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إن قطــاع الطــران املــدين يف ســلطنة عــان كغــره مــن 

القطاعــات التنمويــة االقتصاديــة القــى الكثــر مــن 

الرتكيــز واالهتــام لتنميتــه وتطويــره يف ظــل قيــادة 

صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس  بــن ســعيد – طيــب 

اللــه ثــراه – وذلــك ملــا شــهدناه مــن انجــازات متتاليــة 

وملــا حصدنــاه مــن جوائــز عامليــة وإشــادات دوليــة 

جعلــت مــن ســلطنة ُعــان يف الئحــة التنافــس العاملــي، 

وبــال شــك أن هــذا التطــور واالزدهــار سيســتمر ويثمــر 

ــا حــرة صاحــب  ــة ملوالن ــادة الحديث أكــر يف ظــل القي

ــن طــارق املعظــم– حفظــه  ــم ب ــة الســلطان هيث الجالل

ــيس  ــر يف تأس ــكل كب ــاهم بش ــد س ــاه -  فق ــه ورع الل

ــر  ــع الكث ــهدها اآلن، ووض ــي نش ــة الت ــة العاني النهض

مــن الخطــط التنمويــة التــي تشــهدها البــالد، كــا 

ــة عــان ٢٠٤٠  ــه- عــى رؤي أرشف بنفســه -حفظــه الل

ــر. ــا الكث ــل به ــي نأم ــا والت ووضــع أهدافه

خطــوات  املــدين  للطــران  العامــة  الهيئــة  وتخطــو 

للتوصيــات  تحقيًقــا  والتطــور  التقــدم  مــن  واســعة 

الســامية لحــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن 

ــف  ــاه -  يف التكات ــه ورع ــه الل ــم – حفظ ــارق املعظ ط

وإعــالء  البلــد  رفعــة  أجــل  مــن  جميًعــا  والعمــل 

ــات  ــق الغاي ــاة أفضــل ولتحقي ــه لحي ــاء ب ــأنه واالرتق ش

الوطنيــة العظمــى، وبدورنــا نســعى لتحقيــق املزيــد 

مــن االزدهــار واالنجــازات لصناعــة طــران أكــر تطــوًرا 

يف ســلطنة عــان.

 سعــــادة الدكتــور

 دمحم بــن نارص الزعايب

 الرئيـــس التنفيـذي للهيـئة 

العامـــة للطيـران املدنـي

ــة العـــــــــــدد كلمــــــــــــ
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اعتامد تطبيق نظام إدارة الوثائق اخلصوصية باهليئة العامة للطريان املدين

ــايب  ــارص الزع ــن ن ــد ب ــور محم ــعادة الدكت ــن س ــد كل م اعتم

ــعادة  ــدين وس ــران امل ــة للط ــة العام ــذي للهيئ ــس التنفي الرئي

ــق  ــة الوثائ ــس هيئ ــاين رئي ــد الضوي ــن محم ــد ب ــور حم الدكت

ــة  ــق الخصوصي ــف الوثائ ــام تصني ــة، نظ ــات الوطني واملحفوظ

وجــداول مــدد اســتبقائها بالهيئــة العامــة للطــران املــدين. 

وذلــك يــوم اإلثنــن ٢1 أكتوبــر ٢٠19م املوافــق ٢٢ صفــر 

ــادئ  ــا للمب ــأيت إعــداد النظــام وفًق ــة. وي 1٤٤1هـــ، مبقــر الهيئ

ــه  ــات والئحت ــق واملحفوظ ــون الوثائ ــواردة بقان ــراءات ال واإلج

التنفيذيــة واعتــاًدا عــى الكشــف الــذي أجــراه فريــق العمــل 

ــن  ــع اختصاصي ــيق م ــدين بالتنس ــران امل ــة للط ــة العام بالهيئ

أنــواع  حــول  الوطنيــة  واملحفوظــات  الوثائــق  هيئــة  مــن 

امللفــات والوثائــق املتداولــة بالهيئــة.

ICAN2019  مشاركة السلطنة يف مؤمتر االيكان للمفاوضات بشأن خدمات النقل اجلوي

الهيئــة  يف  ممثلــة  الســلطنة  شــاركت 
مؤمتــر  يف  املــدين  للطــران  العامــة 
االيــكان الثــاين عــر للمفاوضــات بشــأن 
 ICAN2019 ــوي ــل الج ــات النق خدم
العــام يف مدينــة  والــذي عقــد هــذا 
العقبــة باململكــة االردنيــة الهاشــمية 
الشــقيقة خــالل الفــرتة مــن ٢ وحتــى 6 
ديســمرب ٢٠19م. ويعــد مؤمتــر األيــكان 
ــة  ــنوي منظم ــكل س ــه بش ــذي تنظم ال
)إيــكاو(  الــدويل  املــدين  الطــران 
الطــران لســلطات  مركزيًــا  تجمًعــا 

املــدين يف مختلــف دول العــامل بحضــور 
ــه  ــم خالل ــذي يت ــة وال ــم الوطني ناقالته
ومتعــددة  ثنائيــة  مباحثــات  عقــد 
الجــوي،  النقــل  مجــال  يف  األطــراف 
حيــث شــارك فيــه هــذا العــام 578 
ــن  ــة م ــود 61 دول ــون وف ــاركاً ميثل مش
دول العــامل، عقــدوا ٤٢٠ اجتاعــا ثنائيــا 

  

مشاركة اهليئة يف اجتامع اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل
 )اإليكاو( – كندا

ــدين يف  ــران امل ــة للط ــة العام ــة بالهيئ ــلطنة ممثل ــاركت الس ش
ــدويل  ــدين ال ــة الطــران امل ــة ملنظم ــة العمومي ــاع الجمعي اجت
)اإليــكاو( يف دورتهــا األربعــن، والــذي ُعقــد يف الفــرتة مــن ٢٤ 
ســبتمرب إىل ٤ أكتوبــر ٢٠19م يف مقــر املنظمــة مبدينــة مونرتيال 
يف كنــدا. وتــرأس وفــد الســلطنة ســعادة د. محمــد بــن نــارص 
الزعــايب، الرئيــس التنفيــذي للـهيئـــة. وضـــم الـوفـــد العـمـــاين 
الـمشـــارك يف  االجتاعــات عــدًدا مــن املســؤولن بالهيئــة 
اجتاعــات  تنعقــد  حيــث  للطــران،  العانيــة  واملجموعــة 
الجمعيــة العموميــة االعتياديــة ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل 
كل ثــالث ســنوات مبشــاركة جميــع الــدول األعضــاء فيهــا كــا 
يحرهــا مندوبــون ومراقبــون مــن املنظــات واالتحــادات 
املــدين.  الطــران  بقطــاع  الصلــة  ذات  واإلقليميــة  الدوليــة 

وجــاء االجتــاع ملناقشــة العديــد مــن املحــاور أهمهــا حايــة 
البيئــة مــن االنبعاثــات وضوضــاء الطائــرات وتغــر املنــاخ، 
كــا ســلط الضــوء عــى أهــم االنجــازات واألنشــطة التــي 
ــد وراء  ــرك أي بل ــادرة »عــدم ت ــذ انطــالق مب ــم تنفيذهــا من ت
الركــب« يف ٢٠1٤م، وكذلــك مناقشــة أنشــطة اإليــكاو يف دعــم 
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة يف 
ــك اســتعراض خطــط الســالمة  خطــة ٢٠٣٠م. باإلضافــة إىل ذل
ــة  ــة والتنظيمي ــب االقتصادي ــق بالجوان ــا يتعل ــة وكل م الجوي
للمطــارات وخدمــات املالحــة الجويــة. كــا تــم خاللــه انتخــاب 
٣6 دولــة كأعضــاء ملجلــس اإليــكاو لفــرتة ثــالث ســنوات.

محمــد  د.  ســعادة  برئاســة  الســلطنة  وفــد  نظّــم  وقــد 
اســتقباالً  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  الزعــايب،  نــارص  بــن 
الطــران  قطــاع  يف  الســلطنة  إنجــازات  بأهــم  للتعريــف 
ومعــايل  للمنظمــة  العامــة  األمينــة  معــايل  حــره  املــدين 
ــود  ــاء الوف ــدول ورؤس ــفراء ال ــن س ــدد م ــس وع ــس املجل رئي
ــاركة. ــدول املش ــود ال ــن وف ــدين ضم ــران امل ــن بالط واملختص

نتــج عنهــا التوقيــع عــى أكــر مــن ٤٠٠ 
اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم. وقــام وفــد 
الــذي  املؤمتــر  يف  املشــارك  الســلطنة 
عــن  ممثــل  بحضــور  الهيئــة  ترأســته 
)الطــران  للســلطنة  الوطنــي  الناقــل 
ــوي  ــل ج ــات نق ــد مباحث ــاين( بعق الع
تــم  دولــة   16 وفــود  مــع  ثنائيــة 
التنظيميــة  الجوانــب  خاللهــا مناقشــة 
الجــوي النقــل  مجــال  يف  والتشــغيلية 

والطــران املــدين بــن الســلطنة وتلــك 
مــن  الهيئــة  حققــت  حيــث  الــدول. 
خــالل مشــاركتها يف املؤمتــر نتائــج طيبــة 
ــة  ــات ثنائي ــل إىل اتفاقي ــت بالتوص تكلل
جديــدة يف مجــال النقــل الجــوي مــع 
التوقيــع  إىل  باإلضافــة  دول   6 عــدد 
وســجالت  تفاهــم  مذكــرات  عــى 
التشــغيلية  األمــور  تنظــم  مناقشــات 
االخــرى. الــدول  مــن  عــدد  مــع 
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ملعلومــات  العامليــة  اخلدمــات   موقــع  ملســتضيفي  الســابع  التنســيقي  االجتــامع 
)WWIS(اســتضافت الهيئــة العامــة للطــران الطقس

املــدين يف مســقط خــالل الفــرتة 1- 

6 ســبتمرب ٢٠19م حدثــن متتاليــن 

نفذتــه  مــروع  ضمــن  مــن 

ــة الحكوميــة لعلــوم  ــة الدولي اللجن

لليونســكو   التابعــة  املحيطــات 

أنظمــة  »تقويــة  عنــوان  تحــت 

مخاطــر  مــن  املبكــر  اإلنــذار 

شــال  منطقــة  يف  تســونامي 

غــرب املحيــط الهنــدي مــن خــالل 

التعــاون اإلقليمــي« و بتمويــل مــن  

اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة 

آلســيا واملحيــط الهــادي التابعــة   

الحــدث  وكان   ، املتحــدة  لألمــم 

 )٢٠19 ســبتمرب   ٠٢  -  ٠1( األول 

ناقــش  املســتوى  رفيــع  مؤمتــًرا 

لإلنــذار  الوطنيــة  االســرتاتيجيات 

املبكــر مــن تســونامي واالســتعداد 

القريــب  لتســونامي  املجتمعــي 

الثــاين الحــدث  أمــا  املصــدر. 

فــكان   )٢٠19 ســبتمرب   ٠6  -  ٠٣(

املنطقــة  دول  خــرباء  اجتــاع 

لوضــع  وذلــك  املجــال  هــذا  يف 

اإلقليمــي  التعــاون  اســرتاتيجية 

جهــود  ســتدعم  التــي  املشــرتكة 

تســونامي مخاطــر  مــن  التأهــب 

لبلــدان املنطقــة. وشــارك يف الفعاليتن 

ممثلــن عــن مراكــز التحذيــر مــن 

إدارة  ووكاالت   ، تســونامي  مخاطــر 

الكــوارث، وعلــاء الــزالزل وخــرباء 

منذجــة تســونامي مــن الهنــد وإيــران

 

وباكســتان وعــان واإلمــارات العربية 

أســرتاليا  مــن  وخــرباء   ، املتحــدة 

وأملانيــا وإيطاليــا والرنويــج والربتغــال 

األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات 

حيــث  املتحــدة.  األمــم  ووكاالت 

أفضــل  املــروع مــن فهــم  ميكــن 

ملخاطــر تســونامي التــي قــد تنشــأ 

مــن منطقــة صــدع مكــران ويعــزز 

ــتجابة  ــة لالس ــدان املنطق ــتعداد بل اس

لخطــر التســونامي القريــب املصــدر.

اإليكاو تشيد بدور السلطنة يف التعامل مع حاالت الطوارئ
حصلــت الهيئــة عــى خطــاب إشــادة 
الدوليــة  املنظمــة  مــن  وتقديــر 
ــا  ــكاو( لدوره ــدين )اإلي ــران امل للط
املتميــز يف إدارة األزمــات والتعامــل 
مــع حــاالت الطــوارئ وفًقــا للمعايــر 
ــت  ــا مثل ــدة، ولكونه ــة املعتم الدولي
ــن  ــة ب ــة الجوي ــا للحرك ــًرا رابطً ج
الهــادئ.  واملحيــط  وآســيا  أوروبــا 
خطــة  نجــاح  عقــب  ذلــك  جــاء 
الطــوارئ والتدابــر الفعالــة التــي 
اغــالق  أثنــاء  الهيئــة  اتخذتهــا 

األفغــاين  الجــوي  املجاليــن 
والباكســتاين عــى مســتوى أقاليــم 
ــادئ.  ــط اله ــط واملحي ــرق األوس ال
ــل  ــة يف التعام ــة الهيئ ــًدا جاهزي مؤك
املبــارش عنــد الحــدث مــن خــالل 
اســتخدام  يف  الســليم  التخطيــط 
ــدة  ــوارئ جدي ــر ط ــارات وتداب مس
ــر  ــاون مثم ــب بتع ــت املناس يف الوق
حافظــت  حيــث  فّعــال.  وتنســيق 
عــى اســتمرارية حركــة الطــران عــرب 
إقليــم الــرق األوســط مــن  وإىل

الهــادئ،  واملحيــط  آســيا  أقاليــم 
التدفــق  عــى  والحفــاظ 
املُعــاد  الجويــة  للحركــة  اآلمــن 
توجيههــا حــول املنطقــة املتأثــرة 
لالجــراءات  واالمتثــال  باإلغــالق، 
وإجــراءات  لإلخطــار  القياســية 
اإلقليميــة  الفــرق  عمــل 
 .)CCTs( الطــوارئ  لتنســيق 

العامليــة  املنظمــة  مــع  بالتنســيق  الســلطنة  اســتضافت 

ــتضيفي  ــابع ملس ــيقي الس ــاع التنس ــة االجت ــاد الجوي لألرص

خــالل  الطقــس  ملعلومــات  العامليــة  الخدمــات  موقــع 

ــاع  ــز هــذا االجت الفــرتة مــن  5 إىل 7 نوفمــرب ٢٠19م، ورك

ــدى  ــس ل ــات الطق ــة ملعلوم ــات العاملي ــع الخدم ــى موق ع

ــن  ــة ع ــمية وموثوق ــات رس ــن معلوم ــه م ــا في ــة مل املنظم

الطقــس، وقــد تــم اختيــار األرصــاد العانيــة الســتضافة 

ــا  ــل املنظمــة إميانً ــة لهــذا االجتــاع مــن قب النســخة العربي

ــة  ــى الثق ــال وع ــذا املج ــه يف ه ــذي تلعب ــر ال ــدور الكب بال

حيــث  فيهــا،  العاملــن  واحرتافيــة  كفــاءة  يف  املتناهيــة 

يشــاهد النســخة العربيــة للموقــع مــا يقــارب أربعــة ماليــن 

شــخص، وأكــر مــن مائــة مليــون لجميــع النســخ. وتــم 

خــالل هــذا االجتــاع تبــادل الخــربات بــن األعضــاء وعــرض 

آخــر املســتجدات والربامــج يف مجــال تطويــر وترقيــة نظــام 

ــاد  ــت األرص ــس، وقام ــات الطق ــة ملعلوم ــات العاملي الخدم

النســخة  وتطويــر  برمجــة  تجربتهــا يف  بعــرض  العانيــة 

ــا  ــب اســتضافتها وإدارته ــع إىل جان ــة مــن هــذا املوق العربي

ــروع.  ــذا امل ــة له ــخة العربي ــاص بالنس ــام الخ للنظ

صدور املرسوم السلطاين اجلديد لقانون الطريان املدين

تقوية أنظمة اإلنذار املبكر 
من خماطر تسونامي يف 

منطقة شامل غرب املحيط
 اهلندي من خالل التعاون

 اإلقليمي

الــذي يلعبــه  الــدور الجوهــري  يف ظــل 

قطــاع الطــران املــدين يف زيــادة الناتــج 

أهــم  أحــد  وكونــه  للدولــة  املحــي 

القطاعــات الحيويــة غــر النفطيــة التــي 

مســرة  دعــم  يف  كبــر  بشــكل  تســاهم 

التنميــة الشــاملة للبــالد؛ وانطالًقــا مــن 

الجاللــة  لصاحــب  الســامي  الحــرص 

الســلطان قابــوس بــن ســعيد – طيَّــب اللــه 

ــد  ــذا القطــاع فق ــوض به ــى النه ــراه – ع ث

أصــدر مرســوًما ســلطانًيا رقــم )٢٠19/76( 

ــًدا عــى  ــون الطــران املــدين مؤك حــول قان

مســؤوليات ومهــام الهيئــة العامــة للطــران

املــدين والقواعــد املهمــة يف تنظيــم الطــران 

املالحــة  وخدمــات  املطــارات  وتشــغيل 

ــي  ــة والت ــة البيئ ــاد، وحاي ــة واألرص الجوي

بدورهــا تضمــن ســر العمليــة التنظيميــة 

الهــدف  لتحقيــق  واحرتافيــة  دقــة  بــكل 

الريــادة  إىل  الوصــول  نحــو  املنشــود 

املــدين. الطــران  صناعــة  يف  العامليــة 

النجاحــات  عقــب  املرســوم  هــذا  وجــاء 

ــا  ــة وأثبتته ــا الهيئ ــي حققته ــازات الت واإلنج

واإلقليميــة  املحليــة  املســتويات  عــى 

مبوجــب  انشــائها  تــم  أن  منــذ  والعامليــة 

 )٢٠1٢/٣٣( رقــم  الســلطاين  املرســوم 

املرســوم  مبوجــب  نظامهــا  وإصــدار 

الســلطاين )٢٠1٣/٤٣( والــذي نــص عــى 

اعتباريــة  شــخصية  للهيئــة  تكــون  أن 

تكــون  بحيــث  وإداري  مــايل  واســتقالل 

ــب  ــف الجوان الســلطة املســؤولة عــن مختل

الطــران  لشــؤون  والتريعيــة  الرقابيــة 

تعمــل  وأن  عــان،  ســلطنة  يف  املــدين 

الجويــة  املالحــة  خدمــات  تقديــم  عــى 

الجويــة. لألرصــاد  الوطنيــة  والخدمــات 
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الهيئــة  متارســها  التــي  والصالحيــات  املســؤوليات  إطــار  يف 

نحــو قيــاس فعاليــة مســتوى االســتجابة للحــاالت الطارئــة 

يف املطــارات املدنيــة يف الســلطنة مــن خــالل التأكــد مــن 

ــن  ــرض التحس ــة لغ ــاالت الطارئ ــع الح ــل م ــا للتعام جاهزيته

وتطويــر خطــط الطــوارئ لتحقيــق أعــى مســتويات اإلســتجابة 

لحــاالت الطــوارئ؛ فقــد أرشفــت الهيئــة العامــة للطــران 

ــقوط  ــاكاة لس ــن( مح ــوارئ )الدولف ــن الط ــى متري ــدين ع امل

طائــرة مدنيــة قبالــة شــاطئ العذيبــة – املطــار والــذي نفــذه 

مطــار مســقط الــدويل - رشكــة مطــارات ُعــان - بالتعــاون مــع 

العديــد مــن الجهــات ذات العالقــة كرطــة ُعــان الســلطانية 

ووزارة الدفــاع ووزارة الصحــة والهيئــة العامــة للدفــاع املــدين 

واإلســعاف، واملجموعــة الُعانيــة للطــران، والطــران الُعــاين، 

وطــران الســالم، والُعانيــة للمناولــة األرضيــة واملــوج مســقط 

باإلســتجابة   املعنيــة  الجهــات  وجميــع  لإلبحــار،  وعــان 

ــدويل. ــقط ال ــار مس ــوارئ مط ــة ط ــوارئ يف خط ــاالت الط لح

وجــاء هــذا التمريــن بهــدف قيــاس مســتوى رسعــة االســتجابة 

لعمليــات البحــث واإلنقــاذ إىل جانــب توحيــد الجهــود الوطنيــة 

ــتجابة  ــدى االس ــى م ــوف ع ــرتك والوق ــي املش ــل التكام والعم

واملدنيــة  واألمنيــة  العســكرية  املؤسســات  بــن  والفاعليــة 

يف التعامــل مــع الحــوادث الطارئــة والحــاالت االســتثنائية.

تمرين الطوارئ )الدولفين( 
محاكاة لسقوط طائرة

م. ناصر الجساسي: » كانت عملية التقييم محكمة
 وناجحة بمختلف المقاييس«

ضيف الحوار:
 م.نارص بن عبداهلل  اجلسايس

مدير أمن الطريان والتهسيالت
 باهليئة العامة للطريان املدين
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ويف هــذا يحدثنــا م. نــارص بــن عبداللــه بــن ســيف 

ــة  ــهيالت بالهيئ ــران والتس ــن الط ــر أم ــايس، مدي الجس

العامــة للطــران املــدين الــذي شــارك ضمــن فريــق 

التقييــم خــالل متريــن الطــوارئ )الدولفــن( موضًحــا 

ــا بالتريعــات والنظــم  أن متريــن الدولفــن جــاء إلتزاًم

ــاك  ــون هن ــى أن تك ــة ع ــا الهيئ ــي وضعته ــة الت الوطني

كل  يف  الطارئــة  للحــاالت  لالســتجابة  طــوارئ  خطــة 

مطــار، حيــث تشــمل خطــة طــوارئ كل مطــار عــى 1٢ 

ــا  ــوادث فبعضه ــواع الح ــف ألن ــى تصني ــمل ع ــز تش رم

وبعضهــا  الطــران  بأمــن  وبعضهــا  بالســالمة  يتعلــق 

بالصحــة العامــة باإلضافــة إىل أنــواع الكــوارث الطبيعيــة 

ينــدرج  رمــز  وكل  وغرهــا،  والفيضانــات  كاألمطــار 

تحــت نــوع مــن أنــواع الحــوادث كســقوط طائــرة 

ــخ ،  ــل املطار...ال ــرة داخ ــقوط طائ ــار أو س ــارج املط خ

ــار الرمــز الخــاص بســقوط  ــم اختي ــن ت ويف هــذا التمري

طائــرة خــارج املطــار يف البحــر وقــد تــم تقييــم مســتوى 

.) Code 2.2 B( اإلســتجابة يف متريــن الدولفــن للرمــز

 وحرًصــا مــن الهيئــة عــى أن تتــم عمليــة التقييــم 

ــد  ــة فق ــة الدق ــة عالي ــق منهجي ــه وف ــل وج ــى أكم ع

ــم  ــدين ض ــران امل ــي الط ــن مفت ــق م ــكيل فري ــم تش ت

أربــع دوائــر مــن املديريــة العامــة لتنظيــم الطــران 

املــدين تتمثــل يف دائــرة ســالمة املالحــة، ودائــرة ســالمة 

أمــن  ودائــرة  الجويــة،  الســالمة  ودائــرة  املطــارات، 

الطــران والتســهيالت،وذلك  تحــت إرشاف ســعادة د. 

محمــد الزعــايب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، ومتابعــة 

ــم الطــران املــدين  ــام تنظي ــر ع ــل مدي ــن قب ــة م ميداني

حيــث تــم توزيــع األدوار مــن خــالل انتشــار املقييمــن 

وتــم  التمريــن  شــهدت  التــي  األماكــن  جميــع  يف 

ــس  ــم إرســالها لرئي ــر يت ــف املفتشــن بعمــل تقاري تكلي

ومتكامــل. شــامل  بتقريــر  للخــروج  وذلــك  الفريــق 

ــل  ــن قب ــرة م ــود كب ــاك جه ــت هن ــث كان حي

الجهــات املشــاركة فقــد ُعقــدت اجتاعــات 

ــة  ــات املعني ــاركة الجه ــدة مبش ــيقية عدي تنس

خطــة  يف  الطــوارئ  لحــاالت  باالســتجابة  

ــدويل عــى مســتوى  طــوارئ مطــار مســقط ال

الوطنيــة  اللجنــة  مبشــاركة  وكذلــك  املطــار 

هنــاك  كانــت  كذلــك  املــدين،  للدفــاع 

ترأســها  عــاِل  مســتوى  عــى  اجتاعــات 

ســعادة د. محمــد بــن نــارص الزعــايب- الرئيــس 

التنفيــذي للهيئــة،  واجتاعــات عــى مســتوى 

االجتاعــات  هــذه  إثــر  وعــى  تشــغيي، 

الطــران  لتنظيــم  العامــة  املديريــة  قامــت 

املــدين بالهيئــة مبراجعــة واعتــاد ســيناريو 

ــن  ــدد للتمري ــوم مح ــرار ي ــم إق ــن وت التمري

وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق ٢٠19/1٠/16م، 

األمــر الــذي ســاهم يف نجــاح تنفيــذ التمريــن، 

ــة  ــة التقييمي ــة العملي ــا بالهيئ ــا كان منوطً ك

ــد  ــه للتأك ــى نهايت ــه وحت ــذ بدايت ــن من للتمري

ــات  ــذ اإلجــراءات وآلي ــن تنفي ــزام م ــن اإللت م

العمــل املنصــوص عليهــا يف خطــة طــوارئ 

مطــار مســقط الــدويل لقيــاس مــدى فعاليتهــا 

ورصــد أوجــه التحســن.



15 14

 بالســالمة أو األمــن أو بالصحــة العامــة أو بــأي 

كــوارث طبيعيــة فاألنشــطة الرقابيــة هــي عامــل 

ــر  ــواء كان تطوي ــة س ــن املنظوم ــًدا يف تحس ــم ج مه

تطويرهــا  أو  التريعــات  مســتوى  عــى  النظــم 

ــا مــن خــالل وضــع إجــراءات تشــغيلية عــى  تنفيذيً

مســتوى املطــار وتحديــث وثائــق أمــن املطــار أو 

وثائــق الســالمة، واألهــم هــو انشــاء فريــق متخصــص 

ــن. ــم التاري ــى تقيي ــن ع ــادر ومتمك ق

ويختــم حديثــه: » بحمــد مــن اللــه كان التمريــن 

ــن اآلن  ــود ونح ــدف املنش ــه اله ــا من ــا وحققن ناجًح

ــاركة يف  ــات املش ــع الجه ــب م ــاع قري ــدد اجت يف ص

التمريــن ملناقشــة تقريــر التقييــم الشــامل الــذي 

ــود  ــتوحد الجه ــث س ــداده، حي ــة بإع ــت املديري قام

مــن خاللــه عــى تحســن وتطويــر النقــاط التــي 

تحتــاج إىل تحســن يف خطــة طــوارئ املطــار.«

ــم  ــق تقيي ــل فري ــد عم ــارص: »لق ــدس ن ورّصح املهن

ــر  ــدر فخ ــد وكان مص ــق الواح ــروح الفري ــن ب التمري

بتناغــم جهــوده الــذي ينــم عــن خــربة وكفــاءة عاليــة 

ــود  ــث توحــدت جه ــن الطــوارئ، حي ــم متاري يف تقيي

املديريــة العامــة لتنظيــم الطــران املــدين  ودوائرهــا 

األربعــة؛ لتخــرج هــذه الجهــود بإســم منظومــة 

املــدين،  للطــران  العامــة  الهيئــة  وهــي  واحــدة 

وناجحــة  التقييــم محكمــة  كانــت عمليــة  حيــث 

ــراج  ــاعد يف إخ ــذي س ــر ال ــس؛ األم ــف املقايي مبختل

تقريــر شــامل ســاهم يف تطويــر وتحســن االســتجابة 

أيًضــا عــى  الطــوارئ مســتقباًل، وســاعد  لحــاالت 

تحســن منظومــة االســتجابة عــى مســتوى خطــة 

طــوارئ املطــار واالســتجابة الوطنيــة.«

 ويضيــف املهنــدس نــارص  أن هــذه التاريــن مهمــة 

جــًدا لتطويــر منظومــة االســتجابة فالســلطنة ألي 

عــارض قــد يحــدث يف مطاراتنــا ســواء تلــك الحــوادث 

ــة املتعلق
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الصناعيــة  والثــورة  التكنولوجــي  التقــدم  ظــل  يف 

الحديثــة  التقنيــات  مــن  العديــد  ظهــرت  الرابعــة 

التــي غــرت مــن منــط حيــاة البريــة وأضافــت نــوع 

ــد  ــد، فق ــة بالتحدي ــاة العملي ــن التحســينات يف الحي م

ــق  ــار )Drones( يف خل ــدون طي ــرات ب أســهمت الطائ

نقلــة نوعيــة يف صناعــة الطــران، فقــد ظهــرت الدرونــز 

جــوي خطــر  كســالح  املــايض  القــرن  أوائــل  منــذ 

تــم اســتخدامه يف الخدمــات العســكرية يف إصابــة 

ــي  ــرة تلق ــل ذخ ــا لتحم ــم تطويره ــم ت ــداف، ث األه

بنفســها عــى الهــدف املطلــوب، وقــد كانــت تســتخدم 

ــاردة قامــت  مــرة واحــدة فقــط. ويف فــرتة الحــرب الب

الواليــات املتحــدة باســتخدام الدرونــز .

الدرونــز  اتخــذت اســتخدامات  الحــايل  الوقــت  ويف 

لنــا  تســمح  ايجابيــة  واتجاهــات  مختلًفــا  مســاًرا 

باإلســتفادة منهــا بطــرق تنقــذ البــر وتســهل حياتهــم 

بــداًل مــن إنهاءهــا يف الحــروب والعمليــات العســكرية 

األخــرى. حيــث تعمــل اآلن بعــض الــركات عــى 

ــتخدامها يف  ــرض اس ــار بغ ــدون طي ــرات ب ــر طائ تطوي

مجــاالت عديــدة، كالتصويــر الجــوي وتوزيــع الطــرود 

ــة والربيديــة وغــر ذلــك. كــا أنهــا تعــد ذات  التجاري

فعاليــة كبــرة يف أداء املهــام وإنقــاذ املصابــن، إىل 

جانــب مســاعدة اإلنســان عــى تحســن طريقــة حياتــه.

�ة ا�خ �ة �ث
ر�ن       �لط�ي

الطائرات بدون طيار )الدرونز( عرص 
تقني جديد واستخدامات أكثر فاعلية
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تلــك  بــن  بالــزوارق  اإلبحــار 

بجوارهــا  الســباحة  أو  الشــعاب 

ولقــد  تصويرهــا.  بغيــة 

اســتخدمتها أيًضــا إدارة الطــران 

يف  )ناســا(  األمريكيــة  والفضــاء 

ــة تشــكل العواصــف  دراســة كيفي

املحيــط  فــوق  اإلســتوائية 

ــدرون  ــس ال ــث تقي ــي. حي األطل

ــرة  ــاح املؤث ــة والري ــؤرة العاصف ب

وهطــول  الســحب  تركيبــة  يف 

األمطــار ورصــد التغــرات البيئيــة 

الحــرارة  ودرجــات  املختلفــة 

الطقــس. ومعرفــة 

ففــي مجــال التصويــر والتغطيــات 

امليدانيــة؛ فقــد اســتخدمت محطــة 

الطائــرات  ســبورتس«  »فوكــس 

التصويــر  لتحســن  بــدون طيــار 

ــوالت  ــدى بط ــا إلح ــاء تغطيته أثن

الواليــات  يف  الغولــف  لعبــة 

املتحــدة. حيــث تلجــأ املحطــات 

التلفزيونيــة عــادة إىل اســتخدام 

كامــرات ثابتــة ومحمولــة، ومعلقة 

حصلــت  لكــن  مناطيــد؛  عــى 

فوكــس ســبورتس عــى لقطــات 

الدرونــز  باســتخدامها  مميــزة 

هــذه  ألن  وذلــك  فالتصويــر؛ 

بقدرتهــا عــى  تتميــز  الطائــرات 

املنــاورة والتقــاط الصــور بزوايــا 

انخفــاض  جانــب  إىل  متنوعــة 

 تكلفتهــا، األمــر الــذي دفــع مديــر 

العمليــات التقنيــة بالركــة »بــراد 

شــيني« إىل الترصيــح باعتقــاده أن 

الطائــرات بــدون طيــار ســتصبح 

اإلخــراج  يف  أساســية  أدوات 

التلفزيــوين. 

يســتخدم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

ــار  ــدون طي ــرات ب ــون الطائ الباحث

اللتقــاط الصــور ومقاطــع الفيديــو 

البحــار،  يف  املرجانيــة  للشــعاب 

حيــث تســاهم هــذه الطائــرات 

الشــعاب  مناطــق  بتحديــد 

ــف  ــي يجــب أن تصن ــة الت املرجاني

وذلــك  طبيعيــة«،  »كمحميــات 

الســتحالة نظــًرا 

ومؤخــًرا قامــت رشكــة أمــازون األمركيــة للتســوق 

اإللكــرتوين باختبــار نظــام جديــد إليصــال الطــرود 

إىل الزبائــن باســتخدام الدرونــز، فبالرغــم مــن 

ــرود  ــليم الط ــا تس ــا، إال أن بإمكانه ــر حجمه صغ

والتــي  كيلوغــرام   ٢.٣ إىل  وزنهــا  يصــل  التــي 

تشــكل مــا نســبته 86% مــن إجــايل الطــرود التــي 

ــت  ــتهلكن. وأطلق ــا للمس ــة توصيله ــوىل الرك تت

الركــة عــى هــذه الدرونــز اســم »أوكتوكوبــرتز« 

مراكــز  مــن  الطــرود  التقــاط  ســتتوىل  والتــي 

توزيــع أمــازون والطــران بهــا إىل منــازل العمــالء، 

ــل  ــل زمــن توصي ــة يف تقلي وتســاعد هــذه العملي

الطــرود إىل نصــف ســاعة. كــا تــم اســتخدام 

الدرونــز يف فحــص املداخــن املشــتعلة يف محطــات 

يب«  »يب  رشكــة  فعلــت  كــا  النفــط،  تكريــر 

باســتخدامها يف آالســكا، فبعــد أن كانــت هــذه 

العمليــة تتطلــب ســابًقا إطفــاء الشــعلة وإرســال 

اســتعانت  للتســلق وفحــص املدخنــة،  شــخص 

ــادرة  ــار ق ــدون طي ــة ب ــرات مروحي ــة بطائ الرك

دون  وفحصهــا  املداخــن  فــوق  التحليــق  عــى 

إطفائهــا ودون تعريــض اإلنســان للخطــر.
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أخــرى  اســتخدامات  وهنــاك 

كإستكشــاف  للدرونــز  عديــدة 

املعــادن والنفــط والذهــب، و 

ــث  ــد والبح ــن بع ــعار ع االستش

و  املفقــودة،  األشــياء  عــن 

واملظاهــرات  األخبــار  رصــد 

األمــور  ومتابعــة  والتجمعــات 

ــل  ــي، ورش املحاصي ــث الح بالب

ــمدة  ــة واألس ــدات الحري باملبي

فــإن  بالتــايل  الكثــر.  وغرهــا 

طيــار  بــدون  الطائــرات 

ــل عــى  التطــور  ــز( دلي )الدرون

إىل جانــب ذلــك، قامــت إحــدى 

ــدون  ــرة ب ــع طائ ــركات بصن ال

يف  اإلســعافية  للحــاالت  طيــار 

حيــث  املزدحمــة،  األماكــن 

تعمــل مبــارشة بعــد االتصــال 

الــدرون  فتتحــرك  باإلســعاف 

نظــام  بواســطة  مكانــك  إىل 

بهــا  املوقــع، وترتبــط  تحديــد 

كامــرات مبــارشة لتتواصــل مــع 

املســعف ليعطيــك اإلرشــادات 

حتــى  يراقبــك  وهــو  الالزمــة 

تصــل ســيارة اإلســعاف إليــك. 

الــذي  والتقنــي   التكنولوجــي 

نعيشــه  اليــوم، عــى خــالف مــا 

ــابًقا يف  ــه س ــتخدم في ــت تس كان

الحــروب والعمليات العســكرية، 

ــز  حيــث شــهد اســتخدام الدرون

القطــاع  يف  ملحوظًــا  تزايــًدا 

الســنوات  خــالل  التجــاري 

أصبحــت  فاليــوم  األخــرة. 

وتســهل  البريــة  تخــدم 

حيــث  الحياتيــة،  العمليــات 

الوقــت  مــن  الكثــر  تختــرص 

القليلــة.  تكلفتهــا  جانــب  إىل 

ر��ة �ي �ش أ
ا �ل�ة

دولة يأخذك هبا جواز الســفر 88 
العامين بدون تأشرية 
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ترصيــح  عــن  عبــارة  الســفر  تأشــرة 

أو ختــم يحمــل عالمــة مــن ســلطات 

الهجــرة يف دولــة مــا، وذلــك لإلشــارة 

أوراق  مــن  التحقــق  تــم  أنــه  إىل 

اعتــاد مقــدم الطلــب، وتــم منحــه 

وذلــك  الدولــة،  تلــك  بدخــول  اإلذن 

ــددة. ــرتة مح ــالل ف ــة وخ ــة مؤقت إلقام

املركــز  العــاين  الجــواز  ويحتــل 

ــن  ــادس والخمس ــا والس ــس عربًي الخام

األكــر  الجــواز  حيــث  مــن  عاملًيــا 

نفــوًذا يف العــامل، كــا أنــه ال يوجــد 

العــاين  الجــواز  لحامــي  حــر  أي 

العــامل. يف  دولــة  أي  دخــول  مــن 

ــاين  ــواز الع ــي الج ــن لحام ــث ميك حي

ــذه  ــرة فه ــدون تأش ــة ب ــارة 88 دول زي

مســبقة  تأشــرة  تحتــاج  ال  الــدول 

للعانيــن  وميكــن  الســفارة  مــن 

الحصــول  أو  مبــارشة  إليهــا  الســفر 

إىل  الوصــول  عنــد  التأشــرة  عــى 

إلكرتونيــة.  بتأشــرة  أو  املطــار 

التــي  الــدول  مــن  العديــد  فهنــاك 

ــرة،  ــدون تأش ــا ب ــول إليه ــك الدخ ميكن
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دول  جميــع  العربيــة  الــدول  فمــن 

باإلضافــة إىل ســوريا واألردن  الخليــج 

واملغــرب  ومــرص  ولبنــان  وفلســطن 

أوروبــا  يف  أمــا  والصومــال،  وتونــس 

البيضــاء  روســيا  دخــول  ميكنــك 

والبوســنة والهرســك ورصبيــا وكوســوفو، 

وســنغافورة  إندونيســيا  آســيا  ويف 

كونــج  وهونــغ  والفلبــن  وبرونــاي 

وماليزيــا  الجنوبيــة  وكوريــا  وتايالنــد 

وجورجيــا، ويف أفريقيــا نجــد سيشــل 

وبوتســوانا وموريشــيوس، ويف أمريــكا 

ميكنــك دخــول دومينيــكا واإلكــوادور 

والغريناديــن  فينســنت  وســانت 

أوقيانوســيا  ويف  وهايتــي،  وباهــاس 

نجــد ميكرونيزيــا ونيوزيلنــدا وفانواتــو. 

ويف بعــض الــدول يوجــد مــا يعــرف 

بتأشــرة عنــد الوصــول حيث يتــم توزيع 

اســتارات بســيطة عنــد وصولــك وتقوم 

بتعبئــة البيانــات، فمــن الــدول العربيــة 

ــا،  تجــد اليمــن وجــزر القمــر وموريتاني

ومــاكاو  بنغالديــش  آســيا  قــارة  ويف 

ــور  ــف والوس وســريالنكا وتيم واملالدي

وكمبوديــا وإيــران  ونيبــال  الرقيــة 

ــتان  ــان وطاجكس ــتان وأذربيج وقرغيزس

أفريقيــا  ويف  وأرمينيــا،  وباكســتان 

والســنغال  وموزنبيــق  توجــو 

وتنزانيــا  العــاج  وســاحل  ومدغشــقر 

وغينيــا  والغابــون  وروانــدا  وأوغنــدا 

بيســاو والــرأس األخــر، ويف أمريــكا 

وباراغــواي  وكوبــا  بوليفيــا  تجــد 

أوقيانوســيا  ويف  ونيكاراغــوا، 

وســاموا. وبــاالو  توفالــو  تجــد 

ــة  ــا التأشــرة اإللكرتوني كــا توجــد أيًض

الــدول  بعــض  بهــا  تســمح  والتــي 

التأشــرة  اســتخراج  ميكنــك  حيــث 

الكرتونًيــا بــكل ســهولة، ومــن هــذه 

وتركيــا  وبريطانيــا  جيبــويت  الــدول 

وأوزباكســتان  وتايــوان  والهنــد 

وأثيوبيــا. وكينيــا  وليســوتو 
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ــة  ــة جوي ــأول رحل ــاس« ب ــة األســرتالية »كانت قامــت الخطــوط الجوي
دون توقــف، مــن نيويــورك إىل ســيدين وعــى متنهــا ٤9 راكًبــا، بعــد 
ــل  ــالت النق ــر رح ــم تأث ــارات لتقيي ــن االختب ــد م ــرت العدي أن أج
الطويلــة جــًدا عــى املســافرين، ويف قــدرة الطاقــم البدنيــة والذهنيــة 
ــتوى  ــار، ومس ــخ الطي ــات م ــة موج ــم مراقب ــا ت ــل ك ــى التحم ع

ــافرين. ــة إىل املس ــات رياضي ــم مترين ــات واألرق، وتقدي الهرمون

ــون  ــور دميونربي ــة تايل ــة األمريكي ــت املواطن حقق

الرقــم القيــايس ألرسع شــخص يــزور كل دول العــامل 

ــرة.  ــك املغام ــهر يف تل ــو 18 ش ــت نح ــد أن قض بع

ــي  ــوم العامل ــة الي ــا إىل حمل ــف إنجازه ــد أضي وق

لغينيــس لألرقــام القياســية ٢٠19م، والــذي يحمــل 

ــة  موضــوع »روح املغامــرة« ويدفــع النــاس ملحاول

كــر رقــم قيــايس.

وقد حطت الطائـــرة األسرتاليـــة بويينغ 787 يف مطـــار سيدين، بعد أن قطعـــت الرحلة 19 ساعـــة و16 دقيقة، وهي الرحلة 
الجويـــة األطول يف العامل عى منت طائرة للرحالت التجارية. وعلق الرئيس التنفيذي لخطوط »كانتاس« األســرتالية عى هذا 

االنجاز بالقول، إن الحدث تاريخي بالنســبة إىل كانتاس وإىل الطران األســرتايل والعاملـــي أيًضا،  إذ أنها املرة األوىل التي 
تنظم فيها رحلـــة تجاريـــة دون توقف، من نيويورك إىل سيدين. 

ووســط العديــد مــن املــدن والرحــالت الجويــة التــي نقلتهــا إىل جميــع أنحــاء العــامل )باســتخدام إجــايل لـــ 11٤ رشكــة 
طــران( كانــت تايلــور تقــي نحــو بضعــة أيــام فقــط يف كل دولــة ولكنهــا خلّــدت ذكريــات ال تنــى عــى مــدار رحالتهــا.

ــة غوانتشــو،  ــل مدين ــار لي ــدون طي ــرة ب أضــاءت ألــف طائ
يف مهرجــان املصابيــح التقليــدي، لتدخــل موســوعة غينيــس 
ــرات  ــذت الطائ ــز.  واتخ ــرات الدرون ــتعراض لطائ ــرب اس ألك
ألوانًــا مختلفــة لتشــكل حــروف كلمــة »بركــة« باللغــة 
ــن  ــن اآلالف الذي ــف أع ــن، لتخط ــة الص ــة، وخريط الصيني

ــرض. ــاهدة الع ــوا ملش تجمع

ــل مــن  ــة، بتصميــم جهــاز يســتطيع التحكــم يف هــذا الكــم الهائ ــرات يف مصنــع تقنــي يف املدين وتــم تصنيــع كافــة الطائ
ــرات يف  ــع الطائ ــة جمي ــم يف حرك ــد التحك ــخص واح ــى ش ــهل ع ــن الس ــل م ــا يجع ــد، م ــوب واح ــى حاس ــرات ع الطائ
ــن  ــل م ــم الهائ ــم الك ــد رغ ــادم واح ــادث تص ــا ح ــم عنه ــتعراضية مل ينج ــركات االس ــل أن الح ــددة. واملذه ــارات مح مس

ــرات. الطائ

أطــول رحلــة بالعــامل ملــدة 20 ســاعة دون توقف

أكــر مــن 1300 طائــرة بدون طيار يف مساء الصني

ر�ن �لط�ي
حول
�لعالم

ــزور لك دول العــامل خــالل 1٨ هشــًرا فقــط امــرأة ت
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أشــهر حــوادث الطائرات خالل هــذا القرن
تابعــة  طائــرة  تحطمــت 
الجويــة  الخطــوط  لركــة 
 A300 ــراز ــن ط ــة م األمريكي
جمهوريــة  إىل  املتجهــة 
إقالعهــا  بعــد  الدومينيــكان 
حــي  يف  ســكنية  منطقــة  يف 
 12 يف  بنيويــورك  كوينــز 
عنــه  أســفر  مــا  نوفمــرب، 
األشــخاص  جميــع  مقتــل 
 260 عددهــم  البالــغ 
متنهــا  عــى  كانــوا  شــخص 
عــى  كانــوا  أشــخاص  و5 
الســكنية. املنطقــة  األرض يف 

تــويف  مايــو   8 يف 
يقــارب  مــا 
يف  شــخًصا   170
جمهوريــة الكونغــو 
بعــد  الدميقراطيــة 
عليهــم  ســقط  أن 
الخلفــي  الجــزء 
ســوفييتية  لطائــرة 
قدميــة كانــت تحلــق 
منهــم. بالقــرب 

تــويف  يوليــو    1 يف 
71 شــخًصا معظمهــم 
كانــوا  األطفــال  مــن 
مدرســية  رحلــة  يف 
عندمــا  إســبانيا  إىل 
طائرتهــم  اصطدمــت 
طــراز  مــن  الروســية 
 154 توبوليــف 
ــن  ــل م ــرة نق ــع طائ م
 757 بوينــغ  طــراز 
فــوق جنــوب أملانيــا.

تحطمــت طائــرة ركاب 
متجمــدة  بحــرة  يف 
مدينــة  مــن  بالقــرب 
منطقــة  يف  بوتــو 
يف  الداخليــة  منغوليــا 
 21 يف  الصــن  شــال 
أســفر  مــا  نوفمــرب، 
جميــع  مقتــل  عنــه 
عــى  كانــوا  مــن 
 53 وعددهــم  متنهــا 
ــى األرض. ــخصن ع وش

طائــرة  تحطمــت 
ــوس  ــة هيلي تابعــة لرك
ــة  ــت متجه ــز كان إيروي
أثينــا  إىل  قــربص  مــن 
 121 متنهــا  وعــى 
شــايل  شــخًصا 
اليونانيــة  العاصمــة 
ــطس،  ــا يف 14 أغس أثين
وذلــك بســبب انخفــاض 
املقصــورة  ضغــط  يف 
جميــع  القــى  حيــث 

حتفهــم. الــركاب 

يس  طائــرة  تحطمــت 
ــن طــراز  ــاص م 7 إيرب
الروســية   310A أي 
عندمــا  يوليــو   9 يف 
ــدرج  ــى امل ــت ع انزلق
يف  هبوطهــا  أثنــاء 
يف  إيركوتســك  مطــار 
أســفر  مــا  ســيبريا. 
 124 وفــاة  عنــه 
عــى  كانــوا  شــخًصا 
أكــر  ونجــى  متنهــا، 
شــخًصا.  50 مــن 

كأســوأ كارثــة جويــة 
الربازيــل؛  تاريــخ  يف 
طائــرة  تحطمــت 
أي  يت  لركــة  تابعــة 
يف  هبوطهــا  عنــد  ام 
كونجونهــاس  مطــار 
يف  باولــو  ســاو  يف 
وأســفر  يوليــو،   17
 199 وفــاة  عنهــا 
كانــوا   186 شــخًصا، 
 13 و  متنهــا  عــل 
األرض. عــى  آخريــن 

طائــرة  انحرفــت 
تابعــة لركــة ســبان 
املــدرج  عــن  أيــر 
يف  اإلقــالع  عنــد 
باراخــاس  مطــار 
 20 يف  مدريــد  يف 
مــا  أغســطس، 
هــذا  عــن  أســفر 
وفــاة  الحــادث 
شــخًصا   154
وإصابــة 18 آخريــن.

طائــرة  تحطمــت 
عندمــا  ركاب 
عــى  ســقطت 
بوفالــو  يف  منــزل 
يف  نيويــورك  يف 
مــا  فربايــر،   12
وفــاة  عــن  أســفر 
األشــخاص  جميــع 
الذيــن   49 الـــ 
متنهــا  عــى  كانــو 
شــخص  إىل  إضافــة 
واحــد عــى األرض.

ركاب  طائــرة  تحطمــت 

الجويــة  للخطــوط  تابعــة 

 25 يف  البحــر  يف  األثيوبيــة 

عنــه  أســفر  مــا  ينايــر، 

عــى  شــخًصا   89 وفــاة 

متنهــا بعــد وقــت قصــر مــن 

ــروت. ــار ب ــن مط ــا م إقالعه

ــرة تابعــة  انقســمت طائ
الجويــة  للخطــوط 
طــراز  مــن  إيرانيــة 
قطــع  إىل   727 بوينــج 
مــن  بالقــرب  صغــرة 
 9 يف  أوروميــة  مدينــة 
ــفر  ــا أس ــو م ــر، وه يناي
عنــه وفــاة 77 شــخًصا 
مــن بــن 100 شــخص 
متنهــا. عــى  كانــوا 

ركاب  طائــرة  تحطمــت 
ــر  ــا إي ــة دان ــة لرك تابع
حــوايل  متنهــا  وعــى 
يف  شــخًصا   150
منطقــة  يف  يونيــو،   3
بالســكان  مكتظــة 
الغــوس،  مدينــة  يف 
نيجريــا. مــدن  أكــرب 

ــة  ــرة تابعــة لرك اختفــت طائ
املاليزيــة  الجويــة  الخطــوط 
خــالل   MH370 طــراز  مــن 
رحلــة مــن كــواال ملبــور إىل 
وأدى  مــارس،   8 يف  بكــن 
هــذا الحــادث إىل أكــرب وأغــى 
تاريــخ  يف  بحــث  عمليــة 
الطــران. ومل يتــم العثــور عــى 
ــم  ــى الرغ ــرة ع ــر للطائ أي أث
ــرة ال ســيا  مــن الجهــود الكب
يف جنــوب املحيــط الهنــدي، 
حتــى يوليــو/ حزيــران عــام 
ألقــت  عندمــا  2015م، 
جنــاح  مــن  بجــزء  امليــاه 
ــرة  ــاحل جزي ــى س ــرة ع الطائ
مســؤولون  وأكــد  ريونيــون، 
الحطــام  أن  فرنســيون 
الطائــرة. لنفــس  يعــود 

تحطمــت طائــرة تابعــة 
تاتارســتان  لخطــوط 
طــراز  مــن  الجويــة 
عنــد   737 بوينــج 
كازان  يف  هبوطهــا 
بروســيا يف 17 نوفمــرب، 
ــاة  ــن وف ــفر ع ــا أس م
ــغ  ــركاب البال ــع ال جمي
شــخص.  50 عددهــم 

طائــرة  تحطمــت 
فــالي ديب مــن طــراز 
 800-737 بوينــج 
أون  روســتوف  يف 
 19 يف  بروســيا  دون، 
أســفر  مــا  مــارس، 
ــاة 62 شــخًصا  ــه وف عن
متنهــا. عــى  كانــوا 

تحطــم طائــرة إيربــاص مــن 
ــة  ــة لرك طــراز A320 تابع
جبــال  يف  وينغــز  جرمــن 
 24 يف  الفرنســية  األلــب 
مــارس، وقــد كانــت الطائــرة 
إىل  برشــلونة  مــن  متجهــة 
ــع  ــي جمي دوســلدورف. ولق
عددهــم  البالــغ  الــركاب 
حتفهــم. شــخًصا   148

 2017 عــام  كان 
ــا  أكــر األعــوام أمانً
رشكات  تاريــخ  يف 
مل  حيــث  الطــران 
أي  فيــه  تحــدث 
طــران. حــوادث 

تحطمــت طائــرة ركاب 
بوينــج  طــراز  مــن 
737 بعــد وقــت قصــر 
مــن إقالعهــا مــن مطــار 
ــدويل  ــاريت ال ــيه م خوس
 18 يف  هافانــا  يف 
ــه  ــا أســفر عن ــو، م ماي
شــخًصا،   112 وفــاة 
واحــد. راكــب  ونجــاة 

تابعــة  طائــرة  حــادث 
اإلثيوبيــة  الجويــة  للخطــوط 
 737 بوينــغ  طــراز  مــن 
يف  كانــت  حيــث  ماكــس.  
مطــار  مــن  منتظمــة  رحلــة 
الــدويل  بــويل  أبابــا  أديــس 
إىل مطــار جومــو كينياتــا يف 
نــرويب، كينيــا يف 10 مــارس. 
والقــى جميــع الــركاب عــى 
الحــادث. يف  حتفهــم  متنهــا 
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طائــرة  تحطمــت 
تابعــة  إيربــاص 
ــج  ــران الخلي ــة ط لرك
 23 يف  البحــر  يف 
عندمــا  أغســطس 
كانــت تحــاول الهبــوط 
مــا  البحريــن،  يف 
مقتــل  عنــه  أســفر 
شــخص   143
متنهــا. عــى  كانــوا 
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شــانغي  مطــار  بنــاء  قــرار  اتخــاذ  تــم  وقــد 
أعــداد  ازديــاد  بعــد  1975م  وذلــك  عــام  يف 
املســافرين يف مطــار بايــا ليبــار الــدويل املوجــود 
يف ســنغافورة؛ فقــد ارتفــع العــدد مــن ٣٠٠ آلــف 
ــام 197٠  ــافر يف ع ــف مس ــون و 7٠٠ آل إىل ملي
ــون  ــام 1975 إىل ٤ ملي ــداد يف ع ــا زادت األع ك
مســافر. ومــن الجديــر بالذكــر أن مطــار بايــا 
ــد و  ــدرج واح ــن م ــارة ع ــدويل كان عب ــار ال ليب
ــى  ــادر ع ــن ق ــك مل يك ــرة لذل ــة ركاب صغ صال
ــن املســافرين،  ــدد الضخــم م اســتقبال هــذا الع
ــار  ــل مط ــم تحوي ــانغي ت ــار ش ــاء مط ــد بن وبع
العســكري. لالســتخدام  الــدويل  ليبــار  بايــا 

ــدم  ــي تق ــات الت ــز مطــار شــانغي بالخدم ويتمي
ــر  ــي أك ــن يق ــل م ــي تجع ــافرين والت إىل املس
مــن 1٢ ســاعة باملطــار ســعيًدا غــر مكــرتث 
بالوقــت الــذي ميــي، بــل حتــى أنــه لــن ميــل من 
متضيــة اليــوم بأكملــه داخــل تلــك املســاحة مــن 
العــامل والتــي وإن زرتهــا ســتبدو لــك بأنهــا مكانـًـا 
لتخفيــف التوتــر واالنفعال، فهي مكانًا لالنســجام 
واالنتقــال. الســفر  عــن  فضــاًل  واالســرتخاء 

حــاز مطــار شــانغي الــدويل بســنغافورة عــى 
التــوايل،  عــى  الثانيــة  للســنة  األول  املركــز 
ــرت  ــي ن ــس« الت ــكاي تراك ــة »س ــق منظم وف
يف  العــامل  يف  املطــارات  أفضــل  عــن  نتائجهــا 
٢٠1٤م، هــذا فضــاًل عــن الجوائــز التــي حــاز 
ــات  ــن منظ ــامل م ــار يف الع ــل مط ــا كأفض عليه
مختلفــة منــذ بــدء العمــل داخلــه عــام 1981م.

املطــارات  أهــم  أحــد  شــانغي  مطــار  يعــد 
ســنغافورة،  يف  واألهــم  آســيا  يف  املوجــودة 
إذ  العــامل،  يف  ازدحاًمــا  املطــارات  أكــر  ومــن 
تــم تصنيفــه يف املرتبــة التاســعة عــر ألكــر 
املطــارات ازدحاًمــا عــام ٢٠٠6م. كــا حصــل 
مطــار شــانغي الــذي تصــل مســاحته 1٣ كيلومــرت 
ــى  ــه وحت ــذ افتتاح ــزة من ــى ٢8٠ جائ ــع ع مرب
عــام ٢٠٠7م، وينطلــق مــن املطــار إســبوعًيا 
أكــر مــن 6٤٠٠ رحلــة طــران إىل نحــو مــا يزيــد 
عــن 6٠ بلــد حــول العــامل. وشــهد املطــار خــالل 
ــة  ــف رحل ــن ٣٤٣ أل ــد ع ــا يزي ــام ٢٠1٣م م الع
ــحن  ــًيا للش ــدًرا أساس ــرب مص ــا يعت ــياحية، ك س
مــن  طــن   1,85٠,٠٠٠ قرابــة  شــحن  تــم  إذ 
ــط. ــام ٢٠1٣م فق ــانغي ع ــار ش ــن مط ــواد م امل

ــو  ــانغي ه ــار ش ــز مط ــا ميي ــم م وأه

خــراء  مســاحات  عــى  احتــواءه 

حيــث  ميــاه،  وشــالالت  وأشــجار 

ــل  ــن أفض ــات م ــة الفراش ــد حديق تع

ــافرين،  ــا املس ــي يفضله ــق الت الحدائ

والتــي تعــد األوىل مــن نوعهــا بــن 

مطــارات العــامل خاصــة أنهــا تضــم 

أكــر مــن ٤7 نوًعــا، وأكــر مــن 1٠٠٠ 

ــة. ــاء الحديق ــة يف أرج ــة متجول فراش

وعــى عكــس الفراشــات الربيــة التــي 

ــاه  ــًدا تج ــذرة ج ــا ح ــن أن تجده ميك

معتــادة  هنــا  فالفراشــات  البــر، 

جــًدا عــى الــزوار، حتــى أنهــا لــن 

تطــر بعيــًدا عنــك، كــا ســتجد هنــاك 

ــد  ــك املزي ــة متنح ــا تعليمي ــا زواي أيًض

ــاة الفراشــة. مــن املعرفــة يف دورة حي

دوار  حديقــة  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

املوجــودة  الجميلــة  الشــمس 

داخــل حــرم املطــار، حيــث ميكنــك 

لالســتمتاع  داخلهــا  بنزهــة  القيــام 

مبشــاهدة األلــوان الزاهيــة وتناســقها.
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إىل  املســافرين  يجــذب  مــا  وأهــم 

هــذا املطــار هــو »حــوض الســباحة« 

مســتوى  أرقــى  عــى  أعــد  الــذي 

ليتيــح للزائريــن فرصــة االســرتخاء بــن 

ــب  ــا بجان ــد أيًض ــا يوج ــالت، ك الرح

حــوض الســباحة غرفــة لتغيــر املالبس 

كــا  الرياضيــة.  لأللعــاب  وصالــة 

يوجــد يف املطــار دور ســينا مفتوحــة 

٢٤ ســاعة يومًيــا، والعــروض مجانيــة!

طابــق  يوجــد  ذلــك،  جانــب  إىل 

ترفيهــي مخصــص لألطفــال، حيــث 

يضــم الكثــر مــن األلعــاب اآلمنــة 

لعشــاق  أيضــا  وميكــن  واملفيــدة. 

الرياضــة التوجــه اىل منتجــع املنطقــة 

ملشــاهدة أحــدث املباريــات الرياضيــة 

ــاٍل  ــتوى ع ــرة يف مس ــة كب ــى شاش ع

كــرايس  تنتــر  كــا  الراحــة.  مــن 

املطــار. أنحــاء  جميــع  يف  التدليــك 

ــوق  ــة تس ــى بتجرب ــك أن تحظ وميكن

ــة  ــالت التجاري ــن املح ــد م ــن العدي ب

الفرصــة  لــك  يتيــح  كــا  الشــهرة، 

شــبكة  عــرب  اإللكــرتوين  التســوق 

مجــاين  بشــكل  املتاحــة  االنرتنــت 

أن  حيــث  املطــار،  أرجــاء  داخــل 

الرســوم  مــن  معفــاة  املشــرتيات 

مســاحة  توجــد  كــا  الجمركيــة. 

واملقاهــي،  للمطاعــم  مخصصــة 

مــع  متنوعــة  قامئــة  لديهــا  والتــي 

أفضــل األطبــاق الغربيــة أو الرقيــة.

حصــول مطــار مســقط 
الــدويل عــى التصنيــف 
فئــة  يف  عاملًيــا  الســابع 
املطــارات بــن 25-15 
للعــام  مســافر  مليــون 
برنامــج  ضمــن  ٢٠19م 
التقييــم العاملــي »جــودة 
املطــارات«. خدمــات 

مطـــــار مسقـــط الدولـــي 
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ــة مــن تضاريــس ُعــان  الرائعــة للصال

الفريــدة مــن نوعهــا لتعكــس الجــال 

الطبيعــي للصحــراء ومناظــر الجبــال 

الطبيعيــة الوعــرة. كــا تــم اســتخدام 

األدوات  أحــد  كونهــا  املربيــة 

املعاريــة  الهندســة  يف  التقليديــة 

مــن  وذلــك  العريقــة،  العربيــة 

أجــل ضــان مبــدأ الخصوصيــة بــن 

ــوف الدرجــة  املســاحة املخصصــة لضي

األعــال.  رجــال  ودرجــة  األوىل 

مســتوين  عــى  متتــد  ومبســاحة 

للضيــوف  الصالــة  توفــر  مختلفــن، 

تشــكيلة واســعة مــن خدمــات الطعــام 

ــان ــلطنة عم ــدويل – س ــقط ال ــار مس ــاز« بمط ــة »االمتي صال

ــز  ــالة ومرك ــرف للص ــه وغ ــة الرتفي ــة ومنطق ــرف لألمتع ــام وغ ــاول الطع ــق تن ــك مناط ــا يف ذل ــات مب واملرطب

لرجــال األعــال وغرفــة لألطفــال فضــالً عــن مرافــق االســتحام واالســتجام واملرافــق الصحيــة األخــرى. وتقــدم 

خدمــات اســتثنائية مبــا يف ذلــك الطاهــي الشــخيص وخدمــة الليموزيــن بــن الصالــة والطائــرة وغــرف االســرتخاء.

الصفــوة  صالــة  تصميــم  اســتوحى 
ــف  ــم متح ــن تصمي ــة األوىل م للدرج
حيــث  اإلســالمي.  للفــن  الدوحــة 
أن األماكــن املفتوحــة بهــا مغطــاة 
ــة ومرصعــة بالرخــام  بالحجــارة الرملي
الصالــة  تتميــز  متقنــة.  بصــورة 
وإضــاءة  كبــرة،  ميــاه  بنافــورة 
إســالمية  فنيــة  وتحــف  طبيعيــة، 
مــا  املطعــم  يقــدم  كــا  راقيــة. 
األطبــاق  أشــهى  مــن  وطــاب  لــذ 
العامليــة والعربيــة باإلضافــة إىل أفخــر 

ميكــن  ذلــك  إىل  باإلضافــة  األذواق.  جميــع  تناســب  التــي  والحلويــات  واملقبــالت  املروبــات 
الفخامــة،  مســتويات  أعــى  عــى  وعالجــات  وســبا  الحديثــة،  بالتجهيــزات  املســافر  يســتمتع  أن 
للعائــالت. خــاص  وركــن  ســينائية،  وســائط  وغرفــة  األعــال،  رجــال  لخدمــات  متكامــل  ومركــز 

صالــة الصفــوة بمطــار حمــد الــدويل – دولــة قطــر

بإمــكان  اآلن  وبــات  ســفرهم  تجربــة  خــالل  للمســافرين  تضاهــى  ال  خدمــات  االمتيــاز  صالــة  توفــر 

الداخليــة  التصاميــم  اســُتلهمت  حيــث  واالســرتخاء،  بالراحــة  مفعمــة  بأجــواء  االســتمتاع  املســافرين 

ـ الطيران العماني ـ
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األغذيــة  وتنــاول  واالســتجام  لالســرتخاء  أماكــن  الصالــة  تتيــح 

ــار  ــر األخب ــة آخ ــافرين مواكب ــن للمس ــا ميك ــة. ك ــات الصحي واملروب

والبقــاء عــى اتصــال مــع اإلنرتنــت الالســليك املجــاين. كــا توفــر 

ــي  ــتا، والت ــوة كوس ــع قه ــخيص م ــوة الش ــع القه ــة صان ــة تجرب الصال

تعــد مــن بــن األنــواع املفضلــة لــدى محبــي القهــوة حيــث تصنــع مــن 

ــتدامة  ــجرات مس ــن ش ــة م ــوة املنتج ــوب القه ــن حب ــد م ــج فري مزي

يف مــزارع تهتــم بالبيئــة. كــا ميكنهــم احتســاء فنجــان مــن شــاي 

األعشــاب وتــذوق أصنــاف مختلفــة مــن القهــوة باإلضافــة إىل التحليــة.

تعــد قاعــة دســان إحــدى قاعــات ركاب 
األعــال  رجــال  ودرجــة  األوىل  الدرجــة 
الخاصــة مبطــار الكويــت الدويل، حيــث تعترب 
القاعــة أحــد أبــرز اإلنجــازات الفريــدة يف 
مطــار الكويــت الــدويل بهــدف توفــر خدمــة 
متميــزة كــا تضــم القاعــة العديــد مــن 
ــا  ــي يرجوه ــة الت ــة والرفاهي ــات الراح خدم
املســافرين كــا توفــر مركــز لرجــال األعــال، 
ــة  ــال وخدم ــتمرة لألطف ــة مس ــر عناي وتوف
)البوفيــه( وتشــمل القاعــة عــى العديــد مــن 
باإلضافــة إىل خدمــة  املتميــزة.  الخدمــات 
اإلنرتنــت املجانيــة وغرفــة خاصــة للمدخنــن.

ــدة ــة املتح ــارات العربي ــدويل – اإلم ــار ديب ال ــال بمط ــال االعم ــة رج ــة درج صال
صالــة الفرســان بمطــار امللــك خالــد – اململكــة العربيــة الســعودية

وتوفــر الصالــة منطقــة لألعــال تــم تجهيزهــا مبقاعــد 
وخدمــة  حديثــة  آليــة  حواســيب  وأجهــزة  أنيقــة 
وأخــرى  تلفزيونيــة  شاشــات  إىل  إضافــة  اإلنرتنــت، 
ملتابعــة وضــع الرحــالت، ومنطقــة مخصصــة للعائــالت، 
للنســاء.  وآخــر  للرجــال  ومصــى  األطفــال،  وقســم 
مــن  واســعة  بباقــة  الطعــام  منطقــة  تجهيــز  تــم  كــا 
االختيــارات وقوائــم الوجبــات بنظــام البوفيــه املفتــوح 
الســاعة. مــدار  عــى  الخفيفــة  الوجبــات  إىل  باإلضافــة 

الخطــوط  لهويــة  وفًقــا  الفرســان  صالــة  تصميــم  تــم 
الســعودية واملســتوحاة مــن شــعار يعتمــد عــى مجموعــة 
ــات  ــع منتج ــع جمي ــة م ــر املتوامئ ــات واملعاي ــن املواصف م
بحيــث  والجويــة  األرضيــة  »الســعودية«  وخدمــات 
الضيــوف  يجــده  مــا  مــع  الفرســان  صــاالت  تتطابــق 
واألثــاث  األلــوان  ناحيــة  مــن  الطائــرات  مــنت  عــى 
األخــرى. الخدمــات  واإلضــاءة والوجبــات وغرهــا مــن 

ــة  ــا بيئ ــون لضيوفه ــة دمل ــر صال توف
ومرافــق  خدمــات  مــع  هادئــة 
للضيــوف  ميكــن  حيــث  متنوعــة. 
الخدمــات ملــدة  االســتمتاع بهــذه 
ــود إىل  ــت الصع ــل وق ــاعات قب ٣ س
لضيوفهــا  توفــر  حيــث  الطائــرة. 
ــر  ــا تتوف ــوح. ك ــام مفت ــه طع بوفي
مقاعــد للنــوم واالســرتخاء وميكــن 
التحقــق  أو  التلفزيــون  مشــاهدة 
عــى  الطــران  معلومــات  مــن 
باإلضافــة  املخصصــة  الشاشــات 
للتدخــن،  مخصصــة  غرفــة  إىل 
كــا ميكــن أيضــاً االســتفادة مــن 
كــا  األعــال  مركــز  يف  الوقــت 
للضيــوف  توجــد خدمــات خاصــة 
الخاصــة. االحتياجــات  ذوي  مــن 

قاعــة دســمان بمطــار الكويــت – دولــة الكويــت
قاعــة دملــون بمطــار البحريــن الــدويل – مملكــة البحريــن
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دم مس�ف �ة  طف م�ا�ف
وجــــــهة سياحيــــــة عمانية

حمافظة مسندم ...
                                                               مزيج متناغم بني الشــواطئ الســاحرة واجلبال الشــاهقة

تقــع شــبه جزيــرة مســندم يف أقــى شــال ســلطنة عــان، حيث تنتــر بهــا الجبال الشــاهقة بصــورة هندســية مرتبــة طبيعياً، 

وتحتــوي هــذه املنطقــة عــى أهــم املعابــر املائيــة وهــو مضيــق هرمــز. تشــتهر محافظــة مســندم بتــازج البحــر والجبــل الذي 

يخلــق صــورة طبيعيــة فائقــة الجــال، ويعتمــد ســكانها عــى الصيــد والزراعــة وبنــاء الســفن. وتضــم محافظــة مســندم أربــع 

واليــات وهــي: خصــب، وبخــا، ودبــا، ومدحــاء. وتعــد والية خصــب املركــز اإلقليمي ملســندم، حيث تبعــد عن العاصمة مســقط 

نحــو 57٠ كــم. وتقــع خصــب يف أقــى شــال املحافظة وتســتمد اســمها مــن خصوبة تربتهــا ويوجد بهــا ميناء ومطــار خصب.

الوصول كيفّية 
 إىل مسندم

يعــد فصــل الشــتاء املمتــد مــن شــهر نوفمــرب وحتى شــهر مــارس أفضل موســم للســياحة يف مســندم، 

فهنــاك رحــالت جويــة يوميــة مــن مســقط إىل مطــار خصــب يف مســندم، كــا توجــد رحــالت بحريــة 

بالعبــارات الريعــة، حيــث تقــوم بربــط جميــع مناطــق مســندم، مــع العاصمــة الُعانيــة مســقط،

وواليــة شــناص يف محافظــة الباطنــة شــال كــا ميكــن الوصــول إليهــا بالــرب عــن طريــق معــرب ميــر 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ويجــد الســائح تنــوع يف املنتجعــات والفنــادق والشــقق الفندقية 

التــي تنافــس بعضهــا البعــض ملــا توفــره مــن مزايــا لالســتجام واالســتمتاع بجــال الطبيعــة، ويفضل 

مــن الســائح القيــام بالحجــز املســبق ملــكان اإلقامــة وذلــك بســبب اإلزدحام خاصــة يف فصل الشــتاء. 
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السياحية األماكن 

مقومــات  مســندم  متتلــك 

ــن  ــد م ــذب العدي ــياحية تج س

دول  مختلــف  مــن  الســائحن 

مبناظرهــا  لالســتمتاع  العــامل 

النظيفــة  وشــواطئها  الجذابــة 

املطلّــة  الشــاهقة  وجبالهــا 

فيهــا  وتتنــوع  البحــر،  عــى 

ــن  ــن أماك ــياحية ب ــع الس املواق

كالشــواطئ  طبيعيــة  ســياحية 

والجــزر  واألخــوار  والجبــال 

ســياحية  وأماكــن  البحريــة، 

كالحصــون  وأثريــة  تاريخيــة 

وهنــا  واألفــالج.  والقــالع 

األماكــن  أهــم  لكــم  نضــع 

الســياحية التــي ينبغــي عليكــم 

زيارتهــا يف محافظــة مســندم:

يجــد الســائح العديــد مــن األنشــطة املتنوعــة يف محافظــة مســندم، كركــوب ســيارات 

الدفــع الرباعــّي، وأيضــاً التجــّول ســراً عــى األقــدام وتســلق الجبــال والتخييــم، إضافــًة 

إىل األنشــطة البحريــة كصيــد األســاك، و ركــوب القــوارب والســفن التقليديــة ملشــاهدة 

الدالفــن، ومارســة هوايــة الغــوص لالســتمتاع مبشــاهدة الشــعب املرجانيــة الجميلــة.

التــي تســاعد عــى االســرتخاء  الهادئــة  كذلــك توفــر محافظــة مســندم األجــواء 

رائعــة  شــواطئ  مــن  متلكــه  ملــا  الحيــاة؛  مــن ضغوطــات  للتخلــص  واالســتجام 

إليهــا. الناظريــن  تجــذب  ســياحية  وأماكــن  ســاحرة  طبيعــة  ذات  وجــزر 
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ـُـــزر اجلـ
مســندم  محافظــة  ميــاه  يف  يكــر 

الســياحية  البحريــة  الجــزر  الكثــر 

أبرزهــا  صخريــة،  جــزر  وهــي 

جزيــرة أم الغنــم وجزيــرة ســالمة 

وجزيــرة  الخيــل  وجزيــرة  وبناتهــا 

التلغــراف  وجزيــرة  الطــر  أم 

وجزيــرة  الفياريــن  أم  وجزيــرة 

أبــو  وجزيــرة  »الســوداء«  ســاويك 

مخالــف ، وكل جزيــرة تتميــز عــن 

غرهــا بطبيعــة مختلفــة ومتفــردة، 

التــي  الطــر  أم  جزيــرة  فمثــاًل 

ملســندم  الرقيــة  بالجهــة  تقــع 

البيــض،  جزيــرة  أيضــاً  وتســمى 

تلغــراف  شــهدت مــرور أول خــط 

ربــط  والــذي  الوســط،  الــرق  يف 

ومومبــاي  العــراق  يف  البــرصة  بــن 

مــن  بحــري  كابــل  ومــد  الهنــد  يف 

باكســتان  يف  جــوادر  إىل  الجزيــرة 

عــى  العثــور  وتــم  186٤م،  عــام 

ــيك  ــالل تح ــا أط ــر إىل بقاي ــار تش آث

وبدايــة  الجزيــرة  هــذه  عراقــة 

ــة االتصــاالت يف املنطقــة. ــالد حرك مي

حيــث جــاءت تســميتها مــن كــرة 

املهاجــرة  البحريــة  الطيــور  أعــداد 

التــي تتخذهــا مقــًرا للتعشــيش بهــا، 

لتلــك  كــا تعــد محميــة طبيعيــة 

الخرشــنة  طيــور  وخاصــًة  الطيــور 

والتــي  التلغــراف  .وكذلــك جزيــرة 

تقــع  فهــي  ســياحًيا،  معلــًا  متثــل 

ــة خصــب، وهــي  يف خــور شــم بوالي

محطــة الوقــوف للجــوالت الســياحية 

للســائح  تحــيك  حيــث  بالخــور 

والتضاريــس  الجيولوجيــة  الطبيعــة 

والتكوينــات الطبوغرافيــة ، ويعــود 

لكونهــا الجزيــرة  تســمية  أصــل 

األخوار
ــث  ــندم، حي ــة مس ــوار يف محافظ ــن األخ ــد م ــد العدي توج

ــرب  ــد أك ــو أح ــد، وه ــور نج ــارة خ ــائح زي ــى س ــب ع يج

تســميته  ســبب  ويعــود  مســندم،  محافظــة  األخــوار يف 

حيــث  االســتغاثة،  نــداء  مبعنــى  وهــي  نجــده  لكلمــة 

كان الرحالــة والتجــار يحتمــون بــه عنــد ســوء األحــوال 

ــر  ــق البح ــن طري ــا ع ــه إم ــول إلي ــن الوص ــر. وميك يف البح

مــروًرا  خصــب  مــن  ســاعات(   ٤  ( التقلديــة  بالســفن 

ــن  ــي م ــع الرباع ــيارات الدف ــز ، أو بس ــق هرم ــى مضي ع

خــالل طريــق جبــي ممتــع ) ٣٠ دقيقــة( حيــث يطــل 

الطريــق الجبــي عــى منظــر بانورامــي للخــور مــن ارتفــاع 

٤٢٠ مــرتًا يتــازج فيــه البحــر والجبــل مبنظــر مهيــب.

وكذلــك خــور شــم، الــذي يقــع يف واليــة خصــب، ويصــل طــول هــذا الخــور إىل ٢٠ كــم ويحــوي العديــد مــن القــرى، 

ــم  ــزه والتخيي ــة ، ويعــد مقصــًدا ســياحًيا للتن ــق الســفن التقليدي ــك عــن طري ــه بحــًرا فقــط وذل وميكــن الوصــول إلي

ومشــاهدة الدالفــن. ويتوســط خــور شــم جزيــرة صغــرة تدعــى جزيــرة التلغــراف التــي تحدثنــا عنهــا ســابًقا.

أحافير جبل حرمي
ــال يف  ــم مــن أشــهر الجب ــل حري يعــد جب
املحافظــة ويقــع يف واليــة خصــب حيــث 
ــرت  ــن ســطح البحــر ب 16٠٠ م ــع ع يرتف
ويصــل ارتفــاع أعــى قمــة فيــه إىل ٢٠87 
مــرتًا فــوق ســطح البحــر، ويشــتهر الجبــل 
بوجــود أحافــر أســاك وأصــداف وأحيــاء 
بحريــة أخــرى متحجــرة يقــدر العمــر 
ــون  ــن ٢5٠ ملي ــر م ــا بأك الجيولوجــي له
ــك  ــار تل ــر البح ــت تغم ــا كان ــنة حين س
القمــم الجبليــة. ويقصــد هــذا الجبــل 
محبــي املغامــرات والتســلق واالستكشــاف 
والجيولوجيــا. باألحافــر  واملهتمــن 
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ــز  ــق هرم يرجــع ســبب تســمية مضي

يف  هرمــز  مملكــة  توســط  أنــه  إىل 

ــق  ــذا املضي ــرب ه ــان، ويعت ــر الزم غاب

نفــط  ناقلــة   ٢٠-٣٠ تعــربه  الــذي 

يومًيــا أحــد أهــم املمــرات املائيــة 

يف العــامل وأكرهــا إزدحاًمــا بحركــة 

يف  هرمــز  مضيــق  ويقــع  للســفن. 

محافظــة مســندم مبنطقــة الخليــج 

ميــاه  بــن  مــا  ويفصــل  العــريب 

الخليــج العــريب مــن جهــة وميــاه 

ــر  ــان وبح ــر ُع ــران، وبح ــج مك خلي

ــدي مــن جهــة  ــط الهن العــرب واملحي

أخــرى، ويطلــق عــى نقطــة االلتقــاء 

هــذه اســم »بــاب فــك األســد« وهــو

ــى  ــه ع ــكيالت جبلي ــن تش ــارة ع عب

توجــد  حيــث  األســد،  رأس  شــكل 

ــا  ــدوان وكأنه ــان تب ــان صخريت كتلت

كان  حيــث  مفتــوح،  أســد  فــيك 

التجــار والبحــارة يعتــربون اللجــوء 

ــة والدخــول مــن هــذه  ــذه املنطق له

ــف  ــن العواص ــم م ــا له ــة أمانً البواب

املتشــكلة.  البحريــة  والتيــارات 

الشــال  مــن  عليــه  تطــل  حيــث 

إيــران )محافظــة بنــدر عبــاس( ومــن 

الجنــوب ســلطنة عــان )محافظــة 

ــة  ــي تــرف عــى حرك مســندم( والت

أن  باعتبــار  فيــه  البحريــة  املالحــة 

ــق ــة يف املضي ــح للمالح ــزء الصال الج

اإلقليميــة.  مياههــا  ضمــن  هــو 

مــن  العديــد  املضيــق  يف  وتنتــر 

مــن  والعديــد  والصخــور  الجبــال 

الجــزر مثــل جــزر ســالمة وبناتهــا 

الطــر. وجزيــرة  مســندم  وجزيــرة 

هــذا  أهميــة  مــن  الرغــم  وعــى 

ــه،  املضيــق وكثافــة حركــة املالحــة في

ــارات  ــص مس ــم تخصي ــد ت ــه ق إال أن

الســفن  تســتطيع  بحيــث  معينــة 

هــذا  زيــارة  الســياحية  التقليديــة 

املضيــق واالســتمتاع باملناظــر الخالبــة 

بأحــد  املــرور  مغامــرة  واختبــار 

العــامل. يف  املائيــة  املمــرات  أهــم 

مضيق هرمز 

حصن خصب
أبــرز  أحــد  خصــب  حصــن  يعــد   

ــة يف مســندم  املعــامل الســياحة الرتاثي

مبوقعــه الفريــد املطــل عــى الطريــق 

القــرن  يف  شــيد  والــذي  الســاحي، 

عــى  بنــي  والــذي  عــر  الســابع 

الــذي  القديــم  الحصــن  أنقــاض 

، وقامــت وزارة  الربتغاليــن  شــيده 

الــرتاث والثقافــة برتميمــه يف عــام 

الحصــن  يتكــون  حيــث   . 199٠م 

ــزي  يتوســط الحصــن  ــرج مرك ــن ب م

دائــم  معــرض  حالًيــا  بــه  يوجــد 

يســتعرض فيــه الجوانــب املختلفــة 

ــندم،  ــة مس ــل محافظ ــاة أه ــن حي ع

يف  الســياحة  وزارة  وقامــت 

تطويــر  مــروع  بافتتــاح  ٢٠٠7م 

مرافقــه  جميــع  وشــمل  الحصــن، 

والنــاذج  باملعروضــات  وتعزيزهــا 

وملبــس  ســكن  مــن  الرتاثيــة 

وتقاليــد   وعــادات  وحــرف  ومهــن 

جوانــب  مختلــف  للســائح  توضــح 

وفــاز  العــاين،  اإلنســان  حيــاة 

أوســكار  بجائــزة  خصــب  حصــن 

ألفضــل موقــع تاريخــي يتــم تطويــره 

٢٠1٠م  لعــام  الســياحية  لألغــراض 

عــى مســتوى العــامل وذلــك ضمــن 

ــنوي  ــرتاث الس ــف وال ــابقة املتاح مس

ــي  ــدن والت ــة لن ــة الربيطاني بالعاصم

تضــم مشــاركة الهيئــات الســياحية 

العــامل   حــول  األثريــة  واملتاحــف 
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السياحة يف اليونان
الطبيعــة  ذات  اليونــان  تعــد 
ــات الســياحية  ــن الوجه ــة م الجبلي
ــة األخــرة،  ــي اشــتهرت يف اآلون الت
حيــث يتوافــد إليهــا الكثــر مــن 
الســواح وخاصــة يف فصــل الشــتاء 
معتــدل  جوهــا  يكــون  حيــث 
ورائــع. وتقــع اليونــان يف الجهــة 
جزيــرة  شــبه  مــن  الجنوبيــة 
أوروبــا،  قــارة  جنــوب  البلقــان 
ويحدهــا مــن الشــال مقدونيــا 
ــي  ــال الرق ــن الش ــا، وم وبلغاري
الغــريب  الشــال  ومــن  تركيــا، 
البحــر  الجنــوب  ومــن  ألبانيــا، 
األبيــض املتوســط، ومــن الــرق 
اليونــان  وتضــم  إيجــة،  بحــر 
العديــد مــن الُجــزر، وميتد ســاحلها 
ــن ــا، يف ح ــرت تقريًب 1٣,676 كيلوم

ويتوافــق منــاخ اليونــان 
وســط  منــاخ  مــع 
ــي  البحــر املتوســط، فف
يكــون  الشــتاء  فصــل 
الجــو ُمعتــدل ويُرافقــه 
غــر  معتدلــة  أمطــار 
غزيــرة، ويكــون حــاًرا 
وجاًفــا يف فصــل الصيف 
أشــعة  تكــون  حيــث 
الشــمس قويــة، إال أن 
منــاخ العاصمــة أثينــا 
ــان  ــق رشق اليون ومناط
ــه  ــا، إذ إن ــة غالًب مختلف
ــار  ــل األمط ــاف وقلي ج
أمــا  العــام،  طــوال 
ــة  ــق الجبلي ــن املناط ع
ــار  ــة ألمط ــي ُمعرّض َفه
إىل  باإلضافــة  غزيــرة 
أنهــا تَكتــي بالثلــوج 
خــالل فصــل الشــتاء. 

 1٣1,957 تبلــغ  مســاحتها  أن 
ــدد  ــغ ع ــا يبل ــع. ك ــرت مرب كيلوم
نســمة   1٠,761,5٢٣ ســكانها 
حتــى عــام ٢٠18م، حيــث يعتنــق 
األرثوذكســية  الديانــة  معظمهــم 
اللغــة  ويتحدثــون  اليونانيــة، 
اليونانيــة ِبنســبة 99% إىل جانــب 
وغرهــا  واإلنجليزيــة  الفرنســية 
اليونــان  وتعــرف    .%1 بنســبة 
مــر  عــى  القدميــة  بحضارتهــا 
مبناخهــا  تتميــز  كــا  العصــور، 
والــذي  الجــزر  وكــرة  املناســب 
جعلهــا وجهــة ســياحية مميــزة ملــن 
يبحــث عــن الراحــة واالســرتخاء، 
الســياحية  املناطــق  أبــرز  ومــن 
اليونــان يف  بالزيــارة  الجديــرة 

  

 

جزيــرة ســانتوريني

ان و�خ �ل�ي



49 48

أطلــق  كــا  املتوســط،  األبيــض  البحــر  عــى  القابعــة  الجــزر  وأجمــل  أروع  إحــدى  ســانتوريني  جزيــرة 

شــّدة  مــن  شــعرية  أيقونــة  لكونهــا  وذلــك  املفقــود(،  العــامل  أرض  مــن  يونانّيــة  )تراتيــل  لقــب  عليهــا 

هــذا.  يومنــا  حتــى  أفالطــون  عهــد  منــذ  قصائدهــم  يف  الشــعراء  بهــا  تغنــى  حيــث  وجالهــا،  روعتهــا 

جزيــرة ســانتوريني

وتقــع الجزيــرة يف جنــوب بحــر إيجــة 

يف جنــوب رشق اليونــان، وتحديــًدا 

ــل كيكالديــس، حيــث تقــف  يف أرخبي

ــة  ــور العالي ــن الصخ ــلة م ــى سلس ع

ــر.  ــواج البح ــن أم ــا م ــي تحميه والت

كــا تعــد ســانتوريني الوجهــة األوىل 

ــه  ــع ب ــا تتمت ــامل مل للســّياح حــول الع

ــاذ،  ــال أخ ــاحرة وج ــر س ــن مناظ م

الزرقــاء  امليــاه  مــن  مزيــج  فهــي 

والضيــع  الشــاهقة  واملنحــدرات 

البيضــاء. ويعــد فصــل الربيــع هــو

 

أنســب وقــت لزيــارة الجزيــرة حيــث 

تتفتــح األزهــار الربيّــة يف املنطقــة 

ــدأ الحــرارة يف مياههــا باالرتفــاع،  وتب

بشــكل  بالــزوار  الجزيــرة  وتزدحــم 

كبــر خــالل فــرتة الصيــف، لهــذا فــإن 

العديــد منهــم يفّضل زيارتهــا يف فصل 

االزدحــام. يقــل  عندمــا  الخريــف 

ــة  ــانتوريني مبدين ــرة س ــتهر جزي وتش

أكروتــري وهــي مدينــة أثريــة دفنــت 

ــم  ــذ القدي ــربكاين من ــاد ال ــت الرم تح

وقــد جــرى الحفــاظ عليهــا وترميمهــا

ذلــك  جانــب  إىل  مذهــل.  بشــكل 

تتميــز  والتــي  فــرا  مدينــة  توجــد 

البيضــاء،  وأبنيتهــا  أزقتهــا  بجــال 

حيــث شــوارعها الضيقــة املرصوفــة 

بالحــى األبيــض الجميــل واملليئــة 

والفنــادق.  واملقاهــي  باملتاجــر 

وكذلــك يجــب زيــارة الشــاطئ األحمر 

للــون  نظــًرا  االســم  بهــذا  وســمي 

الرمــال الحمــراء فيــه حيــث يقــع 

يف منطقــة صخــور بركانيــة حمــراء.

كريــت: جزيــرة 

فاخــرة  منتجعــات  مــن  توفــره  ملــا  العــامل  الســياح حــول  مــن  الكثــر  الســياحية  اليونــان  تســتقطب جــزر 

عــى الرمــال الذهبيــة والشــواطئ الرائعــة ومــن هــذه الجــزر جزيــرة كريــت اليونانيــة التــي تعتــرب واحــدة 

ــة  ــزر اليوناني ــرب الج ــد أك ــا تع ــث أنه ــالت حي ــًدا للعائ ــعبية وتحدي ــر ش ــان األك ــياحة يف اليون ــات الس ــن وجه م

ــت  ــرة كري ــياحية يف جزي ــن الس ــرز األماك ــن أب ــة، وم ــة القدمي ــار اليوناني ــة واألث ــر الطبيعي ــل املناظ ــم أجم وتض

مدينــة ريثمــون القديمة

القدميــة  ريثمــون  مدينــة  تعــد 

الســياحية  األماكــن  أهــم  مــن 

اليونانيــة  كريــت  جزيــرة  يف 

ــام  ــائها إىل ع ــخ انش ــود تاري ويع

ــة،  ــا الرائع ــز مببانيه 1٢٠٤م وتتمي

الســياح  املدينــة  وتســتقطب 

يف  التجــول  يفضلــون  الذيــن 

شــوارعها الضيقــة والتعــرف عــى 

آثارهــا تحديــًدا قلعتهــا الجميلــة.

ســاماريا وادي 

أجمــل  مــن  املــكان  هــذا  يعــد 

جزيــرة  يف  الســياحية  األماكــن 

حديقــة  وهــي  اليونانيــة  كريــت 

تصنيفهــا  ميكــن  رائعــة  وطنيــة 

مــن أجمــل الحدائــق يف اوروبــا، 

حيــث تحــوي الحديقــة شــالالت 

ومناظــر  ومنحــدرات  وممــرات 

الناظريــن. تــر  طبيعيــة خالبــة 

كنوسوس

ــة يف  ــع األثري ــهر املواق ــن أش ــو م وه

جزيــرة كريــت حيــث يضــم آثــار باقية 

ألول حضــارة متطــورة يف العــامل والتي 

ــرب  ــرت ع ــة ازده ــص مدين ــت تخ كان

التاريــخ منــذ آالف الســنن، ويعــود 

العــرص  إىل  املدينــة  هــذه  تاريــخ 

الحجــري الحديــث والعــرص الربونــزي.

مدينــة أغيــوس نيكوالوس

اليونانيــة  املدينــة  هــذه  تقــع 

كريــت  جزيــرة  رشقــي  الجميلــة 

مرابلــو،  خليــج  عــى  وتحديــًدا 

الســاحلية  بإطاللتهــا  ومتتــاز 

بحــرة  املدينــة  وتضــم  الســاحرة، 

فوليســميني  تســمى  جميلــة 

ــم  ــن املطاع ــد م ــا العدي ــط به يحي

جلســات  توفــر  حيــث  واملقاهــي 

البحــرة. عــى  تطــل  مميــزة 

أكواريوم كريت

ــوم كريــت مجموعــة  يعــرض أكواري

األحيــاء  مــن  ونــادرة  كبــرة 

البحــر  منطقــة  مــن  البحريــة 

وجهــة  ويعــد  املتوســط،  األبيــض 

ــاء  مناســبة ملحبــي استكشــاف األحي

البحريــة والتعــرف عــى املخلوقــات 

األبيــض. البحــر  يف  تعيــش  التــي 
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الســياحة يف أثينــا تجمــع بن األماكن الطبيعية الســاحرة واملعامل األثريــة العريقة والفن والثقافة، وتعــد العاصمة اليونانية 

مدينــة أثينــا مــن الوجهــات التــي تســتطيع فيهــا التعــرف عــى تاريخ اليونــان وثقافتهــا وجالها، وأهــم ما ميكنــك زيارته: 

اليوناين املطبخ 

يعتمــد املطبــخ اليونــاين بشــكل كبــر 

ــة  ــوالت البحري ــه عــى املأك يف وجبات

واألخطبــوط  البحــر،  كرطــان 

والجمــربي باإلضافــة ألنــواع مختلفــة 

ــم  ــي يت ــار والت ــاك واملح ــن األس م

تناولهــا يف الغالــب مشــوية أو مقليــة 

ــن ــاًل ع ــة، فض ــات متنوع أو يف صلص

ــة  ــألكالت اليوناني ــزة ل ــات املمي النكه

والتــي متيــز املطبــخ اليونــاين عــن غره 

ــخ حيــث تشــتمل األكالت  مــن املطاب

اليونانيــة عــى زيــت الزيتــون والجــن 

ــع  ــا م ــروات بأنواعه ــا والخ والكوس

ــة  ــب باإلضاف اللحــوم البيضــاء واألران

ــف ــم تصني ــذا ت ــعر، ول ــز والش للخب

املطبــخ اليونــاين كواحــد مــن املطابــخ 

ــد  ــتخدام العدي ــًرا الس ــطية نظ املتوس

واألعشــاب  كامللــح  التوابــل  مــن 

حيــث  الشــمر،  وكذلــك  والريحــان 

ــزة  ــات املتمي ــض الخاصي ــرتك ببع يش

وبلــدان  ايطاليــا،  مطبــخ  مــع 

الشــام. وبــالد  وتركيــا  البلقــان، 

يحــب  للحلويــات  بالنســبة  أمــا 
التــي  حلوياتهــم،  اليونانيــون 
خليــط  عــى  تعتمــد  مــا  غالًبــا 
والعســل،  الزيتــون  زيــت  مــن 
الفيلــو  عجــن  رشائــح  مــع 
كالقطايــف والبوجاتســا والبقــالوة.

أكروبوليــس أثينيــا

يعــد هــذا املعلــم الســياحي أكــرب 

معبــد بنــاه اليونانيــون والــذي مينحك 

اطاللــة بانوراميــة رائعــة للعاصمــة 

أثينــا، حيــث ميكنك مشــاهدة لوحات 

ــدة  ــارف وأعم ــة وزخ ــة ضخم جداري

مــرح  بــه  يوجــد  كــا  عاليــة، 

وهــو  اتيكــوس  أديــون هروديــس 

مــرح ضخــم يحتــوي عــى طبقتــن 

نصــف  بشــكل  املدرجــات  مــن 

دائــري ويعــود إىل الفــرتة اإلغريقيــة. 

منطقة بالكا أثينا

ــل  ــفل جب ــة يف أس ــذه املنطق ــع ه تق

عــارات  وتضــم  األكروبوليــس 

املتاحــف  مــن  والعديــد  كالســيكية 

ــة  ــعبية اليوناني ــون الش ــف الفن كمتح

ــدم شــارع  ومتحــف فريســراس يف أق

شــعبية  أســواًقا  وتضــم  أثينــا،  يف 

ــة  ــات اليوناني ــدم الوجب ــم تق ومطاع

املحليــة، كــا ميكنــك زيــارة جامــع 

مــن  ويصنــف  الفاتــح  محمــد 

اليونــان.  يف  التاريخيــة  األماكــن 

معبد زيوس األوملبي

يعــد هــذا املعبــد األثــري مــن أشــهر 

حيــث  أثينــا.  يف  الســياحة  معــامل 

ــي يف  ــوس األوملب ــد زي ــاء معب ــدأ بن ب

القــرن الســادس قبــل امليــالد وانتهــى 

عــام 1٣1 ميــالدي أي بعــد حــوايل 

األمرباطــور  مــن  بأمــر  عاًمــا   7٠٠

يقــع  حيــث  هادريــان.  الرومــاين 

ويضــم  أثينــا  وســط  يف  املعبــد 

أحــد  كان  وقــد  التاثيــل،  أكــرب 

القدميــة.  الســبع  الدنيــا  عجائــب 

أثينا

متحف األكروبول

بنــي متحــف األكروبــول الجديــد يف عــام ٢٠٠7م ويشــبه طابقــه العلــوي معبــد البارثينــون الشــهر، ويعــد مــن أبــرز 

معــامل الســياحة يف أثينــا اليونانيــة حيــث تعــرض فيــه أهــم اآلثــار واملنحوتــات للمنطقــة والحضــارة اليونانيــة القدميــة.
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التسوق يف اليونان

كبــر  بشــكل  اليونــان  يف  الســياحة  ترتبــط 
بالتســوق فهــي تعــد مــن أهــم الوجهــات يف 
أوروبــا للتســوق ورشاء الســلع، حيــث تقــدم 
لزوارهــا مجموعــة كبــرة مــن األســواق املتنوعــة 
مــا بــن مجمعــات فخمــة تحــوي كل مــا يخطــر 
ببالــك مــن منتجــات، وأســواق شــعبية مفتوحــة 
ال  تســوق  متعــة  أثينــا  مدينــة  لــزوار  توفــر 
مــرتو  مــول  األســواق  أشــهر  ومــن  توصــف. 
أثينــا يف منطقــة ســانت دميوتريــوس ويتألــف 
مــن خمســة طوابــق تشــتمل عــى حــوايل 9٠ 
محــل تجــاري متنــوع باإلضافــة إىل العديــد مــن 
املطاعــم واملقاهــي ودور الســينا واأللعــاب.

أكــرب  مــن  وهــو  مــول  أثينــا  كذلــك  يوجــد 
يقــع  حيــث  العاصمــة،  يف  التســوق  مراكــز 
بالقــرب مــن ملعــب أثينــا األوملبــي، وكذلــك 
ــز  ــذي يتمي ــت ال ــرن اوتلي ــن ديزاي ــر غل ــاك ارث م
ميكنــك  كــا  الحديــث،  الكالســييك  بتصميمــه 
ــث  ــا حي ــدان أموني ــا يف أســواق مي التســوق أيًض
املغلفــة  وللســلع  للأمكــوالت  أســواًقا  تجــد 
ســوق  وأيًضــا  بالجاليــات،  خاصــة  وأســواًقا 
موناســترايك والــذي يقصــده الســواح مــن أجــل 
الصناعــات  تعــرض  التــي  واملتاجــر  األكشــاك 
والهدايــا  واملالبــس  واملجوهــرات  اليدويــة 
أســعار  وتعــد  القيمــة  والتحــف  التذكاريــة 
األخــرى. باألســواق  مقارنــة  رخيصــة  الســلع 
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ــًرا  ــكل خط ــة وتش ــرات العنيف ــة ذات التأث ــة الجوي ــر األنظم ــد أك ــة أح ــر املداري ــد األعاص تع

يهــدد حيــاة النــاس وتســبب أرضار ماديــة واســعة يف املناطــق والــدول املطلــة عــى املحيطــات.  

وتعــرف األعاصــر املداريــة بأنهــا 

عواصــف هوائيــة دورانيــة تنشــأ 

فــوق املســطحات املائيــة الدافئــة 

التــي تقــع بــن خطــي عــرض 

)5 -٢٠( شــال وجنــوب خــط 

اإلســتواء وتزيــد درجــة حــرارة 

مياههــا الســطحية عــن ٢7 درجة 

ــة  ــة إذ أن الحــرارة والرطوب مئوي

الناتجــة عــن ميــاه املحيطــات 

الطاقــة مصــدر  هــي  الدافئــة 

األســايس لألعاصــر وقــد تضعــف 

برعــة عندمــا تنتقل إىل اليابســة 

أوعــرب ميــاه املحيطــات البــاردة.

ويختلــف دوران الريــاح حــول 

مركــز اإلعصــار ففي نصــف الكرة 

ــس  ــا عك ــون دورانه ــايل يك الش

عقــارب الســاعة أمــا يف النصــف 

األرضيــة  الكــرة  مــن  الجنــويب 

فيكــون مــع عقــارب الســاعة.

األعاصــر مــن خــالل  وتتطــور 

دورة حيــاة مكونــة مــن مراحــل 

ومــن  إضطــراب  بتكــون  تبــدأ 

مــداري  ملنخفــض  تطــوره  ثــم 

وبزيــادة رسعــة الريــاح الدورانيــة 

 ٣٣ مــن  أكــر  إىل  املركــز  حــول 

عقــدة وانخفــاض الضغــط يتــدرج 

ليصــل  تصنيفــه  يف  املنخفــض 

ثــم  ومــن  مداريــة  لعاصفــة 

الريــاح  إعصــار مــداري )رسعــة 

ــدة(. ــز تتجــاوز 6٤ عق حــول املرك

ــدار  ــار وج ــن اإلعص ــروف بع ــار املع ــز اإلعص ــا: مرك ــمن وه ــن قس ــداري م ــار امل ــة اإلعص ــون تركيب ويتك

ــا  ــن رؤيته ــدوًءا وميك ــر ه ــوي واألك ــط ج ــل ضغ ــة ذات أق ــي النقط ــار ه ــن اإلعص ــث إن ع ــار. حي اإلعص

ــن ــم م ــدار ضخ ــو ج ــار فه ــدار اإلعص ــا ج ــة، أم ــار اإلصطناعي ــطة األق ــحب بواس ــن الس ــا م ــوح لخلوه بوض

األعاصر املدارية

اعصار مكونواعصار بتاعصار جونو

عبد الله البوصايف
اخصايئ أرصاد جوية

األعاصــر  معظــم  وتحــدث 

الشــايل  النصــف  يف  املداريــة 

مــن الكــرة األرضيــة بــن شــهري 

فــرتات  مــع  ونوفمــرب،  مايــو 

أغســطس  شــهري  خــالل  ذروة 

ــرة  ــف الك ــا يف نص ــبتمرب. أم وس

غالبيــة  فتحــدث  الجنــويب 

األعاصــر بــن شــهري ديســمرب 

يف  الصيــف  أشــهر   - وأبريــل 

تبلــغ  إذ  الجنــويب-  النصــف 

ذروتهــا يف شــهري ينايــر وفربايــر. 

مناخًيــا  الســلطنة  وتتأثــر 

باألعاصــر املداريــة خــالل فرتتــن 

مــن كل عــام حيــث تكــون الفرتة 

األوىل خــالل شــهري مايــو ويوينو 

ــاح  ــل الري ــا قب ــرتة م ــرف بف وتع

الثانيــة  الفــرتة  املوســمية، أمــا 

فهــي يف شــهري أكتوبــر ونوفمــرب 

وتعــرف بفــرتة مابعــد الريــاح 

نــدرة  ويعــزو  املوســمية، 

يف  املداريــة  األعاصــر  تشــكل 

نطــاق  خــارج  العــرب  بحــر 

هذيــن الفرتتــن لــربودة ميــاه 

الطفــرة  ورغــم  العــرب.  بحــر 

الكبــرة التــي شــهدتها مراصــد 

األرصــاد الجويــة يف ســبل الرصــد 

التوقعــات  وتحســن  واملتابعــة 

املداريــة  األعاصــر  مجــال  يف 

التقليــل  يف  ســاهمت  والتــي 

ــة  ــة واملادي مــن الخســائر البري

التــي  التحديــات  أبــرز  أن  إال 

املعرضــة  الــدول  تواجههــا 

مواجهــة  يف  تكمــن  لألعاصــر 

ــة  ــة الجوي ــذه األنظم ــر ه مخاط

مــن  التقليــل  عــى  والعمــل 

آثارهــا وأهمهــا األمطــار الغزيــرة 

جارفــة  فيضانــات  إىل  املؤديــة 

وتعاظــم األمــواج ودخــول ميــاه 

القريبــة  املناطــق  إىل  البحــر 

والريــاح الشــديدة املؤديــة إىل 

الثابتــة  غــر  األجســام  تطايــر 

األشــجار. اقتــالع  وحتــى 

ــي عــن 1٠٠  ــده األفق ــد بع ــدور حــول عــن اإلعصــار، ويزي ــة، ي ــة القوي ــة والعواصــف الرعدي ــوم الكثيف الغي

ــرة  ــا بهطــول األمطــار الغزي ــل هــذا الجــدار الجــزء شــديد االضطــراب يف اإلعصــار، ويكــون مصحوبً ــم وميث ك

والريــاح شــديدة الرعــة. ويخلتــف تصنيــف األعاصــر مــن مــكان إىل آخــر ولكــن األكــر شــيوًعا هــو مقيــاس 

ســافر سيمبســون حيــث تصنــف األعاصــر املداريــة )حســب شــدة الريــاح حــول املركــز( إىل خمــس درجــات.

200720102018
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ــوم  ــن ي ــتمر م ــر املس ــس بالتغ ــف الطق يتص

آلخــر لــذا غالًبــا ماتكــون دقــة التوقعــات 

تُظهــر زيــادة يف نســبة الخطــأ مــع زيــادة 

ــك تبقــى التوقعــات  ــة. رغــم ذل الفــرتة الزمني

إىل  لتصــل  الشــهر  تتعــدى  التــي  الفصليــة 

6 أشــهر ممكنــة بنــاًءا عــى عوامــل عــدة 

أهمهــا التغــرات البطيئــة يف درجــة حــرارة 

أســطح املحيطــات -غــر مالحظــة يف الطقــس 

اليومــي- ولكنهــا ذات أثــر واضــح عــى املــدى 

الفصليــة. النــاذج  مخرجــات  يف  البعيــد 

لفــرتة  بهــا  التوقــع  التغــرات ميكــن  هــذه 

ــارشة  ــة مب ــا عالق ــة وهــي تربطه ــة طويل زمني

مــع اتجاهــات الطقــس املوســمية وأهمهــا 

مــا يعــرف بظاهــرة النينــو وهــي ظاهــرة 

مناخيــة عامليــة تُظهــر العالقــة بــن درجــة 

حــرارة ســطح املحيطــات وتطــرف الطقــس 

يف مناطــق مختلفــة بالعــامل وهــو مايعطــي 

مبخرجــات  األخــذ  بإمكانيــة  اســتدالل 

الفصليــة. للتوقعــات  الحاســوبية  النــاذج 

العامليــة  الطقــس  منــاذج  معظــم  وتشــر 

حــول  أمطــار  إىل  الفصليــة  للتوقعــات 

األشــهر  خــالل  الســلطنة  عــى  املعــدل 

٢٠٢٠م. عــام  مــن  األوىل  الثــالث 

املوسمية التوقعات 
 لألمطار عىل الســلطنة
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يســاعد هــذا التطبيــق املســتخدمن 
العمــالت  أســعار  معرفــة  عــى 
عــرض  مــع  الــدول  مختلــف  يف 
آلخــر تحديثــات األســعار، حيــث 
ميكــن اســتخدامه بــدون الحاجــة 
لالتصــال بشــبكة اإلنرتنــت، كــا 
معلومــات  يوفــر  التطبيــق  أن 
العمــالت  مختلــف  عــن  كاملــة 
الثمينــة. واملعــادن  العامليــة 

هــو عبــارة عــن تطبيــق يســمح للمســتخدمن 
بعــرض غــرف يف شــققهم الخاصــة أو حتــى 
للمســافرين  بكــرة  مســتعملة  غــر  شــقق 
بأســعار أقــل بكثــر مــن الفنــادق، ويوفــر 
نصائــح  مثــل  فريــدة  خصائــص  التطبيــق 
مــن املســتخدمن ألفضــل األماكــن للزيــارة 
األســواق  مثــل  اليوميــة  الحيــاة  وأماكــن 
ــك  ــاً ميكن ــم وأيض ــوق واملطاع ــالت التس ومح
التطبيــق.  داخــل  مســتضيفك  مراســلة 

يعتــرب مــن أبــرز التطبيقــات ملحبــي الســفر 
حيــث يجــد املتصفــح الكثــر مــن النصائــح 
ــوا  ــق قام ــن مســتخدمي التطبي ــات م واملراجع
ومعــامل  أماكــن  وزاروا  ســياحية  برحــالت 
تســتقطب الســياح. كــا يســاعدك عــى العثــور 
عــى أرخــص تذاكــر الطــران وغــرف الفنــادق. 

الداخليــة  للرحــالت  مثــايل  التطبيــق  هــذا  يعــد 
الرفيــق  فهــو  الريعــة.  األســبوعية  العطــالت  أو 
للمســتخدم  يوفــر  حيــث  الــربي.  للســفر  األمثــل 
أن  ميكنــك  التــي  واملســارات  الطــرق  مــن  الكثــر 
ــاف  ــى إكتش ــاعدك ع ــه يس ــا أن ــهولة، ك ــا بس تحفظه
كــا  النــاس.  فيهــا  يتوقــف  التــي  األماكــن  أكــر 
أيًضــا الفنــادق واملطاعــم  تقييــات  قــراءة  ميكنــك 

ــث  ــق بالطقــس، حي ــص هــذا التطبي يخت
لتوقعــات  دقيقــة  رســومات  يوفــر 
الطقــس وتحليــالت معتمــدة لحالــة الجــو 
ــال  ــق بإرس ــوم التطبي ــا يق ــة. ك بالدقيق
الجــو. حالــة  تغــر  عنــد  التنبيهــات 

XE CURRENCY

Dark Sky

Hipmunk

Roadtrippers

TripAdvisor

Google Trips

AIRBNB

تطبيقــــات يف هاتفك �ة سل�ي �ة

ــالت  ــز الرح ــق حج ــذا التطبي ــح ه يتي
ــك  ــدد ل ــر، ويح ــٍت مبك ــة يف وق الجوي
الطــران،  ورشكات  الرحلــة،  مســار 
كانــت  وإذا  التوقــف،  مــدة  وطــول 
ــا  ــاي. ك ــرة شــبكة واي ف ــك الطائ متتل
يقــوم بتتبــع أســعار الرحــالت، وإرســال 
ــت  ــل وق ــن أفض ــا يح ــات عندم تنبيه
ــات  ــروض لوجه ــدم ع ــا يق ــراء، ك لل
خاللــه  مــن  ميكنــك  كــا  ســياحية. 
أيًضــا. واملنتجعــات  الفنــادق  حجــز 

هــو تطبيــق مجــاين يقــوم بتنظيــم كل املتطلبــات 
املهمــة لســفرك وتنظيــم كل حجوزاتــك )تذاكــر 
الداخليــة(،  التنقــالت  الفنــدق،  الطائــرة، 
الحاجــة  دون  اســتخدامه  ميكنــك  حيــث 
اقرتاحــات  لــك  يقــدم  كــا  اإلنرتنــت.  لشــبكة 
التــي  والنشــاطات  الســياحية  األماكــن  ألهــم 
وجــودك.  فــرتة  خــالل  البلــد  ذلــك  يف  تقــام 
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ــؤال العـــــدد: ســــ

إعــداد  يتــم  كيــف 
الوجبــات  الغذائيــة الــي 
تقــدم داخــل الطائــرة ؟

ترســل اإلجابــة عــرب الربيــد اإللكرتوين 

media@paca.gov.om

للمشاركـــــــــة:

إعــداد  يف  باملشــاركة  يرغــب   ملــن 
موضوع ملجلة آفاق يف العدد القادم ..

يرجى إرســال مشــاركاتكم مع بياناتكم 
اإللكــرتوين الربيــد  عــرب  الشــخصية 

اقرتاحاتكــم     جميــع  نســتقبل  كــا 
media@paca.gov.om

دائرة اإلعالم والتواصل


