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الهيئــة تثبــت جدارتهـــا فـــي إدارة الحالــة المداريـــة )شاهيـــن(

نحو آفـاق ارحــب

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 

      06:35               هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-
الجزرالمد

هيئــة  بتمثيــل  ظفــار  بمحافظــة  الهيئــة  مكتــب  يقــوم 
بمحافظــة  الحكوميــة  المؤسســات  لــدى  المدنــي  الطيــران 
فــي  االختصــاص  ذات  الجهــات  مــع  التنســيق  بعــد  ظفــار 
إلــى تشــغيل خدمــات المالحــة واألرصــاد  الهيئــة، باإلضافــة 
ــلطنة  ــة بالس ــج التنمي ــط وبرام ــدم خط ــا يخ ــة بم ــار صالل بمط
المطــار،  داخــل  العاملــة  الشــركات  علــى  واإلشــراف 
بهــا. المعمــول  واالنظمــة  بالقوانيــن  التزامهــا  مــن  والتأكــد 

من أعمال هيئة الطيران المدني

ــة  ــي اآلون ــلطنة ف ــواء الس ــهدت أج ش
)شــاهين(  المداريــة  الحالــة  األخيــرة 
المداريــة  الحــاالت  مــن  وكغيرهــا 
االســتثنائية التــي شــهدتها البــاد فقد 
ــة  ــي ممثل ــران المدن ــة الطي ــت هيئ أثبت
الجويــة  لألرصــاد  العامــة  بالمديريــة 
مــع  التعامــل  فــي  المتميــز  دورهــا 
األنــواء المناخيــة االســتثنائية للتخفيــف 
مــن تأثيراتهــا، ضمــن خطــط مدروســة 
الحــاالت  مــع  للتعامــل  ومحكمــة 
الطارئــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة. كمــا 
ــة  ــة متكامل ــة كمنظوم ــت الهيئ عمل
خــال  مــن  وانســجام  بتعــاون 
بكفــاءة  الطــوارئ  خطــط  تفعيــل 
ــع  ــع جمي ــل م ــد ومتواص ــيق جي وتنس
الجهــات المعنيــة بمختلــف أدوارهــا.

وقــد عقــدت اللجنــة الداخليــة إلدارة 
الحــاالت الجويــة االســتثنائية خمســة 
المداريــة  الحالــة  خــال  اجتماعــات 
)شــاهين( برئاســة ســعادة المهنــدس 
ــة  ــس الهيئ ــري رئي ــي العب ــن عل ــف ب ناي
ــب  ــي مكت ــن ف ــع المختصي ــط م وبالرب
وذلــك  ظفــار؛  بمحافظــة  الهيئــة 
الحالــة  مســتجدات  علــى  للوقــوف 
القــرارات  واتخــاذ  شــاهين  المداريــة 

بشــأنها. المتعلقــة 

وبحســب احصائيــات محطــات الرصــد؛ 
فقــد ســجلت محطــة الســويق أعلــى 
ــة  ــال الحال ــجلة خ ــار مس ــة أمط كمي
المداريــة وتصــل إلــى 294مــم، كمــا 
عصــف  ريــاح  ســرعة  أعلــى  ســجلت 
تصــل إلــى 90 عقــدة وأعلــى ســرعة 
ريــاح مســتمرة تصــل إلــى 65 عقــدة، 
جــوي  ضغــط  أدنــى  إلــى  باإلضافــة 
ســطح  مســتوى  علــى  مســجل 
مليبــار.  993.2 إلــى  يصــل  األرض 

فعاليتــه  الهيئــة   إعــام  أثبــت  كمــا 
والــذي  االســتثنائية  األجــواء  خــال 
ــات  ــث المعلوم ــة ب ــي ساس ــى ف تجل
والتنبــؤات اآلنيــة والدقيقة واإلرشــادات 
مختلفــة  لغــات  بســتة  التوعويــة 
وهــي: الفلبينيــة والهنديــة والبنجاليــة 
واألوردو باإلضافــة إلــى اللغتيــن العربية 
واإلنجليزيــة لضمــان وصــول المعلومــة 
ألكبــر شــريحة فــي المجتمــع وحرصــً 
ــن  ــن والمقيمي ــامة المواطني ــى س عل
والتنســيق  الســلطنة  أرض  علــى 
المتواصــل مــع الجهــات والمؤسســات 
اإلعاميــة المختلفــة، حيــث تــم إصــدار 
ثمانيــة  و  وتنبيهــان،  واحــد،  تقريــر 
ــة. ــاء الحال ــان انته ــًرا بي ــرات وأخي تحذي

ــن  ــف ب ــدس ناي ــعادة المهن ــاد س وأش
ــا  ــى م ــة عل ــس الهيئ ــري، رئي ــي العب عل
تقــدم  مــن  الســلطنة  إليــه  وصلــت 
وتطــور فــي التعامــل مــع متغيــرات 
الطقــس والحــاالت الجوية االســتثنائية 
مــن خــال الكــوادر الوطنيــة المحترفــة 
فــي مجــال األرصــاد الجويــة والبنــى 
والتجهيــزات  المتكاملــة  االساســية 
الفنيــة المتطــورة، وكذلــك دقــة رســم 
خطــط الطــوارئ وتفعيلهــا كمــا يجب 
وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. 

وأعــرب ســعادته عــن شــكره للجهــود 
االســتثنائية للمديريــة العامــة لتنظيــم 
العامــة  المدنــي والمديريــة  الطيــران 
الجويــة مــن خــال ســرعة  للماحــة 
الطارئــة  المتغيــرات  مــع  االســتجابة 
الدوليــة  اإلجــراءات  أفضــل  وتطبيــق 
وفــق االشــتراطات والقوانيــن والنظــم 
 )ICAO( لإليــكاو  والدوليــة   المحليــة 
ــان  ــة ولضم ــرات المحتمل ــادي التأثي لتف
ســامة الحركــة الجويــة. كمــا ثمــن 
ســعادته الثقــة الكريمــة التــي حظيــت 
بهــا الهيئــة وكوادرهــا الوطنيــة مــن 
حضــرة  بقيــادة  الرشــيدة  الحكومــة 
هيثــم  الســلطان  الجالــة  صاحــب 
ورعــاه-  اهلل  –حفظــه  طــارق  بــن 
المجتمــع.  شــرائح  مختلــف  ومــن 

نحو

أرحب
 18:58   

نحــو آفــاق أرحــب؛ هــو شــعار البرنامــج الــذي 
أطلقــه ســعادة المهنــدس نايــف العبــري 
كرئيًســا  تعيينــه  مــن  واحــد  شــهر  بعــد 
يهــدف  المدنــي،  الطيــران  لهيئــة  جديــًدا 
ــي: ــتراتيجية وه ــداف اس ــى 7 أه ــج إل البرنام

1. خلــق بيئــة عمــل تتســم بالتكامليــة، تضمن 
مشــاركة فاعلــة لكفــاءات الهيئة.

2. رســم خارطــة الطريــق لمســتقبل الهيئــة 
الواعــد بمــا يحقــق رؤيــة عمــان 2040.

ــان 2040  ــة عم ــع رؤي ــة م ــان المواءم 3. ضم
ومتطلبــات االمتثــال للمعاييــر الدوليــة.

4. تعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة.
بالهيئــة  الرئيســية  الوظائــف  تطويــر   .5

المؤسســي. والعمــل 
5. اكتشاف وتقييم القدرات داخل الهيئة.

7. وضــع قائمــة بأولويــات البرامــج والمبادرات 
التحديــات  تحليــل  خــال  مــن  والمشــاريع 

ــة. ــاءة عالي ــا بكف ــرص لتنفيذه والف

وبحســب المعلومــات لــدي فــإن ســعادته 
كل  أعضــاء  تســمية  علــى  بنفســه  حــرص 
فريــق، فالماحــظ مــن أســماء األعضــاء أن 
ســعادته قصــد الترابــط والتاحــم فيمــا بيــن 
رائًعــا  مزيًجــا  الفــرق  فشــكلت  المديريــات 
ــى  ــارات عل ــاءات والمه ــرات و الكف ــن الخب م
إلــى  يضــاف  بالهيئــة،  التنظيمــات  صعيــد 
ــا  ــرق ومهامه ــميات الف ــار مس ــك أن اختي ذل
الفعليــة  االحتياجــات  تقريًبــا  غطــت 

. للتحســين
ــج  ــن البرنام ــث ع ــد الحدي ــر عن ــدر بالذك ويج
البرنامــج  تدشــين  يــوم  أكــد  ســعادته  أن 
موظفــي  مــن  هــم  الفــرق  أعضــاء  أن 
ــة أدرى  ــل مك ــدأ »أه ــق مب ــط وف ــة فق الهيئ

. بشــعابها«
وتفــاؤًلا  اهتماًمــا  ســعادته  أبــدى  قــد  و 
ــته  ــال رئاس ــن خ ــك م ــح ذل ــج ويتض بالبرنام
متابعتــه  و   2040 عمــان  رؤيــة  لفريــق 
االجتماعــات،  و  العمــل  لــورش  المســتمرة 
إضافــة إلــى متابعتــه لمخرجــات الفــرق مــن 

أســبوعًيا. بهــم  االجتمــاع  خــال 

البرنامــج  بدايــة  منــذ  ســعادته  أكــد  وقــد 
لجميــع الفــرق علــى أهميــة التواصــل مــع 
جميــع موظفــي الهيئــة واألخــذ باإلعتبــار 
بصفتهــم  مبادراتهــم  و  بماحظاتهــم 
التحســين  نحــو  اســتراتيجي  شــريك 
ــي  ــى موظف ــال عل ــة الح ــر. وبطبيع والتطوي
الهيئــة أن يتطلعــوا إلــى البرنامــج بتفــاؤل 
لســعادته  ويقدمــوا  عاليــة  معنويــة  وروح 
والفــرق المشــكلة كل الدعــم والتقديــر وأن 
ــات  ــادرات والماحظ ــم بالمب ــوا عليه ال يبخل

العامــة. بمــا يخــدم المصلحــة 

ميــة المقباليـــــة
رئيسة قسم التدريب لألرصاد
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أفضــل وأســوأ جـــوازات السفـــر خــالل عـــام 2021
بحســب مــا جــاء في أحــدث تقريــر صادر عن شــركة 
االستشــارات العالميــة للمواطنــة واإلقامــة »هينلــي 
وشــركاءه«، ومقرهــا العاصمــة البريطانيــة لنــدن.

علــى  تراقــب  التــي  الشــركة  اســتندت  وقــد 
ماءمــة  األكثــر  الســفر  جــوازات  منتظــم  نحــو 
هــذا،  تقريرهــا  فــي   ،2006 عــام  منــذ  للســفر 
عليهــا  حصلــت  التــي  الحصريــة  البيانــات  إلــى 
.)IATA( الدولــي«  الجــوي  النقــل  »إتحــاد  مــن 
المشــّددة  التدابيــر  زيــادة  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
 18 منــذ  والمســتمرة  الســفر  علــى  المفروضــة 
ــا،  شــهًرا، بالتــوازي مــع بــدء جائحــة فيــروس كورون
ُتعتبــر  العالمــي،  التنقــل  فــي  بفجــوة  تســّببت 
األكبــر منــذ بــدء عمــل هــذا المؤشــر قبــل 16 عاًمــا.

فــي  وشــركاءه«  »هينلــي  مؤشــر  يأخــد  وال 
المفروضــة،  المؤقتــة  التدابيــر  االعتبــار 
جانًبــا. الحاليــة  الســفر  إمكانيــة  واضًعــا 

الهند تفتح ذراعيها مجّدًدا الستقبال السّياح بعد 18 شهًرا من اإلقفال

الخميــس،  الهنديــة،  الحكومــة  أعلنــت 
الدخــول  تأشــيرات  منــح  اســتئنافها  عــن 
 18 دام  انقطــاع  بعــد  األجانــب،  للزائريــن 
»كوفيــد-19«. جائحــة  بســبب  شــهًرا، 

األســترالية  الجويــة  الخطــوط  شــركة  حققــت 
رحلــة  بعــد  لهــا،  قياســًيا  رقًمــا  )كانتــاس( 
طيــران مباشــرة مــن بوينــس آيــرس إلــى مدينــة 
بأســتراليا. الشــمالي  اإلقليــم  فــي  دارويــن 

وأعــادت الرحلــة 107 أســترالًيا إلــى الوطن وســّجلت 
ــذه  ــال ه ــن خ ــاس م ــي كانت ــيين ف ــن قياس رقمي
الرحلــة، وهمــا أطــول مســافة مقطوعــة )15,020 
كيلومتــًرا(، وقضــاء أطــول وقــت فــي الجــو لرحلــة 

ــة. ــاعة و25 دقيق ــى 17 س ــا إل ــل مدته ــة تص تجاري
وهــو  باســيريني،  أليكــس  القبطــان،  ويقــول 
الطائــرة،  قــادوا  الذيــن  األربعــة  الطياريــن  أحــد 
إلــى  كانتــاس  صعــدت  »لطالمــا  بيــان:  فــي 
مســتوى التحــدي، ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر 
الرحلــة  وهــذه  طويلــة،  لمســافات  بالســفر 
تخطيــط  فريــق  لقــدرات  ممتــاز  مثــال  هــي 
تفاصيلــه«. بــأدق  واالهتمــام  لدينــا  الرحــات 

ووفــق بيــان صــادر عــن وزارة الشــؤون الداخليــة، 
رحــات  متــن  علــى  الوافديــن  الســياح  بإمــكان 
الهنــد  إلــى  الدخــول  مســتأجرة  خاصــة  جويــة 
الجــاري.  األول/أكتوبــر  تشــرين   15 مــن  بــدًءا 
لرّكابهــا  فسُيســمح  األخــرى  الرحــات  أمــا 
الثاني/نوفمبــر. تشــرين   15 مــن  بــدًءا  بالدخــول 
أّنــه يتوّجــب علــى »كل  أيًضــا،  البيــان  وجــاء فــي 
الســّياح، وشــركات النقــل الدوليــة، وكل الجهــات 
االلتــزام  الهبــوط،  محطــات  فــي  الفاعلــة 
بالبروتوكــوالت والقواعــد المّتصلــة بـ«كوفيــد-19” 
األســرة«. ورعايــة  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة 

المركــز  العــام،  هــذا  مطلــع  الهنــد،  وكانــت 
منهــا  التــي  »كوفيــد-19«  لجائحــة  العالمــي 
انطلــق المتحــّور »دلتــا«، حيــث ُســّجلت آالف الوفيات 

. وأيار/مايــو  نيســان/أبريل  شــهري  خــال  ــا،  يومّيً
هوبكنــز«،  »جونــز  جامعــة  بيانــات  وبحســب 
حالــة   449،856 اليــوم  إلــى  الهنــد  ســّجلت 
اإلشــارة  مــع  إصابــة.  حالــة  و33،894،312  وفــاة، 
الســكان  مــن  اإلجماليــة  النســبة  أّن  إلــى 
.%18،63 بلغــت  كامــًلا  اللقــاح  تلقــوا  الذيــن 

األمــراض  علــى  الســيطرة  مراكــز  وضعــت  وقــد 
لمواطنيهــا  نصائــح  األمريكيــة،  منهــا  والوقايــة 
الراغبيــن بزيــارة الهنــد بشــأن الواقــع الوبائــي هنــاك، 
مصّنفــًة »مســتوى التفشــي بالدرجــة الثانيــة، وبــأّن 
المخاطــر معتدلــة«. وقالــت إنــه يتوّجــب علــى مــن 
ــاح  ــى اللق ــون تلق ــد أن يك ــى الهن ــفر إل ــب بالس يرغ
ــن  ــر المحّصني ــا غي ــل. أّم ــا« بالكام ــاد لـ«كورون المض
الضروريــة. غيــر  الرحــات  تجّنــب  فعليهــم 

نحو

أرحب

خطوط طيران كانتاس األسترالية تسجل رقًما قياسًيا بأطول رحلة تجارية مدتها 17 ساعة

أفضــل 10 جـــوازات
1- اليــابـان وسنغافـــورة )192 وجهـــة سفـــر(

2- ألمانيــــا وجنـــــوب أفريقيـــا )190(

3- فنلندا، إيطاليا لوكسمبورغ، وإسبانيا)189(
 

4- النمسا والدنمارك )188(

5-فرنسا وأيرلنداوهولندا والبرتغال والسويد)187(

6- بلجيكـــا ونيوزيالنـــدا وسويســرا )186(

واليــونـــــان، ومـالطــــــا،  التشـــــيك،  7- جمهوريـــــة 
والنـــرويــــــج، والمملكـــــة المتحــــدة، والـــواليــــــات 

)185( األمريكيــة  المتحــــدة 

8- أستراليـــا وكنــــدا )184(

9- هنغاريــــا )183(

10- ليتوانيـــا وبولنــدا وسلوفاكيــا )182(

109- شمال كوريا )39 وجهة سفر(

110- نيبال واألراضي الفلسطينية )37(

111- الصومال )34(

112- اليمن )33(

113- باكستان )31(

114- سوريا )29(

115- العراق )28(

116- أفغانستان )26(

أسوا جـــوازات العالم 

يجــري العمــل حالًيــا، علــى تحديــث تجربــة الطيــران مــن خــالل اســتبدال األســطول القديــم بجيــل جديــد مــن مقصــورات األجنحــة الخاصــة 
ــة، وأكثــر خصوصيــة بســبب تزويدهــا  ــز هــذه المقاعــد بأنهــا أكثــر اتســاًعا مــن درجــة رجــال األعمــال العادي لدرجــة رجــال األعمــال. وتتمّي
ببــاب يســمح للمســافر التمتــع بمســاحته الخاصــة، مــن دون مبالغــة فــي الرفاهيــة الكبيــرة التــي يختبرهــا رواد الدرجــة األولــى. وســتتمّدد 
المقاعــد المريحــة جــًدا حتــى ُتصبــح أشــبه بســرير، مــع تحســين فــي مســتوى الخدمــة، ال ســيما مــن خــالل بــاب الخصوصيــة الــذي ُيفتــح 

وُيغلــق، بهــدف أن يشــعر المســافر بأنــه داخــل جناحــه الخــاص الصغيــر.

كيف سُتصبح أجنحة رجال األعمال على متن الطائرات مستقبل الطيران الفاخر؟


