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الدرجة 25
       فــي أكتوبــر 2013 م أشــرقت »إضــاءات علميــة« لترســم بقعــة ضــوء تنيــر للقــارئ مجــاالت العلــوم 
ــاء  ــب والكيمي ــرورا بالط ــانية م ــوم اإلنس ــن العل ــل م ــة لينه ــاتين المعرف ــن بس ــه بي ــل ب ــكار، وتنتق واالبت
والفيزيــاء واألحيــاء إلــى غيرهــا مــن المعــارف. كانــت البدايــة محفوفــة بالتوجــس لكــون المشــاريع 
ــة ليــس مــن الســهل اســتمرارها، فالباحثــون العلميــون والعلمــاء عمومــا ليســوا مــن  ــة العلمي الصحفي
ــي  ــل ف ــل العم ــي المقاب ــة، وف ــة المحكم ــات العلمي ــم للمج ــة لديه ــي واألولوي ــور اإلعام ــي الظه محب
نشــرة علميــة يحتــاج إلــى جهــد مضاعــف لتقديــم محتــوى علمــي دقيــق وســهل يمكــن لعامــة القــراء 

تقبلــه وفهمــه بســهولة بعيــدا عــن المصطلحــات العلميــة البحتــة والنظريــات.
      تدرجــت إضــاءات علميــة فــي موضوعاتهــا منــذ العــدد األول لتصــل إلــى يوبيلهــا الفضــي بصــدور هــذا 
العــدد )25( شــارعة صفحاتهــا لجهــود المبتكريــن والباحثيــن وإنجازاتهــم العلميــة لتكــون جســرا معرفيــا 
ــن وأفكارهــم  ــد مــن التعــاون لنقــل تجــارب الباحثيــن والمبتكري ــا األمــل إلــى مزي ــى المجتمــع، ويحدون إل

العلميــة للمجتمــع المحلــي والدولــي.
وأبحاثهــم  البحثيــة  بســيرتهم  للتعريــف  للمجتمــع  علميــة  إضــاءات  قدمتهــم  عمانيــا  باحثــا   )25(
ومؤلفاتهــم وإنجازاتهــم العلميــة المحليــة والدوليــة بغيــة أن يكونــوا قــادة ملهميــن للشــباب الباحثيــن 

الشــغوفين بالبحــث والتطويــر والمعرفــة.
      رغــم ذلــك، ال يــزال الــدرب طويــا، فغــراس المعرفــة ال تنضــج ثمــاره ســريعا، إال أنهــا تؤتــي ثمــارا يانعــة 
ــث  ــغوف بالبح ــي ش ــع معرف ــل مجتم ــح ألج ــق الصحي ــي الطري ــير ف ــم الس ــر، المه ــة األم ــي نهاي ــة ف غني

واالبتــكار.
ــة،  ــة مجتمعي ــز ملفــا حــول قضي ــة فــي هــذا اإلصــدار المتمي       وكعادتهــا، تضــيء لكــم إضــاءات علمي
تســتعرض خالهــا جهــود البحــث العلمــي ومــا يمكــن أن يقدمــه فــي ســبيل إيجــاد الحلــول العلميــة لهــا، 

حيــث اختــار فريــق العمــل قضيــة »أمــراض الــدم الوراثيــة«.
ثقتكــم ودعمكــم ومتابعتكــم وتفاعلكــم مــع موضوعــات هــذه النشــرة، 

يحّمــل القائميــن عليهــا مســؤولية أكبــر للمضــي بــروح ثابتــة 
ــد واألفضــل دائمــا. ــم المزي لتقدي
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كتب: محمد الرزيقي
فعاليــات  ضمــن  العلمــي  البحــث  مجلــس  أعلــن 
الملتقــى الســنوي الســادس للباحثيــن عــن فــوز )12 (
العلمــي  للبحــث  الوطنيــة  بالجائــزة  بحثيــً  مشــروعً 
ــوث  ــتة بح ــل س ــم ألفض ــة وتكري ــا السادس ــي دورته ف
طابيــة ممولــه ضمــن برنامــج دعــم بحــوث الطــاب، 
جــاء ذلــك تحــت رعايــة صاحــب الســمو الســيد شــهاب 
ــس  ــلطان رئي ــة الس ــار جال ــعيد مستش ــارق آل س ــن ط ب
ــن  ــر م ــدد غفي ــاركة ع ــي وبمش ــث العلم ــس البح مجل
العلمــاء والباحثيــن مــن كافــة المؤسســات البحثيــة 

بالســلطنة. واألكاديميــة 

نظمــت )إيجــاد( بالتعــاون مــع مركــز عمــان 
ــة  ــياد حلق ــة أس ــع لمجموع ــتيات التاب للوجس
عمــل بعنــوان تخطيــط تكنولوجيــا االعمــال 
سلســلة  ضمــن  اللوجيســتي،  القطــاع  فــي 
بالقطــاع  والتطويــر  البحــوث  عمــل  حلقــات 
التحديــات  تهــدف لطــرح  التــي  اللوجيســتي 
وأبــرز المبــادرات فــي مجــاالت ساســل التبريــد 
والتجــارة االلكترونيــة وتقنيــات الموانــئ وذلــك 

للتوصــل لحلــول تخــدم القطــاع.

كتب: عادل الفزاري
الختامــي  الحفــل  العلمــي  البحــث  مجلــس  نظــم 
الطاقــة  علــى  المحافظــة  مســابقة  لمشــروع 
حقيبــة  ثاثيــن  وتمويــل  بالمــدارس،  الكهربائيــة 
تعليميــة فــي الطاقــات المتجــددة لثاثيــن مدرســة 
بدعــم مــن المؤسســة التنمويــة للشــركة العمانيــة 
المشــروع  هــدف  حيــث  المســال،  الطبيعــي  للغــاز 
ــاء فــي  الــى غــرس مفهــوم ترشــيد اســتهاك الكهرب
ــددة  ــة المتج ــات الطاق ــوم تقني ــال عل ــدارس وادخ الم

المــدارس. أنشــطة  فــي 

كتب: محمد الرزيقي
الثانــي  فــي  العلمــي  البحــث  مجلــس  أعلــن 
جائــزة  نتائــج  الماضــي  نوفمبــر  مــن  عشــر 
مشــروع  جــاء  حيــث  2019م  لابتــكار  الغرفــة 
الطبيــة  األخطــاء  لمعالجــة  ذكيــة  حلــول 
ــذري  ــد اهلل المن ــن عب ــد ب ــور زاه ــر الدكت للمبتك
المطــاط  تنيــن  ومشــروع  األول  المركــز  علــى 
علــى المركــز الثانــي للمبتكــر شــهاب بــن حمــد 
الشــافعي فيمــا حقــق ابتكار مشــروع الترشــيح 
النانــوي فــي أنبوبــة القســطرة للمبتكــر فــارس 

بــن عبــد اهلل الفارســي علــى المركــز الثالــث.

هيئة مجلس البحث العلمي تعقد اجتماعها الثالث
 لعام 2019م

كتب: عبداهلل الراشدي
ــام  ــث لع ــا الثال ــي اجتماعه ــي ف ــث العلم ــس البح ــة مجل ــت هيئ ناقش
2019 برئاســة صاحــب الســمو الســيد شــهاب بــن طارق أل ســعيد مستشــار 
جالــة الســلطان رئيــس مجلــس البحــث العلمــي مســودة االســتراتيجية 

الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر 2040 تمهيــدا لرفعهــا لاعتمــاد.

الندوة الوطنية لالستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمي والتطوير2020 -  2040

كتب: عادل الفزاري
نظــم مجلــس البحــث العلمــي النــدوة الوطنيــة لاســتراتيجية 
الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر2020- 2040 وبمشــاركة محليــة 
ودوليــة واســعة، تــم خالهــا اســتعراض االســتراتيجية الوطنيــة 
للبحــث العلمــي 2020 ومراحــل إعدادهــا واالولويــات البحثيــة حيــث 
ترتكــز االســتراتيجية علــى تعزيــز دور البحــث العلمــي والتطويــر في 
التحــول لمجتمــع المعرفــة وبمــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف 

ــلطنة. ــي الس ــاملة ف ــة الش التنمي

فوز )12( مشروعًا بحثيًا بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها السادسة وتكريم
)٦(  بحوث طالبية

االحتفال بختام مشروع مسابقة المحافظة على الطاقة الكهربائية بالمدارس

3 مشاريع ابتكارية تفوز بجائزة الغرفة االبتكار على مستوى السلطنة

حلقة عمل حول تخطيط تكنولوجيا األعمال في القطاع اللوجيستي
                                                                                                     كتب: عادل الفزاري

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

https://www.youtube.com/watch?v=0T6WSemb4KY
https://www.youtube.com/watch?v=AXJS_QqkORw
https://www.youtube.com/watch?v=pkmgYA7mYO4
https://youtu.be/zXGGQxBM2-I
https://www.youtube.com/watch?v=bh7n9NZbwWc
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مشروع بحثي عماني يثبت قدرة بعض النباتات 
العمانية على مكافحة أمراض اإلنسان والحيوان

فكرة المشروع

خطوات العمل

مراحل المشروع

الخطة المستقبليةالنشر العلمي 

حوار : ربيع المكتومي
تزخــر ســلطنة ُعمــان بالعديــد مــن النباتــات والكائنــات الحيــة والكائنــات الدقيقــة، وتملــك الســلطنة أكثــر من 
)1200( نــوع مــن النباتــات، وأكثــر مــن )1200( نــوع مــن االســماك، وأكثــر مــن )318( نوعــا مــن الفطريــات، وأكثــر مــن 
)130( نوعــا مــن الشــعب المرجانيــة باإلضافــة إلــى )530( نوعــا مــن الطيــور و)5( أنــواع مــن الســالحف، باإلضافــة 
إلــى إرث معرفــي تقليــدي حــول اســتخدام بعــض النباتــات العمانيــة فــي العالجــات الشــعبية التــي توارثتهــا 

األجيــال جيــال بعــد جيــل. 
إن هــذه المعرفــة العلميــة مكنــت الباحثيــن مــن عمــل منهجيــة علميــة لدراســة بعــض هــذه النباتــات، والتــي 
أمكــن معرفــة كفاءتهــا فــي تثبيــط بعــض األنــواع مــن الطفيليــات الضــارة ومــن هــذه الجهــود »دراســة التأثير 

الفعــال لبعــض النباتــات العمانيــة المختــارة علــى تثبيــط نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقة المســتزرعة«.
وحــول هــذا المشــروع البحثــي اســتضفنا فــي نشــرة إضــاءات علميــة لهــذا العــدد الدكتــور جمــال بــن ناصــر 
ــوس،  ــلطان قاب ــة الس ــة بجامع ــة والبحري ــوم الزراع ــة العل ــي كلي ــة ف ــرات المركزي ــر المختب ــي، مدي الصباح

ــي. ــوار التال ــا بالح وخرجن

د. جمال بن ناصر الصباحي 
مدير المختبرات المركزية في كلية العلوم الزراعية والبحرية

 بجامعة السلطان قابوس

وعــن النشــر العلمــي أجــاب الصباحــي: تــم بحمــد اهلل نشــر 
ــات  ــض النبات ــي لبع ــف الكيميائ ــق بالوص ــة تتعل ــة بحثي )12( دراس
العمانيــة وتأثيــر المســتخلصات النباتيــة علــى بعــض األنــواع مــن 
ــن )20(  ــل ع ــا ال يق ــاك م ــا أن هن ــراض. كم ــببة لألم ــا المس البكتيري
ــات  ــة والمركب ــات الطبيعي ــة المركب ــم بدراس ــة تهت ــة بحثي دراس

ــة. ــات العماني ــض النبات ــة لبع العطري

يأمــل الدكتــور جمــال بــن ناصــر الصباحــي، مديــر المختبــرات المركزيــة 
فــي كليــة العلــوم الزراعــة والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس، 
فــي إقامــة معهــد بحثــي يتعلــق بدراســة النباتــات العمانيــة دراســة 
مســتفيضة يشــمل دراســة التنــوع الكيميائــي والتقييــم الحيــوي 
وعمــل قاعــدة بيانــات لهــا والمســاهمة فــي رفــد الســاحة العلميــة 

بالمنشــورات المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

وحــول آليــة وخطــوات المشــروع البحثــي يجيــب مديــر المختبرات 
المركزيــة فــي كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة بجامعــة الســلطان 
قابــوس قائــال: فــي البدايــة تــم تحديــد نوعيــة النباتــات البريــة أو 
ــذي ســتقوم  ــات ال ــد الجــزء مــن النب ــم تحدي ــة، ث ــات البحري الكائن
الطبيعــي،  المســتخلص  تــم تحديــد  الدراســة، كذلــك  عليــه 
والــذي إمــا أن يكــون علــى صــورة زيــت عطــري فــّواح مــن خــالل 
ــلطنة  ــي الس ــودة ف ــة الموج ــات العطري ــن النبات ــه م ــور علي العث
ــاء  ــات أو األحي ــك النبات ــن تل ــددة م ــتخلصات المتع ــل المس أو عم
البحريــة وذلــك باســتخدام مذيبــات متعــددة، بعــد ذلــك عملنــا 
علــى  اســتخدام ألــواح الفصــل البســيطة مثــل الكروماتوجرافيــا 

ــا الطبقــة الرقيقــة أو عمــود الفصــل ــة أو كروماتوجرافي الورقي

الكروماتوجرافــي إضافــة إلــى ذلــك تم تحليــل المركبــات الموجودة 
فــي هــذه المســتخلصات الطبيعيــة مــن خــالل اســتخدام األجهزة 
المتقدمــة مثــل جهــاز الفصــل الكروماتوجرافــي المرتبط بمستشــعر 
ــل  ــاز الفص ــارة أو جه ــبه الطي ــارة وش ــواد الطي ــي للم ــف الكتل الطي
الكتلــي  الطيــف  بمستشــعر  المرتبــط  الســائل  الكروماتوجرافــي 
للمــواد غيــر الطيــارة، واســتخدام جهــاز تحليــل المركبــات باألشــعة 
تحــت الحمــراء، وبعــد ذلــك اســتخدمنا جهــاز الرنيــن المغناطيســي 
النــووي الطيفــي لتحليــل المركبــات النقيــة، ويســمى هــذا الشــق 
مــن علــم الكيميــاء بعلــم كيميــاء المركبــات الطبيعيــة، وفــي العــادة 
يتــم تطبيــق هــذه المســتخلصات علــى بعــض الكائنــات الحيــة 

الدقيقــة. 

ويتحــدث الدكتــور جمــال عــن مراحــل المشــروع قائــال: تــم تقســيم المشــروع الــى 
 ، قسمين

ــة  ــي ومعرف ــل الكيميائ ــب التحلي ــو جان 1 ه
المركبــات الفعالــة وفصــل المركبــات عــن طريــق 
المتعــددة  التحليليــة  التقنيــات  اســتخدام 
حيــث  الطبيعيــة،  المركبــات  علــى  للتعــرف 
ــة  ــة لمعرف ــع العلمي ــى المراج ــتناد إل ــم االس ت
ســابقا،  النباتــات  تلــك  دراســة  احتماليــة 
ــات  ــا والتقني ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت والنتائ

التحليــل فــي  المســتخدمة 

هــذه  تأثيــر  تطبيــق  تــم   2
المســتخلصات أو المركبــات النقيــة 
ــات  ــم فصلهــا علــى الكائن التــي ت
ــا. ــراد اختباره ــة الم ــة الدقيق الحي

         خطوات العمل

وحــول ســؤالنا عــن نتائــج المشــاريع البحثيــة فــي هــذا المجــال، قــال الدكتــور جمــال الصباحــي: أثبــت أحــد المشــاريع البحثيــة 
المقامــة مــع جامعــة نــزوى أن الزيــت العطــري المســتخلص مــن أوراق الجوافــة أظهــر نشــاًطا كبيــرًا ضــد عــدد مــن الســالالت 

البكتيريــة التــي تــم اختبارهــا، باإلضافــة الــى دراســة بحثيــة بالتعــاون مــع كلية عمــان الطبية عــن قــدرة        الزيوت 
العطرية المكونة لقشــر الليمون، والتي أظهرت وجود أنشــطة معتدلة مضادة لألكســدة ومضادة للبكتيريا.

كمــا  تــم اختبــار الزيــت العطــري لشــجرة الياســمين كمضــاد بالتعــاون مــع قســم األحيــاء بكليــة العلــوم   
ــد علــى  ــور ســوكومار مــن جامعــة ســافيثا بالهن ــوس حيــث أظهــرت دراســة الدكت بجامعــة الســلطان قاب
عــدد )11( مــن ســالالت البكتيريــا أن هنــاك تثبيًطــا كبيــرًا ضــد ســبعة منهــا، ومعتــدال ضــد اثنيــن مــن البكتيريــا. 
خاليــا  علــى  القضــاء  علــى  اللبــان  زيــت  قــدرة  أثبتــت  الدراســات  إحــدى  إن  قائــال:  وأضــاف 
مــن  أنــواع  لثالثــة  العطريــة  للزيــوت  دراســة  عمــل  وتــم  معمليــا،  الســرطانية  الثــدي 
القرنفــل والــذي أثبــت نجاحــا متميــزا ضــد عــدد مــن ســالالت البكتيريــا، وأثبتــت إحــدى 
الزموتــا ذات الصفــة العطريــة علــى القضــاء علــى  نبتــة  الدراســات قــدرة مســتخلص 
البحثيــة  الدراســات  احــدى  وفــي  اختبارهــا،  تــم  التــي  البكتيريــا  مــن  مختلفــة  أنــواع 
المســتخلص  العطــري  الزيــت  قــدرة  الفريــق  أثبــت  المحاصيــل  علــوم  قســم  مــع 
البكتيريــا، ويمكــن لهــذا الصنــف  أنــواع  تثبيــط واعــد لعــدد مــن  الريحــان علــى  مــن 
مــن الريحــان أن يكــون مفيــد جــًدا لألغــراض الطبيــة وفــي صناعــات األغذيــة والعطــور.
ــة  ــة البحري ــات الحيوي ــرا للتراكم ــة ونظ ــعاب المرجاني ــث الش ــن حي ــال: م ــار قائ وأش
ــة  ــات البحري ــي النطاق ــام ف ــي تق ــة الت ــاءات الصناعي ــدات واإلنش ــى المع عل
الكبيــر  واالســتنزاف  المعالجــة  لكلفــة  نظــرا  كبيــرا  هاجســا  تمثــل  والتــي 
ــي  ــوث البيئ ــى التل ــة ال ــة إضاف ــالت الضخم ــفن والناق ــبة للس ــود بالنس للوق
فــي  والســمكية  البحريــة  العلــوم  قســم  مــع  بحثيــة  دراســة  عمــل  تــم 
كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس حــول قــدرة 

المســتخلصات الطبيعيــة للمرجــان الناعــم علــى تثبيــط عمــل عــدد مــن البكتيريــا.

حــول فكــرة المشــروع يجيــب الدكتــور الصباحــي بالقــول: جــاءت فكــرة عمــل هــذا المشــروع 
ــات  ــض النبات ــي بع ــودة ف ــة الموج ــة الطبيعي ــات الكيميائي ــل المركب ــالل تحلي ــن خ ــي م البحث

ــدف  ــددة به ــتخلصات متع ــل مس ــتها وعم ــم دراس ــي يت ــة الت ــاء البحري ــة واألحي العماني
تقديمهــا إلــى التقييــم الحيــوي، وقــدرة هــذه المســتخلصات علــى تثبيــط النمــو 
ــد  ــا بع ــي وم ــاج الزراع ــراض اإلنت ــة بأم ــة المتعلق ــات الدقيق ــض الكائن ــى بع ــاء عل والقض
الحصــاد والقضــاء عليهــا، وكذلــك الطفيليــات المتعلقــة بالغــذاء، وأيضــا المتعلقــة 

بالصحــة العامــة لإلنســان والحيــوان.
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د. سالم الفليتي خـبـيـر القوانين العمانية
  8مؤلفات قانونية، ثمار رحلة قانونية داخل الوطن وخارجه
 20 عاما من التخصص في القانون الخاص والتجاري والبحري

االهتمامات البحثية:

تتنــوع االهتمامــات البحثيــة والخبــرات العلميــة للدكتــور ســالم الفليتــي، بيــن منابــع القانــون العــام والخــاص والتجــاري، والقانــون 
ــاري،  ــون التج ــال القان ــي مج ــا ف ــة، وأبرزه ــية المختلف ــاقات الدراس ــن المس ــد م ــس العدي ــام بتدري ــا ق ــي، كم ــري الدول البح
والنظــام األساســي للدولــة، ومصــادر االلتــزام اإلداريــة، ومبــادئ القانــون الدولــي العــام، والنظم السياســية، والقانــون البحري 
ــالس،  ــة واالف ــركات التجاري ــاري، والش ــون التج ــي القان ــة ف ــادئ العام ــة، والمب ــات االجتماعي ــل والتأمين ــون العم ــوي، وقان والج

والقانــون الدولــي الخــاص، والعقــود المســماة، وقانــون اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة، وقانــون اإلجــراءات المدنيــة والتجاريــة.

المقاالت والمشاركات العلمية:
ــة  ــن مائ ــر م ــه أكث ــة، ل ــاالت القانوني ــال المق ــي مج وف

الصحــف  فــي  منشــورة  قانونيــة  مقالــة  وأربعيــن 

العمانيــة، تتحــدث عــن موضوعــات قانونيــة مختلفــة، 

الوطــن  جريــدة  فــي  أســبوعية  زاويــة  لــه  أن  كمــا 

العمانيــة، هدفهــا نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن القــراء، 

المجتمــع  لفئــات  القانونيــة  التوعيــة  رســائل  وبــث 

المختلفــة.

شــارك الدكتــور ســالم الفليتــي فــي العديــد مــن 

أســس  وأبرزهــا:  المختلفــة،  التدريبيــة  الــدورات 

وإجــراءات التحكيــم وفقــا لقانــون التحكيــم العمانــي، 

تقييــم  ومهــارات  التعليميــة،  الدعــوى  وإدارة 

ــة، وإدارة  ــن، واإلجــراءات الجزائي وتحســين أداء العاملي

ــاء فــرق العمــل، وسياســات التخطيــط والمتابعــة،  وبن

وتطويرهــا. المشــاريع  وإدارة 

ــردام2008م،  ــد روت ــل قواع ــي ظ ــري ف ــل البح ــؤولية الناق ــي لمس ــدى الزمن ــوان الم ــا بعن ــا محكم ــا علمي ــه بحث ــا أن ل كم
فــي العــدد التاســع والخمســين مــن مجلــة كليــة البحــوث القانونيــة واالقتصاديــة التــي تصدرهــا كليــة الحقــوق بجامعــة 

المنصــورة، وذلــك فــي إبريــل2016م.

العضويات واللجان العلمية واإلدارية: 
ويحمــل الدكتــور عضويــة عــدد من اللجــان العلميــة واإلدارية، 

فهــو عضــو لجنــة ضمــان الجــودة بكليــة الزهــراء للبنــات، 

والمســؤول عــن المعيــار الســابع باللجنــة، وشــارك فــي لجنــة 

الكليــة لالعتمــاد األكاديمــي ، كمــا أنه عضــو لجنــة العالقة بين 

الكليــة والمجتمــع والمؤسســات االجتماعيــة األخــرى، وعضــو 

مجلــس الكليــة، وممثــل الهيئــة األكاديميــة بمجلــس الكليــة، 

وعضــو اللجنــة المركزيــة للمؤتمــرات، وعضــو اللجنــة المركزيــة 

ــة  ــة اللجــان اإلداري للخطــط والمناهــج الدراســية، أمــا عضوي

ــاري  ــس االستش ــات المجل ــة انتخاب ــس لجن ــو رئي ــة، فه بالكلي

الطالبــي مــن 2015 وحتــى 2018م، ورئيــس لجنــة متابعــة 

ورئيــس  2018/2017م،  الدراســي  للعــام  الكليــة  مشــتريات 

ــي 2019/2018م. ــام الدراس ــف للع ــب والتوظي ــة التدري لجن

مــن  مجموعــة  الفليتــي  ســالم  الدكتــور  يملــك  كمــا 

العضويــات المختلفــة بهــدف خدمــة المجتمــع، وذلــك فــي 

اتحــاد المحاميــن العــرب، وجمعيــة الكتــاب واألدبــاء العمانييــن، 

ــر. ــكر والتقدي ــائل الش ــن رس ــد م ــتلم العدي ــا اس ــا، كم وغيره

الكتب والمؤلفات:
ــه )8( كتــب منشــورة،  ــة، ول ــور ســالم الفليتــي قلــم بحثــي متدفــق، ومعطــاء بالمؤلفــات واألبحــاث والمقــاالت القانوني للدكت

وذلــك علــى النحــو التالــي:

حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة ُعمان.

مســؤولية الناقــل البحــري فــي ظــل قواعــد روتــردام للنقــل البحــري الدولــي للبضائــع )دراســة 

مقارنــة(

قــراءات فــي قانــون العمــل العمانــي، قــراءات تحليلية توعويــة مقارنة بأحــكام القضــاء والقرارات 

التنفيذية.

قــراءات فــي قانــون المعامــات المدنيــة العمانــي، قــراءات قانونيــة تحليليــة، مقارنــة بأحــكام 

ــة. القضــاء والقــرارات التنفيذي

 مبادئ القانون التجاري وفقا لقانون التجارة العماني.

 النظام القانوني للعقد الفردي في قانون العمل العماني.

 قراءات في القانون الشركات التجارية العماني.

 قراءات في القانون التجاري العماني.

أمضــى الدكتــور ســالم الفليتــي أكثــر مــن عشــرين عامــا، يــدرس القوانيــن 
وينقــب فيهــا متنقــا داخــل الســلطنة وخارجهــا، متــزودا بالعــزم واإلصــرار، 
حتــى نــال مرتبــة الشــرف فــي الدكتــوراه، فــي مجــال القانــون الخــاص كتخصــص 
رئيســي، والتخصــص الفرعــي فــي القانــون التجــاري والبحــري، وحمــل علــى 
ــي، وتثقيــف فئــات المجتمــع بالمعرفــة  عاتقــه مســؤولية نشــر الوعــي القانون

القانونيــة.
ــراء  ــة حب ــي منطق ــر1969، ف ــوم 28نوفمب ــي ي ــي ف ــالم الفليت ــور س ــد الدكت ول
بواليــة وادي المعــاول بمحافظــة جنــوب الباطنــة، وتــدرج الدكتــور فــي مســالك 
المختلفــة،  العوائــق  لــكل  متصديــا  الصبــا،  مرحلــة  منــذ  والمعرفــة  العلــم 
مصممــا علــى بلــوغ حلمــه بــكل عزيمــة وإصــرار، فكانــت البدايــة حصولــه علــى 
شــهادة ليســانس حقــوق مــن جامعــة بيــروت العربيــة فــي عــام 1996 بتقديــر 
جيــد، ثــم واصــل دراســته ليحــوز درجــة الماجســتير فــي الحقــوق فــي تخصــص 
القانــون التجــاري مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي عــام 2009 بتقديــر امتيــاز

كتب السيرة: عادل الفزاري
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قال تعالى )الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًلا ۚ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر( صدق اهلل العظيم(
تعــد أمــراض الــدم الوراثيــة مــن أكثــر األمــراض الوراثيــة انتشــارا علــى مســتوى العالــم حيــث تشــير اإلحصائيــات 
بــأن نســبة 5% مــن ســكان العالــم يحملــون جيــن الثاســيميا تقريبــا وان أكثــر مــن 500 مليــون شــخص يحملــون 
جيــن فقــر الــدم المنجلــي علــى مســتوى العالــم، وفــي الســلطنة تشــير آخــر المســوحات الصحيــة إلــى مــدى 
انتشــار أمــراض الــدم الوراثيــة بشــكل كبيــر مقارنــة بعــدد الســكان حيــث إن نســبة األفــراد المصابيــن بالمــرض 
تصــل الــى 9% ونســبة حاملــي فقــر الــدم المنجلــي 6% ومــرض الثاســيميا 2% بيــن األطفــال العمانييــن أقــل مــن 5 
ســنوات. وبالرغــم مــن التطــور الحاصــل فــي النظــام الصحــي بالســلطنة والجهــود المبذولــة فــي هــذا الخصوص 
اال ان لغــة األرقــام ونســبة األمــراض تشــير الــى تزايــد أعــداد المصابيــن بهــذه األمــراض، فــي نشــرة هــذا العــدد مــن 
إضــاءات علميــة نســلط الضــوء علــى أمــراض الــدم الوراثيــة ودور األبحــاث العلميــة فــي الحــد منهــا أو التقليــل مــن 
آثارهــا بالنســبة للفــرد أو المجتمــع، كمــا ســوف نتنــاول األثــر االجتماعــي والنفســي لهــذه األمــراض علــى المريــض 
ــك نحــاول إظهــار مــدى التقــدم العلمــي فــي هــذا المجــال، وماهــي الخطــوات التــي تحــد مــن  وعائلتــه وكذل

تفاقــم هــذه المشــكلة فــي المجتمــع العمانــي.

تكمــن أهميــة الوقــوف علــى موضــوع أمــراض الــدم الوراثية بالســلطنة ودراســته 
بشــكل عميــق نظــرا لألعــداد المتزايــدة ســواء مــن المصابيــن بأحــد هــذه األمراض 
أو ممــن يحملــون صفــة المــرض وال تظهــر عليهــم أعراضــه، وحســب مــا تؤكــده 
المنجلــي  الــدم  المركــزة فــي مــرض فقــر  بالســلطنة  المســحية  الدراســات 
والثاســيميا ومــرض نقــص الخميــرة أن محافظتــي الداخليــة والشــرقية مــن 
أكثــر المحافظــات تأثــرا بمــرض فقــر الــدم المنجلــي وهــو مــرض وراثــي يصيــب 
ــدم  ــات ال ــكل كري ــي ش ــرات ف ــدم وتغي ــي ال ــص ف ــه نق ــج عن ــدم وينت ــاع ال نخ
الحمــراء أمــا مــرض الثاســيميا فهــو مــرض وراثــي يصيــب نخــاع العظــم وينتــج 
عنــه نقــص فــي الــدم بحيــث تكــون كريــات الــدم الحمــراء غيــر قــادرة علــى 

ــا. ــل أوانه ــتمر قب ــرها المس ــرا لتكس ــا نظ ــام بمهامه القي

إحصائيات أمراض الدم الوراثية
للوقــوف علــى إحصائيــات أمــراض الــدم الوراثيــة بالســلطنة كان لنــا وقفــة مــع 
الدكتــورة ثريــا بنــت ســيف الحوســنية رئيســة الجمعيــة العمانيــة ألمــراض الــدم 
الوراثيــة حيــث أشــارت بانــه ال توجــد فــي الســلطنة حتــى اآلن بيانــات دقيقــه حــول 
أعــداد المصابيــن والحامليــن ألمــراض الــدم الوراثيــة، إال أن آخــر اإلحصائيــات التــي 
قــام بهــا مجموعــة مــن الباحثيــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس ووزارة الصحــة 
أشــارت إلــى أن حوالــي 60% مــن ســكان الســلطنة يحملــون إحــدى جينــات أمــراض 
الــدم الوراثيــة و10% منهــا جينــات ألمــراض دم خطيــرة، كذلــك اشــارت اإلحصائيــات 
بإنــه يولــد ســنويا حوالــي 150-170 طفــًا مصابــً بفقــر الــدم المنجلــي وحوالــي 25 
ــي 8 آالف  ــا حوال ــد حالي ــه يوج ــنويً، أي أن ــى س ــيميا العظم ــً بالثاس ــا مصاب طف

شــخص مصــاب باألنيميــا المنجليــة فــي عمــان.
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 170-150 حوالــي  ســنويا  يولــد 
الــدم  بفقــر  مصابــًا  طفــاًل 
طفــال   25 وحوالــي  المنجلــي 
ــى  ــيميا العظم ــًا بالثالس مصاب

يًا ســنو

د. ثريا بنت سيف الحوسنية
رئيسة الجمعية العمانية ألمراض 

الدم الوراثية

أمراض الدم الوراثية 
بين مختبرات العلوم وسلوك المجتمع

 الباحثون يؤكدون على أهمية تطوير طرق توصيل المعلومة للتوعية 
بالمرض لتتناسب مع وعي المجتمع والبعد عن األساليب التقليدية

 مجموعة من الباحثين بجامعة السلطان قابوس يشاركون بدراسات 
عالمية لمرض فقر الدم المنجلي الختبار أدوية جديدة

9% 6% 2% 

األفراد المصابين بأمراض 
الدم الوراثية

 مدى انتشار 
امراض الدم 

الوراثية 
لدىاألطفال 

العمانيين أقل 
من 5 سنوات

لماذا مهم؟

حاملي فقر
 الدم المنجلي

الثالسيميا
اعداد : محمد الرزيقي
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مــن جانبــه قــال البروفيســور ســالم بــن ســالم الكنــدي أســتاذ واستشــاري أمــراض الــدم بمستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس 
بأنــه يمكــن تقســيم أمــراض الــدم الوراثيــة فــي عمــان إلــى عــدة أنــواع  حيــث تعتبــر أمــراض الــدم )ب( مــن أكثــر األمــراض الوراثيــة 
انتشــارا علــى مســتوى العالــم و تشــير اإلحصــاءات بــأن هنــاك نســبة 5% مــن ســكان العالــم يحملــون جيــن الثالســيميا تقريبــا وان أكثــر 
مــن 500 مليــون شــخص يحملــون جيــن فقــر الــدم المنجلــي علــى مســتوى العالــم فنحــن نتحــدث عــن امــراض منتشــرة انتشــارا 

واســعا.

هــي األمــراض المتعلقــة بشــكل خاليــا الــدم المنجلــي وهــذا يعانــي منــه حوالــي 6% مــن ســكان الســلطنة ويحملــون جينــا مــن 
هــذه الجينــات منهــم حوالــي 0.3% مصابــون بهــذا المــرض ويعانــون مــن مشــاكل مختلفــة ناتجــة عــن فقــر الــدم المنجلــي، 

ونحــن نتأمــل بــأن تكــون هنــاك إحصائيــات دقيقــة وحديثــة حــول مــدى انتشــار هــذه االمــراض فــي الســلطنة.

أوال : أمراض خاليا الدم الحمراء

ــدم  ــة متعــددة ولكــن عندمــا نتحــدث عــن أمــراض ال ــدم الوراثي أمــراض ال
ــا الــدم  الوراثيــة الشــائعة فنحــن نتحــدث عــن أمــراض الــدم المتعلقــة بخالي
الحمــراء والتــي يكــون داخلهــا الهيموجلوبيــن، وأمــراض الهيموجلوبيــن 
يتــم تقســيمها الــى ثالثــة أنــواع فهنــاك أمــراض عدديــة متعلقــة بالعــدد 
ــاك أمــراض  ــدم الحمــراء أو الكيــف وهن ــة ال وأمــراض متعلقــة بطبيعــة خلي
ــر انتشــارا علــى  متعلقــة باألنزيمــات أو مــا يعــرف بنقــص الخميــرة وهــو األكث
مســتوى الســلطنة حيــث إن 25% مــن الرجــال و12% مــن النســاء يعانــون مــن 
هــذا المــرض لكــن فــي الغالــب هــذا المــرض غيــر مقلــق طالمــا أن الشــخص 
ــز علــى المــرض  ــذا يجــب التركي ــة وال يعانــي مــن أي مــرض ل ال يتعــرض للنوب
العدديــة فنحــن  بالنســبة لألمــراض  المجتمــع، أمــا  تأثيــره علــى  بحجــم 
انتاجهمــا  ويتــم  )أ( و)ب(  مــن  يتكــون  أن هنالــك هيموجلوبيــن  نتحــدث 
ــمى  ــلة )أ( تس ــت سلس ــإذا نقص ــن ف ــن مختلفي ــن مكاني ــة م ــات متوازن بكمي

ثالســيميا )أ( وإذا نقصــت سلســلة )ب( تســمى ثالســيميا )ب(. 
ويضيــف البروفيســور ســالم الكنــدي بــأن االحصائيــات تشــير بــأن حوالــي %48 
ــيميا )أ(  ــة بالثالس ــراض المتعلق ــن األم ــا م ــون جين ــلطنة يحمل ــكان الس ــن س م
ــرة بينمــا النــوع  ولكــن لحســن الحــظ أن هــذا المــرض ال يســبب خطــورة كبي
ــكان  ــن الس ــا 2.6% م ــي منه ــد ويعان ــد األش ــيميا )ب( تع ــن الثالس ــي م الثان
ــى  ــيميا )ب( العظم ــن الثالس ــض م ــي المري ــا أن يعان ــر أوضاعه ــي أخط وف

ــدم طــوال حياتهــم. ــى تســقيه ال وهــؤالء المرضــى يحتاجــون ال
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أمراض متعلقة 
باالنزيمات

)نقص الخميرة(
٪٢٥
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أمراض متعلقة 
بطبيعة خلية
 الدم الحمراء

االحصائيــات تشــير بــأن حوالــي 
الســلطنة  ســكان  مــن   %48
يحملــون جينــا مــن األمــراض 

بالثالســيميًا المتعلقــة 

البروفيسور سالم بن سالم الكندي
أســتاذ واستشــاري أمــراض الــدم بمستشــفى 

جامعــة الســلطان قابــوس 

ثانيا : أمراض  خاليا الدم المنجلي

األبحاث العلمية في خدمة أمراض الدم
يكــرس البحــث العلمــي جهــوده فــي خدمــة اإلنســانية بشــكل عــام وفــي مجــال أمــراض الــدم الوراثيــة بشــكل خــاص، حيــث 
يمّكــن الباحثيــن مــن القيــام بإجــراء ابحاثهــم فــي أمــراض الــدم الوراثيــة األكثــر تأثيــرا وشــيوعا فــي الســلطنة وفــي هــذا الجانــب 
ــة:  ــز الوطنــي للصحــة الوراثي ــي بالمرك ــم الوراث ــة والتعلي ــن ســعيد العريمــي رئيــس االستشــارات الوراثي ــور مســلم ب يقــول الدكت
إن األبحــاث الحاليــة تركــز علــى التدخــل العالجــي فــي أمــراض الــدم الوراثيــة حيــث ال يوجــد حاليــا أيــة عالجــات واضحــة لعــالج 

ــا الجذعيــة وهــي متوفــرة فــي المستشــفى الســلطاني والمستشــفى الجامعــي،  ــق الخالي المــرض اال عــن طري
كمــا أن البحــوث فــي أمــراض الــدم الوراثيــة مجــال خصــب وواســع ولــم يتــم التركيــز عليــه بشــكل فاعــل 

حيــث ان العــالج المتوفــر حاليــا بــزرع النخــاع او بالخاليــا الجذعيــة وهــذا مــا نحتــاج اليــه فــي الوقــت 
الحالــي وهــو مكلــف ماليــا.

ــول  ــان ح ــي عم ــام ف ــي تق ــاث الت ــى األبح ــا إل ــه إذا نظرن ــدي ان ــالم الكن ــور س ــول البروفيس يق
ــات، ــالث مجموع ــن ث ــمها ضم ــتطيع أن نقس ــل نس ــي المجم ــة ف ــدم الوراثي ــراض ال أم

المجموعــة األولــى تتعلــق بالمســوحات حــول مــدى انتشــار هــذه األمــراض، 
حيــث قامــت الســلطنة بعمــل مجموعــة مــن هــذه الدراســات 
ــي  ــة ف ــا وزارة الصح ــة أجرته ــا دراس ــي مقدمته ــي ف ــوحات يأت والمس
عــام 1995م شــملت عينــة فــوق 5000 عائلــة مــن جميــع محافظات الســلطنة 
إذ بينــت الدراســة مــدى انتشــار هــذه األمــراض فــي مناطــق مختلفــة مــن 
ــك دراســات ومســوحات قــام بهــا باحثــون مــن  الســلطنة تبعهــا بعــد ذل

جامعــة الســلطان قابــوس ووزارة الصحــة ومــن مختلــف الجهــات البحثيــة ذات 
العالقــة وكلهــا تشــير الــى نفــس النتائــج وبنســب متقاربــة تقريبــا.

المجموعــة الثانيــة مــن البحــوث هــي مــا يتعلــق بطبيعــة هــذه األمــراض 
ــا  ــام به ــرة ق ــات صغي ــاث ودراس ــد أبح ــث توج ــا حي ــة عنه ــات الناتج والمضاعف

ــول  ــة ح ــة محكم ــات عالمي ــي دوري ــرت ف ــلطنة ونش ــن بالس ــن الباحثي ــة م مجموع
المضاعفــات الناتجــة عــن هــذه األمــراض فــي الثالســيميا وأيضــا لفقــر الــدم المنجلــي 

وكيفيــة التعامــل معهــا ويــرى البروفيســور ســالم الكنــدي بــأن الباحــث العمانــي يســتطيع 
المســاهمة فــي البحــوث المتعلقــة بهــذا المجــال علــى مســتوى إقليــم الشــرق األوســط.

المجموعــة الثالثــة: مشــاركة الباحــث المحلــي فــي البحــث عــن عــالج لهــذه األمــراض وهلل 
الحمــد يوجــد مجموعــة مــن الباحثيــن بجامعــة الســلطان قابــوس لهــم مشــاركات لدراســات عالميــة 

مــا يســمى )بالترايلــز( بجانــب مجموعــة مــن الباحثيــن الدولييــن حيــث إن لــي شــخصيا تجربــة فــي هــذا 
ــا  ــدة وكان لن ــة جدي ــار أدوي ــدم المنجلــي إلختب المجــال إلحــدى الدراســات التــي تجــرى لمــرض فقــر ال

مســاهمات فــي هــذا المجــال وهــي تبــرز للعالــم مــدى االهتمــام البحثــي والمؤسســي للســلطنة 
واالمكانيــات المتوفــرة للحــد منهــا او إيجــاد عــالج لهــذه األمــراض.
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يتضــح للقــارئ الكريــم أهميــة تضافــر الجهــود للحــد مــن ارتفــاع نســبة المصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة بالســلطنة وهــذا يعتمد 
علــى مــدى قناعــة المجتمــع بضــرورة الفحــص الطبــي المبكــر لهــذه األمــراض كمــا ينبغــي ان تعطــى البحــوث العلميــة اهتمامــا 
أكثــر فــي هــذا المجــال الــى جانــب ضــرورة إيجــاد حــل ســريع لمشــكلة عــدم تقبــل المجتمــع للفحــص الطبــي المبكــر، كذلــك 
نجــد ان بعــض المســوحات أظهــرت بــأن التكلفــة الســنوية لعــالج مــرض فقــر الــدم المنجلــي للمرضــى المولوديــن ســنويا تصــل 
ــة مــن  ــال عمانــي للمصابيــن بمــرض الثالســيميا، بينمــا نجــد ان تكلفــة الوقاي ــال عمانــي، و15 مليــون ري حوالــي إلــى 40 مليــون ري

هــذه األمــراض ال تتعــدى 10% مــن هــذه األرقــام. 

ــزوى  ــة ن ــي جامع ــناني ف ــداهلل الس ــن عب ــى ب ــث يحي ــا الباح ــام به ــة ق ــة بحثي ــت دراس أجري
بعنــوان المشــكالت النفســية واالجتماعيــة للمرضــى المصابيــن بفقــر الدم المنجلي وأســرهم 
بمحافظــة الداخليــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات، حيــث بينــت الدراســة إلــى وجود مشــكالت 
ــق المســتقبلي ونظــرات الشــفقة مــن  ــض ومــن أبرزهــا القل ــى المري ــة عل نفســية واجتماعي
األخريــن والحــزن علــى عــدم القــدرة للمشــاركة فــي األنشــطة المختلفــة وقــت المــرض 
ــذي  ــر ال ــع األم ــاء المجتم ــي بن ــي ودور ه ف ــتقبل الوظيف ــي المس ــر ف ــد التفكي ــوف عن والخ
يشــغل بــال المرضــى ويســبب لهــم القلــق خاصــة عندمــا تأتــي نوبــات االلــم فجــأة، عوضــا 
ــدم  ــفر وع ــل والس ــة التنق ــض صعوب ــا المري ــي منه ــي يعان ــة الت ــكالت االجتماعي ــن المش ع
القــدرة علــى مســاعدة االخريــن واالعتمــاد الزائــد مــن قبــل المريــض علــى االخريــن ممــا قــد 

ــن.  ــه مشــاعر العطــف والشــفقة مــن االخري ــه وتنتاب يشــعر المريــض بنقــص قيمتــه وذات
مــن جانبهــا علقــت الدكتــورة ثريــا الحوســنية قائلــة بــأن المريــض يضطــر للتنويــم فــي أحاييــن 
ــذي قــد  ــم الشــديدة األمــر ال ــات األل ــة بســبب نوب ــة مخــدرة قوي ــى أدوي ــاج إل ــرة ويحت كثي
يســبب لهــم فقــدان أيــام كثيــرة خاصــة إذا كانــوا طلبــة مــدارس ممــا يؤثــر علــى مســتواهم 
ــبب  ــد يتس ــا ق ــا مم ــم أحيان ــى التنوي ــرون ال ــد يضط ــون ق ــن يعمل ــوا مم ــي وإذا كان الدراس
ــا المنجليــة إشــكاليات  ــك يواجــه مرضــى األنيمي لفصــل البعــض منهــم فصــال تعســفيا، كذل
بســبب نظــرة المجتمــع خاصــة الشــباب المصابيــن بهــذا النــوع مــن المــرض عندمــا يتقدمــون 
ــه ال  ــة فــي هــذا الجانــب بســبب هــذه النظــرة الرافضــة لهــم وان للــزواج يواجهــون صعوب
يمكــن تزويجهــم ممــا قــد يســبب للمصابيــن بهــذه األمــراض الوراثيــة أزمــات نفســية شــديدة 
وهنــاك مجموعــة مــن حــاالت االنتحــار واالكتئــاب ســجلت فــي هــذا الجانــب، وقــد يمتــد تأثيــر 

المشــكالت النفســية الــى أهــل المريــض المصــاب بأمــراض الــدم المنجليــة.

بين السطور:

تأثيرات المرض على حياة المريض 

خطوات للحد من هذه األمراض

 التكلفة السنوية لعاج أمراض الدم للمرضى المولودين

بمرض الثاسيميا مرض فقر الدم المنجلي
٤0,000,00015,000,000

الوقاية

٪10

الفحص المبكر 
يساهم في الحد من 
زيادة المصابين بهذا 

المرض 
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ــث  ــم مثل ــع ه ــالم والمجتم ــة واالع  أن الصح
ــر طــرق  ــد مــن تطوي المعلومــة الوقائيــة والب
وعــي  مــع  لتتناســب  المعلومــة  توصيــل 

المجتمــع

أ. يحيى بن عبداهلل السناني
باحث من جامعة نزوى

  
تــرى الدكتــورة ثريــا الحوســنية بــأن تثقيــف المجتمــع بأهميــة الفحــص المبكــر أمــر يســاهم فــي الحــد مــن زيــادة المصابيــن 

بهــذا المــرض ) وفــي هــذا الجانــب أقــر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 3نوفمبــر 2019 قيــام وزارة الصحــة 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ووزارة التربيــة والتعليــم إلجــراء الفحــص المبكــر ألمــراض 

ــات الدبلــوم العــام(. ــة لطلبــة وطالب ــدم الوراثي ال
من جانبه يرى الدكتور مسلم العريمي أن العلم وصل لمرحلة متقدمة 

ــة الحديثــة تســاعد  ــة تبقــى األدوي ــدون الوقاي مــن التعامــل مــع المــرض وب
علــى تقليــل حــدوث االزمــات وتخفيــف حــدة األلــم مــع التنويــم والتطبيــب 
ــث  ــم مثل ــع ه ــالم والمجتم ــة واالع ــلم أن الصح ــور مس ــرى الدكت ــك ي كذل
المعلومــة الوقائيــة والبــد مــن تطويــر طــرق توصيــل المعلومــة لتتناســب مــع 

وعــي المجتمــع والبعــد عــن األســاليب التقليديــة حيــث ان لدينــا تفــاؤالً كبيــرًا 
نحــو نظــرة الشــباب لموضــوع الفحــص الطبــي المبكــر واتخــاذ القــرار قبــل أي 

خطــوة.

 د. مسلم بن سعيد العريمي

رئيــس االستشــارات الوراثيــة والتثقيــف الوراثــي بالمركــز 
الوطنــي للصحــة الوراثيــة
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يهــدف المشــروع الــى بنــاء آليــة منظمــة الســتغالل الطاقــة الفائضــة مــن األلــواح الشمســية بحيــث يتــم تخزيــن وبيــع 
مــا ال يتــم اســتهالكه مــن قبــل المســتهلك لشــركات توزيــع الكهربــاء. مــن خــالل المقايضــة بيــن المســتهلك والشــركة 
الموزعــة للكهربــاء تبعــً لخوارزميــات تــم بناؤهــا بشــكل دقيــق ممــا يــؤدي إلــى تقليــل فاتــورة الكهربــاء كذلــك يعــرض 
النظــام كل األســعار للمســتهلك وبيانــات البيــع واالســتهالك للطاقــة عبــر شاشــة ذكيــة علــى المســتهلك كل ذلــك 

يتــم بــدون التدخــل البشــري. 

 )Blockchain( يقــوم المشــروع بتطويــر نظــام التصويــت اإللكترونــي علــى إحــدى منصــات تقنيــة سلســلة الكتــل
ــة  ــة والعمــل مــع القطاعــات والجهــات ذات العالقــة المشــتركة لتنفيــذ هــذه التقني لمختلــف المؤسســات الحكومي
ــى  ــة عل ــة مهيئ ــل لبيئ ــار عم ــاء إط ــى بن ــل عل ــل )Hyperledger( والعم ــات المتبعة عالميً مث ــل المنص ــى أفض عل
ــذ  ــد تنفي ــية عن ــادئ الرئيس ــد والمب ــع الفوائ ــة جمي ــل ومناقش ــين وتحلي ــة بلوكتش ــذ تقني ــي لتنفي ــتوى الوطن المس

هــذه التقنيــة لضمــان أمــن المعلومــات لتحــول رقمــي أفضــل ومســتدام.

يعمــل المشــروع علــى تطويــر جهــاز يقــوم بمراقبــة خصائــص الميــاه وإنــذار الجهــات المختصــة بأماكــن التلــوث البحري 
ــة  ــاه البحري ــص المي ــي خصائ ــرات ف ــر للمتغي ــذار المبك ــى اإلن ــة ال ــة باإلضاف ــبكة العنكبوتي ــاز بالش ــط الجه ــق رب ــن طري ع
والتــي ستســاعد الجهــات المختصــة لمعرفــة مســتوى جــودة الميــاه اإلقليميــة واتخــاذ االحتياطــات االزمــة حيالهــا.

أثمــر برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج فــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الــى شــركات ناشــئة )UPGRADE( عــن تحويــل 
تســعة مشــاريع تقنيــة منــذ تأسيســه عــام 2017م حتــى اآلن، حظيــت بالدعــم والمســاندة والعنايــة لتحويلهــا لشــركات 
ناشــئة ابتكاريــة عبــر احتضانهــا فــي حاضنــات ريــادة األعمــال وتوفيــر التمويــل التأسيســي الــازم وإكســاب فريــق المشــروع 
للمهــارات التجاريــة والماليــة الازمــة، األمــر الــذي سيســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة. فــي هــذا 

البــاب مــن نشــرة اضــاءات نســتعرض المشــاريع الثاثــة الفائــزة فــي النســخة الثالثــة للبرنامــج 

نظام الطاقة المتجددة
 لمدينة ذكية

تطوير نظام 
التصويت االلكتروني 
على تقنية بلوكتشين

جهاز كشف مبكر 
لظاهرة المد األحمر

جامعة السلطان قابوس

كلية الشرق االوسط

كلية الشرق االوسط

عثمان القاسمي
 عبد اهلل البلوشي
 محمد العدواني

زهرة اليعربيه
 احمد البوسعيدي

 أميرة الضامرية

 سعيد الصلتي 
 صفية الصلتية
منال الصلتية
 أحمد الصلتي
 محمد الصلتي

عنوان المشروع

نبذه عن 
المشروع

نبذه عن 
المشروع

نبذه عن 
المشروع

عنوان المشروع

عنوان المشروع

المؤسسة األكاديمية

المؤسسة األكاديمية

المؤسسة األكاديمية

أعضاء الفريق

أعضاء الفريق

أعضاء الفريق

9 مشاريع تقنية تتحول الى شركات ناشئة وتحظى بالدعم واالحتضان

مجهر 

القوة الذرية
يستخدم مجهر القوة الذرية تقنيات متقدمة، بما 

في ذلك محوالت )A/D و D/A( التي تعمل بسرعة 
خمسين ميجاهرتز لتوفير التقاط بيانات موثوقة وعالية 
السرعة عند إجراء التحليل الطيفي للقوة الذرية، ويتيح 
المجهر للباحثين تسجيل وتحليل تفاعالت العينة لكشف 

تفاعالت دقيقة جدا بمقياس النانو، وذلك في المقاييس 
الزمنية التي تعذر الوصول إليها في السابق بواسطة 

)SPM( المجهر المسحي

مكان الجهاز: معهد الملك عبداهلل لتقنية 
النانو بجامعة الملك سعود، المملكة 

العربية السعودية.

جهاز ربط األلياف البصرية
يستخدم هذا الجهاز لربط األلياف البصرية مع بعضها بطريقة 

الصهر، حيث يتم وضع نهاية األلياف البصرية المراد ربطها بداخل 
الجهاز في المكان المحدد والذي بدوره يقوم تلقائيا بوضعها 
بالطريقة المناسبة ثم صهر نهايتي األلياف البصرية وربطها مع 

بعضها. يحتوي الجهاز على شاشة عرض تعمل باللمس لمتابعة 
وفحص نهاية طرف الليف البصري قبل وبعد عملية الصهر، الجهاز 
له القابلية للعمل بشكل اوتوماتيكي حسب اإلعدادات الموصى بها 

من قبل المصنع أو من خالل الضبط حسب متطلبات االستخدام، 
يقدم الجهاز أداًء قويً وسرعة ربط عالية ويمكن استخدامه 

لربط أنواع مختلفة من األلياف البصرية. 

مكان الجهاز: جامعة صحار

اعداد : محمد الرزيقي
اعداد: عادل الفزاري
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أظهــرت نتائــج دراســة بحثيــة عمانيــة للباحــث الدكتــور وليــد بــن 
بــن هــالل الراجحــي، أســتاذ مســاعد فــي كليــة الصيدلــة  خالــد 
والتمريــض بجامعــة نــزوى بعنــوان جــودة الحياة، والحيــاة المتعلقة 
الكلــوي  بالفشــل  المصابيــن  العمانييــن  األفــراد  عنــد  بالصحــة 
المزمــن، أن الشــعور بالكآبــة نتيجــة فقــدان األمــل مــن الشــفاء 
كــون المــرض مزمــن، واإلعيــاء واالرهــاق الشــديد الناتجيــن عــن 
جلســات العــالج واإلدمــان المرضــي، مــن أهــم العوامــل المســاهمة 
فــي تدنــى مســتوى الصحــة الجســدية لــدى عينــة الدراســة، إلــى 
جانــب المــدة الزمنيــة الالزمــة للوصــول لوحــدات غســيل الكلــى 

فــي الوحــدات الصحيــة.
المســتقبل  مــن  القلــق  عوامــل  أن  كذلــك  الدراســة  وأوضحــت 
الحياتيــة،  بــاألدوار  والقيــام  األســرة  رعايــة  علــى  القــدرة  وعــدم 
العوامــل  أهــم  مــن  تعتبــر  المريــض  لــدى  التعليــم  ومســتوى 
المؤثــرة فــي تدنــى الصحــة النفســية لــدى األشــخاص المصابيــن 
بالفشــل الكلــوي المزمــن، وذلــك عبــر فحــص العوامــل المســاهمة 
كمــا  بالصحــة.  المتعلقــة  الحيــاة  جــودة  مســتوى  تدنــى  فــي 
أظهــرت الدراســة تدنيــا فــي مســتويات الصحــة الجســدية بنســبة 
)٥4.٠9%(، وفــي مســتويات الصحــة النفســية بنســبة )٥8.3٥%( لــدى 

البحثيــة. الدراســة  فــي  المشــاركين 
وشــملت عينــة الدراســة البحثيــة مشــاركة )44٥( مشــاركا ممــن 
مــن مختلــف محافظــات  المزمــن  الكلــوي  الفشــل  مــن  يعانــون 
الذكــور  مــن  )46( ســنة غالبيتهــم  الســلطنة، وبمتوســط عمــر 

بنســبة)%6٢.٥(.  والمتزوجــون  بنســبة)٥6.3%( 
ونبعــت أهميــة الدراســة باعتبــار أن مــرض الفشــل الكلــوي المزمــن 

 هــو تلــف غيــر رجعــي فــي الوحــدات الوظيفيــة للكلــى، ويتســبب 
فــي مجموعــة مــن األعــراض الجســدية والنفســية التــي يمكــن أن 
تقلــل مــن مســتوى جــودة الحيــاة لــدى الشــخص المصــاب، كمــا أن 
هنــاك ُنــدرة فــي الدارســات التــي تبحــث فــي مســتوى جــودة الحيــاة، 
والحيــاة المتعلقــة بالصحــة عنــد العــرب عمومــا والعمانييــن خاصة، 
لذلــك كمنــت أهميــة الدراســة فــي قيــاس مســتوى جــودة الحيــاة 
المصابيــن  العمانييــن  األفــراد  لــدى  بالصحــة  المتعلقــة  والحيــاة 
بالفشــل الكلــوي المزمــن، ومعرفــة العوامــل التــي تســهم فــي 
المؤثــرة علــى نوعيــة  الحيــاة، والعوامــل  تدنــي مســتوى جــودة 
الحيــاة لديهــم، وبالتالــي تقديــم المقترحــات التــي يمكــن أن ترفــع 

مســتوى جــودة هــذه الفئــة مــن األشــخاص.
الصحيــة  الخدمــات  جــودة  بتحســين  البحثيــة  الدراســة  وأوصــت 
المقدمــة لمرضــى الفشــل الكلــوي مــن خــالل اســتمرارية فهــم 
وقيــاس العوامــل وإدراجهــا بالخطــط العالجيــة، وكذلــك تعزيــز 
خدمــات الدعــم النفســي فــي وحــدات الغســيل الدمــوي المتوفــرة 
المتاحــة  األدوات  باســتخدام  الدراســة  أوصــت  كمــا  بالســلطنة، 
المتعلقــة بالصحــة  الحيــاة  والمعتمــدة لقيــاس مســتوى جــودة 
بشــكل دوري لــدى األفــراد العمانييــن المصابيــن بالفشــل الكلــوي 
المزمــن مــن أجــل التدخــل المباشــر لتحســين مســتويات الصحــة 

الجســدية والنفســية لديهــم. 
يشــار إلــى أن هــذه الدراســة البحثيــة العلميــة حــازت علــى المركــز 
نظمتــه  الــذي  الثانــي  العلمــي  البحثــي  الملتقــى  فــي  األول 
المديريــة العامــة للخدمــات الصحيــة بمحافظــة الداخليــة فــي شــهر 

ســبتمبر٢٠19م.

دراسة بحثية عمانية تميط اللثام عن عوامل تدني مستوى جودة 
الحياة لدى األفراد العمانيين المصابين بالفشل الكلوي المزمن

مستويات الصحة الجسدية

%56.3

%54.09

%58.35

الذكور

445
مشاركًا

المتزوجون

مستويات الصحة النفسية

الفشل الكلوي

التلسكوب الفضائي )Tess Mission( يكتشف ثالثَة كواكب 
وست مستعمرات عظمى خارج نظامنا الشمسي

ــم  ــغ حج ــياتل، ويبل ــي س ــة ف ــة األمريكي ــة الفلكي ــنوي للجمعي ــاع الس ــال االجتم ــافه خ ــاء اكتش ــن العلم ــة م ــن مجموع  أعل
ــً، وغافــه  ــً أكثــر مــن كونــه صخري الكوكــب الجديــد ٢3 مــرة ضعــف حجــم األرض، مــا يعنــي أنــه مــن المرجــح أن يكــون غازي

الجــوي أكثــر كثافــة مــن الغــاف الجــوي لكوكــب نبتــون أو أورانــوس.
المصدر: موقع عربي بوست 

التلسكوب الفضائي )Tess Mission( يكتشف ثالثَة كواكب وست مستعمرات عظمى خارج نظامنا الشمسي

)Tess Mission( المكلــف بالبحــث عــن الكواكــب تواصــل وكالــة ناســا  بفضــل التلســكوب الفضائــي 
االكتشــافات العلميــة، إذ اكتشــف ثالثــَة كواكــب وســت مســتعمرات عظمــى خــارج نظامنــا الشمســي.

يوليو/تمــوز ٢٠19م،  فــي شــهر   ،)Tess Mission( الفضائــي  التلســكوب  بدايــة مهمــة  ومنــذ 
للتكنولوجيــا-  عليــه معهــد ماساتشوســتس  يشــرف  -الــذي  التلســكوب  هــذا  اكتشــف 

كوكــَب
 )Pi Mensae b(. وهــو كوكــب ضخــم يــدور حــول نجمــه كل ســتة أيــام، وكوكــب 

)3844b LHS( وهــو كوكــب صخــري يقطــع مــداره خــالل 11 ســاعة، باإلضافــة 
الــى الكوكــب المســمى )21749b HD( وهــو يســتغرق 36 يومــً للقيــام 

بالــدوران فــي مــداره. 
المصدر: موقع عربي بوست 

تطوير »دم اصطناعي« داخل 
المعامل

كشــف علمــاء أنهــم نجحــوا فــي تطويــر »دم اصطناعــي« داخــل المعامــل، يمكــن نقلــه إلــى 
المحتاجيــن بصــرف النظــر عــن فصائــل دمائهــم، وقــال فريــق البحــث اليابانــي إنــه أجــرى تجــارب 

نقــل »الــدم االصطناعــي« علــى 1٠ أرانــب تعانــي فقــر الــدم، ممــا أدى إلــى نجــاة 6 منهــا، وأكــدوا أن هــذه 
ــدم طبيعــي. ــات ب النســبة هــي ذاتهــا التــي ســيحصلون عليهــا إذا عولجــت الحيوان

ويمكــن أن يــؤدي الكشــف الطبــي المذهــل الــذي تــم التوصــل لــه فــي كليــة الطــب الوطنيــة للدفــاع فــي 
مدينــة توكــوروزاوا وســط اليابــان، إلــى إنقــاذ ضحايــا الحــوادث، الذيــن يفارقــون الحيــاة فــي مواقــع الحــدث، 
ــدم االصطناعــي يمكــن تخزينــه فــي درجــات  نتيجــة فقــدان كميــات كبيــرة مــن الدمــاء. وقــال الباحثــون إن ال

حــرارة طبيعيــة ألكثــر مــن عــام

المصدر :سكاي نيوز 

اعداد : ربيع المكتومي

كتب : عادل الفزاري

اكتشاف 

كوكب درجة حرارته 

1٦50 درجة مئوية ولكنه 

بارد، وحجمه ضعف األرض 

بــ23 مرة
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شــهد العــام ٢٠٠8م أزمــة اقتصاديــة عالميــة خانقــة نتيجــة ارتفاع 
ــار  ــى انهي وانخفــاض أســعار النفــط بشــكل ســريع، ممــا أدى إل
اقتصــادي عالمــي أو كمــا يعبــر عنهــا باألزمــة الماليــة العالميــة. 
ورغــم تبنــي العديــد مــن الــدول برامــج اإلنقاذ الماليــة واإلجراءات 
التــي تمثلــت بدعــم المصــارف وشــراء األصــول الهالكــة بمئــات 
المليــارات بــدأت اقتصاديــات الكثيــر مــن دول العالــم بالتعافــي 
ــات  ــار هــذه األزمــة ســترافق هــذه االقتصادي التدريجــي، لكــن آث
ــرى الخبــراء. وقــد بلــغ إجمالــي اســتهالك الطاقــة  ــاًل كمــا ي طوي
فــي العــام ٢٠٠8م فــي جميــع أنحــاء العالــم )474 إكســاجول 
474×1٠18 جــول( بواقــع 8٠ إلــى 9٠ % طاقــة مســتمدة مــن احتــراق 
وهــذا  وغيرهــا.  والفحــم  والغــاز  كالنفــط  األحفــوري  الوقــود 
يعــادل متوســط معــدل اســتهالك الطاقــة الســنوي البالــغ 1٥ 
تيــراوات )1.٥ × 1٠13 واط(. علمــا بــأن اســتهالك الطاقــة فــي جميــع 
اقتصــادات العالــم ال يكــون بنفــس الدقــة بســبب اختــالف جــودة 

النفــط أو الفحــم.

الطاقــة  كفــاءة  فــي  المحــرز  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
المســتخدمة منــذ الثــورة الصناعيــة، فقــد تــم اســتهالك أكثــر 
مــن النصــف فــي الثالثــة عقــود الماضيــة، ومــع ذلــك عنــد النظــر 
ــادات  فــي هــذه الحقيقــة، ال ينبغــي إغفــال أن ذلــك نتيجــة للزي
العالميــة فــي مســتوى المعيشــة والزيــادة فــي عــدد ســكان 

العالــم، وليــس الفشــل فــي إدارة وحفــض الطاقــة.
وفي عام ٢٠٠9م، انخفض استهالك الطاقة في العالم ألول

مــرة منــذ 3٠ عاًمــا )-1.1%( أو 13٠ مليــون طــن نتيجــة لألزمــة المالية 
واالقتصاديــة. هــذا التطــور هــو نتيجــة التجاهيــن متناقضيــن 
وتبقــى ازمــة عــام ٢٠٠8 حاضــرة بتداعياتهــا علــى االقتصــادات 
العالميــة. كمــا ظــل نمــو اســتهالك الطاقــة نشــًطا فــي العديــد 
مــن البلــدان الناميــة، وخاصــة فــي آســيا )+ 4%(. وعلــى العكــس 
فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة انخفض االســتهالك 
إلــى  انخفــض  وبالتالــي   ،٢٠٠9 عــام  فــي   %4.7 بنســبة  بشــدة 
ــكا الشــمالية  ــا. وفــي أمري مســتويات شــبيهة بعــام ٢٠٠٠ تقريًب
ــا ورابطــة الــدول المســتقلة تقلــص االســتهالك بنســبة  وأوروب
النشــاط  تباطــؤ  بســبب  التوالــي  علــى  و٥.%8  و٥%   %4.٥
االقتصــادي. وقــد أصبحــت الصيــن أكبــر مســتهلك للطاقــة فــي 
العالــم )18% مــن اإلجمالــي( حيــث ارتفــع اســتهالكها بنســبة 
8% خــالل عــام ٢٠٠9 )مــن 4% فــي عــام ٢٠٠8( وبقــي النفــط أكبــر 
مصــدر للطاقــة )33%( علــى الرغــم مــن أن نصيبهــا قــد انخفــض 
مــع مــرور الوقــت، ونشــط الفحــم بشــكل متزايــد فــي اســتهالك 

الطاقــة فــي العالــم.
ولكــن  أخــرى  مــرة  االقتصاديــة  األزمــة  تكــررت   ٢٠14 عــام  فــي 
بطابــع جديــد حيــث اســتمرت لفتــرة طويلــة دون تعــاٍف الــى 
يومنــا هــذا، وتتضــح انعكاســات هــذه األزمــة مــن خــالل التباطــؤ 
والركــود العالمــي الــذي نجــده فــي كل دول العالــم، مــن حيــث 
شــح الوظائــف وارتفــاع نســب البطالــة وازديــاد تســريح العمالــة. 
إن التعامــل مــع االزمــة االقتصاديــة اختلــف ســلبا أو ايجابــا ومــن 
المفيــد فــي هــذا المقــام التعــرض للتجربــة االيجابيــة الصينيــة 

المفيــد فــي هــذا المقــام التعــرض للتجربــة االيجابيــة الصينيــة 
تمتلــك  بدايــة  إنهــا  حيــث  أزمــة  أي  تجــاه  الصينــي  والتفكيــر 
تصــوًرا إيجابًيــا للتعامــل مــع األزمــات. ففــي تعامــل الصيــن مــع 
األزمــة الماليــة العالميــة، ومــع تباطــؤ النمــو العالمــي وتوقعــات 
بتراجــع الصــادرات الصينيــة، اتجهــت الصيــن للداخــل لتضــخ 
مليــارات الــدوالرات لمشــروعات البنيــة األساســية ولمشــروعات 
تحســين ظــروف البيئــة، وتحضــر المناطــق الريفيــة والتحــول 
فــي  هائــل  تنــوع  مــع  واالســتدامة  المتجــددة  الطاقــة  نحــو 
مصــادر الدخــل، ممــا أنقــذ االقتصــاد الصينــي مــن الدخــول فــي 

دوامــة الركــود.
وتتحــدث بعــض المراكــز البحثيــة واالقتصاديــة عــن توقعــات 
الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠  النصــف  بأزمــة اقتصاديــة عالميــة فــي 
فــي ظــل حــرب اقتصاديــة بيــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
والصيــن، وقــد تكــون هــذه التوقعــات صحيحــة أو غيــر صحيحــة 
أو حتــى ضربــا مــن الخيــال، ولكــن هــذا يدعونــا إلــى أن نتعاطــى 

االقتصــادي  التنــوع  علــى  ونعمــل  األحــداث،  مــع  بموضوعيــة 
واالســتثمار  واالســتدامة  المتجــددة  الطاقــة  نحــو  والتحــول 
فــي البنيــة التحتيــة وإنشــاء مناطــق جديــدة لالســتثمار كمــا 
هــو فــي التجربــة الرائــدة فــي منطقــة الدقــم والتــي أتوقــع أن 
يكــون لهــا مســتقبل واعــد فــي المنطقــة ألســباب كثيــرة، وقــد 
يلفــت انتباهنــا التغيــر اإليجابــي لالســتثمار فــي مجــال الطاقــة 
والريــاح  الشمســية  الطاقــة  والســيما  عمــان  فــي  المتجــددة 
فنجــد أمثلــة ومبــادرات جديــرة بالتقديــر كمحطــة عبــري )٥٠٠ 
ميجــاواط( طاقــة شمســية، ومشــروع مــرآة-1 )1٠٢4 ميجــاواط( 
ومشــروع الريــاح )٥٠ ميجــاواط( جنــوب عمــان وايضــا مشــروع 
شــركة مجيــس للطاقــة الشمســية وغيرهــا. باعتقــادي أن هــذا 
التحــول نحــو تنويــع مصــادر الطاقــة واالســتفادة مــن مصــادر 
ودعامــة  اســتراتيجي  بعــد  ذا  ســيكون  المتجــددة  الطاقــة 

لالقتصــاد العمانــي إزاء أي أزمــة اقتصاديــة قادمــة. 

إجمالي استهاك الطاقة في العام 2008م في جميع أنحاء العالم

د. حسين كاظم الوائلي
رئيس مجموعة أبحاث الطاقة المتجددة وتكنولوجيا االستدامة

أستاذ مشارك وخبير طاقة - جامعة صحار

معدل استهاك الطاقة

 80 إلى 90 %

2009م

%4 +%8.5    %5    %4.5
18% من اإلجمالي

األزمات االقتصادية العالمية... 
وأثرها على الطاقة

أمريكا الشمالية وأوروبا آسيا
أكبر مستهلك للطاقةورابطة الدول المستقلة

مشروع شركة مجيس 
للطاقة الشمسية

محطة عبري )٥٠٠ ميجاواط( 
طاقة شمسية

مشروع الرياح )٥٠ ميجاواط(

مشروع مرآة-1 )1٠٢4 ميجاواط( 

الصين

مجال الطاقة المتجددة في عمان
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كتب: محمد الرزيقي
يعمــل مجلــس البحــث العلمــي ممثــا بمجمــع االبتــكار مســقط علــى مشــروع مركــز النمذجــة تحــت مســمى »صنــاع ُعمــان« 
Makers Oman، الــذي تــم تأسيســه بالشــراكة مــع شــركة بيــل األمريكيــة )Bell( بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للتخصيــص 
ــى  والشــراكة، مــن خــال برنامــج الشــراكة مــن أجــل التنميــة، وشــركة )TechShop Global( المنفــذة للمشــروع، يهــدف إل
تأســيس مركــز متكامــل يحتــوي علــى أحــدث األجهــزة واألدوات الازمــة، التــي تتيــح لمرتــادي هــذا المركــز تحويــل افكارهــم 

وابتكاراتهــم إلــى نمــاذج حًيــة، ودراســة جــدوى إمكانيــة قابليــة تصنيــع هــذه النمــاذج.

أدوار مركز »صناع ُعمان«
Makers Oman 

المستفيدون 
من خدمات 
مركز »صناع 

ُعمان« 

تسريع عملية نقل 
االبتكارات وبراءات االختراع 
إلى مرحلة إثبات الفكرة 

بنماذج صناعية

 
المبتكرون 

والمخترعون 
طاب الجامعات ورواد األعمال

لتحويل المعرفة 
النظرية إلى 

معرفة علمية 
مطبقة

المعاهد 
والمؤسسات 

العلمية

أجهزة متطورة 
ومتنوعة لتحويل 
األفكار الى نماذج

استشارات ودعم 
فني

سد االحتياجات 
الفنية والتعليمية 
المتعلقة بتصميم 
وتطوير المنتجات، 

وعمل النماذج األولية 
لألفكار المبتكرة ثم 

تطويرها الى منتج

نقل أفضل الخبرات 
والممارسات العالمية 

في تشغيل وإدارة 
مثل هذه المراكز في 

السلطنة

تأسيس شركات 
متوسطة وصغيرة 
عبر االستفادة من 
تسهيات تحويل 
الفكرة الى نموذج 

قابل للتتجير

المساهمة في تنويع 
مصادر الدخل ودعم 
تسجيل عدد أكبر من 

الملكيات الفكرية 
واالبتكارات العمانية

أشكال  الدعم 
للمستفيدين 
تتمثل في:

Makers Oman »مشروع مركز النمذجة »صناع ُعمان

بالعطاء مستمرون ...

علميةإضــــاءات
العدد ١٨ - ابريل ٢٠١٨م - نشرة دورية يصدرها مجلس البحث العلمي

ملف العدد:
أهمية االستثمار في التراث الثقافي الُعماني

نتائج بحثية
تظهر أمال جديدا لعالج السرطان

أخبار:
مشاريع برنامج                                              في وادي السليكون

لقراءة المزيد... اضغط

https://www.trc.gov.om/trcweb/ar/topics/media/materials/newsletters
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تابعونا لمعرف انشطتنا التي نقدمها في مجال البحث واالبتكار


