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Is It Necessary to Enact Laws
Criminalizing Food Wastage?

The Other Face

bader@almubadara-om.com
The world has suffered a lot from a
decline in public health levels, high
rates of obesity, malnutrition, and
violation of environmental regulations
in order to accelerate the recording
of food production rises in ways that
enable companies to maximize profits
at consumer’s expense and product’s
quality. It has been groping ways
through which it can legalize food
intake.
At present, scientists are desperately
trying to find effective solutions to
eliminate all phenomena that would
reduce the unjust human consumption
and the perceived potential for
significant future hazards at all levels
of the environment, Health and food
safety. The Qur'an has outlined a
nutritional guidance, health and safety
policy in three verses which are, ‘‘And
eat and drink and do not waste.”, “and
we made from the water everything
live.”, “And we made the night as a
covering”, “And we made the day as
a means of subsistence.”, and if the
world follows and applies them, they
will be more useful than many studies,
researches and reports.
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The Sunnah has also demonstrated a lot of good
ways to maintain the integrity and body’s health,
many of the prophetic hadiths have embodied
many of life’s concepts that can make the individual
in full health and wellbeing and one of the most
important of these is the Prophet's sincere words,"
A few morsels that keep Adam’s son’s back upright
are sufficient for him. If he has to, then he should
keep one-third for food, one-third for drink and
one-third for his breathing.”, This Hadith is an
interpreter of the above-mentioned verse, so the
verses, Hadiths, unanimity of religious scholars and
their measurement of human being’s illnesses and
diseases are a prescription ready for application.
But the case remains in the common say “God
deters through authority what sometimes cannot
be prevented by Qur’an”, many people in all societies
are hardly taking religious texts’ meaning and
therefore this statement is the core of what can be
applied through the development of legislation and
mechanisms aimed at enabling them to achieve all
the educational programs that we need to solve all
problems related to the application and legalization
of food program and to assess the needs of each
individual on this planet, as well as to push people into
one direction, which is to establish strict rules to be
applied by countries, as traffic regulations and other
laws that criminalize everyone beyond their limits, and
individuals concerned and interested maybe given the
status of judicial seizure in order to provide those who
are overexposed by excessive handling or dumping of
excess residues from redundant foods.

Certainly the world, all interested and researchers
are trying to find many ways to raise human health
rates to record levels all over the world, but these
studies, researches and reports will find nothing
unless they are accompanied by deterrent laws and
regulations to ensure rules’ optimum application
that begins to work rigorously in the new generation
to create an exemplary education in schools,
universities, workplaces, institutions and homes,
and also to start applying to all segments of society
in organized and serious awareness campaigns.
Many nutritionists believe that the world's food
consumption rates have reached a record high
of unprecedented numbers , leading primarily
to environment depletion and natural resources,
as the damage caused by organic compound
fertilizers’ consumption has caused severe
damage to a non-reclaimed soil for long years,
regardless, environmental pollution, caused by
plastics’ production required for food wrappers’
manufacture and the high amount of carbon
dioxide produced by factories that manufacture
those envelopes and plastic cans that need almost
years to decompose.
This is in addition to the unregulated and excessive
use of herbicides and pesticides that increase the
accumulation of toxicity in food, which increases the
risk of many diseases, including cancer and others,
as well as manufactured and colored substances
and flavorings that enter into food processing, in
turn they pose a direct threat to one’s food health
and safety throughout the day, and some genetically
modified plants pose a significant risk to human
health because they can cause chronic diseases, and
many States have taken the necessary measures
not to allow entering the genetically modified seeds

for their culture in order to preserve their citizens’

health and safety, this is what was related to plant
culture operations.

As for the animal “meat, poultry and fish” And what

goes on its products, the issue is not immune to
violations that producers are not shy to introduce
what can accelerate the frequency of forced animal’s

reproduction by giving it quantities and doses
eligible to grow faster than the natural biological

rate, which concentrates large amounts of those
hormones in their tissues, which in turn interfere

as a major cause of human genetic imbalance while
taking their products.

And so... Is it not now up to the world to stand

together in the face of all trends that are

detrimental to food excessive eating, as well as to
stand against companies and institutions based on

industrialization and food production to let them

consider all proper food production requirements
and individuals have to look with eye of conviction

to be satisfied instead of the overuse of excessive
intake, unnecessary for body building, but to have
only enough for providing energy throughout the
day, and countries should enact legislation and

deterrent laws to regulate and increase awareness

and take this from the principle of "God to humiliate
in the Sultan what does not throw the Qur'an"

But let us say that the food that is allowed in its
origin is not stipulated by its prohibition, but divine
laws which are the panacea, should be considered

by all mankind, “and the diet is the head of every
medicine.”

“You will not be bored.” They are not in a position to
fight the conflict and the fight.
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One of Our Top Priorities
is to Ensure Assets’ and
Environment’s Safety
PDO is the leading oil and gas exploration and production company in the Sultanate; we
are responsible for producing the largest proportion of crude oil and natural gas in the
country. But more importantly, we focus on achieving excellence, growth and creating
sustainable value both within and outside our industry. The company also contributes
to the sustainability and development of social investment to benefit a large segment
of society. The company has an excellent reputation for achieving the highest health
levels, safety environment in concession areas, in its main offices and contributes to
development of this area because of the utmost importance to its employees’ health
and safety and the companies that contract with it. In this context, Health and Safety
Magazine met Dr. Abdul Amir Bin Abdul Hussein Al Ajmi, External Affairs and Value
Creation Director at PDO, to answer the magazine’s questions which added significance
to us to learn important aspects in the official’s personality, who is aware of work value
and its importance.

The interview was conducted by /Bader Bin Mahfoodh Al Qasmi
Editor-in-Chief (General Supervisor)
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The oil and gas industry is risky, what
actions does the company take to
ensure its employees’ and operations’
safety?
We started working in the oil and gas
field in 1970 and then incorporated
the concept of health, safety and the
environment (HSE). Since employees’,
assets’ and environment’s safety is our
top priorities, we have been focusing
on it since inception.
Safety comes first and our employees’
safety is our cornerstone. Our safety
concepts have been developed
by establishing staff rules and
regulations prior to their arrival at
work sites and departure time as well
as environmental safety. Examples of
this are: the safety roads of concession
sites in oil fields, where air transport
is provided to the employees, as well
as provision of special buses for the
interior, such as the states of Adam,
Bahala and Salalah. We also provide
contractors with buses to transport
them to work sites.
The vehicles were also equipped
with a surveillance system, which
monitors and tracks their vehicles

and mechanisms, helping to reduce
road accidents and losses. The
system monitors drivers’ behaviors
and notifies stakeholders of any
reckless and dangerous driving .The
system is designed to assist transport
managers and occupational safety
and security managers in complying
with road safety policies established
by the oil and gas field supervisory
authorities, through improving their
service performance, reducing the
faulty use of vehicles and buses,
tracking their whereabouts, especially
in remote areas, and keeping safety
requirements in workplace by
registering attendees for those inside
and outside the site.
One of the golden rules that the
company follows and believes in is
the concern for their employees’ and
contractors’ safety, so occupational
health and safety policy is fully applied
in the company.
We also have a set of elements with
visions and goals for employees’,
assets’ and environment’s safety.
The company also has a section
for environment, ,we have a great

Total Capacity
of First
Four Sets of
Greenhouses is
112 Megawatts
to Provide 660
Tons of Steam
Daily
cooperation with the Ministry of
Environment and Climate affairs in
this area and we also have proactive
projects in the field of road safety,
where we have achieved a world
record in the encyclopedia "Guinness
" for installing the largest number
of photovoltaic and solar-powered
reflectors, where 43550 units of solarpowered "Cat’s Eyes" were installed
along a 650-kilometre road south of
the company's concession area from
Hemaa to Salalah, passing through
Nimer, Marmol, Herwell and Thamrit.
In addition, the company's traffic
safety team recorded another
milestone in 2018, so far, when
driving a distance of 750 km without
causing a fatal traffic reaction related
to work, and this equals to go to
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Mars and back 7 times. We also
have a team that always cares about
oil fields equipment’s maintenance
and we hope that emissions will stop
definitively through gas burning in
2030 and we strive seriously for that.
Emphasizing our continued approach
to environmental conservation, the
company has developed a drilling
process without needing to dig waste,
which has had a positive impact on
the environment. And there is periodic
maintenance for the main oil pipeline.
Renewable energy is today’s dialogue,
is there a role for the company in this
regard in Oman?
We are in a renewed and changing era
and without a doubt as many know
that gas and oil are among the main
sources of energy, but the interest
in renewable energy increases at the
level of the Sultanate and the world,
therefore the company has a big role
in this field and expects after the
accession of the electricity sector to
oil and gas according to the Royal
Decree, our focus on renewable
energy will be doubled and thus help
to take care of it.
PDO is working on the renewable
energy use by installing thousands
of solar panels in car parks at its
headquarters at Mina al Fahal to
provide power to the main offices
and pump the surplus to feed the
national network outside the official
working hours. The eco-friendly move
will provide more than 3.1 million
cubic meters of gas a year, enough
to provide electricity to about 1,000
homes, and reduce CO2 emissions by
about 6662 tons yearly, equivalent
to 1,400 cars on the road or planting
about 173 thousand trees.
The PDO approach is in line with
environmental requirements and
looking ahead in the search for
alternative sources of energy,
especially at a time of economic

6
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challenges.
The
project
will
contribute to the preservation of
the environment, in addition to
reducing harmful emissions and
electrical consumption. It is one of
the first projects in the Sultanate that
harnesses solar energy of this size
along with the project “Mara (Mirror)

" in Amal field, south of the company’s
concession area, which is the largest
in the region.
This project is the latest step taken
by the company to access renewable
energy sources, and we see that there
is a lot of potential for harnessing
solar energy in our operations and in

the Sultanate in general. The project
also provides an opportunity to
develop Omani capabilities in the field
of solar energy and to build a local
supply chain in this growing area.
The company promotes renewable
energy in the oil and gas sector while
expanding its renewable energy

journey in the concession area. The
company uses solar energy in street
lighting and water heating in Ras Al
Hamra Development Project, and
recently completed the first phase of
the project “Mara (Mirror)”, the largest
power plant in the world in terms of
peak production, in collaboration with

To Provide Vehicles
with Monitoring
System, Watching
Drivers’ Behavior to
Inform Stakeholders
of any Reckless
and Dangerous
Leadership
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Company Completes
first Stage of
“Mara (Mirror)
Project”, World’s
Largest Power
Plant in Terms of
Peak Production, in
Collaboration with
Its Partner “Glass
Point Solar”

its partner “Glass Point Solar” in the
field of Amal, South the concession
area. The “Mara” project will harness
sunlight instead of gas to generate
the steam needed for thermalboosting oil extraction activities, and
has successfully produced the first
gas boost for Amal West Oil field.
The company also provides technical
support to entities in the government
and private sectors in the Sultanate.
“Mara” project will result in significant
local added value, as well as the
creation of hundreds of local jobs,

most of which will come from future
supply chain development and gas
savings used elsewhere.
The construction activities of the
project “Mirror” were carried out
on time, with 1.9 million hours of
work recorded without a timeconsuming incident since the project
began in 2015. The first four sets
of greenhouses were successfully
operated, and the facility became
operational on a daily basis to
transport steam to Amal oilfield.
The total production capacity of the

first four sets of greenhouses is 112
MW and will provide 660 tons of
steam daily, which will culminate in
significant gas savings.
Once the one-gig watt station is
completed, it will consist of 36 sets
of greenhouses built sequentially,
allowing PDO to take advantage of
the solar steam now and gradually
increase production over time to
meet the demand for steam in Amal
field. The project is now progressing
to the completion of eight sets of
greenhouses during 2019.

Glass Point Solar Technology is
designed specifically to harness the
sunlight in the production of the
steam needed for thermal-boosting
oil reclamation processes, so that
this process is easily integrated with
current oil field operations. The
natural gas that this process will
provide can be directed to export
or other uses of higher value, such
as power generation or industrial
development, to help diversify the
country's economy.
Unlike solar panels that generate
electricity, Glass Point uses large
mirrors to focus sunlight to boil
oil fields’ water and convert them
directly into steam, and is used to
extract heavy oil to replace steam
generated using natural gas. Glass
Point relies on the position of mirrors
and other components of the system
within closed glass houses protected
from the wind and sand common to
distant desert oil fields such as Amal
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field. These greenhouses enhance
the system’s efficiency and reduce
costs compared to open solar power
systems, ranging from reduced
material consumption in general to
automatic washing operations.
What is the role of the company in
supporting the local value of the
country?
The company seeks to the benefit
from the oil and gas sector throughout
the Sultanate, through its national
objectives’ strategy, its commitment
to promote local goods and services’
use, and to improve a national staff’s
capacity and companies ensuring
realization of long-term sustainable
business’ benefits in the Sultanate.
PDO started to support local added
value in 2012 and was about 18%
of the remaining expenses, and the
most important goal of the company
is to achieve 36% by 2022, but by
2017 we exceeded the required

“Tawteen
(settlement)
Program”
Launched Last
Year with Support
of 35 Students in
Principle to Reduce
Staff Turnover and
Strengthen Local
Education System

limit and reached 40% through the
localization of local industries, training
and targeting the creation of 50,000
jobs, since 2011 we have created job
opportunities for large numbers of
citizens including training coupled
with recruitment, direct employment,
rehabilitation, re-absorption, labor
mobility, university scholarships and

eighteen issue, january 2019
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employment opportunities followed
by local value projects, and we want
to target 21,000 opportunities in
different sectors.
What is the company’s role in
supporting local communities in the
concession areas?
Major community companies in
the Sultanate’s oil concession
areas are successful experiences
in social responsibility because of
the importance it represents for
the advancement of development,
growth and sustainability, thanks
to companies’ establishment where
concession areas’ citizens contribute
as closed public shareholding
companies, among them are the
companies
Alsahari
(Deserts),
Alhaditha(Modern),
Ashawamkh
(Glory) and Albirka (the Pond), where
contracts were awarded in services,
maintenance and drilling rigs fields for
a number of years, enabling people of
the region to benefit from contracts
of exploration and oil supplies to
develop effective local companies
that contributed to achieve its goals.
Another company affiliated with
Occidental Oman, was established,
with a total of 75% of the concession
areas’ members.
To what extent does the company
cooperate with higher education
institutions in the country?
The company, in cooperation with
the Unified Admissions Center,
contributes to the financing of

Company’s Traffic Safety Team Scores a Record Achievement in 2018
with Distance of 750 km driving without Fatal Accident Related to Work
Installation of 43550 Units of Solar-Powered (Cat’s Eyes) Along 650 km
Along Road- South of Company›s Concession Area
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scholarships for concession areas’
children and offers 200 scholarships
yearly to these regions’ beneficiaries,
all through the unified acceptance
and not associated with PDO’s
employment,
and
organizes
orientation courses for students on
how to take advantage of the program
and win full-time opportunities for
higher education. Students must pass
the foundation course to allow them
to choose their specialty, where the
scholarship is offered for a period
of five years up to the level of the
Bachelor's Degree.
PDO also supports a five-year
“Localization Program” within the
scholarships offered to train 50
students from their concession area
and then become teachers so that
they can return and work in their city
and village schools.
The company funded 72 scholarships
for students of the areas of excellence
in private colleges and universities
within the Sultanate to study a number
of disciplines within the scholarship
program for the community members.
The program has helped more than
1,300 citizens to attend university

since 2004.
It also launched the “Iijad (Finding)”
electronic platform for cooperation
between the industrial, the academic
and research sectors in the Sultanate in
energy field under the umbrella of the
Institute of Advanced Technologies,
Integration of the Scientific Research
Council, the Ministry of Oil and
Gas, and PDO, where the platform
aims to contribute towards energy
research promotion and innovation,
facilitating cooperation between the
three institutions ’sectors to stimulate
scientific research and energy
innovation through the establishment
of workshops, conferences and
training to build national capacities
in the field. The platform aims to
encourage enterprises from the
industrial sector to invest local value
added to support energy research
and innovation, and here comes
the “find” platform to facilitate
bridging this capacity and energy
gap by opening up to an innovation
culture. The industrial, academic and
governmental institutions signatory
number to the Protocol for scientific
research and innovation in the energy
sector is (40).

Since 2011 We
Create Employment
Opportunities for
Large Numbers of
Citizens, and We
Want to Target
21 Thousand
Opportunities in
Different Sectors
During 2019.
Company Contributes
with Unified
Admission Center to
Fund Scholarships
for Concession Areas’
Children and Offers
200 Scholarships
Yearly

eighteen issue, january 2019

11

Locals

Health & Safety

Detection of Foci
Containing Larvae
of this Species in 4
States (Wilayats) of
Muscat Governorate

The mosquito’s entomological investigation
has proved the discovery of foci containing
larvae of this mosquito’s type in four states
(Wiliyats) of Muscat Governorate, namely,
Seeb, Bawshar, Muttrah and Muscat. This is
the first time that the Egyptian Disturbing
Mosquito has been spotted in the north of
the Sultanate.

«We started ... let’s complete together»
Muscat Campaign to Eradicate Disturbing
Mosquito under Supervision of All Sectors.
The Egyptian Disturbing Mosqu
ito is one of
the most important vectors for de
ngue viruses,
yellow fever, Chiconnia disease an
d Zika virus.
This mosquito lives in urban areas
and multiplies
mainly in man-made water contain
ers, and during
the day, it feeds on the other mosqu
itoes’ species.

67 Cases of Dengue Fever in 2018 and Procedures to
Curb Prevalence
12
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Dengue fever worldwide is prevalent in more
than 128 countries, and international reports
indicate that 390 million dengue fever cases
occur each year, causing many diseases
and deaths. The Egyptian Mosquito is the
main carrier of dengue fever. The virus is
transmitted to humans through the infected
female mosquito’s bites after an incubation
period of 4 to 10 days; the infected mosquito
becomes able to transmit the virus the length
of the remainder of its life.

A total of 67 cases of dengue fever were
recorded in 2018 in the Sultanate, 30 of
which were as of December 2018 and were
classified as expatriate cases from outside
the Sultanate, including cases of Omanis who
travelled to areas affected by the disease.
While 40 non-travel cases have been
registered since December 12, 2018, until
January 3, 2019, indicating a local transfer of
the disease in Oman.

In order to eliminate the dengue virus and
the diseases transmitted by the Egyptian
Disturbing Mosquito in the Sultanate, this
requires combating this type of mosquitoes
through multi sectorial collaboration and
broad community participation as part
of a national strategy for the integrated
disease vector control to ensure continuity
and counter the challenges that need to be
addressed by the various relevant entities to
overcome them.
One of the most important ways to control
this mosquito is to remove the breeding

places in man-made vessels. Emphasis
should be placed on promoting public health
by raising community awareness of correct
practices to eliminate potential mosquito
breeding sites

The Muscat campaign for the eradication of
the Egyptian Mosquito was launched with
the participation of about 1,000 people,
including the Ministries of Health, Education,
Regional Municipalities and Water
Resources, the Municipality of Muscat and a
group of volunteers, and the campaign titled
"We started ...let’s complete together"
which was implemented during the period
from 8-21 January. The Ministry of Health
launched the campaign in cooperation
with the Municipality of Muscat in Mosque
Fatima bint Ali Al Saeed’s Mosque in Hail
North –Seeb state under the patronage of
H.E. Dr. Ahmed bin Mohammed Al Saidi,
Minister of Health and in the presence of
a number of excellences, officials, Sheiks,
dignitaries and members of society.

The Minister of Health stressed the use
of all available human resources and
financial support for the success of the
campaign and the concerted efforts to
maintain public health because this insect’s
elimination requires efforts and solidarity by
governmental and civil authorities, not only
the efforts of the Ministry of Health and
the Municipality of Muscat. After the survey
inquiry’s results, the mosquito’s presence was
confirmed in 4 states in Muscat Governorate,
and after monitoring the dengue fever
condition and local carrier presence, the
Ministry of Health, in cooperation with the
concerned authorities, investigated, searched
for the mosquito’s spots, the preservation
survey and campaign’s launch.
He added, the launch of the campaign to
eliminate the mosquito, whose seriousness
lies in the transmission of several diseases

including dengue fever, yellow fever and zika
, and its presence in urban places in houses
and the elimination of it is only with the
cooperation of the community of citizens
and expatriates and we hope to eliminate
the mosquito-the local carrier of diseasesnor we can eliminate the imported carrier
of diseases, and there is fear of moving
outside the Governorate of Muscat to other
Governorates and so far no case has been
monitored by the local carrier outside Muscat,
let alone the high cost of health, physical and
human treatment.

On the adequacy of the duration of the
campaign, His Excellency explained that the
success of any campaign does not depend
on the length or brevity of its period, but
on the cooperation and solidarity of various
bodies and individuals and community
cooperation, especially, there are mosquito’s
foci at homes and existence of unhealthy
practices, and what is worrying is that 80%
of the water reservoirs in Seeb are exposed
so there is a danger not because of the
mosquito’s presence but the possibility of
the emergence of other serious diseases and
unfortunately dengue disease has no cure or
serum at the world level but the treatment
of palliative pain relief so the safest way is to
follow prevention the method.
He called on all to cooperate with work teams
without having to go to the courts because
this campaign calls for access to homes, farms
and other places, the message must be clear
and explicit if the mosquito is not eliminated,
the results will be disastrous for public health
at the national level, as the disease is not
limited to one country, but by joining hands,
the mosquito will be eradicated and this local
vector is stopped, and we hope that everyone
realizes the importance of the campaign and
the seriousness of its lack of success.
The Minister of Health praised the support
of the Council of Ministers, the Ministry of
Finance, the role of various types of media and
the excellences of the Shura (Consultancy)
Council members and members of the
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Oman, Britain Discuss Protection of
Vital Facilities from E-hazards
Municipal Council and civil society for their
cooperation with the Ministry of Health
and other bodies in fighting the mosquito,
raising awareness among members of the
community, taking information from reliable
sources and keeping away from rumors.
Awareness Plans

Dr. Saif bin Salem Al Abri, director general
of the Department of Disease Surveillance
and control at the Ministry of Health, gave a
brief about the mosquito and diseases that
caused the transmission, and then reviewed
the health situation in the Sultanate after
registering the first case of dengue fever in
the Sultanate with the local carrier and control
and follow-up efforts after the discovery of its
presence and its breeding spots in a number
of places in Muscat Governorate. He also
reviewed the global situation of its presence,
the risks of its endemism and the spread of
diseases in societies if it is not eradicated
and the most significant challenges of its
geographical expansion.

Al Abri said ,the entomological investigation
revealed the spread of mosquito spots in several
states in the Governorate of Muscat, and plans
and several means of sensitizing community
members to the severity of the mosquito,
as it became clear that 20% of the houses
contained mosquito larvae and within two
weeks of the intervention with foggy spraying
and homes’ reached 12% and still exist, where
we will not be able to enter all houses and sites
and some did not collaborate as required with
the teams, we have photographed the upper
houses and it turns out that 80% of the water
tanks in the rooftops of the state of Seeb is
exposed and this in itself a big challenge to
eliminate the mosquito.
Al Abri pointed out the number of cases
registered with dengue fever due to the

14
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mosquito has recently reached 40 cases
and the fear of increasing the number and
expansion of the geographical area of the
spread of the mosquito, so a specialized
campaign should be organized with
specialized human cadre, and the Ministry
of Health has made great efforts to fight
diseases by adopting a strategy of National
Committee for Integrated disease Vector
control.
Environmental sanitation

Dr. Shawqi Bin Abdul Rahman Al
Zadjali, assistant director general of the
Directorate General of Health Affairs in
Muscat municipality, gave a lecture titled
"Environmental Sanitation and Control
and its role in the Eradication of the
Mosquito", highlighting the three axes of
the Community partnership in terms of
responsibility and supporting the efforts
of work teams and awareness-raising.
Environmental sanitation in terms of
disposal of solid waste and all forms of water
concentrations around the houses and the
need for coverage of water tanks and the
removal of used tires and the disposal of
all cans, containers and empty utensils,
and integrated management in the control
in terms of taking preventive measures,
engineering measures (environmental
measures) and biological and chemical
control. Al Zadjali explained methods
of using thermal and cold spraying with
technical supervision and trained team.
Sheikh Yahya bin Mohammed Al Ameri,
member of the Municipal Council of
Muscat Governorate and representative
of the state of Seeb, gave a speech
on "The role of society in the success
of the campaign" through which he
emphasized community interaction

with the campaign holders since the
discovery of the mosquito, confirming
the awareness of members of society
and their keenness to cooperate for the
campaign‘s success and to eliminate
mosquito’s breeding sites in the
governorate.

Dr. Fatima bint Mohammed al Ajmi,
director-General of Health Services, Muscat
Governorate, also presented a lecture that
reviewed the objectives of the campaign
to eliminate all actual and potential
breeding grounds, making the environment
unsuitable for mosquito breeding and
eradicating the adult mosquito. Al Ajami
also reviewed the mechanisms and methods
of implementation of the campaign, the
formation of committees, the strategy and
modus operandi, the components of the
working methods, the working steps, and the
community responsibility for the success of
the campaign.

Al Ajmi said the Community Partnership
Action Strategy was adopted and will
cover the campaign from Luwami Valley in
Seeb to Sidab area, and more than 25,000
establishments have been identified in Seeb
to enter and 65,000 establishments in Muscat
Governorate, and a map was developed where
the spread of the mosquito is and about 200
houses were identified where a daily visit by
the 200-person staff will be available.
At the end of the ceremony, H.E. Dr. Ahmed
bin Mohammed Al Saidi, Minister of Health
inaugurated the campaign. His Excellency
also toured the exhibition accompanying
the inauguration ceremony, which included
awareness leaflets about the mosquito, its
dangers, methods of combating it and the
equipment used for spraying operations,
where the attendees listened to his full
explanation.

The Information technology authority organized the chief Executives’
Forum for the protection of vital facilities from electronic hazards,
under the patronage of H.E. Mr. Bader bin Hamad Al Busaidi, Secretary
General of the Ministry of Foreign Affairs, in the presence of 70 chief
executives of a number of information technology sector institutions,
and discussed the prospects for cooperation between the Omani
Government represented by the Information Technology Authority and
the British Government represented by the National Center for Cyber
security in the United Kingdom.
The symposium also sought to publicize
the most significant information
security challenges and threats that
may be experienced by the Sultanate's
infrastructure and vital sectors in the
area of cyber security, and highlighted
the significant damage and loss
resulting from cyber threats and risks
that may affect infrastructure and vital
sectors, affecting countries’ economies,
as well as publicizing measures,
precautions and solutions needed
to deal with cyber risks and identify
vulnerabilities and security gaps in the
Sultanate's infrastructure and vital
sectors.
During his opening speech at the
Seminar, Eng. Bader Bin Ali Al Salhi,
director general of the National Center
for Information Safety, said, “This
seminar is well aligned with the efforts
made by the Sultanate to address
the issues of cyber threats and their
important effects on the economy,
where men and leaders are interested
in global cyber security as a prerequisite
for further exploring new opportunities
in a digital world, as well as challenges
that will attract senior management’s

attention to decisions and actions
needed to ensure better protection of
vital national infrastructures, and of It
is very clear that economic investment
will increasingly depend on how secure
digital infrastructures and cyber security
are shown, as statistics show that the
estimated annual financial impact of
cybercrime on the global economy is
about $ 445 billion, estimated at $ 2.1
trillion by the end of 2019, according to
the Global Risk Report 2018, published
by the World Economic Forum, the
financial impact of cyber security
violations is also rising according to the
Federal Bureau of Investigation report
in 2017, the estimated impact of the
ransom was about $1 billion.
Al Salhi added, at the national
level in the past few years we have
responded to more than 824 incidents
targeting government and vital
national enterprises from attempted
incursions, within the region, and in
the GCC countries in particular, and
cyber-attacks have risen over the last
few years, these attacks are intended
not only to destroy data but also to
sabotage enterprise operations and

launch explosions, and here we affirm
that cyber-attacks can strike any
organization, from aviation institutions
to electricity and water networks to
transportation, health, etc., leading to
countries’ inability to provide services
to citizens, as well as financial and audio
effects to damage infrastructure and
human safety and life.
The Seminar also presented the British
experience facing cybercrime, vital
facilities’ protection and government’s
role in that, the presentation was made
by Karan Martin, CEO of the British
National Cyber Security Center.
Louis Woodcock, a cyber-security
expert, also presented some of the
experiences of some of the UK's vital
sector organizations ,their losses’
extent, as well as highlighting how they
dealt with this type of incident.
The seminar also sought to identify
the British experience in facing
cybercrime, vital facilities protection
and government’s role in this, and to
create collaborations between the
Omani government and the British in
cyber security field and experiences
‘exchange between the two parties.
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Muscat Festival Spreads Awareness of
Drugs Dangers
In the interest of the awareness and
educational role played by the Royal
Oman Police (ROP)represented in the
Directorate General for the Control
of narcotic drugs and psychotropic
substances in all festivals , cultural and
sporting activities in the Sultanate’s
various governorates and states, the
General Administration participates
anti-narcotic drugs and psychotropic
substances at the Muscat Festival 2019
in a constant a mobile exhibition to raise
awareness about the damage of drugs and
psychotropic substances that are located
in the parks (al-Amerat and Al-Naseem)
throughout the period of the festival where
the awareness exhibitions contain some
of the regulations and flyers awareness
booklets, photographs illustrating dangers
of drugs to the individual and community,
and some images of substance abuse’s

victims and psychotropic substances, as
well as photographs illustrating ROP’s
efforts to counter and thwart attempts
to smuggle drugs into the sultanate,

The Department of Food and Veterinary Control
in the municipality of Alkamel and Alwafi in the
province of Southeastern Governorate in cooperation
with the municipalities of the province inspection
and sudden visits to the shopping malls, food shops
and professional shops, where it visited in two days
the food and vocational facilities in the state, during
which 24 violations were freed, five records of
destruction and closure of seven shops for shopping
malls’ owners, food stores and professional goods
for not complying with the sanitary requirements
in conservation, storage, provision and foodstuffs’
suitability and lack of attention to the general
cleanliness within the facility, soap non-separation and
food items on shelves, their lack of safety for human
use and damage to unusable tools because they do
not comply with the required health requirements
and the municipality invites shopping centers’ owners
and food shops to pay attention to quality standards
application, the provision, presentation and sale of
healthy food suitable for human health.
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Khoula Hospital Succeeds in Conducting First
Surgery Using Surgical Arthroscopic of Hip Joint
Khoula Hospital, a representative of
the Department of Orthopedic Surgery,
recently succeeded in the first use of
the surgical laparoscopic of hip joint at
the level of institutions of the Ministry
of Health in the Sultanate for one of the
hospitalized patients.

as there is a team with experience and
competence explaining, guiding, advising
and answering questions and visitors’
inquiries.

Closure of 7 Shops and 23 Violations in Al
kamil and Al Wafi

16

For First Time at Level of Ministry of Health Institutions

Dr. Sweilem bin Shteit al Ghanami, consultant
of joint surgery and sports injuries at
Khoula Hospital said, “This process was
performed for a patient with a sports injury
in the hip joint, and took all the non-surgical
therapeutic procedures, but that was not
enough to heal , and due to the introduction
of universal surgical endoscopic techniques,
the endoscopy of the hip joint operations
and the training of the hospital's staff, and
this four-hour operation was successfully
conducted, and the patient left the hospital
the day after the operation.

This new technology is a quantum leap
in the health services provided in the
Sultanate, where the use of laparoscopic
surgery within the hip joint is technically
difficult and not available to patients,
where these processes were conducted
through conventional surgical intervention,

but with increased surgical experience in
laparoscopic, surgery hip arthroplasty has
become a valuable tool for diagnosing and
treating patients with hip joint pain.

The hip joint is a joint that is exposed to
many injuries caused by the trauma and
is one of the last joints to be treated by
binoculars. The reasons for late use of the
telescope in this joint were widespread;
the special nature of the anatomical
aspect of the hip joint, whether the head
of the hip and even the joint or the strong
ligaments surrounding it. The presence of
the hip joint in the body's depth and not
as superficial as the knee made access to

it requires binoculars and special machines
different from those used for the knee,
which were recently provided to Khoula
Hospital.

The modern progression in the hip
arthroplasty makes it a less intrusive
method of diagnosing and treating the
diseases that afflict this joint, thus making
it easier for the patient to have the least
side effects.

It should be noted that there are many
uses of the telescope in this joint; perhaps
the most famous are cutting around the
right, cartilage injuries, removal of free
objects within the joint.

Launch of “Darb Al Salama (Safety Trail) System"
to Run 5,000 School Buses in Governorates
The Ministry of Education and the Omani Telecommunication
Company «Omantel» launched the national Project «the System of
Safety» for school buses management in the Sultanate and follow
them, with a financial cost of more than half a million OMR, and is
targeted in the first phase during this year 2018/2019 and the
next academic year more than 5,000 school buses at the level of the
educational directorates; The ministry has been able to install the
system in 631 buses so far.

Dr. Madiha bint Ahmed Shibania, Minister of Education, stressed that
the ministry is moving forward with the use of modern technology in
education and is racing with developed countries in the use of modern
technology in education because of the change that this technology is
taking in teaching methods along with enhancing security and safety.
Dr. Ali bin Humaid Al-Jahwri, director general of the Directorate

General of Education in Muscat Governorate and supervisor of the
project "Darb Al Salama (Safety Trail) System", said that the project
includes tracking and adjusting the speed of school buses, and
notifying students ‘parents when the bus exits school and approaching
the student’s house, and notice the school if a student is on the bus
when it arrives at the school after it stops.
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Affirming its commitment to the highest standards of
health and safety implementation in the Omani working
environment for liquefied gas achieves 30 million
working hours without time-consuming accidents.
The Omani Liquefied National Gas (LNG) company has achieved a new achievement
in addition to its series of achievements by successfully completing 30 million
working hours without any accidents or time-consuming injuries. This achievement
is a real translation of the company's consideration of the importance of safety in
its operations, and its commitment to implement the highest standards of health
and safety in the working environment.
This achievement translates the effort that
the company is giving to health, safety and
environment related aspects. The company
has completed more than 3,200 working
days, almost 9 consecutive years without
time-consuming accidents. This is due to the
company’s manpower’s combined efforts
and its full compliance with safe practices
related to health, safety and environment. In
addition to the company’s affirmation of the
importance of applying and practicing health
and safety rules at work sites.

Instilling a safety culture is a central issue
to staff compliance and safety procedures
application in work environment. In addition,
staff cooperation and concern for active
participation and positive intervention have
contributed to unsafe practices prevention
by reporting such practices and by providing
feedback on occupational safety, by early
intervention to prevent accidents.
The company also encourages its employees
and contracting companies all employees to
"non-lax" culture as a safety policy which
means the continuous improvement and
development of ways to maintain safety,
health and environment. Thanks to these
tireless efforts, Oman Liquefied National
Gas (LNG) has won many regional and
international awards over the past year as a
prize for excellence in health, safety, security
and environment, in addition to the award of
best initiatives in strengthening contractors
capacity in health, safety, security and
environment fields.

18
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Time-consuming accidents or injuries are a
measure and standard for the extent to which
safety measures are applied in the working
environment. A time-consuming injury is
defined as an injury to an employee in the
work environment during the performance of
his/her duties and leads to his/her absence.

Because of energy sector work nature,
preventive measures and focus on safety
have been intensified mainly in its working
environment. Moreover, besides the
institutions operating daily work in this
sector, many of these institutions are
undergoing continuous periods of intensive
work aimed at continuing to work efficiently
and organizing production to meet the
growing global demand for energy.

Commenting on this achievement, Harib bin
Abdullah al-Kitani, CEO of the Omani LNG
company, said: "On behalf of the company's
board of directors and senior management,
I have the honor to congratulate all the
company’s employees and contracting
companies’
employees
for
this
accomplishment, where our achievements
in the field of safety continue. We are proud
of the safety culture that the company is
instilling in all its employees and customers.
We have proudly completed 30 million hours
of work and this prompts us to achieve more
to fulfill the highest safety levels in this
rapidly growing industry."
Moosa bin Mohammed al-Habsi, director
general of Health, Safety and Environment,

Oman Liquefied National Gas (LNG),
said that this achievement was the result
of diligent work and efforts in instilling a
commitment culture to health and safety
rules at the level of employees and companies
employees contracted with the company,
explaining safety culture in the company
includes emergency ,crisis training and regular
lectures on health and safety for employees
in general to increase their awareness about
potential damages and how to resolve them,
wishing the company to continue taking
responsibility for all employees’ safety either
company’s employees or employees of
companies contracted with it.

It is worth mentioning that this achievement
came after the temporary suspension of the
maintenance of one of the three locomotives
managed by the company, which carries a
greater probability of getting injuries without
taking the necessary precautions and
confirmation, as the temporary suspension
maintenance process requires the work of a
large number of employees are unusual for
the machines’ maintenance and repair that
liquefy natural gas.
Since 2001, the company has obtained
ISO certifications for the quality of its
operations at global levels followed by a
series of certifications related to occupational
health and safety 18001:2007 which helps
employers to reduce health and safety risks
in work environment that are related to the
employees ,customers and general public.

“Challenges in Applying Radiation Safety”
at Seminar at Oman College of Health
Sciences
The Ministry of Health, represented
by Oman College of Health Sciences
(Department of Diagnostic Radiology)
recently organized a scientific seminar
on the challenges of implementing
radiation safety in Oman, under the
patronage of H.E. Dr. Ali bin Talib Al
Hinai, Undersecretary of Ministry of
Health for Planning and in the presence
of Dr. Mustafa bin Mohammed the
college’s dean and a number of the
college’s deans in the college’s main hall
in Alwattyah.

The seminar was attended by some 110
medical personnel, medical assistant
groups and technicians working in
radiology field, and lectured seven
lecturers from within the Sultanate.
The symposium aimed to promote
radiation safety culture in the Sultanate,
review the radiological challenges in the
safe use of medical radiation, highlight
ionizing radiation protection systems
importance to improve radiation
services and patient safety, and highlight
the advanced technology impact on
radiographic imaging practice.

Dr. Mustafa bin Mohamed, dean of
Oman College of Health Sciences, made
a statement explaining that the college
is one of the important academic
tributaries that are concerned with
establishing a professional base for
several disciplines in the field of health
and play an important role with the
Ministry of Health in the development
of health professions to enhance the
learning experience, support basic
skills and support these professions in
instilling professional competencies and
ethics that contribute to the formation
of graduates professional identity and
the role expected of them when they
engage in future work.
He added that the specialization of
radiographic imaging is a witness
example of development in diagnostic

health field, so it was a basic task of
upgrading the professional level and
promoting the new knowledge and
synchronization with the scientific
development based on recent studies
in this field and it is important to
keep up with any specialization
scientific development to ensure ways
and solutions to current and future
challenges, particularly in radiological
diagnosis area, and transition to
technology and its role in diagnosing
pathological conditions and finding
ways to adopt them in imaging
diagnostics field and safe methods of
use for professionals and patients.
Dr. Mustafa bin Mohamed noted that
in order to ensure patients’ safety
and workers in this field, the idea of
setting up a seminar that discusses
the challenges faced by radiology
departments in the Sultanate regarding
applying methods of dealing with
ionizing radiation and prevention of its
risks. The seminar will be hosted by
a selection of lecturers interested in
radiation safety field.
Dr. Hasnaa Al Moslehi, head of the

Medical imaging program, delivered a
speech in which she spoke about the
professional practice of censorship and
radiographic imaging in the Sultanate's
health institutions.

The symposium’s program included
a number of scientific speeches and
lectures, including the challenges
related to the interpretation of
radiology tests, and the impact of
technological advances in radiology field
on radiographic practices in radiology
departments of health institutions in
various governorates of the Sultanate,
and about the advanced radiological
technique impact on radiographic
imaging practice, and on health and
evaluation proposal for those working
in radiographic imaging field, and
quality assurance program importance
in patients’ safety.
The dialogue was opened and questions
were raised by the seminar’s participants
and supervisors. Finally, His Excellency
Dr. Ali Bin Talib al-Hinai, undersecretary
of the Ministry of Health for Planning,
honored symposium’s lecturers and
organizers.
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ALIZZ ISLAMIC BANK SIGNS MOU
WITH OMAN AIR HOLIDAYS
Muscat - Sultanate of Oman:
Alizz Islamic Bank has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Oman Air Holidays, whereby
Alizz Islamic Bank’s Titanium, Platinum and World credit cardholders can avail 15% discount on airline
tickets, hotels and airport transfers booked via the Oman Air Holidays platform. Additionally Tharwa
Wealth Management customers from Alizz Islamic Bank will receive Sindbad Silver membership. The
agreement was signed by Moosa Masoud Al Jadidi, Chief Operating Officer of Alizz Islamic Bank and
Richard Alexander Bodin, Senior Vice President of Oman Air Holidays.
20
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Oman
Air
Holidays
(www.
omanairholidays.com) is a fully
dedicated holiday booking system.
The website offers a wide range of
holiday products including package
holidays comprising of flights,
hotels, transfers, tours and activities,
as well as dynamic packages, which
customers can personalise to suit
their needs. Oman Air Holidays
offer a wide variety of exceptional
value-for-money holiday tours and
packages that combine the best
hospitality, leisure and tourism
experiences on offer. The packages
combine flights on Oman Air with
a carefully selected range of hotels,
tours and excursions to offer a
holiday experience like no other. In
addition, clients can choose from a
wide range of exciting destinations,
all of which lie within Oman Air’s
expanding network.
Oman Air Holiday’s also offers a
selection of value-added packages
including accommodation at the
InterContinental Muscat, ShangriLa Barr Al Jissah Resort or Al
Bustan Palace Hotel. It also offers
inland packages such as the Salalah
Special and the Desert and Wadi
Adventures.
There are also special packages for
Honeymoon, Golfing in Oman and
Oman by Design. Packages such as
Muscat Sea and Land Tour, Salalah
Special and Summer in Oman
offers the opportunity to explore
the Sultanate deeply. Furthermore,
Dubai Specials, Sindbad Members
Exclusive Offer Zanzibar and Umrah
packages each offer great value.
Sindbad Silver membership for

Tharwa customers from Alizz
Islamic Bank gives them access to
many special privileges including
but not limited to, Extra baggage
allowance, Business Class lounge
access, 7% In-Flight Duty Free
discount, 25% bonus Sindbad miles,

Check-in at Business Class counter
regardless of your class of travel,
Priority baggage delivery on arrival
at your destination & At the New
Muscat International Airport our
Sindbad Silver members can enjoy
the comfort of the Oman Air First
and Business Class lounge.
Alizz Islamic Bank was the first
Islamic bank in the Sultanate to
introduce shari’a compliant credit
cards and won the ‘Best Credit Card’
award in Oman from the prestigious
‘Banker Middle East’ magazine.
These cards are available at the
most affordable rate by far amongst
all credit cards provided in the local
market.
Credit cards from Alizz Islamic Bank
are based on the principle of “Qard
Hassan”, which is a shari’a principle
used by many of the leading Islamic
banks in the world for its credit card
product. This product has been
approved by the Shari’a Supervisory
Board of Alizz Islamic Bank and the
Central Bank of Oman. This product
allows the customer the option of

paying the amount in the statement
at the end of the month or settling
the amount in deferred instalments
based on the minimum payment
criteria.
Alizz Islamic Bank credit card holders
can shop securely online with the

3D Secure OTP SMS system. The
3D Secure Service confirms the
identity of the customer through
a simple check-in process. The
customer will be prompted to enter
information that the bank will use
to confirm their identity. After they
enter their card number during
checkout and submit their order,
a One Time Password (OTP) will
be sent to the phone number they
have registered with the bank and
they will be prompted to enter it
to authenticate the payment. Once
customer identity is verified by the
bank, the payment is completed.
Alizz Islamic Bank’s Titanium and
Platinum and World credit cards
offer a wide range of benefits,
rewards and lifestyle experiences,
including access to select airport
lounges around the world, luxury
retail shopping advantages and
also cash withdrawals of up to 80%
of the card limit. Furthermore, all
MasterCard-branded cards can be
used at over 35.9mn outlets across
the globe.
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Poisoning of
Insects Bites

Scorpions Bites
Symptoms and Signs:
Severe topical pain.

Localized inflammation.

Tissues surrounding the bite die.
Fever.

Nausea, vomiting, sweating and general weakness.

First Aid:

 ying the injured part over the sting area with a compressor
T
strap or any cloth.
Giving the injured a painkiller and antihistamine.

iving the patient a scorpion poisoning serum
G
(intramuscular).
Transferring the injured to the hospital.
Spiders Bites
First Aid:

Large dose of hydrocortisone.
Painkiller.

Transferring the injured to the hospital.
Insects Stings:
Insects’ stings such as big flies, wasps, and bees cause
irritation, whereas throat stings cause swelling leading to
suffocation.
Symptoms and Signs:
Irregular acute pain

Swelling is shown around the place with a red middle area
The injured may become traumatized.

Goal

Remove the sting if it is visible or still stuck in the skin to
relieve tumor and pain, if the sting inside the mouth, move
the patient immediately to the hospital.
Skin Stings Treatment

If the sting in the skin is apparent, remove it with a sterile
hair clip and close with the forceps as much as possible
from the skin and hold the sting tip to remove it, but do
not try to squeeze the poison bag because you are pushing
remaining poison inside the skin.
o relieve pain, place cold compresses or spirit or
T
bicarbonate soda liquid.

 o relieve tumor inside mouth or throat, give the injured a
T
piece of ice to absorb it or wash the mouth with cold water
or bicarbonate fluid.

22
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"Health and safety”
Conveys the Experiment
“National Ferries Company”
to Achieve Maritime Safety

Ahmed Al Rawahi
Manager Department of Health, Safety, Security,
Environment & Quality

Shanna / Jawhrat (Jewel) Masirah: Each ferry speed is 18 knots/hour.
The maximum payload per ferry is 154 passengers and 38 vehicles.
Landing ship (Halaniat): The Company also manages the landing ship
and cargo (Halaniat) for foodstuffs, goods and equipment shipments.
Hormuz: The fastest diesel-fuelled ferry. Ferry speed is 55 knots/
hour. The ferry capacity is 208 passengers and 56 vehicles.
Sokra/ Halaniat / Masirah4: Each ferry speed is 40 knots/hour.
The maximum payload per ferry is 106 passengers and 22 vehicles.
24
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Wherever there are cruises, there are challenges and possibly dangers that may accompany
these flights, so international organizations have hastened to enact and legislate laws and
regulations and conclude agreements with a view to achieve and provide the highest safety
and security standards in the maritime transport sector.
National Ferries Company is an Omani company that attaches the utmost importance
to the provision of all maritime safety related items on all flights. Its staff is fully aware
of their responsibility for passengers and employees safety aboard their fleet, as well as
marine environment safety.
The Health and Safety Magazine is approaching to convey to you the National ferries
company experience in the realization of marine safety elements, ferry fleet efficiency
covering a number of ports in the Sultanate, and what certificates obtained in recognition
of its efforts in this sector, and the most prominent international agreements and
memorandum of understanding through which they operate.
Report by: Aseela- al-Hosnia
eighteen issue, january 2019
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Ahmed Al Rawahi said, “The company implements the latest
comprehensive quality management systems”
“The company’s fleet is characterized by a marine safety system, and we
are working on instilling it for the crew and our traveling customers”.
Ahmed bin Jamil Al Rawahi, director
of the Department of Safety, Health,
Environment, Quality and Maritime
Security at the National Ferries
Company, pointed out that the company
places the crew and passengers safety
and security elements among its top
priorities, by working and complying
with all the international standards
applicable in the maritime transport
sector, as well as providing the staff
with all training programs necessary
to obtain professional certificates and
update them periodically, which allows
them to work in the company’s fleet, to
provide a rich and safe experience for our
customers on every trip implemented by
the company.
Al Rawahi went on saying, The ferries
number in the national company is
currently four quick ferries and other
two, namely, Shanna and Jawhrat
(Jewel) Masirah, all of which are intended
to provide passengers and freight
forwarding services, in addition to the
company’s own cargo ship and landing
that are used to carry and transport
equipment, cargo and heavy vehicles.
To achieve all safety and security
components, all are equipped with the
highest globally safety regulations, as
well as the qualified staff to work on
them.
Internal Initiatives
Ahmed Al Rawahi explained that there
are various initiatives undertaken by
the company aimed at establishing the

26
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maritime safety importance culture,
through numerous campaigns and
events organization, broadcasting and
awareness messages dissemination,
organizing meetings and induction
courses for all employees and crew,
and offer promotional materials for all
passengers during their ferry trips and
presentation of a film material about
safety and security procedures, followed
in each ferry before any flight departure.
The company also participates in various
international events related to maritime
safety.
Rehabilitation and Development
Ahmed Al Rawahi assures that
the company attaches the utmost
importance in the crew qualifying
and training of and subjecting it to
training courses and tests to obtain
certificates approved in accordance
with the provisions of International
Convention of Training Certification and
Watch keeping for Seafarers (STCW),
including the Certificate of Maritime
Competence (COC), which is granted
to naval officers and engineers and
issued from the Ministry of Transport
and Communications, as for the staff
on board the ferry, Al Rawahi confirms
that they are highly qualified where
they are subject to compulsory courses
including safety and firefighting systems
and are also trained on how to deal with
passengers, especially during periods of
congestion within the ferry. As in many
international companies, the ferry crew

has the ability to handle emergency
events quietly and calmly, to steer the
passengers smoothly to avoid any
confusion or panic among them. The
qualification of the crew to deal with the
various health conditions and people of
special needs is a priority, as all the quick
ferries have a medical room equipped
with various medical devices with a
specialized crew – onboard of each fleet
– possesses the necessary qualifications
for first aid (Advanced level).
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and thus the difficulty of navigation
movement, which will negatively affect
passengers ‘safety and comfort, but
after explaining the difficulties that may
occur in the flights amid the rise of wave
level everyone agreed to cancel the flight.
As for the professional staff, especially
those working in the engine room, Al
Rawahi explains, because their place of
work is very narrow and noisy, because
of their semi-permanent presence there,
therefore there are precautions to be
followed to ensure these employees ‘safety
and health through continuous training
and following the best way to do this is
to keep track of the crew’s commitment
to personal protective equipment such as
helmets, gloves and goggles.
Joint Exercises
Al Rawahi says, “The crew is trained
in evacuation and fire exercises and
periodically and practically to raise
the crew’s efficiency and readiness.”
to sit inside the vehicle during the
journey and
we tell him that this
is one of the most important items to be
worked out, so as to prevent passengers
from having any unexpected risk of
leaving the vehicle. The ferries also
have a dedicated cabin for passengers,
and before the launch of any flight, the
crew will remind passengers of safety
guidelines and emergency procedures, as
well as distribute brochures containing
information about tourist destinations
to which the ferry service arrives.

Travelers Safety
The interest in of travelers safety and
comfort is always studied, monitored
and evaluated before scheduling any
journey to know and determine the
itinerary from the departure to the
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arrival, through specialized programs
that allow the prediction of the sea
state, the weather study and there is
direct contact with the competent to
know weather and sea conditions before
embarking on sailing.
A questioner may ask why it is prohibited

Typically, the training scenario begins
with the launch of the alarm to meet
everyone at the recognized assembly
point and begins searching for the cause
of the warning, adopting the measures
followed and distributing the tasks in
accordance with positions until the
situation is controlled.
It is noteworthy that the company has
a distinctive training program, which is
joint training programs implementation
in the field with various specialized
sectors as well as participation in various
national training programs to raise the
crew‘s readiness.
Person in Charge of Administration (DPA)
Complying with international blogs and
treaties, including the International
Safety Management Code (ISM code)
– to support, promote, develop a safety
culture in the maritime transport sector –
The company has adopted the provision
of a person in the administrative side;

Development and Partnership in Action
(DPA), to provide the structure and
support to the safety management
system efficiently and effectively aboard
the fleet. The responsibilities of DPA
are to: (1) Ensure the safe operation of
each ship. (2) Monitor safety aspects
and prevent pollution in its operation
and ensure the adequate resources
application and administrative support.
(3) The interface between the company’s
management and ships’ crew, with direct
access to the highest management level
which means that it must be available at
all times within 24 hours.
Vision:
The vision of the National Ferries
Company is to provide a world-class
passenger, vehicle and freight transport
services that contribute to the Sultanate’
s sustainable development, and to instill
a culture of maritime security and safety
among the crew and our travelling
customers.

He believes that sometimes, given the
lack of awareness of some citizens, there
are challenges for the ferry crew, such
as the insistence of some on taking the
ferry although it is full or the passengers
are objecting to the decision to cancel
a trip ,as it happened on a previous
journey between Shanna and Masirah,
the trip was cancelled as a precautionary
measure to ensure passengers safety
due to the rise of sea level to 3 meters,
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"Galloping Ladder” Sparks
Horror in India

Village inhabitants of the Indian city of Kerala were stunned, after
they saw a wooden staircase moving spontaneously on earth, as
if it were in line and running alone. The residents who gathered to
witness the event claimed that the ladder "had a touch of a spirit of
a person who was climbing it and then fell over and died", according
to local media reports.
According to reports, the area where the ladder was moving has
become a terror source for the population, noting that they have
been prevented from just passing by.
Apart from superstition, a site visitor "Reddit” presented a scientific
explanation of the phenomenon of the dubious theory "Passive
Dynamics ", where inanimate objects can automatically move on the
slopes.
He said, "A ladder on a sloping land, someone is pushing it to continue
to move on its own’’. The commentator said, “Gravity force through
the slope is sufficient for the ladder to continue to move, but not as
much as it leads to fall. “The ladder’s weight strikes a balance with
gravitational force that pulls it down the slope," he added.

Spiders have Milk that is More Useful
than Cows’

It is well known that many animals rely
on breastfeeding their babies to help
them grow, but Chinese scientists blew
up a new surprise, finding a type of
spiders that produces more useful milk
than cows.

The female spider and her young are
usually kept in the ' nest ' until the
young reach the adult spider size,
something that happens within 20 days.
Scientists believed that young spiders
did not feed on anything during this
period, until they reached the size that
allowed them to hunt their prey, but a
group of Chinese scientists discovered
new details.
A researcher at the China Academy
of Sciences (CAS) noted that female
spiders’ species known as “Toxias
Magnas ", secrete a milk-like substance.
"We didn't know how to grow small
spiders without any food, until one
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Very Touching Picture of Doctor
Slept in Operating Room.

A humanitarian and influential image of a surgeon was released by Chinese
media, who slept in the operating room after six operations without interruption.
Shanwig spent 20 consecutive hours inside his hospital operating room in
Guizhou province in southeastern China.

The surgeon carried out five successive operations, and once was about to leave,
a patient who lost his arm in a meat-chop machine came, forcing the doctor to
perform an 8 –hour surgery.
The dedicated surgeon ended patient's arm surgery, sat next to the operating
table and carried the patient's arm up, until the blood reached it and did not
touch anything, while doing so, he felt sleepy, according to the "Rotana” site.

One of the nurses rushed to take a picture of the surgeon and posted it on the
Chinese website "We Chat", for the surgeon to comment: "I wanted to close my
eyes and rest, I didn't expect to sleep."

In a press interview, he said that although he was tired at the time, he agreed
to perform the surgery because he felt that he was still able to concentrate,
explaining that the happiest thing for him was to see his patients recovering
from their pain and suffering.

Egypt Recycles and Exports
Solid Waste

Waste recycling projects in Egypt are part of efforts to conserve environment
and maximize use of available resources, as Egypt seeks to attract more
investment for these projects in coming period.

Tons of waste are no longer one of the problems of Egyptian society, but have
become an added economic value through a comprehensive recycling process to
recycle and export these residues to many worlds’ countries.

The remnants, which for many years have been one of the problems of the
Egyptian society today, are the focus of lots of investors ’attention who realized
the economic and environmental recycling importance of these wastes when
converting them into raw materials that enter many industries that are exported.

night I noticed a little spider sticking to
the belly of his mother," Zengi Chen said.
The scientist then, with his participants
in the study, put a female spider in a
microscope and pressed her belly, to get
white liquid-like milk, according to the

British "Mirror” site.

After analyzing the milk, it was
discovered that it contains fats, and
a protein ratio of 4 times higher than
that in cow's milk, which makes it more
useful.

Biologist loses her
Life in Crocodile’s
Jaws

As an Indonesian biologist cast down
food in the lab where she worked, a
17-foot-long crocodile pulled out and
devoured her.

The 44-year-old Desi Tao, was
throwing down meat pieces to the
crocodile “Miri” when he picked her up
with his jaws, and devoured her alive.
The predator was found that morning,
with the biologist’s remains between
his jaws at the North Sulawesi
Research Laboratory in Indonesia.

The laboratory staff late that morning
discovered the horrific incident, after
seeing strange things floating on
water surface. Investigators believe
that the crocodile was based on his
feet and jumped about 8 feet to catch
the victim and dragged her into water,
before devouring her.
On a daily basis, the crocodile eats a
quantity of tuna, fresh chicken and
meat, and has precedents in attacking
other crocodiles, but has never
attacked humans, according to the
British “Daily Mail”.

The laboratory’s organizers tried to
recover Tao's body’s remainder, but
the crocodile was crushing all the
rest of her in every attempt. "Miri”
will undergo medical tests after the
accident, to ensure that he swallowed
all body parts.

It is estimated that the volume of residues in Egypt is about 20 million tons
per year and that only 15% of these are recycled, and recycling operations not
only stop at solid limit and organic residues, but also extend to conservation
of Egypt’s natural resources, foremost the water through projects aimed at
recycling sanitary drainage and its treatment to be used safely in irrigation and
agriculture, which was confirmed by the Regional Director of the Center for
Environment and Development for the Arab region and Europe Omar Badawi,
who said that water reuse is a life or death to Egypt.
Egypt is seeking to expand energy production that is generated from agricultural
waste and garbage, aiming at the establishment of 10 factories to generate
electricity from garbage at an estimated cost of 10 billion dollars.
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Sharjah

Warehouse Fire in Sharjah Industrial Area
A fire was recently fired at a furniture warehouse in the
industrial area of Sharjah, where a report was received by
Sharjah Department of Civil Defence Operations room stating
that the fire had erupted.

Rescue and ambulance vehicles rushed to the scene and
were able to control it before the flames moved to nearby
warehouses, according to a source from the administration.
The source confirmed that the incident did not result in
injuries, and the investigation into the incident was referred to
the authorities.

Thailand

19 Killed in Floods in Thailand
Massive flooding in the country’s southern part has
left 19 dead and damaged nearly a million people
since the beginning of the New Year, the Crisis
Prevention Center in Thailand said.

Hong Kong

2 Killed, 3 Injured after Oil Tanker Fires
off Hong Kong

One person died and three were injured
after an oil tanker was fired off Lama Island
in Hong Kong.
A photo published by a local radio station
showed flames on the 144-metre-long
vessel, and heavy smoke in the sky.

The radio said 23 people were rescued and
at least three were taken to the hospital for
treatment.
The oil tanker «»Olak Fortune»» registered
in Vietnam has arrived in Hong Kong from
Donjuan in Pearl River Delta in South China.

Residents of Lantau Island, the largest of
Hong Kong islands, said they heard a major
explosion, with some reporting that the
blast led to windows’ shaking.

The center noted that most of the deaths were
caused by drowning, while 958 thousand people were
affected by the 10 provinces flooded by continuous
torrential rains and floods.
The floods have pushed authorities to scale up
disaster management to the third degree, moving
the department from regional level to national level
officials.
Thai navy sent the helicopter carrier «Ang Thong «,
to help evacuate flood victims and provide food aid
and medicines to those affected.
Torrential rains have caused flooding on roads and
fields, damaged more than 1,500 schools, obstructed
maritime traffic to the islands, cancelled many flights,
including those destined for Koh Samui Tourist
Island, and closed the Nakun Si Taemarat Airport for
two days at least.
Although the rainy season, which usually lasts from
June to October, south Thailand is experiencing a
second period of heavy rains, often including tourist
areas such as Krabi town and Koh Samui island.
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Egypt

Killed his Friend Because
of 1700 Pounds

An employee in Assiut killed his friend, a property owner
to stop his insistence on asking for 1700 pounds that he
borrowed from him and could not repay.

The events began, when the staff member borrowed payments
from his friend, promised to repay as soon as possible, and
several months later, he broke his promise, justifying his lack
of money.

After the friend’s insistence on the need to pay the amount
back, Satan suggested to the perpetrator to dispose of the
victim, to rest his claim and insistence on the money, bought
a knife and went to victim›s house at 7a.m on the pretext of
having breakfast with him before going to work, but he was
oblivious to his friend, hit a blunt machine on his head, stabbed

him with a knife in various parts of the body, slaughtered in
the neck and stabbed four stab wounds in the chest, like in
the back, and several stab wounds in various places, over 15
stab wounds to make sure he died.

Ocean Heat Rises Faster than Expected and Scores Record
Scientists have explained that the ocean temperature rises
faster than previous estimates, reaching a new record level in
2018, destroying marine life.
The new measurements, introduced by an international
network of 3,900 floats in the oceans since 2000, show a
greater rise in temperatures since 1971 than the recent United
Nations climate change estimates in 2013, scientists said.

Scientists from China and the United States wrote in the
Scientific Journals that “Ocean heat content monitoring
records show that ocean warming is accelerating” Reuters
reported.

Most climate scientists say that gases caused by human
activities lead to atmospheric warming and the ocean absorbs
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much of this heat which drives fish to escape into colder water.
Scientists wrote in the statement «Global climate change exists
and has already serious implications .No doubt whatsoever».

About 200 countries are planning to abandon fossil fuels in
the current century under the Paris Climate Agreement in
2015 to curb global warming.

US President Donald Trump, who wants to increase his
country›s fossil fuels’ use, is seeking to pull out of the
agreement in 2020.

Li Jing Ch’ing from the Institute of Atmospheric Physics (IAP)
at the Chinese Academy of Sciences (CAS) said, “The data
to be published will show that 2018 was the hottest for the
world›s oceans, exceeding records in 2017.”
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Chinese Company Develops 2 Smart Bikes
with Audio Assistant

The Chinese company “Cybeck” is preparing to display two
bikes with audio assistant "Alexa", during t coming period, as
part of the upcoming Electronics Show in Los Angeles.

The smart bike can be ordered to operate vehicle’s front or
rear lights, music playback and alarm function. Currently,

The source said, "These applications look
normal on Google Play Store, but they
actually cause many phones problems ".

there are about 20,000 electronic devices compatible with the
industrial intelligence products offered by Amazon, , and Los
Angeles Technology Fair is expected to see more surprises.

"Smart” Sensor Reveals Serious Illnesses
A leading U.S. computer and software
company has developed a small sensor that
can be placed on a finger fingernail to collect
important health data. The sensor, designed
by the company "Ibm", can communicate
wirelessly with a smart phone or clock to
provide information.
This device can play an important role in
following up people’s health with Parkinson’s
disease, and monitoring schizophrenia
patients.
Not only is the device useful for neurological
and psychiatric diseases, but also it allows
monitoring heart patients’ status and the
elderly, which means a relative elimination
of traditional examinations.

The sensor relies on the pressure degree
exerted by finger on outer objects and also
measures the shivering and change that
occurs over time. Since this device is small,
it can be always glued to human fingernail,
but the problem that researchers currently
face is how to reduce the sensor’s energy
consumption.
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Technology experts warned users of
smartphones, operating with "Android”
system, of "Fraudulent" applications,
exhausting phone’s battery and weaken
its power.

Experts say that a number of reasons can
lead to smart phone batteries ‘ depletion,
including some "Fraudulent" applications
that destroy the battery ", as described
by the British newspaper "The Sun ".

According to the site "Standard”, “Alexa” will be installed in
a steering wheel hand with two smart bikes, and the one
who uses the vehicle can do several things through his voice
orders. Those who drive the bike can take advantage of the
voice assist in obtaining information about traffic, directions,
weather, and other tasks such as sending messages and
shopping.

Said David Kumar, marketing director at Amazon's Alexa
Platform for voice services, “This feature allows those who
drive bicycles to do a lot of things without endangering their
safety”.

"Fraudulent" Applications Exhaust your Phone Battery

The experts of the company “Suvos
" Security developed a list of 22
applications, downloaded more than
22 million times on phones "Android ",
and categorized them into "dangerous
applications ".

They said, "These applications exhaust
the battery dramatically, where it
runs continuously, in a hidden way,

promotes advertisements, increases data
percentage, and communicates with the
servers".

"Breathing Apparatus” Heralds Early
Cancer Diagnosis

Scientists said they are testing a small
medical device to analyze humans’
breathing process to help diagnose
cancer and save many patients’ lives
in the future.

The device, which is being tested in
Britain, now relies on examination
of air particles that humans bring
out of the body during normal
breathing. This device is being tested
at Adanbrook Hospital in Cambridge,
with healthy people and others
with cancer, participating in the
experiment.
Cancer cells in human body put their
well-known "VOCs" in the molecules
on which humans depend in breathing
process. According to the British
newspaper "Metro", a serious disease
examination by the small breathing
apparatus will ensure early infection
treatment.

Health authorities in Britain are
betting on this treatment simple
method to save millions of dollars
that are being spent on health
insurance. Health data in Britain

show that about half of all cancer
patients in the country discover their
infection at a late stage, resulted
in complicating treatment and
increasing cost.
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Traffic Congestion..
Reasons and Solutions

Fifth: Environment’s Pollution:
Traffic congestion necessitates vehicles slow moving at times,
stopping sometimes, making them spend longer and their
engines are running and consuming more fuel that increases
toxic gases’ emission that pollute the atmosphere.
Sixth: Material losses
Daily overcrowding hours reduce working and production
periods, which negatively affect individual’s income, institutions
and companies, and thus affect countries’ economies as a
dangerous drain. Traffic congestion increases vehicle moving
and engine operating time, which require more fuel, and
shorten spare parts period allocated for fuel purchase and
maintenance costs. Pollution also causes many diseases that
require health treatment that costs heavily to governments
and individuals, including heart and respiratory diseases.
Traffic Congestion Forms

The worst thing drivers face daily is overcrowding, in terms of the delay in going to
work due to traffic jams, or the inconvenience caused by road congestion during
feasts and public holidays.
Traffic congestion in Oman, especially in the Governorate of Muscat, is one of
the most important issues affecting the majority of the population, which calls
for serious thinking in finding solutions. Because of its negative effects on the
general level, consequent delay of many people to work as well as waste of fuel,
nerve fatigue, sometimes accidents, cars disruption and others.
Dear reader, of course, traffic congestion is not confined to our region, but it is a
global phenomenon that it is rare to get a capital city or a country without it. So,
countries are always seeking to deal with it by various types of solutions.
Traffic Congestion Definition:
Traffic congestion can be defined as an abnormal slowing
of traffic on a road segment or network and safe distances
between vehicles will decline accordingly, resulting in
vehicle relapse over relatively long distances for reasons
that are often attributable to one or more components of
the traffic relationship.
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Traffic Congestion Causes:
While there are a variety of reasons for traffic congestion that
vary from a city to another, there are some common factors, for
example, many people insist on driving themselves instead of
sharing or using public transport. And certainly the increasing
numbers of cars and narrow roads are obvious reasons, but
some traffic congestion may appear as a result of human
errors, because most of us are not ideal drivers, for example,
wrong overtaking while driving leads to traffic disorder.

Traffic Congestion Implications:
First: Harming Population Public Health
Traffic congestion and sluggish traffic cause serious concern
to drivers and passengers of public and private vehicles, as
well as prolonged stays in vehicles that are barely moving. This
has a major impact on nerves, especially if exposed daily.
Second: Committing Traffic Violations
Driver’s nervous tension and anxiety in case of traffic
congestion often leads him to commit serious offenses, as well
as not to consider the safety distance between vehicles.
Third: Traffic accidents
When the driver delays from work due to congestion, he
may take a pretext for himself and resort to erroneous
transgressions because he enters between cars to find an exit
for a quick access, which then leads to a traffic accident.
Fourth: Interests’ Disruption
Hours spent on roads because of traffic congestion get too much
of an individual’s effort because he loses some of his energy and
his activity starts to wear out. As well as disruption of people’s
interests as a result of wasting time, delay of dates and others.

Figure 1: An emergency density caused by an object that
closes the road completely or partially, stopping traffic flow,
for example: traffic accidents or vehicle crashes, especially
large-scale ones on roads, and in case of emergency security
plans and other reasons, and the traffic density disappears
when the cause disappears.
Figure 2: Continuous density occurs due to increased demand
for roads, to partially or completely fail to accommodate the
vehicles used; for example, rush hours intensity in large cities.
This type of traffic density is almost impossible to escape
from a city of the world’s large cities with varying size of
the problem from one city to another according to planning,
funding and implementation in each city separately.
Proposed Solutions to Reduce Traffic Congestion
 orking time organization.
W
Improving and focusing on public transport Sector.
Services distribution to governorates.
Establishment of service complexes, malls, Entertainment
venues and games outside Cities.
Improving roads, infrastructure and sanitation.
Pedestrian awareness and bridges’ and pedestrians’ paths’
provision.
Organizing buildings and services construction permits.
Public stops establishment and buildings being constructed
special stops.
Fixed guidelines to alert drivers and guide them to the right
pathways.
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يناير 2019
مجلة شهرية

المهندس /عبداألمير العجمي

تنمية نفط ُعمان تدخل موسوعة جينيس بتركيب
 43550عاكس ضوئي يعمل بالطاقة الشمسية
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

«بـدأنا
فـلنكمل
مع ًا»..

يخص القطاعات المهنية والصحية ونقاط البيع.
رئيس مجلس االدارة

سعيد بن ناصر الجنيبي

12

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

مهرجان مسقط
ينشر التوعية
بمخاطر المخدرات

16

الترجمة

السالمة البحرية

الشركة العربية للتدريب والسالمة
تصميم

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

مستشعر “ذكي”
يكشف أمراضا
خطيرة

46
اليجوز نسخ أي مادة منشورة
دون الحصول على موافقة خطية من الناشر.
اآلراء ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

28

الدهون المهدرجة
في غذائك سالح ذو
حدين
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هل بات من الضرورة سن قوانين
تجرم هدر األغذية ؟

الوجه اآلخر
bader@almubadara-om.com

أصبح العالم يعاني الكثير من انخفاض
ف��ي مس��تويات الصحة العام��ة ،وارتفاع

مع��دالت الس��منة ،وس��وء التغذي��ة،
وانته��اك أنظم��ة البيئ��ة ف��ي س��بيل

التعجي��ل لتس��جيل ارتفاع��ات إنت��اج

األغذي��ة بالطرق التي تمكن الش��ركات
م��ن تعظي��م األرب��اح عل��ى حس��اب

المس��تهلك ونوعية المنتج وجودته.

وب��ات يتلم��س طرق��ا يس��تطيع م��ن
خاللها تقنين استهالك تناول األغذية.

ويعك��ف العلم��اء ف��ي الوق��ت الراه��ن
على محاوالت مس��تميتة إليجاد حلول

ناجع��ة للقض��اء عل��ى كاف��ة الظواه��ر
التي من ش��أنها أن تحد من االستهالك

البش��ري الجائ��ر وبص��ورة غي��ر مدركة
لما يمك��ن أن تنطوي علي��ه من أخطار

مس��تقبلية كبيرة على كافة األصعدة

البيئية والصحية وسالمة األغذية.

2

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9

بدر بن محفوظ القاسمي
رئيس التحرير (المشرف العام)

وقد أجمل القرآن سياسة اإلرشاد الغذائي والصحة والسالمة
في عدد ثالث آيات يمكنها لو اتبع العالم منهجها وطبقها ألغناه
عن الكثير من الدراسات والبحوث والتقارير ،واآليات هي« :كلوا
واشربوا وال تسرفوا»« ،وجعلنا من الماء كل شيء حي»،
«وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا» كما أن السنة قد
بينت كذلك الكثير من الطرق السليمة للمحافظة على سالمة
وصحة الجسد فقد تجسدت الكثير من األحاديث النبوية في
غرس الكثير من المفاهيم الحياتية التي يمكنها أن تجعل من
الفرد في أتم الصحة والعافية ومن أهم هذه األحاديث قول
الرسول الكريم الصادق «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه
فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»
وأن هذا الحديث يعد مفسرا لآلية اآلنفة الذكر ،وأن اآليات
والحديث وإجماع علماء الدين وقياسهم على ما يعتري اإلنسان
من علل وأمراض فإنها تعد وصفة طبية جاهزة للتطبيق.
ولكن تبقى القضية في «أن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع
بالقرآن» فإن الكثير من الناس في كافة المجتمعات ال يكادون
يأخذون بما تحويه معاني النصوص الدينية وبالتالي فإن هذه
المقولة هي صلب ما يمكن تطبيقه عن طريق وضع تشريعات
وآليات هادفة يمكنها من تحقيق كافة البرامج التوعوية التي
تنشد الوصول إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق برامج
األغذية وتقنين تناولها وتقدير احتياجات كل فرد على هذا
الكوكب ،وكذلك الدفع بالناس إلى مسار واتجاه واحد وهو
وضع قواعد صارمة ينبغي أن تطبقها الدول مثلما تطبق
أنظمة المرور وغيرها من القوانين التي تجرم كل فرد يتجاوز
حدوده عليها ،كما يمكن لألفراد المعنيين والمهتمين إعطاؤهم
صفة الضبطية القضائية في تقديم الذين يتجاوزون في غلوهم
باإلفراط في تناول أو رمي أي مخلفات زائدة من األطعمة
الفائضة عن الحاجة.

بالتأكيد العالم وكافة المهتمين والباحثين يحاولون
إيجاد الطرق الكثيرة في رفع معدالت الصحة البشرية
إلى مستويات قياسية في كافة أنحاء العالم ،ولكن هذه
الدراسات والبحوث والتقارير لن تجدي شيئا ما لم
تصاحبها أنظمة وقوانين رادعة تكفل التطبيق األمثل
لقواعد يبدأ العمل بها بصرامة في النشء الجديد لخلق
توعية مثالية في المدارس والجامعات وأمكنة العمل
والمؤسسات والبيوت ،وأن تبدأ في التطبيق كذلك على
كافة شرائح المجتمع في حمالت توعوية منظمة وجادة.
يجمع الكثير من علماء التغذية أن معدالت استهالك
األغذية في العالم بلغت مبلغا قياسيا بأرقام غير مسبوقة
عن ذي قبل ،وهذا ما يؤدئ في المقام األول إلى إنهاك
البيئة والموارد الطبيعية ،فقد أدت األضرار الناجمة عن
استهالك األسمدة المركبة غير العضوية إلى أضرار بالغة
يجعل من التربة غير قابلة لالستصالح إلى سنوات بعيدة،
ناهيك عن األضرار المتصلة بها من جراء إنتاج المواد
البالستيكية التي يتطلبها تصنيع مغلفات تلك األغذية
من زيادة في التلوث البيئي وارتفاع معدالت تواجد غاز
ثاني أ كسيد الكربون الناتج من المصانع التي تصنع تلك
المغلفات والعلب البالستيكية التي تحتاج إلى ما يقرب
سنوات لتحللها ،هذا باإلضافة إلى االستخدام غير المقنن
والمفرط في مبيدات األعشاب والمبيدات الحشرية التي
تزيد من ترا كم درجات السمية في األغذية مما يضاعف
مخاطر اإلصابة بالعديد من األمراض منها السرطان
وغيرها ،باإلضافة إلى المواد المصنعة والملونة والمنكهات
التي تدخل في التصنيع الغذائي أصبحت بدورها تشكل
تهديدا مباشرا لصحة وسالمة األغذية التي يتناولها المرء
على مدار اليوم ،كما أن بعض االستنباتات المعدلة جينيا

باتت تشكل خطرا كبيرا على صحة اإلنسان لما يمكن لها
أن تتسبب في اإلصابة باألمراض المزمنة ،وقد اتخذت
الكثير من الدول التدابير الالزمة لعدم السماح بدخول
البذور المعدلة وراثيا الستزراعها وذلك حفاظا على صحة
وسالمة مواطنيها ،هذا ما كان يخص عمليات االستزراع
النباتي.
وفيما يخص الحيوان «اللحوم ،الدواجن واألسماك» وما
ينسحب على منتجاتها ،فإن القضية ليست بمنأى عن
االنتهاكات التي ال يتورع المنتجون في إدخال ما يمكن أن
يسرع من وتيرة التكاثر القسرية للحيوان من خالل إعطائه
الكميات والجرعات المؤهلة له للنمو بشكل أسرع عن
المعدل البيولوجي الطبيعي ،مما يركز كميات كبيرة من
تلك الهرمونات في أنسجتها ،التي بدورها تدخل كسبب
رئيسي في الخلل الجيني لإلنسان أثناء تناول منتجاتها.
وبذلك ..ألم يحن اآلن أن يقف العالم صفا واحدا في
وجه كافة التوجهات التي تسيء إلى اإلفراط الكبير في
تناول الغذاء ،وأن يقف كذلك في وجه كل الشركات
والمؤسسات القائمة على التصنيع واإلنتاج الغذائي على
مراعاة كافة متطلبات اإلنتاج السليم للغذاء ،كما أن على
األفراد أن ينظروا بعين القناعة والرضا عن االستهالك
الجائر في اإلفراط في تناول الكميات غير الملزمة لمقومات
بناء الجسم ،وأخذ ما يكفي للتزود بالطاقة طوال يومه،
كما أن على الدول أن تسن التشريعات والقوانين الرادعة
لتنظيم وزيادة الجرعات التوعوية وأخذ ذلك من مبدأ «إن
هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن» ولكن لنرجع القول
إن الطعام المباح في أصله لم يرد نص بتحريمه ،ولكن
يبقى على البشرية في مجملها األخذ بما جاءت به الشرائع
السماوية فهي الدواء الناجع «والحمية رأس كل دواء».
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المهندس /عبد األمير العجمي

من أهم أولوياتنا ،ضمان
سالمة الموجودات والبيئة
شركة تنمية نفط ُعمان هي الشركة الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في سلطنة
ُعمان؛ فنحن مسؤولون عن إنتاج النسبة األكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي في البالد .ولكن األهم
من ذلك أننا نركز على تحقيق التميز والنمو وإيجاد قيمة مستدامة داخل صناعتنا وخارجها على حد
سواء .كما وتساهم الشركة في استدامة االستثمار االجتماعي وتنميته لتعم فائدته على شريحة
كبيرة من أفراد المجتمع ،وتتمتع الشركة بسمعة ممتازة في تحقيقها أعلى مستويات الصحة
والسالمة والبيئة في مناطق االمتياز وفي مكاتبها الرئيسية وتسهم في تطوير ذلك المجال لما له
من أهمية قصوى لصحة وسالمة موظفيها والشركات التي تتعاقد معها ،وفي هذا اإلطار التقت مجلة
الصحة والسالمة المهندس /عبد األمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية
والقيمة المضافة في شركة تنمية نفط عمان ،حيث استقبل مشكوراً طاقم التحرير في مكتبه ليجيب
عن أسئلة المجلة وقد كان السترساله قيمة مضافة لنا لنتعلم جوانب هامة في شخصية المسؤول
الجاد الذي يعي قيمة العمل وأهميته.

أجرى الحوار  /بدر بن محفوظ القاسمي رئيس التحرير(المشرف العام)
4
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صناعة النفط والغاز محفوفة
بالمخاطر ،ما هي اإلجراءات التي
تتخذها الشركة لضمان سالمة
موظفيها وعملياتها؟
بدأ العمل في مجال النفط والغاز
في عام  1970ثم تدرجنا في مفهوم
الصحة والسالمة والبيئة ،وبما
أن سالمة الموظفين وسالمة
الموجودات والبيئة من أهم أولوياتنا
فقد كان التركيز عليهم منذ االنطالق.
تأتي السالمة في المقام األول وتعد
سالمة موظفينا الركيزة األساسية لنا،
حيث تدرجت مفاهيم السالمة لدينا
بأن وضعنا أسس وقوانين للموظفين
قبل الوصول إلى مواقع العمل ووقت
المغادرة وكذلك سالمة البيئة .ومن
األمثلة على ذلك سالمة طرق مواقع
االمتياز في الحقول النفطية حيث وفر
النقل الجوي للموظفين وذلك حفاظا
على سالمتهم ،باإلضافة إلى توفير
حافالت خاصة لألماكن الداخلية مثل
واليات أدم وبهالء وصاللة ،وايضا
نوفر للمتعاقدين حافالت لنقلهم إلى
مواقع العمل.
كما زودت المركبات بنظام المراقبة
وهو جهاز يرصد ويتابع مركباتهم
وآلياتهم مما يساعد على الحد من

حوادث الطرق والخسائر الناجمة
عنها .ويعمل النظام على مراقبة
سلوكيات السائقين وإخطار أصحاب
الشأن عن أي قيادة متهورة وخطرة.
وصمم النظام ليساعد مدراء النقل
ومدراء األمن والسالمة المهنية على
االمتثال لسياسات سالمة الطرق
التي وضعتها الهيئات المشرفة
على حقول النفط والغاز ،وعلى
تحسين أداء الخدمة لديهم والحد من
االستعمال الخاطئ للمركبات وتتبع
أماكن تواجدها خاصة في المناطق
البعيدة ،كما فرت الحافالت أيضاً،
كذلك اشتراطات السالمة في مواقع
العمل من خالل تسجيل الحضور
لمن يكون متواجد داخلها وخارجها.
ومن القواعد الذهبية التي تتبعها
الشركة وتؤمن بها هو االهتمام
بسالمة الموظفين والمتعاقدين معها
وتتمركز سياسة السالمة والصحة
المهنية في جميع زوايا الشركة.
كما أن لدينا مجموعة من العناصر
بالرؤى واألهداف للسالمة والتي تهتم
بالموظفين والموجودات والبيئة،
كما ويوجد في الشركة قسم خاص
بالبيئة ،ولدينا تعاون كبير مع وزارة
البيئة والشؤون المناخية في هذا

تبلغ الطاقة
اإلنتاجية اإلجمالية
ألول أربع مجموعات
من البيوت الزجاجية
 112ميجاواط
وستوفر  660طن ًا
من البخار يومي ًا
المجال ولدينا أيضا ً مشاريع سباقة
في مجال السالمة على الطرق
حيث حققنا رقما قياسيا عالميا
في موسوعة «جينيس» لتركيب
أ كبر عدد من العاكسات الضوئية
والتي تعمل بالطاقة الشمسية -
على اإلطالق -حيث ركبت 43550
وحدة من «عيون القط» التي تعمل
بالطاقة الشمسية على امتداد طريق
بطول  650كيلو مترا جنوب منطقة
امتياز الشركة من هيماء إلى صاللة
مرورا ً بنمر ومرمول وهرويل وثمريت.
باإلضافة إلى ذلك سجل فريق السالمة
المرورية بالشركة إنجازا قياسيا آخر
في  2018ولغاية اآلن تمثل ذلك
في قطع مسافة  750مليون (كم)
سياقة دون وقوع حاث مروري
مميت متصل بالعمل ،وتساوي هذه
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المسافة الذهاب إلى المريخ والعودة
منه  7مرات.
كما ولدينا فريق عمل يهتم بصيانة
المعدات الخاصة بالحقول النفطية
وبشكل مستمر ،ويحذونا األمل أن
تتوقف االنبعاثات وبشكل نهائي من
خالل حرق الغاز وذلك في عام 2030
ونحن نسعى لذلك وبشكل جاد.
وتأكيدا ً على نهجنا المتواصل لحفظ
البيئة فقد طورت الشركة مبدأ الحفر
من دون الحاجة لحفر نفايات مما
كان لها انعكاسات إيجابية على البيئة
والتكاليف ،كما يخضع خط أنابيب
النفط الرئيسي للصيانة الدورية.
الطاقة المتجددة غدت حديث
الساعة ،هل من دور للشركة في هذا
الشأن في السلطنة؟
نحن في عصر متجدد ومتغير وبال
شك كما يعرف ذلك الكثير ،ان الغاز
والنفط يعتبران من أهم المصادر
الرئيسية للطاقة ،لكن االهتمام
بالطاقة المتجددة يزيد على مستوى
السلطنة والعالم وبالتالي للشركة
دور كبير في هذا المجال ونتوقع بعد
انضمام قطاع الكهرباء إلى النفط
والغاز بحسب المرسوم السلطاني،
أن يتضاعف تركيزنا على الطاقة
المتجددة وبالتالي سيساعد ذلك في
االهتمام بها.
تعمل شركة تنمية نفط عمان على
استخدام الطاقة المتجددة وذلك من
خالل تركيب آالف األلواح الشمسية
في مواقف السيارات في مقرها
الرئيسي بميناء الفحل لتوفير الطاقة
للمكاتب الرئيسية وضخ الفائض
لتغذية الشبكة الوطنية خارج أوقات
الدوام الرسمي .وستوفر هذه الخطوة
الصديقة للبيئة أ كثر من  3.1مليون
متر مكعب من الغاز في العام ،وهو
ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 1000
منزل ،كما ستخفض انبعاثات غاز
ثاني أ كسيد الكربون بنحو  6662طنا ً
سنوياً ،وهو ما يعادل ما تنفثه 1400
سيارة على الطريق أو زرع حوالي 173
ألف شجرة.
ويتماشى نهج شركة تنمية نفط
ُعمان بمراعاة المتطلبات البيئية

6
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واستشراف المستقبل في البحث
عن مصادر بديلة للطاقة ال سيما في
وقت يتسم بالتحديات االقتصادية.
وسيساهم المشروع في الحفاظ على
البيئة ،إضافة إلى خفض االنبعاثات
الضارة واالستهالك الكهربائي .وهو
من أوائل المشاريع في السلطنة التي

تس ّ
خر الطاقة الشمسية بهذا الحجم
إلى جانب مشروع «مرآة» في حقل
أمل ،جنوب منطقة امتياز الشركة
الذي يعد األكبر في المنطقة.
هذا المشروع هو أحدث خطوة
تتخذها الشركة للولوج إلى مصادر
الطاقة المتجددة ،ونحن نرى أن هناك

الكثير من اإلمكانات لتسخير الطاقة
الشمسية في عملياتنا وفي السلطنة
على وجه العموم  .كما يتيح المشروع
العمانية
الفرصة لتطوير القدرات
ُ
في مجال الطاقة الشمسية ،وبناء
سلسلة توريد محلية في هذا المجال
المتنامي.

وتعمل الشركة على تعزيز الطاقة
المتجددة في قطاع النفط والغاز ،وفي
الوقت ذاته توسع رحلتها في مجال
الطاقة المتجددة في منطقة االمتياز.
ويذكر أن الشركة تستخدم الطاقة
الشمسية في إنارة الشوارع وتسخين
المياه في مشروع تطوير منطقة رأس

تزويد المركبات
بجهاز مراقبة
وهو نظام
يرصد سلوكيات
السائقين وإخطار
أصحاب الشأن عن
أي قيادة متهورة
وخطرة
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الشركة تكمل
المرحلة األولى
من مشروع
«مرآة» ،وهو
أكبر محطة
للطاقة في العالم
من حيث ذروة
اإلنتاج ،بالتعاون
مع شريكها
«جالسبوينت
سوالر»
الحمراء ،كما أ كملت مؤخرا ً المرحلة
األولى من مشروع «مرآة» ،وهو أ كبر
محطة للطاقة في العالم من حيث
ذروة اإلنتاج ،بالتعاون مع شريكها
«جالسبوينت سوالر» وذلك في حقل
أمل جنوب منطقة االمتياز .وسيس ّ
خر
مشروع «مرآة» أشعة الشمس بدال ً
من الغاز لتوليد البخار الالزم ألنشطة
االستخالص المعزز للنفط باألسلوب
الحراري ،وقد أنتج بنجاح أول دفعة
من الغاز لحقل أمل غرب النفطي.
كما تقدم الشركة الدعم الفني
للجهات في القطاعين الحكومي
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والخاص في السلطنة.
إن مشروع “مرآة” سيسفر عن تحقيق
قيمة محلية مضافة كبيرة ،فضال ً عن
إيجاد المئات من الوظائف المحلية،
سيأتي معظمها من تطوير سلسلة
التوريد في المستقبل ووفورات الغاز
المستخدمة في أماكن أخرى.
وقد نفذت األنشطة اإلنشائية
لمشروع «مرآة» في الموعد المحدد
مع تسجيل  1.9مليون ساعة عمل
دون وقوع حادثة مضيعة للوقت منذ
بدء المشروع في عام  .2015وشغلت
أول أربع مجموعات من البيوت

الزجاجية بنجاح ،وأصبحت المنشأة
تعمل يوميا ً على نقل البخار إلى حقل
أمل النفطي .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية
اإلجمالية ألول أربع مجموعات من
البيوت الزجاجية  112ميجاواط
وستوفر  660طنا ً من البخار يومياً،
األمر الذي سيتكلل بتحقيق وفورات
كبيرة في الغاز.
وبمجرد ا كتمال المحطة التي تبلغ
طاقتها واحد جيجاواط ستتكون من
 36مجموعة من البيوت الزجاجية
مبنية بالتسلسل مما يتيح لشركة
تنمية نفط عمان االستفادة من البخار

الشمسي اآلن وزيادة اإلنتاج تدريجيا ً
مع مرور الوقت لتلبية الطلب على
البخار في حقل أمل .ويمضي المشروع
ُقدما ً اآلن إلنجاز ثماني مجموعات من
البيوت الزجاجية خالل عام .2019
وقد صممت تقنية جالس بوينت
للطاقة الشمسية خصيصا ً لتسخير
أشعة الشمس في إنتاج البخار الالزم
لعمليات االستخالص المعزز للنفط
باألسلوب الحراري؛ بحيث تتكامل
هذه العملية بسهولة مع العمليات
الراهنة في حقول النفط .ويمكن أن
يوجه الغاز الطبيعي الذي ستو ّفره
هذه العملية للتصدير أو الستخدامات
أخرى ذات قيمة أعلى كتوليد الطاقة
أو التطوير الصناعي بما يسهم في
المساعدة في تنويع اقتصاد البالد.
وعلى خالف ألواح الطاقة الشمسية
التي تولد الكهرباء تستخدم جالس
بوينت مرايا ضخمة لتركيز أشعة
الشمس بهدف غلي مياه حقول
النفط وتحويلها مباشر ًة إلى بخار،
و ُيستخدم في استخالص النفط

المولّد
محل البخار
ل
ّ
ح ّ
الثقيل لي ُ
ُ
باستخدام الغاز الطبيعي .وتعتمد
تقنية جالس بوينت على وضع المرايا
وباقي مكونات النظام داخل بيوت
زجاجية مغلقة تحميها من الرياح
والرمال الشائعة في حقول النفط
الصحراوية البعيدة مثل حقل أمل.
وتعزز هذه البيوت الزجاجية من كفاءة
النظام وتقلل من التكاليف مقارنة
بأنظمة الطاقة الشمسية المكشوفة،
وذلك بدءا ً من تقليل استهالك المواد
عموماً ،ووصوال ً إلى عمليات الغسيل
اآللية.
ف
ما هو دور الشركة ي دعم القيمة
المحلية في البالد؟
تسعى الشركة الى أن يستفيد من
منافع قطاع النفط والغاز كافة
أرجاء السلطنة ،وذلك من خالل
استراتيجيتها لألهداف الوطنية ،كما
أنها ملتزمة بتعزيز االستفادة من
السلع والخدمات المحلية ،وتحسين
قدرات الكادر الوطني والشركات
العمانية من أجل ضمان تحقيق
ُ

دشن برنامج
«توطين»
العام الماضي
بدعم  35طالب ًا
مبدئي ًا بهدف
التقليل من
حركة استبدال
الموظفين
وتعزيز نظام
التعليم المحلي

فوائد تجارية مستدامة للسلطنة على
المدى الطويل.
بدأت شركة تنمية نفط عمان دعم
القيمة المحلية المضافة في عام
 2012وكانت بحوالي  18%من
المصروفات المتبقية ،وأصبحت
أهم األهداف التي تسعى إليها
الشركة هو تحقيق  36%بحلول عام
 2022ولكن بحلول  2017تجاوزنا
العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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الحد المطلوب ووصلنا إلى 40%
وذلك من خالل توطين الصناعات
والتدريب
والتعمين،
المحلية،
واستهداف إيجاد  50ألف فرصة
وظيفية ،فمنذ  2011أوجدنا فرص
وظيفية ألعداد كبيرة من المواطنين
شملت التدريب المقرون بالتوظيف
والتوظيف المباشر والتأهيل وإعادة
االستيعاب وانتقال العمالة والمنح
الجامعية وفرص العمل التي تبعتها
مشاريع القيمة المحلية المضافة،
ونرغب باستهداف  21ألف فرصة في
القطاعات المختلفة.
ما هو دور الشركة في دعم المجتمعات
المحلية بمناطق االمتياز؟
ف
شركات المجتمع المحلي الكبرى ي
مناطق االمتياز النفطية في السلطنة
من التجارب الناجحة في المسؤولية
االجتماعية وذلك لما تمثله من
أهمية كبيرة في دفع عجلة التطور
والنمو واالستدامة وذلك بفضل
إنشاء شركات يسهم فيها المواطنون
من أبناء مناطق االمتياز كشركات
مساهمة عامة مقفلة ،ومنها شركات
(الصحارى ،والحديثة ،والشوامخ،
والبركة) حيث ُمنحت عقود في
مجاالت الخدمات والصيانة ومنصات
الحفر لعدد من السنوات ،مما مكن
أبناء المنطقة االستفادة من عقود
االستكشافات واإلمدادات النفطية
فأسهم ذلك في بلورة شركات محلية
ذات فاعلية ساهمت في تحقيق
الغايات من إنشائها ،كما أنشئت
شركة أخرى تابعة لشركة أوكسيدنتال
عمان ،ويبلغ نسبة التعمين فيها
 75%من أبناء مناطق االمتياز.

فريق السالمة المرورية بالشركة يسجل إنجازا قياسيا في 2018
بقطع مسافة  750مليون (كم) سياقة دون وقوع حاث مميت
متصل بالعمل
تركيب  43550وحدة من «عيون القط» التي تعمل بالطاقة
الشمسية على امتداد طريق بطول  650كيلو مترا جنوب منطقة
امتياز الشركة
10
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ما مدى تعاون الشركة مع مؤسسات
التعليم العالي في البالد؟
تسهم الشركة بالتعاون مع مركز
القبول الموحد في تمويل منح
دراسية ألبناء مناطق االمتياز وتقدم
الشركة  200منحة دراسية كل عام
للمستفيدين من أبناء تلك المناطق
وكل ذلك عن طريق القبول الموحد
وغير مرتبطة بالتوظيف بشركة
تنمية نفط عمان ،كما وتنظم الشركة
دورات إرشادية للتالميذ حول كيفية
االستفادة من البرنامج والفوز بفرص
االلتحاق بالتعليم العالي بدوام كامل.
إذ يجب على الطالب اجتياز الدورة
التأسيسية ليسمح لهم باختيار
تخصصهم ،حيث تقدم المنحة
الدراسية لمدة خمس سنوات حتى
مستوى شهادة البكالوريوس.
كما تدعم شركة تنمية نفط عمان
برنامجا للتعمين “توطين” يمتد
لخمس سنوات ضمن المنح
الدراسية المقدمة لتدريب  50طالبا ً
من منطقة امتيازها ليصبحوا بعد
ذلك معلمين ليتسنى لهم العودة
والعمل في مدارس مدنهم وقراهم.
ومولت الشركة  72منحة لطلبة
أبناء مناطق االمتياز في الكليات
والجامعات الخاصة داخل السلطنة
لدراسة عدد من التخصصات وذلك

ضمن برنامج المنح الدراسية ألبناء
المجتمع المحلي .حيث ساعد
البرنامج أ كثر من  1300مواطن في
االلتحاق بالدراسة الجامعية منذ عام
.2004
كما دشنت منصة “إيجاد” اإللكترونية
للتعاون بين القطاع الصناعي والقطاع
األكاديمي والبحثي في السلطنة في مجال
الطاقة تحت مظلة معهد تكامل التقنيات
المتقدمة التابع لمجلس البحث العلمي،
ووزارة النفط والغاز ،وشركة تنمية
نفط عمان ،حيث تهدف المنصة في
اإلسهام نحو تعزيز األبحاث واالبتكارات
في مجال الطاقة ،وتسهيل التعاون
بين مؤسسات القطاعات الثالثة نحو
تحفيز أنشطة البحث العلمي واالبتكار
في الطاقة عبر إقامة حلقات العمل
والمؤتمرات والتدريب لبناء القدرات
الوطنية في المجال ،كما تهدف المنصة
لحث المؤسسات المنتمية للقطاع
الصناعي على استثمار القيمة المحلية
المضافة لدعم األبحاث واالبتكارات في
مجال الطاقة ،وهنا تأتي منصة «إيجاد»
لتس ّهل سد هذه الفجوة في القدرات
والطاقات من خالل االنفتاح على ثقافة
االبتكار .و بلغ عدد المؤسسات الموقعة
على بروتوكول البحث العلمي واالبتكار
في قطاع الطاقة ( )40مؤسسة صناعية
وأ كاديمية وحكومية.

منذ عام 2011
أوجدنا فرص
وظيفية ألعداد
كبيرة من
المواطنين،
ونرغب باستهداف
 21ألف فرصة
في القطاعات
المختلفة خالل
.2019
الشركة تسهم
مع مركز القبول
الموحد بتمويل
منح دراسية ألبناء
مناطق االمتياز
وتقدم  200منحة
كل عام
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اكتشاف بؤر تحتوي
على يرقات هذا النوع
في أربع واليات من
محافظة مسقط

«بـدأنا فـلنـكـمل مـعًا»..

حـمـلة مـسقـط السـتئصال الـبـعـوضـة
الـزاعـجـة بـإشـراك كـافـة الــقـطاعـات
تعتبر بعوضة الزاعجة المصرية
من أهم النواقل لفيروس��ات حمى الضنك
والحم��ى الصف��راء ومرض الش��ي
كنفونيا وفي��روس مرض زي��كا .وتعيش
بعوضة الزاعجة المصرية في ا
ألما
كن
ال
حض
رية
وت
تك
اثر
أ
سا
س��ا
في
ح
اويات
المياه من صنع اإلنسان ،كما تتغ
ذى الزاعجة أثناء النهار على عـكس أنواع
البعـوض األخرى.
وق��د أثب��ت التقصي الحش��ري
لب
عو
ض��ة
ال
زاع
جة
اكت
ش��
اف
ب
��ؤر
ت
حت
وى على
يرق��ات ه��ذا النوع من البعو
ض
ف��ي
أ
ربع
والي
ات
من
م
حاف
ظة
م
س��
قط وهي
واليات الس��يب وبوشر ومطرح
ومس��قط .وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها
رصد بعوضة
الزاعجة المصرية في شمال السلطنة.

 67حالة لحمى الضنك في  2018وإجراءات للحد من االنتشار
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تنتشر حمى الضنك في شتى أنحاء العالم
في أ كثر من  128بلدا ً وتشير التقارير الدولية
إلى وقوع  ٣٩٠مليون إصابة بحمى الضنك
سنويا وتتسبب في كثير من األمراض
والوفيات .وتعتبر بعوضة الزاعجة المصرية
هي الناقل الرئيسي لحمى الضنك.
وينتقل الفيروس لإلنسان عبر لسعات
أنثى البعوضة المصابة .وبعد فترة حضانة
للفيروس تتراوح بين  4إلى  10أيام تصبح
البعوضة المصابة قادرة على نقل الفيروس
طول الفترة المتبقية من حياتها.
تم تسجيل إجمالي ( )67حالة من حمى
الضنك في عام 2018م في السلطنة ،منها
( )30حالة حتى ديسمبر 2018م صنفت
على أنها حاالت وافدة من خارج السلطنة
وكان من بينها حاالت لعمانيين سافروا إلى
مناطق موبوءة بهذا المرض.
في حين تم تسجيل ( )40حالة غير مرتبطة
بالسفر منذ الثاني عشر من ديسمبر
2018م حتى الثالث من يناير 2019م مما
يدل على وجود نقل محلي لهذا المرض في
السلطنة.
ومن أجل القضاء على فيروس حمى
الضنك واألمراض المنقولة ببعوضة
الزاعجة المصرية في السلطنة فإن ذلك
يتطلب مكافحة هذا النوع من البعوض
عن طريق تعاون عدّة قطاعات ومشاركة
مجتمعية واسعة في إطار إستراتيجية
وطنية للتدبير المتكامل لنواقل األمراض
لضمان االستمرارية ومجابهة التحديات
التي تحتاج إلى تدخل مختلف الجهات ذات
الصلة للتغلب عليها.
كما أن من أهم طرق المكافحة لهذا النوع

من البعوض هو إزالة أماكن التكاثر في
األوعية من صنع اإلنسان .كما يجب التركيز
على تعزيز الصحة العامة من خالل رفع
الوعي المجتمعي للممارسات الصحيحة
للقضاء على األماكن المحتملة لتكاثر
البعوض.
انطلقت حملة مسقط الستئصال البعوضة
الزاعجة المصرية بمشاركة حوالي 1000
شخص من عدة جهات تشمل وزارات
الصحة والتربية والتعليم والبلديات
اإلقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط
ومجموعة من المتطوعين ،والحملة بعنوان
«بدأنا فلنكمل معا» التي تم تنفيذها خالل
الفترة من  8-21يناير .وقد دشنت وزارة
الصحة الحملة بالتعاون مع بلدية مسقط
بمجلس جامع السيدة فاطمة بنت علي
آل سعيد بالحيل الشمالية بوالية السيب
تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد
السعيدي وزير الصحة وبحضور عدد من
أصحاب السعادة والمسؤولين وجمع من
الشيوخ واألعيان وأفراد المجتمع.
وأ كد وزير الصحة على تسخير كافة
اإلمكانيات المتاحة من كوادر بشرية
ودعم مالي إلنجاح الحملة وتكاتف الجهود
للمحافظة على الصحة العامة وأن القضاء
على هذه الحشرة يتطلب جهودًا وتكات ًفا
من قبل جهات حكومية وأهلية وال يقتصر
على جهود وزارة الصحة وبلدية مسقط،
فبعد نتائج مسح التقصي للبعوضة تأكد
انتشارها في  4واليات بمحافظة مسقط،
وبعد رصد الحالة المرضية بحمى الضنك
ووجود الناقل المحلي للمرض على ضوئه
قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات

المعنية بالتقصي والبحث عن بؤر تواجد
البعوضة ومسح المحافظة وتدشين
الحملة.
وأضاف :جاء تدشين الحملة للقضاء على
البعوضة التي تكمن خطورتها في نقل
عدة أمراض منها حمى الضنك والحمى
الصفراء وزيكا كما أن وجودها بأماكن
حضرية في المنازل والقضاء عليها ال يكون
إال بتعاون المجتمع من مواطنين ووافدين
ونأمل أن يتم القضاء على البعوضة -الناقل
المحلي لألمراض -وال نستطيع القضاء
على الناقل المستورد لألمراض ،كما أن
هناك تخوفا من انتقالها لخارج محافظة
مسقط للمحافظات األخرى وحتى اآلن لم
يتم رصد أي حالة مرضية بالناقل المحلي
خارج مسقط ،ناهيك عن التكلفة العالية
الصحية والمادية والبشرية للعالج.
وعن كفاية المدة الزمنية للحملة ،أوضح
معاليه أن نجاح أي حملة ال يعتمد على
طول أو قصر فترتها وإنما على تعاون
وتكاتف مختلف الجهات واألفراد والتعاون
المجتمعي خاصة ،فهناك بؤر للبعوضة
في المنازل ووجود ممارسات غير صحية،
والمقلق أيضا أن  80%من خزانات المياه
في السيب مكشوفة لذا هناك خطورة ليس
بوجود البعوضة وإنما باحتمالية ظهور
أمراض خطيرة أخرى ولألسف مرض
حمى الضنك ال يوجد له عالج أو مصل على
المستوى العالمي وإنما العالج تلطيفي
بتخفيف اآلالم لذا اتباع منهج الوقاية أسلم
طريق.
ودعا معالي الدكتور الجميع إلى التعاون
مع فرق العمل بدون الحاجة إلى اللجوء إلى
القضاء ألن هذه الحملة تستدعي الدخول
إلى المنازل والمزارع وأماكن أخرى فالرسالة
البد أن تكون واضحة وصريحة فإذا لم يتم
القضاء على البعوضة ستكون النتائج
وخيمة على الصحة العامة بالمستوى
الوطني ،كما أن المرض ليس حصرا على
دولة واحدة ولكن بالتكاتف سيتم القضاء
على البعوضة وإيقاف هذا الناقل المحلي
لألمراض ونأمل أن يدرك الجميع أهمية
العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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السلطنة وبريطانيا تناقشان حماية
المنشآت الحيوية من المخاطر اإللكترونية

الحملة وخطورة عدم نجاحها.
وأثنى وزير الصحة على دعم مجلس
الوزراء ووزارة المالية ودور وسائل اإلعالم
بأنواعها المختلفة وأصحاب السعادة
أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس
البلدي والمجتمع المدني على تعاونهم مع
وزارة الصحة والجهات األخرى في مكافحة
البعوضة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع
وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة
واالبتعاد عن اإلشاعات.
خطط توعوية
ومن جانب آخر ،تحدث الدكتور سيف بن
سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة
األمراض بوزارة الصحة مقدما نبذة عن
البعوضة الزاعجة واألمراض التي تتسبب
بنقلها ،ثم استعرض الوضع الصحي في
السلطنة بعد تسجيل أول حالة لحمى
الضنك في السلطنة بالناقل المحلي وجهود
المكافحة والمتابعة بعد ا كتشاف وجودها
ووجود بؤر لتكاثرها في عدد من األماكن
بمحافظة مسقط .كذلك استعرض العبري
الوضع العالمي للبعوضة ،ومخاطر توطنها
وعدم مكافحتها في انتشار األمراض في
المجتمعات وأبرز التحديات في التوسع
الجغرافي للبعوضة.
وقال العبري :كشف التقصي الحشري
انتشار بؤر البعوضة في عدة واليات
بمحافظة مسقط وتم وضع خطط وعدة
وسائل لتوعية أفراد المجتمع بخطورة
البعوضة ،حيث اتضح أن  20%من
المنازل تحتوى على يرقات البعوض وخالل
أسبوعين من التدخل بالرش الضبابي ورش
المنازل وصلت النسبة  12%فهي ما
زالت موجودة ،حيث لن نستطيع دخول
كافة المنازل والمواقع كما أن البعض لم
يتعاون بالصورة المطلوبة مع فرق العمل،
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وقد قمنا بتصوير علوي للمنازل واتضح أن
 80%من خزانات المياه في أسطح المنازل
بوالية السيب مكشوفة وهذا بحد ذاته تحد
كبير للقضاء على البعوضة.
وأوضح العبري أن عدد الحاالت المرضية
المسجلة بحمى الضنك بسبب البعوضة
وصل مؤخرا  40حالة والخوف من أن يزيد
العدد وتتوسع الرقعة الجغرافية النتشار
البعوضة لذا توجب تنظيم حملة متخصصة
بكادر بشري متخصص ،كما قامت وزارة
الصحة بجهود كبيرة في مكافحة األمراض
باعتماد استراتيجية اللجنة الوطنية للتدبير
المتكامل لمكافحة نواقل األمراض.
اإلصحاح البيئي
وقدم الدكتور شوقي بن عبد الرحمن
الزدجالي مساعد مدير عام المديرية العامة
للشؤون الصحية ببلدية مسقط محاضرة
بعنوان «اإلصحاح البيئي والمكافحة
ودورها في القضاء على البعوضة» سلط
من خاللها الضوء على محاور ثالثة هي
الشرا كة المجتمعية من حيث تحمل
المسؤولية ودعم ومساندة جهود فرق
العمل وتحقيق الوعي ،واإلصحاح البيئي
من حيث التخلص من المخلفات الصلبة
وكافة أشكال تجمعات المياه حول المنازل
وضرورة التغطية المحكمة لخزانات المياه
وإزالة اإلطارات المستعملة والتخلص
من كافة العلب واألوعية واألواني الفارغة،
واإلدارة المتكاملة في المكافحة من حيث
اتخاذ تدابير الوقاية والتدابير الهندسية
(التدابير البيئية) والمكافحة البيولوجية
والكيميائية .وشرح الزدجالي أساليب
استخدام الرش والتصبيب الحراري والبارد
بإشراف فني وفريق مدرب.
أما الشيخ يحيى بن محمد العامري
عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط
ممثل والية السيب فقدم كلمة حول «دور

المجتمع في إنجاح الحملة» أ كد من خاللها
على التفاعل المجتمعي مع القائمين على
الحملة منذ ا كتشاف وجود البعوضة مما
يؤكد على وعي أفراد المجتمع ،وحرصهم
على التعاون إلنجاح الحملة والقضاء على
أماكن تكاثرها في المحافظة.
كذلك قدمت الدكتورة فاطمة بنت محمد
العجمية المديرة العامة للخدمات الصحية
لمحافظة مسقط محاضرة استعرضت
من خاللها أهداف الحملة المتمثلة في
القضاء على جميع أماكن التوالد الفعلية
والمحتملة ،جعل البيئة غير مالئمة
لتكاثر البعوضة والقضاء على البعوضة
البالغة .واستعرضت العجمية أيضا آليات
الحملة وطرق تنفيذها ،وتشكيل اللجان،
استراتيجية وطريقة العمل ،مكونات
طرق العمل ،خطوات العمل ،المسؤولية
المجتمعية إلنجاح الحملة.
وقالت العجمية :اعتمدت استراتيجية
العمل على الشرا كة المجتمعية وستغطي
الحملة من وادي اللوامي بالسيب حتى
منطقة سداب ،وتم تحديد أ كثر من 25
ألف منشأة بوالية السيب لدخولها وتحديد
 65ألف منشأة بمحافظة مسقط وتم وضع
خارطة حدد فيها أماكن انتشار البعوضة
وتم تحديد حوالي  200منزل يوميا سيقوم
بزيارته فريق العمل البالغ عددهم 200
شخص.
وفي ختام الحفل دشن معالي الدكتور أحمد
بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة
الحملة .كما تجول معاليه في المعرض
المصاحب لحفل التدشين والذي اشتمل
على مطويات توعوية حول البعوضة
ومخاطرها وطرق مكافحتها والمعدات
المستخدمة في عمليات المكافحة والرش
شرح
الميدانية ،حيث استمع والحضور إلى
ٍ
واف عنها.
ٍ

نظمت هيئة تقنية المعلومات ندوة الرؤساء التنفيذيين لحماية المنشآت الحيوية
من المخاطر اإللكترونية ،تحت رعاية معالي الس��يد بدر بن حمد البوسعيدي أمين
عام وزارة الخارجية ،بحضور نحو 70رئيسا تنفيذيا لعدد من مؤسسات قطاع تقنية
المعلوم��ات ،وبحث��ت الندوة آف��اق التعاون بي��ن الحكومة العماني��ة ممثلة بهيئة
تقنية المعلومات والحكومة البريطانية ممثلة بالمركز الوطني لألمن السيبراني
بالمملكة المتحدة.
وسعت الندوة كذلك إلى التعريف
بأبرز التحديات والتهديدات األمنية
المعلوماتية ،التي قد تتعرض لها
مؤسسات البنى األساسية والقطاعات
الحيوية في السلطنة في مجال األمن
السيبراني ،وسلطت الضوء على
األضرار والخسائر الجسيمة الناتجة
عن التهديدات والمخاطر السيبرانية
التي قد تتعرض لها مؤسسات البنى
األساسية والقطاعات الحيوية ،بما
يؤثر على اقتصاديات الدول ،وكذلك
التعريف بالتدابير واالحترازات والحلول
الالزمة للتعامل مع المخاطر السيبرانية
والتعرف على نقاط الضعف والثغرات
األمنية بمؤسسات البنى األساسية
والقطاعات الحيوية في السلطنة.
وخالل الكلمة االفتتاحية التي ألقاها
في الندوة قال المهندس بدر بن علي
الصالحي مدير عام المركز الوطني
للسالمة المعلوماتية :تتماشى هذه
الندوة بشكل جيد مع الجهود التي
تبذلها السلطنة لمعالجة قضايا
التهديدات السيبرانية وتأثيراتها المهمة
على االقتصاد ،حيث يهتم رجال وقادة
األعمال على مستوى العالم باألمن
السيبراني كشرط أساسي لمواصلة
استكشاف فرص جديدة في عالم
يعتمد على التكنولوجيا الرقمية ،وكذلك
التحديات التي من شأنها جذب انتباه
اإلدارة العليا التخاذ القرارات واإلجراءات

الالزمة لضمان حماية أفضل للبنى
األساسية الوطنية الحيوية ،ومن
الواضح جدا ً أن االستثمار االقتصادي
سيعتمد بشكل متزايد على كيفية
إظهار البنى األساسية الرقمية اآلمنة
والفضاء السيبراني اآلمن حيث تشير
اإلحصاءات إلى أن األثر المالي السنوي
التقديري للجريمة السيبرانية على
االقتصاد العالمي يبلغ حوالي  445مليار
دوالر ويقدر بنحو  2.1تريليون دوالر
بحلول نهاية عام  ،2019ووف ًقا لتقرير
المخاطر العالمي لعام  ،2018الذي
نشره المنتدى االقتصادي العالمي ،فإن
التأثير المالي النتهاكات األمن السيبراني
ً
أيضا ،وحسب تقرير
آخذ في االرتفاع
مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام
 ،2017كان األثر التقديري للفدية حوالي
مليار دوالر.
وأضاف الصالحي :على المستوى
الوطني وفي السنوات القليلة الماضية
استجبنا ألكثر من  824حادثًا تستهدف
قطاعي الحكومة والمنشآت الوطنية
الحيوية من محاولة االقتحام ،وداخل
المنطقة ،وفي دول مجلس التعاون
الخليجي على وجه الخصوص ،وارتفعت
الهجمات السيبرانية خالل السنوات
القليلة الماضية ،وال تهدف هذه الهجمات
لتدمير البيانات فقط ولكن أيضا لتخريب
عمليات المؤسسات وإطالق االنفجارات،
ونؤكد هنا أن الهجمات السيبرانية يمكن

أن تضرب أي منظمة ،من مؤسسات
الطيران إلى شبكات الكهرباء والماء إلى
وسائل النقل ،والصحة ،وما إلى ذلك،
مما يؤدي إلى عدم قدرة الدول على
تقديم الخدمات للمواطنين في إضافات
التأثيرات المالية والسمعية إلى األضرار
التي تلحق بالبنى التحتية وسالمة البشر
وحياتهم.
كما تم خالل الندوة أيضا عرض
التجربة البريطانية في مواجهة الجرائم
اإللكترونية وحماية المنشآت الحيوية
ودور الحكومة في ذلك ،قدم العرض
كاران مارتن الرئيس التنفيذي للمركز
الوطني البريطاني لألمن السيبراني.
كما قام لويس وودكوك خبير متخصص
في مجال األمن السيبراني بعرض بعض
التجارب التي سبق وتعرضت لها بعض
من مؤسسات القطاع الحيوي في
المملكة المتحدة وعرض حجم الخسائر
التي تكبدتها باإلضافة إلى تسليط الضوء
على كيفية تعامل المؤسسات مع هذا
النوع من الحوادث.
يذكر أن الندوة سعت أيضا إلى التعرف
على التجربة البريطانية في مواجهة
الجرائم اإللكترونية وحماية المنشآت
الحيوية ودور الحكومة في ذلك ،وإيجاد
أوجه تعاون بين الحكومة العمانية
والبريطانية في مجال األمن السيبراني
وتبادل التجارب والخبرات بين
الطرفين..
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مهرجان مسقط ينشر التوعية بمخاطر المخدرات
حرصا على الدور التوعوي والتثقيفي الذي
ً
تقوم به شرطة عمان السلطانية ممثلة
في اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية في جميع المهرجانات
والمناشط الثقافية والرياضية بمختلف
محافظات وواليات السلطنة ،تشارك
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية في مهرجان مسقط
٢٠١٩م بمعرض توعوي ثابت والمعرض
المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات
والمؤثرات العقلية اللذين يتواجدان في
متنزهي (العامرات والنسيم) طوال
فترة المهرجان حيث تحتوي المعارض
التوعوية على بعض اللوائح والمطويات
والكتيبات التوعوية وصور توضح أخطار
المخدرات على الفرد والمجتمع وبعض
صور ضحايا متعاطي المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية إضافة إلى صور

توضح جهود شرطة ُعمان السلطانية
للتصدي وإحباط محاوالت تهريب المواد
المخدرة إلى السلطنة ،كما يتواجد في

المعارض فريق ذو خبرة وكفاءة يقوم
بشرح وتقديم النصح واإلرشاد والرد
على التساؤالت واستفسارات الزوار.

إغالق  7محالت وتحرير  23مخالفة بالكامل والوافي

نفذ قسم رقابة األغذية والبيطرة ببلدية
الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية
بالتعاون مع بلديات المحافظة حملة
تفتيشية وزيارات مفاجئة لمرا كز
التسوق ومحالت بيع المواد الغذائية
والمحالت المهنية حيث زارت في يومين
 129منشأة غذائية ومهنية بالوالية
تم خاللها تحرير  24مخالفة وخمسة
محاضر إتالف وإغالق لسبعة محالت
ألصحاب مرا كز التسوق ومحالت بيع
المواد الغذائية والمهنية لعدم التزامها
باالشتراطات الصحية في حفظ وتخزين
وتقديم وصالحية المواد الغذائية
وعدم االهتمام بالنظافة العامة داخل
المنشأة وعدم الفصل بين المواد
الصابونية والغذائية على األرفف ولعدم
سالمتها لالستخدام اآلدمي وإتالف
ألدوات غير صالحة لالستخدام لعدم
التزامها باالشتراطات الصحية المطلوبة
وتدعو البلدية أصحاب مرا كز التسوق
والمحالت الغذائية إلى االهتمام بتطبيق
معايير الجودة وتقديم وعرض وبيع
الغذاء الصحي المناسب لصحة اإلنسان.
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ألول مرة على مستوى مؤسسات وزارة الصحة

مستشفى خولة ينجح في إجراء أول عملية باستخدام
المنظار الجراحي لمفصل الورك
نجح مستشفى خولة ممثال بقسم جراحة
العظام مؤخرا في القيام بأولى عمليات استخدام
المنظار الجراحي لمفصل الورك على مستوى
مؤسسات وزارة الصحة بالسلطنة وذلك ألحد
المرضى المرقدين بالمستشفى.
وقال الدكتور سويلم بن شطيط بن سويلم
الغنامي – استشاري جراحة المفاصل
واإلصابات الرياضية بمستشفى خولة“ :-تم
إجراء هذه العملية لمريض يعاني من إصابة
رياضية في مفصل الورك ،واتخذت له كافة
اإلجراءات العالجية غير الجراحية ،ولكن
ذاك لم يكن كافيا للشفاء من تلك اإلصابة.
ونظرا الستحداث تقنيات المنظار الجراحي
عالميا؛ تم توفير المنظار المختص بعمليات
مفصل الورك وتدريب فريق العمل المختص
بالمستشفى عليه ،وتم إجراء هذه العملية
التي استغرقت أربع ساعات بنجاح ،وغادر
المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية».
وتعد هذه التقنية الجديدة نقلة نوعية في
الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة؛ حيث
يعد استخدام المنظار الجراحي داخل مفصل
الورك صعبا فنيا ولم يكن متوافرا للمرضى،
حيث كانت تلك العمليات تجرى عن طريق
التدخل الجراحي التقليدي ،ولكن مع ازدياد

الخبرة الجراحية في مجال جراحة المناظير
أصبح منظار مفصل الورك وسيلة قيمة
لتشخيص وعالج المرضى الذين يعانون من
آالم مفصل الورك.
إن مفصل الورك يعد من المفاصل التي
تتعرض إلصابات عديدة تنتج بعد الصدمات
كما أنه من آخر المفاصل التي يتم عالجها
بواسطة المناظير .وكان من بين أسباب تأخر
استخدام المنظار في هذا المفصل على نطاق
واسع؛ الطبيعة الخاصة للجانب التشريحي
لمفصل الورك سواء شكل رأس عظمة الورك
وحتى المفصل أو األربطة القوية المحيطة به.
ووجود مفصل الورك في عمق الجسم وليس

سطحيا مثل الركبة جعل الوصول إليه يحتاج
إلى مناظير وآالت خاصة مختلفة عن تلك
المستخدمة للركبة والتي تم توفيرها مؤخرا
لمستشفى خولة.
إن التقدم الحديث في منظار مفصل الورك
جعله طريقة أقل تدخال لتشخيص وعالج
األمراض التي تصيب هذا المفصل ،وبالتالي
سهل إجراء العملية بالنسبة للمريض بأقل
أعراض جانبية.
يجدر بالذكر أن هناك العديد من االستخدامات
للمنظار بهذا المفصل لعل أشهرها القطع
الشفي حول الحق ،إصابات الغضروف ،إزالة
األجسام الحرة داخل المفصل.

تدشين «نظام درب السالمة» إلدارة  5آالف
حافلة مدرسية بالمحافظات

ّ
دشنت وزارة التربية والتعليم والشركة العمانية لالتصاالت «عمانتل»
المشروع الوطني «نظام درب السالمة» إلدارة حافالت المدارس بالسلطنة
وتتبعها ،بتكلفة مالية بلغت أكثر من نصف مليون ريال عماني ،ويستهدف
في مرحلته األولى خالل هذا العام / 2018 ،2019والعام الدراسي القادم
أكثر من خمسة آالف حافلة مدرسية على مستوى المديريات التعليمية؛
وقد تمكنت الوزارة من تركيب النظام في  631حافلة حتى اآلن.
وأ كدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية
والتعليم «أن الوزارة تمضي قدما ً في توظيف التكنولوجيا الحديثة
في التعليم وتتسابق مع دول متقدمة في توظيف التكنولوجيا
الحديثة في التعليم نظرا ً للتغيير الذي تحدثه هذه التكنولوجيا في
أساليب التعليم إلى جانب تعزيز األمن والسالمة».
من جانبه قال الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية

العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمشرف على مشروع
«نظام درب السالمة» :إن المشروع يتضمن تتبع سير الحافالت
المدرسية وضبط سرعتها ،وإشعار أولياء أمور الطلبة عند خروج
الحافلة من المدرسة واقترابها من منزل الطالب ،وإشعار المدرسة في
حالة وجود أحد الطالب في الحافلة عند وصولها للمدرسة بعد توقفها.
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تأكيدا اللتزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسالمة في بيئة العمل

العمانية للغاز المسال تحقق  30مليون
ساعة عمل بدون حوادث مضيعة للوقت
حقق��ت الش��ركة العمانية للغاز الطبيعي المس��ال إنجازاً جديداً يضاف إلى سلس��لة
إنجازاته��ا وذل��ك بإتمامه��ا بنجاح  30مليون س��اعة عم��ل دون وق��وع أي حوادث أو
إصابات مضيعة للوقت .ويأتي هذا اإلنجاز ترجمة حقيقية لمراعاة الشركة ألهمية
الس�لامة في عملياتها ،والتزامه��ا بتطبيق أعلى معايير الصحة والس�لامة الواجب
تطبيقها في بيئة العمل.

ويترجم هذا اإلنجاز الجهد الذي توليه
الشركة للجوانب المتصلة بالصحة والسالمة
والبيئة .حيث أنجزت الشركة أ كثر من ثالثة
آالف ومائتي يوم عمل أي ما يقارب 9
سنوات متتالية دون وقوع حوادث مضيعة
للوقت .وهو ما يعزى إلى تضافر جهود
القوى البشرية العاملة بالشركة وامتثالها
التام للممارسات اآلمنة المتعلقة بالصحة
والسالمة والبيئة .عالوة على تأكيد الشركة
أهمية تطبيق وممارسة قواعد الصحة
والسالمة في مواقع العمل.
ويعد غرس ثقافة السالمة أمرا ً محوريا ً
في امتثال الموظفين وتطبيقهم إلجراءات
السالمة في بيئة العمل .عالوة على ذلك،
أسهم تعاون الموظفين وحرصهم على
المشاركة الفعالة والتدخل اإليجابي لمنع
الممارسات غير اآلمنة من خالل اإلبالغ
عن هذه الممارسات وتقديم المالحظات
حول السالمة المهنية في التدخل المبكر
والحيلولة دون وقوع أي حوادث.
كما تشجع الشركة موظفيها وجميع
موظفي الشركات المتعاقدة على ثقافة
«عدم التراخي» كسياسة للسالمة مما
يعني استمرارية تحسين وتطوير سبل
الحفاظ على مجاالت السالمة والصحة
والبيئة .وبفضل هذه الجهود الحثيثة،
حازت الشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال على العديد من الجوائز اإلقليمية
والدولية خالل العام الماضي كجائزة التميز
في مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة.
هذا باإلضافة إلى جائزة أفضل المبادرات في
تعزيز قدرات المقاولين في مجال الصحة
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والسالمة واألمن والبيئة.
وتعد الحوادث أو اإلصابات المضيعة للوقت
مقياسا ً ومعيا ًرا لمدى تطبيق إجراءات
السالمة في بيئة العمل .حيث تعرف اإلصابة
المضيعة للوقت بأنها اإلصابة التي تحدث
للموظف في بيئة العمل خالل تأدية مهامه
وتؤدي إلى غيابه.
ف
وبسبب طبيعة العمل ي قطاع الطاقة،
تم رفع حدة التدابير الوقائية والتركيز على
السالمة بشكل رئيسي في بيئة العمل
في هذا القطاع .عالوة على ذلك ،وبجانب
األعمال اليومية للمؤسسات العاملة في هذا
القطاع ،يمر العديد من هذه المؤسسات
بفترات متواصلة من العمل المكثف الذي
يهدف إلى مواصلة كفاءة العمل وتنظيم
اإلنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد على
الطاقة.
وتعليقا ً على هذا اإلنجاز ،هنّأ حارب بن
عبد هللا الكيتاني ،الرئيس التنفيذي
للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
الموظفين قائالً« :باإلنابة عن مجلس إدارة
الشركة واإلدارة العليا ،يشرفني أن أهنئ
جميع موظفي الشركة وموظفي الشركات
المتعاقدة على هذا اإلنجاز .حيث تتواصل
إنجازاتنا في مجال السالمة ..إننا نفخر
بثقافة السالمة التي تغرسها الشركة لدى
جميع الموظفين والمتعاملين معها .ولقد
أ كملنا بفخر  30مليون ساعة عمل وهذا
يدفعنا لتحقيق المزيد للوصول إلى تحقيق
أعلى مستويات السالمة في هذه الصناعة
المتسارعة في النمو».
من جانبه أفاد موسى بن محمد الحبسي،

مدير عام الصحة والسالمة والبيئة بالشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال ،أن هذا
اإلنجاز جاء نتيجة العمل الدؤوب والجهود
الحثيثة في غرس ثقافة االلتزام بقواعد
الصحة والسالمة على مستوى الموظفين
وموظفي الشركات المتعاقدة مع الشركة،
موضحا ً أن ثقافة السالمة في الشركة
تتضمن تدريبات على حاالت الطوارئ
واألزمات ومحاضرات دورية حول الصحة
والسالمة للموظفين بشكل عام لزيادة
نسبة الوعي لدى الموظفين حول األضرار
المحتملة وكيفية احتوائها ،متمنيا ً من
الشركة االستمرار في تحمل مسؤولية سالمة
جميع العاملين بالشركة سواء الموظفين أو
موظفي الشركات المتعاقدة مع الشركة.
الجدير بالذكر أن هذا اإلنجاز جاء بعد
عملية اإليقاف المؤقت لصيانة قاطرة
من بين القاطرات الثالث التي تديرها
الشركة ،والذي يحمل في طياته احتماال ً أ كبر
لحصول اإلصابات لوال اتخاذ االحتياطات
الالزمة والتأكيد عليها ،إذ إن عملية اإليقاف
المؤقت للصيانة تتطلب عمل عدد كبير من
الموظفين على غير العادة لصيانة وإصالح
اآلالت التي تقوم بتسييل الغاز الطبيعي.
ومنذ العام  2001حصلت الشركة على
شهادات اآليزو لجودة عملياتها على
مستويات عالمية متبوعة بسلسلة
الشهادات التي تتعلق بالصحة والسالمة
المهنية  18001:2007والتي تساعد
جهات العمل على تقليل المخاطر المتعلقة
بالصحة والسالمة في بيئة العمل والتي
ترتبط بالموظفين والزبائن وعامة الناس.

«التحديات في تطبيق السالمة اإلشعاعـية»
في ندوة بكلية عمان للعلوم الصحية
نظمت وزارة الصحة ،ممثلة بكلية
عمان للعلوم الصحية (قسم األشعة
التشخيصية) مؤخرا ندوة علمية حول
تحديات تطبيق السالمة اإلشعاعية
بالسلطنة ،وذلك تحت رعاية سعادة
الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل
وزارة الصحة لشؤون التخطيط
وبحضور الدكتور مصطفى بن محمد
بن فهمي عميد كلية عمان للعلوم
الصحية وعـدد من عـمداء الكلية وذلك
بالقاعة الرئيسية بالكلية بالوطية.
شارك في الندوة نحو  110من الكوادر
الطبية والفئات الطبية المساعدة
والفنيين العاملين في مجال األشعة،
وحاضر فيها  7محاضرين من داخل
السلطنة.
ل
هدفت الندوة إ ى تعزيز ثقافة السالمة
اإلشعاعية في السلطنة ،ومراجعة
التحديات اإلشعاعية في االستخدام
اآلمن لإلشعاع الطبي ،وتسليط الضوء
على أهمية أنظمة حماية اإلشعاعات
المؤينة لتحسين الخدمات اإلشعاعية
وسالمة المرضى ،وتسليط الضوء
على تأثير التكنولوجيا المتقدمة على
ممارسة التصوير الشعاعي.
وألقى الدكتور مصطفى بن محمد
فهمي -عميد كلية عمان للعلوم
الصحية -كلمة أوضح فيها أن الكلية
تعد أحد الروافد األكاديمية المهمة
التى تعنى بتأسيس قاعدة مهنية
لعدة تخصصات في المجال الصحي
وتلعب دورا مهما مع وزارة الصحة في
تطوير المهن الصحية لتعزيز تجربة
التعلم ودعم المهارات األساسية،
ودعم هذه المهن في غرس الكفاءات
واألخالقيات المهنية التي تسهم في
تكوين هوية الخريجين المهنية والدور
المتوقع منهم عند انخراطهم في العمل
مستقبال.
أضاف أن تخصص التصوير اإلشعاعي
لهـو مثال شاهد على التطور في المجال

الصحي التشخيصي ولذلك كان من
المهام األساسية الرقي بالمستوى
المهني والنهوض بالجديد من
المعرفة والتزامن مع التطور العلمي
المستند على الدراسات الحديثة في
هذا المجال ومن المهم التوا كب
مع التطور العلمي ألي تخصص
لضمان إيجاد سبل وحلول للتحديات
الحالية والمستقبلية ،خاصة في مجال
التشخيص اإلشعاعي واالنتقال إلى
استخدام التكنولوجيا ودورها في
تشخيص الحاالت المرضية وإيجاد
طرق تبنيها في مجال التشخيص
التصويري وطرق استخدامها اآلمن
للمهنيين والمرضى.
وأشار الدكتور مصطفى بن محمد
فهمي إلى أنه من منطلق ضمان سالمة
المرضى والعاملين في هذا المجال أتت
فكرة إقامة الندوة التي تناقش التحديات
التى تواجهها أقسام األشعة بالسلطنة
في مسالة تطبيق طرق التعامل مع
األشعة التأينية والوقاية من مخاطرها.
وتستضيف الندوة نخبة من المحاضرين
المهتمين في مجال السالمة من مخاطر
األشعة التأينية.

بعدها ألقت الدكتورة حسناء المصلحية
رئيسة قسم برنامج التصوير الطبي
كلمة تحدثت فيها عن الممارسة
المهنية للرقابة والتصوير اإلشعاعي
بالمؤسسات الصحية بالسلطنة.
برنامج الندوة تضمن إلقاء عـدد من
الكلمات والمحاضرات العلمية ،كان
من بينها التحديات المتعلقة بتفسير
فحوصات األشعة ،وحول أثر التقدم
التكنولوجي في مجال األشعة على
الممارسات التصويرية اإلشعاعية في
أقسام األشعة بالمؤسسات الصحية
بمختلف محافظات السلطنة ،وحول
تأثير التقنية اإلشعاعية المتقدمة على
ممارسة التصوير الشعاعي ،وحول
مقترح الصحة والتقييم للعاملين في
مجال التصوير اإلشعاعي ،وحـول أهمية
برنامج ضمان الجودة في سالمة المرضى.
بعدها تم فتح باب الحوار وطـرح
االستفسارات من قبل المشاركين
والحضور على القائمين والمشرفـين
على الندوة .وفي النهاية قام سعادة
الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل
وزارة الصحة لشؤون التخطيط بتكريم
المحاضرين والمنظمين للندوة.
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بنك العز اإلسالمي يوقع مذكرة تفاهم مع
عطالت الناقل الوطني
مسقط -سلطنة عمان :
وقع كل من بنك العز اإلس�لامي وعط�لات الناقل الوطني على مذكرة تفاهم تتعلق بمن��ح حاملي البطاقات اإلئتمانية بنك
العز اإلس�لامي التيتانيوم والبالتينيوم وبطاقة وورلد العالمية خصومات بنس��بة  %15على تذاكر الطيران والفنادق والتنقل
م��ن المطار إل��ى الفندق وكذلك الرحالت التي يتم حجزها عبر  ، www.omanairholidays.comباإلضافة إلى ذلك  ،س��يحصل
عمالء ثروة قسم إدارة الثروات من بنك العز اإلسالمي على عضوية سندباد الفضية .هذا وقد وقع االتفاقية نيابة عن بنك
العز اإلسالمي الرئيس التنفيذي للعمليات الفاضل  /موسى بن مسعود الجديدي  ،في حين وقعها من جانب الطيران العماني
ريتشارد الكسندر بودين النائب األول للرئيس التنفيذي عطالت الطيران العماني.
20
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العماني
ويعد موقع عطالت الطيران ُ
أول موقع إلكتروني مخصص كليا ً
لحجز العطالت في سلطنة ُعمان،
والذي يتميز بسهولة اإلستخدام
ومرونة الخدمات التي يقدمها ونظام
حجوزات العطالت عبر الموقع
اإللكتروني www.omanairholidays.
 comومن شأن هذا الموقع أن يقدم
جملة من الميزات وحزم العطالت
التي تشمل الرحالت الجوية والنقل
والجوالت السياحية والنشاطات
الترفيهية ،إلى جانب باقات عطالت
متنوعة تتيح للعميل مرونة أ كبر
عند التخطيط لإلجازات لتتناسب مع
إحتياجاتهم كما ويقدم النظام أيضا ً
جملة من منتجات السفر الفردية مثل
الرحالت الجوية وحجوزات الفنادق
باالضافة إلى باقات لقضاء عطالت
قصيرة وكذلك حجز المركبات وأصبح
بإمكان عمالء بنك العز اإلسالمي
إمكانية إختيار المنتجات والخدمات
التي تناسب إحتياجاتهم وقدراتهم
المالية لقضاء عطالتهم  ،باإلضافة إلى
ذلك أصبح بإمكان العمالء اإلختيار
ضمن مجموعة من الوجهات الرائعة
التي تندرج ضمن شبكة الناقل
الوطني التي تشهد نموا وتوسعا
متسارعا .
وعالوة على المرونة والراحة والرفاهية
التي من شأنه أن يقدمها موقع
 ،omanairholidays.comفهو يضم
في جنباته أيضا جملة من العروض
الخاصة .وأصبح متاحا لكافة الزبائن
الكرام والراغبين في زيارة السلطنة
اإلختيار من جملة باقات وعروض
قيمة ومميزة ،والتي تشمل اإلقامة
في فندق إنتركونتيننتال مسقط أو
منتجع شانغريال بر الجصة أو فندق
قصر البستان ،أو إختيار باقة صاللة
المميزة أو حزمة مغامرات الصحاري
واألودية .كما تتوفر عبر الموقع أسعار
خاصة لقضاء عطالت شهر العسل،
وأيضا اإلستمتاع بممارسة رياضة
الجولف في ُعمان إلى جانب خدمة
“عمان من تصميمك” وهي خدمة
ُ
مخصصة للمسافرين عبر الطيران
العماني تمنح خيارات متعددة جذابة

تحفز التوقف القصير في السلطنة
قبيل التوجه إلى الوجهة النهائية.
وباإلضافة إلى باقة الجوالت السياحية
البحرية والبرية بمسقط ،تقدم باقة
صاللة المميزة وباقة الصيف في ُعمان
الفرصة إلكتشاف السلطنة بشكل
أ كثر عمقاً .وأ كثر من ذلك كله ،يقدم
الموقع باقات وعروض دبي المميزة،
والعرض الخاص بأعضاء برنامج
مكافأة والء المسافرين الدائمين
&السندباد& عند سفرهم إلى زنجبار،
إلى جانب عروض قيمة خاصة
بالمسافرين ألداء فريضة العمرة
وخلق تجربة سفر مميزة وثرية.
من ناحية أخرى سيحصل عمالء
ثروة في إدارة الثروات من بنك العز
اإلسالمي على مجموعة من االمتيازات
الخاصة فعلى سبيل المثال ال الحصر
الحصول على وزنا إضافيا لألمتعة
والدخول إلى قاعة رجال األعمال
والحصول على خصومات بنسبة 7%
في السوق الحرة وكذلك  25%أمياال
إضافية في أميال السندباد وتسليم
األمتعة كأولوية عند الوصول إلى
وجهة السفر وكذلك في مطار مسقط
الدولي  ،كما يمكن ألعضاء سندباد
الفضية االستمتاع واالسترخاء في
صالة الطيران العماني في الدرجة
األولى ودرجة رجال األعمال .
من ناحية أخرى تستند البطاقات
االئتمانية من بنك العز اإلسالمي إلى
مبدأ القرض الحسن واألجرة والذي
يعد مبدأ شرعيا أصيال تستخدمه
العديد من البنوك اإلسالمية الرائدة
في العالم لمنتج البطاقات االئتمانية
لديها .ويتيح هذا المبدأ للعميل خيار
دفع المبلغ الوارد في كشف الحساب
كامال في نهاية الشهر أو تسوية المبلغ

بأقساط مؤجلة بناء على معايير الحد
األدنى للدفع.
ويمكن لحاملي بطاقات االئتمان من
بنك العز اإلسالمي اآلن التسوق
بكل أمان عبر اإلنترنت بوجود نظام
الحماية ثالثية األبعاد 3D Secure
ويعد هذا النظام أحد أهم األنظمة في
التسوق االلكتروني نظرا للحماية التي
يوفرها والمرونة في التسوق من خالل
منم خالل نظام كلمة المرور لمرة
واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة.
ويقوم هذا النظام بالتعرف على
العميل عبر عملية تحقق بسيطة من
خالل نظام الرسائل النصية القصيرة
متضمنة الرقم السري لكلمة المرور
التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط
باإلضافة إلى سحب نقدي يصل إلى
غاية . 80%
و ُيعد بنك العز اإلسالمي أول بنك
إسالمي في السلطنة ُيوفر بطاقات
التيتانيوم والبالتينيوم االئتمانية من
ماستركارد وبطاقة وورلد العالمية
وفقا ً ألحكام ومبادىء الشريعة
اإلسالمية ليقدم مجموعة واسعة
وفريدة من المزايا والمكافآت
لشريحة كبيرة من العمالء؛ حيث أن
حاملي بطاقات التيتانيوم والبالتينيوم
يتمتعون بمزايا حصرية .وإلى جانب
القبول العالمي الذي تحظى به
والتيتانيوم
البالتينيوم
بطاقات
اإلئتمانية في  35.9مليون موقع في
مختلف أنحاء العالم ،يتمتع حاملوا
هذه البطاقات من بنك العز اإلسالمي
بإمكانية الدخول إلى مجموعة مختارة
من صاالت كبار الشخصيات في عدة
مطارات باإلضافة إلى المزايا الرائعة
وعروض التسوق الترفيهية من
ماستركارد.
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مشاركة فاعلة للجمعية العمانية ألمراض
الدم الوراثية
تأتي مشاركة الجمعية العمانية ألمراض
الدم الوراثية ،ضمن العديد من الجهات
الحكومية واألهلية الفاعلة في مهرجان
مسقط بمتنزه النسيم العام ،حيث تم
تخصيص مكان منفرد لعرض خدماتها
ومنجزاتها لزوار المهرجان بشكل عام،
وفئات الشباب وخاصة المقبلين على
الزواج.
وللتعرف على دور هذه الجمعية تحدث
معنا عبدالرحيم بن عبدهللا الرواحي،
أحد أعضاء الجمعية قائال :تعتبر الجمعية
من الجمعيات المهمة في المجتمع لنا
تقدمه من توعية وتثقيف عن األمراض
الوراثية التي قد تنتقل عن طريق الدم،
من خالل توزيع المنشورات والكتيبات
والمطويات المعدة باللغتين العربية
واالنجليزية ،باإلضافة إلى توفير بنرات
خاصة بالجمعية وكذلك حافلة تثقيفية
بمثابة معرض متنقل .تجوب معطم
محافظات السلطنة وفق جدول معد من
الجمعية ،إلى جانب وجود شاشة عرض
توعوية ،تبث مقاطع ومواد توعوية
بالصوت والصورة.
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وحول أهداف المشاركة قال الرواحي:
توصيل رسائل تثقيفية لمختلف
أطياف وفئات مرتادي المهرجان وكذلك
توعيتهم بأهمية الفحص المبكر قبل
الزواج للخروج بجيل خال من أمراض
الدم الوراثية ،وتقديم شرح عن كيفية
انتقال األمراض الوراثية من اآلباء
واالمهات إلى األبناء أبرز األهداف التي
ترمي إليها مشاركة الجمعية في هذا
الحدث الترفيهي االجتماعي.
وأوضح الرواحي بأن انتقال أمراض
الدم الوراثية يتم عن طريق الجينات
(الموروثات) الموجودة في نواة الخلية
بالجزء المسمى بالكروموسومات بحيث
يرث الوليد نصف صفاته الوراثية من األم
والنصف اآلخر من األب.
كما أشار الرواحي إلى أحد أنواع أمراض
الدم الوراثية مثل الثالسيميا وهو عبارة
عن مرض وراثي مزمن غير معد ،يصيب
نخاع العظم وينتج عنه فقر الدم ،حيث
تكون كريات الدم الحمراء غير قادرة
على القيام بوظائفها نتيجة لكسرها قبل
أوانها ،ويوجد أنواع من الثالسيميا مثل

ألفا ثالسيميا وديتا ثالسيميا وهناك نوع
آخر يعرف بفقر الدم المنجلي ويعتبر
من أمراض الدم الوراثية التي تصيب
اإلنسان ،بسبب وجود اعتالل في تركيبة
هموجلوبيا الدم الموجودة في كريات
الدم الحمراء ،كما يوجد نوع ثالث مرتبط
بنقص الخميرة ،وهو عبارة عن نقص
في نوع معين من اإلنزيمات (الخمائر)
الضرورية لعملية التمثيل الغذائي
لكريات الدم الحمراء.
وعن المشاركات المحلية والخارجية
للجمعية قال :تحرص الجمعية على
المشاركة في مهرجاني مسقط وصاللة،
ومشاركة في ملتقى ملتقى اإلعالميين
الذي تم في والية بدية بشكال الشرقية،
كما تقوم الجمعية بزيارات تثقيفية
وتوعوية لمختلف مدارس السلطنة
الحكومية ،أما خارج السلطنة فلقد
شاركت الجمعية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وحصلت على المركز
األول في جائزة الشيخ سلطان للعمل
التطوعي عام .2013

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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التسمم

تدريب ووقاية

بلدغات الحشرات

لدغة العقرب
األعراض والعالمات:
ألم موضعي شديد
التهاب موضعي
تموت األنسجة المحيطة باللدغة
حمى
غثيان ،قيء ،وتعرق ووهن عام
اإلسعاف األولي:
ربط الطرف المصاب فوق منطقة اللدغة برباط ضاغط أو
بأية قطعة قماش
إعطاء المصاب مسكنا لأللم ومضادا للهيستامين
إعطاء المصاب مصال للتسمم بالعقارب (بالعضل)
ينقل المصاب للمستشفى
لدغة العنكبوت:
اإلسعاف األولي:
جرعة كبيرة من الهيدروكورتيزون
مسكن لأللم
ينقل المصاب للمستشفى
لسعة الحشرات:
تسبب لسعة الحشرات كالذباب الكبير والدبابير والنحل
تحسسا واللسعة بالحنجرة تسبب تورما يقود إلى االختناق.
األعراض والعالمات:
ألم حاد غير منتظم
يظهر تورم حول المكان الملسوع مع وجود منطقة وسطية
حمراء
ربما يصاب الملسوع بصدمة
الهدف
إزالة اللسعة إذا كانت ظاهرة أو ال تزال عالقة بالجلد لتخفيف
الورم واأللم ،إذا كانت اللسعة داخل الفم ،انقل المريض فورا
للمستشفى.
معالجة اللسعات في الجلد:
إذا كانت اللسعة في الجلد ظاهرة ،أخرجها بملقط شعر
معقم واقترب بالملقط أ كثر ما يمكن من الجلد وامسك
بطرف اللسعة وأخرجها وال تحاول الضغط على كيس السم
ألنك بذلك تدفع السم المتبقي في داخل الجلد.
للتخفيف من األلم ضع كمادات باردة أو سبيرتو أو سائل
بيكربونات الصودا.
للتخفيف من الورم داخل الفم أو الحنجرة يعطى المصاب
قطعا من الثلج ليمتصها أو يغسل فمه بالماء البارد أو
بسائل البيكربونات.
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درهم وقاية
لذا فإن العمل بالقطاع الصحى يتطلب الكثير من الجهد

وطرق تأمين المستشفيات ومعدات وأنظمة الحريق

والتنسيق للحفاظ على جميع العناصر المشتركة سواء

وخطط وإجراءات الطوارئ واإلخالء ،كما تشمل التعامل

األطباء أو الممرضين أو الفنيين أو اإلداريين أو العمال

السالمة
في

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

ت���زداد أهمية السالمة والصحة
ال��م��ه��ن��ي��ة إذا ك�����ان ال��ق��ط��اع
ال��م��س��ت��ه��دف ح��ي��وي��ا وه��ام��ا ،بل
وخ��ط��ي��را م��ث��ل المستشفيات
وذل���ك ن��ظ��راً ل��وج��ود الكثير من

المستشفيات

أو المرضى أو الزوار ،حيث تقع المسئولية على إدارة
السالمة بالمستشفيات والمرا كز الصحية للقيام بهذا
الدور لحماية جميع هؤالء المذكورين.
لذلك البد من وجود معايير وإجراءات يتم تطبيقها
والتدريب عليها للحصول على أفضل المعايير

الدولية ،وذلك من خالل التأهيل في دورات متخصصة
عن السالمة في المستشفيات للعاملين كال حسب
تخصصه والقسم الذي يعمل فيه ،حتى يقوم هؤالء
بعد ذلك بتطبيق خطط السالمة والصحة المهنية.
وعليهم اإلطالع على التشريعات والقوانين الدولية
والمحلية في هذا الشأن وأن ينقلوا هذه التشريعات

والقوانين إلى موقع عملهم لتطبيقها واالستفادة منها،
وأن تشمل أنظمة الصحة العامة بالمستشفيات
والتفتيش والفحص ألنظمة السالمة والصحة المهنية

مع المخلفات والنفايات الطبية والمواد الكيميائية
وتصنيفها وتداولها والتعريف بالعالمات اإلرشادية
والتحذيرية وإجراءات وإرشادات السالمة في النظافة
وإجراءات السالمة في المختبرات الكيميائية وغرف
األشعة واإلجراءات الوقائية المتبعة فيها.
وإن كان توفير السالمة يجب أن يشمل حتى الزوار
في المستشفيات ،فإن فئة األطباء والممرضين الذين
يقومون بدور إنساني وحساس في تقديم العناية الطبية
لكل من يحتاج إليها عن قرب هم بحاجة ماسة كذلك
إلجراءات تحميهم وتقيهم العدوى وتجنبهم مخاطر
المعدات الطبية التي يتعاملون معها بشكل يومي
حتى يكونون في أتم الصحة والسالمة ألداء مهامهم
الجليلة.
ودمتم في سالم..

عوامل الخطورة مثل المعامل
والمخلفات الطبية والبيولوجية
المختلفة وحاالت العدوى ببعض
الفيروسات الفتاكة التي تظهر
بين فترة وأخرى ،وكذلك في حاالت
عمليات اإلخالء وحاالت الطوارئ
التى من الممكن أن تحدث ولم
يخطط لها وتتطلب وضع آليات
وإج���راءات وخطط بديلة وعمل
سيناريو وتوقع لكافة الحاالت التي
ق��د تتعرض لها المستشفيات
وال��م��راك��ز الصحية حيث ت��زداد
الخطورة حسب نوع الحالة ومدى
ات��خ��اذ اإلج����راء الصحيح لتجنب
الضرر الناتج عنها.
26
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السالمة البحرية

«الصحة والسالمة» تنقل تجربة
«الشركة الوطنية للعبارات»
لتحقيق السالمة البحرية

أحمد بن جميل الرواحي
مدير دائرة السالمة والصحةوالبيئة والجودة واألمن البحري

(شنة وجوهرة مصيرة) :تبلغ سرعة كل عبارة  18عقدة في الساعة والحمولة
القصوى لكل عبارة  154راكبا و 38مركبة.
سفينة اإلنزال(حالنيات) :تتميز هذه السفينة باإلنزال والشحن وكذلك
شحن المواد الغذائية والبضائع والمعدات.
(هرمز):تعتبر من أسرع العبارات العاملة بوقود الديزل وتبلغ سرعتها 55
عقدة في الساعة ،أما قدرتها االستيعابية فتصل إلى 208راكب و 56سيارة.
(صوقرة والحالنيات ومصيرة :)4تصل سرعة كل عبارة  40عقدة في
الساعة والحمولة القصوى لكل عبارة  106للركاب و 22مركبة.
28
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أينما تواجدت الرحالت البحرية تواجدت التحديات وربما األخطار التي قد تصاحب تلك الرحالت،
ً
رغبة
ولهذا سارعت المنظمات الدولية بوضع وتشريع القوانين واألنظمة وإبرام االتفاقيات
في تحقيق وتوفير أعلى معايير األمان والسالمة في قطاع النقل البحري.
الشركة الوطنية للع ّبارات إحدى الشركات العمانية التي تولي األهمية القصوى لتوفير كافة
العناصر المرتبطة بالسالمة البحرية في كافة رحالتها .ويمتلك طاقم عملها وعي ًا كامال
بمسؤوليتهم تجاه سالمة المسافرين والعاملين على متن أسطولها ،باإلضافة إلى سالمة
البيئة البحرية.
مجلة الصحة والسالمة تقترب أكثر لتنقل لكم تجربة الشركة الوطنية للع ّبارات في تحقيق
عناصر السالمة البحرية ،ومدى كفاءة أسطول الع ّبارات الذي يغطي عدداً من موانىء السلطنة،
وما هي الشهادات التي حصلت عليها اعتراف ًا بجهودها في هذا القطاع ،وأبرز االتفاقيات الدولية
ومذكرات التفاهم التي تعمل من خاللها.
تقرير :أصيلة الحوسنية
العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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أحمد الرواحي  :الشركة تطبق أحدث أنظمة إدارة الجودة
الشاملة
أسطول الشركة يتسم بنظام األمان البحري ،ونعمل على
غرسها للطاقم وعمالئنا المسافرين
أشار أحمد بن جميل الرواحي مدير
دائرة السالمة والصحة والبيئة
والجودة واألمن البحري في الشركة
الوطنية للعبارات إلى أن الشركة
تضع عناصر األمان والسالمة البحرية
للطاقم والمسافرين من أولوياتها
القصوى ،وذلك من خالل العمل
وااللتزام بكافة المعايير الدولية
المعمول بها في قطاع النقل البحري،
عالوة على تقديم وإخضاع طاقم
العمل لكافة البرامج التدريبية الالزمة
للحصول على الشهادات المهنية
وتحديثها بصفة دورية األمر الذي
يجيز لهم العمل في أسطول الشركة،
حتى نقدم تجربة ثرية وآمنة لعمالئنا
في كل رحلة تنفذها الشركة.

واستطرد الرواحي في حديثه قائال ً :
يبلغ عدد الع ّبارات الموجودة بالشركة
الوطنية حاليا ً أربع ع ّبارات سريعة
وعبارتين اُخريين وهما «شنة»
و»جوهرة مصيرة» ،وجميع تلك
الع ّبارات مخصصة لتقديم خدمات
نقل الركاب وشحن المركبات،
باإلضافة إلى امتالك الشركة لسفينة
الشحن واإلنزال التي تستخدم لحمل
ونقل المعدات والبضائع والمركبات
الثقيلة .ولتحقيق كافة عناصر األمان
والسالمة فإن جميعها مزودة بأعلى
أنظمة السالمة المعمول بها عالميا ً
عالوة على توفير كوادر وظيفية مؤهلة
للعمل عليها.
المبادرات الداخلية
أوضح أحمد الرواحي أن هناك
مبادرات متنوعة تقوم بها الشركة
هدفها ترسيخ ثقافة أهمية السالمة
البحرية وذلك من خالل تنظيم العديد
من الحمالت والمناشط ،وبث ونشر
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الرسائل التوعوية وتنظيم لقاءات
ودورات تعريفية لكافة الموظفين
والطاقم ،كما يتم عرض مواد ترويجية
لكافة المسافرين أثناء استقاللهم
لرحالت الع ّبارات وعرض مادة فيلمية
قبل إقالع أية رحلة عن إجراءات
األمان والسالمة المتبعة في كل عبارة.
كما تعمل الشركة على المشاركة في
مختلف الفعاليات الدولية المتعلقة
في مجال السالمة البحرية.
التأهيل والتطوير
أ كد أحمد الرواحي أن الشركة تولي
أهمية قصوى في تأهيل الطاقم
وتدريبه وإخضاعه لدورات تدريبية
واختبارات من أجل الحصول على
الشهادات المعتمدة وفقا ً ألحكام
االتفاقية الدولية (ٍ )STCWومنها
شهادة الكفاءة البحرية ()CoC
والتي تمنح للضباط والمهندسين
البحريين ويتم استخراجها من قبل
وزارة النقل واالتصاالت ،أما بالنسبة
لطاقم العاملين على متن العبارة
فيؤكد الرواحي أنهم على درجة
عالية من التأهيل حيث يخضعون
لدورات إلزامية ومنها أنظمة السالمة
ومكافحة الحريق ويتم تدريبهم كذلك
على كيفية التعامل مع المسافرين
وخصوصا خالل فترات االزدحام داخل
العبارة .وكما هو الحال في الكثير من
الشركات العالمية فإن طاقم العبارات
يمتلك القدرة على التعاطي مع
األحداث الطارئة بهدوء ورو يّة ،واحتواء
الموقف لتوجيه الركاب بطريقة
سلسة لتفادي حدوث أي ارتباك أو
ذعر بين المسافرين .ويأتي تأهيل
الطاقم كذلك للتعامل مع مختلف
الحاالت الصحية وذوي االحتياجات

الخاصة من ضمن األولويات ،إذ يتوافر
في كل العبارات السريعة غرفة طبية
مجهزة بمختلف األجهزة الطبية مع
وجود طاقم مختص – على متن كل
أسطول – يمتلك المؤهالت الالزمة
لإلسعافات األولية (مستوى متقدم).
سالمة المسافرين
ومن جانب االهتمام بسالمة وراحة
المسافرين دائما ً تتم دراسة حالة
البحر ومتابعته وتقييمه قبل جدولة
أي رحلة لمعرفة وتحديد مسار الرحلة
العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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السالمة البحرية
أما بالنسبة للموظفين الفنيين
خاصة العاملين في غرفة المحركات
فيوضح الرواحي ،بحكم أن مكان
عملهم ضيق جدا ً ويتسم بالضجيج
ونظرا ً لتواجدهم شبه الدائم في غرفة
المحركات بالتالي هناك محاذير يتم
اتباعها بما يضمن سالمة وصحة
هؤالء الموظفين ويأتي ذلك أيضا ً من
خالل التدريب المستمر واتباع أفضل
السبل في هذا الجانب ،كذلك هناك
متابعة مستمرة لمدى التزام الطاقم
بمعدات الوقاية الشخصية مثل
الخوذة والقفازات والنظارة الواقية.
التدريبات المشتركة
يقول الرواحي« :يتم تدريب الطاقم
على تمارين اإلخالء والحريق ويتم
بصفة دورية من الجانب العملي
والتطبيقي لرفع كفاءة وجاهزية
الطاقم» .وعادة يبدأ سيناريو التدريب
من خالل إطالق جرس اإلنذار ليلتقي
الجميع في نقطة التجمع المتعارف

من نقطة االنطالق إلى نقطة الوصول،
وذلك من خالل برامج متخصصة
تتيح التنبؤ بحالة البحر ودراسة
الطقس ،كما أن هناك تواصال مباشرا
مع الجهات المختصة في الطقس
لمعرفة الحالة الجوية وحالة البحر
قبل الشروع في اإلبحار.
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وقد يسأل سائل عن سبب منع
الجلوس داخل المركبة أثناء الرحلة
فنقول له إن هذا اإلجراء ضمن أهم
البنود التي يعمل بها وذلك وقاي ًة
للمسافرين من حدوث أي خطر غير
متوقع مما سيصعب خروجهم من
المركبة .كما أن العبارات تتوافر بها

عليها ويبدأ البحث عن سبب اإلنذار
واعتماد التدابير المتبعة وتوزيع
ل وفق اختصاصه حتى يتم
المهام ك ٌّ
السيطرة على الوضع.
والجدير بالذكر أن الشركة تتبع
برنامجا تدريبيا مميزا وهو تنفيذ
برامج تدريبية ميدانية مشتركة مع
مختلف القطاعات ذات االختصاص
باإلضافة إلى المشاركة في مختلف
البرامج الوطنية التدريبية من أجل
رفع جاهزية الطاقم.
( DPAالشخص المكلف باإلدارة)
امتثاال من الشركة للمدونات
والمعاهدات الدولية ومنها المدونة
الدولية إلدارة السالمة ()ISM Code
– لدعم وتعزيز وتطوير ثقافة السالمة
في قطاع النقل البحري – فإن الشركة
اعتمدت توفير شخص مكلف في
الجانب اإلداري ( )DPAويعمل على
توفير الهيكل والدعم لنظام إدارة

السالمة بكفاءة وفعالية على متن
األسطول .وتتمثل مسؤوليات DPA
في )1( :ضمان التشغيل اآلمن لكل
سفينة )2( ،مراقبة الجوانب المتعلقة
بالسالمة ومنع التلوث في تشغيل
السفينة وضمان تطبيق الموارد
الكافية والدعم من الجانب اإلداري،
( )3نقطة الوصل بين إدارة الشركة
وطاقم السفن ،مع إمكانية الوصول
المباشر إلى أعلى مستوى من اإلدارة
والذي يعني ضرورة توافره في كل
األوقات خالل  24ساعة.
رؤية
رؤية الشركة الوطنية للعبارات تتمثل
في تقديم خدمات نقل بحرية لنقل
المسافرين والمركبات والشحن
ذات مستوى عالمي تساهم في
التنمية المستدامة للسلطنة ،والعمل
على غرس ثقافة األمن والسالمة
البحرية لدى الطاقم وكذلك عمالئنا
المسافرين.

مقصورة مخصصة للركاب ،ويعمل
الطاقم قبل انطالق أي رحلة على
تذكير الركاب بإرشادات السالمة
واإلجراءات المتبعة في الحاالت
الطارئة ،كذلك يتم توزيع كتيبات
تحتوي على معلومات تعريفية عن
الوجهات السياحية التي تصل إليها
خدمة العبارات.
ويرى أنه في بعض األحيان نظرا ً
لقلة الوعي لدى بعض المواطنين
تحدث تحديات لطاقم العبارة كإصرار
البعض على ركوب العبارة بالرغم من
امتالئها أو أن يعترض المسافرون
على قرار إلغاء إحدى الرحالت كما
حدث في رحلة سابقة بين شنة
ومصيرة إذ تم إلغاء الرحلة كإجراء
احترازي يضمن سالمة المسافرين
نظرا ً الرتفاع مستوى موج البحر
إلى  3أمتار ،وبالتالي صعوبة الحركة
المالحية ،والتي سوف تؤثر سلبا ً على
سالمة وراحة المسافرين ،إال أنه مع
شرح الصعوبات التي قد تحدث في
الرحالت وسط ارتفاع مستوى الموج
وافق الجميع على الرأي بإلغاء الرحلة.
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“السلم الراكض” يثير
الرعب في الهند
أصيب سكان قرية تابعة لمدينة كيراال الهندية بالذهول ،بعدما
رأوا سلما خشبيا يتحرك تلقائيا على أرض ترابية ،وكأنه يتمشى
ويركض وحده .وادعى السكان الذين تجمعوا لمشاهدة الحدث،
أن السلم “به مس من روح شخص كان يتسلقه ثم سقط من
فوقه ولقي مصرعه” ،طبقا لتقارير إعالمية محلية.
وقالت التقارير ،إن المنطقة التي تحرك بها السلم باتت مثار
رعب للسكان ،مشيرة إلى تجنبهم مجرد المرور بالقرب منها.
وبعيدا عن الخرافات ،قدم أحد زوار موقع “ريديت” تفسيرا
علميا للظاهرة المريبة بنظرية “الدينامية السلبية” ،حيث يمكن
للجوامد أن تتحرك تلقائيا على المنحدرات.
وقال« :السلم على أرض منحدرة .يقوم شخص ما بدفعه
ليستمر في الحركة بمفرده».وتابع صاحب التعليق المفسر:
“قوة الجاذبية من خالل المنحدر كافية ليستمر السلم في
التحرك ،لكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى سقوطه».وأشار إلى
أن «وزن السلم يحدث توازنا مع قوة الجاذبية التي تشده إلى
أسفل المنحدر».

للعناكب حليب ..وفائدته أكبر من حليب األبقار

من المعروف أن الكثير من
الحيوانات تعتمد على إرضاع أطفالها
الحليب لمساعدتها على النمو ،إال أن
علماء صينيين فجروا مفاجأة جديدة،
بعثورهم على نوع من العناكب يفرز
حليبا أ كثر فائدة من حليب األبقار.
وعادة ما تبقى أنثى العنكبوت
وصغارها في «العش» لحين وصول
الصغار إلى حجم العنكبوت البالغ،
وهو أمر يحدث خالل  20يوما.وكان
العلماء يعتقدون أن صغار العناكب
ال تتغذى على أي شيء خالل هذه
الفترة ،حتى تصل إلى الحجم الذي
يسمح لها باصطياد فرائسها ،لكن
مجموعة من العلماء الصينيين
ا كتشفوا تفاصيل جديدة.
والحظ باحث في أ كاديمية الصين
للعلوم ،أن إناث نوع من العناكب
يعرف بـ «توكسياس ماغناس» ،تفرز
مادة أشبه بالحليب.
وقال زانغي تشين“ :لم نكن نعرف
كيف يكبر صغار العناكب من دون
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عالمة أحياء تفقد
حياتها بين فكي تمساح

صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في
غرفة العمليات

نشرت وسائل إعالم صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح ،نام داخل غرفة العمليات
بعدما انتهى من إجراء  6عمليات دون انقطاع .وأمضى شانبييغ لمدة  20ساعة متواصلة،
داخل غرفة العمليات في المستشفى الذي يعمل به بمقاطعة قويتشو في جنوب شرق
الصين.
وأجرى الجراح  5عمليات متوالية ،وما أن انتهى من عمله وكان على وشك الرحيل ،إال أنه
حضر مريض إلى المستشفى فقد ذراعه في آلة فرم اللحم ،فاضطر الطبيب للعودة إلى العمل
من جديد ،وإجراء جراحة استغرقت  8ساعات أخرى.
ل
وأنهى الجراح المتفاني عملية إعادة ذراع المريض ،وجلس إ ى جوار طاولة العمليات وحمل
ذراع المريض لألعلى ،حتى يصل الدم إليها وحتى ال تلمس أي شيء ،ليغلبه النعاس أثناء
حمله لها ،بحسب موقع “روتانا».
وسارعت إحدى الممرضات إلى التقاط صورة للجراح وقامت بنشرها على الموقع الصيني
“ ،”We Chatليعلق الجراح عليها“ :أردت أن أغمض عيني وأرتاح ،لم أكن أتوقع أنني سأنام”.
وقال في حديث صحفي ،إنه بالرغم من أنه كان متعبا في ذلك الوقت ،إال أنه وافق على إجراء
الجراحة ألنه شعر بأنه ما زال قادرا على التركيز ،موضحا أن أسعد شيء بالنسبة إليه هو رؤية
مرضاه يتعافون من أوجاعهم وأسقامهم.

مصر تعيد تدوير المخلفات الصلبة
وتصدرها

أي طعام ،إلى أن الحظت في إحدى
الليالي ،عنكبوتا صغيرا يلتصق ببطن
أمه».
وقام العالم بعدها ،مع زمالئه
المشاركين بالدراسة ،بوضع أنثى
عنكبوت تحت المجهر ،والضغط
على بطنها ،ليفاجأوا بخروج مادة

بيضاء سائلة تشبه الحليب ،حسب
ما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
وبعد تحليل الحليب ،ا كتشف
العلماء أنه يحتوي على دهون،
ونسبة بروتين أعلى بـ  4مرات من
تلك الموجودة في حليب األبقار ،مما
يجعله أ كثر فائدة.

تمثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات في مصر ،جزءا من الجهود الرامية للحفاظ على البيئة
وتعظيم االستفادة من الموارد المتاحة ،حيث تسعى مصر لجذب المزيد من االستثمارات
لهذه المشروعات ،خالل الفترة المقبلة.
فلم تعد أطنان المخلفات تمثل إحدى مشكالت المجتمع المصري ،بل أصبحت ذات
قيمة اقتصادية مضافة من خالل عملية إعادة تدوير شاملة إلعادة تصنيع هذه المخلفات
وتصديرها إلى العديد من دول العالم.
وباتت المخلفات التي ظلت لسنوات طويلة إحدى مشكالت المجتمع المصري اليوم محط
اهتمام كثير من المستثمرين ممن أدركوا األهمية االقتصادية والبيئية إلعادة تدوير هذه
المخلفات وتحويلها إلى مواد خام تدخل في العديد من الصناعات ويتم تصديرها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو  20مليون طن سنويا وأن ما
يتم تدويره منها ال يتجاوز  15%ولم تقف عمليات إعادة التدوير عند حد المخلفات الصلبة
والعضوية فحسب ،بل امتدت لتشمل الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وعلى رأسها المياه
من خالل مشروعات تهدف إلعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتستخدم بشكل
آمن في عمليات الري والزراعة ،وهذا ما أكد عليه المدير اإلقليمي لمركز البيئة والتنمية
لإلقليم العربي وأوروبا عمر البدوي الذي قال إن إعادة استخدام المياه هي بمثابة حياة أو
موت لمصر.
ف
وتسعى مصر للتوسع ي إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة ،حيث
تستهدف إنشاء  10مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو  10مليارات دوالر.

بينما كانت تلقي له الطعام في المختبر
الذي تعمل به ،قام تمساح ضخم بطول
 17قدما بسحب عالمة أحياء إندونيسية
وافتراسها.
ديسي تاو البالغة من العمر  44عاما،
كانت تلقي بقطع اللحم إلى التمساح
«ميري” عندما التقطها بفكيه ،والتهمها
وهي على قيد الحياة .وعثر على
التمساح المفترس في ذلك الصباح،
مع بقايا عالمة األحياء اإلندونيسية بين
فكيه في مختبر األبحاث الواقع شمالي
سوالويسي في إندويسيا.
وا كشتف العاملون في المختبر ،الحادثة
المروعة ،بشكل متأخر ذلك الصباح،
بعد أن شاهدوا أشياء غريبة تطفو على
سطح الماء .ويعتقد المحققون أن
التمساح استند على قدميه وقفز حوالي
 8أقدام ليتمكن من اإلمساك بالعالمة
الضحية وجرها إلى الماء ،قبل افتراسها.
ويتناول التمساح بشكل يومي كمية
من التونة والدجاج الطازج واللحم،
وكان له سوابق في الهجوم على تماسيح
أخرى ،لكن لم يسبق له أن هاجم البشر،
حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وحاول القائمون على المختبر استعادة
ما تبقى من جثة تاو ،لكن التمساح كان
يسحق كل ما تبقى منها في كل محاولة.
وسيخضع التسماح “ميري” الختبارات
طبية بعد الحادثة ،للتأكد من أنه ابتلع
كافة أجزاء الجسم.
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الدهون المهدرجة

نصائح عند تناول الدهون
يعد تغيير نمط الحياة أهم الخطوات لتقليل مستويات الدهون
الضارة بالجسم والمحافظة على صحة الجسم ولياقته ،وفيما
يلي بعض النصائح التي ينبغي إتباعها عند تناول الدهون:
تناول األطعمة الصحية للقلب وذلك من خالل اختيار
الدهون الصحية إذ ُينصح بالتقليل من تناول األطعمة
الغنية بالدهون المشبعة ،واختيار األطعمة ذات الدهون غير
المشبعة األحادية أو المتعددة منها؛ كالموجودة في اللوز،
واألفوكادو ،وما ذكر سابقا أعاله.
تجنب تناول الدهون المتحولة المهدرجة ويمكن للفرد
أن يقوم بقراءة قائمة المكونات المرفقة في جدول القيمة
الغذائية لكل غرض يشتريه الفرد لمعرفة إن كان يحتوي
على زيوت مهدرجة.
تناول الفوا كه والخضروات الحتوائها على نسبة عالية من
األلياف ،و ُيفضل التركيز على الفوا كه والخضروات الموسمية
كوجبات خفيفة خالل اليوم.
إنقاص الكيلوغرامات الزائدة حيث إن النزول في الوزن الزائد
يقلل من مستويات الكوليسترول الكلية في الدم.
ممارسة الرياضة وذلك باالنتظام بممارسة التمارين الرياضية
لمدة  30-60دقيقة متواصلة يوميا ً للحصول على الفائدة
الكبرى وتجنب ترا كم الدهون ومنع مضاعفاتها.
اإلقالع عن التدخين :حيث إن تدخين السجائر يزيد من
خطورة اإلصابة بأمراض القلب ،ويعتبر الدخان أحد أسباب
تدمير األوعية الدموية ،ويحث على ترا كم الدهون وترسبها
المعرضة للتلف من األوعية الدموية.
في تلك األماكن ُ

في غذائك سالح ذو حدين
ما هي؟ ..مخاطرها..
طرق تجنبها

تاريخ الدهون المهدرجة:
ف
تم ا كتشاف الزيوت المهدرجة جزئيا ي عام  1902بواسطة
ّ
العالم ويلهيلم نورمان .كان االعتقاد السائد لسنوات هو أن
السمن النباتي المصنوع من الزيوت المهدرجة أفضل من
الزبدة ألنه ال يحتوي على دهون مشبعة .لقد استمر هذا
االعتقاد حتّى عام  1980حيث كشف الباحثون في تلك الفترة
المخاطر الصحية من استهالك الزيوت المهدرجة.

تعتبر الدهون عنصرا مهم ًا في جس��م اإلنس��ان حيث إنها تدخل في مجموعة واسعة من وظائف الجسم ،كبناء
الخاليا ،وحماية أعضاء الجس��م الداخلية ،والمحافظة على حرارة الجس��م ،وتوفير مصدر للطاقة ،والمس��اعدة
عل��ى امتص��اص بع��ض الفيتامينات م��ن األطعمة ،والمس��اهمة في إنت��اج الهرمون��ات الضروري��ة ألداء وظيفته
بالش��كل الس��ليم ،لذا فإن مفتاح التغذية الس��ليمة هو الحصول على توازن جيد بين الدهون والعناصر الغذائية
تعد جميع أنواع الدهون ضارة بالصحة.
األخرى ،واختيار الدهون الصحية بالكميات المناسبة إذ ال ّ

تقرير :جهينة الحارثية
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د .خالد الرصادي

مجلة الصحة والسالمة التقت بالدكتور خالد بن حميد الرصادي،
رئيس قس�������م الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة السلطان
قاب�������وس ،واستش�������اري أم�������راض الده�������ون بمستش�������فى جامعة
السلطان قابوس ،ورئيس وحدة الدهون وغسيل الكوليسترول،
ورئيس الرابطة العمانية للدهون وتصلب الش�������رايين وذلك للرد
عل�������ى حديث الش�������ارع العماني وال�������ذي يتداول خط�������ورة الدهون

المهدرج�������ة عبر وس�������ائل التواص�������ل االجتماعي وعب�������ر اللقاءات
االجتماعية المباش�������رة وعبر الصحف ووس�������ائل االعالم المرئية،
وقد تط�������رق الدكتور مش�������كورا حول العديد من االستفس�������ارات
التي قمنا باعداده�������ا والخاصة بالده�������ون وأنواعها وعن الزيوت
المهدرجة ومدى تأثيرها على صحة اإلنسان.
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ما هي الدهون؟
تعد الدهون مصدرا من مصادر
الطاقة التي تساعد الجسم في
امتصاص بعض الفيتامينات والنمو
السليم للحفاظ على صحة جيدة.
وهي تعتبر بنك احتياطي للطاقة
عند نفاذ مصادر الطاقة الرئيسية
المرتبطة بالكربوهيدرات ،ويتم
اختزانها تحت الجلد كطبقة واقية
من البرد .والدهون عبارة عن مادة
شمعية تنقسم إلى الكوليسترول
والدهون المشبعة وغير المشبعة،
وهي مادة مهمة للجسم ألن حرق
الدهون ينتج طاقة يحتاج إليها
الجسم .ومما يميز الدهون أنّها مواد
غير ذائبة بالماء بل قابلة للذوبان
ومما ينبغي
في المذيبات العضوية.
ّ
التنبيه إليه أنّه من المهم الموازنة في
الكمية المستهلكة من الدهون في
النظام الغذائي خالل اليوم حيث إن
تناول كميات زائدة عن الحاجة من
الدهون قد يؤدي إلى زيادة في الوزن،
والسمنة ،واإلصابة بأمراض القلب
ومرض السكري.
ما أنواع الدهون الموجودة في جسم
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اإلنسان؟
يعتقد العديد من أفراد المجتمع بأن
الدهون هي المسؤولة عن مختلف
المشاكل الصحية ،مثل السكري
وأمراض القلب والشرايين ،ولكن
ليس كافة أنواع الدهون هي ضارة،
وتؤدي إلى اإلصابة باألمراض! فهي
تنقسم إلى نوعين ،األولى الدهون
غير المشبعة وهي الدهون التي
تكون بالحالة السائلة في درجة حرارة
الغرفة ،وال تسبب ارتفاع في نسبة
الكولسترول بالدم وال تؤدي إلى
حدوث مشاكل صحية لمتناولها في
حال تم تناولها بالكميات المعقولة،
بل تعد ذات فائدة كبيرة على
جسم اإلنسان ،كالدهون المتواجدة
في الزيوت النباتية والتي يتم
استخراجها من األعشاب ،والتي
تعتبر المفيدة لصحة الجسم وتكون
وظيفتها مكافحة األمراض ،وهي
موجودة في أغذية مختلفة كالسمك
والمكسرات والزيوت النباتية وخاصة
زيت الزيتون.
ن
أما النوع الثا ي هو الدهون المشبعة
التي تبقى صلبة في درجة حرارة

الغرفة وتسبب العديد من المشاكل
الصحية ،وهي الدهون المتواجدة في
اللحوم والسمن والزيوت واأللبان
ومشتقاتها .ويؤدي اإلفراط في تناولها
الى ارتفاعها في الجسم ،بحيث تكون
هذه الدهون صلبة في درجة الحرارة
االعتيادية ،وتعد مسؤولة عن ارتفاع
نسبة الكولسترول الضار في الدم،
وتتسبب في العديد من المشاكل
الصحية مثل انسداد الشرايين
وأمراض القلب والشرايين األخرى،
وإذا تم تناولها بشكل معتدل جدا ً
فإنها ال تسبب أضرارا ً جسيمة.
ما الزيوت المهدرجة وما هي
مصادرها الغذائية؟
الزيوت المهدرجة هي زيوت يتم
تسخينها وخلطها بغاز الهيدروجين
من أجل تحويلها من السوائل
إلى المواد الصلبة الستخدامها
في المنتجات الغذائية .وعندما
تزيد النسبة  5%يصعب الجسم
بالتخلص من الدهون المهدرجة
وتترسب على جدران االوعية وتسبب
مخاطر صحية كتصلب الشرايين
والجلطات.

هناك نوعان من الزيوت المهدرجة،
والمهدرجة
جزئيا،
(المهدرجة
بالكامل) .ويتم استخدامها لتوفير
الربح المادي وتمديد فترة صالحية
المنتجات ،حيث تعمل الهدرجة
كنوع في عملية حفظ األطعمة،
ويؤدي استهالك الزيوت المهدرجة
إلى زيادة الوزن واالصابة بمرض
الزهايمر وخطورة حدوث السكري
من النوع الثاني.
تتم عملية الهدرجة للزيوت النباتية
ألسباب عدة منها:
 إطالة مدة الصالحية للزيت عنطريق تحويله إلى سمن نباتي أو
زبدة ،وكذلك األطعمة المحضرة من
الزيوت المهدرجة تبقى لفترة أطول
من تلك المحضرة بالزيوت الطبيعية
ودون الحاجة إلى حفظها في الثالجات.
 تقليل التكلفة المادية علىالمستخدم كون الزيوت المهدرجة
أقل ثمنا من الزيت النباتي كزيت
الزيتون ،والذرة ،ودوار الشمس،
وأقل تكلف ًة في الشحن والنقل كونها
ال تحتاج إلى برودة منخفضة فيمكن
نقلها في الشاحنات العادية.
 تحسين المذاق والنكهة والرائحةلذلك تستخدم هذه الزيوت في
والمعجنات،
الكيك،
تحضير
والحلويات المختلفة.
ما تأثير الزيوت المهدرجة على
الصحة؟
يمكن للزيوت المهدرجة أن تؤثر على
الصحة في المدى البعيد خصوصا
عند اإلفراط باستهالكها فهي تحتوي
على الهيدروجين لذلك تبقى في
الجسم طويال ألنها صعبة الهضم،
وال تتو ّزع في الجسم وإنّما تترا كم في
البطن ،وبذلك تسبب زيادة الوزن
وهي أول األضرار التي تسببها
الزيوت المهدرجة ،حيث إن الدهون

مليئة بالسعرات الحرارية وهي
أضعاف ما تحتويه الكربوهيدرات
والبروتينات ،كما أنها تؤثر باإلصابة
بإضطرابات في المعدة ،وهذا يؤدي
إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم
ويمكن تعريف الكوليسترول بأنه
العنصر الحيوي لبناء الهرمونات،
باإلضافة إلى التعرض لخطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية
كالجلطات وارتفاع ضغط الدم .وتزيد
احتمالية التعرض للسرطان والتهاب
المفاصل ،واإلصابة بمرض السكري
والزهايمر.
تعمل الدهون المتحولة ضد الجسم
بطرق عديدة حيث أنها تزيد من
البروتينات الدهنية ذات الكثافة
المنخفضة (الكوليسترول السيء)
وتقلل الكولسترول الجيد وتمنع
إنتاج المواد الكيميائية التي تكافح
االلتهاب وتستفيد منها األنظمة
الهرمونية والجهاز العصبي ،بينما
تسمح في نفس الوقت للمواد
الكيميائية التي تزيد من االلتهاب.
وهذا يعني أن الدهون المتحولة تعزز
االلتهاب وتؤثر سلبا على مستويات
الكوليسترول .كما أن تناول كميات
كبيرة من الدهون المشبعة يؤدي
إلى تعكر المزاج وبالتالي اإلصابة
باالكتئاب ،الجدير بالذكر أنه ال
يمكن بمقدورنا أن نستبعد الدهون
المشبعة من حياتنا وغذائنا ،وخاصة
أن من مصادر الدهون المشبعة
زيت الزيتون.
ما طرق الوقاية من هذه المشكلة
الصحية؟
إذا كنت تريد الحصول على صحه

الدهون مادة
مهمة للجسم
ألن حرقها ينتج
طاقة يحتاج إليها
الجسم.
تدخل الزيوت
المهدرجة في
تحضير وصناعة
العديد من
الوجبات السريعة.

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9

39

Health & Safety

والبقاء على هذا النحو ،يجب أن
تعرف ما تضعه في جسمك .وهذا
يعني ليس فقط تجنب الوجبات
السريعة وغيرها من األطعمة ،ولكنه
يعني أن عليك أن تكون حذرا من
خالل االلتزام بنظام معين أثناء تناول
الغذاء بتقليل تناول األغذية التي
تحتوي على نسب عالية من الدهون
وخاص ًة الدهون المشبعة ،ففي
الواقع تدخل الزيوت المهدرجة في
تحضير وصناعة العديد من الوجبات
الخفيفة سريعة التحضير ،هذا األمر
يجعل من الضروري التزود بوجبات
الطعام الخفيفة والصحية دائما،
ومن خالل اتباع نظام غذائي قليل
الدهون والدسم ،وإيجاد البدائل
الصحية بممارسة نشاط الرياضة
والتي تساعد بشكل كبير على
التخلص من الدهون والسعرات
الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم
واستبدال الدهون المهدرجة بالدهون
غير المشبعة ،وتناول الخضراوات
والفوا كه المليئة باأللياف ،واتباع
حمية غذائية مناسبة لوزن الشخص
ونسبة الدهون لديه ،ويجب تقليل
االعتماد على األطعمة المعلبة وذلك
ألن عملية الهدرجة تدخل ضمن
تصنيعها وتعليبها .وهنالك العديد
من األعشاب واألغذية التي تعتبر
فعالة للتخلص من الدهون كالقهوة،
والشاي األخضر ،والليمون ،والقرفة،
والزبادي.
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الدهون أسوأ الخيارات لمرضى السكري.
يصعب التخلص من الدهون المهدرجة
وتترسب على جدران االوعية.
كما يجب التحقق من مسميات
كقراءة
المستهلكة
المكونات
ملصقات األطعمة الموجودة على
العبوات ،ويمكن للشركات المصنعة
اعتبار منتجها خال من الزيوت
المهدرجة في حال احتوى على
 0-0.5جرام من الدهون لكل حصة
من الطعام .باإلضافة إلى استخدام
الزيوت النباتية الصحية ،كزيت
الزيتون واألفوكادو مثال ،والحذر من
القيام بالقلي بهما ألنهما ال يحتمالن
درجة حرارة مرتفعة.
ما مدى تأثير هذه الدهون على
األوعية الدموية لمرضى القلب
والسكر؟
تأثيرها كبير جدا ،كل ما زادت الدهون
المشبعة عن ما يحتاجه الجسم فإنها
تترسب في األوعية الدموية وتسبب
الجلطات وزيادة السمنه والسكر،
وتناولها يسبب في ارتفاع الجلوكوز
بالدم بعد االكل لبعض االشخاص
المصابين بمرض السكري من
النوع االول وهذا قد يسلط الضوء
على معوقات النهج المعتمد على
الكربوهيدرات في حساب جرعة
األنسولين والتي يتم استخدامها

بشكل مكثف بين مرضى السكري.
إن اإلفراط في تناول األطعمة
المشبعة بالدهون يمكن أن يفضي
إلى زيادة الوزن ويحدث فوضى في
مستويات السكر في الدم .لذا تعتبر
من الخيارات السيئة جدا ً بالنسبة إلى
مرضى السكري الحتوائها على الكثير
من الزيوت ،ويسهم ذلك في ارتفاع
الوحدات الحرارية الفائضة .وتشتمل
األطعمة المقلي ًة على الكثير من
الدهون المحولة غير الصحية إذ يتم
قليها في الزيوت المهدرجة ،مما يرفع
مستوى الكولسترول السيء ويزيد
من خطر التعرض لمرض القلب .لذا
من األفضل العناية بالتغذية واالبتعاد
عن وجبات الطعام التي تشمل على
الدهون المحولة والزيوت المهدرجة.
ما أهم التقنيات الحديثة التي
تساعد للعالج أو التقليل من هذه
الزيوت؟
يعتمد على مسؤولية الشخص
باقتناء المكونات الصحية واإلكثار
من تناولها التي تساعد للحد من
ترسب هذه الدهون بالجسم .من
خالل تناوله للمكسرات ،وشرائح
الجزر والتفاح ،والزبادي.
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الشارقة

سلطنة عمان

حريق بمستودع في صناعية الشارقة

نظارة بلوتوث خطيرة كانت ستقتل
مواطنا او تصيبه بعاهة مستديمة

اندلع مؤخرا حريق في مستودع لألثاث بالمنطقة الصناعية
(( 1بالشارقة ،حيث ورد بالغ إلى غرفة العمليات بإدارة الدفاع
المدني بالشارقة يفيد باندالع الحريق.

وهرعت مركبات اإلنقاذ واإلسعاف إلى مكان الحادث،
وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن تنتقل ألسنة النيران إلى
المستودعات المجاورة ،وذلك بحسب مصدر من اإلدارة.
وأ كد المصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابات ،وتم إحالة
التحقيق في الحادث إلى جهات االختصاص.

تايالند

 19قتيال في فيضانات بتايالند
أعلن مركز الوقاية من األزمات في تايالند أن الفيضانات
العارمة التي اجتاحت جنوبي البالد قد خلفت  19قتيال
وألحقت أضرارا بما يقرب من مليون شخص منذ بداية
العام الجديد.
وأشار المركز إلى أن معظم الوفيات نجمت عن الغرق،
في حين تضرر  958ألف شخص بأنحاء عشرة أقاليم
غمرتها المياه الناجمة عن األمطار الغزيرة المستمرة
والفيضانات.

خاص مجلة الصحة والسالمة -مسقط
هكذا تكون البداية ..وبهذه اللغة يكون الترويج /نظارات
شمسية مزودة بسماعات السلكية عالية الجودة....حماية عالية
للعينين...سماعات بلوتوث حرة الحركة
خفيفة الوزن  205غرام.....حقيبة قماشية متينة....مسافة
االرسال  10متر....بطارية ..MA 180
ولوال لطف هللا لكان احد المواطنين العمانيين في عداد الموتى
أو اإلصابة بعاهة مستديمة..

حيث سرد قصتة مع النظارة الواضحة في هذا الخبر وقال:
قبل فترة ليست بالطويلة وخالل الشهر المنصرم كان يتصفح
الفيسبوك وشده إعالن النظارة الشمسية التي تحتوي على
الوصف المذكور أعاله ..بعدها قام بالتواصل مع شركة (سوق
مالك) وهي شركة تروج مثل تلك المنتجات وذلك لشراء
النظارة؛ حيث استلم النظارة بتاريخ  ٧يناير  ٢٠١٩وقام بدفع
المبلغ لشركة التوصيل (إرسال) التي حصلت على ترخيص
البريد من بريد عمان ،وقام باستخدام النظارة من ذلك التاريخ
إلى ظهر يوم سيكون مشؤوما لوال لطف هللا له ولعائلته ،وفعال

وقع الحادث المشؤوم ..وبفضل من هللا ومنه خرجوا سالمين
معافين.

حيث انفجرت النظارة في غرفة نومه واحرقت (كمته) التي وضع فيها
النظارة الشمسية وعدة أشياء أخرى ،ويقول :الحمد لله أنني كنت
حاضرا لحظة وقوع الحدث ألتدارك الموقف وإال كان أبنائي ومنزلي
ستلتهمهم النيران ،فأحذروا من هذه النظارات ومن يروج لها .وينصح
المواطن الجميع  /أن شراء تلك المنتجات عبر مواقع التواصل
االجتماعي ال تحمي المستهلك في حال أنها خطيرة أو تالفة حيث ال
يستطيع المستهلك اإلبالغ عن ذلك لهيئة حماية المستهلك أو لهيئة
تنظيم االتصاالت ،فالحذر ثم الحذر في شراء ما قد يسبب الدمار لكم.

ودفعت الفيضانات السلطات إلى رفع مستوى إدارة
الكوارث إلى الدرجة الثالثة ،لتنتقل دفة اإلدارة من
المستوى اإلقليمي إلى المسؤولين على المستوى
الوطني.
وأرسلت البحرية التايالندية حاملة المروحيات “أنغ
ثونغ” للمساعدة على إجالء ضحايا الفيضانات وتقديم
المساعدات الغذائية واألدوية للمتضررين.
وتسببت األمطار الغزيرة في تشكل سيول على الطرق
وإغراق الحقول ،كما تسببت في أضرار بأكثر من 1500
مدرسة في المنطقة وعرقلت حركة النقل البحري إلى
الجزر ،وأدت إلى إلغاء العديد من الرحالت الجوية بما
فيها تلك المتجهة إلى جزيرة كو ساموي السياحية،
وأغلق مطار ناكون سي تامارات ليومين على األقل.

ورغم انتهاء موسم األمطار الذي يستمر عادة من يونيو/
حزيران إلى أ كتوبر/تشرين األول ،يشهد جنوب تايالند
فترة ثانية من األمطار الغزيرة ،وغالبا ما تشمل المناطق
السياحية مثل مدينة كرابي وجزيرة كوه ساموي.
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مصر

هونج كونج

مقتل شخص وإصابة  3عقب اندالع النيران في
ناقلة نفط قبالة هونج كونج

قتل صديقه بسبب  1700جنيه
قتل موظف في أسيوط صديقه صاحب عقار للتخلص
من إلحاحه في طلب مبلغ  1700جنيه كان قد اقترضها
منه ولم يتمكن من سداد الدين.

لقي شخص حتفه وأصيب ثالثة آخرون عقب
اندالع النيران في ناقلة نفط قبالة جزيرة الما في
هونج كونج.

وبدأت أحداث الواقعة ،عندما اقترض الموظف المبلغ
على دفعات من صديقه ،ووعده بردها إليه في أقرب
وقت ،وبعد مرور عدة أشهر لم يف بوعده ،مبررا ً ذلك
بعدم امتالكه للمال.
وبعد إلحاح الصديق على ضرورة رد المبلغ إليه ،وسوس
الشيطان للجاني التخلص من الضحية ،حتى يستريح
من مطالبته وإلحاحه على األموال ،فقام بشراء سكين
وتوجه إلى منزل الضحية في السابعة صباحا ً بحجة تناول
اإلفطار معه قبل أن يذهبا للعمل ،لكنه غافل صديق
عمره وضربه بآلة حادة على رأسه ثم انهال عليه طعنا ً

وأظهرت صورة نشرها موقع إلكتروني إلذاعة
محلية ،النيران المشتعلة في السفينة التي يبلغ
طولها  144مت ًرا ،باإلضافة إلى دخان كثيف في
السماء.
بالسكين فى أماكن متفرقة من الجسد ،فذبحه فى رقبته
وطعنه  4طعنات بالصدر ،ومثلها فى الظهر ،وعدة طعنات
فى أماكن متفرقة تخطى عددها الـ  15طعنة ،حتى تأكد
أنه فارق الحياة.

حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا
أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع
من التقديرات السابقة ،لتصل إلى مستوى قياسي جديد
خالل عام  2018في اتجاه يدمر الحياة البحرية.
وأوضح العلماء أن القياسات الجديدة ،التي أُخذت باالستعانة

بشبكة دولية مكونة من  3900عوامة منشورة في المحيطات
منذ عام  ،2000تظهر ارتفاعا أ كبر في درجات الحرارة منذ عام
 1971يفوق تقديرات األمم المتحدة األخيرة للتغير المناخي
في عام .2013

وكتب علماء من الصين والواليات المتحدة في دورية ساينس
العلمية إن “سجالت رصد محتوى حرارة المحيطات تظهر أن
ارتفاع حرارة المحيطات آخذة في التسارع” ،بحسب ما ذكرت
وكالة رويترز.
ويقول معظم علماء المناخ إن الغازات الناجمة عن األنشطة
البشرية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي وتمتص
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المحيطات الجزء األكبر من هذه الحرارة .مما يدفع األسماك
للهرب إلى مياه أ كثر برودة.

شخصا ،ونقل ما ال
وذكرت اإلذاعة أنه تم إنقاذ 23
ً
يقل عن ثالثة أشخاص للمستشفى لتلقى العالج.

وكانت ناقلة النفط “أوالك فورتشن” المسجلة في
فيتنام ،قد وصلت هونج كونج قادمة من دونجوان
في بيرل ريفر ديلتا في جنوب الصين.

وقال سكان بجزيرة النتاو ،أ كبر جزر هونج كونج،
إنهم سمعوا دوي انفجار كبير ،حيث أفاد البعض
أن االنفجار أدى الهتزاز النوافذ.

وكتب العلماء في إفادة «التغير المناخي العالمي موجود وله
تداعيات خطيرة بالفعل .ما من شك البتة».
وتعتزم نحو  200دولة التخلي عن الوقود الحفري خالل القرن
الحالي بموجب اتفاق باريس للمناخ الذي جرى التوصل إليه
عام  2015وذلك للحد من ظاهرة االحتباس الحراري.

ويسعى الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي يرغب في
أن تزيد بالده من استخدام الوقود الحفري ،لالنسحاب من
االتفاق عام .2020

وقال لي جينغ تشينغ من معهد فيزياء الغالف الجوي في
األكاديمية الصينية للعلوم إن البيانات المقرر نشرها ستظهر
أن “عام  2018كان العام األحر على اإلطالق للمحيطات في
العالم متغلبا على عام .»2017

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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تكنولوجيا السالمة

شركة صينية تطور دراجتين ذكيتين بمساعد صوتي

تستعد شركة «سايبك» الصينية ،لعرض دراجتين مزودتين
بالمساعد الصوتي «أليكسا» ،خالل الفترة المقبلة ،في إطار
فعاليات معرض اإللكترونيات المرتقب بمدينة لوس أنجلوس
األميركية.
وبحسب موقع “ستاندرد” ،فإن مساعد «أليكسا» سيكون
مثبتا في جهة المقود بالدراجتين الذكيتين ،ويمكن لمن
يستخدم المركبة أن يقوم بعدة أشياء عبر إصدار أوامره
الصوتية .ويستطيع من يقودون الدراجة أن يستفيدوا من
المساعد الصوتي في الحصول على معلومات بشأن حركة
السير واالتجاهات والطقس ،إلى جانب مهمات أخرى مثل
بعث الرسائل والتسوق.
وقال المدير في قسم التسويق في منصة “أليكسا” للخدمات
الصوتية التابعة لـشركة أمازون ،ديفيد كومار ،إن هذه الميزة
تتيح لمن يقودون الدراجات أن يقوموا بالكثير من األشياء دون
أن يعرضوا سالمتهم للخطر.
وبوسع من يقود الدراجة الذكية أن يصدر أمره الصوتي
لتشغيل اإلنارة األمامية أو الخلفية للمركبة ،فضال عن تشغيل

الموسيقى وخاصية اإلنذار.
ويوجد في الوقت الحالي نحو  20ألف جهاز إلكتروني متالئم
مع منتجات الذكاء الصناعي التي تطرحها شركة أمازون ،ومن
المرتقب أن يشهد معرض التقنية بلوس أنجلوس مزيدا من
المفاجآت.

مستشعر “ذكي” يكشف أمراضا خطيرة
تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب
والبرمجيات ،من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن
وضعه على ظفر إصبع اليد حتى يجمع بيانات صحية
مهمة .وبحسب ما نقل موقع “فوتوراساينس” ،فإن
المستشعر الذي صممته شركة “ ”IBMيستطيع
التواصل بشكل السلكي مع هاتف أو ساعة ذكيين
ألجل تزويدها بمعلومات.
وبوسع هذا الجهاز أن يؤدي دورا مهما في متابعة
الوضع الصحي لألشخاص المصابين بمرض
باركنسون المعروف بالشلل االرتعاشي فضال عن
رصد عمل الوظائف لدى مرضى الفصام.
وال تقف فائدة الجهاز عند األمراض العصبية والنفسية،
فهو يتيح أيضا متابعة الوضع الصحي لمرضى القلب
وكبار السن ،وهو ما يعني االستغناء بشكل نسبي
عن الفحوصات التقليدية.
ويعتمد المستشعر على درجة الضغط الذي يمارسه
اإلصبع على األشياء الخارجية كما يقوم بقياس درجة
االرتعاش وما يطرأ عليها من تغيير بمرور الزمن .وبما
أن هذا الجهاز صغير الحجم ،يمكن إلصاقه بظفر
اإلنسان على نحو مستمر ،لكن المشكلة التي يواجهها
الباحثون في الوقت الحالي هي خفض استهالك الطاقة
في المستشعر.
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تطبيقات «محتالة» تستنزف بطارية هاتفك

حذر خبراء في مجال التكنولوجيا،
مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل
بنظام «أندرويد» ،من تطبيقات «محتالة»
تستنزف بطارية الهاتف وتضعف قوتها.
ويقول خبراء إن عددا من األسباب يمكن
أن تؤدي إلى استنزاف بطاريات الهواتف
الذكية ،من بينها بعض التطبيقات
«المحتالة» التي «تدمر البطارية» ،على
حد وصف صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وقال المصدر“ :هذه التطبيقات تبدو
عادية على متجر غوغل بالي ،لكنها في
الواقع تتسبب في العديد من المشاكل
للهاتف».
ووضع الخبراء في شركة “سوفوس”
األمنية قائمة تضم  22تطبيقا ،تم
تحميلها أ كثر من  22مليون مرة على
هواتف «أندرويد» ،وصنفوها ضمن

«التطبيقات الخطيرة».
وقالوا“ :هذه التطبيقات تستنزف
البطارية بشكل كبير ،حيث تشتغل

باستمرار وبشكل خفي في الهاتف ،وتروج
إلعالنات ،وتزيد نسبة البيانات ،وتتواصل
مع الخوادم».

“جهاز تنفس” يبشر بتشخيص مبكر للسرطان
قال علماء إنهم يختبرون جهازا طبيا
صغيرا لتحليل عملية التنفس لدى
اإلنسان حتى يساعد مستقبال على
تشخيص السرطان وإنقاذ حياة
الكثير من المرضى.
ويعتمد الجهاز ،الذي يجري اختباره
ببريطانيا ،في الوقت الحالي ،على
فحص جزيئات الهواء التي يخرجها
اإلنسان من جسمه خالل عملية
التنفس العادية .وتجري اختبارات
هذا الجهاز في مستشفى “أدنبروك”
في مدينة كامبردج ،ويشارك في
التجربة أشخاص بصحة جيدة
وآخرون مصابون بالسرطان.
وتقوم خاليا السرطان في جسم
اإلنسان بطرح فضالتها المعروفة
بـ» »VOCsفي الجزيئات التي يعتمد
عليها اإلنسان في عملية التنفس.
وبحسب ما نقلت صحيفة “مترو”
البريطانية ،فإن فحص المرض
الخطير بجهاز التنفس الصغير

سيضمن بدء العالج في مرحلة مبكرة
من اإلصابة.
أما الهيئات الصحية في بريطانيا
فتراهن على هذه الطريقة البسيطة
في العالج ألجل توفير ماليين من
الدوالرات التي يجري إنفاقها على

الضمان الصحي .وتظهر بيانات
الصحة في بريطانيا ،أن حوالى نصف
مرضى السرطان في البالد يكتشفون
إصابتهم خالل مرحلة متأخرة ،مما
يعقد عملية العالج ويزيد كلفتها.

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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الثقافة المرورية

االزدحامات المرورية..
أسباب وحلول

رابعا :تعطیل المصالح
إن قضاء ساعات في الطرق بسبب ا كتظاظ المرور ینال الكثیر من
جھد الفرد ،فإنه يفقد جزءا من طاقته فیبدأ نشاطه منھكا متعبا.
إضافة إلى تعطیل مصالح الناس نتیجة ضیاع الوقت والتأخر عن
المواعید وغیرھا.
خامسا :تلوث البیئة
إن االزدحام في حركة المرور یحتم سیر المركبات ببطء حینا،
والتوقف عن السیر أحیانا ،مما یجعلھا تقضي وقتا أطول
ومحركاتھا مشغلة فتستھلك كمیة أ كبر من الوقود تزید من نفث
غازات سامة تلوث الجو.
سادسا :الخسائر المادیة
ف
إن ضیاع الساعات بشكل یومي ي االكتظاظ یقلل من فترات
العمل واإلنتاج ،وھذا یؤثر سلبا على دخل الفرد والمؤسسات
والشركات ،وبالتالي یمس باقتصادیات البلدان لما یشكله من
نزیف خطیر .كما أن االزدحام المروري یزید من فترات سیر
المركبات ومدة تشغیل محركاتھا وھو ما یتطلب كمیة أ كبر
من الوقود ،ویقصر من مدة صالحیات قطع الغیار المخصصة
لشراء الوقود ونفقات الصیانة .ویتسبب التلوث كذلك في اإلصابة
بأمراض عدیدة تتطلب معالجة صحیة تكلف أمواال باھظة
للحكومات واألفراد ،السیما أمراض القلب والتنفس.
أشكال االزدحام المروري

إن أسوأ ما يواجهه السائقون في حياتهم اليومية هو االزدحام ،سواء من حيث التأخير
صباحا عند الذهاب إلى العمل بس��بب االختناقات المرورية ،أو ما تسببه من ازعاج عند
اكتظاظ الطرق بالسيارات في األعياد والعطل الرسمية.
يمثل االزدحام المروري في الس��لطنة ،والس��يما في محافظة مس��قط ،إحدى القضايا
المهمة التي تؤثر على غالبية السكان ،بشكل يدعو إلى التفكير الجدي في إيجاد حلول
ومعالجات .وذلك لتداعياته السلبية على المستوى العام ،وما يترتب عليه من التأخر
عن الدوام لدى الكثيرين فضال عن هدر الوقود وتعب األعصاب وأحيانا حوادث وتعطل
سيارات وغير ذلك من اآلثار السلبية الكثيرة.
وبالطبع عزيزي القارئ ال تقتصر هذه المشكلة على منطقتنا،
بل إن االزدحامات المرورية ظاهرة عالمية قل أن تخلو منها
عاصمة من العواصم أو بلد من البلدان ،وتسعى الدول دوما
إلى معالجتها بمختلف أنواع الحلول.
تعریف االزدحام المروري
یمكن تعری ــف االزدحــام المــروري على أنه تباطؤ غیر طبیعي
لحركة السیر المروري على مقطع من الطریق أو على شبكة
طرق معینة وانحســار المس ــافات اآلمنة بین المركبات تبعا
لذلك ،مما یؤدي إلى ارتداد أرتال المركبات لمسافات طویلة
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نسبیا ،وذلك ألسباب تعزى غالبا لواحد أو أ كثر من مكونات
العالقة المروریة.
أسباب االزدحامات المرورية
في الوقت الذي تتنوع فيه األسباب المؤدية إلى حدوث
االزدحامات المرورية وتختلف من مدينة إلى أخرى ،إال أن هنالك
بعض العوامل المشتركة ،فمثال ً ُيصر العديد من الناس على
قيادة سياراتهم بأنفسهم بدال ً من مشاركة اآلخرين أو استخدام
وسائل النقل العام ،وبالتأكيد فإن ازدياد أعداد السيارات وضيق
الطرق من األسباب الواضحة ،إال أن بعض االزدحامات المرورية

قد تظهر نتيجة للخطأ البشري ،وبصراحة فمعظمنا ليس سائقا ً
مثاليا ً والبد أن البعض يرتكب عددا ً من األخطاء أثناء القيادة
كالتجاوز الخاطئ على سبيل المثال ما يؤدي إلى إرباك حركة
المرور.
اآلثار المترتبة على حدوث االزدحامات المروریة
أوال :اإلضرار بالصحة العامة للسكان
يسبب االكتظاظ المروري والبطء في حركة المرور قلقا حادا
في نفوس سائقين وركاب المركبات العامة والخاصة ،وكذلك
البقاء لفترات طویلة داخل المركبات وھي ال تكاد أن تتحرك،
فیؤثر ذلك تأثیرا كبیرا على األعصاب ،خاصة إذا كان التعرض
له بشكل یومي.
ثانيا :ارتكاب المخالفات المروریة
إن التوتر العصبي والقلق اللذین یصاب بھما السائق في حالة
االكتظاظ المروري غالبا ما یدفعانه إلى ارتكاب مخالفات خطیرة،
وكذلك عدم مراعاة وجود مسافة أمان بین المركبات في حالة
االكتظاظ المروري.
ثالثا :وقوع الحوادث المروریة
عندما یشعر السائق أنه تأخر عن عمله من جراء االزدحامات
قد یتخذ مبررا لنفسه فیلجأ للتجاوزات الخاطئة والدخول من
بین السیارات لعله یرى المخرج للوصول السریع والذي یؤدي
بعدھا إلى وقوع حادث مروري له.

الشكل األول :عبارة عن كثافة طارئة تحدث بسبب عارض یغلق
الطریق كلیا أو جزئیا بحیث یوقف تدفق الحركة ،ومثال لذلك؛
وقوع الحوادث المروریة أو تعطل المركبات وخاصة ذات األحجام
الكبیرة بالطرق ،وأیضا في حالة وجود الخطط األمنیة الطارئة وغیر
ذلك من األسباب وھنا تزول الكثافة المروریة بزوال السبب.
الشكل الثاني :عبارة عن كثافة مستمرة تحدث بسبب زیادة الطلب
على الطرقات حتى تعجز جزئیا أو كلیا على استیعاب المركبات
المستخدمة لھا ،ومثال لذلك؛ كثافة ساعات الذروة في المدن
الكبیرة .وھذا النوع من الكثافة المروریة يكاد ال تنجو منه مدینة
من مدن العالم الكبیرة مع تفاوت حجم المشكلة من مدینة إلى
أخرى حسب التخطیط والتمویل والتنفیذ في كل مدینة على حده.
الحلول المقترحة في الحد من االزدحامات المروریة
تنظیم وقت العمل
تحسین قطاع النقل العام ،والتركیز على وسائل النقل الجماعي
توزیع الخدمات على المحافظات
إقامة المجمعات الخدمیة والموالت وأماكن التسلیة واأللعاب
خارج المدن
تحسین وضع الطرق والبنیة التحتیة والصرف الصحي
توعیة المشاة وتوفیر الجسور والممرات الخاصة للمشاة
تنظیم التصاریح اإلنشائیة للمباني والخدمات
إقامة المواقف العامة والمواقف الخاصة للمباني التي یتم
إنشاؤھا
لوائح إرشادية ثابتة لتنبيه السائقين وتوجيههم للمسارات
الصحيحة
العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9
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بقلم ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب وإعالمي

حم��ل ع��ام  2019بش��ائر س��عيدة
للباحثي��ن عن عمل من ش��بابنا الذين
يس��عون للمش��اركة في مس��يرة بناء
الوطن عندما أعلن مجلس الوزراء مع
الساعات األولى من السنة الجديدة عن
إنش��اء «المركز الوطني للتشغيل من
القطاع العام والقط��اع الخاص» والذي
يه��دف إل��ى تس��ريع وتي��رة التش��غيل
ومعالج��ة المعوقات والتحديات بحيث
يت��م توحي��د الجه��ود ف��ي ه��ذا المجال
بي��ن وزارت��ي الق��وى العامل��ة والخدمة
المدنية والجهات العس��كرية والهيئة
العامة لس��جل القوى العاملة إلى جانب
توفير قاع��دة بيانات موحدة للباحثين
عن عمل وتنظيم الوظائف المناسبة
له��م وه��و م��ا يوف��ر الجه��د والوق��ت
ويس��اعد على وض��ع الرجل المناس��ب
في المكان المناسب حيث إنه سيراعي
متطلب��ات س��وق العم��ل بع��د تحليل
احتياجات��ه أوال ب��أول ويض��ع الخريجين
المناس��بين كل ف��ي الوظيف��ة الت��ي
تت��واءم ومؤهالته��م ومهاراته��م
ويوجههم للدورات التدريبية التي من
األفضل الحصول عليها.
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أوراق منثورة

مركز التشغيل
الوطني..
واألمل العظيم
الجميل أن المركز الجديد سيدعم
جهود التعمين ويحد من استحواذ
الوافدين على الوظائف المرموقة
حيث إن الشركة التي ترغب في
استقدام عمالة وافدة عليها اللجوء
إليه أوال للحصول على تصريح وهو
بدوره سينظر في شأن الوظيفة إذا
كان العماني أولى بها من الوافد.
لقد اعتبرت حكومتنا الرشيدة
حل مشكلة الباحثين عن عمل
والسعي لتوظيفهم من أولويات
البرامج التنموية انطالقا من االهتمام
السامي بالمواطن الذي تدور في
فلكه كافة أهداف النهضة لذلك
حرصت على توفير فرص عمل الئقة
توفر الحياة الكريمة والعيش السعيد
والمستقبل اآلمن لكل شاب وشابة
كل حسب تخصصه وبما يمتلك
من مؤهالت وخبرات وجاء المركز
الوطني للتشغيل كترجمة عملية
لهذا التوجه الوطني بما سيقوم به
من مسوحات ودراسات تساعد
على استقراء الواقع بما يعمل على
التقريب بين الوظائف والباحثين عن
عمل والنظر في السلبيات لتفاديها

واإليجابيات لتعزيزها وتكوين قاعدة
بيانات شاملة تعين صانعي القرار
على رسم الخطط السليمة واتخاذ
القرارات الصائبة في هذا الشأن.
إن ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل
بصورة مطردة شيء متوقع نظرا
لتزايد أعداد الخريجين في الجامعات
والمعاهد المختلفة ولكن األهم هو
مراعاة التخصصات التي يحتاجها
السوق وتوجيه الشباب للدورات
التدريبية الالزمة حتى يستطيعوا
الحصول على الوظيفة المنشودة..
فموا كبة االحتياجات الفعلية لسوق
العمل يعد من أهم خطوات إعداد
الموارد البشرية حتى يتمكن
السوق من استيعاب كافة مخرجات
التعليم ..فعلى سبيل المثال يحتاج
السوق لتخصصات مهنية بينما
المخرجات التعليمية معظمها علمية
ساعتها سيحدث ترا كم للمخرجات
العلمية ويظل السوق متعطشا
للمهنيين فيضطر أصحاب الشركات
لسد الفجوة بالعمالة الوافدة ..من
هنا تتجلى أهمية حصول الشباب
على التدريب المهني الذي يمكنهم

من الحصول على وظائف تبحث عن
هذه التخصصات.
إن معضلة ارتفاع أعداد الباحثين
عن عمل ال تخص بالدنا وحدها بل
تعاني منها جميع بالد العالم وجهود
حكومتنا الرشيدة لتوفير الوظائف
ملموسة بدليل أن وزارة القوى
العاملة والهيئة العامة لسجل القوى
العاملة أعلنا مؤخرا عن تشغيل
( )64386مواطنا ومواطنة في
شركات ومؤسسات القطاع الخاص
و 4125مواطنا ومواطنة في القطاع
الحكومي خالل العام الماضي
وهذا إنجاز كبير يحسب لحكومتنا
الرشيدة ..وبإذن هللا ستتمكن في
أقرب وقت من توظيف األعداد
المتبقية والتي تقدر بـ  45711باحثا
عن عمل.
إن وزارة القوى العاملة مشكورة تبذل
أقصى ما في وسعها لتسريع وتيرة
التعمين في القطاعات المتعددة
وتمكين المواطنين من الوظائف
المختلفة وتبنت في سبيل ذلك عددا
من السياسات والبرامج والمبادرات
التي تحقق هذا الهدف ولكنها تحتاج

إلى جهود األكاديميين والمفكرين
لصياغة حلول واقعية علمية وعملية
لتقليص أعداد الباحثين عن عمل.
الشك أن التفاعل الذي أظهره
الباحثون عن عمل عبر شبكات
الخاص
االجتماعي
التواصل
بمعاناتهم يؤكد مدى حرصهم على
خدمة وطنهم ورغبتهم العارمة في
المشاركة بمسيرة التنمية والبناء
ولكن هذا ال ينتقص من الجهود
التي تبذلها الحكومة لحل المشكلة
والتي تحتاج لبعض الوقت ..وكان
من األجدر بهؤالء الشباب خوض
غمار المشاريع الصغيرة الخاصة
بهم وعدم انتظار الوظيفة الحكومية
لتأتيهم على طبق من ذهب فبالدنا
تزخر بالمقومات الطبيعية والمادية
والبيئة الجاذبة لالستثمار في ظل
والكفاءات
االقتصادي
التنويع
البشرية ولكنها تحتاج لعزيمة
وتوجيه.
إن حل مشكلة الباحثين عن عمل
يحتاج لتضافر كل األطراف ألنها
أ كبر من الحكومة وحدها ..فكما أن
الدولة تبذل جهودها المضنية بتوفير

المقومات والتشريعات التي تسهل
من إيجاد حل لهذه المعضلة فإنه
على الشاب أن يعمل على نفسه
فيزيد من مؤهالته وخبراته ومهاراته
بتلقي الدورات التدريبية الالزمة
لسوق العمل أو االتجاه إلقامة مشروع
صغير يعينه على توفير العيش
الكريم وبناء لبنة في صرح الوطن
االقتصادي ..وكذلك على أصحاب
الشركات والمؤسسات المختلفة
تبني الشباب ومنحهم فرصة العمل
وتأهيلهم بالصورة التي تليق بالعمل.
ندعو هللا أن يوفق المركز الوطني
للتشغيل في حل مشكلة الباحثين
عن عمل والمساهمة في الدفع بعجلة
اإلنتاج والتنمية والتقدم وأن يسدد
خطاه في التوفيق بين بيئة العمل
المناسبة والكوادر الوطنية العمانية
المؤهلة واالستفادة من طاقات الشباب
ومهاراتهم في العملية التنموية بكافة
قطاعات الدولة وخدمة الوطن وقائده
المفدى أبقاه هللا ..فإذا كانت التحديات
كثيرة إال أن العزيمة أ كبر وكلنا أمل أن
يحقق المركز الجديد نتائج إيجابية
عظيمة.

العدد الثامن عشر ،يناير ٢٠١9

51

ارتشافة

Health & Safety

ك

يف تؤثر افالم الكرتون على نفسية طفلك؟

قصة الخليفة والقاضي

لل ِه ما فعلت ُه بي عيناكا
نصفا ً
ُ
تتمتي ُيمناكا
غدوت ّ

يحك� � ��ى أن� � ��ه طلب أح� � ��د الخلف� � ��اء من حراس� � ��ه أن

يحض� � ��روا له� � ��م الفقي� � ��ه إياس ب� � ��ن معاو ي� � ��ة حتى
يعرض عليه أمر تولي القضاء ،وعندما جاء إياس،

آمنت ُمذ ق ّل ُ
ُ
بت وجهي في الهوى
يا أوال ً ،ال آخرا ً إالكا

قال له الخليفة  :أريدك أن تتولى منصب القضاء،

من القائل

وبمج� � ��رد أن س� � ��مع الفقي� � ��ه هذا المنص� � ��ب رفضه
ع �ل� ��ى الفور ولم يقبل به أبدا ً قائال إنه ال يصلح أبدا ً

 لي� � ��س الط� � ��ب س� � ��لعة ولي� � ��س النج� � ��اح مااليحتاج الصحة بال قيود وال شروط ،والنجاح هو

ف� � ��رد الفقي� � ��ه ألننى لو كن� � ��ت كاذبا ً كم� � ��ا قلت أنت

وش� � ��هرة ،الطب هو أن أمن� � ��ح الصحة لكل من

الخليفة وسأله وكيف هذا؟!

أن أمنح ما عندي لآلخرين  -نوال السعداوي

فأن� � ��ا ال أصلح للقضاء بأي ح� � ��ال من األحوال ،وإن
كن� � ��ت أنا صادقا ً فى قولي ،فقد أخبرتك أنى ال أصلح

 أقوم باألعمال التي أعرف أنني لن أستطيعأن أفعله� � ��ا ،وإال كيف س� � ��أتعلم القي� � ��ام بها؟ -
بابلو بيكاسو
 كل ما في األرض فلسفة ..ال يعزي فاقدا عمنفقد  -إيليا أبو ماضي
 لي� � ��س لجميعنا نفس درج� � ��ات الموهبة ،لكنيج� � ��ب أن تت� � ��اح لنا جميع� � ��ا فرص متس� � ��اوية
لتطوير مواهبنا  -جون كنيدي.
 -عندما أقرأ كتابا ،ال اقرأ سطورا وإنما أعايش

بما ضيع� � ��ت بعدهما ،درهمك لمعاش� � ��ك ودينك
لمعادك

 الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة ...أو ال شيء إذا ل� � ��م تح� � ��اول أن تفع� � ��ل ش� � ��يئا أبع� � ��د مما قدأتقنته ..فإنك ال تتقدم أبداً.

 -لقد أتيت من فقر مدقع ،فلم يكن لي خيار إال

قلي� �ل��ا كي� � ��ف تعطيه� � ��ا ..إن كانت النف� � ��س ال تبدو
محاسنها في اليسر صار غناها من مخازيها
 ال تق� � ��ل إن الدنيا تعطيني ظهرها فربما أنت منيجلس بالعكس

 -لعله من عجائب الحياة ..أنك إذا رفضت كل ما

هو دون مستوى القمة ..فإنك دائما تصل إليها.

 إن ما يس� � ��عى إليه اإلنسان (السامي) يكمن فيذاته هو ..أما (الدنيء) فيسعى لما لدى اآلخرين.
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ُ
حبك ج ّن ًة
وسألت بعدَ هللاِ
َ
واقتفيت ُ
ُ
ُ
خطاكا
دربك
وسلكت
ُ
ُ
كل قصائدي
وكتبت في عينيك َّ
يبق بحرٌ لم ي ُ
لم َ
خض ُه هوا كا
ٌ
غارق
حبيب
أنا يا
ُ
الروح ناي ٌ
ِ
الحزن حتى ق ّبلت ُه يدا كا
في
ِ

 -قال لقمان لولده :ش� � ��يئان إذا حفظتهما ال تبالي

 -خذ ما اس� � ��تطعت من الدني� � ��ا وأهليها لكن تعلم

بدال من لماذا يفكرون – تشي جيفارا

وتلومني أن ضاق صدري بالنوى
ُ
ض ُ
ُ
قت كي ألقاكا
واشتقت حتى ِ

أقوال الحكماء

أرواحا – عباس محمود العقاد

 -علينا أن نحاول تعليم أطفالنا كيف يفكرون

ذنب العاشقينَ عِ ُ
ناقهم
جب
َ
أ ُي ُّ
ً
ُ
تبعت رؤا كا
وترا ُه ذنبا أن ِ

لمنصب القضاء وأنا صادق فى هذا.

 -إن اإلجابة الوحيدة على الهزيمة هي االنتصار

الصعود – كيرك دوغالس

يديك تب ّتال ً
كل عمري في
َ
ها ُّ
سق ُت ُه لرضاكا
،
ؤل
س
غير
من
ُ ٍ ُ

للقض� � ��اء ،كان ه� � ��ذا الرد مفاجئ� � ��ا وصادما للخليفة
الذي رد فى غضب  :أنت غير صادق!
وقته� � ��ا رد الفقيه الذكي على الفور قائال  :إذن أنت
ال� � ��ذى حكمت علي بأني ال أصلح للقضاء ،فتعجب

شعر /ثلث الظالم

مشهد من كارتون األطفال الشهير :توم وجيري
إن مش� � ��اهد العن� � ��ف في الرس� � ��وم المتحركة ُتحدِث حال� � � ً�ة من االضطراب
ّ
�لوكيات غير اجتماعي� � ��ة ،فيما كان
تتمثل في س� � �
العاطف� � ��ي في األطف� � ��ال،
ٍ
لهذا ً
أيضا تأثيرٌ على الجانب اإلدرا كي ،فصاغ األطفال الذين يستهلكون
ً
متحركة وألعاب فيديو تنطوي على العنف إدرا كًا مشوهًا للعنف
رسوما
ً
ومدى انتشاره في الحياة الواقعية.

ارتباط واضح بين مش� � ��اهدة المحتوى العنيف ومشاكل االنتباه
ٍ
وهناك
�وى عني ًفا
� �ف ��ي الغرف� � ��ة الصفية .كم� � ��ا أن األطفال الذين يش� � ��اهدون محت� � � ً
اضطراب عاطف� � ��ي أ كثر على صعيد الحزن وغياب
بان� � ��ت عليهم عالمات
ٍ
الحماس.

ن
ويمك� � ��ن أن يؤدي هذا إلى اقتناع الطفل � �ف ��ي النهاية بأن العالم هو مكا ٌ
�خاص يضمرون نوايا الش� � ��ر .وال يس� � ��تغرب قيام
ٍ
خطي � � �رٌ جدً ا مليءٌ بأش� � �
الناس الذين يرون العالم بهذه الطريقة على تفس� � ��ير أي إش� � ��ار ٍة عرضي ٍة
سلوك عدواني أو هجو ٌم شخصي.
أو فيها شيءٌ من االلتباس على أنها
ٌ

باللحن الشجي مغردا ً
فانساب
ِ
ن
ُ
وظننت أ ي والسما ُء حِ ماكا
قص جناحه
طيرٌ تخ ّير أن ُي َّ
سماكا
ويظل
ُّ
يحرس في القيو ِد َ
ُ
أرآك ُز ُ
رق َت ُه التي ال تنتهي
َ
سبحان من أغوا ُه حين رآ كا
ضل َلكِنْ جئ َت ُه في سجد ٍة
ما
َّ
َّ
لم يدر ِ إال أن ُه ناجاكا
لث الظالمِ تب ُّتال ً
وتالك في ُث ِ
َ
ب
َ
«أرأيت” ما فعلته ي عيناكا
الشاعرة/بدرية البدري
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