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المدنــي الطيــران  لهيئــة  رئيًســا  العبــري،  علــي  بــن  نايــف  المهنــدس.  ســعادة 

الموهبــة الكامنــة

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 
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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 

      7:44               هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-
الجزرالمد

التنبــؤات  توفيــر  علــى  العمانيــة  الجويــة  األرصــاد  تعمــل 
وذلــك  البحريــة  التيــارات  لحــركات  الســاعاتية  العدديــة 
ــوث  ــق بالتل ــا يتعل ــًة فيم ــا خاص ــرر عليه ــب المتك ــبب الطل بس
بتحديــد  تقــوم  كمــا  البحــر،  فــي  البحــث  وعمليــات  البحــري 
التــي  المســارات  لرســم  المداريــة  األعاصيــر  مركــز  وتتبــع 
تتحــرك فيهــا األعاصيــر التــي تشــكلت علــى  بحــر العــرب، إلــى 
جانــب تقديــم التنبــؤات الجويــة لجميــع مطــارات الســلطنة.

من أعمال هيئة الطيران المدني

نـــــال سعـــــادة المهنــــدس/ نــايــــــف بـــــن علـــــي بــــن حمــــد العـبـــــري 
ــن  ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ــدن حض ــن ل ــامية م ــة الس ــى الثق عل
طــارق -حفظــه اهلل ورعــاه- وذلــك بتعيينــه رئيًســا لهيئــة الطيــران المدنــي. 
ــرا  ــرب إنجلت ــة غ ــن جامع ــران م ــة الطي ــي هندس ــس ف ــى بكالوري ــل عل الحاص
ــة  ــن جامع ــال م ــي إدارة االعم ــتير ف ــدة ، وماجس ــة المتح ــتول( بالمملك )بريس
»ســتراثكاليد جالســكو » بالمملكــة المتحــدة وأكمــل 18 ســنة فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص ، حيــث كان مســاعد مديــر الهندســة بالطيــران العمانــي. تــدرج 
فــي عــدة وظائــف بالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاة حتــى وصــل 
ــي  ــب ف ــن المناص ــدًدا م ــغل ع ــاريع. وش ــر المش ــام تطوي ــر ع ــب مدي ــى منص إل
تــم تكليفــه بأعمــال  إلــى أن  الشــركة العمانيــة للمناولــة األرضيــة )ترانــزم( 
بشــركة  التنفيــذي  للرئيــس  مستشــاًرا  وعمــل  للشــركة.  التنفيــذي  الرئيــس 
ــي. ــتثمار العمان ــاز االس ــط بجه ــروع رواب ــر بمش ــدب كمدي ــان ومنت ــارات عم مط

أن  يشــرفني   « ســعادته  أعــرب  وقــد 
أرفــع أســمى آيــات الشــكر وعظيــم 
االمتنــان إلــى المقــام الســامي لمــوالي 
الســلطان  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
ــه  ــم –حفظ ــارق المعظ ــن ط ــم ب هيث
ــة  ــة الســاميــ ــاه- علــى الثقــ اهلل ورعــ
ــران  ــة الطيــ ــة هيئـــ ــي رئاســـ بتكليفـــ
المدنــــي؛ لنكمل بدورنا مسيــــرة النمو 
في قطاع الطيــران المدنـــي وتحقيق 
مــا تصبــو إليــه فــي رؤيــة عمــان 2040 
وأولوياتهـــا الوطنيـــة، وال يتأتـى ذلك إال 
بتكاتفنــا وتعاوننــا فــي تحقيــق غايتنــا 
المشــتركة والوصــول بقطــاع الطيــران 
المدنــــي فــي سلطنــــة عمـــان ألعلـــى 
ــة.« ــات العالميـــ ــب والمسـتويـــ المـراتــ

القديــر  العلــي  اهلل  نســأل   « وأضــاف 
التوفيــق فــي حمــل األمانــة مــن أجــل 
وتحقيــق  الطيــران  بقطــاع  التحليــق 
رؤيتنــا المشــتركة »نحــو آفــاق أرحــب« 
والشــركاء  األطــراف  جميــع  بدعــم 
تشــكل  التــي  الكبيــرة  وثقتهــم 
فــي  واســتمراريتنا  عطائنــا  عصــب 
المقبلــة.« المرحلــة  أولويــات  تحقيــق 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هيئــة الطيــران 
المرســوم  أنشــئت بموجــب  المدنــي 
الــذي   )2012/33( رقــم  الســلطاني 
بــأن  2012م  مايــو   26 بتاريــخ  صــدر 
اعتباريــة  شــخصية  للهيئــة  يكــون 

تكــون  وأن  وإداري  مالــي  واســتقالل 
مختلــف  عــن  المســؤولة  الســلطة 
والتشــريعية  الرقابيــة  الجوانــب 
لشــؤون الطيــران المدنــي في ســلطنة 
بموجــب  نظامهــا  وصــدر  عمــان، 
 )2012/43( الســلطاني  المرســوم 
الســلطاني  المرســوم  أكــده  والــذي 
رقــم )76/2019( بشــأن إصــدار قانــون 
ــادة  ــل القي ــي ظ ــي؛ وف ــران المدن الطي
صاحــب  حضــرة  لموالنــا  الحديثــة 
الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 
أصــدر  فقــد   – ورعــاه  اهلل  حفظــه   –
ــل  ــم )2020/85( بتعدي ــوم رق المرس
للطيــران  العامــة  »الهيئــة  مســمى 
المدنــي« إلــى »هيئــة الطيــران المدنــي«، 
»الشــؤون  اســناد  علــى  نــص  كمــا 
ــن  ــا م ــع اختصاصاته ــة« وجمي المناخي
وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة إلــى 
المديريــة العامــة لألرصــاد المناخيــة.

ــاع  ــن قط ــى تمكي ــة عل ــل الهيئ وتعم
إلثبــات  بالســلطنة  المدنــي  الطيــران 
دوره الجوهــري والحيــوي فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة جنًبــا إلــى جنــب 
مــع كافــة القطاعــات األخــرى التــي 
ــو، إذ  ــي النم ــارع ف ــرة وتس ــهد طف تش
منافًســا  اليــوم  الســلطنة  أصبحــت 
و  اإلقليمــي  المســتوى  علــى  قوًيــا 
بأمــن  مايتعلــق  كل  فــي  العالمــي 

والبنــى األساســية  الطيــران  وســالمة 
ــة. ــة الجوي ــاد والمالح ــات األرص وخدم
ومنــذ ذلــك الحيــن والهيئــة تســعى 
لتحقيــق أهدافهــا والوصــول ألعلــى 
مســتويات األمــن والســالمة الجويــة، 
فــي  الهيئــة  عمــل  يتمثــل  حيــث 
والخدميــة  التنظيميــة  الجوانــب 
مــن حيــث إصــدار وتطبيــق األنظمــة 
واللوائــح المنظمــة للطيــران المدنــي 
فــي ســلطنة عمــان، وإصــدار اإلجــازات 
ــات  ــرات ومحط ــم الطائ ــة ألطق الالزم
الجويــة  االتفاقــات  عقــد  الصيانــة، 
الثنائيــة بيــن الســلطنة والــدول األخــرى، 
ووضــع السياســات والضوابــط الكفيلة 
بأمــن المطارات وســالمة النقل الجوي. 
بتنميــة  الكفيلــة  األســس  ووضــع 
إيــرادات مطــارات الســلطنة ومرافقهــا 
االســتثمارات  تلــك  علــى  والحفــاظ 
فيهــا.  االســتثمار  فــرص  وتشــجيع 

الخدميــة،  للمهــام  بالنســبة  أمــا 
تقــوم الهيئــة بإنشــاء وإدارة وتشــغيل 
الجويــة  المالحــة  نظــم  وصيانــة 
ــة  ــة الجوي ــم الحرك ــا وتنظي وتطويره
والهبــوط،  العبــور  تصاريــح  ومنــح 
والتدقيــق  والتفتيــش  والمراقبــة 
فـــــي مجــــال اختصـــاصـــاتهــا علـــى 
عمـــليـــــات مـــؤسســــات وشـــركـــات 
الطيـــــران العاملــة فــــي السلــطنــــة.

نحو

أرحب
 9:01   

لطالمــا آمنــُت بــأن قــدرات المــرء تكمن 
فــي شــغفة باألمــور التــي يجــد نفســه 
تخصــص  مجــرد  مــن  أكثــر  فيهــا 

ــه . ــى واقع ــه عل ــه وفرض درس

بــدأ  بالتصميــم  اهتمامــي وشــغفي 
منــــذ صغــــري   مـــــن خــــالل إعجابـــي 
باألزيـــاء المتنــــوعه  ونقــــــش الحنــــــاء  
ــل الخــط  ــر  بتفاصيــ ــذابي الكبيــ وانجــ

العربــي والنقــوش اإلســالمية .
 

أتــاح لــي التحاقــي كمتدربــة فــي هيئــة 
الطيــران المدنــي الفرصــة لممارســة 
بالتصميــم  واهتمامــي  شــغفي 
الفنيــة  جوانبــه  بكافــة  الجرافيكــي 
ضمــن  بيئــة عمــل محفــزة للمهــارات .

التــي  الجميلــة  الصــدف  ومــن 
ــي  ــدت ف ــي وجـ ــي بأننـ ــدت إيمانـ أكــ
الشــغف  بــذات   هــي  مــن  العمــل 
مــن  إحــدى المتدربــات التــي أتقنــت 
أيضــً  الجرافيكــي  التصميــم  مجــال 
فــي الهيئــة بالرغــم مــن تخصصهــا 
الدراســي البعيــد عــن هــذا المجــال،  
حيــث شــجعتني علــى  تنميــة الموهبة 
باكتســاب  وآزرتنــي  لــدي  الكامنــة 
ــم  ــة للتـصميــــ ــيات الالزمـــــ األسـاســـ
واإللمــام بمهــارات  اســتخدام العديــد 
مــن  برامــج التصميــم المتاحــة ممــا  
زادنــي إصــراًرا علــى االطــالع  والتبحــر 
فــي هــذا المجــال الفنــي الجميــل أكثر 
االســتثمار  خــالل  مــن  وذلــك  أكثــر  و 
ــدة ورش  ــي ع ــاركة ف ــم والمش بالتعل

متخصصــة. تدريبيــة 

ــا  ــي بم ــى ذات ــي رض ــي ف ــوم أجدن والي
حققتــه مــن شــغف أثمــر بمســاهمات 
عديــدة مــع الزمــالء والمختصيــن فــي 
الكثيــر مــن التصاميــم والمنشــورات 

ــة . ــة للهيئ اإلعالمي

طموحــي اآلن التعمــق  أكثــر فــي هــذا 
المجــال  و مســاندة كل مــن لديــه ذات 
الشــغف، حيــث ال يوجــد ُآفــق محــدود 

. ح للطمو

عبيــر الحمدانيــة
أخصــائـي إداري

دائــرة اإلعــالم والتواصــل



نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد الثالث عشر- 15 أغسطس 2021م

أفضــل 10 مطـــارات العالـــم لعــــام 2021

الزمــن، فقــد  ألول مــرة منــذ حوالــي عقــد مــن 
مطــار »شــانغي« فــي ســنغافورة مكانته فــي قمة 
تصنيــف Skytrax الســنوي ألفضــل المطــارات فــي 
العالــم ضمــن جوائــز المطــارات العالميــة. وحصــل 
ظــل  الــذي  الدوحــة،  فــي  الدولــي  حمــد  مطــار 
يتســلق المراتــب منذ أعــوام، على المركــز األول في 
عــام 2021 فــي فئــة »أفضــل مطــار فــي العالــم«.

تصنيــف الــدول العــربيــة مــن حــيث مخــاطــر السفــر بسبـب كــورونـــا

)CNN(  -- أصــدرت المراكــز األمريكيــة لمكافحــة 
التــي  للخريطــة  تحديًثــا  منهــا  والوقايــة  األمــراض 
الوبائــي  الوضــع  لمســتويات  تقييمهــا  توضــح 
النتشــار فيــروس كورونــا حــول العالــم، وذلــك عبــر 

 20 )CNN(  -- فرضــت كنــدا غرامــة قدرهــا نحــو 

ــو  ألــف دوالر علــى مســافرين وصــال إلــى مدينــة تورونت
مــن الواليــات المتحــدة لعــدم امتثالهمــا لمتطلبــات 
الدخــول، وفًقــا لوكالــة الصحــة العامــة فــي البــالد.

ــافرين  ــي أن المس ــان صحف ــي بي ــة ف ــت الوكال وصرح
تلقــي  بإثبــات  تتعلــق  خاطئــة  معلومــات  قّدمــا 
التطعيــم وفحوصــات مــا قبــل المغــادرة، كمــا أنهمــا 
عنــد  بالفحــص  المتعلقــة  بالمتطلبــات  يلتزمــا  لــم 
ــن  ــدة م ــة معتم ــن إقام ــي أماك ــة ف ــول واإلقام الوص
قبــل الحكومــة الكنديــة. ووصلــت قيمــة الغرامــات 
مســافر. لــكل  دوالر   19،720 مبلــغ  إلــى  األربــع 

البيــان الصحفــي أن »جميــع المســافرين  وجــاء فــي 
الذيــن يصلــون إلــى كنــدا ملزمــون بموجــب القانــون 
ــة بصــدق علــى جميــع األســئلة«. وأكــد  الكنــدي باإلجاب
البيــان علــى أن »تقديــم معلومــات  أو مســتندات كاذبــة 
عنــد دخــول كنــدا أو اإلدالء ببيانــات كاذبــة أو تقديــم 
ــد  ــم، يع ــاد التطعي ــل أوراق اعتم ــزورة، مث ــتندات م مس
جريمــة خطيــرة وقــد يــؤدي إلــى فــرض غرامــات  أو 

ــة«. ــم جنائي ته
وأوضحــت وكالــة الصحــة العامــة أن عقوبــات تقديــم 
أن  يمكــن  التطعيــم  حالــة  عــن  خاطئــة  معلومــات 
ــهر. ــدة 6 أش ــس لم ــف دوالر أو الحب ــى 750 أل ــل إل تص

ويتزامــن ارتقــاء الدوحــة مــع العمــل الجــاد مــن 
ــة  ــوط الجوي ــا، الخط ــدة فيه ــران الرائ ــركة الطي ش
القطريــة  الحكومــة  اســتثمرت  حيــث  القطريــة. 
بشــكل كبيــر فــي ناقلتهــا الوطنيــة، ومطارهــا، 

وحققــت نتائــج مذهلــة.
الجويــة  الخطــوط  علــى  للمســافرين  ويمكــن 
فــي  متصلــة  رحلــة  لديهــم  الذيــن  القطريــة 
ــة  ــوالت مجاني ــتمتاع بج ــي االس ــد الدول ــار حم مط
وطعــام  مجانيــة،  وإقامــة  المدينــة،  فــي 
التوقــف(  فتــرة  طــول  علــى  )اعتمــاًدا  مجانــي 
موظفــو  فيهــا  يلتقــي   VIP نقــل  وخدمــة 
الخطــوط الجويــة بالــزوار أثنــاء مغــادرة الطائــرة، 
التاليــة. لرحلتهــم  بسالســة  لتوجيههــم 

ــن  ــة م ــارات العالمي ــز المط ــت لجوائ ــم التصوي ويت
ــي  ــري ف ــي ُأج ــتطالع عالم ــي اس ــالء ف ــل العم قب
الفترة بين أغســطس 2020 حتــى يوليو من 2021.

 10 ألفضــل  الكاملــة  القائمــة  يلــي  وفيمــا 

مطــارات فــي فئــة »أفضــل مطــار فــي العالــم«:

1. مطــار حمـد الــدولـــي

2. مطـار طوكـيــو هانيـدا 

3. مطــار »شانــغـي«
بسنغافــورة 

4.  مطـــار »إنتشــون«  

5.  مطــار طوكيــو ناريتــا 

6.  مطـــار ميــــونيــــــخ 

7.  مـطــــــار زيـــــــورخ 

8. مطـار هيثـرو فـي لندن 

9.  مطار كانسـاي الدولي

10. مطــار هونــغ كونــغ  

أربــع  التقييــم  ويشــمل  اإلنترنــت.  علــى  موقعهــا 
األعلــى  الرابــع  المســتوى  يشــكل  حيــث  مســتويات، 
أقــل.  خطــورة  األول  المســتوى  ويشــكل  خطــورة 
ــة  ــز األمريكي ــي المراك ــاملة، توص ــاداتها الش ــي إرش وف
الســفر  بعــدم  منهــا  والوقايــة  األمــراض  لمكافحــة 
الوجهــات،  هــذه  إلــى  الســفر  ضــرورة  حالــة  وفــي 
الســفر. قبــل  الكامــل  التطعيــم  تلقــي  فيجــب 

»الخطــر  فئــة  فــي  تنــدرج  التــي  الوجهــات  وتضــم 
المرتفــع للغايــة« أكثــر مــن 500 حالة إصابــة لكل 100 
ألــف مقيــم خــالل الـــ 28 يوًمــا الماضيــة، وفًقــا لمعاييــر 
المراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منها.
المســتوى  شــمل  العربيــة،  الــدول  إلــى  وبالنســبة 
وتأثيــر  انتشــار  خطــر  إلــى  يشــير  الــذي  الرابــع 
مــن  كل  للغايــة«  »مرتفــع  كورونــا  فيــروس 
عمــان،  وســلطنة  والبحريــن،  واإلمــارات،  الســعودية، 
ــا. ــس، وليبيـــ ــال، وتـونـــ ــراق، الصومــ ــت، والعـــ الكويـــــ

يشــير  الــذي  الثالــث،  المســتوى  إلــى  بالنســبة  أمــا 
إلــى خطــر انتشــار وتأثيــر فيــروس كورونــا »مرتفــع«، 
فشــمل كل مــن األردن، وقطــر، والمغــرب، واألراضــي 

العربيــة. الــدول  مــن  الفلســطينية 
وشــمل المســتوى الثانــي، الــذي يشــير إلــى خطــر انتشــار 
مصــر  مــن  كل  »متوســط«،  كورونــا  فيــروس  وتأثيــر 

وموريتانيــا مــن الــدول العربيــة.
انتشــار  إلــى خطــر  الــذي يشــير  المســتوى األول،  أمــا 
فشمـــل  »منخفــــض«،  كورونـــــا  فيــــــروس  وتأثيــر 
ــر. ــزر القمـــ ــودان وجـــ ــي والســـ ــن جيبـــــوتـــ كل مـــــ

واليمــن،  وســوريا،  والجزائــر،  لبنــان،  إلــى  بالنســبة  أمــا 
مجهــول،  كوفيــد-19  مســتوى  تحــت  فتنــدرج 
وأوصــت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا 
إلــى  مشــيًرة  الوجهــات،  هــذه  إلــى  الســفر  بتجنــب 
أنــه فــي حالــة ضــرورة الســفر إلــى هــذه الوجهــات، 
الســفر. قبــل  الكامــل  التطعيــم  تلقــي  فيجــب 

نحو

أرحب

بسبب فيـروس كـورونـا.. كنـدا تغـرم مسافريـن بنحـو 20 ألـف دوالر


