
يوسف سهيل المهري
رئيس قسم التنسيق والمتابعة - مكتب الهيئة بظفار

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

تســعى هيئــة الطيــران المدنــي إلــى تطويــر منظومــة ســالمة وأمــن الطيــران 

ــن  ــالل س ــن خ ــن  م ــالمة واألم ــر الس ــي لمعايي ــال الدول ــتوى االمتث ــع مس ورف

التشــريعات واألحــكام الخاصــة بالطيــران المدنــي، والتدقيــق والتفتيــش 

ــا.  ــغلة له ــركات المش ــارات والش ــع المط لجمي

عندمــا كنــا فــي المرحلــة اإلبتدائيــة كنا ننظــر للمعلم 
كإنســان مقــدس ال يخطــئ ال يمــل ال يمــرح ليــس لديه 
للعمــل يعــرف كل شــيء  إنســان مبرمــج  أصدقــاء 
ــا  ــًرا مثلن ــن بش ــم يك ــب، ل ــس الطال ــي نف ــا ف ــى م حت
ــا،  ــًرا عادًي ــون بش ــرد أن يك ــن مج ــة م ــى مكان كان أعل
ــع.   ــا والمجتم ــي ذوين ــا وف ــروس فين ــره كان مغ تقدي
فــي مدرســة محمــد بــن القاســم فــي محافظــة 
فاضــًلا  معلًمــا  انضــم  عمــان  بســلطنة  ظفــار 
لتدريــس مادتــي الرياضيــات والعلــوم اســمه الحســن 
األســتاذ  دخــل  دراســي  يــوم  أول  وفــي  المختــار، 
مالمحــه  مــن  واضــح  كان  صفنــا،  المختــار  الحســن 
الشــقيقة،  المغربيــة  المملكــة  مــن  أنــه  ولهجتــه 
بيــن  للتشــابه  بســهولة  لهجتــه  نميــز  أن  اســتطعنا 
ــردات  ــض المف ــي بع ــة ف ــة والظفاري ــة المغربي اللهج
باإلضافــة لســرعة نطــق الكلمــات المشــتركة بيننــا، 
ورغبنــا  الكثيــر  منــه  تعلمنــا  فاضــًلا   معلًمــا  كان 
مفاهيمنــا  مــن  الكثيــر  ــر  وغيَّ بــل  بالدراســة  كثيــًرا 
يحبونــه  طالبــه  مــن  جــًدا  قريًبــا  كان  الخاطئــة،  
ويحبهــم يميــل للعصبيــة أحياًنــا و كثيــًرا للضحــك. 

الفتــرة  تلــك  فــي  لنــا  بالنســبة  الغريــب  الحــدث 
ــرب  ــزًلا ق ــار من ــن المخت ــتاذ الحس ــتأجر األس ــا اس حينم
ــا  ــا خرجن ــوم عندم ــك الي ــر ذل ــأ عص ــة، لنتفاج المدرس
للعــب أن نــرى األســتاذ الحســن ومعــه عائلــة وأطفــال 
ضاحــًكا  خلفهــم  ويجــري  أطفالــه  مــع  ويلعــب 
وضخــم هــول المفاجــأة أنــه دخــل محــاًل للبقالــة 
واشــترى بعــض األغــراض مــن بينهــا )آيــس كريــم(  
ــراه  ــا ت ــا م ــدق أعينن ــم تص ــه، ل ــع أطفال ــاركها م ويتش
ال يمكــن أن تكــون حقيقــة لقــد اكتشــفنا فــي ذلــك 
اليــوم أنــه إنســان عــادي بشــر مثلنــا ، وأذكــر أننــي 
ــرك   ــم أتح ــن ل ــكان معي ــي م ــوم ف ــك الي ــت ذل وقف
فقــط أنظــر لألســتاذ وأفعالــه، وقبــل غــروب الشــمس 
ركضنــا بــكل ســرعة إلــى بيوتنــا لكــي نخبرهــم بالخبــر 
الصاعــق وغيــر المتوقــع و ننثــر الخبــر للجميــع دون 
تحفــظ األســتاذ الحســن يعيــش مثلنــا.  فــي اليــوم 
ــن  ــتاذ الحس ــل األس ــن دخ ــاه حي ــا فعلن ــي أول م التال
المختــار صفنــا  أمطرنــاه بمجموعــة غريبة من األســئلة 
للتأكــد مــن معلوماتنــا هــل أنــت الــذي اســتأجرت بيًتــا 
قريــب مــن مدرســتنا، هــل لديــك عائلــة، هــل حقــا مــا 
رأينــاه أنــك تلعــب كــرة القــدم وتجــري خلــف أطفالــك 
ضاحــًكا والكثيــر مــن األســئلة األخــرى التــي ال أتذكرهــا 
اآلن وجواًبــا علــى كل ســؤال كان يبتســم ابتســامة 
فهمنــا  عالــي،  بصــوت  يضحــك  وأحياًنــا  جميلــة 
بعدهــا بســنوات مــا معنــى ابتســاماته وضحكاتــه.

أعمال هيئة الطيران المدني
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ثوابــت  أهــم  باعتبارهــا  الوطنيــة  مصالحنــا  علــى  ســنحافظ   ”
المرحلــة القادمــة التــي حــددت مســاراتها وأهدافهــا رؤيــة عمــان 
2040 ســعًيا إلــى إحــداث تحوالت نوعية في كافــة مجاالت الحياة ”

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

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

 الحســن المختــار  

هيئــة الطيــران المدنــي ترحــب بموظفيهــا الجــدد
الجــدد  بالموظفيــن  المدنــي  الطيــران  هيئــة  رحبــت 
والبالــغ عددهــم 33 موظــف وموظفــة فــي مختلــف 
دائــرة  نظمــت  حيــث  بالهيئــة،  اإلداريــة  التقســيمات 
تلقــى  حيــث  لهــم،  خاًصــا  برنامًجــا  البشــرية  المــوارد 
عــن  وتقديمــي  ترحيبــي  عــرض  اليــوم  الموظفيــن 
التنظيمــي،  تقســيمها  وشــرح  أعمالهــا  وأهــم  الهيئــة 
كمــا تــم تعريفهــم بطبيعــة األعمــال المنوطــة بهــم 
ــون الخدمــة المدنيــة.  ومهامهــم الوظيفيــة حســب قان

نايــف  المهنــدس.  ســعادة  بهــم  التقــى  كمــا 
عليهــم  وألقــى  الهيئــة  رئيــس  العبــري  علــي  بــن 
عــن خاللهــا  مــن  عبــر  وتحفيزيــة  ترحيبيــة  كلمــة 

هــؤالء  إليهــا  يصــل  أن  يطمــح  التــي  وتطلعاتــه  آمالــه 
القيــم  علــى  مؤكــًدا  الجــدد،  الموظفيــن  مــن  النخبــة 
مــن  واالبتــكار  للمبــادرة  ومشــجًعا  للهيئــة،  الرئيســية 
فــي  تســاهم  التــي  والمشــاريع  األفــكار  طــرح  خــالل 
النهــوض بــدور الهيئــة وقطــاع الطيــران بســلطنة عمــان.

كمــا اشــتمل البرنامــج الــذي اســتمر لثالثــة أيــام علــى 
عــرض تقديمــي حــول حقــوق وواجبــات الموظــف حســب 
والبرامــج  باألنظمــة  تعريفــي  وشــرح  العمــل،  قانــون 
المســتخدمة فــي الهيئــة واســتكمال إجــراءات التوظيــف،  
الهيئــة. مديريــات  لجميــع  ميدانيــة  زيــارات  جانــب  إلــى 

ورشـة عمـل للتخفيـف مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري
ــري  ــي العب ــن عل ــف ب ــدس ناي ــعادة المهن ــة س ــت رعاي تح
رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي ورئيــس اللجنــة الوطنيــة 
انطلقــت  األوزون  طبقــة  وحمايــة  المناخيــة  للتغيــرات 
ورشــة العمــل األولــى لفريــق التخفيــف مــن انبعاثــات 
الفريــق  أعضــاء  بحضــور  الحــراري  االحتبــاس  غــازات 
المدنــي.  الطيــران  بهيئــة  التدريــب  مركــز  فــي  وذلــك 

حيــث ألقــى ســعادة المهنــدس رئيــس هيئــة الطيــران 
ــا  ــار فيه ــة أش ــة الورش ــي بداي ــة ف ــة ترحيبي ــي كلم المدن
تكامــل  وضــرورة  المناخــي  التغيــر  ملــف  أهميــة  إلــى 
ــل  ــن أج ــة م ــات ذات العالق ــع القطاع ــن جمي ــود بي الجه
التخفيــف والتكيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، مؤكــًدا 
ــه  ــول علي ــف يع ــق التخفي ــى أن فري ــه عل ــت ذات ــي الوق ف
الكثيــر خاصــة فيمــا يتعلــق  بالمســاهمة فــي صياغــة 
الكربونــي  بالحيــاد  المرتبطــة  السياســات  مــن  العديــد 
ــا. ــا )NDC( وغيره ــددة وطنًي ــاهمات المح ــق المس وتحقي

الشــعيلي  محمــد  المهنــدس  الفريــق  رئيــس  ووضــح 
العمــل  ورشــة  أن  عمــان  نفــط  تنميــة  شــركة  مــن 
شــامل فهــم  توفيــر  إلــى  تهــدف  المنعقــدة 
مــن بالتخفيــف  المرتبطــة  القضايــا  مختلــف  حــول 

ــات  ــا االلتزام ــا فيه ــراري بم ــاس الح ــازات االحتب ــات غ انبعاث
المجــال  هــذا  فــي  الوطنيــة  والجهــود  الدوليــة 
الفريــق. فــي  العمــل  أولويــات  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 

المدنــي عروًضــا حــول  الطيــران  وقــدم ممثلــي هيئــة 
التزامــات ســلطنة عمان فــي االتفاقيات الدوليــة المتعلقة 
بتغيــر المنــاخ وقاعــدة رصــد إجــراءات التخفيــف الوطنيــة.

عبدالرحمــن  بــن  ياســين  البروفســور  قــدم  كمــا   
ــا  ــا مرئًي ــوس عرًض ــلطان قاب ــة الس ــن جامع ــرعبي م الش
الحــراري،  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  جــرد  آليــة  حــول 
مجــال  فــي  تجاربهــا  الشــركات  مــن  عــدد  وقدمــت 
العمــل  تــم مناقشــة خطــة  االنبعاثــات، كمــا  خفــض 
القادمــة. الفتــرة  خــالل  الفريــق  أولويــات  وتحديــد 

الفــرق  أحــد  هــو  التخفيــف  فريــق  أن  بالذكــر  الجديــر   
اللجنــة  نطــاق  تحــت  تشــكيلها  تــم  التــي  الســتة 
الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة وحمايــة طبقــة األوزون مــن 
فــي  القطاعــات  مختلــف  بيــن  الجهــود  تكامــل  أجــل 
المناخيــة. التغيــرات  التخفيــف والتكيــف مــع  مجــاالت 
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ــرو  ــار هيث ــي مط ــم ف ــن رحالته ــن م ــار القادمي ــم إخب ت
أيــام،  لعــدة  أمتعتهــم  علــى  يحصلــوا  ال  قــد  إنهــم 
المطــار  فــي  الهائــل  األمتعــة  تراكــم  يســتمر  حيــث 
األمتعــة«. نظــام  فــي  »مشــكلة  بســبب  النمــو  فــي 

إنــه  قيــل  الذيــن  للمســافرين،  المســؤولين  واعتــذر 
قبــل  يوميــن  يســتغرق  قــد  أنــه  مــن  تحذيرهــم  تــم 
باللــوم  وألقــى  متعلقاتهــم،  مــع  شــملهم  لــم 
نظــام  فــي   '' فنيــة  »مشــكلة  علــى  التعطيــل  فــي 

األمتعــة، والتــي تقــول إنــه تــم حلهــا منــذ ذلــك الحيــن.
ركاب  فيــه  اشــتكى  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  يأتــي 
النقــل  وحافــالت  طويلــة  طوابيــر  مــن  أيضــا  المطــار 
المزدحمــة، وانتظــار طويــل لالنتقــال بيــن مبانــي الــركاب.

تعــد  البريطانيــة،  ميــل«  »ديلــي  لصحيفــة  ووفقــا 
المطــارات  فــي  الفوضــى  حــاالت  أحــدث  هــذه 
الموظفيــن  بنقــص  ابتليــت  التــي  البريطانيــة، 
أســابيع. لعــدة  مزعجــة  طويلــة  وطوابيــر 

تكـدس الحقائـب فـي مطـار هيثـرو فـي لنـدن، بسـبب فشـل كارثـي بنظـام األمتعـة

الطيران العماني يحصد جائزة جديدة عن أفضل راحة مقاعد في الشرق األوسط
الســفر  تنظيــم  تطبيــق  وهــو   ، ®Concur مــن    ®TripIt
آراء ومالحظــات  العالــم لجمــع  األعلــى تصنيًفــا فــي 
المســافرين باعتبارهــم طرًفــا محايــًدا الختيــار الفائزيــن. 
مليــون  نحــو  تقييــم  جــرى   ، 2022م  لجوائــز  وبالنســبة 
رحلــة علــى امتــداد أكثــر مــن 600 شــركة طيــران مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم، باســتخدام مقيــاس الخمــس 
عــن  تقييماتهــم  تقديــم  للمســافرين  وأتيــح  نجــوم. 
خمــس فئــات مجتمعــة علــى ذات الشاشــة لتســهيل 
وشــملت  ثانيــة،   15 غضــون  فــي  وإتمامهــا  العمليــة 
المقصــورة،  خدمــة  المقعــد،  راحــة  الفئــات:  تلــك 
الالســلكي. وخدمــة  الترفيــه،  والشــراب،  الطعــام 

حصــل الطيــران العماني علــى جائزة أفضــل راحة مقاعد 
بيــن شــركات الطيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن 
قبــل منظمــة تقييــم تجربــة ركاب شــركات الطيــران 
)APEX( غيــر الربحيــة، وهــي شــبكة مــن شــركات الطيــران 
بالقطــاع.   الصلــة  ذات  والشــركات  والمورديــن  الرائــدة 

للطيــران  وتقديمهــا  الجائــزة  عــن  اإلعــالن  وتــم 
فــي  المنظمــة  أقامتــه  حفــل  فــي  العمانــي 
العالميــة،  الطيــران  شــركات  ضــم  بأيرلنــدا  دبلــن 
.2022 يونيــو   8 الموافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك 
مــع مجــدًدا  أبكــس  تعــاون  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

استئناف الرحالت الجوية في المطارات السويسرية بعد توقفها بسبب عطل معلوماتي
الرحــالت  اســتئناف  السويســرية  الســلطات  أعلنــت 
يــوم  بالكامــل  توقفهــا  بعــد  »تدريجيــا«  الجويــة 
خدمــة  وكانــت  2022م.  يونيــو   15 بتاريــخ  األربعــاء 
المراقبــة الجويــة »ســكايغايد« أعلنــت إغــالق المجــال 
أدى  معلوماتــي  عطــل  بســبب  السويســري  الجــوي 
وزوريــخ.  جنيــف  مطــاري  فــي  الرحــالت  توقــف  إلــى 
»ســكايغايد«  الجويــة  المراقبــة  خدمــة  وأعلنــت 
الجويــة  المالحــة  لخدمــات  السويســرية  المجموعــة 
لهــذه  الجــوي  المجــال  فتــح«  »إعــادة  األربعــاء 
السويســري. األلــب  جبــال  فــي  الواقعــة  الدولــة 

حــل  »تــم  تغريــدة  فــي  المجموعــة  وأوضحــت 
إغــالق ورفــع  ســكايغايد  فــي  الفنيــة  المشــكلة 
المجــال  فتــح  أعيــد  حيــث  الجــوي  المجــال   
الرحــالت  واســتؤنفت  السويســري  الجــوي 
جنيــف  مطــاري  وفــي  سويســرا  فــوق  الجويــة 
العطــل. ســبب  تحديــد  بــدون  كذلــك«،  وزوريــخ 

الحــادث وعواقبــه  »تأســف لهــذا  الشــركة  وأكــدت أن 
مطــاري  فــي  وركابهــا  وشــركائها  عمالئهــا  علــى 
حــل«.  إليجــاد  جاهــدة  وتعمــل  وزوريــخ،  جنيــف 

الجفاف قضية عالمية وملحة قد تؤثر على ثالثة أرباع سكان العالم بحلول 2050
رســالته  فــي  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  عــزا 
التصحــر  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
إلــى  كبيــر  حــّد  إلــى  الوضــع  هــذا  والجفــاف 
أراضينــا.  لشــؤون  إدارتنــا  وكيفيــة  المنــاخ،  تغّيــر 
وأضــاف أن جميــع المناطق تشــهد زيادة فــي تواتر حاالت 
ــن  ــات الماليي ــاه مئ ــّرض رف ــدتها. ويتع ــي ش ــاف وف الجف
ــة  ــف الرملي ــد العواص ــّراء تزاي ــن ج ــر م ــر للخط ــن البش م
وحرائــق الغابــات، ورداءة المحاصيل، والتشــريد، والنزاعات.

وتفاقمــت حــاالت الجفــاف بســبب تدهــور األراضــي وتغير

المنــاخ، وتزايــدت وتيرتهــا وشــدتها بنســبة 29 فــي المائــة 
منــذ عــام 2000 مــع تضــرر 55 مليــون شــخص ســنويا.
ــاف  ــر والجف ــوم التصح ــي بي ــال العالم ــُيقام االحتف وس
هــذا العــام فــي مدريــد، بإســبانيا المعّرضــة للجفــاف 
المنــاخ. بتغيــر  المرتبطــة  واآلثــار  الميــاه  ونقــص 
الجفــاف  مــن  »النهــوض  هــو  العــام  هــذا  موضــوع 
والجماعيــة  الفرديــة  اإلجــراءات  عــن  ويتحــدث  معــا« 
أفضــل  بشــكل  واالســتجابة  لالســتعداد  الالزمــة 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدة ف ــاف المتزاي ــرات الجف لتأثي
الطويــل. المــدى  علــى  الصمــود  علــى  القــدرة  وبنــاء 


