الراعي الرسمي

ما هو المقهى العلمي لمركز موارد؟

المقهــى العلمــي هــو عبــارة عــن جلســة حواريــة لمناقشــة عــدد مــن الموضوعــات العلميــة
، حيــث يعقــد لقــاء غيــر رســمي مــرة كل شــهر فــي جــو يســوده الــود والمــرح،المهمــة
ويعتبــر المقهــى فرصــة لتجمــع عــدد مــن األشــخاص للتعــارف فيمــا بينهــم ومناقشــة عــدد
 حيــث إن الجميــع مرحــب بــه للحضــور واالســتمتاع بالنقــاش الشــيق،مــن الموضوعــات العلميــة
.الــذي تتخللــه وجبــة شــهية مجانيــة

من هو جمهور المقهى العلمي؟

 ولــم،يشــارك فــي المقهــى العلمــي عــادة كل مــن لديهــم اهتمــام بالموضوعــات العلميــة
 وال يتطلــب مــن المتحدثيــن.تســنح لهــم الفرصــة لمناقشــة وجهــات نظرهــم وتســاؤالتهم
. فالجميــع مرحــب بــه للمشــاركة،امتــاك خبــرة أو معرفــة علميــة

ما هو برنامج المقهى العلمي؟

 ثــم يقــوم المحاضــر بتقديــم،يبــدأ برنامــج الملتقــى بشــرب القهــوة وتنــاول وجبــة خفيفــة
 حيــث إنــه بإمــكان الحضــور أن يوجهــوا أســئلتهم بــكل أريحيــة وبــدون أي،كلمــة بســيطة
. فهــي جلســة حواريــة عامــة،إحــراج

What is the Mawarid Science Cafe'?
The Mawarid Science Cafe' is a forum for the discussion of
important and interesting scientific issues. We meet on a monthly
basis and the sessions are informal, relaxed, fun and accessible.
It's an opportunity to get together with old and new friends in a
relaxed atmosphere and discuss cool scientific topics. It's open to
everyone and completely free. We'll even feed you.

Who comes along to the Science Cafe'?
Our audience consist of people who are interested in science but generally
never have the opportunity to discuss their views with, and ask questions
of, someone in the know. No scientific knowledge is assumed by the Science
Cafe' panellists, so anyone can come along and participate.

What normally happens at the Science Cafe'?
Well, we generally start with a coffee and something to eat, then
the panellists introduce the topic and talk about it. It's not a lecture,
so anyone can ask a question, and we particularly like it when
someone from the audience says: ''This might sound like a silly
question, but…'' These are the questions we like and encourage.
In fact, they're generally the best type.

Horsing Around
Historians tell us horses were first
domesticated in Eurasia but, according to
many, they were perfected in Arabia.
With their distinctive, chiseled profile,
flaring nostrils and high tail carriage, not
to mention their natural grace, nobility
and intelligence, Arabian horses have
beguiled mankind for thousands of years.
They're prized too for their stamina,
strength, agility and courage and defined
by the large lungs that allow them to run
farther and faster than other breeds.
Always much loved by Omanis, legend has
it that our ancestors fed their horses on
camel milk and dates, sheltering them in
tents along with family members. Referred
to in poetry as ''drinkers of the wind'' and
''swallowers of the ground'', these days
the Arabian horse is a distinguished and
dignified ambassador for Omani culture
and heritage at major international shows
and events.
In this Mawarid Science Cafe', we'll take
a ride around the history of the Arabian
horse, look at their origins, and find out
what exactly makes them so special. To
make sure we get the information and
answers we need, we'll be hearing from
researchers who study them and from
people who work with them every day.

معقود بنواصيها الخير

يعتقد المؤرخون أن أوراسيا شهدت بداية
 بيد أن كثيرين يرون،استئناس للخيول
أن شبه الجزيرة العربية أتقنت فن ركوب
.الخيل
 سحرت الخيول،فعلى مدى آالف السنين
العربية ألباب البشر بمالمحها المميزة
، وفتحتي أنفها الواسعتين،المنحوتة
، ونبلها، ناهيك عن سموها،وارتفاع ذيلها
أيضا الخيول
ً  ُت َق َّدر.وذكائها الطبيعي
، ورشاقتها، وقوتها،العربية لجلدها
عرف برئتيها الكبيرتين مما
ُ .وشجاعتها
َ وت
ٍ
ٍ
بسرعة
لمسافة أبعد
يساعدها على الركض
.أكبر من غيرها من السالالت األخرى
كثيرا؛
ولطالما أحب العمانيون الخيول
ً
فتحكي األساطير أن أجدادنا غذوا خيولهم
 كما آووها في،على لبن اإلبل والتمر
.جنبا إلى جنب مع أفراد أسرهم
ً خيامهم
وقد تفنن العرب في وصف الخيول في
ً  بأنها،ِشعرهم
 أو, مثل ( تسابق الرياح
ويعد الخيل العربي
تنهب األرض
ُ )نهبا
ً
ً
ومبجل للثقافة
مميزا
سفيرا
هذه األيام
ً
ً
العمانية واإلرث العماني في العروض
.والفعاليات الدولية الكبرى
سنأخذك في هذا المقهى العلمي في
 ونبحث،جولة إلى تاريخ الخيول العربية
تحديدا مصدر
 ونستكشف،في أصولها
ً
 وسنستمع إلى الباحثين.خصوصيتها
الدارسين للخيول العربية ولمن يتعاملون
يوميا لضمان الحصول
مع الخيول العربية
ً
.على المعلومات واإلجابات التي نحتاجها

4IR: Making
Waves in Marine
Conservation &
Sustainable Use
The unprecedented acceleration
in science and technology
innovation that is at the heart of
the Fourth Industrial Revolution
is already providing scientists
with extraordinary new tools,
techniques and the capacity to
access, collect, organize, record,
analyse, and convey information
about our coastal waters. This
exciting period of discovery and
investigation has the potential to
radically transform perceptions of
the underwater world - shifting
the view of it as a commodity to
be exploited and focusing attention
on it as a unique endowment that
holds totally new levels of value
for society.
This Mawarid Science Café will
dive into the promise of 4IR
for disrupting how we manage
the marine environment, its
potential for new approaches to
conservation and the sustainable
use of this treasure chest of
natural wealth.
Get your coffee brewing and join
us as we navigate this exciting
topic!

 أشرعة تعانق الرياح:الثورة الصناعية الرابعة
في مجال صون البيئة البحرية واالستغالل
المستدام

إن التسارع غير المسبوق في االبتكارات العلمية والتكنولوجية فيما يسمى
اليوم بالثورة الصناعية الرابعة يوفر للعلماء أدوات جديدة وفريدة لتسريع وتيرة
ً
،زخما أكبر من البيانات وطرق جمعها وترتيبها
 ويوفر لهم،البحث واالبتكار
وتصنيفها وتحليلها ونشرها وغير ذلك من الجوانب المهمة في البحث
 ولعل هذه التغيرات المتسارعة في التطوير العلمي ستغير نظرتنا.العلمي
إلى عالم البحار والمحيطات – فبدال من النظر إليها إلى موارد يجب استغاللها
 قد تتغير النظرة إليها إلى فضاءات جديدة فريدة ذات قيمة،واستنزافها
. اضافية للمجتمع
ستبحر جلسة المقهى العلمي القادمة إلى أعماق الثورة الصناعة الرابعة وما
،تنطوي عليه من إمكانات قد تغير بطريقة جذرية طريقة إدارتنا للبيئات البحرية
.وآليات صونها واستدامتها
!جهز فنجان قهوتك واستعد معنا لخوض بحر هذا الموضوع الشائق

Wildlife
in the
Sultanate
of Oman.
''Secrets &
Tales’'

" الحياة البرية في عمان " أسرار وحكايات
 وان،لقد أنعم هللا على سلطنة عمان بموارد طبيعية متميزة برية و بحرية وساحلية
طبيعة موقعها الجغرافي وتنوع تضاريسها من جبال وأودية وسهول ومنحدرات وجروف
 جعلها تتمتع بتنوع أحيائي فريد بالرغم من وجود المناخ الجاف,صخرية ومناطق ساحلية
.الذي يسود معظم مناطق السلطنة
 حيث تزخر بالعديد من مظاهر التنوع األحيائي وتحظى,وتتميز البيئة العمانية بالثراء
 يوجد, ومن بين األنواع العديدة,الحياة البرية باالهتمام والحماية في بيئاتها الطبيعية
 نوع من الحيوانات النادرة التي تشمل99 من الثدييات البرية في السلطنة حوالي
الثدييات المهددة باالنقراض كالنمر العربي والمها العربي والوعل العربي والغزال العربي
.وغزال الريم والوعل النوبي وأرنب مصيره والوشق والثعلب الرملي
وتواجه مفردات الحياة الفطرية بالسلطنة عدة تحديات مثل الرعي الجائر والصيد وقطع
.األشجار والتصحر وتدهور الرقعة الزراعية والزحف العمراني وغيرها

Oman has been blessed with a wealth of genetic resources; this pool of
genetic resources spans the entire animal and plant kingdoms. The nature
of Oman's geographical location, size and the diversity of its terrain,
which includes mountains, valleys, plains, rocky bluffs and coastal areas,
allows it to enjoy a blend of unique biological diversity.

 إنشاء المحميات,ومن بين الجهود التي بذلتها السلطنة في مجال حماية األنواع البرية
الطبيعية للحياة الفطرية والتي يصل عددها إلى خمسة محميات موزعة على مختلف
محافظات السلطنة والتي يوجد بها العديد من مختلف الحيوانات البرية التي تنعم
بالحياة البرية اآلمنة في ظل وجود المرعى الطبيعي والرعاية الصحية من قبل المختصين
.في هذه المحميات

The Omani environment is characterized by the richness of many aspects
of biodiversity. One of the most important resources is it Wildlife fauna,
which receives great attention and protection in its natural environments.
Among the many species of animals, there are about 99 species of wild
mammals in the Sultanate, which include endangered mammals such
as the Arabian leopard, the Arabian oryx, the Arabian ibex, the Arabian
gazelle, the Reem gazelle, the Nubian Ibex, the Amirah rabbit, the lynx and
the Sand fox.

 سوف نتطرق إلى الحياة البرية في السلطنة والتعرف على أسرارها، في هذه الجلسة
ومحاولة كشف غموض هذه الحياة وستمكن الحضور من معرفة أنواع الحيوانات البرية
.التي تعيش على أرض السلطنة

Aspects of wildlife in the Sultanate face several challenges, including
overgrazing, hunting, logging, deterioration of agricultural land, urban
sprawl, and others.
One of the ways to protect wild animal species is the establishment of
natural reserves for wildlife, which number up to five reserves distributed
over the various governorates of the Sultanate. There are many different
wild animals that enjoy safe wildlife in the presence of natural pasture
and health care by specialists in these reserves.
Join us in this session of the Mawarid Science cafe to discover more about
the wildlife in Oman, learn more about its secrets, and know how to deal
with these animals in the event of being near them and how they can be
preserved and protected from the threat of extinction.

وكذلك سوف نتعلم كيفية التعامل مع هذه الحيوانات في حالة التواجد بالقرب منها
.وكيف يمكن المحافظة عليها وصونها وحمايتها من خطر االنقراض

أهمية البنوك الجينية النباتية
ً
 وهي في حالة تناقص شديد بسبب،أساسا لتحسين إنتاج المحاصيل
النباتات المحلية تعد
المحلية بأخرى مستوردة والتدهور البيئي وتعرية الغطاء النباتي
إحالل األصناف النباتية
ّ
ً
مؤخرا
 والتغير المناخي والحرائق في المناطق البرية وخير مثال ما حصل،والرعي الجائر
 وسلوكيات االنسان لها،في والية الحمراء من حرائق أدت إلى تدهور الغطاء النباتي
 كالنشاط الصناعي والسياحي الذي ينتج، أثر كبير في اإلضرار باألنواع النباتية المحلية
ً
مؤدية إلى ارتفاع درجات الحرارة وكذلك السلوكيات األخرى كاالستخدام
ملوثات للبيئة
.الخاطئ غير المستدام للنباتات البرية كاالحتطاب

Why do we need Gene Banks?
The world is seeing a rapid decrease in the number of crops grown
in the world, even worse ids the loss of diversity of varieties and
landraces available in a country. Local plants are a basis for improving
crop production, and they are in a state of severe decline due to the
replacement of local plant varieties with imported ones, environmental
degradation, erosion of vegetation cover, overgrazing, climate change
and fires in wild areas. In addition, human behaviors , such as industrial
and tourism activities that produce environmental pollutants leading to
higher temperatures, as well as other behaviors such as the unsustainable
misuse of wild plants such as wood logging, have a significant impact on
harming local plant species.
From this standpoint, some may wonder about ways to protect local
plants, imagining that there are rare types of plants that may become
extinct for these reasons. Join us in our session tonight to discover how
scientists are working hard to overcome these challenges by preserving
important plant diversity in gene banks (seed banks in particular) as one
of the methods used to provide a safe haven for various plant species.
Gene banks play a vital role in allowing us to preserve and protect the
seeds of plant species for periods extending to hundreds of years. These
seeds are then available for future research in crop improvement and
revitalize the vegetation cover in affected areas. Furthermore, seed banks
have many other benefits that we will learn about during the session. We
will also learn about the components of the seed bank and the operations
that take place within those banks.

 متخيال وجود أنواع نادرة من، من هنا قد يتساءل البعض عن طرق حماية النباتات المحلية
 لهذا ستكون جلستنا في هذه الليلة عن أهمية البنوك،النباتات قد تنقرض بتلك األسباب
ٍ
ً
آمن لمختلف
ملجأ
تحديدا) كونها أحد الطرق المستخدمة في توفير
الجينية (بنوك البذور
ٍ
 والتي بدورها تعنى بحفظ وصون بذور األنواع النباتية لفترات تمتد إلى،األنواع النباتية
 كذلك،وتستخدم تلك البذورإلعادة إحياء الغطاء النباتي في منطقة ما
ُ ،مئات السنين
ولبنوك البذور فوائد كثيرة أخرى سنتعرف عليها في هذه الجلسة وسنتعرف أيضا على
.مكونات بنك البذور والعمليات التي ُتدور بداخل تلك البنوك المستخدمة لحفظ البذور

Tiny Organisms, Big Issues:
Industrial Microbiology and
Future Bioindustries
The use of micro-organisms in industry is nothing new - they
have a well-established place, for example, in the production of
cosmetics, pharmaceuticals, construction materials and food.
In fact, for thousands of years humankind has used microbes yeasts, moulds and bacteria - to make things like bread, yoghurt
and cheese, as well as fermented fish, meat and vegetables.
In recent years, though biotechnology has moved rapidly as
unprecedented progress in molecular biology, research has
supplied new enabling technologies. This has opened up new
and exciting possibilities for industry in several sectors such
as chemicals, textiles, automotive, electronics and, crucially,
energy.
But what does this mean for Oman, for our entrepreneurs and
our environment? Is it something our researchers are working
on? Are there bio-industries on our industrial cities already?
What part will our genetic resources play? Do we have the type
of microbes industry is interested in? How will society benefit?
We'll be discussing these big issues on these tiny organisms at
what's sure to be a particularly lively Mawarid Science Cafe'. So
pour yourself a coffee and whether you want to contribute to
the discussion or simply listen in and soak up the information,
we'll be waiting for you!

 علم األحياء:قضايا عميقة في مخلوقات دقيقة
الدقيقة الصناعي ومستقبل الصناعات الحيوية

إن استخدام الميكروبات في العديد من القطاعات الصناعية أمر ليس وليد اليوم؛
فعلى سبيل المثال تستخدم الميكروبات في صناعات المنتجات التجميلية و الدوائية
 سنجد أن اإلنسان قد استخدم، وإذا ما أمعنا النظر. ومواد البناء واألغذية وغيرها،
الميكروبات بمختلف أشكالها مثل الخمائر والعفن والبكتيريا لصناعة أشياء مهمة
.المخمرة
 فضال عن األسماك واللحوم والخضروات،مثل الخبز والزبادي والجبن
ّ
ولكن شهدت السنوات األخيرة طفرة في توظيف علوم التكنولوجيا الحيوية
 وهو أمر فتح الباب،وأبحاث البيولوجيا الجزيئية ونشأت عنها تقنيات حديثة مهمة
، والسيارات، والنسيج،على مصراعيه لتطوير كثير من الصناعات مثل الكيماويات
.واإللكترونيات والطاقة
 ولكم الحق في السؤال! هل،وهنا قد تتساءلون عن عالقة كل هذا بالسلطنة
يعكف باحثونا على البحث في هذا المجال؟ هل توجد أي صناعات حيوية في مدننا
الصناعية اليوم؟ وهل لدينا أنواع الميكروبات ذات األهمية للقطاعات الصناعية؟ وما
أهمية كل هذا للمجتمع؟
ستكون جميع هذه األسئلة حول هذه الكائنات الدقيقة على طاولة النقاش في
جهز كوب قهوتك وشارك
ّ .جلستنا القادمة من سلسلة جلسات المقهى العلمي
! سنكون بانتظارك.معنا باالستماع أو النقاش

Is Taxidermy Due a
Makeover?
An understandably uncomfortable
topic for many, taxidermy is a
much-misunderstood subject, one
that's sometimes regarded as a
bit of a joke or something that's
rather sinister.
But believe it or not, this much
maligned scientific art has an
important part to play in the
conservation of our wildlife and
in the preservation of nature's
precious legacy, in teaching, and
in helping the public connect with
nature.
Tackling the role of ethical
taxidermy in the preservation and
documentation of animal genetic
resources, this fascinating Mawarid
Science Cafe' will take a fresh
look at this complex process. We'll
also be delving into its history,
its role in conservation and the
part it plays in public engagement.
We'll be getting in experts too
to talk about the methods,
tools, skills, and knowledge that
modern taxidermy demands of its
practitioners.
Stuff your fears in the cupboard
and join us as we give taxidermy a
much needed makeover!

النظرة اإليجابية
لتحنيط الحيوانات
موضوعا
ُي َعد موضوع تحنيط الحيوانات
ً
مريحا بالنسبة للكثيرين؛ وبالطبع
غير
ً
 فهذا الموضوع،نتفهم أسباب ذلك
وأحيانا يعتبر
بشكل كبير
ُيساء فهمه
ً
ٍ
ٍ
كشيء
كنوع من المزاح أو على األصح
ٍ
.مشؤوم
 يلعب هذا الفن العلمي،ومع ذلك
هاما في الحفاظ
دورا
المفتري عليه
ً
ً
 وفي حماية اإلرث،على الحياة البرية
 وكذلك في مجال،الطبيعي الثمين
 وفي مساعدة الجمهور على،التدريس
.االرتباط بالطبيعة
يتناول هذا المقهى العلمي الرائع
هذه العملية المعقدة من منظور جديد
ٍ
محاولة لفهم دور علم التحنيط
في
(األخالقي) في حماية وتوثيق الموارد
 كما نستعرض تاريخه.الوراثية الحيوانية
ودوره في الحفاظ على البيئة وفي
.المشاركة العامة بمزيد من التفصيل
 نستضيف خبراء للتحدث عن،كذلك
، والمهارات، واألدوات،األساليب
والمعرفة التي يستوجب على ممارسي
.علم تحنيط الحيوانات الحديث معرفتها
جانبا وشاركنا حتى
ثم ضع مخاوفك
َّ من
ً
تفهم علم تحنيط الحيوانات على النحو
.الصحيح

ثورة في األنظمة الزراعية بكائنات مجهرية

Are Microbes Set
to Revolutionize
Agriculture?
Thanks to advancements in DNA
sequencing and machine learning,
scientists are able to single out
microbes that can be beneficial
to the way we grow food. In
fact, microbes can be utilized to
impact all sorts of common crop
stressors, such as water stress,
salinity, nutrient deficiency, and
pest and disease susceptibility. This
means that microbial technology,
once it is applied to farming and
agricultural systems, has the
potential to dramatically reduce
the use of chemical fertilisers and
eliminate much of the chemical
insecticides and pesticides
currently used. In short, it'll help
farmers harness nature to feed the
world in a sustainable way.
Interested? Then get your coffee,
and your thoughts, brewing and
join the conversation at this
Mawarid Science Cafe' and learn
more about the tiny organisms
with big agricultural impact.

بفضل التقدم العلمي الكبير في تسجيل سالسل الحمض النووي وثورة
 أصبح بإمكان العلماء تحديد الميكروبات ذات الفائدة األكبر في زراعة،اآللة
 والواقع أن الميكروبات قادرة على التأثير على جميع أشكال اإلجهاد.األغذية
، ونقص المغذيات، والملوحة،الشائعة في المحاصيل مثل اإلجهاد المائي
 ومعنى ذلك أن تطبيق تقنيات األحياء الدقيقة.واآلفات الحشرية واألمراض
ً
جدا من األسمدة
في األنظمة الزراعية قادر على استبدال شريحة كبيرة
 موجز.الكيماوية المستخدمة ومبيدات الحشرات ومكافحات اآلفات الكيماوية
الكالم أن توظيف علوم األحياء الدقيقة في الزراعة سيساعد المزارعين على
.استغالل خيرات الطبيعة إلنتاج الغذاء للعالم بطرق مستدامة
ً
شائقا؟ جهز قهوتك وأفكارك وشاركنا الحوار في
هل يبدو الموضوع
جلستنا القادمة من سلسلة جلسات المقهى العلمي التي سنناقش فيها
هذه المخلوقات الدقيقة القادرة على إحداث طفرة هائلة في القطاع
.الزراعي

