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عقدة التغيير

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

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

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 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

ــة  ــع 118 دول ــوي م ــل ج ــات نق ــوم باتفاقي ــان الي ــلطنة عم ــط س ترتب
ــوي  ــل الج ــوق النق ــر س ــى تحري ــة إل ــعى الهيئ ــم، وتس ــن دول العال م
فــي ســلطنة عمــان عبــر التفــاوض مــع ســلطات الطيــران المدنــي 
أمــام  المجــال  لفتــح  طموحــة  خطــوات  فــي  الــدول  مختلــف  فــي 
لمــد  الســالم(  وطيــران  العمانــي  )الطيــران  الوطنييــن  الناقلييــن 
العالــم،  إلــى أكبــر عــدد مــن مطــارات  التشــغيليتين  شــبكتيهما 
وكذلــك جــذب شــركات الطيــران العالميــة للتشــغيل إلــى المطــارات 
الجويــة. الحركــة  وإنعــاش  تنافســي  ســوق  لخلــق  العمانيــة 

من أعمال هيئة الطيران المدني

ــران  ــوم الطي ــال بي ــع االحتفــ ــا م تزامًن
صــــادف  والــــذي  الدولـــي  المدنـــي 
قـــــام   ، ديـسمبــــــر  مـــن  السـابـــــع 
سعــــادة المهنـــدس. نـايـــف بـــن علـــي 
العبـــري- رئيــس الهيئــة بتكريـــم عــدد 
مـــن الموظفيـــن تقديـــًرا لجهودهـــم 
الماضيــة  الفتــرة  خــال  الحثيثــة 
إنجــــــازات  مـــــن  حققــــوه  ولمـــــا 
بمنظومـــة  االرتقـــاء  فــي  ساهمـــت 
الطيـــران المدنـــي بسلطــــنة عمـــان.

إدارة  فــريــــق  تكريــم  تــم  حيــث 
إجادتــه  ،نظيــر  شاهيـــــــن  إعصــــار 
فــي عملــه أثنــاء تأثــر أجــواء ســلطنة 
كان  ممــا  المداريــة،  بالحالــة  عمــان 
تمكيــن  فــي  اإليجابــي  األثــر  لــه 
الجهــات األخــرى مــن القيــام بأدوارهــا 
المحتملــة. المخاطــر  مــن  والتقليــل 
و فريـــق الهيئـــة لتطبيـــق النظــام 
عـــن  لإلبــــالغ  لإليكـــــاو  العالمـــي 
 ، )GRF( ــارات ــدارج المطــ ــة مــ حــالــ
ــلطنة  ــق س ــي تحقي ــاهم ف ــذي س وال
مــن  كواحــدة   %100 نســبة  عمــان 
الشــرق  إقليــم  فــي  دول  ثــاث 
 46 ضمــن  مــن  وجــاءت  األوســط 
العالــم. مســتوى  علــى  دولــة 
تـــطبيــــــــق  مشـــــروع  فــريــــــق  و 
نـظـــــــام إدارة الجـــــــودة ببعـــــض 
، والــذي كان  الهيئـــــة  تقسيمــــات 
ــة  ــول المديري ــي حص ــال ف ــه دور فع ل
ــة  ــي الهيئ ــة ف ــاد الجوي ــة لألرص العام
علــى شــهادتي نظــام إدارة الجــودة 
أمــن  وشــهادة   )2015/ISO9001(
.)ISO27001( لألرصــاد  المعلومــات 

وحصــول المديريــة العامــة للماحــة 
رئيــس  ســعادة  ومكتــب  الجويــة 
نظــــــام  شهـــــادة  علــى  الهيئــــــة 
.)2015/ISO9001( الجــودة  إدارة 

فـــــريــــق  لتكريــــــم  بــاإلضـــافـــــــة 
فــي  المدنــي  الطيــران  هيئــة 
»التمريــن الوطنــي الســابع لألمــن 
السيبرانــي«، والذي كان بتنظيم وزارة 
النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ممثلــًة فــي المركــز الوطنــي للســامة 
والتنســيق  بالتعــاون  المعلوماتيــة 
اإللكترونــي  الدفــاع  مركــز  مــع 
المؤسســات  »حمايــة  شــعار  تحــت 
الخفيــة«. الســيبرانية  المخاطــر  مــن 

استضــافــــة  فـريــــق  جانــب  إلــى 
ــال  ــاء المج ــاص بإنش ــاع الخ االجتم
الجــــوي القطــــري، ممــا كان لــه األثــر 
المنشــودة. األهــداف  تحقيــق  فــي 

دول  احتفــال  أن  بالذكــر،  الجديــر 
المدنــي  الطيــران  بيــوم  العالــم 
الدولــي جــاء بشــعار »تحســين االبتــكار 
ويتمثــل  المدنــي«،  الطيــران  لتنميــة 
دور الهيئــة فــي دعــم ابتــكار الطيــران 
ســريع  تنظيمــي  نهــج  خــال  مــن 
ــــــع  ُيشجِّ وديناميكــي  االستجابـــــة 
مــن  ع  وُيســـــرِّ الجديـــــدة  التطــورات 
للقطــاع  يمكــن  بحيــث  مواءمتهــا 
الحديثــة  التقنيـــــات  مــن  االســتفادة 
ــاري لكوادرنــا البشـــرية. واألداء االبتكـــ

نحو

أرحب

نألــف كل مــا اعتدنــا  ولدنــا ونحــن 
ثوابــت  وكأنهــا  حولنــا،  مــن  عليــه 
هــذا  فرضنــا  مــن  نحــن  تتغيــر،  ال 
 .. عقولنــا  فــي  ورســخناه  الفكــر 
ســنة  الحيــاة  نمــط  فــي  فالتغييــر 
لمواكبــة  ماســة  وحاجــة  كونيــة، 
أفضــل،  حيــاة  وتحقيــق  العصــر 
ولكــن عقدتنــا جميًعــا فــي عواقــب 
الناتــج  الوضــع  أو  التغييــر  وتبعــات 
تخــوف  فهــو  التغييــر  ذلــك  بعــد 
ــو  ــا ه ــب م ــهولة نح ــا وبس ــام ألنن ع
مــن  بــدًلا  عليــه  ونســري  موجــود 
مســتعدين  غيــر  لشــيء  المحاولــة 

. وراءه  لمــا 
لكــن علينــا أن نكســر هــذا الحاجــز 
التغييــر  فكــرة  ونقبــل  المخيــف 
وفرصــة  تجربــة  القــرار  ونعتبرهــذا 
الكتشــاف الحيــاة وحمــاس لعمــل 
شــيء جديــد بــدًلا مــن اعتبــاره شــيء 
بعــده  النــدم  ونخشــى  مخيــف 
لــم  أو  فشــلنا  إذا  أنفســنا  ونجلــد 
ــب  ــه، فبحس ــا ل ــا خططن ــق م يتحق
نظــرة اإلنســان لألمــر تكون مشــاعره.

ومــع هــذا العصــر المتنامــي الســريع 
ــة  ــن منطق ــرر م ــا أن نتح ــب علين وج
ــي ننعــم بهــا والتــي هــي  ــة الت الراح
بمثابــة القفــص الحاجــز عــن محاولــة 
للحيــاة  جديــدة  تحديــات  إضافــة 
ممــا تعرضنــا لخطــر الركــود والبقــاء 
ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــي روتي ــن ف عالقي

ــب. الرتي
مــن هنــا أضفــي لكــم شــطر كلمات 
لتنطلــق  نــور  بصيــص  بمثابــة  هــي 
نحــو التغييــر وتذكــر نفســك بشــعور 
الرضــا عــن نفســك وأن مــا يحــدث 
حياتــك  لتحســين  دافــع  يعــد  لــك 
عثــرة  وأي  بنجاحاتــك  واالرتقــاء 
فــي طريقــك هــي بمثابــة خارطــة 
نحــو  اتجاهــك  بتحديــث  ترشــدك 

. الصحيــح  الهــدف 

فاطمـة المقباليـة
أخصائي قواعد بيانات

بمنـاسبـة يــوم الطيــــران المـــدني الـدولــي 7 ديسمبــر
الهيئـة تكــرم عــدد من موظفيهــا
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سالمــة الطائــرات و حــوادث التصــادم مع »الطيــور«

ــرب  ــا تقت ــنوًيا عندم ــا س ــور حتفه ــى آالف الطي تلق
أن  دون  األجــواء  فــي  تحلــق  طائــرة  مــن  جــًدا 
بهــا. فتصطــدم  عنهــا،  االبتعــاد  مــن  تتمّكــن 
ففــي عــام 2019، أبلغــت إدارة الطيــران الفيدراليــة 
اصطــدام  حالــة  ألــف   17 مــن  أكثــر  عــن   )FAA(
مــع  وحدهــا،  المتحــدة  الواليــات  فــي  بالطيــور 
أو  المبلــغ  األخــرى  الحــوادث  مــن  آالف  تســجيل 
ــة  ــع غالبي ــم. وتق ــول العال ــا، ح ــة عنه ــر المبلغ غي

إلــى  تهــدف  إنهــا  اليابانيــة  النقــل  وزارة  قالــت 
الــذي  الطائــرات  وقــود  مــن   %10 اســتبدال 
بوقــود  المحليــة  الطيــران  شــركات  تســتخدمه 
بمــا   .2030 عــام  بحلــول  مســتدام  طيــران 
النباتــات.  مــن  المســتخرج  الوقــود  ذلــك  فــي 
المســتدام  الوقــود  يســاعد  أن  المتوقــع  ومــن 
الكربــون. أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  تقليــل  فــي 

وتهـــدف الــــوزارة إلـــــى تعزيـــــز جهـــــود إزالـــــة 

مــن  واحــدة  وهــي   ،»APEX« شــركة  كشــفت 
فــي  الدوليــة  الطيــران  شــركات  اتحــادات  أكبــر 
ــركات  ــل ش ــنوي ألفض ــا الس ــن تصنيفه ــم، ع العال
الســامة  حيــث  مــن  العالــم  فــي  الطيــران 
الــركاب. اســتطاع  بعــد  والخدمــة،  واالســتدامة 

هنــاك  الســبع،  الطيــران  شــركات  بيــن  ومــن 
األوســط،  الشــرق  مــن  طيــران  شــركات  ثــاث 
ــدم  ــع ع ــا، م ــن أوروب ــان م ــيا، واثنت ــن آس ــان م واثنت
وجــود شــركات طيــران أمريكيــة علــى القائمــة. 

ــل 7  ــف أفضــــ ــم تصنيـــ ــا لـــ«APEX« تـــ ووفقـــ
فـــــي خدمـــــة  شركـــــات طيـــــــران متميــزة 
ــي: ــة وهــ ــة واالستـدامــــ ــالء والسـالمـــ العمــــ

1. طيـــران اإلمــــــارات
جائــزة  اإلمــارات  طيــران   »APEX« شــركة  منحــت 
الطائــرة،  متــن  علــى  ترفيهــي  منتــج  أفضــل 
أوال«  بـ«الجــودة  اهتمامــا  تولــي  أنهــا  إلــى  وأشــير 
المتفاعــل«. و«الطاقــم  العاليــة«  و«المعاييــر 

ــًرا،  ــز 914 مت ــاع يناه ــى ارتف ــات عل ــذه االصطدام ه
مــع  والهبــوط،  اإلقــاع  عمليتــي  خــال  وذلــك 
تســجيل نســبة 3% فقــط خــال مســار الطائــرة. 
فــي  البريــة  الحيــاة  إدارة  ِفــَرق  وتســتخدم 
والليــزر،  واألضــواء،  الناريــة،  األلعــاب  المطــارات 
ذلــك  فــي  بمــا  الجارحــة،  والطيــور  والــكاب، 
إلخافــة  محاولــة  فــي  والنســور،  الصقــور، 
المطــار. أجــواء  عــن  وإبعادهــا  الطيــور 
ويرّجــح أّن أكثــر حــادث مــروع القــى شــهرة هــو 
ذلــك الــذي وقــع فــي ينايــر عــام 2009، المعــروف 
أقلعــت  عندمــا  هدســون،  نهــر  علــى  بـــمعجزة 
طائــرة مــن طــراز »إيربــاص A320« للخطــوط الجويــة 
نيويــورك،  فــي  الغوارديــا  مطــار  مــن  األمريكيــة 
واصطدمــت بســرب مــن اإلوز الكنــدي. أدى ذلــك، 
إلــى فشــل المحركيــن بعــد ابتــاع الطيــور الكبيــرة. 
الطائــرة  بتوجيــه  األول  والضابــط  الكابتــن  وقــام 
»هدســون«،  نهــر  ميــاه  فــوق  للهبــوط  بمهــارة 

الطائــــــرات،  باستخـــــدام  المتعلـــــق  الكربـــــون 
”عــار  أنــه  علــى  أحياًنــا  انتقــاده  يتــم  والــذي 
العاليــة النبعاثــات  المســتويات  الطيــران“ بســبب 
ثانـــــي أكســـــيد الكـربــــــون مــــــن الـطائـــــــرات 
ــرى. ــل األخـــ ــل النقـــ ــارات ووسائـــ ــة بالقطــ مقارن
الــذي  وتصــل كميــة وقــود الطيــران المســتدام 
ــن  ــل م ــم أق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــه ف ــم إنتاج يت
1% مــن إجمالــي الطلــب علــى وقــود الطائــرات.

نحو

أرحب

أفضــل 7 شركـات طيـران في خدمـة العمــالء والسالمــة

والــركاب. الطاقــم،  أفــراد  جميــع  إنقــاذ  وتــم 
 Lockheed« وفــي أكتوبر عــام 1960، فقدت طائرة
ــرب  ــا بس ــد اصطدامه ــرك بع ــوة المح Electra« ق
مــن طيور الــزرزور بعــد إقاعها من بوســطن ، ولقي 
62 شــخًصا حتفهــم جراء هــذا الحادث المأســاوي.
فــي  وقعتــا  اللتيــن  الحادثتيــن  أعقــاب  وفــي 
الســتينيات، أنشــأ المجلس،مــع خبــراء مــن الجيــش، 
لجنــة  وطياريــن  ومصنعيــن،  طيــران،  ومنظمــي 
بالطيــور،  االصطــدام  حــوادث  فــي  للتحقيــق 
اللجنــة  قامــت  كمــا  الختبارهــا.  جهــاًزا  وأنشــأ 
المؤسســة  مــن  تصميــم  مفهــوم  باعتمــاد 
عــن  عبــارة  وهــو  الجويــة،  للماحــة  الملكيــة 
والذخيــرة  المضغــوط  بالهــواء  يعمــل  مدفــع 
الطيــور. مــن  جيــف  عــن  عبــارة  الُمســتخدمة 
وتســتهدف هــذه االختبــارات المكونــات الهيكليــة 
ــاح،  ــام الجن ــي، وأقس ــاج األمام ــل الزج ــرة، مث للطائ
والذيــل، حيــث يتــم إطــاق طائــر إلى محــرك يعمل. 

اليابان تستخدم وقود الطيران المستدام لخفض االنبعاثات الملوثة

2. الـخطــوط اليــابانيــة
ــة  ــة الياباني ــوط الجوي ــكايتراكس الخط ــت س منح
تتمتــع  إنهــا   »APEX« قالــت  بينمــا   ، جوائــز  ثــاث 
»بضيافـــة متميـــــزة« وخدمــة جيـــــدة باستــــمرار. 

3. الخطوط الملكية الهولندية
ســكايتراكس  قائمــة  فــي   16 المرتبــة  احتلــت 
مــن  كبيــرة  إشــادة  تلقــت  لكنهــا  العــام،  هــذا 
الحــد  فــي  رائــدة  وتعــد  الســتدامتها   »APEX«
البيئــي ولديهــا »كفــاءة ومشــاركة  تأثيرهــا  مــن 
ملــحوظــــة« فــــي رحـــاتهـــــا قـصيـــــرة المــــدى.

4. الخطــوط القطــريـــة 
التـــــي  األطبـــــاق  »عـــــروض  بـــ   »APEX« أشـــــادت 
المميــــز«  و«التصميـــــم  شائبــــــة«  تشوبهـــا  ال 
لهــــــذه الخـطــــــــوط. وأشــــــارت أيضــــــــــا إلــى 
مقصورتهـــــا الفسيحـــــــة وعاليـــــــة الجـــــــودة.

5. الخطوط السعودية
تتميــز بالســامة واالبتــكار والضيافــة وبوجباتهــا 

علــى متــن الطائــرة، وهــي واحــدة مــن شــركات 
ــران القليلــة فــي العالــم التــي يتواجــد فيهــا  الطي
طهـــاة علـى متــــن الطائــرة لتخصيــــص الوجبــات.

6. الخطــوط السنغـافوريــة
 أثنـــت »APEX« علـــى الخطــــوط السنغــافــــوريـــة 
لـخدمتهـــــا الـدائمـــــــة، واالحـتفـــــاظ بالعـمـــــــاء، 
ونـــــزاهــــــة العــــامـــة التــــجـــــاريـــــة الـــبــــارزة«.

7. الخطــوط التـركيــة
تشتهـــر الشــــركة بمستـــــوى عــال مـــن األمـــان 
ــوالت.  ــة والمأك ــة التجاري ــامة العام ــرم وس والك


