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” ونحــن لعلــى يقين تــام وثقة مطلقــة بقدرتكم علــى التعامل مع 
مقتضيــات هــذه المرحلــة والمراحــل التــي تليهــا بمــا يتطلبــه األمــر 
مــن بصيــرة نافــذة وحكمــة بالغــة وإصــرار راســخ وتضحيــات جليلــة  ”

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

رحــب مطــار مســقط الدولــي بتحيــة الميــاه التقليديــة، 
مصــر«  للطيــران  العربيــة   « رحــات  أولــى  بتدشــين 
رحلتيــن  بمعــدل  المباشــرة  رحاتهــا  ستّســير  التــي 
ومطــار  الدولــي  القاهــرة  مطــار  بيــن  أســبوعيًا 
.2021 مــارس   11 مــن  اعتبــاًرا  الدولــي  مســقط 

ويأتــي تســيير رحــات » العربيــة للطيــران مصــر« إلــى 
المتزايــد  الدولــي فــي ظــل الطلــب  مطــار مســقط 

َيــاَح  الرِّ »َوأَْرَســْلَنا  القرآنيــة:  اآليــة 
َمــاًء  ــَماِء  السَّ ِمــَن  َفَأْنَزْلَنــا  َلَواِقــَح 
َلــُه  أَْنُتــْم  َوَمــا  َفَأْســَقْيَناُكُموُه 

 . » ِنيــَن ِز ِبَخا

 : ( »فيــه قــوالن  ) لواقــح   : اآليــة  تفســير 
ــر  ــاءت بخي ــح إذا ج ــح الق ــا : أن الري أحدهم
مــن إنشــاء ســحاب ماطــر ، كمــا قيــل 

للتــي ال تأتــي بخيــر ريــح عقيــم. » 
التفســير العلمــي لآليــة بنظريــات األرصــاد 
حيــث  الســحب  الريــاح  تلقــح   : الجويــة 
ال  أنــه  البــارد  الهــواء  خصائــص  مــن  أن 
مــن  كبيــرة  كميــة  تحمــل  يســتطيع 
ــبع  ــة التش ــى مرحل ــل ال ــاء ويص ــار الم بخ
بأقصــى ســرعة ، لــذا أيــة تيارهــواء دافــىء 
عندمــا يصعــد يبــرد وعنــد درجــة معينــة 
أيــة  تحمــل  يســتطيع  ال  التبريــد  مــن 
كميــة مــن بخــار المــاء نتيجــة التشــبع 
الــى  متحــوال  بالتكثــف  البخــار  ويبــدأ 
جزيئــات صغيــرة مــن المــاء مشــكا بدايــة 
تشــكل الســحب. متــر مكعــب واحــد مــن 
الهــواء يحــوي علــى 100 مليــون قطــرات 
ــود  ــواء الصع ــتمرتيار اله ــاء.   يس ــن الم م
فــي الغــاف الجــوي ويبــرد بمعــدل )0.5 
درجــة مئويــة / لــكل 100 متــر( أقــل عــن 
الســحب  تشــكل  قبــل  تبريــده  معــدل 
الجزيئــات  تتشــكل  صعــوده  وأثنــاء 
التكثــف  نتيجــة  المــاء  مــن  الصغيــرة 
تيــار    :  1 أنظرالشــكل  الســحب،  مشــكا 
ــة ــحب الركامي ــي الس ــد ف ــواء الصاع اله
الــى  المــاء  بخــار  تكثــف  عمليــة  أثنــاء 
جزيئــات المــاء الصغيــرة فــي تيــار الهــواء 
الصاعــد يحــدث إطــاق الحــرارة الكامنــة 
الكامنــة  الحــرارة  )latent heat( وهــي 
اســتخدمت  المــاء  بخــار  جزيئــات  فــي 
البحــار  أســطح  مــن  الميــاه  لتبخيــر 
الحــرارة  تحــرر  فعنــد   ، والمحيطــات 
تعمــل  التكثــف  عمليــة  أثنــاء  الكامنــة 
ــي  ــد ف ــواء الصاع ــار اله ــخين تي ــى تس عل
ــا  ــر دفئ ــه أكث ــا يجعل ــحب مم ــة الس كتل
ــتمر  ــذا يس ــه، وبه ــط ب ــواء المحي ــن اله م
أعلــى  الــى  الصعــود  فــي  الهــواء  تيــار 
فــي طبقــات الغــاف الجــوي مكثفــا مــا 
تبقــى مــن بخــار المــاء ومشــكا قمــم 

   . الركاميــة  الســحب  مــن 

-----               08:17      

الجزرالمد

وتحديــث  تجميــع  علــى  المدنــي  الطيــران  هيئــة  تعمــل 
البيانــات المتعلقــة برصــد االنبعاثــات الكربونيــة والتدقيــق 
ــات  ــد االنبعاث ــط رص ــع خط ــق م ــا يتواف ــا بم ــا ومراجعته عليه
ــم  ــالم، ث ــران الس ــي وطي ــران العمان ــن الطي ــكل م ــة ل الكربوني
يتــم إدخــال البيانــات فــي »ســجل كورســيا« وفــق برنامــج اإليكاو 
الزمنــي لمخطــط كورســيا المتعلــق باالنبعاثــات الكربونيــة.
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الطيــران العمانــي ينــال اعتمــاد مناولــة األدويــة مــن »أياتــا«
حصــل الطيــران العمانــي الناقــل الوطنــي للســلطنة 
المســتقلين  المدققيــن  تميــز  علــى شــهادة مركــز   ،
ــا( لخدمــات  ــع لإلتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي )أيات التاب
نقــل األدويــة. ويأتــي هــذا االنجــاز كتأكيــد علــى كفــاءة 
توفيــر  فــي  ومرافقــه  العمانــي  الطيــران  عمليــات 
ــة أدويــة آمنــة وموثوقــة، وتخزيــن ونقــل  خدمــة مناول
للوقــت  الحساســة  والصحيــة  الطبيــة  المســتلزمات 
والحــرارة مــن مقــر المغــادرة إلــى الوجهــة النهائيــة. 
وبــدوره يعــزز هــذا االعتمــاد العالمــي مســاعي الطيــران 
العمانــي لمضاعفــة جهــوده وتوســيع نطــاق خدماتــه 
الدوائيــة  المســتحضرات  لصناعــة  مهــم  كناقــل 

الحيويــة حــول العالــم.

عمــان  ســلطنة  العزيزيــن  البلديــن  بيــن  للســفر 
ــل.  ــياحة أو العم ــواء للس ــة س ــر العربي ــة مص و جمهوري
و ستســير » العربيــة للطيــران مصــر« فــي خــط رحاتهــا 
ــي  ــاص 320A ، يوم ــرة ايرب ــقط طائ ــرة ومس ــن القاه بي
األثنيــن والخميــس، حيــث تقلــع مــن مطــار القاهــرة 
الدولــي 2:45 ظهــًرا بتوقيــت القاهــرة، وتصــل إلــى 
مســاًء   6:35 الســاعة  عنــد  الدولــي  مســقط  مطــار 

بتوقيــت مســقط.

حـادث اصطـدام طـائـرة بسيـارة فـي فلـوريـدا األمـريكيـة!
أفــادت شــبكة »إن بــي ســي« بمقتــل شــخصين وإصابــة اثنيــن آخريــن 
ــي  ــيارة ف ــد بس ــرك واح ــرة ذات مح ــدام طائ ــي اصط ــل ف ــى األق عل
ــة، أن  ــة األمريكي ــبكة اإلخباري ــرت الش ــة. وذك ــدا األمريكي ــة فلوري والي
القتيليــن كانــا فــي قمــرة قيــادة الطائــرة، فيمــا كان الشــخص البالــغ 
ــفى. ــى المستش ــا إل ــرى نقلهم ــيارة، وج ــي الس ــل ف ــاب والطف المص

ــرة  ــرت أن الطائ ــد ذك ــة، ق ــة األمريكي ــران الفيدرالي ــت إدارة الطي وكان
تحطمــت فــي مدينــة بيمبــروك باينــز بواليــة فلوريــدا بعــد دقائــق 

ــار. ــن المط ــا م ــن إقاعه ــة م قليل
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تتبــع عمليــة إعــداد القواعــد والتوصيــات وإجــراءات 
خدمــات الماحــة الجويــة إجــراءات لهــا هيــكل 
واضــح المعالــم وتتســم بالشــفافية وتنــدرج علــى 
عــدة مراحــل– وهــي غالًبــا مــا ُتســمى »عمليــة 
الخاصــة  القواعــد«  وضــع  »عمليــة  أو  التعديــات« 

باإليــكاو.
 

الهيئــات  مــن  عــدد  علــى  ذلــك  وينطــوي 
ســواًء  الفنيــة،  غيــر  البحــث  وهيئــات  الفنيــة 
بشــكل  بهــا  مرتبطــة  أو  اإليــكاو  داخــل  كانــت 
الخاصــة  واألفرقــة  العمــل  )مجموعــات  وثيــق 
وتتألــف  وغيرهــا(،  الخبــراء،  وفــرق  واللجــان 
بالمواضيــع  المختصيــن  الخبــراء  مــن  عموًمــا 
الطيــران. صناعــة  ومــن  الــدول  مــن  المختلفــة 
 وُتضــاف البنــود الجديــدة إلــى برنامــج عمــل اإليــكاو 
بعــد اســتعراضها بصفة رســمية مــن جانــب األمانة 
العامــة لإليــكاو ولجنــة الماحــة الجويــة )لجنــة 

تنــوي الســلطات األوروبيــة إطــاق خدمــة الشــهادة الصحيــة )جــواز الســفر األخضــر(، 
لتســهيل التنقــل داخــل االتحــاد األوروبــي قبــل العطلــة الصيفيــة، وفق مــا أعلنــه تييري 
بريتــون، مفــوض الســوق الداخليــة األوروبيــة، وقــال بريتــون، فــي برنامــج إذاعــي علــى 
ــى أن  ــير إل ــات »تش ــن معلوم ــاء( يتضم ــيحال )األربع ــذي س ــرح ال ــر »أوروب 1«، إن المقت أثي
الشــخص قــد تــم تلقيحــه ضــد )كوفيــد(، أو أنــه تعافــى، أو أنــه حصــل علــى اختبــار )بي 
ســي آر( ســلبي«. ولفــت المفــوض إلــى أن الشــهادة »ســتكون رقميــة أو ورقيــة الحتــرام 

رغبــة أولئــك الذيــن ال يريــدون تنزيلهــا علــى هواتفهــم الذكيــة؛ وهــذا حقهــم.
ــة، ومترجمــة إلــى اللغــة  وأوضــح أنهــا ســتكون مــزودة برمــز مجانــي، وبلغــة كل دول
ــاز  ــى إنج ــل عل ــاف: »نعم ــي. وأض ــاد األوروب ــع دول االتح ــي جمي ــة ف ــة، وصالح اإلنجليزي
ذلــك قبــل يونيــو )حزيــران(«، مؤكــدًا أنــه »مــن الضــروري أن نبــذل قصــارى جهدنــا 

للحفــاظ علــى الموســم الســياحي«.

ــة  ــارية الفني ــة االستش ــي الهيئ ــة ه ــة الجوي الماح
اإليــكاو  ومجلــس  اإليــكاو(  لمجلــس  الرئيســية 

ــة. ــن 36 دول ــون م المك
 

تقييمهــا  يلــزم  التــي  الُمحــددة  والموضوعــات 
مشــتقة مــن مصــادر متعــددة، وتشــمل التوصيــات 
الــواردة فــي تقاريــر التحقيــق فــي الحــوادث ودورات 
لإليــكاو  الطيــران  صناعــة  العموميــة   الجمعيــة 
ــراء  ــق الخب ــدم فري ــد أن ُيق ــة بع ــات اإلقليمي والهيئ
العمــل،  برنامــج  مــن  محــدد  بنــد  عــن  توصياتــه 
ُتحــال  ثــم  الماحــة الجويــة،  تســتعرضها لجنــة 
إلــى الــدول والصناعــة للتعليــق عليهــا. وتنظــر لجنة 
ــل  ــات وتصق ــع التعليق ــي جمي ــة ف ــة الجوي الماح
توصياتهــا النهائيــة إلى مجلس اإليــكاو للنظر فيها 
فــي نهايــة المطــاف وبحــث إمكانيــة اعتمادهــا. 
وتتضمــن توصيــات لجنــة الماحــة الجويــة النهائيــة 
التنفيــذ. وبرامــج  الشــامل  للتأثيــر  تقييمــًا  أيضــًا 

غابات األمازون المطيرة قد »تغّير المناخ لألسوأ« وترفع »درجة حرارة الغالف الجوي لألرض”
تقتــرح دراســة أجرتهــا مجموعــة مــن أكثــر مــن 30 عالًمــا 
أن حــوض األمــازون قــد يصبــح مســاهًما فــي االحتبــاس 
الحــراري، وليــس التبريــد، فــي الســنوات القليلــة المقبلــة، 
فقــد كان التأثيــر العميــق لحــوض األمــازون علــى المنــاخ 
ــا األرض«،  ــو »رئت ــًزا وه ــا ممي ــابًقا لقًب ــبه س ــي أكس العالم
الاحــق،  والجفــاف  الغابــات،  حرائــق  بســبب  ولكــن 

ــة . ــي المنطق ــاًرا ف ــت دم ــي أحدث ــر األراض وتطهي

ــذي  ــازون ال ــوض األم ــإن ح ــة، ف ــة الحديث ــا للدراس ووفًق
ــق  ــع، يطل ــر مرب ــن كيلومت ــو 7 مايي ــاحته نح ــغ مس تبل
اآلن غــازات »االحتبــاس الحــراري« التــي تحبــس الحــرارة 
أكثــر ممــا يخزنــه فــي نباتاتــه وتربتــه، مــا يعنــي أنــه قــد 
ــا فــي احتــرار الكوكــب ال تبريــده.  يكــون مســاهًما صافًي
وبعبــارة أخــرى، لــم يعــد بإمــكان البشــرية االعتمــاد عليــه 
ــرق  ــن ح ــة ع ــات الناتج ــض االنبعاث ــواء وتعوي ــة اله لتنقي

ــوري. ــود األحف الوق
كريســتوفر  الرئيســي  والمؤلــف  البيئــة  عالــم  وقــال 
ــع  ــورك إن قط ــي نيوي ــكيدمور ف ــة س ــي كلي ــي ف كوف

الغابــة يتعــارض مــع امتصاصهــا للكربــون. كمــا يمكــن 
أن تتحــول المســاحة الشاســعة التــي تمتــد عبــر أراضــي 
ــون  ــة الكرب ــن بالوع ــة م ــكا الجنوبي ــي أمري ــع دول ف تس
إلــى مصــدر الكربــون فــي الغــاف الجــوي فــي أقــرب 
لبعــض  وفًقــا   ،2035 عــام  بحلــول  ممكــن  وقــت 

التقديــرات.

ويبعــث حــوض األمــازون حالًيــا غــازات أكثــر ممــا يمتصــه 
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــط ثان ــس فق ــي، ولي ــكل طبيع بش
)CO2( ولكــن أيضــا أكســيد النيتــروز )N2O( والميثــان 
)CH4(، والتــي تتحلــل بشــكل أســرع فــي الغــاف الجوي 
300 مــرة أكثــر مــن  إلــى  ولكنهــا تحبــس مــا يصــل 
ــل  ــواء. وتقل ــي اله ــا ف ــاء طفوه ــزيء أثن ــكل ج ــرارة ل الح
حــاالت الجفــاف المتكــررة والممتــدة فــي المنطقــة مــن 
قــدرة الحــوض علــى امتصــاص وحبــس ثانــي أكســيد 
الكربــون مــع زيــادة احتماليــة توســع حرائــق الغابــات 
وانتشــارها فــي نهايــة المطــاف عنــد حدوثهــا، مــا يــؤدي 
إلــى تفاقــم المشــكلة فــي حلقــة ردود الفعل الســلبية.


