved in the 
Aviation Safety procedures and 
standards applied in Yemen by 
CAMA.

This was expressed during the 
ASC Meeting that was convened 
in Brussels on 10/11/2009 and 
was attended by Yemen Air 
Ways (Yemenia). The Yemeni 
side delegation was headed by 
Mr. Mohammed Abdulkader, 
Deputy Chairman of CAMA.

During the Meeting, Mr. 
Abdulkader delivered a very 

good and useful presentation, 
that has drawn the attention and 
applause of all the attendants 
particularly the European side, 
in which he described in details 
the safety standards applied in 
Yemen and the regular Ramp 
Inspections in addition to positive 
interaction with the European 
Commission Safety Procedures 
and Standards and answered all 
the questions that were raised 
by the ASC.

Based on that, the ASC 
appreciated the improved level 
of Aviation Safety achieved by 
CAMA. n   

Civil Aviation & Meteorology Institute 
(CAMI) Obtained ICAO TRAINAIR 
Membership

The European Commission 
Appreciated Aviation Safety 
Standards Applied in  Yemen

CAMA newS
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Our country participated in the Arab-Euro Civil Aviation 
Conference and the International Aviation Summit
The Republic of Yemen represented by 
CAMA participated in the Arab – Euro 
Civil Aviation Conference that was 
convened in coordination with Arab 
Civil Aviation Commission (ACAC) 
and the European Commission and 
concluded its activities on 21/10/2009 
in Muscat, Oman.

The delegation of our country was 
headed by Mr. Hamed A. Farag, 
Chairman of CAMA and membership 
of Mr. Mohammed Abdulkader, 
Deputy Chairman of CAMA. The 
conference began its agenda under 
the sponsorship of H.E. Mohammed 
B.A. Al-Harithi, Minister of civil 
service, Oman, a number of Ministers, 
deputy ministers, officials from Civil 
Aviation Authorities, Arab Air Carriar 
Organasation (AACO) and some 
Airlines Representatives.

The conference discussed aspects 
of cooperation between the E.C. Civil 

Aviation Authorities and ACAC and 
means of enhancement in order to 
support the safety development of 
Air Traffic and specify the following 
common aspects of cooperation:

1. Air Navigation: develop the 
technical cooperation to provide 
an effective,  safe and proper 
management of air transport between 
the two sides. They also discussed 
the (SESAR) project that concern with 
the studies and researches related to 
future air traffic management of the 
European air space and the possibility 
of benefit exchange aiming at creating 
a harmonized airspace.

2. Safety: contributing to 
development of the unified procedures 
and exchange of information to provide 
balanced and equal cooperation 

among Arab & European operators. 
The two sides have agreed to expand 
the scope of cooperation between them 
in the field of regulating air transport on 
the Arab and European levels in future 
to ensure the achievement of mutual 
and common economical benefits 
that will be reflected positively on the 
growth of air transport. 

On the other side, the delegation 
of our country also participated in the 
International Aviation Summit that 
concluded its meeting in Doha, Qatar 
on 27/10/2009 that was convened 
under the slogan “ Fly without limits”.

A number of experts in the aviation 
industry, representatives of civil 
aviation authorities around the world, 
international institutes in addition 
to travel agencies, airlines, service 
providers, etc. attended this Summit.

In his statement, the Chairman of 
CAMA said: “Doha Summit formed 
an opportunity to discuss all the 
issues and challenges facing the Air 
Transport, praising the eminent role 
played by the Civil Aviation Authority of 
Qatar.” He added:” there was a great 
benefit from the presented working 
papers through specifying the new 
projects and cooperation among the 
Airlines, and concerned Institutes, 
companies that will perform the tasks, 
Indicating the importance of sharing 
idea’s and exchange of opinions 
among the Arab countries to develop 
the Air Transport Sector. n
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Mr. Hamed Ahmed Farag
Chairman, Civil Aviation and Meteorology Authority 

By this issue, CAMA magazine folded the first year of 
its age that was full of great achievements and proved 
that it is a magazine paving its roads in the Media and 
cultural sector on the regional level which also has 
recorded the appreciation and existence of several 
interested audience locally and abroad.

The magazine carried its message aiming at reach 
all the interested bodies concerned with civil aviation 
authorities, Arab Airlines, airlines operating in our 
country, tourist agencies, different government 
institutes, airports and Met. observation Stations.

CAMA magazine has rung a bell in the minds 
objectively and realistically navigating in the corals of 
civil aviation & Met., tourism, environment, counting on 
its professionalism and specialization tackling historical 
facts and real events, future prospective that made it 
stand on solid information floor.

This issue coincides with the most important world 
event, the climate change Summit that will conceive a 
new international decade instead of Koyto Convention. 
This new decade will put all the countries around the 
world in front of new commitments to reduce the 
emissions, the new economic policies that will be raised 
affecting each family in our contemporary world. In 
addition to shedding light on the best international 
airports and the reasons behind  such selection by 
millions of passengers. 

On this occasion, we appreciate the efforts of all the 
working staff of the magazine and invite all the readers 
to provide us with their rich essays, articles, studies 
to enable us achieve highest levels in the world of 
publications and scientific knowledge.

edITORIAl 
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