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بدًءا من 1 سبتمبر السلطنة تسمح بدخول حاملي شهادات لقاح فيروس كورونا 
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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 

      6:55               هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-
الجزرالمد

تركــزت أهــداف المرحلــة األولــى للعــودة التدريجيــة واآلمنــة لرحــالت 
الطيــران فــي الســلطنة فــي: وضــع وتنفيــذ خطــط تشــغيلية تفــي 
بمتطلبــات ســالمة وأمن الطيران مــع االلتزام باإلجــراءات الصحية التي 
تقرهــا الســلطنة، دعــم الجهــود الوطنيــة والدوليــة لنقــل اإلمــدادات 
الطبيــة والبضائــع والــركاب، المواءمة بيــن خطط التعافي التشــغيلية 
لمقدمــي الخدمــات وتشــريعات الطيــران المدنــي وقواعــد وتوصيــات 
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي، والتقليــل إلــى أدنــى حــد ممكــن من 
ــران. ــركات الطي ــى ش ــا عل ــة كورون ــغيلية لجائح ــة والتش ــار المالي اآلث

من أعمال هيئة الطيران المدني

يشــترط لدخــول الســلطنة مــن جميــع 
المنافــذ تلقــي جرعــات كاملــة مــن 
أحــد اللقاحــات المعتمــدة )لمــن هــم 
فــي عمــر 18 ســنة فأعلــى(، والخضــوع 
لفحــص البلمــرة PCR لفيــروس كورونــا 
قبــل أو عنــد الوصــول إلــى الســلطنة 
حيــث   .2021 ســبتمبر   1 مــن  بــدًءا 
أصــدرت هيئــة الطيــران المدنــي فــي 
الســلطنة تعميًمــا لكافــة المســافرين 
وشــركات الطيــران العاملــة فــي البــاد 
بشــأن بعــض التغييــرات التــي ستســري 
ووفًقــا  المقــرر،  التاريــخ  مــن  بــدءًا 
للتعميــم يعفــى مــن الحجــر الصحــي 
جميــع القادميــن إلــى الســلطنة الذين 
 )PCR( يبــرزون شــهادة فحــص البلمــرة
لكوفيــد-19 بنتيجــة ســلبية، مــع إبــراز 
ــن  ــي جرعتي ــد بتلق ــة تفي ــهادة طبي ش
المضــادة  اللقاحــات  إحــدى  مــن 
فــي  الُمعتمــدة  لـ«كوفيــد-19« 
الســلطنة، أو تلقــي جرعــة واحــدة مــن 
اللقاح الــذي اعتمدت الجهــات الصحية 
بالســلطنة قبــول جرعــة واحــدة منــه.

كمــا يســمح بدخــول الســلطنة لجميع 
والمقيميــن  العمانييــن،  المواطنييــن 
بالســلطنة، وحاملــي تأشــيرات دخــول 
يتطلــب  ال  مــن  وجميــع  الســلطنة 
ــى  ــول عل ــلطنة الحص ــى الس ــفره إل س
تأشــيرة دخــول إلــى الســلطنة، وكذلك 
مــن يمكنــه اســتخراج التأشــيرة عنــد 
المعمــول  النظــام  حســب  الوصــول 
إلــى  القادمــون  ويعفــى  ســابًقا.  بــه 
الســلطنة مــن عمــر 18 ســنة فأدنــى 

وشــرط  اللقــاح  تلقــي  شــرط  مــن 
يعفــى  كمــا   ،)PCR( البلمــرة  فحــص 
ــافرون  ــاح المس ــي اللق ــرط تلق ــن ش م
المرضــى الذيــن لديهــم أمراًضــا تحــول 
دون تلقيهــم اللقــاح بموجــب شــهادة 
طبيــة معتمــدة. ويســتثنى مــن شــرط 
تلقــي اللقــاح العمانييــن وعائاتهــم 
الذيــن غــادروا الســلطنة قبــل إصــدار 
التعميــم ولمــدة أقصاها شــهرين من 
تاريــخ إصــداره 23 أغســطس 2021م.

وأكــد ســعادة المهنــدس نايــف بــن 
ــران  ــة الطي ــس هيئ ــري – رئي ــي العب عل
الصحفــي  المؤتمــر  فــي  المدنــي 
العليــا  للجنــة  والعشــرين  الســادس 
مــع  التعامــل  آليــة  ببحــث  المكلفــة 
التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس 
كورونــا )كوفيــد-19(، عــن جاهزيــة 
الهيئــة فــي التعامــل مــع التســهيات 
التــي  الســفر  إجــراءات  فــي  األخيــرة 
المكلفــة  العليــا  اللجنــة  أقرتهــا 
ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات 
الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا 
مــع  بالتعــاون  وذلــك   )19 )كوفيــد 
شــركائها االســتراتيجيين مــع األخــذ 
لحمايــة  االحترازيــة  التدابيــر  بكافــة 
قطــاع  فــي  والعامليــن  المجتمــع 
ــن  ــلطنة م ــي الس ــي ف ــران المدن الطي
انتشــار الفيــروس عبــر النقــل الجــوي. 

كمــا أوضــح ســعادته حــرص الهيئــة 
للعــودة  المســبق  التخطيــط  علــى 
الطيــران  التدريجيــة واآلمنــة لرحــات 

أن  منــذ  الســلطنة  فــي  المنتظمــة 
ــن  ــر م ــهر أكتوب ــال ش ــا خ ــم إقراره ت
فــي  واالســتمرار  الماضــي،  العــام 
مراحــل  ضمــن  تطوراتهــا  متابعــة 
اللجنــة  تقــره  مــا  وفــق  متدرجــة 
الفنــي  الفريــق  خــال  مــن  العليــا 
اللجنــة  عــن  المنبثــق  المشــترك 
ــهيات  ــران والتس ــن الطي ــة ألم الوطني
قطــاع  شــركات  يضــم  والــذي 
فــي  والشــركاء  الوطنيــة  الطيــران 
قطــاع الطيــران المدنــي خاصــة وزارة 
الصحــة و شــرطة عمــان الســلطانية.

إحصائيــات  عــن  ســعادته  وكشــف 
الحركــة الجويــة خــال النصــف األول 
تشــير  والتــي  الجــاري  العــام  مــن 
الطيــران  أنشــطة  تأثــر  اســتمرار  إلــى 
ــة  ــار الجائح ــلطنة بآث ــي الس ــي ف المدن
علــى  العالمــي  التأثيــر  مــع  تماشــًيا 
النصــف  مــع  وبالمقارنــة  القطــاع، 
فقــد  2019م،  العــام  مــن  األول 
الرحــات  عــدد  إجمالــي  انخفــض 
الســلطنة  إلــى  القادمــة  الجويــة 
و   ،  )%70( بمقــدار  منهــا  والمغــادرة 
 )%26( و  الــركاب،  عــدد  مــن   )%81(
مــن مختلــف بضائــع الشــحن الجــوي.
للمراقبــة  مســقط  مركــز  أدار  كمــا 
الجويــة عــدد مائــة وتســعة وثاثيــن 
 )139,041( وأربعيــن  وواحــد  ألًفــا 
الجــوي  المجــال  عبــر  جويــة  رحلــة 
األول  النصــف  خــال  العمانــي 
)يناير-يونيــو(  الجــاري  العــام  مــن 
مقارنــة   )%53.5( وقــدره  بانخفــاٍض 
2019م. العــام  مــن  األول  بالنصــف 

ومــع االنفتــاح المتوقــع فــي حركــة 
ــة،  ــرة المقبل ــال الفت ــوي خ ــل الج النق
فــإن الهيئــة تؤكــد بالعمــل جنــٍب إلــى 
االســتراتيجيين  شــركائها  مــع  جنــب 
وتقييــم  الرقابــة  تكثيــف  علــى 
مســتوى االلتــزام بالتدابيــر االحترازيــة 
فــي مطــارات الســلطنة وعلــى متــن 
فيهــا. العاملــة  الطيــران  شــركات 

نحو

أرحب
 20:06   

تعالــى  هلل  يخلــص  أن  المســلم  علــى   
فــي عملــه، وقولــه، ونّيتــه، وحتــى يحّقــق 
اإلخــاص فعليــه الّتحلــي بالّصفــات الخاّصة 
باإلخــاص، والقيــام ببعــض األفعــال اّلتــي 
بيــاٌن  يأتــي  وفيمــا  ذلــك،  لتحقيــق  تــؤّدي 
واألعمال:الّســعي  الّصفــات  هــذه  لبعــض 
بــه،  يقــوم  اّلــذي  العمــل  إظهــار  لعــدم 
تعالــى  هلل  بصــدٍق  المخلــص  فالمســلم 
فــي عمــل ال يحــّب أن ينظــر الّنــاس إليــه، 
الّرهبــة مــن أن يشــتهر المســلم بمــا يفعــل، 
الشــخص  فعلــه  مــا  بــأّن  دائمــً  الّشــعور 
ليــس كامــًا، وأّنــه مــا زال مقّصــرًا فــي حــّق 
القبــول،  عــدم  مــن  الخــوف  تعالــى،  اهلل 
مســاواة مــدح الّنــاس لــه وذّمهــم فيمــا 
يفعــل، فــا يعجــب بنفســه إن كان هنالــك 
مــدٌح كثيــر، وال يغضــب منهــا فــي حالــة 
ازديــاد الــّذم، االســتفادة مــن أخبــار وقصــص 
واّتباعهــم،  حياتهــم،  فــي  أخلصــوا  مــن 
اإلخــاص  بأهمّيــة  العلــم  علــى  الحــرص 
هلل تعالــى، وأثــر ذلــك علــى فعــل المســلم 
فذلــك  تحّقــق  إذا  فاإلخــاص  وحياتــه، 
يعنــي أن عمــل المســلم قــد ُقِبــل، الّتقــرب 

إلــى اهلل تعالــى بالّدعــاء، واإلكثــار منــه.

باإلضافــة إلــى اســتحضار المســلم قرب اهلل 
تعالــى منــه، وحّبــه لــه، وأّنــه لــوال اهلل تعالــى 
ــن  ــه م ــل ل ــا يحص ــيئً، وأّن كّل م ــا كان ش لم
خيــٍر وبركــٍة فــي حياتــه هــو مــن توفيــق اهلل 
تعالــى لــه، الّنظــر دائمــً إلــى الجوانــب اّلتــي 
يقّصــر فيهــا، واألخطــاء اّلتــي يقــع فيهــا، 
ــى،  ــن اهلل تعال ــوف م ــم بالخ ــعور الّدائ الّش
ــه.  ــّن قلب ــا يك ــى م ــه، وعل ــٌع علي ــه مّطل وأّن
ــرة  ــر الّظاه ــادات غي ــى أداء العب ــرص عل الح
ــاة  ــا: ص ــا، ومنه ــن أدائه ــار م ــاس، واإلكث للّن
ــية اهلل  ــن خش ــكاء م ــة، والب ــل، والّصدق الّلي
تعالــى،  اهلل  عظمــة  واستشــعار  تعالــى، 
العبــادة،  حــّق  وعبادتــه  وقدرتــه،  وقّوتــه، 
وأســمائه  تعالــى،  اهلل  بصفــات  والعلــم 

ــا.  ــر به ــنى، والّتفك الحس

ــادٌم ال  ــه ق ــوت، وأّن ــي الم ــر ف ــك الّتفك كذل
محالــة، العلــم بالعقوبــة والعــذاب اّلــذي 
ــن  ــرة لم ــا واآلخ ــي الّدني ــى ف ــّده اهلل تعال أع
القــرآن  قــراءة  وأقوالــه،  بأعمالــه  يرائــي 
بأحكامــه،  والعمــل  وفهمــه،  الكريــم، 
ومجاهــدة الّنفــس، وتدريبها علــى اإلخاص 
العلــم  لمجالــس  والّذهــاب  تعالــى،  هلل 
ــّده  ــلم، وتتعه ــع المس ــي تنف ــر، فه والّذك
تعالــى  اهلل  وشــكر  واإلرشــاد،  بالّنصــح 
ــّد وال  ــٍم ال تع ــن نع ــه م ــم علي ــا أنع ــى م عل
تحصــى، واإلخــاص فــي العمــل مــن خــال 
ــح  ــه الّصحي ــى الوج ــه عل ــام ب ــه، والقي إتقان
أكمــل  وعلــى  تعالــى،  اهلل  يرضــي  اّلــذي 
وجــٍه يســتطيع القيــام بــه دون ابتغــاء الثنــاء 

م. أحمـد الفارســي
مهندس ميكانيكي

دائــرة التخطيـــط والتطويـــر
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طائــرة بحريـــة أســرع بـ6 مــرات مــن العبــارة
فــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه أن مشــاريع البنيــة 
فــي  الصــدارة  مركــز  تحتــل  للنقــل  التحتيــة 
ناشــئة  شــركة  تســعى  المتحــدة،  الواليــات 
الممــرات  تحويــل  إلــى   - بوســطن  مقرهــا   -
الشــرقية  الســواحل  طــول  علــى  البحريــة 
والغربيــة للبــاد إلــى ممــرات عبــور عاليــة الســرعة.
ــة  ــح ممكن ــد تصب ــي ق ــات الت ــوع التنق ــو ن ــذا ه ه
Regent إلــى  إذا تحولــت الطائــرات البحريــة فــي 
الديناميــكا  مبــدأ  اســتخدام  يتــم  حيــث  واقــع. 
الهوائيــة المعــروف باســم »تأثيــر األرض« لقشــط 
ــوم  ــث تح ــًدا، حي ــة ج ــرعات عالي ــر بس ــطح البح س
المركبــة علــى ارتفــاع بضعــة أمتــار فقــط فــوق 

»فيرجن هايبرلوب« تعرض كبسولة تسمح بالسفر بين المدن خالل دقائق
ــو  ــع فيدي ــوب« مقط ــن هايبرل ــركة »فيرج ــدرت ش أص
مفاهيمــي جديــد يعــرض خططها لنظــام نقل، قالت 
ــل  ــولة داخ ــي كبس ــفر ف ــركاب بالس ــمح لل ــه سيس إن
أنبــوب شــبه مفــرغ، وقــد تصــل ســرعتها إلــى 670 ميــًا 
فــي الســاعة )أي أكثــر مــن ألــف كيلومتر في الســاعة(.
وّتدعــي الشــركة أن النظــام »ســيضع معيــار الســفر 
فــي القــرن الـــ21«، وأنــه سيســمح لألشــخاص بالســفر 
بيــن المــدن فــي غضــون دقائــق. ويتميــز التصميــم 
بسلســلة مــن الكبســوالت المخصصــة للــركاب داخــل 
أنبــوب يتــم فيــه الحفــاظ علــى بيئــة شــبه مفرغــة.
الديناميكــي  الســحب  علــى  القضــاء  خــال  ومــن 
تصــل  أن  يمكــن  تقريبــي،  بشــكل  الهوائــي 
ســرعات  إلــى  بالبطاريــة  تعمــل  التــي  الكبســوالت 

حققت شــركة الخطــوط الجوية التركية، رقًما قياســًيا 
جديــًدا فــي كثافة حركــة الطيران على مســتوى أوروبا، 
وذلــك فــي الفتــرة بيــن 16 و22  آب/ أغســطس 2021.
وأظهــر تقريــر للمنظمــة األوروبيــة لســامة الماحــة 
الطيــران  “حركــة  أن  اإلثنيــن،  “يوروكنتــرول”،  الجويــة 
فــي  وصلــت  حيــث  ارتفاعهــا،  تواصــل  األوروبيــة 
رحلــة”. و463  ألفــا   172 إلــى  المذكــورة  التواريــخ 

الجويــة  الخطــوط  “شــركة  أن  التقريــر  وأوضــح 
مســتوى  علــى  الثانــي  المركــز  احتلــت  التركيــة، 
بـــ1333  اليوميــة  الرحــات  عــدد  حيــث  مــن  أوروبــا 
األيرلنديــة  الجويــة  “الخطــوط  أن  وأضــاف  رحلــة”. 

ــة،  ــوي األوروبي ــل الج ــركات النق ــدرت ش ــر( تص ــان إي )راي
رحلــة”. بـــ2321  اليوميــة  الرحــات  عــدد  حيــث  مــن 

ــة،  ــوس( التركي ــوط )بيغاس ــى أن “خط ــر إل ــار التقري وأش
الشــركات  قائمــة  فــي  التاســع  المركــز  احتلــت 
يوميــة”. رحلــة  بـــ513  أوروبــا  فــي  طيرانــا  األكثــر 

لقــب  التركيــة  الجويــة  الخطــوط  شــركة  وتحمــل 
شــركة الطيــران التــي تقــوم برحــات إلــى معظــم دول 
العالــم، كمــا هــي أيضــا واحــدة مــن شــركات الطيــران 
األكثــر أهميــة فــي إفريقيــا، وتعتبــر ثانــي أكثــر شــركات 
الطيــران شــهرة فــي العالــم، وفقــا الســتطاع عالمــي.

ســطح المــاء. وعنــد تواجدهــا علــى المينــاء، فهــي 
تتــرك ببســاطة علــى المــاء، مثــل أي قــارب آخــر.
وتقــوم Regent بترويــج الطائــرة البحريــة كبديــل 
لــكل مــن العبــارات التقليديــة والجيــل الجديــد مــن 
الطائــرات الكهربائيــة. وتدعــي أنهــا ســتكون أســرع 
بســت مــرات مــن العّبــارات، وســتحتوي علــى ضعف 
التكلفــة. بنصــف  الكهربائيــة  الطائــرات  نطــاق 
أولًيــا  نموذًجــا  يحلــق  أن  الشــركة  وتتوقــع 
ســيكون  الــذي  طيــار،  بــدون  البحريــة  للطائــرة 
هــذا  نهايــة  بحلــول  الحقيقــي،  الحجــم  ربــع 
.2023 عــام  بحلــول  كاملــة  وطائــرة  العــام 

القليــل  باســتخدام  الســاعة،  فــي  ميــًا   670 تبلــغ 
الشــركة. ذكرتــه  مــا  بحســب  الطاقــة،  مــن 
القطــار،  عربــات  مثــل  متصلــة  كونهــا  مــن  وبــداًل 
أنــه  يعنــي  مــا  قوافــل،  فــي  الكبســوالت  ستســافر 
إلــى وجهــات مختلفــة. وســيكون  التوجــه  يمكنهــا 
مــن  اآلالف  »عشــرات  نقــل  علــى  قــادرًا  النظــام 
ــذه  ــم كل ه ــاه«. ورغ ــي كل اتج ــاعة، ف ــركاب كل س ال
ُمثبتــة. غيــر  تظــل  الهايبرلــوب  تقنيــة  أن  إال  اإلثــارة، 
وأكملــت الشــركة أول اختبــار لهــا مــع الــركاب فــي 
أجــرت  أنهــا  كمــا  الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
ركاب،  بــدون  اختبــار   400 مــن  أكثــر  الســابق  فــي 
بحســب بيــان صحفــي للشــركة فــي ذلــك الوقــت.

نحو

أرحب

الخطـوط الجويـة التركيـة تسجـل رقمـا قياسيـا على مستـوى أوروبـا

ــز، أمــس االثنيــن، بعــد هبوطهــم فــي المطــار الدولــي الواقــع بيــن مدينتــي ســياتل  تــم إجــاء ركاب رحلــة شــركة الطيــران األمريكيــة، أالســكا إيرالين
وتاكومــا، بســبب حريــق فــي هاتــف محمــول. وفًقــا لمجلــة »Newsweek«، نقــا عــن ممثــل شــركة الطيــران، اندلــع حريــق فــي الطائــرة بعــد وقــت قصيــر 
مــن هبوطهــا، عندمــا اشــتعلت النيــران فــي هاتــف أحــد الــركاب، تــم إجــاء جميــع مــن كانــوا علــى متنهــا. فــي الوقــت نفســه، لــم يتــم تحديــد العامة 

التجاريــة للهاتــف. وبحســب الصحيفــة، تــم إجــاء 128 راكبــا وســتة مــن أفــراد الطاقــم.

إجالء ركاب طائرة بعد هبوطها بسبب هاتف محمول


