
نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد الثالث- 7 فبراير 2021م

تعـرَّف على اجـراءات السفر في مطارات السلطنـة في ظل جائحـة كوفيـد-19

تقــوم هيئــة الطيــران المدنــي بتنفيــذ عمليــات التدقيــق لشــركات 
الخطــرة،  والبضائــع  األرضيــة  العمليــات  مجالــي  فــي  الطيــران 
كمــا تقــوم بترخيــص جميــع شــركات الشــحن فالســلطنة مثــل 
ويخضــع  دوري.  بشــكل  وتفتيشــها  ...الــخ،  فيديكــس  أرامكــس، 
مــع  تتوافــق  وتأهيليــة  تدريبيــة  لبرامــج  بالهيئــة  المفتشــين 
الدولــي. المدنــي  الطيــران  منظمــة  وضعتهــا  التــي  المعاييــر 

من أعمال هيئة الطيران المدني
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ــاء ُعمــان كــي  ــا مــن أجــل ُعمــان وأبن ” نعاهــد اهلل علــى أن نكــرس حياتن
تســتمر مســيرتها الظافــرة وندعوكــم ألن تعاهــدوا اهلل علــى ذلــك ”

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

يتســائل الكثيــر حــول اجــراءات الســفر فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 بعد اإليقاف شــبه 

ــارت  ــذت مط ــة اتخ ــة الجوي ــح الحرك ــد فت ــلطنة، وبع ــي الس ــران ف ــة الطي ــام لحرك الت

الســلطنة حزمــة مــن التدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة فــي جميــع مرافــق المطــارات مــن 

ــروس  ــار في ــن انتش ــد م ــن وللح ــافرين والموظفي ــالمة المس ــة وس ــان صح ــل ضم أج

ــد-19«.  »كوفي

ومــن الجديــر بالذكــر فقــد بلــغ عــدد المســافرين فــي مطــار مســقط الدولــي خــالل 

الجائحــة عــام 2020م مــا يقــارب 4,076,154 مســافر، فــي حيــن كانــت حركــة 

الطائــرات 40,730 طائــرة، وبلــغ الشــحن الجــوي 96,077 طــن.

ــب  ــي يج ــات الت ــن التعليم ــدد م ــي ع ــران المدن ــة الطي ــت هيئ ــك وضع ــى ذل ــاًء عل  وبن

علــى المســافرين وشــركات الطيــران اإلطــالع عليهــا قبــل الســفر، والتــي تــم نشــرها 

ــة. ــمي للهيئ ــع الرس ــي الموق ــد-19( ف ــافر )كوفي ــادي للمس ــل اإلرش ــي الدلي ف

 )UHI( الحضريــة  الحــرارة  مصطلــح جــزر 
التــي  الحضريــة  المناطــق  علــى  يطلــق 
الريفيــة  البيئــة  مــن  دفًئــا  أكثــر  تكــون 
واحــة  بمثابــة  ،فهــي  بهــا  المحيطــة 
عكســية. كان لــوك هــوارد أول مــن حقــق 
ــدن  ــي لن ــا ف ــرة ووصفه ــذه الظاه ــي ه ف

ــن  ــد م ــدت العدي ــا وج ــام 1818 . بعده ع
وصفــه  لمــا  مماثلــة  ظــروف  الدراســات 
أوائــل  فــي  وفيينــا  باريــس  فــي  هــوارد 

العشــرين. القــرن 
المناطــق  فــي  الحــرارة  ارتفــاع  أســباب 

: يــة لحضر ا
ــة  ــذة ومقاوم ــر ناف ــواد غي ــتخدام م - اس
مــن  واألســفلت.  الخرســانة  مثــل  للمــاء 
تجمــع  أنهــا  المــواد  هــذه  خصائــص 
الشــمس.  طاقــة  مــن  المزيــد  وتحبــس 
ــة  ــرارة المنبعث ــة والح ــطة الصناعي - األنش
ومكيفــات  والمصانــع  المركبــات  مــن 
الهــواء تزيــد االحتــرار. مــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن اختفــاء الغطــاء النباتــي يزيــد عمليــة 
التســخين حيــث تعمــل النباتــات كمكيــف 
فــي  المــاء  يتبخــر  حيــن  طبيعــي  هــواء 

عمليــة النتــح.

ــر منــاخ الجــزر الحراريــة الحضريــة علــى  يؤث
ــى  ــم عل ــدرة الجس ــل ق ــث تق ــان حي االنس
بطريقــة  محيطــه  مــع  الحــرارة  تبــادل 
الحــرارة  درجــة  تكــون  حيــن  فعالــة 
عــدم  يســبب  ممــا  بالخــارج  مرتفعــة 
االرتيــاح وأحيانــا مشــاكل صحيــة أخــرى. 
عــالوة علــى ذلــك يرتفــع الطلــب علــى 
الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة للتبريــد .

هنــاك ظاهــرة أخــرى وهــي األكثــر شــيوًعا 
ببيئــات  تتســم  التــي  مناطقنــا  فــي 
ــة  ــون معاكس ــة تك ــبه قاحل ــة أو ش قاحل
تظهــر  الحراريــة.  الجــزر  لمفهــوم 
بــرودة  أكثــر  مناًخــا  الحضريــة  المناطــق 
ــا  ــة به ــة المحيط ــق الصحراوي ــن المناط م
النباتــي.  والغطــاء  الميــاه  توفــر  بســبب 
البيئــة  علــى  الحضريــة  التنميــة  تأثيــر  إن 
والمنــاخ ليــس موثًقــا بشــكل جيــد خاصــة 
فــي المناخــات القاحلــة والصحراويــة مثــل 
مناخنــا وهنــاك الكثيــر الزلنــا نجهلــه. لكــن 
مــن الواضــح أن التدخــل البشــري يعمــل 
ــورة  ــرة محص ــات مصغ ــوء مناخ ــى نش عل
المســبق  التخطيــط  ممــا يعنــي أهميــة 
عنــد  المناخــي  الجانــب  علــى  والتركيــز 
الراحــة  لزيــادة  ومســاحاتنا  مدننــا  بنــاء 
وتوفيــر الطاقــة علــى ســبيل المثــال اختيــار 
بنــاء أكثــر نفاذيــة وأكثــر فعاليــة  مــواد 
فــي عكــس الطاقــة الشمســية وتوفيــر 

الخضــراء. المســاحات 
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ــن  ــن الخليجي ــمح للمواطني                  يس
والمقيميــن الذيــن لديهــم إقامــات 
ساريـــــــــة المفعـــــــول وحامــــــــل 
ــة  ــول السلطنــــ ــرات بدخـــــ التأشيــــــ
دون الحاجـة إلـى  موافقـــة مسبـقــــة.

               يلتــزم جميــع القادميــن إلــى 
السلطنـة قبل صعـــود الطائـرة بإبـــراز 
 )PCR( شهـــــادة فحـــــص مخبـــــري
لكـوفيـــــد -19  بنتيـجـــــة سلبيـــــة
 تثبــــت خلـــو المسافـــر مــن المــــرض 
صــادره مــن جهــة معتمــدة مــن بلــد 
المغــادرة علــى أال تتجــاوز الفتــرة بيــن 
المجــدول  والوقــت  الفحــص  اجــراء 
اثنــان  الســلطنة  إلــى  للوصــول 
تكــون  وأن  ســاعة   )72( وســبعون 
اللغــة  أو  العربيــة  باللغــة  مكتوبــة 

  . يــة نجليز ال ا

الصحـــي   التأميـــن  وجـــوب            
الدولــــي الــــذي يـغطــــي تكــاليــــف 
العــالج مــن كوفيــد-19 لمــدة شــهر 
إلــى  القادميــن  جميــع  علــى  واحــد 
الســلطنة عــدا العمانييــن ومواطنــي 
دول مجلــس التعــاون وحاملــو بطاقــة 

المجانــي. العــالج 

المســبق  التســجيل  وجــوب   
الرابــط بواســطة  الســفر  قبــل 

الــذي   )PCR( البلمــرة  لفحــص 
ســيجرى بعــد الوصــول إلــى المطــار 
خمســة  ودفــع  الســلطنة  فــي 
وعشــرون )25( ريــال رســوم الفحــص 
وعلــى  ترصــد+  تطبيــق  وتنزيــل 
شــركات الطيــران التأكــد مــن عــدم 
تســجيل إجــراءات الســفر مالــم ينهــي 

اإلجــراء. هــذا  المســافر 

يخضــع كافــة القادميــن إلــى   
 )PCR( البلمــرة  لفحــص  الســلطنة 
عنــد الوصــول إلــى الســلطنة ولبـــس 
الســـوار اإللكترونــــي مــــع االلتــزام 
لـمـــــدة  الـصـــحــــــي  بالحجـــر 
فحــص  إعــادة  أيــام   )7( سبــعــــــة 
فـــي  لكـوفيـــد-19   )PCR( البلمــرة 

الثـامـــن. الـيـــوم 

  
يســتثني طواقــم الطائرات   
ســنة   15 عمــر  مــن  واألطفــال 
 )PCR( فأدنــى مــن فحــص البلمــرة

اإللكترونــي. الســوار  لبــس  ومــن 

                         تستثنـى طواقــم الطـائـرات  
مــن الحجــر الصحــي ويطبــق عليهــم 
التدابيــر االحترازيــة الصــادرة عــن وزارة 
الصحــة المخصصــة لطاقــم الطائــرة.

  

                   يـستثنـــى الــدبلــومــاسييـــن 
األجنبيــة  الســفارات  فــي  العامليــن 
السلــطنــــــة  لــــدى  المــــعــــتمـــــدة 
للســلطنة  الزائريــن  والدبلوماســيين 
 )PCR( ــرة ــن فــحـــــــص البــلمــــ مــــــ
والتســجيل فـــي نــظـــــام تـرصــــــد+ 
ومـــن الســــــوار اإللـكــتــرونــــي مــع 
االلتــزام بالحجــر الصحــي لمدة ســبعة 

)7( أيــام.

  الـزاميـــة وجــــود تأمـيــــن 
ــد-19  ــي كوفي ــي يغط ــي دول صحــ
الراغبيــن  الدولــة  فــي  للعمانييــن 

إليهــا.    بالســفر 

  يتحمــل المســافر االلتــزام 
بــشـــــــــروط الدولــــــــــة الراغــــــب 

إليهــا. بالســفر 
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المسـافـــــرون المغـــادرون
 من السلطنـــة

المسـافـــرون القـادمـــون
 إلـــى السلطنـــــة

emushrif.om/traveler/travelhttps://covid19.
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)CNN( - قــد تكــون ســيارات األجــرة الطائــرة فــي 
متنــاول البشــــر بشــكل أقرب ممــا نظنه،مع إطـلـــاق 
مركز مبتـــكـر  فـي كــوفنـتــري بالـممـلكة المـتحدة.

وتطــور شــركة »Urban Air Port« بنيــة تحتيــة مبتكــرة 
المســتقبل.   فــي  الجــوي  للتنقــل  انبعاثــات  دون 
وخــالل شــراكة مــع مجموعــة »هيونــداي موتــور«، 
المملكــة  ومجلــس مدينــة كوفنتــري، وحكومــة 
المتحــدة، ســتطلق الشــركة أول موقــع  فــي العالم 
لمركــز »Air One«، إلظهــار إمكانيـــات التنقــل الجــوي
فــي المناطــق الحضريــة فــي المملكــة المتحــدة،
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وفـــــي جـميـــع أنـحـــاء العالــــم، وفقـــًا لبيـــــان 
نـشـــــــره مـــوقـــــع »هـيــــونـــــداي« الـــــرسـمــــي.  

ــة  ــغ مــرحـلـــــ ــركز بــلـــ ــد »Air One« أول مــ وُيــعــ
الــتشـغيــــل الكـــامــــل فــــي العالــــم لــطائـــــرات 
اإلقـــــالع والهبـــــوط العمـــــودي الكــهربــائيــــــة 
)eVTOL(، مثــل طائــرات الشــحن ذاتيــة القيــادة، 
وســيارات األجــرة الجويــة، وســيتم إطالقــه فــي 
كوفنتــــري فــــي وقــــت الحــــق مــــن هــذا العـــام.
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الخطوط الجوية القطرية

 طيران نيوزيلندا
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خطوط آالسكا الجوية
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خطوط دلتا الجوية

الخطوط الجوية األمريكية
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فين إير

شركة الطيران األلمانية لوفتهانزا

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

الخطوط الجوية المتحدة

الكشــف عـن أول مطـار كهـربـائـي لسيــارات األجـرة الجويـة

بــدأت لوفتهانــزا رحلتهــا مســاء األحــد، وهــي أطــول رحلــة طيــران بــدون توقــف 
فــي تاريــخ شــركة الطيــران األلمانيــة، متجهــة مــن مدينــة هامبــورج األلمانيــة إلــى 

جــزر فوكالنــد - علــى بعــد 13700 كيلومتــر.
وقالــت متحدثــة بإســم الشــركة إنــه مــن المتوقــع أن تســتغرق الرحلــة الخاصــة 

15 ســاعة و35 دقيقــة. 

ويوجــد علــى متــن الطائــرة المتجهــة إلــى قاعــدة »ماونــت بليزانــت« العســكرية 
باحثــون مــن معهــد ألفريــد فيجنــر األلمانــي والطاقــم الجديــد لكاســحة الجليــد 

البحثيــة األلمانيــة »بوالرســترن«.
وبمجــرد وصولهــم إلــى جــزر فوكالنــد، ســيصعد الطاقــم علــى كاســحة الجليــد 
لقضــاء شــهرين فــي بحــر »ويديــل« فــي أنتاركتيــكا لجمــع بيانــات طويلــة األجــل 

حــول التنبــؤات المناخيــة.
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ــن إذا  ــي، ولك ــام الماض ــالل الع ــماء خ ــي الس ــرات ف ــن الطائ ــر م ــل بكثي ــدد أق ــاك ع ــا كان هن )CNN( - ربم
ــران  ــركات الطي ــات ش ــدث تصنيف ــار أح ــي االعتب ــذ ف ــد تأخ ــتقبل، فق ــي المس ــفر ف ــى الس ــع إل ــت تتطل كن

.»Airline Ratings« ــع ــن موق ــم م ــي العال ــًا ف ــر أمان األكث

ويتابــع موقــع »Airline Ratings« المتخصــص فــي شــؤون الطيــران 385 شــركة طيــران مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، مــن خــالل قيــاس عــدة عوامــل مثــل ســجالت حــوادث الطيــران، والحــوادث الخطيــرة، وعمــر 

ــرات. الطائ

قائمــة بـ20 شركــة طيــران مــن األكثــر أمـانًا فـي العالـم لعـام 2021


