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Recently there have been many 
accidents caused by fires. During the 
year, the Civil Defense received a great 
number of reports concerning this 
type of accidents, whether in homes, 
factories or other establishments. Civil 
defense, according to its investigations 
and inspections attributes many 
reasons that lead to this, which are 
usually confined to deliberate neglect 
of some things that can be rectified 
with a few fixes. The simplest of these 
is the regular maintenance of electrical 
connections, sockets, converters and 
associated devices. The locations and 
quality of housing, especially squatter 
areas may be the most appropriate 
reason for fires. Where many unlicensed 
dwellings are constructed using 
unstable materials or near bushes and 
agricultural estates, not to mention 
their locations, which often do not 
permit the arrival of safety and security 
vehicles and fire engines as quickly as 
required, as its roads are not optimized 
for capacity, or emergency stopping 
lanes for emergency vehicles and rescue 
operations, rapid intervention teams 
and first aid.
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Human behavior is one 
of the major contributing 
factors in the rise in 
number of accidents

Smart Automated 
Plumber robot that 
detects water leakage

Workshop on product 
safety control and 
monitoring project

(Buscom) wins the 
Best Innovative 
Product Award 
from BP Oman

The Other Face

The figures show us a large number of 

individual victims. The result is the certain loss 

of the human element in addition to the losses 

that follow this disaster from the loss of rights 

and assets that resulted from that disaster, 

regardless of the costs incurred by the official 

bodies of operations or rehabilitation of all the 

damage that are often prohibitively expensive; 

without loss of human life in particular.

Many security and safety professionals see 

that many of the disasters caused by the 

misuse of equipment, especially electrical, or 

vehicles, and in general all that matters to the 

human element in housing, roads or work sites 

can be redressed; and to reconsider adopting 

the most advanced systems in the field of 

security and safety by requiring everyone 

- as principles for disaster prevention - to 

install monitoring systems and track fumes or 

malfunction in devices and fire extinguishers 

in homes, vehicles and factories. There 

should also be volunteer teams providing 

the necessary and urgent services by giving 

these volunteers training courses on how to 

intervene quickly in such cases.



«On the sidelines of the» heavy oil conference and exhibition
HE Dr. Mohammed al-Rumhi: The Sultanate 
did not cut investments in the field of oil 
exploration during the crisis of falling oil prices

 Workshop on product safety control and
monitoring project in the GCC market

The Minister of Oil and Gas, Dr. 
Mohammed bin Hamad al-Rumhi, said 
that the Sultanate did not cut investments 
in oil exploration and drilling during the 
falling oil prices crisis, and that the selling 
price of a barrel during the current year 
will range from 70 to 80 US dollars.
On the sidelines of the (Heavy Oil 
Conference and exhibition) which 
highlighted the importance of transforming 
the heavy oil value chain and developing 
medium- and long-term strategies and 
plans for sector growth, and was organized 
by (DMG events) and lasted for three 
days. His excellency explained that the gas 
project between the Sultanate and Iran «is 
still ongoing» and that there are efforts to 
make the agreement between OPeC and 
non-members sustainable «which will be 
revealed in the coming months».
For his part, Dr. Ali Al-Ghaithi, Director 
of Oil engineering Directorate of PDO, 
said that the global demand for energy 
will increase by 28% through non-

The General Directorate of specifications 
and standards in the Ministry of Commerce 
and Industry organized in cooperation with 
the Standardization Organization for the 
Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf, a workshop on the development 
of the general framework for the control of 
product safety under the patronage of Saud 
bin Nasser Al Khusaibi, Secretary General of 
the Standardization Organization for the Gulf 
Cooperation Council. This workshop is part of 
the preparations for the implementation of the 
first phase (Project pilot phase for member 
States). 
On the first day of the program, a workshop 
was held to present the project to the relevant 
authorities in the Sultanate. Meetings 
were also held with a number of concerned 
government authorities in the Sultanate to 
discuss the «Integrated Project to Follow the 
Implementation of the Legislative System to 
Control Product Safety in the GCC Common 
Market». Saud bin Nasser Al Khusaibi said in 
his speech that this workshop comes within 
the framework of the implementation of the 
project to develop the general framework 
for product control in the member countries’ 
markets, and in continuation of the Sultanate’s 
support for the success of the GCC joint 

work and strengthening capacities in various 
standardization areas to achieve the desired 
objectives.
Saud Al-Khusaibi added that since its inception, 
the Standardization Organization has been 
striving to enhance and develop the quality 
infrastructure of member states in order to 
keep up with all the standardization activities 
of the countries that are accelerating in this 
field. The Organization has worked since early 
on to develop the appropriate strategies and 
plans to support the institutional framework, 
as well as coordinate among member states in 
order to support appropriate mechanisms for 
the issuance and implementation of technical 
regulations, standard specifications and Gulf 
conformity assessment procedures in line with 
the global principles of trade liberalization.
The Secretary General of the Standardization 
Organization for the Gulf Cooperation Council 
explained that the economic agreement 
and the statute of the organization are the 
main determinants on which the objectives 
and mechanisms of the Gulf legislative 
system for product safety have been built 
to ensure the conformity of procedures for 
the safety of products whether imported, 
manufactured or traded in the markets 
of member states, in order to protect the 

safety and health of consumers, facilitate 
intra-trade and reduce obstacles to the flow 
of goods between member states, and to 
enhance the process of the Gulf Customs 
Union and the GCC Common Market. The 
institutional framework was set up to support 
the implementation of this legislative system. 
The General Standards Committee and the 
GCC Compliance Committee were formed, 
which enabled the issuance of around 23,000 
integrated Gulf standard specifications, as 
well as horizontal technical regulations for 
the Gulf Conformity Mark, accepted entities 
and products safety, as well as sectoral 
technical regulations for toys, appliances 
and low voltage electrical equipment. His 
excellency said that it’s a source of pride for 
organization to have the Sultanate be among 
the candidate countries for this program, as 
the first experience was with Saudi Arabia, 
while the Kingdom of Bahrain benefited 
from the project at its second session. The 
two technical consultations were able to 
develop a precise plan to support the quality 
infrastructure. Saudi Arabia decided to 
implement it directly through a large project 
that was included within Saudi Vision 2030 
and extends over a period of 3 years in 
cooperation with the Organization.

member countries of the Organization for 
economic Co-operation and Development 
(Asia) in the coming decades, stressing 
that oil is still the main source of energy in 
the Middle east with an increase of 20%, 
pointing to a decrease in the production 
of light and medium oil as a result of the 
high production of heavy oil, estimated 
at 1 trillion barrels, with only 10% of it 
produced.
Dr. Saleh bin Ali al-Anbouri, Director 
General of the Petroleum Investment 
Department at the Ministry of Oil and 
Gas, said that the production of heavy 
oil will increase from 15% at present to 
23% in 2023. There is also a trend for 
oil exploration in the sea, as there are 
currently three oil companies drilling for oil 
at sea in three different locations.
The conference was divided into two 
conferences, the first of which was the 
«Strategic Conference» which lasted 
for two days and included several 
sessions, the most important of which 

were related to (re-activation of the 
energy operation model) and (global 
cooperation in redefining the future of oil 
exploration and production), in addition 
to a work paper on refining potential 
and value chain performance to meet 
the increasing demands of products with 
high refining value. The second day of the 
conference included discussion sessions 
that examined heavy oil exploration and 
production projects, fields’ reserves, 
capital investment programs and the 
impact of international resolutions on the 
heavy oil sector and prominent areas in 
heavy oil works. The second conference 
was a technical event during which more 
than 80 case studies and presentations 
were reviewed. On the sidelines of the 
conference was an international exhibition 
attended by a number of leading oil 
companies around the world to showcase 
the latest products and methods for 
extraction of heavy oil and the main 
products offered by these companies.
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Firefighters from the Department of Civil Defense and 
Ambulance in Muscat Governorate managed to control 
a fire that broke out in workers’ housing (Caravan) in 
Al-Muna area in the Wilayat of Bousher.
Immediately upon receiving the information, the 
operation center of the General Authority for Civil 
Defense and ambulance directed the fire brigade from 
the Civil Defense and Ambulance Center (Boucher) 
to the site, which began operations to control 
and extinguish the fire and prevent its spread to 
neighboring facilities. No injuries were reported.
The Authority calls upon the owners of establishments 
and constructions to take precaution and comply 
with the safety requirements issued by the General 
Directorate of Civil Protection of the Authority, 
concerning the establishment of administrative offices, 
temporary workers› housing or temporary facilities.

Salalah Methanol Company commenced the 2018 Health, Safety, 
Security and environment Forum at the company’s headquarters in 
the Salalah Free Zone as part of the company’s efforts to highlight 
and exchange experiences and expertise for the best practices 
regarding aspects of Health, Safety and environment and crisis 
management.
The forum was attended by a number of experts and stakeholders 
in the field of health, safety and environment, in the presence of a 
number of officials from governmental, industrial and service sectors 
of neighboring and contracting companies in the governorate.
At the beginning of the forum, eng. Awad bin Hassan Al Shanfari, 
CeO of Salalah Methanol, presented a welcome speech to the 
participants. He pointed out that the company has achieved 
more than 6 million working hours in the field of health, safety 
and environment without any time and effort wasting accidents, 
which reflects the importance and role of HSe in all employees 
of the company and their commitment to all occupational health 
and safety requirements and regulations and launching this year’s 
initiative to promote the concept of HSe in the community and 
carry out several activities of the company towards the community 
in this regard. Salalah Methanol harnesses the latest technology and 
relies on qualified national workers to achieve the highest levels of 
productivity and improve them to reach global levels of productivity. 
The company is also interested in bringing the latest modern 

technologies and training programs to improve national workforce.
The social responsibility of the company is one of the pillars of 
sustainable development. It is the values, principles and systems 
that the founder and employee believe in, and that the company 
translates and embodies in all its work in order to achieve economic, 
social and environmental integration. The preservation of the 
environment and the support and financing of social projects is 
part of the social responsibility that the company works to develop 
and promote to build this dear homeland. The company has funded 
more than 238 proposals at a cost of over 12 million dollars during 
the period 2012 - August 2018.

Control of a fire in Bousher without injuries

Salalah Methanol Demonstrates experiences 
and expertise in safety environment and 
crisis management

It was announced that the Sultanate of 
Oman was selected by the World Health 
Organization as a cooperative center for 
quality and patient safety. The center 
will have representatives from all health 
sectors in the Sultanate, and will be based 
in the Ministry of Health represented 
by the General Directorate of Quality 
Assurance Center.
It was announced by Dr. Ahmed Bin Salem 
Al-Manthari- WHO Regional Director for 
the eastern Mediterranean- during his 
speech at the opening of the ministerial 
meeting «The road to universal health 
coverage in the eastern Mediterranean 
region».
Al-Manthari said in this regard: The 
Sultanate of Oman has made significant 
progress in quality and patient safety 
over the past decade and has continued 
to collaborate with WHO through 
the eastern Mediterranean Regional 
Office and headquarters, especially in 
the preparation and implementation of 

patient safety tools such as safe surgery 
saves lives, clean care is safe care, patient 
involvement and empowerment for 
patient safety, reporting and learning 
systems for safe care, as well as 
collaboration in field research on patient 
safety and quality.

At the regional level, the Sultanate 
has made great efforts and significant 
achievements through the Patient 
Safety Friendly Hospital Initiative 
covering 26 public and private hospitals 
in Oman.

- 5 people injured as a result of inhaling 
smoke
The General Authority for Civil Defense 
and Ambulance managed to control a fire 
that broke out at the Lulu Hypermarket 
in Al-Ghubra area in the Wilayat of 
Bousher, after the operations center 
of the Authority received a report that 
fire broke out in the aforementioned 
hypermarket. Immediately, the fire and 
ambulance teams were sent from the 
Civil Defense and Ambulance Centers 
in Muscat Governorate. Upon arrival, it 
was found that the fire broke out in the 
chimney of the kitchen attached to the 
hypermarket, as the fire teams dealt with 
it and managed to control it to prevent 
its spread. The commercial center was 
evacuated from staff and visitors to the 
safe assembly site as in such cases. As 

a result of the accident, 5 people were 
slightly injured as a result of smoke 
inhalation. emergency medical care was 
provided to them by the Authority’s 
ambulance at the site. Additionally, there 
were some physical damages to the 

kitchen. The General Authority for Civil 
Defense and Ambulance calls on the 
owners of commercial establishments to 
take care to apply safety requirements 
and take caution when dealing with gas 
and electrical appliances.

Civil Defense and Ambulance Control a fire that 
broke out in lulu Hypermarket, in Al-Ghubra

Sultanate of Oman chosen as a WHO Collaborating 
Center for Quality and Patient Safety

locals
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What is hyperbaric oxygen therapy?

It’s a method of medical treatment that uses higher and 
greater levels of oxygen gas than in atmospheric pressure. 
The patient breathes 100% pure oxygen inside a pressure 
chamber where absolute pressure exceeds (1) bar and is 
monitored by a trained medical personnel. Note that the 
rate of air pressure at sea level is (1) bar and the oxygen 
ratio is 21%.

Compressed oxygen is used to treat many diseases as 
a basic and primary treatment and is also used as an 
auxiliary treatment in many diseases. Thus, it is possible 
to say that compressed oxygen is a medicine, and that 
medicine has a severe and chronic effect on unwell and 
healthy organs. Its effect is acute, faster and more effective 
than any other type of treatment in the case of reperfusion 

following arterial blockages and strokes. Before the start 
of the treatment sessions, it is necessary to do some tests 
for the patient, including chest rays to make sure that it is 
free of diseases, nose and ear examination to ensure the 
safety of the eustachian Tube and the ear drum and that 
it’s not open, in addition to an Ophthalmoscopy for people 
with retinal diseases.

What diseases are treated with hyperbaric oxygen 
therapy?

This treatment has succeeded as a basic treatment in many 
diseases that are treated with excessive pressure, namely:

 Carbon monoxide poisoning cases.

 Sickle cell anemia.

 Diseases resulting from diving.

It is clear that oxygen plays an important role in human health. Apart from being 
important in our lives for breathing, it is also important to rid us of the impurities and 
toxins that enter our bodies through genetically modified foods and because of the 
high percentage of carbon dioxide produced by the abundance of vehicles, factories 
and others.
Hyperbaric medicine is a branch of modern medicine. It is concerned with studying 
the physiological and pathological effects of depths (high pressures) on human health 
and safety, as well as treating diseases caused by human descent to the depths of the 
sea. In order to know about hyperbaric medicine and the therapeutic concept used 
for diseases, we interviewed Mr. Issa Saeed Al-serehi, formerly the senior hyperbaric 
physician of the Royal Navy of Oman, at Saeed Bin Sultan Marine Base Medical Center 
in Wudam Al Sahil.

Trainer Issa Al-serehi in dialogue with
Health and Safety:

Compressed oxygen has an 
acute and rapid effect in the 
treatment of many diseases

medical world
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 Aerobic thrombosis of blood vessels.

 Gas gangrene.

 Acute or chronic cerebrovascular insufficiency.

 Crushing injuries and stitching of torn limbs.

 emphysema.

 Acute peripheral arterial insufficiency.

 Chronic osteomyelitis.

 Anaerobic inflammation and poisoning.

Are there specific instructions for the patient before 
hyperbaric oxygen therapy?

The patient should not be suffering from some diseases 
before entering the treatment room, such as colds, runny 
nose or pneumonia. Nylon or polyester clothing is not 

allowed in the pressure chamber, nor are watches, jewelry, 
solid contact lenses and newspapers allowed.

What is the reason that the patient inhales 100% oxygen 
and under pressure ten times the normal pressure?

This treatment is able to restore human activity and 
vitality, when the oxygen reaches areas not reached before, 
the blood circulation is revitalized. It’s also a necessary 
treatment for the divers to restore what they lost of oxygen 
after the dive.

During the exchange of gases, a large amount of oxygen is 
dissolved in the plasma. In this case, the dissolved amount 
is equivalent to six times the amount required for the cells 
of the body. The oxygen is transferred under this pressure, 
and part of it is lost as it moves from the large blood 

medical world

vessels to the smaller and the smallest until it reaches the 
fine capillaries. So the high pressure works to expand the 
microcirculation and creates paths and other fine vessels 
in the tissue, and also increases the length and speed of 
oxygen penetration and dissolving in tissues. Hyperbaric 
oxygen kills bacteria, increases body immunity, stimulates 
the process of formation and construction of microvessels, 
reduces the blood clotting process, and increases the 
effectiveness of some anti-bacterial drugs.

Is the therapeutic concept of   all diseases treated with 
hyperbaric oxygen similar?

Treatment methods differ from one disease to another; in 
the treatment of carbon monoxide poisoning, hemoglobin 
has the ability to bind with carbon monoxide, so the 
hyperbaric oxygen therapy makes oxygen reach the brain 
and heart in seconds during treatment. Gradually high 
oxygen pressure expels carbon monoxide and combines 
with hemoglobin in 5-6 sessions. Another example 
is chronic osteomyelitis, as we know that the natural 
immunity of the human body produces fibrous material 
surrounding any infections or ulcers in the body, to reduce 
the spread or expansion of these ulcers. It was found that in 

some patients the weak capillaries are pressured by these 
fibrous materials which prevent oxygen from entering the 
ulcer and thus it becomes chronic. As we explained earlier, 
hyperbaric oxygen works on opening these tiny capillaries 
until they reach the inside and begin the process of 
building tissue, killing bacteria and delivering antibiotics to 
the inside, so the healing is achieved after several sessions.

What is the difference between hyperbaric oxygen 
therapy and ozone treatment that has spread recently?

There is a big difference between the two. Hyperbaric 
oxygen therapy is done by dissolving large amounts of 
oxygen in the blood plasma and raising its pressure to make 
sure it reaches all the cells of the body. However in ozone 
treatment, oxygen passes through an electrical separation 
device to obtain ozone, which is an active gas that is added 
to the oxygen gas by a certain percentage. This compound 
is then mixed with a quantity of the patient’s blood and re-
injected by either via sonar or through the anus.

Ozone is anti-oxidant and bacterial killer and is still under 
research. It’s best to be used only in research centers and 
universities and to determine the specialization required to 
use this type of treatment.
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Causes of accidents:

Traffic accidents resulting from traffic violations have several causes, including:
 Excessive speed.
 Neglect and lack of attention.
 Not making sure that the road is empty.
 Traffic signal crossing.
 Not leaving enough distance.
 Driving recklessly and inconsiderately.
 Tire blowout.
 Wrong overtaking.
 Not appreciating the users of the road.
 Fatigue, sleep and psychological state while driving.
 Use of mobile phone while driving.
 Driving under the influence of narcotic or alcohol.
 Increase in the number of vehicles.
 Driving without a license.

How to prevent road accidents:

  Countries are developing strategies for road preparation and 
provision with characteristics to calm traffic and determine the 
appropriate speed and awareness programs regarding the use 
of safety means.

  Providing mental health services and social support especially 
for adolescents who are addicted or psychologically disturbed 
to get out of addiction situations and thus raise awareness of 
traffic accidents.

  Using technology by devising smart aids in new vehicles and 
cars to enforce speed limits and restrain it in emergency.

  «Speed   Control» is an initiative launched by the United Nations 
at the fourth World Road Safety Conference in 2017 under the 
slogan ‘Save Lives and #Reduce Speed’ to highlight the risks of 

Global statistics:

A new report by the University of Michigan shows the list of 
countries with the highest records of fatal road accidents, on 
average 18 out of every 100,000 people worldwide die from 
car accidents each year, but this rate varies widely from country 
to country. As the World Health Organization has recently 
explained, these incidents cause:
1. One million deaths per year.
2. The largest percentage is young people aged 15-29.

speed and measures to be taken to reduce traffic accidents.

  The organization is working with the Bloomberg World Road 
Safety Initiative 2015-2019, which seeks to reduce road 
traffic deaths and injuries in low- and middle-income countries 
and cities by strengthening road safety legislation at the 
national level, and the implementation of proven road safety 
interventions at the city level.

  The great responsibility for the Arab countries to address the 
danger of road accidents through national initiatives aimed at 
achieving road safety and to establish sustainable government 
programs. The Arab citizen should bear the same responsibility 
through awareness of the need to prevent accidents by 
reducing speed and respecting traffic laws.

3. Major incidents occur in developing, middle-income countries.
4. 20 to 50 million people are injured as a result of non-fatal 
traffic accidents, which often result in disability.
5 - More than 1.26 million people die from traffic accidents.
Statistics show a steady decline in the number of accidents 
and deaths resulting from them in developed countries, quite 
the opposite in developing countries, where it is becoming 
worse.

However, there are a number of negative impacts, both economic and social associated with this expansion and 
increase in the use of road networks. The fast machine has often been accompanied by increases in deaths and injuries 
from road accidents, while many urban areas face additional challenges of high levels of air pollution and associated 
increases in respiratory diseases and increased traffic congestion, which in turn is associated with lower levels of 
physical activity and consequent health consequences.
Speed has a positive impact on mobility, as it reduces the transport problem, but has a critical (negative) role in road 
accidents, affecting both the likelihood of accidents and the seriousness of their consequences. Speed   also has a 
negative impact on environmental pollution and noise levels, and livability in urban areas. Over the past decade, in 
addition to increased global attention to speed reduction as part of the efforts to reduce road traffic injuries, there 
has been a growing movement - often initiated locally - on strategies to address the negative impacts of speed in local 
communities, and the potential benefits of this by making streets more committed and suitable for living and positive 
environmental impacts.

Land transport networks have contributed immensely 
to the modernization and economic growth of most 
countries of the world. By improving people’s access 
to education, employment and health services and 
increasing the commercial sector’s ability to deliver 
goods and services in shorter periods of time, land 
transport networks have generated a number of 
social benefits and have tended to increase economic 
production and its growth.

Road safety:

Traffic safety is a shared responsibility that everyone 
has to bear. «The responsibility of traffic safety is not 
limited to traffic officers and traffic-keepers, but it is 
a shared responsibility for everyone to bear, to realize 
its seriousness and dimensions and to abide by its 
responsibilities in accordance with the responsibility lying 
on their shoulders» said His Eminence Sheikh Dr. Kahlan 
bin Nabhan Al-Kharusi Assistant Grand Mufti of the 
Sultanate. 

Traffic accidents:

Traffic accidents are a global problem that all countries suffer 
from because of their negative effects on society and human 
beings and their high economic cost and the priceless human 
losses. The amounts spent on the upbringing and education 
of young people and the burden incurred by parents for 
them to reach the age of production and work is not to be 
underestimated. As a result of these incidents, young people 
lose their lives or suffer permanent disabilities that prevent 
them from exercising their normal lives.

Your respect for traffic laws is a 
civilized behavior that reflects 
the extent of your culture

Traffic Culture

Prepared by: Abder Rahmane Fekhar



The latest innovations in 
automotive safety systems

Doors with eyes: Opening the door during the passage of a bike 
or vehicle coming from behind is considered a serious accident 
for both sides. Therefore، Hyundai has developed a door lock; 
as the rear doors of the new off-road Santa Fe are linked to 
the backup camera and are not allowed to open when a vehicle 
approaches the rear of the vehicle.

Suspension kit lifts the car during the accident: The electric 
servo motors in the Audi A8 suspension kit aim to make the car 
more comfortable in the first place، because it provides a faster 
response than air suspension.

The spokesman for the German company Joseph Maher said 

that if the sensors detect an imminent side collision، they work 
to raise the car several centimeters in fractions of a second، 
so that the collision occurs in the tougher thresholds of the 
sides of the vehicle، which absorbs much of the severity of the 
collision.

Alert when forgetting: The security system provides a new 
safety function، which Hyundai has used for the first time in 
its Santa Fe vehicle، which uses alarm sensors so that it will not 
only be used in case of theft in the future، but also when a child 
is forgotten in the car. In this case، the car electronics will turn 
on the lights

Car companies are constantly improving driving safety by developing inno-
vative systems that are also concerned with less common accidents. Below 
is a look at the latest innovations in car safety systems.
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The Civil Defense Department teams 
in Ajman managed to extinguish a fire 
that broke out in a warehouse for plastic 
materials in the new industrial zone, which 
happened recently, without causing any 
casualties.
Brigadier Rashid Jassim Majlad, deputy 
director of the General Department of Civil 
Defense in Ajman, said that the civil defense 
teams rushed to the site of the accident to 
control and extinguish the fire, which was 
actually achieved, as the fire was controlled. 
Cooling operations were then initiated so 
as not to cause the fire to rekindle again, or 
to spread to another place. He pointed out 
that the civil defense teams dealt with all 
the efficiency and capability to control the 
fire and prevent its spread to other places

India:

UAE:

The bodies of 14 infants found inside plastic bags

Putting out a fire in a warehouse for plastic 
materials in Ajman

Indian police in the city of Kolkata found 14 babies and embryos 
drenched in chemicals inside plastic bags during construction 
work on an abandoned land.
Local media said the remains were found during excavations on 
a plot of land in the Haridevpur district.
The Hindustan Times reported that a real estate company had 
recently bought the land.
«Fourteen bodies, wrapped independently in plastic bags, were 
found in two bags», said Suván Chatterjee, mayor of Kolkata.
«There will be a thorough investigation in the entire region, 
including nearby water facilities, to see if there are more bodies. 
The bodies appear to have been drenched in chemicals», he said.
The Press Trust quoted an unnamed police official as saying he 
believed there was suspicion of «abortions near the place».
The official said: «We have no evidence to indicate the source of 
these bodies. The bodies appeared to have been thrown there 
because the land was deserted».
Body autopsies will be conducted, and police will analyze 
surveillance cameras in the area.

The death toll from a violent earthquake that has caused 
landslides in northern Japan has risen to 42, with tens of 
thousands of rescuers stepping up their efforts to find 
survivors.
Half of the deaths were recorded in the village of Atsuma, 
which lies at the foot of the mountains on Hokkaido Island.
There are still people missing in the village, NHK official 
television reported, and some 600 people were slightly injured, 
the local government in northern Hokkaido said.
The picturesque landscape of this region was damaged by 
landslides that flooded the built houses and left deep brown 
scars along the slopes of the mountains.
Rescuers were active with excavators and dogs in search of the 
slightest sign of life. The aftershocks have made their mission 
difficult.
The Japanese government said 40,000 people, including 
soldiers on the scene, were searching the rubble in the area.
Tenma Takimoto, a resident of Atsuma, expressed his pain 
after finding the body of his 16-year-old sister. His father and 
grandmother were also buried under the rubble.
«I feel very sorrow, we have shared countless happy memories, 
and I’ll keep it all my life» he told local television. «I want to 
believe that the earthquake took place in the dream and that I 
wake up from this nightmare», another person told NHK.
Some 40,000 people, including members of the self-defense 
forces, are involved in search and rescue operations using 
bulldozers, trained dogs and 75 helicopters, according to a 
senior government spokesman. All 3 million homes in Hokkaido 
were deprived of electricity when the earthquake destroyed a 
thermal facility supplying electricity to the region, but Prime 
Minister Shinzo Abe said electricity was mostly restored. At 
a government meeting, he confirmed funds for sending food, 
water and fuel for hospitals’ generators. There are still 31,000 
homes without water and 16,000 people have taken shelter. 
The powerful earthquake also led to the collapse of several 
houses and walls in the island’s main city of Sapporo. However, 
given the magnitude of the quake, the death toll is relatively 
low and most of them have been killed in landslides in Atsuma.
International flights resumed at Sapporo’s main airport, the 
day after high-speed trains returned to service.
Western parts of Japan are still recovering from the strongest 

hurricane that has hit Japan in a quarter of a century, killing 11 
people and closing the main airport in the region.
Japan is located on the Pacific Ring of Fire, with the largest 
number of earthquakes and volcanic eruptions in the world.
every year Japan has more than 20 percent of the world’s 
strongest earthquakes.
The authorities also restored electricity to nearly all clients 
on the northern Japanese island of Hokkaido, two days after 
being cut off the entire island.
Yoshihide Suga, Japan’s top cabinet secretary, called on 
companies and Hokkaido’s 5.3 million people to conserve 
about 10 percent of electricity when its usage increases, and 
said that the government would likely switch off electricity if 
demand exceeds supply capacity.
It will be the first time that Japan has resorted to rotating 
power cuts to cope with electricity shortages since March 
2011 when a magnitude 9 earthquake and giant tsunami 
caused Fukushima nuclear disaster.

Japan:

 42 people killed in Japan earthquake, and 
search for survivors continues

Accidents & Risks
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In view of the innovations and new ideas 
presented in the field of entrepreneurship, 
His excellency Dr. Fahd Bin Al-Julanda Al Said, 
Assistant Secretary-General for Innovation 
Development at the Scientific Research 
Council at Oman Convention and exhibition 
Center, said that the follower of this annual 
competition finds that each year includes a 
significant renewal, advanced standard and 
honorable competition among the students 
participating, and this indicates its success.

«Buscom» Company

«Your Bus» is one of the student companies 
participating in the company program of Injaz 
Oman. It’s a student company of 15 members 
of different disciplines at Caledonian College 
of engineering. Your Bus breakthrough comes 
from participating in the 2018 competition 
«my company» under the patronage of the 
nonprofit organization «Injaz Oman», that 
works to inspire and train Omani youth 
to qualify them to compete in the field 
of entrepreneurship to contribute to the 
development of the economy by complying 
with the creation and establishment of 
integrated student companies with a functional 
administrative structure and specific capital.
«Your Bus» Company is concerned with 
transporting female students to and from 
places of residence in weekly trips with an 
organized mechanism and easy methods, 
as their vision is to near the distance with 
the click of a button. It is worth mentioning 
that Your Bus application has received more 
than 5,000 downloads and more than 2,500 
user registrations within less than three 
days from the date of publication. Three 
primary governorates were targeted from 
and to Muscat (Al Sharqiyah, Al Batinah, Al-
Dakhiliyah).
Your Bus application works as a link between 
female students and bus drivers and 
specializes in organizing and facilitating the 
transport of students from their homes to 
university and college accommodation and 
vice versa with various features and services. 
The idea is based on the urgent need of 
students for weekly transport to universities 
and colleges and the lack of organization of 
this process, as students face several problems 
such as the continuous lateness, wasting time 
or inappropriate prices.

Objective

The company aims to facilitate bus transport 
from one area to another across the Sultanate 
through an application on the phone. On the 
other hand, «Buscom» Company seeks to 
provide job opportunities for bus drivers with 
plentiful features and an organized mechanism 
for college and university students. The 
application has several features, including the 
student ability to choose the most suitable driver 
according to the general assessment by the 
passengers in the application and according to 
the concurrence of their trip date and choosing 
the right seat for them. There is also an instant 
(electronic) payment option and cash payment 
service. Moreover, «Your Bus» application 
provides location service for the bus to know 
the direction of the destination and so the 
application provides route information in terms 
of number of stops, departure time and arrival 
time. «Buscom» Company buses are available 
with internet during travel, security and safety 
in driving and amenities. The company’s staff 
emphasizes the continuity of its development 
in various aspects, based on the statement of 
His Majesty the Sultan:» Young people, your 
role now are to prepare yourself educationally, 
culturally, behaviorally and with guidance to 
assume the responsibilities of the future.» Here 
is the company «Your Bus» seeking to be the 
one that prepares itself with its youth for a 
bright future for our young Omani workforce 
and energies.

Ambition

Injaz Oman was only the beginning, after 
the company received the award for the best 
innovative product it is now being restructured 
to expand and enter the next phase, which 
is starting the actual trips... «Buscom» will 

be an independent company in the market 
with a reputation and prestige and aspires 
to become the leading company in the field 
of transportation technology development. 
«Your Bus» team stressed the continuation in 
building the company as their victory in Injaz 
Oman is only a start to the beginning of the 
end.

Challenges

One of the main challenges facing «Buscom» 
is the competitive market in transport 
operations with local private buses and 
attracting the attention of the target group. 
Students’ lack of time commitment may 
also be an impediment to the swiftness of 
transportation. The colleges and universities 
that were negotiated with were the biggest 
supporters and encouragers and were very 
pleased to sign contracts to facilitate the 
process and facilitate the process of student 
permits. We have also been accepted by Ibhar 
incubator under the management of Asyad 
Company for legal counseling and others. 
We received technical support and continued 
encouragement from Mwasalat.
«My Company» competition is part of 
the programs organized by Injaz Oman to 
contribute to the development of youth skills, 
to empower and enhance their creative and 
leadership abilities, and to prepare them to 
enter the labor market with confidence by 
participating in a number of private training 
courses run by a group of private sector 
entrepreneurs who provide their expertise and 
scientific and practical experiences, and the 
secrets of their success, where young people 
acquire through these courses a lot of skills 
that are the main supporter of entering the 
labor market worthily and learning more about 
marketing and competition.

(Injaz Oman) celebrated honoring the winning student companies in its program and 
annual competition (The Company). «My company’s» competition for Injaz Oman was 
one of the first sources of interest in developing the capabilities of young people in 
the field of entrepreneurship. As we know, Oman is blessed with many ways to elevate 
Omani youth.
A group of young Omanis participated in «The company» program 7th edition of 2018; 
«Your Bus» was one of the top award-winning companies, the best innovative product 
award from BP Oman.

«Injaz Oman»... a start for the beginning of the end

(Buscom) wins the Best Innovative 
Product Award from BP Oman

Innovation
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Safety in Facilities

As a health and safety magazine, we believe in the need to prevent injuries and 
accidents of all kinds, along with occupational diseases and environmental impacts. 
As we all know, the components of an organization’s HSE management system are the 
minimum requirements for successful management of health and safety risks.
In this interview with a Civil Engineer specialist at Al-Tasnim Company ltd, Sara Al Abri, 
HSE Manager (Roads & Infra Division), Health and Safety Magazine sheds light on the 
latest developments in the field of occupational health and safety in the work environment, 
enhancing the employees› awareness of the importance of creating a safe and healthy 
working environment and documenting precautionary measures followed during work.

Aseela Al Hosni-H&S Magazine

Al-Tasnim Company

Sara Al Abri
HSE Manager

  Human behavior is one of the major contributing factors in the rise in number of 
accidents.

  Working at height one of the common causes accidents at the workplaces
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Your work History?
I started my career as Assistant Manager 
HSe in Al Turki enterprises for Roads & 
Infra division and after 9 months of joining 
I been have selected as HSe Manager 
focal point in Road and infrastructure 
division. 
What are the requirements of HSE?
  Academically: Diploma / Be in Civil 
engineering
  Professional Qualification: NeBOSH IGC 
IDip
  experience: Minimum of 3 years of 
experience in similar work environment

What are the causes of accidents in all 
sectors?
One of the major causes of accidents in 
all the sectors is improper planning, not 
complying to the procedures in place and 
taking short cuts, irregular inspections 
and audits on sites, noncompliance and 
closure to the observation / findings from 
the inspections and audits
However, HSe is not only the responsibility 
of HSe department (Advisor, officer, 
Manager), the prime responsibility of HSe 
rests with the line function. In addition to 
the systems in place, human behaviour is 
also one of the major contributing factors 
in the rise in number of accidents.
Some of the common causes of accidents 
at the workplaces are 
  Slip, Trip and Fall
  ergonomics (Repetitive Stress Injuries)
  Caught in the machineries or rotating 
parts / equipment
  Being stuck by an object 
  Working at height
  exposure to physical, chemical, biological 
hazards

What are the responsibilities of HSE 
Advisor in Roads & Infrastructure?
HSe Advisors shall 
  Be competent to provide professional 
HSe advice to the line management and 
they are responsible for the quality and 
timeliness of the HSe advice provided to 
the line management. 
  Have direct access to management 
and are responsible for monitoring and 

and recommendations arising from the 
incident investigation.
  Majority of the activity in Roads & 
Infrastructure includes movement of 
heavy equipment and plant, hence 
deployment of trained banksman is 
ensured.
  Specific trainings but not limited to 
viz. Heat Stress, Chemical Handling, 
Banksman – Operators training, 
emergency preparedness, Occupational 
Health & Hygiene are given to the 
workforce.
  Adequate welfare facilities at the 
workplace is being ensured.

What are the achievements in HSE in 
Roads & Infra Division?
  Achieved 5 Million LTI Free Manhours in 
2017.
  Successfully completed Al Khoud 
dualization project with Zero Injury
  Successfully completed Roads & Infra 
works at Development of Muscat 
International Airport with Zero LTI in 
2017.

Do you have any proposals for concerned 
to provide protection against accidents 
during work?
  Compliance to HSe management 
systems and HSe Plan at the workplace.
  Deployment of adequate number of 
trained banksmen.
  effective closeouts of recommendations 
arising from Audits, Inspections & 
Incident Investigations.
  Dissipation of concept of HSe as Line 
Functions responsibility.
  Conduct awareness sessions and share 
lessons learnt from previous incidents to 
ensure horizontal deployment and avoid 
reoccurrence.
  Rigorous site walkthrough surveys with 
the operations team.
  Zero tolerance and consequence 
management towards noncompliance of 
HSe and thus ensure Zero Injury to the 
workforce and Zero Harm to the assets 
and properties.
  Reward and Recognition for the 
workforce to encourage for working in 
Safe manner.

communicating information on HSe 
issues and best practices. 
  Collect and put in order HSe 
performance reports and maintain 
HSe performance data for review. 
  Maintain an independent schedule 
of HSe Audits / Inspections and 
participate in the review of findings 
from all audits/ inspections/ incident 
investigations.
  encourage line management 
to demonstrate commitment 
consistently by personal participation 
in HSe activities.
  Disseminate HSe Policies and facilitate 
implementation.
  Facilitate HeMP for project activities 
and ensure availability of HeMP 
Register; educate the team in its 
implementation.
  Prepare monthly HSe performance 
report and track the Key Performance 
Indicators (KPIs) 
  educate the team on applicable legal 
& other requirements and monitor & 
report compliance.
  Conduct daily Tool Box Talk, On the job 
training and awareness sessions along 
with the site foremen, site engineers 
and other line staff.
  Facilitate establishing, communicating 
& following-up objectives aiming at 
continual improvement.
  ensure effective maintenance 
of arrangements for employee 
participation, consultation & 
communication on all HSe issues. 
  Conduct emergency mock drills and 
educate the workforce for emergency 
preparedness.
  Facilitate incident investigations along 
with the line function; disseminate 
learning through HSSe meetings and 
track actions.
  Carry out periodic inspections / 
audits and report findings to project 
team; assist in establishing corrective 
/ preventive actions and follow-up 
close-outs.
  Stop unsafe work practices and 
encourage all to work only when it is safe.

Is there any Fire Alarm in your company?
  Yes, Roads & Infra Division Office is fully 
equipped with the Fire Alarm and Public 
Address systems, Sprinkler System, 
Smoke detectors. All the areas of the R 
& I Office are provided with adequate 
number of Fire extinguishers and Fire 
Hydrant System.
  The Fire Alarm System & Fire 
extinguishers are periodically inspected 
and maintained.
  All the project site offices are 
equipped with adequate number of fire 
extinguishers which are periodically 
inspected by the site HSeA & once in a 
year through external agency as per the 
legal requirement.
  The project site offices are also installed 
with smoke detectors which are 
inspected by the Site HSeA.

What are your plans for this year?
  To achieve Zero Injury Target for the 
year 2018.
  Compliance to HSe plan as per the KPI.
  Conduct Site specific Audits and 
Inspections. 
  Involve line staff in carrying out audits, 
inspections and training sessions.
  ensure compliance to the 
recommendations arising from incident 
investigations, audit, inspections and 
tracking for the closeouts.
  Zero tolerance towards noncompliance 
of HSe and related activities

Are the measures taken to prevent risks 
to the workers at the workplace?
  A comprehensive training matrix is being 
developed and complied with depending 
upon the activities being carried out 
at the workplace and the trades the 
workers are comprised of.
  Detailed HeMP is being prepared and 
dissipated down the line to ensure 
that all the tasks / activities being 
carried out on the site are included 
with hazard identification and suitable 
control measures against it. The HeMP 
is a dynamic document which is being 
updated when any new activity is being 
identified, process change, inclusion 
of new / modified plant / equipment 

  « My plan for this year is to 
achieve Zero Injury Target».

  The responsibilities of HSE is 
to Stop unsafe work practices 
and encourage all to work 
only when it is safe

Safety in Facilities
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Electrical workshop
electricity is an important element in our daily lives, 
complementing many of the work needed by everyone. In this 
sense, a special electrical workshop was established in the 
Arabian Training & Safety Technical Institute to contribute to 
raising the level of knowledge and skill among the members 
of the electricity specialization. Many electrical and electronic 
devices have been provided to facilitate training and improve 
its quality.

Mechanical workshop
Mechanical engineering is one of the basic branches of 
engineering. This field takes the form of manufacturing, 
operating and dealing with machines used in various industrial 
and operational fields. Arabian Training & Safety Technical 
Institute is interested in providing many similar machines in 
the mechanical workshop, so that the trainees will acquire 
the correct hands-on training with various machines.

Training Workshops
Arabian Training & Safety Technical Institute seeks to train national 
cadres capable of working in jobs of a technical, technological and 
professional nature. This concern comes with the support of the 
National Training Fund to create an integrated Omani generation 
based on a young force armed with the light of knowledge and 
education, in order to advance the development process in 
accordance with clear principles. Training workshops are one of the 
important monuments that contribute to training, qualifying and 
upgrading the quality of human resources entering the labor market

Health and safety instructions in training workshops
Before the start of training in workshops, the students were given 
a number of items and precautionary rules that reduce accidents 
and potential hazards within workshops. The safety of the tools 
before and after use was one of the fundamental items along with 
the commitment to protective work clothes. Following the correct 
methods when using tools was one of the points stressed by 
supervisors, in addition to only starting the operation of electrical 
and mechanical devices after the approval of the trainers and under 
their supervision, and at the end of the work each tool must be put 
in its allocated place.

Arabian Training & Safety Institute.. 
Professionalism in qualifying 
national workforce

eng. Abdullah bin Saif AlAmri

Arabian Training & Safety llC 
is in agreement with other 
distinguished companies in the 
field of training and qualification 
of its human cadres to achieve 
professionalism in the field of 
applied education and training 
in how to deal with safety means 
and avoid the risks of working 
in institutions and companies.

training workshop
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When something is stuck in your baby’s 
throat what do you do? If he stops 
breathing and his face turns blue? If 
you do not have an answer to these 
questions or if they gave you concerns, 
you are certainly not alone.
According to official figures reported by 
the British newspaper «The Sun», 3 out 
of 4 parents lack first-aid skills to save 
their children in the event of an accident, 
describing the figures as «terrifying».
Suffocations or unconsciousness or 
convulsions are the leading causes of 
infant mortality, according to the British 
newspaper.
Babies are very curious and like to explore 
their surroundings by putting things 
that their hands reach in their mouths, 
especially when they are teething, said 
the head of the British Red Cross’s first 
aid department, Joe Mulligan. Mulligan 
pointed out that the most dangerous 
scenarios faced by infants and how to 
face them:

First: Choking as a result of something 
stuck in his throat
  If the baby is suffocating and struggling 
to breathe, you should start striking 5 
times lightly on his back.
  The child should be placed along your 
thigh with his head facing down.
  If this step is not feasible you need an 
alternative solution, turn his face to 
your side, and then start pressing your 
fingers down the chest.
  The third attempt is to contact the 
emergency if the thing remains stuck 
in his throat.

Second: Loss of consciousness
  Stretch the child on a flat surface, and 
make sure that he is breathing.
  If there is no obvious breathing, 
proceed with an artificial respiration 5 
times in one minute.
  Tell someone around you to call the 
emergency service.
  Press your fingers firmly on the baby’s 

chest, at a rate of two presses per 
second.
  Return to artificial respiration rate of 
up to 30 times.

Third: Convulsion
Convulsion can happen due to fever or 
high temperature, its signs are redness 
and sweating of the face.
  Cool the body: Remove clothes 
to reduce the temperature, if the 
temperature is high in the room, open a 
window or a door to get a flow of fresh 
air through the room.
  Help the child to relax: When the 
seizure or spasm has ended, help your 
child relax on his side with his head 
back tilted to make sure the airways 
are open.
  Protect your child from injury: Try to 
tie his head with a cloth to protect the 
body from injury.

To save children... «Necessary» emergency skills 
that parents should know

A graduate of the Massachusetts Institute of Technology in 
America has developed a robot whose function is to detect 
leakage in water pipes, according to Business Insider.
Yu Wu, a 28-year-old young Chinese man, aims through the 
robot to preserve more than two trillion gallons of water 
wasted every year through pipes’ leakages, the source said.
The robot moves with the water and, at the same time, 
examines all the ends of the pipe with its «hands», so that it 
detects the leakage holes. The robot took about five years to 
create a prototype capable of carrying out the experiment. Wu 
and his university colleague are now working on developing 
their innovation for the market.
Some reports estimate that there are 240,000 major water 
cuts in the United States each year, which means that more 
than two trillion gallons of potable water are wasted. Sources 
point out that about 20 percent of clean water worldwide is 
lost and wasted for various reasons.

A scientific team from several 
international research institutions, led 
by egyptian researcher Heba Samaha, 
succeeded in devising a new therapeutic 
strategy that improves the reach of 
immune cells to the depths of the brain, 
penetrating the blood–brain barrier, to 
attack brain tumors and destroy them in 
their strongholds.
According to a research paper published 
in the scientific journal «Nature» and the 
Scientific American site, researchers have 
been able to build a recipient that can 
be «attached» to immune cells, passing 
through the blood–brain barrier to be 
able to destroy brain tumors in a unique 
way.
«The new mechanism paves the way for 
immune cells and makes the elimination 
of targeted brain tumors easier», says 
Nabil Ahmed, a researcher at the Center 
for Cell Therapy and Gene Therapy of 
the Texas American Hospital and an 
associate professor of the study.
According to the study, the success of 

immunotherapy for brain cancer requires 
the arrival of T cells to the tissues of the 
tumor, but this was difficult to achieve. In 
the case of inflammatory brain diseases 
such as multiple sclerosis, the brain leaks 
some immune particles in the cells lining 
the cerebral vessels, allowing increased 
numbers of immune cells within the brain
The «T cells» are a group of lymphocytes 
in the blood, which play a key role in 
cellular immunity. The researchers 

examined immune cells present in the 
case of multiple sclerosis; their analysis 
shows that there are a number of 
particles that are not found in normal 
immune cells
By examining these particles, the 
researchers observed their extraordinary 
ability to change the shape of the immune 
cell. These cells compress, allowing them 
to pass through the blood–brain barrier 
and reach the depth of the brain.

«Smart Automated Plumber».... Invention of a 
robot that detects water leakage

Egyptian team devises new strategy to treat 
brain cancers

Safety technology
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مجلة شهرية

معهد العربية 

للتدريب والسالمة

احترافية في 

تأهيل الكوادر 
الوطنية

طب األعماق والفكرة العالجية المستخدمة لألمراض

إلنقاذ األطفال.. مهارات إسعافية ضرورية على األهل معرفتها
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 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 

تصميم

دار المبادرة للصحافة والنشر واإلعالن والتوزيع

الناشر: 

دار المبادرة للصحافة والنشر واإلعالن والتوزيع

غال، مبنى الشركة العربية للتدريب والسالمة

هاتف: 24237232 فاكس: 24237231 

ص.ب: 2746 روي ر.ب: 112 سلطنة ُعمان

health-safety@almubadara-om.com

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

)باصكم( تحصل 
على جائزة أفضل 

منتج مبتكر 
من شركة بي بي 

عمان

»السباك اآللي 
الذكي« اختراع 

روبوت يكشف 
تسرب المياه
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33
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32

إلنقاذ األطفال.. 
مهارات إسعافية 

"ضرورية" على األهل 
معرفتها
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طب األعماق والفكرة 
العالجية المستخدمة 

لألمراض

احترامك قوانين 
المرور سلوك حضاري 

يعكس قدر ثقافتك
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األفراد،  من  الضحايا  بكثرة  األرقام  وتطالعنا 
فالنتيجة هي خسارة محققة للعنصر البشري 
تتبع  أن  يمكن  التي  الخسائر  إلى  باإلضافة 
الحقوق  ضياع  من  الكارثة  بهذه  يتعلق  ما 
الكارثة،  تلك  عليها  ترتبت  التي  واألموال 
تتكبدها  التي  التكاليف  عن  النظر  بغض 
الجهات الرسمية من عمليات أو إعادة لتأهيل 
كل التلفيات التي غالبا ما تكون غالية الثمن؛ 
البشرية على وجه  وهي دون خسائر األرواح 

الخصوص. 

يرى الكثير من المختصين في مجاالت األمن 
الناتجة  الكوارث  الكثير من  تدارك  والسالمة 
عن سوء استخدام األجهزة وخاصة الكهربائية، 
أو المركبات، وبشكل عام كل ما يهم العنصر 
البشري في السكن أو الطرق أو مواقع العمل 
بالنظم  األخذ  يخص  فيما  النظر  يعاد  وأن 
والسالمة؛  األمن  مجال  في  تطورا  األكثر 
من  للوقاية  كمبادئ   – الجميع  بإلزام  وذلك 
الكوارث – بتركيب نظم رصد وتتبع األدخنة 
أو أمكنة الخلل في األجهزة، وطفايات الحرائق 
يجب  كما  والمصانع.  والمركبات  المنازل  في 
بتقديم  تقوم  تطوعية  فرق  هناك  تكون  أن 
الخدمات الضرورية والعاجلة من خالل إعطاء 
كيفية  في  تدريبية  دورات  المتطوعين  أولئك 

التدخل السريع في مثل هذه الحاالت. 

الناتجة  الكوارث  األخيرة  اآلونة  في  كثرت  لقد 

المدني  الدفاع  تلقى  وقد  الحرائق،  نشوب  عن 

خالل العام عددا كبيرا من البالغات المتعلقة 

في  كانت  سواء  الكوارث؛  من  النوعية  بهذه 

المنشآت،  من  وغيرها  المصانع  أو  المنازل 

تحقيقاته  ح��س��ب  ال��م��دن��ي  ال���دف���اع  وي��رج��ع 

تؤدي  التي  اأٍلس��ب��اب  من  كثير  إل��ى  ومعايناته 

إهمال  الى  الغالب  في  تنحصر  والتي  ذل��ك،  إلى 

من  بالقليل  تداركه  يمكن  ما  لبعض  متعمد 

الصيانة  بأعمال  القيام  أبسطها  المعالجات، 

أو  والقوابس  الكهربائية  للتوصيالت  الدورية 

أن  كما  بها،  المرتبطة  واألج��ه��زة  المحوالت 

العشوائيات  وخاصة  السكنى  ونوعية  أمكنة 

قد تكون من األسباب األكثر مالءمة لنشوب 

غير  المساكن  من  الكثير  تنشأ  حيث  الحرائق، 

المرخصة المستخدم فيها المواد غير الثابتة 

الزراعية،  والضواحي  األح��راش  من  القريبة  أو 

ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ال تسمح  ن��اه��ي��ك ع��ن م��واق��ع��ه��ا 

وسيارات  والسالمة  األم��ن  مركبات  بوصول 

طرقها  حيث  المتطلبة،  بالسرعة  اإلط��ف��اء 

السعة،  ناحية  من  مثلى  بصورة  مهيأة  غير 

مركبات  لسير  المهيأة  األرصفة  مساحات  أو 

التدخل  وف���رق  اإلن��ق��اذ،  وعمليات  ال��ط��وارئ 

السريع واإلسعافات األولية. 

أنظمة السالمة وقاية من الحرائق

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

الوجه اآلخر
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حلقة عمل حول مشروع ضبط ومراقبة سالمة 
المنتجات بالسوق الخليجية

للمواصفات  العامة  المديرية  نظمت 
والصناعة  التجارة  بوزارة  والمقاييس 
لدول  التقييس  هيئة  مع  بالتعاون 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
اإلطار  تطوير  مشروع  حول  عمل  حلقة 
تحت  المنتجات  سالمة  لمراقبة  العام 
رعاية سعادة سعود بن ناصر الخصيبي 
األمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس 
وتأتي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
لتنفيذ  االستعداد  إطار  في  الحلقة  هذه 
المرحلة األولى )مرحلة التطبيق التجريبي 
في  تم  حيث  األعضاء(  للدول  للمشروع 
اليوم األول من البرنامج عقد حلقة عمل 
العالقة  ذات  للجهات  المشروع  لتقديم 
في السلطنة، كما تم عقد اجتماعات مع 
في  المعنية  الحكومية  الجهات  من  عدد 
السلطنة لمناقشة »المشروع المتكامل 
التشريعية  المنظومة  تطبيق  لمتابعة 
السوق  في  المنتجات  سالمة  لضبط 

الخليجية المشتركة«.
وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي 
إطار  في  تأتي  الحلقة  هذه  بأن  كلمته  في 
تنفيذ مشروع تطوير اإلطار العام لمراقبة 
األعضاء،  الدول  أسواق  في  المنتجات 
إلنجاح  السلطنة  لدعم  استمرارا  وكذلك 
وتعزيز  المشترك  الخليجي  العمل 
المختلفة  التقييس  مجاالت  في  القدرات 

لما يحقق األهداف المرجوة.
بأن  الخصيبي  سعود  سعادة  وأضاف 
إلى  نشأتها  منذ  تسعى  التقييس  هيئة 
للجودة  التحتية  البنية  وتطوير  تعزيز 
كبة  موا أجل  من  األعضاء  الدول  لدى 
للدول  بالتقييس  الخاصة  األنشطة  كافة 
عملت  وقد  المجال،  هذا  في  المتسارعة 
تطوير  على  مبكر  وقت  منذ  الهيئة 
االستراتيجيات والخطط المناسبة لدعم 
التنسيق بين  اإلطار المؤسسي، وكذلك 
اآلليات  دعم  أجل  من  األعضاء  الدول 
الفنية  اللوائح  وتنفيذ  إلصدار  المناسبة 
القياسية وإجراءات تقويم  والمواصفات 
مع  يتماشى  بما  الخليجية  المطابقة 

المبادئ العالمية لتحرير التجارة.
وأوضح سعادة أمين عام هيئة التقييس 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول 
االقتصادية  االتفاقية  بأن  العربية 
والنظام األساسي للهيئة هما المحددان 
أهداف  عليهما  بنيت  اللذان  الرئيسيان 
الخليجية  التشريعية  المنظومة  وآليات 
مواءمة  يضمن  بما  المنتجات  لسالمة 
المنتجات  بسالمة  الخاصة  اإلجراءات 
سواء المستوردة أو المصنعة والمتداولة 
يسهم  وبما  األعضاء،  الدول  أسواق  في 
المستهلكين،  وصحة  سالمة  حماية  في 
وتسهيل التجارة البينية وتقليل العوائق 

النسياب السلع بين الدول األعضاء وبما 
الخليجي  الجمركي  االتحاد  يعزز مسيرة 
تم  وقد  المشتركة.  الخليجية  والسوق 
وضع اإلطار المؤسسي لدعم تطبيق هذه 
تم تشكيل  التشريعية، حيث  المنظومة 
واللجنة  للمواصفات  العامة  اللجنة 
الذي  المطابقة  من  للتحقق  الخليجية 
مكن من إصدار حوالي 23 ألف مواصفة 
إلى  باإلضافة  موحدة  خليجية  قياسية 
لوائح فنية أفقية تخص شارة المطابقة 
وسالمة  المقبولة  والجهات  الخليجية 
قطاعية  فنية  لوائح  وكذلك  المنتجات، 
تخص لعب األطفال واألجهزة والمعدات 

الكهربائية منخفضة الجهد.
كد سعادته بأنه مصدر فخر للهيئة أن  وأ
المرشحة  الدول  ضمن  السلطنة  تكون 
لهذا البرنامج، حيث كانت التجربة األولى 
فيما  السعودية،  العربية  المملكة  مع 
استفادت مملكة البحرين من المشروع 
االستشارتان  وأمكنت  الثانية،  دورته  في 
لدعم  دقيقة  خطة  وضع  من  الفنيتان 
قررت  وقد  للجودة،  التحتية  البنية 
تنفيذها  السعودية  العربية  المملكة 
تم  كبير  مشروع  خالل  من  مباشرة 
إدراجه ضمن رؤية المملكة 2030 ويمتد 
على مدى 3 سنوات بالتعاون مع الهيئة.

محليات

على هامش »مؤتمر ومعرض النفط الثقيل« 

معالي د. محمد الرمحي: السلطنة لم 
تخفض االستثمارات في مجال التنقيب عن 

النفط خالل أزمة انخفاض األسعار
حمد  بن  محمد  الدكتور  معالي  كد  أ
السلطنة  أن  والغاز  النفط  وزير  الرمحي 
لم تقم بتخفيض االستثمارات في مجال 
خالل  النفط  عن  والتنقيب  االستكشاف 
سعر  وإن  النفط،  أسعار  انخفاض  أزمة 
بيع البرميل خالل العام الجاري سيتراوح 

بين 70 إلى 80 دوالًرا أمريكًيا.
أعمال  هامش  على  معاليه  وأوضح 
التي  الثقيل(   النفط  ومعرض  )مؤتمر 
تحويل  أهمية  على  الضوء  سلط 
وتطوير  الثقيل  بالنفط  القيمة  سلسلة 
المتوسطة  والخطط  االستراتيجيات 
ونظمته  القطاع  لنمو  األجل  والطويلة 
واستمر  للفعاليات(  إم جي  )دي  شركة 
ثالثة أيام أن مشروع الغاز بين السلطنة 
هناك  وأن  مستمًرا«  يزال  »ال  وإيران 
بوادر لجعل االتفاق بين منظمة )أوبك( 
سيتم  ما  »وهذا  مستداًما  وخارجها 

الكشف عنه في األشهر المقبلة«.
من جانبه رأى الدكتور علي الغيثي مدير 
مديرية هندسة النفط بشركة تنمية نفط 

الطاقة  على  العالمي  الطلب  أن  ُعمان 
غير  الدول  عبر   %28 بنسبة  سيرتفع 
االقتصادي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
المقبلة  العقود  خالل  )آسيا(  والتنمية 
الرئيسي  المصدر  النفط الزال  أن  مؤكًدا 
للطاقة في الشرق األوسط بزيادة تقدر بـ 
بإنتاج  انخفاض  وجود  إلى  مشيًرا   ،%20
النفط الخفيف والمتوسط نتيجة الرتفاع 
الثقيل الذي يقدر بتريليون  النفط  إنتاج 

برميل تم إنتاج 10% منه فقط.
العنبوري  علي  بن  صالح  الدكتور  أما 
المدير العام إلدارة االستثمارات البترولية 
إنتاج  أن  فاعتبر  والغاز  النفط  بوزارة 
النفط الثقيل سيرتفع من 15% في الوقت 
2023م  العام  في   %23 إلى  ليصل  الحالي 
وأن هناك اتجاًها للتنقيب عن النفط في 
شركات  ثالث  حالًيا  توجد  حيث  البحر 
نفطية تنقب عن النفط في البحر في ثالثة 

مواقع مختلفة.
يتمثل  مؤتمرين  إلى  المؤتمر  وانقسم 
األول في «المؤتمر االستراتيجي« استمر 

الجلسات  من  العديد  وتضمن  يومين 
أهمها ما يتصل بـ )إعادة التشغيل بنموذج 
في  العالمي  و)التعاون  الطاقة(  تشغيل 
االستكشاف  بمستقبل  التعريف  إعادة 
وإنتاج النفط( إضافة إلى ورقة عمل حول 
القيمة  السلسلة  وأداء  التكرير  إمكانية 
للمنتجات  المتزايدة  المطالب  لتلبية 
ذات قيمة التكرير العالية. وتضمن اليوم 
بحثت  نقاشية  جلسات  للمؤتمر  الثاني 
مشاريع استكشاف وإنتاج النفط الثقيل 
ومدخرات الحقول وبرامج استثمار رأس 
المال وتأثير القرارات الدولية على قطاع 
النفط الثقيل والمناطق البارزة في أعمال 
فهو  الثاني  المؤتمر  أما  الثقيل.  النفط 
 80 كثر من  أ استعراض  تم خالله  تقني 
على  وقام  تقديمًيا.  وعرًضا  حالة  دراسة 
دولي  معرض  المؤتمر  أعمال  هامش 
شارك فيه عدد من كبرى شركات النفط 
المنتجات  أحدث  لعرض  العالم  حول 
والوسائل الستخراج النفط الثقيل وأهم 

المنتجات التي تقدمها هذه الشركات.
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المدني  الدفاع  بإدارة  اإلطفاء  فرق  تمكنت 
السيطرة  من  مسقط  بمحافظة  واإلسعاف 
)كرفان(  للعمال  سكن  في  شب  حريق  على 

بمنطقة المنى بوالية بوشر.
 وفور تلقي مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع 
فرق  توجيه  تم  البالغ،  واإلسعاف  المدني 
واإلسعاف  المدني  الدفاع  مركز  من  اإلطفاء 
عمليات  باشرت  والتي  الموقع  إلى  )بوشر( 
دون  والحيلولة  الحريق  وإخماد  المكافحة 
انتشاره إلى المرافق المجاورة، ولم يسفر عنه 

أية إصابات.
 وتهيب الهيئة بأصحاب المنشآت والمقاوالت 
باشتراطات  والتقيد  والحذر  الحيطة  بأخذ 
للحماية  العامة  اإلدارة  عن  الصادرة  السالمة 
المدنية بالهيئة، المتعلقة بإقامة مكاتب إدارية 

أو سكن عمال مؤقت أو منشآت مؤقتة.

والسالمة  الصحة  منتدى  للميثانول  صاللة  شركة  افتتحت 
الحرة  بالمنطقة  الشركة  مقر  في   2018 لسنة  والبيئة  واألمن 
بصاللة، وذلك في إطار جهود الشركة وسعيها الدائم إلى تسليط 
بما  الممارسات  ألفضل  والخبرات  التجارب  وتبادل  الضوء 

يتعلق بجوانب الصحة والسالمة والبيئة وإدارة األزمات
والمعنيين بمجال  الخبراء  العديد من  المنتدى  شارك في هذا 
في  المسؤولين  من  عدد  بحضور  والبيئة،  والسالمة  الصحة 
المجاورة  للشركات  والخدمي  والصناعي  الحكومي  القطاع 

والمتعاقدة بالمحافظة.
بن حسن  المهندس عوض  قدم  المنتدى  فعاليات  بداية  وفي 
كلمة  للميثانول  صاللة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الشنفري 
مجال  في  حققت  الشركة  بأن  وتطرق  بالمشاركين  ترحيبية 
كثر من 6 ماليين ساعة عمل دون  أ الصحة والسالمة والبيئة 
الوقوع في حوادث مضيعة للوقت والجهد وهذا يعكس أهمية 
الشركة  موظفي  جميع  لدى  والبيئة  والسالمة  الصحة  ودور 
والتزامهم بجميع اشتراطات وقوانين الصحة والسالمة المهنية 
والسالمة  الصحة  مفهوم  لتعزيز  العام  هذا  مبادرة  وإطالق 
والبيئة في المجتمع والقيام بعدة أنشطة للشركة تجاه المجتمع 

في هذا اإلطار.
كما اعتادت شركة صاللة للميثانول تسخير أحدث ما توصلت 
المؤهلة  الوطنية  الكوادر  على  وباالعتماد  التكنولوجيا  إليه 
إلى  لتصل  وتحسينها  اإلنتاجية  المستويات  أعلى  تحقيق  في 
المستويات العالمية في اإلنتاجية كما تهتم الشركة بجلب أحدث 
التقنيات الحديثة والبرامج التدريبية لتحسين الكوادر الوطنية.

الركائز  إحدى  من  بالشركة  االجتماعية  المسؤولية  وتعد 
قيم  عن  عبارة  وهي  المستدامة،  للتنمية  األساسية 
وتترجمها  والموظف  المؤسس  بها  يؤمن  ونظم  ومبادئ 
التكامل  الشركة وتجسدها في كل أعمالها بهدف تحقيق 
إّن  حيث  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  في 
الحفاظ على البيئة ودعم وتمويل المشروعات االجتماعية 
يعد جزءا من المسؤولية االجتماعية التي تعمل الشركة 
الجدير  العزيز،  الوطن  هذا  لبناء  بها  والرقي  النهوض  على 
كثر من 238 مقترحا بتكلفة  بالذكر أن الشركة قد مولت أ
 -2012 الفترة  خالل  دوالر  مليون   12 من  كثر  أ بلغت 

أغسطس 2018م.

السيطرة على حريق في بوشر دون إصابات

صاللة للميثانول تستعرض التجارب والخبرات 
في السالمة والبيئة وإدارة األزمات

محليات

الصحة  منظمة  اختيار  عن  اإلعالن  تم 
متعاون  كمركز  عمان  لسلطنة  العالمية 
يكون  أن  على  المرضى  وسالمة  للجودة 
للمركز ممثلون لجميع القطاعات الصحية 
في السلطنة ومقره وزارة الصحة ممثلة في 

المديرية العامة لمركز ضمان الجودة.
سالم  بن  أحمد  الدكتور  ذلك  أعلن 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير   – المنظري 
 – المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
افتتاح  في  ألقاها  التي  كلمته  خالل 
إلى  »الطريق  الوزاري  االجتماع  أعمال 
التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق 

المتوسط«.
لقد  الخصوص:  هذا  في  المنظري  وقال 
في  كبيرا  تقدما  عمان  سلطنة  أحرزت 
على  المرضى  وسالمة  الجودة  مجال 
التعاون  واستمر  الماضي  العقد  مدار 
خالل  من  العالمية  الصحة  منظمة  مع 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمقر 
الرئيسي، خاصة في إعداد وتنفيذ أدوات 
المأمونة  الجراحة  مثل  المرضى،  سالمة 

رعاية  النظيفة  والرعاية  الحياة،  تنقذ 
وتمكينهم  المرضى  وإشراك  مأمونة، 
اإلبالغ  ونظم  المرضى  سالمة  أجل  من 
والتعلم من أجل رعاية مأمونة، إلى جانب 
التعاون في مجال البحوث الميدانية حول 

سالمة المرضى والجودة.

السلطنة  بذلت  اإلقليمي  الصعيد  وعلى 
مهمة  إنجازات  وتحققت  كبيرة  جهودا 
المستشفيات  مبادرة  خالل  من 
تغطي  التي  المرضى  لسالمة  المراعية 
الحكومي  القطاعين  في  مستشفى   26

والخاص في عمان.

الدفاع المدني واإلسعاف تسيطر على حريق شب 
بمركز اللولو بالغبرة

اختيار سلطنة عمان كمركز متعاون مع منظمة 
الصحة العالمية للجودة وسالمة المرضى

استنشاقهم  نتيجة  أشخاص   ٥ إصابة 
للدخان

المدني  للدفاع  العامة  الهيئة  تمكنت 
الحريق  على  السيطرة  من  واإلسعاف 
ماركت  هايبر  اللولو  بمركز  شب  الذي 
بعد  بوشر  لوالية  التابعة  الغبرة  بمنطقة 
عن  بالغاً  الهيئة  عمليات  مركز  تلقي 
وعلى  المذكور.  بالمركز  الحريق  نشوب 
واإلسعاف  اإلطفاء  إرسال فرق  تم  الفور 
كز إدارة الدفاع المدني واإلسعاف  من مرا
تبّين  الوصول  وعند  مسقط،  بمحافظة 
المطبخ  مدخنة  في  شب  الحريق  أن 
تعاملت  حيث  التجاري  بالمركز  الملحق 
معه فرق اإلطفاء وتمكنت من السيطرة 
تم  كما  انتشاره،  دون  للحيلولة  عليه 
الموظفين  من  التجاري  المركز  إخالء 
في  اآلمن  التجمع  موقع  إلى  والمرتادين 
مثل هذه الحاالت. نتج عن الحادث إصابة 

نتيجة  بسيطة  بإصابات  أشخاص   )5(
العناية  تقديم  وتم  الدخان  استنشاق 
إسعاف  قبل  من  لهم  الطارئة  الطبية 
الهيئة بالموقع، إضافة إلى بعض األضرار 
العامة  الهيئة  وتهيب  بالمطبخ.  المادية 

بأصحاب  واإلسعاف  المدني  للدفاع 
المنشآت التجارية بضرورة الحرص على 
تطبيق اشتراطات السالمة وأخذ الحيطة 
واألجهزة  الغاز  مع  التعامل  عند  والحذر 

الكهربائية.
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 التجارة االلكترونية

الحديثة  الوسائل  من  واحدة  اإللكترونية  التجارة  تعتبر 
اليومية بقوة حتى أصبحت تستخدم  والتي دخلت حياتنا 
بثورة  ارتباطت  والتي  الحياتية  األنشطة  من  العديد  في 
المنتجات  تنامي  ومع  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا 
الغش  ظاهرة  انتشرت  والمحلية  العالمية  والصناعات 
التجاري بشكل متزايد وأصبحت تنهك المجتمع في عصرنا 
والسالمة  الصحة  مجلة  تعكف  ذلك  ضوء  وعلى  الحاضر. 
بدورها التثقيفي في توعية المجتمع العماني بأضرار الغش 
التجاري، وأساليب التدليس والتزوير فيه، والتركيز المستمر 
والمجاالت  التجاري  الغش  ممارسة  أوكار  محاربة  على 
واألماكن التي تتيح للغشاشين ممارسة أفعالهم في الغش 
أردنا أن نجفف منابع الغش ونحاربه وإال فسوف  إذا  هذا 
كبر  أ كوارثه  تكون  حتى  المجتمع  جسد  وينخر  يستشري 

مما نشاهده اليوم، فهل من مدكر؟!

يشارك أحمد البرواني رأيه في هذا الموضوع قائال: "في ظل 
خطورة،  كثر  أ يعتبر  والذي  االلكترونية  التجارة  أرقام  تزايد 
أصبحت ظاهرة الغش التجاري والتقليد في عالم اليوم تثير 
الكثير من الجدل والنقاش حول مدى ما تسببه من خسائر، 
المجتمع،  وعلى  المستهلك  على  أضرار  من  تسببه  وما 
فربما يحصل المستهلك على منتج كان يعتقد أنه منتج 
مواصفات  ذات  شهيرة  تجارية  عالمة  أو  لماركة  ينتمي 
عالمية معروفة، ثم يفاجىء بأن منتجه مجهول المصدر وال 
ينتمي لتلك العالمة وال يقدم خدمة تضاهي خدمة العالمة 

أو الماركة األصلية".

 توعية المستهلك

وبالتالي  الجودة  بفوارق  تؤمن  ال  اجتماعية  فئات  هناك 
توعية  من  البد  وعليه  الوضع،  هذا  الغشاشون  يستثمر 
المستهلك وأن نكرس لدى افراد المجتمع ثقافة االهتمام 
للمواصفات  مطابقتها  من  والتأكد  التسويق  عند  بالجودة 
التراخي في مواجهة هذه الكوارث  القياسية، لكي اليستمر 

التي تهدد صحة وسالمة المجتمع وتضر باقتصاد البالد.

الغش  مظاهر  وتنامي  تطور  ساهم  الحوسنية:  أصيلة 
عن  تبحث  فقيرة  اجتماعية  طبقات  وجود  في  التجاري 
األسعار األقل، غير مبالية بما يترتب على ذلك من أضرار 
صحية أو مخاطر من الممكن أن تكون قاتلة نتيجة استخدام 
على  التركيز  المهم  من  لذلك  المغشوشة.  البضائع  تلك 
مظاهر  مواجهة  في  للتعاون  ودعوتهم  المجتمع  تثقيف 
الغش التجاري عبر تحريك الحس الوطني من خالل منابر 
الجوامع والمحاضرات الثقافية، كما أرى أنه البد من إنشاء 
للتعريف  الحكومية  والدوائر  الجامعات  في  تثقيفية  ورش 
التي أصبحت تؤذي صحتنا مثل  المقلدة  البضائع  بأضرار 
األغذية واألدوية الطبية وتهدر أموالنا وتضر اقتصادنا. كما 
بشكواه  االهتمام  من  نوع  إظهار  إلى  يحتاج  المواطن  أن 

على  الرقابة  في  فاعلة  آداة  ليصبح  المعنية  الجهات  لدى 
المنتجات المطروحة في األسواق عن طريق سرعة تجاوبهم 
ما شعر  فإنه متى  الفاسد،  الخطأ ومخالفة  وإصالح  معه، 

المواطن بالتجاوب لن يتقاعس عن التبليغ.

كذلك استغالل وسائل اإلعالم المرئية والمطبوعة وسأخص 
وعي  بنشر  معنية  كونها  والسالمة  الصحة  مجلة  بالذكر، 
وثقافة صحية حول سالمة العنصر البشري مما قد يفسد 
لخلق  والتكاتف  بالتعاون  الجميع  أدعو  لذلك  حياته.  أمن 
بيئة آمنة تحفظ سالمة أبنائنا العمانيين وبالدنا الغالية وأن 
تكون مثل هذه المجلة مصدرا لتوثيق كل قضية مجتمعية 

من شأنها أن تؤثر في حياة الفرد. 

لديه  ليس  المستهلك  األحيان  بعض  في  الكندي:  ابتهال 
القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه، وال يستطيع 
السوق  من  يشتريها  التي  المواد  صالحية  مدى  إدراك 
على أنها أصلية أو مغشوشة إال إذا تعرض إلى مضاعفات 
المنتجات  تنتج عن استخدام تلك  أو أضرار أخرى  صحية 
جودة  في  بالتالعب  يقومون  التجار  وبعض  المغشوشة، 
والمجتمع،  الفرد  حياة  على  خطرا  يشكل  مما  المنتجات 
والجهود الحكومية مهما بلغت درجة كفاءتها لن تنجح في 
القضاء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد إن لم يصاحبها 
تأهيال  األكثر  باعتباره هو  المستهلك  ارتفاع في درجة وعي 

لمعرفة مصلحته الحقيقية.

من  والخدمات  السلع  في  الغش  ظاهرة  البلوشي:  دليلة 
المجتمع  لحماية  لها  التصدي  يجب  التي  الهامة  األمور 
واالجتماعية  والصحية  االقتصادية  اآلثار  من  فهي  بأسره، 
فيها  بما  األخرى  المجتمع  المستهلكين وكل شرائح  على 
التاجر والدولة. حيث أدى ارتفاع األسعار في كثير من السلع 
وإقبال  الغش،  زيادة  إلى  وغيرها  واألدوية  األغذية  مثل 
من  التاجر  يتمكن  حتى  المقلدة  السلع  على  المستهلك 

الربح حتى ولو كان بطرق غير مشروعة.

التجاري انتشر بوسائل متعددة  خديجة الدوحاني: الغش 
تتم  التجاري  الغش  أساليب  وأغلب  متنوعة،  وأساليب 
من  تتخذ  التي  الوافدة  العمالة  بعض  من  ممارستها 
المواطنين، مستفيدين  لنهب جيوب  ثمينة  التستر فرصة 
كثر  أ أصبحنا من  أننا  الرقابة خاصة  أعين  بعدهم عن  من 
المجرمين  هؤالء  قبل  من  استهدافا  العالم  في  الميادين 

  على المس��تهلك أواًل تثقيف نفسه 
ح��ول القواني��ن الت��ي تحف��ظ حقوقه 

ومعرفة ما له وما عليه

  الغش التجاري كلما انكشف له وجه 
اتخذ وجوها جديدة يسلكها

يلجأ التجار إلى الغش التجاري من أجل تحقيق ربٍح زائد على حساب المشتري، وَيعتمد 
ويتعمد بعض التجار على الغش في تجارتهم، مثل: القيام برفع أسعار السلع أكثر 
التي يقومون  الربح المناسبة، أو بإضافة مواد إلى مكونات بعض السلع  من نسبة 
ببيعها، ومن الواجب على جميع التّجار احترام الضوابط الدينية، والقواعد األخالقية 
الذين  األشخاص  على  ثم  ومن  أواًل،  عليه  ضرٍر  من  يسببه  لما  الغش  ُتحرم  التي 

يتعرضون إليه.

قضية

  التالعب في جودة المنتجات يشكل خطرا على حياة الفرد والمجتمع

  تحريك الحس الوطني لمواجهة مظاهر الغش التجاري

الغش التجاري..
وآثاره على المجتمع
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حول المنتج ومعرفة المعلومات األساسية عنه قبل شرائه، 
البيانات المدرجة على عبوة المنتج ومقارنتها  والتأكد من 
بالمعلومات التي تم الحصول عليها، ومن المهم أن يكون 
الشراء من أماكن البيع الموثوق بها، والمسجلة، مع تجنب 
ترخيص،  بدون  المخلطة  أو  المصنعة  المنتجات  شراء 
باإلضافة إلى التأكد من طريقة تغليف المنتج، بحيث تكون 
محكمة، وفي حال تعرضه للغش بأي شكل من األشكال، 
لحماية  العامة  للهيئة  الساخن  الخط  بأرقام  االتصال  عليه 

المستهلك وعدم التردد.
أما عن الوسائل الحديثة التي يتبعها التاجر في الغش التجاري 
الخداع  أساليب  أهم  من  تعتبر  الترويجية  اإلعالنات  يقول: 
مثل  التجاري،  للغش  فريسة  للوقوع  بالمستهلك  تزج  التي 
منتج  بشراء  المستهلك  إلقناع  مضللة  إعالنية  رسالة  إرسال 
اإلعالن،  في  المكتوبة  اإلغراء  أساليب  بالتركيز على مختلف  ما 
وإثارة التصرفات االنفعالية غير الرشيدة التي تؤثر على أذواق 
في  المحتواه  البيانات  كافة  عن  اإلعالن  وعدم  المستهلكين، 
المنتج أو كأن تتصل مؤسسة معينة بمستهلك ما مدعية أنه 
كانت  الغاية  أن  بعد  فيما  ويتضح  جائزة،  على  يحصل  سوف 

فقط إقناعه بتقديم طلب لشراء المنتج.
أيضا من الوسائل التي يتبعها التاجر على المستهلك هي 
التالعب في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية 
أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة 

في تركيبها. والتالعب في نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها 
أو مصدرها وإنسابها إلى غير الواقع الذي تنتمي إليه.

أو  أو مقاسها  أو مقدارها  البضاعة  التالعب في عدد  كذلك 
أوزانها أو طاقتها أو عيارها باستعمال موازين أو مقاييس أو 
مكاييل أو دمغات أو آالت فحص أخرى مزيفة أو مختلفة 
أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل 
غير  فحصها  أو  كيلها  أو  قياسها  أو  البضاعة  وزن  عملية 
صحيحة. وهناك الكثير من الوسائل والِحيل التي ينتهجها 

التجار لخداع المستهلك.

من  نفسه  لحماية  للمستهلك  النصائح  أهم  وجه  وختاما 
حول  نفسه  تثقيف  أوالً  المستهلك  على  الغش:  ظاهرة 
التي تحفظ حقوقه ومعرفة ما له وما عليه، كما  القوانين 
التي  السلع  حول  نفسه  تثقيف  المستهلك  على  ينبغي 

يرغب في اقتنائها.

وعلى المستهلك التحقق من البضاعة فور استالمها للتأكد 
من إذا كانت هي نفس البضاعة المتفق عليها أم ال. كما أن 
للتأكد  الملصق  على  المكتوبة  البيانات  من  التحقق  عليه 
من  وللتأكد  والموزع،  والوكيل  المصنع  وعنوان  اسم  من 
للمنتج.  المكونة  المواد  كميات  حيث  من  البيانات  دقة 
الساخن  الخط  بأرقام  االحتفاظ  المستهلك  على  وأخيرا 
كتشافه للغش  للهيئة العامة لحماية المستهلك، وفي حال ا

بأي شكل من االشكال، عليه االتصال وعدم التردد. 

الذين يقفون خلف تصدير واستيراد تلك المنتجات والسلع 
المغشوشة إلى األسواق.

بدور الراشدي: يقوم ضعفاء النفوس بالغش التجاري من 
واالستفادة  السريع  للكسب  الشريف  غير  التنافس  أجل 
التجاري  والغش  ومقلدة  أصلية  غير  منتجات  خالل  من 
واستهتارا  المجتمع  بحق  كبرى  جريمة  نظري  في  يعتبر 
والتزاحم  نحاربه  وال  مجتمعنا  في  ونراه  واألنفس،  باألرواح 
الغرابة. مما  أمر في غاية  الرخيصة والمقلدة  البضاعة  على 
التوعية  آخر. والبد من  وال  أول  لها  ليس  كوارث  تنتج عنه 
المستمرة بأضرار الغش التجاري وتفعيل نظام مكافحته، 
مع زيادة عدد مفتشي الضبط والمتابعة الميدانية والتركيز 

المستمر على محاربة الممارسين الغش التجاري. 

ميعاد العبيداني: التاجر له دور مهم في مجال انتشار الغش 
التجاري والتقليد، سواء كان ذلك بسبب قلة وعيه أو عدم 
معرفته بالقوانين المنظمة لالستيراد من خارج البالد وما 
الشركات  التعامل مع  أو  يترتب على ذلك من مخالفات، 
والتجار والمصدرين من دون عقود مكتوبة، فمثال في المواد 
وخلط  الصالحية  المنتهية  الغذائية  السلع  نجد  الغذائية، 
بعض السلع الغذائية بالماء او بمواد أخرى، أما في األدوات 
الكهربائية والمنزلية نالحظ عدم وضع اإلرشادات الصحية 
للتشغيل أو استعمال قطع غير أصلية في التصنيع، فالغش 
التجاري كلما انكشف له وجه اتخذ وجوها جديدة يسلكها.

والتقليد  للغش  عديدة  أنواع  هناك  النعماني:  شيخة 
عرض  أو  المباشر  الخداع  طريق  عن  يتم  حيث  التجاري، 
الدولية،  والمقاييس  للمواصفات  مطابقة  غير  سلع 
استهالكية وغذائية وخدمات صحية  الغش مواد  ويشمل 
الممارسة  يكون من خالل  أن  األنواع، ويمكن  وغيرها من 
التسويقية باستخدام أساليب الدعاية واإلعالن التي توهم 
المستهلك بأن الكمية محدودة، ويمكن للبائع أن يصل إلى 
التمييز  على  قادر  غير  بجعله  المستهلك  مع  تحد  مرحلة 
تكثيف  من  البد  هنا  فمن  والمقلدة.  األصلية  السلعة  بين 
في  المعنية  الجهات  وتبليغ  للمواطنين  التوعوية  الحمالت 

كتشاف تالعب تجاري في منتج معين. حال ا

المدير  اليحمدي،  نصير  بن  الفضل  الفاضل  التقينا 
بالهيئة  التجاري  الغش  دائرة  مدير  بأعمال  المكلف 
الغش  أساليب  لنا  ليوضح  المستهلك  لحماية  العامة 
التجاري. ودور المستهلك وكيف يتعامل في حال تعرضه 

للغش فيقول: 

الغش  من  نفسه  حماية  في  هاماً  دوراً  المستهلك  يلعب 
السلع  حول  نفسه  تثقيف  خالل  من  وذلك  التجاري، 
التي يرغب في اقتنائها ومعرفة الفرق بين السلع األصلية 
والمقلدة، كما أنه على المستهلك التحقق من البضاعة فور 
استالمها للتأكد مما إذا كانت هي نفس البضاعة المتفق 
عليها أم ال, كما ينبغي عليه الحرص على البحث والتثقيف 

قضية
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ما هو العالج باألوكسجين تحت الضغط؟
وعالية  مرتفعة  مستويات  يستخدم  طبي  عالجي  أسلوب  هو 
كبر مما هو عليه في الضغط الجوي،  من غاز األوكسجين بشكل أ
وهو أن يتنفس المريض األوكسجين النقي %100 داخل غرفة 
بار،  جوي  ضغط   )1( عن  فيها  المطلق  الضغط  يزيد  ضغط 
أن  علما  المدربين،  الطبي  الطاقم  أفراد  أحد  بمراقبتها  ويقوم 
معدل ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر هو )1( جوي بار 

نسبة األوكسجين به 21%.
فاألوكسجين المضغوط بعد هذا التعريف يستخدم لعالج كثير 
كعالج  يستخدم  أنه  كما  وأساسي  أولي  كعالج  األمراض  من 
مساعد في كثير من األمراض. وبذلك يمكن القول إن األوكسجين 
المضعوط هنا عبارة عن دواء والدواء له تأثير حاد ومزمن على 
واألكثر  والسريع  الحاد  تأثيره  أما  والسليمة،  المصابة  األعضاء 
فعالية من أي نوع آخر من العالج فهو في حالة إعادة التروية إثر 
االنسدادات الشريانية والجلطات. وقبل البدء في عمل الجلسات 
العالجية البد من عمل بعض الفحوصات للمريض منها عمل 

وكشف  األمراض،  من  خلوها  من  للتأكد  الصدر  على  أشعة 
األذن  للتأكد من سالمة قناة إستاكيوس وطبلة  لألنف واألذن 
لمرضى  عين  قاع  كشف  هناك  كذلك  مفتوحة  ليست  وإنها 

الشبكية
ما األمراض التي تعالج باألوكسجين تحت الضغط؟ 

لها  أساسي  كعالج  األمراض  من  العديد  في  العالج  هذا  نجح 
والتي تعالج بالضغط الزائد وهي:

كسيد الكربون.  حاالت التسمم بغاز أول أ
 نوبات األنيميا المنجلية.

 األمراض الناتجة عن الغوص.
 الجلطات الهوائية لألوعية الدموية.

 الغرغرينا الغازية.
 القصور الحاد أو المزمن لألوعية الدماغية.

 اإلصابات الساحقة وعند خياطة األطراف الممزقة.
 االنتفاخ الرئوي.

 القصور الحاد للشرايين المحيطية.

عالم الطب

لقد أصبح واضحا أن لألوكسجين دورا مهما في الوضع الصحي لإلنسان، فعدا عن كونه مهما 
تدخل  التي  والسموم  الشوائب  من  تخليصنا  في  أيضا  مهم  فهو  التنفس،  أجل  من  حياتنا  في 
الكربون  لثاني أكسيد  العالية  النسبة  المعدلة جينيا، وبسبب  في أجسامنا عن طريق األغذية 

الناجم عن كثرة المركبات والمصانع وغيرها.
الفسيولوجية  التأثيرات  بدراسة  ويهتم  الحديثة،  الطب  ف��روع  من  فرع  هو  األعماق  طب 
والمرضية لألعماق )الضغوط المرتفعة( في صحة وسالمة اإلنسان، وكذلك معالجة األمراض 
العالجية  والفكرة  األعماق  طب  على  وللتعرف  البحر،  أعماق  إلى  اإلنسان  نزول  عن  الناجمة 
المستخدمة لألمراض، أجرينا حوارا مع الفاضل/ عيسى سعيد السريحي، الذي كان يعمل بودام 
الساحل كممرض آول لطب األعماق في البحرية السلطانية العمانية، مركز طبي قاعدة سعيد 

بن سلطان البحرية.

المدرب عيسى السريحي
في حوار للصحة والسالمة:

األوكسجين المضغوط
تأثيره حاد وسريع في عالج 

كثير من األمراض



1415
العدد الرابع عشر، سبتمبر 2018العدد الرابع عشر، سبتمبر 2018

Health & Safety

 التهاب العظام المقاوم المزمن.
 التسمم وااللتهاب الالهوائي.

هل هناك تعليمات محددة للمريض قبل العالج باألوكسجين 
تحت الضغط؟

قبل  األمراض  بعض  من  يعاني  ال  المريض  يكون  أن  يجب 
رئوية،  التهابات  أو  الرشح  أو  كالزكام  العالج،  غرفة  إلى  دخوله 
وال يسمح بدخول غرفة الضغط بمالبس تحتوي على النايلون 
أو البوليستر، كما أنه ال يسمح بإدخال الساعات والمجوهرات 

والعدسات الالصقة الصلبة والجرائد.
وما الحكمة في أن يستنشق المريض أوكسجينا بنسبة 100% 

وتحت ضغط يعادل عشرة أضعاف الضغط الطبيعي؟
اإلنسان نشاطه وحيويته وذلك  أن يستعيد  العالج  بقدرة هذا 
عندما يصل األوكسجين إلى مناطق لم يصلها من قبل، فتتجدد 
الدورة الدموية، كما أنه عالج ضروري للغطاسين الستعادة ما 

يفقده الغطاس من أوكسجين بعد عملية الغطس.
من  كبيرة  كمية  إذابة  تتم  الغازات  تبادل  عملية  وأثناء 
الحالة  هذه  في  المذابة  الكمية  وتعادل  البالزما  في  األوكسجين 
انتقال  ويتم  الجسم،  لخاليا  المطلوبة  الكمية  أضعاف  ستة 
انتقلت  كلما  منه،  فيفقد جزءاً  الضغط،  األوكسجين تحت هذا 
إلى  يصل  حتى  فاألصغر  لألصغر  الكبيرة  الدموية  األوعية  من 
الشعيرات الدموية الدقيقة، لذا فإن الضغط العالي يعمل على 
توسيع الدورة الدموية الدقيقة وتخليق مسارات وأوعية دقيقة 
وإذابة  تغلغل  باألنسجة، كما يساعد على طول وسرعة  أخرى 
األوكسجين في األنسجة، كما أن األوكسجين تحت الضغط يعتبر 
تكوين  عملية  وينشط  الجسم،  مناعة  ويزيد  للبكتيريا،  قاتال 
وبناء االوعية الدموية الدقيقة، ويخفف عملية تخثر الدم، وتزيد 

فعالية بعض االدوية المضادة للجراثيم.
هل الفكرة العالجية لجميع األمراض التي تعالج باألوكسجين 

تحت الضغط متشابهة؟
عالج  ففي  وآخر،  مرض  بين  العالج  طرق  تختلف  بالطبع 

قابلية  له  الهيموجلوبين  فإن  الكربون  كسيد  أ بأول  التسمم 
باألوكسجين تحت  فالعالج  لذا  الكربون،  كسيد  أ بأول  لالتحاد 
ثواٍن  في  والقلب  المخ  إلى  يصل  األوكسجين  يجعل  الضغط 
أول  يطرد  العالي  األوكسجين  ضغط  وتدريجيا  العالج،  أثناء 
كسيد الكربون ويتحد مع الهيموجلوبين، وذلك في خالل 5 -  أ
6 جلسات. ومثال آخر هناك تسوس العظام والقروح المزمنة، 
مواد  تفرز  اإلنسان  لجسم  الطبيعية  المناعة  أن  نعلم  حيث 
ليفية تحيط بأي التهابات أو قروح بالجسم، وذلك للتقليل من 
انتشار هذه القروح أو اتساعها، ووجد أنه عند بعض المرضى 
الذين يعانون من ضعف األوعية الدموية الدقيقة التي تضغط 
إلى  األوكسجين  وصول  وتمنع  عليها  الليفية  المواد  هذه 
فإن  وشرحنا  سبق  وكما  مزمنة،  تصبح  وبذلك  القرحة  داخل 
الشعيرات  تفتيح هذه  يعمل على  الضغط  تحت  األوكسجين 
الدموية الدقيقة حتى تصل للداخل وتبدأ عملية بناء األنسجة 
فيتم  للداخل  الحيوية  المضادات  وتوصيل  البكتيريا  وقتل 

الشفاء بعد عدة جلسات.
والعالج  الضغط  تحت  باألوكسجين  العالج  بين  الفرق  ما 

باألوزون الذي انتشر مؤخرا؟ 
تحت  باألوكسجين  فالعالج  كليهما،  بين  كبير  اختالف  هناك 
الضغط يتم عن طريق إذابة األوكسجين بكميات كبيرة ببالزما 
الجسم.  إلى جميع خاليا  للتأكد من وصوله  الدم ورفع ضغطه 
ولكن في األوزون يتم مرور األوكسجين على جهاز فصل كهربائي 
وتتم  نشط  غاز  وهو  الذرات،  ثالثي  أوكسجين  على  ليحصل 
هذا  خلط  يتم  ثم  معينة،  بنسبة  األوكسجين  غاز  إلى  إضافته 
المركب بكمية من دم المريض وإعادة حقنه به أو عن طريق 

السونار أو عن طريق الشرج.
وما  البكتيريا  لخاليا  وقاتال  لألكسدة  مضادا  األوزون  ويعتبر 
األبحاث  كز  مرا في  إال  يستعمل  أال  واألفضل  البحث  تحت  زال 
النوع  هذا  المطلوب الستعمال  التخصص  ويحدد  والجامعات 

من العالج.

عالم الطب



كيفية الوقاية من حوادث الطرقات:

وتزويدها  الطرق  تهيئة  الستراتيجيات  الدول    استحداث 
المناسبة  السرعة  وتحديد  المرور  حركة  لتهدئة  بخصائص 

وبرامج توعوية فيما يخص استخدام وسائل األمان.
خاصة  االجتماعي  والدعم  النفسية  الصحية  الخدمات    توفير 
من  للخروج  نفسيا  المضطربين  أو  المدمنين  للمراهقين 

حاالت اإلدمان وبالتالي رفع مستوى الوعي بحوادث المرور.
المساعدة  وسائل  ابتكار  خالل  من  التكنولوجيا    استخدام 
الذكية في السيارات الجديدة والمركبات لفرض حدود السرعة 

وكبحها حالة الطوارئ.
  »التحكم في السرعة«مبادرة أطلقتها األمم المتحدة في المؤتمر 
شعار  تحت   2017 في  الطرق  على  للسالمة  الرابع  العالمي 
تسليط  ›هدفها  السرعة  و#هدئ  األرواح  إنقاذ  على  ›إحرص 
الضوء على مخاطر السرعة والتدابير الواجب العمل بها للحد 

من حوادث المرور.

إحصائيات عالمية:

كشف تقرير جديد أصدرته جامعة ميتشيغان عن قائمة الدول 
كبر سجالت حوادث الطرق المميتة، على المتوسط 18  صاحبة أ
العالم يموتون نتيجة حوادث  من كل 100,000 شخص حول 
السيارات كل عام، لكن هذا المعدل يختلف بشكل واسع من 
العالمية  الصحة  منظمة  عنه  أفصحت  ما  وحسب  آلخر.  بلد 

مؤخرا، على أن هذه الحوادث تتسبب في:
1- مليون حالة وفاة سنويا.

  تشارك المنظمة في العمل مع مبادرة بلومبرغ من أجل 
السالمة على الطرق في العالم 2015-2019، التي تسعى 
حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات  الوفيات  من  الحد  إلى 
وتلك  الدخل  المنخفضة  والمدن  البلدان  في  المرور 
المتوسطة الدخل عن طريق تعزيز التشريعات المتعلقة 
وتنفيذ  الوطني،  المستوى  على  الطرق  على  بالسالمة 
تدخالت ُمجّربة بشأن السالمة على الطرق على مستوى 

المدن.
لخطر  للتصدي  العربية  الدول  تتحّملها  كبيرة    مسؤولية 
حوادث الطرقات من خالل المبادرات الوطنية التي ترمي إلى 
تحقيق السالمة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية 
مستديمة، وأيضا يتحملها المواطن العربي نفسه بالقدر ذاته، 
السرعة  بخفض  الحوادث  من  التوقي  بضرورة  الوعي  عبر 

واحترام قوانين المرور.

2- النسبة األكبر لفئة الشباب من عمر 15 إلى 29. 
3- الحوادث األكبر تحدث في البلدان النامية، متوسطة الدخل. 

4- من 20 إلى 50 مليون شخص ممن يصابون نتيجة حوادث 
المرور غير المميتة والتي تؤدي إصابتهم غالبا إلى العجز. 

كثر من 1.26 مليون شخص.  5- وفيات حوادث السير أ
الحوادث  عدد  في  المستمر  التناقص  اإلحصائيات  وتظهر 
والوفيات الناجمة عنها في الدول المتقدمة على العكس تماما 

في الدول النامية فإن األمر يسير إلى األسوأ. 
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أسباب الحوادث:

إن حوادث السير الناتجة عن المخالفات المرورية لها أسباب عدة ومنها:
 السرعة الزائدة.

 اإلهمال وعدم االنتباه.
 عدم التأكد من خلو الطريق.

 عبور اإلشارة الضوئية.
 عدم ترك مسافة كافية.

 القيادة بطيش وتهور.
 إنفجار اإلطار.

 التجاوز بصورة خاطئة.
 عدم تقدير مستعملي الطريق.

 اإلرهاق والنوم والحالة النفسية أثناء القيادة.
 استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

 القيادة تحت تأثير مخدر أو خمر.
 الزيادة في عدد المركبات.

 القيادة بدون رخصة.

الثقافة المرورية

الزيادة في استخدام  التوسع وهذه  المرتبطة بهذا  اآلثار السلبية-االقتصادية واالجتماعية على السواء  أن ثمة عددا من 
شبكات الطرق، ففي كثير من األحيان واكب المكينة السريعة زيادات في الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
في الوقت الذي واجهت فيه العديد من المناطق الحضرية تحديات إضافية متمثلة في ارتفاع مستويات تلوث الهواء وما 
يرتبط بذلك من زيادات في األمراض التنفسية وزيادة االختناقات المرورية، األمر الذي يرتبط بدوره بانخفاض مستويات 

النشاط البدني وما يترتب على ذلك من عواقب صحية.

وللسرعة تأثير إيجابي على التنقل، بالنظر إلى تقليلها ألزمة النقل، أن لها دورا حاسما )سلبيا( فيما يتعلق بحوادث الطرق 
حيث تؤثر على السواء في احتمال وقوع الحوادث وفي خطورة عواقبها. وللسرعة تأثير سلبي أيضا على مستويات التلوث 
والضجيج البيئيين وعلى قابلية العيش في المناطق الحضرية. وعلى مدى العقد الماضي إلى جانب االهتمام العالمي 
المتزايد بالحد من السرعة كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور. كانت هناك حركة 
متنامية – مستهلة في كثير من األحيان على المستوى المحلي – معنية باستراتيجيات التصدي لآلثار السلبية للسرعة في 
كثر التزاما ومالءمة للعيش واآلثار البيئية اإليجابية. المجتمعات المحلية، والفوائد الممكنة لذلك من خالل إتاحة شوارع أ

النقل البري على نحو هائل في  لقد أسهمت شبكات 
اإلقتصادي  نموها  وفي  العالم  بلدان  أغلب  تحديث 
على  الحصول  على  الناس  قدرة  تحسين  وبفضل 
وزيادة  الصحية  والخدمات  العمل  وفرص  التعليم 
والخدمات  السلع  توفير  على  التجاري  القطاع  قدرة 
البري  النقل  أدت شبكات  أقصر،  زمنية  فترات  خالل 
إلى  ونزعت  اإليجابية  االجتماعية  الفوائد  من  عدد  إلى 

زيادة اإلنتاج االقتصادي ونموه.

السالمة في الطرقات:

إن السالمة المرورية مسؤولية مشتركة فعلى الجميع تحملها. يقول الشيخ فضيلة الدكتور كهالن بن نبهان الخروصي 
مساعد المفتي العام للسلطنة »إن مسؤولية السالمة المرورية غير محصورة على رجال المرور والعاملين على حفظ 
السير، وإنما هي مسؤولية مشتركة على الجميع تحملها وإدراك خطورتها وأبعادها وااللتزام بمسؤولياتها كل حسب 

المسؤولية الملقاة على كاهله«.

 حوادث السير:

تعتبر الحوادث المرورية مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول لما لها من آثار سلبية على المجتمع واإلنسان ولتكلفتها 
االقتصادية الباهضة والخسائر البشرية التي ال تقدر بثمن. إن المبالغ التي تصرف على تربية وتعليم الشباب والعناء 
الشباب  فيها  يفقد  الحوادث  هذه  فنتيجة  به.  اليستهان  أمر  والعمل  اإلنتاج  إلى سن  بهم  للبلوغ  األهل  يتكبده  الذي 

أرواحهم أو يصابون بعاهات مستديمة تمنعهم من ممارسة حياتهم العادية.

احترامك قوانين المرور سلوك 
حضاري يعكس قدر ثقافتك

إعداد: عبد الرحمن فخار



من أجل أبنائنا وبناتنا.. 
وجو اسري حيوي

كاريكاتير

ال للعنف االسري!!

أحدث االبتكارات في أنظمة 
السالمة بالسيارات

عيون باألبواب: 

قامت شركة  ولذلك  الجانبين.  كال  الخطيرة على  الحوادث  الخلف من  قادمة من  مركبة  أو  دراجة  مرور  أثناء  الباب  فتح  يعتبر 
هيونداي بتطوير قفل الباب؛ حيث ترتبط األبواب الخلفية في سيارة األراضي الوعرةSanta Fe الجديدة بكاميرا الرجوع للخلف، وال 

يتم السماح لها بالفتح عند اقتراب مركبة من المجال الخلفي للسيارة.

مجموعة التعليق ترفع السيارة أثناء الحادث:

كثر راحة في المقام األول، ألنها تقدم استجابة  تهدف المحركات الكهربائية المؤازرة بمجموعة تعليق أودي A8 إلى جعل السيارة أ
سريعة تفوق التعليق الهوائي.

إذا سجلت تصادما جانبيا وشيكا فإنها  األلمانية جوزيف ماخر أن أجهزة االستشعار  الشركة  المتحدث اإلعالمي باسم  وأوضح 
األكثر صالبة من جوانب  العتبات  التصادم في منطقة  يتم  الثانية، لكي  أجزاء من  السيارة عدة سنتيمترات في  تعمل على رفع 

السيارة، والتي تمتص الكثير من شدة التصادم.

التنبيه عند النسيان:

 توفر أنظمة الحماية وظيفة أمان جديدة، والتي اعتمدت عليها هيونداي للمرة األولى في سيارتها Santa Fe، والتي تستخدم أجهزة 
استشعار جهاز اإلنذار، بحيث لن يقتصر عملها مستقبال على السطو، ولكن أيضا عند نسيان طفل في السيارة، وفي هذه الحالة 

تقوم إلكترونيات السيارة بتشغيل أضواء.

تعكف شركات السيارات باستمرار على رفع درجة السالمة أثناء القيادة من خالل 
تطوير أنظمة مبتكرة تهتم أيضا بالحوادث األقل شيوعا. وفيما يلي إطاللة على 

أحدث االبتكارات في أنظمة السالمة بالسيارات.
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العشوائية  الفحوصات  تشمل  أن  ويجب 
كذلك مراحل التخزين والطهي فيما يخص 
تتعرض  قد  حيث  والمقاهي  المطاعم 
األغذية واالطعمة لعوامل كثيرة تفسد هذه 
االطعمة ومنها درجات الحرارة غير المناسبة 
واالختالط بمواد أخرى ضارة وكذلك الفساد 
عن طريق البكيريا والجراثيم التي قد تصبها.

يجب كذلك اخضاع الشركات المتخصصة في 
الجهات  هذه  تلزم  لقوانين  والغذاء  االطعمة 
بتدريب العاملين بها على العوامل المساعدة 
الشخصية  النظافة  ومنها  الغذاء  لسالمة 
والطرق  التعقيم  وطرق  بها  للعاملين 
االنواع  خلط  وعدم  االطعمة  لحفظ  السليمة 
الى  خلطها  يؤدي  والتي  لالطعمة  المختلفة 
كتساب الخبرة اال  مخاطر أخرى، حيث ال يأتي ا
عن طريق تطوير هؤالء العاملين عبر الحاقهم 

بدورات متخصصة محليا ودوليا.

وعلى المستوى الفردي كذلك فإن االنسان 
حفظ  بأساسيات  ملما  يكون  ان  يجب 
من  وذلك  األقل،  على  المنزلية  االطعمة 
وأن  أسرته،  أفراد  وسالمة  سالمته  أجل 
من  العديد  أن  حيث  األمر  بهذا  يستهين  ال 
عدم  نتيجة  حدثت  الغذائي  التسمم  حاالت 
أو نتيجة اختالط  الغذاء  اإللمام بطرق حفظ 
االطعمة بمواد ضارة او فساد االطعمة ذاتها.
للتلف  األغذية  سالمة  تتعرض  وقد 
مراحل  من  مرحلة  اية  في  والفساد 
االنتاج او الشحن اوالتخزين او التنظيف 
بكافة  الحفظ  أو  التبريد  او  اوالطهي 
اشكاله ولذلك يجب تجنب التلوث خالل 
كل المراحل المذكورة كما يجب استبعاد 
امراض  من  يعانون  الذين  الموظفين 
من  شفاؤهم  يتم  حتى  جروح  لديهم  او 
نشر  في  يتسببوا  ال  حتى  وذلك  المرض 

التلوث في االطعمة التي يقومون بطهيها 
واعدادها.

من  العديد  على  ااالنسان  جسم  يحتوي   
الطبي  الفحص  فان  لذا  البكتيريا،  انواع 
النظافة  وكذلك  المجال  هذا  في  للعاملين 
والتعقيم والمالبس الواقية هي امر في غاية 
االهمية للطهاة وغيرهم ممن يتعاملون مع 
االطعمة واالغذية حيث تقوم بحماية مناطق 
على  الموجودة  البكتيريا  من  الغذاء  تداول 
ويجب  الخارجية،  والمالبس  والشعر  الجلد 
عدم ارتداء أي مجوهرات أو ساعات يد أثناء 
كانت  وإذا  واالطعمة،  االغذية  مع  التعامل 
من  االنسان  جسم  سالمة  على  المحافظة 
الخارج هي امر ضروري وحيوي فإن سالمة 
كثر  أ أمر  هو  أطعمة  من  عليه  يتغذى  ما 

كثر أهمية. ضرورة وأ
دمتم في سالم..

لصحة  سالمة  ه��ي  ال��غ��ذاء  سالمة  إن 
والبعيد،  القريب  المدى  على  اإلنسان 
وال شك في أهمية الرقابة على األغذية 
والمستوردة،  منها  محليا  المنتجة 
األم���ر  ه����ذا  ف���ي  ت���ه���اون  أي  أن  ح��ي��ث 
حق  ف��ي  ت��ه��اون  ه��و  بالمختصر  ه��و 
أن  ويجب  األطعمة،  لهذه  المستهلك 
بالغذاء  يتعلق  ما  كل  الرقابة  تشمل 
من ترخيص للشركات المنتجة وزيارة 
سالمة  على  للوقوف  االن��ت��اج  م��واق��ع 
األغذية خالل مراحل االنتاج واالجراءات 
المتبعة في التصنيع والتغليف والحفظ 
الرقابة  تشمل  أن  وكذلك  والشحن، 
طرق الحفظ لدى الوكالء المحليين وأن 
والتحاليل  الفحوصات  كذلك  تشمل 
االغذية  محتويات  لمعرفة  المختبرية 
أي���ة م���واد غ��ي��ر صالحة  وخ��ل��وه��ا م��ن 
لالستهالك اآلدمي أو ارتفاع نسبة مواد 
المتعارف  الدولية  المعايير  عن  معينة 

عليها

بقلم: سلّيم الدرعي
Sulaiyam.Al.durai@ahpsoman.com
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سالمة
األطعمة 
واألغذية
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المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  تمكنت فرق 
في  شب  حريق  إخماد  من  بعجمان 
المنطقة  في  البالستيكية  للمواد  مستودع 
الذي وقع مؤخرا، من  الجديدة،  الصناعية 

دون وقوع إصابات بشرية.

نائب  مجالد  جاسم  راشد  العميد  وقال 
مدير اإلدارة العامة للدفاع المدني عجمان، 
موقع  إلى  هرعت  المدني  الدفاع  فرق  إن 
الحريق  على  السيطرة  أجل  من  الحادث، 
تمت  حيث  فعالً  تحقق  ما  وهو  وإطفائه، 
التبريد  عمليات  بدأت  ثم  عليه،  السيطرة 
تنتقل  أو  أخرى،  النيران مرة  ال تشب  كي 
إلى مكان آخر، الفتاً أن فرق الدفاع المدني 
أجل  من  واقتدار  كفاءة  بكل  تعاملت 
إلى  امتداده  ومنع  الحريق  على  السيطرة 

األماكن األخرى.

الهند:

االمارات:

العثور على جثث 14 رضيعًا داخل أكياس بالستيكية

إخماد حريق في مستودع للمواد البالستيكية بعجمان

عثرت الشرطة الهندية في مدينة كلكتا على 14 طفالً رضيعاً وأجنة منقوعة في مواد 
كياس بالستيكية خالل أعمال بناء في أرض مهجورة. كيميائية داخل أ

وقالت وسائل إعالم محلية إن البقايا ُعثر عليها أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تقع 
في حي هاريديفبور.

وذكرت صحيفة "هيندوستان تايمز" أن شركة عقارية كانت قد اشترت األرض مؤخراً.

نحو  على  ملفوفة  جثة،   14 على  كلكتا:"ُعثر  بلدية  رئيس  تشاتيرجي،  وقال سوفان 
كياس بالستيكية، داخل حقيبتين". مستقل في أ

وأضاف: "سوف تجرى أعمال بحث دقيقة في المنطقة بالكامل، بما في ذلك المرافق 
كانت  الجثث  أن  ويبدو  الجثث.  من  المزيد  يوجد  كان  إن  لمعرفة  القريبة،  المائية 

منقوعة في مواد كيميائية".

ونقل موقع "برس تراست" عن مسؤول بالشرطة، لم يذكر اسمه، اعتقاده بوجود 
شبهة "إجراء عمليات إجهاض قريبة من المكان".

الجثث  أن  ويبدو  الجثث.  هذه  مصدر  إلى  تشير  أدلة  لدينا  "ليس  المسؤول:  وقال 
ألقيت هناك ألن األرض كانت مهجورة".

كاميرات  لقطات  الشرطة  ستحلل  كما  للجثث،  تشريح  عمليات  تجرى  وسوف 
المراقبة في المنطقة.

اليابان:

30 شخصا حصيلة قتلى زلزال اليابان وعمليات بحث عن ناجين
تسببت  التي  العنيفة  األرضية  الهزة  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
يكثف  فيما  قتيال،   42 إلى  اليابان  شمال  في  للتربة  بانزالقات 

عشرات اآلالف من رجال اإلنقاذ جهودهم للعثور على أحياء.

سفح  على  القابعة  أتسوما  قرية  في  الوفيات  نصف  وسجل 
الجبال في جزيرة هوكايدو.

كما  القرية،  في  المفقودين  عداد  في  أشخاص  هناك  يزال  وال 
ذكرت شبكة إن. إتش.كاي الرسمية للتلفزيون، وأصيب حوالى 
شمال  في  المحلية  الحكومة  قالت  كما  طفيفة،  بجروح   600

جزيرة هوكايدو.

وشوهت المنظر الطبيعي الخالب لهذه المنطقة، انهياراُت تربٍة 
اللون على  بنية  ندوبا عميقة  المبنية، وخلفت  المنازل  غمرت 

طول سفوح الجبال.

بحثا  وكالب،  بحفارات  اإلنقاذ مستعينين  عناصر  نشطت  وقد 
االرتدادية  الهزات  الى وجود حياة. وقد صعبت  إشارة  أقل  عن 

من صعوبة مهمتهم.

فيهم  بمن  شخص،  ألف   40 أن  اليابانية  الحكومة  وأوضحت 
جنود مستنفرون لهذه المناسبة، يقومون بالبحث بين األنقاض 

في المنطقة.

وأعرب تينما تاكيموتو، أحد سكان أتسوما، عن ألمه بعد العثور 
على جثة شقيقته التي تبلغ ال16 من العمر. وقد ُدفن والده 

وجدته أيضا تحت األنقاض.

وقال للتلفزيون المحلي »أشعر بكثير من األسى، لقد تقاسمنا 
ما ال يحصى من الذكريات السعيدة. سأحتفظ بها طوال حياتي«.

وذكر شخص آخر لشبكة ان.اتش.كاي »أريد أن أصدق أن الهزة 
األرضية قد حصلت في الحلم وأن أستيقظ من هذا الكابوس«.

ويشارك نحو 40 ألف شخص بينهم عناصر من قوات الدفاع 
الجرافات  مستخدمين  واإلنقاذ  البحث  أعمال  في  الذاتي، 
المتحدثين  كبير  بحسب  مروحية،  و75  المدربة  والكالب 
الحكوميين. وحرمت جميع المنازل في هوكايدو وعددها ثالثة 
تقوم  حرارية  منشأة  الزلزال  دمر  عندما  الكهرباء  من  ماليين 
بتزويد الكهرباء للمنطقة، لكن رئيس الحكومة شينزو آبي قال 
حكومي  اجتماع  خالل  كد  وأ معظمها.  في  عادت  الكهرباء  إن 
والوقود  والمياه  الغذائية  المواد  إلرسال  أموال  عن  اإلفراح 
الضروري لمولدات الطاقة في المستشفيات. وال يزال 31 ألف 
إيواء.  كز  مرا إلى  شخص  ألف   16 لجأ  فيما  ماء  بدون  منزل 
وأدى الزلزال القوي كذلك إلى انهيار عدد من المنازل والجدران 
في مدينة سابورو الرئيسية في الجزيرة. إال أنه وبالنظر إلى قوة 
الزلزال فإن عدد القتلى منخفض نسبيا وقضي معظمهم في 

انهيارات أرضية في اتسوما.

غداة  الرئيسي،  سابورو  مطار  في  الدولية  الرحالت  واستؤنفت 
عودة القطارات الفائقة السرعة إلى الخدمة.

إعصار  أقوى  من  تتعافى  اليابان  من  الغربية  األجزاء  تزال  وال 
يضرب اليابان منذ ربع قرن وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإغالق 

المطار الرئيسي في المنطقة.

ُيسجل  الهادئ حيث  المحيط  في  النار  اليابان على حزام  وتقع 
العدد األكبر من الزالزل واالنفجارات البركانية في العالم. 

كثر من 20% من أقوى الزالزل في العالم. وتضرب اليابان سنويا أ

في  تقريبا  المشتركين  كل  إلى  الكهرباء  السلطات  أعادت  كما 
جزيرة هوكايدو بشمال اليابان وذلك بعد يومين من انقطاعها 

عن الجزيرة بأكملها.

الياباني  الوزراء  مجلس  أمناء  كبير  سوجا  يوشيهيدي  ودعا 
نسمة  مليون   5.3 عددهم  البالغ  هوكايدو  وسكان  الشركات 
يزداد  عندما  تقريبا  المائة  في  بنسبة عشرة  الكهرباء  توفير  إلى 
قطع  إلى  الحكومة  تلجأ  أن  المرجح  من  إنه  وقال  استخدامها 

الكهرباء بالتناوب إذا تجاوز الطلب طاقة اإلمداد.

الكهرباء  لقطع  اليابان  فيها  تلجأ  مرة  أول  تلك  وستكون 
بالتناوب لمواجهة نقص الكهرباء منذ مارس 2011 عندما أدى 
زلزال بلغت قوته تسع درجات وموجات مد عمالقة إلى كارثة 

فوكوشيما النووية.

حوادث ومخاطر
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الشركات  ضمن  »باصكم«  شركة  تعتبر 
الطالبية الُمشاركة في برنامج الشركة التابع 
مكونة  طالبية  شركة  وهي  عمان  إلنجاز 
التخصصات  مختلف  من  عضوا   15 من 
انطالقة  وتأتي  الهندسية،  كالدونيان  بكلية 
»شركتي«  مسابقة  في  باالشتراك  باصكم 
"إنجاز  مؤسسة  مظلة  تحت   2018 لعام 
على  تعمل  والتي  الربحية  غير  عمان" 
الُعماني  الشباب  طاقات  وتدريب  إلهام 
لتأهيلهم للمنافسة في مجال ريادة األعمال 
عبر  وذلك  االقتصاد  تنمية  في  ليساهموا 
طالبية  شركات  وتأسيس  إلنشاء  االمتثال 
إداري وظيفي ورأس مال  متكاملة بهيكل 

ُمحدد.
وتعنى شركة "باصكم" بنقل الطالبات من 
األسبوعية  الرحالت  في  السكن  أماكن  وإلى 
بآلية منظمة وطرق ميّسرة لتكون رؤيتهم 
تقريب المسافة بضغطة زر. والجدير بالذكر 
أن تطبيق باصكم حصل على عدد تنزيالت 
يزيد عن خمسة آالف تنزيل وتسجيل اسم 
ونصف  األلفي  عن  يزيد  لعدد  مستخدم 
اإلعالن  أيام من وقت  ثالثة  أقل من  خالل 
عن صدوره. وتم استهداف ثالث محافظات 
الباطنة،  )الشرقية،  مسقط  وإلى  من  أولية 

الداخلية(.
بين  وصل  كحلقة  باصكم  تطبيق  ويعمل 
ويختص  الباصات  وسائقي  الطالبات 
بتنظيم وتسهيل عملية نقل الطالبات من 
والكليات  الجامعات  سكن  إلى  منازلهن 
متنوعة.  وخدمات  بمميزات  والعكس 
الملحة  الطالبات  حاجة  على  مبنية  الفكرة 
والكليات  الجامعات  إلى  األسبوعي  للنقل 
تواجه  بحيث  العملية  هذه  تنظيم  وعدم 
التأخر  مثل  مشاكل  عدة  الطالبات 
تكون  األسعار  أو  الوقت  وإهدار  المستمر، 

غير مناسبة.

الهدف

التنقل  عملية  لتسهيل  الشركة  تهدف 
أنحاء  في  ألخرى  منطقة  من  بالحافالت 
السلطنة وذلك عبر تطبيق في الهاتف، من 
تسعى  "باصكم"  شركة  فإن  أُخرى  جهة 
الحافالت  لسائقي  عمل  فرص  لتوفير 
لطالبات  ُمنظمة  وبآلية  وافرة  بمميزات 
الكليات والجامعات، ويتميز التطبيق بعدة 
اختيار  من  الطالبة  تمكُن  منها  مميزات 
له  العام  التقييم  حسب  األنسب  السائق 
من قبل الُركاب في التطبيق وحسب توافق 
موعد رحلتها واختيار المقعد المناسب لها، 

كما يتوافر خيار الدفع الفوري )اإللكتروني( 
يأتي  ذلك  على  عالوًة  نقدا،  الدفع  وخدمة 
الموقع  خاصية  لتوفير  "باصكم"  تطبيق 
فإن  وعليِه  السير  وجهة  لمعرفة  للحافلة 
الرحلة  يوفر معلومات عن مسار  التطبيق 
ووقت  التوقف  محطات  عدد  حيث  من 
وتحَفل  هذا  الوصول.  ووقت  االنطالقة 
اإلنترنت  بتوافر  »باصكم«  شركة  حاِفالت 
أثناء سير الرحلة واألمن واألمان في القيادة 
الوظيفي  الكادر  ويؤكد  الراحة.  وُسبل 
للشركة على استمرارية تنميتها في مختلف 
الجوانب انطالًقا من قول جاللة السلطان- 
حفظه هللا ورعاه- »دوركم اآلن أيّها الشباب 
هو إعداد أنفسكم تعليمًيا وتثقيفًيا وسلوكًا 
واسترشاًدا لتحمل مسؤوليات المستقبل« 
وهاهي شركة »باصكم« تسعى ألن تكون 
ممن يعد نفسه بشبابها لمستقبٍل مشرق 

بكوادر شبابنا العماني وطاقاته.

طموح

بعد  فقط،  البداية  كانت  عمان  إنجاز 
حصول الشركة على جائزة أفضل منتج 
بهدف  هيكلتها  إعادة  اآلن  تتم  مبتكر 
التوسع والدخول إلى المرحلة التالية وهي 
"باصكم"  شركة  الفعلية..  الرحالت  بدء 
ولها  السوق  في  مستقلة  شركة  ستكون 
تصبح  بأن  وتطمح  ومكانتها  سمعتها 
الشركة الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا 
شركة  فريق  كد  وأ والمواصالت.  النقل 
بناء  في  المسير  مواصلتِه  "باصكم" على 
إنجاز عمان  في  فوزهم  إن  حيُث  الشركة 

ما هو إال إنطالقة لبداية النهاية.

التحديات

واجهت  التي  التحديات  اهم  ضمن  من 
في  التنافسي  السوق  هو  "باصكم" 
الخاصة  الباصات  مع  النقل  عمليات 
المستهدفة.  الفئة  انتباه  وشد  المحلية 
بالوقت  الطالبات  التزام  عدم  أن  كما 
المحدد قد يكون عائقا في سرعة عمليات 
التي  والجامعات  الكليات  كانت  النقل. 
الداعمين  كبر  أ من  معها  التفاوض  تم 
والمشجعين والقينا ترحيباً منهم لتوقيع 
وتسهيل  العملية  سير  لتسهيل  عقود 
أيضاً عملية تصاريح الطالبات. وأيضاً تم 
قبولنا في حاضنة إبحار تحت إدارة شركة 
أسياد للحصول على االستشارة القانونية 
وغيرها. وحصلنا على دعم فني وتشجيع 

مستمر مع مواصالت.
وتأتي مسابقة "شركتي" ضمن البرامج 
في  لإلسهام  ُعمان  إنجاز  تنظمها  التي 
تنمية مهارات الشباب، وتمكين قدراتهم 
باإلضافة  وتعزيزها  والقيادية  اإلبداعية 
لدخول  األمثل  اإلعداد  إعدادهم  إلى 
المشاركة  بثقة من خالل  العمل  سوق 
الخاصة  التدريبية  الدورات  من  عدد  في 
القطاع  رواد  من  مجموعة  تديرها  التي 
الخاص الذين يقدمون خالصة خبراتهم 
وأسرار  والعملية،  العلمية  وتجاربهم 
من  الشباب  يكتسب  حيث  نجاحهم، 
خالل تلك الدورات الكثير من المهارات 
التي تعد الداعم الرئيسي لدخول سوق 
حول  المزيد  وتعلم  بجدارة  العمل 

التسويق والمنافسة.

ابتكار

حيُث  )الشركة(  السنوية  ومسابقتها  ببرنامجها  الفائزة  الطالبية  الشركات  بتكريم  عمان«  »إنجاز  اح�تفلت 
كانت مسابقة "شركتي" لمؤسسة إنجاز عمان من مصاِف المصادر األولى المعنية باالهتمام بتطوير قدرات 
ِرفعة  شأنها  من  التي  الُسبل  من  بالعديد  تحفل  السلطنة  أن  نعلم  وكما  األعمال،  ريادة  مجال  في  الشباب 

الشباب الُعماني.
؛   ٢٠١٨ لعام  السابعة  لنسختِه  "الشركة"  برنامج  في  المشاركة  إلى  العماني  الشباب  من  مجموعة  وخّضعت 
وجاءت "باصكم" ضمن الشركات الحائزة على الجوائز األساسية أال وهي جائزة أفضل منتج مبتكر من شركة 

بي بي عمان.
ونظرا لالبتكارات واألفكار الجديدة المقدمة في مجال ريادة األعمال؛ أكد صاحب السمو السيد الدكتور فهد 
بن الجلندى آل سعيد األمين العام المساعد لتنمية االبتكار بمجلس البحث العلمي، بمركز عمان للمؤتمرات 
ومستوى  ملموسا  تجديدا  سنة  كل  في  تتضمن  أنها  يجد  السنوية  المسابقة  لهذه  المتابع  أن  والمعارض، 

متقدما ومنافسة مشرفة بين الطلبة المشاركين، وهذا مؤشر على نجاحها.

"إنجاز عمان".. إنطالقة لبداية النهاية

تحصل على جائزة أفضل منتج مبتكر 
من شركة بي بي عمان.



المهندس/ عبداهلل العامري

ت��ت��ف��ق ال��ش��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��ت��دري��ب وال���س���الم���ة مع 
غ���ي���ره���ا م����ن ال���ش���رك���ات 
تدريب  مجال  في  المتميزة 
البشرية  ال��ك��وادر  وت��أه��ي��ل 
فيها بالوصول إلى االحترافية 
التطبيقي  التعليم  في مجال 
التعامل  بكيفية  والتدريب 
وتوخي  السالمة  وسائل  مع 
مخاطر العمل بالمؤسسات 

والشركات.
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)Electrical workshop( ورشة الكهرباء

تعد الكهرباء عنصرا مهما في حياتنا اليومية ومكمال للعديد من 
إنشاء  تم  المنطلق  الجميع، ومن هذا  يحتاجها  التي  األعمال 
ورشة كهرباء خاصة بمعهد العربية للتدريب والسالمة التقني 
منتسبي  لدى  والمهارة  المعرفة  مستوى  رفع  في  لتساهم 
تخصص الكهرباء، وقد تم توفير العديد من األجهزة الكهربائية 

واإللكترونية لتسهيل سير التدريب ورفع جودته.

)Mechanical workshop( ورشة الميكانيك
الهندسة الميكانيكية أحد الفروع األساسية من فروع الهندسة، 
والتعامل  والتشغيل  التصنيع  المجال طابع  يأخذ هذا  حيث 
الصناعية  المجاالت  مختلف  في  المستخدمة  اآلالت  مع 
والسالمة  للتدريب  العربية  معهد  اهتمام  ويأتي  والتشغيلية، 
التقني بتوفير العديد من اآلالت المماثلة في ورشة الميكانيك، 
مختلف  مع  الصحيح  العملي  التدريب  المتدربون  ليكتسب 

اآلالت.

)Training Workshops( الورش التدريبية
يسعى معهد العربية للتدريب والسالمة التقني، إلى تأهيل الكوادر 
وفني  تقني  طابع  ذات  الوظائف  في  العمل  على  القادرة  الوطنية 
ومهني، حيث يأتي هذا االهتمام بدعم من الصندوق الوطني للتدريب، 
إليجاد جيل عماني متكامل يعتمد على قوة شابة مسلحة بنور العلم 
والمعرفة، من أجل دفع عملية التنمية وفق مبادئ واضحة، وتعتبر 
تدريب  في  تساهم  التي  المهمة  الصروح  أحد  من  التدريبية  الورش 
سوق  على  المقبلة  البشرية  الكوادر  جودة  مستوى  ورفع  وتأهيل 

العمل.

تعليمات الصحة والسالمة داخل الورش التدريبية
 )Health and safety instructions in training workshops( 
كما أُعطي الطالب ُقبيل البدء في التدريب بالورش عدة بنود وقواعد 
احترازية تحد من وقوع الحوادث والمخاطر المحتملة داخل الورش، 
البنود  من  كان  االستعمال  وبعد  قبل  األدوات  سالمة  من  فالتأكد 
بالعمل، كما يعتبر  الخاصة  الواقية  بالمالبس  االلتزام  األساسية مع 
ركز  التي  النقاط  من  ألداة  استعمالك  عند  الصحيحة  الطرق  اتباع 
الكهربائية  األجهزة  تشغيل  في  البدء  عدم  وكذلك  المشرفون،  عليها 
نهاية  وفي  إشرافهم،  وتحت  المدربين  موافقة  بعد  إال  والميكانيكية 

العمل يجب وضع كل أداة في المكان المخصص لها.

معهد العربية للتدريب والسالمة..
احترافية في تأهيل الكوادر الوطنية

ورش تدريبية
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تدريب ووقاية

نزيف 
اللثة

واألس��ن��ان  ال��ف��م  بصحة  ال��ع��ن��اي��ة 
عنه  االستغناء  يمكن  ال  مظهر 
ب��األس��ن��ان  ال��ع��ن��اي��ة  تعتبر  ح��ي��ث 
من  الفم  خلو  على  واضحة  دالل��ة 
المسببة  والبكتيريا  الجراثيم 
الفموية  االلتهابات  م��ن  للعديد 
بمختلف  لألشخاص  تحدث  التي 
األعمار دون تحديد لجنس أو عمر 

معين.
 نزيف اللثة، هو من األمراض األكثر 
األشخاص  من  العديد  بين  شيوعًا 
بالفم  العناية  من  بالرغم  وذل��ك 
من  بعضا  ه��ن��اك  أن  إال  واألس��ن��ان 
يستعملون  ال  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
بطريقة  وال��م��ع��ج��ون  ال��ف��رش��اة 
ي��وم��ي��ة وص��ح��ي��ح��ة، وال��ب��ع��ض 
واألسنان  الحساسة  اللثة  يمتلك 
طبقة  تتجمع  بحيث  الحساسة، 
من البالك عند تجويف األسنان وال 
إليها،  الوصول  الفرشاة  تستطيع 
الطبقة  تصبح  ال��وق��ت  م��رور  م��ع 
الفرشاة  لمس  وعند  وأق��وى  أكبر 
التسلخات  تحدث  الطبقة  لهذه 
ذلك  بعد  اللثة،  بمنطقة  والجروح 
تنمو البكتيريا بسبب وجود اللعاب 
والجراثيم مسببة االلتهاب باللثة 
المستمر  اللثة  نزيف  ويصاحبها 
ما  وغالبا  البكتيريا.  تلك  بسبب 
بعد  الضرس  أو  السن  مكان  ينزف 
الضرس  أو  سقوطه  بعد  أو  قلعه، 
إن  بكسر.  الفك  إصابة  بعد  لوحده 
سقوط ضرس بلكمة قوية يحدث 

في أكثر األحيان نزفا قويا

األعراض واإلشارات
المتأخرة،  مراحلها  آالم حتى  بأية  الشعور  تنتشر دون  أو  تتطور  اللثة  أمراض  إن 

ولكن تظهر بعض المؤشرات الواضحة لإلصابة منها:
 نزف من تجويف الضرس المقلوع وربما تمزق حول التجويف.

 ظهور رائحة كريهة للفم. 
 جفاف الفم باستمرار.

 نزول الدم أثناء تنظيف األسنان واللثة. 
  نزول الدم عند تناول اي من المواد الغذائية الصلبة مثل التفاح أو أي نوع آخر 

من الفاكهة، وتحدد نسبة االلتهاب بالفم على قدر النزيف. 
  الشعور بطعم غير مرغوب به داخل الفم.

الهدف
  المحافظة على سالمة التنفس عن طريق منع ابتالع الدم النازف، ووقف النزف 

إذا خرج الضرس من مكانه.

اإلسعاف األولي
  اطلب من المصاب أن يجلس مائال برأسه باتجاه المكان المتضرر كي يسمح 

للدم أن ينزف.
  ضع ضمادا سميكا أو شاشة أو قماشا نظيفا فوق التجويف.

  اطلب من المصاب أن يمسك الضماد بإصبعه وأن يعض عليه لمدة 10-20 
دقيقة ساندا الفك باليد األخرى.

الدم  الضماد في مكانه ألن  الفم مبقيا  أن يبصق أي دم يتجمع في     اطلب منه 
المبتلع يسبب القيء.

  انزع الضماد بعد 20-10 دقيقة بلطف لمنع النزف وافحص التجويف. فإذا كان 
اليزال ينزف، ضع ضمادا جديدا في فم المصاب وابقه 10 دقائق إضافية.

  ال تغسل الفم ألن الغسل يسبب نزفا جديدا وانصحه بعدم شرب أي سائل حار 
لمدة 12 ساعة.

 إذا استمر النزف أو عاد بعد دقيقة، اطلب مساعدة الطبيب.
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ماساتشوستس-وكاالت
بروفيسور  سينكلير«  »ديفيد  طور 
من  باحثين  برفقة  هارفارد  جامعة  في 
جامعة نيو ساوث ويلز، تقنية غير عادية 
إعادة  تتضمن  الشيخوخة  لمكافحة 
برمجة الخاليا، تجعلك تعيش 150 عاًما.

التقنية  هذه  إن  سينكلير  الدكتور  وقال 
إلى  باإلضافة  األعضاء،  بتجديد  تسمح 
مرة  يتحركون  بالشلل  المصابين  جعل 
التجارب  إجراء  سيتم  أنه  مؤكًدا  أخرى، 
متمنًيا  عامين،  غضون  في  البشر  على 
في  للجمهور  جاهزة  األقراص  تكون  أن 
بتكلفة  وستكون  سنوات   5 غضون 

فنجان قهوة يومًيا.
في  المتمثل  الدواء  أن  الباحثون  ووجد 
هذه الحبة »المشتقة من فيتامين ب«، 
بنسبة  الفئران  زيادة عمر  ساعدت على 
%10، في حين حذر أستاذ في قسم علم 
الوراثة بكلية الطب بجامعة هارفارد، من 
الشيخوخة  عملية  محاولة عكس مسار 
النظراء،  مراجعة  أو  العلم  نشر  قبل 
بالخروج  الناس  ننصح  ال  »نحن  وقال: 
بعد  تختبر  لم  ألنها   NAD عينات  وأخذ 

رسميا من أجل السالمة«.

الذى  »سينكلير«،  البروفيسور  كد  وأ
عملية  لتأخير  الخاص  عقاره  يستخدم 
البيولوجى  عمره  أن  الشيخوخة، 
األقراص،  تناول  بعد  عاًما   24 انخفض 
باإلضافة إلى أن والده – 79 عاماً – قد 
حامالً  والتخييم  التجديف  ممارسة  بدأ 

العقار  يتناول  وهو  ظهره  على  الحقائب 
شقيقة  أن  إلى  وأشار  ونصف،  عام  منذ 
زوجته أصبحت قادرًة على الَحمل مجددا 
وصلت  قد  أنها  مع  العقار  تناول  بعد 
لسن انقطاع الطمث في األربعينيات من 

عمرها.

»الرضيعة المعجزة« عمرها عام وتسبح مثل المحترفين

دواء جديد يطيل العمر إلى 150 عاما

أظهر تسجيل مصور لحظات ال تكاد تصدق لطفلة تبلغ من العمر 
سنة واحدة تستعرض مهاراتها االستثنائية في السباحة، وفق ما 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وبدت الطفلة الرضيعة، وتدعى »كاسيا«، مستمتعة للغاية وهي 
وتحرك قدميها  واألخرى  الفينة  بين  وبطنها  تتقلب على ظهرها 
بمفردها  األميركية،  فلوريدا  بوالية  السباحة  حوض  في  وذراعيها 
ومن دون مساعدة من أحد. وقالت غريس فانيلي، والدة الطفلة 
كاسيا، إنها تحث أوالدها على النزول إلى حوض السباحة في سن 
مبكرة لكي تعودهم على كسب الثقة بأنفسهم ولتعلم السباحة 

أيضا.
من  تمكنت  السباحة  في  مهاراتها  كاسيا  استعرضت  أن  وبعد 
الوصول إلى الدرج المؤدي للخروج من الحوض بسهولة، ووقفت 
التي  الكبرى،  ابنتها  على حافته وهي تبتسم. وقالت غريس إن 
تبلغ 3 سنوات حاليا، أتقنت السباحة وهي في سن تسعة أشهر 
فقط، ونصحت األمهات بأن يبدأن في تعليم أبنائهن السباحة عند 

بلوغهم ستة أشهر من العمر.

معتقدات  كل  جديدة  دراسة  ضربت 
الحائط،  عرض  الكربوهيدرات  "أعداء" 
الكربوهيدرات  قطع  أن  أظهرت  عندما 
 4 بمعدل  اإلنسان  عمر  من  تقلل 
في  نشرت  التي  األبحاث  وتشير  أعوام. 
هيلث"  ببلك  النسر  "ذا  الطبية  المجلة 
منخفضة  الغذائية  األنظمة  أن  إلى 
العمر،  تقصر  أن  يمكن  الكربوهيدرات 
وأن األنظمة الغذائية التي تشمل بعض 
العمر  تعزز  أن  يمكن  الكربوهيدرات 

الصحي.
كبير  سولومون،  سكوت  ووصف 
الباحثين في الدراسة، أنها "أشمل دراسة 
الكربوهيدرات"  تناول  لموضوع  تتطرق 
بيانات  الدراسة  وشملت  اإلطالق.  على 
شخص   15400 من  كثر  أ من  ذاتية 
أميركي في منتصف العمر، وتمت مقارنة 
الباحثون  وجدها  التي  الغذائية  األنماط 
ألف  إضافية، شملت 432  دراسات  مع 

كثر من 20 دولة. شخص في أ
وخلص الباحثون إلى أن األشخاص الذين 
الكربوهيدرات  من  معتدلة  كمية  تناولوا 
أولئك  من  أطول  سنوات  أربع  عاشوا 
من  منخفض  استهالك  لديهم  الذين 

أطول  واحدة  وسنة  الكربوهيدرات، 
من  الكثير  تناولوا  الذين  أولئك  من 

الكربوهيدرات.
الذين  األشخاص  أن  الباحثون  والحظ 
بالبروتين  الكربوهيدرات  استبدلوا 
كبر  أ مخاطر  لديهم  الحيوانية،  والدهون 
استبدلوا  بمن  مقارنة  المبكرة  للوفاة 
وقالت  النباتية.  باألغذية  الكربوهيدرات 

الطبيبة  سيديلمان،  سارة  الكاتبة 
"تشير  بوسطن:  في  بريغهام  بمستشفى 
بياناتنا إلى أن الحمية الغذائية منخفضة 
منتجات  على  المستندة  الكربوهيدرات 
أميركا  في  سائدة  هي  والتي  الحيوانات، 
حياة  بعمر  ترتبط  قد  وأوروبا،  الشمالية 

أقصر ويجب أال يتم اتباعها".

دراسة تحذر: إلغاء الكربوهيدرات يقصر عمر اإلنسان

تركيا تنقل موقعا تاريخيا مهددا بالغرق

العالم من حولنا

جنوب  في  إيليسو  سد  فيضان  من  المخاوف  دفعت 
التحرك ونقل مبنى  إلى  المختصة  الجهات  تركيا،  شرق 
متن  وعلى  الكاميرات.  وثقته  وقائي  إجراء  في  تاريخي، 
اإلمام عبد هللا،  زاوية  السلطات  نقلت  مركبات ضخمة، 
وهو موقع أثري يعود إلى القرن 12، ويقع في بلدة حصن 

كيفا القديمة في والية باطمان، إلى مكانها الجديد.
النقل  عملية  أن  التركية،  "حرييت"  صحيفة  وذكرت 
بعض  وبكى  دقيقة.  و40  ساعة  استغرقت  الخاصة 
إلى  الزاوية  السلطات  نقلت  عندما  المحليين  السكان 
مكانها الجديد في سنترال بارك، التي ستستضيف مباني 

أخرى ستنقل من محيط الفيضان.
وكانت السلطات نقلت، في وقت سابق، الحمام األرتقي 
ضمن  عاما،   650 العمر  من  البالغ  بك  زينك  وضريح 

المناطق الواقعة في محيط بحيرة سد "إليسو".
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طفلك  حلق  في  ما  شيء  يعلق  عندما 
عن  توقف  إذا  تفعل؟  ماذا  الرضيع 
التنفس وأصبح وجهه أزرق؟ إذا لم تكن 
أثارت  أو  األسئلة  هذه  عن  إجابة  لديك 
القلق لديك فبالتأكيد أنت لست وحدك.

صحيفة  أوردتها  رسمية،  أرقام  وتقول 
"الصن" البريطانية، إن 3 من أصل 4 آباء 
يفتقرون لمهارات اإلسعاف األولية إلنقاذ 
أطفالهم في حال تعرضهم لمكروه، واصفة 

األرقام بـ"المرعبة".
أو  الوعي  فقدان  أو  االختناقات  وتعتبر 
وفيات  مسببات  أبرز  من  التشنجات 
الرضع، وفق ما تقول الصحيفة البريطانية.
وأوضح رئيس قسم اإلسعافات األولية في 
موليغان،  جو  البريطاني،  األحمر  الصليب 
للغاية  فضوليون  الرضع  األطفال  أن 
المحيطة  المناطق  استكشاف  ويحبون 
بهم عن طريق وضع األشياء، التي تطالها 
يكون  عندما  خاصة  أفواههم،  في  أيديهم 
في مرحلة التسنين. وأشار موليغان إلى أن 
تواجه  التي  الخطرة،  السيناريوهات  أبرز 

األطفال الرضع وكيفية مواجهتها:

أوال: االختناق نتيجة علق شيء في حلقه
االختناق  من  يعاني  الرضيع  كان  إذا   
ويكافح من أجل التنفس، فعليك أن تبدأ 

في الضرب 5 مرات خفيفة على ظهره.
فخذك  طول  على  الطفل  وضع    يجب 

على أن يكون رأسه لألسفل.
 إذا لم تكن هذه الخطوة مجدية فعليك 
بالحل البديل، أن تقلب وجهه إلى ناحيتك، 

ثم تبدأ الضغط بإصبعيك أسفل الصدر.
إذا  بالطوارئ  االتصال  الثالثة    المحاولة 

ظل الشيء عالقا في حلقه.
ثانيا: فقدان الرضيع للوعي

مستو،  سطح  على  الطفل  بتمديد    قم 
وتأكد من أنه يتنفس.

واضح،  تنفس  هناك  يكن  لم  حال    في 
تنفس صناعي 5 مرات  إجراء  باشر في 

خالل دقيقة واحدة.
  أخبر شخصا ما حولك لالتصال بخدمة 

الطوارئ.
صدر  على  إصبعيك  بثبات    اضغط 

الطفل، بمعدل ضغطتين في الثانية.

الصناعي  التنفس  معدل  إلى    العودة 
لمعدل يصل إلى 30 مرة.

ثالثا: التشنج

بسبب  يكون  أن  يمكن  الذي    التشنج، 
ومن  الحرارة،  درجة  ارتفاع  أو  الحمى 
عالمات هذا األمر، احمرار الوجه وتصبب 

العرق منه.

محاولة  في  المالبس  نزع  جسده:    تبريد 
لتخفيض درجة الحرارة، إذا كانت درجة 
الحرار عالية في الغرفة، فافتح نافذة أو 
النقي  للهواء  تدفق  على  للحصول  بابا 

عبر الغرفة.

عند  االسترخاء:  على  الطفل    مساعدة 
طفلك  ساعد  التشنج،  أو  النوبة  انتهاء 
وضع  مع  جانبه  على  االسترخاء  على 
أن  من  للتأكد  مائال  الخلفي  رأسه 

مجاري التنفس مفتوحة.

ربط  حاول  اإلصابة:  من  طفلك    احم 
رأسه بقطعة قماش لحماية الجسد من 

اإلصابة.

إلنقاذ األطفال.. مهارات إسعافية "ضرورية" 
على األهل معرفتها

بتطوير  أميركا  في  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  من  خريج  قام 
المياه،  أنابيب  في  الموجود  التسرب  بكشف  وظيفته  تقضي  روبوت، 

وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".
عاما،   28 العمر  من  البالغ  وو،  يو  الصيني  الشاب  أن  المصدر  وذكر 
كثر من تريليوني غالون من  يهدف من خالل هذا الروبوت إلى حماية أ

المياه، التي تهدر سنويا، بسبب التسربات التي تحدث في األنابيب.
ويتحرك الروبوت مع الماء وفي نفس الوقت يقوم بفحص كل أطراف 
التسرب.  إلى  المؤدية  الثقوب  "يديه"، حتى يستشعر  بفضل  األنبوب 
واستغرق الروبوت حوالى خمس سنوات إلنشاء نموذج أولي قادر على 
تطوير  على  الجامعة  في  وزميله  هو  حاليا  وو  ويعمل  التجربة.  تنفيذ 

ابتكارهما لعرضه في األسواق.
وتقدر بعض التقارير أن هناك 240 ألف عملية انقطاع مياه رئيسية في 
كثر من تريليوني غالون  الواليات المتحدة كل عام، وهو ما يعني هدر أ
من المياه الصالحة للشرب. وتشير المصادر إلى أن نحو 20 في المئة 
من المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم تضيع وتهدر ألسباب مختلفة.

مؤسسات  عدة  من  علمي  فريق  نجح 
المصرية هبه  الباحثة  بقيادة  بحثة عالمية، 
عالجية  استراتيجية  ابتكار  من  سماحة، 
جديدة، تحسن من وصول الخاليا المناعية 
إلى أعماق الدماغ، مخترقة الحائل الدموي 
في  وتدميرها  المخ،  أورام  الدماغي، لضرب 

معاقلها.
دورية  في  نشرت  بحثية  لورقة  فوفقا 
ساينتيفيك  وموقع  العلمية،  "نيتشر" 
أميركان، تمكن الباحثون من بناء ُمستقبل 
األمر  المناعية،  الخاليا  يمكن "لصقه" على 
الدموي  الحائل  عبر  تمر  يجعلها  الذي 
األورام  تدمير  على  قادرة  لتكون  الدماغي، 

الدماغية بطريقة فريدة.
بالخاليا  العالج  بمركز  الباحث  ويقول 
تكساس  لمستشفى  التابع  والجينات، 
نبيل أحمد، وهو أستاذ مشارك  األميركية، 
في الدراسة، إن اآللية الجديدة تمهد الطريق 
على  القضاء  وتجعل  المناعية،  للخاليا 

كثر سهولة. األورام الدماغية المستهدفة أ
العالج  نجاح  فإن  الدراسة،  وبحسب 
وصول  يتطلب  الدماغ  لسرطان  المناعي 
هذا  لكن  الورم،  أنسجة  إلى  التائية  الخاليا 

حالة  ففي  التحقيق،  على  كان عصيا  األمر 
كالتصلب  االلتهابية  الدماغية  األمراض 
المتعدد، يعمل الدماغ على تسريب بعض 
المبطنة  الخاليا  خالل  المناعية  الجزيئات 
لألوعية الدماغية، مما يسمح بزيادة أعداد 

الخاليا المناعية داخل المخ.
من  مجموعة  التائية"  "الخاليا  وتشكل 
وهي  بالدم،  الموجودة  الليمفاوية  الخاليا 
الخلوية.  المناعة  في  أساسيا  دورا  تلعب 

وفحص الباحثون الخاليا المناعية المنتشرة 
وتبين  المتعدد،  بالتصلب  اإلصابة  حال 
ال  التي  الجزيئات  من  عدد  وجود  بتحليلها 

تتوافر في الخاليا المناعية العادية.
الباحثون  الحظ  الجزيئات،  تلك  وبفحص 
قدرتها االستثنائية على تغيير شكل الخلية 
وهو  الخاليا،  تلك  تنضغط  إذ  المناعي؛ 
األمر الذي يسمح لها بالمرور خالل الحائل 
الدموي الدماغي، والوصول إلى عمق المخ.

»السباك اآللي الذكي«... اختراع روبوت يكشف 
تسرب المياه

فريق مصري يبتكر استراتيجية جديدة لعالج 
سرطانات الدماغ

تكنولوجيا السالمة



العمانيين  وتدريب  لتأهيل  كاديمية  أ أو 
وقامت  القيادية  الوظائف  بتلك  للعمل 
والمتوسطة  الكبيرة  الشركات  بإلزام 
لموظفيها  سنوية  تدريبية  برامج  بتنفيذ 
بحيث يتم نقل المهارة والمعرفة والخبرة 

من الوافد إلى العماني.
العماني  الشباب  تمكين  أن  الشك 
وتأهيلهم  بهم  واالرتقاء  الثقة  ومنحهم 
لتولي الوظائف الهامة في المجتمع خطوة 
هامة ووثابة في طريق التنمية المستدامة 
في  ويساهم  الوطنية  لمبدأ  وترسيخ 
غرس االنتماء والوالء للوطن ويعمل على 
إيجابية  بصورة  المجتمع  في  اندماجهم 

وصحية.
الذي  اليوم  يأتي  أن  نحلم  جميعا  إننا 
إلى %100 ويقوم  التعمين  تصل نسبة 
تنمية  في  بهم  المنوط  بالدور  العمانيون 
كمل وجه وتحقيق الرفاهية  بالدهم على أ
والرخاء لكل أهلها.. فال يخفى على أحد ما 
لكثرة الوافدين من آثار سلبية على هوية 
وسلوكيات  وتقاليده  وعاداته  المجتمع 
المجتمع  يقحمون  إنهم  حيث  أبنائه 
بعاداتهم التي يجلبونها معهم ويتأثر بها 
وهو  تقليدها  ويحاولون  الصغار  األبناء 

المجتمع  هوية  على  النهاية  في  يؤثر  ما 
وأصالته.

من  جهدا  تأل  لم  الرشيدة  حكومتنا  إن 
أيا  شرف  العمل  بأن  التوعية  نشر  أجل 
يتفهم  أن  على  وحرصت  نوعيته  كانت 
الموظف طبيعة عمله في ظل التطورات 
التي تطرأ على أساليب اإلدارة الحديثة كل 
والعدل  المساواة  أساس من  ذلك على 
وألن  واالختيار..  التقييم  في  والجدارة 
فقد  اإللكتروني  األسلوب  تتبع  حكومتنا 
الطلبات  تلقي  في  الورقي  التعامل  ألغت 
جميع  ميكنة  تم  كما  الشاغرة  للوظائف 
باستخدام  واالستفسارات  اإلجراءات 
على  التسهيل  أجل  من  وذلك  اإلنترنت 
والشفافية  العدالة  وتحقيق  المواطنين 

في االختيار.
بالمواطن  الحكيمة  القيادة  عنيت  لقد 
الذي  الرحى  قطب  واعتبرته  العماني 
من  وتحقق  األهداف  كل  حوله  تدور 
على  حرصت  لذلك  المنجزات  كل  أجله 
أن ينال حقه في المساهمة في بناء وطنه 
التي  الحديثة  النهضة  مسيرة  ومواصلة 
لن تشق طريقها في مواجهة التحديات إال 

بإرادة وعزم مواطنيها. 

إن كل مواطن عماني ملزم بأن يثبت والءه 
فيلتزم  المعطاء  الوطن  لهذا  وإخالصه 
من  المقررة  بالنسبة  عمل  صاحب  كل 
كثر ويقنع  العمال العمانيين إن لم يكن أ
مهما  عمل  بأي  وظيفة  عن  باحث  كل 
كبير  االجتماعية  المنظومة  في  ألنه  صغر 
الوطن  خدمة  وشرف  متصلة  فالحلقة 
عظيم.. فهو في حاجة لسواعد أبنائه حيث 
كتافهم وبأيديهم ال  إن قواعده تبنى على أ
بيد األجنبي الذي لن يستشعر بطموحات 

وآمال وهموم البلد مثل أبنائه.
إن من حق وطننا علينا أن نرعاه ونطوره 
بالجد واالجتهاد ليس في المجال الحكومي 
أيضا..  الخاص  بل  فقط  العام  القطاع  أو 
لذا يجب على الشباب الحفاظ على لقمة 
عيشه وبذل المزيد من الجهد في وظيفته 
بالقطاع الخاص حتى يحصل على العيش 

الرغيد الذي يحلم به.
نهضة  بناء  في  تشارك  عاملة  يد  لكل  تحية 
يديم  أن  هللا  وندعو  ميدان..  كل  في  عمان 
على عماننا الحبيبة األمن واألمان واالستقرار 
والرخاء وأن يكلل المسيرة المباركة بالنجاح 
والتقدم وأن يأتي اليوم الذي نرى فيه نسبة 

التعمين قد وصلت إلى 100%.

الشك أن توطين الوظائف أسهم بشكل 
عن  الباحثين  مشكلة  تقليص  في  كبير 
جميع  في  تستشري  بدأت  التي  عمل 
بالد العالم وليس وطننا فقط فكان البد 
من  لالستفادة  جريئة  قرارات  اتخاذ  من 
الحكومة  فقامت  العماني  الشباب  طاقة 
على  والحث  الخبرات  تبادل  بتشجيع 
يتوافق  بما  وتأهيلها  الكوادر  تدريب 
وضع  يتم  حتى  العمل  سوق  ومطالب 
المناسب  المكان  في  المناسب  الرجل 
الجانب  ذلك  سبيل  في  وسخرت 
سياسات  من  سهل  الذي  التشريعي 

اإلحالل ومتطلبات األمن الوظيفي
على  المقبلين  توعية  على  حرصت  كما 
العمل بقيمة الوظائف في القطاع الخاص 
وأنها ال تقل أهمية عن مثيالتها في القطاع 
شريك  الخاص  القطاع  ألن  الحكومي 
أساسي في التنمية وأحد ذراعي االقتصاد 
الوطني إلى جانب جهودها الملموسة في 
بصفة  وتطويره  التعليم  جودة  تحسين 
مستمرة بشقيه الجامعي وما قبله وبما 
واعية  مثقفة  دفعات  تخريج  من  يعزز 

ملمة بأحدث مفردات العلم.
والسياسة  التعمين  لمسيرة  المتتبع  إن 

أنها  الرشيدة يجد  اتبعتها حكومتنا  التي 
وكان  بعشوائية  تتم  كانت  البداية  في 
وال  فقط  التعمين  أجل  من  التعمين 
أدى  ما  وهو  معينة  منهجية  على  يرتكز 
إلى عزوف كثير من العمانيين عن العمل 
بالقطاع  السيما  الوظائف  بعض  في 
وذات  شاقة  يرونها  كانوا  التي  الخاص 
كانت  بعضها  أن  جانب  إلى  متدن  راتب 
وظائف دنيا من وجهة نظرهم وفي ذات 
الشهادات  خريجي  نسبة  زادت  الوقت 
الجامعية وبالتبعية زادت نسبة الباحثين 
إلى  وصلت  أنها  لدرجة  بينهم  عمل  عن 
عام  جاء  حتى  بالمائة..  خمسين  نسبة 
والموارد  الشباب  لجنة  وقامت   2015
البشرية بمجلس الشورى بتغيير سياسة 
مستقبلية  رؤية  ووضعت  التعمين 
تعتمد على التعمين النوعي في الوظائف 
القطاع  في  السيما  واإلشرافية  القيادية 
العلمية  الخطط  ورسمت  الخاص 
العمانيين  بإحالل  الخاصة  والعملية 
بديال  واإلشرافية  القيادية  الوظائف  في 
خالل  تدريجي  بشكل  الوافدين  عن 
بخمس  تقديرها  تم  معينة  زمنية  فترة 
سنوات مبدئيا على أن يتم إنشاء معهد 

وبدأ حلم
التعمين يتحقق...

بقلم ناصر بن سالم اليحمدي 
كاتب وإعالمي

جهدا  الرشيدة  حكومتنا  تأل  لم 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ه��د ال���زاه���ر من 
يكون  لكي  العماني  تأهيل  أج��ل 
منها  إيمانا  بلده  ب���إدارة  ج��دي��را 
بسواعد  إال  تبنى  ال  األوط���ان  ب��أن 
تدريب  على  فعملت  أب��ن��ائ��ه��ا.. 
الكوادر العمانية بكل مستوياتها 
واألساليب  النظم  أح���دث  وف��ق 
هذا  نوعية  ك��ان��ت  أي��ا  العلمية 
صغر  أو  عظم  مهما  ألنه  العمل 
وطني  واج���ب  النهاية  ف��ي  فهو 
عليه  ي��ح��رص  أن  ي��ج��ب  وش���رف 
كل مواطن ليحافظ على كرامته 
وي��ع��ل��ي م��ن ش���أن ب��ل��ده وي��رف��ع 
انتهجت  لذلك  اقتصادها..  من 
وإحالل  التعمين  سياسة  الدولة 
محل  العمانيين  ال��م��واط��ن��ي��ن 
عليهم  ما  أدوا  الذين  الوافدين 
م��ش��ك��وري��ن الس��ي��م��ا ب��ع��د أن 
والعلم  المهارة  العماني  اكتسب 
يؤهله  ال���ذي  ال���الزم  وال��ت��دري��ب 
شئون  جميع  ب��زم��ام  لإلمساك 
التقدم  نحو  بيدها  واألخ��ذ  ب��الده 

والرقي واالزدهار.
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للمط������ر رونق خ������اص بداخلنا، فرائحت������ه الفواحة تش������عرنا باألمل 
وتخبرنا بأن الخي������رآت. تتناثر قطرات المط������ر برقة وكأنها تهمس 
ف������ي آذاننا بصوت خاف������ت، تفاءلوا...ما زالت الحياة مس������تمرة وما 
زال األم������ل موجودا، ومازالت تلك القطرات العذبة تنهمر وتطرق 

نافذتك بلطف، فتذهب لتتأملها عن قرب وتقف أمام النافذة.

كان هن������اك ف������ي الماضي مجموعة من العالج������ات الغير عادية والتي كانت عل������ى الرغم من فظاعتها إال أنه������ا تذكرنا بمدى التقدم 
العلم������ي ال������ذي وصلنا إليه، وأنه كم كان الطري������ق صعبا ومليئا باألخطاء والقرارات الغريبة، فل������م يكن الطريق إلى الطب الحديث 

سلًسا للغاية.

جراحة الدماغ
اكتشف العلماء جماجم تحمل ثقوبًا من العصر الحجري فقد كانت عملية ثقب الجمجمة شائعًة، فقد وجد نسبة ٥-10 في المائة 
م������ن جمي������ع الجماجم في العصر الحجري الحديث أنه تم حفرها، ومن البقاي������ا القديمة ليس من الممكن دائما معرفة ما إذا كانت 

الجراحة قد أجريت قبل أو بعد الموت – ولكن بعض المرضى كانوا أحياء بالتأكيد.

ورغ������م كل الصع������اب تمكن بعض المرضى القدماء من النجاة من هذه العملية ألن هناك بعض الجماجم تظهر دليالً على حدوث 
الش������فاء، وبالرغم من أن العلماء في ذلك الوقت كانوا ينفذون هذه العملية في الغالب على الذكور البالغين، إال أنهم وجدوا أيًضا 
كتش������ف الخبراء جماجم تحمل عالمات الثقب في أوروبا وسيبيريا والصين واألمريكتين،  ثقوبًا في جماجم النس������اء واألطفال، وقد ا

وأن هذه العملية لم تمت مع العصر الحجري ؛ وإنما استمرت حتى عصر النهضة.

بعدسة المصور ة جهينة الهاشمية 

على نافذة األمل...تساقطت قطرات المطر!

حديث الصورة

أغرب العالجات الطبية على مر التاريخ

كان هن������اك عام������الن ف������ى اح������دى ش������ركات البناء، 
أرس������لتهما الش������ركة الت������ى يعمالن لحس������ابها من 
أجل إصالح سطح إحدى البنايات، وعندما وصل 
العامالن إل������ى المصعد وإذ بالفت������ة مكتوب عليها 

»المصعد معطل« تصدمهما.

فتوقف������ا هنيهة يفك������ران فيما س������يفعالن.. لكنهما 
حس������ما أمرهما س������ريعا بصعود الدرج على الرغم 
من أن العمارة بها أربعون دوراً! سيصعدان وهما 
يحم������الن المعدات لهذا االرتفاع الش������اهق ولكنها 

الحماسة.. فليكن

وبعد جهد مضن وعرق غزير وجلس������ات استراحة 
كثي������رة، وصال إلى غايتهما. هن������ا التفت أحدهما إلى 
اآلخر وقال: ل������دى خبران أود االفصاح لك عنهما.. 
أحدهما سار واآلخر غير س������ار! فقال صديقه: إذن 
فلنبدأ بالس������ار، فقال له صاحبه: أبشر! لقد وصلنا 
إلى سطح البناية أخيرا. فتنهد اآلخر بارتياح وقال: 
رائ������ع لقد نجحنا، إذن، ما الخبر الس������يئ؟ فقال له 

صاحبه فى غيظ: هذه ليست البناية المقصودة.

المغزى من القصة

هناك من يمضي في هذه الحياة كهذين العاملين، 
يجد ويتعب ويع������رق، ثم في آخر األمر.... يصل إلى 

ال شيء

ألن������ه لم يخط������ط جيداً قب������ل أن يخط������و، ولم يضع 
لنفس������ه برنامجاً دقيق������اً، يجيب فيه عن الس������ؤال 

الهام:ماذا أريد بالتحديد؟ وكيف أفعل ما أريد؟؟

قص������ة ه������ذا الع������دد مفي������دة لألطف������ال وهي 
تتحدث ع������ن أهميه المحافظ������ة علي البيئة، 
وتعلي������م األطف������ال أف������كارا بس������يطة ومفيدة 
والتي نقدمها لكم من خالل باب »ارتشافة« 

بمجلة الصحة والسالمة.

ذات يوم في صباح باكر، خرج أحمد وصديقه س������امي إلى 
التنزه في حديقة الحي. كان الجو جميال، وفي المكان لحن 
ش������جي تعزفه العصافير، وفي زاوية أخرى ورود متفتحة 
وأشجار كثيفة. بدأ الصديقان بالجري فرحين بين ظالل 

األشجار حيث الهواء النقي والنسمات الباردة.

قال س������امي لصديقه أحمد: هل يوجد في منزلكم أشجار 
كهذه؟

رد علي������ه أحمد: نع������م يا صديقي يوجد الكثي������ر منها، وأنا 
أستمتع باللعب تحت ظاللها؟

قال س������امي: كم أتمن������ى لو يوجد لدينا أش������جار وحديقة 
بالمنزل!

في ه������ذه األثناء ق������رر أحمد أن يس������اعد صديقه س������امي؛ 
ليحق������ق له ما يتمناه فق������ال له: ما رأيك ي������ا صديقي أن 
نعم������ل حديقة في منزلك������م ونجعلها جميلة ج������دا وندعو 

األطفال اآلخرين باالستمتاع واللعب فيها؟!

أحس سامي بفرح شديد وعاد إلى المنزل وأخبر والديه 
بفكرة صديقه أحمد.

في اليوم التالي اس������تيقظ س������امي في وقت مبكر، وتفاجأ 
بوجود ألعاب ونباتات مختلفة الحجم واللون قد اشتراها 
وال������داه للحديقة التي يفكر بها س������امي. بعد ذلك التقى 
بصديقه أحمد وبدآ بالعم������ل جاهدين في زراعة النباتات 
ح������ول المن������زل. كان الجو ممل������وءا بحم������اس الصديقين، 
ووالدا س������امي فخ������وران بما يفعل������ه ابنهم������ا لخلق بيئة 
منزلية جميلة، ذات هواء نقي تبعثه هذه النباتات إلينا.

" ومضة... المصعد المعطل "

كيف تكون صديقا للبيئة
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