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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 ”

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

ــة  ــا المكلف ــة العلي ــن اللجن ــادر ع ــرار الص ــى الق ــاء عل بن

ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار 

فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي اجتماعهــا المنعقــد 

مــع  التنســيق  وبنــاء علــى  2021 م،  10 فبرايــر  بتاريــخ 

العامــة وقطــاع  الطبيــة والصحــة  االســتجابة  قطــاع 

المدنــي  الطيــران  هيئــة  أصــدرت  واإليــواء؛  اإلغاثــة 

فــي  العاملــة  الطيــران  شــركات  لكافــة  تعميًمــا 

الســلطنة إلحاطتهــا بمــا يلــي:

نســمع  عندمــا  الذاكــرة  تســتحضر 
جنــد عمــان  -المجلــة الشــهرية التــي 
ــه  ــة للتوجي ــة العام ــا المديري تصدره
ــوزارة  ــة ب ــات العام ــوي والعالق المعن
الدفــاع - والتــي تهتــم بنشــر األخبــار 
المعلومــات  وبعــض  المحليــة 
. الصلــة  ذات  والبحــوث  العســكرية 

كنــت أنتظــر الموعــد نهاية كل شــهر 
عندمــا يحضــر أبــي المجلــة الشــهرية 
األخبــار  علــى  أمــر  المجلــة  أتصفــح 
كنــت  الصــور،  فــي  وأركــز  ســريًعا 
 ، جــًدا  ومهمــة  جــًدا  جميلــة  أراهــا 
إلــى فقرتــي المفضلــة  أنتقــل  ثــم 
صفحــة  محــارب(  )اســتراحة 
متخصصــة فــي الترفيــه والتســلية 
ــدة  ــى أعم ــة عل ــوي المجل ــا تحت ، كم
الدفــاع  وزارة  لموظفــي  مخصصــة 
اختصاصاتهــم  حســب  يكتبــون 
أن  أتمنــى  كنــت   ، اهتماماتهــم  أو 
أشــارك يوًمــا فــي مجلــة جنــد عمــان 
أكــون  أن  األقــدار  شــاءت  ولكــن 
موظًفــا فــي هيئــة الطيــران المدنــي .

مســاحة  فــي  هنــا  أكتــب  اليــوم 
الطيــران  هيئــة  موظفــي  بأقــالم 
المدنــي فــي نشــرة آفــاق ويبــدو أنــه 
ــي  ــرى ف ــان أخ ــد عم ــا جن ــح لدين أصب
ــن أن  ــي، ويمك ــران المدن ــال الطي مج
ــب  ــتراحة مراق ــب اس ــي القري ــرى ف ن
مجلــة  آفــاق  وتكــون  راصــد  أو 
إلكترونيــة لهــا معجبيهــا ومتابعيهــا 
. والمفيــد  الجديــد  لنــا  تحمــل 

علــى  الزمــالء  جميــع  أشــجع 
المســاحة  هــذه  فــي  المشــاركة 
منبــًرا  وتكــون  وتســتمر  لتبقــى 
ــرت وزارة  ــي ذك ــا أنن ــن، وبم للموظفي
الدفــاع فالبــد أن أقــدم أجمــل تحيــة  
ــن ناصــر  لمعالــي الدكتــور / محمــد ب
الزعابــي األمين العام لوزارة الدفاع   و 
رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي ســابًقا.
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الجزرالمد

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى إصــدار شــهادة صالحيــة 
ــنوًيا  ــة س ــة دوري ــا بصف ــترط تجديده ــران، ويش ــرة للطي الطائ
هــذه  تشــير  حيــث  الســلطنة،  فــي  مســجلة  طائــرة  لــكل 
دولــة  متطلبــات  مــع  تتوافــق  الطائــرة  أن  إلــى  الشــهادة 
للتحليــق. الطائــرة  صالحيــة  تثبــت  أنهــا  كمــا  التصنيــع 

من أعمال هيئة الطيران المدني

كمـــــا أصــــدرت تعميًمـــا آخـر يقـضي باسـتثناء عـدد من فئـــات المسافرين القادميـن من إبـــراز حجـــز 
فنـدقــــي مؤكـــد مسبق قبــل إنهــــاء إجــراءات السفر فـي بلــد المـغـادرة، وهــم:

 إلزاميــة العـزل الصحــــي المؤسســي لجميـــــع القادميـــن للسلطــنــة عبــــر المنافـــــذ الجويـــــــة 

علـــى حسابهــم الخـاص.

ــق 15  ــن المواف ــوم االثني ــن ي ــدًءا م ــلطنة ب ــى الس ــل إل ــي تص ــة الت ــالت القادم ــع الرح ــبة لجمي بالنس

فبرايــر 2021  الســاعة 12 ظهــًرا، تلتــزم شــركات الطيــران بالتأكــد مــن وجــود حجــز فندقــي مؤكــد 

مســبق لجميــع القادميــن على متن رحالتها يغطي فترة الحجر الصحــي اإللزامي )7 لياٍل على األقل(.

يمكــن للمســافرين القادميــن إلــى الســلطنة حجــز اإلقامــة فــي أي فنــدق بالســلطنة، أو االســتفادة 

مــن قائمــة الفنــادق التــي تعدهــا وتحدثهــا الجهــات المعنيــة للعــزل المؤسســي والتــي تنشــر عبــر

 منصة )عمان تواجه كورونا(.

القادمون من عمر 15 سنة فما دون، ومن عمر 60 سنة فأعلى.

 
طواقم الطائرات مع تطبيق التدابير االحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المخصصة لطاقم الطائرة.

المرضى حاملو اإلستثناء من الجهات الصحية المختصة نظًرا لظروفهم الصحية.

حاملو تصاريح العزل في مراكز إيواء مؤسسية خاصة يتم الموافقة عليها من قبل قطاع اإلغاثة واإليواء.
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 )5G( حــذرت ســلطات الطيــران المدنــي فــي فرنســا، مــن أن الهواتــف العاملــة بنظــام اتصــاالت الجيــل الخامــس
ــردد مشــابهة.  ــرات، وذلــك بســبب اســتخدامها موجــات ت قــد تعطــل عمــل أجهــزة قيــاس االرتفــاع فــي الطائ

وأوصــت ســلطات الطيــران بإطفــاء هــذه األجهــزة خــالل الرحــالت الجويــة.
مــن جانبــه، قــال ناطــق باســم المديريــة العامــة للطيــران المدنــي موضًحــا: »اســتخدام أجهــزة الجيــل الخامــس 
ــادت  ــا أف ــاع«. كم ــاس االرتف ــي قي ــاء ف ــبب أخط ــد تس ــويش ق ــر تش ــى مخاط ــؤدي إل ــد ي ــرات ق ــن الطائ ــى مت عل
المديريــة العامــة للطيــران المدنــي الفرنســية بــأن »هــذه الظاهــرة المحتملــة، الناجمــة عــن تشــويش فــي اإلشــارة 
مــن موجــة تــردد قريبــة وبقــوة مشــابهة أو أعلــى مــن تلــك العائــدة إلــى مقاييــس االرتفــاع الــراداري، قــد تســبب 

سلـطـات الطـيـران الـمـدني الفـرنســي تحــذر مــن استـخــدام 
نظــام اتصــاالت الجيــل الخــامس بالهــواتــف أثنــاء الطيــران

اتفاقيــة إلعــارة مقتنيــات متحفيــة وإنشــاء ركن للمتحــف الوطني 
فــي مطــار مســقط الدولي

وقعــت مطــارات ُعمــان اتفاقيــة مــع المتحــف الوطنــي 
للمتحــف  ركــن  وإنشــاء  متحفيــة  مقتنيــات  إلعــارة 
الوطنــي فــي مطــار مســقط الدولــي. وَوّقــَع االتفاقيــة، 
جمــال  ســعادة  مــن  كل  الوطنــي،  المتحــف  بمقــر 
بــن حســن الموســوي أميــن عــام المتحــف الوطنــي، 
والشــيخ أيمــن بــن أحمــد الحوســني، الرئيــس التنفيــذي 

لمطــارات ُعمــان.

وتهــدف االتفاقيــة إلــى تحويــل ممــرات المســافرين 
بالمطــار إلــى مســاحات ثقافيــة إلثــراء تجربــة المســافر، 
مطــار  أجنحــة  مناخــات  إلــى  االســتناد  خــالل  مــن 
مســقط الدولــي الثالثــة والتــي تمثــل البحــر، والواحــات، 
والصحــراء، ليتــم عــرض بعــض مــن أجــود مقتنيــات 
المتحــف بمــا يتناســب مــع هــذه األجنحــة إمــا كأعمــال 

روســيا اليــوم - تحدثــت مضيفــة طيــران روســية 
مقصــورة  فــي  المختلفــة  األلــوان  تأثيــر  عــن 
مؤكــدة  داخلهــا،  الموجوديــن  علــى  الطائــرة 
أن اللــون األصفــر ال يســتخدم بتاًتــا فــي طــالء 
ألن  وذلــك  الطائــرة،  مــن  الداخلــي  القســم 
مســافرين علــى بعــض خطــوط الطيــران التــي 
كانــت تســتعمل هــذا اللــون، اشــتكوا منــه وجــرى 
اســتبداله. فعلــى الرغــم مــن أن اللــون األصفــر 
بالشــمس  مرتبًطــا  إيجابًيــا،  انطباًعــا  يعطــي 
ــز  ــتخدامه تحف ــرة اس ــن، إال أن كث ــزاج الحس وبالم
بســرعة. منــه  العينــان  وتتعــب  بقــوة،  الدمــاغ 

بــه  مســموح  البرتقالــي  اللــون  أن  أكــدت  كمــا 
والمــرح  بالترفيــه  مرتبــط  ألنــه  الطيــران،  فــي 
أمــا  وضوًحــا،  أكثــر  تبــدو  األشــياء  ويجعــل 
اللــون األزرق فتســتخدمه الكثيــر مــن شــركات 
الطيــران، لكونــه لــون الهــدوء واألمــان، والــذي 
يمكــن أن يهــدئ الــركاب ويقلــل مــن مســتوى 
رهــاب الســفر الجــوي. وبالنســبة للــون األحمــر 
الســريعة،  القــرارات  اتخــاذ  فــي  يســاعد  فهــو 
االســترخاء. علــى  يســاعد  األخضــر  واللــون 

مقصــورة  داخــل  األلــوان  تأثيــر 
  . ئــرة. اللون األصفر غير مستحبالطا

ــلطنة  ــي للس ــل الوطن ــي الناق ــران العمان ــل الطي حص
للخدمــات  التمّيــز  مركــز  برنامــج  شــهادة  علــى 
اللوجســتية للبضائــع الطازجــة التابــع لالتحــاد الدولــي 
للنقــل الجــوي )أياتــا(، وهــي شــهادة رائــدة فــي القطاع 
ــوًا. ــف ج ــة للتل ــات القابل ــل المنتج ــة ونق ــز مناول لتعزي
وتعــد الشــهادة المعتــرف بهــا معيــارا عالمًيــا يعــزز 
المنتجــات  ســالمة األغذيــة لتحقيــق ضمــان وصــول 
إلــى  القصيــرة  الصالحيــة  فتــرة  وذات  الحساســة 
العمــالء بشــكل ســليم، وبالحــد األدنــى مــن الهــدر 

الطيران العماني يحصل على شـهادة برنـامج مـركز التمـّيـز للخدمات اللوجستية للبضائـع الطازجة

غرافيكيــة، أو كعــروض مفتوحــة، مــع عــرض بعــض 
ــار  ــي بمط ــف الوطن ــص للمتح ــن مخّص ــي رك ــا ف منه
التــي  القطــع  اختيــار  يتــم  بحيــث  الدولــي،  مســقط 
تحكــي قصــص التواصــل بيــن الحضــارات فــي تاريــخ 
ُعمــان لنســج قصــة تســّلط الضــوء علــى أهميــة مطــار 
مســقط الدولــي باعتبــاره فصــًلا إضافًيــا فــي تاريــخ 

الروابــط ومســالك التواصــل للســلطنة مــع العالــم.

ويأتــي ذلــك لتعزيــز التعــاون المشــترك فــي المجــال 
الثقافــي وفــق األهــداف المرســومة للمتحــف الوطنــي، 
فــي ترســيخ القيــم الُعمانيــة النبيلــة، واالرتقــاء بالوعــي 
والزائــر  والمقيــم،  المواطــن،  انتمــاء  وتفعيــل  العــام 
لُعمــان، وتاريخهــا، وتراثهــا، وثقافتهــا، وإبــراز األبعــاد 

الحضاريــة والتاريخيــة والثقافيــة لُعمــان.

الطيــران  ُيرســخ  اإلنجــاز،  هــذا  وبتحقيــق  والخســارة. 
العمانــي مكانتــه كشــركة رائــدة فــي مجــال الشــحن 
القابلــة  المنتجــات  ونقــل  ومناولــة  الدولــي  الجــوي 
الحصــول  فــي  الوطنــي  الناقــل  نجــح  وقــد  للتلــف. 
باســتيفاء  التزامــه  نظيــر  الشــهادة  هــذه  علــى 
الدوليــة  الممارســات  وأفضــل  والمتطلبــات  المعاييــر 
إلــى  باإلضافــة  الجــوي،  للنقــل  الدولــي  لالتحــاد 
األغذيــة. ســالمة  إلدارة  صارمــٍة  بروتوكــوالت  تبنــي 
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أخطــاء خــالل مرحلــة الهبــوط علــى األجهــزة«، موضحة 
الجيــل  هوائيــات  نشــر  شــروط  وضعــت  قــد  أنهــا 
الخامــس علــى األراضــي، لضبــط مخاطــر التشــويش 
فــي  الهبــوط  مرحلــة  خــالل  الطيــران  أنظمــة  علــى 

المطــارات الفرنســية«.
ــات، يجــب  ــه »فــي حــال حصــول اضطراب ولفتــت إلــى أن
خدمــات  مشــغل  إعــالم  الطائــرات  طواقــم  علــى 
المالحــة الجويــة كــي تتخــذ الخطــوات الالزمــة وإخطــار 
إطــار  وفــي  المطــار.«  إدارة  وهيئــة  المراقبــة  ســلطة 
معالجــة هــذه المشــكلة وتفــادي الحــوادث التــي قــد 
تنتــج عنهــا، قامــت الســلطات الفرنســية بالحــد مــن 
ــي  ــس الت ــل الخام ــات الجي ــال هوائي ــوة إرس ــتوى ق مس
ــا علــى األراضــي الفرنســية بالقــرب مــن 17  تنتشــر حالًي
مطــاًرا يحمــل ترخيًصــا لعمليــات هبــوط دائمــة، بهــدف 
حاجــات  مــع  المحطــات  هــذه  تناســب  مــن  التأكــد 

الطيــران المدنــي.


