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ــك لتصبــح قضيــة اســتراتيجية مرتبطــة  ــل تعــدت ذل ــي مشــكلة زراعيــة فحســب ب ــم تعــد مشــكلة العجــز الغذائ ل
باألمــن مــن الدرجــة األولــى فقــد قيــل قديمــا مــن ال يملــك قوتــه ال يملــك قــراره، فالغــذاء  أصبــح أداة ضغــط فــي 
ــد الــدول المصــدرة علــى الــدول المســتوردة وذلــك لتحقيــق أهدافهــا السياســية او لتطويعهــا وتوجيههــا  ي

حســب مــا تريــد لذلــك ظهــر مــا يعــرف باألمــن الغذائــي.

إن تحقيــق األمــن الغذائــي مطلــب مهــم وضــروري للــدول، وال يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل االهتمــام 
والرعايــة بالقطــاع الزراعــي، وتوســيع الرقعــة الزراعيــة، واالهتمــام بســالمة وجــودة الغــذاء وتوجيه 

بوصلــة البحــث العلمــي لالســتفادة مــن التقــدم العلمــي في هــذا المجــال. ولم يعــد مقبوال 
التعلــل بنــدرة الميــاه وشــحها حيــث أصبــح االنســان يملــك مــن المعــارف والخبــرات التــي 

تؤهلــه لالســتفادة مــن ميــاه البحــار وميــاه المجــاري أو الميــاه المصاحبــة الســتخراج 
النفــط المتشــبعة بالمعــادن ونحوهــا والتــي تشــير الدراســات بــأن كل برميــل نفــط 

ــادن  ــبعة بمع ــاء متش ــل م ــه )10 ( برامي ــلطنة يقابل ــي الس ــن أراض ــتخرج م يس
مختلفة، األمر الذي يتطلب وقفة جادة لالستفادة 

مــن هــذه الكميــات الهائلــة والتــي نجــزم قطعــا انــه 
ــتخدام  ــر اس ــا عب ــي نحوه ــث العلم ــه البح ــا إن وج م

القطاعــات  الوراثيــة وتطويــر  الحديثــة والهندســة  التقانــة 
ــى  ــن عل ــاء المهتمي ــن والعلم ــجيع الباحثي ــة وتش الحيوي

وأعطــت  إال  العلميــة  األبحــاث  مــن  المزيــد  اجــراء 
نتائــج مبشــرة بحلــول تســهم فــي االســتفادة 

ــادر  ــن مص ــفت ع ــاه و لكش ــذه المي ــن ه م
ــي  ــاد الوطن ــدة لالقتص ــدة وواع جدي

للنمــاء  أبوابــا جديــده  لفتحــت  و 
والوفــرة االقتصاديــة والزراعيــة 

ــواء. ــد س ــى ح عل
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نظــم مجلــس البحــث العلمــي حلقــة العمــل الوطنيــة األولــى لمشــروع إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 
والتطويــر 2020- 2040 بمشــاركة مجتمعيــة واســعة مــن مختلــف شــرائح المجتمــع فــي شــهر أبريــل الماضــي.

ــم خــالل النــدوة اســتعراض منهجيــة وخطــة عمــل االســتراتيجية القائمــة علــى المشــاركة المجتمعيــة، واســتعراض  ت
التجــارب الدوليــة فــي مجــال البحــث العلمــي والتطويــر، كمــا تــم تقديــم عــرض مرئــي حــول تكامــل األولويــات الوطنيــة 
للبحــث العلمــي والتطويــر مــع الخطــط التنمويــة الشــاملة ومــع رؤيــة عمــان 2040، ودور البحــث العلمــي والتطويــر فــي 
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار. باإلضافــة الــى تقديــم عــرض تقديمــي عــن أفضــل الممارســات العالميــة حــول توجهــات 

البحــث العلمــي والتطويــر.

اللجنة التوجيهية العليا لمشروع االستراتيجية الوطنية لالبتكار 
تعقد اجتماعها األول لهذا العام

عقــدت اللجنــة التوجيهيــة العليــا لمشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار بمجلــس البحــث العلمــي فــي شــهر أبريــل الماضــي اجتماعهــا األول لهــذا العــام، تضمــن 
جــدول أعمــال اللجنــة عــددا مــن المواضيــع أبرزهــا  اســتعراض مســودة تقريــر تحليــل مؤشــرات تقريــر االبتــكار العالمــي الــذي قــام مجلــس البحــث العلمــي بإعــداده مــع 

الفريــق الوطنــي لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، كمــا اســتمعت اللجنــة إلــى عــرض حــول التحديــات التــي تواجــه التقــدم فــي بعــض مؤشــرات الســلطنة فــي 
مؤشــر االبتــكار العالمــي ودور الجهــات ذات العالقــة مــن مختلــف القطاعــات المختلفــة، كمــا تضمــن اجتمــاع اللجنــة مناقشــة تحديــد المراقــب الوطنــي لالبتــكار لمتابعــة تنفيــذ 

االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ضمــن رؤيــة عمــان 2040.

مرسوم سلطاني يعفي والشركات العاملة في المناطق العلمية 

من الضرائب لمدة 5 سنوات

صــدر المرســوم الســلطاني رقــم 2019/27 الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 28 
ابريــل 2019م عــدًدا مــن اإلعفــاءات الضريبيــة والحوافــز للشــركات والمؤسســات العاملــة 

ــص المرســوم  ــة. وقــد ن ــة وغيرهــا مــن المناطــق التخصصي فــي المناطــق العلمي
ــي أو أي  ــث العلم ــس البح ــة لمجل ــة تابع ــق علمي ــاء مناط ــون إنش ــى أن يك عل

منطقــة علميــة او تخصصيــة أخــرى بنــاء علــى موافقــة مجلــس الــوزراء. وأن 
تتمتــع الشــركات والمؤسســات العاملــة فــي هــذه المناطــق بإعفــاء مــن 

الضرائــب لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ بــدء النشــاط فــي المنطقــة 
المــدة  تتجــاوز  أال  علــى  لمدتيــن،  مماثــل  إلعفــاء  لتمديــد  قابلــة 

المرســوم المؤسســات  اإلجماليــة لإلعفــاء 15 عــام. كمــا منــح 
والشــركات العاملــة فــي المنطقــة إعفــاء مــن الحــد األدنــى 

لحصــة العمانييــن فــي رأس المــال المنصــوص عليه فــي قانون 
رأس المــال األجنبــي، إلــى جانــب إعفــاء البضائــع الــواردة 

ــك  ــة الجمركيــة –وذل إليهــا أو الصــادرة عنهــا مــن الضريب
ــج.  ــدول الخلي ــد ل ــارك الموح ــون الجم ــالل بقان دون اإلخ

وال تشــمل هــذه اإلعفــاءات والحوافــز والتســهيالت 
هــدف  مــن  نشــاطها  يتوافــق  “ال  التــي  الشــركات 

وشــركات  المصــارف  ومنهــا  المنطقــة”،  إنشــاء 
التأميــن وإعــادة التأميــن وخدمــات االتصــاالت أو 

ــري. ــل الب النق

انطالق حلقة العمل الوطنية األولى لمشروع إعداد االستراتيجية
 الوطنية للبحث العلمي والتطوير

 2020- 2040 م

مجلس البحث العلمي 
يعلن المتأهل بمسابقة 

مختبر الجدران المتساقطة 
ويكرم أفضل 3 مشاريع في 

المسابقة 

ــل الماضــي  ــن مجلــس البحــث العلمــي فــي أبري أعل
المتســاقطة  الجــدران  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 

ــر إبهــارا  ــة عــن المتســابق األكث ــر ربحي ــة الغي األلماني
المتســاقطة  الجــدران  مختبــر  مســابقة  فــي 

حيــث  التوالــي  علــى  الرابعــة  للســنة  )عمــان( 
حصــل الطالــب ســعيد بــن خالــد الفارســي مــن 

ــوس علــى المركــز األول  جامعــة الســلطان قاب
البالســتيك  اســتبدال  حــول  مشــروعه  عــن 

بجــذور الفطــر كمــا حصلــت الطالبــة حســينة 
بنــت عامــر الرجيبيــة عــن مشــروعها كســر 

كمــا  الثانــي  المركــز  علــى  الضبــاب  جــدار 
حصــل الطالــب زيــاد بــن حمــود الغرابــي مــن 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 
علــى المركــز الثالــث حيــث ســيتأهل المركــز 
األول إلــى نهائيــات المســابقة ببرليــن فــي 

نوفمبــر القــادم.

45 أخبارأخبار



حوار مع باحث7

اضرار ميكروب » االسنتوبكتر بوماني«

حوار مع باحث6

للمضــادات مقاومــة  بكتيريــا  أســرار  تكشــف  عمانيــة   دراســة 
الثقيلــة والمعــادن  الحيويــة 

 مراحل المشروع البحثي
قالــت الباحثــة الرئيســية زعيمــة الجابريــة إن فكــرة المشــروع 
البحثــي تقــوم علــى تحليــل دور جيــن أنزيــم االندمــاج 
لجينــات  وحاملــة  متنقلــة  جينيــة  عناصــر  انفصــال  فــي 
للمضــادات  بومانــي«  االســنتوبكتر   “ لبكتيريــا  مقاومــة 
ــر هــذا الميكــروب  ــة،  حيــث يعتب ــة والمعــادن الثقيل الحيوي
ميكــروب  وهــو  واالنتهازيــة،  الخارقــة  الميكروبــات  مــن 
ــاره  ــع انتش ــة، وم ــادات الحيوي ــن المض ــد م ــاوم للعدي مق
العــالج  ناحيــة  مــن  خطــرا  يشــكل  أصبــح  كبيــر  بشــكل 
ــي  ــردة ف ــات متف ــه آلي ــبب امتالك ــفيات بس ــي المستش ف
ــة. وقــد انتشــر هــذا  التصــدي للعــالج بالمضــادات الحيوي
الميكــروب فــي بدايــة 2010 فــي العديــد مــن مستشــفيات 
العالــم بمــا فيهــا الســلطنة، وتــم علــى أثــره اغــالق الكثيــر 
مــن االقســام فــي المستشــفيات، وكان الســؤال مــا هــو 
ســبب انتشــار »االســنتوبكتر بومانــي« بهــذه الكثافــة فــكان 
ــف.  ــكل مكث ــته بش ــه ودراس ــوء علي ــليط الض ــن تس ــد م ال ب

قالــت الباحثــة الرئيســية زعيمــة الجابريــة أن فكــرة المشــروع البحثــي تقــوم 
ــة  ــة متنقل ــر جيني ــال عناص ــي انفص ــاج ف ــم االندم ــن أنزي ــل دور جي ــى تحلي عل
وحاملــة لجينــات مقاومــة لبكتيريــا “ االســنتوبكتر بومانــي« للمضــادات الحيويــة 
والمعــادن الثقيلــة،  حيــث يعتبــر هــذا الميكــروب مــن الميكروبــات الخارقــة 
ــة، ومــع  ــد مــن المضــادات الحيوي ــة، وهــو ميكــروب مقــاوم للعدي واالنتهازي
انتشــاره بشــكل كبيــر أصبــح يشــكل خطــرا مــن ناحيــة العالج فــي المستشــفيات 
ــة.  ــادات الحيوي ــالج بالمض ــدي للع ــي التص ــردة ف ــات متف ــه آلي ــبب امتالك بس
ــد مــن مستشــفيات  ــة 2010 فــي العدي وقــد انتشــر هــذا الميكــروب فــي بداي
العالــم بمــا فيهــا الســلطنة، وتــم علــى أثــره اغــالق الكثيــر مــن االقســام فــي 
المستشــفيات، وكان الســؤال مــا هــو ســبب انتشــار “االســنتوبكتر بومانــي« 
بهــذه الكثافــة فــكان ال بــد مــن تســليط الضــوء عليــه ودراســته بشــكل مكثــف. 

ــام  ــي ق ــق البحث ــى أن الفري ــة إل ــارت الجابري ــروب أش ــل الميك ــة عم ــول آلي وح
ــن  ــؤول ع ــن المس ــو الجي ــا ه ــة م ــل فرضي ــات مث ــة الجين ــات لدراس ــع آلي بوض
االنتقــال ومــن خــالل » االطــالع علــى دراســات ســابقة« وجدنــا بــأن أنزيــم 

ــة. ــذه العملي ــن ه ــا ع ــواع البكتيري ــض أن ــي بع ــؤول ف ــو المس ــاج ه االندم
اآلليــة الثانيــة هــي عمــل مخطــط الدراســة، حيــث تــم تقســيمها الــى قســمين: 
األول هــو عمليــة التحليــل عــن طريــق قاعــدة البيانــات بعــد جمــع مــا يقــارب )100( 
ــة فهــي عمــل  ــة الثاني ــة، واآللي ــة الجيني ــن يقــوم بوظيفــة انفصــال العملي جي
ــات  ــن جين ــث ع ــى البح ــة عل ــزت الدراس ــث ارتك ــور، حي ــوء والتط ــجرة  النش ش
مشــابهة ومــدى قدرتهــا علــى االنتقــال. واالليــات األخيــرة هــي دراســة الجيــن 

فــي المختبــر.

ــق البحثــي علــى  ــت الباحثــة الرئيســية: عمــل الفري وعــن خطــوات الدراســة قال
عــدة خطــوات أولهــا عمليــة جمــع العينــات مــن خــالل فحــص جميــع المرضــى 
والتأكــد مــن وجــود البكتيريــا وتجميــع )100( عينــة، وفــي الخطــوة الثانيــة عمــل 

مســح كامــل للعينــات واســتخالص العينــات التــي ســتدخل فــي الدراســة
 » وهــي العينــات التــي تحــوي علــى بعــض العناصــر الجينيــة«، وفــي الخطوة 
الثالثــة تــم نقلهــا الــى المختبــر ودراســة مــدى مقاومتهــا للمضــادات الحيوية 

والمعــادن الثقيلــة وبعــض المعقمــات والمنظفات. 

تــم هــذا البحــث كبحــث مشــترك مــع جامعــة ليســتر فــي بريطانيــا ويضــم الفريــق البحثــي كال مــن 
ــة كباحــث رئيســي مــن جامعــة الســلطان قابــوس باالضافــة الــى مجموعــة مــن  الدكتــورة زعيمــة الجابري
الباحثيــن وهــم : روكســانا زيموديــو ووايفــا هورفاثبــاب وجوزيــف رالــف وزكريــا المحرمــي وكومــار راجاكومــار 

ــي.   ــو أوجيون ومارك

تعــد هــذه الدراســة األولــى فــي الســلطنة التــي تســلطت الضــوء علــى دور العناصــر الجينيــة المتنقلــة 
فــي بكتريــا )األســنتوبكتر بومانــي( فــي انتشــار مقاومــة البكتريــا للمضــادات الحيويــة والمنظفــات والعناصــر 
الثقيلــة والتــي تســتخدم بشــكل مســتمر وبجرعــات عاليــة فــي بيئــة المستشــفيات. وعلــى الرغــم مــن 
أهميــة اســتخدام هــذه المرّكبــات بهــدف العــالج والتعقيــم اال أنهــا تضعنــا أمــام تحــد أكبــر إذ أنهــا 

تدفــع البكتيريــا للتطــور باكتســاب عناصــر جينيــة تمكنهــا مــن البقــاء والعيــش. 

ــة: يمكــن انتقــال  ــة قائل وعــن اآلفــاق المســتقبلية للمشــروع البحثــي تتحــدث الدكتــورة زعيمــة الجابري
ــي تســبب  ــا أخــرى الت ــات وبكتيري ــر أو جين ــات أكث ــل دراســة عين ــة اخــرى مث ــى مرحل هــذه الدراســة إل
ــة  ــف الباحث ــا تضي ــل، كم ــوم الكام ــل الجين ــتخدام تسلس ــفيات باس ــي المستش ــة ف ــات مختلف التهاب
ــي  ــتر ف ــة ليس ــا، وجامع ــالن بإيطالي ــة مي ــع جامع ــتركة م ــات مش ــا دراس ــد حالي ــة: توج ــية قائل الرئيس
بريطانيــا لتطويــر بعــض المضــادات الحيويــة والتــي مــا تــزال فــي المراحــل األوليــة. كمــا تــم نشــر خمســة 

ــا إليهــا مــن خــالل هــذه الدراســات حتــى اآلن. ــج التــي توصلن ــة للنتائ أبحــاث علمي

دراسة بحثية

ــة عمانيــة أن ميكــروب )االســنتوبكتر بومانــي( والــذي انتشــر فــي مستشــفيات عــدة حــول العالــم وتســبب بإغــالق  أكــدت دراســة مختبري
ــذه  ــة ه ــة، وألهمي ــبة عالي ــة بنس ــادن الثقيل ــة والمع ــادات الحيوي ــاوم للمض ــروب مق ــو ميك ــفيات، ه ــن المستش ــدد م ــي ع ــام ف أقس
الدراســات العلميــة مــّول مجلــس البحــث العلمــي دراســة بحثيــة للدكتــورة زعيمــة بــن جمعــة الجابريــة، حيــث حصلــت الدراســة علــى جائــزة 
أفضــل بحــث علمــي منشــور للباحثيــن مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا فــي قطــاع الصحــة وخدمــة المجتمــع فــي الجائــزة 

الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام 2018م ولالقتــراب مــن المشــروع البحثــي ألتقينــا مــع الباحثــة الرئيســية.

فكرة المشروع

  آلية عمل المشروع

خطوات عمل الدراسة

الفريق البحثي

 نتائج المشروع البحثي

 اآلفاق المستقبلية للمشروع البحثي

ــة  ــاس«، وألهمي ــا » النح ــادن وأهمه ــة للمع ــا مقاوم ــذه البكتيري ــة أن ه ــة الجابري ــورة زعيم ــدت الدكت وأك
ــا تمــت دراســة هــذه المقاومــة واكــدت الدراســة وجــود  وجــود معــدن النحــاس للجســم حتــى للبكتيري
مقاومــة كبيــرة لهــذه البكتيريــا اتجــاه النحــاس حيــث يتعــرض جســم االنســان للكثيــر مــن معــدن النحــاس مــن 
خــالل الغــذاء والمــاء واألســمدة والمبيــدات الحشــرية جعلــت هــذه البكتيريــا تقاومــه باإلضافــة إلــى معــادن 

اخــرى مثــل الرصــاص والزئبــق والحديــد والفضــة والكادميــوم وغيرهــا..
وأضافــت الباحثــة: تســهم هــذه الدراســة فــي معرفــة مــدى انتقــال هــذه البكتيريــا وبالتالــي يتوجــب الحــذر 
ــى الحــذر مــع االدوات كــون  ــض المصــاب باالضافــة ال مــن الطاقــم الطبــي فــي طريقــة التعامــل مــع المري
هــذه البكتيريــا مقاومــة للمعــادن وبالتالــي يجــب تقنيــن صــرف المضــادات الحيويــة. كمــا يعــد مــن الضــروري 
قيــاس نســبة مقاومــة البكتيريــا للعديــد مــن المعــادن الثقيلــة فــي مصــادر المــاء والغــذاء المختلفــة حتــى 
نكــون علــى درايــة أكبــر عــن مصــادر المعــادن الثقيلــة التــي جعلــت البكتيريــا تطــور مــن آليــات المقاومــة لديها.

ــار  ــى تفــاوت أضــرار هــذا الميكــروب فاألطفــال وكب ــة الرئيســية ال وحــول أضــرار الميكــروب أشــارت الباحث
الســن والمرضــى هــم أكثــر عرضــة لــه، أمــا الفئــة االخــرى فهــي فئــة ذوي المناعــة القليلــة مــن أصحــاب 
ــة المركــزة تعــد  األمــراض المزمنــة والمنوميــن فــي المستشــفيات بشــكل مســتمر، كمــا أن أدوات العناي
مصــدرا مــن مصــادر العــدوى لهــذه البكتيريــا مثــل أجهــزة التنفــس وأجهــزة القســطرة واألدوات 
ــة  ــراض معدي ــار ام ــروب انتش ــذا الميك ــبب ه ــذي. ويس ــول أو المغ ــب الب ــل انابي ــب مث ــة واألنابي الجراحي
خطيــرة مثــل االلتهابــات الرئويــة الحــادة، والتهابــات الجــروح بعــد العمليــات الجراحيــة، والتهابــات 
ــر. ويكمــن التحــدي فــي عــالج هــذه العــدوى اذ  ــات الســحايا والعظــام وغيرهــا الكثي ــدم، والتهاب ال
أصبحــت هــذه البكتيريــا متعــددة المقاومــة للعديــد مــن المضــادات الحيويــة ممــا يجعلنــا أمــام خيــارات 

محــدودة وضيقــة جــدا للعــالج. 

 المقاومة للمعادن

 زعيمة بنت جمعة الجابرية
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السيرة األكاديمية
الدكتــور راشــد اليحيائــي حاصــل علــى مؤهــل دكتــوراه فــي تخصــص علــم البســتنة مــن قســم علــوم البســتنة 
مــن جامعــة فلوريــدا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام2004م، عــن المشــروع البحثــي بعنــوان اســتنزاف 
الميــاه فــي التربــة، وهــو حاصــل علــى مؤهــل الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة مــن جامعــة كورنيــل فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــي عــام1998م عــن المشــروع البحثــي بعنــوان: تأثيــر الــري علــى نمــو التفــاح الصغيــر. وفــي عــام 
1993 حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة الســلطان قابــوس تخصــص علــوم النبــات مــن كليــة الزراعــة.

عضو في مجلس الدولة منذ أكتوبر2011م حتى االن.
عميد سابق لكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس منذ سبتمبر2015 وحتى سبتمبر2018م.

مساعد العميد للتدريب والمجتمع منذ سبتمبر2010 وحتى سبتمبر2013 بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس.
أستاذ مساعد للبستنة من يناير2005 وحتى مايو2013 بكية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس.

ــة  ــذاء والزراع ــوم الغ ــد عل ــتوائية بمعه ــوث االس ــم والبح ــز التعلي ــي مرك ــمبر2004 ف ــى ديس ــطس2004 وحت ــن اغس ــاعد م ــث مس باح
ــة. ــدة االمريكي ــات المتح ــي الوالي ــدا ف ــة فلوري بجامع

محاضر من فبراير 1998 وحتى ديسمبر1999 في كلية الزراعة بجامعة السلطان قابوس.
مســاعد مــدرس للتعليــم والبحــوث مــن ســبتمبر 1993 وحتــى أغســطس 1995 بقســم علــوم النبــات بكليــة الزراعــة بجامعــة الســلطان 

قابــوس. 
قــام بتدريــس مــواد مختلفــة لطــالب البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي علــوم البســتنة والنبــات ومنهــا انتــاج الفواكــه، انتشــار النبــات، 

والبســتنة والزينــة، وفســيولوجيا الحصــاد، وغيرهــا.
أشــرف علــى عــدد مــن المشــاريع البحثيــة والتخــرج ألكثــر مــن )148( طالــب فــي مرحلــة البكالوريــوس و)8 ( طــالب فــي مرحلــة الماجســتير، 
ــان مناقشــة رســائل الدكتــوراة والماجســتير  لعــدد) 21 ( مــن جامعــة  ــة الدكتــوراه، وعضــو فــي عــدد مــن لجن و)4 ( طــالب فــي مرحل

الســلطان قابــوس، وعضــو لجنــة مناقشــة لعــدد )26 ( طالــب، وعضــو المناقشــة الدوليــة لعــدد 2 طالــب.
أســهم فــي تطويــر )5 ( كتــب علميــة دراســية مطبوعــة وإلكترونيــة عــن إنتــاج الفواكــه و انتشــار النبــات، والبســتنة، والطــرق اإلحصائيــة 

فــي الزراعــة، وفســيولوجيا أشــجار الفواكــه.

اإلجهــاد  آثــار عوامــل  بدراســة  اليحيائــي  راشــد  الدكتــور  يهتــم 
الحيويــة وغيــر الحيويــة علــى فســيولوجيا نمــو وإنتاجيــة المحاصيــل 
البســتانية مــع التركيــز علــى تأثيــرات الحــرارة والجفــاف والملوحــة، 
الميــاه  عجــز  حــول  المختصــة  الدراســات  علــى  يعمــل  وكذلــك 
ومتطلبــات ميــاه األشــجار، ومواضيــع إنتــاج فســيولوجيا المحاصيــل 
الفاكهــة  محصــول  تحســين  جانــب  إلــى  الحصــاد  بعــد  الزيتيــة 
ونوعيتهــا، وأيضــا تغذيــة الشــجرة وآثــار الســماد، ومواضيــع التنــوع 
البيولوجــي والبالزمــا الجرثوميــة وجمــع النباتــات والمحافظــة عليها، 

وممارســات اإلدارة المتكاملــة لمحصــول فاكهــة المحاصيــل.
مــن  متنوعــة  لمجموعــة  البحثــي  التمويــل  علــى  الدكتــور  حــاز 
البحــوث والدراســات العلميــة بلــغ عددهــا )15( بحثــا، ســواء عبــر 
المنحــة الســامية للبحــث العلمــي أو مــن مجلــس البحــث العلمــي 
ــاه  ــا للمي ــركة حي ــي، وش ــركة فال ــوس، وش ــلطان قاب ــة الس وجامع
ــة  ــي مجتمع ــال عمان ــف ري ــمائة أل ــون وخمس ــا ملي ــاوزت قيمته تج
علــى مــدار أكثــر مــن 15 ســنة زار الدكتــور أكثــر مــن )26 ( دولــة حــول 

العالــم لمتابعــة أبحاثــه، اهتماماتــه االكاديميــة.

حصــل الباحــث الدكتــور راشــد اليحيائــي علــى جوائــز عديــدة، 
ــزة وشــهادة مــن داخــل  ــر مــن )31( تكريمــا وجائ ــغ عددهــا أكث بل
وخــارج الســلطنة. أنتــج الباحــث العديــد مــن المؤلفــات واألبحــاث 
التخصــص،  مجــال  فــي  المنشــورة  العلميــة  واألوراق  العلميــة 
المختلفــة  بأنواعهــا   ،)184( عددهــا  بلــغ  االنجليزيــة،  باللغــة 
ــرات  ــرها(، والمؤتم ــم نش ــة )ت ــة محكم ــة علمي ــاالت مجل ــل مق مث
العلميــة، والملخصــات البحثيــة، والكتــب، وفصــول الكتــب، واللجــان 

والمناقشــات.

سيرته العلمية والعملية:

اإلنتاج العلمي )الكتب واألرواق العلمية(االهتمامات البحثية

المكرم الدكتور راشد 
بن عبد اهلل بن مسعود 

اليحيائي
علــم  تخصــص  فــي  مشــارك  اســتاذ 
المحاصيــل  علــوم  بقســم  البســتنة، 
بكليــة الزراعــة والعلــوم البحريــة بجامعــة 
الســلطان قابــوس منــذ عــام 2013م. 
محافظــة   1971 عــام  مواليــد  مــن 

الحمــراء واليــة  الداخليــة، 
      

العضويات البحثية
عضــو فــي بعــض الجمعيــات والمنظمــات العالميــة المختصــة 

األمريكيــة  الجمعيــة  مثــل  والنبــات  البســتنة  علــوم  فــي 
ــة لعلــوم البســاتين،  ــة الدولي لعلــوم البســاتين، والجمعي

وجمعيــة واليــة فلوريــدا البســتانية، والجمعيــة األمريكيــة 
لبرنامــج  االفتراضــي  والمركــز  بالعلــوم  للنهــوض 

الزراعــة فــي الميــاه، والبرنامــج الدولــي للتكنولوجيــا 
منظمــة  والصــرف،  الــري  مجــال  فــي  والبحــوث 
ــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو(، ومركــز  األغذي
أبحــاث الميــاه بجامعــة الســلطان قابــوس وشــبكة 
ــة،  ــة العالمي ــبكة الملوح ــة وش ــر العالمي ــة التم نخل

ــة. ــة الحيوي ــي للزراع ــز الدول والمرك

31
 تكريمــا وجائــزة وشــهادة مــن 

داخــل وخــارج الســلطنة

184
واألوراق  العلميــة  واألبحــاث  المؤلفــات   
ــص،  ــال التخص ــي مج ــورة ف ــة المنش العلمي

االنجليزيــة باللغــة 
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بموضوعــات  واســٌع  اهتمــاٌم  األخيــرة  اآلونــة  فــي  ظهــر 
ــة  ــات المعني ــل المؤسس ــث تعم ــذاء حي ــودة الغ ــالمة وج س
جــودة  تحســين  إلــى  وســالمته  الغــذاء  جــودة  بــإدارة 
التصنيــع الغذائــي وكســب ثقــة المســتهلك، وكذلك تســعى 
المؤسســات العلميــة والبحثيــة إلجــراء المزيــد مــن البحــوث 
دقيقــة  ومعلومــات  بيانــات  علــى  المســتندة  والدراســات 
علــى أســاس العمــل بالتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة بهذا 
ــدت  ــياق أك ــذا الس ــي ه ــوي، وف ــم والحي ــوع المه الموض
الدكتــورة جميلــة بنــت علــي الهنائيــة مديــرة البرنامــج البحثي 
البحــث  بمجلــس  الغــذاء  وجــودة  لســالمة  االســتراتيجي 
ــى  ــر عل ــودة ال تقتص ــالمة والج ــات الس ــي أن موضوع العلم
المفهــوم المباشــر لهــا وإنمــا تشــمل األبعــاد االقتصاديــة 
مثــل  الصلــة  ذات  الموضوعــات  مــن  وجملــة  واالجتماعيــة 
حوكمــة الغــذاء وجغرافيــا األغذيــة، والتخطيــط المبنــي علــى 
ــع  ــات لوض ــة السياس ــن صناع ــة  وبي ــاج المعرف ــن إنت ــط بي الرب

ــة. ــة العلمي ــى األدل ــة عل ــتراتيجيات قائم ــط واس خط
ــة هــذا الموضــوع فقــد  ــه نظــرًا ألهمي ــة بأن ــف الهنائي وتضي
البحــث  بمجلــس  العلمــي  البحــث  اســتراتيجية  أدرجــت 
كإحــدى  الغــذاء  ســالمة  قضايــا  م(   2020  -  2008( العلمــي 
األولويــات البحثيــة لقطــاع البيئــة والمــوارد الحيويــة، وبنــاء 
ــاه فقــد  ــة ومــوارد المي ــات االقليمي ــادرة وزارة البلدي علــى مب
تــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة تُعنــى بتأســيس برنامــج بحثــي 
اســتراتيجي لســالمة وجــودة الغــذاء فــي الســلطنة برئاســة 

الوزارة وعضوية عدد من الجهات األخرى المعنية بسالمة
البرنامــج  يهــدف  حيــث  الســلطنة،  فــي  الغــذاء  وجــودة 
ــات  ــوث والدراس ــة للبح ــة منص ــون بمثاب ــي ليك ــكل أساس بش
فــي  الغــذاء  وجــودة  بســالمة  العالقــة  ذات  واالبتــكارات 
الســلطنة، والربــط بيــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص 
والمتخصصيــن مــن الخبــراء والباحثيــن بمختلــف دول العالــم، 
ــات المجتمــع حــول ســالمة  ــف فئ ــدى مختل ــز الوعــي ل وتعزي

وجــودة الغــذاء واألنمــاط االســتهالكية. 
مــن جانبــه قــال الكاتــب والمحلــل االقتصــادي المهنــدس 
ســالم بــن ســيف العبدلــي: تعــد قضيــة األمــن الغذائــي مــن 
القضايــا المهمــة والحساســة فهــي ال تقــل أهميــة عــن 
القضايــا األخــرى السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وقديمــا 
قيــل مــن ال يملــك قوتــه ال يملــك قــراره، وتكمــن أهميــة األمــن 
الغذائــي فــي كونهــا تركــز علــى توفيــر الغــذاء الصحــي 
الســليم ألفــراد المجتمــع مــن أجــل ضمــان العيــش الكريــم 
ــإن  ــا ف ــن هن ــة، وم ــة التنمي ــتمرار عجل ــي اس ــن وبالتال للمواط
الجهــود تتســارع حاليــا فــي الســلطنة مــن أجــل تأميــن الغذاء 
الســليم وضمــان توفــره فــي كل األوقــات وكمــا هــو معلــوم 
فــإن األمــن الغذائــي يرتكــز علــى ثالثــة عناصــر مهمــة، وهــي: 
ــرا ســالمته أي  ــه، وأخي ــى الوصــول إلي ــرة، والمقــدرة عل الوف
أنــه ينبغــي أن يكــون الغــذاء متوفــرا فــي جميــع األوقــات 
ــول  ــتهلك الوص ــتطيع المس ــث يس ــروف بحي ــت كل الظ وتح

ــا. ــا صحي ــه ينبغــي أن يكــون الغــذاء آمن ــه كمــا أن إلي
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األمن الغذائي 
بين الوفرة والسالمة

يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي 
ليكــون بمثابــة منصــة للبحــوث 
ذات  واالبتــكارات  والدراســات 
العالقــة بســالمة وجــودة الغــذاء 

فــي الســلطنة

د. جميلة بنت علي الهنائية
 مديرة البرنامج البحثي االستراتيجي لسالمة

 وجودة الغذاء بمجلس البحث العلمي

يعيــش العالــم 
يشــهد  جديــدًا  عصــرًا  حاليــً 

طفــرة فــي إنتــاج الغــذاء، حيــث فرضــت 
ابتكاراتهــا  الحديثــة  الحيويــة  التكنولوجيــا 

وإنتــاج  تصنيــع  مســتقبل  لتشــكيل  المتطــورة 
الخيــارات  مــن  المزيــد  جلــب  فــي  يســهم  بمــا  الغــذاء، 

إلــى المســتهلكين مــن جهــة،  وتطويــر أطــر التعامــل مــع 
الرقابيــة  أبعادهــا  بجميــع  الغــذاء  وجــودة  ســامة  موضوعــات 

باإلضافــة  اخــرى،  جهــة  مــن  والممارســات  والسياســات  والبحثيــة 
ــارب  ــن  التج ــتفادة م ــتقبلية واالس ــات المس ــة التوقع ــة صياغ ــى أهمي إل

ــد  ــع العدي ــة الناجحــة، وخصوصــً بعــد عولمــة تجــارة الغــذاء وتوقي العالمي
ــا  مــن االتفاقيــات العالميــة مثــل اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي جعلــت قضاي

ســامة وجــودة الغــذاء معادلــة غيــر ســهلة التطبيــق، حيــث لــم تعــد مســألة ترف 
أو كماليــات بــل أصبحــت الســامة والجــودة مســألة حيويــة، ومــن أهــم المتطلبــات 

ــة  ــة نتيج ــز الجمركي ــه الحواج ــزول في ــذي ت ــت ال ــي الوق ــي، ف ــتوى المحل ــى المس عل
اتفاقيــات التجــارة العالميــة.

إن الطلــب المســتقبلي المتوقــع علــى الغــذاء يتطلــب عمليــة إعــادة صياغــة لنظــم 
توفيــر الغــذاء علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي  ككل، ويســتوجب إعــادة 

التفكيــر فــي جميــع مــا يرتبــط بمنظومــة الغــذاء، مــن تقنيــات زراعيــة إلــى اســتثمارات فــي 
قطاعــي الزراعــة واألغذيــة، خاصــة وأن العالــم يشــهد نتاجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن 

ــات  ــن التحدي ــر م ــول للكثي ــاد الحل ــي إيج ــف ف ــن ان توظ ــن الممك ــي م ــة الت ــة العلمي التقني
القائمــة مثــل تغيــر المنــاخ، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وتناقــص األراضــي الزراعيــة والمــوارد 

المائيــة الازمــة إلنتــاج الغــذاء ممــا تؤثــر جميعهــا فــي ســامة وجــودة الغــذاء، هــذا عــاوة علــى 
التغييــر الكبيــر فــي أنمــاط التغذيــة واالســتهاك األمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة معــدالت الحــاالت 

الصحيــة المرتبطــة بالتغذيــة وأنمــاط الحيــاة العصريــة. 
وفــي هــذا الصــدد التقــت نشــرة » إضــاءات علميــة«  بعــدد مــن المختصيــن فــي مجــال األمــن 
الغذائــي لتستشــف آراءهــم حــول آليــة توظيــف البحــث العلمــي لخدمــة ســامة وجــودة الغــذاء، 
ودور البحــث العلمــي فــي ســد فجــوة األمــن الغذائــي، والتحديــات التــي تقــف أمــام تحقيــق األمــن 

الغذائــي فــي الســلطنة.
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يــرى البروفيســور ســيف بــن ناصــر البحــري مديرمركــز أبحــاث النفــط والغــاز 
بجامعــة الســلطان قابــوس،  أن األمــن الغذائــي مرتبــط باألمــن المائــي، حيــث إن 
الســلطنة تقــع ضمــن نطــاق الــدول الجافــة التــي تقــل فيهــا معــدالت هطــول 
ــبب تراجــع  ــت بس ــد تملح ــاحلية ق ــي الس ــض األراض ــة بع ــا أن ترب ــار، كم األمط
ــة إلــى الداخــل بســبب اســتنزافها فــي عمليــات الزراعــة كســاحل  الميــاه العذب
الباطنــة وهــذا بــدوره يؤثــر فــي نســبة األمــن الغذائــي بالســلطنة إلــى جانــب 
الممارســات غيــر الصحيــة التــي يقــوم بهــا بعــض األفــراد وتتســبب فــي عــدم 
صالحيــة الميــاه الجوفيــة لالســتعمال البشــري، حيــث قــّدرت االحصائيــات أن 
ــا  ــب، فيم ــر مكع ــون مت ــتبلغ 70ملي ــام 2030م س ــي ع ــاري ف ــاه المج ــبة مي نس
تبقــى مصــادر الميــاه العذبــة فــي عمــان هــي الميــاه الجوفيــة والســطحية، 
والميــاه المعالجــة مــن الصــرف الصحــي والميــاه المحــالة مــن البحــر. والســؤال 
ــا؟  ــي محلي ــن المائ ــق األم ــن تحقي ــن الممك ــل م ــو ه ــه ه ــرح نفس ــذي يط ال
وكيــف يمكــن زيــادة الرقعــة الزراعيــة؟ وأضــاف البروفيســور ســيف البحــري: لقــد 
أدى الطمــع فــي األراضــي إلــى ضيــاع مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الصالحــة 
ــبة  ــن نس ــد م ــي يح ــي وبالتال ــن الغذائ ــدالت االم ــن مع ــد م ــا يح ــة مم للزراع

ــة. الغــذاء وتوفــره للمســتهلكين بنســب كافي

ــث  ــوم حي ــا وراء ي ــذاء يوم ــى الغ ــي عل ــب العالم ــد الطل يتزاي
يشــهد العالــم اســتخدام التقنيــة العلميــة بشــكل متزايــد مــن 
ــتجيب  ــذاء تس ــاج الغ ــي انت ــدة ف ــارب جدي ــام بتج ــالل القي خ
للتحديــات القائمــة والناشــئة مثــل تغييــر المنــاخ وارتفــاع أســعار 
المــواد الغذائيــة ونقــص المــوارد المائيــة الالزمــة إلنتــاج الغــذاء 
ــة  ــي مكافح ــة وف ــي الزراع ــة ف ــواد الكيميائي ــتخدام الم واس
اآلفــات وغيرهــا مــن المشــكالت التــي تؤثــر جميعهــا فــي 
ســالمة وجــودة الغــذاء وهــذا مــا تؤكــده الدكتــورة جميلــة 
الهنائيــة حــول ضــرورة توظيــف البحــث العلمــي فيمــا يتعلــق 
وتوفــره  اآلمــن  الغــذاء  وتوفيــر  الغــذاء  وجــودة  بســالمة 
للجميــع مــع األخــذ فــي الحســبان التغييــر الحاصــل فــي أنمــاط 
زاد مــن  الحالــي ممــا  العصــر  التغذيــة واالســتهالك  فــي 
معــدالت الحــاالت الصحيــة المرتبطــة بالتغذيــة وأنمــاط الحيــاة 

ــة. العصري
يقــول  الغذائــي  األمــن  فــي  العلمــي  البحــث  دور  وحــول 
البروفيســور ســيف بــن ناصــر البحــري إنــه مــن الممكــن عبــر 
البحــث العلمــي والتطويــر إيجــاد منافــع للتنــوع األحيائــي عبــر 
األغذيــة المعدلــة وراثيــا لحمايتهــا مــن اآلفــات الزراعيــة، حيــث 

أدى تكيــف النبــات للحمايــة مــن اآلفــات وأخــذ عينــات مقاومــة 
ــن  ــا، وم ــة وراثي ــة المعدل ــي األغذي ــا ف ــة لزرعه ــات الزراعي لآلف
األغذيــة  لبعــض  الــدول  بعــض  إنتــاج  أن  عالميــا  المعــروف 
ــل الوراثــي، وفــي عمــان مــن الممكــن إنتــاج  ــر التعدي يأتــي عب
 GREEN( ــة ــراء المحمي ــوت الخض ــن البي ــة م ــوارد الغذائي الم
إلــى  الميــاه  اســتخدام  تقليــل  يتــم  حيــث   ،)HOUSES
ــب آخــر مــن الممكــن اســتخدام  )10%( فــي البيــوت، ومــن جان
الصحــراء فــي زراعــة محاصيــل عبــر الميــاه المالحة واالســتفادة 
ــي  ــي ف ــدم العلم ــي والتق ــث العلم ــه البح ــر توجي ــا عب منه

ــال. ــذا المج ه
ويضيــف البروفيســور ســيف البحــري الــى أن االحصائيــات تشــير 
ــه مــع كل برميــل نفــط يتــم اســتخراجه مــن الســلطنة يتــم  بأن
اســتخراج عشــرة براميــل مــاء غيــر صالــح للشــرب، ولكــن هــل 
ــواع المتحملــة  يمكــن اســتغالل هــذه الميــاه لزراعــة بعــض األن
للملوحــة؟ وهــل يمكــن معالجــة الميــاه وجعلهــا صالحــة 
للشــرب؟ والتــي تقــدر ب )3( أضعــاف ميــاه المجــاري؟ البعــض 
يشــير إلــى أن الميــاه المالحــة يمكــن اســتخدامها فــي انتــاج 

ــة . ــة، وهــي تحتــوي علــى معــادن ثمين االمــالح الصناعي
 

ويتــم تدويــر االقتصــاد بشــكل عــام واالســتفادة مــن هــذه الميــاه المصاحبــة الســتخراج النفــط عبــر توجيــه دفــة البحــث العلمــي 
فــي هــذا المجــال وإيجــاد اقتصــاد متنــوع وواعــد يقضــي علــى الكثيــر مــن التحديــات كمشــكلة نقــص الميــاه وقلــة الوظائــف 
وإيجــاد مصــادر اقتصاديــة متنوعــة، حيــث إن نضــوب النفــط يشــكل أكبــر التحديــات ممــا قــد يؤثــر علــى إمكانيــات تحليــة الميــاه 
ــا علــى  ــر بيئي أو زراعــة الغــذاء، العتمــاد هاتيــن الصناعتيــن علــى النفــط كمصــدر للطاقــة، فالميــاه المالحــة وميــاه المجــاري تؤث
االنســان، ويمكــن كذلــك اســتغالل النفايــات إلنتــاج 30% مــن الطاقــة الالزمــة لتحليــة الميــاه، وهنــاك الطاقــات المتجــددة المختلفــة 
منهــا الشمســية والريــاح واألمــواج، وكذلــك اســتخدام البالســتيك إلنتــاج الطاقــة )ســنغافورة نموذجــا(، وكذلــك المخصبــات 

الزراعيــة العضويــة مــن النفايــات وغيرهــا مــن أوجــه االســتفادة.

دراسة لزيادة إنتاج الزراعة المحمية وكفاءة استخدام المياه

ــة بشــكل عــام وفــي مجــال  ــل ودعــم البحــوث العلمي مــن جانبــه ســعى مجلــس البحــث العلمــي منــذ تأسيســه علــى تموي
االمــن الغذائــي بشــكل خــاص، وذلــك مــن أجــل العمــل علــى تحســين قطــاع الغــذاء ورفــده بأحــدث الدراســات واألبحــاث العلميــة 
إليجــاد الحلــول العمليــة والمناســبة، فــي هــذا المجــال نســتعرض أحــد هــذه األبحــاث المتعلقــة بالشــأن الزراعــي حيــث قــام 
ــلطنة  ــي الس ــة ف ــة المحمي ــر الزراع ــي لتطوي ــروع بحث ــلطنة بمش ــي بالس ــال الزراع ــي المج ــن ف ــراء والباحثي ــن الخب ــة م مجموع
ــاه والهندســة  ــة والمي ــن محمــد اإلســماعيلي الباحــث الرئيــس واألســتاذ المســاعد بقســم الترب ــادة الدكتــور عبدالرحيــم ب بقي

ــة بجامعــة الســلطان قابــوس. الزراعيــة كليــة العلــوم الزراعيــة والبحري
ونظــرا لظــروف المنــاخ وارتفــاع درجــات الحــرارة وشــح الميــاه فــي بعــض دول العالــم بشــكل عــام والســلطنة بشــكل خــاص، 
فقــد تــم اللجــوء إلــى خيــار الزراعــة المحميــة وخصوصــا البيــوت البالســتيكية نظــرا لمــا تتميــز بــه مــن توفيــر جــو بــارد نســبيا لنمــو 
ــة بالزراعــة المكشــوفة، وفــي دراســة  ــري مقارن ــة مــن وحــدة المســاحة وكفــاءة المــاء المســتخدم لل ــادة اإلنتاجي ــات ولزي النبات
أعدتهــا وزارة الزرعــة والثــروة الســمكية وجــد أن الزراعــة فــي البيــوت المحميــة زادت إنتاجيــة األرض بحوالــي 12 ضعفــا فــي حيــن 
زادت إنتاجيــة المــاء بحوالــي ضعفيــن ، األمــر الــذي شــجع المزارعيــن فــي تبنــي هــذه التقنيــة وقــد زاد عــدد البيــوت المحميــة 
فــي الســلطنة مــن 782 إلــى 2491 بيتــا محميــا فــي الفتــرة بيــن عامــي 2001 و2008 وهــو مــا يمثــل زيــادة بمعــدل ثالثــة أضعــاف، 
ــر هــذه  ــم عب ــادة الســنوي يســاوي 40%.ت ــا وهــو مــا يعنــي أن معــدل الزي ــى 4740 بيت وقــد وصــل العــدد فــي عــام 2010 إل
الدراســة جمــع بيانــات محدثــة ودقيقــة تشــمل جميــع النواحــي المتعلقــة بالزراعــة المحميــة فــي الســلطنة بالتعــاون مــع وزارة 
الزراعــة والثــروة الســمكية وتحليــل هــذه البيانــات ووضــع المقترحــات واآلليــات والخطــط االســتراتيجية التــي مــن شــأنها أن تعمــل 
علــى زيــادة إنتــاج الزراعــة المحميــة وكفــاءة اســتخدام الميــاه والــذي بــدوره سيســاهم فــي زيــادة العائــد االقتصــادي للمــزارع 
واألمــن الغذائــي للبلــد، كمــا ســعى المشــروع البحثــي إلــى زيــادة مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الدخــل الوطنــي بمــا يتوافــق 

مــع الرؤيــة المســتقبلية 2040.

البروفيسور سيف بن ناصر البحري
مديرمركز أبحاث النفط والغاز بجامعة 

السلطان قابوس

لقد أدى الطمع في األراضي إلى 
ضياع مساحات كبيرة من األراضي 

الصالحة للزراعة مما يحد من 
معدالت االمن الغذائي
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مبادرات السلطنة لألمن الغذائي 

يقــول المهنــدس ســالم العبدلــي:  خــالل الفتــرة األخيــرة تســارع اإلعــالن عــن مشــاريع وطنيــة مهمــة للغايــة تركــز جلهــا علــى 
تأميــن توفــر الغــذاء للمواطنيــن والمقيميــن فمنــذ إنشــاء الشــركة العمانيــة لالســتثمار الغذائــي القابضــة وهــي الــذراع االســتثماري 
الحكومــي فــي مجــال األمــن الغذائــي بــدأت فــي ممارســة نشــاطها منــذ قرابــة 4 ســنوات وبعــد اعتمــاد اســتراتيجيتها تــم 
ــي  ــة المهمــة، حيــث إن المشــاريع المعلــن عنهــا ســوف ترفــع مــن نســب االكتفــاء الذات اإلعــالن عــن عــدد مــن المشــاريع الحيوي
مــن بعــض الســلع والمنتجــات الغذائيــة، وتوفــر فــرص عمــل للشــباب العمانــي، وتنمــي المناطــق التــي ســتقام فيهــا ومــن أبــرز 
المشــاريع التــي بــدأت فعــال علــى أرض الواقــع وبــدأت تظهــر معالمهــا مشــروع شــركة مــزون لأللبــان والتــي تقــام فــي واليــة 
الســنينة بمحافظــة البريمــي، حيــث ان هــذا المشــروع ســوف يوجــد صناعــة متقدمــة فــي األلبــان وســيوفر ألبانــا طازجــة وعــدد 
مــن المنتجــات ذات القيمــة الغذائيــة والجــودة العاليــة. أمــا المشــروع الثانــي فهــو مشــروع شــركة النمــاء للدواجــن، والجــاري 
ــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة والتــي ســوف ترفــع االكتفــاء الذاتــي مــن خــالل إنتــاج) 60( ألــف طــن مــن اللحــوم  إنشــاؤها بوالي
البيضــاء ســنويا، أمــا المشــروع الثالــث فهــو شــركة البشــائر للحــوم والجــاري تنفيــذه فــي واليــة ثمريــت بمحافظــة ظفــار التــي 
مــن المؤمــل أن تضمــن توفيــر لحــوم حمــراء طازجــة إضافــة إلــى رفــع نســب االكتفــاء الذاتــي وتوفيــر فــرص عمــل، وكمــا أنهــا 
ستســاهم فــي تنظيــم ســوق المواشــي فــي الســلطنة. أمــا المشــروع الرابــع فهــو شــركة المــروج لأللبــان، وهــذا المشــروع لــه 
طبيعــة خاصــة ولــه بعــد اجتماعــي واقتصــادي ويهــدف لالســتفادة مــن األلبــان التــي يوفرهــا صغــار المنتجيــن فــي الســهل 
والجبــل بمحافظــة ظفــار مــن خــالل شــراء الحليــب منهــم والقيــام بتصنيعــه وبيعــه للمســتهلك وبالتالــي ســوف يســاهم فــي 

رفــع دخــل المربيــن وألول مــرة ســوف يتــم تصنيــع حليــب اإلبــل.

يوصــي خبــراء الــدول المتقدمــة الــى تبنــي تقنيــات إنتــاج اللحــوم المســتزرعة كبديــٍل بيئــي آمــن لالســتجابة لتزايــد الطلــب علــى 
الغــذاء، وهــي تقنيــة قائمــة علــى فكــرة تصنيــع اللحــوم عــن طريــق زراعــة الخاليــا الحيوانيــة فــي المختبــرات، باســتخدام أســاليب 
هندســة األنســجة؛ وبســبب انخفــاض أثرهــا البيئــي مقارنــًة بتقنيــة تربيــة الحيوانــات التقليديــة، فــإن اللحــوم المســتزرعة لديهــا 
القــدرة علــى إحــداث ثــورة فــي صناعــة األغذيــة، وتتطلــب العمليــة مســاحة أقــل مــن األرض، بنســبة تتــراوح مــا بيــن 90 إلــى %95 
مــع انبعاثــات الغــازات الدفيئــة أقــل بنحــو 96% واســتهالك أقــل للميــاه بنحــو 90%. والســؤال الــذي يطــرح نفســه إلــى أيــن يتجــه 
ــا الحالــي وهــل لدينــا  موضــوع األمــن الغذائــي وهــل فــي قــادم الوقــت ســوف نشــهد غــذاء غيــر الــذي نعرفــه فــي عصرن

المقــدرة لمواكبــة ذلــك التقــدم العلمــي علــى مســتوى الغــذاء علــى أقــل تقديــر؟!.

بين السطور:

إن المشــاريع المعلــن عنهــا ســوف ترفــع مــن نســب 
االكتفــاء الذاتــي مــن بعــض الســلع والمنتجــات 

ــي ــباب العمان ــل للش ــرص عم ــر ف ــة، وتوف الغذائي

م. سالم العبدلي
ــة  ــركة العماني ــي الش ــية ف ــاالت المؤسس ــر االتص  مدي

ــة ــي القابض ــتثمار الغذائ لالس
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لقــد دخــل البالســتيك فــي مختلــف مجــاالت حياتنــا، فلــم نعــد نســتغني عنــه فــي كافــة 
االســتعماالت، إال أن مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة التــي نظمهــا مجلــس البحــث العلمــي 
أخيــرا كشــفت عــن مشــروع ابتــكاري )Fungplasment( للطالــب ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد 
الفارســي مــن كليــة العلــوم بجامعــة الســلطان قابــوس يســتطيع العالــم مــن خاللــه اســتبدال 
البالســتيك بالفطــر فــي تطــور علمــي رائــع، واســتطاع عبره مــن تحقيق المركــز األول في المســابقة 
مــن بيــن عشــرين متســابقا. واســتطاع مشــروع )Fungplasment( مــن تحقيــق حلــم دعــاة الحفــاظ 
ــة  ــات الزراعي ــد المخلف ــة وبالتحدي ــة الزراعي ــة العماني ــات البيئ ــتغالل مكون ــر اس ــة عب ــى البيئ عل

ونبــات الفطــر فــي الخــروج بمشــروع ابتــكاري محلــي يعالــج مشــكلة عالميــة.

 
فكرة المشروع:

االبتــكاري  للمشــروع  العامــة  الفكــرة  تــدور 
المتأهــل الــى نهائيــات مســابقة مختبــر الجــدران 
ــذور  ــط ج ــول خل ــن 2019 ح ــي برلي ــاقطة ف المتس
ســلطنة  فــي  بكثــرة  )الموجــود  الفطــر  نبــات 
ُعمــان( مــع بعــض المخلفــات الزراعيــة ووضعهــا 
محــددة  ظــروف  تحــت  معينــة  قوالــب  فــي 
ولمــدة زمنيــة معروفــة، وبعدهــا يظهــر هــذا 
المنتــج فــي نهايــة عمليــة التصنيــع، وبطريقــة 

لالســتعمال. وصالحــة  مختلفــة 
 

مميزات المشروع:
االنتشــار  مشــكلة  لمعالجــة  المشــروع  جــاء 
الواســع للبالســتيك وذلــك بالتقليــل مــن إنتاجــه 
واســتخدامه، ويتميــز هــذا المنتــج بأنــه مقــاوم 
وخفيــف،  الكهربائــي،  للتيــار  ومقــاوم  للحــرارة 
أنــه  كمــا  االســتخدام،  إلعــادة  وقابــل  وصلــب، 
ــج  ــذا المنت ــر ه ــك يعتب ــر، لذل ــادة التدوي ــل إلع قاب
هــذا  قولبــة  ويمكــن  البالســتيك،  مــن  أفضــل 
منهــا:  المنتجــات،  مــن  الكثيــر  لصنــع  المنتــج 
والمــواد  المنزلــي،  واألثــاث  العازلــة،  المــواد 

وغيرهــا. التخزينيــة 

ويشــير اســم مشــروع )Fungplasment( إلــى عــدة مصطلحــات، حيــث تعنــي كلمــة )Fung( اختصــار 
ــى  ــة )Ment( عل ــدل كلم ــا ت ــة، فيم ــتيك باإلنجليزي ــة بالس ــار لكلم ــى اختص ــة )Plas( إل ــر، وكلم ــة فط لكلم

ــر. ــتيك بالفط ــتبدال البالس ــروع اس ــم المش ــون اس ــك يك ــتبدال، وبذل ــة اس ــار لكلم اختص

 المخلفات الزراعية وجذور نبات الفطر تتحول إلى منتج
جهاز التحليل الطيفي سينتيرا  2بديل للبالستيك بفضل مبتكر عماني

 مطياف األشعة تحت الحمراء القريبة 

 جهــاز التحليــل الطيفــي باألشــعة تحــت الحمــراء
)FTIR(

ابتكار محلي لمشكلة عالمية

نبذة عن الجهاز
يســتخدم جهــاز التحليــل الطيفي باألشــعة تحــت الحمراء 
)FTIR( فــي التعــرف علــى المجموعــات الوظيفيــة فــي 
النواتــج الطبيعيــة النقيــة واألدويــة. كمــا يســتخدم أيضــَا 
ــات  ــي النبات ــية ف ــة واألساس ــادن الثقيل ــن المع ــف ع للكش

الطبيــة، األصمــاغ ومختلــف األغذيــة.

الجهة المستفيدة : جامعة نزوى 

نبذة عن الجهاز
مطيــاف األشــعة تحــت الحمــراء القريبــة )NIR( يســتخدم 
فــي التحليــل الكمــي والنوعــي لمختلــف العينــات كأصماغ 
النباتــات ومســتخلصاتها. كمــا يســتخدم للكشــف عــن 
المبيــدات فــي الخضــراوات والفواكــه والكشــف عــن نســب 
الدوائيــة.  والمنتجــات  والوقــود  الحليــب  فــي  الغــش 
وتتميــز تقنيــة )NIR( بســرعة النتائــج وإمكانيــة اســتخدام 

ــة بعــد تحليلهــا. العين

الجهة المستفيدة : جامعة نزوى 

نبذة عن الجهاز

 يقــوم جهــاز التحليــل الطيفــي »ســينتيرا 2« بالجمــع بيــن المعلومــات الجزيئيــة
  .التــي تــم تحليلهــا مــع الصــور المجهريــة عاليــة الجــودة مــن العينــة

 و يتــم تحليــل العينــة فيــه دون الحاجــة لتحضيرهــا مســبقا، كمــا أنــه باالمــكان
 الحصــول علــى صــور تتضمــن معلومــات كيميائيــة لســطح العينــة تصــل
 دقتهــا ألقــل مــن ميكرومتــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتيــح الجهــاز إمكانيــة

.فحــص العينــات الشــفافة فــي البعــد الثالــث دون تدميرهــا

الجهة المستفيدة : جامعة نزوى 

 
إنجازات المشروع:

الفــوز  االبتــكاري  المشــروع  حقــق 
بالمركــز األول فــي مســابقة الجــدران 

.2019 المتســاقطة 

الثانــي  المركــز  علــى  الحصــول 
فكــرة  أفضــل  مســابقة  فــي 
العلــوم  كليــة  فــي  علميــة 
قابــوس. الســلطان  بجامعــة 

كأفضــل  األول  المركــز  نــال 
المهرجــان  فــي  مشــروع 
العلمــي الســابع عشــر بجامعــة 

)SENTERRA II(

)NIR(

في هذا الباب نستعرض معدات بحثية تم تمويلها من قبل مجلس البحث العلمي ضمن مشاريع 
بحثية.
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التقدم في محاربة 
الشلل

علم األنساب يحل الجرائم

DNA تصميم أول حمض نووي ــل         اســتطاع علمــاء مــن »جامعــة هارفــرد« تحوي
ليصبــح معدنــً. وفــي ســابقة  الهيدروجيــن  غــاز 
علمّيــة ســبقتها بحــوث اســتمرت قرنــً، جــرى تعريــض 
ســائل مــن الهيدروجيــن إلــى ضغــط شــديد يقــارب 
وفــي  الجــوي.  الضغــط  ضعــف  مالييــن  خمســة 
ــة، يكــون الهيدروجيــن موصــالً فائقــً  حالتــه المعدنّي
للكهربــاء، مــا يســاهم فــي زيــادة القــدرة علــى 
تخزيــن الطاقــة، ورفــع كفــاءة الصواريــخ فــي رحــالت 
الفضــاء، وتســريع عمــل الحواســيب الخارقة، وتنشــيط 

ــا. ــارات وغيره ــي للقط ــع المغناطيس ــكك الدف س

ــي 2018، أن  ــرت ف ــات نش ــالث دراس ــرت ث أظه
إعــادة التأهيــل المكثــف مــع التحفيــز الكهربائي 
للحبــل الشــوكي ســمحت لســتة أشــخاص 
مشــلولين بالســير أو اتخــاذ أول خطــوات بعــد 
إصابتهــم بالشــلل بســنوات، األهــم مــن ذلــك، 
أنهــا تبيــن أن الحبــل الشــوكي يمكــن أن يعــود 

كمــا كان فــي الســابق.
المصدر: موقع 24 اإلخباري

فــي عــام 2018، تبنــى المحققــون الجنائيــون فــي 
وهــو  الجينــي،  األنســاب  علــم  المتحــدة  الواليــات 
ــالل  ــن خ ــم م ــتبه به ــب المش ــرعي لتعق ــلوب ش أس
أشــجار عائالتهــم لحــل قضايــا مضــى عليهــا عقــود 
وبعــض الجرائــم الجديــدة. لكــن هــذا النــوع الجديــد 
مــن العمــل البوليســي القائــم علــى الحمــض النــووي 
ــراءات  ــة وإج ــة الجيني ــول الخصوصي ــاؤالت ح ــار تس أث

ــرطة. الش
المصدر: موقع 24 اإلخباري

اســتعان  أنــه   He Jiankui يُدعــى  صينــي  عالــم  أعلــن 
بتقنيــة لتحريــر الجينــات ُأطلــق عليهــا اســم   CRISPR لتغيير 
الحمــض النــووي لجنينيــن، ثــم زرعهمــا فــي رحــم األم. وزعم 

ــة جيــدة. ــة صحي ــدا بحال ــم أن الطفليــن ول العال
إال أن العلمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم أبــدوا انزعاجهــم مــن 
هــذا اإلعــالن باعتبــاره ليــس دقيًقــا وال يُمكــن اســتعمال هــذه 
التقنيــة علــى األجنــة البشــرية ألنهــا ال تــزال فــي طــور الدراســة. 
ــا  ــم تجربته ــة ليت ــة صارم ــب رقاب ــة تتطل ــذه العملي ــا أن ه كم
ــرة التــي تفتقــر  ــة الخطي مــن أجــل الحــد مــن األمــراض الوراثي

للعــالج.
المصدر: موقع التأمل االلكتروني 

كشــفت نتائــج الدراســة البحثيــة حــول دوافــع وأنشــطة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى طلبــة جامعــة 
ــر  ــادة الدكتــورة حفيظــة بنــت ســليمان البراشــدية مســاعدة مدي ــق البحثــي بقي ــوس التــي اجراهــا الفري الســلطان قاب
برنامــج المرصــد االجتماعــي بمجلــس البحــث العلمــي أن أهــم شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي المفضلــة لــدى 
الطلبــة جــاءت بالترتيــب اآلتــي: الواتــس أب، واالنســتجرام، والتويتــر، والجوجــل+، والفيــس بوك، وااليمــو، والفايبــر، ولنكند 
إن، والســناب شــات، وأخيــرا بــالك بيــري ماســنجر. وأن أهــم األنشــطة الطالبيــة المصاحبــة الســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي هــي أنشــطة: اجتماعيــة، ثــم ثقافيــة، ثــم اقتصاديــة، ثــم وظيفيــة. كمــا كشــفت أن أكثــر مــن ثلــث أفــراد 
عينــة الدراســة 37.9 % يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن 3-4 ســاعات يوميــا. أمــا أهــم دوافــع اســتخدام 

مواقع التواصل االجتماعي فهي: الحصول على المعرفة والترفيه، ثم التفاعل االجتماعي 
ــعور  ــذات والش ــر ال ــم تطوي ــة، ث ــة والخصوصي ــظ الحري ــم حف ــذات، ث ــن ال ــر ع والتعبي

ــة  ــروق دال ــدت ف ــا وج ــران. كم ــع األق ــق م ــة والتواف ــة الذاتي ــرا الهوي ــان، وأخي باألم
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــع اس ــي دواف ــين ف ــن الجنس ــا بي إحصائي

للحصــول علــى المعرفــة والترفيــه وحفــظ الحريــة والخصوصيــة ولصالــح 
ــور. الذك

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن الدوافــع واألنشــطة الطالبيــة المصاحبــة 
الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى طلبــة جامعــة الســلطان 
طبقــت  حيــث  واالشــباعات،  االســتخدامات  نظريــة  باســتخدام  قابــوس 

الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 550 طالبــا وطالبــة مــن جامعــة الســلطان 
قابــوس، منهــم 295 ذكــورا، و255 إناثــا، وقــد أجابــوا علــى اســتبانة مــن 

ــن. ــم الباحثي تصمي

ــه علــى مؤسســات التعليــم العالــي االســتفادة  وأوصــت الدراســة بان
مــن الــدور المؤثــر لمواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــالل تفعيــل 
ــات  ــتخدام تطبيق ــي باس ــم اإللكترون ــي التعل ــة ف ــا االلكتروني مواقعه
ــك تضميــن اســتخدام  ــف الذكيــة، وكذل يمكــن تحميلهــا علــى الهوات
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي المقــررات الدراســية، وتعزيــز التواصــل 
الفعــال بيــن المدرســين والطــالب عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
المفضلــة لديهــم ، كذلــك علــى األســرة العمانيــة دور كبيــر فــي متابعة 
علــى  والتعــرف  االجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  أبنائهــم  اســتخدام 

ــم  ــرط وتربيته ــكل مف ــتخدامها بش ــم الس ــي تدفعه ــع الت الدواف
الحــوار  اآلخريــن، وتعزيــز  انتهــاك خصوصيــة  مبــدأ عــدم  علــى 
األســري ومــد جســور الثقــة بيــن الوالديــن واألبنــاء، والتربيــة بالقــدوة 
ــع  ــع مواق ــل م ــي التعام ــن ف ــات الوالدي ــالل ممارس ــن خ ــنة م الحس
التواصــل االجتماعــي، وتثقيــف األبنــاء فــي مجــال أمــن المعلومــات. 
وفيمــا يخــص دور وســائل اإلعــالم أوصــت الدراســة بأهميــة توعيــة 
المواطنيــن خاصــة فئــة الطــالب بكيفيــة التعامــل مــع مواقــع التواصــل 

االجتماعيــة بحيــث يتــم االســتفادة مــن إيجابياتهــا والتقليــل مــن ســلبياتها والتنبيــه إلــى مضــار االســتخدام المفــرط 
لهــا ومــا قــد تســببه مــن إدمــان وأعــراض هــذا النــوع مــن اإلدمــان.
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ســوف نتنــاول فــي هــذا المقــال موضــوع عالمــة »عامــل الزمــن« 
فــي الفعــل فــي اللغــة العربيــة الفصحــى )مــن حيــث داللتــه 
علــى الزمــن الماضــي أو المضــارع(. أي مــا هــي العالمــة التــي 
تجعــل الفعــل الماضــي »مــاٍض« والمضــارع “مضارعــً«، ِمثــل أّن 
مــا يجعــل الفعــل مؤنثــا، مثــاًل، هــو تــاء التأنيــث أو يــاء المخاطبــة 
المؤنثــة أو نــون النســوة. والمــرادف لعالمــة الزمــن هــذه فــي 
فــإذا   .)open-ed( فــي   ed- هــو  مثــاًل،  اإلنجليزيــة،  اللغــة 
وجــدت هــذه العالمــة فــي الفعــل فإنــه يــدل إلــى الماضــي، وإذا 

ــدل علــى الزمــن الحاضــر. ــه ي خــال منهــا الفعــل فإن
خــالل  مــن  ُيعــرف  الزمــن  عامــل  بــأن  النظريــات  إحــدى  تقــول 
كلهــا  كانــت  فــإذا  الفعــل،  حــروف  علــى  التشــكيل  عالمــات 
»فتحــة« )مثــل »َكَتــَب« أو »َقــَرأَ«( فإنــه فعــل مــاض. أمــا إذا كانــت 
عالمــات التشــكيل غيــر ذلــك فــإن الفعــل مضــارع. و لكــن ال 
يبــدو أّن هــذه النظريــة صحيحــة، و ذلــك ألن عالمــات التشــكيل 
فــي الكثيــر مــن األفعــال الماضيــة ليســت كلهــا »فتحــة« )مثــل 
الجــذر  أن نفــس  »َحُلــَم«(. حتــى  »َكُبــَر« و  »لَِعــَب« و  »َشــِرَب« و 
يمكــن أن يعطينــا فعليــن مختلفيــن فــي عالمــات التشــكيل 
)و لكــْن لــكل واحــد منهمــا معنــى مختلــف، كمــا هــو الحــال فــي 
»َفِقــَه« و تعنــي »َفِهــَم« و كذلــك »َفُقــَه« و تعنــي »صــار فقيهــً«( 

و كالهمــا فعــل مــاٍض.

)أو  الزمــن  عامــل  علــى  يــدل  مــا  بــأن  أخــرى  نظريــة  وتقــول 
 marking( »هــو مــكان وجــود »عامــل الفاعــل )زمــن الفعــل
و  يتبعــه؟(،  أم  )أيســبقه  الفعــل  لجــذر  بالنســبة   )person

عامــل الفاعــل يمكــن أن يكــون للمتحــدث )first person( أو 
 .)third person( أو للغائب )second person( للمخاطب
و مــن أمثلــة عامــل الفاعــل »الهمــزة« للمتحــدث المفــرد )كمــا 
فــي »أكتــب«( و »النــون« لجمــع المتحدثيــن )كمــا فــي »نكتــب«( 
و »التــاء« للمخاطــب، مفــردًا أو مثنــًى أو جمعــً، ســواء كان ذلــك 
للمذكــر أم للمؤنــث )كمــا فــي »تكتــب« و »تكتبيــن« و »تكتبــان« 
و »تكتبــون« و »تكتبــَن«(، و لكــن ليــس للغائــب عالمــة لعامــل 
الفاعــل، و ذلــك ألنــه، و كمــا يــدل االســم، غائــب )و هــذا يتفــق مــع 
ــك، فــإن عامــل الفاعــل  مــا ُوجــد فــي جميــع لغــات العالم(.ولذل
يمكــن أن يكــون قبــل الجــذر، كمــا فــي صيغــة الفعــل المضــارع 
)األمثلــة الســبعة فــي الفقــرة الســابقة(، أو بعــد الجــذر، كمــا فــي 
الماضــي )»كتبــُت« و »كتبنــا« و »كتبــَت« و »كتبتــي«  الفعــل 
«(، و يدعــم هــذه النظريــة  و »كتبتمــا« و »كتبتــم« و »كتبتــنَّ
فيهــا  يســبق  التــي  و  اإلســمية،  الجملــة  تركيــب  أّن  حقيقــة 
المبتــدُأ الفعــَل، يناســب الزمــن المضــارع )و هــي الصيغــة التــي 
يســبق فيهــا عامــُل الفاعــل الجــذَر(، و لكــّن تركيــب الجملــة 
الفعليــة، و التــي يســبق فيهــا الفعــُل الفاعــَل، يناســب الزمــن 

عامــَل  الجــذُر  فيهــا  يســبق  التــي  الصيغــة  هــي  )و  الماضــي 
الفاعــل(. ويدعــم هــذا الطــرح الحقائــق التاليــة. أوال، المقارنــة 
بيــن الجملــة رقــم )1( والجملــة رقــم )2( تشــير إلــى أن الجملــة 
رقــم )1( تــدل علــى الزمــن المضــارع )اآلن(، بينمــا الجملــة رقــم )2( 

ال تــدل علــى زمــن معيــن.
1. األطفال يشاهدون التلفاز. )وهو وصف لحدث يحدث اآلن(

)دائمً، وهي حقيقة عن االطفال( 2. يشاهد األطفال التلفاز.  
وكذلــك، المقارنــة بيــن الجملــة رقــم )٣( والجملــة رقــم )4( تشــير 
إلــى أن الجملــة رقــم )٣( هــي األفضــل واألكثــر سالســًة )األقــل 
تكلفــً( للتعبيــر عــن فكــرة »مشــاهدة األطفــال للتلفــاز فــي 

الزمــن الماضــي«. 
٣. شاهد األطفال التلفاز.

4. األطفال شاهدوا التلفاز.
ثانيــً، يــدل تركيــب الكثيــر مــن التعبيــرات العامــة واألدعيــة إلــى 
أن الجملــة إذا كانــت تبــدأ بالمبتــدأ فــإن فعلهــا يكــون مضارعــً، 
تشــير  كمــا  مــاٍض،  يكــون  فإنــه  بالفعــل  تبــدأ  كانــت  إذا  أمــا 

الجمــل التاليــة.
5. اهلل يبارك فيك.

6. بارك اهلل فيك.
7. اهلل يعزكم.
8. أجلكم اهلل.

ثالثــً، يــدل تركيــب األمثــال واألقــوال المأثــورة علــى أّن فعلهــا 
كانــت جمــاًل  إذا  أمــا  إســمية،  كانــت جمــاًل  إذا  يكــون مضارعــً 

فعلية فإن فعلها يكون ماٍض.   
9. سبق السيُف العذل.

10. فاض الكيُل.
11. السماُء ال تمطر ذهبً وال فضَة.

12. الفرُص تمر مر السحاب.
رابعــً، البحــث فــي القــرآن الكريــم يــدل علــى أن الجمــل اإلســمية 
تفضــل أن يكــون فعلهــا مضارعــً، والجمــل الفعليــة تفضــل أن 
يكــون فعلهــا مــاٍض. فقــد ورد الفعــل المضــارع »ُيِحــب« مقترنــً 
بلفــظ الجاللــة »اهلل« ســتة عشــر مــرة كجملــة إســمية )ومــرة 
واحــدة كجملــة فعليــة(، وورد الفعــل الماضــي »قــال« مقترنــً 
ــدًا  ــرد أب ــم ي ــة »اهلل« ثمــان مــرات كجملــة فعليــة ول بلفــظ الجالل
كجملــة إســمية. وهــذا يــدل علــى أن الفعــل فــي اللغــة العربيــة 
الفصحــى ليســت لــه عالمــة خاصــة لعامــل الزمــن، ولكنــه يــدل 
الفعــل  تركيــب  خــالل  مــن  مضــارع(  أو  )ماضــي  الزمــن  علــى 
)العالقــة بيــن جــذر الفعــل وعامــل الفاعــل( وكذلــك تركيــب 

الجملــة )العالقــة بيــن الفعــل والفاعــل أو المبتــدأ(. 

عامل الزمن
في الفعل في اللغة العربية الفصحى

د. راشد بن علي البلوشي
أستاذ اللغويات المشارك بجامعة السلطان قابوس
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البرنامج البحثي االستراتيجي
لسالمة وجودة الغذاء 

  تابعونا

دراسة المخاطر الغذائية:

          المخاطر الميكروبيولوجية. 

          المواد الكيميائية الملوثة لألغذية والمواد السامة التي تنتقل من مواد التعبئة. 

          األغذية المحورة جينيا وتحديد أفضل األساليب للحد منها.

دراسة األمراض المنقولة عن طريق الغذاء وحاالت التسمم الغذائي.

ــة  ــح الخاصــة بســالمة وجــودة األغذي ــار اســتخدام المبيــدات فــي المنتجــات الزراعيــة دراســة التشــريعات والقوانيــن واللوائ دراســة آث

ــا. المســتوردة   والمنتجــة محلي

تقييم وتطوير نظم سالمة الغذاء المتبعة في المؤسسات والمنشآت الغذائية.

إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة ووضع آلية للتتبع واسترداد المنتجات خالل مراحل تداولها.

رفع وعي المستهلكين والمنتجين ومتخذي القرار في مجال سالمة وجودة الغذاء.

تعزيز وتنمية القدرات الوطنية في مجال سالمة وجودة الغذاء.

أهداف البرنامج:

النتائج المتوقعة من البرنامج

1. إيجاد مجتمع صحي وواعي بقضايا 
سالمة وجودة الغذاء.

2. تطوير منظومة سالمة وجودة الغذاء 
وفق أسس علمية تشمل جميع مراحل 

السلسة الغذائية 

3. إطار قانوني موحد إلدارة سالمة 
وجودة الغذاء بالسلطنة.

4. كوادر وطنية مؤهلة ومدربة في 
مجاالت سالمة وجودة الغذاء.

5. إيجاد شراكة فاعلة بين جميع األطراف 
المعنية بسالمة وجودة الغذاء 

محاور البرنامج

1. دراسة المخاطر الغذائية مثل المخاطر 
الميكروبيولوجية والمواد الكيميائية 

الملوثة لألغذية والمواد السامة التي 

تنتقل من مواد التعبئة واألغذية المحورة 

جينيا وتحديد أفضل األساليب للحد منها.

2. دراسة األنماط الغذائية لدى فئات 
المجتمع واثارها الصحية.

3.  دراسة متطلبات األغذية الحالل.
4.  دراسة المواضيع التي تسهم في 

تطوير القوانين واللوائح المحلية لسالمة 

وجودة الغذاء وفق المعايير اإلقليمية 

والدولية.

5. رفع القدرات الوطنية في مجال سالمة 
وجودة الغذاء.

6. رفع الوعي بقضايا سالمة وجودة 
الغذاء.

اللجنة التوجيهية للبرنامج:

       وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه 

       مجلس البحث العلمي

       جامعة السلطان قابوس 

        الهيئة العامة لحماية المستهلك 

        وزارة التجارة والصناعة

        وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

        وزارة الزراعة والثروة السمكية 

        وزارة الصحة

         بلدية مسقط 

          بلدية ظفار

عبر منصات التواصل االجتماعي لمجلس البحث العلمي:

وعبر الواتساب على الرقم االتي:

وعلى الموقع االلكتروني للمجلس:

91747514
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