THE LONGEST FLIGHT

من خالل أول رحلة لهما حول العالم في طائرة «سبيتفاير»  ،Spitfireيهدف الطياران البريطانيان «ستيف بولتبي-بروكس» و «مات جونز» إلى
صناعة التاريخ في صيف عام  ،2019حيث سيقومان بقطع حوالي  43000كيلومتر حول  26بلدًا في هذه الطائرة األيقونية.
الطائرة «سبيتفاير»  -المقاتلة البريطانية التي تتميز بقوتها وخفة حركتها

والتي صنع منها أكثر من  20300نموذجا أوليًا في الفترة بين 1936
و  – 1948تتمتع بقدرة اجتياز ما يعادل  750كيلومترا .وهو ما يطابق

تقريبا المسافة الفاصلة جوا بين مدينتي لندن وشافهاوزن.

يعطي هذا الرقم لمحة أيضا عن المغامرة التي يخوض غمارها الطياران
البريطانيان «ستيف بولتبي-بروكس» و «مات جونز» في مشروعهما
المشترك «سبيتفاير الفضية  -أطول الرحالت» Silver Spitfire-The
 .Longest Flightلم تقم الطائرة «سبيتفاير» برحلة حول العالم مطلقا في
تاريخ الطيران .فهذه المقاتلة ،بقدرتها المحدودة على اجتياز المسافات ،ليست
مصممة للقيام بمثل تلك المغامرات .سوف تنقسم هذه الرحلة المقررة حول
العالم ،التي تتجاوز  43000كيلومترا ،إلى حوالي  100جزءا .وسوف يتعين
على الطائرة تحمل أقسى الظروف .من البرد القارس في روسيا إلى مناخ
آسيا الحار والرطب ،ومن عواصف األطلسي إلى العواصف الرملية في
الصحراء ،لن تقتصر هذه األجواء على دفع مواد الطائرة إلى تحمل الظروف
القاسية ،بل سيمتد ذلك إلى الطيارين والطاقم أيضا.
القيام برحلة حول العالم في ا الطائرة «سبيتفاير» هي فكرة جريئة للطيارين
«ستيف بولتبي-بروكس» و «مات جونز»  ،مؤسسي أكاديمية بولتبي
للطيران .في مؤسسة الطيران الوحيدة في العالم المعترف بها للتدريب على
قيادة الطائرة «سبيتفاير» ،يعملون على إتاحة الفرصة للطيارين لتعلم قيادة
هذه المقاتلة األيقونية .كما تحتفظ أكاديمية الطيران هذه بالخبرة الهندسية
الالزمة للحفاظ على طائرات " "Spitsمحلقة في السماء لسنوات عديدة قادمة.
ويقع مقرها داخل قاعدة  Goodwood Aerodromeالجوية بجنوب
إنجلترا .بين عامي  1940و  ،1946خدمت هذه القاعدة الجوية التابعة لسالح
الجو الملكي كامتداد لقاعدة  .RAF Tangmereكما تمركز هناك سرب
طائرات «سبيتفاير».

محاوالت كسر األرقام القياسية ليست غريبة على السيد «ستيف
بولتبي-بروكس» .فقد كان أول الطيارين على اإلطالق الذين حلقوا من
القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي على متن طائرة مروحية .تطلب ذلك
مروحيتان وحوالي  100رحلة جزئية واستغرق حوالي سنتين .يعد «مات
جونز» أحد الطيارين األكثر خبرة في زماننا ،حيث يمتلك  350ساعة
طيران .يأمل الطياران بجولتهما حول العالم في إبراز التاريخ الهندسي
الفريد للطائرة «سبيتفاير» .ويرغبان في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس
بالطائرة .باعتبارها سفيرة للحرية ،ستحلق الطائرة «سبيتفاير» إلى بلدان
لم تحط رحالها فيها من قبل .ويهدف كل من «ستيف بولتبي-بروكس»
و «مات جونز» إلى إثارة اهتمام الشباب بعلمي الميكانيكا والهندسة .فلن
تتمكن الطائرة «سبيتفاير» من معانقة السماء لسنوات طويلة قادمة ،إال
بالحفاظ على سحر الشغف بعلوم الميكانيكا ودقة المهارة الحرفية.
قام «ستيف بولتبي-بروكس» و «مات جونز» بتحديد الطائرة التي
ستنطلق في رحلتها حول العالم في أغسطس القادم ،في أحد المتاحف .تم
بناء هذه الطائرة عام  1943في ضاحية  Castle Bromwichوقامت
بأكثر من  50رحلة خالل فترة خدمتها .في هذا اإلطار ،تم تفكيك الطائرة
إلى أجزاء فردية الستعادة حالتها األصلية .تم فحص حوالي  80000صامولة
برشمة بعناية وتنظيفها ،واستبدالها إذا لزم األمر .ثم جرى صقل جميع
أجزاء الطائرة «سبيتفاير الفضية» ليبدأ تصميمها الكروم في التألق .وقد تم
ذلك باستخدام إجراء صقل خاص لعمل تشطيب المع كالمرآة ،مع االحتفاظ
بالطبقة األكسيدية األصلية للطائرة .وهكذا ،سوف يتجلى جمال التصميم
المنحوت للطائرة «سبيتفاير» في ُحلة لم تراها عين من قبل .ستصبح
الطائرة «انعكاسا للزمن» وهي تعكس تاريخها الحافل باألحداث .انكب
على عملية التجديد الشاملة حوالي  14متخصصا لفترة تجاوزت السنتين.
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لم يكتمل مسار الرحلة بعد .حيث تتوقف التفاصيل على األحوال الجوية.
الشيء المؤكد هو أنها ستقلع من  Goodwoodبجنوب إنجلترا محلقة فوق
أيسلندا وكندا ثم الواليات المتحدة األمريكية لتسنح الفرصة لطاقمها فرصة
استغالل األجواء المعتدلة نسبيا لمنطقة القطب الشمالي .ومن ثم ستحلق
الطائرة فوق آالسكا وروسيا متجهة صوب اليابان وجنوب شرق آسيا قبل
أن يتوجه الطيارين إلى الهند .ثم تعود الطائرة «سبيتفاير الفضية» أدراجها
إلى أوروبا عبر الشرق األوسط.

الست وعشرين الالتي ستهبط فيها الطائرة «سبيتفاير الفضية» تشريعات
وقوانين مختلفة .ولذا ستواجه كل من محطات التوقف البالغ عددها 100
تحدياتها اللوجستية الخاصة .كما سيعتمد نجاح الرحلة أيضا على كبير
المهندسين «جونز جيري» المسؤول عن األجزاء الداخلية للطائرة
«سبيتفاير» .نظرا لتقادمها ،تتطلب الطائرة كمية هائلة من أعمال الصيانة
وسيلزم إجراء صيانة لها كل  25ساعة طيران .السيد جونز يعمل في مجال
صيانة الطائرات لسنوات عديدة ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنها.

ونظرا لعدم امتالك طائرة «سبيتفاير» ألي خزان وقود احتياطي ،فستحتاج
ً
إلى إعادة التزود بالوقود كل  750كيلومترا .باإلضافة إلى الكمية الكافية
من الوقود ،سيتعين توافر قطع غيار أصلية بكل محطة توقف .ولهذا
سيلعب مدير المشروع «الشالن مونرو» ،المسؤول عن اإلمدادات
اللوجستية ،دورا محوريا في نجاح هذه الجولة .لكل من الدول

سوف يتناوب كل من «ستيف بولتبي-بروكس» و «مات جونز» على
القيادة داخل قمرة القيادة .ويأمل منتج الفيلم «بن أتلي» والمصور السينمائي
«جون ديبز» في توثيق الرحلة من طائرة مرافقة .وأخيرا ،ستجعل
الرسامين
اللوحات الفنية للرسام الفرنسي «رومان هوغولت» ،أحد أشهر
ّ
في مجال الطيران الكالسيكي ،من هذه الرحلة حول العالم حدثا ال يٌنسى.
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دار I WC S C H A F F H A U S E N

بتركيز واضح على التكنولوجيا والتطور ،تواصل دار صناعة الساعات
السويسرية  IWC Schaffhausenإنتاج الساعات ذات القيمة الخالدة منذ
عام  .1868وقد حازت الدار على شهرة دولية واسعة نظرا لشغفها
المتواصل بالحلول المبتكرة واألصالة التقنية .باعتبارها من الماركات
العالمية الرائدة في قطاع الساعات الفاخرة ،تقوم دار  IWCبإبداع تحف
نادرة في مجال صناعة الساعات في أرقى صورها الفنية ،جامعة بين الدقة
الفائقة والتصميم الحصري .وتحمال لمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع ،تلتزم
دار  IWCباإلنتاج المستدام وتقدم الدعم للمؤسسات في جميع أنحاه العالم
في عملهم مع األطفال والشباب ،محافظة على شراكاتها مع المنظمات
والهيئات المعنية بحماية البيئة.
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