
صـادق حسيـن اللـواتــي
مهنـدس أنظمـة المالحة الجويـة

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي ممثلــة بدائــرة التنبــؤات ونظــام اإلنــذار المبكــر علــى 

جمــع مالحظــات المراقبــة المتعلقــة بالطقــس مــن خــالل محطــات الطقــس الموّزعــة 

بــًرا وبحــًرا علــى مســتوى ســلطنة عمــان، وتقييــم جــودة هــذه البيانــات التـــــــي تــّم 

ــاًء عليهــا يتــم تحديــد تنبــؤات الطقــس العامــة علـــــــى المستوييـــــــن  ــا، وبنــ جمعهــــ

المحلــــــــي واإلقليمــي. كمــا تقــوم بإعــداد التنبــؤات واإلنــذارات الخاصــة بالطيــران 

وتنسيـــــق تعميــــــم اإلنــــــذارات المبكــــــرة علــــــى الجمـهــــــور ووســـــائـــــل اإلعـــــــالم.

 تــزدان مهابــط الطائــرات بوجودهــا، وتتباهــى بقدرتهــا 
علــى  الطائــرات  أنــواع  مختلــف  مســاعدة  علــى 
مصــدر  و  المــدارج  قبلــة  إنهــا  عاليــة،  بدقــة  الهبــوط 
.)ILS( مــن مصــادر األمــان، إنهــا أنظمــة الهبــوط اآللــي
ــة  ــة الجوي ــد أركان المالح ــو أح ــي ه ــوط اآلل ــام الهب نظ
فــي شــتى مطــارات العالم، ومكــون أساســي لمنظومة 
المراقبــة الجويــة. تــكاد ال تخلــو مهابــط الطائــرات منــه.
علــى  الطائــرات  نــزول  علــى  يســاعد  نظــام  هــو 
األوقــات  فــي  خاصــًة  وآمــن  دقيــق  بشــكل  المــدرج 
الرؤيــة  دون  تحــول  التــي  المناخيــة  والظــروف  الليليــة 
يرســل  النظــام  هــذا  أن  حيــث  للطيــار.  الواضحــة 
لعــدة  كهرومغناطيســية  موجــات  هوائياتــه  عبــر 
المتواجــدة  الطائــرات  فتســتقبلها  كيلومتــرات، 
الهبــوط.  وشــك  علــى  وهــي  اإلقتــراب  دائــرة  ضمــن 
: فرعيــة  أنظمــة  ثالثــة  إلــى   ILSال نظــام  ينقســم 
Localizer.1: هــو نظــام يوضــع قــرب نهايــات المــدرج، 

موجــات  بإرســال  الهوائيــات  عبــر  يقــوم  أنــه  حيــث 
ــدة  ــى 25عق ــل إل ــد تص ــافة ق ــية لمس كهرومغناطيس
ميــل بحريــة )46 كــم( تقريًبــا، وهــو يســاعد الطائــرات 
تميــل  ال  حتــى  للمــدرج  المنتصــف  خــط  تحديــد  علــى 
النــزول. المــدرج ال يميًنــا وال شــماًلا حــال  الطائــرة عــن 
Glide Path.2 أو Glide Slope: هــو نظــام يســاعد الطائــرات 
علــى الهبــوط الــى المــدرج بدرجــة ميــالن مناســبة حتــى 
بالعوائــق  االصطــدام  يجنبهــا  مســتوى  فــي  تهبــط 
األرضيــة ويجنبهــا الهبــوط بعيــًدا عــن المــدرج كذلــك، 
موجــات  بإرســال  الهوائيــات  عبــر  يقــوم  أنــه  حيــث 
ــدة  ــى 10 عق ــل إل ــد تص ــافة ق ــية لمس كهرومغناطيس
ميــل بحريــة )18 كــم( تقريًبــا. تتــوزع هــذه األنظمــة علــى 
ــرات. ــوط الطائ ــة هب ــن منطق ــرب م ــدرج بالق ــات الم جنب
بنظــام  اســتبدل  محــدث  نظــام  هــو   :DME.3

قيــاس  علــى  ويعمــل   )Markers( بــال  يدعــى  قديــم 
يتواجــد  التــي  والمحطــة  الطائــرة  بيــن  المســافة 
معرفــة  علــى  الطيــار  ويســاعد  النظــام  فيهــا 
الهبــوط. حــال  المــدرج  لمالمســة  المتبقيــة  المســافة 
أمــا عــن دور المهندســين والفنيين المشــرفين علــى إدارة 
وتشــغيل وصيانــة األنظمــة فهو مدعــاة للفخــر واالعتزاز. 
ــا  ــوم بعمله ــل تق ــة بالكام ــرية العماني ــات البش فالطاق
علــى أكمــل وجــه وعلــى مــدار الســاعة فــي المحافظــة 
علــى ســالمة حركــة األجــواء العمانيــة مــن أي مخاطــر ال 
تحمــد عقباهــا وتعيــق تحقيــق رؤيــة الهيئــة نحــو طيــران 
آمــن وبقــدرات متميــزة. وهــذا مــن شــأنه أن يعلــي إســم 
ســلطنة عمــان فــي شــتى المحافــل الدوليــة ويزيــد مــن 
ــة،  ــة الجوي ــي المالح ــا ف ــران بأنظمتن ــوط الطي ــة خط ثق
ــة 2040 التــي  وكل ذلــك يصــب فــي تحقيــق أهــداف رؤي
المفــدى  موالنــا  بقيــادة  الرشــيدة  الحكومــة  تســعى 
عاليــة. وكفــاءة  بنجــاح  تحقيقهــا  فــي  إشــراكنا  إلــى 
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ثوابــت  أهــم  باعتبارهــا  الوطنيــة  مصالحنــا  علــى  ســنحافظ   ”
المرحلــة القادمــة التــي حــددت مســاراتها وأهدافهــا رؤيــة عمــان 
2040 ســعًيا إلــى إحــداث تحوالت نوعية في كافــة مجاالت الحياة ”

* كل ما يكتب في هذا العمود 
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

 نظام الهبوط اآللي  

سلطنــة عمـان تستضيــف االجتمـــاع الثامــن لفريـق خبـــراء أمــن 
الطيــران المدنــي التابـــع للمنظمــة العربيـــة للطيــران المدنــي

لــدى  المدنــي  الطيــران  أمــن  خبــراء  فريــق  عقــد 
الثامــن  اجتماعــه  المدنــي  للطيــران  العربيــة  المنظمــة 
 26 يومــي  عمــان،  بســلطنة  مســقط  بالعاصمــة   )08(
الطيــران  ألمــن  خبيــًرا   11 بحضــور   ،2022 يونيــو  و27 
المملكــة  مــن:  كل  فــي  الطيــران  ســلطات  لــدى 
وســلطنة  العــراق،  وجمهوريــة  الســعودية،  العربيــة 
والجمهوريــة  الكويــت،  ودولــة  قطــر،  ودولــة  عمــان، 
اليمنيــــة. والجمهـــــورية  المــوريتانيـــة،  اإلسالميـــــة 

المهنــــــــدس  اخـتيـــــار  االجتمـــــاع،  خـــــالل  تـــم 
سلـطنــــة  مـــن  الجســاســــي  اهلل  عبـــد  بــن  نــاصــــر 
حيــــــدر  والمهنـــــدس  للفــــريــــق،  رئـيســــا  ُعمـــــان 
لـــه. نائًبــا  العـــراق  جمهـوريــــة  مـــن  علـــي  حســين 

تخــص  مواضيــع  االجتمــاع  خــالل  الحضــور  وتــداول 
علــى  االتفــاق  تــم  حيــث  الطيــران.  أمــن  مســتجدات 
الــدول فــي  نمــاذج ومــواد استرشــادية تســاعد  إعــداد 
وبرامــج  واالعتمــاد،  للترخيــص  برامــج  ووضــع  إعــداد 
لتقييــم المخاطــر، وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة. 
المدنــي بســلطنة عمــان  كمــا قدمــت هيئــة الطيــران 
ومشــاركة  المعــارف  تبــادل  بهــدف  عمــل  ورقتــي 
والتشــغيلية  التنظيميــة  التجــارب  األعضــاء  الــدول 
الجــوي. النقــل  ُتعــزز منظومــة أمــن وتســهيالت  التــي 

فــي نفــس الســياق، اتفــق المشــاركون علــى مواصلــة 
االهتمــام  ذات  المواضيــع  يخــص  فيمــا  التنســيق 
وتنســيق  متواصــل  عمــل  برنامــج  وتأســيس  المشــترك 
لهــم. الموكلــة  المهــام  لتنفيــذ  بينهــم  دائــم 

فــي  ركاب  طائــرة  أكبــر  أن  يبــدو 
كومــة  تصبــح  أن  أوشــكت  العالــم 
حيــن  فقــط،  عاميــن  قبــل  خــردة 
تصــارع  الطيــران  شــركات  كانــت 
تداعيــــــات انتشـــــار فيـــــروس كورونــــا.

أسطــــــول  تشغيـــــل  إيقــــاف  وبعـــــد 
بأكملـــه، دخلـــــت العديـــد من الطائـرات 
مرحلــة  فــي   »A380 »إيربــاص  طــراز  مــن 
بعــض  أن  حتــى  األمــد،  طويــل  الحفــظ 

العالمـــــي إلـــــى الخدمـــــة فعلًيــا، 
.»Flightradar24« لبيانــــات  وفًقـــــا 

وأنتجــت شــركة »إيربــاص« الطائــرة، 
طــراز  مــن  طائــرة   251 وســّلمت 
»A380«، وال تــزال 238 طائرة موضوعة 
تقاعــد  مــع  اليــوم،  الخدمــة  فــي 
البقيــــــة أو تحويلهــــــا إلــــــى خــردة.

هـل تستعـد طائرة “إيربـاص A380” العمالقـة للعـودة مجددا إلى السمـاء؟
ــة  ــزت الفرص ــران انتهــــ ــات الطيــــ شركـــ
تقاعــد  مــع  تماًمــا،  منهــا  للتخلــص 
الجويــة  بالخطــوط  الخــاص  األســطول 
الفرنســية فــي مايــو/ أيــار عــام 2020م.

ولكــن اآلن، مــع ارتفــاع أعــداد المســافرين 
وعــودة الحركــة الجوية إلى مســتويات ما 
قبـــــل الجائحـــــة، تنفـــــض طائرة »إيرباص 
الغبــار عنهــا لتحّلــق مــن جديــد.   »A380
ــول  ــف األسطـــــ ــن نصــ ــر م ــاد أكثـــ وعـــ
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ــاش  ــا( إن االنتع ــوي )إيات ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــال االتح ق
خــالل  مســتوياته  مــن  الجــوي  الســفر  فــي  الكبيــر 
العالميــة  الطيــران  لشــركات  سيســمح  الجائحــة 
العــودة  وربمــا  العــام  هــذا  خســائرها  بتقليــص 
2023م. عــام  فــي  أربــاح  تحقيــق  إلــى  أخــرى  مــرة 

الطيــران  شــركات  تتكبــد  أن  االتحــاد  وتوقــع 
2022م،  فــي  دوالر  مليــار   9.7 قدرهــا  خســارة  العالميــة 
2021م. عــام  فــي  دوالر  مليــار   42.1 مــع  مقارنــة 

2022م أفضــل بنحــو مليــاري دوالر مــن  توقعــات عــام 

دوالر. مليــار   11.6 قدرهــا  بخســارة  ســابقة  توقعــات 
كمــا أن خســائر العــام الماضــي أقــل مقارنــة بالتوقعــات 
الســابقة البالغــة 52 مليــار دوالر، علــى الرغــم مــن تحذيــر 
شــركات الطيــران التــي تجتمــع فــي قطــر مــن أن يقــوض 
ارتفاع أســعار النفط ومخاطر التضخــم االنتعاش الهش.

تســابق  مــع  التوقعــات  فــي  التحســن  ويأتــي 
اآلالف  تشــغيل  علــى  الطيــران  وشــركات  المطــارات 
النــاس  يســعى  إذ  الطلــب،  انتعــاش  لمواكبــة 
الجائحــة. وقــت  الضائعــة  عطالتهــم  لتعويــض 

وتــصنيــــف  الطيـــــران  ســالمــــة  وكــالـــــة  أصـــــدرت 
مــن  تتخــــذ  التـــــي   AirlineRatings.com المنتجــــات، 
ــل  ــول أفض ــوي حــ ــا السنـــ ــا، تقريرهــ ــرًا له ــتراليا مق أس
ــام 2022م. ــم لعـــ ــي العــالـــ ــران فــ ــات الطـيــ شـــركــــ

»الخطــوط  تتصــدر  التوالــي،  علــــى  الثانيــــة  وللســنة 
موقـــع  علــــى  وورد  التصنيــف.  القطريـــــة«  الجويـــــة 
بالطيـــــران  الشـركـــــة  التـــــزام  أّن   AirlineRatings.com
خـــــالل السنتيـــــن الماضيتيــــن كـــــان عامــًلا حاســًما.
كمــا نالــت الخطــوط الجويــة القطريــة جائــزة التمّيــز 
أفريقيــا. األوســط/  الشــرق   – المــدى  للرحــالت طويلــة 

ــل 20  ــع »Airline Ratings« ألفـضــــــ ــة مــوقـــ قائـــمــــ
شركــــــــة طيـــــــران فـــــــي العالــــــم لعــــــام 2022م:

1. الخطوط الجوية القطرية
2. طيـــــران نيــــــوزيــلنـــــدا

3. طيــــــران االتــحــــــاد
4. الخطوط الجوية الكورية

5. الخطوط الجوية السنغافورية
6. كـــانتـــاس

7. فيرجن أستراليا
8. إيفـــــا إيـــر

9. الخطوط الجوية التركيــة
10. أول نـيبـــــون إيــــــرويــــــز

11. خطوط كاثي باسيفيك الجوية
12. فيـــرجـــن أتــــالنتــيـــــــك
13. الخطوط الجوية اليابانية

14. جيت بلـو
15. فيــنيــــــر

16. طيران اإلمارات
17. هـــــــاواي

KLM /18. الخطوط الجوية الفرنسية
19. خطـــوط أالسكـــا الـجــويـــة
20. الخطوط الجوية البريطانيـة

أظهــر مقطــع فيديــو لحظــة ســقوط طائــرة بشــكل عمــودي فــي مدينــة بــروج البلجيكيــة، ووقــع الحــادث 
تهــوي  الصغيــرة  الطائــرة  يراقبــون  وهــم  الذهــول،  مــن  حالــة  عليهــم  بــدت  الذيــن  النــاس  مــن  عــدد  أمــام 
ومصاًبــــــا  حًيــا،  الطائـــــــرة  مــن  الخــــــــروج  مــــــــن  الطيـــــــار  تمكـــــــن  الحــظ  ولحســــــن  األرض،  نحــو  عمودًيــا 
ــم.   ــة بهواتفه ــات المخيف ــك اللحظ ــر تل ــن تصوي ــكان م ــن الس ــدد مــ ــن عــــ ــط وتمكــــ ــة فقـــــ ــروح طفيفـــــ بجـــــ

 سقـوط طائـرة بشكـل عمـودي علـى طريـق مكتـظ فـي بلجيكــا

ــدًدا  ــه مج ــران أبواب ــي للطي ــرو الدول ــرض فارنب ــح مع يفت
فــي ظــل االنتعــاش التدريجــي لحركــة المالحــة الجويــة 
بعــد جائحــة كوفيــد-19 وتعزيــز العديــد مــن الــدول 
ميزانياتهــا الدفاعيــة إثــر الغــزو الروســي ألوكرانيــا. وكان 
هــذا المعــرض الــذي يقــام كل ســنتين ويعــد األهــم فــي 
هــذا القطــاع بعــد معــرض لوبورجيــه قــرب باريــس )ألغي 
عــام 2020م بســبب األزمــة الصحيــة التــي أرغمت شــركات 
وقــال  الطائــرات(  آالف  طلعــات  وقــف  علــى  الطيــران 
المديــر العــام للمعــرض غاريــث رودجــرز لوكالــة فرانــس 
بــرس »إنــه أول معــرض عالمــي كبيــر للطيــران يجــري 

 

منــذ ثــالث ســنوات، منــذ باريــس 2019م، وهنــاك بالتأكيــد 
حماســة أكبــر ممــا لمســت مــن قبــل بشــأن فارنبــرو«. 
المخصــص  لنــدن  غــرب  جنــوب  مطــار  وسيســتضيف 
الذيــن  المهنييــن  ملتقــى  األعمــال،  لرحــالت  عــادة 
توقــع رودجــرز أن يقبلــوا »بحماســة« علــى المشــاركة.
يســتمر  الــذي  الحــدث  هــذا  يســتقبل  أن  ويتوقــع 
خمســة أيــام حوالــي 80 ألــف شــخص. فــي المقابــل، 
أمــام  األســبوع  نهايــة  يتــم فتحــه خــالل عطلــة  لــن 
الــزوار الراغبيــن فــي مشــاهدة عــروض الطائــرات فــي 
الجــو، كمــا درجــت العــادة خــالل المعــارض الماضيــة.

شركــات الطيــران العالميــة تقلــص خسائــرهـا فــي 2022م

الخطـوط الجويـة القطريـة تتصـر قائمـة أفضـل شركـات الطيـران فـي العالـم لعـام 2022م

انطــالق معـــرض فارنبــرو للطيــران مجــددا

بهــا،  الخــاص  المحرريــن  فريــق  أن  الوكالــة  أفــادت 
عـمــــــــر  تــقييــمـــــه  خـــــالل  االعـــتبـــــار  فـــــي  أخـــذ 
البيئـــة  ومـعاييـــر  طيـــران،  شـركـــة  كــــل  أسـطـــــول 
ــات. ــروض المنتج ــركاب، وع ــن آراء ال ــًلا ع ــالمة، فض والس


