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تشــارك ســلطنة عمــان دول العالــم االحتفــال باليــوم 
يصــادف  والــذي  األوزون  طبقــة  لحمايــة  العالمــي 
يــوم 16 ســبتمبر مــن كل عــام، ويأتــي االحتفــال هــذا 
ــاة  ــة الحي ــي لحماي ــاون عالم ــعار »تع ــت ش ــام تح الع
علــى األرض« وذكــرى مــرور 35 عاًمــا علــى بروتوكــول 
مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون. 
الشــعار  هــذا  تحــت  العــام  هــذا  االحتفــال  ويأتــي 
داللــة علــى أهميــة توّحــد جهــود العالــم نحــو هــذه 
ــى  ــر عل ــوس الخط ــدق ناق ــت ت ــي أصبح ــة الت القضي
جميــع دول العالــم، وتنبــه بأهمّيــة وضــع الحلــول 
العمليــة للحــد مــن آثــار اســتنزاف طبقــة األوزون علــى 
صحــة اإلنســان والبيئــة مــن حولــه، حيــث أثبتــت بعض 
أّن  للشــك  مجــاًلا  يــدع  ال  وبمــا  العلميــة  الحقائــق 
بعــض المــواد الكيميائيــة المصنعــة والتي تســتخدم 
بشــكل واســع فــي كثيــر مــن التطبيقــات الصناعيــة 
استراتوســفيري  األوزون  طبقــة  تدميــر  إلــى  تــؤدي 
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــن األش ــي األرض م ــي تحم الت
ــذه  ــد ه ــؤدي تزاي ــث ي ــمس، حي ــن الش ــة م –  القادم
األشــعة إلــى إلحــاق الضــرر بكافــة أشــكال الحيــاة 
ويتفــكك  األوزون  ويتشــكل  األرض،  كوكــب  علــى 
ثــّم يعــاد تشــكيله مــرة أخــرى وبصــورة مســتمرة 
ــاع  ــى ارتف ــع عل ــي تق ــفير الت ــة الستراتوس ــي طبق ف
يتــراوح بيــن 15-55 كلــم مــن ســطح األرض ، ولذلــك 
الستراتوســفير  طبقــة  مــن  المنطقــة  هــذه  فــإّن 
األوزون  بغــاز  األغنــى  المنطقــة  هــي  تعــد 
 . األوزون«  »طبقــة  اســم  اصطالًحــا  عليهــا  ويطلــق 
ــا  ــول عضويته ــد قب ــان بع ــلطنة عم ــت س ــد صنف وق
مــن  الخامســة  المــادة  دول  مــن  أّنهــا  علــى 
البروتوكــول، وهــي الــدول التــي يبلــغ فيهــا متوســط 
االســتهالك الســنوي للفــرد مــن المــواد المســتنفدة 
وقــد  جــرام.  كيلــو   0.3 مــن  أقــل  األوزون  لطبقــة 
تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  بعــد  عمــان  ســلطنة  قامــت 
اإلجــراءات  مــن  العديــد  باتخــاذ  القطــري  البرنامــج 
ــة األوزون  ــة طبق ــة حماي ــدار الئح ــا إص ــة منه الهادف
اســتيراد  تنظيــم  إجــراءات  أهــم  علــى  وتشــتمل 
وتــداول المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون وبدائلهــا 
ــا  ــا وفًق ــراءات تخفيضه ــك إج ــلطنة، وكذل ــي الس ف
إلــى  إضافــة  مونتريــال،  بروتوكــول  لمتطلبــات 
ــتيراد  ــف اس ــا ووق ــآت إلنتاجه ــة منش ــام أي ــع قي من
األجهــزة المعتمــدة عليهــا لالســتخدامات الضروريــة.
االمتثــال  متطلبــات  تحقيــق  ضمــان  أجــل  ومــن 
ــان  ــلطنة عم ــت س ــد قام ــال فق ــول مونتري ببروتوك
رقابيــة  وإجــراءات  وبرامــج  سياســات  عــدة  بتنفيــذ 
مــن  تمكنــت  اآلن،  وحتــى  2001م  عــام  منــذ 
بخفــض  االمتثــال  متطلبــات  تحقيــق  مــن  خاللهــا 
المســتنفدة  المــواد  أهــم  اســتخدام  ووقــف 
لطبقــة األوزون فــي ســلطنة عمــان، حيــث وصلــت 
بدايــة  مــع  الصفــر  إلــى  المســتهلكة  الكميــة 
الهالونــات  مــواد  إلــى  بالنســبة   2010 عــام 
لمــادة  بالنســبة  وكذلــك  والكلوروفلوروكاربونــات، 
.2015 عــام  بدايــة  مــن  بــدًءا  الميثيــل  بروميــد 
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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-

اليــوم العالمــي للحفـــاظ  علـــى طبقـــة األوزون

»تحـــت شعـــار األوزون مـــدى الحيـــاة: 35 عاًما من حمايــــة طبقـــة األوزون.. 

غًدا نحيــــى اليــــوم الـــدولي لحفـــظ طبقــة األوزون«

مًعا لحماية كوكب األرض ســبتمبر   16 فــي  العالــم  يحتفــل 

العالمــي  باليــوم  عــام  كل  فــي  

للحفــاظ علــى طبقــة األوزون، وتعــد 

مــن  هــش  درع  هــي  األوزون  طبقــة 

ــار  ــزء الض ــن الج ــي األرض م ــاز يحم الغ

ألشــعة الشــمس، ممــا يســاعد فــي 

الحفــاظ علــى حيــاة كوكــب األرض. 

ويعــد هــذا اليــوم هــو اليــوم الــذي 

دولــة   190 مــن  أكثــر  فــي  وقعــت 

1987م  مونتريــال  بروتوكــول  علــى 

الــذي يحــدد اإلجــراءات ويجــب اتباعهــا 

ــي  ــي واإلقليم ــتوى العالم ــى المس عل

مــن  تدريجًيــا  للتخلــص  والمحلــي 

ــة األوزون.  ــتنزف طبق ــي تس ــواد الت الم

كمــا أن الباحثيــن والعلمــاء الحظــوا 

القــرن  ســبعينيات  منتصــف  فــي 

الماضــي تــآكاًل واســتنفاًدا فــي طبقــة 

األوزون يظهــر فــوق القــارة القطبيــة 

الجنوبيــة نتيجــة لألنشــطة البشــرية 

ــي  ــبب الرئيس ــود الس ــة ويع والصناعي

فــي ذلــك إلــى اســتهالك الهالونــات 

ــي  ــون ، وف ــات الكلورفلوروكرب ومركب

عــام 1994م أقــرت الجمعيــة العامة 

لألمــم المتحــــــدة فـــــــي االحتفـــــال 

طبقــة  لحمايــة  العالمــي  باليــوم 

األوزون ، تخليــًدا لذكــرى توقيــع دول 

مونتريــال  بروتوكــول  علــى  العالــم 

لطبقــة  المســتنفدة  المــواد  بشــأن 

األوزون، حيــث يحــدد هــذا البروتوكــول 

اإلجــراءات واإلســتراتيجيات والخطــط 

المســتوى  علــى  اتباعهــا  الواجــب 

والمحلــي  واإلقليمــي  العالمــي 

المــواد  مــن  تدريجًيــا  للتخلــص 

المســتنفدة لطبقــة األوزون . وأشــارت 

ــى  ــون عل ــن تك ــاة ل ــة أن الحي المنظم

ــمس،  ــوء الش ــدون ض ــة ب األرض ممكن

لكــن الطاقــة المنبعثــة مــن الشــمس 

لتزدهــر  الــالزم  مــن  أكثــر  ســتكون 

الحيــاة علــى األرض لــوال طبقــة األوزون. 

بروتـــوكــول مــــونتـــريــــال

إن الهــــــدف الرئيســــــي لبروتوكـــــول 

مونتريــال هــو حمايــة طبقــة األوزون 

مــن خــالل اتخــاذ تدابيــر لمراقبــة اإلنتاج 

العالمــي  واســتهالك اإلجمالــي للمواد 

المســتنفدة لــألوزون، مــع اإلبقــاء علــى 

الهــدف النهائــي المتمثــل فــي القضاء 

ــر  علــى هــذه المــواد  عــن طريــق تطوي

والتكنولوجيــة  العلميــة  المعــارف 

بروتوكــول  يتمحــور  البديلة  .  كمــا 

مجموعــات  عــدة  حــول  مونتريــال 

لــألوزون،  المــواد  المســتنفدة  مــن 

لمجموعــات  تصنيفهــا  تــم  والتــي 

مــن المــواد الكيميائيــة وفقــا للعائلــة 

فــي  تحتهــا  المدرجــة  الكيميائيــة 

مونتريــال   بروتوكــول  نــص   مرفقــات 

يقــارب  مــا  علــى  الســيطرة  يتطلــب 

مــن مائــة مــن المــواد الكيميائيــة فــي 

ــكل  ــدة  ل ــدد المعاه ــات. وتح ــدة فئ ع
مجموعــة مــن هــذه المــواد جــدواًل 

زمنًيــا للتخلــص التدريجــي مــن إنتاجها 

ــاء  ــدف القض ــك به ــتهالكها، وذل واس

تماًمــا. المطــاف  نهايــة  عليهــا  فــي 

تنفيــذ بروتوكـــول مونتريــــال

بروتوكــول  تنفيــذ  فــي  التقــدم  إن 

فــي  جيــدة  بوتيــرة  يتــم  مونتريــال 

الناميــة  البلــدان المتقدمــة والبلــدان 

تــم  االلتــزام  فقــد  الســواء.  علــى 

بجميــع الجــداول الزمنيــة وحتــى قبــل 

الموعــد المحــدد  فــي بعــض الحــاالت. 

حيــث تــم تركيــز االهتمــام فــي البداية 

الضــرر  ذات  الكيميائيــة  المــواد  علــى 

األوزون  الســتنفاد  المســببة  العالــي 

الكربــون  ذلــك  مركبــات  فــي  بمــا 

وكان  والهالونــات.  فلوريــة  الكلوريــة 

ــي  ــص التدريج ــي للتخل ــدول الزمن الج

مــن مركبــات الكربــون  الهيدروكلوريــة 

فلوريــة أكثــر اســترخاء بســبب ضعــف 

ــتنفاد  ــى اس ــواد عل ــذه الم ــة ه إمكاني

اســتخدام  جــرى  كمــا  األوزون، 

انتقاليــة  كبدائــل  المــواد   هــذه 

للمركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة . 

ــي  ــدول زمنــــــ ــرض جـــــ ــم عــــ وتــــــ

مركبــات  مــن  التدريجــي  للتخلــص 

ــام  ــي ع ــون ف الهيدروكلوروفلوروكرب

المتقدمــة  علــى  البلــدان  1992م 

التــداول  تجميــد  بغــرض  والناميــة، 

عــام  فــي  نهائًيــا  المــواد  بهــذه 

مــن  النهائــي  والتخلــص  2015م، 

2030م  عــام  بحلــول  هــذه  المــواد 

المتقدمــة وفــي عــام  البلــدان  فــي 

ــة .  ــدان الناميـــــ ــي البلــــ 2040م فـــــ
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تســتضيف مصــر المؤتمــر اإلقليمــي لتصميــم وتخطيــط 
المطــارات، والــذي تنظمــه المنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي »اإليــكاو« بالتنســيق مــع ســلطة الطيــران المدني 
المصــري برعايــة الشــركة المصريــة للمطــارات، وذلــك 
بمدينــة الغردقــة خــالل الفتــرة مــن 13 إلــى 15 ســبتمبر 
اســتراتيجية  لمناقشــة  المؤتمــر  هــذا  جــاء  الحالــي. 
لتعزيــز  ويهــدف  المطــارات،  وتصميــم  تخطيــط 

بالتنسيق مع منظمة » اإليكاو«.. مصر تستضيف المؤتمر اإلقليمي لتصميم وتخطيط المطارات

مســتويات الســالمة بالمطــارات ورفــع كفــاءة العامليــن 
بهــا علــي مســتوي مصــر ومنطقــة الشــرق األوســط.
ويشــارك فــي المؤتمــر ممثلــو عــدد مــن الــدول العربيــة 
ــن  ــران م ــؤون الطي ــة بش ــات المعني ــة والمنظم واإلفريقي
بينهــا االتحــاد الدولــي للمطــارات واالتحــاد الدولــي للنقــل 
ــة  ــة الجوي ــالمة المالح ــة لس ــة األوروبي ــوي والمنظم الج
الطائــرات. لصناعــة  بوينــج  وشــركة  »يوروكونتــرول« 

أكــد المتحــدث الرســمي للطيــران المدنــي الكويتــي المهنــدس ســعد العتيبــي لوكالــة األنبــاء األلمانيــة )د.ب.أ( أن خلــًلا 
فنًيــا وراء الهبــوط االضطــراري لطائــرة الجزيــرة رقــم »جيــه زد آر 403« المتجهــة إلــي حيــدر أبــاد. وأعلنــت اإلدارة العامــة 
ــركاب. ــات لل ــالم دون إصاب ــت بس ــرة هبط ــر، أن الطائ ــع تويت ــى موق ــابها عل ــر حس ــي عب ــي الكويت ــران المدن للطي
كمــا أوضــح البيــان أنــه تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضمــن خطــة الطــوارئ مــن قبــل ســلطة الطيــران المدني بالتنســيق 

مــع الجهــات المعنية.

خلل فنـي وراء هبـوط اضطراري لرحلة طيـران الجـزيرة المتجهة إلى حيــدر أباد

اإلمارات تعلــن سقــــوط طائــــرة شراعية في دبــي 
ومصـــرع قائـــدها

للهــواة  شــراعية  طائــرة  ســقوط  اإلماراتــي،  المدنــي  الطيــران  أعلــن 
ســبتمبر   4 الموافــق  األحــد  يــوم  فــي   »Paramotor« محــرك  ذات 
بدبــي. مرغــم  فــي  دايــف  ســكاي  نــادي  منطقــة  فــي  2022م، 

ــا، إن  ــان له ــي بي ــة، ف ــي اإلماراتي ــران المدن ــة للطي ــة العام ــت الهيئ وقال
»الحــادث أســفر عــن وفــاة الطيــار الجنــوب أفريقــي«، مشــيرة إلــى أن 
للطيــران  العامــة  الهيئــة  لــدى  الجويــة  الحــوادث  تحقيقــات  »قطــاع 
التحقيــق فــي حــادث ســقوط طائــرة مدنيــة صغيــرة  باشــر  المدنــي 
الكبيــر.  زايــد  الشــيخ  التابعــة لحــرم جامــع  الخارجيــة  المواقــف  فــي 
نتــج  الحــدث  أن  أظهــرت  األوليــة  »التحقيقــات  أن  الهيئــة  وأكــدت 
البطيــن  مطــار  فــي  للهبــوط  الطائــرة  توجــه  أثنــاء  فنــي  عطــل  عــن 
األفــراد«. مــن  خاليــة  منطقــة  فــي  الطائــرة  ســقطت  وقــد  الخــاص، 

أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع تضعها 
بين نخب القوات البحرية في العالم

الواليــات المتحــدة األمريكيــة )CNN(-- انضمــت الهنــد إلــى عصبــة النخبة 
للقــوى البحريــة العالميــة ، عندمــا قامــت بتدشــين أول حاملــة طائــرات 

.»INS Vikrant« ــع ــة الصن محلي

ــرات  ــة الطائ ــتنضم حامل ــث س ــارات دوالر، حي ــة  3 ملي ــا البالغ ــع كلفته م
التــي لديهــا أكثــر مــن  الــدول  إلــى عــدد صغيــر فقــط مــن  فيكرانــت 
وتصبــح  الخدمــة  فــي  هليكوبتــر  طائــرات  حاملــة  أو  طائــرات  حاملــة 
التــي قامــت  المتحــدة والصيــن،  المملكــة  بعــد  الثالثــة فقــط،  الدولــة 
ــة. ــالث الماضي ــنوات الث ــي الس ــع ف ــة الصن ــرات محلي ــة طائ ــين حامل بتدش
ســرعتها  وتقــدر  غازيــة،  توربينيــة  محــركات  بأربــع  فيكرانــت  وتعمــل 
الســاعة(  52 كيلومتــًرا فــي  )نحــو  الســاعة  32 ميــًلا فــي  بـــ  القصــوى 
كيلومتــًرا(.  13890 )نحــو  ميــًلا   8600 إلــى  يصــل  إبحــار  مــدى  مــع 

أقيــم  حفــل  فــي  مــودي،  نارينــدرا  الهنــدي،  الــوزراء  رئيــس  وعّلــق 
جنــوب  كيــراال  واليــة  فــي  كوشــين  فــي  الســفن  بنــاء  حــوض  فــي 
ــدة«. ــة جديــــــ ــة بـــ »ثقــــــ ــألت األمــــــ ــرات مـــــ ــة الطائ ــد، إن حاملــ الهنــــ

ناســا تؤجـــل إطـــــالق صـــاروخ »SLS« إلـــى الفضـــاء 
لـ>أسبـــاب تقنيـــة<

ــة،  ــباب تقني ــرى ألس ــرة أخ ــاروخ »SLS« م ــالق الص ــا« إط ــة »ناس ــت وكال أجل
أن  المقــرر  مــن  وكان  أخــرى.  أســابيع  اإلطــالق  عمليــة  يؤجــل  قــد  مــا 
ــاءت  ــط ب ــذه الخط ــن ه ــبت، لك ــر الس ــد ظه ــم بع ــاروخ الضخ ــق الص ُيطل
الــذي  األمــر  وهــو  الهيدروجيــن  لســائل  تســريب  رصــد  بعــد  بالفشــل 
قضــى الفريــق التقنــي معظــم ســاعات الصبــاح يبــذل جهــوًدا لحلــه. 
فــي  الصــاروخ  إلطــالق  الرئيســية  الدوافــع  أحــد  الهيدروجيــن  ويعــد 
مرحلتــه األولــى، وقــد منــع التســريب الفريــق المســؤول عــن اإلطــالق مــن 
ــن  ــدد م ــب ع ــم تجري ــال رغ ــن المس ــزان الهيدروجي ــلء خ ــى م ــدرة عل الق
ــا  ــر فيه ــي ُتجب ــة الت ــرة الثاني ــي الم ــذه ه ــكلة. وه ــل المش ــراءات لح اإلج
الوكالــة علــى تعليــق العــد التنازلــي لإلطــالق بســبب مشــاكل تقنيــة، 
فقــد كان اإلطــالق األول المفتــرض اإلثنيــن، وقــد تأجــل بســبب ظهــور 
مشــاكل عــدة، بمــا فيهــا مشــكلة فــي نظــام تبريــد محــركات الصــاروخ 
قبــل اإلقــالع، وتســريب فــي مــواد عــدة خــالل عمليــة تزويــد الصــاروخ 
اســم  عليهــا  ُأطلــق  التــي  المهمــة  تجســد  أن  المقــرر  ومــن  بالوقــود. 
»أرتيميــس 1« تدشــين برنامــج اإلطــالق الفضائــي »SLS«، ومــن المتوقــع أن 
ــخ. ــر التاري ــداره عب ــى م ــه إل ــم إطالق ــذي يت ــوة ال ــر ق ــاروخ األكث ــح الص يصب


