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فــي  بدايــة  الليــن  إدارة  منهجيــة  اســتحدثت 
الســيارات  صناعــة  شــركات  قبــل  مــن  اليابــان، 
فــي عــام 1970 م، تعنــى منهجيــة الليــن بمــا 
األســاس  العميــل  يعــد  حيــث  بالقيمــة،  يعــرف 
الــذي ينطلــق منــه العمــل واإلنتــاج، فإنــه ومــن 
أجــل كســب العميــل والمحافظــة عليــه يجــب 
التركيــز علــى القيمــة أي مــاذا يحتــاج العميــل؟ 
الــذي  الشــي  تعنــي  القيمــة  فــإن  آخــر  بمعنــى 
يكــون العميــل علــى استعـــــداد لدفـــــع ثمنــه، 
أربعــة  مــن  الليــن  منهجيــة  تتكــون  وعموًمــا 
عناصـــــر وهـــي : الســـــحب/ تدفــــــق القطعـــــة 
الواحــــــــدة/ صفريــــــــة العيـــــــوب/ والنبــــــــض
1. فالســـــحب  يـدعــــــو إلـــــى عـــــــدم اإلفـــــــراط 
التخزيــن  فــي  اإلفــراط  ثــم  ومــن  اإلنتــاج  فــي 
يرغــب  ال  إضافيــة  تكاليــف  عليــه  يترتــب  والــذي 
الهــدر  هــو  بالضبــط  هــذا  و  بتحملهــا  العميــل 
اســتبعاده. إلــى  الليــن  منهجيــة  تدعــو  الــذي 
الواحــــــــدة،  القـــــطعــــــــة  تدفـــــق  أمــــــا   .2

ــم  ــلس لتقديـــــ ــق ســـــ ــان تدفـــــ ــي ضم فيعنـــ
ــذا  ــة وهــ ــى النهايـــــــ ــا وحتــــ ــن بدايته ــلع م الس
واإلجــراءات  الخطــوات  جميــــع  دراســة  يتطلــب 
لتقديـــــــم السلعــــــة ثـــــم استبعـــــــاد جميــــــع 
اإلجــراءات غيــر الضروريــة ألنــه ومــــــرة أخــرى أي 
هــدًرا. يعــد  للســلعة  قيمــة  يضيــف  ال  إجــراء 
3. أمــا صفريــة العيــوب فيعنــي إدراك الخطــأ أو 
معالجتــه  و  لحدوثــه  وقــت  أقــرب  فــي  العيــب 
الليــن  منهجيــة  تفتــرض  ذلــك  ولتحقيــق  حــاًلا 
ــوط  ــة خطـــــــ ــاع مـــــراقبــــ ــى  القطــــ ــه علـــــ أن
اإلصالحــات  اتخــاذ  ثــم  وحــذر  بدقــة  اإلنتــاج 
وذلــك  للنهايــة  وتركهــا  إهمالهــا  وعــدم  فــوًرا 
األمــر  النهائــي  المنتــج  فــي  بقاءهــا  مــن  تجنًبــا 
قيمــة  خفــض  إلــى  القطــاع  يضطــر  الــذي 
ــل. ــر العمي ــه نظ ــن وج ــا م ــوب فيه ــلعة لعي الس
4. أمــا النبــض، تعنــي أن يكــون تقديــم الســلع 
يتطلــب  وهــذا   واحــدة  وبوتيــرة  منظمــة  بآليــة 
أن  اإلنتــاج  وخطــوط  والعامليــن  القطــاع  مــن 
العميــل  احتيــاج  لتلبيــة  دائًمــا  جاهزيــن  يكونــوا 
بمرونــة ودون عنــاء ســواء نقــص الطلــب أم زاد.
صناعــة  مجــال  فــي  الليــن  منهجيــة  نجحــت 
الســيارات فــي اليابــان نجاًحــا باهــًرا، إال أن كثيــًرا 
نجاحهــا  أســباب  أهــم  أن  إال  أشــار  الخبــراء  مــن 
حكوميــة  وقوانيــن  نظــم  وجــود  اليابــان  فــي 
ــاء  ــض األعب ــى تخفي ــة عل ــيابية قائم ــة وانس سلس
الماليــة، وأنظمــة تشــغيل آليــة، إضافــة إلــى مــا 
تتميــز بــه  المؤسســات الصناعيــة اليابانيــة بأنهــا 
التنافســية. إلــى  منهــا  التكامليــة  إلــى  أقــرب 
مجــال  فــي  الباهــر  نجاهــا  مــن  الرغــم  علــى  و 
الدراســات  أن  إال  اإلنتــاج  خطــوط  علــى  الصناعــة 
فــي  نجاحهــا  مــدى  حــول  قائمــة  زالــت  مــا 
تجويــد قطــاع الخدمــات أو إدارة المــورد البشــري .
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ثوابــت  أهــم  باعتبارهــا  الوطنيــة  مصالحنــا  علــى  ســنحافظ   ”
المرحلــة القادمــة التــي حــددت مســاراتها وأهدافهــا رؤيــة عمــان 
2040 ســعًيا إلــى إحــداث تحوالت نوعية في كافــة مجاالت الحياة ”

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

طفايـــات ) الهالــــونHalon ( بيــــن األثـــــر الفّعــــــال 
والتأثيــــر البيئــــي

تجويــد  فــي  نجحــت  الليــن  منهجيــة 
خطــوط اإلنتــاج ، فهــل تنجــح فــي تجويــد 

الخدمــات  خطــوط 

طفايــات  عــن  الكشــف  تــم  إن  مــا 
الحريــــق والتــــــي تحــــــوي مركــــــب 
)الهالــون Halon(  مطلع أربعينيــــــات  
القـــــــرن العشــــريــــن إال وتهــافـــــت 
المركــب  لهــذا  لمــا  المســتفيدين 
مــن فّعاليــة عاليــة جــًدا لمعظــم 
ــر  ــّمية وغي ــل الُس ــق وقلي ــواع الحري أن
اللــون  وعديــم  كهربائًيــا  موصــل 
التبخــر ومســتقر  والرائحــة وســريع 
ــبب  ــوزن وال يس ــف ال ــا وخفي كيميائًي
تســتدعي  رواســًبا  يتــرك  وال  تــآكل 
لقطــاع  وكان  صيانــة،  أو  معالجــة 
ــاء  ــران النصيــب األوفــر فــي اقتن الطي
كــون  الطفايــات  مــن  النــوع  هــذا 
أنظمــة اإلطفــاء ملزمــة فــي الطائــرة 
منظمــة  ألحــكام  وفًقــا  عموًمــا 
اإليــكاو  الدولــي  المدنــي  الطيــران 
ــف  ــون Halon  ال يتل )ICAO( وألن الهال
ــلفة.  ــة الُكـ ــرة الباهظ ــدات الطائ مع

»الهالون halon » وهو االســم التجاري 
العلمــي  واســمه  المركــب  لهــذا 
الهيــدروكــــربونـــــات الهالوجينيــــة 
وهــو   Halogenated Hydrocarbons
ــة  ــر مجموعـــــ ــن عناصـــــ ــب م مرك
ــا  ــي تتضمنهــــــــ ــات والتـــ الهالوجين
المجموعــة 17 مــن مجمـــــوعــــــــات 
ــر  ــي للعناصــــــ ــدول الدولــــ الجـــــــــ
ــات  ــر الهالوجينـــ ــة، وعناص الكيميائي
كيـميـــــائًيا.  نــــشطــــــة  عـــنــاصـــًرا 

ظــل األمــر كذلــك لبرهــة مــن الزمــن 
وازدادت مصانــع طفايــات الهالــون 
وتوســعت بشــكل كبيــر فــال تــكاد 
تخلــو طائــرة منــه بــكال نوعيــه األكثــر 
كفــاءًة وشــهرة اللذيــن قدمــا ضمــن 
بحــوث الجيــش األمريكــي وجامعــة 
بــــــوردو وهمـــــا : البرومـــــو ثالثــــــي 
الغــازي   1301  Halon( ميثــان  فلــورو 
والمثبــت فــي الطائــرة  والمســتخدم 

القــدرة  ووحــدة  المحــركات  فــي 
ــحن  ــورة الش ــة  )APU(  ومقص الثانوي
 waste النفايــات  وســلة    C الفئــة 
ــاه،  ــي دورة الميـــ receptacle bin فــــ
والنــوع اآلخــر : برومــو كلــورو ثنائــي 
1211 الســائل   Halon فلــورو ميثــان  
والمحمــول يدوًيــا والمســتخدم فــي 
قمــرة القيــادة ومقصــورة الــركاب.

لطفايــات  الصــادم  األمــر  وجــاء 
الهالــون، حيــث تقــرر فــي األبحــاث 
العـلميــــــة مـطلــــــع الثمـــانـينــــــات 
ــم  ــج األم ــل برنام ــن قب ــة م المصدق
مركــب  أن   UNEP للبيئــة  المتحــدة 
مــا  مســببات  ضمــن  مــن  الهالــون 
 Global ــراري ــاس الح ــرف بـــ  اإلحتب يع
Warming  الناتــج عــن اســتنفاد طبقة 
األوزن  Ozone Layer deleting  وتنامي 
 Greenhouse الغــــــازات الـــدفيــئــــــة
ــي  ــًلا ف ــه فع ــم إدراج ــد ت gases  وق
قائمــة برتوكــول مونتريــال للمــواد 
فــي  األوزون  لطبقــة  المســتنفدة 
أن  علــى  1987م  عــام  ســبتمبر   16
ــة  ــدول المتقدم ــي ال ــره ف ــم حض يت
1994م وتمديــد حضــره فــي  عــام 
الدول الناميـــــة إلـــــى عـــــام 2010م.

 
لــم يكــــــن ذلــك المطلـــــب ســـــهل 
التطبيــــــق رغـــــــم حشـــــود الـــدول 
ــال  ــول مونتري ــى برتوك ــة عل الموقع
حتــى اآلن جميــع الــدول األعضــاء في 
ــا 198  ــغ عدده ــدة البال ــم المتح األم

دولــــــة  فــكـــميــــــة المــــخــــــزون 
الهائــل مــن الهالــون وتملــص بعــض 
لهــا  بمــادة  واســتبداله  المصنعيــن 
ذات فعاليتــه يتطلــب وقًتــا وأبحاًثــا 
ويخـضـــــع لعمليــــات المــوافـقـــــة 
منهــا  والتــي  المعقــدة  البيئيــة 
اســتنفاد  مقيــاس  مــع  التطابــق 
 . ) GWP ( ــاس األوزن )ODP(  ومـــقيــــ

الــذي تشــكلت ألجلــه لجنــة  األمــر 
خاصــة وهــي لجنــة الخيــارات التقنيــة 
للهالونــات  )HTOC( وغيرهــا، دامــت 
حتــى  العقديــن  قرابــة  البحوثــات 
تــم إيجــاد بدائــل للهالــون ال بــأس 
بهــا وإمكانيــة إعــادة تدويــر مخــزون 
ــل  ــة بدائ ــن أمثل ــي. وم ــون الحال الهال
عائلــة  مــن  المركبــات  الهالــون 
كــــ   هالــــوكربونــــــات   halocarbons
ــركة  ــم ش ــن تقديـــــ Novec 1230 م
        BTP -2  سيفو األمريكيــــة وكذلـــك
ــران المدني الدولــــي  منظمة الطيــــ
اإليكــــاو  ICAO   لــــم تكــــن بمنــــأى 
عــن خضــم هــذه األحــداث فقــد تــم 
تنــاول الموضــــــوع فــــــي عــــــدٍد من 
انعقـــــادات الجمعيــــــة العموميــــة 
ــدة  ــدول المتعاق ــائل لل ــال رس وإرســ
ــات الهـــالــــون  الستبيـــان مخــــزونـــ
تــارة وتــارة القتــراح تعديــل المحلــق 
الســادس والثامن والذي اســتقر األمر 
ــاه  ــدول أدن ــي الج ــو ف ــا ه ــه كم علي

مبارك أحمد الفارسي
مشـــرف جــــــدارة جــويـــة

نظام اإلطفاء في الطائرات المدنية

سلــة النفايات فــي دورات الميــاه

المحركات ووحدة القدرة الثانويـة

قمـرة القيـادة ومقصـورة الركـاب

مقصورة الشحن

31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2018

28 نوفمبر 2024

الموعد النهائي وفق القواعد القياسية لإليكاو



نشرة نصف شهريـة تصدر عن هيئـة الطيـران المدني
العدد الثامن والعشرون- 28 سبتمبر 2022م

مســطحة  ومقاعــد  للخصوصيــة،  حافظــة  أبــواب 

األجنحــة  ميــزات  بيــن  االســتلقاء،  خاصيــة  خيــار  مــع 

»أمريــكان  شــركة  تخطــط  التــي  الجديــدة  الفاخــرة 

ــل. ــدى الطوي ــالت الم ــطولها لرح ــا أس ــز« تضمينه إيرالين

أّن   ، األمريكيــة  الجويــة  الخطــوط  شــركة  وأعلنــت 

مقاعــد Flagship Suite ســتكون متاحــة علــى جميــع 

مطلــع   ،9-787 وبوينــغ   ،A321XLRK إيربــاص  طائــرات 
عــام 2024. باإلضافــة إلــى تحديــث التصاميــم الداخليــة 

بالمقاعــد. وتزويدهــا   ،300ER-777 بوينــغ  لطائــرة 

الخطوط األمريكية تكشف عن مقاعدها المزودة بأبواب حافظة للخصوصية

كمــا ســيضاف المزيــد مــن المقاعــد إلــى مقصــورات 

طائــرات  متــن  علــى  الممتــازة  االقتصاديــة  الدرجــة 

تصميــم  يضاعــف  األمريكية.حيــث  الطويــل  المــدى 

ــاحة  ــد مس ــازة الجدي ــة الممت ــة االقتصادي ــد الدرج مقع

التخزيــن أســفل المقعــد، وفــق شــركة الطيــران، ويتميــز 

الخصوصيــة،  فــي  لزيــادة  جناحيــن  ذات  رأس  بمســند 

ــان  ــي بي ــر.وورد ف ــم أكب ــد بحج ــه المقع ــات ترفي وشاش

الشــركة أنــه بحلــول عــام 2026، ســتغطي مقاعدهــا 

الممتــازة نســبة تفــوق 45٪ مــن أســطولها طويــل المــدى.

»خاصيـــــة  علــى  المحمولـــــة  الهـــــواتف  بوضــــــع  التمســــــك  أهميـــــة  الطيــــــران  خبـــــراء  أحـــــد  أكــــــد 
اختبـــــار  فــي  العمــــــل  مــن  الكثيــــــر  بــذل  تــم  فقــد  الرحلــة.  أثنــاء   )airplane mode( الطيــــــــران« 
الجويــة؛  الحركــة  مراقبــــة  عــن  ترددهــــــا  وفصـــــل  الطائـــــرات  متــن  علــى  المحمولــة  الهواتـــــف  ســالمة 
التــردد  نطــــــاق  نفــس  ضمــن  إشــارة  ترســل  أن  الشخصيـــــــة  اإللكترونيــــــة  لألجهــزة  يمكــن  ولكــن 
الكهرومغناطيســي. بالتداخــل  يعــرف  مــا  عنــه  ينتــج  مــا  بالطائــرة،  والمالحــة  االتصــاالت  أنظمــة  مثــل 
تـــــــردد  نطاقـــــــات  إنشـــــــاء  فـــــــي  األميركيـــــــة  الفيدراليـــــة  االتصــــــاالت  لجنــــــة  أيضــً  وبــدأت 
البعــض. بعضهــا  مــع  تتداخــل  ال  حتــى  واالتصــاالت  الطائــرات  ومالحــة  المحمولــة  للهواتــف  محجــوزة 

لمـــــاذا يجــــب أن نضـــــع الموبايـــــل علــى خاصيـــــة الطيـــــران..؟

مطار صاللة يحصد جائزتين عالميتين
حصــد مطــار صاللــة جائزتيــن عالميتيــن فــي حفــل 

القمــة  هامــش  علــى  أقيــم  الــذي  الجوائــز  توزيــع 

العالميــة لتجربــة العمالء 2022م التــي نظمها مجلس 

ــة،  ــوف البولندي ــة كراك ــي مدين ــي ف ــارات العالم المط

حيــث حصــل علــى أفضــل مطــار فــي الشــرق األوســط 

ــل  ــث ألفض ــز الثال ــات 2021، والمرك ــودة الخدم ــي ج ف

الســالمة  إجــراءات  فــي  األوســط  الشــرق  مطــارات 

خـــالل جائحــــة كوفيـــــد-19 العالميـــة 2020 -2022. 

ومــــــع ذلك، بفضـــــل ظهـــــور ميــــــزة الجــــيل الخـــامس 5G، أثيــــرت عــالمــــات استفهـــام حـــول ســالمـــة الهـــــواتف المحمولـــة على الرحـــالت الجويــــة مــــرة أخــــرى.

فوفقً للبروفيســــــور دروري، يرجــــــع السبــــب فـــــــي ذلك إلى أن النطـــــاق التـــــرددي 5G أقـــــرب كثيـــــًرا إلى النطــــــاق التـــرددي المستخــــدم فـــي صنـــاعـــة الطيـــــران.

األجنبيـــــة  الطائــرات  ســالمة  علــى  للتفتيــش   )SAFA( العملــي  التدريــــب  برنامــــــج  المدنــــــي  الطيـــــران  هيئــة  نفــذت 

تدريــب  إلــى  األســبوع  هــذا  بدايــة  منــذ  تنفيــذه  تــم  الــذي  البرنامــج  ويهــدف  الدولــي.  مســقط  مطــار  فــي  وذلــك 

مفتشــي الســالمة الجويــة علــى مراقبــة االمتثــال للمعاييــر الدوليــة والنظــم الوطنيــة فــي ســالمة الطيــران المدنــي. 

هيئة الطيران المدني تنفذ برنـامجـًا تـدريبًيا للتفتيش علـى سالمـة الطائـرات األجنبية

بــدأت شــركات الطيــران والمطــارات والحكومــة الفيدراليــة 
إيــان  إعصــار  آثــار  لمواجهــة  االســتعداد  فــي  األمريكيــة 
الطيــران. صناعــة  مجــال  فــي  التحتيــة  البنيــة  علــى 
واإلغالقــات  باإللغــاءات  بالفعــل  المطــارات  وقامــت 
هــذا  قــرب  بســبب  فلوريــدا  جزيــرة  شــبه  أنحــاء  فــي 
اليــوم  مســاء  يحــل  أن  المتوقــع  مــن  الــذي  اإلعصــار 
األربعــاء علــى الســاحل الغربــي لفلوريــدا بصــورة عنيفــة.
وعلقــت بعض المطارات عملياتها، مثل مطاـــر تامبا الدولي 
بفلوريــدا الــذي علــق عملياته مســاء اليــوم، وســيعمل فقط 
للطــوارئ، بعــد أن كان يتعامــل مــع 450 رحلــة جويــة يوميــا.
 حيــث تــم إلغــاء أكثــر مــن 1600 رحلــة مقــررة اليــوم األربعاء 
مطــارات  فــي  وأكثرهــا  المتحــدة،  الواليــات  أنحــاء  فــي 
أورالنــدو وميامــي وتامبا، رغــم أن اإللغاءات أيضــا في جنوب 
أتالنتــا وتشــارلوت. بينهــا  المتحــدة ومــن  الواليــات  شــرق 

 

المطــارات األمريكيـــة تستعــــد إلعصـــار إيـان بإلغـــاء مئــــات الرحــــالت


