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المـوافـقـة علـى 56 تـرخـيـص طـائــرة بـدون طـيـار خـالل 2020م
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”إن بـنــــاء األمـــــم وتطورهـــــا مســـؤوليــــة عامــــة 
يلتــزم بهــا الجميــع وال ُيســتثنى أحــد مــن القيــام 
بــدوره فيهــــا، كل فـــــي مجالــه وبقـــدر استطاعتـــه ”

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

يعــد قطــاع الطيــران المدنــي فــي الســلطنة 
ذات  والبشــرية  الفنيــة  القطاعــات  أحــد  
المســاهمة الفاعلــة جنًبــا إلــى جنــب مــع 
القطاعــات األخــرى فــي هــذا الوطــن الغالــي 
مــع تطبيــق ألعلــى معاييــر األمــن والســامة 
منظومــة  أن  فيــه  الشــك  وممــا  الجويــة 
ــل  ــة تكم ــبكة منتظم ــل كش ــران  تعم الطي
بعضهــا بعًضــا كالجســد الواحــد، وتقــوم 
طيــران  بيئــة  نحــو  مًعــا  كلنــا  مبــدأ  علــى 
ــى  ــوء عل ــلط الض ــا أس ــددة، وهن ــة ومتج آمن
ــو   ــة  وه ــذه المنظوم ــي  ه ــم ف ــب مه جان
المراقبــة  جانــب  فــي  البشــري  المــال  رأس 
العمــل  طبيعــة  بحكــم  والــذي  الجويــة، 
الحساســة؛ يعمــل دون كلــل أو ملــل ســاعة 
بعــد ســاعة ليــًلا نهــاًرا  فــي أيــام اإلجــازات 
وخــال  المناخيــة  األنــواء  وأثنــاء  واألعيــاد 
أداء  جائحــة كوفيــد-19 متعاقبيــن علــى 
ــن  ــال الذي ــن األبط ــة م ــل مجموع ــذا العم ه
خدمــة  فــي  والنفيــس  الغالــي  يقدمــون 
وطنهــم؛ إذ يعــد المراقــب الجــوي العمانــي 
ركيــزة أساســية فــي ضمــان انســيابية حركــة 
مــن  مســتوى  أفضــل  وتقديــم  الطائــرات 
مــع  يتناســب  ومــا  العملياتيــة  الخدمــات 
الشــأن مــن  الممارســات فــي هــذا  أحــدث 
الســامة  إجــراءات  أعلــى  تطبيــق  حيــث 
القياســية بمــا يتماشــى مــع القوانيــن الدولية 

المدنــي(. للطيــران  العالميــة  )المنظمــة 

العاليــة  كفائتــه  الوطنــي  الــكادر  أثبــت  إذ 
خــال  مــن  الجويــة  المراقبــة  مجــال  فــي 
الخدمــات المقدمــة والتعامــل االحترافــي 

الظــروف. جميــع  فــي 

ــر  ــوي الكثي ــب الج ــق المراق ــى عات ــع عل ويق
تتمثــل  المســؤوليات والمهــام والتــي  مــن 
الطائــرات  حركــة  ســامة  ضمــان  فــي 
بينهــا  المباعــدة اآلمنــة  مــن حيــث ضمــان 
والتحكــم بارتفاعاتهــا والســهر علــى خدمــة 
خطــوط الطيــران مــن وإلــى أجــواء الســلطنة 
لهــذه  مصاحبــة  أخــرى  ومهــام  الحبيبــة 
مقــدار  فــي  تتمعنــوا  أن  ولكــم  المهــام، 
الضغــط العالــي الذي يعيشــه هــؤالء األبطال 
بشــكل مســتمر »إذ ال يوجــد مجــال للخطــأ 
أو التقصيــر؛ مــن أجــل الحفــاظ علــى أرواح 
الوطــن   ســماء  فــي  وصونهــا  البشــر 
تعالــى« اهلل  بــإذن  لذلــك  أهــل  وهــم 

وال يســعني وصــف هــذا العمــل المشــرف 
إليهــم  أتوجــه  وإنمــا  أســطر  بضعــة  فــي 
جميًعــا بجزيــل الشــكر والتقديــر علــى مــا 
يقومــون بــه مــن عمــل مشــرف وجهــد جبــار 
ــان  ــظ عم ــل أن يحف ــز وج ــى ع ــائلين المول س
وســلطانها المفــدى مــن كل ســوء ومكــروه.

                 -----          10:17      
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ــق  ــات تدقي ــراء عملي ــى إج ــي عل ــران المدن ــة الطي ــل هيئ تعم
بالســلطنة  المطــارات  جميــع  علــى  دوريــة  بصفــة  ميدانــي 
ومتطلبــات  اشــتراطات  اســتيفاءها  مــن  للتأكــد  وذلــك 
المطــارات،  لســالمة  والدوليــة  الوطنيــة  التشــريعات 
للمطــارات  الطــوارئ  تماريــن  علــى  اإلشــراف  إلــى  باإلضافــة 
الفئــات  جميــع  التــزام  مــدى  علــى  والوقــوف  وتقييمهــا 
االســتجابة. وســرعة  الطــوارئ  خطــة  بأحــكام  المعنيــة 
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أصــدرت الهيئــة 56 ترخيًصــا لتشــغيل طائــرات بــدون طيــار 
)الدرونــز( خــال عــام 2020 مــن أصــل 77 طلــب تــم اســتامه، 
وبحــوث  وتجاريــة  حكوميــة  ألغــراض  اســتخدامها  وتــم 
طابيــة ومنهــا مــا ســاهم فــي مكافحــة ورَّش المرافــق 

العامــة بالمعقمــات خــال جائحــة كوفيــد-19.

أو  الجويــة  المراقبــة  مركــز  بإخطــار  الهيئــة  تقــوم  حيــث 
ــر  ــب أم ــة إن تطل ــرات جوي ــدار نش ــار إلص ــة بالمط ــرج المراقب ب
ــد  ــك، وتحدي ــة ذل ــال الجوي ــران واألعم ــاط الطي ــة نش ممارس

أقصــى ارتفــاع مســموح بــه للطائــرة بــدون طيــار.

مطـار مسقـط الدولـي ينـال تصنيـف 4 نجـوم فـي تدقيــق السالمـة
 لـ »كـوفيـد 19« مـن »سـكـاي تـراكـس«

حصــد مطــار مســقط الدولــي علــى تصنيــف 4 نجــوم فــي تدقيــق 
ــة  ــي للوقاي ــس« العالم ــكاي تراك ــي تقييم«س ــامة ف ــر الس تدابي
مــن فيــروس كورونــا »كوفيــد 19«، بيــن مطــارات الشــرق األوســط 
وآســيا. ويأتــي هــذا اإلعــان فــي أعقــاب مراجعــة دقيقــة أجراهــا 
فريــق »ســكاي تراكــس«، قّيــم مــن خالهــا مــدى فعاليــة وصرامــة 
بكورونــا  المتعلقــة  والتعقيــم  الســامة  وإجــراءات  معاييــر 
التــي تطبقهــا مطــارات العالــم، مــن نقطــة تســجيل وصــول 
المســافرين فــي المطــار وحتــى المغــادرة ســواء عنــد الوصــول أو 

ــادرة.  ــة المغ ــي حال ف

وبموجــب تدقيــق تصنيــف »ســكاي تراكــس« للمطــارات الخــاص بـ«كوفيــد-19«، تــم التقييــم والتحقــق مــن التطبيــق العملــي 
وجــدوى بروتوكــوالت التباعــد الجســدي داخــل بيئــة المطــار، فضــًا عــن جــودة وتوافــر مرافــق النظافــة الشــخصية فــي مبنــى 
المســافرين. وشــمل التدقيــق أيضــً تقييــم فعاليــة التنظيــف وتحديــد أيــة مصــادر محتملــة للتلــــوث لضمــــان امتثــال معاييــــر 

النظافة والتعقيـــم في المطـــار ألكثـــر المتطلبــات صرامــة.
الجديــر بالذكــر أن تقييــم »ســكاي تراكــس«، يتــم عبر فحــص معايير معــدات الوقايــة الشــخصية للموظفين ومــدى التزامهم 
باســتخدامها، باإلضافــة إلــى تنفيــذ إجــراءات الفحــص الحــراري لقيــاس درجــة الحــرارة، وضوابــط ارتــداء أقنعــة الوجــه، ومعاييــر 

النظافــة العامــة والتعقيــم فــي جميــع أروقــة المطار.
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»الخـطــوط القـطـــريــة« تـــفـــوز بــلقــب »أفـضــل شــركـــة طـيـــران فـــي العــالـــم«

إطـــالق تطبيـــق جـــواز سـفـــر »إيـــاتــــا« الـــشهــــر الـمـــقبــــل
لمســاعدة  جديــد  تطبيــق  إطــاق  المقــرر  مــن 
شــهادات  وإدارة  تخزيــن  علــى  المســافرين 
فحوصــات ولقاحــات »كوفيــد-19« الشــهر المقبــل.
ويقــوم االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي، وهــو اتحــاد 
طيــران،  شــركة   290 يضــم  الــذي  العالمــي  التجــارة 
بتطوير جواز ســفر » IATA« ، وحســب موقع CNN  يأمل 
اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي أن يكــون تطبيــق الهاتــف 
المحمــول المجانــي هــو المفتــاح إلعــادة فتــح الحــدود 
الحاجــة  دون  أخــرى،  مــرة  للطيــران  العالــم  وإعــادة 
إلــى إجــراء الحجــر الصحــي. ويعتبــر تطبيــق جــواز ســفر 
ــا وموحــًدا للتحقــق مــن صحــة  إياتــا نفســه »حــًلا عالمًي
جميــع لوائــح البلــد والمصادقــة عليهــا فيمــا يتعلــق 
بـــ كوفيــد-19«. بمتطلبــات ســفر الــركاب المتعلقــة 
أوًلا، هنــاك ســجل عالمــي للمتطلبــات الصحيــة، بحيــث 

يمكــن للمســافرين التحقــق ممــا هــو مطلــوب لدخول 
ذلــك،  وبعــد  زيارتهــا.  فــي  يأملــون  التــي  الوجهــات 
يمكــن للمســافرين التحقــق مــن الســجل العالمــي 
يتمكنــوا  حتــى  والتطعيــم،  الفحوصــات  لمراكــز 
ويمكــن  مغادرتهــم.  قبــل  المواعيــد  تحديــد  مــن 
بعــد ذلــك  المعتمــدة  الفحــص  للمختبــرات ومراكــز 
مشــاركة شــهادات الفحــص والتطعيــم بشــكل آمــن 

مــع المســافرين مــن خــال التطبيــق.
هويتهــم  إدارة  للمســافرين  يمكــن  النهايــة،  وفــي 
الرقميــة للســفر بــدون لمــس، مــن خــال إنشــاء نســخة 
رقميــة مــن جــواز الســفر الخاص بهــم علــى هواتفهم، 
ــد-19« أو  ــص »كوفي ــهادات فح ــاركة ش ــي ومش وتلق

ــرى. ــفر األخ ــق الس ــى إدارة وثائ ــة إل ــم باإلضاف التطعي
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العالــم«  فــي  طيــران  شــركة  »أفضــل  لقــب  علــى  القطريــة  الجويــة  الخطــوط  حــازت 
ونالــت  أوروبــا.  فــي  اإلنترنــت  علــى  الســفر  وكاالت  أكبــر  إحــدى   ،eDreams مــن 
العالميــة،  الجائحــة  خــال  االســتثنائي  أدائهــا  بفضــل  الجائــزة  هــذه  القطريــة  الناقلــة 
طيــران. شــركة   667 عبــر  عميــل  ألــف   61 مــن  أكثــر  بهــا  أدلــى  التــي  والتقييمــات 
كافــة  وفــي  الرحــات  متــن  علــى  الخدمــات  جــودة  تقييــم  إلــى  التصويــت  واســتند 
واالعتماديــة،  التذاكــر،  ثمــن  اســترداد  ذلــك  فــي  بمــا  المســافرين،  تجربــة  مراحــل 
والسامـــة. الكليــــة،  والتجــــربة  النقــود،  مقابــل  والقيمــة  التذاكــر،  ومرونــة 
أعلنــت الخطــوط الجويــة القطريــة التصنيــف بنتيجــة 5/4.4، لتعكــس بذلــك اإلجــراءات التــي 
ــة  ــة مرن ــك سياس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــال الجائح ــارة خ ــركاء التج ــاء وش ــم العم ــا لدع اتخذته

فــي الحجــوزات واالســترداد.

ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــغ« الس ــركة »بوين ــت ش أمض
ــة  ــن وعام ــاء والمنظمي ــة العم ــاول طمأن ــي تح وه
ــون  ــد تك ــوم، ق ــن الي ــة.. ولك ــا آمن ــاس أن طائراته الن
محاوالتهــا قــد أصبحــت أصعــب بكثيــر. وقــد أوقفــت 
شــركات الطيــران فــي الواليــات المتحــدة وكوريــا 
الجنوبيــة واليابــان عشــرات الطائــرات مــن طــراز »بوينغ 
777« بعــد أن تعرضــت إحــدى الطائــرات لعطــل فــي 

المحــرك يــوم الســبت، مــا أدى إلــى ســقوط حطــام 
فــوق مدينــة دنفــر فــي واليــة كولــورادو األمريكيــة. 
الطيــران  شــركات  األحــد  يــوم  »بوينــغ«  وأوصــت 

بعــد عطــل فــي أحـد محـركاتهــا.. »بــوينـغ« توصــي تعليــق طــائــرات 777 حــول العـالـم
 Pratt بتعليــق رحــات الطائــرات المجهــزة بمحــركات
الســلطات  تحقــق  بينمــا   ،12-4000  & Whitney

ــركة  ــت الش ــا قال ــر. كم ــة دنف ــي حادث ــة ف األمريكي
المصنعــة للطائــرة إنــه هنــاك 69 مــن طــراز هــذه 
الطائــرات فــي الخدمــة و 59 منها مخزنــة. وتراجعت 
ــل  ــا قب ــات م ــي تعام ــبة ٪3 ف ــركة بنس ــهم الش أس
الســوق بعــد أن ارتفعــت بنســبة ٪4.3 ، وقــد تضــررت 
أيضــً مــن انخفــاض الطلــب علــى الســفر الجــوي إثــر 
تفشــي الوبــاء، بخســارة كبيــرة بلغــت حوالــي 12 مليــار 

ــام 2020. ــي ع دوالر ف

أعلنــت الســلطات البلغاريــة عــن هبوط طائــرة تابعة للخطــوط الجويــة الفرنســية »AIR FRANCE« اضطراريا 
فــي مطــار صوفيــا والتــي كانــت فــي طريقهــا مــن باريــس إلــى نيودلهي بســبب ســلوك أحد الــركاب. 

وقــال إيفيلــو أنجيلــوف المســؤول فــي وكالــة التحقيقــات الوطنيــة، إن راكًبــا هندًيــا بــدأ يتصــرف بشــكل 
عدوانــي بعــد وقــت قصيــر مــن اإلقــاع حيــث تشــاجر مــع ركاب آخريــن واعتــدى علــى مضيفــة طيــران. وأضــاف 
أن »ســلوكه العدوانــي دفــع قائــد الرحلــة إلــى الهبــوط اضطرارًيــا فــي صوفيــا«. وتابــع: »نحقــق فــي تصرفاتــه 

ودوافعــه..ال يوجــد تفســير معقــول لســلوكه«.
وُنقــل الرجــل مــن الطائــرة ووجهــت لــه تهمــة تعريــض ســامة الطيــران للخطــر. وســيواجه فــي حالــة إدانتــه 

عقوبــة تصــل إلــى الســجن عشــر ســنوات. واســتأنفت الطائــرة رحلتهــا إلــى نيودلهــي.

طائـــرة فرنسيـــة تهبـــط اضطرارًيـــا فــي بلغـــاريا بـسبـب سلـــوك راكــب


