
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 T-001: رقم التقرير

 نظرة عامة:

غرب بحر العرب ، إلى إعصار مداري  من   2019سبتمبر  23إعصار هيكا تطور من كونه عاصفة مدارية في  

 صباحًا والذي يتحرك نحو الغرب . 8الساعة  2019سبتمبر  23الدرجة األولى في 

  السطحية وتقدر سرعة الرياح  بتوقيت مسقط    5920:  الساعة    2019سبتمبر    24الثالثاء     تمركز اإلعصار 

الدقم( حوالي منطقة كم/ ساعة( وتبعد عن سواحل السلطنة ) 119عقدة ) 64حول مركز العاصفة  

 (3)كم. 20

السواحل العمانية الجنوبية الشرقية )المنطقى الوسطى ، جزيرة مصيرة ، محافظة شمال  قد ضرب 

مصيرة جزيرة . وصرح مركز األخبار العمانيةعن وجود مراكز اإليواء في 2019سبتمبر  24الشرقية ( في 

أن العماني  ار  في حالة الضرورة. حيث أن اإلعصار انحرف للجنوب متجهًا لوالية الدقم،و قد تنبأ مركز اإلنذ

 (1) سرعة اإلعصار ستبدأ بالتراجع عند مالمسته لليابسة.

 معلومات عن اإلعصار:

 إعصار هيكا  حالةنوع ال

 توقيت حدوث الكارثة

 عالمي(   -)توقيت محلي 

 بتوقيت 8:00 /جرنتش بتوقيت 11:00

 (1)  سلطنة عمان 

 N, 64.1°E  (4 )°20.3 اإلحداثيات 

 (9) الدرجة األولى تصنيف درجة الكارثة 

 عة كلم / سا 155الى  150 السرعة القصوى لإلعصار 

 انتهاء الحالة
 صباحًا بتوقيت سلطنة عمان، 5التوقيت   –سبتمبر  25

 صباحاً  8التوقيت العالمي 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/20%C2%B018'00.0%22N+64%C2%B006'00.0%22E/@17.9409795,63.5402015,7z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d20.3!4d64.1


      

 :عامة عن الدولة معلومات

 عمانسلطنة  الدولة

 حوالي 5,005,559 نسمة)2( عدد السكان 

 ( 2)نسمة 12,000حوالي جزيرة مصيرة /  المحتمل تضررهاعدد سكان المنطقة 

تأثر مرافق الخدمات األساسية و قد يسبب ذلك   - األضرار المتوقعة: 

 انقطاع في الكهرباء أو المياه أو االتصاالت. 

تأثر المرافق غير الثابتة و األشجار و أعمدة  -

 الكهرباء.

                  احتمال دخول مياه البحر إلى اليابسة  -

 و الفيضانات الساحلية. 

 بسبب  تأثر الطرق القريبة من السواحل -

الرؤية تطاير األتربة و الغبار مما يؤدي إلى انعدام             

. (1) 

 ال للهالل األحمر والصليب األحمر هل يوجد جمعية وطنية

/ المركز الوطني لإلنذار المبكر من االخطار   نعم هل توجد لجنة وطنية للكوارث 

 المتعددة
 

  (11):  طقةنتاريخ األعاصير في الم
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 :المنظمات المستجيبة

 االستجابة نوع  المنظمة 

 الهيئة االقتصادية الخاصة بالدقم

 فريق عمل للطوارئ استعدادا للحالة المدارية  -

 إخالء األماكن المعرضة للخطر  -

 ( 1). أماكن لإليواء إذا تطلب األمر -

 سالح الجو السلطاني العماني 
نقل مواطنين ومقيمين كانوا عالقين في مرفأ شنه 

 ( 1)عبر مروحيةفي محوت إلى جزيرة مصيرة 

 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه 

تولى الوقوف على سير الخدمات البلدية والمائية   -

ومتابعتها أوال بأول وتسخير كافة اإلمكانيات المتاحة 

 من آليات ومعدات. 

جاهزية السدود الحتجاز كميات كبيرة من المياه جراء  -

 ( 3)  .هطول األمطار وجريان األودية

 مستشفى مصيرة 

قد تم تجهيزه الستقبال المرضى ، وحاالت الطوارئ تم  

تنسيق النقل من قبل سالح الجو الملكي ، مثل حاالت  

 ( 7)أمراض الكلى

 حة دارة الحاالت الطارئة بوزارة الصإمركز 

دارة  إتفعيل غرفة عمليات وزارة الصحة في مركز 

في محافظتي   ةالحاالت الطارئة وغرفة عمليات الصح

الوسطى وجنوب الشرقية للتاكد من سير الخدمات  

 ( 7ة )الصحي

 اللجنة الوطنية للدفاع المدني

تم تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية  

العمل بمؤوسسات تنشئة الطفل ومركز ووالخاصة 

تاهيل االشخاص ذوي االعاقة بمحافظتي جنوب 

 ( 7. )االربعاء والخميسالشرقية والوسطى ليومي  

 

 

 

 

 



      

 
 

 (15) إلعصارمسار وسرعة ا

 
 ( 15)   تصنيف درجة اإلعصار 

 

 



      

 :المصادر
 نمركز األخبار بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون. سلطنة ُعما .1

2.   Worldometers 

population/-population/oman-https://www.worldometers.info/world 

   الرؤيا    .3

  omchttps://alroya. 

4. GardaWorld 

https://www.garda.com 

5. Regional and Mesoscale Meteorology Branch)( 

http://rammb.cira.colostate.edu 

6. National Oceanic and Atmospheric Administration 

Cooperative Research Program | NESDIS | NOAA | Organization Chart 

 صحيفة أثير اإللكترونية   .7

https://www.atheer.om/  

8. U.S. Naval Research 

https://www.nrl.navy.mil/ 

 اللجنة الوطنية للدفاع الوطني -9

http://www.nccd.gov.om/ 

 الهيئة العامة للطيران المدني    -10

http://met.gov.om/opencms/export/sites/default/dgman/ar/home/ 

11- Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science   

 https://www.rsmas.miami.edu/ 

12- GOATY'S NEWS (UK) 

-severe-sea-arabian-https://goatysnews.wordpress.com/2019/09/23/oman

-jtwc-10kt-w-moving-9e-62-2n-20-near-1500z-23-hikka-storm-loniccyc

utc/-gmt-1600z-2019-sep-23-published   

 صحيفة سبق اإللكترونية    -13

https://www.google.com.sa/amp/s/sabq.org/amp/YSVsLd 

14- Tropical Storm Risk (TSR) 

http://www.tropicalstormrisk.com/    

15- Global Disaster Alert And Coordination System 

https://www.gdacs.org/contentdata/maps/daily/TC/1000607/ECDM_20190924_TC_HIKAA.pdf 
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