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Since 1982, when His Majesty Sultan Qaboos bin Said inaugurated 
Oman’s first refinery at Mina Al Fahal (MAF) in Muscat, this flagship 
asset of Oman’s downstream industry has granted the Sultanate 
self-sufficiency in petroleum products and enabled Orpic to meet its 
commitment to adequate supplies

www.orpic.om

This year’s 48th National Day is set to be an extraordinary day in the heart 
and soul of the people of Oman. And at Orpic, it is a time to be 

motivated and inspired to keep on pursuing our vision to be a globally 
competitive downstream business that Oman is proud of, 

under the wise leadership of 
His Majesty Sultan Qaboos bin Said.

Fueling up the nation, everyday!
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 Therefore, the Health & Safety magazine, 
represented by Dar Al Mubadara for Press, 
Publishing, Advertising and Distribution Center, on 
behalf of its chairman and all the administrative 
officials and employees in its various sectors, 
is pleased to honor His Majesty Sultan Qaboos 
Bin Said, Congratulation! and Blessings  on the 
occasion of the 48th National Day, and to maintain 
health and wellness  and long life for days  and 
years, full of great achievements, and for progress 
and prosperity of Oman and its people.

 The magazine is proud of the progress and 
development of the Sultanate .It continues its 
approach in the field of health and safety. It will 
provide its efforts to advance in keeping with the 
scientific and practical developments, and as a 
means of delivering a clear educational message 
to the society aspiring to a genuine, purposeful, 
wide -spread and comprehensive, press vision in 
the long run. In the midst of digital expansion 
the magazine aspires to geminate how it can be 
maximized in the speed of dissemination and 
access to public information.

 In the midst of this occasion, the magazine takes 
pride in raising supplication and thanksgiving to 
The Almighty God, He is the Hearer, the Answerer 
and ask Him to make Oman a safe and secure 
country and the rest of the Muslim countries, and 
to prolong the age of the Leader of the Modern 
Omani Renaissance, and to crown his pursuit with 
the good.

Forty - eight years….. A Leader 
and A Homeland, a march will 
not stop, glory and sovereignty 
and civilization since ancient 
times, the Leader and people 
standing on this land with pride 
and abundance, here is Oman, 
the Glory, the Civilization of 
thought, spirit and mind and the 
overall vision and Comprehensive 
insight that instilled in its mind, 
the inspiring Leader of its journey 
and the builder of its blessed 
Renaissance, His Majesty Qaboos 
Bin Said.
Forty - eight years…. As we 
celebrate  this immortal memory 
carved with gold water, we can 
only say  ,Oh Leader, Forward with 
the procession, Advance  and we 
are behind you .The achievements 
made on this land should not have 
been the same unless thanks to 
God and His Majesty. 

 "Oh Leader, Forward with the procession, 
Advance and we are behind you"

Saeed Bin Nasser Al-Junaibi
Chairman of Board of Directors

Felicity
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The O
ther Face

It may come to mind that many who 
wish to make public events and public 
councils are individuals whose first 
motivation is self- interest, and soon 
discover if they realize that they are 
wrong and that they are alienated 
from reality. This is the case of many 
who are driven by their illusions  amid 
seductive temptations,  and think  they 
will reach the peak of  the pyramid 
of the society, but without scientific 
qualifications and practical experience 
will not keep them acquired, because 
they lived in an oblivion covered  with 
delusions of glory that they think they 
will receive.
This is not how things are (supposed 
to be) done. Everyone and the society 
in general have a candidate  and to 
realize  that the membership of the 
councils and the needs of the people 
and their behalf are not picnics in the 
gardens of singing, but are mandated 
by the elected  and candidates for 
membership, and whoever pleads 
for them, The ruler and  the people. 
Honesty is heavy and the obstacle is 
severe.

The country‘s Ruler has realized with his political skill the 
policy of gradualism in the parliamentary system which 
he has taken away from the access and redundancy. 
The results  of the step resulted in the society providing 
doses of democratic attitudes and fundamental and 
political rights in the way of power and participation in 
participation in legislation, which helps to manage the 
affairs of the country together with those who will have 
the task of reacting to work to consolidate the principles 
of consultation in the country.

The Leader of the country was inspired by the Islamic 
principles and systems in this matter in making Shura 
one of the pillars of modern state. This is the essential 
part of the modern state. Shura is an Islamic system 
that directs many things to its destination, which it 
sees overlapping with the results that it is subject to. 
With the power of the people  elected by the people to 
repent for them  and their voices in the statement and 
the true practice, bearing in mind the public interest  
above the private interest. It is not possible to entrust 
a vote to one of the members of the councils except   
to raise the principles of honesty. The honesty in the 
tender in the legislation of the nation.

Many of those who wish to run for memberships in the 
council do not realize the extent of their responsibility. 
Many of them see their moods and do not see where 
they are. Some of the candidates for the membership 
did not have a known role in the society. He has made an 
initiative that has not made a difference in his society, 
or has had an honorable history in which knew to give 
and give for is part, or from a family that seeks for the 
needs of people and helps the destitute and feed the 
hungry and breaks the prisoner’s incarceration. Many 
of them took membership a ride to reach their personal 

ends and a stick to lean on get what was out of their 
reach before.

Many of the reactions of citizens have hurt the 
Council’s performance and are blaming the it for being 
ignorant of this, because the reference to this is their 
choice of their candidate, who has enticed them with 
money and made promises, fabricated speeches and 
false pretenses to make the day at night and to show 
them that the donkey that they see before them is an 
authentic horse.

And speak cheaply, and in a few ways, to gain from that 
the position and the integrity and superiority of rising 
up the social pyramid.

How many among members, who were previously unknown in 
the community has become the forefront of public relations 
and parties and offers more than any other occasion and 
forum, and if you come to ask what achievements have been 
achieved, his answer will be zero on the left, he has only 
achieved a personal interest at the expense of the miserable 
society and did not realize the moment of responsibility 
and the responsibilty entrusted to both candidate and 
deminated.

Nearly forty years have passed since the establishment 
of the Consulate Council, which was appointed by 
the government equally among the members of 
the governmental sector of the state and members 
of the national and private sector, creating a kind of 
balance and subtraction, followed ten years later 
by the establishment of the Shura Council elected 
by the people not was given the right in legislation 
and oversight. In subsequent years and with the 
introduction of parliamentary thought, the Council was 
given the authority to elect its president from amongst 
the members themselves, which pushed the democratic 
practices far beyond the practices of Shura process.

And to increase the reader refer to the Royal decrees 
issued  in this regard and this promoted  the spirit 

of completion to take over this position, which has 
become a dream for many who wish to get a full win  
in the media scene, this position comes on a plate of 
gold  for those wishing to reach the greatest interest 
ignoring that he reponsibility is the greatest burden, 
and that the heavens and the earth and the mountains  
refused to carry it without awareness of it, and that his 
calculation will be difficult and no hour of regret.

What has brought us back to the culture of the society 
on the issue of elections, has society changed a lot of 
concepts and what is going on in other societies of 
mismanagement of the affairs of contributing to the 
governance of the right….Or is it that it will remain on its 
blindness and opponents attracts, and that every voter 
has a chance to vote, and that every candidate  for the 
citizen will accept it without scrutiny or examination of 
his or her wills or intentions,,, or is the society now aware 
of  the maturity of choosing an efficient, educated and 
knowledgeable  candidate  who has qualifications, and 
community certificates and practical experience.

We are on the threshold of the new council elections. 
The society should be aware of who it gives its vote. 
The stronger the candidate, the more the powerful, the 
candidate will contribute to the creation of a council 
that can contribute to correct legislation. A voter who is 
properly elected is able to set things straight. The voter 
should miss the opportunity to choose him. Otherwise, 
he will have pain and sorrow where scarring or regret 
does not work. 

"And their affairs are conducted by mutual consultation 
among themselves", and "Take counsel of them in the 
command", verses from the Holly Quran. An advice to 
make Shura in the way of life was necessary and must 
top the article at the beginning, but it is not harmful to 
make reminiscence in the end because many people will 
read everything written in the foreground, But if the 
moral lesson came at the end, perhaps the realization 
of it be broadened. 

Bader Bin Mahfoodh Al Qasmi
Editor-in-Chief (General Supervisor)

bader@almubadara-om.com

Shura (Consultation) Membership  
Is not a picnic in a garden

The Other Face



“Qaboos” like someone who brings out water by beating the 
disobedient in the rock of the miracle, so glory will not be built 
except with nails of iron.

“Qaboos” Leader who brought out a homeland is impossible.

“Qaboos” documented the values   of justice and equality and the 
system of deliberation of the legislative, judicial and executive 
authorities.
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It is the genuine miracle. On the day the flags fluttered all over Oman, they were adorned 
with colors that would form the depth of the new ruling philosophy of a land that lived 
for years of glory throughout history. The victories were shared among them, a country 
known as the birthplace of an empire. A land not known to have bent or knelt to anyone 
but to worship the Lord, or do an action, or write article.. Nations cannot built by not 
only wise leadership, but also the will of the people that stands as two blocks firmly in 
the continuation of construction. Yesterday, Oman was not in pitchy darkness, but the 
circulation of days makes some of those days gloomy until God commands someone to 
raise the veil of darkness and illuminate the place, stir up reservoirs of apathy and a rise 
people and the nation rises again.

A Birth of Homeland

A Birth of Leader

written by: Bader bin Mahfoodh Al Qasmi

18 th November

A Birth of a Homeland



“Qaboos” raises the 
banner of victory 
high and is bound to 
God indifferent to the 
futility of the abusers, 
nor the words and the 
talk of the ascetics, 
nor the listeners 
of the words of the 
hateful despots.
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Forty-eight years since the first 
statement of the Leader who vowed to 
himself. And imposed on himself to work 
as quickly as possible to make Oman a 
modern state. Any leader over the ages 
said, like what he said. The statement 
was very short. And its actual content 
cannot be measured by the ranks of the 
words. It was conspicuous in the promise 
that was followed by achievement. 
The achievement was visually fulfilled 
certainly. And after the engagement is a 
must for a dowry. 
Yes, the banners fluttered high in the 
skies of our beloved Oman. The Leader 
was the leader of the homeland. It has 
recorded a great epic day between the 
leader and his people. And manifested 
in the fruitful cooperation that 
established the continuation of building 
a modern state in all dimensions and 
measurements as drawn. Oman got a 
new name carries its internal identity 
and solidifies its noble values. And 
exposes its creative energies more 
than it was. The birds returned to their 
nests after abandonment and absence. 
The return of the people who cut the 
glass was impossible, but the Leader 
broke this exception and came to what 
the first could not. His point of view, 
the word was impossible except in 
the books of the dictionaries of the 
language, even with his hands to wipe 
it. Who could unite a people torn apart 
by disputes and divisions? Misguided 
ideas, And camouflaged policies, And 
scattered travel in the accumulation of 
living units, And the displacement and 
fragmentation, And the hateful corrupt 
doctrines that seized the minds, And 
reactionary ideas, And make it under 
one cover wrapped by peace .And who 
can provide himself  a sacrifice to make 
others live in security and peace except 
the Leader who brought out a homeland 
of the desolate .It is like someone 
who brings out water by beating the 
disobedient in the miracle rock. No glory 
will be built except with nails of iron.
What did this leader do? How can he 
fulfill an achievement like a coup of 
balances? It is inconceivable that you 

A Birth of a Homeland



“Qaboos” has made the 
Sultanate of Oman in the 
ranks of countries that 
sponsor international 
peace and justice.
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sleep and wake up overnight to find that 
everything has changed. Freedom is the 
road of the free land. A leader knows that 
man is born free. And that his freedom 
to make him an individual enjoys all 
the rights of citizenship... Yesterday 
what was forbidden is now allowed... 
Freedom is a right not granted or denied 
by anyone, but is an acquired right and 
authentic in the charters and covenants 
of old and civilized nations and peoples... 
The acquired right imposed by reality. A 
human life can live in a nation that will 
build it. The leader’s understanding of 
this human instinct and the extent of its 
impact on individuals to be have a dear, 
free home as an identity, its freedom as 
the individuals’ who live under it .With 
no freedom  one will not enjoy primarily 
living even in a palace of gold.
The leader painted the birth of a new 
homeland on the first day of his rule in 
the country... This is what constitutes 
the structure of the government of the 
country and its ministers and employees 
and the system of government. And 
create conditions conducive to accelerate 
the removal of everything that prevents 
movement within the country. And 
call for the return of those who are 
outside the country to participate in 
building, preparing economic, military 
and social plans, and starting to create 
very important systems: education and 
health, creating the requirements of 
communication, information, heritage, 
culture, legal, functional, housing, 
agricultural and development programs. 
He documented the values of justice and 
equality and the system of deliberation 
of the legislative, judicial and executive 
authorities. The establishment of ports 
and roads, the conduct of transportation 
and airports, and the facilitation of 
transport and logistical support. He 
has sought with all vigor and pride for 
international empowerment to make 
Oman a sovereign, the sovereign state 
recognized by the United Nations. And 
to be in the ranks of countries that 
sponsor international peace and justice.
“There is no doubt that the construction 
process is difficult, and requires a lot of 

effort and sacrifices to overcome the 
difficulties and obstacles, and we will 
bear this burden patiently and proceed 
with hard work and firmness,” said the 
Leader, one year after, he took over 
the march. He faces the ideas of the 
tricked, in misleading their minds by 
the imposition of extraneous elements 
of the opportunists and the hired and 
atheists in the southern region, which 
is an integral part of the ancient soil of 
Oman, has presented the Leader in this 
ordeal, which was bleeding and the souls 
of young people are exhausted. He was 
generous to give what is dear and made 
all sacrifices in order to restore security 
and safety to this piece throughout 
the precious area, and that has been 
achieved, and the recall of this case is 
worthy of consideration .. 
And the most effective parables of the 
insistence of the Leader who gave his 
soul a sacrifice for his homeland. Any 
leader like him to give birth to women.
Today, Oman is the happiest of its eras, 
a pure example of progress and welfare. 
It has the world’s reverence as the old 
veneration for the young. It also enjoys 
the respect of the world, as the young 
man does for an old man, in a theory 
that can have a political course taught in 
ancient universities. For those who read, 
there is a homeland that is the one who 
leads the world, and has a compass of 
directions.
The leader and his successor Oman has 
been a soldier. He continues to raise the 
banner of victory high, and is bound by 
God, indifferent to the futility of the 
abusers, nor to the statements and talk 
of the ascetics, nor the listeners to the 
words of the hateful despots. The Leader 
was not his intention but to say, I am after 
God. He is the just dictator. The Leader of 
the people of Islam, peace and security. 
Leader shortened all the distances to 
reach his country and its people in the 
shortest period of time recording to the 
highest levels of living well... Miracles 
require a lot to achieve, but when you are 
in the hands of such a Leader, the miracle 
is no more than a drink of water ... A 
Leader in a difficult time.

A Birth of a Homeland



Saeed Al-Junaibi: Urges staff to continue to 
spare no effort in order to serve the nation

Arab Training and Safety Company
celebrates the National Day for the 
passage of 48 years
The Arab Company for Training and Safety celebrated the 48th National Day at the 
company’s headquarters in Gala, expressing the joy and pleasure of this precious occasion 
for every Omani and resident on this good land.
 The company’s headquarters and all its branches are decorated with joy, expressing the 
joy of the country and its achievements under the wise leadership of His Majesty Sultan 
Qaboos bin Said -
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Celebration of an Occasion

The ceremony included a wide va-
riety of expressions of joy among 
the employees of the company. The 
Chairman of the Board, Mr. Saeed Bin 
Nasser Al-Junaibi, delivered a speech 
on this precious occasion, asking the 
Almighty to grant our leader health 
and wellness and to enjoy our home-
land security and safety. He also 
urged his staff to continue their ef-
forts to serve this dear country and 
to improve their performance in their 
work in the company.
And the paragraphs of the ceremony 
followed by showing what the hearts 
of the crews in the company had a 
lot of purely patriotic feelings. Where 
the quality officer at the company 
Salim Al Hashmi, delivered a national 
poem expressing his pride and sin-
cerity to his dear homeland and the 
builder of the Omani blessed Renais-
sance.
Firas Al-Hayali also presented an ex-
ercise that reflected the sensitivity of 

body language, and a theoretical and 
practical explanation of sensory and 
auditory characters.
The ceremony included the presenta-
tion of a comedy play, which was rep-
resented by: Yousef Al-Tubi, Director 

of Training and Trainer Issa Al-Surhi.
The ceremony concluded with a 
prayer to God Almighty to keep 
Oman safe and secure, and to take 
care of its Sultan and provide him 
with health and wellness.
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My Home be Cheerful  on 
your  Glorious Day

hearts feel only love and loyalty.. Our minds 
think how to build and rise.. He is the Omani.. 
His senses that see beauty.. Hear national 
tunes.. Inhale love and touch elevation..  As 
for the tongue, it said: May Allah preserves 
the Sultan of Oman. God save the Father and 
the Leader.
Najia Al-Shibliya expresses her sincere 
congratulations: The Sultanate was built 
again in the glorious era built by His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said, the leader who 
made a state and awakened a long-standing 
nation from the slumber. The Sultanate lives 
these days and has worn the glory dress. 
And the blessed renaissance came with its 
gift of pleasures. I send sincere wishes and 
blessings to His Majesty Sultan Qaboos and 
the people of the Sultanate on the occasion 
of their joy; the  glorious National Day.
Khuloud  Al Ajamia: We are entitled to be 
proud  and celebrate this precious occasion 
to our hearts, and November 18, remains a 
precious history in the Renaissance of this 
country and its loyal citizens. The glories 
that our dear country reached were not 
easy, and we can realize the amount of 
effort, development and progress of all 
systems achieved for the citizens in way of 
life, congratulations to the leader of our 
march today and congratulations to the 
people of Oman for this immortal glory, and 
congratulations to this land on this great 
development and this distinguished status 
among the countries of the world.
Maitha Al-Harthiya: I convey the highest 
congratulations and congratulations to His 
Majesty Sultan Qaboos bin Said on the 
occasion of the 48th National Day. Qaboos 
His Majesty came to keep the march and 
construction all words stand helpless against 
this tenderness and love. every day and you 
are fine, and Oman remains proud and free, 
and its name is still dominated by history, day 

Hamoud Al-Wahaibi: At the beginning, the 
highest congratulations and greetings to His 
Majesty Sultan Qaboos bin Said, and to the 
Omani people on the occasion of the 48th 
National Day, Long live Qaboos, and may 
God keep you long enough to complete the 
march and the construction and every year 
and you are fine and every year and Oman 
is glorious.  
Muzna Al Baloshia: We should all pay tribute 

to the great transformations witnessed by 
the Sultanate during this glorious era and 
the great achievements made in its land. May 
God Almighty grant the Sultanate of Oman 
and its people a sense of security, safety, and 
prosperity under the leadership of Sultan 
Qaboos bin Said.
Nawras Al Salmiya: I offer the highest 
congratulations and blessings on the 
occasion of the 48th National Day to His 

Majesty Sultan Qaboos bin Said and May 
God provide him with health, wellness and 
long life and help him with lasting good, 
prosperity and safety. Praying to God 
Almighty to perpetuate the health and 
happiness of all and to guide you to the path 
of good and to preserve Oman over time. He 
is the Hearer, the Answerer.
Laith al Ramadani: In our National eid .. 
Our eyes only see the colors of science.. Our 

after day and generation after generation, 
and every year and everyone is fine.
Kawthar Al-Sinawiya, an emissary, says: The 
annual celebration of this national occasion 
represents a great opportunity to express 
feelings of belonging, love and loyalty to 
the country and its participation, even when 
we are far from it. It is an opportunity to 
introduce others to the beloved Sultanate 
and its great tourist, geographical and 
cultural potential. We are as expatriate 
students keen on organizing exhibitions 
and events to introduce the Sultanate and 
extend bridges of love and familiarity with 
the different cultures of the world, I offer to 
the High Commissioner, may God bless him 
and grant him peace, loyalty and gratitude.
A number of expatriates living in the Sultanate 
expressed their sincere congratulations to 
His Majesty, the Government and the Omani 
people on the glorious 18th of November.
Nouf Abdul Moneim - Kuwait:  I would like 
to convey to His Majesty Sultan Qaboos 
bin Said the highest congratulations and 
blessings on this national occasion, wishing 
him continued health and wellness and all 
progress and prosperity for Oman. We are 
in Kuwait, we are proud of the depth of the 
relations between the two countries and the 
two brotherly peoples that have struck their 
roots in the depths of time, congratulating 
the Omani people on their great leader.
Samer Zine El Abidine: The celebrations of 
the 48th National Day continue in a number 
of provinces and states. The Omani people 
express their happiness by sharing with 
them today the glorious November, which 
embodied all the great aspirations. The 
National Day (the Glorious) is a glorious 
national day. And the tender led by His 
Majesty Sultan Qaboos bin Said - May God 
protect him - every year and everyone is fine.

Khuram-Pakistan: I would like to express to 
His Majesty the Sultan Qaboos on behalf of 
Pakistani community. Living there in Oman 
we have felt like we are among family. We 
have never felt we are far away from home 
town.
Lidia peree-Spain/ Congratulations to 
His Majesty Sultan Qaboos for the 48 the 
national day. And to the people of Oman, All 
the blessins and prosperity for the years to 
come.
Ronald Aranba - Mombai/ Always be   proud 
and happy to be part of this country, it is a 
special day, it is a national day.
Hanan Mohamed Farid - Egypt: While the 
beloved Sultanate of Oman is witnessing its 
48th National Day, I would like to congratulate 
this great people on their National Day. I also 
congratulate them on their great leader, His 
Majesty Sultan Qaboos, who I have always 
dreamed of meeting him, He gave his people 
life in prosperity, security and development, 
and finally I thank this country, which gave 
the expatriates a chance to live in safety.
Mohammed Abdullah - Sudan: I would like 
to congratulate the Omani people on the 
National Day of their state, and may God 
help you to maintain good, security and 
safety. And The State of Oman and its people 
will always be the source of love and good. 
Wissam al Obeidi - Tunisia: Oman, your 
love will not contain words, and letters of 
all languages that I have learned will not 
meet your right, and I do not know how to 
say congratulations. Congratulations! To 
the Omani people, and every year and the 
Sultanate are good.
Mariam Al Dridi - Tunisia: every year, and 
you are fine and long live your glory in the 
Sultanate and I ask the Lord to protect you 
and your families; the people of generosity 
and liberality from all evil.

Every year on the 18th of November, Oman celebrates its National Day and celebrates its 48th anniversary this year, 
commemorating the birth of its Modern Renaissance, initiated by Sultan Qaboos bin Said, when he took over the keys 
to governance in this Gulf country, and since the date of declaring the National Day, a lot of remarkable changes and 
development have been noticed. The Sultanate of Oman has succeeded in building a modern and strong state, and has a 
friendly relationship with the surrounding countries. It is worth mentioning that the Sultanate of Oman is distinguished from 
other Arab surrounding countries by neutrality, non-alignment and non-interference in others ‘affairs.
Home For the country and homeland for love .. I find you the most precious homeland in my land, my sky, my river  and my 
water ,My deep feelings fly to with unlimited love, The flow of words according to the system slogan We are in the heart of the 
homeland and the country is our heart.. With you remain our lives for you.. We condemn His love  and eternal loyalty .. Home 
is the way, is the friend, is the dream, is security and safety .. Congratulations to Oman  The Man of Peace .. You attributed to 
us and our blood loyal to you.
The participants expressed their happiness by the joy of November, which comes this year, and the country is wearing a 
mixture of pride and in integrity continuing the steps of its glorious rise with determination and giant aspirations that do 
not stop at the end.

Rejoicing of a Homeland
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for Disease Control and Control has been 
activated and measures are being taken to 
treat them.”
Al-Lamki stressed that the governmental 
and non-governmental bodies in the 
Sultanate played an important and 
prominent role in contributing to the decline 
of the disease.
 The members of the society in general have 
played an active role and fruitful cooperation 
in achieving this achievement. The Ministry 
extends its thanks and appreciation to the 
medical and medical staff of the National 
eye and ear Health Care Program, Because 
of their dedication to the training of cadres 
in primary health care and school health, 
which had an impact on the elimination of 
trachoma.
The Sultanate has made great strides 
in eliminating the causes of the disease 
according to the World Health Organization 
(WHO) standards. 
The Trachoma Program was one of the main 
pillars of the Ministry of Health, which has 
been in effect since 1982. And  through 
the reports and studies since then  the 
incidence of trachoma in 1980 was 70-
80%, down from 39% in 1984. The rate 
of hair torsion in the same year was 9%. In 
1991, the disease was reduced to 15%. The 
SAFe strategy adopted by the World Health 
Organization (WHO) for the eradication 
of trachoma has been incorporated and 
means:
  Surgery to correct advanced stages of the 
disease in the upper eyelid.
  Antibiotics for the treatment of active 

Dr. Saeed bin Hareb Al Lamaki, Director 
General of Primary Health Care at the 
Ministry, delivered a welcoming speech in 
which he said: “The Sultanate has carried 
out many researches and studies that 
give scientific indications about the level 
of spread of the disease in society. And 
through a survey conducted by the Ministry 
of Health trachoma ratio was 2.2% and 

the rate of hair torsion was 1%.  In another 
survey carried out in 2009, the incidence 
of hair spasm was 1 per 1000 population, 
while in 2017 trachoma in children under 10 
years was 0.04%.
“Through the SAFe strategy announced by 
the World Health Organization (WHO) and 
implemented by the Sultanate like other 
countries of the world, the spread of the 

disease has been controlled and reached to 
the lowest levels, which is less than the levels 
set by the World Health Organization.” 
Trachoma has also been included in the 
epidemiological surveillance, where cases 
are reported and treated immediately. 
“As the systems developed, the electronic 
reporting system of the Infectious Diseases 
Department of the Directorate General 

infections, using (azithromycin) for 
patients with the disease and their 
surroundings.
  Facial cleaner to reduce transmission of 
disease.
  environmental change, clean water supply 
and improved sanitation.

efforts of the Ministry of Health against 
Trachoma:
The Ministry of Health adopted the 
Trachoma Program in 1982, which was one 
of the main pillars of the Ministry’s work. It 
was the first building block to combat and 
eradicate the disease.
The Ministry also issued the guide on eye 
health care in 1995 and includes a full 
paragraph on the interest in how to prevent 
and treat trachoma, followed by another 
issue in 2000.
In 2005, the Sultanate presented a 
comprehensive integrated program for the 
trachoma control program* at the Geneva 
meeting, which was well received by all and 
some countries have copied this program.
The trachoma program was also included 
in the field of eye health in the Ministry 
of Health five – year plan. The Ministry of 
education has also played an active role in 
providing suitable and good atmosphere 
in schools with regard to its role in 
following cases that need treatment, as 
well as providing safe drinking water, clean 
environment and health education. Besides 
the effective role played by the Ministry of 
Regional Municipalities and the Municipality 
of Muscat in the preservation of a clean 
environment free from waste.

The celebration of the sixth anniversary of 
the Sultanate’s lack of trachoma was held at 
the meeting of the Committee of experts of 
the International Trachoma and the meeting 
of the Middle east Alliance for combating 
the trachoma, hosted by the Sultanate 
during the period from 11-14 November. 
The meeting aims to discuss the regional 
and global challenges related to trachoma, to 
present topics of mutual scientific exchange 
in the field of disease control, and to provide 
the necessary support by supporters of the 
trachoma program to Member States that 
are still working hard to eliminate trachoma, 
in addition to presenting the success of 
Sultanate as a model to follow model in the 
fight against the disease.
He Dr. Ahmed bin Mohammed Al Saidi, 
Minister of Health, received the Sultanate’s 
certificate of trachoma disease, which 
is awarded by the Middle east Region 
Alliance for Trachoma in collaboration with 
the World Health Organization and the 
International Agency for the Prevention of 
Blindness (IAPB). The certificate is awarded 
to countries that meet the criteria set by 
the Organization for the elimination of 
Trachoma. The Sultanate was the first 
country to submit its file to the World 
Health Organization, and presented its 
report in 2012. 
The World Health Organization’s 
recognition in November of the same year 
that the Sultanate was free of trachoma 
to be the first country in the world is 
recognized as free from the disease and it 
is a model that must be followed by the rest 
of the world.

Sultanate of Oman The first country to be 
recognized as free of disease worldwide

Celebrating the sixth anniversary of 
the Sultanate’s lack of trachoma
The Sultanate, represented by the Ministry of Health, celebrated its sixth anniver-
sary of the trachoma disease under the patronage of His Excellency Dr. Ahmed Bin 
Mohammed Al Saidi, Minister of Health, in the presence of HE Dr. Akmajal Magti-
mova, WHO Representative in the Sultanate. - at the Grand Hyatt Hotel in Crimea.
The World Health Organization (WHO) has recognized the state’s lack of tracho-
ma in November 2012 as the first country in the world to be recognized as free of 
the disease.
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Oman College for Medical Sciences 
Celebrate x-Ray International Day

The children of the environment participate 
in the celebration of the day of the tree

The Ministry of Health represented by 
-Oman College for Medical Sciences 
- Medical Photocopying Center 
organized an event on the occasion 
of the x-Ray International Day, in 
November 8th every year with the 
presence of academic training staff and 
the students of the college. 
The effectiveness of the occasion 
include an open day including varied 
programs in two morning sessions, 
implemented in the college and it 
included an awareness exhibition which 
its parts consisted of many issues; the 
first side was for recognition of the 
Medical Photocopying Department and 
its academic program, and the other 
issue was to clarify the developments 
that happened in rays job since its 
discovery in November 8th 1895 and 
till now. The technological progress in 
the of diagnosis and the treatment by 
different types of rays which became 
an integrated part of modern medicine 
was the major development. Currently, 

The students of Al-Mudhaibi State 
Department of environment and 
Climate Affairs in north eastern 
Province participated in the 
celebration of the day of the tree 
through the establishment of a 
number of events, most notably 
afforestation and the definition of 
the importance of tree, painting and 
coloring. Khazina  Bint Mohammed 
al-Shabibiya environmental affairs 
Officer also confirmed that the events 
included the establishment of lectures 
on the importance of the tree in life 
and its value for humans, birds and 
animals to encourage their cultivation 
and attention to them and to raise 

X- rays and is considered a revolution in 
fields of medicine and industry.
As for the afternoon session, it was 
conducted in Al Sahwa gardens park 
– willyat  Seeb – where individuals of 
different ages; the three age categories 

awareness of the ways and means 
to make optimum use of them and 

in the society participated effectively  
and an organized a cultural campaign 
in the side and generally aimed to x- 
rays and  L M R I  - rays recognition 
and it healthy effects and precaution 
procedures in the next stage.

addressed the unjust extortion which 
threatens the individual and society.

Family and child forum instills values 
and principles of traffic safety 
He  Sheikh Salim  bin Awifat AlShanfari- 
president of Dhofar Municipality has 
lately opened Family and child fourm 
of traffic safety in(Gardens Mall) 
in Sallah  which has organized by 
Royal Court Affairs, represented by 
Traffic Safety  Committee with the 
co-operation of Dhofar Municipality 
and the attendance of eng. Abdullah 
bin Saeed Al Rawahi Director 
General of Transport, the president 
of  the Royal Court Affairs Traffic 
Safety  Committee, and a number of 
excellences, dignities and officials from 
governmental and private sectors, 
with the participation of a number of 
local social governmental and private 
establishments, targeting schools 
students in different governorates.
10 entities have participated in the 
forum representing Royal Court 
Affairs Traffic Safety Committee, 
Dhofar Municipality, Directorate 
General of education in Dhofar 
Governorate, Directorate General 
of Medical Services in Dhofar 

Governorate, Salalah Traffic 
Department, Civil Defense and 
Ambulance   Department in the 
governorate, International College 
of engineering and Administration, 
Omani Woman Association in Salalah 
Governorate, Shikk Safety Campaign, 
Orpic Company Charitable Team. 
Some fun activities are conducted 
targeting the students to provide 
them with traffic awareness for 
coming generations. The forum was 
held to follow other forums organized 
by Royal Court Affairs which were 
implemented in Wilyyat Badiya, 
Wilyyat Nizwa, Wilyyat Barka, Wilyyat 
Sohar, Wilyyat Ibri. Besides, some 
exhibitions are held in some schools in 
Muscat Governorate. 
The forum aims at spreading traffic 
awareness in the society in general 
and among school students specifically 
to instill traffic safety values and 
concepts in young generation through 
short intensive programmes that 
would be expected to contribute to 

get a generation that is aware of the 
importance of traffic safety. The forum 
also comes under traffic safety social 
responsibility of Royal Court Affairs to 
participate in the accidents reduction 
and in accordance with His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said‘s  decrees.
The vice of  chairman of traffic safety  
committee in Royal Court Affairs, 
Rashid bin Shaikh Al Dhabauni 
delivered a speech  pointing out 
that this forum is the 6th and it has 
conducted in  many of the Sultanate’s  
governorates and it will continue its 
activities to include all governorates 
to cooperate with other society 
establishments to reduce  traffic 
accidents. The chairman vice traffic 
safety committee in Royal Court 
Affairs said that the committee was 
set to arrange the appropriate plans 
and strategies to implement and to 
develop traffic safety in local society in 
the Sultanate in accordance with the 
implementation of His Majesty Sultan 
Qaboos bib Said, instructions. 
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Development of the Al Khuwair Natural Reserve 
and its transformation into a project with 
environmental, economic and social benefits

The memorandum of understanding 
stipulates that Al Madina Real estate 
Company will develop the reserve, which is 
close to 300 thousand square meters, and 
rehabilitate it for tourists and residents 
through various green fields, walkways, 
with the provision of a number of electric 
vehicles for the use of visitors, installing a 
set of special telescopes to enable visitors 
to observe wildlife within a remote protected 
area, the installation of a set of special 
telescopes enables visitors to observe wildlife 
within a remote protected area.     
Al Madina Real estate will develop an 
exclusive commercial park with an area of   
24,000 m2 of land protected by the project’s 
environmental objective. The new complex 
will be connected to the Muscat Grand Mall 
via a bridge over the bridge, allowing visitors 
to move freely between the complexes.
He Hussain bin Ali bin Abdul Latif said that 
following the signing of the  memorandum  
stated that in view of the keenness of the 
Diwan of the Royal Court represented in 
the Office of Permanent environment 
Preservation to protect and preserve wildlife 
and develop natural reserves and introduce 
them in the local economic cycle, the signing 
of the memorandum of understanding 
with our private sector partners represents 
representatives of Al Madina Real estate 
Company to develop and invest in Al Khuwair 
natural Reserve as a joint initiative between 
the public and private sectors in the field 
of eco-friendly economy. We are confident 
that this initiative will pave the way for other 
initiatives that will contribute In turn, in 
supporting the government’s orientations to 

the economic diversification of public income 
sources.
For his part, engineer Abdul Rahman bin 
Awad Barham said, “We are delighted 
to partner with the Diwan of the Royal 
Court, represented by the environment 
Conservation Office, to provide a natural 
environmental outlet in the heart of Muscat. 
We will work hard to provide a pioneering 
model for partnership between the two 
sectors to achieve the development goals 
of the Sultanate.  Through this innovative 
initiative that will make the reserve available 
to visitors from inside and outside the 
Sultanate. “We are working to develop a 
general plan for the region that will allow 
everyone to enjoy the visit and learn about 
Oman’s long history, as well as experience 
shopping and entertainment at a leading 
shopping mall.”
The Memorandum of Understanding 
includes the construction of administrative 
offices for the environment Conservation 
Office within the project area in Al-Khuwair 
Nature Reserve, as well as a library for the 
environment and the protected area (an 
integrated information center for visitors), 
with an area of   not less than 1000 m2to 
provide all documents, information and 
literature for those interested in this area, 
as well as a multi-use hall area of 1000 m 
2 equipped with all the requirements and 
techniques for modern events.
The project will also include a special center 
for handicrafts and traditional to support the 
local community and entrepreneurs, as well 
as a special corner for the sale of souvenirs, 
sculptures and artifacts associated with the 

Sultanate’s environmental heritage as well 
as a range of parking spaces to serve visitors 
and visitors to the reserve.
In addition, the new commercial complex 
will be constructed according to a unique 
environmental concept that will be in keeping 
with the general surroundings of the park, 
providing high balconies for visitors to view 
the protected area from the top. Inside the 
complex. In addition, live TV screens will be 
provided within the complex to allow visitors 
to observe the wildlife in the reserve from 
inside the complex.
Abdul Rahman added “The basic idea of   this 
partnership is to provide an effective model 
for the role that the private sector can play 
to support the government’s development 
efforts. The project will be a qualitative 
addition to the educational and educational 
facilities and to promote awareness and 
environmental education in the heart of 
the capital.  And will attract all segments 
of society and tourists to learn about the 
rich history and unique biodiversity of the 
Sultanate of Oman, where many Omani trees 
and plants will be settled in the reserve, as 
well as bringing a group of rare animals and 
resettling them to preserve them first.
And the opportunity to visit it and learn about 
the nature of its life and habits, which will be 
an enjoyable educational journey for visitors 
of all ages. The project is expected to be 
completed and opened to visitors during the 
year 2021 to be a gathering of visitors and 
researchers and specialists and interested 
and amateurs to learn about Oman’s 
environmental treasures and experience the 
pleasure of shopping at the same time.

An administrative fine for the sale of 
tobacco chewed at a food store in Nizwa
The Department of Consumer 
Protection in Al Dakhilya Governorate 
recently imposed an administrative 
fine of RO 1,000 against a shop in 
the state of Nizwa for selling tobacco 
in the commercial establishment.

The facts of the case conclude 
that during the field visit by the 
judicial inspectors to the shops, 
establishments and commercial 
centers and when they were in a food 
store in the state of Nizwa, a group 
of chewed tobacco bags (better 
type and Rajkals) were found. The 
seized quantity was immediately 
confiscated and a charge was issued  

Against the shop and the necessary 
action was taken. In the minutes of 
the question, the owner of the shop 
admitted to selling the tobacco. 
As a result, the administration 
imposed the administrative fine 
of RO 1,000 based on Authority 
Decree No. (301/2016) on banning 
the circulation of tobacco (non-
smoked) and appeals to the general 

Authority for consumer protection 
all merchants and suppliers to 
abide by the provisions of the Law 
of Consumer Protection and its 
executive regulations as well as 
abide by the decisions issued by The 
authority, especially with regard to 

the goods and services required by 
the consumer and the fulfillment of 
the conditions for health and safety 
and the importance of obtaining 
licenses and approvals from the 
concerned authorities, before 
engaging in commercial activities.

The signing of the "Modeling Center" agreement 
to support the system of innovation, industry and 
youth creations
Launch of the first online security 
academy
In cooperation with the Ministry of 
Manpower at the headquarters of the 
Higher College of Technology in Muscat, 
He Dr. Mona Bint Salim Al-Jardaniya, 
Undersecretary of the Ministry of 
Manpower for Technical education 
and Vocational Training, is running 
the Advanced electronic Security 
Academy, one of the projects of the 
Omani Authority for Partnership for 

Development.
The Advanced electronic Security 
Academy is the first specialized 
technical training academy in the field of 
IT security, cyber security and electronic 
security in the Sultanate, which comes 
in line with the Sultanate’s orientation 
in enhancing its electronic security 
through the rehabilitation and training 
of national cadres and providing them 
with international expertise.
On the other hand, the Omani Authority 

for Partnership for Development 
(OADP) has signed the agreement 
to establish the “Modeling Center” 
project in partnership with Bell, the 
American company in the field of 
helicopter manufacturing, which is 
committed to the Authority through the 
Partnership for Development Program. 
The agreement follows the signing of a 
collaborative program with the Scientific 
Research Council to establish the center 
at Muscat Innovation Park.

Establishment of an environmental commercial complex, green spaces, walkways and electric cars to serve visitors
The Diwan of the Royal Court, represented by the Environment Conservation Office and Al Madina Real Estate Compa-
ny, signed a memorandum of understanding to develop and invest the Al Khuwair Natural Reserve to transform it into a 
project with excellent environmental, economic and social benefits. The project is the first of its kind between the pub-
lic and private sectors regarding the development and investment of natural reserves. The Environmental Protection 
Office represented the signature of the memorandum at the Grand Millennium Hotel Muscat, by His Excellency Hus-
sein Bin Ali Bin Abdul latif, Advisor to the Diwan of the Royal Court, and is responsible for the work of the Secretary-
General of the Board, while the company represented Engineer Abdulrahman bin Awad Barham, CEO of the company.
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future, another lecture on pain control 
in cases of tumors.
In the conference, the lectures have 
been given by 22 experts, medical 
cadres, researchers, and specialists in 
pain treatment surgery and arthritis. 
And 150 participations from different 
medical cadres and medical personnel 
from hospitals of the Ministry of Health, 
Sultan Qaboos University Hospital, Air 
Forces Hospital, Special Omani Airline  
and a number of other special health 
institutions.
Pain Treatment Department in Khoula 
Hospital has organized the conference 
for the first time and it lasted 2 
days aiming to spread chronic pain 

awareness and identifying the non – 
surgery treatments for chronicle, by 
using scientifically approved methods.
The impression of participants
Dr. Mia Bint Salem Al Mahramiya 
Khawla Hospital explained that the first 
National Conference on Pain Therapy 
achieved the desired benefit from its 
establishment thanks to the scientific 
topics and lectures that were presented 
in its sessions which had a good impact 
on the participants.
She added that the establishment of 
the conference was very appropriate 
and timely and the evidence of the 
positive and unexpected participation 
of medical staff and medical and other 
medical groups from different healthy 
institutions in the Sultanate. 
Dr. Mia Al Mahramia wished for the 
continuation of such conferences in the 
coming years, God willing.
Owing to the valuable information they 
have offered
For her part, Nayla Bint Salem Al-
Sharjieh, head of the pain treatment 
department at Khoula Hospital said 
that the conference was good with all 
the centers because it witnessed the 
positive participation of medical staff 
and medical groups from governmental 
and private hospitals from different 
governorates of the Sultanate.
She added that they were encouraged 
by the participation of 22 experts from 
the Sultanate, the United Kingdom and 
India to deliver the scientific lectures. 
She thanked the sponsors who 
contributed to the successful success 
of the conference.
Amal Bint Al Baloshia -spoke about her 
participation in the conference, stating 
that she came to the goal of enhancing 
her information on pain treatment, 
and what it reached in recent years. 
She described her participation in it 
positively, as the lecturers talked about 
their past and future experiences about 
the pain treatment trip. I benefited 
from her participation in it through 
the papers that were presented about 
the level of knowledge and therapeutic 

in the Sultanate compared to other 
countries.
Hamoud bin Ali Al-Hakamani - 
Pharmacist - expressed his happiness 
to participate in the first national 
conference on pain treatment at 
Khoula Hospital for the first time. He 
added that he has already participated 
in several conferences but in this regard 
is the first for him and wished that the 
benefit and his colleagues participating 
in it would be good and achieve the 
desired goals of his residence, which is 
beneficial to him.
Al Baloushi added that the conference 
was good with the participation of 
experts, speakers and specialists in the 
field of pain treatment and scientific 
lectures and medical topics discussed 
and dealt with.
Jokha Mohammad al-Barshdiya, A 
female psychologist said that the goals 
achieved by the conference were noble 
and benefited well by the participants. 
She gave a lecture in which she talked 
about the stress and stress experienced 
by the human in his day, which can cause 
chronic organic pain if  it has not been 
diagnosed and treated with specialists 
quickly, for example: as a psychologist 
who treats the patient through 
consultation sessions. She praised the 
positive participation and the lectures 
presented during the sessions of the 
conference.
Wafa bint Nasser Al-Sinawiya - is a 
legal nurse who shares pain treatment 
at Khoula Hospital and described the 
establishment of the conference as 
good and that it is considered the first 
to launch similar conferences in this 
field for the pain treatment department 
in the hospital in the coming years. 
Al-Sinawiya thanked the hospital’s 
management and its organizers for 
the outstanding efforts made to reach 
it at the highest levels and praised the 
scientific lectures that were presented 
in it and the active participation of 
various medical staff and medical 
groups from various health institutions 
in the Sultanate. 

The  First National 
Conference for Pain 
Treatment finalized its 
Agends  with a group of 
Recommendations

It is necessary to train employees in 
the medical field, to qualify the national 
cadres at the highest required levels, 
and by 2022 Khoula Hospital and all 
hospitals in the Sultanate should be 
pain free. Therefore, no place for pain.  
The first national day conference for 
pain treatment has witnessed in its 

last day a number of lecturers and 
medical cadres, specialized in the fields 
of pain, surgery and anesthesia have 
held a group of sessions and scientific 
lectures, where they have identified 
pain to raise awareness of rare pain 
cases or unusual symptoms to avoid 
unexpected complications and to 

serve the correct treatment after the 
appropriate diagnosis. 
And a lecture about the last modern 
scientific researches for arthritis cases, 
playgrounds injuries and the problems 
of fibromyalgia, and other lectures 
on taking care of sanitation in the 
Sultanate between the present and the 

 The Ministry of Health represented by Khoula Hospital Directorate General which organized the 
first national conference for pain treatment – Pain Treatment Department – under the slogan “Con-
trol your Pain Before it Controls You”, concluded its issues which have discussed in Sondus Hotel  
Rotana- Muscat, with many recommendations among them as follow: It is necessary to extend work 
range in pain treatment field to include all hospitals in the Sultanate, the start will be from Khoula 
Hospital targeting to making services available to each citizen and resident in the Sultanate, spread-
ing awareness around pain treatment to avoid one’s pain silently .Besides, the continuity in sparing 
no efforts to improve offered medical services levels with no fatigue or boredom.

Locals



2524
Sixsteen issue, November 2018Sixsteen issue, November 2018

Health & Safety

The Ministry of Health said that 84 
people have died and that about a 
thousand others have been poisoned, 
because of the consumption of 
alcoholic beverages smuggled in the 
past six weeks, according to news 
agency esna. Several cases of toxic 
poisoning were reported in late 
September and spread across the 
country.
Iraj Harerci, a spokesman for the 
Ministry of Health said that 959 people 
are treated for alcohol poisoning and 
described the wave of poisoning as 
“absolutely unusual,” according to the 
semi-official agency. In addition to the 
death of 84 people, 305 people are 

treated from kidney damage and 27 
people suffer from vision problems, 
according to the spokesman.
“The main reason is to take toxic 
methanol instead of the ethanol found 
in regular alcoholic beverages,” he 
said. “A number of people have been 
arrested for their association with 
this issue, and people should know 
that alcohol wrapped in sealed foreign 
packaging can be adulterated,” he said.
Most cases of poisoning occurred in 
Burz province, north of Tehran, and 
Hormuzgan on the southern coast. 
Alcohol is only allowed to be consumed 
or purchased in Iran for officially 
recognized religious minorities. A 

penalty of violating alcohol laws a 
fine or whipping or imprisonment, 
and even though, the smuggled liquor 
can be widely spread through illegal 
traders.

Indonesia

Iran

Indonesian plane crashes shortly after 
taking off from Jakarta

Dozens of deaths in alcohol poisoning in Iran

JAKARTA - (AFP) -  “ A Boeing 737 “ aircraft belonging to 
Indonesia’s low-cost airline “Lion Air” crashed recently off 
Indonesia after taking off from Jakarta, killing 189 people on 
board, according to rescuers who lost hope in finding survivors.
The plane, a Boeing 737 Max 8, was supposed to have been in 
service months ago and had requested a return to the capital 
airport before all contact with the watchtower was cut off 
at 06:30 (2330 GMT Sunday). It was heading to the city of 
Bangkal Penang north of the capital off the coast of Sumatra.
Six bags containing human remains were taken to a hospital 
run by police. Rescuers also found pieces of wreckage, including 
part of the tail of the plane, carrying the airline’s logo, clothes 
and identity documents but not yet found the black box, the 
official said.
“The plane crashed into the sea in an area of   30 to 40 meters 
deep,” spokesman for the Indonesian Search and Rescue 
Agency Yousuf Latif told AFP. The Director General of Civil 
Aviation of the Ministry of Transport Sendo Rahayo said in a 
separate statement that the plane carrying 189 people “are 
178 adult passengers, two children, two infants, two pilots and 
a crew of six hosts.”

The plane was repaired after a technical problem, saying it 
was “repaired in Denpasar” on the island of Bali, and then 
“I travelled to Jakarta,” said edward Serait, The head of the 
Board of Directors of the airline.
The Boeing Group expressed “deep sorrow” over the incident 
and its sympathy with the people, saying it was “ready to 
provide technical assistance to investigate the incident.”
Indonesia; the archipelago of Southeast Asia and consists 
of 17 thousand islands of varying size, relies largely on air 
transport and accidents occur continuously.

Accidents & Risks

Chinese rescue workers recovered 
two bodies after a 60-meter public 
bus fell into a river after it collided 
with a car in southwest China’s 
Chongqing City, state television 
reported.
The bus collided at about 10 
am local time (0200 GMT) in a 
reversing car over a four-lane 
bridge in the Wanxian district of 
the city. The bus then skidded, 
broke the bridge wall and fell into 
the Yangtze River. The bus sank at 
a depth of about 50 meters, the 
television said, adding that it was 
still unclear how many passengers 
there were.

Tunisia

China

Two dead in bus fall in river in China

Capital 
Suicide
“A woman who blew herself up near a 
security patrol on el Habib Bourguiba 
Street in the capital is 30 years old, 
spokesman for the Court of First 
Instance and the Judiciary Counter-
Terrorism in Tunisia, Sufian Sulaiti’’, said.
“The body of the suicide bomber was 
transferred to Charles Nicole Hospital,” 
he said in a press statement. “She used 
a conventional explosive device to carry 
out the terrorist attack that injured 8 
people.”
He pointed out that this woman from 
the state of Mahdia, and has a university 
degree in english, explaining that 
members of her family were arrested 
for interrogation. In the same context, 
a source told the Tunisian Agency for 
Africa that the girl left her city to the 
capital, after convincing her family that 
she is going there to look for work.

He explained that the Public 
Prosecution in the Pole entrusted to the 
National Unit for Research in the crimes 
of terrorism, belonging to the General 
Directorate of National Security in 
Al-Qarajani to investigate the suicide 
bombing.
He added that the Public Prosecution 
has listened to all those affected from 
the security and civilians who were 
transferred to the military hospital, Al 
HabibThamer Hospital and Charles 
Nicole Hospital in the capital and the 

hospital  of burns and eloquent injuries 
in Ben Arous.
Al-Sulaiti pointed out that most of the 
injured had left the hospitals they were 
transferred to, that their injuries were 
minor and that the few who remained 
in the hospital were in stable condition.
On the other hand, the head of the 
Tunisian Salvation Front Party, Munther 
Kafrash, said that the perpetrator of the 
terrorist attack is “Mona Kibla Asilah”, 
and that her father belongs to the 
Nahdha movement.
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Fell on the Lebanese capital Beirut 
and various parts of the country due 
to a rainstorm accompanied by strong 
winds, resulting in the death of a 
person and damage to some buildings 
and cars.
The storm caused by an air-lagoon 
originating from the Black Sea has 
caused heavy rains with large-sized 
cold beads that have been invaded 
by social networking sites, the 
central Lebanese news agency said. 
The agency reported the death of a 
60-year-old citizen from an electric 

shock caused by the storm in the 
village of Majdal in southern Lebanon.
The fall of ice blocks, which some 
have likened to shells, has shattered 
windows and glass facades of some 
buildings and front glass shade of cars 
in different parts of the capital. The 
strong winds of 80 kilometres led to 
the fall of some trees, causing traffic 
on some roads.
The security forces called on drivers 
to drive cautiously to avoid slippage 
incidents, with aggregation of ponds 
of water in a number of main roads.

Florida

Beirut

“Snowballs” cause panic 
in Beirut

 The arrest of two teenagers planned to cut
 students and eat them in an American school
...Approaching the devil
US police in Florida have foiled a “bloody 
massacre” that two girls in a school 
would commit to “get close to the devil,” 
according to their confessions.

The newspaper “Daily Mail” quoted 
police sources as saying that two 11 
and 12-year-old girls brought a knife 
set to cut meat and cut a pizza in school 
in order to kill their colleagues. The two 
children were charged with conspiring 
to commit a first-degree murder, 
possession of a weapon at school and 
other charges.

The deputy chief of police in Florida said 
it was up to the public prosecutor to 
decide whether the girls would be tried 
as minors or adults, adding that they had 
been sent to a juvenile prison. The two 
girls were planning to monitor young 
schoolchildren in order to slaughter, cut 
their bodies, eat their meat, and drink 

their blood with a specially brought 
trophy.

“The bloody plan was to kill at least one 
pupil, but the girls were hoping to kill 
15 to 25 students” before committing 

suicide, the police statement said. The 
police attributed the girls’ desire to kill 
as many pupils as possible to their desire 
to be “very wrong” to be with the devil in 
hell after committing suicide after their 
bloody massacre.

Accidents & Risks Training & Precaution

Preparation of the First Aid Kit 

Make sure you have the following items in the first aid kit in 
your home.
  Wounds: A plasterer of various sizes, medical gauze, adhesive 
tape, disinfectant powder to clean and disinfect wounds and 
antiseptic cream to prevent wound contamination.
  Burns: Cold compresses, medical gauze, antiseptic cream and 
a bottle of sprays for burns 
  Pain and fever: Aspirin, any other analgesic such as 
paracetamol
  eye injuries: eye lotion, neutral phosphate solution, special 
eye wash pot and special eye bandages
  Joint sprains, muscle tension and bone cracks: Cold compresses, 
compressor belt and medical gauze for arm suspension

  Insect bites: Tweezers to remove the bite member, cortisone 
cream to reduce  the sting, if a family  member has sensitivity 
to bites, adrenaline injection should be present and given 
under the skin only.

  To treat someone who has swallowed a poisonous 
substance: Abacac syrup to induce vomiting, but it is 
prohibited to use it without the help of a doctor or to contact 
the nearest  position centre and inform the official of the 
incident and work with his consultation. 

  Keep the phone number for the nearest position centre and 
preferably write it on an adhesive tape and stick it on the 
phone.

  General care: Thermometer, sharp scissors, sterilized cotton, 
paper tissues and first aid manual.

First Aid Kit
The First Aid Kit is essential to be acquired at home and in the car. Many of us are 

injured, especially children, whether minor or serious injuries, at home, street, trips 

or clubs. These injuries may require immediate treatment. The box is in every home. 

It is also preferable to have a mobile box placed in the car to take advantage of it 

outside the home or travel. The box is available in different sizes. We will talk about 

the contents of the first aid kit and how to use it. 
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»سر أيها القائد بالركب، سر ونحن 
من ورائك«

سعيد بن ناصر الجنيبي 
 رئيس مجلس اإلدارة 

عليه.. يسر ويّشرف مجلة »الصحة والسالمة« ممثلة 
والتوزيع،  واإلعالن  والنشر  للصحافة  المبادرة  بدار 
المسؤولين  وكل  إدارتها  مجلس  رئيس  باسم 
ترفع  أن  قطاعاتها  مختلف  في  والعاملين  اإلداريين 
الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  السامي  المقام  إلى 
هللا  يحفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  ويرعاه 
يديم  وأن  المجيد،  واألربعين  الثامن  الوطني  العيد 
المديد أعواما وأعواما  عليه الصحة والعافية والعمر 
حافلة باإلنجازات الِعظام، وعلى عمان وشعبها دوام 

التقدم واالزدهار.
وإن المجلة لتفخر بما وصلت إليه السلطنة من تقدم 
الصحة  مجال  في  منهجها  في  ماضية  وهي  ونماء، 
والسالمة، وستقدم ما بوسعها أن تقدمه من رقي في 
كوسيلة  وأنها  والعملية،  العلمية  التطورات  كبة  موا
تؤدي رسالة إعالمية تثقيفية واضحة للمجتمع تطمح 
شمولية  كثر  وأ وهادفة،  حقيقية  صحفية  رؤية  إلى 
تطمح  المجلة  أن  كما  البعيد؛  المدى  على  واتساعاً 
تعظيم  كيفية  في  التوسع  الرقمي  االنتشار  في وسط 
المعلومة  االنتشار ووصول  االستفادة منه في سرعة 

إلى الجماهير.
ترفع  أن  المناسبة،  هذه  خضم  في  المجلة  تنتهز  وإذ 
كف الضراعة بالدعاء والشكر العميم إلى هللا العلي  أ
القدير، أن يجعل عمان بلداً آمنا مطمئنا وسائر بالد 
النهضة  قائد  موالنا  عمر  في  يمد  وأن  المسلمين، 
العمانية الحديثة، وأن يكلل مسعاه بالخير إنه سميع 

مجيب. 

ابتهاج

قائ��د  عام��ا..  وأربع��ون  ثماني��ة 
تتوق��ف،  ل��ن  مس��يرة  ووط��ن، 
المج��د والس��ؤدد والحض��ارة منذ 
الق��دم، قائد وش��عب يقف��ان على 
وأنف��ة،  بكبري��اء  األرض  ه��ذه 
هن��ا عم��ان المج��د حض��ارة الفكر 
وال��روح والعق��ل والروي��ة والرؤية 
الثاقب��ة الش��املة الت��ي غ��رس في 
وجدانه��ا قائد مس��يرتها الملهم 
وبان��ي نهضته��ا المبارك��ة جالل��ة 
القائ��د المفدى قابوس بن س��عيد 

المعظم. 
ونح��ن  عام��ا..  وأربع��ون  ثماني��ة 
الخال��دة  الذك��رى  به��ذه  نحتف��ل 
والمنقوشة بماء الذهب ال يسعنا 
إال نقول »س��ر أيها القائد بالركب، 
وإن  ورائ��ك«  م��ن  ونح��ن  س��ر 
المنج��زات التي تحقق��ت على هذه 
األرض م��ا كان له��ا أن تك��ون لم��ا 
ه��ي علي��ه إال بفض��ل اهلل وبفضل 

جاللته. 

 رئيس مجلس االدارة

سعيد بن ناصر الجنيبي

رئيس التحرير / المشرف العام

بدر بن محفوظ القاسمي

هيئة التحرير

أصيلة بنت سليمان الحوسنية 

جهينة بنت سعيد الحارثية

االدارة والتنسيق 

محمد بن حمد الجنيبي

وضحى بنت محمد المنذرية

العالقات العامة والتسويق 

هالل بن ناصر العامري

زكية بنت حمدون المحمودية

الترجمة

الشركة العربية للتدريب والسالمة 
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دار المبادرة للصحافة والنشر واإلعالن والتوزيع
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هاتف: 24237232 فاكس: 24237231 

ص.ب: 2746 روي ر.ب: 112 سلطنة ُعمان
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مجلة شهرية تعنى بالصحة والسالمة توزع فـي 
جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وكل ما 

يخص القطاعات المهنية والصحية ونقاط البيع.

اليجوز نسخ أي مادة منشورة 

دون الحصول على موافقة خطية من الناشر.

اآلراء ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

في هذا العدد

الشركة العربية 
للتدريب 

والسالمة تحتفل 
بالعيد الوطني 

المجيد

يابانية تكمل 
الماراثون زحفا بعد 

كسر ساقها

12

32

52

20

47

االحتفال بالذكرى 
السادسة لخلو 

السلطنة من مرض 
التراخوما
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إنجازات القطاع 
الصحي والنقل 

واالتصاالت

قذائف ثلجية تثير 
الهلع في بيروت
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أو من  الناس  أنها تقضي حوائج  أسرة عرف عنها  أو هو من 
وكربة  العاني  أسر  وتفك  الجائع  جوع  وتسد  الملهوف  تغيث 
إلى  للوصول  مطّية  العضوية  اتخذ  منهم  كثيرا  إن  المكروب.. 
مآربهم الشخصّية وعصا يتوكأون عليها لنيل ما لم يكن تطاله 

أيديهم من قبل.

المجلس  أداء  المواطنين  فعل  ردات  من  الكثير  ألم  وقد 
هو  ذلك  مرجع  ألن  ذلك،  من  براء  وهو  بلومه  ويأخذون 
عليهم  وصب  بالمال  أغراهم  الذي  لمرشحهم  اختيارهم 
النهار  جعل  في  الكاذبة  واألباطيل  الملفقة  واألحاديث  الوعود 
أصيل  حصان  أمامهم  يرونه  الذي  الحمار  بأن  وأوهمهم  ليال، 
نجيب، فاشترى عقولهم بمعسول الكالم بثمن بخس وبدراهم 
معدودة، ليكسب من وراء ذلك المنصب والوجاهة واالعتالء 

لسلم الهرم المجتمعي. 

فكم من عضو والذي كان من قبل غير معروف في المجتمع 
كثر  أصبح يتصدر واجهات العالقات العامة والحفالت ويقدم أ
هي  ما  تسأله  جئت  وإذا  ومحفل،  مناسبة  كل  في  غيره  من 
الشمال،  على  صفراً  جوابه  فسيكون  حققتها  التي  اإلنجازات 
فهو لم يحقق إال مصلحة شخصية على حساب مجتمع بائس 
لم يدرك لحظتها حجم المسؤولية واألمانة الملقاة على عاتق 

كليهما المرشح والمترشح. 

لقد مرت ما يقرب من األربعين عاما على تأسيس المجلس 
االستشاري الذي كان يعّين من الحكومة مناصفة بين األعضاء 
األهلي  القطاع  للدولة وبين أعضاء من  الحكومي  القطاع  من 
والخاص ليخلق نوعا من التوازن والطرح وأعقب بعدها بعشر 
سنوات تأسيس مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب، 
وفي  والرقابة،  التشريع  في  واسعة  صالحيات  له  فأعطيت 
السنوات الالحقة ومع تدرج الفكر البرلماني أنيطت للمجلس 
الذي دفع  أنفسهم  األعضاء  بين  رئيسه من  انتخاب  صالحية 
بالعملية الديمقراطية وممارساتها إلى شأن أبعد مما كانت عليه 
ولالستزادة  الشوروية.  العملية  ممارسة  مضمار  في  قبل  من 
بهذا  الصادرة  السلطانية  المراسيم  إلى  بالرجوع  القارئ  نحيل 

الشأن وهذا ما دفع بروح المنافسة العتالء هذا المنصب الذي 
في  كاملة  حظوة  نيل  في  يرغبون  ممن  للكثيرين  حلما  أصبح 
ذهب  من  على صحن  يأتي  المنصب  فهذا  اإلعالمي،  المشهد 
كبر مصلحة متجاهلين أن األمانة هي  للراغبين في الوصول إلى أ
يحملنها  أن  أبين  والجبال  واألرض  السموات  وأن  حمالً،  كبر  أ
بعواقب ما يكون مصيره حملها دون  الجهول  اإلنسان  ولكن 
وعي منه بذلك، وأن حسابه سيكون عسيراً والت ساعة مندم. 

فماذا تحمل لنا من جديد ثقافة المجتمع في مسألة االنتخابات، 
هل غّير المجتمع الكثير من المفاهيم وما يدور في المجتمعات 
الحكم  إدارة  في  المساهمة  لشؤون  إدارة  سوء  من  األخرى 
أنه سيظل على عماه، وأن لكل ساقطة القطة،  أم  الصحيح؟ 
وأن كل مترشح لإلنابة عن المواطن سيقبل به دون تمحيص 
أدرك  المجتمع  أن  أم  نواياه،  أو  طواياه  أو  لخباياه  فحص  أو 
العالم  المترشح الكفء  النضج في اختيار  اآلن ووصل مرحلة 
العلمية  والمؤهالت  العملية  الخبرات  ذي  المتعلم  المدرك 

والشهادات المجتمعية. 

ونحن على مشارف انتخابات المجلس الجديدة، على المجتمع 
كان  فكلما  صوته،  يعطي  لمن  الوعي  أشد  واعيا  يكون  أن 
الصوت للمرشح األقوى واألصلح ساهم ذلك في خلق مجلس 
أو  الخطأ  عن  بعيد  صحيح  تشريع  في  يساهم  أن  يستطيع 
الخلل. فالعضو الذي انتخب بصورة صحيحة قادر على وضع 
اختياره  في  الفرصة  يفوت  أال  الناخب  فعلى  نصابها،  في  األمور 
الندم،  أو  الندب  وإال سيكون عليه وباالً وحسرة حيث ال ينفع 

فصوت الناخب مسؤلية كبيرة وأمانة تنوء بحملها الجبال. 

من  آيات  األمر«  في  »وشاورهم  بينهم«،  شورى  »وأمرهم 
كانت  منهجا،  الحياة  في  الشورى  بجعل  تنصح  الكريم  القرآن 
في  ضير  ال  ولكن  بدايتها،  في  المقالة  تتصدر  أن  ويجب  لزاما 
جعلها تذكرة في النهاية ألن الكثير من الناس سيقرأون كل ما 
يكتب في المقدمة وسيعرضون عنه، ولكن إذا أتت العبرة في 

النهاية لعل اإلدراك أوسع في ذلك.  خر
اآل

ه 
وج

ال

الكثي��ر  أن  الذه��ن  إل��ى  يتب��ادر  ق��د 

واجه��ات  تص��در  ف��ي  يرغب��ون  مم��ن 

األح��داث والمجال��س العام��ة يكون��ون 

المصلح��ة  ه��و  األول  دافعه��م  أف��راداً 

الش��خصية، وما يلبثوا أن يكتش��فوا إذا 

أدرك��وا، أنهم عل��ى غير ص��واب وأنهم 

مجانبون للواقع. 

هذا هو ح��ال الكثيرين مم��ن تدفعهم 

أهواؤهم وسط مغريات غير متحسبة، 

ويظنون أنهم سيتس��نمون ُذرا الهرم 

المجتمعي، ولكن دون مؤهالت علمية 

وخبرات عملية لن تجعلهم يحافظون 

عل��ى مكتس��بهم، وذل��ك مرجع��ه إل��ى 

أنهم عاش��وا في أت��ون الغفلة المغلفة 

بأوه��ام المجد ال��ذي في ظنه��م أنهم 

سينالونه. 

الوجه اآلخر

عضوية الشورى.. ليست نزهة في حديقة

بدر بن محفوظ القاسمي 
رئيس التحرير )المشرف العام( bader@almubadara-om.com

عام  بشكل  والمجتمع  الجميع  فعلى  اإلبل..  تورد  هكذا  فما 
وقضاء  المجالس  عضويات  أن  يدرك  أن  ومترشح  مرشح 
حاجات الناس والنيابة عنهم ليست نزهات في حدائق غناء، بل 
هي تكليف من قبل المنتخبين ومن ترشحوا لنيل العضوية، 
ومن يناب عنهم، وهي مسؤولية أمام هللا والحاكم والشعب. 

فالحمل ثقيل والعقبة كأْداُء. 

سياسة  السياسية  بحنكته  المفدى  البالد  حاكم  أدرك  لقد 
الشطط  عن  بعيداً  انتهجه  الذي  البرلماني  النظام  في  التدرج 
كساب المجتمع  والشطح، وقد أثمرت نتائج هذا التدرج في إ
األساسية،  والحقوق  الديمقراطية  التوجهات  من  ُجرعات 
إبداء  في  والمشاركة  السلطة  تداول  في  السياسية،  والحقوق 
المشاركة في التشريع والرقابة وغيرها من النظم التي تساعد 
أمر  بمعية من سيكون عليهم مناط  البالد  إدارة شوؤن  على 

المفاعلة في العمل على ترسيخ مبادئ الشورى في البالد. 

وقد استلهم قائد البالد المفدى المبادئ والنظم اإلسالمية في 
العصرية  الدولة  ركائز  إحدى  الشورى  في جعل  المسألة  هذه 
نظام  فالشورى  أركانها،  أساسي من  ركن  أنه  باب  وذلك من 
وجهتها  إلى  األمور  من  الكثير  توجيه  على  يعمل  إسالمي 
التي ترتئيها متداخلة مع ما سيؤول إليه من نتائج التي هي 
مرهونة بقوة من انتخبهم الشعب لينوبوا عنهم وعن أصواتهم 
في القول والممارسة الحقة واضعين نصب أعينهم المصلحة 
صوت  يؤتمن  أن  يمكن  فال  الخاصة.  المصلحة  فوق  العامة 
على أحد أعضاء المجالس إال ليرفع مبادئ األمانة والصدق في 

العطاء في التشريع الصالح لألمة. 

المجلس  انتخابات عضوية  يرغبون في خوض  ممن  كثيراً  إن 
منهم  كثيرا  فترى  بهم،  المناطة  المسؤلية  حجم  يدركون  ال 
من  فكم  أقدامهم،  موضع  يتبصرون  وال  األهواء  يقتحمون 
المترشحين للعضوية لم يكن لهم دور معروف في المجتمع 
بذلوا كل غال ونفيس في سبيل الوصول إلى عضوية المجلس، 
فلم يشهد له أن قّدم يوما مبادرة أحدثت فارقا في مجتمعه، 
البذل والعطاء من جانبه،  تاريخ مشرف ُعرف فيه  له  أو كان 
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عمق  ستشكل  التي  باأللوان  وتزينت  عمان..  أرجاء  كل  في  األعالم  رفرفت  يوم  الحقيقية..  المعجزة  إنها 
فلسفة الحكم الجديدة القادمة على أرض عاشت سنوات من األمجاد على مر التاريخ.. تقاسمت االنتصارات 
فيما بينها.. دولة عرفت على أنها سليلة إمبراطورية موغلة في القدم.. أرض لم يعرف أنها انحنت أو ركعت 
ألحد إال لرب تعبده، أو فعل تفعله، أو مقال تكتبه.. وال يمكن ألوطان أن تبنى إال بقيادة حكيمة.. وإرادة شعب.. 
وصف يقف كبنيان مرصوص في مواصلة البناء.. لم تكن عمان باألمس في ظالم دامس، ولكن تداول األيام 
ويثير  المكان..  وينير  الظلمة  سدف  يرفع  من  بأمره  اهلل  يقيض  أن  إلى  حالكا  ظالما  األيام  تلك  بعض  يجعل 

مكامن الفتور.. ويستنهض همم الشعب.. وينهض باألمة من جديد. 

ميالد قائد
 ميالد وطن

»قابوس« كمن يخرج الماء بضرب العصاة في صخرة 
المعجزة فال يبنى المجد إال بأظفار من حديد

قابوس« القائد الذي أخرج وطنا من المستحيل

»قابوس« وثق قيم العدل والمساواة ونظام تداول 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

َكتَب: بدر بن محفوظ القاسمي

18 نوفمرب
ميالد وطن
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األول  البيان  منذ  عاما  وأربعون  ثمانية 
على  وفرض  لنفسه..  نذر  الذي  للقائد 
أن  يمكن  ما  بأسرع  يعمل  بأن  ذاته 
فأي  عصرية..  دولة  عمان  من  يجعل 
قائد على مر العصور قال مثل ما قال.. 
كان البيان قصيراً جداً.. ومحتواه الفعلي 
فهو  األقوال..  بمراتب  قياسه  يمكن  ال 
الوعد  في  ذلك  فانجلى  وأنصع..  أبلغ 
الذي تحقق  اإلنجاز  اإلنجاز..  أعقبه  الذي 
بد  ال  الخطبة  بعد  وكذلك  ويقينا..  عياناً 

من مهر. 

نعم لقد رفرفت الرايات عالية خفاقة في 
القائد  الحبيبة.. كان مقدم  سماء عماننا 
ميالدا لوطن.. وقد سجل يومها ملحمة 
كبيرة بين القائد وشعبه.. وتجلى ذلك في 
بناء  الذي رسخ تواصل  المثمر  التعاون 
ومقاييسها  أبعادها  بكل  عصرية  دولة 
كما رسم لها.. لقد تحولت عمان إلى اسم 
ويرسخ  الداخلية  هويتها  يحمل  جديد 
اإلبداعية  طاقاتها  النبيلة..ويفجر  قيمها 
كثر مما كانت عليه.. وعادت الطيور إلى  أ

أعشاشها بعد هجر وغياب. 

إن إعادة شعب قطع الزجاج ضرب من 
هذا  كسر  قد  القائد  لكن  المستحيل.. 
االستثناء وجاء بما لم تستطعه األوائل.. 
ففي نظره لم تكن توجد كلمة المستحيل 
بيده  ولو  اللغة..  قواميس  كتب  في  إال 
توحيد  باستطاعته  يكن  لمسحها.. فمن 
واالنقسامات..  النزاعات  مزقته  شعب 
والسياسات  المضللة..  واألفكار 
المتباعدة  األسفار  وشتات  المموهة.. 
التشرد  العيش.. وضنك  في تجميع لقم 
البغيضة  التالفة  والعقائد  والتشرذم.. 
واألفكار  العقول..  على  استحوذت  التي 
الرجعية.. وجعله تحت غطاء واحد يلفه 
تقديم  باستطاعته  يكن  ومن  السالم.. 
في  يعيش  غيره  لجعل  قربانا  نفسه 
أخرج وطنا  الذي  القائد  إال  أمن وسالم.. 
الماء  يخرج  كمن  فهو  المستحيل..  من 
المعجزة.. فال  العصاة في صخرة  بضرب 

يبنى المجد إال بأظفار من حديد. 

ماذا فعل هذا القائد.. كيف له أن يحقق 
فال  الموازين..  انقالب  يشبه  بما  إنجازا 
عشية  بين  وتستيقظ  تنام  أن  يعقل 
وضحاها أن تجد أن كل شيء قد تغير.. 
إن الحرية هي طريق أرض األحرار.. قائد 

ميالد وطن

»قابوس« يرفع 
راية النصر عالية 

مستوثقا باهلل 
غير مبال بعبث 

العابثين، وال بأقوال 
وأحاديث المرجفين، 

وال مستمعا ألقوال 
البغاة الحاقدين



1011
العدد السادس عشر، نوفمبر 2018العدد السادس عشر، نوفمبر 2018

Health & Safety

اإلنسان يولد حرا.. وأن حريته  عرف أن 
حقوق  بكافة  يتمتع  فردا  جعله  في 
المواطنة الصحيحة.. فالذي كان باألمس 
فالحرية  مباحا..  اليوم  أصبح  ممنوعا 
حق ال يمنحه أو يمنعه أحد..بل هو حق 
وعهود  مواثيق  في  وأصيل  مكتسب 
والمتحضرة..  القديمة  والشعوب  األمم 
والحق المكتسب يفرضه واقع األمر في 
حياة إنسان يستطيع أن يعيش في وطن 
القائد  إدراك  إن  بنائه..  على  سيعمل 
تأثيرها  اإلنسانية.. ومقدار  الغريزة  لهذه 
في الفرد أبلغ مقال ليكون الوطن عزيزا 
حرا ككيان حريته من حرية األفراد الذين 
يعيشون تحت كنفه.. فمسلوب الحرية 
ولو في قصر  المقام  له  يهنأ  لن  والهوية 

من ذهب. 

في  جديد  وطن  لميالد  القائد  رسم  لقد 
أول أيام توليه مقاليد الحكم في البالد.. 
وذلك ما تمثل في هيكلة حكومة البالد 
حكمها..  ونظام  وموظفيها  ووزرائها 
وخلق الظروف المواتية لإلسراع في إزالة 
كل ما يحول التنقل داخل البالد.. ودعوة 
للمشاركة  البالد  خارج  كانوا  من  لعودة 
االقتصادية،  الخطط  وإعداد  البناء..  في 
في  والشروع  واالجتماعية،  والعسكرية 
التعليم  األهمية..  في  غاية  أنظمة  خلق 
التواصل  مستلزمات  وتهيئة  والصحة، 
والتشريعات  والثقافة  والتراث  واإلعالم 
واإلسكانية  والوظيفية  القانونية، 
وثق  كما  واإلنمائية..  الزراعية  والبرامج 
تداول  ونظام  والمساواة  العدل  قيم 
والقضائية  التشريعية  السلطات 
في  التدرج  مبادئ  وأخذ  والتنفيذية، 
والديموقراطية..  الشورى  دعائم  إرساء 
وتسيير  والطرق  الموانيء  وإنشاء 
حركة  وتسهيل  والمطارات  المواصالت 
ولقد سعى  اللوجستي..  والدعم  النقل 
بكل عنفوان وفخر للتمكين الدولي من 
سيادة  ذات  مدنية..  دولة  عمان  جعل 
المتحدة..  األمم  قبل  من  بها  معترف 
وأن تكون في مصاف الدول التي ترعى 
وبالعدل  الدوليين..  والعدل  السالم 

يدوم الحكم. 

زمام  توليه  من  عام  بعد  القائد  قال 
المسيرة »ال شك أن عملية البناء شاقة، 
والتضحيات  الجهد  الكثير من  وتتطلب 

والعقبات،  المصاعب  على  للتغلب 
ونمضي  بصبر  العبء  هذا  وسنحمل 
هذه  مثل  إن  وحزم«  بجد  العمل  في 
األقوال ال تصدر إال عن قائد كان أثناءها 
وهو  الكثير..  وطنه وشعبه  يتحمل عن 
تضليل  في  بهم  غرر  من  أفكار  يواجه 
عقولهم من جراء تسلط عناصر دخيلة 
من االنتهازيين والمأجورين والملحدين 
ال  جزء  هي  التي  الجنوبية  المنطقة  في 
يتجزأ من تراب عمان العريق، وقد قدم 
القائد في هذه المحنة التي كانت دماؤها 
قدم  تزهق..  شبابها  ونفوس  تسيل 
الغالي والنفيس وبذل كل التضحيات في 
سبيل إعادة األمن واألمان إلى ربوع هذه 
تحقق..  قد  ذلك  وأن  الغالية..  القطعة 
وأن سوق هذه الحالة جديرة بالدراسة.. 
وهو من أبلغ األمثال في إصرار قائد قدم 
مثله  قائد من  فأي  لوطنه..  فداء  روحه 

أن تلد النساء. 

عصورها..  أزهى  اليوم  عمان  تعيش 
يحظى  والرقي..  التقدم  في  خالصا  مثاال 
للصغير..  الكبير  كتوقير  العالم  بتوقير 
كما يحظى بالمقابل باحترام العالم كما 
يمكن  نظرية  للكبير.. في  الصغير  يفعل 
يدرس  سياسي  كرسي  لها  يكون  أن 
مفتوح  وكتاب  العريقة..  الجامعات  في 
هو  وطنا  هناك  إن  يقرأ،  لمن  للعالم 
ويمتلك  العالم،  دفة  بتسيير  يقوم  من 

بوصلة االتجاهات. 

عمان  خلفه  ومن  القائد  مضى  لقد 
راية  رافعا  يمضي  ومازال  جندا.. 
مبال  غير  بالله  مستوثقا  عالية  النصر 
وأحاديث  بأقوال  وال  العابثين،  بعبث 
البغاة  ألقوال  مستمعا  وال  المرجفين، 
أن  إال  همه  يكن  لم  قائد  الحاقدين.. 
يقول أنا بعد هللا.. ظل هللا في األرض.. 
فنعم  العادل.  الدكتاتوري  القائد  إنه 
الدكتاتوري الذي أنعم الشعب به، رجل 
اختصر  قائد  والسالم..  والسلم  اإلسالم 
كل المسافات ليصل ببالده وشعبه في 
أقصر مدة زمنية قياسية إلى أعلى مراتب 
المعجزات  إن  المعيشية..  الرفاهية 
عندما  ولكن  لتحقيقها،  الكثير  تتطلب 
تكون بيد مثل هذا القائد فإن المعجزة 
ال تعدو أن تكون مجرد شربة ماء.. قائد 

حدث في الزمن الصعب.

ميالد وطن

»قابوس« جعل سلطنة 
عمان في مصاف الدول 

التي ترعى السالم 
والعدل الدوليين



شمل الحفل فقرات متنوعة جسدت 
الشركة،  موظفي  بين  الفرح  معاني 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  ألقى  وقد 
الجنيبي،  ناصر  بن  سعيد  الفاضل 
سائال  الغالية  المناسبة  بهذه  كلمة 
على  ينعم  أن  قدرته  جلت  المولى 
وأن  والعافية  الصحة  المفدى  قائدنا 
كما  واألمان.  األمن  ينعم على وطننا 
العطاء  استمرار  على  موظفيه  حث 
العزيز  الوطن  هذا  لخدمة  والجهد 
ولتطوير أدائهم في عملهم في الشركة.
بعرض  الحفل  فقرات  وتتابعت 
في  العمل  طواقم  قلوب  احتوته  ما 
خالصة.  وطنية  مشاعر  من  الشركة 
لدى  الجودة  ضابط  ألقى  حيث 
قصيدة  الهاشمي  سالم  الشركة 
وطنية معبرا فيها عن اعتزازه وفخره 
العمانية  النهضة  وباني  الغالي  بوطنه 

المباركة.
الحيالي  فراس  المدرب  قدم  كما 
بلغة  التأثر  مدى  يعكس  تمرينا 
الجسد وشرحا نظريا عن الشخصيات 

تنفيذ  وتم  والسمعية  الحسية 

التمرين عمليا.

سكتش  تقديم  الحفل  وتضمن 

مسرحي كوميدي والذي قام بتمثيله 

كال من: يوسف التوبي، مدير التدريب 

والمدرب عيسى السريحي.

عز  هللا  إلى  باالبتهال  الحفل  واختتم 

وجل ان يحفظ عمان آمنة مطمئنة، 

ثوب  ويلبسه  سلطانها  يرعى  وأن 

الصحة والعافية.

سعيد الجنيبي: يحث موظفية على االستمرار 
في البذل والعطاء من اجل خدمة الوطن

الشركة العربية للتدريب والسالمة
تحتفل بالعيد الوطني المجيد 

لمرور 48 عاما
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احتفاء

بمقر  المجيد  واألربعين  الثامن  الوطني  بالعيد  والسالمة،  للتدريب  العربية  الشركة  احتفلت 

كل  على  الغالية  المناسبة  بهذه  والسرور  الفرح  عن  تعبيرا  وذلك  غال،  في  الرئيسي  الشركة 

عماني ومقيم على هذه األرض الطيبة.

القيادة  ظل  في  الوطن  فرحة  عن  تعبيًرا  الفرح  بوشاح  فروعها  وجميع  الشركة  مقر  وتزين 

الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه-
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حققت سلطنة عمان إنجازات جلية في مجال تطوير الوضع الصحي بسبب االلتزام السياسي من قبل الحكومة 
لتوفير الصحة لجميع السكان وكذلك نتيجة للمجهودات المضنية التي بٌذلت، أشادت بها جميع المنظمات 
والهيئات الدولية، فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدالت الوفيات لألطفال 
الرضع  وفيات  معدل  انخفض  فقد  التاليين  العقدين  في  ذلك  واستمر  والتسعينيات  الثمانينيات  فترة  خالل 
)لكل 1000 مولود حي( من 118 في عام 1972م إلى 16.7 في عام 2000م ثم إلى 9.5 عام 2017م وانخفض معدل وفيات 
األطفال دون الخامسة من العمر )لكل 1000 مولود حي( من 181 في عام 1972م إلى 11.6عام 2017م. وبلغ معدل 
الوالدة  عند  المتوقع  العمر  ارتفاع  ذلك  وصاحب  الفترة  نفس  خالل  السكان  من   1000 لكل   2.9 الخام  الوفيات 

من49.3 إلى 76,9سنة كما هو موضح في جدول)1(.

المعدية  األمراض  في  التحكم  وكان 
السبب  للطفولة  الخطرة  واألمراض 
الرئيسي في انخفاض معدالت الوفيات فقد 
إلى  الوزارة  تبنتها  التي  االستراتيجيات  أدت 
الخطرة  األمراض  بعض  من  السلطنة  خلو 
والتيتانوس  والدفتيريا  األطفال  شلل  مثل 
ولم  الماضيين  العقدين  خالل  الوليدي 
العامين  خالل  حصبة  حاالت  أي  تسجل 
األخيرين وانخفضت حاالت االلتهاب الكبدي 
عام  مع  مقارنة   68% بنسبة  الفيروسي 
2005م وتم التحكم في المالريا إذ كان هناك 
يصابون  المجتمع  في  أفراد   3 كل  من  فرد 
عن  اإلبالغ  تم  حيث  1975م  عام  بالمالريا 
إجراءات  وقتها ومع  241,431 حالة مالريا 
كثر  المكافحة انخفضت أعداد الحاالت إلى أ

من 33 ألف حالة عام 1990م ووقتها قررت 
المالريا  استئصال  برنامج  في  البدء  الوزارة 
لما لها من تأثيرات سلبية على صحة األفراد 
أعداد  وانخفضت  الصحية  الخدمات  وعلى 
الحاالت بوتيرة سريعة وبلغت 1087 حالة 
فقط خالل عام 2017م أغلبها من الحاالت 
عدوى  حالة   19 تسجيل  تم  حيث  الوافدة 

محلية خالل نفس العام. 
مجال  في  الوزارة  استراتيجيات  نجحت  كما 
التحكم في أمراض سوء التغذية في األطفال 
إلى أن انخفض نقص الوزن لدى األطفال أقل 
من خمس سنوات في العمر من %23,6 في 
عام 1995م إلى %3.1 زيادة الوزن والبدانة 
%1.1 في عام 2017م، وانخفض الهزال من 
إلى  من 22,9%  والتقزم  إلى 9.3%   13%
%11,4 خالل نفس الفترة، وفي مجال صحة 
األم وتوفر خدمات رعاية األمهات فقد بلغت 
نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 
73.3.% وفقط أقل من %1 من األمهات 
رعاية  لخدمات  تسجيلها  يتم  لم  تلد  التي 
الحمل وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات 
بما  زيارة مقارنة  الحمل حوالي 5.8  متابعة 
وانخفض  زيارات   6 وهو  به  موصى  هو 
معدل وفيات األمهات إلى 20.2 )لكل100 
مقارنة  2017م  عام  في  حي(  مولود  ألف 
ب 26.4 في عام 2010 كما هو موضح في 

الشكل رقم )1(. 
هذه  لتحقيق  الرئيسي  السبب  كان  ولقد 
عمان،  التزام حكومة سلطنة  هو  اإلنجازات 
صحية  بسياسة  الصحة،  وزارة  خالل  من 
تستند على مبادئ أساسية متعددة، وهي: 
للسكان من  تقديم خدمات صحية شاملة 
خالل النظام الصحي يعتبر الرعاية الصحية 
الخدمات،  لتلك  الرئيسية  الدعامة  األولية 

الصحية  الخدمات  توزيع  في  والعدالة 
بين  المالية  المساهمات  في  عدالة  وكذلك 
الفئات السكانية بما يتماشى مع  مختلف 
المجتمع  وإشراك  الصحية،  احتياجاتهم 
بهدف  الصحية  الرعاية  وتنفيذ  تخطيط  في 
الذات  على  لالعتماد  المجتمعات  إعداد 
لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة، 
وغير  الصحية  لالحتياجات  واالستجابة 
الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون 
بين القطاعات األخرى ذات الصلة بالصحة 
صحة  على  اإليجابي  األثر  ضمان  أجل  من 

المجتمع.
التخطيط  تبني  في  الصحة  وزارة  بدأت  وقد 
الخطط  ومرت  1976م،  عام  منذ  الصحي 
الصحية لوزارة الصحة بثالث مراحل واضحة، 
لكل مرحلة منها سمات وخصائص واضحة 
تلك  في  التنموية  األوضاع  مع  تتناسب 
المرحلة. وقد تضمنت المرحلة األولى ثالث 
توجهت  )1990-1976م(  صحية  خطط 
جميعها لبناء البنية األساسية الصحية التي 
كانت شبه معدومة في بداية تلك المرحلة. 
وتضمنت المرحلة الثانية أيضاً ثالث خطط 
صحية )2005-1991م(، وقد ركزت خطط 
المكونات  تطوير  على  الثانية  المرحلة 
المختلفة للنظام الصحي؛ وقد اتسمت تلك 
االستراتيجية  التوجهات  من  بعدد  المرحلة 
الخدمات  المركزية  نظام  اعتماد  منها 
 11 )اآلن  صحية  مناطق   10 إلى  الصحية 
محافظة(«، وخالل المرحلة الثانية تم إعداد 
شملت:  والتي  التفصيلية  الصحية  الخطط 
البشرية،  والموارد  األساسية  تطويرالبنية 
توجيهها  تم  التي  الصحية  البرامج  وإعداد 
تم  وقد  األولوية،  ذات  الصحية  للمشكالت 
إعداد الخطط الصحية على مستويات ثالثة، 

197219952000201020052010201520162017البيـــــــان
49.365.973.3873.374.2873.376.476.976.9توقع الحياة عند الوالدة )بالسنوات(

n.a7.63.652.92.532.92.93.002.9معدل الوفيات الخام )لكل 1000 من السكان(
1182016.710.210.2810.29.59.29.5معدل وفيات الرضع )لكل 1000 مولود حي(

1812721.712.311.0512.311.411.711.6معدل وفيات دون الخامسة )لكل 1000 مولود حي(

اإلن�جازات الصحية التي تحققت خالل 
سنوات النهضة المباركة

شكل )1(: معدل وفيات األمهات )لكل 100,000 مولود حي( 

إنجازات
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الخدمات  من  واالحتياجات  للسكان 
الطبية  األجهزة  ببعض  وتجهيزاتها  الصحية 
والموارد  الخدمات  تلك  واستخدامات 
المستوى  على  الصحة  أجل  من  البشرية 
المحافظات  الوطني مقسمة على مستوى 
نظام  بواسطة  خرائط  على  عرضها  تم  وقد 

المعلومات الصحية الجغرافي. 
وما حققته السلطنة من إنجازات في مجال 
وخفض  المعدية  األمراض  في  التحكم 
بالرعاية  اهتمامها  خالل  من  كان  الوفيات 
هي  أنها  على  والتأكيد  األولية  الصحية 
المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية 
الصحة  منظمة  أشادت  وقد  الصحية 
بالرعاية  2008م  عام  تقريرها  في  العالمية 
وحققت  عمان  سلطنة  في  األولية  الصحية 
المستوى  على  الثامنة  المرتبة  السلطنة 
األولية.  الصحية  الرعاية  جودة  في  العالمي 
إال أنه في ضوء التحول الوبائي الذي تشهده 
البالد إلى األمراض غير المعدية التي تتطلب 
تدخالت متخصصة وأن بعض التخصصات 
الموجودة  الثالثية  الرعاية  مستشفيات  في 
االزدحام، وعدم تمكنها من  تعاني من  حالياً 
الفرعية  التخصصات  في  التوسع  استيعاب 
الموجودة أو إضافة تخصصات فرعية فائقة 
فقد  جديدة،  خدمات  إضافة  أو  التخصص 
تبين أنه يلزم التوسع في توفير الرعاية الثالثية 
المستشفيات  في  عالمي  مستوى  على 
النظرة  شملت  ولذا  عالية.  جودة  ذات 
لتقديم  طبية  مدينة  لبناء  رؤى  المستقبلية 
المدينة  بناء  وسيؤدي  الثالثية.  الرعاية 
إلى  والباطنة  بين محافظتي مسقط  الطبية 

الرعاية  خدمات  كفاءة  ضمان  في  االستمرار 
سلطنة  في  الناس  لمعظم  وإتاحتها  الثالثية 
أيضاً  الطبية  المدينة  ستؤدي  كما  ُعمان، 
للمهنيين  والتعليم  التدريب  تسهيل  إلى 
تكاليف  من  يقلل  مما  الصحية  الرعاية  في 
الذاتي  االكتفاء  البالد ويحقق  التدريب خارج 
ومن  التدريب  من  الرفيعة  المستويات  في 
الرعاية  في  للمهنيين  المتواصل  التعليم 

الصحية. 
المؤسسات  بتشغيل  يتعلق  فيما  وأما 
مؤسسة   )46( تشغيل  تم  فقد  الصحية، 
محافظات  جميع  على  موزعة  صحية 
2016م،  الى   2010 عام  بين  ما  السلطنة 
 )5( تشغيل  تم  2010م  عام  ففي 
مؤسسات صحية منها مجمع صحي وعدد 
البريمي  مجمع  وهي:  صحية  كز  مرا  )4(
الدهاريز  ومركز  البريمي،  بمحافظة  الصحي 
وادي  ومركزي  ظفار،  بمحافظة  الصحي 
جنوب  بمحافظة  الصحيين  والوافي  منقال 
الشرقية، ومركز السوادي الصحي بمحافظة 

جنوب الباطنة.
وأما في عام 2011م فقد تم تشغيل )10( 
مجمع  مجمعان  منها  صحية  مؤسسات 
كز صحية وهي: مجمع  صحين وعدد )8( مرا
السيب الصحي بمحافظة مسقط، ومجمع 
العيون  ومركزي  الصحي  الجديدة  إبراء 
ووادي بني خالد الصحيين بمحافظة شمال 

الصحي  الغربية  صاللة  ومركز  الشرقية، 
الصحي  الحد  رأس  ومركز  ظفار،  بمحافظة 
العينين  ومركز  الشرقية،  جنوب  بمحافظة 
الصحي بمحافظة الظاهرة، ومركزي صومراء 
الداخلية،  بمحافظة  الصحيين  والزاهية 
جنوب  بمحافظة  الصحي  النسيم  ومركز 
الباطنة. كما تم افتتاح في نفس العام وحـدة 

غسيل الكلى بوالية المضيبي.
كز  مرا  )5( تشغـيل  تم  2012م  عام  وفي 
الصحي  الميناء  حي  مركز  هي:  صحية 
القبائل  فلج  ومركزي  مسقط،  بمحافظة 
شمال  بمحافظة  الصحيين  والغويصة 
الصحيين  وودام  الرستاق  ومركزي  الباطنة، 

بمحافـظة جـنوب الباطنة. 
وافتتاح  تشغيل  تم  2013م  عام  وفي 
والغدد  السكري  ألمراض  الوطني  المركز 
الوراثية  لألمراض  الوطني  والمركز  الصماء 
بالمستشفى السلطاني، وفي نفس العام تم 
افتتاح مستشفى المسرة بمحافظة مسقط 
ليقدم  سريرا   220 بسعة  تشغيله  تم  وقد 
خدمات راقية من الناحيتين الكمية والنوعية 
في مجال الصحة النفسية والعقلية، أما على 
تشغيل  تم  فقد  الصحية  كز  المرا مستوى 
الطريف  مركزي  هي:  صحية  كز  مرا  )4(
الباطنة،  شمال  بمحافظة  الصحيين  ورحب 
الظاهـرة،  بمحافظة  الصحي  األخضر  ومركز 
ومركز العجائز الصحي بمحافظة الـوسطى.

 تشغيل 46 مؤسسة صحية موزعة على 
جميع محافظات السلطنة

المناطق  ومستوى  المركزية  المستويات 
المستوى  أو  الواليات  ومستوى  الصحية 
المحلي، وقد استخدمت تلك الخطط أسلوب 
اإلجراءات اإلدارية من أجل التنمية الصحية 
الوطنية الذي كانت تدعو إليه منظمة الصحة 
من  الثالثة  المرحلة  وبدأت  وقتها.  العالمية 
للخطة  اإلعداد  بداية  مع  الصحية  الخطط 
الخمسية السابعة للتنمية الصحية )-2006

الخمسيتين  الخطتين  وشملت  2010م( 
وزارة  استندت  وقد  والثامنة.  السابعة 
الصحة على الخبرة المكتسبة خالل المراحل 
وضع  الى  وانتقلت  للتخطيط،  السابقة 
كثر شمولية تتكون من ثالثة عناصر  خطط أ
على  االستراتيجي  التخطيط  هي:  رئيسية 
المستوى المركزي؛ والتخطيط التفصيلي أو 
الصحية  المناطق  مستوى  على  التشغيلي 
الصعيد  داعمة على  )المحافظات(، وخطط 
من  كل  أُِعدَّت  وقد  )الواليات(.  المحلي 
باستخدام  الثامنة  والخطة  السابعة  الخطة 
أسلوب  من  كل  من  استمدت  عناصر 
اإلجراءات اإلدارية من أجل التنمية الصحية 
على  المستند  التخطيط  وأسلوب  الوطنية 
النتائج. وقد تصدت تلك الخطط للتحديات 
المتوقع حدوثها والتي تم تحديدها من خالل 
واالقتصادية  الديموغرافية  األوضاع  تحليل 

واالجتماعية والوبائية.
وفي عام 2016م، تم اعتماد الخطة الخمسية 
 )2016-2020( الصحية  للتنمية  التاسعة 
جديدة  بمنهجية  األخرى  هي  جاءت  والتي 

والسكاني  الديموغرافي  التغير  مع  تتماشى 
يشهده  الذي  والتقني  الصحي  والتطور 
بالمدرسة  الخطة  هذه  جاءت  حيث  العالم 
المبني  التخطيط  أسلوب  على  المعتمدة 
هذه  استندت  حيث  النتائج  تحقيق  على 
للنظام  المستقبلية  النظرة  على  الخطة 
بمثابة  والتي هي  )الصحة 2050(  الصحي 
الصحي  التخطيط  عملية  في  نوعية  نقلة 
الخمسية  الخطة  وجهت  حيث  المستقبلي 
خالل  من  وأهدافها  استراتيجياتها  التاسعة 
عليها  قامت  التي  السبعة  المحاور  ذات 

النظرة المستقبلية. 
ومع ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية 
السابقة، فإن  العقود األربعة  الصحية خالل 
ووبائيا،  ديموغرافياً  تحوالً  تشهد  السلطنة 
وأنماط  باالزدياد،  آخذة  السكان  فأعمار 
المعدية  غير  األمراض  غلبة  ُتظهر  األمراض 
الصعب  من  حاالت  وهي  واإلصابات 
وبسبب  عالجها؛  في  ومكلفة  فيها  التحكم 
ازدياد  من  رافقها  ما  مع  التحوالت،  هذه 
الصحي  النظام  من  المجتمع  توقعات  في 
في  التكنولوجيا  في  التطور  جوانب  وكذلك 
حاجة  هناك  أصبحت  العالم،  أنحاء  جميع 
ماسة إلعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

رؤى  وضع  على  الصحة  وزارة  عكفت  ولذا 
النظام  لتطوير  المدى  طويلة  الستراتيجية 
المستقبلية  »النظرة  في  تمثلت  الصحي 
نود  كيف  في  ورؤى  استقراء  وهي   »2050
النظام في سلطنة عمان في  يكون وضع  أن 

فترة  وهي  2050م  عام  حتى  المستقبل 
الصعب  من  يكون  وقد  شك،  دون  طويلة 
التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات 
في مجال التكنولوجيا وفي المجاالت األخرى 
يتطور  والذي  الصحي  المجال  ضمن 
الصحي  النظام  أن  خاصة  متسارعة  بوتيرة 
والمحددات  العوامل  من  بعدد  يتأثر 
والسياسية  الديموغرافية  العوامل  مثل 
والتكنولوجية  واالجتماعية  واالقتصادية 

والبيئية والقانونية.
الصحي  للنظام  المستقبلية  النظرة  وجاءت 
و142  رؤى   28 بعدد   »2050 »الصحة 
الخطط  لتوجيه  االستراتيجية  األنشطة  من 
بمكوناته  الصحي  النظام  لتطوير  الصحية 
والتمويل،  الحوكمة،  أو  القيادة  وهي: 
وتقديم  الصحة،  أجل  البشرية من  والموارد 
الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات 
الطبية  والتكنولوجيا  واللقاحات  الطبية 
المرتبطة  األخرى  القطاعات  مع  كة  والشرا
المستقبلية  النظرة  صاحبت  وقد  بالصحة. 
دراسة  و24  العمل  أوراق  من  عددا   2050
كم  على  جميعها  واحتوت  استراتيجية 
للحالة  والتحليالت  المعلومات  من  هائل 
إلى عدد  باإلضافة  الصحية وللنظام الصحي 
صحة  تحسين  شأنها  من  اإلجراءات  من 
الصحي.  النظام  أداء  وتحسين  المجتمع 
 2050 المستقبلية  النظرة  إعداد  وصاحب 
يشتمل  الذي  الصحي  األطلس  إعداد 
المستقبلية  واإلسقاطات  التوقعات  على 

 تشهد السلطنة 
إنجازات في مجا ل 

التنمية الصحية خالل 
العقود األربعة السابقة

 وضع رؤى استراتيجية 
طويلة المدى لتطوير 

النظام الصحي

إنجازات
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وفي  المقطعي،  التصوير  خدمة  واستحداث 
محافظة البريمي تم إدخال خدمة عمليات 
على  العمل  وجاري  المفاصل  استبدال 
مستشفى  في  القلب  عناية  وحدة  إنشاء 

البريمي.
الشرقية،  وجنوب  شمال  محافظتي  وفي 
للكبار  القلبية  العناية  وحدة  استحداث  تم 
خدمة  وإدخال  لألطفال  الحرجة  والعناية 
بمستشفى  المفاصل  استبدال  عمليات 
التصوير  خدمــة  استحــداث  تم  كما  صور، 
مصيرة،  مستشفى  في  المقطعي 
الطبية  اللياقة  فحص  خدمة  واستحداث 
)العمالة الوافدة( في جعالن بني بوعلي، وتم 
بالمنظار  العظام  جراحة  خدمة  استحداث 
المفاصل  استبدال  عمليات  خدمة  وإدخال 
في  الهضمي  للجهاز  التنظير  خدمة  وإدخال 
عيادات  وإنشاء  المرجعي،  إبرا  مستشفى 

خارجية بمستشفى سناو الصحي.
الباطنة،  وشمال  جنوب  محافظتي  وفي 
الفائقة  العناية  وحدة  وتوسيع  صيانة  تم 
الكلى  لغسيل  وحدات  وإنشاء  والنهارية 
عمليات  خدمة  وإدخال  سريرا   16 بسعة 
استبدال المفاصل وتوسعة قسم الطوارئ 
استحداث  وتم  الرستاق،  مستشفى  في 
)العمالة  الطبية  اللياقة  فحص  خدمة 
الوافدة( في بركاء، وتم إدخال خدمة طوارئ 
األطفال  جـراحة  واستحداث  األطفال 
المفاصل  استبدال  عمليات  خدمة  وإدخال 
والتوسع في خدمة عالج األطراف الصناعية 
واستحداث جراحة المخ واألعصاب وجراحة 
الدموية  األوعية  وجراحة  والفكين  الوجه 

والجراحة التصحيحية بمستشفى صحار.
أما في محافظة الوسطى فقد تم استحداث 
)العمالة  الطبية  اللياقة  فحص  خدمة 
كفاءة  ورفع  الدقم،  والية  في  الوافدة( 
 14 إلى  أسرة   8 من  الدقم  مستشفى 
في  المسنين  رعاية  خدمة  وادخال  سريراً، 
المستشفى، وفي مستشفى هيما تم تجهيز 
المرضية،  الحاالت  لتقييم  مواقع  ثالثة 
إضافة  تم  كما  أطفال،  عيادة  واستحداث 
العجايز،  صحي  بمركز  األسنان  خدمات 
الوالدة  بعد  لما  وغرفة  عزل  غرفة  وتجهيز 
بمركز الجازر الصحي، وفي محافظة الظاهرة 
والمعدات  األجهزة  من  العديد  استبدال  تم 
منظار  وإنشاء  عبري،  في مستشفى  الطبية 
وعمليات  الركبة  ومنظار  التنفسي  الجهاز 
المقطعية  األشعة  وجهاز  الصليبي،  الرباط 

الجديد ومبنى بنك الدم بالمحافظة.
الصحية،  المعلومات  نظم  مجال  وفي 
وحتى  2014م  عام  من  الفترة  شهدت 
عدة  تقنية  مشاريع  بتطبيق  القيام  اآلن 
اإللكترونية  الحكومة  استراتيجية  ضمن 
الوطني  الملف  منها  )11( مشروعا،  بلغت 
ربط  الذي  الشفاء(  )نهر  اإللكتروني  الصحي 
بمختلف  الواحد  المريض  ملفات  جميع 
الصحة  لوزارة  التابعة  الصحية  المؤسسات 
موحد  وطني  برقم  السلطنة  مستوى  على 
بيانات  تتاح  بحيث  المدني،  الرقم  وهو 
كز  والمرا المستشفيات  لجميع  المريض 

الصحية. 
وقد بدأ العمل بمركز االتصال واستقبل في 
كثر من )7800( مكالمة، وقد  عام 2015م أ
وزارة  بين  تواصل  نقطة  المركز  هذا  أصبح 
كثير من  والمجتمع وأسهم في حل  الصحة 
الخدمة،  متلقي  يواجهها  التي  المشاكل 
أفضل  جائزة  العام  هذا  المركز  حيث حصد 
الشرق  اتصال حكومي على مستوى  مركز 

األوسط لفئة 30 موظفا. 
اإللكترونية  الصحية  البوابة  تدشين  تم  كما 
بتقديم  وبدأت  2015م  نوفمبر  في  للوزارة 
العنكبوتية  الشبكة  عبر  إلكترونية  خدمات 
عـدد  ويبلغ  المجتمع،  شرائح  لمختلف 
الخدمات اإللكترونية )114( خدمة، وشملت 
الحكومية  المؤسسات  بعض  ربط  البوابة 

مع  الربط  إلى  المستقبل  في  وتسعى 
هذا  البوابة  حصلت  وقد  أخرى،  مؤسسات 
استراتيجي  موقع  أفضل  جائزة  على  العام 

عن فئة الوزارات بالعالم العربي.
بالتطوير  الوزارة  اهتمام  منطلق  ومن 
الصحيين  للعاملين  المستمر  والتعليم 
اإللكترونية  الطبية  المكتبة  دشنت  فقد 
رسميا في 2015م، التي تحتوي على العديد 
شرائح  كافة  تخدم  الطبية  النشرات  من 
والطبية  الطبية  الفئات  من  الموظفين 

المساعدة وطلبة المعاهد الصحية.
بابتعاث  الوزارة  تقوم  أخـرى  جهة  من 
العليا  الدراسات  الستكمال  وذلك  األطباء 
السلطنة،  خارج  التخصصات  مختلف  في 
 )100( 2010م  عام  في  عددهم  بلغ  وقد 
طبيب مقارنة ب)132( طبيباً عام 2017م، 
خارج  الموظفين  بابتعاث  الوزارة  تقوم  كما 
دراستهم  الستكمال  وذلك  السلطنة 
في  العليا  الدراسات  وكذلك  الجامعية 
في  عددهم  بلغ  وقد  التخصصات،  مختلف 
عام 2010م )166( موظفاً مقارنة ب )81( 
الوزارة بعقد  موظفا في عام 2017م. وتقوم 
السلطنة  داخل  للموظفين  تدريبية  دورات 
الموظفين،  مهارة  لصقل  وذلك  وخارجها 
داخل  التدريبية  الدورات  عدد  بلغت  وقد 
 )999( 2017م  عام  في  وخارجها  السلطنة 

دورة تدريبية. 

 أصبح مركز االتصال نقطة تواصل من وزارة 
الصحة والمجتمع

وفي عام 2014م تم توسعة المركز الوطني 
لألورام بالمستشفى السلطاني، وافتتاح )8( 
كز صحية هي: الحشمان الصحي وأنـدات  مرا
ومطورة وججوال وتوسنات بمحافظة ظفار، 
بمحافظة  الصحي  وفرق  الغابة  ومركزي 
بمحافظة  الصحي  الثرمد  ومركز  الداخلية، 
الصحي  يـنقل  ومركز  الباطنة،  شمال 

بمحافظة الظاهرة.
الوطني  المركز  افتتاح  تم  عام 2015م  وفي 
العام  نفس  شهد  كما  القلب،  ألمراض 
المتمثلة  خـولة  مستشفى  في  توسعات 
كما  والطوارئ،  الحوادث  قسم  تشغيل  في 
في  المخدرات  من  التعافي  بيوت  افتتاح  تم 
كز  محافظة مسقط، ولم يقتصر افتتاح المرا
الوطنية وتقديم الخدمات في محافظة مسقط 
فحسب، فقد تم افتتاح مركز أمراض القلب 
والرنين المغناطيسي بمستشفى السلطان 
افتتاح  تم  العام  نفس  وفي  بصاللة،  قابوس 
الشرقية  في محافظة جنوب  للسكري  مركز 
المؤسسات  مستوى  على  أما  صور،  بوالية 
الصحية فقد تم تشغيل مستشفيين وعدد 
مصيرة  هي:مستشفيا  صحية  كز  مرا  )3(
بني  جعالن  ومركز  بوحسن  بني  وجعالن 
ومركز  الشرقية،  جنوب  بمحافظة  بوحسن 
الخوير الشمالية الصحي بمحافظة مسقط، 
الظاهرة  بمحافظة  الصحي  مقنيات  ومركز 

كمبنى جديد.
جديد  مبنى  افتتاح  تم  2016م  عام  وفي 
كما  خولة،  بمستشفى  الخارجية  للعيادات 

المقطعي  التصوير  جهاز  وحدة  تشغيل  تم 
 PET( لالنبعاث البزيتروني والمعجل النووي
الكلى  غسيل  لوحدات  وبالنسبة   ،)SCAN
الواليات  في  وحدات  ثالث  افتتاح  تم  فقد 
تم  كما  والسيب،  ومصيرة  شناص  التالية: 
مدينة  لمستشفيي  الجديدة  المباني  افتتاح 
الحق وطوي أعتير في محافظة ظفار، كذلك 
بوالية  الصحي  صرفيت  مركز  افتتاح  تم 

ضلكوت. 
المشاش  مركز  افتتاح  تم  2017م  عام  وفي 
الصحي بوالية مقشن في محافظة ظفار، هذا 
وقد شهد عام 2017م في إطار االهتمام بتعزيز 
كز  الرعاية الصحية األولية ارتفاعا في عدد المرا
الصحة  لوزارة  التابعة  الصحية  والمجمعات 
لتصل إلى 207 مقارنة مع 176 في بداية الخطة 
الثامنة للتنمية الصحي بزيادة قدرها 17.0%، 
إلى  المستشفيات  أسرة  أعداد  ارتفعت  كما 
نفس  في   7.3% قدرها  بزيادة  سريرا   5039
أعداد  تطور   )2( رقم  الشكل  ويوضح  الفترة، 

أسرة المستشفيات عبر السنوات. 
من  مجموعة  بإنجاز  الوزارة  قامت  كما 
الخدمات  لدعم  المختلفة؛  التوسعات 
للفترة  عددها  بلغ  حيث  المقدمة،  الصحية 
كثر من )30( مشروعاً،  من 2010 إلى 2016 أ
والطوارئ  الحوادث  وحدة  إنشاء  أهمها: 
قابوس  السلطان  مستشفيات  من  كل  في 
بصاللة، وخصب، ودبا، ووحدة لغسيل الكلى 
ومجمع  الرستاق  مستشفى  من  كل  في 

شناص الصحي.

من  باالنتهاء  حالياً  تقوم  الوزارة  فإن  كذلك 
إجراءات عدد من مشاريع التوسعات األخرى 
أو  االستشاري  التناقص  مرحلة  في  وهي 
اإلنشائي.كما قامت وزارة الصحة باستحداث 
وتطوير عدد من الخدمات والرعاية الصحية 
التخصصية في مختلف محافظات السلطنة 
2010-( الثامنة  الخمسية  الخطة  خالل 

افتتاح  تم  مسقط  محافظة  ففي   ،)2015
مرجعي  كمستشفى  المسرة  مستشفى 
لألمراض  الثالثية  الصحية  الرعاية  لتقديم 
النفسية بسعة استيعابية تبلغ 245 سريراً 
)يقدم المستشفى خدمات العالج النفسي 
لألمراض النفسية العامة، األمراض النفسية 
لألطفال  النفسية  األمراض  السن،  لكبار 
كما  الجنائي.  النفسي  والمراهقين،والطب 
إدمان  لمرضى  العالج  المستشفى  يقدم 
المخدرات والكحول، وخدمات علم النفس، 
كالعالج  والتأهيل  االجتماعية،  والخدمة 
النطق.  وعالج  المهني،  والعالج  الطبيعي، 
التصوير  خدمة  واستحداث  إضافة  تم  كما 

المقطعي في المستشفى. 
توسعة  تم  السلطاني  المستشفى  وفي 
اإلقامة  وحدة  واستحداث  المركزة،  العناية 
المؤقتة، ووحدة آالم الصدر، ووحدة الجلطة 
مستشفى  إلى  نقلها  تم  )والتي  الدماغية 
خولة( وخدمة عمليات السمنة والتوسع في 
التداخلية، كما تم استحداث  خدمة األشعة 
مستشفى  في  أما  الجزيئي،  التصوير  وحدة 
اليد،  جراحة  استحداث قسم  تم  فقد  خولة 
والتوسع في خدمة عالج األطراف الصناعية، 
واستحداث خدمة األشعة التداخلية لألوعية 
على  أما  الطوارئ،  قسم  وافتتاح  الدماغية، 
استحداث  تم  فقد  المجمعات  مستوى 
بالموجات فوق الصوتية في  التصوير  خدمة 
عيادات  واستحـداث  الصحي،  بوشر  مجمع 
القلب التخصصية في مجمع بوشر الصحي.

خدمة  استحداث  تم  ظفار  محافظة  وفي 
العناية  ووحدة  الصناعية  األطراف  عالج 
السلطان  بمستشفى  المركزة  بعد  ما 
تم  الداخلية  محافظة  وفي  بصاللة.  قابوس 
المفاصل  استبدال  عمليات  خدمة  إدخال 
عالج  وخدمة  األطفال  جراحة  واستحداث 
نزوى،  مستشفى  في  الصناعية  األطراف 
كما تم استحداث قسم العظام واستحداث 
الصوتية  فوق  بالموجات  التصوير  خدمة 
مسندم  محافظة  وفي  سمائل،  بمستشفى 
تم إعادة تأهيل وصيانة مستشفى خصب، 

شكل2: أعداد أسرة المستشفيات في وزارة الصحة عبر السنوات

إنجازات

 إنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة 
لدعم الخدمات الصحية المقدمة



التشريعات  الوزارة بوضع  كذلك قامت 
لتعزيز  البري  النقل  ألنشطة  المنظمة 
تم  حيث  للسلطنة،  الوطني  اإلقتصاد 
للسلطنة،  البري  النقل  قانون  إصدار 
أنشطة  تنظيم  الى  القانون  هذا  ويهدف 
يضمن  بما  السلطنة  في  البري  النقل 
نقل  مجال  في  الخدمات  أفضل  توفير 
أهداف  لخدمة  والبضائع  األشخاص 
ومتطلبات التنمية اإلقتصادية، وصدرت 
البري  النقل  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
واألحكام  التعريفات  تضمنت  والتي 
الترخيص  وإجراءات  وشروط  العامة 
الذكية  التطبيقات  إستخدام  وإجراءات 
النقل  بسالمة  الخاصة  واإلشتراطات 

البري.

النقل  شركة  خالل  من  الوزارة  تقوم 
الوطني )مواصالت( بتنفيذ خطة النقل 
السلطنة  محافظات  بمختلف  العام 
وذلك إليجاد منظومة نقل عام متكاملة 
وفق  المجتمع  شرائح  كافة  تخدم 
من  للحد  وكذلك  الجودة  معايير  أعلى 
التأثيرات  وتقليل  المرورية  اإلختناقات 

البيئية.
ثابتة  محطات  بتنفيذ  الوزارة  تقوم 
الطرق  بعض  على  الشاحنات  لوزن 
الزائدة وفقآ  الرئيسية لضبط الحموالت 
للحد المسموح به للشاحنات من أجل 
على  تحصل  قد  التي  األضرار  تخفيف 
بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، كما 
شبكة  على  األوزان  ضبط  حاليا  جاري 
المتنقلة  الموازين  باستخدام  الطرق 
السلطانية. بالتنسيق مع شرطة عمان 
كما أن هذه الوزارة تشارك في عدد من 
والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  اللجان 
التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل 
بين  القطاع  هذا  دور  وتفعيل  تسهيل 

السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.

قطاع الموانئ والشؤون البحرية:

قطــــــاع الموانــــــئ: 
عدد  بوجود  عمان  سلطنة  تتميز 
أهم  من  تعتبر  والتي  الموانئ  من 
موقعها  بحكم  العالم  في  نمواً  الموانئ 
طرق  يتوسط  والذي  اإلستراتيجي 
واّسيا.  أوروبا  بين  العالمية  التجارة 
في  مهماً  دوراً  الموانئ  تلعب هذه  حيث 
حركة  ودفع  البضائع  حركة  تسهيـــل 

مصــــادر  وتنويـــع  االقتصــــادي  التطــــور 
بٌذلت  فقد  المنطلق  هذا  ومن  الدخــــل. 
العديد من الجهود من أجل تطوير هذه 
من  اإلستيعابية  طاقتها  ورفع  الموانئ 
البضائع  مناولة  على  قدرتها  رفع  أجل 
بمختلف أشكالها وأحجامها بمستويات 
مختلف  إستقبال  على  والقدرة  عالمية 
التنافسية  قدرتها  وتعزيز  السفن  أنواع 

في المنطقة.
مؤشرات األداء في الموانئ

شهدت الموانئ العمانية إرتفاع في عدد 
يناير  من  الفترة  خالل  الراسية  السفن 
وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2018م 
بنسبة)%1.7( حيث إستقبلت الموانئ 
العام  لهذا  سبتمبر  شهر  نهاية  حتى 
بحوالي  مقارنة  سفينة   )5.910( حوالي 
خالل  بالموانئ  رست  سفينة   )5.810(

نفس الفترة للعام 2017م.
تمت  التي  الحاويات  إجمالي  بلغ  كما 
مناولتها بالموانئ )صحار وصاللة( حوالي 
)3.187.580( حاوية نمطية حتى نهاية 
مقارنة  2018م  لعام  سبتمبر  شهر 
حاوية   )3.412.349( حوالي  بمناولة 
نمطية تمت مناولتها خالل نفس الفترة 
من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 

.)6.5%(
4.برنامج تعاون بين كلية عمان البحرية 
واالتصاالت  النقل  ووزارة  الدولية 

)المديرية العامة للشؤون البحرية(
أبرمت كال من المديرية العامة للشؤون 
الدولية  البحرية  عمان  وكلية  البحرية 
إتفاقية تهدف  خالل شهر يونيو2018م 

)يناير-نهاية  الفترة  خالل  الموانئ  في  السفن  حركة  يوضح   )1( رقم  بياني  رسم 
سبتمبر( لعام 2018م مقارنة بنفس الفترة لعام 2017م

وزارة النقل واالتصاالت 
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والثانوية  الرئيسية  الطرق  شبكة  توسيع  في  متسارعة  بخطى  واالتصاالت  النقل  وزارة  تسعى 
التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خالل رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع 
إعطاء السالمة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط 

المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة

إنجازات



فيه  كبر  أ أجنبية  سفن  أعداد  لوجود  وذلك  التفتيش 
نتيجة للنشاط التجاري في ميناء صحار.

التصاريح المالحية:
للسفن  الصادرة  المالحية  التصاريح  عدد  إجمالي  بلغ 
االجنبية للعمل في البحر االقليمي العماني )253( أذن 
مالحي، وكانت أغلب التصاريح للقاطرات البحرية، يليها 

الدوبات وغيرها من أنواع الوحدات األخرى.
أمن السفن والموانئ

العامة  بالمديرية  والموانئ  السفن  أمن  قسم  يقوم 
على  األمني  والتفتيـش  بالتدقيـق  البحرية  للشؤون 
وإصدار شهـادات  العمانية  والسفـن  المينائية  المرافـق 
االمتثـال األمني لها، وخالل هذه الفترة تم تجديد عدد 

)7( شهادات إمتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية.

المتبادل  التعاون  وتحسين  تعزيز  الى 
األخرى  والمجاالت  البحري  المجال  في 
ذات اإلهتمام المشترك كالً على حسب 
اختصاصه ،وتبادل الزيارات بهدف تعزيز 
مصلحة  لتحقيق  المشترك  التعاون 
فرص  توفير  ،وأيضا  البحري  القطاع 
والعمل  والتأهيل  والتعليم  التدريب 

معاً حيثما أمكن في تبادل الخبرات.
إحصائيات الشؤون البحرية:

نهاية  الى  يناير  شهر  من  الفترة  )خالل 
سبتمبر من العام 2018م(

 )1( تسجيـل السفــن وشهادات البحارة:
البحرية  والوحدات  السفن  عدد  بلغ 
تسجيل  مكاتب  قامت  التي  االخرى 
النقل  لوزارة  التابعة  الموانئ  في  السفن 
العلم  تحت  بتسجيلها  واالتصاالت 
كتوبر  العماني خالل الفترة من يناير الى ا
2018م حوالي )299( مقارنة ب )220( 

بذات الفترة من العام الماضي. 
من  الصادرة  الشهادات  عدد  بلغ  كما 
أقسام ودوائر تسجيل السفن والسالمة 

البحرية الى 3791 شهادة.
وتصاريح  شهادات  يخص  فيما  اما 
البحرية فقد زاد عدد  البحارة واألنشطة 
من  الفترة  خالل  الصادرة  الشهادات 
يناير الى نهاية سبتمبر من عام 2018م 
العام  من  الفترة  نفس  ب  مقارنة 

الماضي.

على  والتفتيش  الرقابة  أنشطة   )2(
السفن األجنبية

المختصين  المفتشين  احد  قيام  اثناء 
بمهام تفتيش وحده بحرية اجنبية

تم تفتيش عدد)385( سفينة في الفترة 
2018م،  سبتمبر  نهاية  إلى  يناير  من 
في  نسبة  أعلى  صحار  ميناء  ويسجل 

أثناء توقيع االتفاقية
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 إحصائيات الشؤون البحرية: 
3791 عدد الشهادات الصادرة 

من أقسام ودوائر تسجيل 
السفن والسالمة البحرية

إنجازات
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في كل عام في الثامن عشر من شهر نوفمبر تحتفل سلطنة ُعمان بعيدها الوطني، وهي تحتفي بذكراه ال� 48 هذا العام 
مستذكرًة ميالد نهضتها الحديثة، والتي بدأها السلطان قابوس بن سعيد - حفظه اهلل ورعاه - حين استلم مفاتيح 
الحكم لهذا البلد الخليجي، ونرى مدى التغيير والتطوير الحاصل في هذا البلد منذ تاريخ إعالن العيد الوطنّي لليوم، لوجدنا 
أّن السلطنة الُعمانّية نجحت في بناء دولة عصريّة قويّة، ولها عالقة وديّة مع من حولها من الدول، وُيجدر بنا أن نذكر 

أّن سلطنة ُعمان تمتاز عن غيرها من الدول العربّية المحيطة بالحياد وعدم االنحياز وعدم التدخل في شؤون غيرها.
للوطن سكن وللحب وطن.. أجدك أغلى وطن في أرضي وسمائي ونهري ومائي.. لك تهفو مشاعري الفياضة.. يكتنفها 
حب الحدود له.. تنهمر الكلمات وفق منظومة شعارها نحن في قلب الوطن والوطن قلب لنا.. معك تبقى أرواحنا فداء 
لك.. ندين له بحب وعشق ووفاء أبدي.. الوطن هو الطريق هو الصديق هو الحلم هو األمن واألمان.. هنيئا لعمان رجل 

السالم.. دمت عزا لنا ودمنا أوفياء لك.

دام عزك يا وطن
 كوثر: االحتفال السنوي بهذه المناسبة فرصة عظيمة للتعبير عن 

مشاعر االنتماء والوالء للوطن

 نوف: نفخر بمدى عمق العالقات بين ُعمان والكويت التي ضربت جذورها 
في أعماق الزمن

 محمد: عسى اهلل أن يديم الخير واألمن واآلمان لُعمان
Health & Safety رصد مجلة 

فرحة وطن
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سعادتهم  عن  المواطنون  عبر 
تأتي  التي  نوفمبر،  فرحة  بحلول 
والوطن  العام،  هذا  مناسبته 
مواصًلا  والفخار  الزهو  حلل  يرتدي 
بعزيمة  المجيدة  نهضته  خطوات 
وتطلعات عمالقة ال تقف عند حد.

أسمى  أرفع  بداية  الوهيبية:  حمود 
للمقام  والتبريكات  التهاني  آيات 
الجاللة  صاحب  حضرة  السامي 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
-حفظه هللا ورعاه- وللشعب العماني 
الثامن  الوطني  العيد  بمناسبة 
قابوس  يا  دمت  المجيد،  واألربعين 
لنا ذخراً لعمان وعسى أن يبقيك هللا 
والبناء  المسيرة  لتكمل  مديدا  عمرا 
وكل  موالي  يا  بخير  وأنت  عام  وكل 

عام وعماننا شامخة.
مزنة البلوشية: علينا جميعا أن نشيد 
شهدتها  التي  الكبرى  بالتحوالت 
الزاهر  العهد  هذا  خالل  السلطنة 
منجزات  من  أرضها  على  تحقق  وما 

القدير  العلي  هللا  أسال  عظيمة، 
الوفي  وشعبها  عمان  على  يديم  أن 
نعمة األمن واألمان واالزدهار والرخاء 
بن  قابوس  السلطان  قيادة  ظل  في 

سعيد المعظم ـحفظه هللا ورعاه-.
نورس السالمية: أتقدم بأسمى آيات 
العيد  بمناسبة  والتبريكات  التهنئة 
المجيد  واألربعين  الثامن  الوطني 
الجاللة  صاحب  حضرة  موالنا  إلى 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
بموفور  وأمده  ورعاه  هللا  حفظه 
الصحة والعافية والعمر المديد، أعاده 
بالخير  وعليكم  علينا  وجل  عز  هللا 
الدائم والرخاء واألمان، متضرعين إلى 
الجميع  يديم على  بأن  عز وجل  هللا 
على  يسدد  وأن  والسعادة  الصحة 
طريق الخير خطاكم وأن يحفظ عمان 

على مر الزمان أنه سميع مجيب.
الوطني..  عيدنا  في  الرمضاني:  ليث 
عيوننا ال ترى إال ألوان العلم.. قلوبنا ال 
تشعر إال بالحب والوالء.. عقولنا تفكر 
كيف تبني وترتقي.. إنه العماني.. إنها 

تسمع  الجمال..  ترى  التي  حواسه 
الحب  تستنشق  الوطنية..  األلحان 
فيلهج  اللسان  أما  الرفعة..  وتلمس 
عمان..  سلطان  هللا  حفظ  بالدعاء: 

حفظ هللا األب والقائد
تهنئتها  عن  معبرة  الشبلية  نجية 
السلطنة  بنيت  لقد  قائلة:  الصادقة 
الذي  الزاهر  عهدها  في  جديد  من 
السلطان  الجاللة  بناه حضرة صاحب 
حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس 
هللا ورعاه هذا القائد الذي صنع دولة 
وأيقظ أمة عريقة من سبات، وتعيش 
لبست  وقد  األيام  هذه  السلطنة 
باألمن  ونعمت  والفخار  المجد  ثوب 
المباركة  النهضة  وأرخت  واالستقرار 
األماني  أبعث خالص  مباهج عطائها، 
السلطان  جاللة  إلى  والتبريكات 
السلطنة  وشعب  المعظم  قابوس 
الوطني  بالعيد  فرحتهم  بمناسبة 

المجيد.
الفخر  لنا  يحق  العجمية:  خلود 
المناسبة  بهذه  واالحتفال  واالعتزاز 

من  و18  جميعا  قلوبنا  على  الغالية 
نوفمبر، يبقى تاريخا غاليا على نهضة 
هذا الوطن وأبنائه األوفياء فما وصلت 
إليه بالدنا الغالية من أمجاد لم تكن 
ندرك  أن  ونستطيع  السهل  بالشيء 
مقدار الجهد والتطوير والتقدم لجميع 
للمواطن  تحققت  التي  المنظومات 
الكريم فهنيئا لقائد  في سبل العيش 
مسيرتنا هذا اليوم وهنيئا ألبناء عمان 
هذا المجد الخالد وهنيئا لهذه األرض 
المكانة  وهذه  العظيم  النماء  هذا 

المتميزة بين أقطار العالم.
آيات  أسمى  أرفع  الحارثية:  ميثاء 
السامي  للمقام  والتبريكات  التهاني 
السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة 
-حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس 
الوطني  العيد  بمناسبة  ورعاه-  هللا 
فدمت  المجيد،  واألربعين  الثامن 
لتكمل  ببقائك  ذخرا  لنا  قابوس  يا 
تقف  الكلمات  كل  والبناء،  المسيرة 
عاجزة أمام هذا العطاء والحب، وكل 
وتظل  قابوس  يا  بخير  وأنت  يوم 
عماننا شامخة حرة أبية يظل اسمها 
وجيال  يوم  بعد  يوما  التاريخ  يسطره 

بعد جيل، وكل عام والجميع بخير.
تقول:  مبتعثة،  السناوية،  كوثر 
المناسبة  بهذه  السنوي  االحتفال 
الوطنية يمثل فرصة عظيمة للتعبير 
والوالء  والحب  االنتماء  مشاعر  عن 
للوطن ومشاركته أفراحه حتى ونحن 
لتعريف  فرصة  وهي  عنه،  بعيدون 
اآلخرين بالسلطنة الحبيبة وبما تزخر 
وجغرافية  سياحية  إمكانيات  من  به 
نحن  ونحرص  عظيمة،  وحضارية 
كطلبة مغتربين على تنظيم المعارض 
ومد  بالسلطنة  للتعريف  والفعاليات 
والتعارف  واأللفة  المحبة  جسور 
أتقدم  المختلفة،  العالم  ثقافات  مع 
ورعاه  هللا  حفظه  السامي  للمقام 

بخالص الوالء والعرفان سائلة المولى 
أن يمده بالصحة والعافية.

الوافدين  من  عدد  اعرب  كما 
السلطنة  بارض  المقيمين 
لجاللته  تهانيهم  صادق  عن 
العماني  والشعب  والحكومة 
نوفمبر  من  عشر  الثامن  بذكرى 

المجيد.

صاحب  لحضرة  أرفع  عبدالمنعم:  نوف 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات 
له  متمنية  الوطنية،  المناسبة  بهذه 
بالتقدم  ولعماننا  والعافية  الصحة  دوام 
بمدى  نفخر  الكويت  في  ونحن  واالزدهار 
والشعبين  البلدين  بين  العالقات  عمق 
في  بجذورها  ضربت  التي  الشقيقين 
الُعماني  للشعب  فهنيئاً  الزمن،  أعماق 

بقائدهم الفذ.
تتواصل  العابدين:  زين  سامر 
في  الـ48  الوطني  بالعيد  االحتفاالت 
والواليات،  المحافظات  من  عدد 
السعادة  العماني عن  الشعب  ويعبر 
المجيد  النوفمبري  اليوم  بمعايشة 
التطلعات  كافة  معه  تجسدت  الذي 
يوم  المجيد  نوفمبر   18 الكبيرة، 
وطني مجيد يوم فرحة لُعمان المجد 
قبل  الصغير  يحتفل  فيه  والعطاء 
التي  والعطاء  الخير  مسيرة  الكبير، 
الجاللة  صاحب  حضرة  دفتها  يقود 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
والجميع  عام  –وكل  هللا  حفظه   –

بخير.
أعبر  أن  أود  باكستان:   - خورام 
الباكستانية  الجالية  عن  وبالنيابة 
لصاحب الجاللة السلطان قابوس بأن 
العيش هنا في عمان يشعرنا بأننا بين 
بعيدون  أننا  أبدا  نشعر  ولم  األسرة. 

عن موطننا.
لجاللة  تهانينا  أسبانيا:   - بيري  ليديا 
عمان  ولشعب  قابوس  السلطان 

بمناسبة العيد الوطني 48.
السنوات  في  واالزدهار  البركة  كل 

القادمة.
رونالد رونالد – مومباى: دائما فخور 
كون جزءا من هذا البلد،  وسعيد أن أ

إنه يوم خاص، إنه يوم قومى
حنان محمد فريد- مصر/ في الوقت 
الذي تشهد فيه سلطنة عمان الحبيبة 
واالربعين  الثامن  الوطني  عيدها 
الشعب  هذا  اهنئ  أن  أحب  المجيد، 
اهنئهم  بل  الوطني  بعيدهم  العظيم 
حضرة  العظيم  بسلطانهم  ايضا 
قابوس- السلطان  الجاللة  صاحب 

لطالما  والذي  ورعاه،  هللا  حفظه 
منح  فقد  به،  باللقاء  دائما  حلمت 
ورقي،  وامان  رخاء  في  الحياة  شعبه 
اعطت  التي  البلد  هذه  اشكر  واخيرا 

فرصة للوافدين للعيش بها في أمان.
ان  احب  السودان/  عبدهللا-  محمد 
اهنئ الشعب العماني باليوم الوطني 
لدولتهم، وعسى هللا ان يديم عليكم 
دائما  وتبقى  واألمان  واألمن  الخير 
الحب  منبع  وشعبها  عمان  دولة 

والخير.
لن  عمان  تونس:  العبيدي-  وسام 
تستوفي  ولن  حبك  الكالم  يحتوي 
التي  اللغات  بكل  حقك  الحروف 
صاحب  حضرة  وأهنىء  تعلمتها، 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
ورعاه-  هللا  حفظه   – المعظم 
والشعب العماني وكل عام والسلطنة 

في ازدهار.
مريم الدريدي- تونس: كل عام وانتم 
واسأل  بالسلطنة  عزكم  ودام  بخير 
من  وأهلها  عمان  يحمي  أن  المولى 

كل شر.

محمد عبدهللا ليديا بيريليث الرمضاني خورامحنان محمدخلود العجمية رونالد أرانا

فرحة وطن



2829

Health & Safety

العدد السادس عشر، نوفمبر 2018العدد السادس عشر، نوفمبر 2018

أبطال عمان
يفتخرون

بحب الوطن

اليوم ووسط مظاهر االبتهاج التي تعم الدولة من شمالها إلى جنوبها، البد من تسليط الضوء 
على تلك البراعم البريئة. والتي تنشأ منذ سنوات الحضانة األولى أو حتى منذ بدايات النطف على 
السلطاني. هي كلمات كبيرة يرددها  بالنشيد  البالد والتغني  حب عمان والتباهي بحمل علم 
الصغار بأجمل األلحان »يا ربنا احفظ لنا جاللة السلطان... والشعب في األوطان... بالعز واألمان«

ترصد مجلة الصحة والسالمة في هذه الصفحات، مشاعر وطنية لبراعم عمان الجميلة والتي 
من خاللها تظهر فرحتهم باالحتفال بالعيد الوطني 48 المجيد.

أبطال ُعمان
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ليلى الغابشي - الصف الثاني

محمد الفارسي- الصف الرابع

جود المغيري- الصف الثالث

المؤيد الشبلي - الصف الرابع

سلطان المنجي

أحب أبي قابوس وأحب بلدي عمان 
فأنا أعيش في أمن وأمان.

 

أقدم تهئنة نابعة من القلب لوالدي 
قابوس  أبي  قدوتي  األول  ومعلمي 

ودامت بالدي في رخاء ونماء.

إنني جدا سعيدة هذه األيام فبالدي تحتفل 
بميالد قائدها بابا قابوس.

لموالي  شكري  أقدم  أن  أحب 
صاحب الجاللة وأقول له عام سعيد 

وكل عام وعماننا بألف خير.

ربي يحفظك يا بالد العز يا عمان 
ويحفظ لنا السلطان يا رب آمين 

حبك سكن بالقلب ومنزلك األعيان 
والشعب كله ع العهد دوووم وافين 

عشِت لنا ُعمان، يا درة األوطان 

مركز درب النجاح
أحبك يا بعد كل األماني...

عماني وأفتخر بأني عماني...
خير  بألف  العماني  والشعب  عام  النجاح...وكل  درب  مركز  أشبال  نحن  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  نرفع  أن  يسرنا 

بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد. حفظ هللا قائدنا السلطان قابوس من كل سوء وأدامه لعمان فخرا.

بلقيس الشكيلية - الصف الثاني

أحمد الغفيلي- الصف الثاني

الجوري المنذرية- 5 سنوات

أتقدم  قابوس،  أبي  والدي..سيدي..يا 
بتهنئة معلمي األول وقدوتي صاحب 
بن سعيد  قابوس  السلطان  الجاللة 
المعظم. وكل عام وعمان بألف خير 
وحفظ هللا بالدنا الغالية من كل شر

كل عام وأنت قائد.. يا بابا قابوس
وكل عام وأنت العطاء والوفاء يا وطني

دمت لنا فخرا سيدي السلطان وكل 
عام وعمان بألف خير

الوليد الحوسنينور الهنائيريناد الهطالي

أبطال ُعمان
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بالمديرية  المعدية  األمراض  لدائرة  التابع 
التي  األمراض  ومكافحة  لمراقبة  العامة 
الالزمة  اإلجراءات  وتتخذ  األمراض  ترصد 

من أجل عالجها«.
وغير  الحكومية  الجهات  أن  اللمكي  كد  وأ
الحكومية بالسلطنة لعبت دورا هاما وبارزا 
المرض  هذا  انخفاض  في  المساهمة  في 
وكان ألفراد المجتمع بشكل عام دور فاعل 
وتعاون مثمر في تحقيق هذا اإلنجاز، وتقدم 
الطبية  للكوادر  وتقديرها  شكرها  الوزارة 
بالبرنامج  العاملين  المساعدة  والطبية 
الذين  واألذن  العين  لرعاية صحة  الوطني 
في  الكوادر  تدريب  في  تفان  بكل  عملوا 
الرعاية الصحية األولية والصحة المدرسية 
الذي كان له األثر في القضاء على التراخوما.

وكانت السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في 
على  المرض  هذا  مسببات  من  التخلص 
العالمية؛  الصحة  منظمة  معايير  حسب 
التراخوما(  مكافحة  )برنامج  كان  حيث 
الصحة  بوزارة  األساسية  الركائز  إحدى 
ومن  1982م.  عام  منذ  فعليا  بدأ  الذي 
أُجريت  التي  والدراسات  التقارير  خالل 
منذ ذلك الحين إلى اآلن؛ فقد كانت نسبة 
تقارب   1980 عام  في  بالتراخوما  اإلصابة 
إلى %39  النسبة  فانخفضت  من %80-70، 
في عام 1984م. وكانت نسبة التواء الشعرة 
أما في عام 1991 فقد  العام %9.  في نفس 
وقد   .%15 إلى  بالمرض  اإلصابة  انخفضت 
تبنتها  التي   SAFE استراتيجية  إدراج  تم 
القضاء  أجل  العالمية من  الصحة  منظمة 

على مرض التراخوما وهي تعني باآلتي:
من  متقدمة  مراحل  لتصحيح    جراحة 

المرض في الجفن العلوي. 
العدوى  لعالج  الحيوية    المضادات 
دواء  باستخدام  وذلك  النشطة، 

وألقى الدكتور سعيد بن حارب اللمكي - 
مدير عام الرعاية الصحية األولية بالوزارة- 
كلمة ترحيبية قال فيها: »قامت السلطنة 
بعمل العديد من البحوث والدراسات التي 
تعطي دالالت علمية عن مستوى انتشار 
المسح  خالل  فمن  المجتمع؛  في  المرض 
الذي قامت به وزارة الصحة في عام 1997م 
التواء  ونسبة   %2.2 التراخوما  نسبة  كانت 

الشعرة 1%. وفي مسح آخر تم إجراؤه عام 
2009م كان معدل اإلصابة بالتواء الشعرة 
هو 1 لكل 1000 من السكان. أما في عام 
2017م كانت نسبة التراخوما لدى األطفال 

األقل من 10 سنوات %0.04«.
»من  اللمكي:  سعيد  الدكتور  وأضاف 
أعلنت  التي   SAFE استراتيجة  خالل 
وطبقتها  العالمية،  الصحة  منظمة  عنها 

السلطنة كباقي دول العالم؛ تمت السيطرة 
ألدنى  به  والوصول  المرض  انتشار  على 
المستويات أي أقل من المستويات التي 
كذلك  العالمية.  الصحة  منظمة  حددتها 
ضمن  من  التراخوما  مرض  إدخال  تم 
التبليغ  يتم  حيث  الوبائي  الترصد  أمراض 
تطور  ومع  فورا.  ومعالجتها  الحاالت  عن 
األنظمة تم تفعيل نظام التبليغ اإللكتروني 

بالمرض  للمصابين  )أزيثروميسين( 
والمحيطين بهم.

  نظافة الوجه للحد من انتقال المرض.
النظيفة  المياه  وتوفير  البيئي    التغير 

وتحسين الصرف الصحي.
مرض  مواجهة  في  الصحة  وزارة  جهود 

التراخوما:
مكافحة  برنامج  الصحة  وزارة  تبنت 
إحدى  كان  الذي  1982م  عام  التراخوما 
الركائز الرئيسية لعمل الوزارة، وكان اللبنة 
المرض والقضاء  األولى في سبيل مواجهة 

عليه.
اإلرشادي عن  الدليل  الوزارة  أصدرت  كما 
ويتضمن  1995م  عام  العين  صحة  رعاية 
الوقاية  بكيفية  االهتمام  عن  كاملة  فقرة 
والعالج من مرض التراخوما ثم تاله إصدار 

آخر عام 2000م.
برنامجا  السلطنة  قدمت  2005م  عام  وفي 
مكافحة  لبرنامج  نموذجيا  متكامال 
االختصاص  ذي  االجتماع  في  التراخوما 
الذي عقد في جنيف وقد نال هذا البرنامج 
بعض  واستنسخت  الجميع  استحسان 

الدول هذا البرنامج.
التراخوما  برنامج مكافحة  إدخال  كذلك تم 
الخطط  في  العين  صحة  مجال  ضمن 
الخمسية لوزارة الصحة، وكان لوزارة التربية 
والتعليم دور فعال في توفير الجو المناسب 
في  دورها  يخص  لما  المدارس  في  والجيد 
متابعة الحاالت التي تحتاج إلى عالج وكذلك 
والبيئة  للشرب  الصالحة  المياه  توفير 
إلى  باإلضافة  الصحي  والتثقيف  النظيفة 
الدور الفعال الذي قامت به وزارة البلديات 
اإلقليمية وبلدية مسقط في المحافظة على 

بيئة نظيفة خالية من المخلفات.

جاء االحتفال بالذكرى السنوية السادسة 
لخلو السلطنة من مرض التراخوما ضمن 
العالمية،  التراخوما  خبراء  لجنة  اجتماع 
واجتماع تحالف منطقة الشرق األوسط 
اللذين  التاسع عشر  التراخوما  لمكافحة 
الفترة  خالل  السلطنة  استضافتهما 
وهدف  الحالي  نوفمبر  من   14-11 من 
التحديات  مناقشة  إلى  االجتماعان 
مرض  يخص  فيما  والعالمية  اإلقليمية 
التراخوما، وعرض المواضيع المستجدة 
مجال  في  العالمية  الخبرات  وتبادل 
توفير  كذلك  المرض،  هذا  مكافحة 
الدعم الالزم من قبل الداعمين لبرنامج 
التي  األعضاء  للدول  التراخوما  مكافحة 
على  القضاء  في  جاهدًة  تعمل  زالت  ما 
نجاح  عرض  إلى  باإلضافة  التراخوما 
مجال  في  به  يحتذى  كنموذج  السلطنة 

مكافحة المرض.
محمد  بن  أحمد  الدكتور  معالي  استلم 
الصحة - شهادة خلو  السعيدي – وزير 
التي  التراخوما  مرض  من  السلطنة 
األوسط  الشرق  منطقة  تحالف  يمنحها 
لمكافحة التراخوما بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة 
للدول  الشهادة  وتمنح   ،)IAPB( العمى
وضعتها  التي  المعايير  تحقق  التي 
وكانت  التراخوما.  للقضاء على  المنظمة 
أول دولة تقدم ملفها لمنظمة  السلطنة 
عام  تقريرها  وعرضت  العالمية،  الصحة 
الصحة  منظمة  اعتراف  وجاء  2012م. 
العام ذاته بخلو  العالمية في نوفمبر من 
لتكون  التراخوما  مرض  من  السلطنة 
أول دولة في العالم يتم االعتراف بخلوها 
أن  يجب  نموذج  وإنها  المرض  هذا  من 

تحتذي به بقية دول العالم.

محليات

أول دولة يتم االعتراف بخلوها من المرض على مستوى العالم

االحتفال بالذكرى السادسة لخلو 
السلطنة من مرض التراخوما

مرض  من  لخلوها  السادسة  السنوية  بالذكرى  الصحة  ب��وزارة  ممثلة  السلطنة  احتفلت 
التراخوما وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي – وزير الصحة – بحضور 
– وذلك  – ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة  سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا 

بفندق جراند حياة بالقرم.
حيث اعترفت منظمة الصحة العالمية بخلو السلطنة من مرض التراخوما في شهر نوفمبر 

عام 2012 لتكون أول دولة في العالم يتم االعتراف بخلوها من هذا المرض.
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كلية عمان للعلوم الصحية تحتفل باليوم 
العالمي لألشعة السينية

أطفال المضيبي يشاركون البيئة احتفالها بيوم الشجرة

عمان  بكلية  ممثلة  الصحة،  وزارة  نظمت 
الطبي  التصوير  قسم  الصحية  للعلوم 
لألشعة  العالمي  اليوم  بمناسبة  فعالية 
السينية، الـذي يصادف االحـتفال به يوم 8 
نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور الهيئة 
وطالبات  وطلبة  األكاديمية  التدريسية 

الكلية.
يوم  على  اشتملت  االحتفالية  فعالية 
على  المتنوعة  فقراته  توزعت  مفتوح، 
الكلية  بمبنى  ونفذت  صباحية،  فترتين 
احتوت  توعوي  معـرض  على  واشتملت 
ركن  منها  أركان،  عدة  على  أقسامه 
للتعريف بقسم التصوير الطبي وبرنامجه 
التى  التطورات  إلبراز  وركن  األكاديمى، 
في  كتشافها  ا منذ  األشعة  مهنة  بها  مرت 
وأهمها  اآلن،  وحتى   1895 عام  نوفمبر   8
التشخيص  التكنولوجى في مجال  التقدم 
االشعة  أنواع  باستخدام مختلف  والعالج 
الطب  من  يتجزأ  ال  جزءا  أصبحت  التي 
حاليا  تشكل  السينية  واألشعة  الحديث، 

والشؤون  البيئة  إدارة  المضيبي  والية  وطالبات  طلبة  شارك 
الشجرة  بيوم  احتفاالتها  الشرقية  شمال  بمحافظة  المناخية 
التشجير  أبرزها  الفعاليات  من  عدد  إقامة  خالل  من  وذلك 
كدت خزينة  والتعريف بأهمية الشجرة والرسم والتلوين. كما أ
بنت محمد الشبيبية فني شؤون بيئية أن الفعاليات اشتملت 
على إقامة محاضرات تناولت أهمية الشجرة في الحياة وقيمتها 
بالنسبة لإلنسان والطير والحيوان للحث على زراعتها واالهتمام 
بها والتوعية بالطرق والوسائل التي تحقق االستغالل األمثل 
لها وتطرقت إلى االحتطاب الجائر والذي يهدد الفرد والمجتمع.

التعريف  االحتفال  من  الهدف  أن  على  المحاضرات  كدت  وأ
الناحية  من  البيئة  على  الحفاظ  في  ودورها  الشجرة  بأهمية 
والطير  لإلنسان  النباتي  الغطاء  باعتبارها  والجمالية  الحيوية 
الصحراوي  الزحف  من  وأهميتها  دورها  تأكيد  وإلى  والحيوان 
القديمة  األشجار  إحالل  إلى  الدعوة  أهمية  االحتفال  في  وتبرز 
توزيع  تم  المناسبة  وخالل  عديدة،  وأصناف  بأنواع  المسنة 
الشتالت على المدارس وإقامة معسكرات للتشجير والتوعية 
للشجرة  األمثل  االستغالل  تحقق  التي  والوسائل  بالطرق 

واالستفادة منها.
عن  الشأن  بسمد  الخاصة  االبتهاج  بمدرسة  األطفال  وأعرب 
سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعاليات حيث قال موسى بن 

هالل الحارثي: أنا سعيد بمشاركة إخواني األطفال بيوم الشجرة 
حيث استمعنا إلى المحاضرات عن فوائد األشجار والمحافظة 
استفدت  الجهضمي:  ناصر  بن  عبدهللا  الطفل  وقال  عليها. 
كثيرا اليوم من خالل هذه المشاركة التي أقيمت في مدرستنا 

وأوصتنا بالعناية باألشجار وفوائدها والعناية بها.
وقالت الطفلة آالء بنت ياسر البوسعيدية: قمت اليوم في هذه 
المناسبة بمشاركة زميالتي من األطفال بغرس األشجار في فناء 
المدرسة واستمعت إلى النصائح التي قدمت لنا من المعلمات 
بفائدة الشجرة. وقالت الطفلة قبس بنت حمد العامرية: تعرفت 
اليوم من خالل المحاضرة والعرض على أهمية األشجار وكيفية 
العناية بها وفوائده وشاركت األطفال في غرس بعض األشجار 

والمشاركة في حلقات الرسم والتلوين بهذه المناسبة.

ثورة في مجاالت الطب والصناعة.
بمنتزه  أقيمت  المسائية،  الفترة  فعالية 
وحظيت  السيب  والية  الصحوة  حدائق 
المجتمع  أفراد  من  إيجابية  بمشاركة 
والتي  الثالث  العمرية  الفئات  بمختلف 

حملة  تنظيم  وتم  الحدث،  مع  تفاعلت 
توعية تثقيفية لهم في هذا الجانب، هدفت 
بشكل عام إلى تعريفهم باألشعة السينية 
الصحية  وآثارها  آي«  آر  »اإلم  وأشعة 

وتدابير الـوقاية منها في الفترة القادمة.

محليات

ملتقى األسرة والطفل يغرس قيم 
ومفاهيم السالمة المرورية

عوفيت  بن  سالم  الشيخ  سعادة  افتتح 
بـ  مؤخرا  ظفار  بلدية  رئيس  الشنفري 
األسرة  ملتقى  مول«  جاردنز  »صاللة 
ينظمه  والذي  بصاللة،  المروري  والطفل 
لجنة  في  متمثال  السلطاني  البالط  شؤون 
بلدية  مع  بالتعاون  المرورية  السالمة 
ظفار، بحضور المهندس عبدهللا بن سعيد 
لجنة  رئيس  النقليات  عام  مدير  الرواحي 
السالمة المرورية بشؤون البالط السلطاني، 
والمكرمين  السعادة  أصحاب  من  وعدد 
الحكومية  الجهات  من  والمسؤولين 
مؤسسات  من  عدد  بمشاركة  والخاصة، 
والخاصة  الحكومية  المحلي  المجتمع 
وطالبات  طلبة  مستهدفاً  والمجتمعية، 

المدارس بمختلف واليات المحافظة.
كل  مّثلها  جهات   10 الملتقى  في  شارك 
من لجنة السالمة المرورية بشؤون البالط 
العامة  والمديرية  ظفار،  وبلدية  السلطاني، 
للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، والمديرية 
الصحية بمحافظة ظفار،  للخدمات  العامة 
المدني  الدفاع  وإدارة  صاللة،  مرور  وإدارة 
الدولية  والكلية  بالمحافظة،  واإلسعاف 
للهندسة واإلدارة، وجمعية المرأة العمانية 
للسالمة،  شيك  وحملة  صاللة،  بوالية 

أوربك،  بشركة  التطوعي  إحسان  وفريق 
بعض  إقامة  الملتقى  صاحب  حيث 
استهدفت  الترفيهية  والفقرات  الفعاليات 
في  بدورها  تسهم  والتي  المدارس  طلبة 

توعية مرورية لألجيال القادمة.
ويأتي الملتقى استمراًرا للملتقيات المرورية 
التي ينّظمها شؤون البالط السلطاني ممثالً 
المرورية، حيث تعتبر هذه  السالمة  بلجنة 
المحطات  ضمن  السادسة  هي  المحطة 
المرورية  السالمة  لجنة  تنفذها  التي 
في  نفذت  والتي  السلطاني  البالط  بشؤون 
كل من واليات بدية ونزوى وبركاء وصحار 
المعارض  بعض  إقامة  جانب  إلى  وعبري 

لبعض المدارس في محافظة مسقط.
المروري  الوعي  نشر  إلى  الملتقى  يهدف 
طلبة  وخاصة  المجتمع  شرائح  كافة  بين 
ومفاهيم  قيم  لغرس  وذلك  المدارس، 
خالل  من  النشء  في  المرورية  السالمة 
المتوقع  والتي من  ومركّزة  برامج قصيرة 
بأهمية  واٍع  جيل  إيجاد  في  ُتسهم  أن 
يأتي  الملتقى  أن  كما  المرورية،  السالمة 
للسالمة  االجتماعية  المسؤولية  إطار  في 
وذلك  السلطاني،  البالط  بشؤون  المرورية 
المرورية  الحوادث  من  للحد  إسهاماً 

حضرة  لموالنا  السامية  لألوامر  وتنفيذاً 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
للحد من   – ورعاه  المعظم – حفظه هللا 

الحوادث المرورية.
نائب  الضبعوني  شايخ  بن  راشد  وألقى 
بشؤون  المرورية  السالمة  لجنة  رئيس 
السلطاني كلمة أوضح فيها أن هذا  البالط 
الفترة  في  مّر  حيث  السادس  هو  الملتقى 
الماضية على عدد من محافظات السلطنة 
ليشمل  هللا  بإذن  فعالياته  وسيواصل 
إطار  في  ذلك  ويأتي  المحافظات،  كافة 
مختلف  السلطاني  البالط  شؤون  مشاركة 
من  للحد  إسهاماً  المجتمع  مؤسسات 

الحوادث المرورية.
السالمة  لجنة  رئيس  نائب  وأشار 
إلى  السلطاني  البالط  بشؤون  المرورية 
الخطط  وضع  لتتولى  شكّلت  اللجنة  أن 
وتطوير  لتنفيذ  المناسبة  واالستراتيجيات 
مستوى  على  المرورية  السالمة  حملة 
المجتمع المحلي بالسلطنة، بما يسهم في 
حضرة  لموالنا  السامية  التوجيهات  تنفيذ 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
للحد من   – ورعاه  المعظم – حفظه هللا 

الحوادث المرورية.
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تطوير محمية الخوير الطبيعية وتحويلها إلى 
مشروع بعائد بيئي واقتصادي واجتماعي

تقوم  أن  على  التفاهم  مذكرة  ونصت 
العقارية بتطوير المحمية  المدينة  شركة 
ألف   300 مساحتها  تقارب  التي 
السياح  من  الزوار  أمام  وتأهيلها  م2 
مسطحات  عمل  خالل  من  والمقيمين، 
مع  للمشاة  وممرات  متنوعة،  خضراء 
الكهربائية  السيارات  من  عدد  توفير 
اللوحات  وتركيب  الزوار،  الستخدام 
كامل  في  التعريفية  والصور  اإلرشادية 
من  مجموعة  وتركيب  المحمية،  أرجاء 
من  الزوار  لتمكين  الخاصة  التلسكوبات 
المحمية عن  البرية داخل  الحياة  مراقبة 
العقارية  المدينة  شركة  وستقوم  بعد. 
على  متميز  بيئي  تجاري  مجمع  بتطوير 
من  م2  ألف   24 بـ  تقدر  أرض  مساحة 
الهدف  يراعي  بتصميم  المحمية  أرض 
المجمع  ربط  وسيتم  للمشروع،  البيئي 
عبر  مول  جراند  مسقط  بمركز  الجديد 
جسر علوي، األمر الذي يتيح للزوار حرية 
التنقل بين المجمعين بمنتهى السهولة.

بن  علي  بن  حسين  سعادة  وصرح 
عبداللطيف عقب توقيع المذكرة بأنه من 
السلطاني  البالط  ديوان  حرص  منطلق 
الدائم على  البيئة  ممثال في مكتب حفظ 
وتطوير  الفطرية  الحياة  وصون  حماية 
الدورة  في  وإدخالها  الطبيعية  المحميات 
على  التوقيع  يأتي  المحلية،  االقتصادية 
القطاع  في  شركائنا  مع  التفاهم  مذكرة 
الخاص ممثلين بشركة المدينة العقارية، 
لتطوير واستثمار محمية الخوير الطبيعية 
نوعها  من  األولى  هي  مشتركة  كمبادرة 
مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين 
االقتصاد الصديق للبيئة، ونحن على ثقة 
أمام  الطريق  ستمهد  المبادرة  هذه  بأن 
ستساهم  التي  المبادرات  من  غيرها 
الحكومية  التوجهات  دعم  في  بدورها 

للتنويع االقتصادي لمصادر الدخل العام.
عبدالرحمن  المهندس  صرح  جانبه  من 
سعداء  »نحن  قائال:  برهام  عوض  بن 
السلطاني  البالط  ديوان  مع  كة  بالشرا
لتوفير  البيئة  حفظ  مكتب  في  ممثال 
متنفس طبيعي بيئي في قلب العاصمة 
لتقديم  جاهدين  وسنعمل  مسقط، 
القطاعين من  بين  كة  للشرا رائد  نموذج 
للسلطنة  التنموية  األهداف  أجل تحقيق 
التي  المبتكرة  المبادرة  هذه  خالل  من 
أمام  المحمية  إتاحة  على  ستعمل 
حيث  السلطنة،  وخارج  داخل  من  الزوار 
سنعمل على وضع مخطط عام للمنطقة 
المحمية  بزيارة  االستمتاع  للجميع  يتيح 
العريق  البيئي  التاريخ  على  والتعرف 
التسوق  تجربة  عن  فضال  للسلطنة، 
والترفيه في مجمع تجاري رائد على كافة 

األصعدة«. 
مكاتب  تشييد  التفاهم  مذكرة  تتضمن 
إدارية لمكتب حفظ البيئة ضمن مساحة 
إلى  الطبيعية،  الخوير  بمحمية  المشروع 
والمحمية  بالبيئة  خاصة  مكتبة  جانب 
على  للزوار(  متكامل  معلومات  )كمركز 
لتوفير  1000م2  عن  تقل  ال  مساحة 
والمؤلفات  والمعلومات  الوثائق  كافة 
للمهتمين في هذا المجال، فضال عن قاعة 
متعددة االستخدامات بمساحة 1000م2 
والتقنيات  المستلزمات  بكافة  مجهزة 

الحديثة إلقامة الفعاليات.
خاصا  مركزا  المشروع  سيتضمن  كما 
لدعم  والتقليدية  الحرفية  للمشغوالت 
إلى  األعمال،  ورواد  المحلي  المجتمع 
التذكارية  الهدايا  لبيع  ركن خاص  جانب 
المرتبطة  الفنية  والتحف  والمجسمات 
ستتوافر  كما  للسلطنة،  البيئي  بالتراث 

لخدمة  السيارات  مواقف  من  مجموعة 
الزوار ومرتادي المحمية.

ومن ضمن المشروع كذلك سيتم تشييد 
مفهوم  وفق  الجديد  التجاري  المجمع 
المحيط  بيئي متميز بحيث ينسجم مع 
العام للمحمية، مع توفير شرفات مرتفعة 
للزوار لمشاهدة المحمية من األعلى، كما 
بنظام  تلفزيونية  شاشات  توفير  سيتم 
إلتاحة  المجمع  داخل  المباشر  البث 
البرية  الحياة  لمراقبة  الزوار  أمام  الفرصة 

في المحمية من داخل المجمع.
»الفكرة  عبدالرحمن:  المهندس  وأضاف 
تقديم  هي  كة  الشرا هذه  من  األساسية 
للقطاع  يمكن  الذي  للدور  فّعال  نموذج 
الخاص القيام به لدعم الجهود الحكومية 
إضافة  سيشكل  فالمشروع  للتنمية، 
الترفيهية  المرافق  صعيد  على  نوعية 
والتعليم  الوعي  وتعزيز  والتعليمية 
البيئي في قلب العاصمة، وسيعمل على 
إلى  المجتمع  شرائح  كافة  استقطاب 
جانب السياح لالطالع على التاريخ الغني 
عمان،  بسلطنة  الفريد  األحيائي  والتنوع 
العديد من األشجار  حيث سيتم توطين 
والنباتات العمانية في المحمية، إلى جانب 
النادرة  الحيوانات  من  مجموعة  جلب 
وإعادة توطينها في المكان للحفاظ عليها 
أوال، وإتاحة الفرصة لزيارتها والتعرف على 
الذي  األمر  ثانيا،  وعاداتها  حياتها  طبيعة 
ممتعة  تعليمية  رحلة  بمثابة  سيكون 
للزوار من كافة األعمار« ويتوقع االنتهاء 
الزوار خالل  من المشروع وافتتاحه أمام 
العام 2021م ليكون قبلة الزوار والباحثين 
والمختصين والمهتمين والهواة للتعرف 
وخوض  العمانية  البيئية  الكنوز  على 

تجربة متعة التسوق في آن معا.

غرامة إدارية لبيع التبغ الممضوغ بأحد محالت بيع 
المواد الغذائية بنزوى

فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة 
الداخلية مؤخرا غرامة إدارية قدرها 1000 
التجارية  المحالت  أحد  ضد  عماني  ريال 
بوالية نزوى لقيامه ببيع التبغ الممضوغ 

في المنشأة التجارية.
خالل  أنه  القضية  وقائع  وتخلص 
مأمورو  بها  يقوم  التي  الميدانية  الزيارة 
المحالت  على  باإلدارة  القضائي  الضبط 
وعند  التجارية  كز  والمرا والمؤسسات 
المواد  بيع  محالت  بأحد  تواجدهم 
على  العثور  تم  نزوى  بوالية  الغذائية 
الممضوغ  التبغ  كياس  أ من  مجموعة 
الفور  وعلى  وراجالكلس(  أفضل  )نوع 
تمت مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير 
اإلجراءات  واتخاذ  المحل،  ضد  مخالفة 
اعترف  السؤال  محضر  وفي  الالزمة، 
إثر  وعلى  التبغ،  ببيعه  المحل  صاحب 
ذلك قامت اإلدارة بفرض الغرامة اإلدارية 
عماني  ريال   1000 وقدرها  المقررة 
استنادا إلى القرار الصادر من الهيئة رقم 
التبغ  تداول  حظر  بشأن  )2016/301م( 
الهيئة  وتناشد  المدخن(  )غير  الممضوغ 

التجار  جميع  المستهلك  لحماية  العامة 
والمزودين االلتزام بأحكام قانونية حماية 
وكذلك  التنفيذية  والئحته  المستهلك 
الهيئة  من  الصادرة  بالقرارات  االلتزام 
والخدمات  بالسلع  يتعلق  فيما  وخاصة 

واستيفاء  المستهلك  إليها  يحتاج  التي 
والسالمة  بالصحة  الخاصة  الشروط 
التراخيص  على  الحصول  وأهمية 
قبل  المعنية،  الجهات  من  والموافقات 

مزاولة األنشطة التجارية.

توقيع اتفاقية »مركز النمذجة« لدعم منظومة 
االبتكار والصناعة واإلبداعات الشبابية

كاديمية لألمن اإللكتروني انطالق أول أ
تزامناً مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني 
48 المجيد ترعى سعادة الدكتورة منى بنت 
سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة 
للتعليم التقني والتدريب المهني، تشغيل 
والتي  المتقدم  اإللكتروني  األمن  كاديمية  أ
كة  تعد أحد مشاريع الهيئة العمانية للشرا
من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة القوى 

العاملة بمقر كلية التقنية العليا بمسقط.
المتقدم  اإللكتروني  األمن  كاديمية  أ وتعد 
متخصصة  فنية  تدريبية  كاديمية  أ أول 
واألمن  المعلومات  تقنية  أمن  مجال  في 
حيث  السلطنة،  في  واإللكتروني  السيبراني 
يأتي إنشاؤها تماشياً مع توجهات السلطنة 
تأهيل  اإللكتروني من خالل  أمنها  في تعزيز 
بالخبرات  ورفدها  الوطنية  الكوادر  وتدريب 

العالمية.

العمانية  الهيئة  توقع  آخر  جانب  من 
كة من أجل التنمية اتفاقية تأسيس  للشرا
مع  كة  بالشرا النمذجة«  »مركز  مشروع 
مجال  في  الرائدة  األمريكية  بيل  شركة 
الهيئة  لدى  والملتزمة  المروحيات  تصنيع 
كة من أجل التنمية.  من خالل برنامج الشرا
مع  تعاوني  برنامج  توقيع  االتفاقية  ويتبع 
مجلس البحث العلمي لتأسيس المركز في 

مجمع االبتكار مسقط.
كز المتكاملة  ويعد مركز النمذجة من المرا
النهوض  إلى  يهدف  والذي  السلطنة  في 
بالسلطنة  والصناعة  االبتكار  بمنظومة 
الشبابية.  واإلبداعات  االبتكارات  ودعم 
األجهزة  بأحدث  المركز  سيجهز  حيث 
والتقنيات واألدوات الالزمة لتحويل األفكار 
سيتم  والذي  حية،  نماذج  إلى  واالبتكارات 

تشغيله وفق تجارب عالمية.

وخالل المرحلة التأسيسية للمركز سيتم 
الكوادر  وتأهيل  تدريب  على  اإلشراف 
واستخدام  المركز  إدارة  في  العمانية 
شوب  تيك  شركة  خالل  من  األجهزة 
االبتكارات  مجال  في  والرائدة  العالمية 
كز االبتكار  والمختصة بإدارة وتشغيل مرا
تربطها  والتي  العالم  حول  والنمذجة 
بيل  شركة  مع  وطيدة  كة  شرا عالقة 

األمريكية.

من  كة  للشرا العمانية  الهيئة  وتهدف 
كة  الشرا التنمية من خالل عالقات  أجل 
التي تربطها مع كبرى الشركات العالمية 
وإنشاء  بتأسيس  الهيئة  لدى  والملتزمة 
إلى  تهدف  السلطنة  في  رائدة  مشاريع 
اإلسهام في تنويع االقتصاد الوطني وبناء 

تنمية مستدامة.

محليات

وقع ديوان البالط السلطاني ممثال في مكتب حفظ البيئة وشركة المدينة العقارية مذكرة تفاهم لتطوير 
حيث  متميز،  واجتماعي  واقتصادي  بيئي  عائد  ذي  مشروع  إلى  لتحويلها  الطبيعية  الخوير  محمية  واستثمار 
المحميات  واستثمار  بتطوير  يتعلق  فيما  والخاص  العام  القطاعين  بين  نوعه  من  األول  المشروع  يعد 
مسقط  ميلينيوم  جراند  بفندق  تم  الذي  المذكرة  توقيع  في  البيئة  حفظ  مكتب  مثل  وقد  الطبيعية. 
عام  أمين  بأعمال  والمكلف  السلطاني  البالط  بديوان  المستشار  عبداللطيف  بن  علي  بن  حسين  سعادة 

للشركة. التنفيذي  الرئيس  برهام  عوض  بن  عبدالرحمن  المهندس  الشركة  مثل  فيما  الديوان، 
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الصحيح فيها.
المتقدمة حول  العالجات  ومحاضرة حول 
العلمية  والبحوثات  المستجدات  آخر 
لحاالت التهابات األوتار وإصابات المالعب 
حول  وأخرى  العضلي،  التليف  ومشكالت 
التلطيفية  بالعناية  والتوعية  التعريف 
والمستقبل(  الحاضر  )بين  السلطنة  في 
حاالت  في  باآلاللم  التحكم  حول  ومحاضرة 
األورام بناء على آخر المستجدات والبحوث 

والتوصيات العلمية. 
الخبراء  من  نخبة   22 المؤتمر  في  وحاضر 
والمختصين  والباحثين  الطبية  والكوادر 
والتخدير  والجراحة  األلم  عالج  مجال  في 
والهند،  المتحدة  والمملكة  السلطنة  من 
الكوادر  مختلف  من   150 مشاركة  وشهد 
الطبية والفئات الطبية المساعدة العاملين 

الصحة  وزارة  مستشفيات  مختلف  من 
قابوس  السلطان  جامعـة  ومستشفى 
والطيران  المسلحة  القوات  ومستشفى 
السلطاني الخاص، وعـدد من المؤسسات 

الصحية الخاصة.
األلم  معالجة  قسم  نظمه  المؤتمر 
واستمر  مرة  ألول  خولة  بمستشفى 
بحاالت  الوعي  نشر  إلى  هدف  ليومين 
غـير  الحلـول  على  والتعرف  المزمن  األلم 
والتعريف  المزمن  األلم  لحاالت  الجـراحية 

بعـالج األلم بالطرق المثبتة عـلمياً.

انطباع المشاركين

المحرمية  سالم  بنت  ميا  الدكتورة 
المؤتمر  أن  أوضحت  خولة  مستشفى 
حقق  األلم،  لمعالجة  األول  الوطني 
إقامته  من  المرجوة  الجيدة  االستفادة 
العلمية  والمحاضرات  المواضيع  بفضل 
التي طرحت في جلساته والتي كان لها األثر 

الطيب في نفوس المشاركين.
مناسبة  جاءت  المؤتمر  إقامة  أن  أضافت 
جدا وفي وقتها والدليل المشاركة اإليجابية 
الطبية  الكوادر  من  فيه  المتوقعة  غير 
من  وغيرها  المساعدة  الطبية  والفئات 
بالسلطنة،  الصحية  المؤسسات  مختلف 
وتمنت الدكتورة ميا المحرمية استمرارية 
السنوات  في  المؤتمرات  هذه  مثل  إقامة 
فؤائد  من  تحققه  لما  هللا  بإذن  القادمة 

جيدة والخروج منها بمعلومات قيمة. 
سالم  بنت  نايلة  أوضحت  جانبها  من 
اآللم  معالجة  قسم  رئيسة  الشرجية 
بمستشفى خـولة آن أعمال المؤتمر كانت 
جيدة بكل المقائيس، كونه شهد مشاركة 
إيجابية لكوادر طبية وفئات طبية مساعدة 
من المستشفيات الحكومية والخاصة من 
مختلف محافظات السلطنة، وأضافت أن 
ما أثلج صدورهم هو مشاركة 22 من نخبة 
المتحدة  والمملكة  السلطنة  من  الخبراء 
والهند إللقاء المحاضرات العلمية، وقدمت 
عليه  للقائمين  شكرها  الشرجية  نايلة 
التي ساهمت في نجاح  الداعمة  وللجهات 

إقامة المؤتمر الذي حقق نجاحه الجيد.
عن  تحدثت  البلوشية  علي  بنت  أمل 
أنها  ذكرت  حيث  بالمؤتمر،  مشاركتها 
حول  معلوماتها  تعزيز  لهدف  جاءت 
عالج األلم، وما وصل إليه خالل السنوات 
األخيرة، ووصفت مشاركتها فيه باإليجابية، 
كون المحاضرين تحدثوا فيه عن تجاربهم 

عالج  رحلة  حول  والمستقبلية  السابقة 
أنها خرجت  البلوشية  أمل  وأضافت  األلم، 
فيه  مشاركتها  من  الجيدة  باالستفادة 
حول  عرضها  تم  التي  األوراق  خالل  من 
بالسلطنة  والعالجي  المعرفي  المستوى 

مقارنة بالدول األخرى.
أعرب  صيدلي  الحكماني  علي  بن  حمود 
الوطني  بالمؤتمر  بالمشاركة  سعادته  عن 
ألول  خولة  بمستشفى  األلم  لعالج  األول 
مرة، وأضاف أنه سبق المشاركة له في عدة 
األول  يعد  المجال  هذا  في  لكنه  مؤتمرات 
االستفادة  تكون  أن  وتمنى  له،  بالنسبة 
ويخرج  بالجيدة،  فيه  المشاركين  ولزمالئه 
إقامته والتي تعود  المرجوة من  باألهداف 

عليه بالفائدة الطيبة.
جيدا  كان  المؤتمر  أن  البلوشي  أضاف 
في  ومختصين  ومتحدثين  خبراء  بمشاركة 
العلمية  وبالمحاضرات  األلم  عالج  مجال 
مناقشتها  تم  التي  الطبية  والمواضيع 

وتناولها فيه.
أخصائية  البراشدية  محمد  بنت  جوحه 
حققها  التي  األهداف  إن  قالت  نفسية 
كانت  واالستفادة  نبيلة،  كانت  المؤتمر 
وقد  فيه،  المشاركين  قبل  من  جيدة 
اإلجهاد  عن  فيها  تحدثت  محاضرة  ألقت 
بها  يمر  التي  النفسية  والضغوطات 
أن  الممكن  من  والتي  يومه،  في  اإلنسان 
يتم  لم  إذا  مزمنة  عضوية  آالما  تسبب 
المتخصصين  مع  وعالجها  تشخيصها 
المثال:  سبيل  على  سريع،  بشكل 
كاألخصائي النفسي الذي يعالج المريض 
االستشارية..  الجلسات  طريق  عن 
اإليجابية  بالمشاركة  البراشدية  وأشادت 
وبالمحاضرات التي قدمت خالل جلسات 

المؤتمر.
قانونية  السناوية ممرضة  ناصر  بنت  وفاء 
خولة  بمستشفى  األلم  معالجة  يقسم 
وأنه  بالجيدة،  المؤتمر  إقامة  وصفت 
مؤتمرات  وإقامة  النطالق  باكورة  يعتبر 
معالجة  لقسم  المجال  هذا  في  مماثلة 
القادمة  السنوات  في  بالمستشفى  األلم 
بإذن هللا، وقدمت السناوية شكرها إلدارة 
الجهود  على  عليه  وللقائمين  المستشفى 
المجيدة التي قدمت للخروج به على أعلى 
بالمحاضرات  أشادت  كما  المستويات، 
العلمية التي تم تقديهما فيه، وبالمشاركة 
الفعالة من مختلف الكوادر الطبية والفئات 
الطبية المساعدة من مختلف المؤسسات 

الصحية بالسلطنة.

المؤتمر الوطني األول
لمعالجة األلم يختتم 
أعماله بعدة توصيات

بشكل  العمل  نطاق  توسيع  ضرورة 
كافة  ليشمل  األلم  عالج  مجال  في  أوسع 
محافظات  بمختلف  المستشفيات 
خولة،  مستشفى  من  بداية  السلطنة، 
المقدمة  الخدمات  وصول  بهدف  وذلك 
والعمل  بالسلطنة،  ومقيم  مواطن  لكل 
ال  األلم حتى  الوعي حول عالج  نشر  على 
يكون هناك أي فرد يتألم بصمت. باإلضافة 
إلى استمرارية بذل الجهد والعطاء لتحسين 

في  المقدمة  الطبية  الخدمات  مستوى 
مجال عالج األلم بدون كلل أو ملل، 

العاملين  تدريب  ضرورة  على  والعمل 
الوطنية  الكوادر  وتأهيل  الصحي،  بالقطاع 
المستويات  أعلى  األلم على  لتقديم عالج 
خولة  مستشفى  يكون  وأن  المطلوبة، 
مستشفيات  وبقية   2022 عام  بحلول 
يكون  ال  بحيث  األلم،  من  خالية  السلطنة 

هناك مكان لأللم.

وكان المؤتمر الوطني األول لمعالجة األلم 
بمستشفى خولة قد شهد في يومه الختامي 
عقد مجموعة من الجلسات والمحاضرات 
والكوادر  المتحدثين  من  لعدد  العلمية 
األلم  عالج  مجال  في  المتخصصة  الطبية 
التعريف  إلى  تطرقت  والتخدير،  والجراحة 
والتوعية بحاالت األلم النادرة أو باألعراض 
غير المعتادة لتفادي المضاعفات، ولكيفية 
التشخيص  بعـد  الصحيح  العالج  تقديم 

وزارة  نظمته  الذي  خولة  بمستشفى  األلم  لمعالجة  األول  الوطني  المؤتمر  خرج 
الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة قسم معالجة األلم تحت شعار 
سندس  بفندق  عقدت  التي  أعماله  ختام  في  بك«  يتحكم  أن  قبل  بألمك  »تحكم 

روتانا� مسقط بعدد من التوصيات كان أبرزها: 

محليات



4041
العدد السادس عشر، نوفمبر 2018العدد السادس عشر، نوفمبر 2018

Health & Safety

بالد السالم

الشاعر: سليم بن راشد الدرعي

ع�����ظ�����ي�����م ن  وش������������ع������������ب  أص����������ي����������ل����������ة  ب�����������������������ادن 

وم�����������������ج�����������������دن ت�����������ل�����������ي�����������دن وق�����������������ائ�����������������د ك���������ري���������م 

رح������ي������م ن  رب  وال���������ش���������ك���������ر  ال��������ح��������م��������د  ل������������ك 

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان

األول وم������������ج������������د  األوائ���������������������������������ل  ف���������������������ي  ل����������ن����������ا 

اش��������ت��������م��������ل ب�����������ع�����������ز  ن  ف�����������خ�����������ر  وت�������������������اري�������������������خ 

ون�����������������ح�����������������ن ن��������������ف��������������اخ��������������ر ب��������������ي��������������ن ال���������������������������دول

م�������ص�������ان ن  وم������������ج������������د  م��������ج��������ي��������د  ب����������ح����������اض����������ر 

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان

ل����������ن����������ا ال����������س����������ل����������م وال������������س������������ل������������م ع��������ن��������وان��������ه��������ا

ب��������������������������������اد االم������������������������������������������������ان وس������������ل������������ط������������ان������������ه������������ا

وف�������������������������ي ال��������������ح��������������رب وال��������������ج��������������د ف�������رس�������ان�������ه�������ا

وي������������ش������������ه������������د ب��������������ذل��������������ك س������������ف������������ر ال��������������زم��������������ان

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان

ت�������������������ح�������������������دث ب�������������ال�������������ف�������������خ�������������ر أخ���������������ب���������������اره���������������ا

وت����������������ب����������������ه����������������ج ب������������������ال������������������ك������������������رم زواره���������������������������������������ا

رب���������������������اه���������������������ا ال��������������ب��������������دي��������������ع��������������ة وآث���������������������اره���������������������ا

ت����������ث����������ي����������ر ال�����������ه�����������م�����������م وت�����������ن�����������ي�����������ر ال����������م����������ك����������ان

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان

ال�������ب�������ح�������ار أس�������������������ود  ن��������ح��������ن  ال��������ب��������ح��������ر  ف�����������������ي  و 

واالن��������������ك��������������س��������������ار  ال���������������ك���������������ل  ن���������������ع���������������رف  وال 

ازده������������������������ار ي������������ف������������وق  ن  ازده����������������������������������ار  وك�������������������ل 

ون�������������ح�������������ن ض�������������م�������������ان ل���������ك���������س���������ب ال�������������ره�������������ان

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان 

ت������������م������������د ال�����������������س�����������������ام إل�����������������������ى ال��������ع��������ال��������م��������ي��������ن

وت����������������ؤم����������������ن ب���������ال���������س���������ل���������م ف�����������ك�����������ر ال�������ي�������ق�������ي�������ن

ب��������ف��������ض��������ل ال��������ح��������ك��������ي��������م ال���������س���������خ���������ي األم���������ي���������ن

ج������ب������ل������ن������ا ع��������ل��������ى ال��������خ��������ي��������ر ف�����������������ي ك������������ل ش��������ان

ف��������������������������أرض ال��������������م��������������ك��������������ارم ب��������������������������ادي ع��������م��������ان

العقد الثمين
ويزهو بك الش������عر المط������رز والقصيدتزه������و بك األعوام عام������اً بعد بعد عام

لك������ن حب������ك وش نس������وي ب������ه يزي������ديا س������يدي جملة حفظناها تماااااااام

حم������ام المقط������ع  ردد  رقين������ا  وكلم������ا ثبتن������ا تهت������ف عمانك نش������يدكلم������ا 

وكلم������ا طرين������ا س������يرتك ذاب الجليدوكلم������ا التفتن������ا طّي������ر أمج������ادك يمام

وكلم������ا نطقن������ا باس������مك أدف������ق وريدوكلم������ا رس������منا صورتك عّم الس������ام

وكلم������ا حكين������ا ينول������د ش������عرٍ جدي������دوكلما ابتس������منا الحت ب������روق الغمام

وانت������ه تحاص������ر هالقصاي������د إي������د إي������دوكلم������ا وكلم������ا م������ا بق������ى لكلم������ا كام

دام هللا حطك ف�ي قلوب الناس عيدم������ا الوم ح������رف عاج������ز مع������ك المرام

دامك كس������يت األرض بالعقد الفريدوال الوم غصن أخضر تهادى بالحمام

اخض������رت رب������وٍع تركه������ا األم������س بيدعق������ب القح������ط تب������رق أمانين������ا ره������ام

ظه������ر القريب وع������زوة الك������ف البعيدغ������رس المحب������ة والتآخ������ي والوئاااام

ف�������ي غرت������ك كٍل تباش������ر بن س������عيدأش������رقت صب������ٍح يبت������ر ج������ذور الظام

وانحط مجدك فوق هالهامات س������يدش������عٍب تقلد إس������مك السامي وسام

ويزهو بك الش������عر المط������رز والقصيدتزه������و ب������ك األع������وام عام������اً بع������د عام

الشاعر: مطر_البريكي

أبيات وطنيةأبيات وطنية
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كوكب عمان

مرهون الدرعي

ق��������ال��������و ت�������ح�������ب ع��������م��������ان ي����������ا س��������اك��������ن اع�������م�������ان

وع����������م����������ان ه����������ب ش�����������������ارع وب���������ي���������ت وع���������م���������اره

واله������������ي ب���������������ارًض ض�����م�����ت اط���������������راف االن������س������ان

وزاره وح���������ك���������وم���������ه  ف������ش������ع������ب  م������ث������ل������ه  وم 

م������ع������ي االن رك������������ز  اع���������م���������ان  ت�������ع�������رف  ت�����ب�����غ�����ي 

وش����������ط����������اره ف������������ن  ل�������ل�������ت�������وص�������ي�������ف  دام  م������������ا 

اع�������م�������ان ك������وك������ب م����ث����ل����م����ا ال�����ش�����م�����س ه����وي����ب����ان

ون���������ص���������ه م����������ن ال��������ح��������اض��������ر ون���������ص���������ه ح�������ض�������اره

ف����ي����ه����ا ال��������رج��������ال ال���������ي ارت�������ف�������ع ش�����ان�����ه�����م ش�����ان

وف�������ي�������ه�������ا ال��������ت��������ط��������ور وال��������ف��������خ��������ر وال��������ت��������ج��������اره

ودان ب������ه������م������ب������ل  غ�������������������ردو  ل������������و  وع��������ي��������ال��������ه��������ا 

ف�������������ي ص���������ك���������ت االب�����������������������������دان ف�������ي�������ه�������م ح�����������������راره

وب������ن������ات������ه������ا س������ف������ت م���������ن ع��������ق��������وص االزم���������������ان

ط��������������������اري ال��������������دي��������������ار ال����������������ي م����������اه����������ا وق����������������اره

زان ف����������ي ش������ط������ه������ا  رم�������ل�������ه�������ا  ف����������ي  وج�������ب�������ال�������ه�������ا 

وش�������ع�������اب�������ه�������ا ش�������ن�������ت م����������ع ال�������ع�������ش�������ب غ����������اره

ص���������اف���������ي س�������م�������اه�������ا م����������ا ت�������ع�������ك�������ره االم���������ح���������ان

وال��������������ج��������������ار م������������ا ي��������������������ورد ع��������ل��������ى ع������������د ج������������اره

اس�������م�������ان ل������ي������ه������ن  ال�������غ�������ت�������ر  م  ع�������ق�������رل�������ه  ام�������������ا 

م������������������زاره ض���������ل���������وع���������ه  ل��������������ي  ذب�����������ح�����������ل�����������ه   وال 

ن�������ح�������ب�������ه�������ا ح��������������ب ال���������س���������ن���������اف���������ي ل������ق������ح������ط������ان

ون�������ف�������رح�������ب�������ه�������ا ف����������������رح ال��������ح��������ي��������ا ل������ل������ص������ق������اره

س����ل����ط����ان ق���������اب���������وس  دام  م���������ا  ون������ف������خ������رب������ه������ا 

ف����������ي ع�������رش�������ه�������ا ح�������ن�������ا اع������ت������ل������ي������ن������ا ال����������ص����������داره

ان�������������ا ع�������م�������ان�������ي واف��������ت��������خ��������ر واع����������ش����������ق ع�����م�����ان

ك����������وك����������ب وح����������ن����������ا ش��������ع��������ب ص����������رن����������ا م���������������داره

خ������������وان ك�������ل�������ن�������ا  ح������������ن  ح��������ض��������ر  وال  ب�����������������������دوان 

ال��������ن��������ع��������اره ش����������ح����������ون  ت�������ف�������رق�������ن�������ا  ه��������ي��������ه  وال 

وح��������������������ب ول��������������������د ف��������������������ان وف�������������������������ان وف���������������ان 

وال���������ن���������ب���������ض واح�������������������د م������������ا ن�������غ�������ي�������ر ش��������ع��������اره

وف������ال������خ������ات������م������ه ل��������ي ب������ي������ت ي�����ن�����ع�����ش وط�������رب�������ان

م����س����ت����ع����اره ج�����م�����ل  ال  م  م������اه������ي  وج�����م�����ل�����ت�����ه 

ح���������ب ال���������وط���������ن غ�������ال�������ي م������ث������ل ح���������ب االدي��������������ان

والخ�����������ي�����������ر ف���������م���������واط���������ن م�����������ا ي���������م���������دح دي��������������اره

عمان المجد
ي���س���ط���ر س���ي���رة ي����ٍخ  ر ت����ا ن���ال���ل���م���ج���د  م���ا ز أ ل���وف���ا  ا رث���ه ش���ع���ب  ي���ت���وا

ت��ق��دي��ره ل���زم���ن  ا ي��وف�����ي��ه  ن���اي��ع��ج��ز  ل���ش���ط���أ وا ر  ألم���ص���ا ا دة  ب���ش���ه���ا

ل��ت��ك��ب��ي��رة ا ن��ّس��ب��ع  ألم����ان  ا ناع��ل��ى  وجا نا  نصا هو  من  لكل  عيٍد 

ت���ق���ص���ي���رة ب����ا  ي�����ٍم  م�����از ن��ان���وف�������ي  ت��ي��ج��ا ل��وع��د  ا راس  ع��ل��ى  ع��ه��د 

ون��ج��ي��رة االخ��و  ج��ي��ب  م��وا ن��ان��ك��رم  ي��ل��ق��ا ل��ل��زم  ف��ا ط��ل��ب��ن��ا  م��ا  وك���ل 

ن���دي���ره ا ل���ح���روب  ا ع���ن  رن��ا  ن���ام��س��ا ل���دن���ا ا ط���ب���ل���ة  ط���رق���ن���ا  ق����د  م����ا 

نّ���ْف���ي���رة ل����وع����د  ا ح����ان  ذا  إ ن���ال���ك���ن  دا وع���ا ب��ن��ا  ف��ك��ر  م���ن  ي���ل  و ي���ا 

ي��رة غ��ز ب��ح��ور  درة  ي���ا  ع��م��ان  ناي���ا  أنشا بقدرته  هو  من  حفظك 

لخيرة ن��اواهداك من صفوة رجال ا ع��م��ا ي���ا  ل��ف��خ��ر  ا ت���اج  ي��ل��ب��س��ك 

لديرة ا ر  خيا ي��ب��ك  ر ي��م��ا ناوأصبح  لبلدا ا صفوة  رتقيتي  ا ليت   

ت���ف���ك���ي���ره  ٍ م�����ر وع�����ا م  م����ق����ا الناس����ي����د  ما الصعب  نول  على  عزمه 

ي��ره ت��ب��ر ت��رت��ج��ي  ق��ف  ل��م��وا ا ناك��ل  نيشا للي غدى  ا السام  رسم 

تأشيرة لألمن  جوازك  ناوأصبح  لعنوا ا وسيف�ينه  خنجره  ف�ي 

ي����رة د ي����ا  ل����ل����والء  ث�����اٍث  نادم���ت���ي  السلطا لثالث  وا لوطن  ا هللا 

الشاعر: ناصر سالم الهاشمي
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نهنئكم موالنا المعظم بالعيد الوطني
 الثامن واألربعين المجيد

Sultanate Of Oman, P.O.Box2746 P.C.: 112 / Tel: +96824504213 / Website: www.ats-om.com

قابوس السالم

ضنينة الحمداني

ع��ل��ي��ك م��اس��م��ت  ع��ي��ن  من  بك  ن����ي س��م��ي��ت  ن����ا ا و م����غ����رم  ح���ي���ي���ل  ب���ح���ب���ك  ن�����ي  ال

ف��ي��ك ت��ب��ت��دي  ل��م��س��ا  وا ر ص��ب��ح��ي  ذك��ا ن���ي ا ل���ف���ا ل���ب���س���ت���ه  م���ا إن  ب����ك  ي�����ن  ل�����ز ا و

خ��دي��ك ء  ما وارشف  ترابك  ن��ي م��ت��ك��ّح��ل��ه  ك��س��ا الصحاري  ث��غ��ر  من   ل��ع��ط��ر  وا

ن��غ��ل��ي��ك ل��ع��ي��ن  ا م��ق��ل��ه  ف���ي  ك��ن��ه   ن����يي��اس��ا ا ث����و ه  ن������ع������ّد ظ�����ّل�����ك  ف������ي  ل�����ع�����م�����ر  ا و

ت��ل��ب��ي��ك م���ال  ي���ا و ا ي���ن���ادي  ل���ن���وخ���ذه  ا ن���يو ا م���و وع���ق���ل���ه  ب���ح���ر  ن���ك س��ف��ي��ن��ه  ب���ا ر

يناديك لبحر  وا لبحر  ا حكمنا  ن���ي بسمك  م���ا ز ف����ي  ل���خ���ل���ي���ج  ا ك����ل  ل����وه  ل����و ي����ا 

م��ح��ل��ي��ك ب��ي��اض  ل��ك  ع���روٍس  ج��م��ل  ن��ي ي��ا ل��م��ح��ا ا ر وس��ط  ن��ا ف��ك  ح��م��ر ش��ف��ا وا

ي��ح��ن��ي��ك ش��ع��ب��ك  دام  ك��ف��ك  ن��ي م��خ��ض��ر   ل��ت��ف��ا ا ر  غ���ش���ى ش���ع���ا ل���ذه���ب  ا م����ا  ا

ف��ي��ك ي��ج��ا عيا  وحرفي  يد  لقصا ا ن��ي حكت  غ��ا وا ف��ن  ل��ح��ن  وص��غ��ن��اك  ج��ي��ت��ي 

ن���ي���ك ل���ب���ا م���ف���خ���ر  ع����ز  ع����م����ارك  ن��يح����ت����ى  ل��ت��ه��ا ا ي���زف  ل���ك  ل���ط���وب ش���ع���ٍب  وا

ت��غ��ن��ي��ك ل��ط��ي��ر س��ح��ٍب  وا ن���ي ج��وك س��ام  ي���ع���ا ٍح  ج����ن����ا ك����ل  ع����د   ي����ح س����ا ل����ر ا و

ن��وف��ي��ك؟! ك��م  ٍ  م��ض��ى  نيب��رك س��ام ع��م��ر لمعا ا باسمى  الحب  اختصرنا  فيك   

ن��ي��ك ا م��و ت��ع��ش��ق  ل��در  وا ن��ي ب��ح��رك س��ام  ب��ن��ا رم����لٍ   ب��ي��ت  ط��ي  ل��ش��وا ف��ا ل���ي  و

ي��ك ر ي��ج��ا م��ح��د  ل��س��ل��م  وف��ا ل��س��ام  ا ن��ت��ي  ن����يا م����ا ا م�����ن س����ام����ك  ح����ص����دن����ا  ح����ن����ا 

يضاهيك منهو  وبوجوده  سام  ن���يقابوسك  ع���م���ا ن������ي  ا ا  ل�����و ق�����ا ال  ف����خ����ر  ي���ك���ف���ي 

ي���ك و خ���ط���ا ت����ب����ع  ا ك���ل���ي  ي���ه  ن���ه���ا ال  ن����يل����ل  ب����ث����ا رن  ق�����������ا ا م������ا  ن�����ي  ع�����م�����ا ن���������ي  وال

ع��ط��ي��ك ا ب��ا  ا ل��م��ح��ب��ه  ا ي��ج��م��ه��ور  ن���ي ص��ف��ق  ع���س���ا ن���ص���ف���ت���ه  م���ا ان  ش���ط���ر  خ�����ر  ا

م���ي���ك ل���ح���ا م�������ردد  ظ����ل����ك  ف�����ي  م�������وت  ن��يا س��ل��ط��ا ب���وس  وق���ا ل���وط���ن  ا ث���م  هللا 

أبيات وطنية
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األحداث  على  اليابان  عودتنا 
»الغريبة« و»المذهلة«، وفي ماراثون 
اليابان السنوي، لم يخل السباق من 
والتفاني.  لإلصرار  »مذهلة«  قصة 
األنظار  هاوية  متسابقة  وخطفت 
السنوي  أيكدن  األميرة  ماراثون  في 
في  لكسر  تعرضت  عندما  اليابان،  في 
كمال السباق..  القدم، لم يوقفها من إ

زحفا.
ساقها  إيدا  ري  المتسابقة  وكسرت 
منتصف  في  العدو  أثناء  تعثرها  بعد 
كم   7.2 لمسافة  تتابع  ماراثون 
السباق  تكمل  أن  قبل  للسيدات، 
دهشة  وسط  ركبها،  على  زحفا 
صحيفة  نشرت  ما  حسب  الجميع، 
»ذا صن«. وتوقفت إيدا عن الزحف 
التتابع،  عصا  زميلتها  عندما سلمت 
في  مهمتها  أنهت  قد  بذلك  لتكون 
لمسافة  استمر  زحف  بعد  الفريق، 

300 متر.
وقالت وسائل إعالم يابانية إن مدير 
الفريق استمع لصوت كسر في قدم 
انسحاب  إلعالن  دفعه  مما  إيدا، 
المنظمة،  للجنة  السباق  من  الفريق 
يصل  لم  االنسحاب  قرار  ولكن 

السباق.  كملوا  أ الذين  للعدائين 
وعلى الرغم من خسارة إيدا وفريقها 
أنها نالت  إال  التتابع،  لسباق ماراثون 
قصتها  وأصبحت  الجميع،  إعجاب 
عالمية  إعالم  وسائل  نشرتها  التي 

مثاال »لإلصرار« في الرياضة.

يابانية تكمل الماراثون زحفا بعد كسر ساقها
تلوث  بأن  العالمية،  الصحة  منظمة  أفادت 
طفل  ألف   600 نحو  بحياة  يودي  الهواء 
سنويا، ويؤدي إلى أعراض تتراوح بين فقد 
وحذر  األذن.  والتهابات  البدانة  إلى  الذكاء 
تقرير للمنظمة من أن حوالى 1.8 مليار طفل 
»%93« من األطفال حول العالم دون سن 
15 عاما يتنفسون هواء ملوثا بشدة لدرجة 

تعرض صحتهم ونموهم لخطر شديد.
أن  لآلباء  بد  ال  أنه  بالمنظمة  خبراء  وذكر 
المنازل،  في  الهواء  تلوث  تجنب  يحاولوا 
الطهي  في  تلوثا  أقل  وقود  أنواع  باستخدام 
المدير  وقال  التدخين.  وعدم  والتدفئة 
تيدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام 
غيبريسوس في بيان »الهواء الملوث يسمم 
إلى  الفتا  حياتهم«.  ويدمر  األطفال  ماليين 
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  من  كبيرة  أجزاء  أن 

كثر المناطق تضررا. الالتينية من بين أ
األمر  غيبريسوس »هذا  رويترز عن  ونقلت 
يتعذر تبريره. كل طفل يجب أن يكون قادرا 
له  يتسنى  كي  نقيا،  هواء  يتنفس  أن  على 

استيراد  الصين فعليا  أوقفت  الماضي،  العام  في ديسمير من 
مستورد  كبر  أ ألنها  العالم،  حول  رعبا  أحدث  قرار  في  النفايات 
للنفايات الذي ساعد الكوكب لعقود في التخلص من مخلفاته 
كتفى، بينما يتعين على العالم مواجهة ما يمكن وصفه بـ  قد ا

»عصر البالستيك«.
النفايات  كمية  نصف  الصين  استوردت   ،1988 عام  فمنذ 
ذات  الصودا  زجاجات  مثل  الكوكب،  سطح  على  الموجودة 
االستخدام الواحد، وأغلفة الطعام، واألكياس البالستيكية، حيث 
مكونات  فصل  عملية  إن  التدوير.  إلعادة  ضخمة  صناعة  تدار 
القمامة ليست باألمر الهين، عندما يتعلق األمر بالتعامل مع 
دون فصلها  تأتي  النفايات  وأن معظم  خاصة  األطنان،  ماليين 
بمواد  األحيان  من  كثير  في  مختلطة  تكون  أي  المصدر،  من 

عضوية وبقايا أطعمة ومعادن وزجاج.
ويحتاج فصل النفايات إلى موارد طاقة هائلة لتشغيل مصانع 
إعادة التدوير، باإلضافة إلى يد عاملة كثيفة للمساعدة في فصل 
العاملة  اليد  ذات  الصين  لكن  النفايات.  من  المختلفة  األنواع 
ساهمت  حيث  ثمينا،  كنزا  النفايات  في  وجدت  الرخيصة، 
عمليات إعادة التدوير في دعم القطاع الصناعي الذي يستخدم 

البالستيك في غالبية المنتجات.
تفكر  البالد  جعل  مما  صاروخي،  بشكل  الصين  اقتصاد  ونما 
في تحسين جودة الحياة عبر خفض االنبعاثات الحرارية الناتجة 

النمو واستغالل كل ما لديه من إمكانات«. 
وقالت ماريا نيرا، مديرة دائرة الصحة العامة 
للصحة  واالجتماعية  البيئية  والمحددات 
التي  المثيرة للقلق  النتائج  في المنظمة إن 
على  األدلة  ذلك  في  بما  الدراسة،  أبرزتها 
والوالدة  األجنة  وفاة  يسبب  التلوث  أن 
المبتسرة وأمراضا تمتد حتى البلوغ، يجب 

أن تؤدي إلى تغير السياسات عالميا.
تدابير  تنفيذ  بضرورة  المنظمة  وناشدت 

صحة  على  الخطر  هذا  لمواجهة  صحية 
الطفل، من خالل تسريع التحول إلى تنظيف 
المستخدمة،  والتقنيات  الطهي  وقود 
النقل  وسائل  استخدام  تشجيع  وكذلك 
األنظف واإلسكان الموفر للطاقة والتخطيط 
الحضري وغير ذلك من اإلجراءات التي من 
الطاقة  مثل  الهواء  تلوث  من  الحد  شأنها 
الصناعية  والتقنيات  االنبعاثات  منخفضة 

األنظف.

عن معالجة البالستيك. وستحتاج الدول الصناعية إلى التعامل 
مع الواقع الجديد، عبر تخفيض استخدام المواد البالستيكية، 

واستبدالها بمواد يسهل إعادة تدويرها.
ويؤدي تحلل النفايات دون إعادة تدويرها إلى تسرب ما تحتويه 
أو سطحية،  المياه، سواء كانت جوفية  إلى مصادر  من سموم 
تلوث  جانب  إلى  الطعام،  دورة  تؤثر على  بصورة  التربة  وتلوث 

مياه الشرب، وبالتالي تمثل أخطاراً على سالمة الناس.
صحة  تهدد  خطيرة،  غازات  النفايات  محارق  عن  ينبعث  كما 

اإلنسان بأمراض خطيرة، إضافة إلى التأثير المدمر على البيئة.

أضرار تلوث الهواء على صحة األطفال

بدون الصين.. العالم يواجه عصر »البالستيك« ويغرق بالقمامة

العالم من حولنا



االجتماعي  السالم  راية  وبسط  العامة 
المواطنين  لدى  والطمأنينة  واألمن 
والتعمير  للبناء  تفرغوا  وبالتالي 

واالستثمار.
ففي السنوات األخيرة سّجلت سلطنة 
مجمل  طالت  إيجابية  تطورات  ُعمان 
الشؤون االقتصادية وخاصة االستفادة 
واستيعاب  االنترنت  خدمات  من 
هذا  ويأتي  الحديثة  التكنولوجيا 
الشأن  الحكومة  إعطاء  نتيجة  التطور 
يستحقها  التي  األهمية  االقتصادي 
إضافة إلى عزم المسئولين على تحديث 
اقتصاد البالد وتطويره وتنويعه بشكل 
متقدمة  مستويات  تحقيق  يضمن 
بناء  إلى  النمو ضمن مساع تهدف  من 
قاعدة اقتصادية متينة تؤهلها لمواجهة 
متطلبات وتحديات االنفتاح االقتصادي 
الثورة  استثمار  من  ذلك  يتطلبه  وما 

المعلوماتية.
من  تحقيقه  تم  ما  أهم  من  ولعل 
المؤسسات  تطوير  هو  إنجازات 

التنفيذية والبرلمانية والقضائية لتتواءم 
العصرية وتحقق طموحات  الدولة  مع 
مجلس  فأنشيء  العماني  المواطن 
عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة 
والشورى ليتابع تنفيذ الخطط التنموية 
حلقة  وليكون  بالبالد  تنهض  التي 

الوصل بين الحكومة والمواطنين.
أما التعليم فقد شهد تطورا كبيرا سواء 
بتطوير المناهج لتوائم العصر الحديث 
واالستعانة  التدريس  طرق  تطوير  أو 
بتقنيات التعليم الحديثة أو بزيادة عدد 
المدارس ونشر التوعية بأهمية التعليم 
هللا  بفضل  تم  كما  والكبار..  للصغار 
وهو  المتميز  التعليمي  الصرح  إنشاء 
تعمل  التي  قابوس  السلطان  جامعة 
التعليم  هي  محاور  أربعة  خالل  من 
المجتمع  وتنمية  العلمي  والتعليم 
العلمية  المؤسسات  مع  والتعاون 
كوادر  لخلق  ودولية  عربية  األخرى 

علمية تعمل على النهوض بالمجتمع.
وتعتبر صحة المواطن العماني من أهم 

ما يشغل بال قائد المسيرة باني النهضة 
صحية  رعاية  منظومة  فأنشأ  المباركة 
متكاملة تقدم الحلول ألكثر المشكالت 
المستشفيات  بناء  طريق  عن  تعقيدا 
وخدمة  المنتظمة  الصحية  والحمالت 
المناطق  في  سيما  ال  الطائر  الطبيب 
النائية والوعرة التي لم يغفل عنها كل 
المواطن  يرهق  ال  حتى  بالمجان  ذلك 
المريض بأعباء الكشف والمرض.. إلى 
آخر اإلنجازات التي ال تكفي المجلدات 

لحصرها.
ال يسعنا إال أن نرفع إلى المقام السامي 
لحضرة صاحب الجاللة المفدى أسمى 
آيات التبريكات والتهاني والوالء داعين 
هذه  عليه  يعيد  أن  وجل  عز  المولى 
المناسبة الغالية على قلوبنا وهو يتمتع 
بموفور الصحة والعافية.. وأهنئ الوطن 
وشعبه الوفي وكل المحبين له بمناسبة 
العيد الوطني المجيد.. وتبقى يا وطني 
معاني  أسمى  لك  نحمل  القلب  نبض 

الحب وترفل في ثوب التقدم والرخاء.

المشرقة  الجوانب  أبرز  من  أن  الشك 
القائد  اهتمام  النهضة  درب مسيرة  في 
ومنحه  العماني  بالمواطن  المفدى 
الذي  الرحى  قطب  باعتباره  األولوية 
من  وتحقق  األهداف  كل  حوله  تدور 
تنشئته  سبيل  في  المنجزات  كل  أجله 
والبرامج  الخطط  بمختلف  وإعداده 
الشعب  استطاع  ولقد  والمناهج.. 
العماني بفضل هللا وتوجيهات صاحب 
المعطيات  مع  يتعامل  أن  الجاللة 
بركب  ويلحق  ويبدع  فينتج  الحضارية 
فارتفع  وبنى  الزرع  فأثمر  زرع  التقدم.. 
البنيان وارتفعت معه العقول واألبصار.. 
كل ذلك ما كان ليتحقق لوال السياسة 
لموالنا  الرشيدة  والتوجيهات  الحكيمة 
أطلق  الذي  المعظم  السلطان  جاللة 
ثاقبة  ورؤية  وإرادة  بقوة  النهضة 
وأهدافها  غاياتها  نحو  مستنير  وفكر 
مالمحها  ورسم  المسيرة  إطار  وحدد 
برامج  من  تتضمن  بما  المستقبلية 
مستقبل  ولبناء  المستدامة  للتنمية 

مشرق للمواطنين جميعاً.
لقد ذكر جاللته في العيد الوطني األول 
بلدنا  نبني  أن  الداخل  في  خطتنا  أن 
المرفهة  الحياة  أهله  لجميع  ونوفر 
يمكن  ال  غاية  وهذه  الكريم  والعيش 
أبناء  مشاركة  طريق  عن  إال  تحقيقها 
ومهمة  المسؤولية  تحمل  في  الشعب 
جاللة  وعد  فقد  وبالفعل  البناء.. 
نهضة  وحقق  فأوفى  شعبه  السلطان 
شاملة في ربوع السلطنة بكافة مناحيها 
وأشكالها اقتصادية واجتماعية وثقافية 
اسم  ورفع  وغيرها  وسياحية  وبيئية 
اإلقليمي  المستوى  على  عاليا  عمان 
التاريخية  أمجادها  لها  وأعاد  والعالمي 
بوضوح  ورسم  الحضارية  وعظمتها 
بجذورها  الحديثة  ُعمان  وجمال صورة 

األصيلة.
النظام  تضمنها  التي  المبادئ  إن 
لتكون  تحققت  للدولة  األساسي 
والشورى  العدل  على  قائما  مجتمعا 
بالشؤون  المشاركة  والمساواة في حق 

عيدنا الوطني.. 
نغم ممزوج 

بدقات القلب
بقلم ناصر بن سالم اليحمدي 

كاتب وإعالمي

يعي��ش الش��عب العمان��ي وكل مح��ب 
له��ذا الوط��ن الغالي هذه األي��ام فرحة 
ذكرى غالي��ة على قلوبنا جميعا.. إنها 
ذكرى العيد الوطني المجيد أعاده اهلل 
عل��ى وطنن��ا الحبيب بالخي��ر واالزدهار 
والتق��دم.. تلك الذكرى التي س��تظل 
نغم��ا ممزوج��ا بدق��ات قلوبن��ا ودافعا 
للح��ب والعط��اء لنجع��ل م��ن عم��ان 

وطنا في القلوب وفوق هام السحب.
نحمد اهلل فمسيرة النهضة العمانية 
الرائ��دة تتواص��ل عام��ا بع��د ع��ام منذ 
حض��رة  بقي��ادة  الوثاب��ة  انطالقته��ا 
قاب��وس  الس��لطان  الجالل��ة  صاح��ب 
بن س��عيد حفظه اهلل ورع��اه محققة 
إنج��ازات عديدة في كل المجاالت بثقة 
وعزيم��ة واقت��دار نح��و بل��وغ أهدافها 
العلي��ا لتحقي��ق المزي��د م��ن التق��دم 
العمان��ي  الش��عب  ألبن��اء  والرفاهي��ة 
الوفي مهيئة له كافة الس��بل لخوض 
تجرب��ة تنموي��ة اله��دف منه��ا تحقيق 
المزي��د من مس��يرة العط��اء في ضوء 
خط��ة طموح��ة تعتم��د عل��ى وض��وح 
الرؤي��ة وتحديد اله��دف والحفاظ على 

القيم األصيلة والمبادئ الراسخة.
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اندونيسيا

تحّطم طائرة ركاب إندونيسية بعيد إقالعها من جاكرتا
جاكرتا – )أ ف ب( – تحطمت طائرة »بوينج 737« تابعة للخطوط الجوية 
اإلندونيسية »اليون إير« للطيران المنخفض التكلفة مؤخرا قبالة سواحل 
كانوا  إندونيسيا بعيد إقالعها من جاكرتا، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً 

على متنها، حسب أجهزة اإلنقاذ التي فقدت األمل في العثور على ناجين.

أنها  ويفترض   »8 ماكس   737 »بوينج  طراز  من  وهي  الطائرة  وكانت 
وضعت في الخدمة قبل أشهر، طلبت العودة إلى مطار العاصمة قبل أن 
)23,30 ت غ  الساعة 06,30  المراقبة حوالي  برج  اتصال مع  ينقطع كل 
العاصمة قبالة  بينانغ شمال  بانغكال  إلى مدينة  األحد(. وكانت متوجهة 

سواحل سومطرة.

الشرطة.  تديره  مستشفى  إلى  بشرية  بقايا  تحوي  كياس  أ ستة  ونقلت 
وعثر رجال اإلنقاذ أيضا على قطع حطام بينها جزء من ذيل الطائرة يحمل 
شعار شركة الطيران ومالبس ووثائق هوية ولكن لم يجدوا بعد الصندوق 

األسود، كما قال المسؤول نفسه.

وقال المتحدث باسم الوكالة اإلندونيسية للبحث واإلنقاذ يوسف لطيف 
يتراوح  منطقة  في  البحر  في  تحطمت  »الطائرة  إّن  برس  فرانس  لوكالة 
المدني في وزارة  للطيران  العام  المدير  بين 30 و40 متراً«. وأعلن  عمقها 
النقل سيندو راهايو في بيان منفصل أّن الطائرة تقّل 189 شخصاً »هم 

178 مسافرا بالغا وطفال ورضيعان وطّياران وطاقم مضيفين مكّون من 
ستة أفراد«. وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الطيران إدوارد سيرايت أن 
الطائرة خضعت لتصليحات بعد مشكلة تقنية موضحاً أنه »تم تصليحها 

في دنباسار« في جزيرة بالي، ثم »سافرت إلى جاكرتا«.

وعبرت مجموعة بوينج األمريكية عن »حزنها العميق« لألنباء المتعلقة 
بالحادث وتعاطفها مع األهالي، مؤكدة أنها »مستعدة لتقديم المساعدة 
في  الواقع  األرخبيل  إندونيسيا  وتعتمد  الحادث«.  في  للتحقيق  التقنية 
جنوب شرق آسيا ويتألف من 17 ألف جزيرة متفاوتة الحجم، إلى حد كبير 

على النقل الجوي وتشهد حوادث باستمرار.

حوادث ومخاطر

بعد  جثتين  صينيون  إنقاذ  عمال  انتشل 
 60 ارتفاع  على  من  عامة  حافلة  سقوط 
مترا في نهر، إثر اصطدامها بسيارة في مدينة 
تشونغ تشينغ بجنوب غرب الصين، وفق ما 

أفاد به التليفزيون الرسمي.

العاشرة  الساعة  الحافلة حوالي  واصطدمت 
بتوقيت  المحلي)02:00  بالتوقيت  صباحا 
غرينتش( بسيارة كانت تسير عكس االتجاه، 
منطقة  في  حارات،  أربع  من  جسر  فوق 
بعد  الحافلة  وانحرفت  بالمدينة.  وانشيان 
في  وسقطت  الجسر  سور  وكسرت  ذلك، 
نهر يانجتسي. وقال التليفزيون، إن الحافلة 
غرقت على عمق نحو 50 مترا مضيفا أنه لم 

يتضح بعد عدد الركاب.

تونس

الصين

قتيالن في سقوط حافلة في نهر بالصين

انتحارية
العاصمة

أوضح المتحدث باسم المحكمة االبتدائية 
اإلرهاب  لمكافحة  القضائي  والقطب 
بتونس، سفيان السليطي، أن المرأة التي 
دورية  من  بالقرب  نفسها  بتفجير  قامت 
بالعاصمة  بورقيبة  الحبيب  بشارع  أمنية 

تبلغ من العمر 30 عاما.

نقلتها  صحفية  تصريحات  في  وأوضح 
جرى  أنه  لألنباء  ألفريقيا  تونس  وكالة 
نقل جثة االنتحارية إلى مستشفى شارل 
عبوة  استعملت  أنها  إلى  مشيرا  نيكول، 
ناسفة تقليدية في تنفيذها الهجوم اإلرهابي 

الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح.

ونوه إلى أن تلك المرأة من والية المهدية، 
ولديها شهادة جامعية في اللغة اإلنجليزية، 
موضحا أنه جرى اعتقال أفراد من عائلتها 
ذكر  السياق  نفس  وفي  معهم.  للتحقيق 
تلك  أن  ألفريقيا  تونس  لوكالة  مصدر 
العاصمة، بعد  إلى  الفتاة غادرت مدينتها 

هناك  إلى  ذاهبة  أنها  عائلتها  أقنعت  أن 
للبحث عن عمل.

بالقطب  العمومية  النيابة  أن  وأوضح 
عهدت للوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم 
لألمن  العامة  لإلدارة  التابعة  اإلرهاب، 
عملية  في  بالبحث  بالقرجاني  الوطني 
النيابة  أن  مضيفا  االنتحاري،  التفجير 
كافة  إلى  باالستماع  قامت  العمومية 
الذين  ومدنيين  أمنيين  من  المتضررين 
العسكري  المستشفى  إلى  نقلهم  تم 
ومستشفى  ثامر  الحبيب  ومستشفى 

ومستشفى  بالعاصمة،  نيكول  شارل 
الحروق واإلصابات البليغة في بن عروس.

المصابين  أغلب  أن  إلى  السليطي  ونوه 
إليها،  نقلوا  التي  المستشفيات  غادروا 
والعدد  بسيطة  كانت  إصاباتهم  وأن 
المستشفى  في  منهم  بقي  الذي  القليل 

حالته مستقرة.

من جانب آخر قال رئيس حزب جبهة إنقاذ 
العملية  منفذة  أن  قفراش،  منذر  تونس، 
اإلرهابية تدعى »منى قبلة أصيلة«، وأن 

والدها ينتمي إلى حركة النهضة.
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حوادث ومخاطر

العاصمة  على  ثلجية  كتل  تساقطت 
من  متفرقة  ومناطق  بيروت  اللبنانية 
مصحوبة  مطيرة  عاصفة  جراء  البالد 
وفاة  عن  أسفر  مما  قوية،  برياح 
المباني  بعض  في  وأضرار  شخص 

والسيارات.

وقالت وكالة اإلعالم اللبنانية المركزية 
منخفض  عن  الناجمة  العاصفة  إن 
جوي مصدره البحر األسود، قد تسببت 
بََرد  حبات  مع  غزير  مطر  سقوط  في 
مواقع  صورها  غزت  كبير  حجم  ذات 
الوكالة  وأفادت  االجتماعي.  التواصل 
عاما(   60( المواطنين  أحد  بوفاة 
جراء  كهربائية  بصاعقة  إصابته  جراء 

قضاء  في  المجادل  قرية  في  العاصفة 
صور جنوبي لبنان.

التي  الثلجية  الكتل  تساقط  وأسفر 
تهشم  إلى  بالقذائف  البعض  شبهها 
نوافذ ووجهات زجاجية لبعض المباني 
من  متفرقة  مناطق  في  والسيارات 
التي  القوية  الرياح  وأدت  العاصمة. 
إلى  كيلومترا   80 سرعتها  وصلت 
سقوط بعض األشجار، ما سبب زحمة 

سير على بعض الطرقات.

إلى  السائقين  األمنية  القوى  ودعت 
االنزالق،  لحوادث  تجنبا  بحذر  القيادة 
مع تجمع برك من المياه في عدد من 

الطرقات الرئيسية.

فلوريدا

بيروت

»قذائف ثلجية« تثير الهلع في بيروت

اعتقال مراهقتين خططتا لتقطيع تالميذ وأكلهم بمدرسة 
أميركية.. تقربا للشيطان

والية  في  األميركية  الشرطة  تمكنت 
فلوريدا من إحباط »مجزرة دموية« كانت 
المدارس  إحدى  في  طفلتان  ستقترفها 

»تقربا للشيطان« حسب اعترافاتهما.

ونقلت صحيفة »ديلي ميل« عن مصادر 
و12   11 عمرهما  فتاتين  أن  الشرطة 
سنة أحضرتا مجموعة سكاكين لتقطيع 
بغية  المدرسة  إلى  بيتزا  وقاطعة  اللحوم 
اتهامات  توجيه  وجرى  زمالئهما.  قتل 
للطفلتين بالتآمر الرتكاب جريمة قتل من 
الدرجة األولى، وحيازة سالح في المدرسة، 

باإلضافة إلى تهم أخرى.

وقال نائب رئيس الشرطة في فلوريدا إن 
إذا  ما  ليقرر  العام  لإلدعاء  متروك  األمر 
أو  كقاصرتين  ستحاكمان  الفتاتان  كانت 
بالغتين، مشيرا إلى أنه جرى إرسالهما إلى 
أحد سجون األحداث. وأوضحت الشرطة 
أن الفتاتين كانتا تخططان لترصد التالميذ 
المدرسة،  حمامات  عند  السن  الصغار 
كل  وأ أجسادهم  وتقطيع  ذبحهم  بغية 

جرى  بكأس  دمائهم  وشرب  لحومهم، 

إحضارها خصيصا من أجل هذا األمر.

الدموية  »الخطة  إن  الشرطة  بيان  وقال 

على  واحد  تلميذ  بقتل  تقضي  كانت 

بقتل  تأمالن  كانتا  الفتاتين  لكن  األقل 

تنتحرا.  أن  قبل  تلميذ«   25 إلى   15 من 
قتل  في  الفتاتين  رغبة  الشرطة  وعزت 
كبر عدد ممكن التالميذ إلى رغبتهما في  أ
أن تكونا »خاطئتين جدا« حتى يكونا مع 
الشيطان في الجحيم بعد أن ينتحرا عقب 

تنفيذ مجزرتهما الدموية.
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تكنولوجيا السالمة

المعيار  هو   »ECG« التقليدي  الكهربائي  القلب  رسم  كان  لطالما 
القلبية  األزمات  لخطر  المريض  تعرض  مدى  لتحديد  الطبي 
»القاتلة«، إال أن تطبيقا ذكيا حديثا يمكنه توقع حدوث النوبات قبل 

وقوعها.
تحدث  الحياة،  تهدد  التي  القلبية،  النوبة  أن  دراسة طبية  وكشفت 
عندما يتم انسداد الشريان الرئيسي تماما، ويمكن أن تحدث الوفاة 

أو العجز إذا لم تعالج خالل فترة وجيزة جدا.
وأوضحت الدراسة: »إذا كان أحدهم يعاني من ألم في الصدر ألول 
مرة، فقد يظن أنه مجرد خلل وظيفي أو أمر عارض ولن يذهب إلى 
غرفة الطوارئ«، إال أن التطبيق الجديد يمكنه بسهولة توقع حدوث 

النوبات القلبية قبل وقوعها.
وأشارت الدراسة، إلى أن نتائج تطبيق »AliveCor« جاءت مذهلة 
بعد مقارنتها برسم القلب الكهربائي التقليدي، كونها جاءت بشكل 

دقيق. 
فتخطيط القلب التقليدي يتم من خالل وضع 12 رابطا على جسم 
المريض لتعقب النشاط الكهربائي للقلب في أماكن مختلفة، في حين 
أن نظام الهاتف الذكي الجديد يجرى من خالل وضع إصبعين على 
كل شريحة لقياس النتائج، وهي مرتبطة بالتطبيق الذكي عن بعد.

من جانبه، قال رئيس الفريق البحثي، بيرنت موهلشتاين: »وجدنا 
فعال  بشكل  القلبية  النوبات  تشخيص  على  ساعدنا  التطبيق  أن 

للغاية«.
لجمعية  العلمية  الدورة  في  الدراسة  نتائج  تم عرض  أنه  يذكر 

القلب األميركية لعام 2018 في شيكاغو األسبوع الماضي.
في  الحديثة  التطورات  من  عددا  الطبية  الساحة  وشهدت 
تكنولوجيا تعقب اللياقة البدنية، من خالل دمج بيانات تخطيط 
أبرزها  وكان  للمستهلك،  الموجهة  األجهزة  من  عدد  في  القلب 

التطبيق الموجود على أحدث ساعة ذكية »أبل واتش3«.

تعتزم شركة بريطانية كبرى تعمل في 
مجاالت التكنولوجيا االستعانة بشرائح 
موظفيها،  أجساد  داخل  إلكترونية 
بطاقات  صرف  عن  كبديل  وذلك 

العمل وبطاقات االئتمان وغيرها.
مئات  تضم  التي  الشركات  وتخطط 
من  جزء  لتقسيم  الموظفين  آالف 
األمن،  تعزيز  أجل  من  موظفيها 
المناطق  إلى  الوصول  من  ومنعهم 

الحساسة.
وقالت بايوهاكس وهي شركة سويدية 
تعمل في مجال زراعة شرائح اإلنسان 
من  عدد  مع  محادثات  تجري  إنها 
الشركات القانونية والمالية في بريطانيا 

لتطبيق نظام »الشرائح البشرية«.
البريطانية  »تليغراف  صحيفة  ونقلت 
السويدية:  الشركة  أحد مؤسسي  عن 
حساسة  وثائق  لديها  الشركات  هذه 
يمكنها  الذي  األمر  معها..  يتعاملون 

من وضع قيود على أي شخص«.
 150 تكلف  التي  الشريحة  وتثبت 
حبة  بحجم  وهي  إسترلينيا،  جنيها 
السميكة  المنطقة  في  حقنة  مع  األزر، 

بين اإلبهام والسبابة.
»جراحة  أن  المسؤولين  أحد  ويرى 
نحو  تستغرق  اإللكترونية  الشريحة 

ثانيتين، وهي عملية غير مؤلمة.
ألف   200 تضم  شركة  »في  وأضاف: 
على  ذلك  تقديم  يمكنك  موظف، 
استيعاب  لديك  كان  إذا  اشتراك.  أنه 
هائل  عدًد  يزال  ال  بالمائة   15 بنسبة 
إلى  يحتاجوا  لن  الذين  األشخاص  من 

بطاقة هوية فعلية«.

الرقائق  أن  »بييرسر«  هيئة  وتعتقد 
التي تستخدم نفس التكنولوجيا مثل 
تالمس  ال  التي  المصرفية  البطاقات 
تحت  تزرع  ألنها  للقرصنة  عرضة  أقل 

الجلد.
الشريحة  تمكن  أن  الشركة  وتأمل 
في  استخدامها  الموظفين  اإللكترونية 
شراء الوجبات، أو حتى كبديل لكلمات 
الكمبيوتر  أجهزة  إلى  للدخول  المرور 

وربطها بتطبيقات الهواتف الذكية.

تطبيق ذكي يتوقع "األزمة القلبية" القاتلة قبل وقوعها

شركات كبرى تراقب موظفيها بطريقة »ذكية«
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تدريب ووقاية

إعداد حقيبة إسعاف أولي:

األولي  اإلسعاف  حقيبة  في  التالية  المواد  وجود  من  تأكد 
المتواجدة بمنزلك:

شريط  طبي،  شاش  األحجام،  مختلف  من  بالستر    الجروح: 
الصق، مسحوق مطهر لتنظيف وتطهير الجروح، وكريم مطهر 

لمنع تلوث الجرح.
وزجاجة  مطهر  كريم  طبي،  شاش  باردة،  كمادات    الحروق: 

بخاخ للحروق.
  األلم والحمى: أسبرين أو أي مسكن آخر مثل الباراسيتامول.

  إلصابات العيون: غسول العين، محلول الفوسفات المتعادل، 
وعاء خاص لغسيل العين وضمادات خاصة للعين.

  اللتواءات المفاصل والشد العضلي وشروخ العظام: كمادات 

باردة، رابط ضاغط، وشاش طبي لتعليق الذراع.
  للدغات الحشرات: مالقط إلزالة العضو المسبب للدغة، كريم 
كورتيزون للتخفيف من حدة اللدغة، إذا كان أحد أفراد األسرة 
لديه حساسية من اللدغات فيجب أن تتواجد حقنة أدرينالين 

وتعطى تحت الجلد فقط.
إلحداث  أبكاك  شراب  سامة:  مادة  ابتلع  شخص    إلسعاف 
بالطبيب  االستعانة  بدون  استعماله  يحظر  ولكن  القيء 
بالواقعة  المسؤول  وإبالغ  سموم  مركز  بأقرب  االتصال  أو 

والعمل باستشارته.
ويفضل  سموم  مركز  بأقرب  الخاص  الهاتف  برقم    احتفظ 

كتابته على شريط الصق ويتم إلصاقه على الهاتف.
معقم-  قطن  حاد-  مقص  حرارة-  مقياس  العامة:    للعناية 

مناديل ورقية- دليل إسعاف أولي.

حقيبة اإلسعافات األولية
المنزل والسيارة،  اقتناؤها في  التي يجب  الضرورية  تعتبر حقيبة اإلسعافات األولية من األمور 
بالغة،  أم  طفيفة  اإلصابات  كانت  سواء  األطفال،  وخصوصًا  لإلصابات  يتعرض  منا  فالكثير 
في المنزل أو الشارع أو الرحالت أو النوادي، وقد تحتاج هذه اإلصابات إلى معالجة فورية، لذلك 
يجب توافر مثل هذه الحقيبة في كل منزل، ويفضل أيضا اقتناء حقيبة متنقلة يتم وضعها 
في السيارة، لالستفادة منها خارج المنزل أو في السفر، وتتوافر الحقيبة بالصيدليات بأحجام 
وكيفية  األولية  اإلسعافات  حقيبة  محتويات  عن  سنتحدث  الموضوع  هذا  خالل  من  مختلفة، 

استخدامها.


