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ُ
ال��رئ�ي��س السيسي :األي ��ام ال�ق��ادم��ة ستشهد خ�ط��وات ت�ف��رح املصريني
�أكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي �أن
الأيام القادمة �ست�شهد خطوات ُتفرح ال�شعب
امل����صري ،الفتا �إىل �أن��ه �سيفتتح العديد من
الإجنازات الكبرية وامل�شاريع بعد عيد الفطر.
وقال« :عندي �أمل كبري خالل ال�سنتني اللى
جايني هت�شوفوا م�رص يف منطقة �أخرى بف�ضل
اهلل».
و�شهد الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،منذ
�أيام حفل �إفطار الأ�رسة امل�رصية.
و�ألقى الرئي�س كلمة بهذه املنا�سبة قدم
خاللها التهنئة والتحية من خالل احلا�رضين
�إىل ال�شعب مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي.
و�أك��د الرئي�س حر�صه على تنظيم �إفطار
الأ�رسة امل�رصية يف �شهر رم�ضان من كل عام،
للحفاظ على مفهوم «الأ���س�رة امل�رصية»
ال��ذي يحمل العديد من املعاين النبيلة التي
ن�ستلهم منها مكارم الأخالق ،و�أ�صالة العادات
والتقاليد امل�رصية.
وتطرق �إىل عدد من املو�ضوعات ،البداية
من م�سل�سالت رم�ضان �إذ قال« :ماحد�ش يزج
با�سمي يف �أي حاجة ،مل �أتدخل يف حجب �أي
م�سل�سل ،م�ضيفا �أنه �سمع كالما �أن الرئي�س
ال�سي�سي ق��ال «امل�سل�سل ده ما يتعمل�ش»،
متابعا« :مفي�ش حاجة ا�سمها جهات عليا».
و�أك��د ال�سي�سي �أن م�رص دول��ة م�ؤ�س�سات
وللهيئات كافة ال�صالحيات ،وال نتدخل يف منع
م�سل�سل �أو مرور �آخر� ،إال ب�شكل وا�ضح.
و�أ�ضاف الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي �أنه
خالل الفرتة املقبلة �سيجد ال�شعب امل�رصي
من الأمور التي تفرحه ،م�ضيفا« :خالل الفرتة
املقبلة �ستجدون من الأمور اللى هتفرحكم..

الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي م�ستقبال م .م�صطفى مدبويل

مار�ضنا�ش نفتتح م�رشوعات يف رم�ضان
عل�شان ال�صيام هت�شوفوا بعد العيد حجم
الإجنازات التى �سيتم افتتاحها».
تابع« :عندي �أمل كبري خالل ال�سنتني اللى
جايني هت�شوفوا م�رص فى منطقة �أخرى بف�ضل
اهلل».
كما وجه ال�شكر للجي�ش وال�رشطة والق�ضاء

على دورهم يف االنتخابات ،كما وجه الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي ،ال�شكر لل�شعب امل�رصى
بجميع �أطيافه لتحملهم �إج��راءات الإ�صالح
االقت�صادي ال�صعبة ،م�شريا �إىل �أن هذا ال�شكر
م�ستحق لكل امل�رصيني.
و�أ�ضاف� ،أن��ه �سيلتقى �أ��سر ال�شهداء مرة
ثانية �أول �أيام عيد الفطر املبارك ،و�سيحتفل

معهم ،موجها الدعوة لكل من يريد م�شاركة
�أ�رس ال�شهداء االحتفال فى هذا اليوم.
وقال ال�سي�سي« :م�ش هنقدر نعو�ض مكان
ال�شهيد� ،سواء ك��ان ابنا �أو �أب��ا ..لكن �إحنا
بنحاول نقول لهم �إننا هنكون معاكم».
م��ن ج��ان��ب اخ��ر كلف الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي  ،وزير الإ�سكان يف حكومة

ينطلق حت��ت ش �ع��ار ُ
«ع �م��ان األم ��ن وال ��رخ ��اء» م��ن  10ي��ول�ي��و إل��ى  25أغسطس

ت�سيري الأع��م��ال احلالية الدكتور م�صطفى
مدبويل (� 52سنة) بت�شكيل احلكومة اجلديدة.
وكان رئي�س الوزراء �رشيف �إ�سماعيل قدم
ا�ستقالة احلكومة �إىل الرئي�س ال�سي�سي ،بعد
�أداء الأخ�ير اليمني الد�ستورية لتويل فرتة
رئا�سية جديدة .وكلفه رئي�س اجلمهورية
بت�رصيف الأعمال و�ضمان ا�ستمرار احلكومة
يف �أداء مهماتها و�أعمالها �إىل حني ت�شكيل
�أخرى جديدة .و�أفادت الرئا�سة امل�رصية يف
بيان ب��أن ال�سي�سي ا�ستقبل مدبويل وكلفه
بت�شكيل احلكومة.
وتوىل مدبويل من�صب القائم ب�أعمال رئي�س
الوزراء لأ�سابيع عدة� ،أثناء خ�ضوع �إ�سماعيل
للعالج يف �أملانيا العام احلايل ،و ُي�رشف مدبويل
ب�صفته وزي��را للإ�سكان على �أهم امل�شاريع
القومية التي د�شنها ال�سي�سي ،و�أب��رزه��ا
العا�صمة الإداري����ة اجل��دي��دة ،ومدينتي
العلمني واجلاللة ،ف�ضال عن ا�ضطالع وزارته
مبلف الق�ضاء على الع�شوائيات يف القاهرة.
ومن املقرر �أن يبا�رش مدبويل م�شاوراته حول
الت�شكيلة الوزارية اجلديدة.
وي�شري تكليف مدبويل برئا�سة الوزارة �إىل
ا�ستمرار احلكومة يف برناجمها االقت�صادي
القائم على تقلي�ص الدعم و�إجراء �إ�صالحات
هيكلية يف االقت�صاد القومي ،ك��ون مدبويل
واح���دا م��ن ال���وزراء املهمني �ضمن حكومة
�إ�سماعيل التي قادت تنفيذ هذا الربنامج.
وي��أت��ي تعيني حكومة جديدة يف م�رص،
و�سط ترقب قرارات اقت�صادية جديدة يتوقع
�أن تعلن خالل ال�شهر اجلاري قبل بدء العمل
باملوازنة اجلديدة للدولة يف (يوليو) املقبل

تق�ضي بتقلي�ص دع��م الطاقة ،ما �سريفع
�أ�سعار الوقود والكهرباء.
ول��د رئي�س ال���وزراء ا ُملكلف ع��ام ،1966
وقبل توليه حقيبة الإ�سكان عام � 2014إبان
رئا�سة املهند�س �إبراهيم حملب احلكومة،
عمل مديرا �إقليميا للدول العربية يف برنامج
الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية ،لنحو
ع��ام�ين .و�شغل منا�صب قيادية يف وزارة
الإ�سكان قبل التحاقه بربنامج الأمم املتحدة،
كما تدرج يف املنا�صب داخل الهيئة العامة
للتخطيط العمراين ،حتى توىل رئا�سة جمل�س
�إدارتها.
يف �سياق �آخ��ر� ،أ���ش��اد ال�سي�سي بنتائج
اج��ت��م��اع��ات جمل�س الأع���م���ال التن�سيقي
ال�سعودي ـ الإماراتي.
وقال الرئي�س امل�رصي ،يف تغريدات على
ح�سابه يف موقع «تويرت»« :تابعت باهتمام
بالغ ما �أ�سفرت عنه نتائج اجتماعات جمل�س
الأع��م��ال التن�سيقي ال�سعودي ـ الإم��ارات��ي
بح�ضور الأم�ير حممد بن �سلمان وال�شيخ
حممد بن زايد ،وما متثله من تعزيز لآليات
العمل العربي امل�شرتك».
و�أ�ضاف�« :إنني �إذ �أ�ؤكد دعم م�رص الكامل
لكل اجلهود املبذولة على �صعيد تدعيم
ال��رواب��ط امل�شرتكة بني الأ�شقاء يف اململكة
العربية ال�سعودية والإم����ارات العربية
املتحدة ،ف�إنني �أُثمن هذه اخلطوة متمنيا
التوفيق ملا فيه رخ��اء وا�ستقرار �شعوبنا
جميعا ،و�أ�ؤك��د �أن النتائج املتحققة تمُ ثل
منوذجا يحتذى به يف تعزيز العمل العربي
امل�شرتك يف �شتى املجاالت».
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ترقب ملهرجان �صاللة
قال طالل بن غايل بن �أحمد امل�سهلي مدير دائرة مهرجان
�صالل��ة ال�سياحي :ان فعالي��ات املو�سم لأن�شط��ة املهرجان
�سوف تبد�أ من  10يوليو �إىل � 25أغ�سط�س .2018
و�أ�ض��اف� :أن اال�ستع��دادات ت�س�ير ب�شكل جي��د و�سوف
بتم الك�ش��ف عن فعاليات و�أن�شطة املهرج��ان قريبا من قبل
رئي�س اللجنة املنظمة ،م�شريا �إىل ان هناك العديد من الأفكار
الت��ي �ستكون يف هذا الع��ام تقوم اللجنة املنظم��ة بدرا�ستها
من �أحل ا�ستقطاب ال�سياح خالل فرتة املو�سم ال�سياحي.
وق��ال امل�سهلي :ت�ش��ارك يف فعاليات و�أن�شط��ة املهرجان
اكرث من  40دولة تقدم فنونه��ا التقليدية واحلرفية بحانب
وج��ود منا�شط ريا�ضي��ة بع�ضها بالتع��اون مع االحتادات
الريا�ضي��ة و ُاخ��رى من قبل اللجن��ة املنظمة ،واك��د على ان
فعاليات املهرج��ان ا�ستقطبت ح��وايل  4مالي�ين زائر العام
املا�ضي خالل �شهرين.
ولدين��ا اي�ضا م�سابق��ة الوالي��ات التي ت�ش��ارك فيها 15
والية كل عام من واليات ال�سلطنة وكل عام توجد م�شاركات
جديدة وال يتم تكرار الواليات كل عام.
وا�ش��ار �إىل ان اللجنة املنظم��ة تقوم با�ستخ��دام �شبكات
التوا�ص��ل االجتماع��ي للرتويج للمهرجان مل��ا لها من �سعة
انت�ش��ار يف ع��امل الي��وم و�رسع��ة الو�ص��ول �إىل املتابع�ين
وال�سياح من داخل ال�سلطنة وخارجها.
م�ؤك��دا ان املهرج��ان ينظم كل ع��ام ح��وايل  500فعالية
�سنويا وه��ي تختلف ب�ين ريا�ضية و�أدبية وفني��ة وثقافية
وتقليدية .منوها �إىل ان اغلب الزوار «70يف املائة »يف�ضلون
الفعاليات الرتاثية .حي��ث لدينا قرية تراثية جت�سد الفنون
التقليدي��ة الرب��ع بيئات وه��ي البحري��ة واملدني��ة والريف
والبادية .كما يت��م تقدمي بع���ض االكالت العمانية يف البيت
الرتاثي.
و�أ�ض��اف ط�لال امل�سهل��ي :تت��وزع فعالي��ات املهرج��ان
على عدة مواق��ع منها خميم �أ�صدقاء البلدي��ة يف �سهل �أتني،
وف والي��ة طاقة ووالي��ة مرباط توج��د عدد م��ن الفعاليات
يِ
لل��زوار وكذلك القري��ة ال�شاملة «اتينا الن��د» يقدمها القطاع

اخلا���ص ولكن اللجنة املنظم��ة تدعمها وهن��اك فعاليات يف
وف املجمعات
وف �شاطىء الدهاريز يِ
مركز البلدية الرتفيهي يِ
الريا�ضية وهن��اك درا�س��ة لتنظيم بطولة عاملي��ة ريا�ضية
مب�شاركة �أندية دولية �سواء كبطولة رباعية �أو خما�سية وال
يزال املو�ضوع قيد النقا�ش مع الأندية املر�شحة للم�شاركة.
ج��اء �إع�لان ال�سي��د حمم��د ب��ن �سلط��ان البو�سعي��دي
وزي��ر الدولة وحمافظ ظف��ار يف �سلطنة عُ م��ان� ،أن مهرجان
�صالل��ة ال�سياح��ي لهذا الع��ام �سوف يحمل عن��وان «عُ مان
الأم��ن والرخ��اء» لي���س فق��ط لي�ؤكد م��ا تنعم ب��ه ال�سلطنة
م��ن نع��م الأم��ن والرخ��اء .وامن��ا ليط��رح واحده م��ن اهم
الدرو���س امل�ستفادة م��ن ال�شخ�صية العُ ماني��ة وهي القدرة
على التعاط��ي مع التحدي��ات والتغلب عليه��ا خا�صة وان
حمافظ��ه ظف��ار كان��ت املحافظ��ة الت��ي ت��ضررت كثري من
اع�صار مكونو االخري.
وا�ستطاع��ت ظف��ار التغلب على م��ا واجهته م��ن ا�رضار
نتيجه االع�ص��ار االخري الذي تعر�ضت له واف�ضت حتركات
امل�سئول�ين العماني�ين واملواطنني و ت�ضاف��ر جميع اجلهود
والتع��اون امل�شرتك ب�ين خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات والقطاعات
واجله��ات املعني��ة �إىل تاكي��د ال�شي��خ �س��امل ب��ن عوفي��ت
ال�شنفري رئي�س بلدية ظفار ا�ستكم��ال جميع اال�ستعدادات
النطالقة فعالي��ات مهرجان �صاللة ال�سياحي  2018والذي
�سي�ستمر  60يوما بانطالقة فعالياته يف يونيو اجلاري.
و�أعل��ن الط�يران العُ م��اين �أن��ه مع بداي��ة �شه��ر (يوليو)
�سوف ت�ص��ل رحالته من مط��ار م�سقط �إىل مط��ار �صاللة �إىل
 14رحلة يوميا.
�صالله هي عرو���س ال�سياحة العُ مانية؛ تقع على �ساحل
�سلطنة عُ مان اجلنوبي المتالكها عدد من املعامل التاريخية
بالإ�ضاف��ة �إىل طبيعته��ا ال�ساح��رة لوج��ود بع���ض املعامل
�أبرزها �شاطئ املغ�سيل ووادي درب��ات ،كما انها تعد املركز
التج��اري والإداري ملحافظ��ة ظف��ار ب�سلطنة عُ م��ان ،وتعد
العا�صمة الثانية والعا�صم��ة ال�سياحية والتجارية لعُ مان
كم��ا �أنها ثال��ث �أكرب مدين��ة من حيث ع��دد ال�س��كان البالغ

عدده��م � 172.57ألف ن�سمة ح�سب تع��داد  ،2010وت�شتهر
مدينة �صاللة باللبان والبخ��ور بالإ�ضافة �إىل انت�شار �شجر
النارجي��ل اال�ستوائي الذي ميتلك ثم��رة �شبيهه بثمرة جوز
الهن��د �إىل جانب ك�ثرة الفاف��اي وامل��وز بها ،وتتك��زن من 3
بيئ��ات بدوية جبلية وبحري��ة ،ويتح��دث �سكانها  3لغات
هي؛ املهرية واجلبالية والعربية.
تتمي��ز �صالل��ة بكونه��ا وجه��ة منا�سب��ة للخ��روج
واال�ستمت��اع يف الأعي��اد وخا�ص��ة �أنه��ا منخف�ض��ة التكلف��ة
ومتتلك تنوع باملنتجع��ات والفنادق الت��ي تنا�سب العديد
من الأفراد وميزانياتهم ،مما �أهلها لت�صبح قبلة للم�سافرين
وال�سائح�ين بجمي��ع دول الع��امل وخا�ص��ة �أنه��ا تتمي��ز
بانت�ش��ار الل��ون الأخ�رض يف ربوعه��ا حتى مت �إط�لاق عليها
حملي��ا لقب “خريف �صالل��ة” .و يعترب مو�س��م ال�صيف هو
الأف�ض��ل لزي��ارة �صالل��ة خا�ص��ة �أنه��ا ت�شهد هب��وب رياح
املان�سون «الرياح املو�سمية» املحمل��ة بالأمطار من املحيط
الهن��دي واله��ادىء والت��ي ت�ؤدي العت��دال اجل��و وت�ساقط
الأمطار وتلون الطبيعة بالأخ�رض.
وي�ض��م املهرج��ان  7م�س��ارح ه��ي؛ امل��سرح الرئي�س��ي
وامل�رسح الدائري وم��سرح الطفل وم�رسح البحرية وم�رسح
ال�بروج وه��و الأك�بر بال��شرق الأو�س��ط ومت افتتاح��ه عام
2006م بالإ�ضاف��ة �إىل م��سرح القرية الرتاثي��ة ،كما ي�ضم
منطق��ة للألع��اب الهوائي��ة والكهربائي��ة وقري��ة خا�ص��ة
بالت�س��وق العائل��ي ومعار���ض ومطاع��م وقري��ة تراثي��ة،
وجتد باملهرج��ان عرو�ض للف��ن العماين والفن��ون الرتاثية
ورق�ص��ات �شعبي��ة حملي��ة� ،إىل جان��ب عرو���ض ريا�ضي��ة
وحفالت غنائية.
وت�ستح��وذ �صالل��ة عل��ى ع��دد م��ن الأماك��ن الأجم��ل و
الأبرز يف �سلطن��ة عُ مان؛ و يعد �شاط��ئ املغ�سيل الأجمل بني
�شواط��ئ �سلطن��ة عُ مان نظ��را ملياه��ه ال�صافي��ة الفريوزية
ورمال��ه البي�ضاء اجلميل��ة املمتدة وتظلله��ا �أ�شجار النجيل
الرائعة� ،إىل جانب هدوء ال�شاطئ لينا�سب الأجواء العائلية
ال�ستن�شاق الهواء والتنزه.

عربت �أج��واء ال�سلطنة العام املا�ضي قرابة � 548ألف طائرة بواقع
 1600طائ��رة يوميا م�سجل��ة بذلك زيادة  5باملائ��ة عن عام 2016
وبن�سبة  30باملائة عن عام .2013
وك�شف التقرير ال�سنوي للهيئ��ة العامة للطريان املدين منو�إيرادات
عقد االمتي��از املمنوح لل�رشكة العماني��ة لإدارة املطارات بن�سبة 25%
وذلك نتيجة الرتفاع �إيرادات ال�رشك��ة الناجتة عن زيادة احلركة عرب
مط��اري م�سقط و�صاللة .كم��ا زادت �إيرادات املط��ارات الأخرى والتي
ين��درج حتتها ر�س��وم الرتاخي�ص ور�س��وم �سالمة و�أم��ن الطريان مبا
ن�سبت��ه � 95%إث��ر زي��ادة ع��دد الت�صاري��ح املمنوحة لل��شركات ذات
ال�صل��ة من قبل الهيئ��ة العامة للطريان امل��دين بالإ�ضاف��ة �إىل انعكا�س
ارتفاع عدد امل�سافرين الدوليني عرب مطارات ال�سلطنة.
وارتفع��ت �إيرادات خدم��ات الأر�ص��اد اجلوية بن�سب��ة  36%نظرا
لنموع��دد الرح�لات امل�ستفي��دة م��ن خدم��ات الأر�ص��اد بالإ�ضافة �إىل
م�ساهم��ة الر�سوم املعدل��ة واملحدثة والت��ي �أثرت ب�ش��كل جزئي على
جميع �إيرادات الهيئ��ة .فيما انخف�ض �إجمايل امل�رصوفات بن�سبة 12%
مقارنة مب�رصوفات . 2016
 % 17منواحلركة
و�سجلت حركة امل�سافرين مبط��ار م�سقط الدويل منوا بن�سبة 17%
خالل العام املا�ض��ي مقارنة بعام  .2016حيث بلغ العدد �أكرث من 14
مليونا مقارنة ب��ـ  12مليونا و� 32ألفا يف ع��ام  .2016وارتفعت ن�سبة
ال�شحن اجل��وي باملطار بن�سب��ة  24%يف الفرتة ذاته��ا ،حيث �سجلت
يف ع��ام  2017حوايل � 198ألف��ا و 335طنا مقاب��ل � 159ألفا و 554طنا
يف الع��ام ال�سابق ل��ه .كما منت حرك��ة الطائ��رات القادم��ة واملغادرة
بن�سب��ة  9%يف العام املا�ض��ي مقارنة بالع��ام الذي �سبق��ه .و�سجلت
عدد الطائرات القادمة واملغ��ادرة � 120ألفا و 559طائرة يف عام 2017
مقابل � 110آالف و 379طائرة يف عام .2016
وك�ش��ف التقرير ال�سنوي ال�صادر من الهيئ��ة العامة للطريان املدين
�أن مط��ار �صالل��ة حقق من��وا يف احلرك��ة بن�سب��ة  99%خ�لال الفرتة
“ 2013ـ  ، ”2017حيث بلغ عددهم مليونا و� 485ألفا و 635م�سافرا
يف عام  ،2017مقابل � 746ألفا و 994م�سافرا يف  .2013فيما انخف�ضت
حرك��ة ال�شحن يف املط��ار بن�سب��ة  ، 1%حي��ث �سجلت الع��ام املا�ضي
 1327طنا مقابل  1346طنا يف عام .2016
و�شهد مطار �صحار من��وا يف حركة الطائرات بواقع  987طائرة من
يوليو 2017حتى نهاية الع��ام املا�ضي .كما �سجلت حركة امل�سافرين
عرب املطار منوا من يونيو 2017حتى نهاية العام ،والذي بلغ عددهم
� 114ألفا و 504م�سافرين يف دي�سمرب .2017
و�سجل مطار الدق��م ارتفاعا  41باملائة يف حرك��ة امل�سافرين ،حيث
بلغت �أعدادهم � 34ألف��ا و 347م�سافرا يف العام املا�ض��ي مقارنة بـ 24
�ألفا و 429م�سافرا يف عام .2016

منوالإيرادات
و�أو�ضح التقرير ال�سن��وي �أن �إجمايل الطائ��رات امل�شغلة بلغت 85
طائ��رة خالل العام املا�ضي بالإ�ضاف��ة �إىل  8طائرات جتارية م�سجلة،
فيم��ا و�صل ع��دد �شهادة ع�ض��و طاقم �ص��ادرة يف الع��ام املا�ضي 755
�شهادة.
وبلغ عدد ال�ش��كاوي التي تعامل معها النق��ل اجلوي � 149شكوى
يف  .. 2017كم��ا �أن عدد معامالت نقل املواد اخلطرة بلغ  872معاملة،
فيما بل��غ ع��دد الت�صاريح ال�ص��ادرة لدخ��ول املطار ح��وايل �ألف و58
ت�رصيحا العام املا�ضي.
وبلغ �إجمايل رخ�ص الطيارين ومهند�سي ال�صيانة وطاقم ال�ضيافة
واملراقب�ين اجلوي�ين  1551رخ�ص��ة يف ع��ام  ،2017فيم��ا بل��غ ع��دد
مهند�سي �صيانة الطائرات الذين �أ�صدرت لهم رخ�ص  1787مهند�سا،
كما و�صل عدد الطيارين واملهند�سني الذين مت اختبارهم  1922طيارا
ومهند�سا العام املا�ضي.
وب�ّي� التقري��ر �أن ع��دد رادارات املالح��ة اجلوي��ة  7رادارات و12
نّ
حمط��ة ات�صاالت جوية يف ع��ام  ،2017وو�صلت ن�سب��ة تغطية �شبكة
االت�صاالت الأر�ضية مب�سارات بديلة  ،99.98%وبلغت ن�سبة تغطية
ت��رددات الط��وارئ يف املج��ال اجل��وي  ،85%و 98%ن�سب��ة تغطي��ة
ال��رادارات للمج��ال اجل��وي العم��اين ،و 99.9%ن�سبة توف��ر خدمات
االت�صاالت اجلوية ،حتى نهاية دي�سمرب املا�ضي.
الإجنازات
و�شه��دت الف�ترة املا�ضي��ة �إع��ادة هيكل��ة املج��ال اجل��وي العماين
وتد�شني القطاع اجل��وي ال�ساد�س ،واالنتهاء من م�رشوع نقل وتركيب
مرك��ز الط��وارئ للمالح��ة اجلوي��ة اجلديد ،و�إجن��از م��شروع تطوير
االت�ص��االت املالحي��ة وتو�سي��ع نط��اق ات�ص��االت الط��وارئ ،وتنفيذ
جزء من م��شروع تفعيل �إجراءات الإق�لاع والهب��وط بوا�سطة الأقمار
اال�صطناعية ،بالإ�ضاف��ة �إىل االنتهاء من توريد وتركيب رادار االقرتاب
مبطار �صاللة.
وت�ضمنت الإجنازات �إعداد م�سودة اال�سرتاتيجية الوطنية للطريان
املدين واالنتهاء من درا�سة م�رشوع ف�صل املالحة والأر�صاد اجلوية عن
الهيئة ،وجن��اح ا�ست�ضافة ال�سلطنة لأعمال االجتم��اع الرابع لر�ؤ�ساء
هيئات ومديري عموم الط�يران املدين بال�رشق الأو�سط ،وفتح الأجواء
للرح�لات الدولية مبطار �صح��ار ،واالنتهاء من �إع��داد م�سودة قانون
الط�يران املدين ومناق�شته مع اجلهات ذات العالقة ،كما مت االنتهاء من
املرحل��ة الأوىل والبدء يف املرحل��ة الثانية مل�رشوع التح��ول االلكرتوين،
و�إ�صدار املوافقة املبدئية للمجموعة العمانية للطريان لإن�شاء مناطق
ح��رة يف مط��ارات :م�سق��ط ال��دويل و�صاللة و�صح��ار مب��ا يتوافق مع
قانون الطريان املدين العماين ،بالإ�ضافة �إىل تلقي خطاب تقدير و�إ�شادة
من منظمة الطريان املدين الدولية يف �إدارة خطط الطوارئ للطريان

