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»آيـاتـا«: تـراجــع خسائــر شركـات الطيــران فـي الربــع الثـانـي مـن 2021

 شبكات االتصال

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني
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يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 
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ثوابــِت  أهــمَّ  باعتباِرهــا  الوطنيــِة  مصالحِنــا  علــى  وســنحافُظ 
وأهدافَهــا   مســاراتها  حــددْت  التــي  القادمــِة  المرحلــِة 
فــي  نوعيــٍة  تحــوالٍت  إحــداِث  إلــى  ســعًيا   ”٢٠٤٠ ُعمــان  “رؤيــُة 
الجامعــة. الوطنيــة  اإلدارَة  مجســدًة  الحيــاِة،  مجــاالِت  كافــة 

      05:55               هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-
الجزرالمد

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى تفتيــش وتدقيــق ومســح 
المطــارات وشــركات النقــل الجــوي التجــاري وشــركات األطعمــة 
وشــركات تقديــم خدمــات المطــار والتدريــب األمنــي والتحقيــق 
فــي أنشــطتها، باإلضافــة إلــى جمــع تقاريــر الحــوادث مــن المــدارج 
الســالمة. المروحيــات وإجــراء مراجعــة لمســتويات  ومطــارات 

من أعمال هيئة الطيران المدني

أعلــن اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي »آياتــا«، 
ــام  ــن ع ــي م ــع الثان ــة للرب ــج األولي أن النتائ
2021، فــي أحــدث إحصائياتــه، أظهــرت 

أن الخســائر الصافيــة لشــركات الطيــران 
علــى المســتوى اإلجمالــي قــد تضاءلــت 
.2021 عــام  مــن  األول  بالربــع  مقارنــة 

وقــال االتحــاد فــي بيــان لــه، إن البيانــات 
الماليــة لشــركات الطيــران فــي أمريــكا 
ضــوء  فــي  كبيــًرا  تحســًنا  الشــمالية 
فــي  المحلــي  الســفر  فــي  االنتعــاش 
مــن  الرغــم  علــى  المتحــدة،  الواليــات 
الطيــران  لصناعــة  المالــي  األداء  تحســن 
ــر،  ــكل كبي ــي بش ــتوى اإلجمال ــى المس عل
فــي  الجديــدة   19-COVID قيــود  أن  إال 
التــي  بعــض األســواق المحليــة الكبيــرة 
تســير علــى طريــق االنتعــاش جنًبــا إلــى 
جنــب مــع قيــود الســفر الدوليــة الصارمــة 
ــاش. ــى االنتع ــلبية عل ــر س ــكل مخاط تش

أســهم  أســعار  مؤشــر  »ارتفــع  وتابــع: 
فــي  العالميــة  الطيــران  شــركات 
الغــذاء  إدارة  موافقــة  بعــد  أغســطس 
لقاحــات  علــى  األمريكيــة  والــدواء 
المتحــدة،  الواليــات  فــي   19-COVID

ومــع ذلــك ، ال يــزال أداء مؤشــر أســهم 
ــه  ــى تاريخ ــي حت ــران العالم ــركات الطي ش
متأخــرًا فــي أســواق األســهم العالميــة 
األوســع، كمــا تراجعــت أســعار خــام برنــت 
ــط  ــطس وس ــي أغس ــرات ف ــود الطائ ووق
مخــاوف مــن تفشــي المــرض فــي متحــور 
عنــه  الناتجــة  والقيــود  الجديــد  دلتــا 
ــط  ــى النف ــب عل ــى الطل ــتؤثر عل ــي س والت
ــي«. ــادي العالم ــي االقتص ــئ التعاف وتبط

وأكــد االتحــاد أن المخــاوف بشــأن متغيــر 
االنتشــار  ســريع   19-COVID دلتــا 
أســعار  فــي  حــاد  انخفــاض  إلــى  أدت 
بدايــة  فــي  الطيــران  شــركات  أســهم 
فــإن   ، ذلــك  ومــع  أغســطس،  شــهر 
لقاحــات  مــن  العديــد  علــى  الموافقــة 
الغــذاء  إدارة  قبــل  مــن   19-COVID

ــع  ــدة وتراج ــات المتح ــي الوالي ــدواء ف وال
بعــض  جلبــت  الصيــن  فــي  الحــاالت 
التفــاؤل فــي وقــت الحــق مــن الشــهر.  
ــهم  ــعار أس ــت أس ــك ، ارتفع ــة لذل ونتيج
ــمالية  ــكا الش ــي أمري ــران ف ــركات الطي ش
ومنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ فــي 
الســابق. بالشــهر  مقارنــة  أغســطس 

شــركات  أســهم  فــي  االنتعــاش  وكان 
 ، العــام  بدايــة  منــذ  محــدوًدا  الطيــران 
الكاملــة  االفتتــاح  إعــادة  تــزال  ال  حيــث 
مــع  مؤكــدة  غيــر  الدولــي  للســفر 
مــن  واعتبــاًرا  جديــدة،  تحــورات  ظهــور 
أداء مؤشــر أســهم  يــزال  ال   ، أغســطس 
ــه  ــى تاريخ ــي حت ــران العالم ــركات الطي ش
متأخــرًا فــي أســواق األســهم العالميــة 
.)٪13.8 مقابــل   ٪3.9( نطاقــً  األوســع 

ــن  ــي م ــع الثان ــة للرب ــج األولي ــر النتائ وتظه
عام 2021 أن الخســائر الصافية لشــركات 
الطيــران علــى المســتوى اإلجمالــي كانــت 
معتدلــة مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 
شــركات  أربــاح  صافــي  وتحــول   ،2021

علــى  الشــمالية  أمريــكا  فــي  الطيــران 
منــذ  إيجابــي  إلــى  اإلجمالــي  المســتوى 
فــي  المحليــة  الســفر  حركــة  انتعــاش 
ــاح. ــدم اللق ــط تق ــدة وس ــات المتح الوالي

أمريــكا  فــي  الطيــران  شــركات  وكانــت 
الشــمالية وأمريــكا الالتينيــة هــي األفضــل 
تحســنت  حيــث  الثانــي  الربــع  فــي  أداًء 
واإلقليميــة  المحليــة  المــرور  حركــة 
كان   ، أخــرى  ناحيــة  مــن  الربــع.   خــالل 
الهــادئ  والمحيــط  آســيا  فــي  التحســن 
ضئيــًلا  األوروبيــة  الطيــران  وشــركات 

ــي ،  ــفر الدول ــف الس ــتمرار ضع ــبب اس بس
والــذي كان يمثــل مصــدًرا مهًمــا إليــرادات 
األزمــة. قبــل  الجويــة  الخطــوط  هــذه 

النتائــج  أن  مــن  الرغــم  »وعلــى  ونــوه: 
الثانــي مــن عــام  الماليــة األوليــة للربــع 
قــد  الخســائر  صافــي  أن  تظهــر   2021

لمزيــد  التراجــع  مخاطــر  أن  إال   ، تقلــص 
مــن التعافــي تتزايــد فــي األربــاع القادمــة 
الجديــدة   19-COVID قيــود  ألن  نظــًرا 
المحليــة  األســواق  بعــض  علــى  تؤثــر 
 ، االنتعــاش  طريــق  علــى  تســير  التــي 
ال  ذلــك،  علــى  وعــالوة  الصيــن،  مثــل 
مشــددة«. الدوليــة  الســفر  قيــود  تــزال 

 ،  2021 عــام  مــن  الثانــي  الربــع  وفــي 
 ٪60 بنســبة  الــركاب  إيــرادات  تراجعــت 
الثانــي  )الربــع  األزمــة  بمــا قبــل  مقارنــة 
 ، اإلقليمــي  المســتوى  علــى    .)2019

أظهــرت شــركات الطيــران فــي أمريــكا 
الشــمالية أفضــل النتائــج )-49٪(.  ســجلت 
والمحيــط  آســيا  فــي  الطيــران  شــركات 
إيــرادات  فــي  انخفاًضــا  وأوروبــا  الهــادئ 
التوالــي  علــى   ٪66- و   ٪63  - الــركاب 
مقارنــة بمســتوى مــا قبــل األزمــة.  تســتمر 
دعــم  فــي  القويــة  الشــحن  عائــدات 
 )٪72 بنســبة  )زيــادة  الطيــران  شــركات 
حيــث ال يــزال الطلــب والعوائــد قوييــن.

التشــغيل  تكاليــف  انخفــاض  وظــل 
 2021 عــام  مــن  الثانــي  الربــع  فــي 
فــي  االنخفــاض  مــن  أقــل   )٪35-(

اإليــرادات.  عبــر بنــود التكلفــة الرئيســية 
، فــي حيــن انخفضــت تكاليــف الوقــود 
و   ٪52 بنســبة  المســتخدم  ورســوم 
االنخفــاض  اقتصــر   ، التوالــي  علــى   ٪48

.٪27- علــى  العمالــة  تكلفــة  فــي 

نحو

أرحب
 18:28   

وليد الرواحي 
منسـق التخطيـط اإلستراتيجـي

مــع  باالتصــال  الفــرد  قيــام  عمليــة 
إلــى  الوصــول  بهــا  يقصــد  اآلخريــن 
واتفــاق  العــام،  التفاهــم  إمكانيــة 
معينــة  أفــكار  أو  موضــوع  حــول 
متفاوتــة  بصــورة  للطرفيــن  ومهمــة 
نوعيــة  حســب  وذلــك  متســاوية،  أو 

وأهميتــه. االتصــال 
ــا  ــة بجوانبه ــة إداري ــاالت كعملي واالتص
االجتماعيــة والســلوكية، اعتمــادا علــى 
مــا ذكــر يقصــد منهــا إنتــاج أو توفيــر 
والمعلومــات  البيانــات  تجميــع  أو 
اإلداريــة  العمليــة  الســتمرار  الضروريــة 
ممــا  اذاعتهــا،  أو  تبادلهــا  أو  ونقلهــا 
القيــام  الجماعــة  أو  الفــرد  يمكــن 
والمعلومــات  األخبــار  وتوصيــل  بنقــل 
فــي  التأثيــر  أو  لآلخريــن،  الجديــدة 
ســلوك األفــراد والجماعــات أو القيــام 
ــر والتعديــل، مــن هــذا الســلوك  بالتعبي
أو توجيهــه وجهــة معينــة، التــي تتفــق 
والمؤسســة  المنظمــة  مطالــب  مــع 

التــي يعمــل بهــا.
وهــذه العمليــات تتــم بصــورة متبادلــة 
بيــن الجانبيــن، وليــس مــن جانــب واحــد 
أي أننــا نقــوم بنقــل وإعطــاء البيانــات 
والمعلومــات إلــى اآلخريــن وبالعكــس، 
بمعناهــا  باالتصــاالت  هنــا  يقصــد  ال 
الــذي  المــادي  بمفهومهــا  أو  الضيــق 
بــل  الماديــة،  االتصــال  وســائل  يعنــي 
ــدف  ــي ته ــة الت ــو العملي ــود ه المقص
إلــى القيــام بنقــل وتبــادل المعلومــات 
التــي يتوقــف عليهــا توحيــد األفــكار، 
علــى  التــي  المفاهيــم  مــع  وتتفــق 
واعتمــادا  القــرارات،  تتخــذ  أساســها 
وضروريــة  مهمــة،  تعتبــر  هــذا  علــى 
للقيــام بالعمــل التنفيــذي والسياســي 

والمؤسســة. للمنظمــة 
وفــي الفتــرة األخيــرة التــي يالحــظ بهــا 
التقــدم البشــري فــي جميــع المجاالت، 
صورهــا  فــي  االتصــاالت  تــؤدي 
المختلفــة والمتنوعــة مهــام أساســية 
فــي عمليــة توصيــل ونقــل المفاهيــم 
المختلفــة، وتوضيحهــا  والمعلومــات 
لــكل شــخص وفــرد لــه صلــة أو حاجــة 

المعلومــات واالتصــاالت. بهــذه 
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شــركة  وهــي   ،Lufthansa Technik كشــفت 
متخصصــة فــي إصــالح وصيانــة الطائــرات، النقــاب 
 Airbus عــن تصميــم مقصــورة جديــدة لطائــرة
لمــن  تســمح  التــي   ،Corporate Jet ACJ330

الرحلــة. أثنــاء  العالــم«  »باكتشــاف  متنهــا  علــى 
إلــى   10 حوالــي  الســتيعاب  تصميمهــا  وتــم 
راكًبــا، والغــرض األساســي منهــا هــو توفيــر   16

أفضــل تجربــة للــركاب، بحســب الشــركة األلمانيــة.

الكالســيكية  العناصــر  عــن  النظــر  وبصــرف 
الخاصــة، مثــل  الطائــرات  الموجــودة عــادًة فــي 
المكاتــب  وحتــى  والحمامــات  النــوم  غــرف 
التصميــم  يتميــز  الطعــام،  تنــاول  ومناطــق 
األســقف  تغطيــة  يمكنــه  عــرض  بنظــام 

تصميم طائرة بال نوافذ..كيف سيغّير من مستقبل السفر الجوي؟

ورؤيــة  المقصــورة  نافــذة  مــن  النظــر  ُيعتبــر 
بالنســبة  األعلــى،  مــن  والمحيطــات  المــدن 
الطيــران. مباهــج  أحــد  منــا،  للكثيريــن 
البتــكار   »Rosen Aviation« شــركة  لكــّن 
يمكــن  التجربــة  هــذه  أّن  تعتقــد  الطائــرات، 
الطائــرات  لُتصبــح  التالــي،  المســتوى  إلــى  أخذهــا 
الماضــي. مــن  التقليديــة  بالنوافــذ  المــزودة 

لمشــروع  األمريكيــة  الطيــران  شــركة  وتــرّوج 
ــول  ــي ح ــكل أساس ــور بش ــه يتمح ــك«، وقوام »مافيري
ــع  ــة ترف ــا افتراضي ــرة نوافذه ــورة طائ ــم مقص تصمي
الجويــة. المالحــة  تجربــة  فــي  التحــدي  مســتوى 
ــركة  ــي ش ــتراتيجية ف ــس األول لالس ــب الرئي ــال نائ وق
»مافيريــك  مشــروع  »نــواة  إّن  كالرك،  لــي  »روزن« 
تشــّكلت مــن محاولــة اســتخدام تكنولوجيــا الغــد 
فــي تصميــم طائــرة الغــد«. مضيًفــا أّن »تكنولوجيــا 

ألغيــت يــوم الســبت الماضــي رحــالت الطيــران مــن 
ســحابة  بســبب  اإلســبانية  »البالمــا«  جزيــرة  وإلــى 
أســبوع. منــذ  ثائــر  بــركان  نفثهــا  الرمــاد  مــن 
وقالــت الشــركة المشــغلة للمطار - عبــر موقع )تويتر( 
للتواصــل االجتماعــي - »إنــه تم تعليق حركــة الطائرات 
بســبب تراكــم الرمــاد فــي الهــواء«، مشــيرة إلــى أن 
المطــارات األخــرى علــى جــزر الكنــارى الزالــت تعمــل.

األحــد  يــوم  بــدأ  الــذي  البــركان،  ثــوران  ويعــد 
عاًمــا   50 منــذ  يحــدث  الــذى  األول  هــو  الماضــي، 
ســكانها  تعــداد  يصــل  والتــي  البالمــا،  جزيــرة  علــى 
شــدة  ودفعــت  تقريًبــا..  نســمة  ألــف   85 إلــى 
إلــى  األخيــرة،  األيــام  خــالل  ازدادت  التــي  الثــوران، 
3 قــرى إضافيــة علــى الجزيــرة، إذ اضطــر مــا  إجــالء 
إلــى مغــادرة منازلهــم. 7 آالف شــخص  يقــرب مــن 

وابتعــدت أطقــم الطــوارئ يــوم الجمعــة عــن البــركان 
بعــد أن أطلقــت االنفجــارات البركانيــة صخــوًرا منصهرة 
ورمــاًدا امتــدت لمنطقــة عريضــة، كمــا دمــرت تدفقــات 
الحمــم مئــات المبانــي علــى الجــزء الغربي مــن الجزيرة.

شــركة طيران عمالقة تطلب 250 ســيارة تاكســي طائر
 ،Gol Linhas Aéreas تخطــط شــركة غــول لينهــاس
 250 لتشــغيل  البرازيــل،  فــي  طيــران  شــركة  أكبــر 
فيرتــكال  مجموعــة  مــن  طائــرا  كهربائيــا  تاكســي 
 Vertical Aerospace Group إيروســبيس 
كجــزء مــن خطــة لتأســيس شــركة نقــل تشــاركي.

هولدينغــز  أفولــون  التأجيــر  شــركة  وستشــاركها 
إنهــا  الثالثــاء  يــوم  التــي قالــت   ،Avolon Holdings

المحلييــن  الشــركاء  لتحديــد  غــول  مــع  ســتعمل 

النــاس  يرغبــه  مشــهد  بــأي  الداخليــة  والجــدران 
المــاء. تحــت  عالــم  ذلــك  فــي  بمــا  تقريًبــا، 

للمقصــورة  النهائــي  اإلطــالق  وســيجري 
للطيــران  دبــي  معــرض  فــي  الجديــدة 
الثانــي. تشــرين  نوفمبــر/  فــي   2021

إن   Lufthansa Technik شــركة  وتقــول 
شــهًرا   24 إلــى   18 بيــن  مــا  سيســتغرق  األمــر 
المحــدد  المفهــوم  هــذا  وإكمــال  لتصميــم 
مباشــرة. ذلــك  منهــم  المشــتري  طلــب  إذا 

لمــس،  دون  مــن  ضوابــط  أيًضــا  تتضّمــن  الغــد« 
مســتقبلية. وجماليــة  وأناقــة،  مجّســمة،  وصــور 

الخصائــص  هــذه  أّن  إلــى   CNNلـــ كالرك  وأشــار 
فــي  انتشــارًا  أكثــر  األخيــرة،  الســنوات  فــي  صــارت 
الذكيــة  البيــوت  تصميــم  مثــل  األخيــرة  الســنوات 
لــم  الطائــرات  مقصــورات  ولكــن  والســيارات، 
أن  موضًحــا  بعــد،  فعلًيــا  الموجــة  بهــذه  تلحــق 
بآخــر«. أو  بشــكل  تأخــرت  بمجملهــا  الصناعــة  »هــذه 

خّضــة  »روزن«  لشــركة  »مافيريــك«  مشــروع  وأثــار 
فــي عالــم الطيــران، بعــد وقــت قصيــر مــن عــرض 
وُأدرج   ،2020 العــام  فــي  األولــى  للمــرة  التصميــم 
ضمــن الئحــة التصاميــم المرشــحة لجائــزة »اليخــت 
التصاميــم  بيــن  أنــه  عــن  فضــًلا  الدوليــة«،  والطيــران 
القصيــرة  الحــكام  خيــارات  الئحــة  ضمــن  المرشــحة 
العــام. لهــذا  الكريســتالية«  المقصــورة  لـ«جوائــز 

نحو

أرحب

إلغـاء رحـالت الطيـران من وإلى مطـار جزيـرة »البالما« اإلسبانية بسبب سحـابة رمـاد بركـاني

ــالع  ــوذج اإلق ــاد لنم ــة واالعتم ــة التحتي ــات البني ومتطلب
أفولــون  طلبــت  حيــث   ،VA-X4 العمــودي  والهبــوط 
العــام،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  فــي  طائــرة   500

المصنعــة. الشــركة  فــي  اســتثمارها  جانــب  إلــى 
VA- الطائــرة  أن  اإلنجليزيــة  الشــركة  وأضافــت 
ركاب،  ألربعــة  تتســع  التــي  االنبعاثــات  عديمــة   X4

مفهـوم طائــرة جديـدة بمقصـورة » تحـت المـاء« 

ســيتمكن ركاب الطائــرات الخاصــة قريًبــا من الســفر 
عبــر الهــواء و«تحــت المــاء« فــي نفــس الوقــت بفضل 
والفريــدة. الجديــدة  المقصــورة  هــذه  مفهــوم 

اهتماًمــا  أثــارت  االفتراضيــة  النوافــذ  أن  كالرك  ورأى 
ســقف  أن  »يبــدو  قــال:  اإلطــار  هــذا  وفــي  كبيــًرا. 
هــي  االفتراضيــة  والنوافــذ  االفتراضــي  الطائــرة 
تلــك  علــى  تســتند  ألنهــا  الســاخنة،  المواضيــع  بيــن 
الــذكاء االصطناعــي،  الواقــع وبعــض  بدمــج  القــدرة 
تعايشــنا  التــي  الصغيــرة  الكــوة  هــذه  لتتحــّول 
شــمولية«. أكثــر  شاشــة  إلــى  لعقــود  معهــا 

وتتمثــل الفكــرة بــأن النافــذة االفتراضيــة فــي إمكانهــا 
تصويــر العالــم خــارج الطائــرة مــن خــالل شاشــات أوليــد 
»OLED« مــزّودة بتفاصيــل إضافيــة. فــإذا كانــت الطائرة 
تحلــق فــوق سلســلة من الجبــال، مثال، ســتزود الشاشــة 
المعلــم.  هــذا  عــن  الالزمــة  بالمعلومــات  الراكــب 
وبذلــك يصبــح مفهــوم النوافــذ جــزًءا مــن الترفيــه 
علــى متــن الرحــالت الجويــة، وليــس هيكلًيــا فقــط.


