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علي الغامن مترئسا اجلانب الكويتي في اللقاء

رسالة إلى المشرع

رأي اقتصادي
ألبانيا وجهة استثمارية جاذبة.. والقطاع الخاص الكويتي بحاجة إلى مقترحات مشاريع

الغانم: »الغرفة« لن تعّقب على القانون
إال بعد االنتهاء من صياغته من طرف اللجنة المالية

منى الدغيمي
قال رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن ان الغرفة حتى 
اآلن لم تتسلم الصياغة النهائية 
التي أقرتها اللجنة املالية لقانون 
الغرفة وأضاف قائال: »ال نستطيع 
التعقيب إال بعد تس����لم الصياغة 
النهائية للقانون«. واعترض على 
الغرفة في صياغة  عدم إش����راك 

القانون.
وذكر الغامن في تصريح صحافي 
على هامش االجتم����اع مع الوفد 
األلباني أم����س أن الغرفة حتاول 
أن تطور العالقات مع ألبانيا وملست 

أهمية بعض املش����اريع املقترحة 
من اجلان����ب األلباني، مفيدا بأنه 
سيقع عرضها على رجال األعمال 

الكويتيني.
وق����ال خالل كلم����ة ألقاها في 
االجتماع أن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حرص على 
تنمية العالقات السياسية اجليدة 
بني ألباني����ا والكويت عن طريق 
توطيد العالقة االقتصادية، مشيرا 
إلى أن الكويت لها تواجد استثماري 
داخ����ل ألبانيا ع����ن طريق ناصر 

اخلرافي.
وأشاد باس����تثمارات اخلرافي 

داعيا االقتصاديني الكويتيني الى 
االقتداء بتجربة اخلرافي والبحث 
ع����ن ف����رص اس����تثمارية داخل 
ألبانيا، السيما أنها تتمتع مبوقع 
استراتيجي داخل أوروبا وبثروات 

مائية وطبيعية كبيرة.
ودعا الوف����د األلباني أن يقدم 
مقترحات ملشاريع ملحقة بدراسات 
مفصلة لكي يتسنى لرجال األعمال 
الكويتيني االطالع عليها واملباشرة 
فيه����ا، مذكرا الوف����د األلباني بان 
الغرفة سبق وأن طالبت بهذا املطلب 

في االجتماعات السابقة.
من جانبه طالب النائب الثاني 

لرئيس غرفة التجارة والصناعة 
عبدالوهاب الوزان الوفد األلباني 
التعريف بالفرص االس����تثمارية 
املتاحة في بلدهم، السيما السياحية 
واقترح الوزان جملة من املقترحات 
السيما منها إقامة معرض للمنتجات 
األلباني����ة في الكوي����ت، داعيا أن 
التصرف  يكون املعرض ضم����ن 

احلديث.
ومن جهة أخرى عرض رئيس 
احتاد غرف التج����ارة والصناعة 
األلبانية الي����ر زيال أهم املميزات 
االس����تثمارية في ألبانيا وأحدث 
القوانني املشجعة على االستثمار، 

واقترح تش����كيل جلنة مشتركة 
بني غرف البلدين تعنى باألعمال 
املشتركة وإنش����اء مكتب خاص 
باملعلومات داخل ألبانيا يدار من 
قبل كويتيني لالطالع على األعمال 
ومد الغرفة بأهم التطورات على 
صعيد األعم����ال والفرص املتاحة 
وميثل قناة تواصل بني البلدين.

وفي ختام اللقاء عرض أعضاء 
من الوفد األلبان����ي مجموعة من 
املش����اريع الضخمة املتوافرة في 
ألبانيا في قطاعات البترول واملوانئ 
اللوجستية والتعليم  واخلدمات 

والسياحة والتأمني واملقاوالت.

صندوق »نور اإلسالمي الخليجي«
يحقق عوائد بـ 4.3% في سبتمبر

»طيران رأس الخيمة« تستأنف رحالتها

150.31 مليار برميل
احتياطي إيران المؤكد من النفط

دبي � د.ب.أ: غادرت أولى رحالت شركة طيران 
راس اخليمة يوم األحد املاضي بعد توقف دام 
عامني بسبب االزمة العاملية. وقال مسؤولون في 
الشركة لوكالة األنباء األملانية ان الشركة أطلقت 
رحلتها األولى الى مدينة جدة باململكة العربية 
السعودية وانطلقت رحلتها الثانية الى مدينة 
كاليكوت الهندية. ومن املقرر ان تسير الشركة 

أربع رحالت أسبوعيا الى املدينتني.
وكان عمر جهامة، املدير التنفيذي للشركة 
اعلن الش���هر املاضي استئناف رحالت الشركة 
واختيار جدة باعتبارها بوابة الوصول إلى األماكن 
املقدسة في السعودية، في حني تعتبر كاليكوت 
املعبر الرئيسي إلى والية كيرال الهندية، التي 

ينحدر منها كثير من العاملني في اإلمارات.

طه���ران � أ.ف.پ: أعلن وزي���ر النفط اإليراني 
مسعود مير كاظمي ان االحتياطي االيراني املؤكد 
من اخلام، ارتفع بنس���بة 9% ليبلغ 150.31 مليار 
برميل وذلك خصوصا بفضل اكتشافات جديدة.

وقال الوزير خالل مؤمتر صحافي »ان احتياطينا 
من النفط يبلغ 150.31 مليار برميل«، وكان احتياطي 
ايران من النفط يقدر حتى هذا االعالن ب� 138 مليار 
برميل. وأضاف مير كاظمي »حساباتنا متواصلة. 
ه���ذا الرقم مأخوذ من تقرير ح���ول النفط لفترة 
امتدت لستة أشهر وعلى أساس معلومات تتعلق 

باالنتاج واالكتشافات اجلديدة«.
وجاء اعالن ايران ع���ن هذا الرقم اجلديد بعد 
ان اعلن العراق ف���ي 4 أكتوبر عن ارتفاع ضخم 
في احتياطي���ه املؤكد من النفط م���ا وضعه في 
املرتبة الثالثة عامليا امام ايران وبعد الس���عودية 

وڤنزويال.

وأعل���ن العراق ان���ه ميلك احتياطي���ا »قابال 
لالستغالل« قدره 143.1 مليار برميل ما يزيد بنسبة 
24% عن الرقم املتداول )115 مليار برميل( بيد انه 
يظل دون احتياطي السعودية وڤنزويال، بحسب 
منظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك(. من جانب 
آخر، أعلن مس���ؤول إيران���ي ان حكومته اتخذت 
قرارا مبنح تسهيالت لفتح فروع لبنوك أجنبية 
ف���ي البالد، الفتا إلى ان 8 بن���وك أجنبية تقدمت 

بطلبات لفتح فروع لها في إيران.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية »إرنا« عن مساعد 
وزير االقتصاد واملالية في شؤون البنوك والضمان 
والشركات احلكومية أصغر أبو احلسني ان السلطات 
املختصة تدرس حاليا طلبات تقدمت بها 8 بنوك 
أجنبية لفتح فروع لها داخل إيران. وأكد أن اجلهات 
املعنية تعمل حاليا على إزالة العقبات التي حتول 

دون فتح فروع للبنوك األجنبية في إيران.

السعوديون يتحدثون 
»هاتفيًا« خالل عام

بـ 11.6 مليار دوالر

»إلكترولوكس السويدية« 
توقع اتفاقًا مبدئيًا لشراء 

»أوليمبيك« المصرية

الرياض � يو.بي.آي: ذكر تقرير 
أن السعوديني يتحدثون »هاتفيا« 
بقيم����ة 11.6 مليار دوالر في العام 
الواحد، مبينا أن سوق االتصاالت 
السعودية شهدت خالل السنوات 
اخلمس املاضية منوا قياسيا ليصل 
حجمه����ا إلى 11.6 مليار دوالر هذا 
العام وأسهمت بنحو 3% من الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وتوقع التقرير الذي أصدرته 
شركة شركاء دلتا أن تضيف صناعة 
االتصاالت السعودية مليار دوالر 

إلى عائداتها هذا العام.

س���توكهولم � رويترز: قالت 
الكترولوكس السويدية  شركة 
إنها وقعت اتفاقا مبدئيا لشراء 

مجموعة اوليمبيك املصرية.
� ثاني  الكترولوكس  وقالت 
أكبر صانع للمبردات واملكانس 
الطهي في  الكهربائية وأف���ران 
العالم إن شراكتها التجارية مع 
املجموع���ة املصرية في املنطقة 
امتدت على مدى السنوات الثالثني 
املاضية. وأضافت أنها اتفقت على 
ش���راء 52% من أسهم أوليمبيك 
م���ن بارادايس كابيتال بس���عر 
45.30 جنيه���ا للس���هم وتقدمي 
عرض لشراء باقي املجموعة عند 
اكتمال الصفقة بنفس الس���عر. 
وتبلغ حصة بارادايس كابيتال 

في اوليمبيك %52.

قال مدير صناديق األسهم في 
شركة نور لالستثمار عبدالوهاب 
ساجد البعيجان أن األداء املتميز 
لتلك الصناديق يعود إلى السياسة 
االستثمارية اجليدة التي ينتهجها 
فري����ق عم����ل إدارة األصول لدى 
الشركة، مدعومة مبنهجية بحثية 
شديدة الدقة في انتقاء االسهم التي 
يتم االستثمار فيها وسط توقعات 
بأن حتصل الصناديق على مرتبة 
جيدة في نهاية العام احلالي مقارنة 
بالصناديق احمللية واخلليجية. 

الى أن هذه الصناديق  واشار 
ركزت على الس����وق الس����عودي 

والكويتي والقطري واالماراتي )دبي � أبوظبي( لألوراق 
املالية ملا تتمتع به هذه االسواق من مؤشرات مالية 
متميزة وأفضل من باقي املؤش����رات املالية لألسواق 
اخلليجية األخرى. وأفاد البعيجان في تصريح صحافي 
أن أداء صندوق نور اإلسالمي اخلليجي الذي يستثمر 

في األس����هم املتطابقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية واملدرجة في 
األسواق اخلليجية وصندوق نور 
لألسهم احمللية اخلليجية والذي 
يس����تثمر في األس����هم التقليدية 
املدرجة في األس����واق اخلليجية، 
حققا ارتفاعا جيدا في األداء خالل 
الشهر املاضي بنسب 4.30 % و 5.71 
% على التوالي، ليصبحا من بني 
أفضل الصناديق أداء للعام احلالي 
التي  مقارنة بالصناديق األخرى 

تعمل في ذات املجال. 
اجلدير بالذكر أن ش����ركة نور 
لالس����تثمار املالي وش����ركة نور 
كابيت����ال أبرما اتفاقية تعمل مبوجبها ش����ركة نور 
كابيتال كوكيل قبض ودفع للصناديق االستثمارية 
والصناديق العقارية التي تديرها شركة نور لالستثمار 
املالي والتي تستثمر في أسواق األسهم احمللية ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.

عبدالوهاب البعيجان 

أول رحلة فضائية تجارية في العالم تنطلق من كاليفورنيا
واش���نطن � يو.ب���ي.آي: 
انطلق���ت أول مركبة فضائية 
جتارية يوم األحد املاضي من 
صحراء موجافي في كاليفورنيا 
حاملة على متنها طيارين وذلك 
كجزء من رحلة اختبار أطلقها 
البريطاني ريتشارد برانسون 
الذي يحلم بإطالق رحالت إلى 

الفضاء ذات كلفة معقولة.
ونقلت شبكة »سي.ان.ان« 
األميركية أمس عن برانسون 
قول���ه ف���ي بي���ان أصدرت���ه 
شركته »فيرجني غاالكتيك«: 
»أعتقد أن السماء لن حتد من 
طموحنا وسنبدأ مرحلة زيادة 
الرحالت الفضائية خالل السنة 

املقبلة«.
وق���ال البي���ان إن املركبة 
الفضائية التي حتمل اسم »في 
اس اس انتربرايز« متكنت من 
إمتام رحلة جوية على مسافة 
45 ألف ق���دم وهبطت الحقا 
في نفس املوقع الذي انطلقت 

منه.
وأضاف برانس���ون قائال: 
»لقد شاهدت املركبة وهي تهبط 
في صحراء موجافي وانتابني 

حلظتها شعور رائع«.
وقالت الشركة إنها ستنطلق 
رحلة واحدة أسبوعيا وعلى 
متنها س���تة مس���افرين عند 
التجارب  اإلعالن عن نهاي���ة 
وبدء الرحالت في 22 أكتوبر 

اجلاري.
وتصل كلفة الرحلة الواحدة 
إلى 200 ألف دوالر إضافة إلى 
فترة تدريبية ملدة ثالثة أيام 

تسبق موعد الرحلة.
ووصل عدد من يرغبون في 
التسجيل على قائمة االنتظار 
لهذه الرح���الت نحو 80 ألف 

شخص.

)محمد ماهر(الوفد األلباني استعرض الفرص املتاحة في بالده

انطالق معرض »إكسس الدولي« 
للسيارات الفاخرة في جدة

جدة � كونا: تنطلق في مدينة »جدة« السعودية اليوم أنشطة 
معرض »اكسس الدولي« للسيارات الفاخرة الذي سيعرض سيارات 

فارهة تعرض ألول مرة على مستوى منطقة الشرق االوسط.
وقال مدير املبيعات والتسويق في شركة »اكسس« للمؤمترات 
واملعارض راشد الصانع في تصريح ل� »كونا«: »سيتم عرض نحو 
75 سيارة تصل قيمتها االجمالية الى 150 مليون ريال سعودي في 

حني تبلغ قيمة أثمنها سبعة ماليني ريال سعودي«.
واضاف الصانع: »ان الس���يارات املعروضة وبسبب محدودية 
انتاجها موجهة لشريحة معينة من املجتمع والتي تبحث عن التميز 
والفرادة في االداء والش���كل والتي ل���م تتأثر باالزمة االقتصادية 
التي عصفت بالعالم«. وأش���ار الى ان مبيعات السيارات الفاخرة 
ازدادت في دول اخلليج العربية السيما في السعودية منذ تفاقم 
االزمة االقتصادية العاملية. وذكر أن مبيعات العام املاضي حققت 
115 ملي���ون ريال على مدى ثالثة ايام فقط ما يعادل مبيعات تلك 
الفئة من السيارات النادرة في عام واحد متوقعا ان تتجاوز نسبة 

ارتفاع مبيعات املعرض احلالي 25% مقارنة بالعام املاضي.
وأوضح الصانع ان هناك توجها لدى املنظمني نحو اضفاء الصبغة 
العاملية على املعرض في املستقبل على غرار معارض فرانكفورت 
وباريس العاملية للسيارات ليكون له موقع على خارطة املعارض 

العاملية املتخصصة في السيارات وبخاصة الفاخرة منها. 

حصان����ة احملامي حق 
لتدعي����م العدال����ة وصون 
احلريات واالميان بالقانون، 
فمهنة احملاماة في فرنس����ا 
وفي املجتمعات األوروبية 
هي مهنة »االتيكيت« وفي 
املاضي القريب كانت مهنة 
»البرجوازي����ة« ام����ا اليوم 
فباتت مهنة »اخلطر« حيث 
يسير احملامي في عمله كما 
يسير على األشواك ويسهر 
الليال����ي ويقل����ب االوراق، 
الناس وال يستطيع  يقابل 

ان َيِعَد.
في املاضي القريب جلست 

مع احملامي القدير االستاذ خالد العبد اجلليل 
وسألته عن خبرة 20 سنة قضاها في احملاماة 
فقال لي كالما جميال يحفر في العقل كما يحفر 
الده����ر في الصوان، اجاب : للحق طريق بعيد 
مثقل����ة بالدفاع عن هموم الن����اس، فإذا كانت 
اجلبال عاجزة عن حفظ األمانة، حفظتها على 

حساب عائلتي وصحتي. 
وللمحاماة رسالة خطيرة يرتبط بها مصير 
العدالة.. فالعدالة تدور وجودا وعدما مع وجود 
الدفاع احلر القادر عل����ى اداء مهمته على قدم 
وساق مع الس����لطة األخرى التي تشاركه في 
إظهار احلق وإعالء راية العدل وتطبيق العدالة.. 
شكرا استاذي باسم العدالة،  شكرا استاذي ولو 

كانت كلمة الشكر هدية بسيطة. 
فلمثل����ث العدالة اضالع ثالث احدها قاض 
محايد وممثل للمجتمع )ممثل اتهام( ودفاع حر، 
ومهمة احملاماة كمهنة إنسانية تعاون القضاة 
في حتقيق العدالة وظهور احلقوق، بل وردها 
ألصحابها، وللقيام بهذا الدور احليوي املرتبط 
بالعدالة في املجتمع يجب ان يضمن املش����رع 
للمحامي ما من شأنه ان يتيح له ممارسة عمله 
بحرية ويحميه من التعسف وكل ما من شأنه 
ان يعرقل رسالته اسوة برجال القضاء واعضاء 
النيابة.. فالنيابة العامة كطرف اصيل في إقامة 
العدالة وصون احلق وحصانة املجتمع وصمام 
امان للدميوقراطية وحفظ حقوق من ليس لهم 
عون تتمتع بالعديد من املزايا والسلطات التي 
تيس����ر لها اداء دورها.. اما احملامي وهو ايضا 
طرف اصيل في إقامة العدالة لم مينحه املشرع 
ما منحه ألعضاء النيابة العامة من حصانات 
وضمانات متهد له طريقه في سبيل الوصول 

إلى اداء دوره كممثل لالتهام.
فمنح حصانة للمحامي من شأنه السماح 
له مبمارس����ة عمله بحرية وحماية بعيدا عن 
اي تعرض له في عمله او اي اعتداء يقع عليه 
حيث يجب ان يتمتع بهيبة كهيبة رجال القضاء 
والنيابة حيث ال فرق بينه وبينهم اثناء ادائهم 
جميعا لعملهم املقدس وهو اظهار احلق ورده 
ألصحاب����ه.. فبعض القوانني اعتبرت االعتداء 
على احملامي اثناء اجللس����ات كاالعتداء على 
القاضي وعاقبت املعتدي بنفس العقوبة املقررة 
حال اعتدائه على قاضي اجللسة وكان منطق 
االمور يقتضي السير في نفس االجتاه وصوال 
للمساواة في احلصانة القضائية.. فالرأي الذي 
نتوجه به للمشرع هو ان ينظر بعني اجلد إلى 
طبيعة عمل مهنة احملاماة مقارنة بعمل النيابة 

وسلطة القضاء. 
فإن اعتبر احملامي هو رجل القضاء الواقف 
الذي يبذل الكثير من اجلهد في س����بيل كشف 
احلقيقة حق منحه نفس احلصانة املمنوحة 
لزميله عضو النيابة الذي يسعى بدوره لنفس 
الهدف وهو كشف احلقيقة إال انه يسعى للهدف 
محمال باألس����لحة والوسائل التي تعينه على 
الوصول إليه.. إذ يعامل عضو النيابة كرجل 
سلطة وحصانة بينما يعامل احملامي في اإلدارات 
واملصالح كموظف او اقل من املوظف في حني ان 
دور كليهما واحد وإن تضادا الدورين فكالهما 
ميثل حقا يسعى للوصول إلى تأكيد وجوده.. 
فقد يكون احملامي موقفه مطابقا متام املطابقة 

للحقيق����ة ومحققا للعدالة 
وقد يكون املوقف املطابق 
للحقيقة ه����و موقف رجل 
النيابة. لذا يجب ان يتمتع 
احملام����ي بحصانة وينظر 
إليه كما ينظر لرجال النيابة 
والقضاء على اعتبار انه احد 
جناحي العدالة التي حتلق 
بهم في جو احلرية وسماء 

العدل.
فاحملامون فرسان جندوا 
لنصرة احلق وإعالء كلمته 
الظل����م وهم في  ويدرأون 
س����بيل ذلك يتعرضون ملا 
قد يعرقل س����يرهم .. فهم 
يتعاملون مع رجال السلطة الذين جبلوا على 
التلويح بالسلطة بل واستعمالها ضد املتعاملني 
معهم، االمر الذي يقتض����ي حتصني احملامني 
بإقرار احلصانة القضائية لهم كي يستطيعوا 

إجناز مهام عملهم بشرف وكرامة. 
واملش����رع من����ح بعض االف����راد حصانات 
شخصية خاصة بأداء اعمالهم كأعضاء البرملانات 
الديبلوماس����يني واعضاء املنظمات  واملمثلني 
الدولية، واخيرا رجال القضاء والنيابة، وكان 
االمر يقتضي منح احلصانة القضائية للمحامي 
اس����وة برجال القضاء والنيابة، إذ ان عملهم 

جميعا يدور في فلك واحد. 
فإذا كان مبرر منح احلصانة لرجال النيابة 
هو متكينهم من كشف احلقيقة ومعاونة رجال 
القضاء على إقرار الع����دل وإظهار احلق فهي 
الرسالة عينها التي يقوم بها احملامي مما يقتضي 

املعاملة باملثل. 
وإن كان رجل القضاء منح حصانة قضائية 
لضمان حتقيق العدالة واملس����اواة وهو كذلك 
صمام امان إلعالء راية احلق والسند احلقيقي 
لكل مظلوم ونحن نفتخر بالقضاء النزيه العادل 
املنزه في الكويت الذي خطى خطوات جبارة نحو 
االحكام التي بدأت تدرس في افضل اجلامعات 
في العالم، فاحملامي دوره دفع الظلم الذي هو 

اساس اقرار العدل. 
والع����دل يعني متكني صاح����ب احلق من 
الوصول إلى حقه من اقرب الطرق وايسرها.

واسم العدل الوسط كما عرفه فقهاء القانون 
مشتق من املعادلة بني شيئني بحيث يقتضي 
شيئا ثالثا وس����طا بني طرفني. لذلك كان اسم 
الوسط يستعمل في كالم العرب مرادفا ملعنى 
العدل. فقد روى الترمذي عن ابي سعيد اخلدري 
عن رسول اهلل ژ في تفسيره لقوله تعالى: 
)وكذل����ك جعلناكم امة وس����طا(، قال: »عدال، 

والوسط هو العدل«.
وروي عن س����يد اخللق انه عليه الصالة 
والس����الم اوجب على كل قاض اال يقضي في 
احلادثة حتى يسمع كالم اخلصوم سماع فهم 
وتدبر، لقوله ژ لإلمام علي، كرم اهلل وجهه: »إذا 
تقاضى إليك رجالن فال تقضي لألول حتى تسمع 
كالم اآلخر فإنه أحرى ان يتبني لك القضاء«.. 
ومعنى احلديث الشريف ان إقامة العدل تقتضي 
معاونة اخلصوم على الوصول إليه عن طريق 
متكينهم من الدفاع عن انفسهم وهو ما ال يتم 
وإحدى كفتي املي����زان اقوى من األخرى وهي 
قبضة النيابة التي قويت على حس����اب الكفة 

األخرى )الدفاع(.
لذا نناشد املشرع اتخاذ قراره اجلريء مبنح 
حصانة قضائية لرجال احملاماة اسوة بقرنائهم 
م����ن القضاة واعضاء النيابة الحتاد الس����بب 
املوجب ملنحها للقضاة وأعضاء النيابة ولعظم 
دور مهنة احملاماة في حتقيق العدالة وإعطاء 

احلقوق ألصحابها. 
وهذا املطلب كثيرا ما نادى به رجال القانون 
م����ن محامني وفقهاء قانون لك����ن لم يجد إلى 
اآلن آذان����ا صاغية وهو ما نتمنى مراعاته في 
احدث تعديالت تشريعية على قانون السلطة 

القضائية او قانون احملاماة. 
melhemmahmoud@hotmail.com

بقلم المستشار القانوني
د. محمود ملحم

أصبحت ڤي إس إس أول رحلة جتارية فضائية عند حتليقها في 
الفضاء اخلارجي في يوم األحد أول رحلة خاصة فضائية مأهولة

املركبة الفضائية )2( نظام صاروخي مهجن يستخدم 
مؤكسد السائل والوقود الصلب

املسافة بني اجلناحني

اربع محركات من طراز 
برات ووتني 308أ

مركبة الفضاء )2( وفق 
املركبة األم ايڤالتصميم األول لعام 2004

املركبة األم )ايڤ( وايت نايت )2(
ارتفاع االطالق: 14 ألف متر

احلمولة: 6 ركاب و2 طيار
السرعة القصوى: 3.5 ماخ، أي 4.200 كم/ساعة

ثمن التذكرة يبدأ من 200.000 دوالر
مرة اسبوعيا وفي املستقبل رحلتان يوميا

عدد الرحالت

اضخم طائرة في 
التاريخ مصنوعة من 

مركبات كربونية

اجنحة بآلية الريش حتول املركبة 
الفضائية الى وضعية االمان لتخفيض 
السرعة والعودة الى الغالف اجلوي وايت نايت ومركبة الفضاء )1(

10 أكتوبر انفصلت مركبة الفضاء )2( بنجاح عن املركبة 
األم على ارتفاع 13.700 متر قبل أن تعود شراعيا بأمان 

إلى االرض

بدء العودة الى 
الغالف اجلوي

21.000 متر: االجنحة 
تضم ريشها للعودة 

شراعيا الى االرض

سيبنى جزء الفضاء من فيرجني غالكتيك 
في نيو مكسيكو، وستنطلق الرحالت 

االولى من صحراء موهاڤي في كاليفورنيا

15000 متر  االطالق 
من السفينة األم الى 

ماخ 4

110.000 متر  االرتفاع 
االقصى. ريش االجنحة بعد 

احتراق الصاروخ

100.000 متر  يصبح الركاب 
رواد فضاء عندما يالمسون 

خط كارمان الذي يعتبر حدود 
الغالف اجلوي لالرض

مسار التحليق


