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The glorious 23rd an immortal memory 
carved with gold water

Saeed Bin Nasser Al Juneibi
Chairman of the Board

In these blessed days of the glorious days of July, the nation stands tall, 
with all its strength, to say to the world that I am here. I am the Oman 
of glory, prestige and civilization since ancient times. I am the people 
who stand on this land with pride and self-esteem and away from 
all that defiles the noble costume, or hands stained with bloodshed. 
Oman is a civilization of thought, spirit, mind, consideration and a 
comprehensive insight that is instilled in its conscience by the leader 
of its inspirational journey and the builder of its blessed renaissance, 
His Majesty Qaboos bin Said.
As we celebrate this immortal anniversary engraved with gold water, 
we can only say «March with the parade our leader, March and we are 
behind you.» The achievements made on this land would not have 
been without God›s grace, and thanks to His Majesty, who established 
the principle of education by saying “We will teach our children even 
under the shadow of a tree.”This statement also embraces the training 
process, which is constantly ongoing in all sectors that require it. 
Scientific certificates derive their strength from a wheel that is not 
limited to obtaining scientific credential, but extends to the training 
which is considered the criterion in improving skills and raising the 
level of competence of the trainee.
Many institutions around the world take great care in training 
the employees of their institutions because they are aware of the 
results that will have a positive impact on raising the productivity 
of the individual and motivating them to continue to provide the 
institution with years of innovation and improvement,  which extends 
the institution existence. In contrast, the institutions or organizations 
that neglected the training of their working staff have faded away or 
are closer to incapacity in their development and achievements, and 
cannot compete with similar institutions that have done everything 
in their power to reach the top. These training neglecting institutions 
are aware of the enormous difference at all levels and indicators that 
set the standards of success and progress.
The Arab Institute for Training and Technical Safety, in the name of 
its Chairman and all the administrative officials and employees in its 
various departments, thanks the Ministry of Manpower and Quality 
Control Department for obtaining an advanced classification in the 
ranks of the training establishments in recognition of its efforts in the 
field of training and safety. This appreciation came only through the 
Institute›s advanced services which constantly seek to keep abreast 
of developments in training processes, and to take all that is new for 
effective training.
The Institute will be in good faith in all its services and in making the 
training process at the highest required level, from the principle that 
training is like indispensable air for the human being. The Institute 
strives to provide qualified staff in the training process, and to rely on 

specialized professors in all fields it currently undertakes, seeking to 
expand into a range of training activities related to its specialization 
and to make it a coherent system.
Therefore, the Institute will spare no effort in giving all its training 
strength to the trainee to push them to the highest level, and 
this requires the generous financial allocations to obtain training 
opportunities high in efficiency and qualification, which can only be 
achieved by making more financial allocations.
With the confidence of the Ministry of Manpower and the Quality 
Control Department, the Institute is at the top of the ladder of 
training institutions aspiring to obtain contracts from public sector 
institutions such as the National Training Fund or private sectors 
represented in institutions and private sector companies.
From the Institute›s experience over the past years, it considers that 
individuals associated with training periods with the company are not 
required and should not be linked to established work contracts that 
would restrict them from going to greater horizons in taking career 
paths that are more appropriate for them to achieve what they desire 
through their training; to find opportunities that seem to them more 
useful and more practical than being linked to facilities that may not 
meet their ambitions.
The Institute also aspires to a real, purposeful, more comprehensive 
and extensive view of the long-term training needs currently required 
by many segments of society, the most important of which are the 
General Secondary School and General Diploma graduates who have 
not been fortunate in obtaining internal or external scholarships due 
to their low grade point average. As well as the group of aspiring non-
students hoping to participate in training courses in many disciplines 
to raise their efficiency, both these two groups are in dire need of 
intensive and successive doses of training, which can only be achieved 
by raising the contributions and financial allocations of the funding 
providers for the training projects. We plea to all institutions and 
companies to push the training envelope to the highest level to drive 
the community’s hand to hard work to achieve the goals of social well-
being through a trained and active category in different fields of work.
Nations will not advance except by knowledge, hard work and sound 
thinking, as training will be part of knowledge, knowledge will continue 
to be the basis of progress. Arabian Safety & Technical Training 
Institute and Dar Al Mubadara for Press, Publishing, Advertising and 
Distribution will, in the midst of this occasion, take every opportunity 
to express their gratitude and thanks to God Almighty, praying to 
make Oman a safe and secure country and the rest of the Muslim 
countries, and to extend the age of our protector the leader of the 
modern Omani Renaissance, and to crown his quest with benevolence.

TOWELL ENGINEERING GROUP
الهندسية تاول  مجموعة 
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The O
ther Face

There is no beautiful day on which 

the sun looked over a homeland like 

July 23, 1970, that cold summer day 

on the heart of every Omani on this 

earth. The flags fluttered all over 

Oman, and the songs, joys and hymns 

were in harmony with the event. By 

the arrival of His Majesty in the glori-

ous era after a long wait, the people 

asked God Almighty to illuminate the 

path of Oman at the time of the dark-

est period in which everything was 

settled. God sent him to enlighten the 

land and adorn it with the sparkling 

adornment, wearing the garment of 

splendor and glory,  after the vain de-

sires almost changed everything that 

is authentic and genuine in this land, 

which has been giving in all its ages.

The people rejoiced and the birds sang, the spring blossomed 
in a smoldering summer, and thanks to God, and thanks to 
His Majesty, Oman transformed into a paradise of green 
meadows, and orchards of ripe flowers, as if with the touch 
of a magician wand, Oman turned into a mythical creature 
awakening from the ashes of the years, an entity other than 
that which was previously known. 

The beholder to Oman now didn’t know that Oman will 
become as it is today. The Omani man throughout history 
has witnessed many vicissitudes, tribulations, and situations, 
but the exceptional event that has made us live through is the 
most important event in the history of present-day Oman. 
We do not talk about achievements, nor do we talk about 
the development that took place over the years that followed 
this glorious day; rather, we will talk about what is beyond, as 
prosperity often has to cope with the course of human nature 
in building and cultivating  the earth. Development is a feature 
of the human age and an inherent nature. Building the human, 
who is the source of progress, benefit, development and work, 
is the most difficult task, as without man, nations will not be 
built. It was one of His Majesty›s priorities in this glorious 
era to focus and weigh heavily on human development before 
urbanization. The first thing he did was to remove everything 
that hampered the progress of the Omani man, to lift the veil 
of darkness to witness the light, and that the future of Oman 
will be built on the happiness of Omani people. As Omanis 
themselves will restore the glories of Oman, as they were in 
the past.

Since his accession to power in the country, he has been 
building a modern state, whose true strength is the human, 
who in his first sermons he demanded that he be confident in 
himself to make him the main pillar from which to build a lofty 
structure lasting to the present day. In which the Omani man 
attests to the culmination of the advancement of thought 
and rank among nations, reflected in the collective awareness 
of the people in establishing their identity in all international 

forums and the name of Oman is shining high by its aspiring 
youth achievements before boasting of the achievements of 
development and construction.

His Majesty, at the outset, gave the utmost importance to 
education, which is the basis of technical administrative 
efficiency. He made sure that the administration of Oman 
in all its affairs was with Omanis who had been deprived of 
education for a very long time, which led him to use those 
who received their education abroad to manage the sectors 
that establish the pillars of the modern nation. So that Oman 
would begin to reap the benefits of Omani human education, 
so that it would benefit from it later in the process of replacing 
the occupations that are the frame of building institutions 
and managing its affairs.

The ultimate goal of His Majesty is for the citizen of Oman 
to enjoy the gains of achievements and to witness the 
transformation of the harsh life into the bliss of modern 
luxury and decent living, which would not have been achieved 
without the people joining together in an unmatched saga 
between the Government of His Majesty and the generous 
population eager to live in security, safety and social welfare.

His Majesty has sought from the beginning to see the 
Omani people thriving under the umbrella of education and 
healthcare, the two pillars of creating a human being with a 
sound psychological and physical structure. His Majesty has 
endeavored in the way of building to take the human hand 
and remove him from his isolation imposed on him, guiding it 
to the path of pride and dignity. 

His Majesty also carried out the protection of Omanis from 
rupture and loss, amidst a wave that was high and difficult to 
traverse, amidst a massive sea of   extreme ideas, which were 
raging in the Arab world, with the spread of the extremist 
atheist Communist tide, which was targeting the Omani youth 
in its religion, values   and ethics , threatened by a doctrine that 
doesn’t know values and humanitarian principles and doesn’t 
align with Islamic ethics, it was necessary for His Majesty and 
the origin of his tolerant faith to be the fortified fortress of 
these young people, to repel the swindle of conspirators and 
to defeat the forces of the renegades and the traitors. This is 
done in order to stamp out the walls of national unity and to 
break the branch of obedience in the demand for stable life, in 
addition to his call for solidarity against the destructive forces 
of darkness, which prevailed at the beginning of his reign of 

government, which is one of the most difficult periods of 
intellectual turmoil, which, if infiltrated into the blood of the 
people, could become contaminated with poisonous toxins, 
driving it into an endless storm, and filling people with 
remorse for a long time. Had it not been for God to give Oman 
a wise ruler, Oman would have been in the midst of useless 
parties, rivalries and arguments; only delaying development 
and disrupting thought. So he sailed the ship of Oman away 
from these stormy waves whose consequences cannot be 
guaranteed even after a long time. His Majesty urged and 
continues urging to give human strengths sufficient attention 
to establish paths that serve his orientations and ambitions. 
Human in his Majesty›s thinking is the fundamental pillar of 
development. His enlightened thought was accompanied by 
the requirements of human workforce in creating work. As 
development programs have provided sufficient space to 
settle human concerns, making him linked to it substantially, 
as it will be his resort and last refuge in order to live, with its 
link to time and place. He must keep pace with its development 
in proportion to the developments of the age, the time and 
requirements of human need; to ensure a free and decent life. 
His Majesty spared no effort in his speeches by linking the 
Omani human to his land and establishing his belonging to 
it by making all human activities a real path of development.

The Omani human has the right to see himself now as his 
Majesty wanted him, to raise his head and not look down 
in all the international forums, becoming a considerable 
competitor in all fields. Achieving the highest ranks in 
Scientific and educational competitions, as well as scientific 
competitions and innovations. Furthermore, Sports youth are 
no less competitive than their peers in other fields. The name 
of Oman has become well known thanks to the country›s 
ambassadors of athletes, travelers and students abroad, who 
receive their education in the most prestigious universities in 
the world, and that some of them, have a scientific position 
in those universities where they study. Young Omanis are 
pointed at everywhere.

The tongues of Omanis today state that God bestowed Oman 
with the rise of the first sun ray in the Arab world, and with 
the presence of Qaboos, a beacon of light and shine on the 
land of Oman. What do people whom God gave a light of well-
being that shined around Oman want more. Every year, we 
wish that our glorious leader is fine, healthy and safe.

The Other Face

Bader Bin Mahfoodh Al Qasmi
Editor-in-Chief (General Supervisor)bader@almubadara-om.com

We asked God the suns..
He sent us the incomparable Qaboos



A new day we welcome with pride and honor, a day when the Sultanate has come a long 
way not only at the domestic level, but also at the regional and international levels, where 
it urged the government and people to continue the development process which contin-
ues to build its edifices, achievements and modern monuments, meeting the ambitions 
and aspirations of Omani people throughout the country while maintaining their security, 
stability and well-being, which has become comparable to many countries in the world.
Since the dawn of the first day of the modern Omani renaissance led by His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said, may God protect him, as if Oman had a preset date in ad-
vance that change is not only inevitable, but a reality on the first day of the scene. 
The Omani citizen has experienced a rapid change in construction, building and 
reconstruction, accompanied by comprehensive development in all aspects of life, 
both quantitatively and qualitatively. The foreign policy established by His Majesty 
the ruler of the country manages the compass in the right direction, not deviating 
from it in any way. It is a profound portrayal of the trend lines towards good and solid 
relations with all the peace-loving nations, which reflected the stability and internal 
security that made Oman a destination for investors and tourists and those eager to 
know about this ancient land and its roots deep in the past.
Undoubtedly, Oman has gained its international status thanks to the wisdom of its leader. 
It has won the appreciation of the people all over the world because of its international 
efforts in its moderate political practices and placing it in the position of an international 
mediator who seeks rights and stands close to all parties of conflict, restoring balance 
and repairing relations. Thus, it has been known for its credibility, integrity and long-term 
perspective in making decisions that will be revealed for many of its future citizens as the 
correct and consistent demand, the logic of reason and voice of wisdom.
What has been achieved on this land of Oman is more wonderful than words can 
describe, its leader promised and fulfilled his promise, the forces of the people unit-
ed, stood up and translated the words of its inspiring leader, the builder of modern 
Oman, for the homeland to say that Oman reached the highest summits, and its 
spring is thriving thanks to the wisdom and cleverness of its leader, and the devotion 
and dedication of its people.

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

Oman reached the highest summits, and its spring is thriving 
thanks to the wisdom of its great leader

The cherished monarch of the country, linked the present with 
the past and made the intellectual and cultural heritage of Omani 
society a basis for the start of building a modern state

Health & SafetyHealth & Safety

76
twelve Issue, July 2018twelve Issue, July 2018

23 July

Oman 
Glory



Omanis gained fame as skilled 
navigators and gifted sailors who 
played a key role in the conquest 
of Islam by land and sea
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With these bright words at the annual session of the 2005 Oman 
Council, the wisdom of the leader has been demonstrated by a clear 
and forward-looking future vision. The Omani policy and stances, 
both domestically and internationally, remain clear and open, always 
honest and able to speak in one language inside and outside closed 
rooms. The Sultanate supported all Arab causes and peace efforts in 
the region and called for resolving all Arab disputes and the need to 
restore Arab solidarity. Participating with great efficiency and clear 
effort in combating terrorism, and spreading a culture of tolerance, 
peace and understanding between different nations and people.

“I want to look at the map of the world to find that there is no 
country that does not have a friendship with Oman,» said his 
Majesty at the press conference of the Omani media and press 
in 1985. Since the dawn of the blessed renaissance, its leader has 
developed a well-established foreign policy based on building bridges 
of cooperation, trust and credibility based on frankness and clarity 
in dealing with all those with whom Oman has ties of brotherhood 
and friendship with. And that these friendships are characterized 
by balanced discussions and relationships that promote security 
and stability. Thus, the foreign policy of Oman will not change, as 
many countries of the world have learned that Oman has been right 
regarding many issues and has stood firmly against it and prevented 
it from happening. This is evidenced by the events and affairs of 
today, which only reflect the omission of the Omani role in creating 
the right future path for the peoples of the world as a whole and the 

people of the region and the Gulf region in particular, to avoid many 
of the closed roads that lead only to nothing.

One of the most distinctive features of the blessed modern 
Omani Renaissance is that it has worked to preserve Omani 
traditions and heritage, and to maintain the distinctive features 
of the Omani personality and invest it in the process of 
construction and development. The country›s Basic law also 
ensures the protection of the rights and freedoms of citizens 
in accordance with the best known and applicable principles 
and on the basis of citizenship and equality. It also worked on 
promoting graduation of participation and democratic practice 
and not skipping steps as a characteristic of the development of 
Shura in the Sultanate.

Domestic and Foreign Policy

“We believe that non-interference in the internal affairs of countries, observance of charters and treaties and 
adherence to the rules of international law will undoubtedly move the world to a more harmonious state of interests 
for countries, which we always call for by spreading a culture of tolerance, peace, cooperation and understanding 
between all nations, and we hope that this will lead to uprooting many of the causes of violence and instability”.

Qaboos bin Said

Rooted history and geographical location

“The Omanis have long been the makers of civilization, with their great historical heritage, their openness to other 
civilizations across the seas and oceans, their quest to communicate with others and share common benefits with 
them; qualifying them to serve as role models in the field of accelerated development, growing progress and the 
ability to keep up with the times. Taking every new and useful from it like enlightened ideas, useful sciences, and 
renewable technologies, while always adhering to values and high principles that they believe in, and the traditions 
and noble customs that they were brought up on”. 

Qaboos bin Said

With these eloquent words, His Majesty summed up the authenticity 
of history and the implications of the concept of Omani society and 
its history through successive eras, and what enables it to adopt 
everything that exists in light of the evolution of life and its variables. 
In light of Oman’s strategic location overlooking the Indian Ocean, 
Omanis gained fame as skilled navigators and gifted sailors who played 
a key role in the conquest of Islam by land and sea. Their ships and 
mounts reached the land to Iraq, Persia, Indus Valley, China and East 
Africa, whether to participate in Islamic conquests or discovery and 
trade. In history and geography books, Oman has been defined as a 
remote self-sufficient independent country with autonomous regions. 
The Sultanate has a unique and very important geographical location 
with great resonance in its policies and an influential role in solving 
many international and regional issues.

23 July



Modern country institutions

“The government and the people are as a single body, if a part did not fulfill its duties, 
the other parts of that body will fall apart”. 

Qaboos bin Said

One of the foundations of the modern Omani renaissance is the 
building of a modern state and the consolidation of its foundations 
in institutions, systems and laws that respond to the development 
of the society and the development movement in the country. The 
Basic Law is the referential legal framework that governs the work 

of the various authorities and separates them. At the same time, 
it provides maximum protection and guarantees to preserve the 
individual›s freedom, dignity and rights. The ruling is based on the 
principles of justice, equality and consultation, and citizens have 
the right to participate in public affairs in accordance with the law.

Health & SafetyHealth & Safety

1110
twelve Issue, July 2018twelve Issue, July 2018

Noble Omani values

“Justice must take its course and be our goal and objective, and we are with the help of God going with the 
development of judicial and supervisory institutions, in order to achieve our aspirations to consolidate the state of 
institutions. Our support for the judiciary and its independence is a duty to abide by, and respect for its decision 
without favoritism is out of the question... as all are equal before the law”. 

Qaboos bin Said

Council of Oman

“We have closely followed the work of the Council of Oman in both its divisions the Consultative Assembly and 
the Council of State in past periods, valuing the efforts exerted by the Council during this period, which has 
had a tangible impact on contributing to advancing the comprehensive development process towards further 
development and progress”. 

Qaboos bin Said

The values of justice, tolerance and equality are fundamental 
values for the citizen and resident. The supreme care for 
judiciary has been an important element since the stages of 
state building. The justice system has witnessed a modern 
formulation that has strengthened the status of judiciary 
and raised the level of performance in it to be a cornerstone 

The Shura movement in Oman has developed continuously 
and incessantly over the past years. Its institutional system 
has become a two-chamber system, The Council of State 
whose members are appointed from the best Omani 
experiences by His Majesty, and the Consultative Assembly 
elected by the Omani citizens representing their states. Both 
councils are a cornerstone of the state of institutions. The 
two councils play a vital role in the field of comprehensive 
national development and in the development of Omani 
society, promoting the functions and specializations of the 
two councils as an integrated legislative and supervisory 
institution.

of the modern Omani state. The Sultanate has reached an 
advanced stage of modernization and development, which 
requires that the judiciary should have full independence 
and complete separation of powers, and that each authority 
in turn should not interfere with each other so that each 
authority can play its role fully.

The Sultanate reached 
an advanced stage of 
modernization and 
development, which required 
the judiciary to have full 
independence and complete 
separation of powers

23 July



The philosophy of 
education in the Sultanate 
aims at creating Omani 
people in building their 
personality and enabling 
them to know and adhere 
to Islamic values
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The media is a humanitarian and civilized message

“At a time when the importance of the role of the media in the contemporary life of societies and nations is 
growing, it is necessary to work on developing the Omani media to carry out its mission to develop the citizen›s 
capabilities and to raise awareness of his fundamental role in building his country, as well as to consolidate friendly 
and cooperative relations with the international community”. 

Qaboos bin Said

Development achievements and future aspirations

“Attention to human resources and the provision of various means to develop their performance, stimulate their 
potential and energy, diversify their creative capabilities and improve their scientific and practical efficiency is the 
basis of true development and the cornerstone of its solid construction based on firm and solid foundations. The 
human element is the creator of civilizations and the builders of their renaissance”. 

Qaboos bin Said

The Omani media strategy in its external 
perspectives is based on the principles of the 
Sultanate’s foreign policy of non-interference in the 
internal affairs of others and the policy of peaceful 
coexistence among nations.

One of the central concerns of His Majesty’s Government 
is to take care of the Omani person, strengthen his position, 
concentrate his energies and make him an active participant 
in construction and development on the basis of equality and 
equal opportunities. The Sultanate is continuing its development 
programs to maintain economic stability and take into account 
the social dimension and create an attractive environment for 
investment and investors.

In the education sector A number of international and regional 
organizations, such as UNESCO, the World Bank, the Arab Bureau 
of Education for the Gulf states and the Arab League Educational, 
Cultural and Scientific Organization, have praised Oman›s efforts 
in the field of school education. Oman philosophy of education 
aims at creating the Omani person by building his personality 
and empowering him with knowledge and commitment to Islamic 
values, patriotism and loyalty for everything where he belongs.

Health sector.. The sound and continuous planning undertaken 
by the Sultanate through the health development plans 
implemented by the Ministry of Health in accordance with its 
five-year plans led to increased efficiency and health care. The 
Sultanate is considered by international standards a developed 
country in the field of improving health care. The Sultanate 
also relies on the implementation of programs to prepare and 
qualify national workforce specialized in the field of ensuring the 
improvement of quality and upgrading of health services.

23 July



Economical development

“We have followed with great interest the economic conditions experienced by the world and the turmoil prevailing 
in international regulations due to the repercussions of those situations, and we would like to point out that the 
policies pursued by our government over the past years have contributed, thankfully, to our economy avoiding to 
a large extent the effects of those situations”. 

Qaboos bin Said

Oman of Security and Safety

“From the deep belief in the importance of the role of armed forces in peace and in war, we give our valiant forces 
all the care and attention, so that they are always at a high level of combat efficiency ... And to remain as a shield for 
the homeland protecting its unity and sanctities and contributing to the process of development and prosperity”. 

Qaboos bin Said

Tourism is a promising economic resource

“We believe in the importance of the tourism sector and the fact that it is a developing industry on the global 
level, as it has become one of the main sources of revenues for many developed countries. Because of what God 
bestowed upon our country from environmental and geographic diversity and elements that could make it one of 
the main stations for tourism in the region, we made a decision to establish a ministry concerned with this vital 
public sector, namely the Ministry of Tourism”. 

Qaboos bin Said

The Sultanate has focused its plans on economic 
diversification and the establishment of a number of free 
economic and industrial zones in order to attract national and 
foreign investments. The general budget is always focused 
on achieving financial sustainability, reducing the deficit 
and containing it within safe levels, and continuing to review 

Oman has maintained its stability, and achieved advanced ranks 
in global safety indicators and has advanced positions in the 
list of the safest countries in the world, according to the latest 
World Economic Forum reports. The Sultanate has been keen 
to fully integrate its military system, including human forces 
with high efficiency and material and moral capabilities, which 
by upgrading its equipment and apparatus enable them to 
perform their sacred national duty.

The Sultanate has many characteristics, which enhances 
the role of the tourism sector, attracting foreign investment 
and encouraging local investments to grow. The Sultanate›s 
tourism sector contributes to the revitalization of a number 
of economic sectors such as transport, retail, construction, 

and reduce public expenditure, especially consumption and 
non-essential spending. The Sultanate’s economic policies 
are based on opening up to international markets, creating 
an environment conducive to the growth of domestic 
and foreign investments in various economic sectors and 
modernizing laws and regulations.

restaurants, cafes and other sectors. Oman Tourism Strategy 
reflects the aspirations of the Sultanate to become one of 
the most important tourist destinations attracting tourists 
to spend holidays, exploration and meetings and conferences 
tourism.

The country’s military system is complete and 
enjoys high human efficiency and material and 
moral capabilities that enable it to perform its 
sacred national duty
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The Ministry of Manpower has concluded an awareness campaign on the 
dangers of heat exhaustion, which aims to increase awareness of both sides 
of the production (worker and employer) of the importance of taking meas-
ures to avoid the effects of high temperatures in the workplace.
The activities of the campaign focused on explaining the dangers faced by 
workers in the afternoon and the increasing heat in the summer months 
(June, July and August). The Ministry of Manpower will continue with 
awareness campaigns with the start of each summer in the future, stressing 
the importance of cooperation of enterprises in providing all occupational 
safety and health requirements for its entire workforce.
This comes as part of the ministry›s efforts to protect workers working un-
der high temperatures, which is reflected negatively on their health and the 
need to comply with the safety precautions to be followed to reduce the risk 
of high temperature on the body.
The total number of private sector establishments committed to the labor 
law and occupational safety and health regulations for 2017 was (3021), 
while the number of non-committed private sector institutions was (472) 
with a total of 3493 visits. The total number of visits during 2016 was 2332, 
(2078) committed enterprises and (254) establishments that were not 
committed to the labor law and occupational safety and health regulations.
“As summer temperatures rise, and workers in construction sites and open 
spaces are exposed to many occupational diseases, particularly sunstrokes 
and heat exhaustion, the Ministry of Manpower is working hard to take pre-
ventive measures to avoid such injuries,» Salem bin Saeed al-Badi, director 
general of labor care at the Ministry of Manpower, said. Therefore the Min-
istry works on the application of the list of requirements for occupational 

safety and health in enterprises operating in the private sector, as we work 
here to apply Article (16) of this directive, which prohibits the employment 
of workers in construction sites and open spaces during the afternoon dur-
ing the months (June, July and August) each year.

He added: This campaign lasts for two months due to its importance and its 
previous success over the past years. The campaign started from the begin-
ning of this month and continues until the end of August this year, targeting 
workers in construction sites and open spaces and educating employers to 
take preventive measures to reduce injuries. The campaign is distributed to 
all governorates of the Sultanate.

Al-Badi stressed that there are many inspection campaigns in the morning 
and evening to ascertain the extent of the commitment of the establish-
ments to stop work at noon, as it turned out that there is a great response 
from private sector establishments, in addition to some abuses that we take 
legal action against whenever they exist. Thankfully, cases of abuse have be-
gun to decline during this period by virtue of labor awareness. Nasra Bint 
Amer Al Mahrezia, Occupational Health and Safety Specialist at Cameron 
Middle East Services, said: «Heat exhaustion affects the person being ex-
posed to high temperature, which causes some diseases and stress. We, as 
employees of the company have the role of carrying out awareness cam-
paigns in the community and work areas so that we try to reduce the conse-
quences and damages of heat exhaustion experienced by the worker in the 
summer in the workplace. There is often a very great response by private 
sector establishments to taking safety measures from heat exhaustion, as 
the majority of people being exposed to sunlight and high temperature are 
staff and workers.

Judicial arrest officers in the Department of 
Consumer Protection in Ad Dhahirah have 
recently been able to apprehend commercial 
establishments that sell spoiled and expired 
health products not suitable for consumption, 
thereby endangering the health and safety of 
consumers, as part of the efforts of the Con-
sumer Protection Authority to ensure compli-
ance with laws and regulations related to con-
sumer protection.
The details of the first offense is the fact that 
during their inspection campaigns on shops, 
judicial arrest officers apprehended a com-
mercial establishment that sells and displays 
expired shampoos and clothes fresheners. They 

also show signs of spoilage such as bad odors 
and changes in color, shape and characteristics 
which indicates their inappropriateness for con-
sumption. Accordingly, legal procedures were 
taken against it, and all the infringing products 
in the shop were seized, a record of evidence 
was issued and an administrative fine of RO 
1,000 was imposed.
In the second violation case, a citizen filed a 
complaint about a shop that sells hair and body 
creams showing signs of spoilage. Immediately, 
the judicial officers visited the shop and verified 
the contents of the complaint, that the shop 
had offered, sold and stored quantities of ex-
pired creams. Accordingly, the legal procedures 

followed in such cases have been taken. All the 
violating quantities and products in the shop 
were seized, a record of evidence has been is-
sued and an administrative fine of RO 500 has 
been issued for the sale of expired product ex-
posing consumers› health to risk.
The Public Authority for Consumer Protection, 
represented by the Consumer Protection De-
partment in Ad Dhahirah Governorate, calls on 
all merchants and suppliers to comply with the 
provisions of the Consumer Protection Law and 
its executive regulations by verifying the validity 
of goods and products and that they are free of 
any risks or damages that affect the safety and 
health of the consumer or their money

HE Dr. Darwish bin Saif Al-Meharbi, Undersecretary of 
the Ministry of Health for Administrative and Financial 
Affairs, recently inaugurated the Kidney Dialysis Unit at 
Haima Hospital in the presence of Khalifa bin Saif Al 
Yaqoubi, Director General of Health Services in Al Wusta 
Governorate and a number of officials at the Ministry and 
the General Directorate of Health Services in Al Wusta 
Governorate.
The new unit consists of one clinic with two dialysis ma-
chines and 2 beds as a first stage. In addition, specialized 
staff consisting of a specialized doctor for artificial kidney 
diseases and dialysis has been appointed, in addition to 
the appointment of 3 assistant nursing staff who were 
sent to the artificial kidney department of Nizwa Hospital 
for training on all kidney operations.
It also includes a dressing cadre and engineers supervising 
machines and equipment in the unit that is also equipped 
with medicines and medical supplies. The new unit will re-
ceive kidney failure patients over the coming weeks, over 
the course of three days which are Sunday, Tuesday and 
Thursday by three morning and evening periods. The unit 
will benefit the people and children of the villages and 
four states of the governorate, Haima, Duqum, Al Jazer 
and Mahout.

The unit is a new addition to the health services in Al-
Wusta governorate and will reduce the suffering of pa-
tients in traveling and going long distances to the gov-
ernorates adjacent to Al-Wusta governorate in order to 
receive the necessary treatment service, as well as send-
ing some of them to the Royal and Sultan Qaboos Hospi-
tals in Salalah, Nizwa, Ibra and Sinaw for treatment.

Manpower organizes awareness campaign 
on the risks of heat exhaustion

For selling spoiled and expired products

Administrative fines of more than RO 1,000 against 
two commercial establishments in Ad Dhahirah

Opening of dialysis unit in Al-Wusta
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According to the latest statistics from the Royal Hospital, the unit 
of bone marrow transplant has witnessed a remarkable increase in 
the number of autologous stem cell transplantations carried out 
in the hospital in recent years, with a success rate exceeding 94%, 
which is a qualitative achievement comparable to developed coun-
tries in this field.
The statistics showed that since the launch of this treatment on 18 
November 2013 to the present time, the hospital carried out 52 
autologous stem cell transplantation.
The launch of bone marrow transplantation in the Royal Hospital 
aims to advance the specialized care in the Sultanate especially in 
the field of blood diseases and to cope with the high number of 
patients in need of autologous stem cell transplantation due to the 
growth of the population demographics and the adoption of un-
healthy lifestyle and food patterns.
The health staff of the stem cell transplantation unit consisting of 
specialized medical doctors and laboratory technicians, stem cell as-
sembly team and nursing staff who are 100% Omani national cad-
res who have been qualified and trained in this field in prestigious 
and specialized international and regional marrow transplantation 
institutions and centers, before the actual inauguration of autolo-
gous stem cell transplantation in the Royal Hospital in late 2013.
Autologous stem cell transplantation is often performed in the 
Royal Hospital for patients with lymph nodes tumors (lymphoma) 
and multiple myeloma, types of blood cancer.
Conducting stem cell transplantation for the patient in done by 
conducting preliminary laboratory and survey tests to check the 
patient›s safety and verify that he or she can undergo cell trans-
plantation, the healthy stem cells are then collected via the vein by 
a special device and stored in containers at a temperature below 

Almassara Hospital, represented by the Nursing Department 
(2), recently organized the “Safety of Health Care Personnel” 
conference at the Ministry of Health under the slogan (Be at-
tentive, remain safe), under the patronage of Dr. Mohammed 
bin Saif Al Hosani, Undersecretary of the Ministry of Health 
for Health Affairs, and the presence of a number of Ministry of 
Health officials at Al-Razi Hall in the hospital.
About 300 employees from various governmental and private 
institutions attended the conference.
The aim of the conference is to promote and educate employ-
ees on the highest standards of health and safety. Ensuring em-
ployee safety is an important aspect of health care that is no 
less important than the provision of quality health services to 
the patient. The employee›s exposure to risk and unexpected 
events negatively affect the safety of both the patient and the 
employee and also affect the efficiency of work. The conference 
also aims to maintain the safety of health care personnel in all 
disciplines so that they can perform their duties to the fullest 
and care for and help patients achieve better clinical outcomes, 
improve staff satisfaction so that they are able to reduce risks 
and perform work, reduce unplanned costs and vacations, create 
a safety culture for all health disciplines, raise awareness about 
protecting the rights of health workers, and let employees know 
what to do during a fire.
The conference included lectures by a number of lecturers from 
various governmental health institutions such as the Environ-
mental Health and Occupational Safety Department, Khoula 

zero degrees. This is followed by intensive chemotherapy for the 
patient to eliminate damaged or harmful blood cells in addition to 
creating a suitable area for the transplanted stem cells. Finally, the 
stem cells are transferred to the patient by intravenous catheteriza-
tion.
The hospital›s autologous stem cell transplantation unit consists of 
a blood clotting laboratory, a blood culture laboratory, a laboratory 
for cell analysis and enumeration, a laboratory for cell processing, a 
laboratory for cell freezing and storage, and rooms for patient care.
It is worth mentioning that modern medicine is working on devel-
oping therapeutic uses for autologous stem cells transplantation or 
the donated cells for the treatment of several diseases, the most 
important of which are some other blood cancer diseases, type I 
diabetes, cardiovascular diseases, autoimmune diseases and multi-
ple sclerosis; by preparing and modifying the stem cells to carry out 
their vital roles for the patient’s condition.

Hospital, Sultan Qaboos University, Muscat Municipality and 
Almassara Hospital, discussing risk assessment, legal protection 
of health workers while performing their duties, legal liability for 
medical errors in light of applicable legislations, individual pro-
tection standards, safe handling / lifting, individual safety, and 
fire safety and data recovery principles.
On the sidelines of the conference, an exhibition was held in 
which the Institute of Public Administration, the General Au-
thority for Civil Defense in Al Amarat and Almassara Hospital 
Nursing Department (Second Division) participated in. It con-
tained awareness leaflets and educational brochures pertaining 
to employee safety.

Royal Hospital:
Increase in number of autologous stem cell 
transplantation and success rate exceed 94% Almassara Hospital organizes Safety of 

health care personnel Conference “Be 
attentive, remain safe”

1918
twelve Issue, July 2018twelve Issue, July 2018

Health & Safety

Locals



Ministry of Oil and Gas and its 
Commitment to Sustainable 
Development

In the annual report of the Ministry of Oil and Gas, HE Dr. Mohammed bin Hamad Al Rumhi said that we are following 
the path paved by the country’s cherished leader. We were able to overcome and conquer the challenges caused 
by lowering oil prices and their negative impact on the national economy. We have been able to address all the 
difficulties faced by the oil and gas sector, especially in human resources, unlike in many parts of the world.
Nevertheless, the ingrained factors that characterized the Sultanate allowed the sector to continue the path of 
success and excellence. This year saw the operation of the Khazan natural gas field, one of the largest projects to 
supply natural gas in the Sultanate, as well as attracting new international and national companies to explore for oil 
and gas, where a number of oil concession agreements were signed for land and sea areas and it is hoped that they 
will produce promising results.

The Sultanate’s keenness on the recovery of oil prices has 
been active in cooperation and working with other countries 
and international organizations such as OPEC. This was 
reflected in the reduction of oil production according to the 
quantities specified by the Organization for each country, 
which led to a positive impact on prices.
Despite the reduction of production, we have continued 
to achieve all the objectives of the oil and gas sector like 
continuing exploration and drilling activities, which led to 
new discoveries of oil and gas, as well as the use of modern 
technologies to increase production of productive fields, 
especially fields with heavy oil and deep acidic gas fields 
and thus strengthening the reserve and production in the 
long run.
Local added value has been an essential element in all 
projects to maximize the income of the country by localizing 
jobs, using locally manufactured materials and equipment 
and supporting small and medium enterprises, as they are 
expected to occupy a significant position in the provision 
of various oil services to companies operating concession 
areas.
The achievements accomplished in 2017 are the result of 
collective efforts by all employees in this sector.
This was excerpt from the speech of HE Dr. Mohammed 
bin Hamad Al Rumhi, Minister of Oil and Gas. In this report, 
we will look at the most important topics, achievements 
and indicators achieved for the oil and gas sector in 2017 
and this year, where the facilities of Khazan gas field were 
inaugurated in the fourth quarter of 2017, and the first 
gas production phase started before schedule and below 
set budget.
His Excellency Dr. Mohammed bin Hamad Al Rumhi, 
Minister of Oil and Gas, was selected as one of the 50 most 
influential figures in the field of refining and petrochemicals 
in the Middle East for 2017, according to Refining & 
Petrochemicals Middle East magazine.
OPAL Oil & Gas Conference was also held in 2017, 
which focused on the Sultanate›s role in hydrocarbon 
activities and on the role of the Ministry of Oil and Gas 
in continuing investment and encouraging initiatives to 

diversify alternative resources and the support the national 
economy.
HE Dr. Mohammed bin Hamad Al Rumhi, Minister of Oil 
and Gas, headed the Sultanate›s delegation to the Abu 
Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 
(ADIPEC), which is one of the most prominent international 
forums to discuss the pressing issues and challenges facing 
the oil and gas sector. His Excellency headed the delegation 
of the ministry participating in the meeting of the forum 
of gas exporting countries in Bolivia, with the aim of 
encouraging the use of natural gas.
The Ministry of Oil and Gas participated in the meeting of 
the oil producers from within and outside (OPEC), which 
was held in the Austrian capital Vienna, which discussed 
the issue of extension of the reduction of production or not 
to take the appropriate decision.
Talks were also held between the Sultanate and the Islamic 
Republic of Iran on the latest developments in the project 
of extending the Iranian gas pipeline to the Sultanate and 
how to accelerate the stages of design and implementation 
of the project.
Last year, the “Oman Workplace Safety and Loss Reduction” 
Conference was held under the patronage of the Ministry 
of Oil and Gas and the Oman Petroleum Services Society 
(OPAL), where the latest technology, research and products 
were reviewed to create a safe working environment.

  Attracting new international and 
national companies to explore for oil 
and gas

  Signing a number of oil concession 
agreements for land and sea areas

  Lowering oil production by OPEC has a 
positive impact on the price per barrel
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Oil and gas sector indicators

  Signing 4 new petroleum agreements for oil and gas 
exploration
  Average daily production of crude oil and condensate at 
(972) thousand barrels
  The Sultanate›s total reserves of crude oil and condensates 
at (4740.33) million barrels
  Total oil exports of crude oil and condensates at (294) 
million barrels
  China topped the list of importing countries by 77%
  Oman crude oil average price (US $ 51.30)
  Total petroleum products from Mina al Fahal and Sohar 
refineries at (96) million barrels
  Drilling (90) exploratory and evaluation wells, including 58 
oil wells and 32 gas wells
  The total number of producing fields in the Sultanate of 
Oman (282) fields, including (239) oil field and (43) gas 
field.
  81%Omanization rate in the oil and gas sector 
  Average daily production of natural gas (106.8) million 
cubic meters
  Total natural gas reserves (24.96) trillion cubic feet.
  LNG exports (8.6) million metric tons
  The Sultanate›s production of LPG (540) thousand 
metric tons

Health, Safety, Environment and Security in Oil Companies

Petroleum Development Oman:
  The company achieved a record of 0.20 times the frequency 
of time-wasting injuries, which fell from the 2016 rate of 

0.22, despite the fact that this performance was tainted 
by the death of a person in a work-related accident. It 
also achieved a new record in the total recurrence rate 
of recordable incidents at 0.72 compared to 0.98 in the 
previous year, as well as a drop of more than 40% in tragic 
vehicle accidents.
  The Geomatics Operations Team at the Directorate 
of Exploration has set a new record in the company’s 
safety record of 36 years without time-consuming injury, 
although they work in some of the most rugged terrain 
and conditions in the Sultanate.

Occidental Oman: 
  The composite rate of injury and illness accidents for 
2017 was 0.04, while no case of injury was recorded 
among employees since 2015. The number of registered 
injuries among the company’s contractors in 2017 
decreased by 60% to 8 cases compared to 20 cases in 
2016. The composite rate of injury and illness incidents 
in the Mukhiznah field (square 53) was 0.03, which is 
considered the best in the records of these operations.

Daleel Petroleum: 
  Maintain ISO standards in the areas of health, safety 
and environment, with a very outstanding performance 
in health, safety, security and environment through 
2017.
  The company assigned a contract for the implementation 
of the second phase of the security system in the field, 
in implementation of the supreme directives in terms of 
strengthening the security of oil and gas facilities.
  The company celebrated the “Quality of Health and Safety 
and Environment Day” under the slogan “Safety is saying 
and doing” in order to enhance one of the main pillars of 
the company in managing its daily operations.

CC Energy Company
  Continued improvement of HSE management systems 
through the introduction of a number of initiatives, 
including those based on behaviors such as the Safety 
Club, as these initiatives have resulted in enhancing the 
culture of reporting and learning.  Members of the Safety 
Club are committed to caring for each other using the 
concept of “awareness, behavior and concentration” to 
avoid accidents.

BP Oman: 
  Completion of the first phase of the khazan project 
according to standard rates. It ensures that awareness, 
understanding, and commitment of all employees to 
all safety-related matters are met. The company also 
cooperates with key contractors to ensure that their 
employees understand and operate in a safe environment 
and that their practices in the workplace are safe and in 
line with the standards set by BP.

Oman LNG Company: 
  The company achieves nearly 25 million hours of work 
without time-consuming accidents until the end of 

2017. The achievement is a true reflection of the utmost 
importance that the company pays to safety in all its 
operations.

Gas consumption

The total natural gas consumption during the year reached 
about (40907) million cubic meters. The projects of Oman 
LNG and Qalhat LNG were the first in terms of consumption 
of natural gas during the year at (13125) million cubic 
meters or 32% of natural gas consumption for 2017. 
Followed by the consumption of local industrial projects by 
25% of the total, field operations and other uses by 21%, 
followed by power generation and desalination plants by 
20% of the total, and the consumption of industrial areas 
about 2% of total natural gas consumption.
LPG production (cooking gas-LPG)
The total production of the Sultanate of liquefied 
petroleum gas ( LPG) during the year amounted to about 
540 thousand metric tons. The volume produced by Oman 
Oil Company for refineries and petroleum industries (Mina 
Al Fahal Refinery and Sohar Refinery) amounted to about 
425 thousand metric tons, or 79% of the total production, 
followed by the rest of the companies by 21% of the total 
production.

Local added value

Petroleum Development Oman:
  The extensive national objectives program, which includes 
employment, training, re-absorption, transportation and 
scholarships, has created 14,164 opportunities for Omani 
job seekers in both the oil and non-oil sectors. This means 
that more than 45,000 opportunities have been created 
since 2011 when the program was launched.
  The company awarded contracts worth US $ 5.19 billion 
to locally registered companies and supported the opening 
of a series of Omani factories and workshops that supply 
the oil and gas sector with vital equipment, spare parts 
and engineering services.
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  The company has worked with the Ministry of Oil and Gas 
and the Scientific Research Council in addition to a number 
of universities on enhancing the compatibility between the 
academic and industrial communities in addressing the 
challenges and opportunities for research and development. 
In support of this, it launched the new “Ejaad” platform, which 
allows for close integration, increased focus and harmonization 
of opportunities for applied research for a specific project.

Occidental Oman:
  The Oxy SME program contributes to building the capacity of 
institutions that demonstrate high capacities in contributing 
to the local added value and in creating jobs for citizens. By the 
end of the third quarter of 2017, the total number of Omani 
participants was 150. Some of these participants achieved 
130 % growth in Omanisation rates, while others achieved 
a 100 % growth rate. Overall, participants achieved a total 
277% increase in contract value to a total overall increase of 
US $ 132 million. As a result, two small and medium-sized 
enterprises (SMEs) moved to the large corporate category 
after joining the program.
  Occidental Oman began developing the fifth company 
within the «Large Local Community Companies», the « 
Khazaen” Company, with a total of 1,200 shareholders, 
all from the concession area. The Company has also 
started to implement a program of immunization (tax 
concessions) through the opening of a large number of 
fields (drilling heads), inspection services, and production 
validity test samples.

Social Responsibility

Petroleum Development Oman:
  Supporting 35 investment projects at a total cost of US $ 5.5 
million, which will have a significant impact on the quality of 
life of thousands of citizens living in the company›s concession 
area, such as providing safe drinking water, safe facilities for 
various social events and activities, as well as opportunities for 
research and education, in addition to 1.3 $ million spent on 
grants and awards.
  The “Perspective” project, which launched to advance employee 
care improvements for PDO contracting companies, has so far 
carried out more than 30,000 employee opinions surveys in 
200 contracting companies in the areas of operations, as well 
as more than 210 training courses.

Occidental Oman:
  Funding opportunities for the vocational training program 
for 160 job seekers across the Sultanate. Funding five 
scholarships for citizens from the concession areas to study 
and obtain a bachelor›s degree in Ireland. In addition to 
funding 39 scholarships for citizens from different provinces 
of Oman to study the diploma in technical colleges.
  Funding the purchase of 300 sets of hearing aids and 60 
alarm systems for people with hearing difficulties. As well 
as supporting the Omani Cancer Society›s “Dar Al Hanan” 
project for one year. The program provides accommodation 
for cancer patients in Oman

Daleel Petroleum:
  Training 200 technicians and IT specialists from various 
schools in Oman to use open source programs.
  Supporting the preparation of the electronics laboratory of 
the Vocational Training College in Ad Dhahirah Governorate.
  Supporting non-profit associations that provide services to 
the community.

CC Energy:
  Provide educational support to students in the concession 
area
  Support the Chemical Engineering Society of Sultan Qaboos 
University
  Support developing employment skills program for job seekers
  Support for Duqum third forum of «Society and Economy”
  Support continuous professional development of nursing
  Sponsorship of health awareness campaigns
  Shading and readying the fish market in the state of Mahout

BP Oman:
  The social investment program of BP Oman will enter its 
fifth year. The program aims to promote economic and social 
development in local communities, as well as to support young 
people and entrepreneurs. The company offers its program in 

Daleel Petroleum:
  Assignment of a number of projects and tenders to 
specialized civil companies such as the project of linking 
the oil well lines.
  Assignment of a contract to an Omani company specialized 
in packaging materials for oil pipelines, and another 
company for the project of high performance motors, to 
develop small, medium and large local enterprises, to add 
more than one million RO as local estimated value for the 
local market.

CC Energy:
  Develop and launch a local added value monitoring and 
reporting system at the end of 2017. This system allows 
contractors to write a report on local added value and 
send it online.
  Provide local companies with feedback, guidance and 
assistance in the preparation of tenders and strategic 
planning to enable them to improve their competitive 
advantage and develop and grow it over time.

BP Oman:
  The value of contracts awarded to local companies in the 
second half of 2017 amounted to about 66 million Omani 
riyals (approximately 170 million dollars). The contribution 
of the total local value of the contracting companies in 
2017 amounted to more than 40% in terms of value 
compared to 35% in 2016.

collaboration with a number of executive partners, focusing on 
entrepreneurship support programs, training and education, 
and sustainable energy.

Oman LNG Company:
  The Omani LNG Development Foundation has contributed to 
meeting the requirements of the community, improving the 
quality of life of low income people, enhancing public safety, 
protecting the environment and other aspirations that meet 
the needs of the community. The Foundation has received the 
Sultan Qaboos Award for voluntary work for the second time 
in 2017.
  Financing the processing of the support unit for students with 
disabilities at Sultan Qaboos University.
  Financing the development of medical equipment in various 
health institutions in Ad Dakhiliyah, Ash Sharqiyah North and 
Al-Wusta.
  Development project of the villages of the state of Sur package 
III (road projects and cement concrete).

Hydrocarbon Finder:
  The Company signed a contract with the Oil and Gas Research 
Center at Sultan Qaboos University for a total value of US 
$ 1,000,000. Under the contract, the Oil and Gas Research 
Center at Sultan Qaboos University will provide technical 
advice and scientific research in the development of the 
concession areas of the company in squares 7 and 15.

Fuel prices subsidization
In conclusion, we review the mechanism and conditions for the 
application of subsidized fuel prices per month to some society 
categories of Omani citizens:

   Achievements accomplished in the past 
year as a result of the collective effort 
of all workers in the oil and gas sector

   Al Rumhi was selected among the 
top 50 most influential refining and 
petrochemicals figures in the Middle 
East for 2017, according to Refining & 
Petrochemicals Middle East magazine
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It was fortunate that the first issue of Health and Safety magazine coincided with the advent of the blessed Renaissance day. 
This magazine, which is classified as specialized journalism, is entitled to be at the forefront of cognitive communication media 
specialized in providing readers with what they aspire to know in these areas that have their own platforms through which 
they can place the right media message for the receiver. It also has the resources it can draw from to extend its life through the 
sources of knowledge and through a versed group of writers and press editors who specialize in the field of directing the media 
message capable of obtaining the satisfaction of the recipient Not to mention that the high technical capabilities of design, 
artistic output and high-end printing have added aesthetics to the subjects listed in its issues since its inception a year ago. It 
welcomes this year with all vigor and a strong desire to reach and communicate with its followers using all the means.

With “Health and Safety” magazine lighting its second candle, its flare will remain a beacon of guidance and a light for everyone 
who was enthusiastic about following the news of what interests them of the topics presented in the magazine; as there is 
a large sector of those who seek this type of media publications that enlighten them through many aspects of their lives in 
all areas. There are many social strata at the family level and family configurations that want to know everything that is new 
in this framework that «health and safety» follows, especially in dealing with everything that matters to individuals within 
the community of knowledge-oriented requirements in addressing problems and issues and to be informed about all the new 
knowledge related to health requirements and safety methods specifications.

“Health and Safety» magazine, lighting its second candle, will continue to shine intellect and kindness to the fullest extent, 
enduring trouble in the search for everything new; despite the fact that the publishing profession suffers from lack of support 
and scarcity of financial resources. Nevertheless, it will continue its work wholeheartedly in spite of the difficulties; in the midst 
of its dedication to make its message more capable through the strength of exploratory and investigative reports and media 
coverage. It will continue to sail as a vessel with its captain and sailors amid the strong waves. Advancing steadily with confidence 
that the coming years will be stronger with the continues support that every media outlet has to receive from different sectors; 
and advertising, which is one of the streams that resemble the life blood needed in the body of «health and safety” magazine.

As we celebrate the forty-eighth anniversary of the blessed renaissance, «Health and Safety» on behalf of the Chairman of 
Board of Directors, the Editor-in-Chief and all editors, employees and technicians, present to the highness of His Majesty Sultan 
Qaboos bin Said- May Allah protect him - and to the loyal people of Oman the most sincere felicitations and congratulations. 
Indeed, God is All-Hearing and All-Responsive.

Health & Safety

"Health and safety" 
lights its second 
candle
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MAGAZINE MAGAZINE

مجلة شهرية تعنى بالصحة والسالمة

مة
سال

وال
ة 

صح
بال

ى 
عن

ة ت
هري

ش
ة 

جل
م

20
17

بر 
تم

سب
ي 

ثان
 ال

دد
لع

ا
Is

su
e 

2 
se

p,
 2

01
7

Monthly magazine specialized in health & safety

العدد الثاني
سبتمبر 2017

Issue 2
Sep 2017

www.healthandsafetymagazine.com www.healthandsafetymagazine.com
maghealthsafety maghealthsafety

السالمة المرورية Traffic Safety

االبتزاز اإللكتروني Cyber extortion

تفاحة لبدن ينعم بالراحة

محاربو السرطان Cancer fighter
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An apple for enjoying good health 

انطالق فعاليات معرض وملتقى 

»سكوليكس« للمدارس 
الخاصة 2018
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Convention and Exhibition
for private schools 2018 opens 
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اإلسعافات األولية  First aid for

للنوبة القلبية..  Heart Attack..

المــــوت
يغيب أسمن 
امرأة بالعالم

FAttest
woman in the 
world died

المخاطر
بالمنشآت 
التعليمية

tHe Risks
in educational 
establishments

دبـــــــــي
تجرب أول 

»تاكسي طائر« 
بالعالم

DubAi
the world first 
“flying taxi”
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 A Special table
 makes it easy for
disabled students

 Fire and rescue
services at MIA

 Playing the piano with
an artificial hand
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The importance of exercise
and its benefits for health

طاولة خاصة للطالب 
المقعدين

خدمات اإلطفاء واإلنقاذ 
بمطار مسقط الدولي

 عزف البيانو
 بيد صناعية

أهمية الرياضة
وفائدتها على الصحة
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عمان تبتكر تركيبة لعالج 

سموم الحيات
 Antidote to heal
snake venom اليوم العالمي لمتالزمة

داون
 World Down
Syndrome Day

حكمة عمانية تسعى إلى 
الشارة الدولية

 Omani referee seeking
an international badge

السالمة من

أخطار الحريق
SAfety frOm
fire hAzArDS

Issue 5
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Pineapple
Benefits and harms Physical activity 

has a significant role in 
reducing Psychological stressHealth & Safety magazine 

Organizes blood donation campaign

Health and safety of mind
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مجلة شهرية

النشاط البدني
له دور كبير في التخفيف 
من الضغوطات النفسية

األناناس
فوائد وأضرار

مجلة الصحة والسالمة
تنظم حملة للتبرع بالدم

صحة وسالمة العقل
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مركز األمثل
يقدم نقلة نوعية 

للمرضى بالسلطنة

 Spine &  joints
Rehabilitation

السالمة
في الطقس الحار

Safety
in the hot weather

الرياضة
صحة وفكر

 Hibiscus
benefits

الشهر الكريم..
كيف ندرك فلسفته 

ومقاصده الصحيحة؟

Rehabilitation
of the spine
and joints
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أسس
السالمة الجوية

Aviation

Safety Principals
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 ٢٠١٨.. عام جديد نضيء فيه شمعة عامرة بالحب

غزال الريم والغزال العربي في عمان

ابحث عن السعادة في طفلك

2018.. In a new year we shine a candle full of love

Al Reem gazelle and the Arabian Oryx in Oman

Look for happiness in your child

Health & Safety Celebration



Thomas Wagner from Dekra Foundation for Technical 
Inspection said that 90% of the information needed for the 
driving process, is obtained through the eye, which serves as a 
window for traffic safety. In darkness and poor vision conditions 
with the change of lighting, the eye must remain in constant 
adjustment, which inevitably leads to delayed reaction, and the 
lack of visibility leads to an error in estimating distances, which 
increases the risk of accidents.

3 factors

Wagner added that in principle, night driving is influenced by 
three factors: the first is the human and his competence, which 

is related to things such as age and ability to drive. The second 
factor is the traffic situation, which is affected by conditions 
such as lighting and road conditions. The third factor is the 
other road users.

For his part, Professor Matthias Graff, president of the German 
Society of Transport Medicine, said that driving the car at night 
is essentially a process against the natural biological clock, since 
the body is set to rest mode.

Side effects of medication

For people who take medications in the evening, it is better 

3 important tips to make 
driving the vehicle at night 
time safer
Night driving is a major challenge for some mo-
torists because of poor lighting conditions and 
poor weather conditions, such as fog and rain 
during the winter. Aging and the use of certain 
drugs raise the challenge and threat level for safe 
and secure night driving.

to abandon them when driving at night after consulting the 
physician; because feeling fatigued is a side effect of many 
medicines. Painkillers, such as morphine, negatively affect vision, 
due to narrowing of the eye pupil. Graff added that (Cataract) 
which is clouding of the lens in the eye has a similar effect.

Drivers from the age of 50 should visit an ophthalmologist 
at regular intervals. Care should also be taken when using eye 
drops; as some of these preparations cause the pupil to dilate, 
which results in increased dazzling, especially at dawn or at 
night. Night blindness is a hindrance to vision which cannot be 
treated.

Assistive Systems

Some car companies, such as Audi and BMW, offer night vision 
enhancement systems. The systems work with the help of 
thermal imaging cameras, which can identify objects outside 
the high beam range.

Michael Crosius of the German company Audi said that when 
an animal is on the road at a distance of 300 meters, the night 
vision assistant alerts the driver. To avoid feeling tired during 
night driving, Graff advises taking enough sleep before starting 
the drive, along with drinking coffee about 30 to 40 minutes 
before driving; as the stimulant effect of caffeine appears after 
the passage of this period.

A simple rule 
for calculating 
safety 
distance while 
driving

The German Road Safety Council (DVR) 
reported that the safety distance between 
two cars traveling at the same speed is 
calculated using the “two seconds rule”.
The German experts explained that this 
rule is the distance traveled within two 
seconds, where a road sign or a tree is 
observed as a fixed point through which 
the front vehicle passes, and then the 
count begins “twenty-one, twenty-two.” 
If this fixed point was reached in less 
than two seconds, then the distance is 
too short. For more safety on highways 
or in bad weather, German experts advise 
maintaining a greater safety distance by 
following the three seconds rule, so it 
easy to adapt to changes in the speed of 
the vehicle ahead.
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Traffic Culture

  Tomas Wagner: The eye serves as the 
window for traffic safety.

  Professor Matthias Graff: Driving a car 
at night is a practice against the natural 
biological clock



Pyramid of flowers seeks to enter Guinness 
World Records

A mother meets her daughter for the first 
time in 80 years

A great discovery in Egypt reveals the 
“secrets of embalming”

A "unique" shark attack in Florida 

The town of Pedro Moncayo in Ecuador 
used more than half a million locally grown 
flowers in an attempt to break a world re-
cord by building a pyramid like the pyra-
mids of ancestors.
The area of the pyramid is 1,100 square 
meters and weighs about 30 tons in Co-
chasqui archaeological site north of the 
capital Quito. The Pyramid seeks to occupy 
a place in the Guinness Book of Records 
as the largest formation of flowers in the 
world. A team from Guinness Records ex-
amined the completed part of the work.
The flowers were moved to a collection 
point in trucks from 150 greenhouses in 
different parts of the country. After arriving 
at the storage area, volunteers cut stems, 
trim the leaves and put flowers in boxes to 

 An American woman met her daughter 
for the first time in almost 80 years 
thanks to an institution that helps 
reunite families based on DNA testing.
The 100-year-old mother and the 
80-year-old daughter met for the 
first time in decades, the Telegraph 
newspaper reported. Lillian Ciminieri 
said she believed her daughter had 
died at birth, the same belief that 
daughter Joanne Loewenstern had 
that her mother had died at birth. 
Thanks to the scientific revolution 
created by DNA, the pair was reunited 
for the first time even though they 
were only 100 kilometers apart on the 
coast of Florida. The daughter said she 
began to wonder about her mother›s 
real identity since she was 16, and lived 
long nights filled with sadness and 
crying because of it.
Joanne did not believe her mother had 
died. The newspaper reported Joanne 
saying: «I had a strong feeling that 

Archaeologists have discovered a 
2,500-year-old embalming workshop in 
an ancient graveyard near famous Egyp-
tian pyramids. Officials at the Egyptian 
Ministry of Antiquities told a press con-
ference that the archaeologists hope the 
discovery will reveal more about the se-
crets of embalming in the twenty-sixth 
family of ancient Egypt. They also noted 
that a mass burial site had been discov-
ered.
The discovery dates back to the Saite-
Persian period from 664 to 404 BC, of-
ficials said.
The site of the archaeological excavation 
is at the burial ground of Saqqara, part 
of the Memphis burial ground, which is a 
UNESCO World Heritage Site. The last 
excavation at the site, south of the Pyra-
mid of Unas, was in 1900.

The Florida state authorities reopened 
the beach of Fernandina Beach city, 
north of the state; after it was closed 
because of what appeared to be a rare 
and double shark attack that happened 
lately.

The fire department in Fernandina 
Beach received a call late that day that 
a shark had bitten a 30-year-old man. 
Three minutes later they received a 
second call that a 17-year-old person 
was bitten just over a mile south of the 

transport them to the town center where 
the pyramid is built. A drip irrigation sys-
tem helps maintain the freshness of the 
flowers. Organizers estimate the cost of 

she was somehow alive”. The mother 
and daughter were reunited thanks 
to information from the Ancestry 
Foundation, which helps reunite 
families through DNA testing. This 
incident left a significant impact on 
the sons of Joanne, as her son Elliott 
Loewenstern said: “This is a miraculous 
thing, as my mother finally managed 

beach, according to a statement by the 
city of “Fernandina Beach”. Authorities 
immediately closed the beach, but 
reopened it the next day with the 
monitoring of the Water Rescue 
Authority, to monitor any “dangerous 
marine life.”

Shark attacks are common in Florida 
with dozens of attacks reported in the 
state each year, but they usually occur 
in waters off the shores of the South 
Atlantic and rarely occur in the far north 

the pyramid at about half a million dollars. 
The city of Frankfurt, Germany holds the 
current record recorded in 2005 with the 
formation of 170 thousand flowers.

to meet her mother. Destinies occur 
in ways that are often difficult for the 
human mind to comprehend”. The 
British newspaper did not reveal the 
reasons for the mother’s separation 
from her daughter, but indicated 
that they spent some time coloring 
together after the meeting, and they 
promised to stay in constant contact.

of the state where Fernandina Beach is 
located. The city’s police department 
said in a statement that Dustin 
Theobold (30-years-old) suffered from 
lacerations and serious wounds in his 
right foot as a result of the bite. The 
fire department explained that the 
17-year-old, who was not identified, 
suffered serious wounds in the foot. 
“Reuters” quoted the city statement 
that both are in stable condition, and 
are not suffering from life-threatening 
injuries.
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New hope for brain cancer patients

 Development of smart bandages capable of
tracking the healing process

In a new study, researchers have been 
able to develop bandages that can 
predict the course of injuries healing in 
order to send messages to inform the 
doctor.
Researchers from (Swansea University›s 
Institute of Life Science) said that tests 
for these smart bandages would begin 
within 12 months from now.
These bandages will use the fifth 
generation technology (5G) to monitor 
the progress of treatment and stay 
informed about the patient›s activities.
By using these smart bandages, the 
doctor will be able to determine the 

patient›s activity and location, and thus 
the ability to predict the healing process 
more accurately and simulate any 
emergency that may affect the patient.
It is expected that the future and 

technology will have promising hopes 
in identifying treatment according to 
the lifestyle of the patient, so that the 
treatment process is easier and more 
efficient.

Facebook is experimenting with adding ads based on Aug-
mented Reality technology to users’ home pages, before the 
US shopping season.
The ads will allow users to virtually preview multiple products, 
including Michael Kors sunglasses, accessories and furniture 
products.
Facebook said that Sephora, Bobby Brown, Pottery Barn, 
Wayfair and other brands would start experimenting with the 
new advertising system later this summer.
The company experimented with Augmented Reality ads on 

Eating fast food like burgers three times a week makes peo-
ple more susceptible to asthma, according to a recent medical 
study.
According to the Daily Mail, the damage done burgers and 
“nachos” does not stop at obesity, but further goes to the vex-
ing thoracic disease, asthma.
Researchers from Sichuan University, China, have found that 
the excessive consumption of fast food leads to the emer-
gence of asthma symptoms such as wheezing, dermatitis and 
nasal congestion.

Messenger application, saying that brands like Asus and Nike 
had more engagement from users who saw the ads.
Reuters reported that Facebook is expanding the shopping 
feature of its Instagram application worldwide during holiday 
times.
Augmented Reality technology allows users to view virtual 
objects in their surroundings via their smart phones, or other 
devices. The same technology is used in the popular mobile 
phone game (Pokémon Go) and in industrial fields such as 
factories that want to design new production lines.

The study attributed the cause of asthma to fast food; to the 
lack of these foods to the nutrients needed by humans, more-
over they also cause inflammation in the airway.
In their research, Chinese academics adopted 16 studies on 
the potential relationship between food and respiratory dis-
orders.
Five million people in Britain suffer from asthma, and in the 
United States this health problem kills 10 people a day.

Nearly 21 percent of patients with a 
serious type of brain cancer survived 
three years after being treated with a 
genetically modified poliovirus vaccine, 
compared to only 4 percent of patients 
with similar tumors who received 
traditional treatment, US researchers 
have found.
The results were published in the New 
England Journal of Medicine, the latest 
update of an experimental cancer vaccine 
developed by the Duke Cancer Institute 
in North Carolina for patients with 
glioblastoma multiforme (Glioblastoma), 
an aggressive type of brain cancer.
After the disease return, patients with 
Glioblastoma live for 12 months on 
average, and treatment of this type of 
cancer usually involves chemotherapy, 
radiation and targeted therapies.
The experimental vaccine contains a form 
of poliovirus after genetic modifications, 
where it is injected into the brain tumor 
through a surgical catheterization; to 
enhance the immune system, targeting 
tumor cells.
The first pilot phase of the vaccine 
was intended to arrive at a safe dose. 

Progress was compared between 61 
patients treated with the genetically 
modified poliovirus vaccine and records 
of other patients who received traditional 
treatment.
Some patients showed a significant 
response to the vaccine, with two 
surviving for at least 69 months, but 
most did not benefit from it and 69 
percent of them suffered from vaccine-
related side effects.

“As with many immune therapies, some 
patients do not seem to respond for 
one reason or another, but when they 
respond, they stay alive for a long time,» 
said Annick Dehgarden, one of the 
researchers involved in the study.

Scientists are currently working on 
the second pilot phase of the vaccine, 
to develop it and find out why some 
patients did not respond to it.

Facebook tests "Augmented Reality” advertisements

 Warning for burger lovers... Fast food increases the
risk of asthma

Safety Technology



Preventive measures 
during storms, rain and 
torrents

Precautions to be taken when alerted to storms, rain and torrents 
  Listen to the weather bulletin and warnings issued by the 
competent authorities, and try from time to time to stay close to 
the media (radio and television).
  Prepare yourself and your family in sufficient time before the 
arrival of the storm and rain.
  Store your drinking and food requirements as much as you need 
and without exaggeration, and fill your vehicle with fuel, as service 
stations may be disrupted for many days.
  Keep things that could be sent flying or get wind-blown secured 
on surfaces and in gardens.
  Keep flashlights, batteries and radios because it will be the only 
means of communication in case of power failure.
  know that the sound of lightning and thunder is a warning of 
heavy rain.

  In the event of warnings to evacuate the place, leave immediately 
with whoever is with you and close the sources of gas, water and 
electricity.
  If you are walking or driving your vehicle, leave the place early, as 
the road may be blocked by floodwaters or falling objects.
  Learn through the media about shelters and essential emergency 
assistance (shelter / food / rescue / medical services), to go there 
in time of need.

How do you act while driving a vehicle in the rain?
It is known that rain is one of the obstacles facing the driver, who 
require high skill in order to control the vehicle, avoid road hazards, 
and share the road with others in a safe way for everyone.
The risk of the vehicle skidding is greater during the first beginnings 
of rainfall due to the mixing of dust and oils on the asphalt with 
raindrops, forming a semi-greasy layer that leads to sliding.
So you should do the following:
  Slow down whenever possible.
  Avoid using the vehicle for fear of sliding.
  Leave sufficient safety distance between you and the vehicle in 
front of you.
  Use windshield wipers and check their condition before going out 
onto the road.
  Do not exceed the specified speed except for necessity and 
caution, and follow the warnings.
  Avoid driving in water pools so that your vehicle does not 
breakdown and harm other vehicles and pedestrians.

With the onset of the rainy season, there is an 
increased risk of flooding, lightning, and especially 
sudden weather fluctuations. In order to ensure 
safety, God willing, you must always be vigilant and 
aware of the warnings issued by the concerned 
authorities and abide by some guidelines, the first 
of which is to monitor the weather condition and 
to implement the Civil Defense instructions.
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مجلة الصحة والسالمة تشعل شمعتها الثانية
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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 
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مجلة شهرية تعنى بالصحة والسالمة توزع فـي 
جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وكل ما 

يخص القطاعات المهنية والصحية ونقاط البيع.

اليجوز نسخ أي مادة منشورة 

دون الحصول على موافقة خطية من الناشر.

اآلراء ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.
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الثالث والعشرون المجيد ذكرى 
خالدة منقوشة بماء الذهب

سعيد بن ناصر الجنيبي 
 رئيس مجلس اإلدارة 

في هذه األيام المباركة من أيام يوليو المجيد، يقف الوطن شامخا، بكامل 
منذ  والحضارة  والسؤدد  المجد  عمان  أنا  هنا،  أنا  للعالم  ليقول  عنفوانه 
القدم، وأنا الشعب الذي يقف على هذه األرض بكبرياء وأنفة وترفع عن 
كل ما يدنس الثوب الشريف، أو تتلطخ يده بسفك الدم، هنا عمان حضارة 
في  غرس  التي  الشاملة  الثاقبة  والرؤية  والروية  والعقل  والروح  الفكر 
وجدانها قائد مسيرتها الملهم وباني نهضتها المباركة جاللة القائد المفدى 

قابوس بن سعيد المعظم. 
الذهب ال يسعنا  بماء  والمنقوشة  الخالدة  الذكرى  بهذه  وإذ نحن نحتفل 
إال نقول »سر أيها القائد بالركب، سر ونحن وراءك« وإن المنجزات التي 
تحققت على هذه األرض ما كان لها أن تكون لما هي عليه إال بفضل هللا 
وبفضل جاللته الذي رسخ مبدأ التعليم بمقولته »سنعلم أبناءنا ولو تحت 
التي ال  التدريب،  أيضا عملية  المقولة تنسحب معها  ظل شجرة« وهذه 
تفتأ متواصلة في كل القطاعات التي تتطلبها، فالشهادات العلمية تستمد 
الى  تتعداها  بل  العلمية،  الشهادة  حيازة  على  تقتصر  ال  عجلة  من  قوتها 
الكفاءات  المهارات ورفع مستوى  الفيصل في صقل  يعد  الذي  التدريب 

لدى المتدرب. 
ولعل الكثير من المؤسسات في جميع أنحاء العالم تولي التدريب عناية 
فائقة بالعاملين في مؤسساتها لما تدركه بما سينعكس عليها من نتائجه 
وتحفيزه  الفرد  إنتاجية  رفع  في  اإليجابي  األثر  لها  تكون  أن  يمكن  التي 
والتجديد،  باالبتكار  سنوات  إلى  المؤسسة  إمداد  في  قدما  المواصلة  على 
المنظمات  أو  المؤسسات  فإن  وبعكسها  المؤسسة،  أمد  يطيل  الذي 
وتالشت  اضمحلت  قد  العاملين  ألفرادها  التدريب  جانب  أهملت  التي 
تروم منافسة مع  ال  التي  وإنجازاتها،  الشلل في تطورها  إلى  أقرب  أو هي 
إلى  الوصول  أجل  من  تملك  ما  كل  بذلت  التي  المماثلة  المؤسسات 
كافة  في  الهائل  الفرق  للتدريب  الهاملة  المؤسسات  تلك  وتدرك  القمة، 

المستويات والمؤشرات التي يعاير بها مستويات النجاح والتقدم. 
إن معهد العربية للتدريب والسالمة التقني، يتقدم باسم رئيس مجلس 
بكل  أقسامه  مختلف  في  والعاملين  اإلداريين  المسؤولين  وكل  إدارته 
لحصوله  الجودة  ضبط  وإدارة  العاملة  القوى  وزارة  إلى  والتقدير  الشكر 
تصنيفا متقدما على مصاف المنشآت التدريبية، تقديراً لجهوده المبذولة 
ما  خالل  من  إال  يأت  لم  التقدير  هذا  وأن  والسالمة،  التدريب  مجال  في 
كبة تطورات  يقدمه المعهد من رقي في الخدمات التي يسعى دوما إلى موا

عمليات التدريب، واألخذ بكل ما هو جديد من أجل تدريب فعال. 
وإن المعهد سيكون عند حسن الظن في كل ما يقوم به من خدمات، وفي 
المتطلبة، وذلك من مبدأ أن  المستويات  التدريب في أعلى  جعل عملية 
التدريب مثل الهواء الذي الغنى عنه للكائن البشري. وأن المعهد يسعى 
التدريب،  عملية  في  المؤهلين  بالعاملين  رفده  في  قوة  من  أوتي  ما  بكل 

واالعتماد على األساتذة المتخصصين في كل المجاالت التي يقوم بها في 
األنشطة  من  عددا  تشمل  نطاقات  إلى  بالتوسع  ساعيا  الراهن،  الوقت 

التدريبية المتعلقة بتخصصه وجعله منظومة مترابطة. 
وعليه فإن المعهد لن يألو جهدا في إعطاء كل ما لديه من قوة تدريبية للدفع 
بالمتدرب إلى جعله في أرفع مستوياته، وإن ذلك يتطلب من المخصصات 
المالية المجزية لنيل فرص تدريبية عالية في الكفاءة والتأهيل، وذلك لن 

يتأتى إال من خالل بذل المزيد من الرفد بالمخصصات المالية. 
كما أن المعهد وبحكم نيله ثقة وزارة القوى العاملة وإدارة ضبط الجودة، 
لنيل  الطامحة  التدريبية  المؤسسات  أعلى سلم  في  يجعله  ما  ذلك  فإن 
الوطني للتدريب،  العام كالصندوق  القطاع  العقود من المؤسسات ذات 

أو القطاعات الخاصة الممثلة في المؤسسات وشركات القطاع الخاص. 
عدم  يرى  فإنه  المنصرمة،  السنوات  مدى  على  المعهد  خبرة  باب  ومن 
ربطهم  يجب  وأال  الشركة،  تدريبية مع  بفترات  المرتبطين  األفراد  إلزامية 
بعقود عمل ناجزة، الذي من شأنه أن يقيدهم من االنطالق إلى آفاق أرحب 
كثر مالءمة لهم في نيل ما يصبون إليه  في أخذهم بمسارات وظيفية تكون أ
كثر نفعاً وأعم  من خالل ما قدم لهم من تدريب؛ ليجدوا فرصاً تبدو لهم أ

فائدة من ربطهم بمنشآت قد ال تلبي طموحاتهم.
كثر شمولية واتساعاً  إلى رؤية حقيقية وهادفة، وأ المعهد يطمح  كما أن 
التي  الراهن؛  الوقت  في  البعيد  المدى  على  التدريبية  االحتياجات  على 
تتطلبها الكثير من الشرائح في المجتمع، والتي من أهمها شريحة خريجي 
بعثات  نيل  في  الحظ  يحالفها  لم  التي  العام  والدبلوم  العامة  الثانوية 
داخلية أو خارجية لتدني مستويات نسبها، وكذلك شريحة الطامحين من 
التخصصات  الكثير من  في  التدريبية  الحصص  النيل من  إلى  الطلبة  غير 
لرفع كفاءتهم، فكلتا هاتين الشريحتين بحاجة ماسة إلى جرعات مكثفة 
والحصص  المساهمات  برفع  إال  يتأتى  لن  والذي  التدريب،  من  ومتتالية 
فإننا  وبذلك  التدريب.  لمشاريع  الممولة  الجهات  على  المترتبة  المالية 
أعلى  إلى  التدريب  تدفع بسلك  أن  والشركات  المؤسسات  نناشد جميع 
مستوى لألخذ بيد المجتمع إلى العمل الجاد للتوجه نحو تحقيق األهداف 
المتطلبة للرفاه االجتماعي من خالل فئة مدربة وفاعلة في مجاالت العمل 

المختلفة. 
ولما  القويم،  والتفكير  الدائب  والعمل  بالعلم  إال  تتقدم  لن  الشعوب  إن 
وإذ  التقدم،  أساس  هو  العلم سيظل  فإن  العلم  من  جزءا  التدريب  كان 
للصحافة  المبادرة  ودار  التقني  والسالمة  للتدريب  العربية  معهد  ينتهز 
كف  أ يرفعا  أن  المناسبة،  هذه  خضم  وفي  والتوزيع  واإلعالن  والنشر 
الضراعة بالدعاء والشكر العميم إلى هللا العلي القدير، أن يجعل عمان بلداً 
آمنا مطمئنا وسائر بالد المسلمين، وأن يمد في عمر موالنا قائد النهضة 

العمانية الحديثة، وأن يكلل مسعاه بالخير إنه سميع مجيب. 

ابتهاج
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َهَطَل اْلَجَماُل َفأَنَْبَت الَتْبِديل

َوَجَرى بِأَْسَرارِ الُخُلوِد ُسُيواَل 

بِاْلُْفِق َضْوءٌ َما َوَصْوُت تَِلَوٍة 

بِيَع ُفُصواَل  ُمْخَضرٍَّة تََهُب الرَّ

َسَفرٌ إِلَى اْلَقَمرِ اْلَبِعيِد َوِمْنَجٌل 

َما َزاَل يَْحُرُث َحْقَلُه اْلَمْبُلواَل 

ِكَرتِي اْلَقِديَمَة ُكلََّما  أَْوَقْدُت َذا

أَْشَعْلَت ِمْن َزْيِت اْلُفَؤاِد َفِتْيَل 

يَا َسيِِّدي أَْرَسْلَت َوْحَيَك َكْي
َها اْلَمأُْموال تَُبــثَّ إِلَى اْلَحياِة نَِبيَّ

ُمْذ ِجْئَت ُكْنَت اْلَماَء َوْحَدَك ُموِقٌن

بِاْلَماِطرِيَن َفَما َعَرْفَت ُذبُوال

ا َداِفًقا  َوَشَقْقَت َهَذا اْلُعْمَر ُحبًّ

اَقَطْت ُكلُّ اْلُقُلوِب نَِخيل َفاْسَّ

ْهُر تَْخَلُعُه اْلُغُصوُن َفُمْذ َرأَْت  اَل الزَّ

ْكِليَل  َقْت إِ َياَء تََفتَّ ِفيَك الضَّ

َوتََظلُّ تَْنِحُت ِمُن ُضُلوِعَك َمْوِطًنا 

يَأْبْى اْلُخُضوَع ِلَْن يَُدوَم َجِليل

آَمْنَت بِاإلِْعَجازِ، ِفْعُلَك َدلَِّني 

ِخيَّ َطِويل َلْم أَْقَرأِ اْلَكفَّ السَّ

َقاُء َعَلى ُعَماَن َقِصيَدًة  نََبَت النَّ

َماُن َمِثيل َعْصَماَء َلْم يَِجِد الزَّ

َفإَِلْيَك يَا َقابُوُس يَْنَكِشَف اْلَمَدى 

َسْهًل َفُدْم َكْي نَْسَتِمدَّ ُهُطواَل 

محمد العبري

َضــــــْوٌء َوِتــــــــــــــَلَوٌة

قصيدة
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فيــه  تطلــع  يــوم  أجمــل  يكــن  لــم 

الشــمس علــى وطــن مثل يــوم 23 

يوليــو ســنة الســبعين مــن القــرن 

العشرين، ذلك اليوم اللهب صيفا، 

البــارد علــى قلــب كل عمانــي علــى 

هــذه األرض، كانــت األعــلم ترفرف 

،واألهازيــج  عمــان  أرجــاء  كل  فــي 

مــع  تتناغــم  والرزحــات  واألفــراح 

الحــدث، بمقــدم جللتــه فــي العهد 

الزاهــر بعــد انتظــار طويــل، فطلب 

الشعب من اهلل الشموس لكي تنير 

درب عمــان فــي زمــن اظلمــت فيها 

فتــرة فتــر فيهــا كل شــيء، فأرســل 

اهلل لــه مــن ينيــر أرضها ويكســوها 

حلل الزينة القشيبة، ويلبسها ثوب 

العز والكبريــاء، بعد أن كادت تقلب 

األهــواء كل ما هو أصيل وثابت على 

هــذه األرض التــي ظلــت معطــاء في 

كل عصورها. 
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الوجه اآلخر

طلبنا من اهلل الشموس..
فأرسل لنا الفذ قابوس

bader@almubadara-om.com

ففرح الشعب، وتغنى الطير، وأزهر الربيع في صيف حارق، 
وتحولت بفضل هللا وبفضل جاللته عمان وكل شيء فيها 
وكأنها  يانعة،  بورود  وبساتين  خضر،  مروج  من  جنة  إلى 
بلمسة عصا الساحر قلبت عمان إلى كائن خرافي يستيقظ 
من رماد السنين، كائناً آخر غير الذي كان من قبل معهودا. 

الناظر إلى عمان اآلن لم يكن يدر بخلده أن تصبح  وعلى 
العماني على مر  اليوم، فاإلنسان  عمان على ما هي عليه 
إال  واألنواء،  والمحن  التقلبات  من  الكثير  شهد  التاريخ 
الحدث االستثنائي الذي جعلنا نعيشه، هو الحدث األهم في 
تاريخ عمان الحاضر، فال نتحدث عن اإلنجازات وال التطور 
اليوم  هذا  أعقبت  التي  السنوات  مدى  على  الذي حصل 
المجيد؛ بل سنتحدث عما هو أبعد من ذلك، فالعمران في 
كب مع مجريات الطبيعة اإلنسانية  الغالب ال بد وأن يتوا
في عمارة األرض وفالحتها، والتطور سمة من سمات عصر 
هو  اإلنسان  بناء  إن  بل  فيه،  متأصلة  وطبيعة  اإلنسان 
األصعب الذي هو مصدر الحركة والخير والنماء والعمل، 
أولويات  من  كان  وقد  األوطان،  تبنى  لن  اإلنسان  فبغير 
بناء  على  ثقل  وبكل  التركيز  الزاهر  العهد  هذا  في  جاللته 
اإلنسان قبل العمران، فأول ما بدأ به هو إزالة كل ما كان 
يعيق تقدم اإلنسان العماني، ويرفع عنه ستر الظالم لرؤية 
النور، وأن تكون سعادة اإلنسان العماني هي من سيبنى 
عليها قيام عمان المستقبل. ليعيد العماني نفسه بنفسه 

بناء أمجاد عمان؛ كما هي مثل ما كانت في الماضي. 

على  عكف  البالد،  في  الحكم  مقاليد  جاللته  تولي  ومنذ 
الذي  اإلنسان  هو  الحقيقي  قوامها  عصرية  دولة  بناء 
ثقة  يكون محل  أن  األمر  بادئ  في  األولى  خٌطبه  في  طالبه 
في  منها  سينطلق  التي  األساسية  الركيزة  لجعله  بنفسه 
فيه  يشهد  والذي  الحاضر،  يومنا  إلى  سيمتد  شامخ  بناء 
ومكانة  فكر  رقي  من  إليه  وصل  ما  أوج  العماني  اإلنسان 
بين الشعوب يعكسها الوعي الجمعي للشعب في ترسيخ 
هويته في كل المحافل الدولية ويسطع اسم عمان عاليا 
بما يحققه شبابها الطموح قبل التباهي بمنجزات التعمير 

والبناء. 

وقد أولى جاللته في بادئ األمر األهمية القصوى بالتعليم 
فقد حرص على  الفنية،  اإلدارية  الكفاءة  أساس  هو  الذي 
الذين  بالعمانيين  شئونها  بكافة  عمان  إدارة  تكون  أن 
حرموا من التعليم لفترة طويلة جدا، مما حدا بجاللته أن 
يستعين بمن تلقوا تعليمهم خارج البالد إلدارة القطاعات 
في  عمان  تبدأ  لكي  العصرية؛  الدولة  أركان  تؤسس  التي 
جني أرباح تعليم اإلنسان العماني؛ ليستفيد منه الحقاً في 
السير في إحالل الوظائف التي هي مناط بناء المؤسسات 

وإدارة شؤونها. 

إن الغاية األسمى لدى جاللته أن ينعم المواطن في عمان 
الحياة  شظف  تحول  يلمس  وأن  المنجزات،  بمكاسب 
والعيش  العصرية،  المرفهة  الحياة  نعيم  إلى  القاسية، 
الكريم، الذي كان الغاية التي لم تكن لتتحقق لوال تكاتف 
ممثلة  الحكومة  بين  نظيرها  قل  ملحمة  في  الشعب 
بجاللته، وبين شعب كريم يتوق إلى العيش في أمن وأمان 

ورفاه اجتماعي. 

الشعب  يرى  بأن  البداية  منذ  جاللته  أعمال  توخت  لقد 
الركيزتان  والصحة،  التعليم  مظلة  تحت  يرتع  العماني 
وبدنية  نفسية  بنية  ذي  إنسان  خلق  في  األساسيتان 
سليمتين، وقد جاهد جاللته في طريق البناء، إلى األخذ بيد 
اإلنسان وإخراجه من عزلته التي فرضت عليه، ويرشده إلى 
طريق العزة والكرامة، كما تحمل جاللته على عاتقه حماية 
عالية  كانت  موجة  وسط  والضياع،  التمزق  من  العماني 
المتطرفة،  األفكار  من  هائل  بحر  وسط  الركوب،  صعبة 
انتشار  مع  العربي،  الوطن  أجواء  في  تعصف  كانت  والتي 
يستهدف  كان  الذي  المتطرف،  الشيوعي  اإللحادي  المد 
الشباب العماني، في دينه وقيمه وأخالقه، مهدد من عقيدة 
لألخالق  تقيم  وال  اإلنسانية،  والمبادئ  القيم  تعرف  ال 
اإلسالمية جدرانا، فكان البد من جاللته ومن نابع عقيدته 
الشباب، لصد  السمحة أن يكون الحصن الحصين لهؤالء 
بما  والمتربصين؛  المارقين  قوى  ودحر  الكائدين،  كيد 
يحاك لتصديع جدر الوحدة الوطنية، وشق عصا الطاعة في 
القوى  بالتعاضد ضد  المستقرة، ومطالبته  الحياة  مطلب 
توليه  بدايات  إبان  سائدة  كانت  التي  الهدامة،  الظالمية 
االضطراب  فترات  أقسى  من  تعد  والتي  الحكم،  مقاليد 
يصبح  أن  الشعب  دم  في  توغل  لو  يمكنه  الذي  الفكري، 
ملوثا بالسموم الناقعة، ويدخله في دوامة عاصفة ال تنتهي، 
وسيتجرع الشعب غصصها على مدى ليس بالقصير، ولوال 

وسط  ترزح  عمان  لكانت  حكيما  سلطانا  هللا  قيض  أن 
تأخير  إال  منها،  طائل  ال  التي  والجدلية  والتناحر  األحزاب 
عن  بعيدا  عمان  بسفينة  فأبحر  الفكر.  وتعطيل  التنمية 
أن تؤمن عواقبها  والتي ال يمكن  المتالطمة  األمواج  هذه 

ولو بعد أمد بعيد.

االهتمام  اإلنسان  قوى  إعطاء  في  ومازال  لقد حث جاللته 
وطموحاته،  توجهاته  تخدم  مسارات  بترسيخ  الكافي 
فاإلنسان في فكر جاللته هو الركيزة األساسية في التنمية، 
كب فكره المستنير دون إغفال متلمسا متطلبات  فقد وا
البرامج  عكفت  حيث  العمل،  خلق  في  البشري  الكادر 
اهتمامات  لتوطين  الكافية  الفسحة  إعطاء  على  التنموية 
اإلنسان؛ وجعله مرتبطا بها أيما ارتباط، حيث ستكون هي 
موئله ومالذه األخير في سبيل العيش، مع ارتباطها بالزمان 
يتناسب  بما  تطويرها  في  كب  يتوا أن  وعليه  والمكان، 
االحتياج  ومتطلبات  الزمن  ومجريات  العصر  وتطورات 
لم  فجاللته  الكريم،  الحر  العيش  له  يكفل  وبما  البشري؛ 
يأل جهدا في ُخطبه بربط اإلنسان العماني بأرضه، وترسيخ 
مسارا  اإلنسان  أنشطة  كل  بجعل  وذلك  إليها،  انتمائه 

حقيقيا بالتنمية.

له  أراد  كما  اآلن  نفسه  يرى  أن  العماني  لإلنسان  فيحق 
الدولية،  المحافل  رافعا رأسه غير منكسه في كل  جاللته، 
وأصبح منافساً ال يستهان به في كل المجاالت، فالمنافسات 
العلمية والتعليمية أصبح يحقق بها أعلى الرتب وأوجها، 
وكذلك الحال في المسابقات العلمية واالبتكارات، كما أن 
الشباب الرياضي ال يقل منافسة عن نظيره في المجاالت 
األخرى، فأصبح اسم عمان على كل لسان بفضل سفراء 
البالد من الرياضيين والرحالة والطلبة المبتعثين في الخارج، 
والذين يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات في العالم، وأن 
منهم من أصبح يتبوأ مكانة علمية في تلك الجامعات التي 
بالبنان  إليه  العماني يشار  يدرسون فيها، وأصبح الشباب 

في كل مكان.

حبا  هللا  إن  يقول  اليوم  العماني  اإلنسان  حال  لسان  إن 
الوطن  مشرق  في  للشمس  شعاع  أول  بمطلع  عمان 
العربي، كما حباها بطلعة قابوس قبس من نور وضياء على 
أرض عمان، فماذا يريد شعب وهبه هللا الخير في سراج 
بخير  المعظم  وموالنا  عام  وكل  عمان.  أرجاء  بنوره  أنار 

وصحة وسالمة.

بدر بن محفوظ القاسمي 
رئيس التحرير )المشرف العام(
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يوم جديد نســتقبله بكل فخر واعتزاز، يوم اســتطاعت الســلطنة فيه أن تقطع 
شــوطًا كبيرًا ليس على المســتوى الداخلي فحســب بل على المســتوى اإلقليمي 
والدولــي، حيث حثت فيــه الركب حكومة وشــعبًا على مواصلة مســيرة التنمية 
التي تواصل بناء صروحها ومنجزاتها وشواهدها الحديثة، وباتت تلبي طموحات 
وآمــال اإلنســان العمانــي علــى كافــة أرجــاء البــلد مــع إدامــة أمنــه واســتقراره 

ورفاهيته التي أصبحت تضاهي الكثير من دول العالم.
ومنــذ إشــراقة اليــوم األول مــن فجر النهضــة العمانيــة الحديثة بقيــادة حضرة 
صاحــب الجللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم يحفظــه اهلل ويرعــاه 
وكأن عمــان علــى موعد ضرب لها مســبقا قوامه أن التغيير قــادم ال محالة، بل 
هــو واقع في اليــوم األول من المشــهد، فقد لمــس المواطــن العماني مواطن 
التغييــر بصــورة متســارعة فــي البنــاء والتشــييد والتعميــر، ويترافــق مع ذلك 
البنــاء والتعمير ما يتواكب معه من تنمية شــاملة في جميــع مناحي الحياة كما 
ونوعًا، كما أن السياسة الخارجية التي أرسى دعائمها جللة عاهل البلد المفدى 
تديــر البوصلة فــي االتجاه الصحيح، وال تحيــد عنه قيد أنملة، إنها رســمة عميقة 
لخطوط التوجه نحو علقات طيبة ووطيدة مع كافة الشــعوب المحبة للسلم، 
وذلــك ما انعكس على االســتقرار واألمــان الداخلي الذي جعل مــن عمان وجهة 
للمســتثمرين والســائحين والتواقين لمعرفــة هذه البلدة العريقــة، والضاربة 

بجذورها في أعماق الماضي التليد. 
وال ريــب في أن عمان قــد نالت مكانتهــا الدولية بفضل حنكــة قائدها، فحظيت 
بتقدير الشــعوب في كافة أرجاء العالم، لما لها من مسعى دولي في ممارساتها 
السياســية المعتدلــة ووضعها في موضع الوســيط األممي الذي ينشــد الحقوق 
ويقف عن قرب مــع كل األطراف المتنازعة ويعيد رأب صدعها ويصلح ما تفتت 
مــن علقاتهــا. وبذلك عرفت بمصداقيتهــا ونزاهتها ونظرتهــا البعيدة المدى 
فــي اتخاذ القرارات التي سيتكشــف لدى الكثير من مواطنها المســتقبلية بأنها 

كانت المطلب الصحيح المتساوق ومنطق العقل وصوت الحكمة. 
إن مــا تحقق على هذه األرض العمانية أروع مــن أن تضرب بها األمثال، وقد وعد 
قائدهــا فأنجــز وعده، وتكاتفــت قوى الشــعب، ووقفت ملبيــة ومترجمة أقوال 
قائدهــا الملهــم، باني عمــان الحديث ليقــول الوطــن بعدها كلمته بــأن عمان 
أصبحــت فــي أعالــي القمــم، وأن ربيعها مزدهــر بفضل حكمــة وحنكــة قائدها، 

وتفاني وإخلص شعبها. 

رؤية/ بدر بن محفوظ القاسمي
 )رئيس التحرير- المشرف العام(

عمان أصبحت في أعالي القمم، وربيعها مزدهر بفضل حكمة 
قائدها المعظم

عاهل البالد المفدى ربط الحاضر بالماضي وجعل التراث الفكري 
والثقافي للمجتمع العماني قاعدة لالنطالقة في بناء دولة عصرية
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اك��ت��س��ب ال��ع��م��ان��ي��ون ش��ه��رة 
كمالحين مهرة وبحارة مقتدرين 
فتوحات  في  رئيسي  بدور  ساهموا 

صدر اإلسالم براً وبحراً
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عمان  لمجلس  السنوي  االنعقاد  دور  في  المشرقة  الكلمات  بهذه 
2005، تجلت حكمة القائد، برؤية واضحة ومستشرفة للمستقبل. 
وقد ظلت ومازالت السياسة العمانية ومواقفها سواء على الصعيد 
الداخلي أو على الصعيد الدولي واضحة وثابة ومعلنة، وتتسم دوما 
بالصراحة والقدرة على الحديث بلغة واحدة داخل وخارج الغرف 
المغلقة. وقد أيدت السلطنة جميع القضايا العربية وجهود السالم 
وضرورة  العربية،  الخالفات  جميع  حل  إلى  ودعت  المنطقة  في 
وبجهد  كبيرة  وبفعالية  تشارك  كما  العربي.  التضامن  استعادة 
واضح فيما تبذله لمكافحة ظاهرة اإلرهاب، ونشر ثقافة التسامح 

والسالم والتفاهم بين الدول والشعوب المختلفة. 
والصحافة  اإلعالم  ألجهزة  الصحفي  المؤتمر  في  جاللته  قال  وقد 
العمانية عام 1985 م »إنني أريد أن أنظر إلى خارطة العالم وال أجد 
بلداً ال تربطه صداقة بعمان«. ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة وضع 
قائدها سياسة خارجية محكمة تقوم على بناء الجسور من التعاون 
التعامل  في  والوضوح  الصراحة  على  المرتكزة  والمصداقية  والثقة 
تتسم  وأن  واألصدقاء.  األشقاء  روابط  بعمان  تربطه  من  كل  مع 
واالستقرار.  األمن  تعزز  متزنة  وعالقات  بحوارات  الصداقات  تلك 
الكثير  وقد عرفت  تتغير،  لن  الخارجية  فإن سياسة عمان  وبذلك 
القضايا  الكثير من  في  كانت على حق  بأن عمان  العالم  دول  من 
والتي وقفت بحزم تجاهها وللحيلولة دون وقوعها، وهذا مما تثبته 
مجريات وأحداث اليوم من الصور التي ال تنم إال عن إغفال للدور 

العالم  القويم لشعوب  المستقبل  الرصين في خلق طرق  العماني 
أجمع وشعوب اإلقليم ومنطقة الخليج خاصة كان ليجنبها الكثير 

مما وصلت إليه من طرق مغلقة ال تفضي إال إلى الالشيء. 
العمانية  المباركة  النهضة  لمسيرة  المميزة  السمات  أهم  من  إن 
الحديثة أنها عملت من أجل الحفاظ على التقاليد والتراث العماني، 
وعلى استمرارية السمات المميزة للشخصية العمانية واستثمارها 
للدولة  األساسي  النظام  كرس  كما  والتنمية.  البناء  عملية  في 
حماية حقوق وحريات المواطنين وفق أفضل األسس المعروفة، 
أنها  كما  والمساواة،  المواطنة  من  أساس  وعلى  بها،  والمعمول 
وعدم  الديمقراطية  والممارسة  المشاركة  في  التدرج  على  عملت 
حرق المراحل كخصيصة من خصائص تطور الشورى في السلطنة. 

السياسة الداخلية والخارجية 

وااللتزام  واملعاهدات،  املواثيق  ومراعاة  للدول،  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  عدم  باأن  نوؤمن  »اإننا 

بقواعد القانون الدويل من �شاأنه، وال �شك، اأن ينتقل بالعامل اإىل حالة اأكرث مواءمة بني م�شالح الدول، وهو 

ما ندعو اإليه دائما من خالل ن�رش ثقافة الت�شامح وال�شالم والتعاون والتفاهم بني جميع االأمم، كما اأننا ناأمل 

اأن يوؤدي ذلك اإىل اقتالع كثري من االأ�شباب لظاهرتي العنف وعدم االإ�شتقرار«.

قابو�س بن �شعيد 

عراقة التاريخ وجغرافية الموقع

»العمانيون منذ القدم �شناع ح�شارة، ولهم موروثهم التاريخي العظيم، وانفتاحهم على احل�شارات االأخرى عرب 

البحار واملحيطات و�شعيهم اإىل التوا�شل مع االآخرين وتبادل املنافع امل�شرتكة معهم ما يوؤهلهم؛ ليكونوا قدوة 

ومثال يف جمال التطور املت�شارع والتقدم املتنامي والقدرة على مواكبة الع�رش، واالأخذ بكل جديد مفيد فيه 

من اأفكار م�شتنرية وعلوم نافعة، وتقنيات متجددة، مع التم�شك دائمًا بالقيم واملبادئ الرفيعة التي يوؤمن بها 

والتقاليد والعادات االأ�شيلة التي ن�شاأوا عليها«.

قابو�س بن �شعيد 

بهذه الكلمات المضيئة لخص جاللته عراقة التاريخ وما ينطوي عليه 
مفهوم المجتمع العماني وتاريخه عبر العصور المتعاقبة، وما يمكنه 
وعلى  ومعطياتها.  الحياة  تطور  ظل  في  قائم  هو  ما  بكل  األخذ  من 
كتسب  ضوء موقع عمان االستراتيجي المطل على المحيط الهندي ا
بدور  ساهموا  مقتدرين  وبحارة  مهرة  كمالحين  شهرة  العمانيون 
رئيسي في فتوحات صدر اإلسالم براً وبحراً فوصلت سفنهم ورمحت 
خيلهم أرض العراق وفارس وبالد السند والصين وشرق أفريقيا سواء 
للمشاركة في الفتوحات اإلسالمية أو ألغراض االكتشاف والتجارة. وقد 
عرفت عمان في كتب التاريخ والجغرافيا على أنها بلد بعيد ذات أقاليم 
ومستقل بكل احتياجاته. وموقع السلطنة جغرافياً موقع متفرد وبالغ 
حل  في  مؤثر  ودور  سياساتها  في  كبير  صدى  الموقع  ولهذا  األهمية 

الكثير من القضايا الدولية واإلقليمية. 

23 يوليو



مؤسسات الدولة العصرية 

»اإن احلكومة وال�شعب كاجل�شد الواحد، اإذا مل يقم ع�شو منه بواجبه 

اختلت بقية االأجزاء يف ذلك اجل�شد«

قابو�س بن �شعيد 

إن من األسس التي ارتكزت عليها النهضة العمانية الحديثة، بناء 
والقوانين،  والنظم  بالمؤسسات  دولة عصرية وترسيخ دعائمها 
وقد  البالد،  في  التنمية  وحركة  المجتمع  لتطور  تستجيب  التي 
شكل النظام األساسي اإلطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل 

الوقت  يوفر في  أنه  بينها كما  المختلفة ويفصل فيما  السلطات 
نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته 
وحقوقه. ويقوم الحكم على أسس العدل والمساواة والشورى، 

وللمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة وفقا للقانون. 

1415

Health & Safety

العدد الثاني عشر، يوليو ٢٠18العدد الثاني عشر، يوليو ٢٠18

القيم العمانية الصيلة 

اهلل  بعون  ونحن  ومبتغانا،  تكون هي هدفنا  واأن  تاأخذ جمراها  اأن  يجب  فالعدالة   ..«

ما�شون يف تطوير املوؤ�ش�شات الق�شائية والرقابية، مبا يحقق تطلعاتنا لرت�شيخ دولة املوؤ�ش�شات، 

فدعمنا للق�شاء وا�شتقالليته واجب التزمنا به، واحرتام قرارته بال حماباة اأمر مفروغ منه، 

فالكل �شوا�شية اأمام القانون..« 

قابو�س بن �شعيد 

مجلس عمان 

».. ولقد تابعنا عن كثب اأعمال جمل�س عمان ب�شقيه جمل�س ال�شورى وجمل�س الدولة يف الفرتات 

املا�شية، مثمنني اجلهد الذي بذله املجل�س خاللها، مما كان له االأثر امللمو�س لالإ�شهام يف 

دفع م�شرية التنمية ال�شاملة قدما نحو املزيد من التطور والنماء« 

قابو�س بن �شعيد 

يعيشها  أساسية  والمساواة قيم  والتسامح  العدل  إن قيم 
المواطن والمقيم، وقد شكلت الرعاية السامية للقضاء جزءا 
العدلية  المنظومة  وشهدت  الدولة  بناء  مراحل  منذ  مهما 
صياغة حديثة عززت من مكانة القضاء ورفعت من مستوى 
العمانية  الدولة  أركان  من  أساسيا  ركنا  ليكون  فيه  األداء 

شهدت مسيرة الشورى في عمان تطورت متالحقة ومستمرة 
المؤسسي  نظامها  وأصبح  الماضية  السنوات  امتداد  على 
أعضاؤه  المعين  الدولة  مجلس  المجلسين  بنظام  يعمل 
ومجلس  العمانية،  الخبرات  أفضل  بين  جاللته  قبل  من 
العمانيين ممثلين  المواطنين  المننتخب من قبل  الشورى 
أركان دولة  المجلسين ركنا مكينا من  لوالياتهم. ويكون كال 
المؤسسات، حيث يضطلع المجلسان بدور حيوي في مجال 
التنمية الوطنية الشاملة وفي تطور المجتمع العماني نهوضا 
كمؤسسة  المجلسين  في  المتمثلة  واالختصاصات  بالمهام 

تشريعية ورقابية متكاملة.

من  متقدمة  مرحلة  إلى  السلطنة  وصلت  وقد  الحديثة. 
التحديث والتطوير اقتضت أن يكون للقضاء استقاللية تامة 
بدورها  سلطة  كل  وقيام  السلطات،  بين  الكامل  والفصل 
تقوم  أن  كل سلطة  تستطيع  حتى  بينها  فيما  تداخل  دون 

بدورها على الوجه األكمل. 

وصل��ت الس��لطنة إل��ى مرحل��ة 
متقدمة من التحديث والتطوير 
للقض��اء  يك��ون  أن  اقتض��ت 
استقاللية تامة والفصل الكامل 

بين السلطات
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التعليم  فلسفة  ت��رم��ي 
تكوين  إلى  السلطنة  في 
بناء  في  العماني  اإلنسان 
من  وتمكينه  شخصيته 
المعرفة وااللتزام بالقيم 

اإلسالمية
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اإلعلم رسالة إنسانية وحضارية 

اأهمية دور االإعالم يف احلياة املعا�رشة للمجتمعات وال�شعوب فاإنه ملن  ».. ويف الوقت الذي تتزايد 

ال�رشوري العمل على تطوير االإعالم العماين ليوؤدي ر�شالته يف تنمية قدرات املواطن، وتوعيته بدوره 

االأ�شا�شي يف بناء وطنه، ولي�شاهم كذلك يف توطيد عالقات ال�شداقة والتعاون مع االأ�رشة الدولية..« 

قابو�س بن �شعيد 

إنجازات التنمية والتطلعات المستقبلية

».. اإن االهتمام باملوارد الب�رشية وتوفري خمتلف الو�شائل لتطوير اأدائها وحتفيز طاقاتها واإمكاناتها وتنويع 

قدراتها االإبداعية وحت�شني كفاءتها العلمية والعملية هو اأ�شا�س التنمية احلقيقية وحجر الزاوية يف بنائها 

املتني القائم على قواعد را�شخة ثابتة، اإذ اإن العن�رش الب�رشي هو �شانع احل�شارات وباين نه�شتها..« 

قابو�س بن �شعيد 

في  العماني  اإلعالم  استراتيجية  استندت  لقد 
إلى مرتكزات أساسية مستمدة  الخارجية  محاورها 
من مبادئ السياسة الخارجية للسلطنة المتمثلة في 
عدم التدخل في الشئوون الداخلية للغير، وسياسة 

التعايش السلمي بين الشعوب. 

إن من صلب اهتمامات حكومة جاللته الرشيدة االهتمام باإلنسان 
العماني وتعزيز مكانته، وحشد طاقاته، وجعله مشاركاً فعاال في 
وأن  الفرص.  وتكافؤ  المساواة  من  أساس  على  والتنمية  البناء 
االستقرار  على  للحفاظ  اإلنمائية  برامجها  في  مستمرة  السلطنة 
جاذب  مناخ  وإيجاد  االجتماعي  البعد  ومراعاة  االقتصادي 

لالستثمار والمستثمرين.
الدولية  المنظمات  من  عدد  أشادت  فقد  التعليم  قطاع  ففي 
ومكتب  الدولي  والبنك  اليونيسكو  منظمة  مثل  واإلقليمية 
التربية العربية لدول الخليج، والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
وترمي  المدرسي،  التعليم  مجال  في  السلطنة  بجهود  والعلوم 
فلسفة التعليم في السلطنة إلى تكوين اإلنسان العماني في بناء 
شخصيته وتمكينه من المعرفة وااللتزام بالقيم اإلسالمية، وحب 

الوطن والوالء لكل ما ينتمي له. 
قطاع الصحة.. أدى التخطيط السليم والمتواصل الذي انتهجته 
وزارة  تنفذها  والتي  الصحية  التنمية  من خالل خطط  السلطنة 
والرعاية  الكفاءة  رفع  إلى  الخمسية  خططها  وفق  تباعا  الصحة 
الدول  من  العالمية  بالمقاييس  السلطنة  تعتبر  حيث  الصحية. 
المتقدمة في مجال تحسين الرعاية الصحية. كما تعتمد السلطنة 
على تنفيذ برامج إلعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في 

مجال ضمان تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستواها. 
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التنمية االقتصادية

».. لقد تابعنا بكل اهتمام االأو�شاع االقت�شادية التي مير بها العامل واال�شطراب الذي ي�شود االأنظمة الدولية 

من جراء تداعيات تلك االأو�شاع، واإننا نود التنويه اإىل اأن ال�شيا�شات التي انتهجتها حكومتنا خالل 

ال�شنوات املا�شية قد اأ�شهمت وهلل احلمد يف جتنيب اقت�شادنا اإىل حد كبري تاأثريات تلك االأو�شاع..« 

قابو�س بن �شعيد 

عمان المن والمان

قواتنا  نويل  فاإننا  ال�شلم ويف احلرب،  امل�شلحة يف  القوات  دور  باأهمية  العميق  االإميان  من  وانطالقا   ..«

البا�شلة كل رعاية واهتمام، حتى تكون دائما على م�شتوى عال من الكفاءة القتالية.. وحتى تظل درعا 

للوطن تذود عن حيا�شه ومقد�شاته وت�شاهم يف م�شرية البناء والرخاء..« 

قابو�س بن �شعيد 

السياحة مورد اقتصادي واعد 

».. واإميانا منا باأهمية قطاع ال�شياحة وكونه �شناعة نامية على امل�شتوى العاملي حيث اأ�شبح ي�شكل اأحد 

العائدات االأ�شا�شية لكثري من دول العامل املتقدمة، ونظرا ملا حبا اهلل به بلدنا من تنوع بيئي وجغرايف 

ومقومات من املمكن اأن جتعل منه اإحدى املحطات الرئي�شية لذلك الغر�س يف املنطقة، اتخذنا قرارًا 

باإن�شاء وزارة تعنى بهذا القطاع احليوي العام اأال وهي وزارة ال�شياحة..« 

قابو�س بن �شعيد 

ركزت السلطنة ضمن خططها على التنويع االقتصادي وإنشاء 
عدد من المناطق االقتصادية والصناعية الحرة بهدف استقطاب 
دائما  العامة  الموازنة  وتركز  واألجنبية.  الوطنية  االستثمارات 
واحتوائه ضمن  العجز  وتقليل  المالية  االستدامة  تحقيق  على 
اإلنفاق  وتخفيض  مراجعة  في  واالستمرار  اآلمنة،  المستويات 

لقد حافظت عمان على استقرارها وتبوأت مراتب متقدمة 
كز متقدمة  في مؤشرات األمان العالمية وحصلت على مرا
التقارير  آلخر  وفقا  العالم  في  أمانا  البلدان  كثر  أ قائمة  في 
حرصت  وقد  العالمي.  االقتصادي  المنتدى  من  الصادرة 
من  فيها  بما  العسكرية  منظومتها  تكامل  على  السلطنة 
ومعنوية  مادية  وقدرات  عالية  بكفاءة  تتمتع  بشرية  قوى 
والتي يؤدي االرتقاء بها في العدة والعتاد إلى ما يمكنها من 

أداء دورها الوطني المقدس. 

دور  يعزز  ما  السلطنة  بها  تتمتع  عديدة  مقومات  هناك 
األجنبية  االستثمارات  واستقطاب  السياحي  القطاع 
وتشجيع االستثمارات المحلية على النمو، ويساهم القطاع 
القطاعات  من  عدد  تنشيط  في  السلطنة  في  السياحي 
والتشييد،  والبناء  التجزئة،  وتجارة  كالنقل  االقتصادية 

ترتكز  كما  الضروري.  وغير  االستهالكي  اإلنفاق  وخاصة  العام 
األسواق  على  االنفتاح  على  االقتصادية  السلطنة  سياسات 
المحلية  االستثمارات  لنمو  المالئم  المناخ  وتهيئة  العالمية 
القوانين  وتحديث  االقتصادية  القطاعات  بمختلف  واألجنبية 

والتشريعات.

والمطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعات األخرى. وتعبر 
السلطنة  طموحات  عن  للسياحة  العمانية  االستراتيجية 
يقبل  التي  السياحية  المقاصد  أهم  من  تصبح  أن  في 
وسياحة  واالستكشاف  اإلجازات  لقضاء  السائح  عليها 

االجتماعات والمؤتمرات.

وتتمتع  مكتملة  العسكرية  البالد  منظومة 
بكفاءة بشرية عالية وقدرات مادية ومعنوية 

ما يمكنها من أداء دورها الوطني المقدس
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اختتمت وزارة القوى العاملة حملة توعية بمخاطر اإلجهاد الحراري، التي 
العمل(  وصاحب  )العامل  اإلنتاج  طرفي  لدى  الوعي  تعزيز  إلى  هدفت 
بأهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة بأماكن 

العمل.
وركزت فعاليات الحملة على شرح المخاطر التي يتعرض لها العمال في 
ويوليو  )يونيو  الصيف  فصل  أشهر  في  الحرارة  واشتداد  الظهيرة  أوقات 
بدء  مع  التوعية  حمالت  العاملة  القوى  وزارة  وتواصل  وأغسطس(، 
كافة  توفير  في  المنشآت  تعاون  أهمية  كل صيف مستقبال مؤكدة على 

مستلزمات السالمة والصحة المهنية لكافة القوى العاملة لديها.
تحت  يعملون  الذين  العاملين  لحماية  الوزارة  سعي  ضمن  ذلك  يأتي 
التقيد  ولضرورة  صحتهم  على  سلبا  ينعكس  ما  مرتفعة  حرارة  درجات 
الحرارة  درجة  ارتفاع  أخطار  لتقليل  اتباعها  الواجب  السالمة  باحتياطات 

على الجسم.
وبلغ إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقانون العمل وباللوائح 
التنظيمية للسالمة والصحة المهنية لعام 2017 )3021(، فيما بلغ عدد 
مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة )472( بمجموع زيارات كلي بلغ 
تبين  زيارة   )2332(  2016 عام  الزيارات خالل  إجمالي  وبلغ  زيارة،   3493
بقانون  ملتزمة  غير  منشأة  و)254(  ملتزمة  منشأة   )2078( التزام  منها 

العمل واللوائح التنظيمية للسالمة والصحة المهنية.
وحول ذلك قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة 
وتعرض  الصيف  فترة  في  الحرارة  معدالت  ارتفاع  مع  العاملة:  القوى 
األمراض  من  للعديد  المكشوفة  واألماكن  اإلنشائية  المواقع  في  العمال 
وزارة  فإن  الحراري  اإلجهاد  وحاالت  الشمس  ضربات  وبالذات  المهنية 
هذه  مثل  لتالفي  الوقائية  اإلجراءات  التخاذ  جاهدة  تعمل  العاملة  القوى 
اإلصابات، وبالتالي تعمل على تطبيق الئحة اشتراطات السالمة والصحة 

على  هنا  نعمل  حيث  الخاص،  القطاع  في  العاملة  المنشآت  في  المهنية 
تشغيل  منع  على  تنص  والتي  الالئحة  هذه  من   )16( المادة  تطبيق 
الظهيرة  فترة  خالل  المكشوفة  واألماكن  اإلنشائية  المواقع  في  العمال 

خالل األشهر )يونيو ويوليو وأغسطس( من كل عام.
وأضاف: تستمر هذه الحملة لمدة شهرين نظًرا ألهميتها ولنجاحها السابق 
خالل األعوام الماضية، وقد بدأت الحملة من بداية الشهر الحالي وتستمر 
لنهاية شهر أغسطس من هذا العام والتي تستهدف العاملين في المواقع 
اإلنشائية واألماكن المكشوفة وتوعية أصحاب األعمال التخاذ اإلجراءات 
الوقائية للحد من الوقوع في اإلصابات، وتنتشر وتوزع الحملة على كافة 

محافظات السلطنة.
فترتين  على  التفتيشية  الحمالت  من  العديد  هناك  أن  البادي  كد  وأ
صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام المنشآت في وقف العمل وقت 
الظهيرة، حيث اتضح أن هناك تجاوبا كبيرا من منشآت القطاع الخاص، 
اإلجراءات  باتخاذ  نقوم  حيث  التجاوزات  بعض  هناك  أن  إلى  باإلضافة 
التجاوزات  حاالت  بدأت  الحمد  ولله  وجدت،  ما  متى  تجاهها  القانونية 
باالنخفاض خالل هذه الفترة بحكم التوعية العمالية. وقالت نصراء بنت 
كامرون  شركة  في  المهنية  والسالمة  الصحة  أخصائية  المحرزية  عامر 
الشرق األوسط للخدمات: يصيب اإلجهاد الحراري اإلنسان لتعرضه لدرجة 
في  كموظفين  ونحن  واإلجهاد،  األمراض  بعض  يصيبه  مما  عالية  حرارة 
الشركة دورنا القيام بحمالت توعوية في المجتمع ومناطق العمل بحيث 
لها  يتعرض  التي  الحراري  اإلجهاد  وأضرار  عقوبات  من  التقليل  نحاول 
العامل في فترة الصيف بمكان العمل، وغالبا ما يكون هناك تجاوب كبير 
جًدا من قبل منشآت القطاع الخاص التخاذ تدابير السالمة من اإلجهاد 
والحرارة  الشمس  ألشعة  تتعرض  التي  الناس  أغلبية  أن  كون  الحراري 

العالية من العاملين والموظفين.

حماية  بإدارة  القضائي  الضبط  مأمورو  تمكن 
المستهلك بالظاهرة مؤخراً من ضبط مؤسسات 
تجارية تقوم ببيع أدوات صحية فاسدة ومنتهية 
معرضة  لالستهالك،  صالحة  وغير  الصالحية 
للخطر،  المستهلكين  وسالمة  صحة  بذلك 
وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة 
لحماية المستهلك للتأكد من تطبيق القوانين 
واللوائح المتعلقة في مجال حماية المستهلك.

قيام  إلى  األولى  المخالفة  تفاصيل  وتعود 
مأموري الضبط القضائي باإلدارة أثناء حمالتهم 
بضبط  التجارية  المحالت  على  التفتيشية 
ببيع  تقوم  وهي  التجارية  المؤسسات  إحدى 
وعرض شامبوهات ومعطرات مالبس منتهية 
الفساد  عالمات  عليها  تظهر  كما  الصالحية، 

والشكل  اللون  في  والتغير  الكريهة  كالروائح 
صالحيتها  عدم  إلى  يشير  ما  وهو  والخواص 
اإلجراءات  اتخاذ  تم  عليه  وبناء  لالستخدام، 
القانونية في حقها والتحرز على جميع المنتجات 
بذلك  ضبط  محضر  وتحرير  بالمحل،  المخالفة 

وفرض غرامة إدارية بلغت 1000 ريال عماني.
في  الثانية  المخالفة  وقائع  تتلخص  فيما 
قيام  فيه  أفاد  المواطنين  أحد  من  بالغ  ورود 
للشعر  كريمات  ببيع  التجارية  المحالت  أحد 
وعلى  الفساد،  عالمات  عليها  تظهر  والجسم 
باالنتقال  القضائي  الضبط  مأمورو  قام  الفور 
البالغ،  التأكد مما ورد في  المحل، حيث تم  إلى 
من  كميات  وتخزين  وبيع  بعرض  قيامه  من 
اتخاذ  تم  ذلك  على  وبناء  الفاسدة،  الكريمات 

هذه  مثل  في  المتبعة  القانونية  اإلجراءات 
الكميات  التحرز على جميع  تم  الحاالت، حيث 
محضر  وتحرير  بالمحل،  المخالفة  والمنتجات 
قدرها  إدارية  غرامة  وفرض  بالواقعة  ضبط 
500 ريال عماني لبيعه منتجات فاسدة معرضاً 

بذلك صحة المستهلكين للخطر.
المستهلك  لحماية  العامة  الهيئة  وتهيب 
بمحافظة  المستهلك  حماية  بإدارة  ممثلة 
بضرورة  والمزودين  التجار  بجميع  الظاهرة 
المستهلك  حماية  قانون  بأحكام  االلتزام 
والئحته التنفيذية وذلك بالتحقق من صالحية 
الخدمة  أو  السلعة  وخلو  والمنتجات  السلع 
أو أضرار تمس بسالمة وصحة  أخطار  أي  من 

المستهلك أو أمواله.

افتتح سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة 
الكلى  غسيل  وحدة  مؤخرا  والمالية  اإلدارية  للشؤون  الصحة 
اليعقوبي  سيف  بن  خليفة  بحضور  وذلك  هيماء  بمستشفى 
من  وعدد  الوسطى  بمحافظة  الصحية  الخدمات  عام  مدير 
الصحية  للخدمات  العامة  وبالمديرية  بالوزارة  المسؤولين 

لمحافظة الوسطى.

تتكون الوحدة الجديدة من عيادة واحدة تحتوي على جهازين 
تعيين  تم  كما  أولى.  كمرحلة  األسرة  من   2 وعدد  للغسيل 
ألمراض  متخصص  طبيب  من  مكون  فيها  متخصص  كادر 
الكلى الصناعي والغسيل الكلوي، باإلضافة إلى تعيين عدد 3 
الكلى  لقسم  ابتعاثهم  تم  التمريض  من  المساعد  الكادر  من 
الصناعي بمستشفى نزوى للتدريب على جميع أعمال الكلى؛ 
على  يشرفون  ومهندسين  التضميد  فئة  من  كادرا  تضم  كما 
والمستلزمات  باألدوية  وجهزت  بالوحدة،  والمعدات  األجهزة 

الطبية الخاصة بها.

هذا وستستقبل الوحدة الجديدة اعتبارا من األسابيع القادمة 
األحد  أيام هي  ثالثة  وذلك على مدى  الكلوي  الفشل  مرضى 
ومسائية  صباحية  فترات  ثالث  بواقع  والخميس  والثالثاء 
حيث سيستفيد من خدمات الوحدة أهالي وأبناء قرى وواليات 

المحافظة األربع هيماء والدقم والجازر ومحوت.

الصحية بمحافظة  للخدمات  نقلة وإضافة جديدة  الوحدة تعد 
الوسطى وستعمل على التقليل من معاناة المرضى في التنقل 
المجاورة  المحافظات  إلى  الطويلة  المسافات  وقطع  بالسفر 
لمحافظة الوسطى من أجل تلقي خدمة العالج الالزمة فضال 
عن إرسال بعضهم لمستشفيات السلطاني والسلطان قابوس 

بصاللة ونزوى وإبراء وسناو لتلقي العالج.

القوى العاملة تنظم حملة توعوية بمخاطر اإلجهاد الحراري

لبيعهما منتجات فاسدة ومنتهية الصالحية
غرامات إدارية بأكثر من ألف ريال عماني ضد 

مؤسستين تجاريتين بالظاهرة   

افتتاح وحدة غسيل الكلى بالوسطى
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بأن وحدة  السلطاني  المستشفى  الصادرة عن  اإلحصائيات  آخر  أشارت 
زراعة النخاع شهدت في السنوات األخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عمليات 
نجاح  وبنسبة  بالمستشفى،  تجرى  التي  الذاتية  الجذعية  الخاليا  زراعة 
تجاوزت 94%، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً يضاهي الدول المتقدمة في هذا 

المجال.
وبينت اإلحصائيات بأنه منذ تدشين هذه الخدمة العالجية في 18 نوفمبر 
خاليا  زراعة  عملية   52 المستشفى  أَجرى  الراهن  وقتنا  حتى  م   2013

جذعية ذاتية.
ويأتي تدشين عمليات زراعة النخاع بالمستشفى السلطاني بهدف االرتقاء 
كبة  بالرعاية التخصصية بالسلطنة ال سيما في مجال أمراض الدم، وموا
ارتفاع أعداد المرضى المحتاجين لعمليات زراعة الخاليا الجذعية الذاتية؛ 
وذلك نتيجة نمو التركيبة السكانية واتباع األفراد أنماطا حياتية وغذائية 

غير صحية.
ويشار إلى أن الطاقم الصحي بوحدة زراعة الخاليا الجذعية المتألف من 
أطباء وفنيين مختبر مختصين وفريق تجميع الخاليا الجذعية والطاقم 
التمريضي هي كوادر وطنية عمانية بنسبة 100% بحيث جرى تأهيلهم 
كز زراعة نخاع دولية وإقليمية  وتدريبهم في هذا المجال في مؤسسات ومرا
تخصصية ومرموقة، وذلك قبل التدشين الفعلي لعمليات زراعة الخاليا 

الجذعية الذاتية بالمستشفى السلطاني في آواخر عام 2013 م.
غالباً  السلطاني  بالمستشفى  الذاتية  النخاع  زراعة  عمليات  وتجرى 
للمرضى الذين يعانون من أورام الغدد الليمفاوية )الليمفوما( وسرطان 

النخاعي المتعدد )المايلوما( والتي تعتبر أحد أنواع الدم السرطانية.
إجراء  للمريض في  الجذعية  الخاليا  زراعة  إجراء عملية  وتتلخص طريقة 
المريض  سالمة  على  لالطالع  أولية  وإستقصائية  مخبرية  فحوصات 
والتحقق من إمكانية إجراء عملية زراعة الخاليا له، بعد ذلك يتم تجميع 
في  وتخزن  خاص  جهاز  بواسطة  الوريد  عبر  السليمة  الجذعية  الخاليا 

نظم مستشفى المسرة بوزارة الصحة ممثال بقسم التمريض 
بعنوان  الصحية«  الرعاية  موظفي  »سالمة  مؤتمر  مؤخرا   )2(
الدكتور  سعادة  رعاية  تحت  وذلك  سالماً(  تبقى  منتبهاً،  )كن 
محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية 
وحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة وذلك بقاعة الرازي 

بالمستشفى. 

مختلف  من  موظف   300 يقارب  ما  المؤتمر  في  شارك 
تعزيز  إلى  المؤتمر  هدف  والخاصة.  الحكومية  المؤسسات 
إن  إذ  والسالمة،  الصحة  معايير  بأعلى  الموظفين  وتوعية 
ًعن  أهمية  يقل  ال  مهماً  جانباً  يعتبر  الموظف  سالمة  ضمان 
تعرض  إن  حيث  للمريض.  الجيدة  الصحية  الخدمات  توفير 
الموظف للخطر واألحداث غير المتوقعة تؤثر سلباً على سالمة 
العمل.  كفاءة  على  تؤثر  وكذلك  والموظف  المريض  من  كل 
الرعاية  الحفاظ على سالمة موظفي  إلى  أيضا  المؤتمر  وهدف 
الصحية في جميع التخصصات، حتى يتمكنوا من تأدية عملهم 
كمل وجه ورعاية ومساعدة المرضى على تحقيق نتائج  على أ
سريرية أفضل، وتحسين رضا الموظفين ليكونوا قادرين على 
الحد من المخاطر وتأدية العمل، وخفض التكاليف واإلجازات 
غير المخطط لها، وإحداث ثقافة السالمة لجميع التخصصات 
الصحية، وزيادة الوعي حول حماية حقوق العاملين الصحيين، 

والسماح للموظفين معرفة ما يجب فعله أثناء اندالع حريق.

من  المحاضرين  من  عدد  قدمها  محاضرات  المؤتمر  تضمن 
البيئية  مختلف المؤسسات الصحية الحكومية كدائرة الصحة 
السلطان  وجامعة  خولة،  ومستشفى  المهنية،  والسالمة 

العالج  تأتي مرحلة  ،بعدها  الصفر  بدرجة حرارة سيليزية تحت  حافظات 
الكيميائي المكثف للمريض وذلك بهدف القضاء على خاليا الدم التالفة 
أو الضارة إضافة إلى تهيئة مساحة مالئمة للخاليا الجذعية المزروعة، أخيراً 

يتم نقل الخاليا الجذعية إلى المريض بواسطة القسطرة الوريدية. 
مختبر  من  بالمستشفى  الذاتية  الجذعية  الخاليا  زراعة  وحدة  وتتألف 
ومختبر  الخاليا  وتعداد  تحليل  ومختبر  الدم  زراعة  ومختبر  الدم  فصادة 
ترقيد  غرف  إلى  إضافة  الخاليا،  وتخزين  تجميد  ومختبر  الخاليا  معالجة 

المرضى.
االستخدامات  تطوير  على  يعكف  الحديث  الطب  بأن  باإلشارة،  الجدير 
أمراض  لعالج  بها  المتبرع  أو  الذاتية  الجذعية  الخاليا  لزراعة  العالجية 
السكري  السرطانية األخرى وأمراض  الدم  أمراض  عديدة أهمها؛ بعض 
الذاتية  المناعة  وأمراض  والقلب  الدموية  األوعية  وأمراض  األول  النوع 
للقيام  الجذعية  الدم  تهيئة وتعديل خاليا  اللوحي، وذلك عبر  والتصلب 

بأدوارها الحيوية الالزمة لحالة المريض.

قابوس، وبلدية مسقط ومستشفى المسرة وتحدثت عن تقييم 
أثناء  الصحي  المجال  في  للعاملين  القانونية  الحماية  المخاطر، 
األخطاء  عن  القانونية  المسؤولية  الوظيفية،  لمهامهم  تأديتهم 
الفردية،  الحماية  معايير  النافذة،  التشريعات  ضوء  في  الطبية 
أساسيات  الفردية،  السالمة  اآلمن،  الرفع  السليمة/  المناولة 

السالمة من الحرائق واستخالص المعلومات.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض شارك فيه كل من: معهد 
العامرات  بوالية  المدني  للدفاع  العامة  والهيئة  العامة  اإلدارة 
وقسم التمريض )الشعبة الثانية( بمستشفى المسرة واحتوى 
على مطويات توعوية وكتيبات تثقيفية تخص سالمة الموظف 

المستشفى السلطاني:
 ارتفاع عدد عمليات زراعة نخاع للخاليا الجذعية 

مستشفى المسرة ينظم مؤتمر سالمة موظفي الذاتية ونسبة النجاح تتجاوز 94%
الرعاية الصحية »ُكن منتبهًا تبقى سالمًا«
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وزارة النفط والغاز والتزامه 
بالتنمية المستدامة

فــي تصريــح ذكره معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي في التقرير الســنوي لوزارة النفط والغاز قال إننا نســير 
على الطريق الذي انتهجه لنا قائد البلد المفدى، فقد تمكنا من التغلب وتجاوز التحديات نتيجة انخفاض أســعار 
النفط وانعكاســاتها الســلبية على االقتصاد الوطني، وتمكنا من معالجة كل الصعاب التي واجهها قطاع النفط 

والغاز وخاصة في الموارد البشرية بعكس ما حصل في مناطق كثيرة من العالم.
إال أن العوامل الراســخة التي تميزت بها الســلطنة أتاحت للقطاع مواصلة مســيرة النجاح والتميز، حيث شــهد 
العام تشــغيل حقل خــزان للغاز الطبيعي وهو من أكبر المشــاريع إلمداد الغاز الطبيعي في الســلطنة، وكذلك 
اســتقطاب شــركات عالميــة ووطنيــة جديــدة للتنقيب عــن النفــط والغاز حيــث تم توقيــع عدد مــن اتفاقيات 

االمتيازات البترولية للمناطق البرية والبحرية ومن المؤمل أن تسفر عن نتائج واعدة.

في  فاعال  كان  النفط  أسعار  تعافي  على  السلطنة  حرص  إن 
العالمية  والمنظمات  األخرى  الدول  مع  والعمل  التعاون 
النفط  اإلنتاج من  ذلك في خفض  وقد تجسد  أوبك،  كمنظمة 
حسب الكميات المحددة من قبل المنظمة لكل دولة والذي 

أدى إلى تأثير إيجابي في األسعار. 

ورغم خفض اإلنتاج، فقد مضينا في تحقيق جميع أهداف قطاع 
واالستكشاف  التنقيب  أنشطة  االستمرار في  والغاز من  النفط 
وكذلك  والغاز،  للنفط  جديدة  كتشافات  ا إلى  أدت  والتي 
استخدام التقنيات الحديثة لزيادة اإلنتاج من الحقول المنتجة 
العميقة  الغاز  وحقول  الثقيل  النفط  ذات  الحقول  وخاصة 
الحمضية وبالتالي تعزيز االحتياطي واإلنتاج على المدى البعيد.   

جميع  في  أساسيا  عنصرا  كانت  المضافة  المحلية  القيمة  إن 
الوظائف  بتوطين  للبالد  عائد  أقصى  لتحقيق  المشاريع 
األعمال  وإسناد  محليا  المصنعة  واألجهزة  المواد  واستخدام 
أن  المتوقع  من  حيث  والمتوسطة.  الصغيرة  للمؤسسات 
تشغل هذه المؤسسات مكانا كبيرا في تقديم الخدمات النفطية 

المتنوعة إلى الشركات المشغلة لمناطق االمتياز.

إن اإلنجازات التي تم تحقيقها في عام 2017م هي نتيجة للعمل 
الجماعي من جميع العاملين في هذا القطاع. 

كان ذلك مقتطفات من حديث معالي الدكتور محمد بن حمد 
الرمحي وزير النفط والغاز. وفي هذا التقرير الذي قمنا بإعداده 
نرصد لكم أهم المواضيع واإلنجازات والمؤشرات التي تحققت 
لقطاع النفط والغاز في العام 2017 وهذا العام حيث تم افتتاح 
منشاّت حقل خزان للغاز في الربع الرابع من عام 2017م، وقد 
بدأت مرحلة إنتاج الغاز األولى قبل الموعد المحدد وبأقل من 

الميزانية الموضوعة.

كما تم اختيار معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط 
مجال  في  تأثيراً  األكثر   50 الـ  الشخصيات  قائمة  ضمن  والغاز 
التكرير والبتروكيماويات في الشرق األوسط لعام 2017 بحسب 

Refining & Petrochemicals Middle East مجلة
ركز على  والذي  والغاز 2017  للنفط  أوبال  تم عقد مؤتمر  أيضا 
دور  وعلى  الهيدروكربونية  األنشطة  في  السلطنة  تميز  موضوع 
المبادرات  وتشجيع  االستثمار  مواصلة  في  والغاز  النفط  وزارة 
لتنويع المصادر البديلة ورفد االقتصاد الوطني كما ترأس معالي 
الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وفد السلطنة 

)أديبك(،  للبترول  الدولي  أبوظبي  ومؤتمر  في معرض  المشارك 
والذي يعد من أبرز الملتقيات العالمية لمناقشة القضايا الساخنة 
والتحديات الُملحة التي تواجه قطاع النفط والغاز، وترأس معاليه 
وفد الوزارة المشارك في اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في 

بوليفيا، بهدف تشجيع استخدام الغاز الطبيعي.
وقد شاركت وزارة النفط والغاز في اجتماع الدول المنتجة للنفط 
النمساوية  العاصمة  من داخل وخارج )أوبك( والذي ُعقد في 
اإلنتاج من عدمه  فيينا، والذي بحث في مسألة تمديد خفض 

التخاذ القرار المناسب.

اإلسالمية  والجمهورية  السلطنة  بين  مباحثات  أجريت  كما 
الغاز  نقل  أنبوب  مد  مشروع  تطورات  آخر  تناولت  اإليرانية، 
اإليراني إلى السلطنة، وكيفية اإلسراع في مراحل تصميم وتنفيذ 

المشروع.

وفي العام الماضي عقد مؤتمر »عمان للسالمة في مكان العمل 
وتقليل الخسائر« برعاية وزارة النفط والغاز والجمعية العمانية 
للخدمات النفطية )أوبال(، حيث تم استعراض أحدث التقنيات 

والبحوث والمنتجات من أجل إنشاء بيئة عمل آمنة.

مؤشرات قطاع النفط والغاز

  توقيع 4 اتفاقيات بترولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

والمكثفات )972(  الخام  النفط  اليومي من  اإلنتاج    متوسط 
ألف برميل

ووطنية  عالمية  شركات    استقطاب 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

االمتيازات  اتفاقيات  من  عدد    توقيع 
البترولية للمناطق البرية والبحرية

النفط من قبل منظمة  إنتاج    خفض 
أوبك له تأثير إيجابي في سعر البرميل 

Health & Safety خاص مجلة 
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والمكثفات  الخام  النفط  من  السلطنة  احتياطي    إجمالي 
)4740.33( مليون برميل

  إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات )294( 
مليون برميل

  تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة بنسبة %77

  متوسط سعرالنفط الخام العماني )51.30( دوالر أمريكي

  إجمالي المنتجات البترولية من مصفاتي ميناء الفحل وصحار 
)96( مليون برميل

  حفر )90( بئرا استكشافية وتقييمية منها 58 بئرا للنفط و32 
بئرا للغاز

)282( حقال  عمان  في سلطنة  المنتجة  الحقول  عدد    اجمالي 
منها )239( حقل نفط و)43( حقل غاز.

  نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز %81

مليون   )106.8( الطبيعي  الغاز  اليومي من  اإلنتاج    متوسط 
متر مكعب

  إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي )24.96( تريليون قدم مكعب.

  صادرات الغاز الطبيعي المسال )8.6( مليون طن متري

  إنتاج السلطنة من غاز البترول المسال )540( ألف طن متري

الصحة والسلمة والبيئة والمن في الشركات النفطية

شركة تنمية نفط عمان:

اإلصابات  تكرار  معدل  في  قياسياً  سجالً  الشركة  حققت 
المضيعة للوقت بلغ 0.20 الذي انخفض عن معدل عام 2016 
والبالغ 0.22، على الرغم مما شاب هذا األداء من وفاة شخص 
معدل  في  جديداً  كما حققت سجالً  بالعمل.  مرتبط  حادث  في 
تكرار إجمالي الحوادث القابلة للتسجيل بلغ 0.72 مقابل 0.98 
في العام السابق، إضافة إلى تحقيق انخفاٍض يربو على 40% في 

حوادث المركبات المأساوية.

ويذكر أنه حقق فريق عمليات الجيوماتيكس في مديرية االستكشاف 
رقماً قياسياً جديداً في مجال السالمة بالشركة بتسجيل 36 عاماً 
دون إصابة مضيعة للوقت، على الرغم من أنهم يعملون في بعض 

كثر التضاريس والظروف قسوة في السلطنة. من أ

شركة أوكسيدنتال عمان:

بلغ المعدل المركب لحوادث اإلصابات والمرض لعام 2017م 
0,04، بينما لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بين الموظفين منذ 
بين  المسجلة  اإلصابات  حاالت  عدد  وانخفض  2015م.  العام 
مقاولي الشركة في 2017م بنسبة 60% إلى 8 حاالت مقارنة بـ 20 
اإلصابات  لحوادث  المركب  المعدل  بلغ  كما  2016م.  في  حالة 
والمرض فيما يخص عمليات حقل مخيزنة )المربع 53( 0,03؛ 

وهو رقم يعتبر األفضل في سجالت هذه العمليات. 

شركة دليل للنفط:

الصحة  مجاالت  في  األيزو  شهادات  معايير  على    المحافظة 
والسالمة والبيئة، بأداء متميز جدا في الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة خالل 2017م.

المنظومة  من  الثانية  المرحلة  لتنفيذ  عقداً  الشركة    اسندت 
األمنية بالحقل، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية فيما يخص 

تعزيز أمن منشآت النفط والغاز.

  احتفلت الشركة بيوم جودة الصحة والسالمة والبيئة، وذلك تحت 
األساسية  الركائز  إلحدى  تعزيزاً  وعمل«  قول  »السالمة  شعار 

التي ترتكز عليها الشركة في إدارة عملياتها اليومية المختلفة.

شركة سي سي إينرجي

االستمرار على تحسين نظم إدارة الصحة والسالمة والبيئة، من 
القائمة على  تلك  بما في ذلك  المبادرات  خالل طرح عدد من 
السلوكيات مثل نادي السالمة، حيث أسفرت هذه المبادرات 
عن تعزيز ثقافة اإلبالغ والتعلم. يلتزم األعضاء في نادي السالمة 
والسلوك  »الوعي  مفهوم  باستخدام  البعض  بعضهم  برعاية 

والتركيز« من أجل تجنب الحوادث.

شركة بي بي عمان:

كمال المرحلة األولى من مشروع خزان وفق معدالت قياسية؛  إ
حيث تعمل على التأكد من توافر الوعي، والفهم، وااللتزام من 
بالسالمة،  المتعلقة  األمور  كافة  تجاه  الموظفين  كافة  جانب 
أن  من  للتأكد  الرئيسيين  المقاولين  مع  الشركة  تتعاون  كما 
العاملين لديهم يفهمون ويعملون في بيئة آمنة وأن ممارساتهم 
من  الموضوعة  المعايير  مع  وتتماشى  آمنة،  العمل  مكان  في 

جانب شركة بي بي.

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:

حوادث  بدون  عمل  ساعة  مليون   25 قرابة  الشركة  تحقق 
مضيعة للوقت حتى نهاية عام 2017م، حيث يأتي هذا اإلنجاز 
كترجمة حقيقية لألهمية القصوى التي توليها الشركة للسالمة 

في جميع عملياتها.

استهلك الغاز 

بلغ إجمالي استهالك الغاز الطبيعي خالل العام نحو )40907( 
العمانية  شركتي  مشاريع  جاءت  حيث  مكعب،  متر  ماليين 
في  المسال  الطبيعي  للغاز  وقلهات  المسال  الطبيعي  للغاز 

العام  المرتبة األولى من حيث استهالكها للغاز الطبيعي خالل 
بنحو )13125( مليون متر مكعب أي بنسبة 32% من إجمالي 
استهالك  كمية  وتليها  2017م.  لعام  الطبيعي  الغاز  استهالك 
المشاريع الصناعية المحلية بنسبة 25% من اإلجمالي، وعمليات 
الحقول واستخدامات أخرى بنسبة 21%، تليها محطات توليد 
اإلجمالي،  من   %20 بنسبة  المياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة 
إجمالي  من   %2 حوالي  الصناعية  المناطق  استهالك  وشكل 

استهالك الغاز الطبيعي. 

)LPG-إنتاج غاز البترول المسال )غاز الطبخ

 )LPG( المسال  البترول  غاز  من  السلطنة  إنتاج  إجمالي  بلغ 
الكمية  ألف طن متري، حيث شكلت  نحو )540(  العام  خالل 
والصناعات  للمصافي  العمانية  النفط  شركة  من  المنتجة 
بلغت  والتي  الفحل ومصفاة صحار(  ميناء  البترولية )مصفاة 
نحو )425( ألف طن متري، ما نسبته 79% من إجمالي اإلنتاج، 

تليها باقي الشركات بنسبة 21% من إجمالي اإلنتاج.

القيمة المحلية المضافة

شركة تنمية نفط عمان:

أوجد برنامج األهداف الوطنية واسع النطاق، والذي يشمل 
والمنح  والنقل  االستيعاب  وإعادة  والتدريب  التوظيف 
في  الباحثين عن عمل  للُعمانيين  الدراسية، 14164 فرصة 
أن  يعني  النفطي.وهذا  وغير  النفطي  القطاعين  من  كل 
كثر من 45 ألف فرصة أوجدت منذ عام 2011 عندما ُدّشن  أ

البرنامج.
أسندت الشركة عقوداً بقيمة 5.19 مليار دوالر أمريكي للشركات 
المسجلة محلياً، ودعمت افتتاح سلسلة من المصانع والورش 
الُعمانية التي تزود قطاع النفط والغاز بالمعدات الحيوية وقطع 

الغيار والخدمات الهندسية.

عملت الشركة مع وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي، 
بين  المواءمة  تعزيز  حول  الجامعات  من  عدد  إلى  إضافة 
وفرص  تحديات  معالجة  في  والصناعية  األكاديمية  األوساط 
البحث والتطوير. ودعماً لذلك، ُدشنت منصة »إيجاد« الجديدة، 
التي تتيح التكامل الوثيق وزيادة التركيز والمواءمة على فرص 

البحوث التطبيقية لمشروع محدد.
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شركة أوكسيدنتال عمان:

يسهم برنامج أوكسي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في بناء قدرات المؤسسات التي تبرز قدرات عالية للمساهمة 
للمواطنين.  الوظائف  إيجاد  وفي  المضافة  المحلية  القيمة  في 
وبنهاية الربع الثالث من العام 2017م، بلغ إجمالي المشاركين 
نموا  المشاركين  هؤالء  بعض  وحقق  مواطًنا.   150 الُعمانيين 
بمقدار 130% فيما يتعلق بنسب التعمين، بينما حقق البعض 
األخر نسبة 100%. وإجماال، حقق المشاركون 277% زيادة إجمالية 
في قيمة التعاقد لتصل إلى زيادة إجمالية شاملة مقدارها 132 
مليون دوالر أمريكي. ونتيجة لذلك، انتقل مشروعان من فئة 
الكبيرة،  الشركات  فئة  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

وذلك عقب انضمامهما إلى البرنامج.

ضمن  شركة  خامس  تطوير  في  عمان  أوكسيدنتال  بدأت 
»الخزائن«  شركة  وهي  الكبرى«،  المحلي  المجتمع  »شركات 
والتي يبلغ عدد حاملي األسهم فيها 1200 شخص، جميعهم 
من منطقة االمتياز. كما بدأت الشركة في تطبيق برنامج تحصين 
المجاالت  عالية من  نسبة  )امتيازات ضريبية( من خالل فتح 
صالحية  اختبار  وعينات  الفحص،  وخدمات  الحفر(،  )رؤوس 

اإلنتاج.

شركة دليل للنفط:

  إسناد عدد من المشاريع والمناقصات الى الشركات األهلية 
المتخصصة كمشروع ربط خطوط آبار النفط.

  إسناد عقد لشركة عمانية متخصصة في مستلزمات التغليف 

والمرافق  للشرب،  الصالحة  المياه  خدمات  كتوفير  الشركة، 
اآلمنة لمختلف المناسبات والفعاليات االجتماعية، فضالً عن 
فرص البحث والتعليم، باإلضافة إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي 

أُنفقت على هيئة منح وهبات.

أجرى مشروع »المنظور« - الذي ُدّشن للدفع قدماً بتحسينات 
نفط  تنمية  شركة  مع  المتعاقدة  الشركات  موظفي  رعاية 
كثر من 30 ألف استطالع آلراء الموظفين  عمان - حتى اآلن أ
في 200 من الشركات المتعاقدة في مناطق العمليات باإلضافة 

كثر من 210 دورات تدريبية. إلى تقديم أ

شركة أوكسيدنتال عمان:

من   160 لـ  المهني  التدريب  ببرنامج  االلتحاق  فرص  تمويل 
وتمويل  السلطنة.  أرجاء  مختلف  في  عمل  عن  الباحثين 
للدراسة  االمتياز  مناطق  من  لمواطنين  دراسية  منح  خمس 
إلى  باإلضافة  ايرلندا.  في  البكالوريوس  درجة  على  وللحصول 
تمويل 39 منحة دراسية لمواطنين من مختلف المحافظات 

العمانية لدراسة الدبلوم في الكليات التقنية.

من  طقما  و60  األذن  سماعات  من  طقم   300 شراء  تمويل 
نظام اإلنذار لألشخاص الذي يعانون من صعوبات في السمع. 
ودعم مشروع »دار الحنان« التابع لجمعية السرطان العمانية، 

لمدة عام، والبرنامج يوفر السكن لمرضى السرطان في عمان

شركة دليل للنفط:

تدريب ما يقارب )200( فني ومختص في تقنية المعلومات 
المفتوحة  البرامج  الستخدام  السلطنة  مدارس  مختلف  من 

المصدر.

دعم تجهيز مختبر اإللكترونيات التابع لكلية التدريب المهني 
بمحافظة الظاهرة.

دعم الجمعيات غير الربحية والتي تقدم خدمات للمجتمع.

شركة سي سي اينرجي:

  تقديم الدعم التعليمي للطالب في منطقة االمتياز

  دعم جمعية الهندسة الكيميائية بجامعة السلطان قابوس

عن  الباحثين  لدى  التوظيف  مهارات  تطوير  برنامج    دعم 
عمل

  دعم منتدى الدقم الثالث »المجتمع واالقتصاد«

  دعم التطوير المهني المستمر للتمريض

  رعاية حمالت التوعية الصحية

  تظليل وتجهيز سوق األسماك في والية محوت

شركة بي بي عمان:

عمان  بي  بي  لشركة  االجتماعي  االستثمار  برنامج  سيدخل 
االقتصادية  التنمية  لتعزيز  البرنامج  ويهدف  الخامس،  عامه 
الشباب،  دعم  وكذلك  المحلية،  المجتمعات  في  واالجتماعية 
ورواد األعمال. وتقدم الشركة برنامجها بالتعاون مع عدد من 
بالتركيز على برامج دعم ريادة األعمال،  التنفيذيين،  الشركاء 

العالية  المحركات  لمشروع  أخرى  النفطية، وشركة  لألنابيب 
والمتوسطة  الصغيرة  المحلية  المؤسسات  لتطوير  األداء، 
والكبيرة، وذلك إلضافة ما يزيد عن مليون ريال عماني كقيمة 

محلية تقديرية للسوق المحلي.

شركة سي سي إينرجي: 

في  المضافة  المحلية  القيمة  وإبالغ  رصد  نظام  وإطالق  تطوير 
كتابة  للمقاولين  النظام  هذا  يسمح  حيث  2017م،  عام  نهاية 

تقرير حول القيمة المحلية المضافة وإرساله عبر االنترنت.

تزويد الشركات المحلية بالتعقيبات واإلرشادات والمساعدة في 
إعداد العطاءات والتخطيط االستراتيجي لتمكينهم من تحسين 

ميزتهم التنافسية وتطويرها وتنميتها بمرور الوقت.

شركة بي بي عمان:

في  المحلية  الشركات  إلى  منحها  تم  التي  العقود  قيمة  بلغت 
عماني  ريال  مليون   66 نحو  2017م  عام  من  الثاني  النصف 
)حوالي 170 مليون دوالر(، كما بلغت مساهمة إجمالي القيمة 
كثر من 40% من  أ عام 2017م  في  المقاولة  للشركات  المحلية 

حيث القيمة مقارنة بنسبة 35% في عام 2016.

المسؤولية االجتماعية

شركة تنمية نفط عمان:

دعم 35 مشروعاً استثمارياً بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليون 
دوالر أمريكي، سيكون لها األثر الملموس في جودة المستوى 
امتياز  منطقة  في  القاطنين  المواطنين  آلالف  المعيشي 

والتدريب والتعليم، والطاقة المستدامة.

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:

الطبيعي  للغاز  العمانية  التنموية للشركة  المؤسسة  ساهمت 
حياة  نوعية  وتحسين  المجتمع  متطلبات  تلبية  على  المسال 
البيئة  وحماية  العامة  السالمة  وتعزيز  المحدود  الدخل  ذوي 
المجتمع،  احتياجات  تالمس  التي  التطلعات  من  وغيرها 
للعمل  قابوس  السلطان  جائزة  على  المؤسسة  حصلت  وقد 

التطوعي للمرة الثانية في عام 2017م.

بجامعة  االعاقة  ذوي  الطلبة  دعم  وحدة  تجهيز    تمويل 
السلطان قابوس.

المؤسسات  مختلف  في  طبية  معدات  استحداث    تمويل 
الصحية في الداخلية وشمال الشرقية والوسطى. 

  مشروع تطوير قرى والية صور الحزمة الثالثة )مشاريع الطرق 
والخرسانات األسمنتية(.

شركة هايدروكاربون فايندر:

بجامعة  والغاز  النفط  أبحاث  مركز  مع  عقدا  الشركة    وقعت 
دوالر   1  000  000 قدرها  إجمالية  بقيمة  قابوس  السلطان 
والغاز  النفط  أبحاث  العقد، سيقدم مركز  أمريكي. وبموجب 
في جامعة السلطان قابوس المشورة الفنية والبحث العلمي 

في تطوير مناطق االمتياز للشركة في المربعين 7 و15.

  دعم أسعار الوقود

ألية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود  ختاما نستعرض لكم 
شهريا لبعض فئات المجتمع من المواطنين العمانيين:

  اإلنجازات التي تم تحقيقها في العام 
المنصرم نتيجة للعمل الجماعي من 
جميع العاملين في قطاع النفط والغاز

  اختيار الرمحي ضمن قائمة الشخصيات 
ال� 50 األكثر تأثيراً في مجال التكرير 

والبتروكيماويات في الشرق األوسط 
 Refining & لعام 2017 بحسب مجلة

Petrochemicals Middle East
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اإلن�جازات الصحية خالل 
سنوات النهضة المباركة 

الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية

للتنمية  التاسعة  الخمسية  الخطة  اعتماد  تم  2016م،  عام  وفي 
الصحية )2016-2020( والتي جاءت هي األخرى بمنهجية جديدة 
الصحي  والتطور  والسكاني  الديموغرافي  التغير  مع  تتماشى 
والتقني الذي يشهده العالم حيث جاءت هذه الخطة بالمدرسة 
النتائج  تحقيق  على  المبني  التخطيط  أسلوب  على  المعتمدة 
للنظام  المستقبلية  النظرة  على  الخطة  هذه  استندت  حيث 
الصحي )الصحة 2050( والتي هي بمثابة نقلة نوعية في عملية 
الخمسية  الخطة  وجهت  حيث  المستقبلي  الصحي  التخطيط 
التاسعة استراتيجياتها وأهدافها من خالل ذات المحاور السبعة 

التي قامت عليها النظرة المستقبلية. 

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

هناك حاجة ماسة إلعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

النظرة المستقبلية 2050

عكفت وزارة الصحة على وضع رؤى الستراتيجية طويلة المدى 
المستقبلية 2050«  »النظرة  في  تمثلت  الصحي  النظام  لتطوير 
في  النظام  وضع  يكون  أن  نود  كيف  في  ورؤى  استقراء  وهي 
سلطنة عمان في المستقبل حتى عام 2050م وهي فترة طويلة 
دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث 
بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجاالت األخرى ضمن 
المجال الصحي والذي يتطور بوتيرة متسارعة خاصة أن النظام 
العوامل  مثل  والمحددات  العوامل  من  بعدد  يتأثر  الصحي 
الديموغرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

والبيئية والقانونية.

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

  ال��خ��ط��ة ال��خ��م��س��ي��ة ال��ت��اس��ع��ة 
مع  تتماشى  الصحية  للتنمية 
والسكاني  الديموغرافي  التغير 

والتطور الصحي والتقني

 هناك حاجة ماسة إلعادة دراسة 
مكونات النظام الصحي

المستقبلية  النظرة    مكونات 
ل��ل��ن��ظ��ام ال��ص��ح��ي/ ال���ق���ي���ادة..

الحوكمة..التمويل..والموارد

 حققت ســلطنة عمان إنجازات جلية في مجال تطوير الوضع الصحي بســبب االلتزام السياسي من قبل الحكومة 
لتوفيــر الصحة لجميع الســكان وكذلك نتيجــة للمجهودات المضنية التي بٌذلت، أشــادت بهــا جميع المنظمات 
والهيئات الدولية، فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أســرع الدول في خفض معدالت الوفيات لألطفال 
خلل فترة الثمانينيات والتسعينيات واستمر ذلك في العقدين التاليين فقد انخفض معدل وفيات الرضع )لكل 
1000 مولود حي( من 118 في عام 1972م إلى 16.7 في عام 2000م ثم إلى 9.5 عام 2017م وانخفض معدل وفيات األطفال 
دون الخامســة مــن العمــر )لكل 1000 مولــود حي( من 181 في عــام 1972م إلى 11.6عــام 2017م وبلغ معــدل الوفيات 
الخــام 2.9 لكل 1000 من الســكان خلل نفس الفترة وصاحب ذلك ارتفاع العمــر المتوقع عند الوالدة من 49.3 إلى 

76,9سنة.
وكان التحكم في األمراض المعدية واألمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدالت الوفيات 
فقــد أدت االســتراتيجيات التــي تبنتها الوزارة إلى خلو الســلطنة من بعض األمراض الخطرة مثل شــلل األطفال 

والدفتيريا والتيتانوس الوليدي خلل العقدين الماضيين ولم تسجل أي حاالت حصبة خلل العامين األخيرين.
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وفي محافظة ظفار تم استحداث خدمة عالج األطراف الصناعية 
قابوس  السلطان  بمستشفى  المركزة  بعد  ما  العناية  ووحــدة 
عمليات  خدمة  إدخال  تم  الداخلية  محافظة  وفي  بصاللة. 
عالج  وخدمة  األطفال  جراحة  واستحداث  المفاصل  استبدال 
استحداث  تم  كما  نزوى،  مستشفى  في  الصناعية  األطراف 
فوق  بالموجات  التصوير  خدمة  واستحداث  العظام  قسم 
إعادة  تم  محافظة مسندم  وفي  بمستشفى سمائل،  الصوتية 
تأهيل وصيانة مستشفى خصب، واستحـــداث خدمـــة التصـــوير 
عمليات  خدمة  إدخال  تم  البريمي  محافظة  وفي  المقطعـــي، 
عناية  وحدة  إنشاء  على  العمل  وجاري  المفاصل  استبدال 

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

بمستشفى سناو الصحي.

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

بمستشفى صحار.

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

ومبنى بنك الدم بالمحافظة.
مجال نظم المعلومات الصحية

عام  من  الفترة  شهدت  الصحية،  المعلومات  نظم  مجال  وفي 
ضمن  عدة  تقنية  مشاريع  بتطبيق  القيام  اآلن  وحتى  2014م 
منها  مشروعا،   )11( بلغت  اإللكترونية  الحكومة  استراتيجية 
الملف الوطني الصحي اإللكتروني )نهر الشفاء( الذي ربط جميع 

واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة 
المحافظات  مستوى  على  مقسمة  الوطني  المستوى  على 
المعلومات الصحية  وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام 

الجغرافي. 

تشغيل المؤسسات الصحية

وأما فيما يتعلق بتشغيل المؤسسات الصحية ففي عام 2017م 
محافظة  في  مقشن  بوالية  الصحي  المشاش  مركز  افتتاح  تم 
ظفار، هذا وقد شهد عام 2017م في إطار االهتمام بتعزيز الرعاية 
الصحية  والمجمعات  كز  المرا عدد  في  ارتفاعا  األولية  الصحية 
بداية  إلى 207 مقارنة مع 176 في  الصحة لتصل  لوزارة  التابعة 
الخطة الثامنة للتنمية الصحية بزيادة قدرها 17%، كما ارتفعت 
بزيادة قدرها %7.3  إلى 5039 سريرا  المستشفيات  أسرة  أعداد 
أسرة  أعداد  تطور   )2( رقم  الشكل  ويوضح  الفترة،  نفس  في 

المستشفيات عبر السنوات. 

إنجازات الوزارة في مشاريع التوسع

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

مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي.

التابعة  الصحية  المؤسسات  بمختلف  الواحد  المريض  ملفات 
وهو  موحد  وطني  برقم  السلطنة  مستوى  على  الصحة  لوزارة 
الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات 

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

30 موظفا. 
نوفمبر  في  للوزارة  اإللكترونية  الصحية  البوابة  تدشين  تم  كما 
2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية 
اإللكترونية  الخدمات  عـدد  ويبلغ  المجتمع،  شرائح  لمختلف 
المؤسسات  بعض  الربط  البوابة  وشملت  خدمة،   )114(
مؤسسات  مع  الربط  إلى  المستقبل  في  وتسعى  الحكومية 
موقع  أفضل  جائزة  على  العام  هذا  البوابة  وقد حصلت  أخرى، 

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

المساعدة وطلبة المعاهد الصحية.

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

السلطنة وخارجها في عام 2017م )999( دورة تدريبية. 

من  عدد  إجراءات  من  باالنتهاء  حالياً  تقوم  الوزارة  فإن  كذلك 
مشاريع التوسعات األخرى وهي في مرحلة التناقص االستشاري 
أو اإلنشائي. كما قامت وزارة الصحة باستحداث وتطويرعدد من 
محافظات  مختلف  في  التخصصية  الصحية  والرعاية  الخدمات 
ففي   ،)2015-2010( الثامنة  الخمسية  الخطة  خالل  السلطنة 
كمستشفى  المسرة  مستشفى  افتتاح  تم  مسقط  محافظة 
مرجعي لتقديم الرعاية الصحية الثالثية لألمراض النفسية بسعة 
العالج  )يقدم المستشفى خدمات  استيعابية تبلغ 245 سريراً 
لكبار  النفسية  األمراض  العامة،  النفسية  لألمراض  النفسي 
السن، األمراض النفسية لألطفال والمراهقين، والطب النفسي 
الجنائي. كما يقدم المستشفى العالج لمرضى إدمان المخدرات 
والكحول، وخدمات علم النفس، والخدمة االجتماعية، والتأهيل 
كالعالج الطبيعي، والعالج المهني، وعالج النطق. كما تم إضافة 

واستحــداث خدمــة التصــوير المقطعــي في المستشفى. 
وفي المستشفى السلطاني تم توسعة العناية المركزة، واستحداث 
وحدة اإلقامة المؤقتة، ووحدة آالم الصدر، ووحدة الجلطة الدماغية 
السمنة  إلى مستشفى خولة( وخدمة عمليات  نقلها  )والتي تم 
وحدة  استحداث  تم  كما  التداخلية،  األشعة  خدمة  في  والتوسع 
استحداث  تم  فقد  خولة  مستشفى  في  أما  الجزيئي،  التصوير 
الصناعية،  األطراف  عالج  خدمة  في  والتوسع  اليد،  جراحة  قسم 
وافتتاح  الدماغية،  لألوعية  التداخلية  األشعة  واستحداث خدمة 
قسم الطوارئ، أما على مستوى المجمعات فقد تم استحداث 
خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية في مجمع بوشر الصحي، 
واستحـداث عيادات القلب التخصصية في مجمع بوشر الصحي.
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بالمسالخ  العمل  آليات  وتطوير  الميدانية  الرقابة  بتكثيف  البيطرية 
والمقيمين  للمواطنين  أفضل  تقديم خدمات  نحو  منها  وذلك سعياً 

على حد سواء.

مختبرات الغذية والمياه

مركز  جهود  2018م  لعام  األول  والنصف  2017م  عام  تواصلت خالل 
مختبرات األغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات في مجال 
الرقابة المستمرة على األغذية والمياه للتأكد من سالمتها وصالحيتها 
خالل  من  عملها  المختبرات  كافة  كثفت  حيث  اآلدمي،  لالستهالك 
القيام بإجراء التحاليل المختبرية على العينات المختارة وفحص أنواع 
المنتجة محليا والمستوردة من خارج السلطنة،  مختلفة من األغذية 
واصل  ذلك  جانب  إلى  المياه،  عينات  من  العديد  فحص  عن  فضال 
التعاون  مجال  وتعزيز  والمعملية  العلمية  الدراسات  تنفيذ  المركز 
بلغ عدد  وإقليميا ودوليا، وقد  المماثلة محليا  األجهزة  والتنسيق مع 
التي تم فحصها في عام2017م والنصف األول لعام 2018م  العينات 
)30886( عينة، وشملت التحاليل المختبرية عينات األغذية بمختلف 
إلى  المعالجة،  والمياه  المعدنية  والمياه  الشرب  أنواعها وعينات مياه 
المواد  وتحاليل  الميكروبيولوجية  والتحاليل  التجارية  العينات  جانب 

العضوية وتحاليل المعادن والمواد اإلشعاعية.

قطاع موارد المياه

السدود

تعمل الوزارة على إنشاء السدود بمختلف أنواعها والمتمثلة في سدود 
في  الجوفي  المائي  المخزون  دعم  في  تساهم  والتي  الجوفية  التغذية 
لآلبار  المياه  من  هامة  كميات  توفر  حيث  عجًزا  تشكو  التي  األماكن 
واألفالج التي تتأثر سلًبا خالل فترات الجفاف المتكررة أو قلة األمطار، 
مياه  تخزين  في  كبيرة  أهمية  لها  والتي  السطحي  التخزين  وسدود 
األودية ورغم السعة التخزينية المحدودة لمعظمها إال أن هذه السدود 
أثبتت كفاءة تشغيلية عالية وساهمت في توفير المياه للزراعة خاصة 
الفيضانات  الحماية من مخاطر  الجبلية، وسدود  والقرى  المناطق  في 
مياه  لمخاطر  المعرضة  المناطق  حماية  في  هام  بدور  تقوم  والتي 
الفيضانات الكبيرة، حيث تساهم بشكل كبير في المحافظة على البنية 
التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، كما يمكن استغاللها في التغذية 

)القطاع البلدي(

الطرق الداخلية واإلنارة

الطرق  رصف  مجال  في  المشاريع  من  عددا  الوزارة  نفذت 
والنصف  2017م  عام  خالل  المحافظات  بمختلف  الداخلية 
األول لعام 2018م بلغت أطوالها )566( كيلومترا، حيث شملت 
رصف الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصالت الطرق 
في عدد من واليات السلطنة، كما تم االنتهاء من تركيب أعمدة 

اإلنارة لعدد من الطرق الداخلية بعدد )1119( عمود إنارة. 

المشاريع الخدمية الخرى

الوزارة  نّفذت  والتجميل،  التطوير  بمشاريع  يتعلق  وفيما 
)81( مشروعا بمختلف الواليات، مما ساهم في إظهار الصورة 

الجمالية لها.
إصدار إباحات البناء وشهادات إتمام البناء

وضمان  والتشييد  البناء  وأنشطة  عمليات  بتنظيم  الوزارة  اهتمت 
إباحات  إصدار  خالل  من  المجال  لهذا  المنظمة  التشريعات  تطبيق 
البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني 
في طور اإلنشاء، حيث شهد عام 2017م والنصف األول لعام 2018م 

إصدار )40516( إباحة بناء كبرى بمختلف أنواعها.

والصناعي  التجاري  السكني  مثل  األخرى  اإلباحات  أصناف  أما 
والسياحي والزراعي والحكومي فإن أعدادها اختلفت من محافظة إلى 
أخرى حسب نسق التطور العمراني المسجل. كما تم خالل الفترة ذاتها 

إصدار )35527( شهادة إتمام بناء بأنواعها المختلفة.

التراخيص البلدية والبطاقات الصحية 

الغذائية  المنشآت  مختلف  أنشطة  البلدية  التراخيص  تشمل 
والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها، وقد 
والنصف  2017م  عام  في  الواليات  مختلف  في  البلدية  األجهزة  قامت 
إصدار  جانب  إلى  بلدياً،  ترخيصاً   )38955( بإصدار  2018م  لعام  األول 

)54013( بطاقة صحية للعاملين.

الرقابة والتفتيش الصحي
لمختلف  والمتابعة  الرقابة  في  الجهود  بمواصلة  الوزارة  تقوم 
المنشآت الغذائية وذلك انطالقا من حرصها على صحة وسالمة 
المستهلك وتشتمل عمليات الرقابة التأكد من صالحية المواد 
الغذائية المعروضة للبيع ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها 
ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وغير ذلك من 
الجوانب المتعلقة بسالمة األغذية، إلى جانب توعية المستهلكين 
بضرورة التأكد من صالحية تلك المواد قبل شرائها للوقاية من 
حاالت التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، كما تعزز 
المنشآت  مختلف  على  التفتيش  حمالت  في  جهودها  الوزارة 
المهنية بما يضمن تطبيقها لالشتراطات الصحية المعمول بها. 

الرقابة البيطرية

تحرص الوزارة على إنشاء العديد من المسالخ بمختلف المحافظات، 
إلى جانب القيام بأعمال الصيانة الالزمة للمسالخ القائمة بشكل دوري 
بالرقابة  المعنية  األجهزة  وتقوم  الضرورية،  بالمستلزمات  وتعزيزها 

داخلية  طرقا  ترصف    البلديات 
وبطول  المحافظات  بمختلف 
566 كيلومترا خالل عام 2017م 

والنصف األول ل� 2018م

  االنتهاء من تركيب )1119( عمود 
إنارة لعدد من الطرق الداخلية 
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تعمل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على تعزيز خدماتها البلدية والمائية باتســاع أرجاء الوطن ســعيًا 
منهــا نحو تطويرها وذلك فــي مجاالت رصف الطرق الداخلية واإلنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية والتي 
شــملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشــاء األسواق والحدائق والمتنزهات والمسالخ بمختلف محافظات 
وواليــات الســلطنة والحفــاظ على الصحــة العامة وجــودة الغذاء والميــاه، كما تقوم الــوزارة بدورهــا في تنفيذ 
الخطــط الرامية لتعزيــز الثروة المائيــة من خلل إقامة المشــاريع المائية كالســدود المائيــة بمختلف أنواعها 
وتنفيــذ أعمــال الصيانة لألفلج وحفر اآلبار المســاعدة لها، وكذلك إجراء الدراســات المائية التي من شــأنها أن 
تســاهم في رفد القطاع المائي، وتسعى الوزارة أيضًا إلى تعزيز الوعي المائي وإيصال الرسالة التوعوية لدى فئات 

المجتمع كافة من خلل تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة بالمحافظات.

وزارة البلديات اإلقليمية 
وموارد المياه تعزز خدماتها 

باتساع أرجاء الوطن



الجوفية نظًرا للكميات الكبيرة التي يمكن أن تحتجزها تلك السدود، 
منظومة  في  الرئيسي  السد  2017م  عام  خالل  الوزارة  أنجزت  وقد 
الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية 
)المرحلة األولى والثانية(، حيث تصل السعة التخزينية للسد إلى حوالي 
)22( مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ سد )الوارية( للتغذية الجوفية 
التي  السدود  بأن  علماً  الشرقية،  شمال  بمحافظة  المضيبي  بوالية 
متر  مليون   )23( حوالي  احتجزت  قد  الثالثة  بأنواعها  الوزارة  أنشأتها 

مكعب من المياه في عام 2017م. 

أنشطة المراقبة المائية

المياه  موارد  قطاع  منظومة  في  مهًما  جانًبا  المراقبة  أنشطة  وتمثل 
وذلك لدورها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات وقياس 
مستوى المياه الجوفية ومناسيب المياه وفيضانات األودية وتدفقات 
األفالج واآلبار، وقد شهد عام 2017م تنفيذ )23,805( عمليات مراقبة 

ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في كافة محافظات السلطنة.

صيانة الفلج

ومدها  الزراعة  على  الحفاظ  في  الكبير  الدور  لها  السلطنة  في  األفالج 
بالماء الذي هو أساس الحياة واالستقرار البشري، ويبلغ عدد األفالج 

بالسلطنة بمختلف انواعها 4112 فلًجا.

على  والمحافظة  إدارتها  وتحسين  ونظامها  باألفالج  االهتمام  ويأتي 
قنواتها من االنهيار باعتبارها موروثًا حضاريًا هاما، وتعمل الوزارة على 
تأهيل وصيانة األفالج والعيون المائية وحفر اآلبار المساعدة لها، وقد 
تم خالل عام 2017م والنصف األول لعام 2018م تنفيذ )92( مشروعا 
إلى  منها،  لعدٍد  مساعدة  آبار  وحفر  وعينا  فلجاً   )82( صيانة  شملت 

جانب إصدار أوامر تشغيل لـ)24( مشروعاً لتأهيل وصيانة األفالج.

التراخيص المائية

لمراقبة  وذلك  المائية  التراخيص  من  عدٍد  بإصدار  الوزارة  وقامت 
الكميات  بين  التوازن  لتحقيق  المائية  الموارد  استخدام  وترشيد 
عدد  إجمالي  بلغ  وقد  االستخدامات،  لمختلف  والمطلوبة  المتوافرة 
والنصف  عام2017م  في  استخداماتها  بمختلف  الصادرة  التراخيص 

األول لعام 2018م )6588( ترخيصاً.

تنمية الموارد المائية 

2018م  منتصف  وحتى  2017م  عام  خالل  المختصة  الجهات  قامت 
المحافظات  بمختلف  تنموية  مشاريع  إلقامة  دراسة   )857( بتنفيذ 

والتي يتطلب تشغيلها استخدام المياه وذلك من أجل السعي نحو 
تكريس مفهوم استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها من االستنزاف 

لتحقيق التوازن بين الطلب والمتوافر من المياه. 

القطاع المساند

مشروع نظام إدارة الجودة

متابعة  في  المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  وزارة  لجهود  استكماالً 
تطوير  على  حرصها  منطلق  من  وذلك  الجودة  إدارة  نظام  تطبيق 
مستوى األداء ورفع كفاءة مختلف األجهزة اإلدارية والفنية وتحسين 
الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها، فقد نجحت 
الوزارة خالل شهر مارس الماضي في تجديد شهادة األيزو 9001 إصدار 

2015م لثالث سنوات قادمة.
والتي  العام  لهذا  الخارجي  التدقيق  مرحلة  شملت  حيث 
استمرت على مدار أسبوع كامل كافة التقسيمات التنظيمية 
بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد 
المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة 
وبلدية  البريمي  بمحافظة  المياه  وموارد  اإلقليمية  للبلديات 
الداخلي  التدقيق  نتائج  متابعة  المرحلة  هذه  في  تم  البريمي، 
والخارجي لعام 2017م ومتابعة العمل بالعمليات واإلجراءات 
تم  التي  األداء  قياس  مؤشرات  تحقيق  ومتابعة  الموثقة 
المطبقة  الجهات  قبل  من  دورية  بصفة  قياسها  على  االتفاق 
للنظام ومتابعة الشكاوى والمالحظات الواردة من المستفيد، 
إضافة إلى متابعة طرق معالجة حاالت عدم المطابقة وفرص 
تحسين وتعزيز العمل في التطبيقات الجيدة وذلك من خالل 
التدقيقات  لنتائج  والتصحيحية  التحسينية  األفعال  خطط 
قائمة  على  االطالع  جانب  إلى  والخارجية،  الداخلية  السابقة 
المخاطر التشغيلية واالستراتيجية للتقسيمات المعنية وقائمة 

المعارف التنظيمية.

الرقي  إلى  الجودة  إدارة  لنظام  تطبيقها  في  الوزارة  حرصت  وقد 
بالمعايير الدولية من خالل تبنيها اإلصدار الجديد من مواصفة 
لطبيعة  ومراعاتها  المعايير  تلك  لشمولية  وذلك   9001 األيزو 

العمل الخدمي الحكومي.
ومما يميز المواصفة الجديدة اهتمامها بجوانب التخطيط االستراتيجي 

ودراسة سياق المنشأة من حيث التحديات التي قد تواجهها، والفرص 
التي يمكن االستفادة منها في تحسين وتطوير العمليات والخدمات 
بها، مع األخذ في االعتبار متطلبات األطراف المعنية التي تؤثر أو تتأثر 

بأعمال وأنشطة الوزارة.

كما تبنت مواصفة األيزو 9001 الجديدة إلى ما يسمى »بمنهج التفكير 
المبني على المخاطر« والذي يدعو المؤسسات المطبقة لنظام إدارة 
أن  يمكن  التي  والتشغيلية  االستراتيجية  المخاطر  توقع  إلى  الجودة 
للتعامل  المطلوب، ووضع خطط  بالشكل  أهدافها  تؤثر على تحقيق 

مع تلك المخاطر بما يضمن عدم تأثيرها على تحقيق األهداف. 

الجدير بالذكر، أن الوزارة شرعت في ارساء نظام إدارة الجودة عام 2012م 
عام  في  الوزارة  في حصول  نتائجه  وأثمرت  متعددة،  مراحل  عدة  عبر 
2015م على شهادة االعتماد الدولية األيزو 9001 في كافة التقسيمات 
التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة 
بكل من المديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة 
اإلقليمية  للبلديات  العامة  والمديرية  السويق  وبلدية  الباطنة  شمال 
وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة 

للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي.

تنمية الموارد البشرية

شهد عام 2017م والنصف األول لعام 2018 تنوعاً في مضامين برامج 
التأهيل والتدريب والتي شملت مختلف فئات الموظفين بديوان عام 

الوزارة والمحافظات ومختلف التخصصات اإلدارية والفنية وغيرها.

وفي هذا اإلطار فقد بلغ عدد البرامج الداخلية المنفذة )294( برنامجاً 
بلغ عدد  وموظفة في حين  استفاد منها عدد )2980( موظفاً  تدريبياً 
موظفاً   )43( منها  استفاد  تدريبياً  برنامجاً   )22( الخارجية  البرامج 

وموظفة.

خالل  الوزارة  قامت  فقد  والدراسات  العلمي  التأهيل  مجال  في  أما 
الفترة نفسها بابتعاث عدد )59( موظفا للدراسة في برامج الدكتوراه 

والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها. 

التحول اإللكتروني
سعت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه إلى تكريس خطة 
التحول اإللكتروني والعمل على تحقيقها من خالل تنفيذ عدد 
من مراحل الخطة ومواصلة العمل لتنفيذ باقي المراحل وفقاً 
تقدمها  التي  الخدمات  بهدف جعل  المحدد  الزمني  للبرنامج 
التقنية  قنوات  عبر  للمستفيدين  ومتاحة  متوافرة  الوزارة 

الحديثة والمتطورة.
وفي هذا الشآن فقد انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع نظام المراسالت 
اإللكترونية )تراسل( متضمنا بعض الخدمات الداخلية بهدف التحول 
التعامل  خالله  من  ويتم  آلي،  عمل  إلى  الورقي  اليدوي  العمل  من 
الوزارة،  بين مختلف تقسيمات  والرسائل وغيرها  الخطابات  وتوجيه 
موظفو  إليها  يحتاج  التي  الداخلية  الخدمات  من  عدد  وضع  تم  كما 

الوزارة في تعامالتهم اليومية.
الوزارة  بدأت  فقد  والمائية  البلدية  التراخيص  مشروع  أما 
التراخيص  األولى لمشروع  المرحلة  التجريبي ضمن  التشغيل 
الخدمات  بوابة  تشغيل  أيضا  تشمل  والتي  والمائية  البلدية 
البلدية والمائية »إنجاز«، يتم من خاللها تقديم كافة الخدمات 

وإلى  والمقيمين  للمواطنين  والمائية  البلدية  والتراخيص 
الفنية  الجهات الحكومية والخاصة وتشتمل خدمات الشؤون 
للمواطنين  الوزارة  تقدمها  التي  الخدمات  مجموعة  على 
تشييد  عند  خدمات  وتوصيل  إباحات  الستخراج  والمقيمين 
بناء  إباحة  )طلب  الكبرى  البناء  إباحات  في  وتتمثل  المباني 
كبرى )جديدة / تجديد /إضافة /تعلية /تعديل /إلغاء(، طلب 
على  االشراف  البناء،  في  الشروع  تصريح  طلب  اباحة،  تعديل 
األعمال، طلب توصيل خدمات مؤقتة  كمال  إ التنفيذ، شهادة 
لموقع قيد اإلنشاء(، إضافة إلى إباحات البناء الصغرى )طلب 
إباحة بناء صغرى، طلب تعديل إباحة، طلب تصريح الشروع في 
البناء( وكذلك تصريح حفر )طلب  كمال  البناء، طلب شهادة إ
كمال البناء، طلب توصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد  شهادة إ
اإلنشاء، طلب تصريح حفر(، إلى جانب توصيل خدمات لمبنى 
قائم )طلب توصيل خدمات لمبنى قائم(، وشهادة لمن يهمه 
األمر لمبنى قائم )طلب شهادة لمن يهمه األمر لمبنى قائم(، 
طلب  العامة،  الخدمات  )طلب  العامة  الخدمات  طلب  وأيضا 
الجاهزية  توفير  على  حاليا  العمل  يجري  كما  أولية(،  دراسة 
للبنية التقنية في مختلف المحافظات لتشغيل نظام الشؤون 
للتشغيل  االستعدادات  بلدية، مع وضع   )40( عدد  في  الفنية 
التجريبي لنظام التراخيص المائية للوقوف على جاهزية النظام 

قبل تشغيله في البلديات.

وتواصل الوزارة جهودها في تنفيذ مشروع نظام إدارة المشاريع 
أن  شأنه  من  والذي  اإللكتروني  التحول  خطة  مشاريع  ضمن 
مختلف  وإدارة  متابعة  وسهولة  اإلجراءات  توحيد  في  يساهم 
بتلك  الخاصة  المالية  اإلجراءات  ومتابعة  الوزارة  مشاريع 
المشاريع ومراحل تنفيذها، إلى جانب مساهمته في وضع خطة 
المحافظات  مختلف  على  المشاريع  توزيع  ألحقية  متكاملة 

الواقعة تحت إشراف الوزارة.

إلى  الهادف  القرار  نظام دعم  بتنفيذ مشروع  الوزارة  تقوم  كما 
مع  التكامل  خالل  من  القرار  لمتخذي  الالزمة  البيانات  توفير 
نظم المعلومات الجغرافية، وأيضا وضع نماذج رياضية لقياس 
ومتابعة الخدمات المائية في المرحلة األولى من المشروع على 
الربط  أن يتم تعميمه الحقا، كما سوف يتوافر بهذا المشروع 
للحصول  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  المركز  مع  والتكامل 

على مختلف البيانات المكانية.

داخلية  طرقا  ترصف    البلديات 
وبطول  المحافظات  بمختلف 
566 كيلومترا خالل عام 2017م 

والنصف األول ل� 2018م

  االنتهاء من تركيب )1119( عمود 
إنارة لعدد من الطرق الداخلية 
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23 يوليو ألق الحياة وارتقاء 
باإلنسان الُعماني

بكفاءة وفاعلية، وتساعد في وضع اإلطار المنطقي التخاذ القرارات 
واإلجراءات األخالقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة واإلجادة في 
األداء، واستكماال في بناء منظومة السياسات واإلجراءات الداخلية 
في الهيئة التي من شأنها أن تعزز جهودها لتحقيق رؤيتها ورسالتها 
فقد بلغ عدد أدلة السياسات واإلجراءات المطبقة في الهيئة )58( 
دليالً منذ إنشائها وحتى 2017 م، منها )33( دليالً تابعة إلدارة الهيئة 
واإلدارة العليا و)16( دلياًل تابعة للقطاع اإلداري والمالي، و)9( أدلة 

للقطاع التأميني.

رضا المتعاملين

وضعت التأمينات االجتماعية رضا المتعاملين الحلقة األولى التي 
تشد بها باقي الحلقات في عقد مسيرتها وإنجازاتها لذلك وفي إطار 
السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق 
واألهداف  المبادرات  من  عدد  تحسين  بهدف  الهيئة  وتوجهات 
نتائج  تحسين  وكذلك  للهيئة،  االستراتيجية  الخطط  المنبثقة عن 
النموذج  معايير  حسب  بالمتعاملين  المتعلقة  األداء  مؤشرات 
الالزمة  المؤشرات  توفير  إلى  باإلضافة   )EFQM( للجودة  األوروبي 
المقدمة مما  الخدمات  المتعاملين عن  والتي تعكس مدى رضا 
ينعكس إيجابا في تحسينها، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع المركز 
حول  المتعاملين  رأي  استطالع  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني 
الخدمات التأمينية خالل عام 2017 م عن طريق المقابالت الهاتفية 
 Computer Assisted Telephone( إلكتروني  استبيان  وفق 
الرضا عن  أن نسبة  إلى  االستطالع  Interviewing، CATI(، وأشار 
أداء مقدمي الخدمة بلغت )89%( فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة 
الخدمة )88%( أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة إلشعار 
المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة فبلغت 
النسبة )84%( وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات )%75(.

استهدف االستطالع ثالث فئات من المتعاملين مع الهيئة(خالل 
األعمال  أصحاب  فئة  وهم:  السلطنة  و2016)داخل  عامي2015 
نظام  في  والمسجلة  النشطة  المنشآت  أصحاب  في  ويتمثلون 
في  العاملون  وهم  عليهم  المؤمن  وفئة  االجتماعية،  التأمينات 

الحماية االجتماعية

االجتماعية  الحماية  أبرز مجاالت  أحد  االجتماعية  التأمينات  تعتبر 
التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين 
والعجز  والشيخوخة  المهنية  األمراض  أو  العمل  إصابات  كحاالت 
والوفاة وبدورها تسعى السلطنة إلى تطوير أنظمة وقوانين وبرامج 
التأمين االجتماعي إلى تحقيق العدالة االجتماعية من خالل ترسيخ 

مبدأ التكافل االجتماعي الذي تقوم عليه أنظمتها.

مجال  في  رائدة  تجربة  السلطنة  قدمت  الوطني،  الصعيد  وعلى 
التأمينات  1991قانون  عام  في  صدر  حيث  االجتماعية  التأمينات 
االجتماعية بموجب المرسوم السلطاني )91/72( الذي نص على 
تطبيق  مهمتها  تكون  االجتماعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  إنشاء 
أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية االجتماعية للعمانيين 
المؤمن عليهم، وتمتد التغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حالياً 
شأنهم  في  تسري  الذين  العماني  المجتمع  فئات  من  لمجموعة 
أحكام قانون التأمينات االجتماعية بشكل إلزامي وهم: العاملون 
الخاص  القطاع  في  والعاملون  السلطنة  داخل  الخاص  القطاع  في 
بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تغطي الهيئة الذين تسري 
في شأنهم أحكام القانون بنهج اختياري وهم: العاملون في الخارج 

ومن في حكمهم، العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

كافة  في  السلطنة  تشهدها  التي  التنموية  التطورات  ظل  وفي 
التطورات  تلك  كبة  موا الضروري  من  بات  الحيوية،  المجاالت 
بمتغيراتها المختلفة بما يحقق الكرامة والرفاهية ألفراد المجتمع 
الحاجة ملحة في  لذا كانت  السكانية،  التركيبة  تنامي  والسيما مع 
الحماية  ومد  الشمول  توسعة  التأمينية من حيث  المظلة  توسع 
البناء  مراحل  من  مرحلة  كل  متطلبات  يوافق  بما  التأمينية، 

المؤسسي.

لذلك تحرص الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية على تأمين الحماية 
االجتماعية الضرورية للفرد واألسرة والمجتمع عبر أنظمة العدالة 
إنساني مستمر  تماسك  إيجاد  إلى  المفضية  االجتماعي  والتكافل 
واالستراتيجيات  للخطط  األساسية  الغايات  لتحقيق  ومتفاعل، 
التي من شأنها تعزيز العمل وتنظيم سبل التعاون بكفاءة عالية 

مع المستفيدين من المؤمن عليهم وأصحاب األعمال.

الحوكمة

تنفيذ  في  الرشيدة  الحوكمة  معايير  مراعاة  على  الهيئة  حرصت 
من  بالمزيد  يتسم  بشكل  ظهورها  بهدف  لرؤيتها  تحقيًقا  مهامها 
الشفافية ويعظم من مصداقيتها تجاه المجتمع، األمر الذي ُيسهم 
أهدافها  وتحقيق  ومهامها  بواجباتها  القيام  على  مساعدتها  في 
واإلرشاد  يضمن–باستمرار–التوجيه  وبما  ومنظم،  سلس  بشكل 
األداء ومدى مالءمتها مع  الفّعالة على  والرقابة  لها،  االستراتيجي 
الواقع والبيئة االجتماعية التي تعمل فيها والذي يعكس األثر الكبير 
لنجاح عملها وسمعتها في المجتمع على المدى الطويل، باعتبار أن 
الحوكمة الرشيدة هي منهج ورؤية حديثة باإلدارة تساهم في تزويد 
العمل  إلدارة  النوعية  والطرق  واألساليب  بالسياسات  المؤسسة 

مــع بــزوغ فجر النهضــة المباركة في الــــ 23 مــن يوليو عام 1970م أرســلت خيوط الحياة ألقها ليتمكن اإلنســان 
العمانــي مــن تمييز العالم واالنغماس فــي منظومته لتخطو ُعمان خطًى ثابتة عبر منظومة مؤسســية تتضافر 
فيها الجهود لدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية للرتقاء باإلنسان ليكون محرك التنمية وصانعها 
ومعــززًا لمســارات البناء والتطوير خدمة لألجيــال الحالية والقادمة، ومواكبًا للعصر وآخذًا بكل ما يتناســب مع 
القيــم والمبادئ الرفيعــة، لذلك كانت الحمايــة االجتماعية أحد أبــرز القطاعات التي وضعتهــا النهضة الحديثة 
ضمــن خططهــا واســتراتيجياتها لما تمثلــه من أهمية فــي حماية العامليــن اجتماعيــًا واقتصاديــًا كونهم ُبناة 
الدولة العصرية ومسار استمرارها، إلى جانب كونها قيمة من قيم التضامن الهادفة إلى إيجاد الطمأنينة ألفراد 

المجتمع على مستقبلهم وحاضرهم.

االجتماعية  التأمينات    أنظمة 
مبدأ  وت��رس��خ  ال��ع��دال��ة  تحقق 

التكافل االجتماعي

ج��ودة  ع��ن  ال��رض��ا  نسبة    بلغت 
الخدمة في الهيئة )%88(

  تنوعت استثمارات الهيئة محليًا 
بنسبة  س��ن��وي  بعائد  وخ��ارج��ي��ًا 

)3.75%( في عام 2017م
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التأمينات االجتماعية، وفئة  القطاع الخاص والمسجلون في نظام 
المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف األنظمة التأمينية، 
التأمينات  فيما بلغ حجم العينة )982( فردا من المتعاملين مع 
كز الخدمة في الفرع الرئيسي  االجتماعية، وشملت العينة جميع مرا
والفروع اإلقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات 
الخدمات  على  للحصول  الهيئة  مع  المتعاملين  لألفراد  العمرية 

التأمينية المختلفة.

االستثمار:

تحقيق  في  أسهم  مما  وخارجيا  محليا  الهيئة  استثمارات  تنوعت 
عائد سنوي بنسبة )3.75%( في عام 2017 م ناتًج عن ارتفاع عائد 
األسهم  أصول  فئة  في  االستثمارات  عدا  األصول  فئات  جميع 
مؤشر  انخفاض  نتيجة  السوقية  قيمتها  انخفضت  التي  المحلية 
قيمة  انخفاض  من  الرغم  وعلى  المالية  لألوراق  مسقط  سوق 
لالستثمارات  السوقية  القيمة  في  االرتفاع  أن  إال  المحلية  األسهم 
الخارجية ساهم في تحقيق العائد اإليجابي للعام 2017م، كما شهد 
عائد األصول قصيرة األجل ارتفاعاً بنسبة )66%( مقارنة مع العام 
2016 م ناتجًة من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة 
الـ )4%( خالل العام 2017م. وشكلت  واحدة حيث تجاوزت نسبة 
محفظة األسهم المحلية الرئيسية ما نسبته )13.3%( من إجمالي 
استثمارات الهيئة وتفوق العائد السنوي لهذه المحفظة مع األرباح 
على أداء مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة )5.42%(، كما 
في  المدرجة  المحلية  الصناديق  مع  مقارنة  األفضل  األداء  حققت 

سوق مسقط لألوراق المالية.

وفيما يخص االستثمار العقاري، فقد بدأت الهيئة منذ فبراير عام 
2017 م بتأجير الوحدات السكنية في مجمع التأمينات بوالية بوشر 
مشاريعها  أهم  أحد  يعد  الهيئة  أطلقته  الذي  المشروع  إن  حيث 
المتنوعة في قطاع العقار. كما واصلت الهيئة جهودها ومبادراتها في 
استثماراتها العقارية من حيث تحسين العوائد االستثمارية ورفع 
المباني  في  المتمثلة  العقارية  أصولها  لبعض  األشغال  معدالت 
االستثمارية من خالل قيامها بتأجير وحداتها التجارية )المساحات 
المكتبية( في ظل تحديات مخاطر تقلب أسعار التأجير وانخفاض 

الطلب.

وفيما يخص االستثمار الخارجي، سعت الهيئة على مدى السنوات 
حسب  تنويعها  تم  والتي  الخارجية  االستثمارات  لزيادة  الماضية 
نموذج توزيع األصول في أنحاء مختلفة من دول العالم، حيث بلغ 
مجموع األصول االستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قبل مدراء 
محافظ االستثمار الخارجية ما نسبته )18%( من مجموع األصول 
االستثمارية لدى الهيئة وشكلت االستثمارات في األسهم العالمية 
وقد  الخارجية،  الهيئة  استثمارات  إجمالي  من   )%77.7( نسبته  ما 
حققت االستثمارات الخارجية مكرر عائد )1.3( مرة كما في ديسمبر 

2017م. 

مجمع التأمينات

الهيئة  استراتيجية  من  جزءاً  بوشر  بوالية  التأمينات  يعتبر مجمع 
القطاع  في  التوسع  في  االستثمارية  االجتماعية  للتأمينات  العامة 
العقاري، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث مالءمته 
لمتطلبات السوق وخاصة المنطقة المحيطة بالمشروع، لذلك فقد 
أُنشئ ليخدم االحتياجات السكنية والتجارية باإلضافة إلى أن يكون 
جزء منه مبنى إدارياً للهيئة، وذلك بمواصفات عالية توفر بيئة عمل 
والتسهيالت  المصاحبة  والخدمات  البناء  جودة  مثالية، من حيث 
سكنية  مباٍن  ثمان  من  المجمع  ويتكّون  للمستأجرين،  المقدمة 
ومبنى للمكاتب والمحالت التجارية، ومبنى إداري للهيئة، وتتكون 
المباني السكنية من 615 وحدة سكنية بكافة متطلباتها )كالنادي 
الوحدات  بعض  تصميم  عن  فضالً  السباحة،  وأحواض  الصحي، 

السكنية لذوي اإلعاقة(.

التخطيط االستراتيجي:

تحرص الهيئة عند إعداد خططها االستراتيجية بمراحلها المختلفة 
وبين  النبيلة  ورسالتها  المستقبلية  رؤيتها  بين  المواءمة  على 
من  الثانية  المرحلة  جاءت  فقد  ذلك  وألجل  المؤسسية،  قيمها 
توليه  الذي  للحرص  مترجمة   )2020-2016( االستراتيجية  الخطة 
)محاور  استراتيجية  أعمدة  خمسة  على  ترتكز  حيث  الهيئة  إدارة 
استراتيجية( متمثلة في: 1- البرنامج التأميني، 2-األداء االستثماري، 
3- الخدمة المؤسسية، 4- الثقافة التأمينية، 5-بناء القدرات الفنية 
لتشمل  التأمينية  تغطيتها  توسعة  إلى  للوصول  هادفًة  واإلدارية؛ 
المجتمع  االجتماعية في  التأمينات  بأنظمة  المشمولة  الفئات غير 
خدماتها  جودة  وتحسين  االستثماري  جهازها  كفاءة  تعزيز  وإلى 
المقدمة ورفع مستوى المعرفة بأهداف وأهمية أنظمة التأمينات 

االجتماعية آخذًة في االعتبار تهيئة وتعزيز قدراتها الداخلية.

جاء أداء المرحلة الثانية من الخطة االستراتيجية )2016-2020م( 
في العام 2017م منخفضاً، حيث بلغ ما نسبته )42.8 %( من إجمالي 
كمياً  المنجز ترا العام، وعليه فقد أصبح  المخطط تنفيذه في ذات 
من   )%33.3( يقارب  ما  الثاني  عامها  في  االستراتيجية  المرحلة  في 
إجمالي المخطط تنفيذه بنهاية العام 2020م، ومن خالل عمليات 
المتابعة والتحليل المستمر ألداء المرحلة االستراتيجية فقد يعزى 
التحديات  إلى عدد من  الشكل  بهذا  العام 2017م  في  األداء  ظهور 
االستراتيجية  الهيئة  مشروعات  ارتباط  منها  الجوهرية  واألسباب 

بجهات خارجية وأيضاً إلى تعديل نطاق العمل واإلطار الزمني لعدد 
التأميني  البرنامج  لمحور  التابعة  االستراتيجية  المشروعات  من 
كبًة  كثر اتساقاً مع متطلبات األنظمة التأمينية الحديثة وموا لتكون أ

للمعايير الدولية في أنظمة التأمينات االجتماعية.

المشروعات االستراتيجية

أحد  لتوزيع األصول  يعد مشروع وضع نموذج استراتيجي جديد 
أهم المشروعات التي تأتي ضمن محور األداء االستثماري بهدف 
وأصول  استثمارات  وتوزيع  النمو،  أصول  في  االستثمارات  زيادة 
لألصول  واضحة  خطة  ووضع  ومهنية  علمية  بطريقة  الهيئة 
المستثمرة فيها الهيئة للسنوات القادمة، إلى جانب تحديد العوائد 
والمخاطر للسنوات القادمة، باإلضافة إلى مشروع دراسة تقلبات 
التوزيع  تنويع  إلى  يهدف  الذي  المحافظ  مديري  وتعيين  السوق 
الجغرافي لالستثمارات، وتعتبر زيادة نسب االستثمارات في أصول 
الهيئة،  عن  االستثماري  للنشاط  التشغيلية  واالستقاللية  النمو، 
في  يتمثالن  واللذان  2017م  لعام  االستراتيجية  األهداف  أبرز  من 
مشروعي وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع األصول وإنشاء 

كيان استثماري مستقل على التوالي.

الربط اإللكتروني:

االستثمار  عوائد  تعظيم  إلى  الهادف  التأميني  البرنامج  محور  أما 
التحصيل  آليات  تطوير  مشروع  بتنفيذ  حالياً  تقوم  الهيئة  فإن 
لجميع أنظمة التأمينات االجتماعية، وفيما يتعلق بمحور الخدمة 
الجهات ذات  اإللكتروني مع  الربط  إلى تفعيل  الهادف  المؤسسية 
اتفاقيات  إبرام  مشروع  تنفيذ  الحالية  الفترة  في  فيتم  العالقة 
الربط مع الجهات ذات العالقة وتفعيلها بهدف تبسيط اإلجراءات 
التأمينية وضمان جودة الخدمة  وسهولة الحصول على الخدمات 
إجراءات  وتقديم  تبسيط  وكذلك  قياسي،  وقت  في  المقدمة 
الحصول على الخدمات التأمينية، وسرعة تبادل المعلومات بين 
بأعلى  للمستفيدين  الخدمات  أفضل  وتقديم  الحكومية،  الجهات 
عام  منتصف  وفي  التكاليف،  وخفض  والكفاءة،  الجودة  درجات 
اإللكترونية  المصرفية  الخدمات  باستخدام  الهيئة  قامت  م   2017
باسم( والمعروفة  بنك مسقط،  المقدمة من خالل  اإلنترنت  عبر 
الخدمات  هذه  تتميز  حيث  اإلنترنت)،  عبر  المصرفية  الخدمات 
الخدمات  أهم  ومن  المصرفية.  للمعامالت  اإلنجاز  بسرعة 
المستهدفة: تحويل المنافع إلى حسابات المؤمن عليهم والشركات 
ببنك مسقط أو البنوك األخرى سواًء كانت داخل أو خارج السلطنة 
بشكل آلي عوضاً عن اإلجراءات المتبعة حالًيا وكذلك االطالع على 
حالة المعامالت المدفوعة وبالتالي سرعة معالجتها وإعادة صرفها 
في حالة ارتجاعها، وفي محور بناء القدرات اإلدارية والفنية الهادف 
إلى استكمال وأتمة أدلة وإجراءات العمل وتعزيز االلتزام بها لكافة 
األيزو  أنظمة  تطبيق  مشروع  عبر  الهيئة  وفروع  وأقسام  دوائر 
وتكاملها  اإللكترونية  األنظمة  تطوير  جانب مشروع  إلى  المختلفة، 
بما فيها التسجيل والفوترة والمستحقات والتفتيش، باإلضافة إلى 

مشروع نظام مؤشرات األداء المؤسسي.

الثقافة التأمينية:

للبحوث  الهيئة  جائزة  مشروع  التأمينية  الثقافة  محور  وتضمن 
دعم  بهدف  الباحثين  قبل  من  كبيرا  إقباال  القى  الذي  العلمية 
عمليات البحث العلمي في مجال الدراسات االجتماعية والضمان 
بين  اتفاقيات  وعقد  تفاهم  عالقات  إنشاء  ومشروع  االجتماعي، 
السلطنة  المختلفة في  واألكاديمية  التعليمية  والمؤسسات  الهيئة 
األكاديمية  الجهات  مع  مشترك  تعاون  اتفاقيات  بإبرام  المعني 
والتعليمية لمراحل التعليم المختلفة في السلطنة تغطي جوانب 
الخاصة  المفاهيم  تضمين  مثل:  المشترك  التعاون  من  مختلفة 
مجاالت  في  البحث  على  الطلبة  وتشجيع  االجتماعية،  بالتأمينات 
إلى  باإلضافة  بها،  الصلة  ذات  والجوانب  االجتماعية  التأمينات 
تعزيز  إلى  الرامية  والمحاضرات  اللقاءات  تنظيم  في  المشاركة 
استضافة  ومشروع  االجتماعية،  بالتأمينات  المعرفة  مستوى 
ثقافة  وتعزيز  نشر  بهدف  والمؤتمرات  الندوات  من  لعدد  الهيئة 

التأمينات االجتماعية.

المجال التأميني: 

من ناحية المجال التأميني تشير اإلحصائيات إلى أن عدد المؤمن 
بلغ  التأمينية  األنظمة  جميع  في  والمسجلين  النشطين  عليهم 
مقارنة   ،)%2.9( مقدارها  نمو  بنسبة  عليه  مؤمناً   )233.859(
بالعام 2016م. أما فيما يخص مؤشرات المستفيدين من المنافع 
حتى  المصروفة  كمية  الترا المعاشات  عدد  وصل  فقد  التأمينية 
بالعام  بنسبة نمو )12.9%( مقارنة  العام )15.363( معاشاً  نهاية 
الهيئة  صرفتها  التي  التأمينية  النفقات  إجمالي  وبلغ  2016م 
كثر من )82( مليون ريال عماني بنسبة نمو )%20.4(  لمستحقيها أ
المنشآت  عدد  وصل  ذلك  إلى  باإلضافة  2016م.  بالعام  مقارنة 
 )16.672( إلى  االجتماعية  التأمينات  نظام  في  المسجلة  النشطة 
الشك  ومما  2016م.  بالعام  مقارنة   )%1.3( نمو  بنسبة  منشأة 
تسعى  لما  انعكاس  إال  هي  ما  الحاصلة  النمو  نسبة  أن  فيه 
الهيئة لتقديمه للعمالء من خدمات ذات درجة عالية من الجودة 
الحماية  جانب  إلى  المعامالت  تخليص  في  واألريحية  والسرعة 
التامة التي توفرها الهيئة للمؤمن عليهم وأصحاب المنشآت بما 

يكفل الضمان المستقبلي.

  أكثر من »82« مليون ريال عماني 
التي  التأمينية  النفقات  إجمالي 

صرفتها الهيئة لمستحقيها

للهيئة  االستراتيجية    الخطط 
ت���ش���ّك���ل ان����ط����الق����ة واع������دة 
للمساهمة في تطوير وتحسين 

البنية االقتصادية واالجتماعية
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االتحاد العام لعمال سلطنة عمان
• أجازت تعديالت قانون العمل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني 
السامي رقم )2006/74( بتاريخ 8 من يوليو لعام 2006م تشكيل 
سلطنة  لعمال  العام  »االتحاد  إنشاء  على  ونصت  عمالية  نقابات 
عمان« لتمثيل عمال السلطنة أمام الجهات الرسمية وفي المحافل 

المحلية واإلقليمية والدولية.

إصدار   )2006/74( رقم  السلطاني  المرسوم  صدور  أعقب  وقد 
النقابات  وتسجيل  وعمل  لتشكيل  المنظمة  الوزارية  القرارات 
العمالية واالتحاد العام لعمال سلطنة عمان. ويسعى االتحاد العام 
لعمال سلطنة عمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة 
وأوضاع  شروط  وتحسين  قانوناً،  المقررة  حقوقهم  عن  والدفاع 

العمل،  قيم  وترسيخ  للعمال،  اإلنتاجية  الكفاية  ورفع  عملهم، 
وتعزيز الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج.

سلطنة  لعمال  العام  لالتحاد  التنظيمي  الهيكل  يتكون  حيث 
عمان من الجمعية العمومية ومجلس إدارة االتحاد ولجنة الرقابة 
لسير  الداعمة  التخصصية  اللجان  من  عدد  تشكيل  وتم  المالية. 
عمل االتحاد في مختلف االنشطة والقضايا ذات العالقة. ويشارك 
اللجان  العديد من  العام لعمال سلطنة عمان في عضوية  االتحاد 
السلطنة،  في  العمل  بقضايا  العالقة  ذات  المختلفة  والمجالس 
 - )الحكومة  الثالثة  اإلنتاج  أطراف  من  المكونة  اللجان  إلى  إضافة 

العمال - أصحاب العمل(.

انجازات



كان من حسن الطالع أن يتزامن صدور أول عدد من مجلة »الصحة والسالمة« مع إطاللة يوم النهضة المباركة، فيحق لهذه 
رفد  في  المتخصص  المعرفي  والتواصل  اإلتصال  وسائل  في صدارة  تكون  أن  التخصصية  الصحافة  تصنف ضمن  التي  المجلة 
اإلعالمية  لها منابر تستطيع من خاللها وضع رسالتها  التي أصبحت  المجاالت  الى معرفته في هذه  يتوقون  المطلعين على ما 
الصحيحة في موضعها لدى المتلقي، كما أن لها من جانب آخر المورد الذي تستقي منه إلطالة عمرها عبر مصادر المعرفة، ومن 
خالل مجموعة متمكنة من الكتاب والصحفيين المحررين المتخصصين في مجاالت توجيه الرسالة اإلعالمية القادرة على حيازة 
رضى المتلقي، ناهيك أن القدرات الفنية العالية من التصميم واإلخراج الفني والطباعة الراقية قد أضفت بمجملها جماليات الى 
الموضوعات المدرجة على متن اعدادها منذ ظهورها منذ عام قد انصرم، وعام تستقبله بكل عنفوان ورغبة جامحة في التوصل 

والتواصل بكل األدوات مع متابعيها. 

ومع إشعال مجلة »الصحة والسالمة« شمعتها الثانية فأن شعلتها ستظل منارة هدي ونبراس لكل من كان شغوفا بمتابعة 
أخبار ما يهمه من الموضوعات التي تتناولها المجلة بين ثناياها؛ وذلك أن هناك قطاعا كبيرا ممن ينشدون هذه النوعية من 
النشرات اإلعالمية التي تبصرهم بكثير من شئوون حياتهم في كافة المجاالت، كما أن هناك الكثير من الشرائح اإلجتماعية على 
المستويات العائلية والتكوينات األسرية ترغب في التعرف إلى كل ما هو جديد في هذا النطاق الذي تنتهجه »الصحة والسالمة« 
والقضايا  المشكالت  المعرفة في معالجة  نحو  التوجه  المجتمع من متطلبات  األفراد داخل  يهم  ما  تعاطيها في كل  وخاصة في 

والوقوف على كل جديد في العلوم المتعلقة بمتطلبات الصحة وبمواصفات طرق السالمة. 

إن مجلة »الصحة والسالمة« وهي تشعل شمعتها الثانية، فإنها ستظل تضيئ إلى أبعد مدى من فكر وعطاء متجشمة العناء 
أنها  إال  المالي؛  المورد  وشح  الدعم  قلة  من  اإلصدار  في  المتمثلة  المهنة  هذه  تكابد  ما  برغم  جديد،  هو  ما  كل  عن  البحث  في 
التحقيقات  قوة  حيث  من  تمكنا  كثر  أ رسالتها  جعل  في  إنشادها  وسط  الصعاب،  برغم  وتفان  إخالص  بكل  عملها  ستواصل 
الصحفية واألستطالعية والتغطيات اإلعالمية، فهي ستواصل اإلبحار كسفينة بربانها ومالحيها وسط امواج عاتية، وهي تسير 
كثر قوة بتواصل الدعم الذي ال بد لكل وسيلة إعالمية أن تتلقاه من القطاعات  بثبات المتيقن الى أن السنوات القادمة ستكون أ

المختلفة، واإلعالنات الدعائية التي تعد إحدى الروافد التي أشبه بدم الحياة الذي يعوزه جسد »الصحة والسالمة«. 

اإلدرة،  رئيس مجلس  باسم  والسالمة«  فأن »الصحة  المباركة  النهضة  لقيام  واالربعين  الثامنة  الذكرى  بمناسبة  نحتفل  ونحن 
ورئيس التحرير وكافة المحررين والعاملين والفنيين يتقدمون الى المقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد المعظم يحفظه هللا ويرعاه في هذه المناسبة الغالية العظيمة والى الشعب العماني الوفي بخالص التهاني والتبريكات، 

إنه سميع مجيب. 

كتب/ رئيس التحرير
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اإلسعافات األولية  First aid for
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tHe Risks
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DubAi
the world first 
“flying taxi”
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 ٢٠١٨.. عام جديد نضيء فيه شمعة عامرة بالحب

غزال الريم والغزال العربي في عمان

ابحث عن السعادة في طفلك

2018.. In a new year we shine a candle full of love

Al Reem gazelle and the Arabian Oryx in Oman

Look for happiness in your child

4445
العدد الثاني عشر، يوليو ٢٠18العدد الثاني عشر، يوليو ٢٠18

Health & Safety

احتفالية الصحة والسالمة

انطالق فعاليات معرض وملتقى 

»سكوليكس« للمدارس 
الخاصة 2018
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 A Special table
 makes it easy for
disabled students

 Fire and rescue
services at MIA

 Playing the piano with
an artificial hand
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The importance of exercise
and its benefits for health

طاولة خاصة للطالب 
المقعدين

خدمات اإلطفاء واإلنقاذ 
بمطار مسقط الدولي

 عزف البيانو
 بيد صناعية

أهمية الرياضة
وفائدتها على الصحة
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عمان تبتكر تركيبة لعالج 

سموم الحيات
 Antidote to heal
snake venom اليوم العالمي لمتالزمة

داون
 World Down
Syndrome Day

حكمة عمانية تسعى إلى 
الشارة الدولية

 Omani referee seeking
an international badge

السالمة من

أخطار الحريق
SAfety frOm
fire hAzArDS

العدد العاشر
مايو 2018
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مركز األمثل
يقدم نقلة نوعية 

للمرضى بالسلطنة

 Spine &  joints
Rehabilitation

السالمة
في الطقس الحار

Safety
in the hot weather

الرياضة
صحة وفكر

 Hibiscus
benefits

الشهر الكريم..
كيف ندرك فلسفته 

ومقاصده الصحيحة؟

Rehabilitation
of the spine
and joints



23 يوليو.. ميالد جديد
يوم النهضة المباركة

عبر سنين طوال وبسواعد رجاله ونسائه. 
النهضة  نتائج  نرى  ونحن  سنة   48 مرت 
الجاللة  صاحب  حضرة  قادها  التي  األولى 
ورافقه شعبه المعطاء ليظهروا عمان بين 
التغير  عالم صعب شديد  في  األولى  األمم 
للسالم  رمزا  أصبحت  عمان  النزاع.  كثير 
واالستقرار في منطقة شديدة النزاع واحتلت 
وتسامحهم.  أهلها  لكرم  األولى  المراتب 
المزيد  نحو  وأهلها ماضون  عمان وقائدها 
ال  فاإلمكانيات  والسالم  والتطور  الرقي  من 
جيل  بعد  وجيل  تتجدد  والطاقات  تخبو 

ماضون خلفك ال شقاق وال فتن.
ميمونة المعمري: »أيها الشعب سأعمل 
تعيشون  لجعلكم  يمكن  ما  بأسرع 
سعداء أفضل«، وعدت وأوفيت فأنجزت 
وافنيت عمرك لجعل كل شبر من تراب 
قابوس،  سيدي  لك  يدعو  الوطن  هذا 
المفدى  قائدها  ودام  بخير،  دامت عمان 

يرفل في ثوب العزة والعافية.

يا  السبعين  يوليو  الهاشمي:  سالم 
المجد التليد

أشرقت بك يوم واشرقت ببالد

يوم اعلن في خطابه بن سعيد

انبرى له شعب من سهل وواد

خلف نور عمان والراي السديد

جذوة للنور قابوس العماد

بالتالحم وانكتب عهد جديد

وبالوفا للعهد حققنا المراد

خالصة البلوشي: منذ بزوغ فجر النهضة 
آفاق  نحو  ُعمان  جاللته  قاد  المباركة 

الحضارة،  اتجاهات  بشتى  جاللته  اهتم 
بالوعي،  والعقل  بالعلم،  الفكر  رعى 
البهجة  لنا  واألمن، رسم  باألمل  والنفس 
به.  وتزدهر  تزهو  السلطنة  من  وجعل 
كان جاللة السلطان المفدى بشرى خير 
مد  الكريم،  ولشعبها  لعمان  وثراء  ونور 
يده للوطن والمواطن في كل المناسبات 
ولكل المجاالت، وعمل على بناء وتثقيف 

وتنوير اإلنسان العماني بوجه عام.

ومما ال شك فيه أّن يوم 23 يوليو يمثل 
االنتقال  حيث  للمستقبل،  عبور  مرحلة 
تباشير  طّياته  في  حمل  جديد  عهد  إلى 
مشرق  مستقبل  بناء  في  والرغبة  األمل 
يوم  األغر  اليوم  هذا  فكان  عمان،  ألبناء 
والتنمية  النهضة  شمس  فيه  سطعت 
سواعد  واحتشدت  بأكملها،  عمان  على 
لبنة،  لبنة  عمان  لتبني  المخلصين 

أّن  يبرهن  الذي  الجديد،  المجد  وتصنع 
العمانيين قادرون على تخطي الصعاب 

وتجاوز المحن.
الفنانة شمعة محمد: 23 يوليو المجيد 
سنوات  حياتي،  من  الكثير  لي  تعني 
اللحظات  هذه  أعيش  وأنا  عمري  من 
تبنى  وهي  السلطنة  رأيت  الجميلة، 
والمظاهر  النجاح  رأيت  حجر على حجر، 
التي  كالوردة  وطني  فجمال  الجميلة، 
مكان،  بكل  العطرة  رائحتها  وتعم  تنمو 
معانيها  بكل  لي  بالنسبة  ُعمان  هذه 
وروعتها، وأنا احتفل بيوم النهضة الذي 
يا سيدي  فشكرا  كياني،  من  جزء  يعتبر 
وادعو  وكفيت  ووفيت  وعدت  قابوس، 
هللا أن يديم لك الصحة والعافية، وعلى 
البالد  هذه  على  المحافظة  الشباب 

واالستمرار في طريق النجاح واإلبداع.

واالعتزاز  الفخر  بكل  الحارثي:  منيرة 
نحتفل بيوم النهضة المباركة الذي أشرق 
على عمان الخير ليمألها عزا وكرامة فكان 
والقائد  الشعب  تالحم  جسدت  انطالقة 
مشترك  وهدف  منشودة  غاية  لتحقيق 
مصاف  إلى  المعطاء  الوطن  بهذا  يسمو 
التهاني  أسمى  أرفع  المتقدمة،  األمم 
لموالنا  السامي  المقام  إلى  والتبريكات 
قابوس  السلطان  الجاللة  حضرة صاحب 
ورعاه  هللا  حفظه  المعظم  سعيد  بن 
هذه  يعيد  أن  وجل  عز  المولى  سائلين 
والبركات  بالصحة  جاللته  على  المناسبة 
وعلى شعبه باليمن والرخاء والهناء وعلى 

ُعمان بالرفعة واالزدهار.
عظيم  يوم  النهضة  يوم  المنعي:  خلفان 
حولك  هو  فما  كعمانيين،  جميعا  علينا 
مستنير  بفكر  بل  عين  بطرفة  يظهر  لم 

وبمناسبة  واالزدهار،  التقدم  من  أرحب 
أرفع  المباركة  النهضة  ليوم  الـ48  الذكرى 
للقائد  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  المفدى 
ورعاه-  هللا  حفظه   – المعظم  سعيد 
معربا عن صادق الحب والوالء واالمتنان.

المناسبة  هذه  مثل  في  الريامي:  أسعد 
أرفع لمقام  الجليلة يشرفني أن  الوطنية 
التهاني  عبارات  أعظم  السامي  جاللتكم 
الحمد  فلله  التبريكات،  معاني  وأجل 
قائدا  يا موالى  أن مّن علينا بكم  والثناء 
ونسأله  للعدل  وناصرا  للحق  مؤيدا 
جاللتكم  على  يديم  أن  وتعالى  سبحانه 
نعمة الصحة والمسرة وأن يبارك في عمر 
جاللتكم المديد وأن يبقيكم لنا عزا وفخرا 
بخير  وجاللتكم  عام  وكل  وذخرا،  ومجدا 

وعافية.

بفضل  التطوعي:  العطاء  ثمرة  فريق 
السلطان  لجاللة  المستنيرة  القيادة 
استطاع  ورعاه  هللا  حفظه  المعظم 
طاقات  حشد  البليغة  وحكمته  بإرادته 
وإمكانياتهم  قدراتهم  وحفز  عمان  أبناء 
إجالال  نقف  إننا  جاد،  عمل  ملحمة  في 
من  الطيبة  األرض  هذه  على  تحقق  لما 
العمانية،  السواعد  شيدتها  إنجازات 
ويشرفنا بهذه المناسبة العزيزة أن نرفع 
أسمى  هللا  حفظكم  جاللتكم  مقام  إلى 
األمنيات  بأجمل  مقرونة  التهاني  آيات 
راجين هللا تعالى أن يعيد هذه المناسبة 
وعلى  والسؤدد  بالمجد  عليكم  وأمثالها 
الزاهر  عهدكم  ظل  في  الوفي  شعبكم 

بالخير واليمن والمسرات.

مسيرة  رسمت  قد  ها  البادي:  حارث 
والتقدم  الخير  معالم  المباركة  النهضة 
إيمانا  وذلك  الحكيمة  الرؤية  بفضل 
األمم  بأن  ورعاه  هللا  حفظه  جاللته  من 
في  رقيها  وأن  أبنائها  بسواعد  إال  تبنى  ال 
مدارج التقدم والحضارة ال يأتي إال بالعلم 
والتدريب  الحديثة  والخبرة  المتطور 
التقنيات  من  واالستفادة  المتواصل 

العصرية في كافة المجاالت.

اإلنجازات  توالت  الدريدي:  إيمان 
ما  بالسلطنة،  القطاعات  مختلف  في 
يعكس الحرص الشديد من جانب القائد 
المفدى لتوفير كافة سبل العيش الكريم 
السلطنة  أّن  ونجد  العماني،  للمواطن 
باتت قلعة تزخر بالعديد من المشروعات 
االقتصادية والصناعية والتنموية، وقامت 
من  كثير  في  ومميز  إيجابي  بدور  ُعمان 
هللا  داعين  والدولية،  اإلقليمية  الملفات 
وعاهال  قائدا  جاللتكم  يحفظ  أن  تعالى 

لهذا الوطن األبي.

واعد  مستقبل  نحو  المصلحي:  بدر 
بمزيد من الخير والعطاء والتقدم والنماء 
المنعم  وتعالى  سبحانه  هللا  بمشيئة 
بالمجد  المعطر  اليوم  هذا  وفي  الوهاب 
مقام  إلى  التهاني  أطيب  أرفع  والكرامة 
ذكرى  بمناسبة  هللا  حفظكم  جاللتكم 
العمانية  للنهضة  واألربعين  الثامن 
راجين  األمنيات  بأجمل  المباركة مقرونة 
هللا تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها 
شعبكم  وعلى  والسؤدد  بالمجد  عليكم 
الوفي في ظل عهدكم الزاهر بالخير واليمن 

والمسرات.

مع تباشــير ذكـرى يـوم الثالث والعشــــريَن مـن يوليو 1970 »يوم النهضة المباركة« الذي يشــع ضياء ونورا على 
أرجــاء عمــان، يجــدد العمانيــون في هذا اليــوم المجيد »الــذي كان فاتحة عهــد جديد لمســتقبل عظيم للوطن 
والمواطن« العهد والوالء مقرونًا بأنبل مشــاعر التقدير والعرفان والوفاء لقيادة الســلطان قابوس الحكيمة 
الرائدة التي أحيت أمجاد عمان وبنت مفاخرها ومنجزاتها الجديدة على قواعد راسخة البنيان تجلت، فيما تشهده 
البلد منذ إشراقة يوم النهضة المباركة من تطور ونماء وأمن واستقرار ورقي وازدهار في شتى مجاالت الحياة.
يمثل الثالث والعشــرون من يوليو المجيد أغلى ذكرى وطنية تعرفها عمان الحديثة، فهو التاريخ الذي بزغ فيه 
فجــر النهضــة المباركة بالمقدم الســامي لحضــرة صاحب الجللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم وتولى 
مقاليــد الحكم فــي بلدنا الغالية، ليكون بداية لمســيرة ممتدة من المشــروعات التنموية والخدمية في شــتى 

القطاعات.

إعداد: جهينة الحارثي

)لي�س 23 يوليو هو العيد.. اإمنا وجود قابو�س يف قمة الهرم العماين يجعل كل 

اأيام عمان اأعيادا.. بورك للقائد عيده وبورك لنا قابو�س تاج عز وفخر(
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ميمونة المعمريشمعة محمد منيرة الحارثي

يوم النهضة



بقلم ناصر بن سالم اليحمدي 
كاتب وإعالمي

وطـــــــــني..
ما أجملك

الشك أن قصة النهضة العمانية تثير تساؤل الكثيرين كيف استطاعت 
السلطنة خالل هذه الفترة الوجيزة أن تحقق كل هذا الكم من اإلنجازات 
والمكتسبات التي أهلتها للوصول لهذه المكانة.. ولكن األمر ببساطة 
كال  تفانى  فقد  بشعبه  القائد  جمع  الذي  المتبادل  الحب  إلى  يرجع 
أبقاه  والوالء لآلخر.. حيث حرص جاللته  تقديم اإلخالص  الطرفين في 
هللا على التعرف على طموحات وآمال وآالم ومتطلبات أبنائه بنفسه 
وبصورة شخصية عن طريق اللقاءات المباشرة التي جمعته بهم خالل 
الجوالت السنوية السامية التي جاب فيها ربوع السلطنة من شمالها 
لجنوبها ومن مشرقها لمغربها وهو ما زرع في نفوس المواطنين الثقة 
الغالي  لبذل  الدافع  كانت  والتي  العشق  لحد  وصلت  التي  والمحبة 
والنفيس لخدمة الوطن والوصول به لقمة النهضة والتقدم.. هذا إلى 
جانب ما يتمتع به جاللته أيده هللا من حكمة في التعامل مع القضايا 
المختلفة الداخلية والخارجية ورؤية صائبة للحاضر والمستقبل جعلت 

من السلطنة حصنا خليجيا ضد الطامعين.

إن الحياة الكريمة اآلمنة المستقرة التي يعيشها الشعب العماني يدين 
بالفضل فيها للقائد المفدى حفظه هللا ورعاه لذلك نعاهدك موالي 
راية  على  نحافظ  وأن  ماضين  والوعد  سائرين  العهد  على  نظل  أن 
وطننا عالية خفاقة ومجده شامخا وأن نضعه في قلوبنا ومآقينا وبين 
حبونا  الطاهر  ترابه  وعلى  ولدنا  وفيه  ال  ولم  عظيما سامقا..  جوانحنا 
وتحت شمسه ترعرعنا وفي مدارسه وجامعاته ومن قائده تعلمنا فهو 

الصدر الحنون الذي يضمنا ويحمينا من غوائل الزمن.

الجمال  ورائعة  خالبة  بالدا  ويرى  وغربا  شرقا  اإلنسان  يجوب  قد 
تلك  قلبه  في  تظل  ولكن  بالده  من  تطورا  كثر  وأ المباني  ومتناسقة 
وال  منه  أجمل  عينه  ترى  ال  الذي  لوطنه  الحب  الكبيرة من  المساحة 
يدق قلبه عشقا لغيره فيعود كالطيور المهاجرة لوطنه وفي فؤاده حنين 
بونابرت وهو على فراش  نابليون  كبير.. ونتذكر في ذلك قول  وشوق 

الموت في منفاه »خذوا قلبي ليدفن في فرنسا«.

وألن الحب ال يكون بالشعارات واألشعار بل باألفعال واإلنجازات فإننا 
وأرواحنا  بدمائنا  ونفديك  عنك  سنذود  وطني..  لبيك  لوطننا  نقول 
لتظل حرا شامخا.. سنحافظ على ممتلكاتك ونظافتك ومكتسابتك 
التنمية  لتحقيق  مجاله  في  منا  كل  سيعمل  وثرواتك..  ومواردك 
المنشودة مهما كان دوره صغيرا.. سننشئ أبناءنا على حبك واالنتماء 
أيدينا وقلوبنا لكل  إليك.. سنحافظ على أمنك واستقرارك.. سنفتح 
من يسعى للسالم.. سنحرص على تحويلك لجنة خضراء وقبلة لكل 
من ينشد الراحة واألمان.. سنقدم مصلحتك على مصالحنا الشخصية 

مهما كانت.

لقد استطاع معلمنا األكبر أن يغرس فينا حب الوطن واالنتماء الشديد 
تضحيات  من  أجلنا  من  بذله  عما  المفدى  لقائدنا  الشكر  فكل  إليه.. 
للبالد  ذخرا  وأبدا  دائما  وأبقاه  والعافية  الصحة  بموفور  هللا  متعه 
من  وطننا  وحفظ  كافة..  الوطن  ربوع  تشمل  وارفة  ومظلة  والعباد 
كل سوء وأدام عليه أمنه واستقراره ووفق كل فرد فيه للدفع بعجلة 

التنمية إلى األمام.

فــي الوقت الــذي كانــت تعيش 

فيه الســلطنة في حالة ســكون 

كمــا  ســر«  »محلــك  ووضــع 

وموالنــا  قائدنــا  جــاء  يقولــون 

حضرة صاحب الجللة السلطان 

المعظــم  ســعيد  بــن  قابــوس 

 23 يــوم  ورعــاه  اهلل  حفظــه 

مــن يوليو عــام 1970 ليمــد يده 

الكريمــة وينتشــلها مــن هــذا 

درب  فــي  بهــا  ويســير  الوضــع 

والنمــاء  والتطــور  النهضــة 

قليلــة  أعــوام  خــلل  ليحولهــا 

إلــى دولــة عصرية تمتلــك كافة 

مفاتيــح التقــدم مــع االحتفــاظ 

بالخصوصيــة والتراث والتقاليد 

الســمة  تمنحهــا  التــي  التليــدة 

المميــزة لها وألهلها كشــعب 

عريق ذي حضارة وتاريخ عظيم 

لتتربــع البلد بذلك علــى القمة 

وتنال المكانة اللئقة بها.
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لدى  الوطن  حب  لتنمية  والب  لألم  النصائح  من  مجموعة 
أبنائهما:

الوطن  على حب  الدالة  القيم  بعض  بغرس  األبوين    اهتمام 
منذ الصغر.

  تفسير ما يقع من أحداث داخل البلد بطريقة مبسطة وسهلة.

  قراءة القصص البطولية الخاصة بحب الوطن ومناقشتها مع 
الطفل.

والعادات  والتقاليد  قوانين الوطن  احترام  الطفل    تعليم 
والديانات باختالفها.

وهي  الصغير  وطنه  تجاه  وحقوقه  بواجباته  الطفل    تعريف 
األسرة ووطنه الكبير.

الوطن والتضحية لرفع شأنه  الحفاظ على  أن  الطفل    تعليم 
سمة واجبة يجب التحلي بها.

  على الوالدين تعويد الطفل منذ الصغر على العمل التطوعي 
مشاريع  في  المشاركة  خالل  من  المشترك،  العمل  وحب 
خدمة المجتمع أو التطوع لنظافة الحي وغيره من األعمال 
أيضا  ويجب  لوطنه.  حبه  الطفل  لدى  يعزز  ما  المشتركة، 

على  تعمل  التي  واألنظمة  القوانين  احترام  على  تعويدهم 
المختلفة  الدولة  أجهزة  مع  والتعاون  الوطن  شؤون  تنظيم 

لخدمة هذا المجتمع.

الوطن كلمة جميلة تحمل معانى فريدة وسامية تعنى  فحب 
االنتماء لألرض وللمجتمع الذى نعيش فيه والتضحية وتقديم 
وترعرعت  نشأت  الذى  الوطن  على  حفاظاً  وغاٍل  نفيس  كل 
فيه، وهو ليس شعارات تردد ولكنه أن نخدم وطننا ونضحى 
نغرس حب  أن  ينبغى  لذا  وازدهاره،  وتقدمه  رفعته  أجل  من 
الوطن واالنتماء فى نفوس أبنائنا منذ الصغر، وهذا دور األسرة 

والمدرسة والمجتمع ولكن لألسرة الدور األكبر.

وهكذا نجد أنه من المهم أن ننمي حب الوطن بعقول أبنائنا، 
فحب الوطن هو قيمة عليا وأي إنسان يساوم على هذه القيمة 
أعتقد أنه يخون هذا الوطن، فأبناؤنا هم مستقبل األمة والوطن 
وهم أهم العناصر التي يمكن أن يقوم عليها البناء، ومسؤولية 
تأكيد الهوية يجب أن تتكون من خالل تكريس معنى ومفهوم 
معنية  بالدنا  أن  والسيما  أبنائنا،  نفوس  في  الوطنية  الوحدة 
الوحدة،  لتلك  الحقيقي  والمثل  الرائع  النموذج  بتحقيق 

فلنحافظ على هذا الوطن ألن ليس لنا عنه بديل. 

إن حــب الوطــن قيمــة مقدســة وواجــب ال يقتصــر علــى 
مؤسســة دون أخــرى.  فاألســرة والمدرســة واإلعلم تقع 
عليهــم أمانــة حــب األوطــان وتعليم حــب الوطــن لكل 
إنسان، فالوطن عزيز ومعزته تأتي في الحفاظ على خيراته 
وثرواتــه وال يأتي ذلــك إال بتربية أطفالنــا التربية الوطنية 
الصحيحــة القائمة على المحبة الخالصــة والتي من خللها 
يعــم األمن فتكــون األجيال الصاعــدة ذخيرة مــن الثروة 
ومــن الحمايــة والســلم واألمــان.  فاالنتمــاء مثلــه مثل 
باقي المكتسبات المجتمعية ينتقل إلى األطفال بالتعلم 
والنقــد عن طريــق الوالديــن والمحيطين، فــإذا كان حال 
الوالديــن بأنهمــا دائمــا النقــد والرفــض للمجتمــع وأقل 
تمسكًا بالقيم كان انتماء األبناء أقل، وكلما زاد شعورنا 
نحن المربين باالنتماء وترجمنا تلك المشاعر إلى مواقف 
وأفعــال نقلنا تلــك المفاهيم إلــى عقول ووجــدان أبنائنا 

من دون أن ننطق بكلمة واحدة.

كيف نغرس حب الوطن عند أطفالنا؟!
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سرد الصورة

لك تهاني األرض موالي

عمان أرض القالع والحصون...

صاللة- شالالت عين أثوم حيث الجمال األخاذ...

حاولت جاهدة أن أخط بقلمي اســم عمان بحبر عميق.. ولكن تلك الحروف تتزاحم وكأنها فراشــات تمأل المكان 
حبا لبلد العز والجود والكرم؛ وهذا قلمي يسطر عبارات تحويها مشاعر حانية للوطن في كل شبر فيه.

لقــد اختــار التاريخ نعــم القائد )قابوس( رمزا للســلم، فهنيئا لك موطنــي الغالي على كل ما تحقــق من انجازات 
حضارية كبرى على تراب أرضك تحت قيادة جللة الســلطان المفدى. وهنيئا لكم يا شــعب عمان على عزيمتكم 
الصادقــة لمــا صنعتمــوه في مســيرتكم التنموية مــن أجل بناء حاضر مشــرق عظيــم بقيادة حكيــم مغوار قاد 

مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار.
دام قابوس لعمان زعيما.

عندما يأتي ذكر الحضارة والتاريخ 
العماني نذكر تلك الموروثات العظيمة 

التي خلفها األجداد كخير دليل على 
ازدهار تلك الحضارة في هذا البلد. لقد 
قامت القالع والحصون العمانية بدور 

رئيسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية 
منذ أقدم العصور. فقد كانت بمثابة رمز 

للسلطة والحكم.
قلعة السليف هي إحدى القالع 

العمانية التي تقع في والية عبري، 
بمحافظة الظاهرة. بناها اإلمام سلطان 

بن سيف اليعربي. تتكون القلعة من 
عدة مبان ومنازل ويحيطها سور به 

عدة أبراج عالية ويمر أسفل القلعة فلج 
كما بها مسجد وبئر ماء. تقف القلعة 

شامخة فوق بلدة السليف على سفح 
جبل يطل بمدينة عبري.

عين أثوم من العيون المائية 
التي ال ينقطع تدفق شالالتها 

طوال موسم الخريف 
وتصب فيه الشالالت، مع 

وجود ممر بين األشجار 
الكثيفة للوصول للموقع. 
تبعد عين أثوم حوالي 33 
كيلومترا من والية صاللة. 
تتأمل هذه الجدة الجميلة 

جمال الطبيعة الذي فرض 
حضوره فأزهر الخريف على 

زيها العماني األصيل.

عدسة المصور هيثم الفارسي

عدسة المصورة نوال المقبالية
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وادي دربات واحة محاطة بنسائم الجبل والبحرشواطئ عمان الدالل

جزر الديمانيات.. متحف طبيعي ومقصد سياحي 
في بحر عمان

فليحفظ المولى )بابا قابوس(

وقفت أمام ذاك الشاطىء.. 
كانت أجواؤه لطيفة، حيث 

البحر والشمس يتهامسان... 
بدأ البحر يمتلئ بخيوط 
الغروب، وتغنت طيور 

البحر بأعذب األلحان لتأسر 
القلوب، وأصوات تلك 

األمواج تغرس الشوق في 
قلبي.. 

شوق ورغبة ألكتب عن 
عمان..إن جمال بالدي يبهج 

النفس ويريح البال.

حيثما تولي شطرك في ربوع البالد تجد 
الجمال واالسترخاء واالستجمام، مقومات 

سياحية تزخر بها السلطنة، أينما ذهبت تجد 
أن للسياحة عنوانا، تفك شفرته التضاريس 

واألثر التاريخي والطبيعة الخالبة وتنوع 
الطقس في أنحاء الوطن، مفردات تشكل 

ملحمة وجدانية يزهو بها اإلنسان العماني 
وكل من يستمتع بمناظر عمان الخالبة.

يقع وادي دربات في محافظة ظفار، ويشق 
هذا الوادي طريقه بين التالل والهضاب 

إلى أن يصل إلى خـور روري حيث يصب في 
بحر العرب. ويتميز وادي دربات في موسم 

الخريف بالعديد من المشاهد المبدعة 
وهو آية من الجمال الطبيعي التي وهبها 

هللا لهذه المنطقة، حيث يشتهر بالشالالت 
الخالبة، ويغطي كامل أرض الوادي بساط 

أخضر يتالمس مع جريان المياه العذبة مما 
يدخل البهجة في نفوس الزائرين.

بهذه الصورة الجميلة والتي التقطتها 
عدسة المصور تبرز أجمل جزرعمان 

والتي تتميز بهدوئها وجمالها 
الطبيعي.

تقع محمية جزر الديمانيات بين 
واليتي السيب بمحافظة مسقط 

وبركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وهي 
عبارة عن مجموعة من 9 جزر، وتتميز 

بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء 
ومياهها الزرقاء الصافية وتعتبر من 

المحميات ذات التراث الطبيعي 
الغني بأنواع عدة من الشعاب 

المرجانية وهي تضم مجموعات 
نادرة من الشعاب المرجانية. وتأوي 
إلى الجزر أعداد كبيرة من السالحف 
البحرية لوضع البيض والتعشيش، 

وتفد إليها أعداد ال حصر لها من 
الطيور المهاجرة والمستوطنة.

اللهم احفظ سلطنة عمان 
وقائدها وشعبها من كل 
شر واحفظ هذا البلد آمنا 

مطمئنا.. وارزق جميع بالد 
المسلمين األمن والسالم. 

اللهم احفظ بالدنا من عبث 
العابثين وكيد الكائدين 

وعدوان المعتدين.
حفظك هللا يا وطني 

سلطانا وحكومة وشعبا.

عدسة المصورة أصيلة الحوسنية

عدسة المصورعبدالجليل البحري

عدسة المصور قيس المعمري

عدسة المصور شهاب الحوسني

سرد الصورة
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??????

تراث بالدي.. صور تحكي وتاريخ يتحدث

يعيشون الماضي في قلب الحاضر

التراث هو ما خلفه األجداد لكي 
يكون عبرًة من الماضي ونهجاً 

يستقي منه األبناء الدروس 
لَيعُبروا بها من الحاضر إلى 

المستقبل.
تستعرض تلك المرأة صورا 

من عبق التاريخ وموروث 
الحضارات لتترجم دورها في 

خدمة هذا الوطن الذي يحكي 
لنا شواهد التنسى على مر 

الزمان. فخورون بقائدنا وعاداتنا 
وأعرافنا وتقاليدنا وحضارتنا 

وماضينا وجميع ما يمت إليك 
بصلٍة أيها الوطن العزيز.

بدا لي المكان عودة إلى 
الماضي في صورة حية، هكذا 

هي البيئة البدوية... يستثمرن 
خامات البيئة والصناعات 

الحيوانية سواء النسيجية أو 
الجلدية وهي صناعات يدوية 

ورثتها النساء من آبائهن 
وأجدادهن منذ سنين عديدة، 
حافظت عليها المرأة البدوية 

والتي حظيت باالهتمام 
والتشجيع من قبل الحكومة 
الرشيدة لضمان استمراريتها 

وأصبحت تمثل المرأة البدوية 
بهذه الصناعات مجتمعها 

في معظم المهرجانات 
والمناسبات المحلية 

واإلقليمية.

عدسة المصورة جهينة الحارثية

عدسة المصورة سلمى الكلبانية

سرد الصورة



وقال توماس فاجنر من مؤسسة ديكرا للفحص الفني إن %90 
الحصول  يتم  القيادة،  عملية  تحتاجها  التي  المعلومات،  من 
للسالمة  النافذة  بمثابة  تعد  فهي  العين،  طريق  عن  عليها 
اإلضاءة  تغير  السيئة مع  الرؤية  الظالم وظروف  وفي  المرورية. 
يتعين أن تظل العين في تكيف مستمر، األمر الذي يؤدي حتما 
إلى تأخر في ردة الفعل، كما أن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلى خطأ 

في تقدير المسافات، مما يرفع خطر وقوع الحوادث.

3 عوامل

بثالثة  الليلية  القيادة  تتأثر  المبدأ  أنه من حيث  فاجنر  وأضاف 
مثل  بأمور  تتعلق  والتي  وكفاءته،  اإلنسان  هو  األول  عوامل: 
الثاني في الموقف  القيادة. ويتمثل العامل  العمر والقدرة على 

وظروف  اإلضاءة  مثل  الظروف  ببعض  يتأثر  الذي  المروري، 
الطريق. أما العامل الثالث فيشكله مستخدمو الطريق اآلخرون.

الجمعية  رئيس  جراف،  ماتياس  البروفيسور  قال  جانبه،  ومن 
تعد  ليال  السيارة  قيادة  إن  والمواصالت،  النقل  لطب  األلمانية 
بشكل أساسي عملية ضد الساعة البيولوجية الطبيعية؛ نظرا 

ألن الجسم يكون مضبوطا على وضع الراحة.

آثار جانبية لألدوية

فإنه  المساء،  في  أدوية  يتعاطون  الذين  لألشخاص،  وبالنسبة 
بالليل بعد استشارة  القيادة  يتخلوا عنها عند  أن  من األفضل 
جانبيا  أثرا  يكون  بالتعب  الشعور  ألن  نظرا  المعالج؛  الطبيب 

3 نصائح مهمة تجعل سياقة 
المركبة في ساعات الليل أكثر أمانًا

تمثــل القيــادة الليلية تحديــا كبيرا لبعــض قائدي 
الســيارات بســبب ظــروف اإلضــاءة غيــر الجيــدة 
وظــروف الطقس الســيئة، مثل الضبــاب والمطر 
خــلل فصــل الشــتاء. كمــا أن التقــدم فــي العمــر 
وتعاطــي أدويــة معينــة يرفعــان مســتوى التحدي 

والتهديد لسلمة وأمان القيادة ليل.

تؤثر  المورفين،  مثل  المسكنات،  أن  كما  األدوية،  من  للعديد 
حدقة  تضيق  بسبب  وذلك  الرؤية،  على  القدرة  على  بالسلب 
كت( له  العين. وأضاف جراف أن مرض المياه البيضاء )الكاتارا

تأثير مماثل، وهو عبارة عن إعتام لعدسة العين.

زيارة  بدءا من عمر 50 عاما  السيارات  قائدي  ينبغي على  لذا 
طبيب عيون على فترات زمنية منتظمة. وينبغي توخي الحذر 
أيضا عند استعمال قطرة العين؛ فبعض هذه المستحضرات 
تتسبب في توسيع الحدقة، وهو ما يترتب عليه زيادة المعاناة 
من اإلبهار خاصة في الفجر أو الليل. كما يعد العشى الليلي من 

معوقات الرؤية، التي ال يمكن عالجها.

أنظمة مساعدة

وتقدم بعض شركات السيارات، مثل أودي وبي إم دبليو، أنظمة 
مساعدة لتحسين الرؤية الليلية؛ حيث تعمل األنظمة بمساعدة 
كاميرات التصوير الحراري، والتي يمكنها التعرف على األجسام 

خارج نطاق الضوء العالي.

أنه  األلمانية  أودي  شركة  من  كروسيوس  ميشائيل  وأوضح 
متر،   300 مسافة  على  الطريق  على  ما  حيوان  يوجد  عندما 
فإن مساعد الرؤية الليلية يقوم بتحذير قائد السيارة. ولتجنب 
الشعور بالتعب أثناء القيادة الليلية، ينصح جراف بأخذ قسط 
قبل  القهوة  تناول  مع  بالقيادة،  االنطالق  قبل  النوم  من  كاف 
القيادة بنحو 30 إلى 40 دقيقة؛ نظرا ألن التأثير المنبه للكافيين 

يظهر مفعوله بعد مرور هذه المدة.

قاعدة بسيطة 
لحساب مسافة 

األمان أثناء 
السياقة

أفاد المجلــس األلماني للســلمة على الطرق 
بيــن  الفاصلــة  األمــان  مســافة  بــأن   )DVR(
سيارتين تســيران بالسرعة نفسها، تحتسب 

عن طريق »قاعدة الثانيتين«.
وأوضــح الخبــراء األلمان أن هــذه القاعدة هي 
عبــارة عــن المســافة المقطوعة فــي غضون 
ثابتــة  نقطــة  ملحظــة  يتــم  حيــث  ثانيتيــن، 
كعلمــة طريــق أو شــجرة تمــر بهــا المركبة 
األمامية، ثم يبدأ العد »واحد وعشرون، اثنان 
وعشرون«. وإذا تم الوصول إلى هذه النقطة 
الثابتــة في أقل مــن ثانيتين، كانت المســافة 
الفاصلــة قصيرة جًدا. ولمزيــد من األمان على 
الطرق الســريعة أو في الطقس السيئ، ينصح 
الخبــراء األلمــان بالحفــاظ على مســافة أمان 
أكبر باتباع قاعدة الثلث ثوان، فبذلك يمكن 
التكيف مع تغيرات سرعة المركبة المتقدمة 

بسهولة.

بمثابة  العين  تعد  ف��اج��ن��ر:  ت��وم��اس   
النافذة للسالمة المرورية.

قيادة  ج���راف:  ماتياس  البروفيسور   
الساعة  ض��د  عملية  تعد  ليال  ال��س��ي��ارة 

البيولوجية الطبيعية
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موطني ُعمان

بنت الغناديرعمان يا حب القلوب

خالد السيابيسلّيم بن راشد الدرعي

عمــــــــــــــان يا حب القلوب ويا غرام العاشقين

كل عام وانتي في شموخ ومجد عالي يا عمان

في يوليو سعدك بدأ وكل عام حقك تفرحـــــــــين

بهذا الشـهر نورك ظهر، وضياك لألكوان بان

تجملي بأزهى الحلل وسواعد اللي مخلصين

وجبالك الشم وبحر يشــــــهد بمجد )ن( ال يهان

تربعي في مهجــــــة العاشــــــــــق أبد ال تسألين

من دون حبك ما لنا عشـــق )ن( وال نهوى كيان

حّنا شـــــــربنا محبتك لذة وصــــــرنا مدمنين

يحلى الشعر ليمن ذكرنا عمان ويزين البيـــان

أرض العطاء وأرض الشرف وأرض الحماة الماجدين

وأرض انكتب تاريخها بالتبر في سـفر الزمان

من دون مّن وال أذى تغيــــــــــث كل المســـــــلمين

وتجمع الضـــــــــداد اللي بينهم حد الســــــنان

يحق لي فيك أفتخــــــــر ويحــــــق أنك تفخــــــرين

لنك من أيام النبي وانتي ركن ســـــــــلم وأمان

ما تنبت بأرضك سوى نبتات ورد وياســــــــــمين

مع النخيل الباســــــقات الشـــــــامخة بالعنفوان

النهج سامي ومنفرد وباســــــــــمه نحن متعاهدين

من نهج قابوس المفدى الفذ كّســـــــاب الرهان

من حكمة الســــــلطان كل أبناء أرضك ماخذين

يعجب بها العالم وتبهر كل وقت وكل مكان

على جميع المنجـــــــــزات بإذن ربي محافظين

سورك شباب عمان وسنادك إذا هو الوعد حان

يا عمـــــــان يا حب القلوب ويا غرام العاشقين

كل عام وانتي في شموخ ومجد عالي يا عمان

طاب المسا يا بنت بنت الغنادير

قلبك ذبحني ياحبيبي كلمه

إن جيت ابكتب غربلتني التعابير

إن جيت ابنسى مات قلبي بغرامه

اسمع صدى صوتك كصوت العصافير

إنتي هيام القلب واعظم هيامه

إن جيت ضم الليل عيني مساهير

يصبح على الصبح صوت الحمامه

هاذي طيوف الحب ضرب بمسا.. مير

مسمار حبك في فؤادي مقامه

وفرشت لك هالورد صف وطوابير

رتبت لك م الشعر أعذب كلمه

صورت لك هالنجم أحلى التصاوير

وانصبت لك م الشوق أرقى خيامه

طرشت لك قلبي بأجمل تفاكير

نورس جمال عمان.. لشاطي المنامه

أدري وانا قصرت منك المعاذير

ياعمان إنتي النور بدر التمامه
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موطني ُعمان

وطنسنام المجد 

مصبح السيابي

سلطاننا اللي في الهوى ماله شبيه

الول اللي ما له في الحب ثاني

من نور صبحه دايم تّسر الوجيه

قابوس، أبهى مــ الشعر والمعاني

سم المعادي ،طّوع الصعب بيديه

من ديرة مسندم لرض اللباني

صادق ف قوله بجملة وعوده نزيه

بالفعل يتبع كلمته وبالتفاني

بالعدل، ساوى شرع سلطانه بنيه

كم تحت ظله بأمن عاش العماني

وارث سنام المجد عن جده وأبيه

تاريخ تحكيه السفن للمواني

شّيد بفكره رجال أضحت تقتديه

من قبل ال يّشيد طوال المباني

باقي ف أصحابه وذكرى تابعيه

دونه ف صدر الشعب كل شي فاني

يبسط لكل أهل الغبيرا راحتيه

بالعز بّشر كل قاصي وداني

قابوس ، أتعبت المعادي والسفيه

كنك منّزه عن عيوب الزماني

قابوس، له فــ رقاب شعبه وما عليه

وفّى لــ شعبه الواجب بل تواني

قابوس، بالرواح شعبه يفتديه

للموت يسكن خلف عوج المحاني

الفرحة ف عمان إبتدت مّنه وإليه

و الناس أهدت له الدعا والتهاني

يارب، عمر آدم، مع الصحة عطيه

بوجوده أبهج روح شعبه العماني

للموت حبك للوفا والتفاني

منقوش في ذاتك وبالقلب مغروس

متفرد‹ن‹ بالعزف لك حس ثاني

من يوم يومك تعطي العالم دروس 

أوطان حولك بالسياسة تعاني 

والناس في دارك زغاريد وعروس

لو دارت اليام والوقت جاني

نصطف بالشدة صناديد وتروس 

يفنى من العمار ما كان فاني

وتهون لجل الرض أرواح ونفوس 

والقلب لي بالخير قد كان باني

مسكنه أضلع الحنايا ومحروس 

يهتف بحبه شعب عرقه عماني

عمان قلب المجد والنبض قابوس

خليفة الغافري
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حوادث ومخاطر

اإلمارات

مصر

تركيا

ايرلندا

مواطنة تنقذ شابا فقد وعيه على دراجة هوائية

انتحار طالب بعد رسوبه بالصف األول اإلعدادى بطور سيناء

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

»دقيقة رعب« على متن طائرة أيرلندية
لم تتوقع الشابة اإلماراتية سهام الشحية ُمدربة معتمدة في »ساند« 
التابع  الطوارئ  حاالت  في  لالستجابة  التطوعي  الوطني  البرنامج 
نهاية  لعطلة  أخيرا  قضاءها  بأن  الشباب  لتنمية  اإلمارات  لمؤسسة 
األسبوع مع أبنائها على يخت خالل نزهة بحرية سيسهم في إنقاذها 
لحياة شاب إماراتي، إذ استوقفها مشهد ال تنساه وهو تجمهر مجموعة 
من الشباب في عرض البحر بإحدى إمارات الدولة وهم على دراجاتهم 
المائية حول صديقهم الذي َفَقد وعيه وهو يقود دراجته المائية، وهم 
غير ُملمين تماما بماهية إنقاذه وإسعافه، فما كان من الشحية إال أن 
اقتربت منهم، وطلبت من الشباب ضرورة رفع صديقهم إلى اليخت 

ووضعه في وضعية اإلفاقة بعد التأكد من كونه يتنفس.

حرفية

وتذكر الشحية في حديثها لـ »البيان«: »لم أتردد مطلقا في إنقاذ حياة 
هذا الشاب الذي عجز أصدقاؤه عن إنقاذه، إذ كان يتنفس وهو فاقد 
لوعيه فما كان مني إال اتخاذ قرار وضعه بوضعية اإلفاقة ألنها تفتح 
الهواء،  مجرى  انسداد  عن  الناجم  االختناق  وتمنع  التنفس  مجرى 

ليعود بعدها لوعيه، وتم طلب اإلسعاف لنقله للمستشفى.

السيما  الشاب،  حالة  مع  كبير  بوعي  تعاملت  الحمد  ولله 
برنامج »ساند«  كتسبتها من  ا أمتلك مهارات وخبرات  وأنني 
أهلتني تماما للتعامل مع هذه الحاالت من الحوادث، وكيفية 
اثنان  يختلف  فال  الصناعي.  التنفس  وإجراء  الغريق  إسعاف 
بأن اإلسعافات األولية تشكل الحلقة األولى من حلقات العناية 

الطبية.

وشددت الشحية على أهمية التدرب على اإلسعافات األولية، 
تعاملها كذلك مع حالة طفلة عمرها ثالث سنوات،  إلى  الفتة 
الشاليه  جوار  في  مرورها  تصادف  عندما  الغرق  من  وإنقاذها 
سمعت  حيث  العين،  منطقة  منتجعات  أحد  في  بها  الخاص 

استغاثة أهل الطفلة التي سقطت في حمام السباحة.

وسارعت إلى مساعدة األهل على انتشال الطفلة قبل الغرق وإجراء 
مجرى  فتح  بعد  الصناعي  التنفس  بإجراء  لها  الالزمة  اإلسعافات 
التنفس خاصة وأن الطفلة ابتلعت كمية كبيرة من الماء، مشيرة إلى 
أن إخراج الطفلة من المسبح استغرق دقيقتين تقريبا، وطلبت من 
الموجودين طلب سيارة اإلسعاف على الفور بعد مساعدة الطفلة في 

الجلوس بوضعية اإلفاقة.

مهارات

مع  األولية  اإلسعافات  دورات  تنظيم  في  الشحية  سهام  تتردد  وال 
المؤسسات المجتمعية بالتنسيق مع برنامج »ساند«، مؤكدة أن اإلنسان 
التدخل  يقتضي  مما  وزمان  مكان  أي  في  والحوادث  لإلصابات  معرض 

السريع أمال في إنقاذ الحياة أو تخفيف األعراض أو منع المضاعفات.

كما حذرت الشحية من إجراء اإلسعافات للمصاب بطريقة اجتهادية 
تأثيراتها السلبية إلى حدوث مضاعفات حادة  أو عشوائية إذ ستمتد 
زيادة  فإن  لذلك  المصاب،  الشخص  بحياة  تؤدي  أن  يمكن  وخطيرة 
الوعي المجتمعي بهذه المهارات وتشجيع األفراد على تعلمها يشكل 
خطوة أساسية من شأنها أن تقلل من حدة اإلصابات الخطرة وترفع 

احتماالت البقاء على قيد الحياة للمصابين.

انتحر طالب داخل شقته في منطقة بدر بطور سيناء، 
عقب علمه بنتيجة العام الدراسي، ورسوبه فى 5 مواد 
طارق  اللواء  كان  اإلعدادى.  األول  بالصف  دراسية، 
إخطارا  تلقى  قد  سيناء  جنوب  أمن  مدير  مجاهد 
 14( فرحان  أحمد  أحمد عطية  الطالب  بانتحار  يفيد 
سنة(، والعثور على آثار حبل حول رقبته حيث خشي 
من لوم أفراد أسرته، بعد رسوبه فى 5 مواد دراسية 

بالصف األول اإلعدادي.

دقيقة من الرعب، عاشها ركاب طائرة تابعة لشركة »رايان إير« 
األيرلندية، عندما اضطر قائدها للهبوط بصورة أشبه بالعمودية، 

لمسافة 30 ألف قدم في أقل من دقيقة.

وكانت الطائرة في طريقها من مدينة دبلن األيرلندية إلى زادار في 
كرواتيا، عندما رأى قائدها أنه من الضروري الهبوط بسرعة في 
الطائرة، ونجح  الهواء في  انخفاض ضغط  أقرب موقع، بسبب 

بالهبوط بها في فرانكفورت بألمانيا.

ورغم أن عملية الهبوط تمت بنجاح، إال أنها أثارت ذعر الركاب، 

خاصة مع تدلي أقنعة األكسجين من سقف الطائرة ومطالبتهم 
بوضعها، وفق ما ذكرت صحيفة »الصن« البريطانية.

إلى  الـ188  الركاب  من  شخصا   33 نقل  تم  الهبوط،  وبعد 
األذن.  وآالم  والصداع  الغثيان  من  العالج  لتلقي  المستشفى، 
كانوا  الذين  للركاب  العالج  توفير  تم  أنه  الشركة  وأوضحت 
بحاجة إليه، فيما تم تقديم مرطبات للبقية، إال أن غرف الفندق 
من  األخرى  الرحلة  موعد  يحين  حتى  للجميع  تكفي  تكن  لم 

فرانكفورت إلى زادار صباح اليوم التالي.

على  درجة   4.2 قوته  بلغت  زلزال  ضرب 
مقياس ريختر، بحر إيجه الواقع قبالة سواحل 
والية إزمير غرب تركيا على عمق 7 كم تحت 
سطح البحر، ويبعد 15 كم من شواطئ بلدة 
أي  ترد  ولم  إزمير.  لوالية  التابعة  برون  قره 
تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء 

الزلزال.

يشار إلى أن بحر إيجه قد تعرض خالل شهر 
تراوحت  أرضية  الماضي لعدة ضربات  أبريل 

قوتها بين 3.5 و4.9 درجة.



أم تلتقي ابنتها ألول مرة منذ 80 عامًاهرم من الزهور يسعى لدخول موسوعة غينيس

اكتشاف كبير في مصر يفشي »أسرار التحنيط«

هجوم »فريد من نوعه« ألسماك قرش في فلوريدا

تستخدم بلدة بيدرو مونتايو في اإلكوادور 
كثر من نصف مليون زهرة ُزرعت محليا  أ
عالمي  قياسي  رقم  لتحطيم  في محاولة 

ببناء هرم على غرار أهرامات األجداد. 

مربع  متر   1100 الهرم  مساحة  وتبلغ 
ويزن نحو 30 طنا في منطقة كوتشاسكي 
كيتو.  العاصمة  من  الشمال  إلى  األثرية 
في  مكان  احتالل  إلى  الهرم  ويسعى 
القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة 
كبر تكوين من الزهور في العالم.  بوصفه أ
الجزء  للموسوعة  تابع  فريق  وفحص 

كتمل من هذا العمل. الذي ا

في  لتجميعها  نقطة  إلى  الزهور  ونُقلت 
شاحنات من 150 صوبة في أجزاء مختلفة 
المخزن  إلى  وصولها  وبعد  البالد.  من 
الجذوع  قطع  على  متطوعون  يعمل 

مرة  ألول  بابنتها  أميركية  سيدة  التقت 
وذلك  عاما،  الثمانين  يقارب  ما  منذ 
شمل  لّم  على  تساعد  مؤسسة  بفضل 
فحوصات  على  باالعتماد  العائالت 

DNA .الحمض النووي
البريطانية  »تليغراف«  صحيفة  وذكرت 
العمر  من  تبلغ  التي  العجوز  األم  أن 
التقيتا  قد  عاما(،   80( واالبنة  عام   100
ليليان  وقضت  عقود.  منذ  مرة  ألول 
سيمينيري حياتها معتقدة أن ابنتها قد 
االعتقاد  نفس  وهو  الوالدة،  عند  ماتت 
ابونشتيرن  جوان  االبنة  لدى  كان  الذي 
األخيرة  أنفاسها  لفظت  قد  والدتها  بأن 
عند والدتها. وبفضل الثورة العلمية التي 
النووي DNA جرى لم  أحدثها الحمض 
شمل الثنائي ألول مرة رغم أنه لم يكن 
كيلومتر على  بينهما سوى 100  يفصل 
وقالت  األميركية.  فلوريدا  والية  ساحل 
سن  في  كانت  أن  منذ  بدأت  إنها  االبنة 
السادسة عشرة، تتساءل عن هوية أمها 
يملؤها  طويلة  ليالي  وعاشت  الحقيقية، 

الحزن والبكاء بسبب ذلك.

ورشة  كتشفوا  ا إنهم  آثار  علماء  قال   
تحنيط يرجع تاريخها إلى نحو 2500 سنة 
أهرامات  من  بالقرب  قديمة  مقبرة  في 
مصرية شهيرة. وذكر مسؤولون في وزارة 
أن  صحفي،  مؤتمر  في  المصرية،  اآلثار 
الكشف  يؤدي  أن  يأملون  اآلثار  علماء 
إلى معرفة المزيد عن أسرار التحنيط في 
مصر  من  والعشرين  السادسة  األسرة 

القديمة.

دفن  موقع  كتشاف  ا تم  أنه  إلى  ولفتوا 
هذا  إن  المسؤولون  وقال  جماعي. 
الصاوي  العصر  إلى  يعود  االكتشاف 
قبل   404 إلى   664 عام  من  الفارسي 

الميالد.

األثري في مقبرة سقارة،  الكشف  موقع 
أحد  ممفيس،  مقبرة  من  جزء  وهي 
التراث العالمي لليونسكو. يشار  مواقع 
إلى أن آخر عملية حفر في الموقع، جنوب 

هرم أوناس كانت عام 1900.

 أعادت سلطات والية فلوريدا األميركية 
بيتش  فرناندينا  مدينة  شاطئ  فتح 
بشمالي الوالية، بعد إغالقه بسبب وقوع 
ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج ألسماك 

القرش في الفترة الماضية.

»فرناندينا  في  اإلطفاء  إدارة  وكانت 
اتصاال في ساعة متأخرة  تلقت  بيتش« 
من ذلك اليوم، بأن سمكة قرش عضت 
بثالث  ذلك  وبعد  عاما.   30 عمره  رجال 
شخصا  بأن  ثانيا  اتصاال  تلقت  دقائق 
عمره 17 عاما تعرض للعض على بعد 

في  الزهور  ووضع  األوراق  وتشذيب 
صناديق لنقلها إلى وسط البلدة التي يبنى 
فيها الهرم. ويساعد نظام للري بالتنقيط 
ويقدر  الزهور.  نضارة  على  الحفاظ  على 

ولم تصدق جوان أن والدتها قد فارقت 
الحياة، حيث نقلت الصحيفة البريطانية 
قولها: »كان لدي شعور قوي بأنها كانت 
على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى«. وتّم 
لّم شمل األم وابنتها بفضل المعلومات 
التي   ،Ancestry مؤسسة  من  الواردة 
عن  العائالت  شمل  لّم  على  تساعد 
وقد  النووي.  الحمض  فحوصات  طريق 
أبناء  لدى  كبيرا  أثرا  الحادثة  هذه  تركت 
جوان، إذا قال نجلها إليوت لووينسترن: 

ما يزيد قليال عن ميل جنوبي الشاطئ. 
»فرناندينا  مدينة  لبيان  وفقا  وذلك 
الشاطئ  السلطات  وأغلقت  بيتش«. 
على الفور، لكنها أعادت فتحه في اليوم 
اإلنقاذ  هيئة  مراقبة  مع  يليه  الذي 
للمياه، لرصد أي »أحياء بحرية خطيرة«.

وتعد هجمات القرش شائعة في فلوريدا 
في  الهجمات  عشرات  عن  اإلبالغ  مع 
في  عادة  تحدث  لكنها  سنويا،  الوالية 
المياه الواقعة قبالة شواطئ األطلسي 
أقصى  في  تحدث  ما  ونادرا  الجنوبية 

مليون  بنصف  الهرم  تكلفة  منظمون 
فرانكفورت  مدينة  وتحمل  تقريبا.  دوالر 
الحالي وسجلته  القياسي  الرقم  األلمانية 
في عام 2005 بتكوين من 170 ألف زهرة.

»هذا أمر أشبه بالمعجزة. والدتي تمكنت 
تحدث  األقدار  أمها.  لقاء  من  أخيرا 
البشري  العقل  على  يصعب  بطريقة 
األحيان«.  من  كثير  في  يستوعبها  أن 
عن  البريطانية  الصحيفة  تكشف  ولم 
األسباب التي أدت إلى انفصال األم عن 
إلى  أشارت  أنها  إال  الشكل،  بهذا  ابنتها 
التلوين  في  الوقت  بعض  أمضيا  أنهما 
معا بعد اجتماعهما، ووعدا بالبقاء على 

تواصل دائم. 
شمال الوالية التي تقع فيها »فرناندينا 
المدينة  شرطة  إدارة  وقالت  بيتش«. 
عاما(   30( ثيوبولد  داستن  إن  بيان  في 
أصيب بتمزقات وجروح غائرة في قدمه 
إدارة  وأوضحت  العضة.  نتيجة  اليمنى 
 17 عمره  البالغ  الشخص  أن  اإلطفاء 
أصيب  هويته،  ُتعلن  لم  الذي  عاما، 
بجروح غائرة في قدمه. ونقلت »رويترز« 
حالته  كليهما  أن  المدينة  بيان  عن 
تمثل  بجروح،  مصاب  وغير  مستقرة، 

خطورة على حياته.
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أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ

تكنولوجيا الصحة والسالمة

تطوير ضمادات ذكية قادرة على معرفة سير عملية الشفاء
لهم  جديدة  دراسة  في  باحثون  تمكن 
من تطوير ضمادات قادرة على التنبؤ 
بهدف  الجروح  شفاء  عملية  بسير 
إلبالغه  الطبيب  إلى  رسائل  إرسال 

بذلك.
وأشار الباحثون القائمون على الدراسة 
 Swansea University›s( جامعة  من 
أن  إلى   )Institute of Life Science
التجارب لهذه الضمادات الذكية ستبدأ 

خالل 12 شهراً من اآلن.

باستخدام  الضمادات  هذه  ستقوم 
الجيل الخامس من التكنولوجيا 5G من 
والبقاء  العالج  مراقبة سير عملية  أجل 

على إطالع حول نشاطات المصاب.

الضمادات  هذه  استخدام  خالل  من 
على  قادراً  الطبيب  سيكون  الذكية 
تحديد نشاط المصاب وموقعه، وبالتالي 
الشفاء  لعملية  أدق  تنبؤ  على  القدرة 
ومحاكاة أي طارئ قد يصيب المريض.

المستقبل  يحمل  أن  المتوقع  ومن 
تحديد  في  واعدة  آماالً  والتكنولوجيا 
المصاب،  حياة  لنمط  وفقاً  العالج 
أسهل  العالج  عملية  تكون  بذلك 

كثر كفاءة. وأ

تجري شركة فيسبوك تجارب على إضافة إعالنات تعتمد على تقنية 
الرئيسية للمستخدمين، قبل موسم  الصفحات  المعزز على  الواقع 

التسوق بالواليات المتحدة.
لمنتجات  االفتراضية  المعاينة  للمستخدمين  اإلعالنات  وستتيح 
وإكسسوارات  الشمسية،  كورس  مايكل  نظارات  منها  متعددة 

ومنتجات أثاث.
وقالت فيسبوك إن سيفورا وبوبي براون وبوتري بارن ووايفير وغيرها 
من العالمات التجارية ستبدأ في تجربة النظام الجديد لإلعالنات في 

وقت الحق هذا الصيف.

وجربت الشركة إعالنات بتقنية الواقع المعزز على تطبيق ماسنجر، 
كبر من  وقالت إن عالمات تجارية منها أسوس ونايكي القت انخراطا أ

مستخدمين شاهدوا تلك اإلعالنات.
ونقلت رويترز عن فيسبوك إنها توسع خاصية التسوق على تطبيق 

إنستغرام المملوك لها في أنحاء العالم في أوقات العطالت.
كيب  ترا بمشاهدة  للمستخدمين  المعزز  الواقع  تكنولوجيا  وتسمح 
نفس  وهي  أخرى  أجهزة  أو  الذكية،  هواتفهم  عبر  محيطهم  في  افتراضية 
التكنولوجيا المستخدمة في لعبة الهاتف المحمول الشهيرة )بوكيمون غو( 

وفي مجاالت صناعية مثل المصانع التي تريد رسم خطوط إنتاج جديدة.

كشف باحثون أمريكيون مؤخرا أن نحو 21 
بالمئة من مرضى نوع خطير من سرطانات 
الدماغ ظلوا على قيد الحياة لثالث سنوات 
شلل  فيروس  من  بلقاح  عالجهم  بعد 
في  بأربعة  مقارنة  وراثيا،  المعدل  األطفال 
المئة فقط من مرضى أورام مشابهة تلقوا 

عالجا تقليديا.

إنغالند«  »نيو  مجلة  في  النتائج  ونُشرت 
الطبية وهي آخر مستجدات لقاح تجريبي 
»ديوك  معهد  طوره  السرطان  لعالج 
األمريكية  كاروالينا  نورث  والية  في  كانسر« 
متعدد  الدبقي  األرومي  الورم  لمرضى 
األشكال )جليوبالستوما(، وهو نوع شرس 

من أنواع سرطانات الدماغ.

بعد  »جليوبالستوما«  مرضى  ويعيش 
شهرا   12 مهاجمتهم  إلى  المرض  عودة 
عالج  يتضمن  ما  وعادة  المتوسط،  في 
الكيماوي  العالج  السرطان  من  النوع  هذا 

واإلشعاعي والعالجات الموجهة.

أشكال  التجريبي شكال من  اللقاح  ويضم 
فيروس شلل األطفال بعد إجراء تعديالت 
الورم  في  حقنه  يجرى  حيث  عليه  وراثية 
بالدماغ عبر عملية قسطرة جراحية، ليعمل 
خاليا  مستهدفا  المناعة  نظام  شحذ  على 

الورم.

التجريبية األولى  وكان الهدف من المرحلة 
للقاح التوصل إلى الجرعة اآلمنة، إذ جرت 
على  يطرأ  الذي  التقدم  بين  المقارنة 
شلل  فيروس  بلقاح  عولجوا  مريضا   61
مرضى  وسجالت  وراثيا  المعدل  األطفال 

آخرين تلقوا عالجا تقليديا.

كبيرة  استجابة  المرضى  بعض  وأظهر 
الحياة  قيد  منهم على  اثنان  إذ ظل  للقاح 
لما ال يقل عن 69 شهرا لكن معظمهم لم 
يستفد منه كما ظهرت أعراض جانبية لها 

عالقة باللقاح على نحو 69 بالمئة منهم.

وقالت أنيك ديهجاردين، وهي من الباحثين 
»مثلما  بيان:  في  الدراسة  في  المشاركين 
المناعة  الكثير من عالجات  مع  الحال  هو 
يبدو  ما  على  المرضى  بعض  يستجيب  ال 
يستجيبون  عندما  لكنهم  آلخر،  أو  لسبب 

يبقون على قيد الحياة لفترة طويلة«.
ويعمل العلماء حاليا على المرحلة التجريبية 
الثانية للقاح، بغرض تطويره ومعرفة سبب 

عدم تجاوب بعض المرضى له.

فيسبوك تجّرب إعالنات »الواقع المعزز«



اإلجراءات الوقائية عند 
العواصف واألمطار والسيول

العواصف  بحدوث  التنبيه  عند  اتخاذها  الواجب  االحتياطات 
والمطار والسيول

الجهات  تصدرها  التي  والتحذيرات  الجوية  األحوال  لنشرة    استمع 
المختصة، وحاول بين فترة وأخرى أن تبقى قريبا من وسائل اإلعالم 

)اإلذاعية والتليفزيونية(.

  هيئ نفسك وأسرتك بزمن كاف قبل وصول العاصفة واألمطار.

  قم بتخزين متطلباتك من مياه الشرب والغذاء قدر كفايتك وبدون 
مبالغة، وبتعبئة مركبتك بالوقود فقد تتعطل محطات الخدمة أليام 

عديدة.

ربما  الحدائق  األسطح وفي  المثبتة على  األشياء  تأمين    حافظ على 
تتطاير أو تعصف بها الرياح.

وسيلة  سيكون  ألنه  ومذياع  وبطاريات  يدوية  بمصابيح    احتفظ 
االتصال الوحيدة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

  اعلم أن صوت البرق والرعد ينذر بسقوط أمطار غزيرة.

  في حالة صدور تحذيرات بإخالء المكان قم فورا ومن معك بمغادرته 
وإغالق مصادر الغاز والمياه والكهرباء.

  إذا كنت ماشيا على قدميك أو قائدا لمركبتك غادر من المكان مبكرا 
ربما يغلق الطريق بسبب مياه الفيضانات أو األشياء المتساقطة.

والمساعدات  اإليواء  أماكن  على  اإلعالم  وسائل  طريق  عن    تعرف 
الضرورية الطارئة )مسكن/غذاء/ وخدمات إنقاذ/ وخدمات طبية(، 

للذهاب لها وقت الحاجة.

كيف تتصرف أثناء قيادة المركبة في المطار؟

والتي  السائق،  تواجه  التي  المعوقات  األمطار من  أن  المعروف  من 
يحتاج فيها إلى مهارة عالية من أجل السيطرة على المركبة، وتجنب 

أخطار الطريق، واقتسام الشارع مع اآلخرين بطريقة آمنة للجميع.

لسقوط  األولى  البدايات  خالل  كبر  أ المركبة  انزالق  مخاطر  وتكون 
األمطار نتيجة اختالط األتربة والزيوت الموجودة على األسفلت بذرات 

المطر إذ تتكون طبقة شبه دهنية تؤدي لالنزالق.

لذلك عليك باآلتي:

  هدئ السرعة كلما أمكن.

  تجنب استعمال المركبة خشية االنزالق.

  اترك مسافة أمان كافية بينك وبين المركبة التي أمامك.

  استعمل ماسحات المطر وتأكد من حاالتها قبل الخروج إلى الطريق.

  ال تتجاوز السرعة المقررة إال للضرورة وتوخي الحذر، واتبع التحذيرات.

وتؤذي  تتعطل مركبتك  ال  المياه حتى  تجمعات  القيادة قي    تجنب 
اآلخرين من مركبات ومشاه.

مــع بدايــة موســم األمطــار تــزداد احتمــاالت التعرض 

لمخاطــر الســيول والصواعق والتقلبــات الجوية خاصة 

المفاجئــة منهــا، ولضمان الســلمة – بــإذن اهلل تعالى- 

يجب أن تكون دائمــا يقظا ومدركا للتحذيرات الصادرة 

من الجهات المعنية وااللتزام ببعض اإلرشادات، أولها 

متابعة الحالة الجوية، وتنفيذ تعليمات الدفاع المدني.
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تحدى أحــــــد الملحديــــــن- الذيــــــن ال يؤمنون 
باللــــــه- علمــــــاء المســــــلمين في أحــــــد البلد، 
فاختاروا أذكاهم ليــــــرد عليه، وحددوا لذلك 
موعدا. وفي الموعــــــد المحدد ترقب الجميع 
وصــــــول العالم، لكنــــــه تأخر. فقــــــال الملحد 
للحاضريــــــن: لقد هــــــرب عالمكم وخاف، لنه 
علم أني سأنتصر عليه، وأثبت لكم أن الكون 
ليس لــــــه إلــــــه! وأثنــــــاء كلمه حضــــــر العالم 
المســــــلم واعتذرعن تأخره، ثــــــم قال: وأنا في 
الطريــــــق إلى هنا، لم أجد قاربا أعبر به النهر، 
وانتظرت على الشــــــاطئ، وفجأة ظهرت في 
النهــــــر ألــــــواح مــــــن الخشــــــب، وتجمعت مع 
بعضها بســــــرعة ونظام حتى أصبحت قاربا، 
ثــــــم اقتــــــرب القارب منــــــي، فركبتــــــه وجئت 
إليكم. فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، 
فكيف يتجمع الخشــــــب ويصبح قاربا دون 
أن يصنعــــــه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود 
من يحركه؟! فتبســــــم العالــــــم، وقال: فماذا 
تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون 

العظيم الكبير بل إله؟!

• تترك الحكم والقوال التي نقرؤها صدًى في داخلنا، 	
ربّما لنّها تفّسر واقعاً نعيشه، أو لنّها تصف مرحلًة 

أحببناها، لكّنها اآلن ماٍض وانتهى. 
• مجلة »الصحة والســــــلمة« قــــــد جمعُت لكم بعضا 	

من الحكــــــم والعبر القصيرة التــــــي كتبها لنا عظماء 
وحكمــــــاء الزمن الماضــــــي، وهذه العبــــــر والحكم لم 
تــــــأت من فــــــراغ بل مــــــن مواقف وأحــــــداث حصلت 

معهم ونقلت لنا كي نستفيد منها.
• إخوان الّسوء كالّنار، يحـرق بعـضـهم بـعـضاً. 	
• أحياناً يقول الطفال كلمــــــات ال تعجبنا، نحُن نطقنا 	

بها أمامهم. 
• أن تمنع شــــــخصاً من الّســــــقـوط أفـضــــــل بكثير من 	

مساعدته بـعد أن سقط. 
• أولئك الذين ولــــــدوا في العواصف ال يخافون هبوب 	

الّرياح.
• الّصــــــدق عّز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذّل 	

حتى ولو كان فيه ما تحّب.
• ال يجب أن تقول كّل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف 	

كّل ما تقول.
• ال تبصق في البئر، فقد تشرب منها يوماً.	

قصة القارب العجيب

أجمل الحكم والعبر في الحياة

عدســــــة البلوشــــــي تحط رحالهــــــا في والية 
بدية لنقل مشــــــهد من موسم التبسيل، 
ولعــــــل من يغــــــوص بيــــــن ثنايــــــا الصورة 
بعمــــــق يرى فيهــــــا دقة اإللتقاط وحســــــن 

اختيار زاوية التصوير.

عدسة المصور عدنان البلوشي

عمان ذات الطبيعة الساحرة 
والمناظر الخالبة التي تجذب 

المصور وعدسته. 

حديث الصورة

أصغر مكتب بريد في العالم

معلومات عامة

أصغر مكتب بريد في العالم يعمل في سان فرانسيسكو، بالواليات 
المتحدة المريكية ويكلف بضعة دوالرات إلرسال رسائل صغيرة 

في أي اتجاه وهو بريد تقليدى يتم من خلله إرسال رسائل فى ورق 
صغير في مظاريف صغيرة وتغلق الملفات في التعبئة والتغليف 

وتشمل عدسة مكبرة لقراءة النص للمتلقي!

• يعتبر صوت الم هو أول صوت يستطيع الطفل 	
حديث الوالدة تمييزه. 

• يبلغ عدد فقرات عنق اإلنسان سبع فقرات، ومن 	
الغريب أنّه يساوي عدد فقرات عنق الزرافة. 

• يستطيع كّل جزء مقطوع من دودة الرض أن 	
يعيش وحده وينمو لكي يعوض الجزء المقطوع. 

• يبقى ذكر الثعلب أعزباً إذا ماتت أنثاه، لكن 	
النثى ترتبط بذكر آخر إذا مات. 

• تستطيع النسور العيش لمدة مئة عام، فهي ال 	
تموت بل تنتحر بسبب المرض.

• يستطيع الحصان العيش لمدة عشرين يوماً من 	
كل. دون أ
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