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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 
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فــي 20 مــن أكتوبــر مــن كل عــام يحتفــل 
للمراقبــة  العالمــي  باليــوم  العالــم 
ذكــرى  اليــوم  هــذا  ويوافــق  الجويــة، 
تأســيس االتحــاد الدولي لمراقبــي الحركة 
الجويــة، الــذي يضــم 134 جمعيــة موزعــة 
أوروبــا،  هــي:  إداريــة  مناطــق  أربــع  علــى 
الهــادئ،  والمحيــط  أســيا  األمريكيتيــن، 
ــس  ــد تأس ــط. وق ــرق األوس ــا والش إفريقي
1961م  أكتوبــر   20 فــي  االتحــاد  هــذا 
أمســتردام. الهولنديــة  العاصمــة  فــي 

ــي  ــى ف ــة األول ــات الجوي ــن الطلع ــم تك ل
حتــى  وال  كثيفــة  الطيــران  عهــد  بدايــة 
والمتنبئــون  الطيــارون  كان  لــذا  شــائعة؛ 
ال.  أو  اإلقــاع  يقــرر  مــن  هــم  الجويــون 
ولكــن مــع تطــور الســفر جــًوا فــي بدايــة 
ــم  ــى تنظي ــة إل ــرزت الحاج ــرينيات ب العش
ــرت  ــا ظه ــن هن ــة وم ــة الجوي ــك الحرك تل
ظهــور  ومــع  الجويــة.  المراقبــة  أبــراج 
العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  الــرادار 
أنظمــة  تطــورت   ،1945 عــام  الثانيــة 
الجــو،  فــي  الطائــرات  حركــة  تنظيــم 
حــول وفــوق أرض المطــارات، وأصبحــت 
ــد  ــر عن ــم عنص ــة أه ــة الجوي ــراج المراقب أب
وظهــر  مطــار،  أي  إنشــاء  فــي  التفكيــر 
كادر ال يقــل عــن الطياريــن أهميــة، وهــم 
علــى  يقــع  الذيــن  الجوييــن  المراقبــون 
الطائــرات  حركــة  تنظيــم  عاتقهــم 
المطــارات  فــي  وكذلــك  الجــو  فــي 
قــد  بينهــا  تصــادم  أي  حــدوث  ومنــع 
عقباهــا. تحمــد  ال  كارثــة  عنــه  تنجــم 
الوظائــف  الجويــة مــن  المراقبــة  وتعــد 
عــدد  يبلــغ  حيــث  والنــادرة  الحساســة 
مســتوى  علــى  الجوييــن  المراقبيــن 
بمطــارات  مراقــب  ألــف   150 العالــم 
فــي  أمــا  الجويــة.  الماحــة  ومراكــز 
 250 إلــى  يصــل  فعددهــم  الســلطنة 
مطــارات  كافــة  فــي  جوًيــا  مراقًبــا 
الجويــة  المراقبــة  وأقســام  الســلطنة 
ــة  ــون األهلي ــم يحمل ــة، جميعه المختلف
مــن  المعتمــدة   الدوليــة  أوالرخصــة 
المدنــي  للطيــران  العالميــة  المنظمــة 
مكثفــة  تدريبيــة  دورات  نتيجــة  وذلــك 
الحاســمة  القــرارات  التخــاذ  تؤهلهــم 
المحيطــة،  الضغــوط  كافــة  تحــت 
بــذكاء وســرعة بديهــة  كمــا ويتميــزون 
تــام  بإلمــام  مقرونــة  عاليــة  ومهــارات 
باللغــة اإلنجليزيــة وهــي اللغــة العالميــة.

إن مــن الافــت للنظــر لــدى أي منــا عنــد 
ــرج  ــاهدة ب ــو مش ــار ه ــى المط ــاب إل الذه
ــن  ــن بي ــى م ــون األعل ــث يك ــة، حي المراقب
ــد،  ــم فري ــز بتصمي ــار ويتمي ــآت المط منش
حيــث يتكــون الجــزء العلــوي منــه مــن 
جميــع  مــن  مــداره  علــى  زجاجــي  بنــاء 
فيــه  للمراقبيــن  يتيــح  كــي  االتجاهــات 
مــن مراقبــة ســاحات المطــار مــن جميــع 
درجــة.   360 دائــرة  بزاويــة  االتجاهــات 

ــة  ــة الــــمراقبـــــ ــون منــــظومــ وتـــــتكــــ
الـــــــجويــــــــة مـــــــن ثـــــاثـــة وحــــــدات 
أساسيــــــــة، وهــــــي: بــــــــرج المــــراقبـــــة، 
مراقبـــة االقتراب، مــــراقبــة الــمنطقــــة.
المراقبــة  بــرج  وحــدة  تضطلــع  حيــث 
بمهــام مراقبــة جميــع الطائــرات، واآلليات 
واألشــخاص الذيــن يتحركــون علــى أرض 
المطــار. وتتلخــص مهامهــم األساســية 
فــي إعطــاء اإلذن باإلقاع والهبــوط، ومنع 
اآلليــات والطائــرات  بيــن  التصــادم فيمــا 
والمركبــات الجويــة فــوق أرضيــة المطــار.
ــراج  ــك األب ــي تل ــون ف ــم يعمل ــذلك فه لـ
الزجاجية العالية والواضحة فـــــي المطار.

فهــي  االقتــــــراب  مراقبــــة  وحــدة  أمــا 
ــرات القادمــة والمغــادرة  للتحكــم بالطائ
توجيــه  حيــث  مــن  المطــار  وإلــى  مــن 
الطائـــــــرات إلــــــى مســـاراتهــــا بســــام 
ويكــون التحكــم بالطائــرات فــي دائــرة 
50 ميــا حــول المطــار بارتفــاع  قطرهــا 
محــدد يصــل إلــى 15000 قــدم. وتكمــن 
الصعوبــة فــي كثافــة الحركــة الجويــة 
) التــي قــد تصــل أحيانــا إلــى 30 طائــرة 
فــي الســاعة الواحــدة (، والتحكــم بهــا 
وتوجيههــا فــي مســاحة ضيقــة تتخللهــا 
الفصــل  بغــرض  العاليــة،  التضاريــس 
بيــن الطائــرات ومنــع اقترابهــا لمــا دون 
1000 قــدم عمودًيــا. أو  أفقًيــا  أميــال   5

المنطقــة  مراقبــة  لوحــدة  وبالنســبة 
ــة  ــم حرك ــا تنظي ــى عاتقه ــع عل ــه يق فإن
للــدول  األجــواء  فــوق  الجويــة  الماحــة 
واألجــواء  لهــا  تتبــع  أو  تختــص  التــي 
المحيطــات  مثــل  بمراقبتهــا  المناطــة 
وغيرهــا،  الخاليــة  والمناطــق  والبحــار 
الممــرات  بتخصيــص  كذلــك  تقــوم  و 
والمســارات الجويــة المناســبة لــكل رحلــة 
كل حســب الوجهــة واالرتفــاع المخطــط 

ــة آلالف  ــة دقيق ــص بمراقب ــا تخت ــا. كم له
اإلقليــم  فــي  المربعــة  األميــال  مــن 
ــن  ــرات م ــى العش ــوي عل ــد تح ــد، ق الواح
الذهنــي  الحضــور  يلــزم  لــذا  الطائــرات 
ســرعة  و  الشــديد  والتركيــز  الصافــي 
الصحيــح. القــرار  اتخــاذ  فــي  البديهــة 

الجوييــن  المراقبيــن  أعمــال  وتنطــوي 
ــادم  ــع التص ــا من ــور، أهمه ــدة أم ــى ع عل
فيمــا بيــن الطائــرات وتزويدهــا بمعلومــات 
بمعلومــات  وتبليغهــا  الجويــة،  األرصــاد 
المطــار  أجهــزة  صاحيــة  مــدى  عــن 
وأجهــزة   ILS اآللــي  للهبــوط  الضروريــة 
تتعلــق  ومعلومــات  للمــدرج  اإلضــاءة 
بســامة الطيــران وغيرهــا، وهنــاك أيًضــا 
ورموزهــا  الطائــرات  تســجيل  عمليــة 
تفيــد  المطــارات  إلــى  البرقيــات  وبعــث 
هــذا  مــن  الطائــرات  إقــاع  أو  بهبــوط 
بتســجيل  ذلــك  بعــد  ويقــوم  المطــار 
يومــي  ســجل  فــي  الطائــرات  تلــك 
المحاســبة  لقســم  مرجًعــا  ليكــون 
واإلحصــاء لمحاســبة شــركات الطيــران.

ومــن أهم العقبــات والمشــكات اليومية 
الجــو  مراقبــي  تواجــه  التــي  األساســية 
هــي  ازدحــام حركــة الطائــرات فــي الجــو 
وصعوبــة تدفقــه، باإلضافــة إلــى الطقس 
وتقلباتــه. ويعــد ازدحــام المطــارات شــيئا 
مألوًفــا، فالطائــرة التــي تهبــط يجــب أن 
تخلــي المــدرج لطائــرة أخــرى وال تتــم هذه 
العمليــة بســرعة ويســر أحياًنــا، وتســتغرق 
فــي العــادة مــن دقيقــة إلــى 4 دقائــق 
المــدرج.  تخلــي  كــي  الهابطــة  للطائــرة 
يتعامــل  أن  الواحــد  للمــدرج  ويمكــن 
الســاعة  فــي  هبــوط  عمليــة   30 مــع 
الواحــدة، وذلــك فــي الطقــس الصحــو.

تأخــر  يتــم  عندمــا  المشــكلة  وتحــدث 
عــن  الجويــة  الناقــات  طائــرات  إحــدى 
موعــد إقاعهــا ممــا يربــك تناغــم ســير 
إعــادة  ذلــك  ويتطلــب  الطائــرات  تدفــق 
للمراقــب  بالنســبة  الحســابات  فــي 
بعــض  تأخيــر  إلــى  فيعمــد  الجــوي 
ــرف  ــا يع ــو بم ــي الج ــا ف ــرات بإبقائه الطائ
 Holding الجــوي  االنتظــار  بإجــراءات 
تحــدد  ترتيبــات  وهــي    Procedure
ــر  ــي تنتظ ــو الت ــي الج ــرة ف ــلك الطائ مس
لهــا  مخصصــة  منطقــة  داخــل  دورهــا 
والهبــوط. باالقتــراب  لهــا  اإلذن  قبــل 

ــل  ــس فتمث ــاكل الطق ــبة لمش ــا بالنس أم
حقيقًيــا  خطــًرا  الرعديــة  العواصــف 
بهــا مــن  لمــا يحــدث  الجويــة  للماحــة 
وهــي   Wind Shear هوائيــة  مقصــات 
التغيــر فــي مقــدار ســرعة الريــح )االتجــاه/ 
ممــا  المســاحة،  وحــدة  فــي  الســرعة( 
يتطلــب ابتعــاد الطائــرات عــن الســحب 
مســاراتها  عــن  وانحرافهــا  الركاميــة 
يجعلهــا  قــد  مــا  وهــو  األساســية 
تزدحــم فــي نقطــة عبــور ضيقــة فــي 
ــادة  ــوي لزي ــب الج ــك المراق ــد ترب ــو ق الج
الكــــم التـــدفقـــــي للطـــائـــــرات هنــاك.

نحو

أرحب
 17:49   

وراء نجــاح كل مؤسســة، فريــق عمــل فّعــال 
يتســم بالتكامليــة وروح الفريــق الواحــد.

ــد ؟  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــد العم ــاذا يقص م
ــح ؟ ــل ناج ــق عم ــد فري ــل يوج ه

الــذي  باالنتمــاء  الشــعور  هــو  الفريــق«  »روح 
يتولــد لــدى الموظفيــن تجــاه نفــس العمــل، 
فهــو طريقــة التفكيــر والســلوك للوصــول 
إلــى أهــداف مشــتركة وبالتالــي ينتــج عنــه 

الــوالء لــدى أعضــاء الفريــق الواحــد.
الفريــق ليســوا مجــرد أفــراد يعملــون فــي 
الفريــق  المــكان،  ذات  فــي  الوقــت  نفــس 
األفــراد  مــن  مجموعــة  هــو  الحقيقــي 
يســتمتعون  الذيــن  تماًمــا  المختلفيــن 
االلتــزام  يتشــاركون  والذيــن  مًعــا  بالعمــل 
لمســاعدة  متماســك  بشــكل  بالعمــل 
أهدافهــا  تحقيــق  علــى  مؤسســتهم 
المشــتركة. وعلــى األرجــح، ليســوا جميًعــا 
أو  المؤهــات  أو  الخبــرة  فــي  متســاوين 
بطريقــة  متشــابهون  لكنهــم   ، المهــارات 
واحــدة ذات أهميــة حيويــة، وهــي التزامهــم 

المؤسســة. لصالــح 

مــن أهــم مظاهــر روح الفريــق هــي رؤيــة 
التعــاون  واضحــة،  وأهــداف  موحــدة 
المتبــادل بيــن األعضــاء وااللتــزام بالمســؤولية 
المرجــوة  األهــداف  لتحقيــق  المشــتركة 
الجماعــي  العمــل  علــى  والتشــجيع 
نجــاح  أجــل  مــن  للمخاطــرة  واالســتعداد 
الفريــق. كمــا يســاعد العمــل بــروح الفريــق 
ــادل  ــا تب ــود فيه ــة يس ــة إيجابي ــر بيئ ــى نش إل
والتنافســية  واألفــكار  والثقافــات  الخبــرات 
والبعــد عــن حــب الــذات واألنانيــة فــي العمل.

حيــث إن وراء كل فريــق عمــل ناجــح قائــد 
يســتطيع  مــن  هــو  الناجــح  القائــد  ناجــح، 
تكويــن فريــق عمــل ناجــح قائــم علــى الثقــة 
المتبادلــة واالنســجام والقــدرة علــى تحمــل 
لهــم  يــوكل  بمــا  وااللتــزام  المســؤولية 
ضمــن  القائــد  ويعمــل  عمــل.  مهــام  مــن 
ــاون  ــة والتع ــم روح المحب ــث فيه ــق ليب الفري
روح  فيهــم  ويــزرع  اإليجابــي  والتفاعــل 
التنافــس والــذي  المبــادرة ويحثهــم علــى 

واإلبــداع. للتميــز  يقودهــم 

الفريــق  بــروح  العمــل  الختــام،  وفــي 
عاليــة  بنســبة  المرجــوة  األهــداف  يحقــق 
ويختصــر  الجهــد،  ويوفــر  عاليــة،  وجــودة 
الوقــت، ويقلــص النفقــات، ويحافــظ علــى 
الطاقــات مــن الهــدر، ويقضــي علــى التكــرار 
ــداع  ــزز روح اإلب ــل، و يع ــي العم ــة ف واالزدواجي

الموظفيــن. بيــن  االبتــكار  و 

سهيلة محمد الشرجية
رئيســه قســم تخطيــط مشــاريع 

المالحــة الجويــة



نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد الثامن عشر- 25 أكتوبـر 2021م

مـوقع أمـريكي يكشف عــن تـرتيب الدول التــي تـمتـلك طائـرات المهام الخاصة لعام 2021

تعــد طائــرات المهــام الخاصــة مــن الطائــرات الحربيــة 

التــي تعتمــد عليهــا الجيــوش الكبــرى فــي تحقيــق 

المعركــة. ســاحة  فــي  متنوعــة  عســكرية  أهــداف 

المهــام  طائــرات  مــن  مختلفــة  أنــواع  وتوجــد 

»أيواكــس«،  المبكــر  اإلنــذار  طائــرات  منهــا  الخاصــة، 

إيــه«  بــي  »إم  البحــري  االســتطاع  وطائــرات 

ــو« ــة »إي دبـــليــــ ــرب اإللـكتـــرونيـــ ــرات الحـــ وطـــــائــــ

وحســــب مــــــوقـــع »غلـــوبــــال فايــــــر بــــــور« 

التـــــــي  الــــجيــــــــوش  أقــــــــــوى  هــــذه 

تــــــــملك طــــــائــــــــرات اإلنـــــــذار الـــمبـــكــــــر:

ــلطنة  ــي لس ــل الوطن ــي -الناق ــران العمان ــد الطي حص

الســفر  جوائــز  مــن  مرموقــة  جوائــز  ثــاث  ُعمــان- 

العالميــة لعــام 2021، هــي: شــركة الطيــران الرائــدة 

الرائــدة  الطيــران  وشــركة  األوســط،  الشــرق  فــي 

وشــركة  الزبائــن،  تجربــة  عــن  األوســط  الشــرق  فــي 

فئــة  عــن  األوســط  الشــرق  فــي  الرائــدة  الطيــران 

الدرجــة الســياحية. وتأتــي الجائــزة األخيــرة عقــب فــوز 

متواصــل فــي الفئــة نفســها مــن 2014 إلــى 2020.

ويؤكــد هــذا الفــوز علــى الجــودة العاليــة والخدمــة 

أن  كمــا  الوطنــي،  الناقــل  يقدمهــا  التــي  المتميــزة 

ــق  ــم وف ــة احتياجاته ــون تلبي ــركة يثمن ــافري الش مس

ــة  ــي مواصل ــدوره ف ــاهم ب ــا س ــتويات مم ــى المس أعل

تبــوء الطيــران العمانــي مراكــز متقدمــة فــي التقييــم 

ــرات،  ــن الطائ ــى مت ــة عل ــة والخدم ــر الراح ــى معايي عل

إلــى جانــب مســتوى خدمــة الزبائــن تجــاه الضيــوف 

القادميــن والعابريــن والمغادريــن مــن وإلــى الســلطنة.

نحو

أرحب

من لنـدن لنيـويـورك فـي 90 دقيقــة.. »طائــرة« تمهــد لثــورة عالميــة

تعــود أقـــــدم محطـــــة رصــــد جـــــوي فــي الســلطنة إلـــــى عـــــام 1942م أي تعمــــــل منــــذ 
ما يقـــــارب 80 سنـــــــة، ويصــــــل مجمـــــوع الـــمحطــــــات األرضية حتـــى اليــــوم 75 محطــــة.
وتعمــل الهيئــة علــى توفيــر بيانــات مناخيــة كدرجــة الحــرارة، الضغــط الجــوي، ضغــط 
الشمســي.  واإلشــعاع  الريــاح،  ســرعة  األمطــار،  كميــة  النســبية،  الرطوبــة  المــاء،  بخــار 
بــالسحـــب. الـمتعلقــــة  الـمتغيـــــرات  الـمطـــــارات  مـحطــــات  تــــوفـــر  لذلــك  باإلضافــة 

من أعمال هيئة الطيران المدني

1- الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
بـــ 749 طائــرة مهــام خاصة.

2- اليابان، بـ 162 طائرة مهام.
 

3- روسيا، بـ 130 طائرة.

4- الصين، بـ 115 طائرة.

5- الهند، بـ 70 طائرة.

6- فرنسا، بـ 46 طائرة.

7- البرازيل، بـ 40 طائرة.

8- ألمانيا، بـ 40 طائرة.

9- أستراليا، بـ 31 طائرة.

10-كوريا الجنوبية، بـ 30 طائرة.

11- بريطانيا، بـ30 طائرة.

12- كولومبيا، بـ28 طائرة.

13- إيطاليا، بـ27 طائرة.

14- المكسيك، بـ27 طائرة.

15- كندا، بـ24 طائرة.

16- باكستان، بـ24 طائرة.

17- إسرائيل، بـ23 طائرة.

18- تاياند، بـ20 طائرة.

19- تايوان، بـ19 طائرة.

20- تركيا، بـ19 طائرة.

21- اإلمارات العربية، بـ19 طائرة.

22- العراق، بـ 18 طائرة.

23- تشيلي، بـ17 طائرة.

24- إندونيسيا، بـ17 طائرة.

25- اسبانيا، بـ15 طائرة.

26- المملكة العربية السعودية، 
بـ13 طائرة.

27-مصر، بـ11 طائرة.

28- األرجنتين، بـ10 طائرات.

29- الجزائر، بــ9 طائرات.

30- اليونان بـ9 طائرات.

الطيـــران العمـــاني يتــّوج بثـــالث جـوائـــز مرموقــــة

ذكــرت شــبكة »ســي إن إن« األميركيــة إن هنــاك َمــن 
يطــور طائــرة تفــوق ســرعة الصــوت بكثيــر، بخمســة 
ــدن  ــن لن ــة بي ــدة الرحل ــل م ــا يجع ــا، مم ــاف تقريب أضع
تســتغرق  بينمــا  فقــط،  دقيقــة   90 نحــو  ونيويــورك 
ســاعات.  7 نحــو  التقليديــة  التجاريــة  الطائــرات 
وكانــت طائــرة »الكونكــورد« التــي كانــت تعــدت فائقــة 
األطلســي،  المحيــط  تقطــع  حينهــا  فــي  الســرعة 
3 ســاعات. بيــن المدينتيــن، فــي نحــو  الــذي يفصــل 

الســرعة  الفائقــة  الطائــرة  إنتــاج  علــى  وتعكــف 
مدينــة  ومقرهــا  الناشــئة  »هيرميــوس«  شــركة 
أتانتــا األميركيــة. ويقــول مســؤولون فــي الشــركة 
المحــركات،  مــن  جديــدا  نوعــا  تختبــر  بــدأت  إنهــا 

مــاخ   5 إلــى  الطائــرة  ســرعة  ســتزيد  أنهــا  يعتقــد 
الســاعة(. فــي  كيلومتــرا   4828 علــى  يزيــد  مــا  )أي 
للقــوات  الطائــرة  هــذه  صنــع  حالًيــا  ويجــري 
حجمهــا،  زيــادة  مــع  لكــن  األميركيــة،  الجويــة 
تجاريــة. ركاب  طائــرة  تكــون  أن  بوســعها  ســيكون 
جــي  إي  للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس  ويقــول 
تجاريــة،  طائــرة  نمــوذج  بنــت  الشــركة  إن  بيبليــكا، 
رجــال  درجــة  علــى  حاليــا  تركــز  أنهــا  إلــى  مشــيرا 
األولــى. الدرجــة  مــن  والمســافرين  األعمــال 
علــى  تعديــات  أجــرت  الشــركة  أن  وأضــاف 
فــي  لتظهــر  التشــغيل،  وتكاليــف  الســرعة 
ــا. ــو 20 راكبــــــ ــع لــــنحـــ ــرة تتســـ ــة طـــــائــــ النهايـــــ


