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تعــّرف علــى سيــر عمــل المــركــز الـوطنـــي لإلنـــذار الـمبـكـــر
لتــالفــي كـــوارث الـتســونـــامي والطقــس والمنـــاخ

تـغيـــــر الـمنــــاخ

ابراهيم بن يعقوب الحارثي 
أخصـائـي شـؤون منـاخيــة 

بـأقــالم مــوظفـــي
هيئــة الطيـران الـمـدني

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 
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ــِت  ــمَّ ثواب ــاِرها أه ــِة باعتبـ ــا الوطني ــى مصالحـِنـ ــنحافُظ عل وس
َــها  الـمـرحـلـــِة القـــادمِة الـتـــي حـــددْت مــســـاراتـِهـــا وأهــدافـ
ــٍة فــي  ــان 2040” ســعيًا إلــى إحــداِث تحــوالٍت نوعي ــُة ُعـمـ “رؤيـ
كافـــة مـجـــاالِت الـحيـــاِة ، مـجسـدًة اإلرادَة الـــوطنيَة الجامعة.

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

ربمــا يشــكل التغيــر المناخــي التحــدي 
الــذي  األعظــم  واالقتصــادي  البيئــي 
ــن.  ــت الراه ــي الوق ــرية ف ــه البش تواجه
حيــث   تأكــد بالفعــل وجــود تصاعــد في 
بينمــا  الســاحلية،  الميــاه  حــرارة  درجــة 
بشــكل  الحــرارة  درجــات  فــي  وارتفــاع 
الملحــوظ  التغيــر  الــى  عــام، باالضافــة 
وعلــى  األمطــار.  هطــول  أنمــاط  فــي 
الصعيــد العالمــي، تشــير التوقعــات إلــى 
تواصــل ارتفــاع منســوب ســطح البحــر 
المرتقــب  ومــن  الميــاه،  حــرارة  ودرجــة 
الجويــة  التقلبــات  تصبــح  أن  كذلــك 
ــبب  ــا يتس ــو م ــيوًعا، وه ــر ش ــادة أكث الح
فــي خســائر تــزداد وضوًحــا وفداًحــة. 

وعلــى الصعيــد المحلــي، فــان الســلطنة 
األنمــاط  بالفعــل تغيــرات فــي  تشــهد 
المناخيــة. حيــث ُعرفــت عمــان طــوال 
تاريخهــا بصيفهــا القائظ وقلــة أمطارها 
الســنوية، إال أن أجواءهــا أصبحــت أكثــر 
الماضيــة.  العقــود  مــدار  علــى  حــرارة 
ــكان  ــة س ــإن غالبي ــك، ف ــى ذل ــاوًة عل ع
الســلطنة وبنيتهــا التحتيــة وأنشــطتها 
المناطــق  فــي  تقــع  االقتصاديــة 
ــات  ــة لتبع ــا معرض ــاحلية، وجميعه الس
ارتفــاع منســوب ســطح البحــر وتســرب 
الجويــة  والتقلبــات  المالحــة  الميــاه 

والمتكــررة.  الحــادة 

وقــد أبــدت الســلطنة التزامهــا باتخــاذ 
إجــراءات حاســمة فــي مواجهــة هــذه 
التهديــدات الناتجــة عــن التغيــر المناخي. 
ــر  ــاد تدابي ــروري اعتم ــن الض ــيكون م وس
وطنيــة كبيــرة للتكيــف مــع المخاطــر 
والمســاهمة  األفــق  فــي  تلــوح  التــي 
الفاعلــة فــي النهــوض بالعــبء العالمــي 
الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  مــن  للحــد 
والتــي  الحــراري  لاحتبــاس  المســببة 

ككل. المناخــي  النظــام  تهــدد 

ــي  ــع المدن ــى المجتم ــيتعين عل ــا س كم
والقطــاع الخــاص والهيئــات الحكوميــة 
العمــل مًعــا لتعديــل أنمــاط االســتهاك 
وتشــجيع  التبذيــري  واإلنتــاج  المفــرط 
ولتحقيــق  اســتدامة.  أكثــر  ممارســات 
رفــع  علــى  العمــل  ســيتعين  ذلــك، 
التغيــر  بتبعــات  المجتمعــي  الوعــي 
ــروري  ــن الض ــيكون م ــا س ــي، كم المناخ
المؤسســات  قــدرة  تعزيــز  للغايــة 
الُعمانيــة للنهــوض بمســؤولياتها فــي 
ــي  ــدف النهائ ــق اله ــدد وتحقي ــذا الص ه
المتمثــل فــي تحقيــق نمــو قــادر علــى 

المناخــي.  التغيــر  مــع  التكيــف 
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الجزرالمد

مــن  أعـمـــال هـيئــة الـطيـــران المــدنــي
ترتبــط ســلطنة عمــان مــع العديــد مــن دول العالــم 
خدمــات  تنظيــم  مجــال  فــي  اتفاقيــة   )111( بعــدد 
النقــل الجــوي منهــا )52( اتفاقيــة لألجــواء المفتوحــة 
حيــث أن هــذه االتفاقيــات تهــدف إلــى تنظيــم عمليــة 
تشــغيل شــركات الطيــران بين الســلطنة وتلــك الدول، 
وتقــوم هيئــة الطيــران المدنــي بمواصلــة جهودهــا 
نحــو إبــرام المزيــد مــن االتفاقيات مــع العديــد من دول 
العالــم، مــع التوجــه نحــو سياســة األجــواء المفتوحــة.

لإلنــذار  الوطنــي  المركــز  افتتــاح  تــم 
المبكــر مــن المخاطــر المتعــددة في 23 
مــارس  2015 م، وهــو أحــد أبــرز منجــزات 
النهضــة الحديثــة لهــذا القطــاع المهم، 
التــي  التعميــن  بنســبة  المركــز  ويتميــز 

تصــل %100.
ويتطلــب عمــل اإلنــذار المبكــر مــن 
المصاحبــة  الطبيعيــة  المخاطــر 
لتقلبــات الطقــس القيــام بعمليتيــن 

رئيســيتين:

ــات  ــن قياس ــد وتتضم ــة الرص     عملي
أو  الطقــس  لمتغيــرات  مباشــرة 
األقمــار  بواســطة  مباشــرة  غيــر 

والــرادار. اإلصطناعيــة 

      النمذجــة العدديــة للغــاف الجوي، 
للمســتقبل  التنبــؤ  توفــر  التــي 
التــي  الكمبيوتــر  أجهــزة  بواســطة 
تقــوم بحــل معــادالت الفيزيــاء التــي 
تصــف التغيــر فــي الغــاف الجــوي.

األرصــاد  فــي  العامليــن  لــدى  وتتوفــر 
أدوات  مــن  العديــد  العمانيــة  الجويــة 
فشــبكة  العدديــة،  والنمذجــة  الرصــد 

رصــد  محطــة   75 تتضمــن  الرصــد 
ســطحية و 8 محطــات قيــاس متغيــرات 
لقيــاس  ومحطتيــن  ومســتواه  البحــر 
ــو  ــات الج ــي طبق ــس ف ــرات الطق متغي
شــبكة  وجــود  إلــى  باإلضافــة  العليــا 
تقــوم  التــي  والســفن  الطائــرات  مــن 
ــة  ــن المنظم ــم م ــات بتنظي ــع البيان بجم
وتشــمل  الجويــة.  لألرصــاد  العالميــة 
القياســات عــدد كبيــر مــن المتغيــرات 
ــار  ــاح واالمط ــرارة والري ــة الح ــا درج أهمه
يســتخدم  كمــا   ، والضغــط  والرطوبــة 
االستشــعار عــن بعــد فــي مجــال األرصاد 
الجويــة وهــو المحــور األساســي للرصــد 
ــة  ــة الحديث ــاد الجوي ــات األرص ــي عملي ف
ــد  ــن بع ــعار ع ــائعة لاستش ــواع الش ،األن
االصطناعيــة  واألقمــار  الــرادار،  هــي 
عمليــات  فــي  مســتخدمة  وجميعهــا 

العمانيــة. الجويــة  األرصــاد 

يتــم نمذجــة الغــاف الجــوي للســلطنة 
الجويــة  األرصــاد  مرافــق  فــي  يوميــا 
محلًيــا،  الطقــس  تنبــؤات  لتوليــد 
ــي  ــتمرة الت ــينات المس ــمحت التحس وس
الجويــة  النمــاذج  علــى  إجراؤهــا  يتــم 

األرصــاد  أداء  تحســن  فــي  اإلقليميــة 
الجويــة بشــكل عــام خــال الســنوات 
ال20 الماضيــة وخصوصــا للتنبــؤ  بالرياح 
و باألمطــار ومســار األعاصيــر ممــا كان 
ــة  ــتوى الجاهزي ــع مس ــي رف ــر ف ــه األث ل
االحترازيــة  التدابيــر  أفضــل  والتخــاذ 
األضــرار  مــن  قــدر  أكبــر  لتافــي  
المحتملــة علــى األنفــس والممتلــكات.

الجــوي  الغــاف  نمذجــة  وتتطلــب 
مــن  ضخمــة  مجموعــات  معالجــة 
البيانــات وإجــراء الحســابات المعقــدة 
كمبيوتــر  أجهــزة  بواســطة  الازمــة 
ــر«  ــوبر كمبيوت ــة األداء أو »س ــة  عالي قوي
المســتوى  علــى  النمذجــة  فــي 
األرصــاد  مراكــز  وتســعى  العالمــي.  
علــى  للحصــول  مســتمر  بشــكل 
أجهــزة كمبيوتــر أقــوى لتقــدم تنبــؤات 
 6 مــن  ألكثــر  الدقــة  مقبولــة  جويــة 
جــودة  تحســن  يســاهم  كمــا  أيــام. 
بيانــات األقمــار اإلصطناعيــة بالتحديــد 
ــة  ــؤات العددي ــة التنب ــين دق ــي تحس ف
ــن  ــبته 70 % م ــا نس ــكل م ــا تش لكونه
البيانــات المســتخدمة كمدخــات فــي 

للجــو. العدديــة  النمذجــة 
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أمريكــا الالتينية تلجـأ لجـواز سفــر كـورونــا إلنعـاش السيـاحـة مـن جـديــد

مـــزيـــد مــن العيــوب الفنيــة فــي طــائـــرات »بـوينـغ«
ــا أدى  ــم، م ــي العال ــاًرا ف ــع انتش ــغ« األوس ــرات »بوين ــي طائ ــة ف ــوب الفني ــن العي ــد م ــرت المزي ظه
إلــى هبــوط ســريع فــي ســهم الشــركة األميركيــة بأكثــر مــن 1% فــي »وول ســتريت« خــال أبريــل 

ــي. الماض

وجــاء الكشــف عــن عيــوب جديــدة بعــد أيــام قليلــة من اكتشــاف عيــوب مماثلــة، مــا أدى إلــى إدخال 
الشــركة فــي موجــة مشــكات جديــدة فــي األســواق، وذلــك تزامًنــا مــع العــودة التدريجيــة لســوق 
ــي  ــا«، الت ــة »كورون ــبب جائح ــام بس ــن ع ــر م ــذ أكث ــررة، من ــات المتك ــب اإلغاق ــفر عق ــران والس الطي
تســببت فــي نكســة كبيــرة لقطــاع الطيــران. ونقلــت »رويتــرز« عــن مصــادر تأكيدهــا أن المهندســين 
ــغ 737  ــراز »بوين ــن ط ــرات م ــي طائ ــة ف ــوب الفني ــن العي ــًدا م ــفوا مزي ــغ« اكتش ــي »بوين ــن ف العاملي
ماكــس« وتــم تحذيــر »بوينــغ« مــن مشــكلة كهربائيــة فــي وحــدة التحكــم فــي الطاقــة االحتياطية 

قــررت العديــد مــن شــركات الطيــران فــى أمريــكا الاتينيــة، لتســهيل اإلجــراءات الحدوديــة إلنعــاش الســياحة 
بعــد كورونــا، وذلــك مــن خــال جــواز ســفر العــدد مــن التطبيقــات اإللكترونيــة، والهــدف مــن ذلــك هــو إيجــاد 

طريقــة مرنــة وموحــدة للتحكــم فــى االختبــار أو التطعيــم لكورونــا لتخفيــف قيــود الســفر.

ــه  ــم فرض ــذى ت ــه ال ــاق تطبيق ــن إط ــام 2020 ع ــة ع ــى نهاي ــوى )IATA( ف ــل الج ــى للنق ــاد الدول ــن االتح وأعل
ــة  ــم المنص ــم تصمي ــي. ت ــفر الدول ــريع الس ــان وتس ــران لضم ــركات الطي ــتخدمها ش ــى تس ــد األدوات الت كأح
المتنقلــة لتلخيــص، وجمــع والتحقــق مــن وإدارة جميــع المعلومــات حــول اللقاحــات أو اختبــارات كورونــا 
لــكل راكــب والتــى قــد تكــون مطلوبــة عنــد المعابــر الحدوديــة المختلفــة، حســبما قالــت صحيفــة »انفوبــاى« 

ــة. األرجنتيني

ــى  ــدف إل ــى ته ــذه األداة الت ــار ه ــدأ اختب ــياحة، ب ــيط الس ــادة تنش ــة وإع ــدود الدولي ــح الح ــادة فت ــن إع ــا ع بحًث
ــذا  ــع ه ــام 2020، م ــة ع ــى بداي ــت ف ــى اندلع ــة الت ــياق الجائح ــى س ــان ف ــافرين بأم ــة المس ــتعادة حرك اس
ــهادات  ــة الش ــن صح ــان م ــهولة وأم ــق بس ــم التحق ــك، يمكنه ــت ذل ــى إذا طلب ــلطات الت ــإن الس ــق، ف التطبي
الصحيــة وســجل التطعيــم لــكل دولــة وقائمــة شــركات الطيــران التــى اســتخدمها المســافر وبيانــات حــول 

ــب. ــول كل راك ــخصية ح ــات الش ــى المعلوم ــة إل ــرات باإلضاف المختب

»أياتــا«: ال ينبغــي وضــع قيــود للحاصليــن علــى أبوظبي تكشف عن »القائمة الخضراء«  المحدثة
ــفر ــد الس ــم عن التطعي

ــة  ــراء« المحدث ــة الخض ــن »القائم ــي ع ــياحة – أبوظب ــة والس ــرة الثقاف ــفت دائ  كش
للمســافرين القادميــن إلــى أبوظبــي، حيــث ســيعفى المســافرون الملقحــون 
ــة  ــر اإلجباري ــرة الحج ــن فت ــة م ــذه القائم ــي ه ــة ف ــدول المدرج ــن ال ــون م والقادم
عنــد زيارتهــم إلــى أبوظبــي، وســيطلب منهــم فقــط إجــراء فحــص كوفيــد-19 
)تحليــل PCR( لــدى الوصــول إلــى مطــار أبوظبــي الدولــي، إضافــة إلى إجــراء فحص 
كوفيــد-19 )تحليــل PCR( آخــر فــي اليــوم الســادس. وســيعفى المســافرون 
الذيــن لــم يحصلــوا علــى اللقــاح والقادميــن مــن تلــك الــدول مــن إجــراءات الحجــر 
اإلجبــاري، إال أنــه يجــب عليهــم إجــراء فحــص كوفيــد-19 )تحليــل PCR( آخــر عنــد 
الوصــول، إضافــة إلــى فحصيــن إضافييــن فــي اليوميــن الســادس والثانــي عشــر.  

 
كمــا ســيتم تحديــث الــدول واألقاليــم المدرجــة فــي القائمــة بشــكل روتينــي بنــاًء 
ــي  ــدول الت ــماء ال ــم إدراج أس ــد-19، ويت ــة كوفي ــة لجائح ــورات العالمي ــى التط عل
تتوافــق مــع معاييــر صارمــة لألمــن والصحــة مــن أجــل حمايــة المجتمــع المحلــي. 
ــس  ــزوار ولي ــا ال ــافر منه ــي يس ــادرة الت ــى دول المغ ــة عل ــراءات القائم ــق إج وتنطب

الجنســية فقــط.
 

الثانيــة  الســاعة  فــي  التنفيــذ  حيــز  تدخــل  والتــي  المحدثــة  الخضــراء  القائمــة 
ظهــًرا بتاريــخ  31 يوليــو 2021: أرمينيــا، أســتراليا، إســرائيل، ألبانيــا، البحريــن، التشــيك، 
الســعودية، الصيــن، ألمانيــا، المجــر، النمســا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أوكرانيــا، 
إيطاليــا، برونــاي، بلجيــكا، بلغاريــا، بولنــدا، تايــوان )جمهوريــة الصيــن الشــعبية(، جــزر 
المالديــف، رومانيــا، ســنغافورة، سويســرا، سيشــيل، صربيــا، كنــدا، كوريــا الجنوبيــة، 
الصيــن  جمهوريــة  )مناطــق  كونــج  هونــج  نيوزيلنــدا،  مولدوفــا،  موريشــيوس، 

ــة( ــة الخاص ــعبية اإلداري الش

ــتمرار  ــل الس ــة األم ــعوره بخيب ــن ش ــا( ع ــوي )إيات ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــرب االتح أع
توقــف حركــة النقــل الجــوي بيــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا علــى الرغــم مــن 

ــن. ــي الجانبي ــا ف ــد كورون ــم ض ــدالت التطعي ــي مع ــبي ف ــاع النس االرتف

ــر  ــس: »خط ــف أم ــي جني ــاد ف ــر االتح ــي مق ــاد ف ــس االتح ــش، رئي ــي وول ــال ويل وق
ــاع  ــي إخض ــة، وال ينبغ ــل للغاي ــي ضئي ــل الدول ــة النق ــي حرك ــدوى ف ــة بالع اإلصاب
النــاس، الذيــن حصلــوا علــى تطعيــم كامــل لقيــود وســأحث الحكومــة األمريكيــة 

ــا«. علــى إعــادة الســماح بتســيير الرحــات الجويــة الدوليــة وال ســيما إلــى أوروب

كورونــا  قيــود  ترفــع  لــن  المتحــدة  الواليــات  أن  اإلثنيــن  األبيــض  البيــت  وأعلــن 
المفروضــة علــى دخــول المســافرين األجانــب بســبب انتشــار ســالة دلتــا، وقالــت 
جيــن ســاكي المتحدثــة باســم البيــت األبيــض: »ســنبقي علــى قيــود الســفر القائمة 
ــار،  ــي االنتش ــذة ف ــا آخ ــالة دلت ــت »س ــباب«. وتابع ــة أس ــة لبضع ــذه المرحل ــي ه ف
ســواء هنــا أو حــول العالــم، وبســبب هــذه الســالة حــاالت اإلصابــة ترتفــع اآلن هنــا 
ــدوى  ــاالت الع ــة: »ح ــن«، مضيف ــر المطعمي ــك غي ــن أولئ ــيما بي ــل، وال س ــي الداخ ف

ــة«. ــابيع المقبل ــال األس ــاع خ ــي االرتف ــتمرار ف ــى االس ــه إل تتج

وتحظــر الواليــات المتحــدة حاليــا دخــول معظــم األشــخاص غيــر األمريكييــن مــن 
دول االتحــاد األوروبــي وبريطانيــا والهنــد والصيــن والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا وإيــران.


