
نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد الحادي عشر- 4 يوليو 2021م

السلطنة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

ذكريات كلية قطر
لعلوم الطيران 

سليمان المحروقي
راصد جوي

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

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

36ºC / 21ºC 16:42         06:12 مسقط:

ثوابــِت  أهــمَّ  باعتباِرهــا  الوطنيــِة  مصالحِنــا  علــى  وســنحافُظ 
وأهدافَهــا   مســاراتها  حــددْت  التــي  القادمــِة  المرحلــِة 
فــي  نوعيــٍة  تحــوالٍت  إحــداِث  إلــى  ســعًيا   ”٢٠٤٠ ُعمــان  “رؤيــُة 
الجامعــة. الوطنيــة  اإلدارَة  مجســدًة  الحيــاِة،  مجــاالِت  كافــة 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

فــازت  الســلطنة ممثلــة بهيئــة الطيــران 
التنفيــذي  المجلــس  بعضويــة  المدنــي 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة 
للفتــرة القادمــة بعــد حصولهــا علــى 18 
صوًتــا خــال االنتخابــات التــي جــرت ضمــن 
للمنظمــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
ــي 01  ــد يوم ــذي ُعق ــه ال 26 ال ــي دورت ف
ــاط – المملكــة المغربيــة  و02 يوليــو بالرب
وبرئاســة الجمهوريــة اللبنانيــة. وجــاء هــذا 
االجتمــاع بهــدف التأكيــد علــى التعــاون 
والتنســيق والتكامــل بيــن جميــع مكونات 
منظومــة الطيــران المدنــي فــي الــدول 
المتغيــرات  ظــل  فــي  الســيما  العربيــة 
المتســارعة التــي تفرضهــا جائحــة كورونــا 
بالــغ علــى قطــاع  أثــرت بشــكل  والتــي 
أجمــع. العالــم  فــي  المدنــي  الطيــران 
ــام  ــه أم ــي كلمت ــلطنة ف ــد الس ــا وف ودع
العربيــة  للمنظمــة  العامــة  الجمعيــة 
مــع  التعامــل  إلــى  المدنــي  للطيــران 
ــا  ــة كورون ــة بجائح ــتجدات المتعلق المس
العربيــة  للــدول  يتيــح  الــذي  بالشــكل 
وإمكانياتهــا  قدراتهــا  كافــة  تســخير 
المرتبطــة  التحديــات  لمواجهــة 
المدنــي،  مؤكــًدا  الطيــران  بقطــاع 

عنــواٌن لذكريــاٍت جميلــٍة عشــُتها، 
وأخــرى،  فتــرٍة  بيــن  اســترجُعها 
ُأعيــُد بهــا لنفســي مامــَح العطــاء، 
وشــواهَد األمــل، ودوافــع االنطــاق 

ــاح. ــاء والنج ــو البن نح

الذكريــات  تفعــل  هكــذا  نعــم.... 
الســعيدة، إنهــا رئــٌة يتنفــس عبرهــا 
المــرُء أكســجين الطمأنينــة واألمل، 
والثقــة بــاهلل، وشــعلٌة ُتنيــر لــه الغــد 

المشــرق.
 .... الطيــران  لعلــوم  قطــر  كليــة 
فيهــا  حيــُث  االنطاقــة،  كانــت 
العلــوم،  غيــِث  بدايــَة  اســَتقينا 
وجنينــا منهــا أول بواكيــِر المعرفــة 
وهلل  الجويــة(.  األرصــاد  )علــوم 
ــة - فقــد أتــت ثمارهــا.  الحمــد والمنَّ

ــام  ــك األي ــت تل ــد كان ــار ...لق باختص
التــي قضيناهــا بالكليــة، كالشــجرة 
التــي تعُبــُق بالّشــذى، تأســر مــن مــرَّ 
بجنبهــا، وُتريــُح مــن اســتراح بظلهــا 
ــم  ــم ه ــس إليه ــف ال والجال .... كي
أحبــاٌب وزمــاء مــن مختلــف واليــات 
عماننــا الحبيبــة، ننهــُل جميعــً مــن 
ســوّيا  ونقُطــُف  العلــوم،  معيــن 
وعشــنا  المعرفــة،  بســاتين  مــن 

ــى. ــَف ال ُتنس ــا ومواق ــا أحداًث مًع

ليــس مــن شــٍك فــي إن مثــل هــذه 
الذكريــات، َلتصنــُع بجمالهــا، وحلــو 
أيامهــا، قــوًة مــن العــزم والكفــاح، 
إلــى صميــِم األرواح، حتــى  وتنفــُذ 
ــن،  ــات الوه ــي ظلم ــا ف ــدي به تهت
الُفُتــور  ُغبــاَر  عنهــا  وتنفــُض 

والكســل.
لحظــة  كل  مــن  ...اصنــع  لــذا 
جميلــة؛  ذكــرى  بهــا  تســتمتُع 
نــوًرا وســعادًة وأمــًلا  لتكــون لــك 
حينمــا  القادمــة،  حياتــك  فــي 

الذكريــات. وميــض  تســترجع 

-----               10:41      

الجزرالمد

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى تنظيــم القطــاع مــن خــالل 
وضــع نظــم الطيــران المدنــي بمــا يكفــل التــزام الســلطنة بأمــن 
وســالمة وانتظــام وكفــاءة وحمايــة بيئــة واقتصــاد الطيــران 
المدنــي، ويشــمل التنظيم تنفيــذ الرقابة علــى القطاع بمختلف 
مكوناتــه بمــا يكفــل التنفيــذ الفعــال لنظــم الطيــران المدنــي 
لضمــان أمــن وســالمة الطيــران المدنــي المحلــي والعالمــي.

من أعمال هيئة الطيران المدني

دعــم  فــي  مســتمرة  الســلطنة  أن 
ــز  ــة لتعزي ــدول العربي ــع ال ــاندة جمي ومس
حركــة النقــل الجــوي بمــا يمّكنهــا مــن 
وتجـــاوز  الطبيعيــة  حركتهــا  اســتعادة 
. الـمسـتقبليـــة  التحديـــات  كـافـــة 
“بيــان  جــاء  فقــد  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الربــاط” الــذي صــدر عــن الجمعيــة العامــة 
مؤكــًدا علــى الــدور الرئيســي الــذي نشــأت 
للطيــران  العربيــة  المنظمــة  أجلــه  مــن 
عربيــة  منظمــة  باعتبارهــا  المدنــي، 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــة ل متخصص
والتنســيق  التعــاون  توثيــق  إلــى  تهــدف 
ــران  ــال الطي ــي مج ــة ف ــدول العربي ــن ال بي
األســس  وضــع  مــع  وتطويــره،  المدنــي 
ــد،  ــع موح ــون ذا طاب ــك ليك ــة بذل الكفيل
يســتجيب لحاجيــات األمــة العربيــة فــي 
ومنتظــم. وســليم  آمــن  جــوي  نقــل 

قلقهــا  بالــغ  عــن  المنظمــة  وأعربــت 
إزاء الوبــاء الناجــم عــن مــرض الفيــروس 
التاجــي )كوفيــد-19( الــذي مــس إلــى 
العالــم  ومناطــق  بلــدان  جميــع  اآلن 
كمــا  مدمــرة،  عالميــة  آثــار  لــه  وكانــت 
العميــق  تعاطفهــا  كامــل  عــن  أعربــت 

البشــرية  األرواح  فــي  الخســائر  تجــاه 
ــببته  ــا س ــة، وم ــا الجائح ــببت به ــي تس الت
ــات  ــة القطاع ــى كاف ــلبية عل ــار س ــن آث م
االقتصاديــة، وعلــى األخــص قطــاع النقــل 

العربــي. الوطــن  فــي  الجــوي 
ــى  ــة عل ــرت المنظم ــك؛ أق ــى ذل ــاًد عل وبن
المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة  أن 
للــدول  مســبوق  غيــر  تحدًيــا  تشــكل 
األعضــاء فــي المنظمــة وللعالــم بأســره، 
فوريــة  اجــراءات  بدورهــا  اســتدعت 
وحاســمة ســواء علــى مســتوى المنظمــة 
واإلقليمــي  الوطنــي  المســتوى  أو 
والدولــي لحمايــة القطــاع. كمــا أكــدت 
المدنــي  الطيــران  قطــاع  أهميــة  علــى 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
المتحــدة. األمــم  هيئــة  حددتهــا  كمــا 

الحثيثــة  بالجهــود  المنظمــة  وأشــادت 
ــى  ــة عل ــدول العربي ــل ال ــن قب ــذة م المتخ
المتدخلــة  القطاعــات  مختلــف  صعيــد 
مــع  الجائحــة،  هــذه  مواجهــة  فــي 
التأكيــد علــى مواصلتهــا. وتهيــب بالــدول 
العربيــة مواصلــة التواصــل والتنســيق مــع 
ــم  ــة لتعمي ــة ذات الصل ــلطات الصحي الس

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــي تأخ ــة COVID-19، والت ــة جائح ــاء مواجه ــفر أثن ــق بالس ــا يتعل ــم فيم ــا إجراءاته ــتند إليه ــي تس ــر الت المعايي
إرشــادات CART، مــع العمــل علــى االعتــراف المتبــادل بالشــهادات الصحيــة مــع البلــدان األخــرى.

وتحــث علــى رفــع قيــود الســفر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف اإلرشــادات القائمــة علــى المخاطــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
العالمية، فيما يخص التدابير الصحية المتصلة بحركة المرور الدولي، بما يشمـــل توصيـــات واضحـــة بشـــأن نهـــج االختبـــار أو التلقيـــح 
مع تجنب تدابيــــر الحجـــر الصحـــي للمسافـريـــن، ومــراعـــاة مستجـــدات نشـــر لقاحـــات كوفيـــد-19 والمناعة الناتجة عن اإلصابة 

ــابقة بالعدوى. الس
وتدعــو إلــى الدخــول فــي محادثــات مباشــرة مــع الــدول أو اتحــادات الــدول قصــد التوصــل إلــى اعتــراف متبــادل لشــهادات التلقيــح، 
كمــا تطلــب االعتمــاد علــى ممــرات الصحــة العامــة كحــل مؤقــت للــدول التــي تتفــق علــى معاييــر متبادلــة لتدابيــر الســفر والصحة، 
ــا. ــق عليه ــة المتف ــوي الحالي ــل الج ــات النق ــى ترتيب ــدول إل ــك ال ــن تل ــة بي ــات الجوي ــات الخدم ــتند عملي ــي أن تس ــك ينبغ ــع ذل وم
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كيــف تنشـأ ظاهــرة الخـريــف في ظـفــار ؟

قريبــا فــي الســلطنة: تســليم أول طائــرة عموديــة مــن 
نوعهــا فــي الشــرق األوســط

فصــل  خــال  الســلطنة  أجــواء  يميــز  مــا  أهــم  مــن 
الصيــف ظاهــرة الخريــف فــي الجــزء الجنوبــي مــن 
البــاد المطــل علــى بحــر العــرب؛ وذلــك الســتمرارية 
والتــي  الغربيــة  الجنوبيــة  الموســمية  الريــاح  هبــوب 
ــة  ــارات مائي ــكل تي ــى ش ــاه عل ــة المي ــى إزاح ــل عل تعم
ــف  ــا يوص ــرقي أو بم ــوب الش ــاه الجن ــو االتج ــة نح أفقي
ــاه  ــن مي ــة م ــذه الكمي ــة ه ــع إزاح ــان،  وم ــل إكم بعام
البحــر  ينشــأ عنهــا تيــار تصاعــدي بــارد مــن عمــق البحــر 
ــن  ــد م ــاحل الممت ــاز خلجانالس ــث تمت ــطح حي ــى الس إل
ــاه  ــة بمي ــاه مقارن ــرودة المي ــوت بب ــى ضلك ــد إل رأس الح
ــاء  ــطح الم ــرارة س ــة ح ــد أن درج ــث وج ــرب حي ــر الع بح
حــول هــذه الخلجــان تتــراوح بيــن 22 إلــى 24 درجــة 
 28 بيــن  العــرب  تتــراوح فــي بحــر  مئويــة فــي حيــن 
إلــى 30 درجــة مئويــة . ونظــًرا لبــرودة هــذه الميــاه، 

ــن  ــة م ــواء القريب ــة اله ــد طبق ــى تبري ــل عل ــا تعم فإنه
ســطح المــاء ممــا يــؤدي إلــى تكثــف بخــار المــاء وتكــون 
نحــو  تندفــع  التــي  والضبــاب  المنخفضــة  الســحب 
اليابســة بســبب هبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة وتنفــرد 
محافظــة ظفــار بوجــود الســاحل الهالــي الشــكل 
المحــاط بسلســلة جبــال ممــا يســاعد علــى حجــز هــذه 
التــي  والضبــاب  المنخفضــة  الســحب  مــن  النوعيــة 
تســاعد علــى تســاقط الــرذاذ وحجــب أشــعة الشــمس. 
وقــد يمتــد أحياًنــا تســاقط الــرذاذ ليشــمل الســاحل 
 . الباكــر  الصبــاح  فــي  خصوًصــا  الشــرقي  الجنوبــي 
باعتــدال درجــة  الشــرقي  الجنوبــي  الســاحل  ويتميــز 
الحــرارة خــال فصــل الصيــف ممــا يجعلــه مرشــًحا 
لكــي يكــون مصيًفــا حيــث تغطــي الســحب معظــم 

أوقــات النهــار .

حركة الطيران العالمية في طريقها لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر
ذكــرت مؤسســة »بلومبيــرج إن إي إف« لألبحــاث أن حركــة الطيــران العالميــة فــي طريقهــا لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة إلــى 
ــذا  ــق ه ــى تحقي ــعي إل ــام 2019 الس ــة ع ــن بداي ــم م ــاء العال ــي أنح ــران ف ــركات الطي ــف ش ــن نص ــان أكثرم ــع إع ــر، م الصف
الهــدف، حيــث تهــدف جميعهــا إلــى تحقيــق »صفرانبعاثــات« بحلــول عــام 2050. وبحســب تقريــر مؤسســة »بلومبيــرج« 
البحثيــة، فــإن شــركة الخطــوط الجويــة األمريكيــة »دلتــا« تريــد أن تســلك الطريقالســريع، لكــي تصبــح أول شــركة طيــران خاليــة 

ــات بحلــول عــام 2030. مــن االنبعاث

ويشــير التقريــر إلــى أن شــركتي »أالســكا إيــر« و«جيــت بلــو« تســعيان إلــى اللحــاق بـ«دلتــا« فــي الوصــول إلــى »صفــر انبعاثــات«، فــي 
حيــن تسعىشــركة »فيــن إيــر« إلــى تحقيــق الهــدف بحلــول 2045. ووضعــت شــركات طيــران الشــحن مثــل »أمــازون برايــم إيــر« 

و«دي إتــش إل« نصــب أعينهــا هذاالهــدف بخفــض االنبعاثــات الكربونيــة إلــى مســتوى الصفــر.
ــن  ــان م ــاث أطن ــمح بانبع ــزال تس ــي ال ت ــون، الت ــدة الكرب ــراء أرص ــكلة ش ــه مش ــران تواج ــركات الطي ــر أن ش ــح التقري ــا يوض كم
الكربــون، وتضــع ســوقالطيران أمــام عــدد قليــل مــن الخيــارات القابلــة للتطبيــق للتخلــص مــن انبعاثــات الكربــون فــي الوقــت 
الحالــي. ويشــير التقريــر إلــى أن وقــود الطائراتالمســتدام يمكــن أن يقلــل االنبعاثــات بنســبة تصــل إلــى 80% عنــد مقارنتــه بــدورة 

حيــاة الوقــود األحفــوري.

ــي  ــودي ف ــران العم ــات الطي ــاري لخدم ــغل تج ــران،  أول مش ــرقية للطي ــركة الش ــت ش علن
الســلطنة،  عــن قــرب موعــد اســتامها لطائــرة أيربــاص مــن طــراز  H145D3 ذات الشــفرات 
الخمــس لتكــون  بذلــك  أول طائــرة عموديــة  مــن نوعهــا يتم تســليمها في الشــرق  األوســط.

ــام  ــن المه ــة م ــواع مختلف ــذ  أن ــى تنفي ــا عل ــة H145D3  بقدرته ــرة العمودي ــز  الطائ وتتمي
ــن. ــن  اثني ــى قائدي ــة إل ــتيعابية 8 ركاب  باإلضاف ــا االس ــغ طاقته وتبل

ــرة بــدون طيــار خفيفــة  طــور  باحثــون فــي ألمانيــا طائ
خلـــال  مــن  البشــر  مــكان  تحديــد  يمكنهــا  الــوزن 
صـــراخهم،  وهــو مــــا يجعلهــــا مناسبـــة للكـــوارث 
إنقـــاذ  يمكنهـــا  حيـــث  خـــاص،  بشــكل  الطبيعيــة 
ــة  ــد  كارث ــم  بع ــور عليه ــب العث ــن يصع ــن الذي الناجي
طبيعيــة لقدرتهــا علــى الوصــول للمناطــق الصعبــة 
المركبــــات. قبــل  مــن  إليهــا  الوصـــول  يتعــذر  التــي 

ــة،  ــل« البريطاني ــى مي ــة »ديل ــه صحيف ــا ذكرت ــا لم ووفًق
درب الباحثــون خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي للطائــرة 
ــة  ــع تصفي ــك الضوضاء،م ــى تل ــرف عل ــار للتع ــدون طي ب
تــم  كمــا  األخــرى.  الخلفيــة  وضوضــاء  دواراتهــا  أزيــز 
تجهيزهــا بميكروفونــات رقميــة صغيــرة تشــبه تلــك 
الموجــودة فــي الهواتــف الذكيةللحفــاظ علــى وزن 

المركبــة خفيــف.

تطوير طائرة بدون طيار بميكروفونات يمكنها العثور على صراخ البشر فى الكوارث


