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Curved Heads and Flabby Bodies

The Other Face

bader@almubadara-om.com
The lifestyle of all societies around the
globe has become different from what
the humanity had previously known.
This type of life has cost humanity a
heavy price at the expense of many of
aptitudes that God endued it by virtue of
its Physical configuration that has been
created to endure a lot of troubles, and
the universe that is existed for its sake
to harmonize with its components is also
in a dangerous place because of human
brutality in the race for materials that
forbade the right to man’s and wildlife’s
normal life in general.
Communications’
methods
and
techniques have brought us a lot, which
makes our lives turn upside down, and
grandparents, parents and grandchildren
cannot lose their addiction to them. They
are all in isolated islands and separated
from each other’s world. If the health
problems arise social hazards due to the
continued use of these devices in current
age and the next one, the health effects
will be much larger and more expensive,
despite manufacturers’ constant attempts
to reduce health hazards through
innovations that fit human long use of
these devices, but these innovations also
are not immune to the harms that must
be avoided.
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Perhaps in this article we will highlight health harms
rather than social harms. The permanent users’
suffering of these devices: (telephone, amusement
games, computers) have become very large owing
to the use of long hours, and the complaint of
disc cartilage and dislocations and compression of
vertebral vertebrae is strikingly became common, and
suffering of some people is significant, and this type
of suffering generally affects both bone system and
nervous system that extend from the brain to the last
of lumbar vertebrae, so the necks became curved by
long permanent stay on these devices, to ensure that
the work assigned to the devices and human being is
not completed regardless to the caveats, precautions
or guidelines that must be taken into account during
the long concentrated work through these devices,
which in turn has totally damaged the spine from
the lower back because of lengthy sitting or prolonged
work on of the neck in a wrong position without
changing.
It should be according to health estimates, that for
every twenty minutes of work on tablets, rest time
must be given to the eye, neck, and neurons of the
fingertips. And because of the strong motivation to
accomplish work, human being has a lot to pay for
his health and lose a lot of money for the sake of
restoration of the body that falls under these devices’
weapons.
Perhaps in this article we will not be able to broach
many of the harms that follow the use of these devices,
but we will try in a hurry to discuss some of them
in order to let the insiders, followers and readers be
aware of what can cause the most important danger
and work to avoid it as a popular saying goes, “An

ounce of prevention is worth significantly more than
a pound of cure”.
Perhaps the issue of initial structure should take into
account the particular groups of children, adolescents
and students who are not excluded from these harms,
which pose a great danger to them, and who are
engaged in continuous hours using these devices,
their formation will be deformed as a result of their
improper use, with the length of time the skeletal
structure formation is being reformed differently
from what it should be , which will be consistent in
its structure with the length and position of use,
which makes it difficult with sequence of days to
restructure in the normal condition, only by interfering
such as physical therapy in some cases, or surgical
intervention in critical periods that do not respond to
simple treatments.
Many organizations, studies and researches have
monitored the health in relation to the use of electronic
devices for a number of precautions which must be
taken into consideration while using them so that they
do not develop and become permanent disabilities that
threaten the general health of the body and remove it
from the base of health to chronic diseases.
Among the diseases identified by the concerned
authorities concerning the use of these devices are the
diseases related to the bending of the neck which we
highlighted in the introduction to the article, which can
result in great pain as a result of a continuous bending
on the neck, which affects the cartilages associated
with the general skeleton and nervous structure of
the body, the pain becomes multiple and is divided
between bones and nerves, posing significant risks in
the medium term if the defect is not restored to be
normal. And what made matters worse, the damage
to the nervous system, because of the continuous
pressure of the fingertips on the keys of these devices
that leads to inflammation and damage of ligaments

linked to each other, which also lead to significant
complications in the future Hearing is also threatening
to deafness, for those who raise ear buds and that
leads to higher rates of load of acoustics than that
is required for hearing in its normal position and the
recommended global standards.
Among diseases that can also be inserted are diseases
that relate to human being’s psychological health,
which are not far from humans’ behavior and health,
the addiction to these devices is becoming a major
anxiety for separation from them and its dispensing
is impossible, besides that the damage related the
radiation emitted by the devices, especially screens that
are not equipped to block this radiation, or inhalation
of smells caused by the heat due to continuous use,
and a lot of researches recorded the bacteria formed
by people as a result of exchanging devices in some of
work sites and those devices that people share in their
use like ATMs and public devices, are fertile breeding
grounds for many vector-borne pathogens
There are many other health harms related to human
health caused by the frequent use of devices, and one
of the most important requirements that can repair
what devices give to our bodies, is to prepare the
mind to move away from devices for periods to give
the body some rest, and doing exercises should be of
a great concern to addicts of devices, since they are
the savior and the most effective outlet in the damage
to emerge from the battlefield of many of the harms
that can be inflicted on the body from the effects of
contemporary lifestyle.
The family, society, curriculum, organizations and civil
societies should increase doses of raising awareness
in all homes, schools, universities and public places
and to launch warnings to stop and reduce health
complications that can be caused by these devices,
which have become redundant, only by a status of
legalization of use tightly.
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Interview with Authority

H.E. Dr. Fuad Bin Jaafar Al Sajwani
The Minister of Agriculture and Fisheries

The Sultanate of Oman joins the
international community in its
attention to the challenges facing
the food security of countries and
standing on the reality and future of
agriculture and food in the world.
4
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The Gross Domestic Product (GDP) of the agricultural and
fishery sectors increased to OMR 530 million in 2017.
Arable land in the Sultanate is 5.5 million acres, of which
355 thousand acres in holdings.
The ministry is following the population growth and development of
age groups to determine the size and type of future demand for food.
Seventeen issue, December 2018
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Agriculture and fisheries are vital sectors supporting the national economy in terms of their
active contribution to diversifying sources of income, boosting non-oil domestic output,
creating jobs, achieving social stability and enhancing food security in the Sultanate.
Arable land in the Sultanate is 5.5 million acres, of which 355 thousand acres are in possession.
There is an estimated animal wealth of about 3.5 million sheep, goats, cattle and camels.
The Sultanate’s coastline is approximately (3,165) km, the fish stock is estimated at about
7.6 million tons, and the exploitable amount is approximately 2.3 million tons, representing
30% of the total. The amount of fish production exploited by the end of 2017 was about 348
thousand tons; or 15% of the total exploitable amount.
The Ministry’s efforts to achieve the agriculture and fish sectors yielded good indicators
by the end of 2017, with the total value of Gross Development Product (GDP) for the two
sectors rising from OMR 495 million in 2016 to OMR 530 million in 2017, achieving a growth
rate of 7.1%. Besides, they contribute about 23.7%. From the value of the Sultanate’s
nutritional needs. These indicators indicate significant potential for growth of the two
sectors, increasing their contribution to GDP, economic diversification and job creation.
The Ministry has intensified its interest in investing in large projects for the agricultural
sector in order to achieve an increase in food production in the coming period, as the
number of projects of the Investment Plan (17) projects in the stages of implementation
and establishment or study with total production and manufacturing capacity of about 1.4
million tons and expected increase 89% on the production in 2017.
The importance of the fisheries sector as one of the most promising and targeted
sectors of the current five-year plan has been completed and its experiments have
been implemented within the national program for the promotion of economic
diversification (implementation) and its results have resulted in 91 projects and
initiatives, which are being implemented during the period from 2018 to 2023, it
is expected that a new production of about (1,400) thousand tones will be achieved
progressively through 2023, (1.3) thousand tons of sea fishing and (100) thousand
tons of fish farming, with an increase of 302% on the production of 2017.
In this context, the Health and Safety magazine held a press interview with H.E. Dr.
Fuad Bin Jaafar Al Sajwani, the Minister of Agriculture and Fisheries , who kindly
answered the questions of the magazine and elaborated some of the important
topics about capacities of the Ministry of Agriculture and its institutional role and
enhancing its readiness to meet the challenges in cooperation with the concerned
authorities in order to achieve its objectives in enhancing the contribution of
agricultural, fisheries and livestock in economic and social development, raise the
value added of products, achieve export growth and improve internal marketing.

The interview was conducted by /
Bader Bin Mahfoodh Al Qasmi - Editor-in-Chief (General Supervisor)

The Ministry is interested in improving production rates of
Omani breeds of cattle, sheep, goats and poultry.

6
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There were irregularities about the non-application of the Fertilizer
Law and they were resolved, and they were not too big to worry about
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The global concern is to create a
sustainable food security system. In light
of this, what are the ministry’s future
plans to provide a safe umbrella for food
security in Oman?

The issue of food security in the Sultanate
is of interest to the good government and
the Omani society in general, and this
concern has been reflected in the five-year
development plans, and the Sultanate has
achieved achievements in this area, most
notably the increase in the gross domestic
product value of the agricultural and fish
sectors to (530) million Omani riyals in
2017, achieving an annual growth rate
(7.1%). Besides, they contribute about
24.7% from the value of the Sultanate’s
nutritional needs.
The Ministry’s strategic directions for the
food security system include increasing
the production of plant, animal and
fishery goods, expanding internal and
external investments that complement
goods that cannot be produced within the
Sultanate, improving the storage capacity
of commodities and expanding the
geographical area for strategic inventory,
follow-up and monitoring of production,
markets and world prices of major food
commodities through the system of early
warning and extrapolation of price indices,
follow-up of population growth rates and
development of age groups to determine
the size and type of future demand for
food, to follow the development of food
consumption patterns for population
groups and to link them to production and
import liberalization.
The Ministry also seeks to activate the role

8
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of the private sector and its participation
in the productive process and to follow
a mechanism commensurate with the
current situation in the implementation
and management of investment projects.
The Ministry is also implementing a vision
for external investment that has identified
complementary areas for domestic
investment, where the interest in the
production of dry green feeds and forage
grains is integrated with dairy production
and processing projects, red meat
production, poultry meat and existing
table eggs or under establishment within
the Sultanate.

Is there a future look at how to take
advantage of advanced technology in the
agricultural field that can contribute to
the higher levels in order to achieve the
food security system?
Yes for sure, we must employ modern and
advanced technologies that are suitable
for our Omani environment at all stages
of the production, manufacturing and
marketing of all kinds of food.

This is what the ministry is doing, through
experts and specialists from its employees
working in the General Directorates
of agricultural development, fishery
resources development, agricultural and
animal research and fishery research,
and directorates in all governorates and
agricultural and fishery development
centers, which are scattered in Sultanate
states (wilayats), fishing ports, landing
sites, agricultural and veterinary quarries.
The ministry has implemented many
programs and projects of extension,

Supervision of
agricultural crops
in the markets is
the responsibility
of the Ministry
of Regional
Municipalities and
Water Resources,
Municipality
of Muscat,
Municipality
of Sohar and
Municipality of
Dhofar.
The Ministry
has given due
attention to water
management and
in coordination
with the relevant
government
bodies; It has
sought to improve
the efficiency
of water use at
the farm level
and increase its
efficiency and
reduce wastage.

diversification of farm products in order
to increase farm income and increase
productivity.
eployment of protected agriculture
D
units.

D
issemination
of
agricultural
mechanization techniques in order to
reduce the cost and raise the quality of
the plant product.... And others

In the field of animal production:
The ministry, through guidance and
animal technical support, works on the
development of the livestock sector, where
the guidance carries out the functions
of communicating ideas and technical
information, obtained from the results of
applied animal research, including the use
of modern techniques and methods in
The process of care, education, nutrition,
shelter, health, quality control, marketing
and other processes necessary for the
development of livestock productivity in
small-scale breeders in particular.
The ministry’s researchers and specialists
are working to improve the production
rates of Omani breeds of cows, sheep and
goats, as well as poultry, improve fodder
and fattening methods, control and
reduce the spread of infectious diseases.

 esting and introduction of hydroponic
T
techniques and their dissemination to
farmers, especially for the production of
vegetables, fruits and fodders.

The Ministry’s specialists also encourage
investors and owners of small and
medium-sized enterprises to apply the
best technologies appropriate to the
Omani environment in their production,
manufacturing and marketing projects
when they are established. The Ministry
has granted technical licenses for the
initiation of productive business, for
example, during 2017, a total of 180
feasibility studies for livestock projects
were evaluated and a total of 105 poultry
projects were studied. A total of 55
feasibility studies were approved, (36)
for poultry projects, 2 for dairy projects
and 1 for table chickens, and in an easily
invested program, 370 licenses were
issued for livestock projects.


A
quaponics
techniques
where
freshwater fish production is integrated
with the production of vegetables and
suitable crops include leaves to achieve
the highest utilization of water and

The fisheries studies and research carried
out by the Ministry’s research centers
are diversified to include biological
studies, fish stock assessment, marine

awareness, technical and technical
support to producers, to modernize
and develop agricultural and fishery
production systems and to enhance their
productivity, as well as to post-production
services (harvest, reaping and fishing), for
example in the field of agricultural/plant
production was done:

In the Fisheries field:

environmental studies, ocean sciences,
marine fishing techniques and equipment,
fish farming research and product quality
to support marketing programs to ensure
increased value added and maximize
income from the fishery sector.
Thus, the efforts of researchers to
transfer and localize modern technologies
suitable for the Omani environment and
compatible with the needs of farmers,
breeders and fishermen, are reflected
in the improvement of production and
performance development.

Continuing with these successes and to
strengthen the Ministry’s efforts and
sustainability, its strategies and plans, in
all its short, medium and long term, have
included programs and projects that apply
new innovations and technologies that
contribute to higher levels of the food
security system.
According to recent indications, fisheries

Aquaculture
techniques
(hydroponic) have
been introduced
and disseminated
to farmers,
especially for the
production of
vegetables, fruits
and fodder.
in the Sultanate was exploited only by
3%... In light of it, what is the future view
of the Ministry to maximize the national
income from this wealth?
Oman has a long coastline and estimates
the living mass of the fish stock at about
7.6 million tons, the exploitable amount of
which is about 2.3 million tons, representing
a percentage 30%. The amount of fish
production exploited by the end of 2017
was about 348 thousand tons, i.e. 15%
of the total exploitable amount. During
the five-year plans, fisheries received
considerable support and attention
because of its social importance and as
a cornerstone of economic development

Seventeen issue, December 2018
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We have a law
aims at regulating
the production,
importation and
circulation of
fertilizers called
(Law of Fertilizers
and Agricultural
Soil Improvers)
promulgated by
Royal Decree No.
632006/ and its
implementing
regulations issued
by Ministerial
Decision No.
1282010/.
The establishment
of the largest coral
reef marine farm
in the Middle East
in the province of
Suwaiq has been
initiated.

The Ministry adopts a project of
(Development of Traditional Farm
Systems) for the development of
agricultural villages.
and its renewable resources under the
scientifically reasonable management of
these resources.

In view of the productive components, the
sector owns nearly 23,000 professional
fishing boats, 700 professional fishing
vessels and 134 coastal fishery vessels,
4,000 fish transport and marketing
vehicles, 650 marketing outlets, 60 fish
markets and 24 sea-ports by the end of
the year 2017.
The total volume of fish production
increased from (279.6) thousand tons
in 2016 to about (348) thousand tons
in 2017, with an annual growth rate of
24.3%, which is high according to the
global rankings. Professional fishing

10
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achieved a high output of 344 thousand
tons that was 98.96% of total fishing size
for 2017, with an average annual growth
of about 12% since 2011.
Despite these high results, work is
continuing, and we look forward to a greater
increase in the sector’s contribution to
GDP, increased production, improved
incomes and income for workers and
sectors and their profits, and the creation
of new jobs. Within the program for the
promotion of economic diversification
(Implementation), the Ministry organized
the establishment of fishery laboratories
in cooperation with the implementation
and follow-up support unit during the
last quarter of 2017. The laboratories,

which has been contributed by more
than 100 participants from various
sectors and governmental and private
institutions, have been able to diagnose
the challenges, find appropriate solutions
and develop a clear map of the course of
achievement and achieve them with the
concerted efforts and commitment of all
in the framework of the program for the
promotion of economic diversification.
The work of the laboratories culminated
in the announcement of the (91)
initiatives and projects, which included
three main activities, namely commercial
and professional fishing, fish farming
activity and the activity of fish industries
and exports. It is expected to increase

the volume of production and the
growth rate of professional fishing and
fish farming as a result of the entry of
investment companies in these areas
that began in 2018 and is expected to
provide new production of about 1400
thousand tons to be achieved gradually
until 2023, including 1,300 tons of sea
fishing and (100) thousand tons of fish
farming, achieving increase by 302% on
the production of 2017. The Ministry also
contributes to support small and mediumsized enterprises in various fisheries
activities and investments.
Does the Sultanate face a real danger
in the problem of desertification, and
if so, what are the ministry’s efforts in

treatment, what kind of desertification
is the dominant ratio, and are the plans
to overcome this type of desertification?

It is known that the Sultanate because
of its location, geographical and climatic
nature, the Sultanate is ranked among
the countries facing the challenge of
desertification. According to the global
definition of desertification (United
Nations Environment Program (UNEP),
1992), the Sultanate is mostly very dry
and (95.8% of its area is desert from the
climatic point of view and is affected by
the above-average desertification).

The main causes of desertification
in the Sultanate of Oman is that its
climate is characterized by low rainfall,
high temperatures and storm surges
in different periods leading to the
encroachment of sand and soil erosion,
the scarcity of water, which is considered
one of the most important natural
resources and the movement of sand,
especially in the vicinity of the eastern
sands and plains and the interior valleys
and the central and southern regions as
well as overgrazing.
In general, some soils in the sultanate are
characterized by superficial shallower, with
the exception of some areas such as Al
Batinah plain, Salalah and specific areas of
Al Dakhiliya and Najd, which makes them
susceptible to erosion and corrosion.

National efforts to combat desertification
are diverse and comprehensive, and work
continues through the joint committees and
events of the relevant government agencies.

For example, the Ministry of Environment
and Climate Affairs, the National
Strategy for the protection of the
Omani environment, and in one of its

chapters a presentation of the most
important manifestations and causes of
desertification and desert encroachment
and suggested appropriate solutions to
address this problem according to their
locations, work is underway and the tasks
are divided between institutions both
governmental or private to do all its duty.
With regard to the role of the Ministry of
Agriculture and Fisheries, and given the
fact that rangelands play a prominent
role in preserving land, stabilizing soils,
halting desertification and maintaining
the balance and sustainability of wildlife,
the Ministry is making efforts to develop
and sustain pastoral resources and
implement the national strategic axes for
the promotion of natural pastures and the
sustainable development of livestock. The
objective of the strategy is to manage and
balance natural pastures with livestock.
What are the ministry’s efforts in
livestock development, and are there
clear plans on how to develop this
wealth amid growing population and
consumerism?

God gives Oman a variety of animal
wealth, where there is an animal fortune
of about 3.5 million sheep, goats, cows
and camels. In addition to poultry.
Among the tasks of the Ministry is to
deliver ideas and technical information
and work on the use of modern techniques
and methods in the processes of care,
education, nutrition, shelter, health,
quality control, marketing and other
processes necessary for the development
of livestock productivity, especially for
small breeders, and practical training
on some animal husbandry operations,
seminars and brochures.

Seventeen issue, December 2018
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The total volume of fish production increased from (279.6) thousand
tons in 2016 to about 348 thousand tons in 2017, with an annual growth
rate of 24.3% .
The ministry has (17) mobile veterinary clinics, (13) clinics sponsored
by the Ministry at a cost of OMR (573000), and 4 clinics financed by the
private sector companies.
It is the duties of the Ministry to follow farms and barns within the
country to verify the safety of production within the farm.
The National livestock Fortification
Project is one of the most important
pillars of the national strategy to combat
animal epidemics, with a total of 25 teams
working in the annual immunization
program and the program is supported
by additional teams of veterinary
staff in veterinary clinics. For example,
during 2017, animals with a number
(3,554,744) were vaccinated by doses
of different vaccines for economic farm
animals (cattle, goats, sheep and camels),
benefiting (48,252) breeders.

The total volume of animal production,
including red meat, poultry meat, milk and
table eggs, rose from 245 thousand tons
in 2016 to 274 thousand tons in 2017,
with an annual growth rate of about
12%, mostly due to the activation of the
investment activity of poultry meat and
egg production.
Technical and advisory support services
have been provided to livestock breeders,
poultry and concentrated feed factories,
and technical consultations in the field
of livestock breeding, poultry breeding
and care, and the manufacture of milk
and meat products. During 2017, a total
of 285 technical and economic feasibility
studies for livestock and poultry projects
were evaluated. A technical and economic
feasibility study was approved for poultry
projects, dairy processing and table
chickens that will contribute to increased
production.
In the field of animal research, efforts
continued to improve the production
rates of Omani breeds of cows, sheep,
goats and chickens, improve fodder and
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fattening methods, control and reduce the
spread of transmissible diseases.

quarantine office at the container terminal
in the logistics city of Barka.

Veterinary quarries are the first line
of defense and the main pillar of the
preventive system for the prevention of
trans boundary epidemics and infectious
diseases affecting humans and livestock,
which may be released into the country
by animals or live birds or even their
products or residues.The quarries have
an important role in ensuring the health
safety of food and its being free of food
poisoning microbes, contaminants or
any harmful substances that may affect
human health.

The Ministry is concerned with the
care and protection of livestock from
diseases and epidemics of animals and
common, and is working to develop the
infrastructure and veterinary preventive,
diagnostic and therapeutic services that it
provides to breeders to ensure the safety
of livestock and their products and the
health of society through the system of
integrated veterinary services.

The duties and tasks of the quarries
proceedings are carried out by a
specialized cadre of more than (80)
veterinarians and technicians, where the
veterinary quarry network covers all the
ports of the Sultanate of sea, air and
land to the number of (16) veterinary
quarries between the offices of veterinary
quarantine at border crossings and
veterinary quarries to shelter imported
animals, In addition to the veterinary

The ministry established the Mobile
Veterinary Clinics project, which entered
the service at the end of 2014 and
consists of (17) mobile veterinary clinics,
(13 clinics sponsored by the Ministry at
a cost of OMR (573000), and 4 clinics
financed by private sector companies),
each of which equipped with a four wheel
car and an air-conditioned rear cabin
equipped with all diagnostic, treatment,
immunization and surgical procedures.
Each car has a medical team consisting of
a veterinarian, a veterinary technician, a
worker and a driver.

In the light of the increasing incidence of
toxicity in some agricultural crops... What
are the ministry’s efforts to curb this
phenomenon? How can the shortage be
addressed under the shadow of damage
in large quantities?
On the agricultural crops consumed in
the country and offered in wholesale
markets and mainly the Central Market
for fruits and vegetables in Al Mawaleh
/Muscat Governorate, Sohar Market,
Dhofar Market and other markets in
the governorates, they come from two
sources: the first local products (Omani)
and the second imported products, all of
which are subject to conditions and checks
to ensure that they do not exceed the
maximum limits of the residues contained
in the Pesticide Act and its implementing
regulations, the Food Safety Act and its
implementing regulations.

The supervision and management of
the markets is the responsibility of the
competent authorities in the Ministry
of Regional Municipalities and Water
Resources, the Municipality of Muscat,
the Municipality of Sohar and the
Municipality of Dhofar, depending on the

jurisdiction and venue, and therefore the
procedures and practices related to the
management of these markets rests with
these entities, including the adoption of
legal procedures in respect of violators of
laws and regulations in force in the state.
The Ministry of Agriculture and Fisheries
is also carrying out its duties on the followup of farms and barns within the country
to verify the safety of production within
the farm, thus the roles of production
integrate until the food reaches the final
consumer.
At times of excesses of some farmers and
producers or marketers of agricultural
crops, especially vegetables and fruits, the
ministry with other government agencies
implement the Fertilizer and Agricultural

Soil Improvers Act promulgated by Royal
Decree No. 63/2006 and its implementing
regulations issued by Ministerial Decree
No. 128/2010, which aims to regulate
production, importation and circulation of
fertilizers and agricultural soil improvers in
the Sultanate, to ensure food safety and
quality and not to harm consumer’s health.
There have been irregularities in the last
period that have been addressed, and in
fact they were not of great concern, but
because of the seriousness of its impact
on consumer‘s health and its effects
on reputation of the Omani product or
denigration of the country’s monitoring,
follow –up and quarantine system, the
ministry gives the highest degree of
interest in all events of this kind.
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The Ministry organizes educational and
extension seminars and workshops for
farmers, farm owners and marketers
to encourage them to cooperate in the
production of healthy and sound food
according to the criteria, the seriousness of
the excesses and their effects, and to explain
the penalties and legal sanctions provided
by the law, as well as competent teams from
the ministry make periodic unannounced
visits to farms through inspection and
supervision rounds (as well as factories,
supply companies and trade of fertilizers
and pesticides. etc.) to take samples and
analyze the residues in the products before
they are marketed, and legal actions are
taken towards violators and penalties in
accordance with the above mentioned laws.
Certificates supporting the safety of local
export product are issued in accordance with
standards of production and safety used
by concerned international organizations
and markets requirements exported to
them, especially neighboring countries. The
central laboratory initiated and operated
by the ministry through partnership with
the specialized private sector, will play an
important role in examination and analysis
of samples of various types of food, both for
local consumption or exportation, and high
quality cards that absorb current expansion
in production and expected in near future.

The Ministry strives to activate oversight
role for animal products safety, noting that
during these years there has been steady
increase in the number of private sector
enterprises in field of animal’s health and
livestock in various activities.
Despite the topic importance and need
for monitoring and follow-up in a strict
and continuous manner, cases are
limited, precautions are appropriate and
the ministry seeks to develop working
mechanisms with help of citizens.
How are imported quantities containing
non-conforming toxicity levels are
processed?

For imported products, if they are found
to exceed the limits of pesticide residues
and violate the Pesticides Act and its
implementing regulations, as well as
their violation of the Food Safety Act
and its implementing regulations, the
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The announcement
of (91) initiatives
and projects
including
commercial and
occupational
fishing, fish farming
activity and fishery
industries and
exports

Ministry and the competent government
authorities are taking legal action towards
violators of laws and regulations in force
in the country.

The ministry confirms that it continues to
exert maximum efforts in the management
of pesticide residues in farm crops as well
as in agricultural crops that are imported
or exported. We are confident that these
efforts will be crowned with success and
will reap fruits with the cooperation of
all stakeholders with citizens, and we will
continue to do so in order to reach the
desired level of management, in a stable
and sustainable manner.
In light of the scarcity of water, the
shortage of rainfall in some areas, and
the constant suffering in this... Are there
any plans for the ministry to increase the
number of dams?

Dams are not a specialty of the Ministry of
Agriculture and Fisheries, but since water
is one of the basic and specific elements
for the development and sustainability
of agricultural and livestock production
systems in the Sultanate, the Ministry
has given necessary attention to water
management and in coordination with the
relevant government bodies, and sought
to improve efficiency of water use at farm
level and increase efficiency and reduce
wastage, through implementation of a
number of measures and practices, aiming
at rationalizing use of groundwater and
falajs water as constituting about 70%
and 30%, according to the order of total
water used in agricultural sector.

Until 2040, the strategy for sustainable
agriculture and rural development was
to promote sustainable management of
natural resources in agriculture, primarily
water for its importance and the need to
maintain the available water balance by
increasing the economic return per unit
of water used in agriculture, enhancement
of water collection techniques used in
agriculture and reuse and increase storage
capacity. In addition to that, improving
soil fertility and conserving agricultural
biodiversity.

This has been translated into several
programs and projects, for example,
introduction of modern irrigation systems
project: The project involves replacement
of low-efficiency (immersion) traditional
irrigation systems with modern irrigation
systems, including sprinkler, fountain and
high-efficiency drip irrigation systems.
The project is responsible for rationalizing
the use of water and contributing to the
processing of its shortage, through which
more than 40% of water losses can be
maintained, accompanying traditional
irrigation systems.

The Ministry has also adopted the
project (development of traditional
farm systems) for the development
of agricultural villages, which depend
entirely on the water of falajs as a primary
source of irrigation water. The project
aims to address the water scarcity in
falajs, reduce water wastage through its
channels, and develop management of
water distribution system and decrease

There are ongoing
efforts to establish
an integrated
fishery industries
zone in DUQM
time and effort in irrigation of crops. The
idea of the project is to assemble water
of falajs in reservoirs and then pump
it to the farms through an integrated
connection of modern irrigation
systems, which reflects positively on
the efficiency of water use, increasing
the area of agricultural land, increasing
the productivity of the unit of space and
improving farm income.

Amid growing quality agriculture and
some agricultural land is shrinking...
What are the ministry’s plans to introduce
hydroponics technology? Where does it
stand to provide guidance and support to
producers?

The ministry has implemented many
programs and projects to modernize
and develop agricultural and fishery
production systems and enhance
their productivity, for example in the
field of agricultural/plant production,
aquaculture techniques (hydroponic)
have been introduced and disseminated
to farmers, especially for the production
of vegetables and fruits and fodder.
As well as the diffusion of developmental
techniques
(Aquaponics),
where
freshwater fish production is integrated
with the production of vegetables and
appropriate crops with leaves, to achieve
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the highest utilization of water and
diversification of farm products in favor
of increasing the income of farmer and
raising productivity.
Are there any plans to access the food
processing in the integrated importance
of plant and animal sections?
The ministry is making fruitful efforts to
encourage and motivate companies and
the private sector to invest in agricultural
projects, whether plant or animal, and in
this context the government has established
Oman Food Investment Holding Company,
which is the investment arm of food projects.

Four specialized companies have been
established, two of which to produce
and manufacture cattle and camel milk
in both the north and south of the
Sultanate, another company specializing
in poultry production and one in red meat
production, in addition to the existence of
projects being implemented by the private
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sector, which is mainly a project for the
production of table eggs implemented by
Omani Mills Company, the production of
these projects is expected to contribute to
raise self-sufficiency of animal products,
and the preparation of 4 specialized
feasibility studies for marketing and
processing of dates and the manufacture
of dates secondary products such as
fodder and timber, and Oman Food
Investment Holding Company adopted a
study of manufacturing and filling dates,
the company was inaugurated at the
beginning of 2018 AD.
The number of the main projects is (17) in
agricultural and livestock sectors. They are
in the implementation, establishment or
study stages, and it is expected that a new
production of about 3,313.3 million tons
of agricultural and livestock commodities
will be produced, with an increase of
115% of food production in 2017.

As for fisheries projects, the outputs of
the economic diversification program
(implementation) include (91) projects
and initiatives, which are expected to
provide new production of about 1.3
million tons of marine fishing and about
235 thousand tons of fish farming, in
addition to other new projects under
implementation that are expected to
produce (38) thousand tons, and thus a
new production of about (1,573) million
tons is achieved gradually until 2023AD,
thus the expected new increases will be
about 452% from these of 2017.
There are ongoing efforts to establish
an integrated fishery area in DUQM and
work has begun on the establishment of
the largest coral reef marine farm in the
Middle East in Suwaiq (province).

According to global reports, food security
is facing a bleak future amid growing
armed conflicts and natural disasters.
How do you see from a personal point
of view the issue of food security under
conditions in the foreseeable future?
No doubt Oman shares the international
community’s interest in the challenges facing
the food security of countries, the reality and
future of agriculture and food in the world
and its role in finding practical solutions to

those challenges at the global, regional and
national levels, and we have many stops
with our partners from Omani institutions,
regional and international organizations, as
well as through international cooperation,
where we contribute to ideas, proposals and
actions aimed at achieving food security for
peoples.

We had a close pause in October 2018
during the annual celebration of World
Food Day, which was held under the slogan
“Eradicating hunger in 2030 is possible”,
a scourge that has misled individuals,
families, communities and countries
across human history and continues to
persist and is worsening, especially in poor
and least developed countries, as well as
their high impact on rural complexes.
We have emphasized that efforts in the fight
against hunger are facing new challenges
posed by political conflicts, increasing
numbers of refugees, worsening migration
within and outside countries, increasing
numbers of the world’s population, climatic
changes and their negative repercussions
on food production and global and regional
food security, all of which have contributed
to the exacerbation of chronic hunger
and malnutrition, which is reinforced by
statistics and facts indicating that one in

Efforts to combat hunger face new
challenges imposed by political conflicts and
about 815 million people suffer from chronic
hunger in the world.
nine people suffers from chronic hunger,
and there are about 815 million chronically
hungry people in the world.
So everyone must cooperate with the
institutional orientation of the elimination
hunger as a moral and humanitarian
responsibility in the first place, as the right
to eat is a human rights imperative, and
governments, organizations, companies,
civil society organizations and others must
join to work in a coordinated, integrated
and diligent effort to transfer knowledge,
exchange experiences and work for
optimum exploitation of resources,
the preparation of innovative program,
the development of new specified
opportunities, the reduction of wastage
and the adoption of healthy diets.
The Ministry of Agriculture and Fisheries
has recognized the importance of activating
agricultural and fishery investments,
with the participation of the public and
private sectors, to supplement the efforts
to achieve food security in the country,
and the efforts to study, establish and
implement about 17 large new companies
in the agricultural sector and about (91)

projects and initiatives in the fisheries
sector, the development, monitoring and
implementation of 34 projects in the fishery
sector and 23 projects in the agricultural
sector through the establishment of the
Committee on agricultural investments in
fisheries (Tamkeen) in 2016 and efforts
continue to activate its tools that are reliable
in the realization of new movements in food
sustainable systems, as we have explained
in our conversation above.
I am confident that the efforts and hard
work of the international community in
its national, regional and international
institutions to address the challenges
facing food production, its safety and
access to consumers in quantities and the
appropriate nutritional value will continue,
especially if activities are intensified and
each of its signatories participates in
events that it is agreed and in coordination
with other partners, and ask Almighty
God to help us to continue to serve the
good of Oman and all the brothers and
friends in the world enlightened by the
lucid thought and guidance of the wise
leadership of His Majesty Sultan Qaboos
bin Said, may Allah protect him.
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New hub: SV Pittie Sohar Textiles
to feature the most modern yarn
manufacturing machinery globally
The first unit of a giant yarn manufacturing plant – billed as the initial building
block of a future textile cluster with the potential to put Oman on the global textile
map – was formally inaugurated at Freezone Sohar.
His Highness Sayyid Taimur bin Asaad al Said led a host of dignitaries at the
unveiling of the Cotton Yarn Production Unit 1 of SV Pittie Sohar Textiles – a
$300 million investment spearheaded by Indian textile magnate Vinod Pittie,
Chairman – ShriVallabh Pittie Group, in the Sultanate. The project is also the first
textile related venture in the Middle East – an investment that bodes well for the
growth of a fullfledged end-to-end cluster, with immense employment generating
potential.
Special:
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Underscoring the value proposition
associated with this project and its
implications for economic development
in North Al Batinah Governorate,
the inauguration ceremony was also
attended by top government officials,
notably Sultan al Habsi, Deputy
Governor – Central Bank of Oman;
Abdulsalam al Murshidi, Executive
President – State General Reserve
Fund (SGRF), Talal al Rahbi, Deputy
Secretary General – Supreme Council
for Planning; Mahana al Lamki,
Governor – North Al Batinah, and the
walis of Suhar and Liwa.
SV Pittie Sohar Textiles’ project
comprises a complex of four stateof-the-art yarn manufacturing units
covering an area of over two million
square feet. When fully completed
by November 2019, they will house a
total of 300,000 spindles and 7,000
rotors producing over 100,000 metric
tonnes of compact cotton yarn per
annum.
During his tour of the project site, HH
Sayyid Taimur also laid the foundation
stone of the Cotton Yarn Spinning Unit
3 – a 500,000 sq foot facility due to be
fully operational by April 2019.
Speaking at the unveiling, Chirag Pittie,
Managing Director – ShriVallabh Pittie
Group, said the Freezone Sohar project
will serve to showcase the group’s
yarn manufacturing capabilities.
“Our group is one of the largest yarn
manufacturing conglomerates across
the world. The units constructed here

in Sohar are the most automated and
advanced of their kind in the world
today.
The yarn produced here will also be
of the highest quality in the world.”
Vinod Pittie, Chairman, thanked the
Omani government for its “support and
encouragement” that helped clinch the
Group’s last-minute decision to opt for
Freezone Sohar as the hub for its global
operations instead of another location
elsewhere in the Gulf region.
Recalling the visit of an Omani
delegation led by Sultan al Habsi, who
was then Chairman of Sohar Port and
Freezone, to SV Pittie’s facilities in
Rajasthan (India) late last year, he said:
“They came to our plant and convinced
us that Oman is the ideal destination
for this project and, and by the grace of
the Almighty, we decided to set up this
project in Oman. On the night of 22nd
September 2017 in Jaipur (India), they

convinced me to sign the agreement
– which I did happily – and I’m really
proud that we have established our
presence here in Oman.”
The Suhar venture, said Pittie, effectively
marks the Group’s international
foray and a hub for its international
exports. Around 70 per cent of the
yarn produced by the Group’s 12 units
distributed across India is currently
exported to a number of countries in
Asia, among other regions.
“As a strategy, we have decided that
our Indian companies will cater to the
domestic market, while our Oman
production will support our exports.
Accordingly, all the products made in
Oman will be 100 percent exported
to countries like China, Pakistan,
Bangladesh and potentially the United
Arab Emirates in the future, thereby
earning a good amount of foreign
exchange for the Sultanate.”
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by rehabilitation disciplines. Noting that the
importance of medical rehabilitation comes
due to the increasing disability and handicap
resulting from diseases and occupational
and traffic accidents, on the other hand,
increased demand and attention to medical
rehabilitation and its specialized programs.

The Ministry of Health organized
an open day for the International
Day of People with Disabilities

Under the slogan “Together Partners in Development”, the Ministry of Health, represented by
the Department of Non-Communicable Diseases (Department of Programs for People with
Disabilities), organized the General Directorate of Primary Health Care in cooperation with the
Department of Support Services (Rehabilitation Department) Is being held on the occasion of
the International Day of People with Disabilities, on the 3rd of December each year, under the
patronage of His Highness Sayyid Faisal bin Turki Al Said and the attendance of a number of
officials of the Ministry of Health in Al Qurum Natural Park.
Dr. Shatha Al Raisi, Director of the NonCommunicable Diseases Department at
the Ministry of Health, delivered a speech
welcoming the participants, and attendees
and praised their interaction with the event.

Dr. Shatha explained that the aim of the
event was to bring together the largest
number of people with disabilities under
one umbrella, in order to highlight their
efforts, talents and abilities well for the
various members of society.
The Director of the Department of Noncommunicable Diseases of the Ministry of
Health, added that the number of people
with disabilities is increasing globally, and
that is one of the factors that cause the

20

Seventeen issue, December 2018

increase in life expectancy and the increase
in the current diseases -non-communicable
diseases - noting that everyone is vulnerable
to a factor that may hinder its performance
and ability to live independently.
The Director emphasized the importance
of the concept of enabling people with
disabilities to live independently and fully
participate in all aspects of life, and hoped
that the doors of cooperation would remain
open to all so that all groups could continue
to be involved in the development of the
country.
On the other hand, Samia AL Raisi, Head
of Medical Rehabilitation Services at the
General Directorate of Specialized Medical

Care, said that holding an open day is a
means of communicating with different
members of society to raise awareness of
the problems and challenges of people with
disabilities.

She added that the medical qualification
is one of the specialized disciplines in
the medical field, which works to provide
specialized treatment of high-level, and
includes physical therapy and occupational
therapy and prosthetics and orthopaedic
and speech and language therapy. It aims
to prevent, reduce or compensate for the
loss of physical functions, to improve overall
health status, to integrate into society as
soon as possible and to total self-reliance
and the use of different remedial methods

The head of the medical rehabilitation
services added that people with
disabilities do not represent a small
segment of the society in the Sultanate.
It was necessary to celebrate them
and to review some of the glorious
achievements they recorded in the past
period and to pay tribute to their fruitful
contribution to the society, noting that
disability is not a physical condition or it
is a social reality, it is a way of thinking.
The Open Day program included
a variety of activities, including
walking, presentations by children
with disabilities, a visual presentation
by photographer Ahmed Al Aoafi,
an awareness health exhibition that
included sections for the creativity
of people with disabilities, a medical
examination centre, and a range
of recreational activities and fun
competitions for kids.

In conclusion, HH Sayyid Faisal bin Turki
Al Said, the sponsor of the event, honored
the participants and the contributors in the
establishment of the Open Day.
It is worth mentioning that the World
Health Organization(WHO) has noted
in its World Disability Report 2011 that
more than 1 billion people with disabilities
around the world, about 15% of the world’s
population (according to the 2010 World
Population Assessment) Which is higher
than the previous estimates of the World
Health Organization, dating back to the
seventies, when it was only about 10%
.According to the World Health Survey,
about 785 million people, or 15.6% of
those aged 15 years or older, live with some
form of disability.
According to the Statistical Yearbook
issued by the National Centre for Statistics
and Information for 2017, the number of
people with disabilities registered with a
disabled person’s card system was 34,861
for 2016 and 65% of them are male.

The Second National Conference
on Blood Transfusion Services is
being organized in the Sultanate
The Ministry of Health, represented by
the Blood Banks Services Department,
recently organized a two-day national
conference on blood transfusion
services, in the presence of Dr. Kazem
bin Jaffar Al-Lootia, Director General
of Specialized Medical Care, with the
participation of a number of specialists
and interested in blood transfusion
services and medical and technical
staff of blood banks from different
governorates of the Sultanate, In the
main hall of the Royal Hospital.

At the conference, 6 lecturers from
the specialists in the field of blood
transfusion services from inside and
outside the Sultanate, explained the
latest methods of laboratory work and
provided the latest scientific knowledge
in the fields of blood transfusion and
blood products and laboratory tests
related to the quality and safety of work
in blood banks.
The aim of the conference is to raise the
awareness of the medical and technical
staff of the importance of following
the international quality rules used
in different blood banks laboratories
worldwide.

The conference program included a
welcome speech to Dr. Zainab Bint
Salim Al-Fannah Al-Arimiya, Director
of Blood Banks Services, in which she
spoke about the importance of blood
transfusion services in the Sultanate
and the importance of working in blood

banks laboratories and their employees
in the process of development and high
efficiency of the technical staff and
urging them to continue to develop
their performance through the followup of all new in the field of blood
transfusion services in general and the
field of laboratories in particular.

The program also included a number
of scientific lectures over the course of
two days focused on the application of
the basics of quality system in the blood
bank and the resources used in it and the
process of intensive blood transfusion
and blood transfusion during pregnancy,
as well as blood transfusion for newborns and the definition of the Iranian
national program of the donor and testing
the quality of blood components ,nonspecific properties of antibodies, their
frequency and laboratory characteristics,
and challenges related to the provision
of matched red blood cell units to
thalassemia patients, and improving the
transfer and error handling.
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Control of expatriate workers preparing meals without
taking into account health requirements in Sahar

The Judicial Control Officers of the General
Directorate for Consumer Protection
managed to control the expatriate labour
that prepares meals in one of the shops
without taking into account the health
requirements ,without obtaining the
approvals and licenses for the safety of the
product from the competent authorities,
within the framework of the efforts of
the General Authority for Consumer
Protection in controlling markets and
combating practices harmful to the health
and safety of consumers.

The details of the incident are summarized
in the directorate’s receipt of a report
stating that there is an expatriate worker
preparing and preparing meals at one of
the unlicensed shops of the concerned
authorities and then selling them to
consumers. Accordingly, the site was
investigated verified, followed-up and a
plan was prepared for the raid, and the task
of the enforcement officers, where the
defendants were caught in a state of wear
while cooking and manufacturing meals
at a site does not meet the requirements
of health and safety, which is contrary to
the law of consumer protection, has been

seized (243) of the sambousa pasta and
(15) grams of the mixture prepared for
making the sambousa and the amount of
spices and flavorings .In addition to the
seizure of a number of cooking utensils
and equipment, as it turns out that they
are distributed and sold to consumers
and a number of shops in the state of
Sohar, and while asking the accused ,
they confessed to the offenses assigned
to them, and that the employer does
not have the necessary licenses from
the competent authorities to engage in
activity subject matter violation. Then,
procedures have been taken in such cases
and the case file has been referred to the
competent judicial authorities.

Abdul Rahman bin Salem Al Qasimi,
director general of the directorate, said
that the Consumer Protection Law
obliges the institutions that prepare and
manufacture the goods and products
to extract the approvals and licenses
that ensure that they follow the safety
specifications of the product. Product
safety and free from side effects.

Al Qassimi called on organizations to
adhere to regulations and laws and to
observe health and safety requirements
when manufacturing. He also urged
the consumers to cooperate with the
Consumer Protection Agency in reporting
such practices in order to reach a safe
market.

Awareness lecture for electronic extortion students
The Social Development Department in Musandam Governorate
organized a lecture on the dangers of electronic devices and
extortion aimed at the students of Al-Nasr School for Basic
Education in Madhah province within the framework of
the awareness programs provided by the Ministry of Social
Development in the field of child protection. The lecture was
delivered by Yasser bin Ali bin Yousuf Al-Saadi, the child
protection representative at the Social Development Department
in Musandam Governorate, has discussed various aspects such
as defining the services provided by the Ministry of Social
Development and introducing the concept of the child from the
legal side that means every person who did not complete the
age of eighteen years of Gregorian Calendar and to familiarize
participants with the need to communicate with the child
protection line in the event of any problem facing them and to
introduce the child protection committee to them and its role
in the community and the functions of the child protection
representative and the role it occupies when receiving any
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communication, gathering information, investigation and transfer
to the competent authorities.
The lecture also included the definition of extortion for students
involved, its methods and means, stages of extortion and put
examples of examples of the actual methods used in extortion
operations.
Yasser bin Ali bin Yusuf al-Saadi, child protection representative of
the Social Development Department in Musandam province, said,
“Today’s electronic devices are a double-edged sword, according
to the individual’s use, but the bad exploitation of some may lead
to social problems that harm the family in general and the child
in particular. Therefore, the Ministry of Social Development is
trying hard to educate society about the need to be cautious of
the means that may lead to electronic extortion and electronic
threats and develop the technical aspects of protection and to
raise awareness of the risks resulting from them. This program
has been prepared to develop means and solutions to any
problem facing the student at school and outside.”

The General Directorate of Traffic participates in the
security and traffic safety forum in Al-Khoud
With the participation of more than
300 students, the General Directorate
of Traffic participated in the meeting of
the security and safety organized by the
school of Fatma Bint Al Waleed in AlKhoud, and included the establishment
of an exhibition of traffic safety, and

to give awareness lectures in addition
to the Mobile Traffic School is a mini
traffic city aimed at teaching children
emerging traffic safety rules, with all
fixed and mobile traffic signs, billboards
and landlines showing pedestrians and
traffic signs where the children drove

the small cars on the mini-school street,
and stickers and coloured brochures
that contain traffic signs printed. This
participation aimed to instil and develop
the concepts of traffic awareness among
young children in order to create a
conscious generation of traffic rules.

Directorate General of Regional
Municipalities and Water Resources
in Buraimi Governorate launched the
awareness campaign on the regulation of
wells and falajs organized by the Ministry of
Regional Municipalities and Water Resources
at the governorate level during the period
from 1 to 31 December under the slogan
“Nima Baada”.

institutions, sheikhs,
schoolchildren.

presented a presentation on the water. The
sponsor of the event and attendees also
attended the accompanying awareness
exhibition, which included water awareness
publications and a presentation of the
devices used in the water resources sector.

Al Buraimi Municipalities launches a campaign to raise
awareness of the regulations of wells and falajs

The inauguration ceremony was held under
the banner of Falaj Al-Saarani in Wilayat
Al Buraimi. Sheikh Abdullah bin Salem
bin Ghosn Al Ma’amari, Director of Social
Development Department in Buraimi
Governorate attended by members of the
Municipal Council of Buraimi Governorate
and Eng. Marwan bin Abdullah Al Farsi,
Director of Al Buraimi Municipality and
who is responsible for the work of the
Director General of the Municipalities of
the Governorate, directors of governmental

dignitaries

and

The ceremony started with a speech by
the directorate, presented by Mohammed
bin Obaid Al Nuaimi, Director of the
Department of Water Resources Affairs
at Al-Buraimi Municipality Directorate. He
welcomed the sponsor of the ceremony and
the attendance. He also spoke about the
water, its importance, sources and benefits.
He also referred to the Sultanate’s efforts
in the field of water resources development
and conservation, Al-Nuaimi also spoke
about the campaign to raise awareness of
the regulation of wells and falajs, which is
implemented by the Ministry in December,
and aims to raise the awareness of members
of the community and the rules and raise
awareness about rationalization of water
consumption and conservation.
The students of the Special Candles School

It is worth mentioning that the General
Directorate of Regional Municipalities
and Water Resources of Al Buraimi
Governorate and its Municipalities has
prepared an integrated program to activate
the campaign, which includes a number of
activities and awareness activities such
as lectures and field visits, organizing
work days for voluntary teams and school
students to clean up the falajs sites as
well as organizing awareness events and
competitions for school students, Printing
and installation of awareness boards on
the public streets and the design and
printing of other awareness publications.
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Like Hollywood-style
movies... Thieves stealing
two cars in 60 seconds

Two American aircrafts collided off the coast of Japan
American officials announced that seven American military
personnel were missing after an incident involving two
American Marine Corps aircrafts in the skies off the coast of
Japan.

Thieves in England managed to steal two new cars in front
of a house in less than two minutes like Hollywood movies.

In the film “Gone in 60 Seconds”, starring both the American
actor Nicholas Kedge and Angelina Jolie, the retired thief
is forced to steal 50 luxury cars within 72 hours amid the
pursuit of another gang on the one hand and the police on
the other

But in this robbery, thieves managed to steal the two new
Mercedes cars, which operate with an electronic switch, in
less than 60 seconds. Interestingly enough, the two cars
are owned by one family, and together valued at around £
140,000, or $ 180,000.
The family was asleep in the house when the two cars they
purchased less than six months ago were stolen. Surveillance
cameras at home showed a masked man waving a signalboosting device near the front door in Wembley, northwest
of London.

Iran

The Marine Corps provided little information in a statement
about the incident. One of the two aircrafts was an F/A18
fighter while the other was a K.C-130 that refueled. An
American official said, requesting anonymity, seven military
personnel were aboard the aircrafts.
The thieves initially stole a white sport Mercedes, estimated
at about $94 thousand dollars, which did not take a few
seconds to steal. Less than 60 seconds later, they stole the
second Mercedes sports car, which is priced at 83.5 thousand
dollars, but stealing it took longer than the first time.

“The car without a key has become an epidemic,” said the police
chief of “West Midland “, David Jamison, noting that the high
rates of theft for these cars. The device used to steal cars of this
kind does not cost more than $128 and can be obtained from the
eBay website. It appears that the recovery of the two cars will be
difficult, as the rate of recovery of stolen cars is only 5 percent.

Killed and wounded in bombing of southern Iranian
police Headquarters
A fierce explosion rocked the coastal city of
Chabahar in southern Iran, killing three people
and injuring others, according to official Iranian
television.

On the other hand, an informed source in contact
with the IRNA news agency said the explosion
would be caused by a suicide attack on the police
headquarters in Chabahar city.

The gunfire was heard from the police
headquarters, said the source, whose name was
not mentioned. Rahmdal Bamri, governor of
Jabhar city also said that gunmen attacked the
police headquarters of Chabahar in a car carrying
explosive materials.
The explosion, near the police headquarters
of Chabahar was confirmed by the deputy
governor of Sistan and Balochistan for security
affairs, Mohammed Hadi Marashi.
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Death and injury of 13 and loss of 6 in the explosion of a
naval gas platform
Three workers were killed and at least 10 others were injured by an explosion
at a naval oil and gas platform in Brazil operated by the government energy
company “Petrobras”.

An official said that a gas leak caused the accident, while the oil sector
organizing body in Brazil said in a statement that the explosion caused a fire
that was quickly controlled. The board added that there was no oil leak in the
water. The company indicated that 74 people were working on the podium
at the time of the incident, six of whom were still missing. The production of
the platform reaches about 2.2 million cubic meters per day of natural gas.

Sweden
Swedish police rescue Syrian girl from early marriage
The Supreme Court of Sweden
convicted a Syrian refugee and his wife,
living in the western part of the country,
who were preparing to marry their only
13-year-old daughter forcibly to a
23-year-old boy.
The child had contacted the police
herself to talk about her refusal to marry
the man, and the police immediately
rushed to help her and decided to live in
a secret and protected place away from
her family.
Marriage of children and minors under
the age of 18 is illegal in Sweden. The
Court noted that the family had based

the decision to marry their child on
their “own traditions” in this regard, and
concluded that this was not sufficient
for the marriage to be lawful.
On November 21st, the Swedish
Parliament voted in favor of a
government proposal to tighten the
ban on child marriage, under the age
of 18, to also include non-recognition
of marriages that occurred outside
Sweden.
The previously established prohibition
of underage marriage law excludes
marriages with a minor if they
are held outside Sweden and the

new parliament’s vote in favor of
amendments to prohibit underage
marriage and is strictly prohibited.
In 2016, the Swedish Immigration
Service stated that it had identified
132 cases of children who said that
they had been married in their asylum
applications they offered, expecting
more. According to law drafters, child
marriage negatively affects girls,
increases the likelihood of their being
separated from education and living in
poverty, and exposes them to become
victims of domestic violence.
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Involuntary contraction of many muscles in the body due to
disturbance in the electrical activity of the brain resulting in
loss or impairment of consciousness.
Causes:
Epilepsy

Head injury.

Brain disease.

 eprivation of oxygen or glucose
D
in brain.
Febrile convulsion in children.
Poisons including alcohol.
Drug overdose.

Classic Seizure Sequences:
 rief aura (warning sign) period,
B
for example, a strange feeling, a
special smell or taste.
Staring.

Momentary loss of memory.

Sudden loss of consciousness.

Rigidity and arching of the back.
Hypoxic signs (cyanosis).

Convulsive movement (fits).
Jaw may be clenched.

 rothy saliva may appear from the
F
mouth and may be blood stained.

sleep.
Action to be done:
ssess the victim’s alertness,
A
consciousness, and ABC status.

 ook for the presence of the above
L
signs.

d
ial the ambulance service
emergency
number
(9999)
or (24343666) seeking for
assistance.
Ensure an open airway.

eep the victim protected by
K
keeping away and object that can
harm him.
if possible protect head with soft
padding loosen clothes around the
neck.

 ut the patient in recovery position
P
if unconscious, but breathing
normally.
If no ambulance service available
transport to the nearest health
care facility.

Loss of bladder or bowel control.

uscles relax and breathing
M
becomes normal.
 ecovers consciousness within a
R
few minutes.
May feel dazed or act strangely.

May feel tired and fall into a deep

26
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Safety Signs

Occupational
Safety and Health

Eng.Said Shaban

28
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Occupational Safety and Health is a very
important science designed to protect
factory workers and work facilities from
possible accidents that may cause injury
to the worker or death of God and also
damage or damage to the property of the
establishment. And this science is rooted
in several standards and requirements that
must be followed to maintain our safety
and safety around us .. As is said safety
for everyone Here it is the responsibility
of all and unite them to live in a safe and
reassuring work environment.
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Safety Sign:
A safety or health sign is ‘information or
instruction about health and safety at work
on a signboard, a color, an illuminated sign
or acoustic signal, a verbal communication or
hand signal.’ The rules and duties for employers
and companies with regard to safety marks
were established on 1 April 1996. This is to
reduce accidents of workers during work

Fire Signs

Emergency fire
telephone

Fire extinguisher

Fire hose reel

Information Signs

Emergency telephone
for first aid or escape.
A signboard is a combination of shape, color and symbol or pictogram made
visible by adequate lighting and which may have supplementary text.

Safety Sign:
Prohibition Sign: Sign prohibiting behavior likely to increase or cause
danger (no access for unauthorized persons).
Warning Sign: A sign giving warning of a hazard or danger (danger:
electricity).
Mandatory Sign: A sign prescribing specific behavior (eye, head, ear,
protection must be worn).
Emergency Sign: A sign giving information on emergency exits, first aid
or rescue facilities (emergency exit / escape route)

Fire assembly
point

First aid post

Prohibition Signs

No smoking

Do not use
mobile phones

No access for
industrial vehicles

Do not drink

Do not touch

Do not extinguish
with water

Information Signs

30

Route signs
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Emergency exit
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Fire Signs

No access for
unauthorized Persons

No access for
pedestrians

Warning Signs

No naked flames

General danger

Harmful or irritant
material

Industrial vehicle

Oxidant materials

Toxic materials

Radioactive
materials

Prohibition Signs Cont.…

Do not walk under
suspended load

Do not use drugs,
alcohol

Warning Signs

Biological risk

Corrosive materials

Danger electricity

Personal Protective Equipment PPE

Drop

32
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Explosive materials

Flammable materials
or high temperature

PPE is defined as “any device or
appliance or appliance worn or held by
an individual for protection against one
or more safety and health hazards”.
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ديسمبر 2018
مجلة شهرية

معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية

السلطنة تشارك األسرة الدولية
اهتمامها بالتحديات التي تواجه
األمن الغذائي
w w w . h e a l t h a n d s a f e t y m a g a z i n e . c o m
السعر 1 :ريال

maghealthsafety

في هذا العدد
Health & Safety

مجلة شهرية تعنى بالصحة والسالمة توزع فـي

جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وكل ما

يخص القطاعات المهنية والصحية ونقاط البيع.
رئيس مجلس االدارة

سعيد بن ناصر الجنيبي

24

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

تيمور بن اسعد
يفتتح مجمعا
للنسيج بصحار

18
يوم مفتوح
لذوي اإلعاقة

الترجمة

الشركة العربية للتدريب والسالمة
تصميم

20

دار المبادرة للصحافة والنشر واإلعالن والتوزيع
الناشر:
دار المبادرة للصحافة والنشر واإلعالن والتوزيع
غال ،مبنى الشركة العربية للتدريب والسالمة
هاتف 24237232 :فاكس24237231 :
ص.ب 2746 :روي ر.ب 112 :سلطنة ُعمان
health-safety@almubadara-om.com

وسائل التواصل
االجتماعي
سالح ذو حدين..

36
اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺬﻫﺒﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن

اﻟﺸﺮﻛــــﺎء اﻟﻤﺴﺎﻧـــــــﺪون

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻋﻼﻣﻴﻮن

اليجوز نسخ أي مادة منشورة
دون الحصول على موافقة خطية من الناشر.
اآلراء ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

مقتل وإصابة 13
وفقدان  6في انفجار
منصة غاز بحرية
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الوجه اآلخر
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رؤوس منحنية وأجسام مترهلة

الوجه اآلخر
bader@almubadara-om.com

إن نمط الحياة التي تعيشها المجتمعات
قاطبة في كافة أرج��اء المعمورة باتت
غي��ر الت��ي كان��ت تعرفها البش��رية من

قبل ،وهذا النمط في مكونات الحياة قد
ك ّلف البش��رية ثمنا باهظا على حس��اب

الكثير من المعطي��ات التي منحها اهلل
ل��ه بحك��م تكوين��ه الجس��ماني ،ذل��ك
الجس��م المؤه��ل لحم��ل الكثي��ر م��ن

الصدم��ات .كم��ا أن متنف��س الطبيعة

وتكوينه��ا الت��ي ُجعل��ت من أجل��ه لكي
يتجانس مع مكوناتها قد باتت هي أيضا

في محل خطر بفعل التوحش البش��ري
في الس��باق نح��و الماديات التي تس��لب

حق الحي��اة الطبيعية لإلنس��ان والحياة

الفطرية بشكل عام.

2
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بدر بن محفوظ القاسمي
رئيس التحرير (المشرف العام)

وما أدخلته علينا وسائل وتقنيات االتصاالت الكثير مما
يجعل حياتنا تنقلب رأسا على عقب ،فال ينفك األجداد
واآلباء واألحفاد بجنسيهما من اإلدمان عليها ،فأصبحوا
كلهم في جزر مقطوعة ومفصولة عن عالم كل منهم
اآلخر ،وإذا كانت المعضالت الصحية الناشئة عن تواصل
استخدام هذه األجهزة من مضار اجتماعية مجحفة بمعنى
الكلمة في هذا العصر والعصر الذي يليه فإن التأثيرات
الصحية ستكون أ كبر وأ كثر كلفة برغم المحاوالت الدائبة
من الشركات المصنعة في تقليص المضار الصحية من
خالل ابتكارات تتالءم واالستخدام البشري المطول لهذه
األجهزة ،إال أن هذه االبتكارات هي أيضا ليست بمنأى عن
المضار التي من األوجب تجنبها.
ولعلنا في هذه المقالة سنسلط الضوء على المضار الصحية
أ كثر منها عن المضار االجتماعية؛ فإن المستخدمين
الدائمين لهذه األجهزة أصبحت معاناتهم كبيرة في كثرة
االستخدام لساعات مطولة ال تحدها حدود (الهاتف ،ألعاب
التسلية ،الحواسيب) فأصبحت الشكوى من غضاريف
الدسك وانزياح وانضغاط الفقرات من األمراض الشائعة
بشكل الفت للنظر ،وأصبحت المعاناة لدى البعض كبيرة،
وهذه النوعية من الحاالت أصبحت تؤثر بشكل عام على
مجموع الجهازين العظمي والعصبي اللذين يمتدان من
الدماغ إلى آخر الفقرات القطنية أسفل الظهر ،فأصبحت
الرقاب منحنية بفعل المكوث الدائم والمطول على هذه
األجهزة كون األعمال المناطة بـاألجهزة واإلنسان التكتمل
إال بها دون النظر إلى المحاذير أو االحتياطات أو اإلرشادات
التي يجب األخذ بها ومراعاتها أثناء العمل المطول والمركز
عبر هذه األجهزة ،والتي بدورها أجهزت على العمود الفقري
بكامل مكوناتها من أسفل الظهر كالجلوس المطول أو
االنعكاف المطول للرقبة في وضعية الخطأ دون تغييرها إذ
يجب أن تكون حسب التقديرات الصحية أن لكل عشرين
دقيقة من العمل على األجهزة اللوحية يجب أن تؤخذ راحة
زمنية لكل من العين والرقبة والمجسات العصبية ألطراف
األصابع .وبحكم دافع االستغراق في العمل لإلنجاز يكلف
اإلنسان الكثير ما يدفعه من صحته وأمواله في إعادة ترميم

الجسم الذي يتهاوى تحت وقع أسلحة هذه األجهزة.
ولعلنا في هذه المقالة لن نستطيع أن نتطرق إلى الكثير
من المضار التي تتبع استخدام هذه األجهزة وسنحاول
في عجالة أن نأخذ بعضا منها لكي نصل بالمطلعين
والمتابعين والقراء إلى أهم ما يمكن أن يشكل خطرا
والعمل على تجنبه فـ «درهم وقاية خير من قنطار عالج».
ولعل مسألة التكوين األولى يجب أن تراعي فئات األطفال
والمراهقين والطلبة بشكل خاص والذين هم ليسوا بمنأى
عن هذه المضار التي باتت تشكل خطرا كبيرا عليهم فهم
يعكفون بالساعات المتواصلة على هذه األجهزة فتجعل
منهم مشوهين في بنيتهم نتيجة االستخدام الخاطئ لها،
فمع طول المدة يعاد تشكيل البنية العظمية غير التي
يجب أن تكون ،والتي ستتساوق في تشكيلها مع طول
االستخدام ووضعيته ،مما يصعب مع تعاقب األيام إعادة
هيكلتها على الوضع الطبيعي إال بالتدخل كالعالج الطبيعي
في بعض الحاالت أو التدخل الجراحي في الفترات الحرجة
والتي ال تستجيب للعالجات البسيطة.
وقد رصدت الكثير من الجهات والدراسات واألبحاث
بالصحة المتعلقة باستخدامات األجهزة اإللكترونية لعدد
من المحاذير والتي يجب أن تراعى عند االستخدام؛ لكي
ال تتطور وتصبح عاهات مستديمة تهدد الصحة العامة
للجسم وتخرجه من قاعدة الصحة إلى األمراض المزمنة.

ومن جملة تلك األمراض التي رصدتها الجهات المعنية
والمتعلقة باستخدامات األجهزة المذكورة ،األمراض
المتعلقة بانحناء الرقبة التي سلطنا عليها الضوء في مقدمة
المقالة ،وهو ما يمكن أن ينجم عنه آالم كبيرة نتيجة االنحناء
المتواصل على الرقبة مما يؤثر على الغضاريف المتصلة
مع الهيكل العظمي والعصبي العام للجسم فتصبح اآلالم
مضاعفة ومقسمة بين العظام واألعصاب مما ينذر بمخاطر
كبيرة على المدى المتوسط إذا لم تتم إعادة الخلل إلى
وضعه الطبيعي .وما زاد الطين بلة تلف الجهاز العصبي
وهو الضغط المتواصل بأطراف األصابع على مفاتيح
هذه األجهزة مما يؤدي إلى التهابها وتلف األربطة المتصلة

ببعضها مما يؤدي أيضا إلى مضاعفات كبيرة في مستقبل
األيام ..كما أن السمع بات يهدد الكثير بالصمم للذين
يرفعون أصوات سماعات األذن نتيجة تحميل الشعيرات
السمعية معدالت أعلى مما هو موصى به من المقاييس
العالمية المتطلبة للسمع بوضعه الطبيعي.

ومن األمراض التي يمكن أن ندرجها أيضا هي األمراض
التي تتعلق بالصحة النفسية لإلنسان ،والتي هي ليست
بعيدة عن سلوك وصحة اإلنسان فاإلدمان على هذه
األجهزة أصبحت تشكل قلقا كبيرا من االنفصال عن هذه
األجهزة وأصبح االستغناء عنها ضربا من المستحيل،
ناهيك عن األضرار المتعلقة باإلشعاعات المنبعثة من
األجهزة وخاصة الشاشات غير المجهزة بحجب تلك
اإلشعاعات ،أو استنشاق الروائح الناجمة عن الحرارة
نتيجة االستخدام المتواصل ،كما سجلت الكثير من
األبحاث البكتيريات المتكونة من األشخاص نتيجة تبادل
األجهزة في بعض مواقع العمل وتلك األجهزة التي يشترك
الناس في استخدامها مثل "أجهزة الصراف اآللي ،واألجهزة
العامة" فتلكم تشكل مرتعا خصبا للكثير من البكتيريات
الناقلة لألمراض.

إن هناك الكثير من المضار الصحية األخرى المتعلقة بصحة
اإلنسان بكثرة استخدامه لألجهزة ،وأن من أهم المتطلبات
التي يمكنها أن تصلح مما تعطبه هذه األجهزة في أجسادنا،
هو القيام بإعداد وتهيئة الذهن باالبتعاد عن األجهزة لفترات
تمنح الجسم بعض الراحة ،كما أن ممارسة الرياضة يجب
أن تشكل اهتماما كبيرا على المدمنين لألجهزة ،فهي
المنقذ والمنفذ األكثر وعيا في الدماج للخروج من معترك
الكثير من األضرار التي يمكنها أن تلحق بالجسد من
تأثيرات نمط الحياة المعاصرة ،فعلى األسرة والمجتمع
والمناهج الدراسية والمنظمات والجمعيات األهلية أن تزيد
من جرعات التوعية في كل البيوت والمدارس والجامعات
واألماكن العامة وأن تطلق التحذيرات الكفيلة إليقاف
والحد من المضاعفات الصحية التي يمكن أن تسببها هذه
األجهزة والتي أصبح االستغناء عنها غير وارد إال بوضعية
تقنين االستخدام المحكم.
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حوار مع مسؤول

معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

سلطنة ُعمان تشارك األسرة
الدولية اهتمامها بالتحديات
التي تواجه األمن الغذائي
4
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ارتفاع إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاعي الزراعة
واألسماك إلى ( )530مليون ريال ُعماني في عام 2017م
األراضي الصالحة للزراعة في السلطنة ( )5.5مليون فدان،
منها ( )355ألفا في الحيازات
الوزارة تتابع نسب النمو السكاني وتطور الفئآت العمرية..
لتحديد حجم ونوع الطلب المستقبلي على الغذاء
العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8
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حوار مع مسؤول
ُتعتبر الزراعة والثروة السمكية من القطاعات الحيوية الداعمة لالقتصاد الوطني من
حيث مساهمتها الفاعلة في تنويع مصادر الدخل ،وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي،
وتوفير فرص العمل ،وتحقيق االستقرار االجتماعي ،وتعزيز األمن الغذائي في السلطنة.
تبلغ األراضي الصالحة للزراعة في السلطنة ( )5.5مليون فدان ،منها ( )355ألف فدان في
تقدر بنحو ( )3.5مليون رأس من الضأن والماعز والبقر
الحيازات .وتوجد ثروة حيوانية
ّ
والجمال.
ويقدر المخزون السمكي بحوالي
يبلغ طول سواحل السلطنة نحو ( )3,165كيلومتر،
ّ
( )7.6مليون طن ،والكمية القابلة لالستغالل نحو ( )2.3مليون طن ،تمثل نسبة (.)%30
وقد بلغت كمية اإلنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م نحو ( )348ألف طن ،أي
بنسبة ( )%15من إجمالي الكمية القابلة لالستغالل.
لقد أثمرت جهود الوزارة في تحقيق قطاعي الزراعة واألسماك إلى مؤشرات جيدة بنهاية
عام 2017م حيث ارتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي للقطاعين من ( )495مليون ريال
ُعماني في عام 2016م إلى ( )530مليون ريال ُعماني في عام 2017م محققا بذلك معدل نمو
بلغ ( )%7.1باإلضافة إلى أنهما يساهمان بحوالي ( )%39.7من قيمة احتياجات السلطنة
الغذائية .وتدل هذه المؤشرات على وجود إمكانيات كبيرة لنمو القطاعين وزيادة
مساهمتهما في الناتج المحلي اإلجمالي والتنويع االقتصادي وتوفير فرص العمل.
كثفت الوزارة اهتمامها على االستثمار في المشاريع الكبيرة للقطاع الزراعي بغرض تحقيق
زيادة في إنتاج الغذاء خالل الفترة القادمة ،حيث بلغ عدد مشاريع الخطة االستثمارية ()17
مشروع ًا في مراحل التنفيذ والتأسيس أو الدراسة بإجمالي طاقة إنتاجية وتصنيعية تقدر
بنحو ( )1.4مليون طن بنسبة زيادة متوقعة ( )%89عن اإلنتاج سنة 2017م.
ولألهمية النوعية لقطاع الثروة السمكية باعتباره من القطاعات الواعدة والمستهدفة
بالخطة الخمسية الحالية ،فقد تم االنتهاء من تنفيذ مختبراتها ضمن البرنامج الوطني
لتعزيز التنويع االقتصادي (تنفيذ) وأثمرت نتائجه الخروج بـ( )91مشروع ًا ومبادرة ،يتم
العمل على تنفيذها خالل الفترة من عام 2018م وحتى عام 2023م ،ويتوقع أن توفر إنتاجا
جديدا بنحو ( )1,400ألف طن يتحقق تدريجي ًا لغاية 2023م منه ( )1.3ألف طن من الصيد
البحري و( )100ألف طن من االستزراع السمكي) محقق ًا زيادة بنسبة ( )%302عن إنتاج عام
2017م.
وفي هذا السياق فإن مجلة «الصحة والسالمة» أجرت حوارا صحفيا مع معالي الدكتور
فؤاد بن جعفر الساجواني الموقر وزير الزراعة والثروة السمكية والذي قام مشكورا بالرد
على أسئلة المجلة حيث وضح بإسهاب بعضا من المواضيع الهامة حول قدرات وزارة
الزراعة ودورها المؤسساتي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات بالتعاون مع الجهات
المعنية وذلك لتحقيق أهدافها في تعزيز مساهمة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية
في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ورفع القيمة المضافة للمنتجات ،وتحقيق نمو
للصادرات وتحسين التسويق الداخلي.

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

تجاوزات عدم تطبيق (قانون األسمدة) لم تكن كبيرة
وتمت معالجتها
6
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تم إدخال تقنيات
الزراعة المائية
()Hydroponic
ونشرها لدى
المزارعين إلنتاج
الخضر والفاكهة
واألعالف
الوزارة سعت إلى
تحسين كفاءة
استخدام المياه
على مستوى
المزارع وتقليل
الفاقد

8

العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8

إن الهاجس العالمي يتمثل في إيجاد
منظومة مستدامة لألمن الغذائي ..على
ضوئه ،ما هي خطط الوزارة المستقبلية
في توفير مظلة آمنة لألمن الغذائي في
السلطنة؟

يحظى موضوع األمن الغذائي في السلطنة
باهتمام الحكومة الرشيدة والمجتمع
العماني عامة ،وقد انعكس هذا االهتمام
ُ
بالخطط التنموية الخمسية ،وحققت
السلطنة إنجازات في هذا المجال من
أبرزها ارتفاع إجمالي قيمة الناتج المحلي
لقطاعي الزراعة واألسماك إلى ()530
مليون ريال ُعماني في عام 2017م محققا
بذلك معدل نمو سنوي بلغ ()%7.1
باإلضافة إلى أنهما يساهمان بحوالي
( )%39.7من قيمة احتياجات السلطنة
الغذائية.

توجهات الوزارة االستراتيجية لمنظومة
األمن الغذائي تشمل زيادة إنتاج السلع
النباتية والحيوانية والسمكية ،التوسع
في االستثمارات الداخلية والخارجية
المكملة للسلع التي يتعذر إنتاجها داخل
السلطنة ،االرتقاء بالطاقات التخزينية
للسلع األساسية وتوسيع الرقعة
الجغرافية للمخزون االستراتيجي،
متابعة ورصد اإلنتاج واألسواق واألسعار
العالمية للسلع الغذائية الرئيسية من
خالل منظومة اإلنذار المبكر واستقراء
مؤشرات األسعار ،متابعة نسب النمو
السكاني وتطور الفئآت العمرية لتحديد
حجم ونوع الطلب المستقبلي على
الغذاء ،متابعة تطورات أنماط استهالك
الغذاء للفئآت السكانية وربطها باإلنتاج
وتحرير االستيراد.
كما تسعى الوزارة إلى تفعيل دور القطاع
الخاص ومشاركته في العملية اإلنتاجية
واتباع آلية تتناسب مع الظرف الحالي في
تنفيذ وإدارة المشاريع االستثمارية.
كما ُتنفذ الوزارة تصورا ً أعدته لالستثمار
الخارجي حددت بموجبه مجاالت
مكملة لالستثمارات الداخلية ،حيث
يتم االهتمام في إنتاج األعالف الخضراء
الجافة والحبوب العلفية لتتكامل مع
مشاريع إنتاج وتصنيع األلبان وإنتاج
اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض
المائدة القائمة أو قيد التأسيس داخل
السلطنة.
هل هناك نظرة مستقبلية في كيفية
االستفادة من التكنولوجيا المتطورة في
المجال الزراعي التي يمكنها أن تساهم
بالدفع إلى المستويات العليا في سبيل
تحقيق منظومة األمن الغذائي؟
نعم بالتأكيد ،البد من توظيف التقنيات
الحديثة والمتطورة التي تناسب بيئتنا
العمانية في جميع مراحل سلسلة قيمة
ُ
إنتاج وتصنيع وتسويق الغذاء بشتى
أنواعه.

وهذا ما تقوم به الوزارة فعالً ،من خالل
الخبراء والمختصين من موظفيها العاملين
في المديريات العامة للتنمية الزراعية،
وتنمية الموارد السمكية ،والبحوث
الزراعية والحيوانية والبحوث السمكية،
والمديريات في كافة المحافظات ومرا كز
التنمية الزراعية والسمكية ،المنتشرة في
واليات السلطنة ،وموانئ الصيد ومواقع
اإلنزال والمحاجر الزراعية والبيطرية.

اإلشراف على
الحاصالت الزراعية
في األسواق
مسؤولية وزارة
البلديات اإلقليمية
وموارد المياه
وبلديات مسقط
وصحار وظفار

حيث نفذت الوزارة العديد من برامج
ومشاريع اإلرشاد والتوعية والدعم
الفني والتقني للمنتجين ،لتحديث
وتطوير نظم اإلنتاج الزراعي والسمكي
وتنميتها وتعزيز إنتاجيتها ،وكذلك
لخدمات ما بعد اإلنتاج (الحصاد والجني
والصيد) ومنها على سبيل المثال في
مجال اإلنتاج الزراعي /النباتي تم:

اختبار وإدخال تقنيات الزراعة
المائية ( )Hydroponicونشرها
لدى المزارعين ،خاصة إلنتاج الخضر
والفاكهة واألعالف.

األحيومائية
الزراعة
تقنيات
( ،)Aquaponicsحيث يتكامل إنتاج
األسماك بالمياه العذبة مع إنتاج
الخضر والمحاصيل الورقية المناسبة،
لتحقيق أعلى استفادة من المياه
وتنويع المنتجات الزراعية لصالح زيادة
دخل المزارع ورفع كفاءتها اإلنتاجية.

نشر وحدات الزراعة المحمية.

نشر تقنيات الميكنة الزراعية بهدف
تقليل التكلفة ورفع جودة المنتج
النباتي ....وغيرها
وفي مجال اإلنتاج الحيواني :تعمل
الوزارة ،ومن خالل اإلرشاد والدعم
التقني الحيواني ،على تنمية قطاع الثروة
الحيوانية؛ حيث يضطلع اإلرشاد بمهام
توصيل األفكار والمعلومات الفنية،
المتحصلة من نتائج البحوث التطبيقية
الحيوانية ومن بينها استخدام التقنيات
والطرق الحديثة في عملية الرعاية
والتربية والتغذية واإليواء والصحة وضبط

الجودة والتسويق وغيرها من العمليات
الضرورية لتنمية إنتاجية الثروة الحيوانية
لدى صغار المربين بشكل خاص.

ويعمل الباحثون والمختصون بالوزارة
على تحسين المعدالت اإلنتاجية
للسالالت العمانية من األبقار والضأن
والماعز ،وكذلك على الدواجن وتحسين
األعالف وطرق التسمين والسيطرة على
األمراض المنقولة والحد من انتشارها.
كما يساهم المختصون في الوزارة بتشجيع
المستثمرين وأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على تطبيق أفضل
العمانية
التقنيات المناسبة للبيئة
ُ
في مشاريعهم اإلنتاجية والتصنيعية
والتسويقية عند تأسيسها .وقد منحت
الوزارة تراخيص فنية لمباشرة النشاط
التجاري اإلنتاجي فمثال ً خالل عام 2017م
تم تقييم عدد ( )180دراسة جدوى خاصة
بمشاريع الماشية ،وعدد ( )105دراسة
لمشاريع الدواجن .كما تمت الموافقة
على عدد ( )55دراسة جدوى منها ()36
دراسة لمشاريع الدواجن ،ودراستين
لمشاريع تصنيع األلبان ودراسة واحدة
لمشاريع دجاج المائدة ،وفي برنامج
«استثمر بسهولة» فقد تم إصدار ()370
ترخيصا لمشاريع الثروة الحيوانية.
وفي المجال السمكي:
تتنوع الدراسات والبحوث السمكية
التي تنفذها المرا كز البحثية التابعة
للوزارة لتشمل عدة جوانب تتمثل في
الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون
السمكي ودراسات البيئة البحرية وعلوم

الوزارة سعت إلى
تحسين كفاءة
استخدام المياه
على مستوى
المزارع وتقليل
الفاقد
المحيطات وتقنيات ومعدات الصيد
البحري ،وبحوث االستزراع السمكي
ورفع جودة المنتجات لتدعم برامج
التسويق لضمان زيادة القيمة المضافة
وتعظيم الدخل من القطاع السمكي.
وبذلك تكون جهود الباحثين في نقل
وتوطين التقنيات الحديثة والمالئمة
العمانية والمتوافقة مع حاجات
للبيئة ُ
والصيادين
والمربين
المزاعين
وقدراتهم ،منعكسة على تحسين اإلنتاج
وتطوير األداء.

وتواصال ً لتلك النجاحات ولتعزيز
جهود الوزارة واستدامتها فقد شملت
القصيرة
وخططها
استراتيجياتها
والمتوسطة والطويلة ،برامج ومشاريع
تعمل على تطبيق االبتكارات والتقنيات
الحديثة التي تساهم في تحقيق مستويات
أعلى في منظومة األمن الغذائي.

حسب المؤشرات األخيرة أن الثروة
السمكية في السلطنة لم يتم استغاللها
إال بما نسبته  ...% 3على ضوئه ،ما هي
النظرة المستقبلية للوزارة لتعظيم
الدخل القومي من هذه الثروة؟

تمتاز ُعمان بسواحل طويلة وتقدّر
الكتلة الحية من المخزون السمكي
بحوالي ( )7.6مليون طن ،الكمية القابلة

العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8
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الجهود المبذولة
لمكافحة الجوع
تواجه تحديات
جديدة فرضتها
الصراعات
السياسية

لالستغالل منها نحو ( )2.3مليون طن،
تمثل نسبة ( .)%30بلغت كمية اإلنتاج
السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م
نحو ( )348ألف طن ،أي بنسبة ()%15
من إجمالي الكمية القابلة لالستغالل.
وقد حظيت الثروة السمكية خالل
الخطط الخمسية بدعم واهتمام كبيرين
لما لها من أهمية اجتماعية وباعتبارها
ركيزة من ركائز التنمية االقتصادية ولما
تتمتع بها من موارد متجددة في ظل
إدارة علمية واعية لهذه الموارد.
وبالنظر إلى المكونات اإلنتاجية فإن
القطاع يمتلك حتى نهاية العام 2017م
ما يقارب  23ألف قارب صيد حرفي،
و 700سفينة للصيد الحرفي و 134سفينة
للصيد الساحلي ،و 4آالف سيارة نقل
وتسويق األسماك و 650منفذا تسويقيا،
و 60سوقا ً سمكية باإلضافة إلى  24ميناء
للصيد البحري.
لقد ارتفع إجمالي حجم اإلنتاج السمكي
من ( )279.6ألف طن عام 2016م إلى
نحو ( )348ألف طن عام 2017م ،بمعدل
نمو سنوي بلغ ( ،)%24.3وهذه النسبة
تعتبر عالية حسب التصنيفات العالمية.
وحقق الصيد الحرفي إنتاجا ً عاليا ً بلغ
( )344ألف طن يشكل نسبة ()%98.96
من إجمالي حجم المصيد لعام 2017م،
وبمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي %12
منذ عام 2011م.
وبالرغم من تلك النتائج العالية إال أن
العمل مستمر ونتطلع إلى تحقيق زيادة
أ كبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي
اإلجمالي وزيادة اإلنتاج وتحسين الدخل
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للعاملين وبالقطاعات وأرباحهم منها
وتوفير فرص عمل جديدة .فقد نظمت
الوزارة ،ضمن برنامج تعزيز التنويع
االقتصادي (تنفيذ) ،إقامة مختبرات
الثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم
التنفيذ والمتابعة وذلك خالل الربع
األخير من عام 2017م .حيث تمكنت
المختبرات ،التي ساهم فيها أ كثر من
 100مشارك من مختلف القطاعات
والمؤسسات الحكومية والخاصة ،من
تشخيص التحديات وإيجاد الحلول
المناسبة ووضع خارطة واضحة لمسار
إنجازها وتحقيقها بتكاتف الجهود والتزام
الجميع في إطار برنامج تعزيز التنويع
االقتصادي.

وقد توجت أعمال المختبرات باإلعالن
عن ( )91مبادرة ومشروعا شملت ثالثة
نشاطات أساسية وهي الصيد بشقيه
التجاري والحرفي واالستزراع السمكي
والصناعات والصادرات السمكية.
ويتوقع زيادة حجم اإلنتاج ومعدل
نمو الصيد الحرفي واالستزراع نتيجة
لدخول الشركات االستثمارية في هذه
المجاالت بدءا من عام 2018م ويتوقع
أن توفر إنتاجا جديدا بنحو ( )1400ألف
طن يتحقق تدريجيا ً لغاية 2023م ،منه
( )1300ألف طن من الصيد البحري
و( )100ألف طن من االستزراع السمكي،
محققين زيادة بنسبة ( )%302عن إنتاج
عام 2017م .كما تساهم الوزارة في دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في مختلف النشاطات واالستثمارات
السمكية.

نتبنى مشروع
(تطوير النظم
المزرعية
التقليدية) لتنمية
القرى الزراعية
(قانون األسمدة
ومحسنات التربة
الزراعية) يهدف
لتنظيم عمليات
إنتاج واستيراد
وتداول األسمدة

مشكلة التصحر
هل تواجه السلطنة خطرا في مشكلة
التصحر ،وإذا كانت كذلك ما هي جهود
الوزارة في المعالجة،وأي أنواع التصحر الذي
يمثل النسبة الغالبة ،وهل هناك خطط
للتغلب على هذه النوعية من التصحر؟

معلوم أن السلطنة ،بسبب موقعها
وطبيعتها الجغرافية والمناخية ،تصنف
من الدول التي تواجه تحدي التصحر.
وحسب التعريف العالمي للتصحر
(برنامج األمم المتحدة للبيئة )1992
فإن السلطنة في معظمها شديدة
الجفاف ( %95.8من مساحتها صحراء
من الناحية المناخية وتتأثر بالتصحر
بدرجة فوق المتوسط).

وأبرز أسباب التصحر بالسلطنة أن
مناخها يتميز بقلة األمطار ،وارتفاع
درجات الحرارة ،وهبوب العواصف في
فترات مختلفة مما يؤدي إلى زحف
الرمال وتآ كل التربة ،وندرة المياه التي
تعتبر من أهم الموارد الطبيعية وتحرك
الرمال وخاصة في المناطق المجاورة
لرمال الشرقية وسهول ووديان الداخل
والمناطق الوسطى والجنوبية.وكذلك
الرعي الجائر.
وبصورة عامة فإن بعض أنواع التربة
في السلطنة تتميز بضحالتها السطحية،
باستثناء بعض المناطق مثل سهل
الباطنة وصاللة ومناطق محددة
بالداخلية ونجد ،مما يجعلها معرضة
لعوامل التعرية والتآ كل.

إن الجهود الوطنية لمكافحة التصحر
متنوعة وشاملة ،والعمل مستمر من
خالل اللجان والفعاليات المشتركة بين
الجهات الحكومية المعنية.

فمثال ً لدى وزارة البيئة والشؤون
المناخية ،االستراتيجية الوطنية لحماية
البيئة العمانية ،وفي أحد فصولها عرض
ألهم مظاهر وأسباب التصحر والزحف
الصحراوي واقترحت الحلول المناسبة
لمواجهة هذه المشكلة حسب مواقعها،
وجاري العمل فيها وتوزعت المهام بين
المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة
ليقوم كل بواجبه.
وفيما يخص دور وزارة الزراعة والثروة
السمكية ،ونظرا لكون المراعي تلعب
دورا بارزا في الحفاظ على األراضي

وتثبيت التربة ووقف التصحر والحفاظ
على توازن واستدامة الحياة الطبيعية
البرية ،تبذل الوزارة الجهود في تنمية
الموارد الرعوية واستدامتها وتنفيذ
محاور االستراتيجية الوطنية للنهوض
بالمراعي الطبيعية والتنمية المستدامة
للثروة الحيوانية .وهدف االستراتيجية
حسن إدارة المراعي الطبيعية وتحقيق
التوازن بينها وبين الثروة الحيوانية.
ما هي جهود الوزارة في تنمية الثروة
الحيوانية،وهل هناك خطط واضحة في
كيفية تنمية هذه الثروة وسط تزايد
التعداد السكاني والنزعة االستهالكية؟

حبا هللا ُعمان بثروة حيوانية متنوعة ،حيث
تقدّر بنحو ( )3.5مليون رأس من الضأن
والماعز والبقر والجمال .إضافة إلى الدواجن.
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ارتفاع إجمالي حجم اإلنتاج السمكي من ( )279.6ألف طن عام 2016م
إلى نحو ( )348ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ ()%24.3
للوزارة ( )17عيادة بيطرية متنقلة ( 13تكفلت بها الوزارة بتكلفة
( )573000ريال ُعماني ،و 4عيادات بتمويل من القطاع الخاص)
من واجبات الوزارة متابعة المزارع والحظائر داخل البالد للتحقق من
سالمة اإلنتاج داخل المزرعة
من شركات القطاع الخاص) وكل منها
عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات كابينة
مزدوجة ومقصورة خلفية مكيفة مجهزة
بكافة إمكانيات التشخيص والعالج
والتحصين وإجراء الجراحات المختلفة،
ولكل سيارة فريق طبي يتكون من طبيب
بيطري وفني بيطري وعامل وسائق.

من بين مهام الوزارة توصيل األفكار
والمعلومات الفنية والعمل على
استخدام التقنيات والطرق الحديثة في
عمليات الرعاية والتربية والتغذية واإليواء
والصحة وضبط الجودة والتسويق
وغيرها من العمليات الضرورية لتنمية
إنتاجية الثروة الحيوانية ،خاصة لدى
صغار المربين ،والتدريب العملي على
بعض عمليات تربية الحيوان والندوات
والنشرات اإلرشادية.
يذكر أن إجمالي حجم اإلنتاج الحيواني،
ويشمل اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
والحليب وبيض المائدة ،ارتفع من
( )245ألف طن عام 2016م إلى ()274
ألف طن عام 2017م ،بمعدل نمو سنوي
بلغ نحو ( ،)%12و ُيعزى معظم ذلك
إلى تفعيل النشاط االستثماري للحوم
الدواجن وإنتاج البيض.

لقد تم تقديم خدمات الدعم الفنية
واإلرشادية لمربي الماشية والدواجن
ومصانع األعالف المركزة ،واستشارات
فنية في مجال تربية الماشية وتربية
ورعاية الدواجن وتصنيع منتجات
الحليب واللحوم .وتم خالل عام 2017م
تقييم عدد ( )285دراسة جدوى فنية
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واقتصادية خاصة بمشاريع الماشية
والدواجن .وتمت الموافقة على ()55
دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشاريع
الدواجن ولتصنيع األلبان ودجاج المائدة
ستساهم في زيادة اإلنتاج.
وفي مجال البحوث الحيوانية استمرت
الجهود لتحسين المعدالت اإلنتاجية
للسالالت العمانية من األبقار والضأن
والماعز والدجاج وتحسين األعالف
وطرق التسمين والسيطرة على األمراض
المنقولة والحد من انتشارها.
و ُتعتبر المحاجر البيطرية الخط الدفاعي
األول والركيزة األساسية في المنظومة
الوقائية لمواجهة األمراض الوبائية
والمعدية العابرة للحدود التي تصيب
اإلنسان والثروة الحيوانية والتي قد
تتسرب إلى البالد عن طريق الحيوانات
أو الطيور الحية أو حتى منتجاتها أو
مخلفاتها .وللمحاجر دور مهم للتأكد
من السالمة الصحية للغذاء وخلوه من
ميكروبات التسمم الغذائي أو الملوثات
أو أي مواد ضارة قد تؤثر على صحة
اإلنسان.
ويقوم بأعباء ومهام اإلجراءات المحجرية

كادر متخصص يضم أ كثر من ( )80من
األطباء البيطريين والفنيين ،حيث تغطي
شبكة المحاجر البيطرية جميع منافذ
السلطنة البحرية والجوية والبرية ليصل
عددها إلى ( )16محجرا ً بيطريا ً بين
مكاتب حجر بيطري بالمنافذ الحدودية
ومحاجر بيطرية إليواء الحيوانات
المستوردة باإلضافة إلى مكتب الحجر
البيطري بمحطة الحاويات بالمدينة
اللوجستية بوالية بركاء.
وتهتم الوزارة برعاية وحماية الثروة
الحيوانية من األمراض واألوبئة الحيوانية
والمشتركة ،وتعمل على تطوير البنى
األساسية والخدمات البيطرية الوقائية
والتشخيصية والعالجية التي تقدمها
للمربين بما يضمن سالمة الثروة
الحيوانية ومنتجاتها وصحة المجتمع من
خالل منظومة متكاملة من الخدمات
البيطرية.

وأنشأت الوزارة مشروع العيادات
البيطرية المتنقلة والذي دخل الخدمة
نهاية عام 2014م وهو يتكون من ()17
عيادة بيطرية متنقلة ( 13عيادة تكفلت
بها الوزارة بتكلفة قدرها ()573000
ريال ُعماني ،وعدد  4عيادات بتمويل

ويعتبر المشروع الوطني لتحصين الثروة
الحيوانية من أهم ركائز االستراتيجية
الوطنية لمكافحة األوبئة الحيوانية،
ويبلغ عدد الفرق العاملة فيه ( )25فريقا ً
لتنفيذ برنامج التحصين السنوي ويتم
تدعيم البرنامج بفرق إضافية من الكادر
البيطري المتواجد في العيادات البيطرية.
مثال ً تم خالل عام 2017م تحصين
الحيوانات بعدد ( )3,554,744جرعة من
اللقاحات المختلفة لحيوانات المزرعة
االقتصادية (أبقار وماعز وأغنام وإبل)،
استفاد منها (ُ )48,252مر بّياً.
في ظل تزايد حاالت ارتفاع درجة السمية
في بعض الحاصالت الزراعية ...ما هي
جهود الوزارة في الحد من هذه الظاهرة؟
وكيف يمكن معالجة النقص تحت ظل
اإلتالف بالكميات الكبيرة؟
بشأن الحاصالت الزراعية المستهلكة
في البالد والمعروضة في أسواق الجملة
وبشكل أساس السوق المركزي
بالموالح/
والفوا كه
للخضراوات
محافظة مسقط وسوق صحار وسوق
ظفار واألسواق األخرى بالمحافظات،
فإنها تأتي من مصدرين :األول المنتجات
(العمانية) والثاني المنتجات
المحلية
ُ
المستوردة ،وهي جميعا ً تخضع لشروط
وفحوصات للتأكد من عدم تجاوزها
للحدود القصوى للمتبقيات الواردة
بقانون المبيدات والئحته التنفيذية
وقانون سالمة الغذاء والئحته التنفيذية.
إن اإلشراف على األسواق وإدارتها هي

مسؤولية الجهات المختصة بوزارة
البلديات اإلقليمية وموارد المياه وبلدية
مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار وذلك
بحسب االختصاص والموقع ،وبالتالي فإن
اإلجراءات والممارسات المتصلة بإدارة
هذه األسواق تقع على عاتق هذه الجهات
بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال
المخالفين للقوانين والنظم المعمول بها
في الدولة .كما تقوم وزارة الزراعة والثروة
السمكية بواجباتها بشأن متابعة المزارع
والحظائر داخل البالد للتحقق من سالمة
اإلنتاج داخل المزرعة ،وبذلك تتكامل
األدوار من اإلنتاج لحين وصول الغذاء
للمستهلك النهائي.
أما ما يحدث من تجاوزات في بعض
األوقات من بعض المزارعين
والمنتجين أو المسوقين للحاصالت

الزراعية ،وخاصة الخضر والفاكهة ،فإن
الوزارة مع الجهات الحكومية األخرى
تنفذ قانون األسمدة ومحسنات التربة
الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم  2006/63والئحته التنفيذية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/128
والذي يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج
واستيراد وتداول األسمدة ومحسنات
التربة الزراعية بالسلطنة ،لضمان سالمة
وجودة الغذاء وعدم اإلضرار بصحة
المستهلك.
وقد حدثت تجاوزات في الفترة القريبة
الماضية تم معالجتها ،وفي الواقع
لم تكن كبيرة بما يدعو للقلق ،ولكن
لخطورة تأثيرها على صحة المستهلك
العماني أو
وآثارها على سمعة المنتج ُ
تشويه سمعة نظام الرقابة والمتابعة
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والحجر الزراعي في البالد فإن الوزارة
تعطي أعلى درجات االهتمام بكل حدث
من هذا النوع.

( )91مبادرة
ومشروعا
للصيد بشقيه
التجاري والحرفي
واالستزراع
السمكي
والصناعات
والصادرات
السمكية

وتقوم الوزارة بتنظيم ندوات وورش عمل
تثقيفية وإرشادية للمزارعين وأصحاب
المزارع والمسوقين ،لتحفيزهم للتعاون
في إنتاج غذاء صحي وسليم حسب
المعايير ،وخطورة التجاوزات وآثارها،
وتوضح لهم العقوبات والجزاءات
القانونية الواردة بالقانون ،كما تقوم الفرق
المختصة من الوزارة بزيارات مفاجئة
دورية للمزارع من خالل جوالت تفتيشية
ورقابية (وكذلك المصانع وشركات توريد
وتجارة األسمدة والمبيدات..الخ) ألخذ
عينات وتحليل المتبقيات في المنتجات
قبل تسويقها ،ويتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية تجاه المخالفين والعقوبات
وفق القوانين المشار إليها أعاله.
كما تصدر شهادات تؤيد سالمة المنتج
المحلي المعد للتصدير وفقا ً لمعايير
اإلنتاج والسالمة المتبعة من قبل
المنظمات الدولية المعنية ولمتطلبات
األسواق التي يصدر إليها ،وخاصة دول
الجوار .وسيلعب المختبر المركزي ،الذي
بادرت الوزارة بإنشائه وتشغيله من خالل
شرا كة مع القطاع الخاص المتخصص،
دورا ً مهما ً في فحص وتحليل عينات من
شتى أنواع األغذية سواء لالستهالك
المحلي أو للصادر ،وبطاقات عالية
تستوعب التوسع الحالي في اإلنتاج
والمتوقع في المستقبل القريب.

وتعمل الوزارة جاهدة على تفعيل دور
الرقابة لسالمة المنتجات الحيوانية،
حيث تالحظ خالل هذه السنوات زيادة
مضطردة في أعداد المنشآت التابعة
للقطاع الخاص في مجال صحة الحيوان
والثروة الحيوانية بمختلف أنشطتها.
فرغم أهمية الموضوع القصوى وضرورة
رصده ومتابعته بكل دقة وبشكل مستمر
إال أن الحاالت محدودة ،والتحوطات
مناسبة وتسعى الوزارة لتطوير آليات
العمل بمساعدة المواطنين.
كيف تتم معالجة المنتجات المستوردة
المحتوية على درجات السمية غير
المطابقة للمستويات المصرح بها؟

فيما يخص المنتجات المستوردة
إذا وجدت متجاوزة للحدود القصوى
لمتبقيات المبيدات ومخالفتها لقانون
المبيدات والئحته التنفيذية وكذلك
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نسعى إلنشاء
منطقة صناعات
سمكية متكاملة
في الدقم

مخالفتها لقانون سالمة الغذاء والئحته
التنفيذية ،فإن الوزارة مع الجهات
الحكومية المختصة تقوم باتخاذ
اإلجراءات القانونية حيال المخالفين
للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
تؤكد الوزارة استمرارها في بذل أقصى
الجهود في مجال إدارة متبقيات المبيدات
في المحاصيل الزراعية في المزارع وكذلك
المحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها
أو تصديرها .وكلنا ثقة أن هذه الجهود
ستكلل بالنجاح وستؤتي ثمارها بتعاون
كافة الجهات ذات العالقة مع المواطنين
وسنستمر في هذا النهج حتى نصل
إلى المستوى المأمول من إدارة هذا
الموضوع وبشكل مستقر ومستدام.
في ظل شح المياه ،ونقص كمية االمطار
في بعض المناطق ،والمعاناة المستمرة
في ذلك ..هل هناك من خطط لدى
الوزارة في زيادة عدد السدود؟

السدود ليست من اختصاصات وزارة
الزراعة والثروة السمكية ،ولكن حيث إن
المياه أحد العناصر األساسية والمحددة
لتطوير واستدامة نظم اإلنتاج الزراعي
والحيواني بالسلطنة ،فقد أولت الوزارة
االهتمام الالزم إلدارة المياه وبالتنسيق
مع الجهات الحكومية ذات العالقة
وسعت إلى تحسين كفاءة استخدام

المياه على مستوى المزارع ورفع كفاءتها
وتقليل الفاقد ،وذلك من خالل تنفيذ
عدد من اإلجراءات والممارسات بهدف
ترشيد استخدام المياه الجوفية ومياه
األفالج باعتبارهما يشكالن نحو ()% 70
و( ،)% 30حسب الترتيب من إجمالي
المياه المستخدمة في القطاع الزراعي.

لقد أخذت استراتيجية الزراعة المستدامة
والتنمية الريفية حتى عام 2040
موضوع تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية في الزراعة ،وفي المقام األول
المياه ألهميتها وضرورة المحافظة على
الميزان المائي المتاح من خالل زيادة
العائد االقتصادي لكل وحدة من المياه
المستخدمة في الزراعة ،وتعزيز تقنيات
جمع المياه المستخدمة في الزراعة وإعادة
استخدامها وزيادة السعة التخزينية.
إضافة إلى تحسين خصوبة التربة والحفاظ
على التنوع البيولوجي الزراعي.
وقد ُتم ترجمة ذلك بعدة برامج ومشاريع،
على سبيل المثال مشروع إدخال أنظمة
الري الحديثة :يتضمن المشروع استبدال
نظم الري التقليدي (الغمر) ذات الكفاءة
المنخفضة بنظم الري الحديثة والتي
تشمل نظم الري بالرش وبالنافورات
وبالتنقيط ذات الكفاءة المرتفعة .ويعول
على هذا المشروع في ترشيد استخدام

المياه والمساهمة في معالجة شحها ،إذ
يمكن من خالله المحافظة على ما يزيد
عن ( )%40من فواقد المياه المرافقة
لنظم الري التقليدي.

كما تبنت الوزارة مشروع (تطوير النظم
المزرعية التقليدية) لتنمية القرى
الزراعية التي تعتمد كليا على مياه
األفالج كمصدر أساسي لمياه الري.
ويهدف المشروع إلى معالجة شح المياه
في األفالج واختزال فاقد المياه الحاصل
عبر قنواته وتطوير إدارة منظومة توزيع
المياه وتقليل الوقت والجهد المبذول في
ري المزروعات .وتعتمد فكرة المشروع
على تجميع مياه الفلج في خزانات أرضية
ثم ضخها إلى المزارع من خالل شبكة
متكاملة من نظم الري الحديث ،مما
انعكس إيجابيا على كفاءة استخدام
المياه وزيادة مساحة الرقعة الزراعية
وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين
دخل المزارع.
تقنية الزراعة المائية
وسط تنامي الزراعات النوعية ،وتقلص
بعض األراضي الزراعية ...ما هي خطط
الوزارة في إدخال تقنية الزراعة المائية؟
وإلى أين يقف تقديم اإلرشاد والدعم
للمنتجين؟
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بدء العمل في إنشاء أكبر مزرعة بحرية
من الشعاب المرجانية على مستوى الشرق
األوسط بوالية السويق
نفذت الوزارة العديد من برامج
ومشاريع تحديث وتطوير نظم اإلنتاج
الزراعي والسمكي وتنميتها وتعزيز
إنتاجيتها ،ومنها على سبيل المثال في
مجال اإلنتاج الزراعي /النباتي تم إدخال
تقنيات الزراعة المائية()Hydroponic
ونشرها لدى المزارعين ،خاصة إلنتاج
الخضر والفاكهة واألعالف.

وكذلك نشر تقنيات الزراعة األحيومائية
( ،)Aquaponicsحيث يتكامل إنتاج
األسماك بالمياه العذبة مع إنتاج الخضر
والمحاصيل الورقية المناسبة ،لتحقيق
أعلى استفادة من المياه وتنويع المنتجات
المزرعية لصالح زيادة دخل المزارع ورفع
كفاءته اإلنتاجية.
هل هناك خطط متكاملة للدخول في
التصنيع الغذائي بشقيه النباتي والحيواني؟
تبذل الوزارة جهودا ً مثمرة في سبيل
ُ
تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص
لالستثمار في المشاريع الزراعية؛ سواء
النباتية منها أو الحيوانية ،وفي هذا اإلطار
أنشأت الحكومة الشركة العمانية لالستثمار
الغذائي القابضة ،والتي تعد بمثابة الذراع
االستثمارية للمشاريع الغذائية.
وتم إنشاء  4شركات متخصصة اثنتان منها
َّ
كل
إلنتاج وتصنيع حليب األبقار واإلبل في ٍّ
من شمال وجنوب السلطنة ،وشركة أخرى
متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج
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اللحوم الحمراء ،إضافة لوجود مشاريع جار ٍ
تنفيذها من قبل القطاع الخاص ،والتي من
أهمها مشروع إلنتاج بيض المائدة ينفذ
من قبل شركة المطاحن العمانية ،ومن
المتوقع أن ُيسهم إنتاج هذه المشاريع
في رفع نسب االكتفاء الذاتي من المنتجات
الحيوانية ،كما تم االنتهاء من إعداد 4
دراسات جدوى متخصصة لتسويق
وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية
من التمور كاألعالف واألخشاب ،وتبنت
الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة
الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور،
وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م.
وبلغ عدد مشاريع القطاعين الزراعي
والحيواني الرئيسية ( )17مشروعا ُ
وهي في مراحل التنفيذ أو التأسيس أو
الدراسة ،ويتوقع أن تحقق إنتاجا جديدا
يقدر بنحو ( )3,313.3مليون طن من
السلع الزراعية والحيوانية بزيادة تشكل
نسبة ( )%115عن إنتاج الغذاء لسنة
2017م.

أما بالنسبة للمشاريع السمكية فإن
مخرجات برنامج التنويع االقتصادي
(تنفيذ) تضمن ( )91مشروعا ً ومبادرة،
يتوقع أن توفر إنتاجا جديدا بنحو ()1.3
مليون طن من الصيد البحري ونحو ()235
ألف طن من االستزراع السمكي ،باإلضافة
إلى مشاريع أخرى جديدة قيد التنفيذ

يتوقع أن تنتج ( )38ألف طن ،وبالتالي
يتحقق إنتاج جديد بنحو ( )1,573مليون
طن يتحقق تدريجيا ً لغاية 2023م ،وبهذا
ستكون الزيادات الجديدة المتوقعة بنحو
 %452عن 2017م.
وهناك مساع جارية إلنشاء منطقة
صناعات سمكية متكاملة في الدقم كما
بدأ العمل في إنشاء أ كبر مزرعة بحرية من
الشعاب المرجانية على مستوى الشرق
األوسط بوالية السويق.
تحديات األمن الغذائي
حسب التقارير العالمية أن األمن الغذائي
يواجه مستقبال قاتما وسط تنامي
النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية..
كيف ترون من وجهة نظر شخصية
مسألة األمن الغذائي في ظل الظروف في
المستقبل المنظور؟

ال شك أن ُعمان تشارك األسرة الدولية
اهتمامها بالتحديات التي تواجه األمن
الغذائي للبلدان والوقوف على واقع
ومستقبل الزراعة واألغذية في العالم
والمساهمة بدورها إليجاد الحلول
العملية لتلك التحديات على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية ،ولنا وقفات
عديدة مع شركائنا من المؤسسات
العمانية والمنظمات اإلقليمية والدولية
ُ
وكذلك من خالل التعاون الدولي حيث

نساهم في األفكار والمقترحات واألفعال
التي تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي
للشعوب.
كان لنا وقفة قريبة في أ كتوبر 2018م
خالل االحتفال السنوي بيوم الغذاء
العالمي والذي انعقد تحت شعار
«القضاء على الجوع خالل عام 2030م
أمر ممكن» ،هذه اآلفة التي ألقت
بظاللها على األفراد واألسر والمجتمعات
والبلدان عبر التاريخ اإلنساني وال تزال
قائمة ومتفاقمة وخصوصا في البلدان
الفقيرة واألقل نموا ،باإلضافة إلى شدة
تأثيرها على المجتمعات الريفية.

لقد أ كدنا على أن الجهود المبذولة
في مكافحة الجوع تواجه تحديات
جديدة فرضتها الصراعات السياسية
وازدياد أعداد الالجئين وتفاقم الهجرة
داخل وخارج البلدان وازدياد أعداد
سكان العالم والتغيرات المناخية
وتداعياتهما السلبية على إنتاج الغذاء
واألمن الغذائي العالمي واإلقليمي ،وقد
ساهمت جميعها في تفاقم حاالت الجوع
المزمن وسوء التغذية وذلك ما تعززه
اإلحصاءات والحقائق التي تشير إلى أن
شخصا واحدا بين كل تسعة أشخاص
يعاني من الجوع المزمن ،ويوجد نحو
( )815مليون شخص يعانون من الجوع
المزمن في العالم،

لذلك ال بد من تعاون الجميع ،بتوجه
مؤسسي للقضاء على الجوع كونه
مسؤولية أخالقية وإنسانية في المقام األول،
حيث إن حق تناول الغذاء من أساسيات
حقوق اإلنسان وال بد من تكاتف الحكومات
ومنظمات
والشركات
والمنظمات
ن
المجتمع المد ي وغيرهم لتعمل بجهد
منسق ومتكامل ودؤوب لنقل المعرفة
وتبادل الخبرات والعمل على االستغالل
األمثل للموارد وإعداد البرامج المبتكرة
وبلورة الفرص الجديدة والحد من الفاقد
واتباع نظم غذائية سليمة.
وقد أدركت وزارة الزراعة والثروة السمكية
أهمية تفعيل االستثمارات الزراعية
والسمكية وبمشاركة القطاعين العام
والخاص لرفد جهود تحقيق األمن الغذائي
بالبالد ،والجهود ماضية في دراسة وإنشاء
وتنفيذ نحو ( )17شركة كبيرة جديدة في
القطاع الزراعي ونحو ( )91مشروع ومبادرة
في القطاع السمكي ،وبلورة ومتابعة وتنفيذ
( )34مشروعا في القطاع السمكي ،و()23

مشروعا في القطاع الزراعي وذلك من
خالل إنشاء لجنة االستثمارات الزراعية
السمكية (تمكين) سنة  2016وما زالت
الجهود مستمرة في تفعيل أدواتها والتي
يعول عليها في تحقيق نقالت جديدة في
نظم الغذاء المستدامة ،وكما أوضحنا في
حديثنا أعاله.
إنني على ثقة أن ما يقوم به المجتمع الدولي
بمؤسساته الوطنية واإلقليمية والدولية
من جهود وعمل دؤوب لمعالجة التحديات
التي تواجه إنتاج الغذاء وسالمته ووصوله
للمستهلكين بالكميات والقيمة الغذائية
المناسبة ستستمر سيما إذا تم تكثيف
األنشطة وشارك كل من موقعه في الفعاليات
التي يتم االتفاق عليها وبالتنسيق مع الشركاء
اآلخرين ،سائال ً هللا العلى القدير أن يوفقنا
الستمرار خدمة عمان الخير وكل األشقاء
واألصدقاء في العالم مستنيرين بالفكر الن ّير
وتوجيهات القيادة الحكيمة لموالنا حضرة
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم – حفظه هللا ورعاه.
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تيمور بن اسعد يفتتح مجمعا للنسيج بصحار

إس.في بتي صحار توقع اتفاقية شراكة مع
(الصندوق الوطني للتدريب) لتدريب 1000
عماني للعمل في المجموعة النسيجية
تحت رعاية صاحب الس��مو الس��يد تيمور بن اسعد آل س��عيد الموقر تم افتتاح مجمع النسيج
(غ��زل القطن الوحدة االول��ى) بمحافظة صحار في المنطقة الحرة وذلك مس��اء يوم الخميس
يعد مصنع صناعة الغزل من المشاريع الجديدة في السلطنة،
الموافق  13ديسمبر 2018م حيث ُّ
وقام صاحب الس��مو الس��يد تيم��ور بوضع حجر األس��اس لوحدة غزل القطن رق��م  .3ثم قام
س��موه والمدعوون بجول��ة في وحدة غزل القطن رق��م  2التي تمضي بخطى واثقة في اإلنش��اء
وهي منش��أة تبلغ مس��احتها  50ألف متر مربع وس��يتم تش��غيلها بالكامل بحلول أبريل القادم
وفي المجمل س��يكون هناك  4وحدات تصنيع خيوط متطورة تغطي مس��احة تزيد عن  270ألف
متر مربع مزودة بأحدث التقنيات وأكثرها كفاءة في صناعة النسيج في العالم مع التأكيد على
الصحة والسالمة المثلى لبيئة موظفيها.

خاص مجلة
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وتع ُّد مجموعة إس.في بتي -والتي
تأسست في العام  1898-واحدة من
كبريات الشركات المصنعة للغزول في
الهند؛ حيث تجاوزت القدرة التصنيعية
الحالية  350.000أسطوانة غزل
و 2.400دوار .وتم بناء مصنع شركة
إس.في بتي صحار باستثمار 300
مليون دوالر أمريكي على مساحة 270
هكتا ًرا في المنطقة الحرة بصحار ،وقد تم
تجهيزه بـ 300000مغزل و 7000د ّوارة.
وسيستورد المصنع  100ألف طن متري
من الغزول القطنية من مختلف البلدان
العالم مثل الواليات المتحدة األمريكية
وأستراليا والهند ،وستنتج خيوطا ً جاهزة
ليتم تصديرها إلى أسواق المنسوجات
الرئيسية في الصين وبنجالديش وتركيا
وباكستان وبلدان أخرى.
شيراج بيتي المدير التنفيذي لشركة
إس.في بتي صحار للمنسوجات قال
في كلمته امام راعي الحفل والحضور:
يسعدنا أن نبدأ اإلنتاج في وقت قياسي
يبلغ  8أشهر تقري ًبا ولم يكن هذا ممكنا
بدون دعم شريكنا الرئيسي في انيكسكو
 ،EPCو المشروع وجد دعما قويا من
الشركاء المحليين مثل صندوق تقاعد
قوة السلطان الخاصة والبنك الممول
للمشروع بنك صحار الذي منحنا ثقة
كاملة في هذا المشروع وساندنا بكل
الطرق لضمان استمرارنا في التقدم
دون عوائق ونأمل أن يكون المشروع
مساهما أساسيا في القطاع الصناعي في

سلطنة ُعمان ،كما أننا سنبني قوة عاملة
عالية الكفاءة وفعالة تساهم في النمو
االقتصادي طويل المدى.
وشكر شيراج بتي الصندوق الوطني
للتدريب على دعمه للمشروع في مجال
تدريب الشباب العماني والذي يعتبر
عنصرا مهما فيه ،حيث وقعت الشركة
اتفاقية شرا كة مع الصندوق لتدريب
 1000عماني للعمل في المجموعة
النسيجية ويعد هذا البرنامج التدريبي
الشامل يليه التوظيف المضمون ،حيث
سيركز على المهارات التقنية األساسية
والنسيجية وبالذات للنساء العمانيات
الملتحقات به وسيوفر مركز تدريب
جا
اس في بتي صحار للمنسوجات برنام ً
عالم ًيا في حد ذاته مبن ًيا على مستوى
واسع من الخبرة التشغيلية للشركة

في صناعة النسيج ،وسوف يتم عقد
شرا كة مع معاهد تدريبية محلية أخرى
لمساعدتها على بناء قوة عمل وطنية
قوية وتحقيق االستقرار آلالف العاملين
العمانيين و اسرهم ،وتعتبر شركة اس
في بتي صحار للمنسوجات شركة تابعة
لمجموعة اس في بتي – وهي واحدة من
أ كبر الشركات المصنعة للغزول القطنية
في الهند والرائدة عالميا ً في هذا القطاع.
إن مثل هذه المصانع اإلنتاجية تعد
ركيزة من ركائز القطاع الصناعي،
وذلك لتلبيتها الطلب المحلي،
وإسهامها في عمليات التصدير والتي
تعطي االقتصاد الوطني مزيدًا من
الدينامية والتطور والنمو ،وتفتح
فرص العمل في مجاالت متنوعة من
التخصصات.
العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8
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وزارة الصحة نظمت يوما مفتوحا بمناسبة
اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
تحت شعار «معا شركاء في التنمية» نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة األمراض غير المعدية
(قسم برامج ذوي اإلعاقة) بالمديرية العامة للرعاية الصحية األولية بالتعاون مع دائرة الخدمات
الداعمة (قسم التأهيل) بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية وعدد من الجمعيات األهلية
المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يوما مفتوحا بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي
يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ،وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي
آل سعيد وحضور عـدد من المسؤولين بوزارة الصحة وذلك بحديقة القرم الطبيعية.
وألقت الدكتورة شذى الرئيسية  -مديرة
دائرة األمراض غير المعدية بوزارة الصحة
 كلمة رحبت فيها براعي المناسبةوالمشاركين والحضور ،وأشادت بتفاعلهم
مع الحدث.
وأوضحت الدكتورة شذى الرئيسية بأن
الفعالية هدفت إلى جمع أ كبر عدد من
الجهات التي تعنى باألشخاص ذوي
االعاقة تحت مظلة واحدة ،وذلك إلبراز
جهودهم ومواهبهم وقدراتهم بشكل جيد
لمختلف أفراد المجتمع.
وأضافت مديرة دائرة األمراض غير المعدية
بوزارة الصحة أن عدد األشخاض ذوي
اإلعاقة في ازدياد مستمر عالميا ،وأن أحد
العوامل المسببة لذلك تعود للزيادة في
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عمر الفرد والزيادة في أمراض العصر الحالية
 أي األمراض غير المعدية  -مشيرة إلى أنالجميع معرض أن يصاب بعامل قد يعيق
أداءه وقدراته في العيش المستقل.
وأ كدت الرئيسية على أهمية مفهوم
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش
المستقل والمشاركة الكاملة في جميع
جوانب الحياة ،وتمنت أن تظل أبواب
التعاون مفتوحة بين الجميع لكي يستمر
العطاء إلشراك جميع الفئات في تنمية
الوطن.
من جانب آخر قالت سامية بنت فقير
الرئيسية  -رئيسة قسم خدمات التأهيل
الطبي بالمديرية العامة للرعاية الطبية
التخصصية إن إقامة اليوم المفتوح يعتبر

وسيلة للتواصل مع مختلف أفراد المجتمع
لرفع الوعي بمشاكل وتحديات األشخاص
ذوي اإلعاقة ،كما أنه يحقق فكرة دمجهم في
المجتمع ويعـزز ثقتهم بأنفسهم.
وأضافت أن التأهيل الطبي يعد أحد
التخصصات المساعدة في المجال الطبي
التي تعمل على تقديم عالج تأهيلي
تخصصي عالي المستوى ،وتشتمل
على العالج الطبيعي والعالج المهني
واألطراف الصناعية وتقويم العظام
وعالج النطق واللغة .ويهدف إلى الوقاية
والحد من أو تعويض فقدان الوظائف
الجسدية ،لتحسين الحالة الصحية بشكل
عام ،واالندماج في المجتمع بأسرع وقت
ممكن واالعتماد الكلي على النفس

واستخدام أساليب عالجية مختلفة من
قبل التخصصات التأهيلية .مشيرة إلى
أن أهمية التأهيل الطبي تأتي نظ ًرا لتزايد
حاالت العجز واإلعاقة الناتجة عن األمراض
والحوادث المهنية والمرورية ،فإنه بالمقابل
يتزايد الطلب واالهتمام بالتأهيل الطبي
وبرامجه التخصصية.
وأضافت رئيسة قسم خدمات التأهيل
الطبي أن ذوي اإلعاقة يمثلون شريحة
غير قليلة من أفراد المجتمع بالسلطنة،
فكان البد من االحتفاء بهم والعمل
على استعراض بعض من إنجازاتهم
المجيدة التي سجلوها بالفترة الماضية،
واإلشادة بعطائهم المثمر في المجتمع،
مشيرة إلى أن اإلعاقة هي ليست حالة
جسدية أو واقـعا اجتماعيا ً بل هي
طريقة تفكير.
اشتمل برنامج اليوم المفتوح على
عدة أنشطة متنوعة ،تمثلت في مسيرة
للمشي ،وعروض قدمها عدد من
األطفال ذوي اإلعاقة ،وعرض مرئي
للمصور أحمد العوفي ،ومعرض صحي
توعوي ضم أقسام إلبداعات األشخاص
ذوي اإلعاقة ،وركن الفحوصات الطبية –
إلى جانب تنفيذ مجموعة من األنشطة
الترفيهية والمسابقات الممتعة لألطفال.
وفي الختام قام صاحب السمو السيد
فيصل بن تركي آل سعيد  -راعي المناسبة
 بتكريم المشاركين والمساهمين في إقامةاليوم المفتوح.
جدير بالذكر بأن منظمة الصحة العالمية
أشارت في تقريرها العالمي حول اإلعاقة
عام  2011إلى أن هناك أ كثر من مليار
شخص من ذوي اإلعاقة حول العالم،
أي حوالي  %15من سكان العالم (وفقا ً
للتقديرات العالمية للسكان لعام(2010
وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة
لمنظمة الصحة العالمية والتي يرجع
تاريخها إلى السبعينيات حيث كانت
تشير حينها إلى حوالي  %10فقط ،ووفقا ً
للمسح الصحي العالمي فإن حوالي 785
مليون شخص أي  %15.6ممن تبلغ
أعمارهم 15عاما ً أو أ كثر يعيشون مع
شـكل من أشكال اإلعاقة.
كما أشار الكتاب اإلحصائي السنوي الصادر
عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
لعام  ،2017إلى أن عدد األشخاص ذوي
اإلعاقة المسجلين بنظام بطاقة شخص
معاق بلغ  34861لعام  ،2016وبنسبة %65
منهم من فئة الذكور.

الصحة تنظم المؤتمر الوطني الثاني
لخدمات نقل الدم بالسلطنة

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة
خدمات بنوك الدم مؤخرا على مدار
يومين المؤتمر الوطني الثاني لخدمات
نقل الدم ،بحضور الدكتور كاظم بن
جعفر اللواتيا مدير عام الرعاية الطبية
التخصصية ،وبمشاركة عدد من
المختصين والمهتمين بخدمات نقل
الدم والكادر الطبي والفني ببنوك الدم
من مختلف محافظات السلطنة ،وذلك
بالقاعة الرئيسية بالمستشفى السلطاني.
حاضر خالل المؤتمر  6محاضرين من
نحبة المختصين في مجال خدمات
نقل الدم من داخل وخارج السلطنة،
موضحين أحدث األساليب المتبعة
في العمل المخبري وتقديم آخر ما
توصل إليه العلم في مجالي علوم نقل
الدم ومشتقاته والفحوصات المخبرية
المتعلقة بجودة وسالمة العمل في بنوك
الدم.
هدف المؤتمر إلى توعية الكادر الطبي
والفني بأهمية اتباع قواعد الجودة
العالمية المتبعة في مختلف مختبرات
بنوك الدم على مستوى العالم.
تضمن برنامج المؤتمر كلمة ترحيبية
للدكتورة زينب بنت سالم آل فنه
العريمية مديرة دائرة خدمات بنوك الدم
تطرقت من خاللها إلى أهمية خدمات
نقل الدم بالسلطنة وإلى أهمية العمل
في مختبرات بنوك الدم والعاملين
فيها في عملية التطوير والكفاءة العالية

التي يمتلكها الكادر الفني وحثهم على
االستمرار في تطوير أدائهم من خالل
متابعة كل جديد في مجال خدمات نقل
الدم بشكل عام ومجال المختبرات
بشكل خاص.
كما تضمن البرنامج عددا من المحاضرات
العلمية على مدار يومين تمحورت حول
تطبيق أساسيات نظام الجودة في بنك
الدم والموارد المستخدمة في ذلك
وعملية نقل الدم المكثفة ونقل الدم
أثناء الحمل ،كذلك نقل الدم لحديثي
الوالدة والتعريف بالبرنامج الوطني
اإليراني للمتبرع واختبار جودة مكونات
الدم ،والخصائص غير المحددة لألجسام
المضادة ومعدل تكرارها وخصائصها
المختبرية والتحديات المتعلقة بتوفير
وحدات خاليا الدم الحمراء المتطابقة
لمرضى الثالسيميا وتحسين عملية
النقل والتعامل مع األخطاء.
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ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وجبات غذائية
دون مراعاة لالشتراطات الصحية بصحار

تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية
العامة لحماية المستهلك بصحار من
ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وتحضير
وجبات غذائية بأحد المحالت دون مراعاة
لالشتراطات الصحية وبدون الحصول على
الموافقات والتراخيص الخاصة بسالمة
المنتج من الجهات المختصة وذلك في إطار
الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية
المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها
وإداراتها في بسط الرقابة على األسواق
ومكافحة الممارسات الضارة بصحة
وسالمة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي
المديرية بالغا ً يفيد بوجود عمالة وافدة
تقوم بإعداد وتحضير الوجبات الغذائية
بأحد المحالت غير المرخصة من الجهات
المعنية ثم بيعها للمستهلكين ،وبنا ًء
على ذلك تم التح ّري والتأكد ومتابعة
الموقع ،وإعداد خطة للمداهمة وتكليف
مأموري الضبط بالتنفيذ ،حيث تم
ضبط المتهمين بحالة تلبس وذلك
أثناء قيامهم بطهي وتصنيع الوجبات
الغذائية في موقع ال تتوافر به اشتراطات
الصحة والسالمة وهو ما يعد مخالفا ً
لقانون حماية المستهلك ،وقد تم ضبط
( )243حبة من معجنات السمبوسة

و( )15جراما من الخلطة المعدة لصنع
السمبوسة وكمية من التوابل والبهارات،
باإلضافة إلى ضبط عدد من أدوات
ومعدات الطبخ ،كما تبين بأنهم يقومون
بتوزيعها وبيعها للمستهلكين وعدد من
المحالت التجارية بوالية صحار ،وبسؤال
المتهمين اعترفوا بما أسند إليهم من
مخالفات ،وأن صاحب العمل ال يمتلك
التراخيص الالزمة من الجهات المختصة
لممارسة النشاط موضوع المخالفة ،وبنا ًء
على ذلك تم اتخاذ اإلجراءات المعمول
بها في مثل هذه الحاالت وإحالة ملف
القضية للجهات القضائية المختصة.
وأوضح عبد الرحمن بن سالم القاسمي
بأن قانون حماية
مدير عام المديرية
ّ
المستهلك يلزم المؤسسات التي تقوم

بتحضير وتصنيع السلع والمنتجات
بأن تستخرج الموافقات والتراخيص
ّ
التي تضمن قيامها باتباع المواصفات
إن هذه
الخاصة بسالمة المنتج ،حيث ّ
التراخيص في حال وجودها تسهل على
مأموري الضبط مراقبة طرق وظروف
التصنيع لضمان سالمة المنتج وخلوه
من التأثيرات الجانبية.
ودعا القاسمي المؤسسات إلى االلتزام
بالنظم والقوانين ومراعاة اشتراطات
الصحة والسالمة عند قيامها بالتصنيع،
منوها ً بأن الهيئة تعمل جاهدة في
المتابعة وضبط المخالفين ،كما ناشد
المستهلكين بضرورة التعاون مع الهيئة
في اإلبالغ عن مثل هذه الممارسات بغية
الوصول إلى سوق آمن.

محاضرة توعوية لطلبة مدحاء حول االبتزاز اإللكتروني
نظمت دائرة التنمية االجتماعية بمحافظة مسندم محاضرة توعوية
حول خطر األجهزة اإللكترونية واالبتزاز اإللكتروني استهدفت طلبة
مدرسة النصر للتعليم األساسي بوالية مدحاء وذلك في إطار
البرامج التوعوية التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية في مجال
حماية الطفل وركزت المحاضرة التي قدمها ياسر بن علي بن
يوسف السعدي مندوب حماية الطفل بدائرة التنمية االجتماعية
بمحافظة مسندم على العديد من الجوانب المختلفة كالتعريف
بالخدمات التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية والتعريف
بمفهوم الطفل من الجانب القانوني وهو كل إنسان لم يكمل
الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميالدي وتعريف المشاركين
بضرورة التواصل مع خط حماية الطفل في حالة مواجهتهم أي
مشكلة وتعريفهم بلجنة حماية الطفل ودورها في المجتمع ومهام
مندوب حماية الطفل والدور الذي يشغله عند استالم أي بالغ
وجمع المعلومات والتحقيق والتحويل إلى الجهات المختصة.
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كما تضمنت المحاضرة تعريف الطلبة المشاركين باالبتزاز
اإللكتروني وطرقه ووسائله والمراحل التي يتم بها االبتزاز وطرح
أمثلة من الواقع حول الطرق المتبعة في عمليات االبتزاز.
وقال ياسر بن علي بن يوسف السعدي مندوب حماية الطفل
بدائرة التنمية االجتماعية بمحافظة مسندم :إن األجهزة اإللكترونية
في وقتنا الحاضر هي سالح ذو حدين وذلك حسب استخدام
الفرد لها ولكن االستغالل السيئ للبعض قد يؤدي إلى مشكالت
اجتماعية تضر باألسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص لذا
فإن وزارة التنمية االجتماعية تحاول جاهدة توعية المجتمع
بضرورة الحذر من الوسائل التي قد تؤدي إلى االبتزاز اإللكتروني
والتهديدات اإللكترونية وتطوير الجوانب الفنية للحماية منها
وإضفاء مزيد من الوعي بالمخاطر الناجمة عنها وقد تم إعداد هذا
البرنامج لوضع الوسائل والحلول ألي مشكلة قد تواجه الطالب
في المدرسة وخارجها.

اإلدارة العامة للمرور تشارك في ملتقى األمن
والسالمة المرورية بالخوض
بمشاركة أكثر من  300طالب وطالبة شاركت
اإلدارة العامة للمرور في ملتقى األمن والسالمة
المروية الذي نظمته مدرسة فاطمة بنت الوليد
بالخوض وتضمن إقامة معرض للسالمة
المرورية ،وإلقاء محاضرات توعوية إضافة
إلى المدرسة المرورية المتنقلة وهي عبارة

عن مدينة مرورية مصغرة تهدف إلى تعليم
األطفال الناشئة قواعد السالمة المرورية
مع وجود كافة العالمات المرورية الثابتة
والمتحركة ،واللوحات اإلرشادية والخطوط
األرضية التي توضح فيها أماكن عبور المشاة
والعالمات المرورية حيث قام األطفال بسياقة

السيارات الصغيرة في شارع المدرسة المرورية
المصغرة ،كما تم طباعة ملصقات وكراسات
للتلوين والتي تحتوي على عالمات مرورية
وتهدف هذه المشاركة إلى غرس وتنمية
مفاهيم الوعي المروري لدى األطفال الناشئة
من أجل خلق جيل واع بقواعد أنظمة المرور

بلديات البريمي تدشن حملة للتوعية بالئحة تنظيم اآلبار واألفالج

دشنت المديرية العامة للبلديات اإلقليمية
وموارد المياه بمحافظة البريمي فعاليات
حملة التوعية بالئحة تنظيم اآلبار واألفالج
التي تنفذها وزارة البلديات اإلقليمية وموارد
المياه على مستوى المحافظات خالل الفترة
من  1إلى  31ديسمبر الجاري تحت شعار
«نعمة بادة».
رعى التدشين الذي أقيم بشريعة فلج
الصعراني بوالية البريمي الشيخ عبدهللا
بن سالم بن غصن المعمري مدير دائرة
التنمية االجتماعية بمحافظة البريمي
بحضور أعضاء المجلس البلدي بمحافظة
البريمي والمهندس مروان بن عبدهللا
الفارسي مدير بلدية البريمي المكلف
بأعمال مدير عام بلديات المحافظة
الحكومية
المؤسسات
ومديري
والمشايخ واألعيان وطلبة المدارس.

بدأ الحفل بكلمة المديرية قدمها محمد
بن عبيد النعيمي مدير دائرة شؤون موارد
المياه بمديرية بلديات البريمي بدأها مرحبا
براعي الحفل والحضور ،ثم تحدث عن المياه
وأهميتها ومصادرها وفوائدها وأشار إلى
جهود السلطنة في مجال تنمية الثروة المائية
والحفاظ عليها موضحا ً بعض المشاريع
التي نفذتها الوزارة في هذا الجانب ،كما
تحدث النعيمي في كلمته عن حملة التوعية
بالئحة تنظيم اآلبار واألفالج التي تنفذها
الوزارة خالل ديسمبر الجاري وبين أهدافها
التي تتمثل في توعية أفراد المجتمع بالالئحة
وبنودها ورفع مستوى الوعي لديهم حول
الترشيد في استهالك المياه والحفاظ عليها.
وقدم طلبة مدرسة الشموع الخاصة فقرة
استعراضية عن الماء ،وقام راعي المناسبة
والحضور باالطالع على المعرض التوعوي

المصاحب الذي تضمن مطبوعات توعوية عن
المياه وعرضا لألجهزة المستخدمة في قطاع
موارد المياه.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة
للبلديات اإلقليمية وموارد المياه
لمحافظة البريمي والبلديات التابعة لها
أعدت برنامجا متكامال لتفعيل الحملة
يتضمن عددا من األنشطة والفعاليات
والزيارات
كالمحاضرات
التوعوية
الميدانية وتنظيم أيام عمل للفرق
التطوعية وطلبة المدارس لتنظيف
مواقع األفالج باإلضافة إلقامة فعاليات
توعوية ومسابقات لطلبة المدارس ،كما
قامت المديرية بتصميم وطباعة وتركيب
لوحات توعوية على الشوارع العامة
وتصميم وطباعة مطبوعات توعوية
أخرى.
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يناير  -منتخبنا الوطني ينتزع اللقب الثاني ويحرز كأس
خليجي  23بدولة الكويت

أحرز منتخبنا الوطني العماني لقب كأس الخليج في نسخته الـ 23بدولة الكويت
بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره اإلماراتي بركالت الترجيح ( ،)4-5بعد
انتهاء الوقت األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.
وكان نجم المباراة على استاد جابر الدولي في الكويت( ،جرناسنا) حارس منتخبنا
الوطني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بالده في (د )89.بتصديه لركلة جزاء
نفذها اإلماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) ،وقام باألمر نفسه في ركالت الترجيح
بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه ،قبل أن يسجل العب
منتخبنا الوطني العماني محسن جوهر الركلة األخيرة لمنتخب بالدنا.
وشكل منتخبنا الوطني العماني الشاب بمعظمه ،مفاجأة في هذه البطولة،
وأثبت أنه رقم صعب على منافسه المنتخب اإلماراتي .وتمكن مدربه الهولندي
بيم فيربيك الذي أ كمل مطلع السنة عامه األول مع منتخب السلطنة ،من
تكوين فريق متجانس يغلب عليه العنصر الشاب ويقوده المخضرم أحمد
مبارك «كانو» الذي يخوض البطولة للمرة الثامنة ،واختير أفضل العب في
المباراة مرتين في النسخة الحالية.

يناير  -نجاح الصين في استنساخ أول
قرد من فصيلة «المكاك» في العالم

أعلنت الصين عن نجاحها في استنساخ أول قرد من فصيلة «المكاك» في العالم ،وذلك
بواسطة خاليا جسدية وفقا للطريقة التي تم استنساخ النعجة دوللي بها .وهذا يجعل تطبيق
البحوث على القرود المتطابقة جينيا لالستفادة منها في بحوث األمراض البشرية أمرا ممكنا.

مارس  -اكتشاف آثار تعود لـ«العصر النيوليتي» القديم
قبل  8000عام شمال شرق الصين

عثر علماء آثار صينيون على أطالل قديمة تعود لثمانية آالف عام لفترة
العصر «النيوليتي» القديم ،وذلك في قرية بمدينة فوشين في مقاطعة
لياونينغ بشمال شرقي الصين .وتم العثور على أ كثر من  2500قطعة أثرية
قديمة بعد عمليات التنقيب التي غطت مساحة من األرض تقدر بألف
متر مربع.
كما ا كتشف العلماء أيضا  12منزال وخندقين ،حيث بنيت المنازل لتبدو
وكأنها تحت األرض تقريبا كما هو حال الكهوف ،وفي كل منها أدوات للطبخ
وقطع خزفية وحجرية.
وقال وانغ تشوانغ من كلية التاريخ بجامعة لياونينغ إن النشاطات البشرية
المبكرة لنفس الثقافة قد وجدت ألول مرة في شينغلونغوا بمنطقة منغوليا
الداخلية بشمالي الصين ،وقد أطلق عليها اسم ثقافة شينغلونغوا ،وتتميز
بخصائص المجتمع البدائي القائم على الصيد والزراعة.
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ابريل  -اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين
حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين ،ا كتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين ،باإلضافة إلى
ا كتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق .ويعتبر هذا االكتشاف خالل عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ،أول ا كتشاف
تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة خالل عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
منذ عام  1932عندما ّ
وقد باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية واألمن االقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات االستكشاف والتنقيب ،حيث
تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي.

أبريل – قمة تاريخية تجمع زعيمي الكوريتين للمرة
األولى منذ  10سنوات

عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحدود إلى كوريا الجنوبية للمرة
األولى ،حيث كان في استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن
واتجهت أنظار العالم إلى المنطقة الحدودية العازلة بين كوريا الشمالية
وكوريا الجنوبية ،حيث انتهت قمةٌ تاريخية جمعت زعيمي البلدين للمرة
األولى منذ أ كثر من عشر سنوات.
ّ
ً
يتضمن
اتسمت القمة برمزية كبيرة ،وقد وقع زعيما الكوريتين ،إعالنا
ّ
الموافقة على العمل من أجل «نزع السالح النووي بالكامل من شبه
الجزيرة الكورية» .الطرفان أ كدا ،في اإلعالن ،أنهما سيعمالن على التوصل
إلى اتفاق لتحقيق سالم دائم وراسخ في شبه الجزيرة .في سياق متصل،
اتفق الجانبان على إعادة التواصل بين األُسر التي ف ّرقتها الحرب ،وتأسيس
مكتب اتصال على حدود كوريا الشمالية.

مايو  -عواصف عاتية تودي بحياة نحو 150
شخصا في الهند.
ً

ضحايا العواصف العاتية في الهند أودت بحياة نحو 150
شخصا .وقضى في تلك العواصف الرملية  121شخصا
في واليات اوتار براديش وراجستان واوتاراخند والبنجاب،
فيما أدت صواعق ضربت حوالى  40ألف مرة إلى مصرع
 21شخصا في جنوب البالد.
ودمرت منازل آالف األشخاص في اوتار براديش
وراجستان في العاصفة التي بلغت سرعة رياحها 130
كلم في الساعة .وقتل ما مجموعه  76شخصا في اوتار
براديش الوالية األكثر ا كتظاظا ،بحسب ما أعلنته هيئة
إدارة الكوارث فيما كانت آغرا واحدة من المناطق التي
تعرضت ألسوأ األضرار وقتل فيها  43شخصا على األقل.
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مايو -ترامب يوقع على قرار انسحاب بالده من
االتفاق النووي مع إيران
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب انسحابه من االتفاق النووى مع إيران ورحبت
إسرائيل بالقرار ووصفته بالشجاع بينما أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن أسفهم أما
االتحاد األوروبى فقد أ كد تمسكه بالحفاظ على االتفاق.

مايو الصين
تطلق قمرا
اصطناعيا
الستكشاف
الجانب
المظلم
للقمر.
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الصين أطلقت قمرا ً
اصطناعيا ً بهدف إقامة حلقة وصل بين األرض ومسبار
قمري مرتقب سيستكشف الجانب المظلم من القمر.
ونسبت الوكالة إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية القول
إن القمر الصناعي أطلق الساعة  5:28صباحا بالتوقيت
المحلي ( 21:28بتوقيت غرينتش) على متن صاروخ لونغ
مارش 4-سي من مركز إطالق شيتشانغ في جنوب غرب
البالد.

ونسبت الوكالة إلى تشانغ لي هوا مدير المشروع قوله إن
القمر الصناعي المعروف باسم تشيتشياو سيستقر في
مدار على بعد نحو  455ألف كيلومتر من األرض وسيكون
أول قمر اتصاالت في العالم يعمل من هناك.
وتهدف الصين إلى اللحاق بركب روسيا والواليات المتحدة
وتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام  .2030وتخطط
لتدشين أعمال البناء في محطتها الفضائية المأهولة العام
المقبل.

ارتفع عدد المفقودين جراء إعصار «مكونو» المدارى فى أرخبيل سقطرى اليمني إلى  19شخصا ،فى وقت تعاني
الجزيرة اليمنية من شلل فى مناحى الحياة.
وقالت مصادر يمنية ،إن عدد السفن الغارقة والجانحة فى األرخبيل بلغ  7سفن ،من بينها أربعة مخصصة للصيد.
وأضافت المصادر أن  70فى المئة من األرخبيل بات خارج نطاق االتصاالت بسبب انقطاع الشبكات ،هذا وأجلت
طواقم الدفاع المدنى فى جزيرة سقطرى عشرات العائالت فى مدينة حديبو إلى مرا كز إيواء حكومية .وتسبب إعصار
مكونو على جزيرة سقطرى اليمنية بفيضانات غمرت قرى وأحياء فى الجزيرة الواقعة فى بحر العرب.
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فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان ،األوساط الكروية،
باستقالته من تدريب ريال مدريد اإلسباني ،بعد
أيام قليلة من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال
أوروبا على التوالي.
وسبب الخبر صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم،
الذين استغربوا رحيل المدرب الفرنسي ،خاصة
بعد تحقيقه اإلنجاز األوروبي التاريخي.
أسباب زيدان لم تكن واضحة جدا ،وسببت
صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي،
وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز ،الذي قال
«أنا مصدوم .ال يمكن ألحد أن يكون جاهزا لخبر
مثل هذا»

يونيو  -الملك عبد اهلل الثاني يوقف قرار رفع أسعار
المحروقات والكهرباء عقب موجة احتجاجات باألردن

مايو –  19مفقودا وغرق سفينتي صيد جراء
إعصار «مكونو «بجزيرة سقطرى اليمنية
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مايو  -زيدان ُيعلن استقالته
بشكل
من تدريب ريــال مدريد
ٍ
ُمفاجئ

أمر العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني الحكومة بتجميد تنفيذ
قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار غضب الشارع.
وأثار قرار الحكومة األردنية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء
غضب األردنيين ،الذين خرج المئات منهم للشوارع ،مطالبين
بإسقاط الحكومة التي رفعت أسعار المحروقات األساسية
(البنزين والسوالر) بنسب تراوحت بين  4.7بالمئة و 5.5بالمئة.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثالث الماضية استجابة
لتوجيهات صندوق النقد الدولي ،الذي طالب المملكة بإصالحات

اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة
اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام  35مليار دوالر.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت
ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض
الدين العام .وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في
األردن لضريبة مبيعات قيمتها  16بالمئة إضافة إلى رسوم
جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا  3أضعاف قيمة األسعار
األصلية للسلع.

يوليو تايالند :العثور على فريق كرة قدم مكون من 12
طفال ومدربهم حوصروا داخل كهف شمال البالد
اُحتجزت مجموعة من اثني عشر العبا تتبع فريق كرة
قدم محلي أعمارهم ما بين  11و 16سنة جنبا إلى جنب
مع مدربهم في كهف ثام لوانغ نانغ نن الواقع في محافظة
تشيانغ ري التايلندية وذلك عقِب هطول أمطار غزيرة
غمرت الكهف جزئيا أثناء وجودهم .الفتية ومدربهم أُبلغ
عنهم كمفقودين بعد اختفائهم بساعات قليلة وجرت
عمليات البحث على الفور.
زار رئيس الوزراء التايالندي برايوت تشان أوتشا موقع البحث

َّ
الص ْب َية المفقودين على عدم فقدان
ِ
وحث عائالت
واإلنقاذ
األمل في إنقاذ أبنائهم .لقي عامل إنقاذ تايلندي حتفه في
محاولة لوضع أسطوانات أ كسجين في طريق خروج محتمل،
وشارك في العملية متطوعون وفرق إنقاذ ومساعدة تقنية من
عدة بلدان ومنها المملكة المتحدة والصين وميانمار والوس
وأستراليا ،وأُنقذ كافة الفتية األثنى عشر ومدربهم في العاشر
من يوليو ،حيث تم إنقاذ األكثر عافية أوال ً لكونهم األكثر حظا ً في
نجاة مسار الخروج بنظر المسؤولين.
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أكتوبر:اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

2018
قدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة
حول مكان خاشقجي ،ولم تتم رؤيته ألكثر من  48ساعة
بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول إلجراء
معامالت عائلية.
وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة «الوطن»
السعودية ،كما تولى منصب مستشار لألمير تركي
الفيصل ،السفير السعودي السابق في واشنطن ،لكنه

غادر البالد بعد تعيين األمير محمد بن سلمان وليا لعهد
السعودية.
ويقيم الصحفي السعودي في الواليات المتحدة منذ
أ كثر من عام ،ومنذ ذلك الحين كتب مقاالت في صحيفة
«واشنطن بوست» تنتقد السياسات السعودية تجاه
قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطات السعودية
مع اإلعالم والنشطاء.

أكتوبر :هبوط اضطراري للمركبة «سويوز إم إس»10-
بسبب خلل في الصاروخ الحامل بعد دقائق من اإلطالق

نفذ طاقم محطة الفضاء الدولية هبوطا اضطراريا في
كازاخستان ،وذلك عقب خلل أثناء إطالق صاروخ مركبة
الفضاء «سويوز ام اس .»10-
وبعد إطالق الصاروخ ،انقطع البث منه بعد دقائق ليعود
المذيع المتابع لسير الرحلة ويعلن خالل البث على موقع
«روس كوسموس» عن تسجيل عطل في سير الرحلة.
وهبطت المركبة الفضائية إثر تعطل الصاروخ الحامل لها بعد
إطالقه .وبحسب رويترز ،فإن رائدا الفضاء الروسي واألميركي
على قيد الحياة وتم االتصال بهما في كازاخستان.
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وأعلن المسؤولون عن قاعدة «بايكونور» الفضائية ،عن
تثبيت الصاروخ الذي حمل مركبة «سويوز إم إس »10-إلى
الفضاء على منصة اإلطالق .وكان من المقرر أن ترسو المركبة
في مدارها بعد ست ساعات ،لكن الصاروخ عانى من الفشل
بعد دقائق من انطالقه.
وأفادت وكالة «ناسا» األميركية ،أن رائدي الرحلة األميركي
والروسي بحالة صحية جيدة ،وأن الكبسولة التي كانت
تحملهما هبطت بهما بسالم في محيط مدينة جيزكازغان
شرقي كازاخستان.
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تدريب ووقاية

نوبات الصرع
هي حالة تنجم عن تعطيل قصير األمد للنشاط الطبيعي لكهرباء
الدماغ ،وقد تختلف نوبات الصرع من ش��رود خاطف للفكر بدون
فقدان الوعي (صرع صغير) إلى عضلي واختالجات (صرع كبير) أو عام
األسباب
مرض الصرع
إصابات الرأس
إلتهاب السحايا والدماغ
نقص في نسبة األوكسجين أو
السكر في الدماغ
تشنجات األطفال الناتجة عن
ارتفاع درجة الحرارة
استخدام مواد سامة
اإلدمان
تسلسل األعراض:
شعور المريض بعالمات تحذيرية
كإحساس غريب (النسمة) مثل
رائحة أو طعم معين.
التحديق والتركيز في النظر
فقدان المريض للذا كرة مؤقتا
فقدان المريض لوعيه
تصلب المريض وتقوس ظهره
توقف التنفس ،وإزرقاق الشفتين
واحتقان الوجه والعنق
بدء تشنجات الجسم
إطباق الفك بشدة
ظهور إفرازات لعابية رغوية حول
الفم وقد يحتوي على دم
فقدان السيطرة على المثانة أو
األمعاء
يلي ذلك استرخاء العضالت مع
رجوع التنفس لحالته الطبيعية
استرجاع الوعي خالل دقائق
معدودة
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بالدوار

قد يشعر المصاب
ويتصرف بشكل غريب
اإلحساس بالتعب والوهن والخلود
للنوم
إجراءات اإلسعاف:
افحص درجة وعي المريض
ومسلك الهواء
تأكد من وجود أعراض الصرع
اآلنف ذكرها
االتصال لطلب خدمة اإلسعاف على
الرقم ( )9999أو ()24343666
أمن مسلك الهواء
احم المريض من أي أذى أثناء
النوبة وتقديم العناية الالزمة له
بعد عودة الوعي إليه
إذا كان المريض على وشك
السقوط ،حاول إسناده أو خفف
من شدة سقوطه ،وضعه مستلقيا
على الجنب وأرخ مالبسه
عند انتهاء النوبة ضع المريض
في وضع اإلفاقة لمساعدته على
التنفس
انقل المريض ألقرب مؤسسة
صحية في حالة عدم توافر خدمة
اإلسعاف

العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8

33

Health & Safety

بقلم :سل ّيم الدرعي
Sulaiyam.Al.durai@ahpsoman.com

إن ال��س��ائ��ح ه���و ض��ي��ف ال��ب��ل��د وض��ي��ف
ح��ك��وم��ة ال��ب��ل��د وب��ال��ت��ال��ي ف��ه��و ضيف
مواطني البلد ،وم��ن ال��ع��ادات والشيم
األصيلة في البالد العربية بشكل عام
وف��ي السلطنة بشكل خ��اص وتميز
هي إك��رام الضيف وحمايته ألنه غريب
عن األرض وال يعلم عنها الكثير ،وهنا
نتحدث ع��ن سالمة السائح بالدرجة
األولى ،وهي الحفاظ على أمنه وسالمته
وس�لام��ة أس��رت��ه وممتلكاته بنفس
مستوى الحفاظ على المواطن ،وتحرص
حكومة السلطنة على س�لام��ة زوار
المواقع السياحية واألث��ري��ة واألودي���ة
والمناطق الجبلية من الضيوف الس ّياح
خاصة خالل الظروف الجوية االستثنائية
التي تحدث بين فترة وأخرى من أمطار
أو منخفضات جوية أو أعاصير ،لذا فإن
من واجب الجميع التعاون في هذا األمر
وخاصة المكاتب والشركات السياحية
وكذلك المواطنين ،وذلك ألن السائح ال
يعلم الكثير عن خطورة األودية وكمية
ال��م��ي��اه ال��ت��ي ق��د تمألها ف��ج��أة وش��دة
الجريان ال��ذي قد يجرف المركبة بمن
فيها في ثوان معدودة.
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درهم وقاية

سالمة
السياح

والشك في الجهود المضنية واألعمال الجبارة التي
تبذلها األجهزة المختصة من أجل سالمة الجميع خاصة
شرطة عمان السلطانية والدفاع المدني والهيئة العامة
للطيران المدني والمديرية العامة لألحوال الجوية وكافة
الجهات الحكومية والخاصة أثناء التعامل مع الظروف
الجوية ،كما أن المواطن له دور اليقل شأنا في هذا األمر،
وخاصة أن بعض السياح ال يأتون إلى البلد عبر مكاتب
سياحية بل بطريقة شخصية ويتجولون في المناطق
الجبلية واألودية وهنا البد من توجيههم واالهتمام بهم
من األهالي وتحذيرهم من أية مخاطر جوية أو مياه را كدة
أو طرق وعرة أو أفاعي سامة قد ال يعلمون عنها شيئا.
وعلى المكاتب والشركات السياحية أيضا متابعة كل
هذه األحوال وتوفير الحماية للسياح من خالل توجيههم
وتنويرهم ،ومتابعة النشرات والتعاميم الصادرة عن
الجهات المختصة بخصوص األحوال الجوية المتوقعة
لضمان سالمة الزوار والسياح سواء في التنقل من وإلى
المواقع السياحية واألثرية ومرا كز الزوار أو داخل هذه
المواقع.
ل
وقد تضطر الجهات المختصة وبشكل مؤقت إ ى اتخاذ
بعض اإلجراءات االحترازية مثل وقف الرحالت السياحية
أو إغالق جزئي لبعض المواقع والمناطق السياحية
واألثرية أمام حركة الزوار والسياح ،إذا رأت أن الزيارة
تشكل خطرا على زوار ومرتادي هذه المواقع.
ومن الجميل أن نتذكر دائما أن السياح هم ضيوف البلد
وضيوفنا لذا فإننا لسنا بحاجة إلى التذكير بأن حماية
الضيف وإ كرامه هو واجب وطني وشخصي علينا
جميعا ،وبمجرد أن نصبح سياحا في بالد هؤالء سنشعر
بأننا في حاجة لالحترام والحماية والتوجيه السليم من
قبل أصحاب ذلك البلد ،لذا فإننا نعامل الناس كما نحب
أن يعاملونا ،وكما قيل (كما تدين تدان).
إن من األموراألخرى كذلك التي أود إلحاقها بسالمة
السياح هي سالمتهم من االستغالل وخاصة المالي،
فاليجوز رفع األجور عليهم بدون مراقبة سقف محدد
وال رفع سعر السلع بطريقة تنافي أخالق المسلم
العربي ،ألن هذا المردود المالي الذي ليس من حقك
يعامل شرعا معاملة المال الحرام ،فال يمكن ألصحاب
المحالت التجارية اتباع أية طريقة من طرق االستغالل
في هذا الشأن ومن الجدوى أن تشدد الجهات المختصة
على هذا الجانب كذلك خاصة في محالت بيع الفضيات
والمشغوالت اليدوية ،وال نعني عدم االستفادة من سعر
خاص للسياح ولكن بقدر معقول ومقبول ومنطقي،
وفق هللا الجميع.
ودمتم في سالم..
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التواصل االجتماعي
إن وسائل التواصل االجتماعي سالح
لغزو الفكر ،ويتم من خاللها استهداف فئة
االطفال وذلك لعدم وعيهم ومعرفتهم
بخطورة هذا األمر .لذلك وجب على األسرة
والمجتمع عامة توعية الطفل قبل ان يتم
تسليمه هذا السالح بخطورته قبل فوائده.
أما الحد اآلخرلوسائل التواصل االجتماعي
فيتسم بااليجابية ،فهو ينمي العديد من
األخالق الحميدة والخصال الج ّيدة في
نفسية الفرد ،وايضا من خالل انفتاحه
على اآلخرين سيستفيد من تجاربهم،
ويَتعلّم من أخطائهم ،كما ينمي في الفر ِد
احترام اآلخرين وتَق ُّبل آرائهم وانتقادهم
تضم
عبر االنخراط في النقاشات التي
ّ
أشخاصا ً من ثَ
قافات ُمختلفة.
ٍ
فوائد مواقع التواصل االجتماعي

وسائل التواصل
االجتماعي

سالح ذو حدين..
كيف لها أن تؤثر على األطفال والمراهقين؟
م��ع ظهور ث��ورة التكنولوجيا والتطور الس��ريع ف��ي اإلعالم والفضائي��ات أصبح العالم
قرية صغيرة يتابع سكانه الحدث لحظة وقوعه ،مما ساهم في ظهور شخصيات من
مختلف أنحاء العالم لها تأثير واضح على أفراد المجتمع ،خاصة األطفال والمراهقين.
ً
ً
س��تقطب
بارزة في وقتنا الحالي؛ إذ َت
ظاه��رة إعالمية
التواصل االجتماعي
ُتع��د مواق��ع
ُ
ِ
المجتمع خاصة فئة الش��باب باعتبارهم الفئة األكثر تأثيراً على
ع��دداً كبيراً من فئات
ِ
طاقة وقابل ّي��ة للتغيير ،فما هي هذه ّ
الش��بكات؟ وما
المجتمع��ات بما َيملكون��ه من
ٍ
ُ
تأثيرها؟ وما أهميتها في واقعنا؟

تع ّد مواقع التواصل االجتماعي
من أسرع الوسائل للحصول على
المعلومات ،واألخبار ،كما أنّها تساعد
الصحفيين في الحصول على األخبار،
وتسويق منتجاتهم.
تساعد طالب العلم ،والباحثين عن
فرص العمل.
ساعدت في ظهور صحافة المواطن ،فصار
الشخص الذي يعيش األحداث يمكن أن
يص ّورها ،أو يكتب عنها ،ويرسل ما يصور،
أو يكتب إلى وسائل اإلعالم ،في المناطق
التي لم يستطع المراسلون دخولها.
ساهمت وسائل التواصل االجتماعي
في الثورات ،حيث يستخدمها الناس
لعقد االجتماعات ،وتنظيم المظاهرات،
وأعمال االحتجاج.
تع ّد مواقع التواصل االجتماعي وسيلة
للدعوة إلى هللا ،وكذلك المساعدة في
األعمال التطوع ّية والخيريّة.
تستخدم وسائل التواصل االجتماعي
لتشكيل الصداقات ،وتوثيق الذكريات.

خليفة المعمري

هالل المنذري

أضرار مواقع التواصل االجتماعي
نشر الشائعات ،واألكاذيب ،واألفكار
الهدّامة ،والتزوير وانتحال الشخصيات.
غياب المصادرالموثوقة ،وانتهاك
وبخاصة
الخاصة ،والعامة،
الحقوق
ّ
ّ
الحقوق الفكرية.
ضعف العالقات اإلنسانية وقلة التفاعل
مما يؤدي إلى االنعزال عن
وجها ً لوجه ّ
أن مواقع التواصل ساعدت في
الواقع ،كما ّ
التفكك األسري وإثارة المشاكل الزوجية.
االستخدام السيء لمواقع التواصل
االجتماعي يؤدّي إلى هدر الوقت ،كما
أن االستخدام الزائد لها يؤدّي إلى إدمان
ّ
فن المحاثة.
اإلنترنت ،وتقليل مهارات ّ
ً
أصبحت هذه الشبكات بابا إلشباع
الهوى ،والتشهير باآلخرين ،وخلق
صراعات فكريّة وجعلت مجاال ً مفتوحا ً
كل ما يخطر ببال الشخص
للنقاش في ّ
ف
لعبت التكنولوجيا دورا هاما ي
مختلف وسائل االعالم واالتصال
وشهدت شبكات التواصل االجتماعي
تطورا سريعا على مستوى خدماتها
واصبحت من متطلبات العصر كونها
تلبي احتياجات كثيرة للفئات العمرية
المختلفة .ان هذه التحوالت التكنلوجية
كان لها االثر البالغ في تكوين فجوة بين
جيلي اآلباء واألبناء وبالتالي خلق جو من
العزلة والتنافر األسري.

فيصل الراشدي

ولرصد هذه التفاعالت بين التكنولوجيا
الجديدة واإلنسان ومتابعة أثرها ،مجلة
الصحة والسالمة قد احتوت آراء مختلفة
حول هذا الموضوع الذي بات يؤرق
مجتمعاتنا العربية في اآلونة األخيرة.
خليفة المعمري ،موظف :تأثر حياة األبناء
بشخصيات وسائل التواصل االجتماعي
يقع على عاتق األب واألم في متابعتهم
والحرص على معرفة ما يشاهدون عبر
تلك األجهزة ،مع مراعاة حقوقهم وعدم
إشعارهم بالمراقبة أو التعدي على
خصوصيتهم من خالل زرع الثقة المتبادلة
بين الوالدين وأبنائهم ،وجعل مساحة من
الحرية وتبادل الرأي بينهم ،مما يساهم
في تقبل كل طرف لطرح اآلخر ووجهة
نظره ،،فهناك كثير من الفوائد اإليجابية
والتعليمية واالجتماعية لألطفال ،إال أنه
مع األسف هناك مخاطر كثيرة تترتب
عليها أيضا ً في حال االستخدام الخاطئ لها
من قبل الطفل والشاب.
هالل المنذري ،موظف :أصبح استخدام
وسائل التواصل االجتماعي غير مقتصر
على فئة عمرية بعينها ،بل يستخدمها
الصغير والكبير على حد سواء .وتأتي
االستفادة من خالل االستخدام األمثل في
المجال التعليمي ،كالقدرة على البحث
عن المعلومات ،التي تساعد الطفل
على إتمام الواجبات المدرسية ،التعرف
على الثقافات األخرى ،إشباع هواياتهم

تقرير :جهينة الحارثية
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الخاصة ،التواصل مع األصدقاء .باإلضافة
إلى التطلع على وسائل الترفيه المختلفة.
ويمتلك جيل اليوم من األطفال مهارات
متقدمة في استخدام اإلنترنت ويشغل
استخدامهم لألجهزة المزودة بالشبكة
جزءا ً كبيرا ً من حياتهم وأنشطتهم
المعتادة ،ما قد يثير المخاوف حول
استخدام هذه التقنية من قبل األطفال.
فقد يؤدي القضاء لساعات على الشبكة
بالتأثير على عالقة الطفل األسرية ،بعدم
مشاركة األسرة في الحوار ،وهناك دور
في التأثير أيضا من ناحية األخالقيات
وسلوك الشباب وذلك بسبب ما يقوم
بمشاهدته.
فاطمة الهنائية ،موظفة :تسعى األسرة
بقدر اإلمكان بإيجاد الفائدة من التقنيات
الحديثة بما يتناسب مع أبنائهم
واستغاللها بصورة صحيحة ،فاألطفال
يقومون باستغالل هذه الوسائل من
خالل متابعة الحسابات التي تطرح
ما يتعلق بالتحفيز واالبتكار وتنمية
المهارات ،كما أنها وسيلة لهم لعرض
ابتكاراتهم ومواهبهم .وفي الجانب
السلبي قلة االرشاد لالستخدام مما
يجعل الطفل يسلك ويتبع أشخاص
مؤثرين بسلوكياتهم ،ومن الممكن
أن تكون سببا بتشغيل وقت فراغهم
وتلهيهم عن دراستهم واولولياتهم
األساسية ،باالضافة إلى ذلك بعض
الناس يشاركون الصور التي تحتوي
على العنف أو على مشاهد غير مناسبة،
مما يلحق الضرر بسلوك األطفال
والمراهقين ويزرع الخوف في نفوسهم،
فهي تجرهم إلى المشاكل السلوكية
كالعدوانية ،ويحدث معهم اضطرابات
اثناء النوم.
شريفة المياحية ،موظفة ،تقول :إن
التغير السريع في نمط الحياة جعل
الطفل يستبدل لعبته بالهاتف النقال أو
اآليباد ،ويتخلى عن لعب الكرة في وسط
الحارة بلعبها وهو جالس في غرفته أمام
أجهزة الباليستيشن ،وأصبح من السهل
عليه التواصل مع شخصيات عديدة
ومخاطبتها بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ،مما غير كثيرا في سلوك أبنائنا
وتصرفاتهم وحتى عباراتهم وألفاظهم،
فظهرت مصطلحات جديدة تتوا كب
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التواصل االجتماعي
مع ثورة التكنولوجيا .كما أنه بإمكانهم
متابعة مقاطع لبعض األشخاص،
يتضمن بعضها تحريضا على العنف،
وأصبح الطفل والمراهق ينام ويستيقظ
على كم هائل من المشاهدات فيها
الصالح والطالح ،وهذا بذاته عبء ثقيل
على األسرة من حيث الرقابة على األجهزة
وما يشاهده أبناؤها.
ريم الكلبانية ،موظفة :من البديهي
أن ترشيد استخدام مواقع التواصل
االجتماعية سيكون في طليعة اإلرشادات
التي من شأنها أن تخفف اآلثار السلبية
لوسائل التواصل االجتماعي ،وهناك
عددًا من الخطوات التي يمكن أن تسهم
في حماية األطفال من أخطار مواقع
التواصل االجتماعي كالحديث معهم
ألجل بناء جسور الثقة ،ومتابعتهم
المستمرة أثناء استخدامهم اإلنترنت،
وإعطائهم النصائح المستمرة حول
كيفية استخدام هذه الوسائل بشكل
صحيح ،وتبصيرهم بمخاطر هذه المواقع
وتداعياتها على األسرة ،كما تظهر أهمية
منح أوقات معينة وبساعات محددة
الستخدام هذه الشبكة ومواقع التواصل،
إلى جانب أهمية عدم اإلغفال عن تقديم
بعض اإلرشادات حول فوائد هذه
التكنولوجيا ودورها في تطوير مهارات
الطفل التي تساعد في تنمية مواهبه أو
دعمه بالمعلومات الالزمة.
صفاء الحارثية ،طالبة :ان وسائل التواصل
االجتماعي لها تأثير مباشر على تقدم
اوتأخر سلوك الطفل ،فمتى استخدمت
هذه التقانة الدقيقة بدقة ورقابة من ولي
األمر فتحت آفاق جديدة لطفل جديد
يتعلم من خاللها مهارة التواصل مع
اآلخرين ورقي االسلوب والقراءة وكذلك
التعبير عن ما يدور في كنهه كما أنها
تساعده على اقتناص األفكار الجديدة
ويتعرف على أشخاص يغذون عقله بما
يتوافق مع فكره وتوجهاته وقد يرتقي بها
إلى ما هو أ كثر من ذلك وهو الرقي العقلي
المنتظم الذي ينظم السلوك ويرتب
االفكار ويعزز الشخصية ويوجه الميول
ولكن اذا لم يكن هناك من يرشد الطفل
ويوجهه التوجيه التقني المناسب لعمره
سيكون ارضا مناسبه لالبتزاز ومرتعا
جيدا الكتساب أصدقاء السوء.

فيصل الراشدي ،طالب :بالشك ان مضار
االنترنت كثيرة ،إال أننا نسعى بقدر اإلمكان
االستفاده من هذه التقنية واستغاللها
بصورة جيدة .فإذا تحدثنا عن االطفال
ال يمكن واقعيا ً منعهم عن استخدام
اإلنترنت بأي حال من األحوال ،وإنما
يحتاج األمر إلى تكاتف الجهود واتخاذ
بعض اإلجراءات لحماية األطفال من
أخطاره ،كوضع جهاز الكمبيوتر في مكان
مكشوف بالبيت مع ضرورة وجود أحد
األبوين أثناء استخدام الطفل لإلنترنت،
الحرص على توفير الوعي الديني والتربية
السليمة للطفل ،متابعة ما يصل للطفل
من رسائل على البريد اإللكتروني ،توعية
األطفال بضرورة عدم الكشف عن
المعلومات الشخصية ألي شخص على
وسائل التواصل االجتماعي.
وفاء الحارثية ،ربة منزل :بعد انتشار
وسائل التواصل االجتماعي وتحولها لجزء

أساسي من حياة الجميع ،يمكن أن يتأثر
األطفال بشكل كبير في مواقع التواصل
االجتماعي ،وفي حالة تركنا الطفل يستخدم
األجهزه دون رقابه سيشكل ذلك خطرا ً
على الطفل من ناحية البرامج السيئه
اللي تبث بعض الصور المخله باألخالق.
وأحيانا البرامج الكرتونيه التي يشمل
محتواها بعض السلوكيات والعادات غير
المقبوله في مجتمعنا وتترسخ الصوره في
عقل الطفل ليحاول بعد ذلك التقليد،
ناهيك عن النتائج السلبيه اللي تحدث له
مثل التوحد والعصبية.
وداد البلوشية ،طالبة :تلعب شبكات
التواصل االجتماعي دورا ً مهما في الكثير
من األمور ،وأي جهاز له الجوانب السلبية
والجوانب اإليجابية ،حيث ال نستطيع
إلغاء اإلنترنت من حياتنا ،ألنه يحتوي على
عالم به كل األشياء المفيدة ،ولكن يجب
تقنينها ،وتعليم األوالد كيفية استخدامها

وتحديد وقت معين الستخدامه بساعات
معينة للجلوس عليه ،بحيث ال يصبح الولد
منفردا ً طول الوقت مع جهاز الكمبيوتر
فيقع فريسة للمواقع الضارة .فاألباء
يعيشون عصر أبنائهم بكل معطياته
وميزاته ،والبد أن يروا زوايا الحياة بمنظار
مشترك ،ويناقشوا األمور بفكر يساير
معطيات العصر ويتفاعلوا معها بعقل
بخيوط
ِ
منفتح وسعي حثيث لإلمساك
التفاهم المشترك.
يسرى الهدابية ،طالبة :تساهم وسائل
التواصل في توسيع دائرة العالقات
فرصا لتبادل الخبرات
االجتماعية وتتيح ً
ومشاركة األفكار واآلراء واالطالع على
مجريات األحداث حولهم ،والحصول على
كم كبير من المعلومات .ولكن الطفل أو
المراهق الذي بطبعه يفضل العزلة هو
أ كثر المراهقين ميال ً لاللتصاق بالشاشة
اإللكترونية ،يمضي وقته في التحادث عبر

مواقع التواصل االجتماعي االفتراضي،
ويفضل عدم مغادرة البيت ولقاء األقران،
مما قد يؤثر سلبا على صحته ،ومن المهم
معرفة اآلثار المحتملة من مواقع التواصل
االجتماعي على الشباب ،والبقاء متيقظين
للسلوكيات الناتجة من الجلوس الطويل
إليها ،للحد من خطر المشاكل الناجمة عن
االستعمال غير السليم لها
محمد الهنائي ،موظف :كثير من األطفال
يستخدمون شبكات التواصل في أعمار
مبكرة ،وكما نلحظ أعداد الذين لديهم
حسابات على وسائل التواصل االجتماعي
يتزايد باضطراد ،متجاهلين ما تتركه
البرامج المستخدمة من آثار سلبية على
صحتهم وتفاعلهم االجتماعي ،فضال ً عن
تعرضهم لضغوط نفسية واجتماعية
واحتماالت وقوعهم ضحايا لعصابات
إجرامية من خالل تصفحهم مواقع مضرة
أو تواصلهم مع الغرباء.
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العالم من حولنا

إرسال الروائح عبر الهاتف «تجربة تبشر بتحقيق الحلم

واصل العلم مفاجأتنا بجعل ما كنا
نعتقد قبل أعوام ،أنه مستحيل ممكنا،
ذلك ما أثبته فريق خبراء ماليزيين،
بعدما قالوا إن إرسال الروائح عبر
الهواتف الذكية ،قد يتحول إلى حقيقة
يوما ما!.
ويزعم باحثون من ماليزيا أن مستخدمي
الهواتف الذكية سيكون بمقدورهم
مستقبال إرسال جميع أنواع الروائح عن
طريق تطبيقات التواصل ،باستخدام
تقنية تسمى «الرائحة الرقمية».
قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
إن الباحثين صنعوا «رائحة كهربائية»
من خالل وضع أقطاب كهربائية داخل
أنوف المشاركين في البحث .ووفق
الصحيفة فقد نجحت التجربة بعدما
حفزت التيارات الكهربائية فتحتي األنف،
وهو ما حفز بدوره الخاليا العصبية التي
تغذي الدماغ بمختلف الروائح.

أثار ذعر المسافرين ..فقام طاقم
الطائرة بتأديبه

وأشار الباحث الرئيسي ،أدريان شيك
إلى «أن العملية جزء من الواقع
االفتراضي المتكامل أو الواقع المعزز»،
مضيفا «على سبيل المثال ،يمكنك
الحصول على عشاء افتراضي مع
صديقك عبر اإلنترنت .يمكنك رؤيته
بتقنية ثالثية األبعاد ومشاركة الوجبة
معه».

وتابع« :نعتقد أن الناس سيصبحون
يوما ما قادرين على إرسال الروائح عبر
اإلنترنت .بالرغم من أن األمر ال يزال
بعيدا» ،مشيرا إلى أن كل العملية تعتمد
على «التحفيز الكهربائي».
وأضاف« :نرجح أيضا أن هذه العملية
قد تساعد األشخاص المرضى على
استعادة حاسة الشم في حال فقدوها».

دراسة :األرض تواجه «كارثة كبرى

قال علماء في ورقة بحثية إن الغطاء
الجليدي في غرينالند ،وهي أ كبر بؤرة
جليدية في العالم ،يذوب بوتيرة أسرع مما
كان يعتقد من قبل وإن االحتباس الحراري
سيسرع بذوبان الجليد ويسهم في زيادة
مناسيب البحار.
ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار المدن
المنخفضة والجزر والصناعات في أنحاء
العالم.
وتنظر الجزر المدارية المنخفضة ،من
المالديف إلى توفالو ،للغطاء الجليدي
الذي يبلغ سمكه ثالثة آالف متر في
غرينالند ،بعين الحذر ،إذ يحوي من الجليد
ما يكفي لزيادة مناسيب البحار في العالم
بنحو سبعة أمتار إذا ذاب كله على مدار
قرون عدة.
وتتفاوت بصورة كبيرة التوقعات بمدى
ارتفاع الزيادة وقرب حدوثها ألسباب من
بينها أن العلماء لم يحددوا بعد إلى أي
مدى يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات
إلى ذوبان األغطية الجليدية.
وتقول إدارة الطيران والفضاء األميركية
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القضاء الهولندي يرفض طلب
رجل بتقليل عمره الحقيقي

(ناسا) إن من المعتقد أن ذوبان الجليد
في غرينالند ،التي يوجد بها ثاني أ كبر كتلة
جليدية بعد القارة القطبية الجنوبية،
سيضيف  0.8ملليمتر من المياه إلى
مناسيب المحيطات العالمية سنويا ،وهو
ما يزيد على أي منطقة أخرى.
وفي الورقة التي نشرت بدورية (نيتشر)،
حلل علماء من الواليات المتحدة وبلجيكا
وهولندا الطبقات الذائبة في قلب الجليد
بغرب غرينالند لوضع سجل يمتد إلى 350
عاما.
وبينت الدراسة أن درجة ذوبان غطاء
غرينالند الجليدي «استثنائية» على
مدار الثالثمائة والخمسين عاما األخيرة
على األقل وأن استمرار زيادة المتوسط
العالمي لدرجات الحرارة سيسرع بالذوبان
وسيسهم في زيادة مناسيب مياه البحار.

فوجئ المسافرون على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية
المتجهة من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة براكب يتهجم عليهم ما
أثار حالة من الذعر.
ووفقا لصحيفة «الصن» البريطانية ،تبين لطاقم الطائرة أن الراكب كان
مخمورا ،ما دفعه إلى هذه األفعال التي هددت سالمة المسافرين بينما
كانوا على ارتفاع  33ألف قدم.
وذكر أحد المسافرين للصحيفة البريطانية أن الراكب تناول زجاجة كاملة
من الخمر اشتراها من السوق الحرة بينما كان على متن الطائرة ،فيما
كشفت لقطات مصورة سجلت للراكب محاوالته وهو «يقفز» من كرسيه
في محاولة لتوجيه لكمة لمسافر آخر.
وحاول طاقم الطائرة تهدئة الراكب ،إال أن محاوالتهم باءت بالفشل ،ما
دفعهم إلى اتخاذ إجراء تأديبي بحقه وهو ربطه باألحزمة في مقعد الطائرة.
وحين هبطت الطائرة في المطار بسنغافورة ،كان رجال األمن بانتظار
«الراكب المخمور» ،الذي تسبب في حالة كبيرة من الذعر بين المسافرين.

رفضت محكمة هولندية طلب رجل يبلغ من العمر  69عاما،
يعمل جاهدا لتغيير عمره الحقيقي في سجله المدني ،بغرض
الحصول على أفضلية في مواقع التعارف مع الجنس اآلخر.
وبدأت القصة عندما أخذ ،إيميلي راتيلباند ،يغضب من سوء
حظه مع النساء على مواقع التعارف على شبكة اإلنترنت،
ربما بسبب عمره المتقدم.
ل
وتبعا لما سبق ،قرر الرجل اللجوء إ ى القضاء مطالبا بتغيير
عمره الحقيقي ليصبح  49عاما فقط ،وهذه الحادثة حظيت
باهتمام طيف واسع من وكاالت األنباء العالمية ،لما يحمله
طلب إيميلي من غرابة وجرأة.
وعقب صدور الحكم القضائي ،نشرت المحكمة الهولندية
بيانا أعربت فيه عن أن السماح للمواطنين بتغيير عمرهم
الحقيقي يعتبر سابقة خطيرة ،ذلك أن عمر المواطنين
مرتبط وثيقا بالسن القانونية لالنتخاب وغيره من القضايا
الحساسة.
وعالوة على ما سبق ،أشار القضاء إلى أن الرجل فشل في
إقناع المحكمة بأنه يتعرض لتمييز بسبب عمره الحقيقي،
وكذلك اقترحت طرق عديدة أخرى لمقاومة التمييز بسبب
العمر ،هذا إن كان الرجل تعرض له بالفعل.

وبدأت وتيرة ذوبان الغطاء الجليدي في
الزيادة بعد قليل من العقد األول من القرن
التاسع عشر .وكان نطاق ذوبان السطح
أ كثر اتساعا في  2012من أي وقت في
الثالثمائة والخمسين عاما الماضية وكان
الذوبان أ كثر استمرارا وشدة في الفترة من
 2004و 2013من أي عشر سنوات أخرى
مسجلة.
وقالت سارة داس المشاركة في إعداد
التقرير والباحثة بمعهد وودز هول لعلوم
المحيطات ومقره الواليات المتحدة في بيان
«نشهد بالفعل مستويات لم يسبق لها
مثيل من ذوبان الغطاء الجليدي وارتفاع
منسوب المياه في غرينالند أ كثر من القرون
القليلة الماضية (واأللفية الماضية على
األرجح) في تأثير مباشر الرتفاع درجة حرارة
األرض منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
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انجلترا

اليابان

على غرار أفالم هوليوود...
لصوص يسرقون سيارتين في60
ثانية

اصطدام طائرتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان
أعلن مسؤولون أميركيون عن فقدان سبعة من أفراد الجيش
األميركي بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين
لقوات مشاة البحرية األميركية في األجواء قبالة ساحل اليابان.

نجح لصوص في انجلترا في سرقة سيارتين جديدتين من أمام
منزل في غضون أقل من دقيقتين على غرار أفالم هوليوود.

ففي فيلم «ذهب في 60ثانية» ،الذي قام ببطولته الممثل
األمريكي ،نيكوالس كايدج والنجمة أنجلينا جولي ،يضطر
اللص المتقاعد إلى سرقة  50سيارة فاخرة خالل  72ساعة
وسط مطاردة عصابة أخرى من جهة والشرطة من جهة
أخرى.
لكن في هذه السرقة ،تمكن اللصوص من سرقة السيارتيين
الجديدتين من طراز مرسيدس ،واللتين تعمالن بمفتاح
تشغيل إلكتروني ،خالل أقل من  60ثانية .األمر المثير أن
السيارتين تعود ملكيتهما ألسرة واحدة ،وتبلغ قيمتهما معا
حوالي 140ألف جنيه إسترليني ،أو ما يعادل  180ألف دوالر.
وكانت األسرة نائمة في المنزل عندما سرقت السيارتان
اللتان اشترتهما منذ أقل من  6شهور .وأظهرت كاميرات
المراقبة في المنزل رجال مقنعا يلوح بجهاز لتعزيز اإلشارات
قرب الباب األمامي في ويمبلي شمال غربي لندن.

وقد سرق اللصوص في البداية سيارة مرسيدس رياضية

ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر في بيان عن
الحادث .وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إن واحدة
من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه  18بينما كانت
األخرى طائرة من طراز كي.سي 130-التي تعيد تزويد الوقود.
وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.

بيضاء ،يقدر ثمنها بحوالي  94ألف دوالر ولم تستغرق
سرقتها ثوان معدودة .وبعد أقل من  60ثانية سرقوا سيارة
المرسيدس الرياضية الثانية ،التي يصل سعرها إلى 83.5
ألف دوالر لكن سرقتها استغرقت وقتا أطول من األولى.
وقال مدير شرطة «ويست ميدالند» ،ديفيد جاميسون:
«السيارات من دون مفتاح أصبحت وباء» ،مشيرا إلى أن
ارتفاع كبير بمعدالت السرقة لهذه السيارات .وال يكلف
الجهاز المستخدم في سرقة السيارات من هذا النوع أ كثر من
 128دوالر ،ويمكن الحصول عليه من موقع إيباي .ويبدو أن
استعادة السيارتين ستكون صعبة ،إذ إن معدل استعادة
السيارات المسروقة ال تزيد على  5بالمئة.

إيران

البرازيل

مقتل وإصابة  13وفقدان  6في انفجار منصة غاز بحرية
قتل ثالثة عمال وأصيب  10آخرون على األقل بانفجار في منصة
بحرية للنفط والغاز في البرازيل تشغلها شركة الطاقة الحكومية
«بتروبراس».
وصرح مسؤول بأن تسربا للغاز تسبب بالحادث ،فيما أعلنت الهيئة
المنظمة لقطاع النفط في البرازيل في بيان أن االنفجار تسبب بحريق
تم احتواؤه سريعا .وأضافت الهيئة أنه لم يحدث تسرب نفط في
المياه .هذا وبينت الشركة أن  74شخصا كانوا يعملون على متن
المنصة وقت الحادث ،ستة منهم مازالوا مفقودين .ويصل إنتاج
المنصة إلى نحو  2,2مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

قتلى وجرحى بتفجير مقر شرطة جنوبي إيران

السويد

هز انفجار عنيف مدينة تشابهار الساحلية في
جنوب إيران ،مما أدى إلى مقتل  3أشخاص
وإصابة آخرين ،وفقا للتلفزيون اإليراني الرسمي.

الشرطة السويدية تنقذ طفلة سورية من الزواج المبكر

من جانب آخر ،قال مصدر مطلع فی اتصال مع
وكالة إرنا ،إن االنفجار یحتمل أن يكون ناجما عن
هجوم انتحاري على مقر الشرطة في مدينة تشابهار.
وأضاف المصدر الذي لم یذكر اسمه أن اصوات
إطالق النار سمعت من مقر شرطة المدينة.
كما صرح رحمدل بامري ،حاكم مدینة جابهار أن
مسلحين هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة
تحمل مواد متفجرة.
فيما أ كد نائب محافظ سیستان وبلوشستان
للشؤون األمنیة محمد هادی مرعشی وقوع
االنفجار بالقرب من مقر شرطة تشابهار.
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أدانت المحكمة العليا في السويد الجئا
سوريا ً وزوجته ،يعيشان غربي البالد،
كانا يحضران لتزويج ابنتهما البالغة من
العمر  13عاما فقط قسرا بشاب يبلغ
من العمر  23عاما.
وكانت الطفلة قد اتصلت بالشرطة
بنفسها لتحدثهم عن رفضها الزواج
من ذلك الرجل ،وسارعت الشرطة على
الفور لمساعدتها وقررت لها العيش
بمكان سري ومحمي بعيدا عن عائلتها.
والقصر تحت
ويعتبر تزويج األطفال
ّ
ن
سن الثامنة عشرة أمرا غير قانو ي
في السويد .وأشارت المحكمة إلى أن

العائلة كانت قد استندت في قرار تزويج
طفلتهم على «تقاليدها الخاصة» في هذا
الخصوص ،وخلصت إلى أن ذلك غير
كاف كي يصبح الزواج قانونيا.
وكان البرلمان السويدي صوت ،بتاريخ
 21نوفمبر الماضي ،لصالح اقتراح
حكومي بتشديد الحظر على زواج
األطفال ،تحت سن  18عاما ،ليشمل
أيضا عدم االعتراف بحاالت الزواج التي
حدثت خارج السويد.
وكان قانون حظر زواج ال ُقصر المعمول
به سابقا يستثني حاالت الزواج بقاصر
في حال تم عقده خارج السويد ،ليأتي

تصويت البرلمان الجديد لصالح
تعديالت تمنع زواج القصر منعا باتا.

وفي عام  ،2016قالت مصلحة الهجرة
السويدية ،إنها حددت  132حالة من
األطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في
طلبات اللجوء ،التي قدموها ،متوقعة
وجود المزيد.
ووفق القائمين على مشروع القانون،
يؤثر زواج األطفال بشكل سلبي على
الفتيات ،ويزيد من احتمال ابتعادهن
عن التعليم ،والعيش في حالة فقر ،كما
يعرضهن ألن يصبحن ضحايا العنف
المنزلي.
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تطبيق يكشف فقر الدم بدون دم

قال باحثون إن تطبيقا إلكترونيا جديدا قد يوفر حال سريعا لألشخاص
الذين يعانون من فقر الدم (األنيميا) ويرغبون في مراقبة حالتهم أو
أولئك الذي يشكون فقط في أنهم ربما يكونون مصابين بالمرض.
وذكر الباحثون في دورية (نيتشر كوميونيكيشن) أن نظاما حسابيا
طوروه في أتالنتا استطاع أن يرصد بدقة عالمات لألنيميا وذلك من
خالل لون الجلد أسفل األظافر فقط.
وقال أستاذ الهندسة الحيوية الطبية وطب األطفال بمعهد جورجيا
للتكنولوجيا وجامعة إيموري ،ويلبور الم ،والمشارك بالدراسة:
«النتيجة النهائية هي أننا استحدثنا طريقة يمكن ألي شخص من
خاللها أن يفحص حالة األنيميا في أي وقت وفي أي مكان ،دون الحاجة
لسحب عينة من الدم».
ويستخدم التطبيق الذي طوره الم وزمالؤه نوعا من الذكاء االصطناعي
لتحديد مستويات الهيموجلوبين بفحص لون الجلد أسفل األظافر.
وقال الم« :بشكل أساسي يتعرف نظامنا الحسابي من كل مرة
نزوده فيها بصورة التقطت بالهاتف بالذكي للجلد أسفل األظافر على
مستوى الهيموجلوبين المرفق بالصورة».
وأردف« :لقد أنشأنا قاعدة بيانات كبيرة في عياداتي ،حيث نسجل
المرضى الذين تسحب عينات دم منهم لقياس مستويات
الهيموجلوبين .في كل مرة نفعل ذلك يصبح النظام الحسابي أكثر
ذكاء فأكثر».
والنظام الحسابي طوره قائد الدراسة روبرت مانينو ،الذي كان أحد
المرضى لدى الم منذ طفولته.
ف
ولتحديد مدى دقة التطبيق الجديد ي رصد األنيميا استعان الباحثون
بمائة متطوع ،بعضهم مصاب بالمرض ألسباب مختلفة ،وبعضهم
لديه مستويات طبيعية من الهيموجلوبين.

ملصق إلكتروني بسيط لتشخيص حالة المرضى الصحية

وقام المتطوعون بتحميل التطبيق والتقاط صور ألظافرهم .وحلل
التطبيق الصور وقارنها بالصور التي زود بها في السابق .وفي النهاية،
كان التطبيق جيدا للغاية في رصد األنيميا ،إذ تعرف على  97بالمئة
من األشخاص المصابين.
وقال الم إن التطبيق قد يكون أكثر دقة حتى إذا تم تزويده بقراءة
واحدة لمستوى الهيموجلوبين مصحوبة بصورة لمريض ،مضيفا
أنه مع هذا المستوى من الدقة سيتيح التطبيق لألشخاص الذين
يعانون من مشكالت أنيميا مزمنة مراقبة مستويات الهيموجلوبين
بصورة منتظمة ومستدامة.
وقال الم إن التطبيق سيكون مفيدا بشكل خاص لمجموعات معينة
من األشخاص .وأن النساء الحوامل على سبيل المثال معرضات
لخطر اإلصابة باألنيميا ويدركن خطورة ذلك على أجنتهن .وأضاف
«اآلن يمكنهن فحص أنفسهن متى رغبن في ذلك».

تع ُد العمليات الجراحية مثل جراحة القلب
مؤلم ًة وقاسية بالنسبة للمرضى ،وبالتالي
فإن هذا األمر يشكل قل ًقا كبي ًرا لدى
المرضى أو ذويهم بسبب الحاجة الدائمة
إلى مراقبة وضعهم الصحي
بشكل مستمر ٍ
ٍ
بدون إشراف الطبيب بعد العودة إلى
المنزل.
تخ ّيل أنه بات بإمكان مرضى القلب القيام
بعملية مراقبة حالتهم الصح ّية من خالل
ملصق إلكتروني بسيط يتم وضعه على
الجلد!
حيث قام باحثون من جامعة بوردو بتطوير
حل جدي ٍد عبر استخدام ملصق إلكتروني
ٍ
يمكنه مراقبة مرضى القلب بشكل واقعي.
وتم نشر هذا البحث في مجلة (ACS:
.)Advanced Materials and Interfaces
وحصلت هذه التقنية العظيمة على براءة
اختراع من خالل مكتب بوردو للتسويق
التكنولوجي.
قال رامسيس مارتينيز ،البروفيسور
المساعد في جامعة بوردو في قسم الهندسة

الصناعية والهندسة الطبية الحيوية والقائم
على هذا البحث« .ألول مرة قمنا بصناعة
أجهزة إلكترونية يمكن ارتداؤها والتي
يمكن ألي شخص أن يضعها على جلده
بسهولة وقد ُصنعت هذه األجهزة من الورق
لتخفيض تكاليف الطب الشخصي».
الملصقات الذكية الورقية مصنوعةٌ بشكل
أساسي من السليلوز ..كما أنها مالئمة
حيويًا ومسامية على ح ٍد سواء ويمكن
استخدامها لرصد األنشطة البدنية ولتنبيه
المرضى حول المخاطر الصحية المحتملة
في الوقت الفعلي.
ويمكن للمختصين في المجال الطبي أن
يستخدموا الملصقات الذكية «بوردو»
كأجهزة استشعار ٍ قابلة للزرع لمراقبة
نوم المرضى ألنها تتوافق مع األعضاء
الداخلية دون التسبب في أي ردود فعل
سلبية .ويمكن للرياضيين ً
أيضا استخدام
هذه التقنية لمراقبة حالتهم الصحية أثناء
ممارسة الرياضة والسباحة.
تم تصميم هذه الملصقات الذكية بأشكال

متموجة لجعلها رقيقة ومطاطية كالجلد
تماما لكي ال يشعر من يرتديها بوجودها.
ً
وبما أن الورق يتحلل بسرع ٍة عندما يصبح
مبلالً ،خاص ًة وأن جلد اإلنسان يكون عرض ًة
إلفراز العرق الذي ينتجه الجسم ،فقد تم
تغليف هذه الملصقات الذكية بجزيئات
مقاومة للماء والزيت والغبار والبكتيريا.
أما عن عملية صناعتها فإن تكلفة
تصنيعها زهيدة جدًا ..إذ يمكن صناعة
تلك الملصقات باستخدام تقنيات
تماما لتلك
الطباعة والتصنيع المشابهة
ً
المستخدمة في طباعة الكتب بسرع ٍة عالية.

ابتكار خط جديد يواجه النسيان ويعلق طويال بالذاكرة

ابتكر باحثون في إحدى الجامعات األسترالية،
صمم بهدف تعزيز االحتفاظ
خطا جديدا،
ّ
بالبيانات والمعلومات ومواجهة النسيان
الذي يعاني منه ماليين البشر حول العالم.
وأطلق العلماء من جامعة  RMITعلى الخط
اسم  ،Sans Forgeticaويستند تصميمه
على نظرية تقول إن األشخاص يتذكرون
األشياء بشكل أفضل عندما تتمكن أدمغتهم
من التغلب على العقبات البسيطة ،خالل
معالجة المعلومات.
ويأتي الخط بميالن بمقدار سبع درجات
إلى اليسار ،مع ثغرات بكل حرف ،األمر
يصعب القراءة ،ولكنه يعزز االحتفاظ
الذي
ّ
بالمعلومات المد ّونة به وفقا لستيفن
بانهام ،المحاضر في علم الخطوط بالجامعة
األسترالية ،والذي عمل على تصميم الخط.
ونقل موقع «نيوزالند هيرالد» عن بانهام قوله:
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«تحفز الصفات الغريبة في الخط ،القارئ على
بذل جهد إضافي ،وهو ما يثير الذاكرة لتبذل
جهدا أكبر لمعالجة المعلومات ،وبالتالي
تعلق البيانات في الذاكرة على نحو أفضل،
كما أن قراءة الكلمات المكتوبة بالخط تتطلب
وقتا أطول ،وهكذا ترسخ المعلومة».
ّ
يحضرون
ويناسب الخط الطالب الذي
المتحاناتهم ،هذا إلى جانب مساعدة

األشخاص الذين يدرسون لغات أجنبية ،وكبار
السن لمساعدتهم في مواجهة النسيان.
وال يبدو الخط المجاني المتوفر للتنزيل
عبر اإلنترنت وفقا لمصممه مناسبا
الستخدامه مع الكتب أو الروايات
والنصوص الطويلة ،إال أنه مثالي ليكون
المفتاح الذي يذكر الطالب مثال بمعلومة
أو فقرة مهمة سبق له أن قرأها في كتابه.
العدد السابع عشر ،ديسمبر ٢٠١8
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بقلم ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب وإعالمي

م��ا أن تم��ر األي��ام بالن��اس وتص��ل
به��م ألعت��اب ع��ام جديد حت��ى تطلق
أخيلته��م العن��ان لرس��م األمني��ات
الت��ي يرج��ون تحقيقه��ا ف��ي عامه��م
المقب��ل وف��ي ذات الوق��ت تتأه��ب
ذاكرته��م لمح��و الذكري��ات المؤلمة
التي يحملونها م��ن العام المنصرم..
فكل ي��وم وليس كل ع��ام يحمل في
طياته األفراح واألتراح التي تترك ندبات
في قل��وب وعق��ول البش��ر ولك��ن ألن
النسيان نعمة والتفاؤل بالغد منة من
اهلل فإن البش��ر ينظرون دائما للجانب
المش��رق م��ن أيامه��م فيس��عون ألن
تحتفظ ذاكرتهم باألحداث الس��عيدة
والناجحة ونبذ الحزينة والمؤلمة.
س��اعات ويلمل��م  2018عدت��ه وعتاده
ويذهب حامال أفراحه وأتراحه ليفس��ح
المج��ال أمام  2019ب��كل ما يحمله من
آم��ال وأمنيات قد تختلف من ش��خص
آلخر ولكن هناك بعض منها اليختلف
عليها اثنان ويتمناها الجميع الس��يما
إذا تعلق��ت بتحقي��ق األم��ن واألم��ان
والتق��دم والرق��ي واالس��تقرار بكاف��ة
أشكاله وعلى جميع األصعدة.
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أوراق منثورة

شمعات
العام الجديد
المضيئة
الشك أن اإلنسان وهو على مشارف
عام جديد أحوج ما يكون الستقراء
الماضي وما خلفه له العام السابق
من عظات وعبر تساعده على عبور
العام الجديد بنجاح وحتى ال تتكرر
األخطاء السابقة وإال تسربت أيامه من
بين أصابعه كما تتسرب الرمال دون
أن تترك أثرا يذكر ..فالفطن هو من
يستفيد من أيامه وأخطائه وسقطاته
ويصلح من نفسه بصورة دائمة وإال ما
فائدة سجالت التاريخ التي لم تسطر
عبثا بل لتستفيد منها األجيال القادمة
فمن ال يستفيد من ماضيه لن يستطيع
تحقيق التقدم في حاضره ومستقبله.
إن من يقلب في دفاتر العام السابق
سيجد أنها تحمل اإليجابيات
والسلبيات ،البسمة والجرح النازف،
يوم حلو ويوم مر ..لكن مما الشك
فيه أنه لن يفيد البكاء على أطالل
أيام مضت بل علينا تأملها بمنظار
فاحص الستخراج ما ينفعنا في قادم
األيام فنتجنب السلبيات ونضيف إلى
اإليجابيات ونزيد من بسمتها وأفراحها
ونداوي جروحها.
نحمد هللا أن العام المنصرم يعتبر عام

استقرار وأمان على المستوى المحلي..
فبفضل هللا تعالى وحكمة القائد ورؤيته
البصيرة سار بلدنا في طريق التنمية
واالستقرار بخطى ثابتة يترجم ذلك
السياسات واإلنجازات التي تحققت
خالل هذا العام واألعوام السابقة..
حيث حرص حضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه هللا ورعاه على استغالل كافة
المقومات والموارد الطبيعية والبشرية
فيما يعلي من شأن الوطن ويؤسس
دولة قوية شامخة جذورها ضاربة في
عمق التاريخ وأمجادها تصل عنان
السماء في الماضي والحاضر وإن شاء
هللا المستقبل ..وأخذ بيد الشعب الوفي
في طريق التنمية الشاملة المستدامة..
يبرهن على ذلك الكثير من المؤشرات
األممية وغير األممية والتقارير الدولية
المختلفة التي وضعت اسم السلطنة
في سجل الدول المميزة في أ كثر
من مجال وهو ما يدل على صواب
السياسة التي تسير عليها الدولة.
إن من ينظر لبحر الفوضى الهادر الذي
يموج من حولنا ويتأمل كيف أن بلدنا
ولله الحمد استطاع أن يكون بمنأى

عن هذه الفوضى يدرك قيمة العقلية
الذكية الفذة لربان السفينة الذي تمكن
من قيادتها لبر األمان بهدوء وذكاء
وراحة بال وطمأنينة.
اآلن ونحن نضيء شموع العام الجديد
تتسابق في مخيلتي الكثير من األماني
مع كل شمعة أشعلها والتي أتمنى
من هللا أن يحقق ولو جزءا منها:
الشمعة األولى :أن يتم التواصل في
التقدم العلمي واالقتصادي والسياسي
لوطننا الحبيب حتى ننتقل من نجاح
إلى آخر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم حفظه هللا ورعاه
وسدد على طريق الخير خطاه وحقق
على يديه كل الخير للبالد والعباد وأبقاه
لنا ذخرا وسندا وقائدا ملهما وأسبغ
عليه من نعمائه وألبسه ثوب الصحة
والعافية القشيب.
الشمعة الثانية :أن يحمل العام
الجديد بين جنباته غدا مشرقا وأفضل
مما مضى وتتحسن أحوال العرب
والمسلمين خاصة أن العالم يموج
بالعديد من القضايا والمشاكل والقوى

العظمى تقف متأهبة لتلتهم ثروات
الدول العربية بالتدخل في كل صغيرة
وكبيرة في شئونها.
الشمعة الثالثة :أن يحل السالم واألمن
وأن تنتهي المشاكل في المنطقة
العربية بأسرها خاصة بالنسبة للقضية
الفلسطينية والعراق وسوريا واليمن
وليبيا وأن تخلو المنطقة من الحروب
والنزاعات.
الشمعة الرابعة :أن يعم الخير أرجاء
الكرة األرضية وتتخلص أوطاننا العربية
والعالم كله من اإلرهاب وأن يتمسك
الجميع بالقيم الدينية واألخالق..
فالتمسك باألخالق فيه نجاح الدنيا
واآلخرة.
الشمعة الخامسة :أن تستعيد الثقافة
العربية مكانتها في مواجهة الضغوط
الخارجية التي تريد ضرب الثقافة
العربية واإلسالمية حتى تطمس
هويتنا العربية وتقضي على تراثنا
التليد.
الشمعة السادسة :أن يشهد العام
الجديد التخلص من األمراض التي
بدأت تنتشر في اآلونة األخيرة وأن يتم
إيجاد عالج لها.

الشمعة السابعة :القضاء على األمية
حتى نرتقي بمجتمع متحضر واع لما
يدور حوله ليستطيع مواجهة األخطار
المحدقة به ..فالقضاء على األمية هو
أولى خطوات االزدهار وتنمية األجيال
الجديدة.
الشمعة الثامنة :أخيرا ندعو هللا
سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وتختفي
الكوارث الطبيعية في العام الجديد
حتى ال تتكرر مآسي العام الماضي.
إن أحداث العام المنصرم كانت كثيرة
ومتالحقة ولكن كل ما نتمناه أن يحمل
العام الجديد الخير والسعادة لشعوب
العالم أجمع وتنعم بالدنا والدول
العربية باالستقرار واألمن واألمان
والسالم المنشود وتحقق ما تصبو
إليه من رخاء ورفاهية وعيش كريم..
وأن يكون العام الجديد عام خير للبالد
فينهض الوطن وترتفع رايته خفاقة
عالية في سماء التقدم واالزدهار ويحفظ
هللا قائدنا المفدى ويبقيه ذخرا لنا
وفكرا مستنيرا وعقال حكيما يعبر بنا
نحو آفاق النهضة والرقي.
كل عام والجميع بخير
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