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وكاالت السفر والسياحة تعلن دعمها للناقل الوطنيوكاالت السفر والسياحة تعلن دعمها للناقل الوطني
ال�سفر  وكاالت  من  كرمية  مببادرة 
ابراهيم  الكابنت  عقد    ، وال�سياحة 
ابو�سن املدير العام ، وال�سيد عبدالعظيم 
عاما  اجتماعا  ـ  التجاري  املدير  ادم 
ال�سفر  وكاالت  قيادات  من  مبجموعة 
وبحث   ، �سودانري  برئا�سة  وال�سياحة 
ايل  تهدف  التي  املبادرة  تفا�سيل  اللقاء 
جمال  يف  الوطني  الناقل  دور  تعزيز 
يف  �سودانري  وعودة   ، الطريان  �سناعة 
وخارجيا  داخليا  الطريان  عمل  ريادة 
ا�ستعدادها  الوكاالت  هذه  وابديت   ،
لدعم �سودانري بالعملة ال�سعبة لتجاوز 
وا�ستعادة  ال�سعبة  املرحلة  حتديات هذه 
هذا  يف  والتاريخية  املعروفة  مكانتها 

املجال .

بوكاالت  ا�ساد  ابو�سن  ابراهيم  كابنت 
ال�سفر وال�سياحة ودورهم يف دعم الناقل 
جتاه  الوالء  روح  ان   ( وقال  الوطني 
موؤ�سرا  ومتثل  تكفي  وحدها  �سودانري 
�سودانري  بني  العالقة  لعمق  ايجايبا 
املواطن  خلدمة  ال�سفر  ووكاالت 

ال�سوداين وكل املقيمني بالبالد ( 
املدير التجاري عبدالعظيم ادم ، رحب يف 
بداية اللقاء بوكاالت ال�سفر وال�سياحة ، 
وقال ان هذه املبادرة لي�ست جديدة عليم 
من  ما  كل  يبحثون  دوما  ظلوا  فقد 
الطبيعية  �سودانريملكانتها  اعادة  �سانه 
من  همهم  ان  وقال   ، ال�سفر  عامل  يف 
فرتة طويلة كانت كيفية تقدمي الدعم 

ل�سودانريلت�ستعيد دورها املطلوب .

لت�سغيل  تفاهم  مذكرة  توقيع  اليوم   مت 
للطريان  وينج  بالك  �سركة  مع  م�سرتك 
لت�سيري  ال�سودانية    اجلوية  واخلطوم 
 300-737 بوينغ  بطائرة  �سحن  رحالت 
بحمولة 18 طن  للوجهات التي تعمل عليها 
االأردن،  الدوحة،  القاهرة،  وهي  �سودانري 

الكويت، وال�سارقة.
 BLACK مدير �سركة  Malual Majok وقع 
اجلوي   النقل  مدير  مع    WINGS LTD

املهند�س  و اجلودة  ال�سالمة  و مدير  اال�ستاذ مرت�سى ح�سن 
طارق ب�سري مذكرة التفاهم، يف �سبل التعاون و ال�سراكة بني 

ال�سركتني يف جمال النقل اجلوي.
و من ثمرات االجتماع �ستتوىل اخلطوط اجلوية ال�سودانية 
التخل�س اجلمركي  و  التخزين  و  االأر�سية  املناوالت  خدمات 

و  مكتباً  لل�سركة  �ستوفر  اأي�ساً  لل�سركة.و  الوارد  و  لل�سادر 
خمزناً و ت�سهيالت اخرى يف جمال النقل اجلوي.

و �ست�سمح لل�سركة با�ستخدام ا�سمها يف رحالت النقل اجلوي 
من اخلرطوم اإىل دول اخلليج و العك�س.

على  ال�سودانية  اجلوية  للخطوط  والتقدير  ال�سكر  كل 
التعاون و الت�سهيالت التي تقدمها ل�سركتنا املتوا�سعة

هيئة التحرير
- ليماء مريغني 
- الر�سيد امبدي

- ابوالقا�سم حممد
االخراج والتصميم

- العبا�س اخلليفة 

عزيزي القاريء 
هاهي  �سحيفة )اجواء �سودانري( االلكرتونية ، ت�سدر عن العالقات 

العامة واالعالم باخلطوط اجلوية ال�سودانية ، تر�سد كافة 
االن�سطة اخلدمية والتجارية واالدارية والت�سغيلية بالناقل الوطني 

_ اخلطوط اجلوية ال�سودانية _ ر�سدا �سامال ودقيقا بال�سورة 
والقلم ، وذلك �سعيا لتمليك الراي العام ال�سوداين  احلقائق املجردة 

من م�سادرها املوثقة ، يف اطار ال�سفافية وامل�سداقية التي حتكم 
ر�سالتنا االعالمية ..تقديرا واحرتاما لزبائن الناقل الوطني .

ونحن ن�ست�سرف يف منت�سف هذا العام العيد املا�سي ل )�سودانري( 
مبنا�سبة الذكري ال 75 لن�ساأة اخلطوط اجلوية ال�سودانية يف يوليو 

1947م ، كواحدة من اأعرق �سركات الطريان باملنطقتني العربية 
واالفريقية _ ولعل هذه املنا�سبة التاريخية توؤكد علي قدرة 

االن�سان ال�سوداين علي العطاء يف كافة مناحي احلياة ومواكبة 
تطورات �سناعة الطريان احلديثة ، ا�ستنادا لهذا االرث والتاريخ 

النا�سع للخطوط اجلوية ال�سودانية 
وباهلل التوفيق ،،،،،
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ت�سدر عن ق�سم  العالقات العامة واالعالم 4 �سفحات ا�سدارة الكرتونية  �سوال 1443 هـ   / مايو ٢0٢٢-    العدد ) 0( ال�سنه  االويل

تكريم الرعيل االول من 
العاملين بالشحن الجوي

ت�سارك اخلطوط اجلوية ال�سودانية ، الناقل الوطني ، بفعاليات معر�س وملتقي 
ال�سابعة ام�سية  النقل واملوا�سالت واخلدمات اللوج�ستية والذي افتتح ال�ساعة 
االثنني 7 مار�س بقاعة ال�سداقة باخلرطوم ، و�سرف حفل االفتتاح ال�سيد وزير 

النقل ومدير عام ال�سكة حديد ومدير اخلطوط البحرية وعدد من املهتمني .
اال�سرتاتيجية  االدوار  االفتتاح  كلمة  خالل  من  ا�ستعر�س  النقل  وزير  ال�سيد 
�سرحا  وقدم   ، الكلي  االقت�ساد  حركة  دعم  يف  الفاعل  ودورها  الوزارة  لوحدات 
تقدمي  يف  املتفرد  اجلغرايف  موقعه  بحكم  لل�سودان  املتاحة  للفر�س  تف�سيليا 
باملنطقة  الدول  لكافة  ا�سكالها  بكل  النقل  وخدمات  اللوج�ستية  اخلدمات 
وزير  ال�سيد  ا�ساد  املعر�س  الجنحة  زيارته  خالل  .ومن  والعربية  االفريقية 
النقل مب�ساركة �سودانري ووقف علي جناح ال�سركة برفقة ال�سيد هم�سري مدير 
ال�سركة املنظمة للمعر�س والذي حكي عن ذكرياتهم وهم طالب خارج البالد مع 

الناقل الوطني الذي كان م�ساهما يف نقل الطالب الدار�سني باخلارج .
اكدوا جميعا  والذين  بالزوار  بالغا  اهتماما  �سودانري  م�ساركة  وقد وجدت  هذا 

علي اهمية وجود ناقل وطني قوي علي حفظ ا�سم ال�سودان مبطارات العامل .

سودانير تشارك بمعرض النقل 
والمواصالت والخدمات اللوجستية

 ، ابو�سن  الكابنت  العام  املدير  ال�سيد  بح�سور 
ادارة  والعقيد �سيد احمد ادري�س ممثال ملدير 
 ، االدارات  مدرا  من  وعدد  اخلرطوم  مطار 
�سهدت ادارة ال�سحن اجلوي مبطار اخلرطوم 
االول  الرعيل  من  املعا�سيني  تكرمي  حفل 
مت  حيث   . اجلوي  ال�سحن  بادارة  العاملني 
ب�سعار  فاخرة  تقديرية  �سهادات  منحهم 
بهم.الكابنت  املحتفي  من  لكوكبة  �سودانري 
املكرمني  من  املجموعة  بهذه  ا�ساد  ابو�سن 
املوهلة  الكوادر  اجياال من  انهم خرجوا  وقال 
يق�سروا  مل  وانهم  الكارقوو   علم  وعلموهم 
عرب  مكانتها  لها  وحفظوا  �سودانري  حق  يف 

التاريخ .

متابعات
 المدير العام : نامل خيرًا باننا 
سننقل الحج باذن  الله هذا 

العام

صيانة طائرة
 اإليرباص ٣٢٠

ا�ساد ال�سيد ه�سام علي احمد وزيرالنقل بالعمل 
من�سب  توليه  ابان  تيمو  يا�سر  لل�سيد  الكيبري 
يف  ال�سودانية  اجلوية  للخطوط  العام  املدير 
مبجهوداته  وا�ساد   ، املا�سية  �سنوات  االربع 
اال�ستثنائية يف ظل جائحة كورونا ، والتغيريات 
واجالء  مبر  العالقني  واجالء  ال�سيا�سية 
ان  وقال   ، ال�سني  جمهورية  من  الطالب 
اال�ستاذ يا�سر تيمو ا�ستطاع بجهد كبري وحنكة 
ادارتها  احد  يتمني  ال  فرتة  يف  ال�سركة  ادراة 
الغري  العمل  يف  له  ومراقبني  مرافقني  وكنا 
ر�سمي وبذل جهودا كبرية مع اجلميع ، وجعل 

من   ، الكبري  العمل  بهذا  تقوم  قومية  كموؤ�س�سة  ل�سودانري  تلتفت  احلكومة 
ناحية اخري ا�سارال�سيد الوزير يف كلمته ايل الكابنت ابو�سن ، وقال انه غني 
بقدر كبري من  ويتمتع  التعريف حلق كثريا مبقاتالت ع�سكرية ومدنية  عن 
احلنكة واحلكمة والكيا�سة ، ونتمني له التوفيق و�سنكون عونا له فيما هو ات . .

املديرالعام الكابنت ابراهيم ابو�سن رحب بال�سيد 
كابنت  االدارة  جمل�س  وع�سوي  وزيرالنقل 
و�سكريف   ، املفتي  عادل  والكابنت  املكي  حمجوب 
كلمته ال�سيد يا�سر تيمو علي ما قدموه ، وقال 
و�سيبقي  �سودانري  اجل  من  جميعا  نعما  اننا 

اال�ستاذ يا�سر بيننا خدمة ل�سودانري.
بالتوقيعات  اخلا�سة  االدارية  اجراءات  ومتت 
الت�سليم  باجراءات  اخلا�سة  الر�سمية  لالوراق 

والت�سلم .
املكي  حمجوب  الكابنت  االدارة  جمل�س  ع�سو 
تيمو  يا�سر  اال�ستاذ  عمل  �سنوات  عن  حتدث 
تلك  يف  لها  يكومنديرا  ان  �سخ�س  اي  يتمني  ال  �سعبة  �سنواتا  كانت  وقال   ،
الظروف ال�سعبة ، وا�ساف نطمئن االخوة العاملني اننا نلقي دعم خا�س من 
ل�سركة  �سودانري  لتتحول  درا�سة  ونعمل علي   ، ووزيراملالية  وزيرالنقل  ال�سيد 

م�ساهمة عامة كالقطرية واالثيوبية وغريها من املزيد ...

بحضور وزيرالنقل كابتن ابوسن يتسلم مهامه مديرًا عامًا لسودانير سودانير تتدشن اولي رحالت االيربص سودانير تتدشن اولي رحالت االيربص 320320    

بح�سور ال�سيد ه�سام علي احمد وزير النقل ، غادرت مطار اخلرطوم م�سا 
ام�س اخلمي�س اويل رحالت طايرة االيرب�س 3٢0 ،  املتجهة ايل القاهرة ، 
وقادها الكابنت ابراهيم ابو�سن مدير عام �سودانري ، وذلك بعد ان اكملت 

الطايرة برنامج �سيانتها الدوري .
و�سياحة  �سفر  وكاالت  من   ، بالبالد  الطريان  �سناعة  او�ساط  تلقت  وقد 
و�سلطات ومواطنني ، تلقت بالب�سر والرتحاب عودة الطايرة والتي متثل 

مزيدا من اخلدمة املمتازة للزبون .
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بحضور السيد وزير النقل واعضاء مجلس االدارة 

�سعار �سودانري خيارنا  ... وجاهزون للدعم 
كابنت  التقي   ، ل�سودانري  عاما  مديرا  اول ن�ساطه  يف 
ال�سفر  ا�سحاب وكاالت  بال�سادة  ابو�سن  ابراهيم 
وال�سياحة ، الذين قدموا لل�سيد عبدالعظيم ادم مدير 
الت�سويق واملبيعات مبادرة وكاالت ال�سفر لدعم �سودانري 
وايجار  ا�سافة  من  لتتمكن  بالدوالر  حمفظة  �سكل  يف 

طائرة جديدة ملزيد من اخلدمة املمتازة .
قائال   الت�سويق   مدير  ال�سيد  حتدث  اللقاء  بداية  يف  
ونبارك  ال�سفر  وكاالت  ال�سناعة من  ب�سركاء  نرحب   (
للكابنت ابو�سن من�سبه اجلديد مديرا عاما  ل�سودانري 
 ، �سديق  اخال�س  االخت  املبادرة  قدم  من  ون�سكر   ،
وعطرباوي ، وعبده جماع ، وفيكتور �سليمان ، و�سالح 
 ، حممود  اهلل  خلف  ح�سن   ، ح�سني  وعماد   ، �سامل 
الوكاالت وهم  ، ونهي وكل االخوة يف  اليا�س  عبداملنعم 
ال�سودانية  اجلوية  اخلطوط  همهم  طويل  زمن  من 
وكيف تنطلق وتناف�س، واقرتحوا دعمنا بطائرة ، وظل 
ب�سودانري  الت�سغيل  م�ستوي  تطوير  ال�ساغل  �سغلهم 
�سرف العملة  �سعر  تتعلق  حتديات  واجهتنا  وقد   ،
تكلفة  يف  بالدوالر  التعامل   ، الدوالر  مقابل  الوطنية 
الت�سغيل ، وهذه القفزات يف �سعر العملة كان من املمكن 
ر�سيد  بتوفري  املبادرة  ، وجاءت هه  الت�سغيل  توقف  ان 
 ، الدوالر  من  مدخرات  ون�سع  ال�سعبة  العملة  من 
ون�سع دميومة لفتح املحطات وار�ساء تطلعات الزبائن 

وال�سركاء معا .

وقال ان �سكل املبادرة مبيعات مقدمة الدفع ون�سع لها 
زيادة يف العمولة للمبيعات اخلا�سة بالوكاالت 

مداخالت  يف  الوكاالت  ا�سحاب  كل  حتدث  ذلك  بعد 
قيمة تعرب عن والء والتزام كبري جتاه الناقل الوطني 
وا�ستعداد كامل لدعم �سودانري ، ال�سيد فيكتور �سليمان 
حنا ابدي �سعادته بهذا اللقاء واكد علي دعمهم الكامل 
مل�سروع مبادرة تطوير العمل ب�سودانري، وقال نحن ا�سرة 
اال�ستاذة   ، و�سودانري  الطريان  خلدمة  ونعمل  واحدة 
نحن   ( كلمتني  يف  الكالم  نخت�سر   : �سديق  اخال�س 
جاهزون ، وكل ما تطلبه �سودانري من دعم حا�سرين ( 

العطرباوي : كنت موجودا ب�سودانري منذ العام ٢0٢1م 
متدربا ، ودوما خيارنا الناقل الوطني اخلطوط اجلوية 
وكاالت  من  النفرة  هذه   ، الروح  عودة  متثل  عودتها 
ال�سفر وال�سياحة تهدف لعودة قوية ل�سودانري ، ودونكم 
جتربة اخلطوط املاليزية التي ا�ستطاعت بعد كثري من 
جديد  من  او�ساعها ونه�ست  ترتيب  ان تعيد  العرثات 
نه�سة  م�سروع  يف  املاليزية  جتربة  ن�ستلهم  ان  ونريد   ،
وا�سحة  ا�سرتايجية  خطة  ونريد   . القادم  �سودانري 

املعامل وعودة حمطتي جدة والريا�س .
ودعمهم   علي ترحيبهم  اكد   : �سامل  �سالح  اال�ستاذ 
الوطني  ل�سالح الناقل  الكبرية  النفرة  وهذه  للمبادرة 

_ اخلطوط اجلوية ال�سودانية _ 
عماد ح�سني وكالة اك�سالن�س  : نهنيء الكابنت ابو�سن 
مديرا عاما ل�سودانري ون�سال اهلل له التوفيق ، ان حمطة 

ملقابلة  ال�سعي  �سودانري  وعلي  جدا  مهمة  ال�سعودية 
جدا  الوكااء مهم   علي  االعتماد   / ال�سعودية  ال�سفارة 

الوكالء، نطلب معاملة خا�سة للداعمني واملمولني .
ح�سن خلف اهلل حممود : الناقل الوطني مهم جدا يف 

املواقف احلرجة وال جند غري �سودانري 
ان الناقل  الوطني هو الذي يحدد وت�ستقر اال�سعار يف 
بحل  ونطالب  ال�سوداين  امل�سافر  مل�سلحة  ال�سفر  �سوق 
وعودة  ال�سعودي  املدين  الطريان  مديونية  م�سكلة 
وجاهزون   / جدا  مهمة  والريا�س  جدة  ل  �سودانري 

عموما  لدعم �سودانري .
بتوليه  ابو�سن  الكابنت  نهنيء   / جماع  عبده  اال�سيد 
مهام من�سبه مديرا عاما  ل�سودانري/ واالخ عبدالعظيم 
و�ساحبعالقات مميزة  جدا  مديرالت�سويق حمرتم 
باملال  دعم  نحتاج  مهمة  �سودانري  نفرة   ، بالوكاالت 
وتوا�سل بني الوكالت و�سودانري / �سيكون هناك حتفيز 

وان �ساء اهلل من�سي لالمام 
ختام   يف  ابو�سن املديرالعام حتدث  ابراهيم  الكابنت 
اللقاء  ) ن�سكر لكم هذا ال�سعور الطيب النبيل ، وبحمد 
اهلل العمل اكتمل متاما بطائرة االيرب�س 3٢0 ) با�سرت 
متعاونة معنا  الدولة   ، جديد(  من  رحالتها  الطائرة 
لنا  داعمة  املدين  الطريان  ل�سودانري و�سلطات  وداعمة 
مكاتبنا  واقول   ، نعرب  اهلل  �ساء  وان  ومبادرتكم طيبة   ،

دوما مفتوحة لكم .

الدولية  املنظمة  عن  ت�سدر  عاملية  �سهادة  االي�ساقو 
للنقل اجلوي ، يتم فيها تقييم ومراجعة ادارة العمليات 
وانظمة االجراات املتبعة من قبل مقدمي خدمة املناولة 
االر�سية ، وذلك من خالل برنامج تفتي�س وتدقيق �سارم 
يف  املتبعة  العمليات  لتقييم  الدولية  املنظمة  هذه  تتبعه 
من  وغريها  العمليات   ، التدريب   ، اجلودة   ، ال�سالمة 

املتطلبات للح�سول علي ال�سهادة
مبعايري  ال�سارم  االلتزام  من  عاما   70 خربة  �سودانري 

االدارة واجلودة وال�سالمة
من  واحدة  باعتبارها   ، ال�سودانية  اجلوية  اخلطوط 
واالفريقية  العربية  باملنطقتني  الطريان  �سركات  اعرق 
منذ  الطريان  ل�سركات  الدويل  االحتاد  ايل  ان�سمت   ،
العام 1959م ، وهذا ي�سري ايل العراقة الكبرية ل�سودانري 
، واملكانة الكبرية لهذه ال�سركة يف عامل الطريان العاملي .
من  بعديد   ، ب�سودانري  العاملة  الب�سرية  الكوادر  تتميز 
ال�سارم  وااللتزام  العمل  علي  ال�سرب  اهمها   ، املميزات 
وخا�سة   ، الطريان  جمال  يف  املطلوبة  الفنية  باملعايري 
يف جمال خدمات املناولة االر�سية والهند�سة وال�سالمة 

الب�سرية من  �سودانري  كوادر  العوامل جعلت من  ، هذه 
اقوي عوامل قوة ال�سركة ، وظلت جميع فرق التفتي�س 
تبدي   ، للطريان  الدولية  للمنظمة  التابعة  الدولية 
للعامل  العالية  واالنتاجية  الفاعلية  مب�ستوي  اعجابها 

ال�سوداين التابع للناقل الوطني .
اخلربات العملية للخطوط اجلوية ال�سودانية وتقدميها 
مبطار  الطريان  �سركات  من  لعدد  االر�سية  للخدمات 
اخلرطوم عرب ال�سنوات املا�سية يعزز من املكانة الكبرية 
الريادي يف جمال  ال�سودانية ودورها  للخطوط اجلوية 

�سناعة الطريان بالبالد .
تفا�سيل ح�سول �سودانري علي �سهادة االي�ساقو

يونيو   8 يف  ال�سودانية  اجلوية  اخلطوط  ح�سلت 
ا�ستوفت  ان  بعد   ، االي�ساقو  �سهادة  علي  ٢0٢1م 
املناولة  خلدمات  الت�سغيل  �سالمة  متطلبات 
عامليني  لتدقيقني  بنجاح  اجتيازها  وبعد  االر�سية 
ال تدقيق  اولهما   ، الفرن�سية  التدقيق  منظمة   من 

ManagementHQM
تدقيق  منظمة  من  االول  التدقيق  عادة  يتم  حيث 

معتمدة من االياتا مبهلة 4 ا�سهر ومن ثم بعد اجتيازة 
الثاين علي حمطة واحدة علي االقل من  التدقيق  يتم 
 ISAGO Charter of املحرتفني     االي�ساقو  مدققي 

Professional Auditors
بعد ذلك تنال �سهادة مزودي اخلدمة اي�ساقو

ISAGOprovider
اي  حت�سل  لن  معا  التدقيقني  هذين  يف  النجاح  ودون 

جهة علي �سهادة االي�ساقو .
وهذا فان ح�سول �سودانري علي �سهادة االي�ساقو ، ي�سري 
انه  ذلك   ، الوطني  للناقل  كبرية  ايجابية  مو�سرات  ايل 
مزودي  مبوجبه  ومتنح  االياتا  وترعاه  تنظمه  تدقيق 
�سهادة  الدولية  باملطارات  االر�سية  املناولة  اخلدمات 
ل�سالمة  العاملي  للم�ستوي  باعتبارهم م�ستوفني  اي�ساقو 
التدقيق  ل�سرامة  ون�سبة  االر�سية  للمناولة  ت�سغيل  
وال�سمعة الكبرية لهذه ال�سهادة عامليا ا�سبحت املتطلبات 
ميزة  متنح  حيث   ، الطريان  �سركات  لتعاقد  اال�سا�سية 
تف�سيلية يف املناف�سة ، ف�سال عن اهميتها يف رفع م�ستوي 

اخلدمة وتقليل حوادث املعدات االر�سية

يا�سر  لل�سيد  الكيبري  بالعمل  وزيرالنقل  احمد  علي  ه�سام  ال�سيد  ا�ساد 
يف  ال�سودانية  اجلوية  للخطوط  العام  املدير  من�سب  توليه  ابان  تيمو 
جائحة  ظل  يف  اال�ستثنائية  مبجهوداته  وا�ساد   ، املا�سية  �سنوات  االربع 
، والتغيريات ال�سيا�سية واجالء العالقني مبر واجالء الطالب  كورونا 
بجهد  ا�ستطاع  تيمو  يا�سر  اال�ستاذ  ان  وقال   ، ال�سني  جمهورية  من 
كبري وحنكة ادراة ال�سركة يف فرتة ال يتمني احد ادارتها وكنا مرافقني 
 ، الغري ر�سمي وبذل جهودا كبرية مع اجلميع  العمل  ومراقبني له يف 
العمل  بهذا  تقوم  قومية  كموؤ�س�سة  ل�سودانري  تلتفت  احلكومة  وجعل 
الكابنت  ايل  كلمته  يف  الوزير  ا�سارال�سيد  اخري  ناحية  من   ، الكبري 
ع�سكرية  مبقاتالت  كثريا  حلق  التعريف  عن  غني  انه  وقال   ، ابو�سن 
ومدنية ويتمتع بقدر كبري من احلنكة واحلكمة والكيا�سة ، ونتمني له 

التوفيق و�سنكون عونا له فيما هو ات . .

وع�سوي  وزيرالنقل  بال�سيد  ابو�سن رحب  ابراهيم  الكابنت  املديرالعام 
و�سكريف   ، املفتي  عادل  والكابنت  املكي  حمجوب  كابنت  االدارة  جمل�س 
كلمته ال�سيد يا�سر تيمو علي ما قدموه ، وقال اننا نعما جميعا من اجل 

�سودانري و�سيبقي اال�ستاذ يا�سر بيننا خدمة ل�سودانري.
ومتت اجراءات االدارية اخلا�سة بالتوقيعات لالوراق الر�سمية اخلا�سة 

باجراءات الت�سليم والت�سلم .
عمل  �سنوات  عن  حتدث  املكي  حمجوب  الكابنت  االدارة  جمل�س  ع�سو 
�سخ�س  اي  يتمني  ال  �سعبة  �سنواتا  كانت  وقال   ، تيمو  يا�سر  اال�ستاذ 
االخوة  نطمئن  وا�ساف   ، ال�سعبة  الظروف  تلك  يف  لها  يكومنديرا  ان 
 ، ووزيراملالية  وزيرالنقل  ال�سيد  من  خا�س  دعم  نلقي  اننا  العاملني 
ونعمل علي درا�سة لتتحول �سودانري ل�سركة م�ساهمة عامة كالقطرية 

واالثيوبية وغريها من املزيد ...

ماذا تعرف عن االيساقو ؟



3 �سوال 1443 هـ   / مايو ٢0٢٢-    العدد ) 0( ال�سنه  االويل
هنالك جهات سيادية وعدتنا خيرًا بانهم سيقدمون دعمًا كبيرًا جدًا لسودانيرهنالك جهات سيادية وعدتنا خيرًا بانهم سيقدمون دعمًا كبيرًا جدًا لسودانير

يف هذه امل�ساحه ن�ست�سيف ال�سيد مدير عام �سركة  اخلطوط اجلوية ال�سودانية كابنت ابراهيم علي ابو�سن ملعرفة  
اخلطط والروؤيه للمرحله احلاليه 

يبتدر كابنت ابو �سن حديثه بان  اول اولوياتنا العمل علي اعادة فتح خط ال�سعودية النه يربطنا بخطوط كثريه 
 مهمه كغرب افريقيا واخلليج وهي خطوط مربحه ومهمه. 

ثانيا.. تاهيل املعدات االر�سية لتواكب متطلبات املرحله  ومنها ميكن ا�ستقطاب جمموعه من ال�سركات االخري  
 .handling لعمل  الـ 

ثالثا.. تاهيل ور�س ال�سيانه حتي ن�ستطيع االعتماد علي انف�سنا بت�سهيل ال�سيانه لنا  وتوفري متطلبات ال�سيانه 
 ل�سركات الطريان االخري.

رابعا ال�سعي  ال�ستجالب طائرات عن طريق  ال�سراء االيجاري علي االقل توفري طائرتني ، وهذا يتوقف علي حل 
 مديونية ال�سعودية باذن اهلل. 

خام�سا.. تاهيل الCatering لي�سبح وحده قائمه بذاتها تفي مبتطلبات الوجبات لل�سركه ومن ثم تقدمي اخلدمات 
لل�سركات العامله االخري كما ميكنها تلبية العمل التجاري للوحده. �ساد�سا.. تاهيل الكادر الب�سري املوجود بال�سركة 

 بو�سفه عن�سر هام يف ادارة وجناح ال�سركه .

ومديونية  الرياض(   - )جده  محطاتها  اهم  احدي  سودانير  فقدت   
وهل  القادمه..،  االيام  مقبل  في  الحلول  عن  حدثنا  السعوديه 
ان  بعد  الحج  لموسم  العام  هذا  قادمة  سوانير  ان  القول  يمكننا 

غابت عنه  لسنوات ؟
 بخ�سو�س مديونية ال�سعوديه قابلت ال�سفري ال�سعودي وحتدثنا عن ان�سب 
الطرق للتفاهم – احلمد هلل احدثت املناق�سات تقدم كما ان  هنالك موؤمتر 
الدفاع  وزير  ال�سيد  �سملت  دعوة  وتلقينا  الريا�س  يف  الطريان  م�ستقبل 
وال�سيد وزير النقل وال�سيد مدير �سلطة الطريان املدين و�سخ�سي  مدير 
مديونية  النقا�س  بنود  اهم  ومن  ال�سودانية  اجلوية  اخلطوط  عام 
ال�سعوديه علما بانه مت االتفاق من قبل علي جدولة الديون لع�سرون 
احياء  النوراحدي حلولنا  يري  االتفاق مل  وهذا  الجدوله  هذه  ان  اال  عام 
العام.  هذا  اهلل  باذن   احلج  �سننقل  باننا  خرياً  ونامل  اجلدوله.   هذه 

 هل تعتقد ان صياغة شكل جديد في عالقة سودانير 
بالدوله من خالل عالقاتكم الممتده  يمكن 

لحركة  اكبر  مساحة  في  يسهم  ان 
قروض  عن  والبحث  التمويل 

الضمانات  اعطاء  مع  وشركات 
السيادية المطلوبة ؟

نعم ميكن ان ت�سهم وب�سكل فعال 
زلنا   وال  �سعينا  قد  باننا  علما 
لل�سمانات ال�سيادية وهنالك 
خرياً  وعدتنا  �سيادية  جهات 
بانهم �سيقدمون دعماً كبرياً 
اجلوية  للخطوط  جداً 

ال�سودانية .

  ماهي بنظركم ابرز اسباب 
الفترة  في  الشركة  تدهور 

السابقه وتدني مواردها ؟

اهتمام  عدم  هو  واالكرب  االوحد  ال�سبب 
م�ست   عهود  يف  �سابقا  ب�سودانري  الدوله 
الذي  التدهور  يف  االكرب  ال�سبب  كان 
لفقدان  ادي  مما  �سودانري  اليه  و�سلت 
يف  كثريه   �سركات  وظهور    handling الـ 
ايرادات  لتدهور  مماادي   ، قريب  وقت 

ال�سركةوتدين مواردها .
تكن  مل  هنا   الطائرة3٢0  �سيانه  حتي   
فكرة جيدةوقرار غري �سليم بداًل من �سهر 

امتدت ل)5( ا�سهر .
   مما ال شك فيه ان قطاع الطيران 
الشركة  اجنحة  احدي  يمثل  والسفر 
االدارات  لتحريك  الرؤية  هي  وما 
 – التموين   – الجوي  )الشحن  االخري 

والمناوله االرضيه ( ؟ 
ذكيه  �سراكة  نفعل   بان  بذاتها  قائمة  وحده   يكون  ان  يفرت�س  التموين   
تاهيله كوحده  املهتمه ويتم  البنوك  او  الكربي  ال�سركات  مع احدي 
ومركز  االر�سيه  واملعدات  اجلوي  ال�سحن  وكذلك  متكامله، 
ال�سيانه كل علي حدا وجودهم كوحدات منف�سله يخفف 

علي ال�سركة ويزيد ايراداتها .

لنجاح شركات خاصة  خالل  ما تفسيركم 
الفترة الماضيه  وصعودها خصما ً  علي 
وال  قدرات  تمتلك  ال  وهي  سودانير 

تاريخ وارث سودانير  ؟ 
ال�سطح  علي  اخلا�سه  ال�سركات  �سعود 
تعقيدات  لديهم  يوجد  ال  انه  يف  وجناحها 
قراراتهم  اتخاذ  ويتم   ، القرار  اتخاذ   يف 
بروتني  التقييد   او  الرجوع  دون  االداريه  
وجمال  جدا  طويل  زمن  البياخد  الدوله 
الطريان الي�ستحمل ، من ال�سهل علي ال�سركات 
اخلا�سه  التعامل واتخاذ قراراتها  فهي ال تتهيب 

ال�سمانات ال�سياديه كال�سركات  احلكوميه .

في  وتغيير  جديد  اداري  نمط  الي  بحاجة  سودانير  ان  تعتقد  هل 
اداراتها المختلفه ؟  عندما تكتمل الهيكله التي دعا اليها مجلس 
لو  حتي  لالدارة  تغيير  هناك  سيكون  بقوه  ندعمها  ونحن  االدارة 

استعنا  بجهات خارجيه وبيوت خبره اجنبيه  .
 الي اي مدي متفائل بنهوض الشركه مرة آخري ؟

ويحل  ال�سعوديه  مديونية  مو�سوع   من  االنتهاء  يتم  عندما  يتم  التفاوؤل 
متاما . 

وتنه�س...  تنطلق  ان  لل�سركة  وميكن  نتفاأل  فقط  هنا  الهيكلة  واكتمال 
يف  والرتغيب  املبكر  املعا�س   م�سروع  بطرح  العاملني  حتفيز  ايل  باال�سافه 

خيار االجازة بدون مرتب   .

 قانون الناقل الوطني دار حوله كثير من الحديث في الفترة السابقه 
؟ ماذا عن اجازته كقانون يليق بالخطوط الجوية السودانية ؟ 

  لال�سف ال بد ان يجاز قانون الناقل الوطني من الربملان – ) وال يوجد برملان حالياً( 
ووكيل  ال�سابقني  �سودانري  احد مدراء  لال�سف   ) الرويلتي     ( لل  بالن�سبه 
حولو  �سودانري  علي  املدين  للطريان  مديونيه  هنالك  كان  النقل  وزارة 
الرويلتي للطريان املدين نحن االن ب�سدد ارجاعه للناقل الوطني فهو حق 

من حقوقها  و�سي�سهم هذا  يف هيمنة  ال�سركة ومتيزها علي بقية النواقل.

 حوار ملياء مريغني 

السيد مدير عام شركة  الخطوط الجوية السودانية كابتن ابراهيم علي ابوسن



اجلوية  اخلطوط   / االر�سية  املناولة  خدمات  مركز  الدارة  جديد  اجناز  يف 
ال�سودانية- مت التوقيع علي اتفاقية تقدمي خدمات مناولة ار�سية متكاملة 
و�ساملة ، خدمات �سيانة عرب ادارة الهند�سة / وكافة اخلدمات االر�سية مبا 
اخلطوط  ل�سركة   ، اجلوي  ال�سحن  خدمات  بجانب   ، التموين  خدمة  فيها 
من  رحلتني   ، ا�سبوعيا  رحالت   4 بت�سيري  �ستقوم  والتي  الليبية  اجلوية 

طرابل�س ، ورحلتني من بنغازي .
تتمتع  التي  واخلربة   ، االمتياز   ، اجلودة  علي  تاكيدا  االتفاقية  هذه  وتاتي 
بها كوادر �سودانري العاملة يف هذا املجال الكرث من �سبعني يف عامل �سناعة 

الطريان .
وقد مت توقيع االتفاقية مبطار اخلرطوم يف اال�سبوع الثاين من يناير ٢0٢٢م 
 ، التجاري  املدير   ، املناولة  خدمات  مدير   ( الليبية  اخلطوط  ممثلي  بني 

الوكيل باخلرطوم( وممثلي �سودانري من مركز خدمات املناولة االر�سية .

يلقى  فاإّنه  كطيار  املهنية  م�سريته  يف  له  رحلة  باآخر  الطيار  يقوم  عندما 
اإخالء  بالطياره من خالل  املطار عند هبوطه  على مدرج  ا�ستقبااًل تكرميياً 
املدرج من اأي طيارات با�ستثناء �سيارات االإطفاء التي ت�ستطف على طريف م�سار 
الطيارة وتقوم بر�س املاء من فوق ج�سم الطائرة كر�سالة ترحيبية بالطائرة 
الظاهرة  هذه  فاإن  الطريان  عامل  يف  اخلرباء  وبح�سب  عمله،  اأيام  اآخر  يف 
ت�ستخدم اأي�ساً كو�سيلة ترحيب بالطائرات التي تطري الأول مرة لدى �سركة 
اأّنها  العلم  مع  الطائرة  تقل  التي  املهمة  الوفود  توديع  على  عالوًة  معينة 
 0  seconds of.الغر�س ولنف�س  اأي�ساً  ال�سفن  ُم�ستخدم يف عامل  بروتوكول 
secondsVolume 0%0  تعريف مفهوم الطائرة ياأخذ مفهوم الطائرة اأبعاداً 
ينطوي  هنا  التعريف  ولكن  وال�سكل،  النوع  بح�سب  وذلك  ومتغرية  خمتلفة 
على الطائرة ذات اجلناحني الثابتني التي تكون اأثناء حتليقها اأثقل من الهواء 
الدافعة لها عبارة عن حمركات  القوة  ال�سماء بحيث تكون  الذي يحملها يف 
نفاثة مثبت عليها مراوح ثقيلة و�سريعة واجلناحان اللذان ي�ساهمان يف خلق 
اأجزاء  القوى الديناميكية امل�ساعدة يف طريان هذه املركبة الهوائية، وتتعدد 
الطائرة الرئي�سية من املحرك املزود لطاقة العزم الكافية لدفع الطائرة يف 
يف  الطائرة  بارتفاع  للتحكم  الطائرة  ج�سم  على  املتحركة  واالأجزاء  الهواء 
تاريخ  اإىل  نظرة  الطائرة.   اتزان  للحفاظ على  والذيل  واجلناحان  التحليق 
الطريان تعود فكرة حماولة الب�سر يف تطيري االأ�سياء قبل ما يقارب االأربعة 
لغايات  امللونة  الورقية  الطائرة  بابتكار  ال�سينيون  قام  عندما  �سنة  اآالف 
اال�ستمتاع مبنظرها وهي تطري باالإ�سافة لدخولها يف احتفاالتهم وطقو�سهم 
اجلوية،  احلالة  على  لطارئة  التغرياتا  تتبع  مثل  علمية  والأغرا�س  الدينية 
عامل  انطالقة  تاريخ  يف  االأ�سا�س  حجر  هي  الورقية  الطائرة  تعترب  لذلك 
من  باأنف�سم  الطريان  نحو  بالتحول  ذلك  بعد  الب�سر  تفكري  بداأ  الطريان. 
القدمي  اليوناين  العامل  قام  الطيور، فقد  اأجنحة  ت�سبه  اأجنحة  خالل �سنع 
وامللقب ببطل االأ�سكندرية بدرا�سة تاأخذ بعني االعتبار كل من �سغط الهواء 
فوق  مثبتة  كرة  عبارة عن  وكان جهازه  لال�ستفادة من طاقته،  البخار  وقوة 
وعاء مملوء باملاء والنار من حتته لتحويل املاء اإىل بخار ينتقل لالأعلى من 
خالل اأنابيب اإىل الكرة التي يوجد على �سطحها اخلارجي خمرجني للهواء 
كل منهما مثبت باجتاه معاك�س لالآخر بحيث كلما ازدادت كمية البخار وازداد 

�سغطه بداأ باخلروج من تلك الفتحات والدفع بالكرة للدوران حول نف�سها.

الليبيةللخطوطاالر�ضيةاملناولةخلدماتاتفاقاتوقعضودانري�

٣٢٠االإيربا�صطائرةاخبار �ضيانة

ملاذا ترش الطائرة باملاء
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