
علميةإضــــاءات
العدد ١٩ - يوليو ٢٠١٨م - نشرة دورية يصدرها مجلس البحث العلمي

ملف العدد:

اطاللة على االبتكار

المدن الذكية... 
مرحلة جديدة من مراحل التطور البشري

سيرة باحث
 
ً
يطمح لتقييم كيفية تحسين المواشي وراثيا

سجادة تفاعلية بدعم من مجلس البحث العلمي 



التقنيــة  الوســائل  تتقــدم  يــوم  بعــد  يومــا 
بهــا  اللحــاق  يصعــب  جــدا  متســارع  بشــكل 
ــعى  ــث تس ــا، حي ــد به ــام المتزاي ــبب االهتم بس
الموضــوع  بهــذا  المرتبطــة  الجهــات  مختلــف 
لتحقيــق هــدف مشــترك وهــو رفاهيــة البشــر 

اإلنســانية. وتقــدم 

فــي  اليــوم  نعيــش  نحــن  األمــر  حقيقــة  فــي   
تأتــي  التــي  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  خضــم 
ســاهمت  ســابقة،  صناعيــة  ثــورات  ثــاث  بعــد 
إلــى  وتطــوره  العالــم  تقــدم  فــي  جميعهــا 
مســتويات غيــر مســبوقة وصــوال الــى الثــورة 
الرابعــة وبــروز مصطلحــات جديــدة مثــل الــذكاء 
االصطناعــي والمــدن الذكيــة وانترنــت األشــياء 
وغيرها،وللداللــة علــى أهميــة الموضــوع، فقــد 
ــار منتــدى دافــوس العالمــي عنــوان “الثــورة  اخت
ــّرد  ــه الـــ46، وم ــعارا لدورت ــة” ش ــة الرابع الصناعي
هــذا االختيــار، وفــق الخبــراء أن “الثــورة الصناعيــة 
ــي  ــة، الت ــبة الرقمي ــورة الحوس ــي ث ــة”، وه الثالث
ــت  ــي، وصل ــرن الماض ــف الق ــي منتص ــت ف انطلق
إلــى ذروتهــا وتطبيقاتهــا فــي الــذكاء الصناعــي 
والتكنولوجيــا الحيويــة وثاثيــة األبعــاد ومواقــع 

التواصــل االجتماعــي والعالــم الرقمــي.

إن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تتميــز بمجموعــة مــن 
التقنيــات الجديــدة التــي تجمــع بيــن العالــم المــادي 
البيولوجــي، ممــا يؤثــر  الرقمــي والعالــم  والعالــم 
فــي جميــع التخصصــات واالقتصــادات والصناعــات، 
ــرعة  ــي الس ــل ف ــورة تتمث ــذه الث ــزات له ــك الممي وتل
ــمل  ــع ليش ــذي يتس ــاق ال ــد، والنط ــتوى التعقي ومس
كل مناحــي الحيــاة ومجاالتهــا، ثــم تأثيــر األنظمــة 

وتعددهــا.

أهــم  احــد  معكــم  نناقــش  العــدد  هــذا  فــي 
موضــوع  وهــو  الراهــن،  الوقــت  فــي  الموضوعــات 
ــدا  ــدأت تاقــي اهتمامــا متزاي المــدن الذكيــة التــي ب
والمؤسســات  الجهــات  وأفــردت  الســلطنة،  فــي 
المختصــة الكثيــر مــن الجهــود والوقــت لهــا فــي 
ســبيل مواكبــة التطــور الحاصــل بهــا، ولــم يغــب عــن 
بــال هــذه الجهــات أهميــة توجيــه هــذه القنــوات إلــى 
تطويــر اإلمكانيــات المحليــة للوصــول إلــى المســتوى 

المأمــول.
واألهــم  حتمــي،  أمــر  التقنــي  التقــدم  مواكبــة  إن 
ــم  ــورة ودع ــذه الث ــة ه ــة مواكب ــه أهمي ــك كل ــن ذل م
المبــادرات والجهــود الناشــئة مــن قبــل المؤسســات 

المعنيــة لتحقيــق الغايــات المنشــودة منهــا.
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المدن الذكية...
مرحلة جديدة من

 مراحل التطور البشري
 لتوظيف التقنية

 لمواجهة التحديات

ــي مــن  ــا مصطلحــات تقنيــة مختلفــة ذات أبعــاد ومفاهيــم متعــددة، تأت ــم يومي ــد حــول العال تول
خــال التقــدم التكنولوجــي الســريع فــي مجــاالت االتصــال ونظــم المعلومــات، ولكــن يبقــى العقــل 
ــي  ــوم ف ــف الي ــم يق ــا، فالعال ــرية ورفاهيته ــر البش ــدم لخي ــف التق ــى توظي ــيطر عل ــري المس البش
خضــم ثــورة معرفيــة صناعيــة جديــدة مختلفــة تمامــا عــن ســابقاتها، تعتمــد علــى عناصــر مختلفــة 
متشــابكة فيمــا بينهــا، ويقــوم فيهــا االنســان بــدور الصانــع لهــا والمحــرك الرئيســي فــي تشــابك 
ــة واألجهــزة االلكترونيــة، وبيــن الــذكاء االصطناعــي المبرمــج مــن االنســان، وتبــدو  عجيــب بيــن اآلل

عجائــب هــذا المزيــج الرائــع فــي تســهيل خدمــة االنســان وتطويــع األجهــزة لرفاهيتــه وســعادته.

وهــذه الثــورة التقنيــة زاوجــت بيــن المصطلحــات المتضــادة شــكا والمتفقــه فــي المعنــى، فهنــاك 
المــدن الذكيــة، والبلــوك تشــين، والــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء وغيرهــا ممــا هــو قــادم، 
فالعالــم يتغيــر إلكترونيــا، حتــى أصبــح الربــط االلكترونــي فــي لمســة أصبــع بيــن يــدي كل شــخص.

فــي  واســع  بشــكل  المنتشــرة  العالميــة  المصطلحــات  مــن  أضحــى  الذكيــة  المــدن  ومصطلــح 
ــرة  ــن نش ــدد م ــذا الع ــي ه ــاس، وف ــاة الن ــع حي ــر م ــه المباش ــه وتماس ــرا ألهميت ــة، نظ ــة الحالي اآلون
ــا  ــتقبل، وم ــى المس ــرة إل ــك نظ ــا، وكذل ــة، ومميزاته ــدن الذكي ــوع الم ــح موض ــة نفت ــاءات علمي إض

حللــت دراســة بحثيــة عمانيــة االختالفــات المكانيــة والزمنيــة لعالقــات الطــول بالــوزن وحالــة المصائــد الســمكية 
للباحــث  الســمكية  المصائــد  إدارة  علــى  وتطبيقهــا  ســيف(  ابــو  )ســمكة  ليبتــوروس  ترايشــيروس  لنــوع 
الرئيســي الدكتــور عبــداهلل بــن حمــد النهــدي، وذلــك مــن خــالل عمــل تحليــل لعالقــة الطــول بالــوزن لنــوع 
ســمكة )أبــو ســيف( المهمــة تجاريــا فــي ميــاه بحــر العــرب والتــي تــم خاللهــا تجميــع البيانــات علــى ثــالث مراحــل 

دراسة بحثية
تقترح فتح مواسم للصيد التجاري لسمكة أبو 

سيف خالل الفترة ما بعد الرياح الموسمية وبعد 
موسم التكاثر

بطريقــة  التحليــل  نمــاذج  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
االعتبــار  فــي  تأخــذ  التــي  المتغيــرات  تعــدد 
ــات الصيــد مــن أماكــن وأوقــات مختلفــة إلــى  بيان
ــات الطــول  ــرات مهمــة فــي عالق اســتخالص تقدي
بالــوزن، تــم اســتخدام هــذه المخرجــات لمعرفــة 
مؤشــرات  فــي  والزمانيــة  المكانيــة  االختالفــات 
هــذا  لمصائــد  النســبية  واألوزان  االنيــة  الحالــة 
حالــة  أفضــل  أن  الدراســة  بينــت  وقــد  النــوع، 
ســم،   ٨5-١٢5 بيــن  مــا  لألطــوال  النــوع  لهــذا 
كذلــك أشــارت الدراســة إلــى وجــود فــروق مهمــة 
لزمــن ومــكان صيدهــا،  االســماك وفقــا  لمخــازن 
خــالل  كانــت  تحســنا  عامــة  حالــة  أقــل  أن  حيــث 
الفتــرة مــا بيــن شــهر فبرايــر إلــى مــا قبــل بــدء 
ــة لألســماك  ــاح الموســمية وكانــت أفضــل حال الري
فتــرة  خــالل  أي  الغربيــة  الجنوبيــة  الريــاح  خــالل 
العــرب، وجــاء تفســير هــذه  بحــر  الخريــف علــى 
االختالفــات نتيجــة للتغيــر فــي درجــة حــرارة ميــاه 
ــف فــي  البحــر وتوافــر الغــذاء خــالل موســم الخري

ميــاه بحــر العــرب.

تــم  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  للنتائــج  واســتنادا 
الفتــرة  خــالل  التجــاري  للصيــد  مواســم  فتــح  اقتــراح 
ــى  ــر إل ــاح الموســمية وبعــد موســم التكاث مــا بعــد الري
فصــل الشــتاء لمــا لــه مــن تأثيــر أقــل علــى المخــزون 
الســمكي وبالتالــي الفتــرة االكثــر قابليــة لالســتغالل 
المصايــد  علــى  اإلدارة  هــذه  تطبيــق  وأن  المســتدام، 
المصايــد  حفــظ  ســيعزز  االخــرى  التجاريــة  الســمكية 
وااليــرادات االقتصاديــة حيــث أن تطبيــق هــذه التحاليــل 

االخــرى. األنــواع  علــى 

الطــول  عالقــة  دراســة  مجــال  فــي  االبحــاث  وتعــد 
االدوات  مــن  تجاريــا  المســتغلة  لألســماك  بالــوزن 
ــك  المهمــة لتقييــم وإدارة المخــازن الســمكية، ومــع ذل
فــي  يأخــذ  ال  المجــال  فــي هــذا  البيانــات  تحليــل  فــإن 
االعتبــار االختالفــات المهمــة فــي عالقــات الطــول بالــوزن 
ومواســم  أماكــن  مــن  صيدهــا  يتــم  التــي  لألســماك 
وأوقــات مختلفــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يؤثــر فــي مــدى 
فائــدة المحــددات التــي تســتخلص مــن هــذه العالقــات 
فــي حســاب مؤشــرات حالــة المخــازن الســمكية العامــة 

المصائــد لهــذه  الحيويــة  الكتلــة  وحســاب 



توقيع مذكرة تفاهم لتمويل وحدات متنقلة في الطاقات المتجددة 

45 أخبارأخبار
طالبتان تتأهالن لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة ببرلين

أعلــن مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع مؤسســة الجــدران المتســاقطة األلمانيــة غيــر الربحيــة عــن 
المتســابق األكثــر إبهــارا فــي مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة)عمان( للســنة الثالثــة علــى التوالــي 
حيــث حصلــت الطالبــة بلقيــس بنــت ســلطان الرحيليــة مــن كليــة عمــان البحريــة الدوليــة علــى المركــز 
ــة  ــت الطالب ــة، كمــا حصل ــة والنباتي ــاج الوقــود مــن المخلفــات الحيوي ــوان انت األول عــن مشــروعها بعن
ســارة بنــت ســليم البطرانيــة مــن جامعــة نــزوى علــى المركــز الثانــي عــن مشــروع الحظيــرة االلكترونيــة 
فــي حيــن حصــل علــى المركــز الثالــث  الدكتــور ســعد صبــار دحــام مــن كليــة العلــوم التطبيقيــة 
بالرســتاق ، حيــث ســيتأهل المركــز األول والثانــي إلــى نهائيــات المســابقة ببرليــن فــي نوفمبــر القــادم. 
وذلــك برعايــة كل الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، وشــركة بيئــة والطيــران العمانــي، ومــن 
جانــب آخــر تهــدف المســابقة إلــى  عــرض كفــاءات الجيــل القــادم مــن الباحثيــن المجيديــن فــي عمــان 

وشــغفهم وتنــوع مجاالتهــم.

شــارك مجلــس البحــث العلمــي فــي 
اجتمــاع المجلــس العالمــي للبحــوث 
الــذي انعقــد فــي العاصمة الروســية 
موســكو خــالل الفتــرة )١٤-١٦( مايــو 
٢٠١٨، حيــث ركــز االجتمــاع العالمــي 
لهــذا العــام حــول محــور التحكيــم 
دبلوماســية  ومحــور  العلمــي، 
العلــوم فــي ترســيخ العالقــات بيــن 
للتحديــات  الحلــول  وإيجــاد  الــدول 
فــي  التعــاون  خــالل  مــن  العالميــة 
ــت  مجــال البحــث العلمــي، كمــا كان
هنــاك عــدة حلقــات عمــل مصاحبــة 
فــي  المجلــس  وشــارك  لالجتمــاع، 
حلقــة عمــل بعنــوان تعــاون الــدول 

المجــاورة فــي مجــاالت دعــم البحــث 
بفاعليــة  شــارك  كمــا  العلمــي، 
فــي حلقــة عمــل بعنــوان المبــادئ 
ــز تســاوي الفــرص  واإلجــراءات لتعزي
وتحســين  والرجــل  المــرأة  بيــن 
البحثــي.  المجــال  فــي  وضعهــا 
الســنوي  االجتمــاع  ويعتبــر 
للمجلــس العالمــي للبحــوث فرصــة 
البحــوث  مجالــس  قــادة  اللتقــاء 
كمــا  الخبــرات،  لتبــادل  العالميــة 
العالمــي  البحــوث  مجلــس  يطــرح 
المشــترك  االهتمــام  ذات  القضايــا 
الحلــول  أفضــل  إيجــاد  مــن 

لهــا. والممارســات 

مجلس البحث العلمي يشارك في اجتماع المجلس العالمي 
للبحوث العالمي بموسكو

مذكرة تفاهم لتمويل وحدات متنقلة في 
الطاقات المتجددة 

مذكــرة  العلمــي  البحــث  مجلــس  وقــع 
التنمويــة للشــركة  المؤسســة  تفاهــم مــع 
العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال لتمويـــل 
ــة  ــة علـــى الطاقـ مشـــروع مســابقة المحافظـ
وزارة  مـــدراس  بعـــض  فـــي  الكهربائيـــة 
التعــاون  هــذا  ويأتــي  والتعليـــم.  التربيـــة 
كمبــادرة مهمــة فــي مجــال تشــجيع وتعزيــز 
التعــاون  لدعــم  الجانبيــن  بيــن  الشــراكة 
بيــن مختلــف الوحــدات الحكوميــة والخاصــة 
القــدرات  تدعــم  وطنيــة  مشــاريع  لتبنــي 
والتأهيــل،  التدريــب  خــالل  مــن  الوطنيــة 
وبــث ثقافــة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي 
طــالب المــدارس عــن طريــق تنفيــذ برنامــج 
الطاقــة  علــى  المحافظــة  فــي  متكامــل 
الكهربائيــة، ونصــت مذكــرة التفاهــم علــى 

أن تقــوم المؤسســة التنمويــة للشــركة العمانيــة 
وحــدة   3٠ بتمويــل  المســال  الطبيعــي  للغــاز 
لمشــروع  المتجــددة  الطاقــات  فــي  متنقلــة 
وســيتم  الكهربائيــة،  الطاقــة  علــى  المحافظــة 
تزويــد المــدارس التــي ســتتمكن مــن توفيــر أكبــر 
نســبة مــن الطاقــة الكهربائيــة بحقيبــة تعليميــة 
 Educational( المتجــددة  الطاقــات  فــي 
renewable energy kit( كمــا ســيتم تأهيــل 
علــى  والمعلمــات  المعلميــن  مــن  مجموعــة 
الطاقــات  مــع بعــض تطبيقــات  التعامــل  آليــات 
فنــي  بشــكل  الطــالب  وتدريــب  المتجــددة، 
وعلمــي ممــا ســيعمل علــى بــث ثقافــة اســتغالل 
عــن  المــدارس  طــالب  لــدى  الشمســية  الطاقــة 
العلميــة  التجــارب  مــن  تنفيــذ مجموعــة  طريــق 
الممنهجــة مــع مراعــاة جميــع جوانــب الســالمة.

نظــم مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
العلمــي  البحــث  لمجلــس  التابــع  والنباتيــة 
للتنــوع  االقتصاديــة  المنافــع  منتــدى  فعاليــات 
األغذيــة  منظمــة  مــن  فنــي  بدعــم  اإلحيائــي 
والزراعة لألمم المتحدة - الفاو، وبمشــاركة أكثر 
مــن ١٠٠ خبيــر وأكاديمــي ومحاضــر ورائــد أعمــال 
الحيوانيــة  الوراثيــة  المــوارد  فــي  ومتخصــص 
والنباتيــة والكائنــات البحريــة واألحيــاء الدقيقــة. 
للتنــوع  االقتصاديــة  المنافــع  منتــدى  هــدف 
األحيائــي إلــى نشــر الوعــي فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص ومجتمــع األعمــال المتنامــي فــي عمــان 
فــي  المتنوعــة  الوراثيــة  المــوارد  أهميــة  حــول 
الســلطنة، وكذلــك الترويــج الســتغالل المــوارد 
الوراثيــة وصونهــا بطريقــة مســتدامة ومربحــة 

ــب  ــى جان ــي إل ــع االقتصــاد العمان مــن أجــل تنوي
والدولييــن  المحلييــن  الخبــراء  بيــن  الجمــع 
أن  يمكــن  التــي  الفــرص  ومشــاركة  لبحــث 
المســتدام  والصــون  االســتغالل  يتيحهــا 
األدوات  مشــاركة  خــالل  مــن  الوراثيــة  للمــوارد 
والمنهجيــات الخاصــة بكيفيــة تحقيــق ذلــك، إذ 
جــاء المنتــدى كحلقــة وصــل بيــن المشــاركين 
األعمــال  ورواد  والدولييــن  المحلييــن  والخبــراء 
وخبــراء األعمــال والمشــاريع الزراعيــة والمنتجيــن 
ومختصــي  السياســات  وصانعــي  الزراعييــن 
التجاريــة  والعالمــات  والتعبئــة  التســويق 
والتقنيــة والمســتثمرين ورواد الفكــر فــي هــذا 

المجــال.

منتدى المنافع االقتصادية للتنوع اإلحيائي يناقش صون واستغالل الموارد الوراثية



ــاد كانــت هــو فــي الحقيقــة يقــوم علــى الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة ... هــذه  »االقتصــاد الوطنــي ألي ب
ــر 2003م  ــعيد -27 يناي ــن س ــوس ب ــة... « قاب ــادات الوطني ــس كل االقتص ــس، أس ــي األس ه

أولــت الســلطنة اهتمامــا بالنهــوض بقطــاع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، ونظــرا لوجود آالف المؤسســات 
المتوســطة والصغيــرة بالســلطنة، كان ال بــد مــن وجــود دراســات بحثيــة تســعى إلــى تحليــل الوضــع القائــم 
ــادة  ــة ري ــوان »سياس ــا بعن ــروعا بحثي ــي مش ــث العلم ــس البح ــّول مجل ــد م ــدد فق ــذا الص ــي ه ــره. وف وتطوي
األعمــال للتغلــب علــى المصاعــب التــي تحــول دون نمــو شــركات جديــدة فــي اقتصــاد نــاٍم: أدلــة مــن ســلطنة 
ــال  ــادة األعم ــادة ري ــتاذ م ــكيلي - أس ــداهلل الش ــور عب ــة الدكت ــزوى برئاس ــة ن ــن جامع ــي م ــق بحث ــان« لفري عم
ــزوى، وحاصــل علــى الدكتــوراه فــي  ــة االقتصــاد واالدارة ونظــم المعلومــات بجامعــة ن ــة بكلي ــوم المالي والعل
ــزة  ــز بالمركــز األول فــي الجائ ــادة األعمــال مــن جامعــة ديســتو اإلســبانية، والمشــروع البحثــي فائ تخصــص ري
الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام 2017م فــي الفئــة الثانيــة للباحثيــن الناشــئين كأفضــل بحــث علمــي منشــور 
فــي قطــاع الثقافــة والعلــوم االجتماعيــة واألساســية. األســطر التاليــة تتحــدث حــول هــذا المشــروع البحثــي.

حوار مع باحث7 حوار مع باحث6

بتمويل من مجلس البحث العلمي
دراسة بحثية توصي بتقييم برامج الدعم 

الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عينة الدراسة

فكرة
المــــــــشروع

ومراحل المشروع

يقــول الدكتــور عبــداهلل الشــكيلي: إن المشــروع البحثــي هــدف إلــى دراســة مــدى فعاليــة برنامــج 
ــرّواد االعمــال والــذي يتــم ســابقا عبــر برنامــج ســند فــي التخفيــف مــن  دعــم القــروض الحكوميــة ل
العقبــات التــي تواجــه المؤسســات الجديــدة، ومــدى مســاهمته فــي نمــو المؤسســات الحاصلــة علــى 
 Bias-corrected matching دعــم مــن الحكومــة مــن خــالل اســتخدام تقنيــة بحثيــة تدعــى

estimation techniques
ويضيــف الشــكيلي قائــال: مــن خــالل المشــروع البحثــي قمنــا بدراســة عينــات مــن المؤسســات التــي 
حصلــت علــى دعــم مــن برنامــج ســند ومطابقتهــا مــع عينــات مــن مؤسســات أخــرى لــم تحصــل علــى 
الدعــم المــادي لمعرفــة مــدى مســاهمة برنامــج ســند فــي زيــادة نمــو المؤسســات مــن خــالل عــدة 

مؤشــرات كزيــادة حجــم المبيعــات، وزيــادة فــرص العمــل ، وتوفيــر فــرص عمــل للعمانييــن.

ــى عينــة مــن  ــى نوعيــن، االول ــأن العينــة قســمت ال وحــول عينــة الدراســة أشــار الباحــث الرئيســي ب
)محافظــة مســقط،  3 محافظــات  فــي  )٢3٠٠ مشــروع(  الحكومــي  الدعــم  علــى  مشــاريع حصلــت 
ومحافظــة الداخليــة، ومحافظــة شــمال الباطنــة(، وتــم اختيــار هــذه المحافظــات نظــرا ألن نســبة 
55% مــن اجمالــي المســتفيدين مــن برنامــج ســند فــي هــذه المحافظــات، ونســبة ٨5% مــن اجمالــي 
القــروض صرفــت فــي هــذه المحافظــات ضمــن البرنامــج، وذلــك مــن خــالل  البيانــات الخاصــة بصنــدوق 
الرفــد وهــي تتصــف بالمــدى الطويــل )١٠ ســنوات( مقارنــة بعينــة مــن مشــاريع لــم تحصــل علــى الدعم 

الحكومــي، تــم الحصــول عليهــا مــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات.
وأوضــح الدكتــور بــأن المرحلــة الثانيــة شــملت علــى عمــل اســتبانة نتيجــة نقــص بعــض المعلومــات 
التــي شــملت العينــات، ووجهــت االســتبانة الــى 349 مؤسســة مســتفيدة وغيــر مســتفيدة مــن 
االعمــال  رواد  بيانــات  تحليــل  فــي  التقييــم  أدوات  اســتخدام  تضمنــت  الثالثــة  والمرحلــة  الدعــم، 
ومؤسســاتهم، وتقييــم السياســات الحكوميــة static software   وتــم االعتمــاد علــى الجانــب 

التحليلــي أكثــر مــن الجانــب الوصفــي.

وحــول نتائــج الدراســة قــال الدكتــور  الشــكيلي: خلصــت الدراســة الــى أن برامــج الدعــم الحكوميــة 
الماليــة كبرنامــج سند)ســابقا( مثــال يســاهم فــي التخفيف مــن العقبات التي تواجه نمو المؤسســات 
بــأن  الدراســة أيضــا  ، وخلصــت  الحرجــة للمشــروع  االولــى  العمــر  الصغيــرة لحــد مــا فــي ســنوات 
المؤسســات التــي حصلــت علــى الدعــم زاد معــدل مبيعاتهــا خــالل 3 الســنوات األولــى مــن المشــروع 
مقارنــة بالمؤسســات غيــر المدعومــة، كمــا ارتفعــت معــدالت التوظيــف فــي هــذه المؤسســات، ورغــم 
ــات وجــود هبــوط فــي هــذه  ــه مــن المالحــظ حســب مــا كشــفته البيان تســجيل هــذه المعــدالت فإن
المؤسســات بعــد الثــالث الســنوات األولــى مــن المشــروع ســواء فــي حجــم المبيعــات او توفيــر فــرص 
العمــل وبالتالــي نحتــاج الــى دعــم رواد االعمــال وتدريبهــم فــي شــتى جوانــب إدارة المؤسســة إداريــا 
وماليــا، ونشــر ثقافــة ريــادة االعمــال مــن خــالل برامــج متخصصــة أبرزهــا دراســة الجــدوى، والتســويق 

للمنتجــات مــن جهــة أو بســبب المنافســة واإلجــراءات وتوفــر المــواد الخــام مــن جهــة أخــرى.

النتائج 
البحثية

ومع أخذ النتائج في االعتبار، فإن الدراسة توصي واضعي السياساتالتـــــــوصيات

بتقييــم برامــج الدعــم الحكوميــة 
تقييمــا علميــا شــامال، مــع ضــرورة 
بيانــات  قواعــد  وتوفــر  وجــود 
عمــل  الباحثيــن  علــى  تســهل 
السياســات  وتقييــم  الدراســات 

 . ميــة لحكو ا

المــوارد  تدريــب  أهميــة 
للمؤسســات  البشــرية 
الصغيــرة والمتوســطة.

المؤسســات  متابعــة  ضــرورة 
التــي  للشــركات  الداعمــة 
حصلــت علــى الدعــم وتذليــل 
وعــدم  أمامهــا  العقبــات 
المالــي  الدعــم  عنــد  التوقــف 

 . فقــط د. عبداهلل الشكيلي
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د.محمد العبري يركز أبحاثه على الثروة الحيوانية في السلطنة 
 في مجاالت مثل 

ً
ويطمح لتقييم كيفية تحسين المواشي وراثيا

النمو وكفاءة التغذية والصحة

درجــة الدكتــوراه فــي علــم الجينــوم وتخصــص فرعــي فــي 
الواليــات  اإلحصــاء والوراثــة الكميــة مــن جامعــة كورنيــل، 

المتحــدة األمريكيــة ٢٠١5.
الجينوميــة  واألدوات  األســاليب  تطويــر  الرســالة:  عنــوان 

الخيــول فــي  لنمــوذج 

التوصيف الوراثي للخيول العربية في عمان
باستخدام التنميط الجيني بالتسلسل 

دراسة التنوع الوراثي للمها العربية في سلطنة
  DNA باســتخدام  ومعاصــر  تاريخــي  منظــور  مــن  عمــان 

يــا لميتوكوندر ا
الشــوكي  المــداري  البحــر  جــراد  لســالالت  الوراثــي  التنــوع 
العمانــي  الســاحل  طــول  علــى   )Panulirus homarus(

الجينــوم. نطــاق  علــى   SNP باســتخدام 

شارك في عدد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية:. ١
ألقــى ورقــة علميــة بعنــوان »لحــوم اإلبــل كمســاهم فــي األمــن الغذائــي فــي عمــان« فــي المؤتمــر الدولــي حــول . ٢

األمــن الغذائــي واالســتدامة الزراعيــة والبقــول فــي ٦ ديســمبر ٢٠١٦.
شــارك بكلمــة بعنــوان » التحســين الجينــي فــي اإلبــل ودوره فــي رفــع مســتوى إنتاجيــة اإلبــل« في النــدوة العلمية . 3

األولــى لعلــوم اإلبــل فــي مســقط في الـــ ١٠ من ينايــر ٢٠١٨.
شــارك بكلمــة بعنــوان »الفحوصــات الجينيــة وأهميتهــا فــي خيــول التوليــد« فــي النــدوة الثانيــة لتوليــد وتكاثــر . ٤

الخيــل العربــي فــي مســقط، ُعمــان فــي ٢٤ و٢5 أبريــل ٢٠١٨.
شــارك بكلمــة بعنــوان » اختيــار مواقــع فــي الجينــوم إلعــداد شــريحة جينوميــة لإلبــل« بدعــوة موجهــة مــن . 5

الجمعيــة الدوليــة لعلــم الوراثــة الحيوانيــة فــي مؤتمــر)ISAG( المنعقــد فــي دبلــن، إيرلنــدا فــي ١٤ يوليــو ٢٠١7.

كلمته لقراء النشرة:
فــي  بالبــدء  الحيوانيــة  الثــروة  وأصحــاب  المصلحــة  أصحــاب  أوصــي  أن  أود   «
استكشــاف قــوة التحســين الوراثــي لتعزيــز كفــاءة اإلنتــاج والربحيــة. وكذلــك 
أوصــي مربــي الماشــية العمانييــن بالحفــاظ علــى الســالالت العمانيــة األصيلــة 
وعــدم خلطهــا مــع الحيوانــات المســتوردة لكونهــا مــوردا اقتصاديــا مهمــا فــي 
الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل لمــا تتمتــع بــه مــن مقــدرة علــى التأقلــم مــع 
ــي  ــة الغــذاء ومقاومــة األمــراض، كمــا أوصــي الشــباب العمان البيئــات الحــارة وقل
ــي  ــاج الحيوان ــر األفــكار فــي مجــال اإلنت بالمشــاركة فــي البحــث واالبتــكار وتطوي
إلــى مرحلــة التســويق. وهــذا مــن شــأنه فــي نهايــة المطــاف مســاعدتهم كأفــراد 

ككل«. واالقتصــاد 

د.محمد بن علي  العبري 
مواليد ١٩٨٢

أستاذ مساعد بقسم العلوم الحيوانية والبيطرية
الســلطان  جامعــة  البحريــة،  والعلــوم  الزراعــة  كليــة 

س بــو قا

مؤهاته العلمية:

                  أوراق علميــة فــي مجــالت علميــة محكمــة. أبرزهــا مجلــة علــم األلبــان، 
ومجلــة علــم الوراثــة الحيوانيــة، ومجلــة علــم الخيــول البيطريــة ومجلــة الوراثة 
ــى  ومجلــة علــم الجينــوم الفســيولوجي، ومجلــة علــم الحيــوان، باإلضافــة إل

مجلــة بحــوث المجتــرات الصغيــرة.

9
المنشورات العلمية 

بحوثة الحالية

اهتماماته البحثية:
الحيوانيــة  للثــروة  الجينوميــة  األدوات  تطبيــق 
المزرعيــة والبريــة وتنوعهــا الجينــي فــي الســلطنة.

التحسين الوراثي للماشية العمانية المحلية.

مشاركاته العلمية المحلية والدولية:

خططه المستقبلية:
فــي المســتقبل يتمنــى الدكتــور العبــري أن يكــون قــادرا علــى إجــراء بحــوث 
علميــة حــول كيفيــة تأثيــر العوامــل الوراثيــة علــى الســمات المهمــة اقتصاديــً 
 »Omics« فــي الثــروة الحيوانيــة العمانيــة وان يكــون قــادرًا علــى توليــد بيانــات
ــادرة  ــة حتــى تكــون ق ــة مــن الماشــية العماني مثــل سالســل الجينــوم الكامل
علــى توصيفهــا علــى مســتوى الجينــوم. كمــا يأمــل الدكتــور محمــد العبــري 
أن يتمكــن مــن تقييــم كيفيــة تحســين المواشــي وراثيــً فــي مجــاالت مثــل 

النمــو وكفــاءة التغذيــة والصحــة.

د. محمد العبري
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المدن الذكية...
مرحلة جديدة من

 مراحل التطور البشري
 لتوظيف التقنية

 لمواجهة التحديات

المدن الذكية تباين في التعريف واتفاق على 
الهدف 

يعتبــر مصطلــح المدينــة الذكيــة أحــد المصطلحــات الواســعة 
والمتشــعبة والتــي ال يمكــن حصــر تعريــف محــدد لهــا، كمــا 
نائــب  بأعمــال  القائــم  الخاجــة  أحمــد  زكريــا  الدكتــور  يقــول 
الرئيــس التنفيــذي للتحــول اإللكترونــي فــي هيئــة المعلومــات 
والحكومــة اإللكترونيــة بمملكــة البحريــن الذي يشــاركنا الحديث 
حــول مصطلــح المدينــة الذكيــة، ويضيــف: إال أن أكثــر المفاهيــم 
شــيوعً هــو »المدينــة الرقميــة«، والتــي تعتمــد خدماتهــا علــى 
لتوفيــر  واالتصــاالت   المعلومــات  لتقنيــات  األساســية  البنيــة 
والمقيميــن  للمواطنيــن  عاليــة  جــودة  ذات  ذكيــة  خدمــات 
مــن جميــع الفئــات، حيــث تعتمــد المــدن الذكيــة علــى تحليــل 
مجموعــة مــن البيانــات المســتمدة عبــر الربــط مــع عــدة أنظمــة 
الكترونيــة داعمــة مثــل أنظمــة حركــة الســير الذكيــة )المــرور( 
والتــي تــدار آليــً، وخدمــات إدارة األمــن المتطــورة، وأنظمة تســيير 
المبانــي، واســتخدام التشــغيل اآللــي فــي المكاتــب والمنــازل، 

واســتخدام عــدادات للفواتيــر الذكيــة. 

أمــا االتحــاد العالمــي لتقنيــة المعلومــات للمــدن الذكيــة يعرفهــا 
بأنهــا مــدن ابتكاريــة تهــدف لتوظيــف حلــول تقنيــة المعلومــات 
وكفــاءة  الحيــاة،  جــودة  لتحســين  أخــرى  وحلــول  واالتصــاالت 
خدمــات وعمليــات المــدن، وتنافســيتها بمــا يرعــى احتياجــات 
وبيئيــا  واجتماعيــا  اقتصاديــا  والمســتقبلية  الحاليــة  األجيــال 
وثقافيــا، كمــا يشــاركنا الدكتــور حافــظ بــن إبراهيــم الشــحي، 
المديــر التنفيــذي لمنصــة المــدن الذكيــة فــي مجلــس البحــث 
هــو  الهــدف  إن  فيقــول:  الموضــوع  حــول  للحديــث  العلمــي 
فــكل مشــروع  وعليــه  كان،  أينمــا  االنســان  رفاهيــة  اســتدامة 
يتفــق مــع هــذا الهــدف يمكــن ان ينــدرج تحــت مفهــوم المــدن 

الذكيــة.

نائــب  بأعمــال  القائــم   / الخاجــة   أحمــد  د.زكريــا 
فــي  اإللكترونــي  للتحــول  التنفيــذي  الرئيــس 
هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة بمملكــة 

لبحريــن ا
الدكتــور حافــظ الشــحي/ المديــر التنفيــذي لمنصــة 

المــدن الذكيــة فــي مجلــس البحــث العلمــي،

تولــد حــول العالــم يوميــا مصطلحــات تقنيــة مختلفــة ذات أبعــاد ومفاهيــم متعــددة، تأتــي مــن خــال 
التقــدم التكنولوجــي الســريع فــي مجــاالت االتصــال ونظــم المعلومــات، ولكــن يبقــى العقــل البشــري 
ــورة  ــم ث ــي خض ــوم ف ــف الي ــم يق ــا، فالعال ــرية ورفاهيته ــر البش ــدم لخي ــف التق ــى توظي ــيطر عل المس
معرفيــة صناعيــة جديــدة مختلفــة تمامــا عــن ســابقاتها، تعتمــد علــى عناصــر مختلفــة متشــابكة فيمــا 
ــة  ــن اآلل ــب بي ــابك عجي ــي تش ــي ف ــرك الرئيس ــا والمح ــع له ــدور الصان ــان ب ــا االنس ــوم فيه ــا، ويق بينه
ــج  ــذكاء االصطناعــي المبرمــج مــن االنســان، وتبــدو عجائــب هــذا المزي واألجهــزة االلكترونيــة، وبيــن ال

الرائــع فــي تســهيل خدمــة االنســان وتطويــع األجهــزة لرفاهيتــه وســعادته.

ــاك  ــى، فهن ــي المعن ــه ف ــكا والمتفق ــادة ش ــات المتض ــن المصطلح ــت بي ــة زاوج ــورة التقني ــذه الث وه
المــدن الذكيــة، والبلــوك تشــين، والــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء وغيرهــا ممــا هــو قــادم، 
ــخص. ــدي كل ش ــن ي ــع بي ــة أصب ــي لمس ــي ف ــط االلكترون ــح الرب ــى أصب ــا، حت ــر إلكتروني ــم يتغي فالعال

ومصطلــح المــدن الذكيــة أضحــى مــن المصطلحــات العالميــة المنتشــرة بشــكل واســع فــي اآلونــة 
الحاليــة، نظــرا ألهميتــه وتماســه المباشــر مــع حيــاة النــاس، وفــي هــذا العــدد مــن نشــرة إضــاءات علميــة 
نفتــح موضــوع المــدن الذكيــة، ومميزاتهــا، وكذلــك نظــرة إلــى المســتقبل، ومــا أبــرز الجهــود المحليــة 

القائمــة، وذلــك فــي لقــاءات مــع ضيوفنــا مــن المســؤولين وصنــاع القــرار والخبــراء فــي هــذا المجــال.
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مســتوى  علــى  نوعيــة  نقلــة  تعــد  الذكيــة  المــدن  إن 
المجتمعــات والعالــم، كمــا يؤكــد ذلك الدكتــور زكريا الخاجة 
الــدول  مــن  الكثيــر  البحريــن حيــث تســعى  مــن مملكــة 
للوصــول لهــا ألن هدفهــا األول هــو رفاهيــة المواطــن، ومــن 
أبــرز المــدن التــي أصبحــت مدنــً ذكيــة اليــوم هــي هامبــورج 
مجموعــة  توجــد  المجمــل  وفــي  واســطنبول،  وبرشــلونة 
مــن المقومــات المشــتركة لبنــاء المــدن الذكيــة، أهمهــا 
وتوافــر  واالتصــاالت،  المعلومــات  تقنيــة  شــبكة  نضــوج 
البنيــة األساســية المالئمــة، أمــا بالنســبة لمملكــة البحريــن، 
فإنهــا عملــت علــى توفيــر واحــد مــن أهــم المقومــات وهــي 
البيانــات المفتوحــة )Open Data(  والتــي تســاهم فــي 

توفيــر البيانــات مــن عــدة أنظمــة الكترونيــة.

المطــردة  الزيــادة  إلــى  تشــير  والدراســات  اإلحصــاءات 
حســبما  الحضريــة  المناطــق  نمــو  لمعــدل  والمتســارعة 
يؤكــد الدكتــور بــدر المنــذري، المكلــف بتســيير أعمــال نائــب 
الرئيــس التنفيــذي للبنية األساســية والخدمــات االلكترونية 
بهيئــة تقنيــة المعلومــات فــي ثنايــا حديثــه عــن أهميــة 
المــدن الذكيــة، وذلــك بســبب التدفــق الهائــل للســكان من 
األريــاف ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الكثافــة الســكانية فــي تلــك 
المناطــق، ومــا يصاحــب ذلــك مــن مشــاكل كثيــرة متعلقــة 
والبيئــة  المروريــة  والســالمة  والغــذاء  واألمــن  بالطاقــة 
وغيرهــا اذ أن١.3  مليــون شــخص ينتقلــون للعيــش فــي 
المــدن كل أســبوع حيــث يتوقــع أن يعيــش مــا نســبته %7٠ 
الــى ٨٠% مــن ســكان العالــم فــي المــدن بحلــول ٢٠5٠ مقارنــة 
ب 3% فقــط فــي عــام ١٨٠٠م، لتحقيــق إدارة أفضــل وأكثــر 
كفــاءة واســتدامة للمــوارد والبنــى األساســية، وتحســين 
االجتماعيــة  والظــروف  الحيــاة،  ونوعيــة  الخدمــات،  كفــاءة 
المترتبــة  البيئيــة  األضــرار  وتقليــل  لقانطيهــا  والصحيــة 
المســتوى  وتعزيــز  المــدن  فــي  الســكانية  الزيــادة  علــى 

األمنــي فيهــا.

المدن الذكية تفتح آفاقا أفضل

الدكتــور حافــظ الشــحي يؤكــد أنــه ال يختلــف اثنــان اليــوم 
علــى األهميــة الكبــرى للتقانــة فــي عصرنــا الحالــي والتــي 
شــاع معهــا اســتخدام مصطلــح »ذكــي« و«ذكاء« ليعكــس 
مشــاكل  حــل  فــي  التقنــي  للتقــدم  الصحيــح  التوظيــف 
اصطناعــي  اليــوم حكومــات ذكيــة وذكاء  البشــر، فهنــاك 
مــن  وغيرهــا  ذكــي  وتعليــم  ذكيــة  وصحــة  ذكيــة  وبيئــة 
رفاهيــة  إلــى  غالبــا  تهــدف  التــي  والحيــاة  العمــل  أنمــاط 
الدكتــور  ويواصــل  للمصــادر،  األمثــل  واالســتغالل  االنســان 
القــول: مــن هنــا بــرز لنــا مصطلــح »المــدن الذكيــة« والتــي 
الزال المتخصصــون مختلفيــن فــي توحيــد تعريــف عــام لهــا، 
فــكٌل ينظــر مــن زاويــة مختلفــة، فهــل علينــا أن نركــز فقــط 
القــرى  وقضايــا  أهميــة  متناســين  وقضاياهــا  المــدن  علــى 
والبــوادي؟ ومــا المقصــود أصــال بمصطلــح »المدينــة«؟ وهــل 
بالقضايــا  أم  الجغرافيــة  والمســاحة  البشــر  بعــدد  تقــاس 
المختلفــة التــي تشــكي منهــا؟ ومــا المشــاريع التــي تنــدرج 
ــذي ال ينــدرج؟ كل هــذا  ــا ال تحــت مفهــوم المــدن الذكيــة وم
مــن شــأنه أن يفتــح آفاقــا ورؤى مختلفــة عنــد التفكــر فــي 
أوضاعنــا  علــى  وفوائــده  المصطلــح  هــذا  إســقاط  كيفيــة 

الســلطنة. فــي  المحليــة 

وتعقيبــا علــى مــا ســبق، يؤكــد الدكتــور بــدر المنــذري أنــه 
باإلضافــة إلــى أهميــة المــدن الذكيــة وغيرهــا مــن الفوائــد إال 
أن ذلــك مــن الممكــن أن يفتــح آفاقــا اقتصاديــة واعــدة للــدول 
مــن حيــث االســتثمار فــي التقنيــات الذكيــة، ودعــم الشــركات 
االصطناعــي، وتوفيــر  الــذكاء  فــي مجــال  العاملــة  المحليــة 
للــدول  التنافســية  تعزيــز  مــع  جديــدة  ذكيــة  عمــل  فــرص 
ودعــم اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر فــي مختلــف المجــاالت بمــا 

فيهــا دعــم الســياحة. 
كمــا يقــول الدكتــور زكريــا الخاجــة: قامــت الحكومــة البحرينيــة 
بعــدد مــن الجهــود فــي هــذا الصــدد منهــا تشــكيل لجنــة 
دراســة المــدن الذكيــة، التــي تعنــى بدراســة جــدوى إقامــة 
هــذه المــدن فــي مملكــة البحريــن، والعمــل علــى نشــر ثقافــة 
التحــول اإللكترونــي، إضافــة إلــى البــدء فــي توفيــر المعلومات 
الخاصــة بالبنيــة األساســية، وبــدء صياغة التشــريعات الداعمة 

لهــذا التوجــه. 

تحديات البنية األساسية

الدكتــور بــدر المنــذري يشــد األنظــار إلــى عــدد مــن التحديــات فــي المــدن الذكيــة، فيقول: هنــاك عدد مــن التحديات 
التــي تواجــه تطبيــق المــدن الذكيــة منهــا علــى ســبيل المثــال توفــر البنى األساســية المتطــورة لالتصــاالت وتقنية 

المعلومــات الالزمــة لتمكيــن المــدن الذكيــة مــن االســتفادة 
لتحليــل  األنظمــة  مختلــف  بيــن  التكامــل  مــن  القصــوى 
البيانــات وإدارة المــوارد باإلضافــة إلــى التحديــات المرتبطــة 
بأمــن المعلومــات وخصوصيــة البيانــات الشــخصية، وكذلــك 
الذكيــة  المــدن  بأهميــة  بالوعــي  المرتبطــة  التحديــات 
األساســية  البنــى  بتوفيــر  المرتبطــة  الماليــة  والتحديــات 
للمــدن الذكيــة وكذلــك التحديــات المرتبطــة بالتشــريعات 
والقوانيــن الضروريــة لتمكيــن التقنيــات وحمايــة البيانــات 

الشــخصية.

توفــر البنــى األساســية 
لالتصــاالت المتطــورة 

الوعــي باهميــة المــدن 
الذكيــة

التحديات المالية 

التشريعات والقوانين 

 أهم التحديات

1.3 مليون شخص ينتقلون 
للعيش في المدن 

اسبوعيا

إلــى  الخاجــة  أحمــد  زكريــا  الدكتــور  يشــير  جانبــه  مــن 
التحديــات فيقــول: حتــى تتمكــن مملكــة البحريــن مــن 
تحويــل مدنهــا إلــى ذكيــة فإنهــا بحاجــة إلــى وضــع أطــر 
مختلــف  بيــن  تكاملــي  بشــكل  العمــل  كيفيــة  تحــدد 
الجهــات الحكوميــة، ألن المــدن الذكيــة تعنــي بطبيعــة 
الحــال تنميــة شــاملة لمختلــف األصعــدة، كمــا أن هنــاك 
الحديــث  ويتابــع  لذلــك،  الالزمــة  الميزانيــة  لرصــد  حاجــة 
بالقــول: هنــا تواجــه المملكــة عــددًا مــن التحديــات منهــا 
لبنــاء  الالزمــة  البيانــات  تحديــد  المثــال  ســبيل  علــى 
المشــاريع، وإذا مــا كان يمكــن الكشــف عــن ســريتها مــن 

قبــل الجهــة المالكــة لهــا.

علــى  حاليــً  المملكــة  تعمــل  التحــدي  هــذا  ولمواجهــة 
إقــرار تشــريع حمايــة أمــن المعلومــات مــن قبــل الســلطة 

لتشــريعية. ا
مــع  التعامــل  زيــادة  يلــزم  أخــرى  ناحيــة  مــن  أنــه  مضيفــا 
»إنترنــت األشــياء«، فرغــم انتشــار األجهــزة الذكيــة والخدمــات 
اإللكترونيــة إال أننــا ال زلنــا نشــهد قصــورًا فــي توظيفهــا 
وفــق مفهــوم إنترنــت األشــياء، مثــاًل علــى الرغــم مــن توفــر 
البيانــات حــول عــدد الســيارات فــي مملكــة البحريــن، وكثافة 
اســتخدام كل شــارع وأوقــات الــذروة فيــه، إال أنــه ال يوجــد 
لدينــا نظــام إلكترونــي يمكــن مــن خاللــه معرفــة الشــوارع 

المزدحمــة والطــرق البديلــة لهــا.

70-80٪ من سكان العالم 
يعشون في المدن 

بحلول 2050

د.بدر المنذري، 
أعمــال  بتســيير  المكلــف 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
للبنيــة األساســية والخدمــات 
تقنيــة  بهيئــة  االلكترونيــة 

ت مــا لمعلو ا
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الثامــن  القرنيــن  فــي  حدثــت 
فــي  عشــر  والتاســع  عشــر 
أصبحــت  وأمريــكا،  أوروبــا 
الريفيــة  المجتمعــات  فيهــا 
معظمهــا،  فــي  الزراعيــة 
وأبــرز  وحضريــة،  صناعيــة 
الحديــد  صناعــات  معالمهــا 
والنســيج، مــع تطويــر محــرك 
أدوارا  لعــب  الــذي  البخــار 
مركزيــة فــي الثــورة الصناعيــة.

و١٩١٤،شــملت   ١٨7٠ عامــي  بيــن  حدثــت 
الرئيســية  التكنولوجيــة  التطــورات 
والمصبــاح  الهاتــف،  الفتــرة:  هــذه  خــالل 
ومحــرك  والفونوغــراف،  الكهربائــي، 

الداخلــي. االحتــراق 

بــدأت فــي أواخــر الخمســينيات 
مــع اختــراع الحاســوب، وتعــرف 
كذلــك بعنــوان الثــورة الرقميــة

بدأت بمطلع القرن الحالي الروبوتات
النانــو  وتكنولوجيــا  االصطناعــي  والــذكاء 
الحيويــة  والتكنولوجيــا  الكميــة  والحوســبة 
األبعــاد  الثالثيــة  وانترنــت األشــياء والطباعــة 

التوجيــه.  ذاتيــة  والمركبــات 

الثورة الصناعية 3الثورة الصناعية 2الثورة الصناعية 1

الثورة الصناعية 4

الجهود المبذولة لبناء مدن المستقبل

الدكتــور زكريــا أحمــد الخاجــة القائــم بأعمــال نائــب الرئيــس التنفيــذي للتحــول اإللكترونــي فــي هيئــة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة بمملكــة البحريــن فــي ختــام حديثــه يشــير إلــى نقطــة بالغــة 
األهميــة، حيــث يذكــر أنــه ال يخفــى علــى الجميــع الــدور المهــم للقطــاع الخــاص فــي تبنــي مثــل هــذه 
األفــكار واالبتــكارات وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع حيــث يمكــن تعزيــز إدمــاج القطــاع الخــاص والــذي قــد 
يقــوم بــدور المنفــذ، فــي حيــن يرتكــز الــدور الحكومــي بشــكل أكبــر علــى التنظيــم واإلشــراف ووضــع 

سياســة عامــة لبنــاء المشــاريع وفقــً لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة بمملكــة البحريــن.

اتخــذت مــن جانبهــا الســلطنة العديــد مــن الخطــوات المهمــة الممكنــة للمــدن الذكيــة فــي مجــال 
البنيــة األساســية كمــا يؤكــد علــى ذلــك الدكتــور بــدر المنــذري الــذي ينظــر إلــى موضــوع المــدن 
نــة للمــدن الذكيــة  الذكيــة بــكل أهميــة، فيضــرب بالمثــل: إن مــن أهــم الخطــوات المهمــة والممكِّ
هــي شــبكة النطــاق العريــض العاليــة الســرعة، والشــبكات الخلويــة مــن الجيــل الرابــع والشــبكة 
الحكوميــة الموحــدة، والســحابة الحكوميــة، ومنصــة التكامــل، واصــدار السياســات والقوانيــن الخاصــة 
ــات الشــخصية، وبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي هــذا المجــال وغيرهــا  ــة البيان بأمــن المعلومــات، وحماي
مــن الخطــوات المهمــة، ولذلــك ُعمــان اليــوم مســتعدة لالنطــالق نحــو تطبيــق وتنفيــذ المزيــد مــن 
مشــاريع ومبــادرات المــدن الذكيــة بخطــى ثابتــة وحثيثــة نظــًرا للتطــور الــذي حققتــه فــي هــذا المجــال. 

الدكتــور حافــظ بــن إبراهيــم الشــحي، يقــول: إن منصــة المــدن الذكيــة فــي الســلطنة تأتــي كأولــى 
المبــادرات فــي جانــب المــدن الذكيــة تلتهــا مبــادرات أخــرى مــن قبــل عــدة جهــات حكوميــة وخاصــة، 
ــم تأسيســه فــي عــام٢٠١٦م مــن قبــل مجلــس البحــث  والمنصــة هــي مشــروع بحثــي اســتراتيجي ت
العلمــي والمجلــس األعلــى للتخطيــط وبلديــة مســقط وهيئــة تقنيــة المعلومــات بالشــراكة مــع 
ــة لالتصــاالت عمانتــل، ونمــاء، وعمــران  ــدا الشــركة العماني بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص وتحدي
للقيــام بثــالث مهــام رئيســة فيمــا يخــص حلــول المــدن الذكيــة، وهــي: التوعيــة وبنــاء القــدرات، 

ــب المشــاركة بيــن أصحــاب المصلحــة. ــى جان ــكار، إل ــك البحــث واالبت وكذل

وقــد تــم عبــر المنصــة فــي عــام ٢٠١7م بتنفيــذ مبــادرة »هاكاثــون مطــرح« والــذي هــدف لتشــجيع 
بعــض  لحــل  الشــباب  بيــن  الرياديــة  األفــكار 

التقنيــات  عبــر  مطــرح  مدينــة  قضايــا 
الذكيــة، وهــذا العــام هنــاك عــدة مبــادرات 
بهــدف  المنصــة  ســفراء  مبــادرة  منهــا 
تشــاركية  معرفيــة  مجتمعــات  إيجــاد 
لنشــر ثقافــة وحلــول المــدن الذكيــة حــول 
الســلطنة، ومبــادرة أخــرى لتعزيــز ودعــم 
عنهــا  ســيعلن  الذكيــة  المــدن  حلــول 
بحثيــة  ومشــاريع  القادمــة،  الفتــرة  فــي 
واستشــارية مــع عــدة جهــات يقــوم فيهــا 
بتقديــم  للمنصــة  التنفيــذي  الفريــق 
التــي  للقضايــا  واالستشــارات  الحلــول 

العمانيــة.  المدينــة  تواجههــا 
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ابتكار »سجادة الصالة الذكية«.. أحد مخرجات مسابقة االبتكارات الفردية
ــى ٨ ســنوات أحــد مخرجــات مســابقة االبتــكارات  ــة لتعليــم الصــالة لألطفــال مــن ســن 3 إل يعــد ابتــكار ســجادة ذكي
الفرديــة التــي أعلــن عنهــا مجلــس البحــث العلمــي فــي عــام ٢٠١٤م بهــدف توفيــر الدعــم للمبتكريــن العمانييــن 
ســواء الدعــم الفنــي او االستشــاري او المالــي والعمــل علــى تمكيــن وتحويــل األفــكار إلــى منتجــات وخدمــات وتقنيــات 
قابلــة للتتجيــر. فــي هــذا العــدد مــن نشــرة اضــاءات علميــة نســتعرض مشــروع ســجادة الصــالة اإللكترونيــة التعليميــة 
التفاعليــة باســتخدام آليــة التعــرف البصــري لوضعيــة الجســم البشــري للمبتكريــن محمــد بــن ســعيد الســيفي وناصــر 

ابــن ســعيد الحجــري، حيــث تــم تمويــل هــذا االبتــكار مــن خــالل مســابقة االبتــكارات الفرديــة.

أنشــأ مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة مختبــرات لحفــظ المــوارد الوراثيــة 
باإلضافــة إلــى إنشــاء بنــك الجينــات بالتعــاون مــع جامعــة نــزوى وشــركة تنميــة نفــط عمــان 
 Next( التــي ســاهمت بدعــم المشــروع بأحــدث األجهــزة لتحليــل الحمــض النــووي )PDO(
generation sequencer( باإلضافــة الــى عــدد من األجهــــزة والمعـــدات المختبـــرية التي 

يمتلكهــا مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة وهــي كاالتــي:

ماسحة ضوئية للموارد الوراثية

االستخدام
والدقيقــة  البحريــة  والكائنــات  والحيوانيــة  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  لتصويــر  الضوئيــة  الماســحة  تســتخدم 
الملموســة فــي قاعــدة بيانــات إلكترونيــة. ويعمــل الجهــاز كمحطــة متكاملــة تشــمل علــى * أعلــى تصميــم 
للمســح الضوئــي للتركيــز علــى اإلطــار الكامــل، * 1600 نقطــه فــي البوصــة )تســاوي 1 جيجابايــت بكســل( لــون 
CCD،  * التعــرف علــي الحــروف البصريــة )OCR( لتســميه العينــة والباركــود 1d ، *و نظــام أدارة ســحابة الحســاب 

المميــز . *هيــكل قاعــدة البيانــات يتبــع المبــدأ المشــترك مــن أجــل تبــادل الملفــات بيــن المختصيــن.

المكان
المختبر الجيني المشترك بجامعة نزوى

التكلفة
10.688 )عشرة آالف وستمائة وثمانية وثمانون(

 رياال عمانيا

الجهة الممولة
مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

DNA  نظام تحليل الحمض النووي

االستخدام
تحليل حمض الجينات الوراثية الخاصة بالنباتات والحيوانات. 

يتيــح نظــام التسلســل تســير العمــل بســرعة دون المســاس بــاألداء أو الجــودة. نظــام أيــون S5 يمّكــن قــوة 
الحاســب اآللــي مــن إنتــاج البيانــات المتواليــة عاليــة الجــودة فــي أقــل مــن ســاعتين ونصــف ويمكــن مــن االنتقــال 
مــن مكتبــة الحمــض النــووي إلــى البيانــات فــي أقــل مــن 24 ســاعة. نظــام ايــون S5  بســيط االســتخدام، كمــا 
يدعــم مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات المتواليــة عاليــة اإلنتاجيــة مــن الجينــوم الجرثوميــة وألــواح الجينــات 

وغيرهــا.

المكان
المختبر الجيني المشترك بجامعة نزوى

التكلفة
60.000 الف ريال عماني

الجهة الممولة
PDO شركة تنمية نفط عمان

إطاللة على االبتكار16

أهمية واهداف المشروع 
نبعت فكرة المشروع من الحاجة الملحة لتعليم االطفال للصالة بطريقة تفاعلية.. ١

استغالل التقنية الحديثة وتسخيرها من أجل التسهيل على أولياء األمور في تعليم أبنائهم الصالة.. ٢
ــر الناطقيــن باللغــة العربيــة ممــن اعتنقــوا االســالم . 3 ــن الحنيــف وتشــجيع غي المســاهمة فــي نشــر تعاليــم الدي

علــى ســهولة أداء ركــن الصــالة.
ســجادة الصــالة الذكيــة يمكــن تصنيعهــا للتفاعــل بخمــس لغــات عالميــة هــي العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية . ٤

والصينيــة واألورديــة.

 نبذه حول االبتكار:
الســجادة الذكيــة ســجادة الكترونيــة وتعليميــة بشــكل تفاعلــي باســتخدام آليــة التعــرف البصــري لوضعيــة 
الجســم البشــري بهــدف تعليــم االطفــال والشــباب )باختــالف المذاهــب االســالمية( كيفيــة اداء الصلــوات االســالمية 
باســتخدام برنامــج حاســوبي وبأســلوب بصــري وســمعي تفاعلــي. وتتكــون مــن ســجادة صــالة اســالمية تقليديــة 
وحاســب لوحــي مدمــج يعمــل علــى نظــام أندرويــد وكاميــرا استشــعار الحركــة MSc وتوضــع اعلــى الجهــاز اللوحــي 

وناقــل ومكبــر للصــوت وكاميــرا عاديــة.

مكونات المشروع:

ــن خيــارات إلكترونيــة  الســجادة تتضمَّ
للصلــوات  فيديــو  وجــود  خــالل  مــن 
الفقهيــة  بالمذاهــب  الخمــس 
المختلفــة فــي أداء كافــة الصلــوات، 

األدعيــة. وقــراءة 

برامــج تفاعليــة تشــتمل علــى ألعــاب 
التعليميــة وتعليــم الوضــوء واالذكار 
واالناشــيد الخاصــة بالصــالة واالخــالق 
ــام والتســالي؛  ــم الحــروف واالرق وتعل
لــذوي  الــى خيــارات خاصــة  باإلضافــة 

االعاقــة مــن الصــم والبكــم.

ماسحة ضوئية للموارد الوراثية

DNA  نظام تحليل الحمض النووي

حصلت سجادة الصالة الذكية على 
الميدالية البرونزية في معرض االبتكار 

٢٠١3 بالرياض.

نموذج توضيحي



مخرجات بحثية19منجزات علمية18

شركة »بالدهاوند«  
للسيارات تصنع سيارة 
تجاوز سرعتها 1610 
كيلومترات في الساعة

بعــد التأجيــل لمــرات عديــدة، يتوقــع أن تكثــف شــركة 
فــي  جهودهــا  وتيــرة  مــن  للســيارات  “بالدهاونــد” 
2018م ، لتحطيــم الرقــم القياســي لســرعة الســيارات 

المقبــل. الخريــف  فــي  األرض،  علــى 
بمحــرك  مــزود  صــاروخ،  يدفعهــا  “بالدهاونــد”  ســيارة 
طائــرة مــن طــراز يورفايتــر - تايفــون، واختبــرت ســرعة 
الســيارة بأحــد مــدارج مطــار نيوكــواي، فــي عــام 2017م 
 320 البطيئــة”، وهــي  لـــ” الســرعة  وكان ذلــك اختبــارا 

كيلومتــرا فــي الســاعة.
ويهــدف فريــق إنتــاج الســيارة إلــى زيــادة ســرعتها، ألكثــر 
مــن 800 كيلومتــر فــي الســاعة، علــى أن تختبــر فــي 
فــي  افريقيــا،  جنــوب  فــي  بــان”  “هاكســكين  صحــراء 
الرقــم  مــن  أقــل  الســرعة  تلــك  وتظــل   .٢٠١٨ أكتوبــر 
القياســي الحالــي، ألكبــر ســرعة علــى األرض، وهــو 1228 
كيلومتــرا فــي الســاعة، لكــن يتوقــع أن توفــر البيانــات 
الهندســية الضروريــة، لدفــع الســيارة ألعلــى ســرعة خــالل 
ــي للســيارة هــو  عامــي 2019 و2020. والهــدف النهائ

تجــاوز ســرعة 1610 كيلومتــرات  فــي الســاعة                                                                                                                                 

المركبة الفضائية اليابانية 
»هايابوسا ـ 2« تصل الى 

وجهتها 2018م
اليابانيــة  الفضائيــة  المركبــة  ســتصل  الحالــي  العــام  فــي 
ريوغــو   162173 الكويكيــب  الــى وجهتهــا  ـ ٢«  »هايابوســا 
فــي محاولــة للعــودة بعينــات مــن هــذه الصخــرة الفضائيــة 
الــى األرض. وكانــت ســابقتها هايابوســا التــي ُأطلقــت عــام 

ايتــاكاوا. الكويكــب  الــى  2005 وصلــت 
 »موقع ايالف « 

العثور على آثار جينات 
تعود لـ15 ألف سنة في 

المغرب
فريــق دولــي مــن علمــاء اآلثــار وعلــوم الجينــات عثــر 
ــك هــي  ــف ســنة، وبذل ــار جينــات تعــود لـــ١5 أل علــى آث
هيــاكل  علــى  أبحــاث  إجــراء  بعــد  بافريقيــا  األقــدم 
بشــرية عثــر عليهــا مؤخــرا بمغــارة الحمــام بتافوغالــت 
شــرقي المغــرب. الفريــق العلمــي أجــرى أبحاثــا علــى 
إلــى  أثريــة تعــود  إلــى جانــب بقايــا  هيــاكل بشــرية 
العصــر الحجــري القديــم و خاصــة الفتــرة المعروفــة 
حوالــي  منــذ  بأنــه  الباحثــون  وقــال  باإليبيروموريــة. 
هــذه  اإليبيروموريــون  اســتعمل  ســنة،  ألــف   15
المغــارة بشــكل مكثــف وشــرعوا فــي دفــن موتاهــم 
بداخلهــا، ثــم فــإن هــذا النــوع مــن الدراســات يســاهم 
فــي التعــرف علــى القرابــات التــي كانــت تجمــع مــا بيــن 
أفــراد المجموعــات البشــرية القديمــة وكذلــك تحديــد 

نــوع بعــض األمــراض.

»المصدر سكاي نيوز بالعربية«

حللــت دراســة بحثيــة عمانيــة االختالفــات المكانيــة والزمنيــة لعالقــات الطــول بالــوزن وحالــة المصائــد الســمكية 
لنوع ترايشــيروس ليبتوروس )ســمكة ابو ســيف( وتطبيقها على إدارة المصائد الســمكية للباحث الرئيســي 
الدكتــور عبــداهلل بــن حمــد النهــدي، وذلــك مــن خــالل عمــل تحليــل لعالقــة الطــول بالــوزن لنــوع ســمكة )أبــو 
ســيف( المهمــة تجاريــا فــي ميــاه بحــر العــرب والتــي تــم خاللهــا تجميــع البيانــات علــى ثــالث مراحــل مــن عــام ٢٠١١ 

وحتــى عــام ٢٠١5م.

دراسة بحثية
تقترح فتح مواسم للصيد التجاري لسمكة أبو سيف 

خالل الفترة ما بعد الرياح الموسمية وبعد موسم 
التكاثر

وقــد أظهــرت نتائج نماذج التحليل بطريقة تعدد 
المتغيــرات التــي تأخــذ فــي االعتبــار بيانــات الصيــد 
اســتخالص  إلــى  مختلفــة  وأوقــات  أماكــن  مــن 
تقديــرات مهمــة فــي عالقــات الطــول بالــوزن، تــم 
االختالفــات  لمعرفــة  المخرجــات  هــذه  اســتخدام 
المكانيــة والزمانيــة فــي مؤشــرات الحالــة االنيــة 
واألوزان النســبية لمصائــد هــذا النــوع، وقــد بينــت 
الدراســة أن أفضــل حالــة لهــذا النــوع لألطــوال مــا 
بيــن ٨5-١٢5 ســم، كذلــك أشــارت الدراســة إلــى 
وجــود فــروق مهمــة لمخــازن االســماك وفقــا لزمــن 
ومــكان صيدهــا، حيــث أن أقــل حالــة عامــة تحســنا 
كانــت خــالل الفتــرة مــا بيــن شــهر فبرايــر إلــى مــا 
قبــل بــدء الريــاح الموســمية وكانــت أفضــل حالــة 
لألســماك خــالل الريــاح الجنوبيــة الغربيــة أي خــالل 
العــرب، وجــاء تفســير  بحــر  الخريــف علــى  فتــرة 
هــذه االختالفــات نتيجــة للتغيــر فــي درجــة حــرارة 
ميــاه البحــر وتوافــر الغــذاء خــالل موســم الخريــف 

فــي ميــاه بحــر العــرب.

واســتنادا للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا تــم اقتــراح 
الفتــرة مــا بعــد  التجــاري خــالل  فتــح مواســم للصيــد 
إلــى فصــل  الريــاح الموســمية وبعــد موســم التكاثــر 
الشــتاء لمــا لــه مــن تأثيــر أقــل علــى المخــزون الســمكي 
ــي الفتــرة االكثــر قابليــة لالســتغالل المســتدام،  وبالتال
الســمكية  المصايــد  علــى  اإلدارة  هــذه  تطبيــق  وأن 
وااليــرادات  المصايــد  حفــظ  ســيعزز  االخــرى  التجاريــة 
علــى  التحاليــل  هــذه  تطبيــق  أن  حيــث  االقتصاديــة 

األنــواع االخــرى.

وتعــد االبحــاث فــي مجــال دراســة عالقــة الطــول بالــوزن 
المهمــة  االدوات  مــن  تجاريــا  المســتغلة  لألســماك 
فــإن  ذلــك  ومــع  الســمكية،  المخــازن  وإدارة  لتقييــم 
تحليــل البيانــات فــي هــذا المجــال ال يأخــذ فــي االعتبــار 
بالــوزن  الطــول  عالقــات  فــي  المهمــة  االختالفــات 
ومواســم  أماكــن  مــن  صيدهــا  يتــم  التــي  لألســماك 
وأوقــات مختلفــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يؤثــر فــي مــدى 
فائــدة المحــددات التــي تســتخلص مــن هــذه العالقــات 
فــي حســاب مؤشــرات حالــة المخــازن الســمكية العامــة 

المصائــد. لهــذه  الحيويــة  الكتلــة  وحســاب 

 » المصدر الجزيرة نت « 
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بقلم: د. صالح بن حمد بن محمد البراشدي
مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي

كلية الحقوق - جامعة السلطان قابوس

أحمــد يجلــس كعادتــه فــي المختبــر العلمــي، يعكــف 
الســاعات الطــوال مــن أجــل تحقيــق هدفــه للتوصــل 
الكتشــاف عقــار طبــي لعــالج مــرض مســتعٍص، بعــد 
مــرور ســنتين ونصــف مــن البحــث وإجــراء التجــارب هــا 
هــو يتوّصــل البتــكار عقــار طبــي لغــرض اســتخدامه 
لعــالج هــذا المــرض. يتقــّدم للحصــول علــى طلــب 
بــأن  للتأكــد  الطلــب  فحــص  فيتــم  اختــراع،  بــراءة 
قابــل  وأنــه  إبداعيــة،  ِســمة  وبــه  جديــد،  االبتــكار 
كافــة  بــأن  للفاحــص  اتضــح  الصناعــي.  للتطبيــق 
الشــروط تــم اســتيفاؤها، وعلــى إثــره صــدر القــرار 
بمنحــه شــهادة بــراءة اختــراع مدتهــا عشــرون عامــً. 
بعــد ذلــك قــام بتأســيس شــركة خاصــة لبيــع العقــار 
الطبــي أســماها »شــركة الصحة للمنتجــات الدوائية«. 
تــم اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتســجيل عالمــة تجاريــة 
فأتــى  المنتجــات،  مــن  غيــره  عــن  منتجهــا  لتمييــز 
التجاريــة  العالمــة  تســجيل  علــى  بالموافقــة  القــرار 
»صحــة« لمــدة عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدد 
مماثلــة )وفقــا للقانــون العمانــي(، فاكتســب المنتــج 
يتعرفــون  المســتهلكون  وأصبــح  فائقــة،  شــهرًة 
خــالل  مــن  ويســر  بســهولة  األســواق  فــي  عليــه 
العالمــة التجاريــة اللصيقــة ِبــه.  اســتطاعت »شــركة 
باســتخدام  ترخيــص  علــى  الحصــول  المســتقبل« 
»شــركة  قامــت  بينمــا  »صحــة«  التجاريــة  العالمــة 
البســتان« بتقليدهــا ووضعهــا علــى منتــج مشــابه 
للعقــار الطبــي الخــاص بمالــك بــراءة االختــراع »أحمــد«. 

و  »أحمــد«  حــال  هــو  مــا  ُتــرى  يــا 
للمنتجــات  الصحــة  »شــركة 
يكــن  لــم  لــو  الدوائيــة« 
هنــاك نظــام قانونــي يوّفــر 
البتكاراتهــم  حمايــة  لهــم 
ولحقوقهــم الفكريــة؟ هــل 
الحافــز  لديهــم  ســيكون 

ألفكارهــم  العنــان  إلطــالق 
بغيــة ابتــكار منتــج مــا؟

مــن  لتــوه  تخــرج  الــذي  »محمــد«  آخــر:  صعيــد  علــى 
التــي  الشــعرية  القصائــد  بجمــع  قــام  اآلداب،  كليــة 
قــام بنظمهــا -خــالل فتــرات مختلفــة مــن دراســته- 
فــي كتــاب تــم نشــره ثــم بيعــه فــي معــرض مســقط 
قانونيــة  حمايــة  علــى  )ليحصــل  للكتــاب  الدولــي 
العمانــي(،  للقانــون  )وفقــا  ســنة  ســبعون  مدتهــا 
تحســب مــن األول مــن ينايــر مــن العــام التالــي لوفاتــه(. 
الصــور  مــن  عــددًا  كذلــك  فــي طياتــه  الكتــاب  ضــّم 
الفوتوغرافيــة التــي تــم التقاطهــا مــن مصــّوٍر محتــرف 
حمايــة  علــى  اآلخــر  هــو  )ليحصــل  »ســالم«  يدعــى 
قانونيــة مدتهــا ســبعون ســنة تحســب مــن األول مــن 
ينايــر مــن العــام التالــي لوفاتــه(. بعــد مــرور شــهر مــن 
عــرض الكتــاب للبيــع - وبعــد أخــذ موافقــة مؤلفــه - 
قــام شــخص يدعــى »ســعيد« بإلقــاء القصائــد الــواردة 
فــي الكتــاب بصــوٍت شــجي وتثبيتــه علــى قــرص مــرن 
ــَرت لــه حمايــة  DVD ثــم عــرض نســخً منــه للبيــع )َفُوفِّ
مدتهــا ٩5 ســنة تحســب مــن بدايــة ينايــر فــي الســنة 
التاليــة مــن نشــره(. قــام شــخص يدعــى »وليــد« بأخــذ 
الشــعري  »محمــد«  ديــوان  مــن  طويلــة  مقتطفــات 
اإلشــارة  دون  وبهتانــً  زورًا  نفســه  إلــى  ونســبها 
أدبيــة(. وقامــت »شــركة  إلــى اســم »محمــد« )ســرقة 
المســتطيل للســمعيات« بنســخ كميــات كبيــرة مــن 
إصــدارات »ســعيد« الصوتيــة مــن أجــل بيعهــا، تــم ذلــك 
بــدون أخــذ موافقــة مســبقة مــن »ســعيد«. يــا ُتــرى مــا 
هــو حــال »محمــد«، »ســالم« و »ســعيد«، لــو لــم يكــن 
ــة إلبداعاتهــم  ــر لهــم حماي ــي يوّف هنــاك نظــام قانون
الفكريــة؟ هــل ســيكون لديهــم الحافــز إلطــالق 
العنــان ألفكارهــم بغيــة ُنظــم قصائــد شــعرية 
فــي  إخراجهــا  أجــل  مــن  آخريــن  مــع  والتعاقــد 

قالــب فنــي بديــع؟

حمايــة  وراء  القانونــي  المنطــق  فــي  فتّشــنا  لــو 
حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي تعــّرف بأنهــا )نتــاج 
فكــر اإلنســان مــن إبداعــات(. وتقّســم فــي العــادة 
إلــى قســمين: )١( حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
والفنــي  األدبــي  اإلنتــاج  أشــكال  جميــع  )وتشــمل 
الشــعرية،  والقصائــد  والروايــات،  الكتــب،  مثــل 
والفنيــة،  الســمعية  والمصنفــات  والمســرحيات، 
التســجيالت  ومنتجــي  األداء،  منتجــي  وحقــوق 
اإلذاعــي  البــث  شــركات  وحقــوق  الصوتيــة، 
الصناعيــة  الملكيــة  حقــوق   )٢( والتلفزيونــي(. 
التجاريــة،  العالمــات  االختــراع،  بــراءات  )وتشــمل 
التصاميــم الصناعيــة، المؤشــرات الجغرافيــة(. فلــوال 
المكافــآت التــي يتيحهــا نظــام بــراءات االختــراع لمــا 
وجــد »أحمــد« وغيــره مــن المبدعيــن مــا يحفزهــم 
علــى االســتمرار فــي تصميــم منتجــات أفضــل وأنجــح 
نظــام  وجــود  ولــوال  العالــم.  فــي  للمســتهلكين 
لمــا اســتطاعت  التجاريــة  العالمــات  ُيعنــى بحمايــة 
»شــركة الصحــة للمنتجــات الدوائيــة« وغيرهــا مــن 
الشــركات وضــع عالمــات تجاريــة تمّيــز منتجاتهــا عــن 
المنتجــات. ولــوال وجــود نظــام ُيعنــى  غيرهــا مــن 
ــوان الشــعري، وحــق  ــة حــق »محمــد« فــي الدي بحماي
»ســالم« فــي الصــور التــي التقطهــا، وحــق »ســعيد« 
فــي منتجــه الصوتــي، لمــا أَِمُنــوا علــى إبداعاتهــم 
األدبيــة والفنيــة مــن الســرقة. فالمنطــق القانونــي 
للحمايــة القانونيــة المقــررة لحقــوق الملكية الفكرية 
هــو المحافظــة علــى الحقــوق الفكريــة للمبدعيــن 
والمبتكريــن وتوفيــر الحافــز لمزيــد مــن اإلبداعــات 
الفكريــة، وفــي الوقــت نفســه تمّثــل أداة ردع ضــد 
لــه نفســه االعتــداء علــى حقــوق  كل مــن تســّول 

الفكريــة. اآلخريــن 

c
الحقوق 

محفوظة

المنطق القانوني للحماية 
القانونية المقررة لحقوق 

الملكية الفكرية هو 
المحافظة على الحقوق 

الفكرية للمبدعين والمبتكرين 
وأداة ردع لكل من تسّول له 
نفسه االعتداء على حقوق 

اآلخرين الفكرية



إحصائيــات وحقائــق حــول قطاع االتصاالت 
ونظم المعلومات )2017-2009(

أولــى مجلــس البحــث العلمــي اهتمامــا بالغــا لبنــاء القــدرات البحثيــة العمانيــة فعلــى ســبيل المثــال اســتفاد 
ــي،  ــوراه عمان ــب دكت ــب ماجســتير و62 طال ــي 139 طال ــة المفتوحــة حوال ــح البحثي مــن خــالل برنامــج المن
فــي هــذا البــاب مــن نشــرة اضــاءات علميــة نســتعرض قطــاع االتصــاالت ونظــم المعلومــات كمثــال فــي بنــاء 

القــدرات العمانيــة وأداء القطــاع بشــكل عــام خــالل الفتــرة مــن 2015-2009:

يســر مجلــس البحــث العلمــي أن يعلــن عــن فتــح بــاب التقــدم للجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي دورتهــا 
الخامســة وذلــك اعتبــارا مــن ٢٠١٨/٨/١ م، حيــث تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز الباحثيــن علــى إجــراء بحــوث ذات جــودة 

ــزة فــي كل مــن الفئــات التاليــة: عاليــة وأهميــة وطنيــة للســلطنة. وتمنــح الجائ

توزيع البحوث الممولة وتخصصاتها :

معلومة22

56

52282

 %45.94

1712515
بحثا مقدما عبر برنامج 
المنح البحثية المفتوحة

بحثا قيد المراجعةبحوث جاري تنفيذهابحثا تم انجازهابحثا تم اعتمادها

نسبة اعتماد البحوث في القطاع

منح لطالب الدكتوراه

مجاالت  أخرىاالمن المعلوماتيهندسة الكمبيوتر االتصاالت وتقنية اإلشارةمشاريع الشبكات

عدد المشاركات في مؤتمراتمنحة لطالب الماجستير
 علمية

عدد المساهمات في المجالت 
العلمية المنشورة 

194
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 الجائزة الوطنية للبحث العلمي
)الدورة الخامسة/ 2018(

علمــي  بحــث  أفضــل  جائــزة 
حملــة  مــن  للباحثيــن  منشــور 
شــهادة الدكتــوراه او مــا يعادلهــا 
أول  استشــاري  أو  )استشــاري 

فقــط( لألطبــاء 

الشروط العامة 
ــذي يظهــر اســمه علــى رأس قائمــة مؤلفــي البحــث العلمــي المنشــور أو الكاتــب األول . ١ ان يكــون مقــدم الطلــب هــو الباحــث الرئيســي وال

)corresponding author( بشــرط أن يكــون مشــارًا إليــه مــن قبــل الناشــر.
أن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا عالقة باحتياجات السلطنة ومرتبطً بأحد مجاالت الجائزة. . ٢
أن ال يكون البحث العلمي المنشور قد سبق أن فاز بجائزة في مسابقة أخرى محلية أو دولية. . 3
أن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 2015/06/30 في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في. ٤
 )Scopus، Web of Science( أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع االلكتروني للمجلس.. 5
على الباحث المتقدم للتنافس على الجائزة إبراز ما يثبت أن الدورية المنشور فيها البحث مدرجة في. ٦
 )Scopus، Web of Science( خالل فترة النشر.. 7
يحــق لــكل باحــث التقــدم بطلــب واحــد فقــط للمشــاركة فــي فئــات الجائــزة وفــي مجــال واحــد فقــط وســيتم الغــاء جميــع طلبــات الباحــث . ٨

الــذي يتقــدم فــي أكثــر مــن فئــة أو فــي أكثــر مــن مجــال.
أن يكون الباحثون على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجان الجائزة.. ٩
ال يحق ألي من أعضاء اللجان المقيمة التقدم للجائزة أو أن يكون أحد المشاركين في الطلبات المقدمة للجائزة.. ١٠
على مقدم الطلب إبراز ما يثبت عدم ممانعة جميع أعضاء الفريق البحثي من التقدم للجائزة.. ١١

قرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحق للباحثين االعتراض عليها. . ١٢
يلتــزم الفائــزون بالجائــزة بالحضــور وتقديــم عــرض مرئــي أو مصــور عــن بحوثهــم الفائــزة فــي الملتقــى الســنوي للباحثيــن والــذي ينظمــه . ١3

مجلــس البحــث العلمــي.
يتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع االلكتروني للمجلس www.trc.gov.om فقط مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.. ١٤
يتم اغالق نظام استقبال الطلبات في تمام الساعة ٢:٠٠ من ظهر يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018م. ١5

منشــور  علمــي  بحــث  أفضــل  جائــزة 
حملــة  غيــر  )مــن  الناشــئين  للباحثيــن 

الدكتــوراه( شــهادة 
الفئة الثانيةالفئة األولى

مجاالت الجائزة:

التعليم والموارد 
البشرية

نظم 
المعلومات 
واالتصاالت

الصحة وخدمة 
المجتمع

الثقافة والعلوم 
االجتماعية 
واالساسية

الطاقة 
والصناعة

البيئة 
والموارد 
الحيوية

الشروط الخاصة 
يشترط ان يكون مقدم الطلب للفئة األولى من الجائزة من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها )استشاري أو استشاري أول لألطباء فقط(.. ١

 يشترط ان يكون مقدم الطلب للفئة الثانية من الجائزة من غير حملة شهادة الدكتوراه وقت نشر البحث.. ٢

nra@trc.gov.om لالستفسارات يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني
www.trc.gov.om :الموقع االلكتروني

هاتف: 22305353 , 22305459
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