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AL ROYA YOUTH
INITIATIVE AWARDS

افتتاح مقر »جمعية المرأة« بالعوابي.. وعرفان بالرعاية السامية

يوم المرأة العمانية.. دعم وتمكين لدور 
النساء في مسيرة التنمية

الرؤية - مدرين املكتومية

“ولقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتاممنا 
الكامل ملشــاركة املرأة يف مســرة النهضة، 
التعليــم والتدريــب  لهــا فــرص  رنــا  فوفَّ
والتوظيــف، ودعمنــا دورهــا ومكانتها يف 
املجتمــع، وأكدنا عىل رضورة إســهامها يف 
نــا ذلك من  شــتى مجــاالت التنمية، ويسَّ

خــال النظم والقوانني التي تضمن حقوقها 
وتبني واجباتها”.

نها النطق الســامي  كلــامت ُمضيئــة تضمَّ
لحرضة صاحــب الجالة الســلطان قابوس 
بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- ليأيت 
من بعدها التكريم الســامي لنســاء ُعامن 
بتخصيص يوم الســابع عرش من أكتوبر من 
كل عــام يوما للمــرأة العامنية؛ ليكون خَر 

شاهٍد عىل ما يوليه املقام السامي من رعاية 
واهتــامم للمرأة العامنيــة يف كل بقعة من 

بقاع الوطن الغايل.
واحتفــاال بهذا اليوم، رََعت َمَعايل الشــيخة 
عائشــة بنت خلفــان بن جميل الســيابية 
رئيســة الهيئة العامة للصناعــات الحرفية، 
افتتــاح جمعية املرأة العامنيــة بالعوايب يف 
محافظــة جنــوب الباطنة، وأكــدت موزة 

بنت عبدالله بن ســليامن الخروصية رئيسة 
جمعية املــرأة العامنية بواليــة العوايب، أنَّ 
املرأة العامنية مؤهلــة -بفضل ما توفر لها 
من تعليــم وتدريب وصقل للمواهب- ألْن 

تخوض شتى مجاالت العمل.

مسقط - العامنية

ــمو واملعــايل وزراء  رََفــع أصحــاُب السُّ
الداخليــة بدول مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية، برقيَّة شــكر وعرفان إىل 
املقام الســامي لحرضة صاحب الجالة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم 
-حفظه الله ورعاه- مبناسبة ختام أعامل 
االجتامع السادس والثاثني، والذي ُعِقد 
يف مسقط أمس. أعربوا فيها عن خالص 
الشــكر والعرفان ، وأطيب  مشاعر الود 
واالمتنــان؛ ملــا لقوه من حفــاوة بالغة 

وحسن وفادة وكرم ضيافة.

الرؤية - محمد قنات

ــعادة والنواب  رََفــع أصحاُب املََعايل والسَّ
العمــوم واملدعني العامــني بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر 
وعرفان إىل املقام السامي لحرضة صاحب 
الجالة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-حفظــه اللــه ورعــاه- مبناســبة انعقاد 
االجتامع الخليجي الحادي عرش مبســقط، 

أمس.
أعربــوا فيها عــن خالص الثنــاء والتقدير 

عىل حفاوة االستقبال وكرم الضيافة؛ األمر 
الــذي كان له األثر يف إنجــاح أعامل هذا 

االجتامع.
وخــرج االجتامع بعــدد مــن التوصيات؛ 
تتمثــل يف: اعتامد ضوابــط اختيار أعضاء 
إدارة دائــرة التفتيــش بأجهــزة النيابات 
العامــة واالدعاء العــام والعمل بها بصفة 
اسرتشــادية، واعتــامد آليــة متابعة ســر 
إجــراءات أعــامل أعضاء النيابــات العامة 
واالدعاء العام بــدول مجلس التعاون عىل 
أن تنتقــل إىل الئحــة التفتيــش، واعتامد 

الائحة املوحدة االسرتشادية للتفتيش عىل 
أعــامل أعضــاء النيابات العامــة واالدعاء 
العــام وفقــاً للصيغــة املحدثــة املرفقة. 
وشــملْت التوصيات: املوافقــة عىل إقامة 
ورشة عمل تدريبية ألعضاء النيابات العامة 
واالدعــاء العــام بعنوان “محــاكاة جرمية 
إرهابية منظمة عابرة للحدود”، كام اعتمَد 
االجتــامع املوافقة عــىل تنفيــذ الدورتني 
الخاصتني بتســليم املجرمني )املتهمني( يف 
ضوء االتفاقيات بــني دول مجلس التعاون 

وقواعد التعاون املشرتك.

مسقط - العامنية

لطان قابوس بن  َبَعث َحرْضة َصاِحب الجالة السُّ
ســعيد املعظم -أبقاه الله- برقيَّة تعزية ومواساة 
إىل جالة اإلمرباطور ناروهيتو إمرباطور اليابان؛ يف 

ضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية التي سبَّبها 
اإلعصــار “هاغيبيــس”.. أعرب جالة الســلطان 
املعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
لجالة اإلمرباطور، وأرس الضحايا، والشعب الياباين 

الصديق، آمًا للمصابني الشفاء العاجل.

مسقط - العامنية

مو السيِّد أسعد بن طارق  استقبَل صاحُب السُّ
بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
العاقــات والتعــاون الدويل واملمثــل الخاص 
لجالة الســلطان، مبكتبه، ظهر أمس، ســعادة 
الســفر توشــينوري كوبايــايش ســفر اليابان  

املعتمــد لدى الســلطنة.. وتمَّ خــال املقابلة 
تبادل األحاديث الودية، واســتعراض العاقات 
الثنائية الطيبة بني الســلطنة واليابان، وأوجه 
التعاون القائم بينهام يف العديد من املجاالت؛ 
مبــا يخــدم املصالــح املشــرتكة بــني البلدين 
الصديقــني.. حرض املقابلة أصحاب الســعادة 

األمني العام واملستشاران مبكتب سموه.

مسقط - العامنية

مو الســيِّد أسعد بن طارق  تســلَّم َصاحب السُّ
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العاقات 
والتعــاون الــدويل واملمثــل الخــاص لجالــة 
الســلطان، رســالة خطية من صاحب الســمو 

الشــيخ  محمــد بن زايــد آل نهيــان ويل عهد 
أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
بدولــة اإلمارات العربية املتحــدة؛ وذلك خال 
ه مبكتبه، أمس، ســعادة السفر  استقبال ســموِّ
محمد بن سلطان السويدي سفر دولة اإلمارات 

العربية املتحدة املعتمد لدى السلطنة.

شكر وعرفان للمقام السامي من 
وزراء الداخلية بـ»دول التعاون«

تعزيز التشاور بين النيابات واالدعاء 
بـ»دول التعاون« لخدمة القضاء

جاللة السلطان يعزي إمبراطور 
اليابان في ضحايا »هاغيبيس«

.. ويبحث العالقات الطيبة بين السلطنة واليابان

السيد أسعد يتسلم رسالة خطية من محمد بن زايد

نجاحات متتالية تحققها المرأة العمانية 
في شتى المجاالت

ملف خاص داخل العدد
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مسقط - الرؤية

ترأس معايل الشــيخ خالد بن عمر بن ســعيد 
املرهــون وزير الخدمة املدنية وفد الســلطنة 
املشــارك يف اجتامع الــدورة العاديــة )110( 
للمجلس التنفيــذي للُمنظمة العربية للتنمية 
اإلداريــة والذي عقــد أمس مبدينــة مراكش 
املغربيــة، بحضــور أصحــاب املعــايل وزراء 
ورؤســاء أجهــزة الخدمــة املدنيــة والتنمية 
اإلدارية بالــدول األعضاء يف املجلس التنفيذي 

وسعادة الدكتور نارص الهتالن القحطاين مدير 
عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

وحرصــت وزارة الخدمــة املدنية بالســلطنة 
عــى تقديم عــرض مريئ عن مرشوع إنشــاء 
الناجحة بوحدات  قاعدة باملامرسات اإلدارية 
الخدمة املدنية بالســلطنة، والذي يهدف إىل 
إنشــاء قاعدة معلومات باملبــادرات اإلدارية 
والتطبيقــات العمليــة التــي تقــوم مختلف 
الوحــدات الحكوميــة بالســلطنة بتطبيقهــا 
لتيســر عملهــا وإجراءاتهــا. وتســاهم هذه 

املبــادرات عنــد تعميمهــا يف تطويــر األداء 
الحكومــي واســتفادة الوحدات مــن تجارب 
بعضها البعض، وذلك من خالل تبادل املعارف 
ونقلهــا بــن الجهــات الحكوميــة، من خالل 
قاعــدة بيانــات موحدة، وتطــرق العرض إىل 
املجاالت التي يشــملها املــرشوع؛ ومنها إدارة 
املــوارد البرشية، وتقديم الخدمات وتبســيط 
اإلجراءات، وأمتتــة اإلجــراءات والربط اآليل، 
وتوظيف املوارد املتاحة وحســن  استخدامها، 
والخدمة املجتمعية، إضافــة إىل رفع الكفاءة 

اإلنتاجية لألداء الحكومي، وقد أشــاد أصحاب 
املعايل والســعادة رؤساء الوفود بهذه املبادرة 
واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا وزارة الخدمة 

املدنية يف السلطنة لتعزيز األداء الحكومي.
حرض االجتامع مبعية معاليه، ســعادة الســيد 
سامل بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة 
املدنية لشــؤون التطوير اإلداري، والسيد زيك 
بن هالل البوسعيدي الرئيس التنفيذي ملعهد 
اإلدارة العامــة، وخلفــان بن نــارص الوهيبي 

مدير عام املراجعة واملتابعة اإلدارية.

خالل اجتماع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالمغرب

استعراض التجربة العمانية في إنشاء قاعدة بيانات الممارسات اإلدارية الناجحة

مسقط - الرؤية

استقبل معايل الدكتور حمد بن سعيد العويف 
وزير الزراعة والرثوة الســمكية مبكتبه صباح 
أمس معايل ريفيلوي ماريا متشــواين رئيســة 
وزراء مقاطعــة مبوماالنجا بجمهورية جنوب 

إفريقيا، والتي تزور السلطنة حالياً.
جرى خالل اللقاء بحث التعاون 
بن البلدين يف املجاالت الزراعية 
والحيوانية والسمكية واستعراض 
أوجــه التعاون لتطويــر وتعزيز 
االستثامر يف تلك املجاالت، حرض 
اللقاء ســعادة الدكتور أحمد بن 
نارص البكري وكيل وزارة الزراعة 
والرثوة السمكية للزراعة، وعدد 
من املســؤولن بالــوزارة والوفد 

املرافق لها.

مسقط - العامنية

اســتقبل معايل السيد بدر بن حمد بن حمود 
البوســعيدي أمن عام وزارة الخارجية رئيس 
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبرش، 
ســعادة الســفر جون ريتشــموند املسؤول 
عــن ُمراقبة وُمكافحة االتجــار بالبرش بوزارة 

الخارجية األمريكية.
وتــمَّ خــالل املقابلة اســتعراض الجهود التي 
تبذلهــا الســلطنة من أجل مكافحــة االتجار 
بالبــرش بكافة أشــكاله، وكذلــك جهودها يف 
حاميــة ورعاية ضحايــا االتجــار بالبرش. من 
جانبه مثن املســؤول األمريــي هذه الجهود، 
حــرض املقابلة مــن الجانب الُعامين ســعادة 
السفر خالد بن هاشل املصلحي- رئيس دائرة 
مكتب األمن العام، وســعادة الســفر الشيخ 
حميد بن عيل املعني- رئيس دائرة الشــؤون 

العاملية. ومن الجانب األمريي سعادة السفر 
مارك جي ســيفرز ســفر الواليــات املتحدة 

األمريكية يف مسقط، والوفد الزائر.
وعقدت جلسة مشــركة بن الجانبن الُعامين 
واألمريــي، تــرأس الجانب الُعامين ســعادة 
السفر الشيخ حميد بن عيل املعني، وعضوية 
الجهات األعضــاء يف اللجنة الوطنية ملكافحة 
االتجار بالبرش، فيام تــرأس الجانب األمريي 

ســعادة الســفر جون ريتشــموند املسؤول 
عن ُمراقبة ومكافحة االتجــار بالبرش والوفد 

املرافق له.
وتمَّ خالل هذه الجلســة مناقشة سبل تطوير 
آليــات مكافحة االتجار بالبــرش والصعوبات 
والتحديــات التــي تواجهها الــدول من أجل 
املكافحــة، وكذلــك آليــات حاميــة الضحايا 

وإدماجهم يف املجتمع.

مسقط - العامنية

تسلم معايل السيد بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي أمن عام وزارة الخارجية أمس 
نســخًة مــن أوراق اعتــامد ســعادة بول 
ميفسود سفر جمهورية مالطا املعن لدى 

السلطنة. 
جاء ذلك خالل استقبال معاليه له بديوان 
ــب معاليه  عــام الــوزارة اليوم وقــد رحَّ
بسعادة السفر ومتنى له التوفيق والنجاح 
يف مهام عمله الجديــد وللعالقات الثنائية 

بــن الســلطنة ومالطا مزيداً مــن التطور 
والتعــاون البنــاء مبا يعــود باملنفعة عى 
الشــعبن الصديقــن. وتمَّ خــالل املقابلة 
اســتعراض العالقات الثنائيــة بن البلدين 
وبحث ســبل تعزيز التعــاون يف مختلف 
املجــاالت التي تخــدم املصالح املشــركة 
للشــعبن الصديقــن يف إطــار العالقــات 
الطيبة التي تربطهام والتطرق إىل عدد من 
القضايا اإلقليميــة والدولية ذات االهتامم 
املشرك. حرض املقابلة عدد من املسؤولن 

بوزارة الخارجية.

مسقط - الرؤية

شــارك وفد مــن مجلس ُعــامن يف أعامل 
الــدورة 141 للجمعيــة العامــة لالتحــاد 
الربملاين الدويل واالجتامعات املصاحبة لها، 
بناًء عى الدعوة املوجهة من رئيس االتحاد 
الربملــاين الــدويل واملنعقــدة بالعاصمــة 
الرصبيــة بلغراد برئاســة معــايل غابرييال 

كويفاس، رئيسة االتحاد الربملاين الدويل.
وترأس وفد مجلس ُعامن املشارك يف أعامل 
الدورة ســعادة املهندس محمد بن أبوبكر 
الغســاين نائب رئيــس مجلس الشــورى 
وعضوية عدد من املكرّمات أعضاء مجلس 
الدولة وأصحاب الســعادة أعضاء مجلس 
الشورى وســعادة الشيخ أمن عام مجلس 

الشورى. 
وألقى ســعادة املهندس محمد بن أبوبكر 
الغســاين نائــب رئيس مجلس الشــورى، 
كلمة تطرق فيها إىل أنَّ العامل الذي ننشده 
ونريده، هــو العامل الذي تســوده املحبة 
والســالم، وعالقات اإلخــوة والوئام، الذي 
يهــدف إىل تنميــة املجتمعــات، وتحقيق 
الرفاه للشــعوب، وهو العامل الذي يجعل 
القيم اإلنســانية هدفــاً ومرتكزا، والذي ال 
نجد فيــه للفقر ســبيال، وال نجد للجرمية 

طريقاً، هــذا العامل ميكــن أن يتحقق من 
خــالل إرادة صادقة وعزميــة ثابتة ورؤى 
واضحة، وتفعيل حقيقــي للقانون الدويل 
مــن قبــل الجميــع دون اســتثناء، وهي 
مهمة ليست بالسهلة وليست باملستحيلة، 
والشــعوب تعــّول الكثــر عــى املجالس 
الربملانيــة، لذلــك أدعوكم جميًعــا للقيام 
بواجبكــم ومســؤولياتكم يف هذا الجانب 
خاصــة وأنكم املمثلن للشــعوب واملنوط 

بكم الترشيع وسن القوانن يف دولكم.
وأضاف الغســاين: “إننا يف ســلطنة ُعامن 

حريصــون عى تعزيــز القانــون الدويل، 
ملتزمــون بــه من منطلــق إمياننــا قيادة 
وشعبا إنِّه السبيل الوحيد لتعزيز العالقات 
بــن الــدول والشــعوب، وإنــه الضامــن 
الحقيقي لتحقيق األمن والسالم الذي هو 
أســاس كل تنمية وبناء، وفقده سبيل كل 
رش وبالء، لذلك فإنَّ دعوتنا املستمرة لهذا 
األمر ماضية، وحرصنا عى تفعيل القانون 
الدويل دائم. وقد أكدت قوانن الســلطنة 
وأنظمتهــا وعى رأســها النظام األســايس 
للدولــة هذه الثوابت التــي أرىس دعامئها 

حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه والتي لن 

نحيد عنها”.
وتطرق الغســاين يف كلمته إىل االنتهاكات 
الواضحــة للقانــون الــدويل، حيث أوضح 
أن إرسائيل تعترب مثــاال واضحا النتهاكات 
القانــون الــدويل، مشــرا إىل االعتداءات 
فلســطن،  يف  األشــقاء  عــى  املســتمرة 
واحتاللهــا لألرايض الفلســطينية، وتعديها 
عى املقدســات، واستمرارها يف االستيطان 
وتقييدهــا للحريات. وتابع أن االعتداءات 
املســتمرة عى مســلمي الروهينجا مثال 
آخر عــى انتهاك القانون الــدويل، موجهاً 
الدعــوة إىل اتحــاد الربملان الــدويل إلدانة 
هذه االنتهاكات وغرها وتســجيل موقف 
واضــح تجاههــا عمــاًل مببــادئ القانون 

وتعزيزا ألهداف السالم.
وشــارك ســعادة الشــيخ عيل بــن نارص 
املحروقــي أمن عام مجلس الشــورى، يف 
أعــامل اجتامع جمعيــة األمنــاء العامن 
املخصص مُلناقشــة عدة موضوعات؛ منها: 
أهميــة إرشاك املجتمع يف صياغة القوانن 
والدراسات التي تعكف املجالس الربملانية 
انعقادهــا  أدوار  خــالل  دراســتها  عــى 

املختلفة مبا ُيحقق التوافق.

السلطنة وأمريكا تبحثان جهود مكافحة االتجار بالبشرالعوفي يبحث التعاون الزراعي مع جنوب إفريقيا

البوسعيدي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالطا

مجلس عمان يشارك في »عمومية االتحاد البرلماني الدولي« بصربيا
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اعتماد الالئحة الموحدة االسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات واالدعاء

الهاللي: اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول الخليج يعزز التواصل والتشاور لخدمة القضاء

افتتاح مركز شرطة شهب أصعيب بظفار.. اإلثنين

اطلعت على التسهيالت المقدمة للنزالء 

»حقوق اإلنسان« تزور السجن المركزي بسمائل

الرؤية - محمد قنات

خرج االجتامع الحادي عــر ألصحاب املعايل 
والســعادة النواب العمــوم واملدعني العامني 
بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
بعدد مــن التوصيات تتمثل يف اعتامد ضوابط 
اختيــار أعضــاء إدارة دائــرة التفتيش بأجهزة 
النيابــات العامــة واالدعاء العــام والعمل بها 
بصفة اسرتشــادية، واعتامد آلية متابعة ســر 
إجراءات أعامل أعضاء النيابات العامة واالدعاء 
العــام بدول مجلــس التعاون عــى أن تنتقل 
إىل الئحة التفتيش، واعتــامد الالئحة املوحدة 
االسرتشــادية للتفتيــش عــى أعــامل أعضاء 
النيابــات العامة واالدعاء العــام وفقاً للصيغة 

املحدثة املرفقة.
وشــملت التوصيات املوافقة عى إقامة ورشة 
عمل تدريبية ألعضاء النيابات العامة واالدعاء 
العام بعنــوان »محاكاة جرمية إرهابية منظمة 
عابرة للحدود« كام اعتمــد االجتامع املوافقة 
عى تنفيذ الدورتني الخاصتني بتسليم املجرمني 
)املتهمني( يف ضوء االتفاقيات بني دول مجلس 
التعاون وقواعــد التعاون املشــرتك، وضوابط 
إعداد الطلبات وكيفية الرد عليها يف ظل قواعد 
التعاون املشرتك عى أن تتوىل النيابات العامة 
واالدعاء العــام بدول مجلس التعــاون تنفيذ 
الدورتني املشــار إليهام والتعبــر عن التقدير 
للنيابــة العامة يف اململكة العربية الســعودية 
الستعدادها باســتضافة دورة تسليم املجرمني 
)املتهمني( يف ضوء االتفاقيات بني دول مجلس 
التعــاون وقواعد التعــاون املشــرتك والتعبر 
عن التقديــر للنيابة العامــة يف دولة الكويت 
الســتعدادها باســتضافة دورة )ضوابط إعداد 
الطلبــات وكيفيــة الــرد عليها يف ظــل قواعد 

التعاون املشرتك(.
وتضمنــت التوصيــات تعديل املــادة )3( من 
قواعد التعاون املشــرتك بني النيابــات العامة 
واالدعــاء العــام بدول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية، ويتــم تعديل الفقرة )2( من 

املــادة )7( من قواعــد التعاون املشــرتك بني 
النيابــات العامة واالدعــاء العام بدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، إىل جانب 
اعتامد أســامء الفائزين بجائزة حامد العثامن 
ألعضــاء النيابات العامة واالدعــاء العام بدول 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية. واطلع 
أصحاب املعــايل والســعادة النــواب العموم 
واملدعون العامون عى تجربــة النيابة العامة 
االتحاديــة وعــى تجربــة النيابــة العامة يف 
اململكة العربية الســعودية وعــروا عن بالغ 

تقديرهم للتجارب املتميزة.
وأخذ أصحاب املعايل والسعادة علاًم مبا ورد يف 
مذكرة األمانة العامة بشأن موضوعات تحديث 
التعليــامت القضائية املوحدة ألعضاء النيابات 
العامــة واالدعاء العام مبجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، وقانون )نظام( اسرتشــادي 
لتنظيم أجهزة النيابــات العامة واالدعاء العام 
بدول مجلس التعاون، وقانون )جاســتا( وآثاره 
عى دول املجلس، وحامية الطفل خالل مرحلة 
التحقيق واالجتامع املشرتك بني لجنة املختصني 

واملســؤولني عــن تقنيــة املعلومــات. وقــال 
ســعادة حســني بن عيل الهاليل املدعي العام 
يف ترصيحــات صحافيــة، إن االجتامع الحادي 
عر ألصحاب املعايل والسعادة النواب العموم 
واملدعني العامني بــدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، يــأيت ضمن منظومة التواصل 
والتشــاور بــني دول املجلــس لخدمــة أحــد 

مكونات مرفق القضاء.
ه ســعادته إىل أن هذه اللقــاءات تعزز   ونــوَّ
أوارص التعــاون بني النيابــات العامة واالدعاء 
العام وهــي تناقش مجمــل املوضوعات التي 
هــي مثــار النقــاش واملتابعة كــام أنها تضع 
مالمح الرؤية العملية املستقبلية بشأن تطوير 
وتحديــث منظومة العمــل الهادفة إىل الدفع 
قدماً مبسرة التقدم الشاملة التي أرىس دعامئها 
بــكل حكمة وحنكة واقتــدار أصحاب الجاللة 
والســمو قادة دول مجلس التعاون- حفظهم 

الله ورعاهم-.
واســتضافت الســلطنة ممثلة يف االدعاء العام 
أمس االجتامع الحادي عــر ألصحاب املعايل 

والســعادة النواب العمــوم واملدعني العامني 
بدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
والذي عقد مبقر الهيئة االستشــارية للمجلس 
األعــى ملجلــس التعــاون الخليجــي بحــي 
السفارات مبسقط. وقال ســعادة األمني العام 
املساعد للشــؤون التريعية والقانونية رئيس 
وفــد األمانــة العامــة ملجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية الســفر حمد بن راشــد املري 
إنَّ االجتــامع يــأيت تتويجاً للتنســيق والعمل 

املشــرتك يف مجــال النيابات العامــة واالدعاء 
العام بدول مجلس التعاون، الذي يعكس مدى 
األهمية التي يوليها أصحاب الجاللة والســمو، 
قادة مجلس التعــاون الخليجي- حفظهم الله 
ورعاهــم- ألجهــزة النيابات العامــة واالدعاء 
العــام، مام يعــزز هذه الجهــود ويعمل عى 

تكاملها.
وأضــاف املري أن مــا تقومون بــه من جهود 
يف ســبيل تطوير أداء أجهــزة النيابات العامة 

واالدعاء العام والعمل عى التنسيق والتكامل 
بني أعاملهــا يف جانب مهم من جوانب العمل 
الخليجــي املشــرتك، مبــا يصــب يف تحقيــق 
األهداف السامية ملجلس التعاون. وأكد أن ما 
يتــم التوصل إليه من نتائــج يف هذا االجتامع 
ســيكون إضافة هامة يف مسرة العمل املشرتك 
ملجلس التعاون وأن األمانة العامة ستكون عى 
اســتعداد لتقديم الدعم واإلمكانيات لتسهيل 

األعامل وتحقيق األهداف املرجوة.

مسقط - الرؤية

تحتفل رشطة ُعامن الســلطانية صباح اإلثنني 
املقبــل، بافتتاح مركز رشطة شــهب أصعيب 
ومبنــى خدمــات الرطــة بواليــة رخيوت 

مبحافظة ظفار.

وسيشــهد الحفل املقام تحت رعاية ســعادة 
الشــيخ مهنا بن ســيف اللميك نائب محافظ 
ظفار، حضور اللواء حمد بن سليامن الحامتي 
مســاعد املفتش العــام للرطــة والجامرك 
للعمليــات، وعدد مــن املكرمــني وأصحاب 
السعادة وكبار ضباط رشطة عامن السلطانية 

وقوات الســلطان املســلحة واألجهزة األمنية 
واملشــايخ والرشــداء واملواطنني. ويأيت افتتاح 
هذا املركــز ومبنى الخدمات ضمن سلســلة 
املشاريع اإلنشــائية لرطة ُعامن السلطانية 
التي ســوف تسهم يف تقديم أفضل الخدمات 

الرطية واألمنية للمواطنني واملقيمني.

مسقط - الرؤية

أجــرى وفــد برئاســة املكــرم الشــيخ عبدالله 
بن شــوين الحوســني، رئيس اللجنــة الُعامنية 
لحقوق اإلنســان، زيــارة ميدانية إىل الســجن 
املركزي بســامئل؛ وذلك يف إطار الزيارات التي 
تنفذها اللجنة للســجون ومراكــز التوقيف يف 
مختلف محافظات السلطنة، وضم الوفد أعضاء 
اللجنة وبعــض مدرائها وموظفيهــا املختصني. 
والتقى وفــد اللجنة بالعقيد عبدالله بن محمد 
املحــرزي مديــر عــام الســجون، وبعــدٍد من 
الضباط واألفراد القامئني عى شــؤون الســجن، 
حيــث رحب مدير عام الســجون بوفد اللجنة، 
وأكد أن إدارة الســجن تلتزم باملبادئ األساسية 
ملعاملة السجناء، واملواثيق الدولية بشأن حقوق 
اإلنسان يف هذا الخصوص، واستعرض من خالل 
عرض مــريئ الخدمات امُلقدمة لنزالء الســجن، 
والتي تشــمل الخدمات الصحيــة، والتعليمية، 
والقانونيــة، والرياضيــة، والتدريــب، والرتفيه، 
ومامرســة الهوايات. وأوضــح العقيد مدير عام 
الســجون للوفــد جانًبا من الخدمــات الصحية 
امُلقدمة للنزالء حســب الحاالت املرضية، والتي 
تشــمل الفحص الطبي األويل لكل نزيل، وتوفر 

األدوات الطبية املساعدة ملن يحتاجها من نزالء 
الســجن، والعالج من اإلدمان، وتوفر الجلسات 
النفســية من خالل مجموعة مــن األخصائيني 
النفســيني، والخدمات امُلقدمة ألطفال النزيالت 
الذين ال يتجاوز عمرهم السنتني، ومرىض نقص 
املناعة باإلضافة إىل العالج الطبي امُلقدم ملختيل 
الشــعور، وعالج الحــاالت الطارئــة، والحاالت 
العامــة التــي ُتغطي كافــة احتياجــات النزالء 
الصحية، ويف الجانــب التعليمي. وأضاف مدير 
عام الســجون أنه يتم ضامن اســتكامل النزالء 
للتعليم األســايس وذلك بالتنســيق مــع وزارة 
الرتبيــة والتعليــم، من خــالل توفــر املناهج 
الدراسية للنزالء، واملســتلزمات الدراسية، وكل 
ما يحتاجــُه النزيل إلكامل دراســتِه وصوالً إىل 
شــهادة الدبلوم العــام، وتدريــب النزالء عى 
بعض الصناعات املحلية التقليدية، باإلضافة إىل 
ما تقدمُه اإلدارة العام للســجون من دورات يف 
اللغة اإلنجليزية، والحاســب واآليل، والتسويق، 
والســالمة املهنيــة، ودورات يف حفــظ وتالوة 

وتجويد القرآن الكريم. 
وفيــام يتعلق بالزيــارات األرسيــة للنزالء فقد 
أكد مدير عام الســجون أن ذلــك يتم مرة كل 
أســبوعني ألرس النزيل، هــذا باإلضافة إىل توفر 

االتصــاالت الهاتفيــة مع أرسته،  واالشــرتاك يف 
الصحف اليومية، وتوفر خدمات االســتامع إىل 
اإلذاعــة ومشــاهدة التلفاز يف مرافق الســجن 
املختلفــة، وإقامــة سلســلة مــن املحارضات 
الدينيــة، والصحية، واالجتامعيــة، بالتعاون مع 
بعض املؤسســات الحكومية. من جانبِه شــكر 
املكرم الشــيخ رئيس اللجنة وأعضاء الوفد إدارة 
الســجن عى تســهيلها الدائم لزيارات اللجنة 
للســجن املركــزي، وتحدث عن مهــام وأعامل 
اللجنة، واالختصاصات املنوطة بها.  ويف ســياق 
متصل زار وفد اللجنة السجن املخصص للرجال 
والتقى مبجموعة من النزالء وتحدث إليهم حول 
مجمــل املواضيع املتعلقــة بالخدمات املقدمة 
لهم يف مقر السجن، واستمع إىل انطباعهم حول 
الخدمات امُلقدمة لهم، كام زار  الوفد الســجن 
املخصص للنســاء، ومستشــفى السجن وتعرف 
عى األقســام التي يتكون منها، والخدمات التي 
ُيقدمها، والحاالت املرضيــة التي يتعامل معها، 
كــام زار املعــرض املخصص ملنتجات الســجناء 
والتي تشــمل الســفن التقليديــة، واملناديس، 
ومنحوتات مختلفة عى الخشب، والفخاريات، 
واللوحات الفنية، باإلضافة إىل األزياء، ومجموعة 

من الصناعات التقليدية.



الرؤية - مريم البادية

أيَّ��ام قليل��ة تفصلن��ا ع��ن مرحل��ة 
حاس��مة يف انتخابات أعضاء مجلس 
الش��ورى للف��رة التاس��عة ي��وم 27 
أكتوبر الجاري، وس��ط منافسه قوية 
بني املرش��حني، ويبلغ ع��دد الناخبني 
أكرث م��ن 700 ألف ناخ��ب وناخبة، 
يختارون 86 عضوا للمجلس.. يف هذا 
الصدد، استطلعت »الرؤية« رأي عدد 
من الناخبات، والاليت أكدن أن اختيار 
املرشحني ال يجب أن يقاس عىل النوع 
ى ذلك إىل معايري  وحس��ب، بل يتعدَّ
الكفاءة والنزاهة واإلخالص يف خدمة 
الوطن، وأرشن إىل أنَّ املجلس بحاجة 
والقدرات  املؤهالت  تحمل  لكفاءات 
الكفيلة بإثراء عمل العضو تحت قبة 
املجتمعي،  دوره  وتأكي��د  املجل��س، 
ك��ا أوضحن رضورة متك��ني املرأة يف 
العمل الش��وروي، السيا وأنها قادرة 
عىل إيص��ال صوت امل��رأة واملجتمع 
بشكل عام، ومتثيله خري متثيل يف هذا 

املجلس املنتخب.
ميس بنت محفوظ الفارسية -دبلوما 
يف الدراس��ات الليربالي��ة من جامعة 
ل�”الرؤية«،  الوطنية- قالت  أس��راليا 
تتمن��ى أن ترتف��ع املش��اركة  إنه��ا 

السياس��ية للمرأة يف السلطنة؛ سواًء 
من خالل وجودها بنس��بة جيدة يف 
املجلس، أو حتى من خالل مشاركتها 
كناخب��ة يف التصويت؛ ألن��ه إىل اآلن 
كاله��ا منخفض باملقارن��ة بالذكور. 
وأضافت أنه��ا لن تدفع بامرأة لتصل 
للمجلس فق��ط لكونها ام��رأة؛ ألنها 
قد تص��ل للمجل��س دون أن تحقق 
النتيج��ة املرج��وة، وق��د ُتصبح كأي 
عضو آخر غ��ري فّعال، وهذا ما يجب 
تجنبه، مؤكدة أنها تتبع آلية املفاضلة 
بني املرش��حني يف الكفاءة واألس��لوب 
والربنام��ج االنتخ��ايب واملصداقي��ة...
وغريها، بغض النظر عن نوع املرشح 
)ذكرا أو أنثى( »ألين يف النهاية أبحث 

عن ش��خص ميثلن��ي كمواطن وليس 
كأنثى فقط«.

يف  تص��وِّت  ل��ن  بأنه��ا  وتابع��ْت 
االنتخابات بناًء ع��ىل النوع والقبيلة 
واملصال��ح، مش��رية إىل أنَّ بعضاً من 
النس��اء غري واعيات بأهمية املشاركة 
السياس��ية يف االنتخاب��ات، أو حت��ى 
بأهمية تواجدهن تحت قبة املجلس.
وع��ن ق��درة امل��رأة الُعاني��ة عىل 
إمكاني��ة إيصال صوت الن��اس، ترى 
الفارسية أنَّ أغلب القضايا يف املجتمع 
هي قضايا يشرك فيها الجنسان معاً؛ 
مثل: ارتفاع أعداد الباحثني عن عمل، 
مبعنى  األجور...وغريها؛  وانخف��اض 
أنَّ الذك��ور واإلناث يعانون منها معاً؛ 

لذا ُيفرض من عضو مجلس الشورى 
أن يكون ممثاًل عن الجميع. وأضافت 
أن العن��ر النس��ايئ يف املجل��س يف 
دورته الس��ابقة مل ُيتطرقن إىل بعض 
القضايا املهمة الخاصة باملرأة مطلقاً؛ 
إال أنن��ا الحظن��ا أن بع��ض أعض��اء 
املجلس من الذكور تطرقوا إىل بعض 
هذه املشاكل، وناقش��وها يف وسائل 
التواصل االجتاعي -عىل األقل- وهنا 
أع��ود لفكرة أنَّ األه��م هو أن نختار 
شخًصا مُيكن أن ميثل الجميع؛ فأحياناً 
النس��اء أيض��اً ال يعكس��ن تطلعات 

النساء األخريات.
وتتف��ق خلود بن��ت نارص الياس��ية 
-مدرب��ة معتم��دة م��ن األكادميي��ة 

الربيطانية GATD- يف أهمية اختيار 
الك��فء؛ س��واًء كان ام��رأة أو رجال، 
وتق��ول: إنن��ي أرى الي��وم أنَّ املرأة 
تتفوق ع��ىل الرجل يف الكفاءة أحياناً 
؛ حيث أصبح وصول املرأة للمجتمع 
أرسع من الرجل، ويش��عرن نوعا ما 

ا. بأن املرأة قد تكون أكرث تفهُّ
وأوضحت أنَّ املرأة اليوم ال ترضىَ بأن 
تك��ون أقل يف أي يشء؛ فهي تس��عى 
لألفضل يف ش��تى املجاالت وتش��ارك 
يف مختلف املحاف��ل؛ أي أنها حارضة 
يف كل يشء. وتضي��ف الياس��ية بأنه 
بطبيع��ة امل��رأة إذا أرادت أن تص��ل 
ى كل الصعاب؛ فكيف إذا  ليشء تتحدَّ
تم تكليفها من ِقبل مجتمع؟ فالبد أن 

تأيت له مبراده، وتؤكد أن صوت املرأة 
هو الصوت املسموع وامُلحرم.

م��ن جانبها، ت��رى منار بن��ت زاهر 
العربية أنَّ ُمج��رد انتخاب املرأة عىل 
أس��اس الجن��س فقط يعد لنس��وية 
ُمتعصب��ة -عىل حد قولها- فتقول: أنا 
كش��خص عاقل وميلك أدوات التقييم 
بني م��ا هو صحيح وخاطئ سأرش��ح 
الش��خص لكفاءت��ه وأهليت��ه للعمل 
املطلوب. وتضيف بأن املجال مفتوح 
ملش��اركة امل��رأة يف االنتخابات، لكن 
يبقى الدور علينا يف تشجيعها لإلقبال 

عىل الرشح.
وقالت عزة بن��ت خلفان اليحيائية: 
 ، ال أرى أنَّ مجل��س الش��ورى مجدٍّ
أو أنه س��ُيوِصل أصوات الشعب، إال 
بوج��ود الفئات الش��ابة التي تظهر 
كفاءته��ا وخطتها لتصبح ُعان التي 
نريد جميعاً، فأنا سأرش��ح ش��خًصا 
كفأً بغض النظر عن جنس��ه؛ فاألمر 
موضوع كف��اءات وخربات وخطط 
مس��تقبلية، ولي��س موض��وع نوع؛ 
فنح��ن نحت��اج عانيا يك��ون خريىَ 
ُممثِّل لس��كان منطقت��ه، وال نحتاج 
املزي��د م��ن التميي��ز والتصنيفات 
التي ال مُتت لشعبنا كونه “متسامح 

ومتعايش«.

قبل انتخابات الشورى.. ناخبات يرفعن شعار »الكفاءة أوال«

أكدت كفاءة المرأة العمانية في جميع المجاالت

لميس الطائية: جاللة السلطان 
الداعم األكبر للمرأة العمانية

الرؤية - مدرين املكتومية

ُتع��رف بأنه��ا أول برملاني��ة خليجية؛ 
وذلك عندم��ا اختارها حرضة صاحب 
الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد 
الل��ه ورع��اه- أوَّل  املعظ��م -حفظه 
اس��م يف قامئة عضوات مجلس الدولة 
يف الع��ام 1997، ونال��ْت وقتئذ لقب 
»املكرمة«، وه��و ما تعده لقباً تفتخر 
به، وتس��عى دامئاً ألن تكون عىل قدر 
املسؤولية التي ألقيت عىل عاتقها منذ 

ذلك الحني.
وج��اء تعيينها لكونها إحدى النس��اء 
العاني��ات من ذوات الخ��ربة املهنية 
الطويلة يف أروقة أجهزة الدولة، ومن 
صاحبات املؤه��الت العلمية الرفيعة، 
ن طوياًل من أجل التسامح  وممن كافحىَ

والسالم وحقوق املرأة واإلنسان,
هي ملي��س بنت عبدالل��ه بن محمد 
الطائية، من مواليد محافظة مسقط، 
ولديها من املؤهالت بكالوريوس علم 
نفس واجتاع من جامعة عني شمس 
بجمهورية مر العربية سنة 1973م، 
ودبلوم متهيدي املاجستري من جامعة 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  نيويورك 

سنة 1985م.
»الرؤي��ة« التقت الطائي��ة؛ للحديث 
ح��ول مش��هد االنتخاب��ات والحضور 
النس��ايئ القوي خالل الف��رة الحالية 
والفرات الس��ابقة، الس��يا وأنَّ هذا 
املشهد يتزامن مع احتفاالت السلطنة 
بيوم امل��رأة العانية، الذي يوافق 17 
أكتوبر من كل عام. وتحدثت الطائية 
ع��ن أهمية دخ��ول النس��اء املعرك 
السيايس واملش��اركة، ُمؤكدة أنَّ نساء 
ُعان ميتلكن يف ه��ذه الفرة الكفاءة 
والقدرة، ومنهن من ال ينافسهن أحد.

إقبال كبري

وقالت الطائية إن إقبال املراة أكرث من 
رائ��ع، وألول مرة نجد مش��اركة بهذا 
الزخم، وم��ن املالحظ أيضاً أن الدورة 
التاسعة تشهد إقباال من قبل الشباب 
والش��ابات يف املسرية الش��وروية، وما 
نتمنَّ��اه فع��ال أن يتكلل ه��ذا الزخم 
مبشاركة املرأة فيه بكل اندفاع ورغبة 
نحو تحقيق الكثري من األهداف لبناء 

ُعان.

وأوضحت أن أكرث املرش��حات يف هذه 
ال��دورة من النس��اء بأعار مناس��بة 
وملتزمات بع��ادات وتقاليد املجتمع 
وقيم��ه، ولهن قب��ول م��ن املجتمع، 
ومعظمه��ن حامالت ش��هادات ُعليا، 
مشرية إىل أن املرحلة حملت ُنخبا من 
النس��اء، متمنني أن نشهد بعد االقراع 
والتصويت تواجد مجموعة من النساء 
تحت قب��ة املجلس، ليحكم املش��هد 
مدى التغيري الذي يحدثه وجود نساء 

يف مجلس الشورى.
وتابعت الق��ول: »بحس��ب ما رأيت 
أثن��اء عضويتي يف مجلس الدولة، فإنَّ 
م  قم��ة اله��رم يف املجلس كان��ت تقدِّ
الدعم الكايف لنا كنساء، ولها احرامها 
ومكانته��ا بينهم، وتواجده��ا البد أن 
يكون رضوريًّا يف كل مكان، املؤمترات 
واملحافل املختلف��ة؛ من خالل الدعم 
ال��كايف الذي كان��وا يقدمونه، وكل ما 
ازداد عدد العض��وات مبجلس الدولة 
تج��د الدعم يزداد بش��كل مس��تمر. 
وأك��دت أنه من خ��الل التجربة، فإنَّ 
القي��ادة الحكيم��ة لح��رضة صاحب 
الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد 

املعظ��م -حفظ��ه الله ورع��اه- ومن 
ينفذ أوام��ر القيادة هم من يدعمون 
امل��رأة، فهي تقف ع��ىل أرض صلبة، 
وامل��رأة العاني��ة من��ذ بداي��ة عر 
النهض��ة وحت��ى اآلن حصل��ت عىل 

حقوقها كاملة.

اكتساب الخربات

وبينت أنه منذ فرة مبكرة، استطاعت 
املرأة أن تكتس��ب الخ��ربة الكافية يف 
إدارة ش��ؤون منزلها مع غربة الرجل 
للعم��ل، واهتامها بالربية واإلرشاف 
ع��ىل منزله��ا ب��كل تف��اٍن وإخالص. 
وبعد ع��ر النهضة، وبعد أن فتحت 
املدارس، دفعت بأبنائها نحو التعليم، 
وقدم��ت كل الس��بل والصرب للحفاظ 
عىل منزلها ونج��اح أرستها، وما مُيكن 
قوله أن املرأة العانية امرأة مكافحة 
وصاب��رة وذات ق��درة ع��ىل تحقيق 
أه��داف وتطلع��ات مختلفة حتى يف 

ظل التحديات.
وح��ول عدد املرش��حات يف انتخابات 
مجلس الش��ورى للفرة التاسعة، ترى 
أنه��ا »إيجابي��ة وممتازة«،  الطائي��ة 
مع��ربة ع��ن أملها يف أن تُح��وز املرأة 
من كل والي��ة عىل مقع��د باملجلس 
املنتخ��ب، خاص��ة يف الوالي��ات التي 
يح��وز ع��ىل متثيلها عض��وان، نتمنى 
أن يكون هناك عض��و وعضوة تحت 
القب��ة. وميكن أن أقول إنَّ النس��اء يف 
هذه الف��رة ميتلكن الكفاءة والقدرة، 

ومنهن من ال ينافسهن أحد.
وش��ددت الطائي��ة أن الكفاءة هي 
الفيص��ل ب��كل تأكيد عن��د اختيار 
الناخب للمرش��ح، لك��ن من خالل 
متابعت��ي أجد أنَّ هن��اك الكثري من 
الش��خصيات الاليت ميكن أن يقدمن 
الكثري يف الجانب الشوروي، وأعتقد 
أنَّ تواجد املرأة ل��ن يخدمها فقط، 
ولك��ن ويخ��دم املجتم��ع بأكمله؛ 
ألنه��ا تس��تطيع أن متث��ل املجتمع 
ككل، وتخ��دم يف مختل��ف القضايا 

املجتمعي��ة. وحول دور النس��اء يف 
مس��رية النهض��ة، وال��دور املتوقع 
لهن خالل الس��نوات املقبلة، قالت 
الطائية إن املرأة ومنذ السبعينيات 
تش��ارك بقوة يف العمل العام، وقد 
أُعطي��ت حقوقه��ا، وأدت واجباتها 
بكل أمان��ة وإخ��الص، ودور املرأة 
فع��ال واض��ح يف مختل��ف القضايا 
ش��تى  يف  فتواج��دت  واملج��االت؛ 
امليادي��ن رشيك��ة للرج��ل يف بن��اء 
ُع��ان، ويف تحقيق أهداف التنمية، 
وبكل املقاييس استطاعت املرأة أن 

تخدم يف كل ميدان توضع به.

حراك نسايئ

وأضافت: »عندما نُعود للوراء، نجد 
أنَّ هناك حراكا نس��ائيا قويا حتى يف 
املجال الثقايف، خاصة يف التسعينيات 
واأللفي��ة األوىل، والدور الذي قامت 
به املرأة نقف له بكل إجالل خاصة 
يف عملها، وهو ال ُينكر، حتى عندما 
ُكِت��ب لن��ا ودخلنا مجل��س الدولة 
الذي يع��د قبة الربملان أُعِطينا دورنا 
الفع��ال، وقالوا لنا انطلقن، وكم من 
��ر فيها صاحب  كىَ الخطاب��ات التي ذىَ
ه ب��دور امل��رأة، وكان  الجالل��ة ونوَّ
يف خطاب��ه األول لتأس��يس مجلس 
ُع��ان، وال��ذي ركز في��ه عىل دور 
املرأة وأهمية تواجدها، والحمدالله 
القي��ادة الحكيمة لح��رضة صاحب 
الجالل��ة -حفظه الله ورع��اه- كان 

شخصيًّا واهتاًما واضًحا وكبريًا«.
ودعت الطائي��ة املرأة الناخبة إىل اختيار 
الش��خص املناس��ب الذي ميثله��ا، بعيدا 
عن تأثري أي ش��خص عىل رغباتها ورأيها 
يف اختي��ار من تراه مناس��ًبا؛ ففي النهاية 
الشخص الذي ستختاره هو من سُيمثلك، 
وأكدت أنه يتعني عىل كل امرأة أن تجد 
نفس��ها بدورها وقراره��ا ووجهة نظرها، 
دون أي تدخ��الت أو تأث��ريات خارجية؛ 
لذلك عىل املرأة أْن ال تكون تابًعا لغريها، 

وإمنا تختار من تراه مناسًبا.

اختبار حقيقي 

للمرأة

هذا املقال أكتبه خصيًصا إىل بنات وطني من النس��اء والفتيات 
الُعانيات، يف كل محافظة ووالية من واليات السلطنة.. أدعوهن 
وأس��تحثهن للمش��اركة بإيجابية وبقوة وبكثاف��ة يف انتخابات 
مجلس الش��ورى يف دورته التاس��عة، هذا االس��تحقاق الوطني 
الذي يجب فيه عىل كل امراة وفتاة وأيضا كل رجل أن يش��ارك 
فيه، ولكني أخصُّ يف هذا املقال النساء العانيات مبناسبة »يوم 
املرأة العانية«؛ فأنني أدعو كل النساء للمشاركة بكثافة يف هذا 

الحدث واملحفل الوطني، وهذا العرس الدميقراطي.
وكا نعلم جميًعا فإنَّ املش��اركة الش��وروية هي حقٌّ من 
حقوق املواطن للمشاركة يف االنتخابات، وحق من حقوق 
املرأة أيضا، خصوًصا وأنَّ حرضة صاحب الجاللة الس��لطان 
قابوس بن س��عيد املعظم -حفظة الله ورعاه- منحها هذا 
الحق من��ذ بدايات النهضة، بل ومنحها أيضا حق الرش��ح 
م بذلك عن الكثري  وليس فقط حق التصوي��ت، وهي تتقدَّ
من املجتمعات األخرى، وعىل املرأة العانية أن تس��تفيد 
م��ن هذا الحق، خاصة وأن للم��رأة يف هذا الوطن مثل ما 
للرجل متاًما؛ فالجميع متساون بحكم ونص النظام األسايس 

للدولة.
ومن هنا، أناش��د بعض النس��اء بتجاوز األفكار السلبية املتعلقة 
بعدم املش��اركة وعدم جدواها، فقط أن تقوم كل امراة مبا مُيِليه 
عليه��ا ضمريها الوطني تج��اه وطنها ومجتمعه��ا، الذي ينتظر 
الكثري منها واملش��اركة بإيجابية، بذهابه��ا إىل صندوق االقراع، 
واختيار من تراه مناس��با، سواء من بنات جيلها أو حتى من تراه 

مناسبا من إخوانها الرجال.
كا أن املرأة يج��ب أن تقف مع أختها املرأة، وتقدم لها الدعم 
الكايف للتواجد تحت قبة مجلس الش��ورى، خاصة إذا كن ذوات 
كفاءة، فاملقياس يف االختيار أن يكون الشخص قادرا عىل أن مُيثل 
أبن��اء مجتمعه، ويكون قادرا عىل أن يس��توعب اآلخرين ولديه 
الخ��ربة الكافية والقدرة عىل صناعة الف��ارق يف تواجده يف هذا 
الرح الشوروي. لكن أيضا عىل املرأة أن تكون سنًدا للمرأة وأن 
تس��عى ألن تكون هناك كفاءات نسوية ُتسهم مع أخيها الرجل 
يف العم��ل عىل خدمة املجتمع وتطوي��ره وتقدمه؛ وبذلك فإننا 
ُنسهم يف إعطاء املرأة املساحة األكرب يف صناعة القرار الترشيعي، 
خصوًصا وأن كثريًا من النساء املرشحات من أصحاب التخصصات 
األكادميي��ة واملهنية املرموقة، التي تس��مح له��ن بصياغة رؤية 
الس��لطنة املستقبلية وصياغة القوانني املختلفة، فقد وصل عدد 
املرشحات ملا يقارب 40 امراة، وهو عدد يف مجمله كبري، ويبرش 
بخري يف أن يشهد املجلس يف دورته التاسعة عدًدا من العضوات 
تحت قبة “الش��ورى”. كل امراة اآلن أم��ام اختبار حقيقي فيا 
يتعلق مبارس��ة حقها يف االنتخابات؛ فهل س��تنجح يف االختبار 
أم أننا س��رى تكرارًا النتخابات الدورات املاضية. وعىل املستوى 
الش��خيص، ال أريد أن يتكرر املش��هد، ولكن أري��د التأكيد عىل 
حض��ور املرأة الكب��ري يف العملية االنتخابية؛ لنش��هد فرة مليئة 
بالوجوه النس��ائية ذات الكفاءة والق��درة عىل أن تقدم للوطن 
واملجتمع منوذًجا مرشًفا ُيحتذى به يف مسرية العملية الشوروية 

بالسلطنة.

مدرين املكتومية
 madreen@alroya.info

صفحة تصدرها »           « بالتعاون مع اللجنة 04
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قابوس المنير )2(

استكامالً ملا بدأته يف الحلقة األوىل من هذه السلسلة، أقول إنَّ العهد الزاهر الذي نعيشه 
تحت قيادة موالنا حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله 
ورعاه- ســيظل ملهاًم للكثري ومصدر فخر واعتــزاز للجميع، وملَ ال؟ والعديد من املنجزات 
نشــهدها كل يوم من فجر النهضة املباركة، والتي كان أســامها االهتامم الســامي بالرتبية 
والتعليم، فمنذ 49 عاًما وعد جاللته -أبقاه الله- بأّن مسرية التعليم ستظل ولو تحت ظل 
الشــجر، واليــوم لدينا كم هائل من املدارس والكليات والجامعــات يف كافة ربوع الوطن، 
تنرش ظالل املعرفة وتنشئ أجياالً لها من العلم والوعي الكثري الذي يرفع سقف طموحاتنا 
جميًعــا يف مســتقبل أكــر إرشاًقا تقوده هــذه الســواعد املتعلمة والواعيــة للمتطلبات 

واملستجدات والتطورات.
فبعد أن كان التعليم األسايس يف بالدنا مقترصاً عىل مدرستي السعيدية يف مسقط وصاللة، 
وعىل ما أسهمتا به كلتاهام بتخريج أفواج من الطالب بنوا هذا الوطن العزيز، نقف اليوم 
لنفتخر بهذا التطور الهائل ســواًء عىل مســتوى أعداد املدارس أو مخرجات هذه املدارس، 
وبالتــوازي عىل هذا التطور، كانت جامعة الســلطان قابوس منارة تيضء، وتشــهد بزهو 
مه جاللته  مراحل التنمية يف بالدنا، حاملة اســم حرضة صاحب الجاللة عرفانا ووالء ملا قدَّ
لهذا الشعب العزيز، ومن حولها -وأقصد جامعة السلطان قابوس- أنشئت الكليات التقنية 

والتطبيقية وغريها، لتمكني وتسليح األجيال الجديدة بكل ما يحتاجونه لخدمة وطنهم.
وإىل جانــب املنظومــة التعليمية، كانــت توجيهات جاللته -أّيده اللــه- للحكومة برسعة 
إكامل الُبنى األساســية، ويف القلب منها ُشــيِّدت الطرق والجســور التي وصلت بني كافة 
املحافظــات والواليات والنيابات، كام ســاعدت يف خفض عدد الحوادث املرورية نتيجة ما 
أوجدته من بدائل ناجحة للحد من االزدحام املروري.. ويف النقل الجوي، أنشئت املطارات 
وفق أعىل املعايري العاملية، فاليوم لدينا مطار مســقط الدويل الجديد بحلته البهية، ومطار 
صاللة وصحار والدقم، ويف النقل البحري، لدينا العديد من املوانئ التي ُتســهم يف إنعاش 
حركة االقتصاد الوطني ودفع مســرية التنمية وتنويع مصادر الدخل، كام أســهمت املوانئ 

البحرية والجوية يف توطيد عالقات ُعامن بالعامل أجمع من حولنا.
منجــزات نهضتنــا املباركة خلف القيــادة الحكيمة ال تعد وال تحىص يف ســطور، فالتنمية 
االقتصاديــة والعمرانية، ودار األوبرا الســلطانية، واملنطقة االقتصاديــة بالدقم، والفنادق 
واملنشــآت، وغريها الكثري من مظاهر النمو والتطور التي يشــهد بها الجميع لُعامن ومتنح 
تجربتهــا خصوصية فريدة، وتضعها يف صدارة املؤرشات العامليــة، ُتوِقد يف نفوس الجميع 

-كل يوم- مشاعر الوالء والعرفان لهذا القائد العظيم.. قابوس املنري.

عيل بن بدر البوسعيدي

abufirase@gmail.com

العوايب - حارث البحري

رعت معايل الشــيخة عائشة بنت خلفان 
بن جميل الســيابية رئيسة الهيئة العامة 
للصناعــات الحرفية حفل افتتاح جمعية 
املرأة العامنية بالعوايب يف محافظة جنوب 
الباطنة، وذلك بحضور ســعادة الشــيخ 
حمد بن ســيف الجســايس وايل العوايب، 
وســعادة الشــيخ هالل بن عبدالرحمن 
الخــرويص عضو مجلس الشــورى ممثل 
واليــة العوايب وســعادة الدكتــور يحيى 
بــن بــدر املعــويل وكيــل وزارة التنمية 

االجتامعية ولفيف من الحضور.
ولدى وصول معاليها ملقر الجمعية متت 

إزاحة الستار إيذاًنا بفتح مبنى الجمعية، 
بعدها تجولت يف معرض التصوير الضويئ 
ومعــرض الحرفيني، ومن ثــّم بدأ برنامج 

حفــل االفتتاح. ألقت موزة بنت عبدالله 
بن ســليامن الخروصية رئيســة جمعية 
املرأة العامنية بوالية العوايب كلمة قالت 

فيها: “ليرشفني ويسعدين أن أرحب بكم 
ونحن نحتفل بافتتاح مبنى جمعية املرأة 
العامنيــة بواليتنا الغــراء العوايب يف هذا 

اليــوم الذي تغمرنا فيــه الفرحة وتحيط 
بنــا أجواء الســعادة لننتهز هذه الفرصة 
لرنفــع أســمى آيــات الشــكر واالمتنان 
للمقام الســامي ملوالنا حــرضة صاحب 
الجاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد 
املعظــم - حفظــه الله ورعــاه- لتفضله 
بإنشــاء مبان خاصة ومن ضمها جمعية 
املرأة العامنية بالعوايب، والتي تنبثق منها 
مناشــط وبرامج وأهداف ســامية بشأن 
املرأة تكرميا لها وتأكيدا عىل دورها املهم 
يف التنميــة”. وأكدت الخروصية أّن املرأة 
العامنيــة مؤهلة- بفضل ما توفر لها من 
تعليــم وتدريب وصقــل للمواهب- ألن 
تخوض شتى مجاالت العمل، ولتكن كام 

أراد لهــا باين نهضة عامن الحديثة حاملة 
ملشــاعل التطوير نحو تحقيق مســتقبل 

أفضل لهذا الوطن العزيز.
وألقى صالح بــن عابد الخرويص قصيدة 
شــعرية عــن املــرأة ودورهــا يف بنــاء 
املجتمعات. وشهد حفل االفتتاح تدشني 
كتاب “زينة املــرأة العامنية”، إضافة إىل 
عروض من الفنون الشعبية وفن التعويب 

بصوت رتيل بنت داؤود الرشيقية.
ويف نهاية الحفل، كرّمت معايل الشــيخة 
عائشــة بنت خلفان السيابية املؤسسات 
الداعمني  واألفــراد  الحكوميــة واألهلية 
واملســاهمني يف أنشــطة جمعيــة املرأة 

العامنية بالعوايب.

تأكيًدا على ما تحظى به نساء السلطنة من دعم ساٍم

السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن االحتفاالت بـ»17 أكتوبر«

لندن - العامنية

أشــاد سعادة الســفري الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
الهنايئ ســفري الســلطنة املعتمد لدى اململكة املتحدة 
بالعالقــات بني الســلطنة واململكة املتحــدة ووصفها 

بالعالقات املميزة والراسخة والثابتة.
وقال سعادته خالل استقباله أمس مبقر السفارة بلندن 
وفــد جمعية الصحفيني العامنية الــذي يزور بريطانيا 
حاليــا إّن عالقات ســلطنة عــامن واململكــة املتحدة 
راســخة وقوية ومتينة، مؤكــدا أّن بريطانيا تعترب من 
أهم الرشكاء للسلطنة كام إّنها أكرب مستثمر يف سلطنة 

عامن.
وأشــاد ســعادته مبلتقى الصحافة الُعــامين الربيطاين 
الذي انطلق يوم أمس يف جامعة أكســفورد، مشريا إىل 

أنــه يعترب من اللقاءات املهمــة التي تجمع الصحفيني 
واإلعالميــني مــن البلدين خاصة وأنــه يعقد يف أعرق 

الجامعات الربيطانية. ودعا ســعادته إىل استغالل مثل 
هــذه املناســبات يف االطالع عــىل الثقافــة والحضارة 
الربيطانيــة والتجــول يف مدنهــا املختلفــة لتحقيــق 
الفائدة املرجــوة. من جانبه، عــرب الدكتور محمد بن 
مبــارك العرميي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيني 
العامنية عن ارتياحه النعقاد هذا امللتقى الصحفي يف 
رحاب جامعة أكسفورد، مؤكدا أن الرسالة التي تحملها 
الجمعيــة هي نقل وجه عامن املرشق إىل العامل. ومّثن 
ما عرب عنه املحارضون الذين تحدثوا يف الندوة العلمية 
التي عقدت يف جامعة أكسفورد حيث عربوا عن أهمّية 
السياســة العامنية يف التعامل مــع األزمات يف منطقة 
مضطربة مــن العامل. ويف ختــام اللقاء قــدم الدكتور 
رئيس مجلس إدارة جمعيــة الصحفيني درع الجمعية 
لسعادة السفري الُعامين املعتمد لدى اململكة املتحدة.

استقبل وفد »جمعّية الصحفيين« على هامش ملتقى الصحافة العماني البريطاني

سفير السلطنة لدى المملكة المتحدة: العالقات العمانية البريطانية مميزة وراسخة

تسليط الضوء على »التحول اإللكتروني الذكي« ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب
الرؤية - مريم البادية

نّظمت جريدة الرؤية أمــس بالتعاون مع 
كليــة الدراســات املرصفية واملالية ورشــة 
بعنــوان “التحــول اإللكــرتوين باســتخدام 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي”، وقدمهــا 
الدكتــور عبدالله بن نــارص البحراين خبري 

املعلوماتية.
الفعاليــات  إطــار  يف  الورشــة  وعقــدت 

الرؤيــة  لجائــزة  املصاحبــة 
ملبادرات الشــباب يف نســختها 
حرصيــة  وبرعايــة  الســابعة 
مــن رشكة أوكســيدنتال عامن 
“أوكــي عامن”، وشــارك فيها 
عدد من الطــالب واألكادمييني 

واملهتمني بهذا املجال.
وقال البحراين إّن هذه الورشــة 
تهدف إىل تســليط الضوء عىل 
تقنيات العــرص املوجودة عىل 
العــامل، وترّكــز عىل  مســتوى 
أساســيات التحــول اإللكرتوين، 
وأهداف هذا التحول واملتمثلة 
املقدمة  الخدمات  تبســيط  يف 
اســتخدام  أّن  إذ  للجمهــور، 
التقنيــات الحديثة من شــأنه 
أن يقلــص الوقت والجهد بدال 
عن الطــرق التقليديــة. وذكر 
البحــراين أّن التحول اإللكرتوين 
يجري العمل عليه يف السلطنة 
التحول  لكــن  منــذ ســنوات، 
تقنيات  باســتخدام  اإللكرتوين 
الذكاء الصناعي أمر مستجد يف 
مسرية التنمية الشاملة. وأضاف 
االصطناعي  الذكاء  أّن مصطلح 
يشــري إىل األنظمــة أو األجهزة 
التي تحايك الذكاء البرشي ألداء 
املهام والتي ميكنها أن تحســن 
من نفســها تلقائيا استنادا إىل 
التــي  والبيانــات  املعلومــات 

تجمعها بصفة دامئة. 
خــالل  البحــراين-  وتطــرق 
الورشة- إىل املشــكلة التي قد 
تواجه هذا التحول واملتمثلة يف 
قلة موفرات الخدمة السحابية 
التي ال يزال عددها محدود يف 
السلطنة، كام أّن بعض القوانني 
والترشيعــات متنع االســتعانة 
الخارجية،  الخدمــة  مبوفــرات 
مضيفــا أّن املشــكلة الحقيقية 

يف هــذا التحول تربز يف الرغبة الحقيقية يف 
عملية تقديم الخدمة من قبل املؤسســات 
ذاتها للمجتمع. وأوضح أّن هناك “مقاومة” 
من قبل بعض املؤسســات لعملية التحول 
اإللكرتوين عــرب الــذكاء االصطناعي. وذكر 
مناذج لعملية التحول اإللكرتوين باستخدام 
الــذكاء الصناعــي والتي من بينهــا برنامج 
“أمتتة املساجد” الذي ال تزال وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية تعمل عىل تطويره إلنشاء 

مساجد ذكية.
واختتــم البحراين الورشــة بدعوة أصحاب 
األفــكار االبتكارية يف هذا املجال إىل امليض 
قدًمــا لرتجمتهــا إىل واقــع وذلــك لحاجة 
الوطــن إىل التوجه نحو األفــكار الذكية يف 

شتى مجاالت الحياة.
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تحت رعاية الفطيسي

استشراف فرص نمو المشاريع اللوجستية وبحث تحديات 
القطاع في ندوة بـ»الغرفة«

مسقط - الرؤية

مْت غرفة تجارة وصناعة ُعامن -ُممثلة  نظَّ
بلجنة تنظيم ســوق العمــل ولجنة النقل 
والقطاع اللوجســتي- ندوة حول فرص منو 
األعامل بالقطاع اللوجســتي، تحت رعاية 
الدكتــور أحمد بن محمــد الفطييس وزير 
النقل؛ وذلك يف املقر الرئييس لغرفة تجارة 

وصناعة ُعامن.
وهدفــْت النــدوة إىل التعريــف بالفرص 
االستثامرية واملشاريع املستقبلية يف النقل 
والقطاع اللوجســتي، الذي ُيعد واحدا من 
أبــرز القطاعات الواعدة التــي تركز عليها 
رؤية “عامن 2040”. كــام هدفت الندوة 
إىل رصــد التحديات التي تواجــه القطاع، 
والعمل عىل إيجاد الحلول املناسبة لها؛ مبا 
يعزز دوره يف زيادة معدالت مساهمته يف 

منو االقتصاد الوطني.
وافتتــح الندوة محمد بن حســن العنيس 
رئيــس لجنة تنظيم ســوق العمــل بغرفة 
تجارة وصناعة عــامن، موضحا أنَّها تهدف 
للتعريف بالجهود املبذولة يف سبيل تعزيز 
مســاهمة القطــاع يف االقتصــاد الوطني 
ورفع معــدالت تشــغيل القطــاع للقوى 
العاملة الوطنية. وأضــاف: يحظى القطاع 
اللوجســتي بأهميــة كبــرة لكونــه أحد 
القطاعــات التي تركز عليها “رؤية 2040”، 
وهــو مــن القطاعات التــي تواكب حركة 
النمو االقتصادي التي تشــهدها السلطنة، 
ومتكــن مؤخرا من تحقيــق نتائج إيجابية 
عىل مســتوى البنى األساســية والخدمات 
واألعــامل ومــؤرشات التنافســية والقيمة 
املضافــة، مدفوعا بخطط وإســراتيجيات 

طموحة.
وأضــاف العنــيس أنه ومن أجــل الوصول 
لتحقيق األهداف املنشــودة، علينا الركيز 

عــىل التحديــات التــي تواجــه القطــاع 
والرشكات واملؤسسات العاملة فيه، خاصة 
الرشكات واملؤسسات العامنية؛ حيث يعلم 
الجميــع أنَّ لدينــا رشكات محليــة لديها 
الكفــاءات والخربات والقــدرة عيل تنفيذ 
املشــاريع، مؤكدا أنه وبالرغم مام تحقق، 
إال أن القطــاع اللوجســتي يواجــه بعض 
التحديات شأنه شأن القطاعات األخرى، ال 
سيام عىل مستوى الرشكات املحلية العاملة 
يف القطــاع اللوجســتي؛ بســبب ســيطرة 
الــرشكات األجنبية عيل املشــاريع الكبرة، 
وإســناد املناقصات يف األعامل اللوجستيه 
خارج السلطنة مام يؤثر سلبا عىل الرشكات 

املحلية.
د الجهات  وعربَّ العنيس عن أمله يف أن تحدِّ
املختصة املشــاريع اللوجســتية التي من 
املمكن أن تزود داخل الســلطنة للتنافس 
عليها من جانب املؤسســات املحلية حتى 
تكون املنافســة عادلة بينها وبني الرشكات 
الدوليــة، حيــث إنَّ هناك مشــاريع ميكن 
للرشكات واملؤسســات العامنية املنافســة 
عليها؛ مثل: شــحن ونقل املعدات واآلالت 

والبضائع املختلفة من موانئ السلطنة إىل 
املواقع داخل الســلطنة. أمــا فيام يتعلق 
بنقل وشحن البضائع واملعدات من الدول 
املختلفــة إىل موانئ الســلطنة، فيمكن أن 
تتنافس عليها املؤسسات والرشكات املحلية 
والعاملية املوجودة بالسلطنة بغرض تنمية 
م َســَعادة  القطــاع الخــاص املحــيل. وقدَّ
د بن سامل البوسعيدي رئيس  املهندس ُمحمَّ
فريق عمل مبادرة برنامج “اعتامد”، عرضا 
مرئيا عن الربنامج، موضحا أنَّ الهدف خالل 
املرحلة األوىل تأهيل 500 مواطن ومواطنة 
ممــن يعملون يف كربى الــرشكات بالقطاع 
الخــاص واملســجلة يف الدرجــة املمتــازة 
واألوىل والعامليــة، والتــي يتجــاوز عــدد 
موظفيهــا 500 موظــف، مــع الركيز عىل 
عــدد من القطاعات الواعــدة التي يأيت يف 
مقدمتها: قطاع السياحة، والصناعة والنقل 
واللوجستيات، واإلنشاءات، وتجارة الجملة 
والتجزئــة، والــروة الســمكية، والتعدين 
والطاقة، مع فتح املجال للرشكات العاملة 
يف املجاالت األخرى، مشــرا إىل أنَّ املرحلة 
األوىل متت بتدريب 500 موظف، ونطمح 

إىل الوصــول لعدد أكرب ومشــاركة رشكات 
أكر.   

واســتعرَض سعادته املعاير والرشوط التي 
يجب توافرهــا يف امُلّتقدم للربنامج لضامن 
قدرته عىل االستفادة من التدريب املكثف 
الذي سيحصل عليه؛ حيث يجب أن يكون 
ُعامنيًّا من الحاصلني عىل شــهادة الدبلوم 
العام عــىل أقل تقدير وبســنوات خربة ال 
تقــل عن 6 ســنوات، أو الدبلوم العايل مع 
4 ســنوات مــن الخــربة، أو البكالوريوس 
فأعىل مع ســنتني من الخــربة، مع إجادته 
للغة اإلنجليزية والتي ســتكون لغة املسار 
التدريبــي، إضافــة لتخطيــه العديد من 
االختبــارات يف مرحلــة التقديــم، لضامن 
الكفــاءات  ووصــول  االختيــار،  عدالــة 
الحقيقية التي ستســتفيد مــن التدريب، 

وترك أثرا أكرب يف مواقع عملها.
وقــدم ســيمون كــرم ورقــة عمــل حول 
مبادرة تعزيز جاذبية ســوق العمل، مشرا 
إىل أن املبــادرات تهــدف يف مجملهــا إىل 
تحســني بيئة العمل وزيادة جاذبية العمل 
يف القطــاع الخــاص، وأشــار إىل أن هــذه 

املبادرة تأيت ضمن برنامج “تنفيذ”؛ بهدف 
اســتقطاب الكفاءات العامنية؛ وذلك من 
خالل دراســة القطاعات الناجحة يف جذب 

الشباب العامين املؤهل.
وقدم الدكتور يوســف بــن حمد البلويش 
ورقــة عمل حــول “رؤية عــامن 2040”، 
والتحــول يف النمــوذج االقتصادي؛ أشــار 
فيها إىل أهمية تشــجيع االستثامر األجنبي 
اإلســراتيجية  الــرشاكات  دائرة  وتوســيع 
لضامن جذب االستثامرات وتنمية السوق. 
كــام قدم الخطاب بن ســامل املعني املدير 
التنفيــذي ملركز عامن للوجســتيات، ورقة 
عمــل حول كفــاءة املنظومة اللوجســتية 
وفــرص األعامل، مشــرا إىل االســراتيجية 
وأهدافهــا   ،2040 الوطنيــة  اللوجســتية 
الرئيسية املتمثلة يف استقطاب االستثامرات 
وتســويق مكانة السلطنة كمركز لوجستي 
عاملي، كذلــك جعل التجــارة عرب الحدود 
أكــر رسعــة وأقل كلفــة، مــع تعزيز منو 
حجم فــرص العمل التي يوفرهــا القطاع 
اللوجســتي، واســتخدام أحدث التقنيات 

اللوجستية يف مختلف أنشطة القطاع.

استعراض ُمقترحات 
لزيادة مساهمة 

القطاع في النمو 
االقتصادي

أوراق عمل حول 
تعزيز جاذبية سوق 

العمل ومبادرة 
»اعتماد« و»عمان 

»2040

استرجاع 5450 رياال لمستهلكين في بركاء »الغرفة« تشارك بوفد من رواد األعمال 
في قمة ومعرض »فايبرنت جوا« بالهند

»البحث العلمي« ينظم حلقة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا

بركاء - الرؤية 

نْت إدارة حامية املســتهلك بربكاء  متكَّ
من عقد تســويات لصالــح عدد من 
املســتهلكني، واســتعادة 5450 رياال 
عامنيــا، ضمــن ُجهــود اإلدارة لحل 
الشــكاوى والبالغات التــي ترد إليها 

من املستهلكني بالطرق الودية.
وتُعــود تفاصيل الواقعــة األوىل إىل 
تعاقد مســتهلك مع أحد محالت بيع 
املفروشــات لرشاء أثاث ملنزله، وعند 
استالمه للســلعة الحظ وجود بعض 
العيوب بها؛ مام دفعه ملراجعة املحل 
الذي وافق بدوره عىل إرجاع السلعة 
واســتقطاع جزء من املبلغ املدفوع، 
وهو األمــر الذي رفضه املســتهلك، 
وعىل إثره قدم شكواه إىل اإلدارة التي 
اتَّخذت إجراءاتها بقســم الشــكاوى 

باســتدعاء أطراف الشكوى والبحث 
فيها، وتبيَّنت صحة أقوال املستهلك، 
وعليه تم عقد تسوية باسرجاع مبلغ 

2000 ريال عامين لصالح املستهلك.
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية والثالثة 
إىل قيام مستهلكنّي اثنني بالتعاقد مع 
أحد املكاتــب لجلب األيدي العاملة، 
وبعد التعاقد ماطل املكتب يف توفر 
وإنهاء إجــراءات العامالت؛ مام دفع 
املســتهلكني للمطالبــة بإرجاع املبلغ 
املدفوع من قبلهم، إال أن مطالباتهم 
قوبلــت بالرفــض من قبــل املكتب 
لذلــك توجــه املســتهلكان لــإدارة 
لتقديم شــكواهم، وبــارشت اإلدارة 
املؤسسة  استدعاء مســؤويل  بدورها 
ومناقشتهم مبفاد الشكوى، وتم عقد 
تســوية ودية تقــي بإرجــاع مبلغ 
وقدره 550 رياال للمســتهلك األول، 

و1300 ريال للمستهلك اآلخر.
وتُعــود تفاصيل الواقعــة الرابعة إىل 
تقديم أحد املستهلكني شكواه لإدارة 
ضد إحدى مؤسسات بيع مواد البناء 
للتأخــر واملامطلــة يف توفــر املواد 
الصحيــة ملنزلــه يف الوقــت املحدد 
واملتفــق عليه، وباســتدعاء األطراف 
وبحــث الشــكوى بينهم، تــم عقد 
تسوية متثلت يف اسرجاع مبلغ 1600 
ريــال لصالح املســتهلك مع فســخ 

العقد.
وأكــد أحمد بن صالح الزدجايل مدير 
اإلدارة الحــرص عىل حل الشــكاوى 
واملنازعــات رسيعــا مبــا يضمن حق 
املستهلك؛ داعيا املؤسسات والرشكات 
إىل رضورة التقيــد مبواعيد التســليم 
واملواصفــات املتفق عليهــا وتجنب 

اإلرضار بحقوق املستهلك.

مسقط - الرؤية 

ُتشــارك غرفة تجــارة وصناعــة ُعامن يف 
ة ومعرض فايربنت جوا العاملي  أعامل قمَّ
2019 يف جمهوريــة الهنــد؛ وذلك بوفد 
تجاري يرأســه الدكتور ســامل بن ســليم 
بن صالــح الجنيبي نائــب رئيس مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن للشؤون 
االقتصادية والفــروع رئيس مجلس إدارة 
فرع الغرفة مبحافظة الوسطى، ويضمُّ يف 
عضويته 15 من أصحاب األعامل وممثيل 
القطــاع الخــاص واملســتثمرين والتجار 

بالسلطنة.
وقال الدكتور ســامل الجنيبــي إنَّ الزيارة 

تأيت يف إطار رغبة الغرفة يف املســاهمة يف 
الجهود املبذولة لتطوير وتعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند، 
التعــاون والــرشاكات بني رجال  وتعزيز 
األعامل والقطــاع الخاص العامين ونظره 
يف الهنــد، مؤكدا أنه يف ظــل التوجيهات 
السامية لحرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم -حفظه الله 
ورعــاه- وفخامة الرئيس رام ناث كوفيند 
رئيس جمهورية الهند، تحولت العالقات 
الثنائية إىل رشاكة إسراتيجية ذات منفعة 
متبادلــة. وأوضــح الجنيبــي أنَّ برنامج 
الزيارة يشمل تنظيم العديد من الزيارات 
للمعــامل االقتصاديــة يف الهنــد، وعقــد 
اللقــاءات الثنائية مع أصحاب وصاحبات 

األعامل املشاركني يف الحدث املهم.

مسقط - الرؤية 

م مجلس البحث العلمي، أمس، حلقة  نظَّ
عمل حول سياســات امللكية الفكرية يف 
مكاتب نقل التكنولوجيا يف املؤسســات 
األكادمييــة والبحثية؛ يف إطــار مرشوع 
تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا يف 
الســلطنة؛ وذلك يف معهد ُعامن للنفط 
والغاز، مبجمع االبتكار مســقط مبنطقة 

الخوض.
ــمو الســيد الدكتور  ب َصاِحب السُّ ورحَّ
فهد بن الجلندى آل ســعيد األمني العام 
املســاعد لتنمية االبتكار مبجلس البحث 
العلمــي، باملشــاركني يف حلقــة العمل 
مــن املؤسســات األكادمييــة والجهات 
الحكوميــة ذات العالقــة، وقال: نهدف 
للتعريــف بالتطــور القائــم يف التعليم 
األكادميــي من مجرد كونه محصورا عىل 
التدريس إىل البحث واالبتكار، والتوسع 
نحو إيجــاد اقتصاد قائم عــىل املعرفة، 
مضيفــا أن االبتكار يتمثــل فيام ميكنك 
القيام به باملــوارد املتاحة، وهناك دامئا 

يشء ميكنك القيام به عندما يكون لديك 
الدافع والنيــة لالبتكار، مؤكــدا أهمية 
امللكية الفكرية ملواكبــة التقدم التقني 
يف البحــث العلمي واالبتــكار، ورضورة 
امتالك الجامعات والكليات ومؤسسات 
التعليم العايل سياسات واضحة للملكية 

الفكرية.
مــت الدكتــورة زهرة بنت راشــد  وقدَّ

الرواحية مديرة دائرة القدرات االبتكارية 
مبجلس البحث العلمي، نبذة عن الشبكة 
الوطنيــة لنقــل التكنولوجيــا، موضحة 
أنَّ الشــبكة تعمل ضمن جهود مجلس 
البحث العلمي التي ُتعنى ببناء منظومة 
متكاملة لالبتكار بالســلطنة، وتعزز من 
الجهود املبذولة للدفــع بثقافة االبتكار 
بالســلطنة وجعلها من الدول الرائدة يف 

هذا املجال؛ حيث أســهم إنشاء املراكز 
املختصة يف إيجــاد بيئة حاضنة للبحث 
العلمي واالبتكار يف الكليات، واملساعدة 
يف اســتكامل الطالب أو الباحث جميع 
أركان االبتــكار ومراحــل البحث بحيث 
تتوافر له اإلمكانيات الالزمة، كام وفرت 
املراكــز الفرصة للمســتفيدين والطالب 
من املجتمع املدريس واملحيل لالستفادة 

من مرافــق املراكز املختلفــة. وأضافت 
الرواحيــة أنَّ الورشــة تهــدف لتعريف 
الحضــور واملشــاركني بأهمية الشــبكة 
واالبتكار،  التكنولوجيــا  لنقــل  الوطنية 
وتســليط الضــوء عــىل أهميــة إدراج 
سياســات امللكيــة الفكريــة يف مكاتب 
نقل التكنولوجيا واالبتكار، وإبراز أهمية 
امللكية الفكرية كنهج متبع لالســتفادة 

العلميــة واالقتصاديــة مــن مخرجات 
االبتــكار والبحــوث كمحور أســايس يف 
االقتصــاد القائم عىل املعرفــة، وآليات 
تفعيــل امللكية الفكريــة يف الجامعات 

والكليات.
كام قدمت شــيخة األخزمية من جامعة 
الســلطان قابوس، ورقة عمــل بعنوان 
“تجربــة إعــداد وثيقة سياســة امللكية 
الفكريــة يف جامعة الســلطان قابوس”، 
وقدمت رشا حمدون من وزارة التجارة 
والصناعة، ورقة عمل بعنوان “سياسات 
امللكية الفكرية والترشيع يف املؤسسات 
األكادمييــة”، وكذلك شــاركت الدكتورة 
عزيزة القمشــوعية مــن الكلية التقنية 
باملصنعة، بورقة عمــل بعنوان “تجربة 
مكتــب نقــل التكنولوجيــا يف الكليــة 
التقنية باملصنعة يف إعداد وثيقة امللكية 

الفكرية”.
بجلســة  العمــل  حلقــة  واختتمــت 
نقاشــية حول سياســة امللكية الفكرية 
يف املؤسســات األكادمييــة؛ مــن حيث 

التحديات والفوائد.

سامل الجنيبي
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مسقط - الرؤية

أطلقت هيئة املنطق��ة االقتصادية 
الخاص��ة بالدقم، أم��س، عدًدا من 
الخدم��ات اإللكرتوني��ة الجدي��دة 
ضم��ن مجموعة الخدمات املقدمة 
ومتثل��ت  الرقمي��ة.  بوابته��ا  ع��ر 
الخدم��ات الجدي��دة الت��ي أقرتها 
اللجنة الرئيس��ية للتح��ول الرقمي 
مؤخ��رًا يف: خدمة طل��ب االنتفاع 
ب��األراض وخدم��ة طل��ب إباحات 
البن��اء، وخدم��ة تقديم دراس��ات 
واالجتامعي��ة،  البيئي��ة  التأث��رات 
وخدمة تس��ليم العالئ��م، وخدمة 

معاينة موق��ع االرض املقرتحة عن 
طري��ق أنظم��ة املالح��ة، وخدمة 
طلب اعت��امد واجه��ات املرشوع، 
وكذال��ك خدمة املوافق��ة واعتامد 
املخط��ط الع��ام للم��رشوع. ويأيت 
ذلك تنفيًذا لسياس��ة الهيئة الرامية 
إىل زيادة خدماتها الرقمية لتسهيل 
والجهد  الوقت  وتوف��ر  اإلجراءات 
ع��ى املس��تثمرين مب��ا يتوافق مع 
جه��ود الحكوم��ة املبذول��ة نح��و 
تحقي��ق التكامل والربط اإللكرتوين 
والخاصة  الحكومية  املؤسسات  بني 
ترجمة لألوامر السامية نحو تحقيق 

حكومة إلكرتونية متكاملة.

مسقط – الرؤية 

تنطلق الي��وم منافس��ات املبادرة الش��بابية 
»إيكوث��ون االبتكارات الخرضاء« التي تنظمها 
مجموع��ة مناء بالتع��اون مع جمعي��ة البيئة 
الُعامني��ة لتحقيق أه��داف الركي��زة البيئية 
لسياس��ة االس��تدامة باملجموع��ة. ويه��دف 
امل��رشوع الذي ينظ��م عى م��دار 3 أيام إىل 
إيج��اد حل��ول مبتك��رة للتحدي��ات البيئية، 
ومتكني الش��باب يف ه��ذا املج��ال من خالل 
مش��اركة واختيار 105 ط��الب وطالبات من 
مختل��ف الجامع��ات والكليات يف الس��لطنة 
األف��كار  أفض��ل  تقدي��م  ع��ى  للمنافس��ة 
املتعلقة  واألنظم��ة  والتطبيقات  واملش��اريع 
بالثورة الصناعية الرابعة.  وتركز املبادرة عى 
3 محاور رئيس��ية؛ منها إدارة النفايات )الحد 
م��ن النفايات، وإع��ادة التدوي��ر، وابتكارات 

النفاي��ات إىل طاق��ة(، وامتص��اص  تحوي��ل 
الكرب��ون والعم��ل ع��ى الطاق��ات البديلة 
)نظ��ام النقل الذيك، وامتص��اص الكربون عر 
النباتات، واس��تخدام موارد الطاقة املتجددة 
كبدائل(، وكفاءة اس��تخدام الطاقة واملياه )يف 
الكليات والجامعات( ومواضيع أخرى تسمح 
للش��باب الس��تخدام إبداعاته��م.  ويتضمن 
الرنام��ج مش��اركة مجموعة من أب��رز خراء 
املجتمع ملناقش��ةِ التحدي��ات البيئية املحلية 
ولجنة التحكيم واملكون��ة من أبرز املحكمني 
وإدارة  واالس��تدامة،  البيئ��ة  مج��االت  يف 
التطبيقات التقنية إىل جانب املوجهني الذين 
سيقوم مبس��اعدة وإرشاد الطلبة خالل إعداد 
مش��اريعهم. وتس��عى املجموع��ة من خالل 
الرنام��ج إىل تحقيق األه��داف التي تتوافق 
م��ع التوج��ه العاملي نح��و توظي��ف الذكاء 

االصطناعي وتطبيقاته يف املجاالت البيئية.

مسقط – الرؤية

وجهت الهيئة العامة لسوق املال دعوة إىل 
كافة الرشكات املس��اهمة العامة ومراقبي 
الحس��ابات ومكاتب االستشارات القانونية 
إلبداء مرئياته��م وتقديم مالحظاتهم حول 
مسودة الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات 
التجارية، بش��أن رشكات املساهمة العامة، 
وذلك بعد انتهاء فريق العمل املشكل من 
قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق 
امل��ال من إعداد مس��ودة املرشوع وعرضه 
عر املوقع اإللكرتوين للهيئة العامة لس��وق 
امل��ال لكافة األط��راف املعني��ة واملهتمني، 
وذلك حت��ى الخمي��س 31 أكتوبر، بهدف 
تحقيق مبدأ املش��اركة يف صياغ��ة اللوائح 

واألنظم��ة الترشيعي��ة املنظم��ة ألع��امل 
الرشكات املس��اهمة العام��ة. وقال محمد 
بن س��يف الراش��دي مدير دائرة الشؤون 
القانوني��ة واإلنفاذ بالهيئة إّن الهيئة العامة 
لس��وق امل��ال اعتادت يف صياغ��ة األنظمة 
الترشيعي��ة اتب��اع منه��ج املش��اركة م��ع 
الجه��ات املعني��ة حرصا منها ع��ى إخراج 
مش��اريع اللوائح يف صيغتها النهائية برؤية 
مش��رتكة تغطي كل الجزئيات ذات العالقة 
باملرشوع. وأوضح الراش��دي أّن فريق عمل 
إعداد م��رشوع الالئح��ة التنفيذية لقانون 
الرشكات التجاري واملتعلقة بتنظيم أعامل 
الرشكات املساهمة العامة انتهى من إعداد 
الالئحة حس��ب الج��دول الزمن��ي، وحاليا 
يف مرحلة اس��تفتاء اآلراء واالس��تفادة من 

مالحظ��ات الجهات املعني��ة بتطبيق بنود 
الالئحة متهيدا لع��رض الالئحة عى مجلس 
إدارة الهيئة واس��تكامل إجراءات االعتامد 

النهايئ مع الجهات املعنية. وأشار الراشدي 
إىل أّن صياغة الالئحة تأيت اس��تجابة للامدة 
الثانية من قانون الرشكات التجارية الجديد 
الصادر باملرس��وم السلطاين رقم 18/ 2019 
والتي تنص عى أّنه )يص��در وزير التجارة 
والصناع��ة ورئي��س مجل��س إدارة الهيئة 
العامة لس��وق املال كل حسب اختصاصه 
اللوائح تنفيذا ألحكام القانون خالل مدة ال 
تزيد عى سنة واحدة من تاريخ العمل به(. 
وحرص فريق العمل املكلف بإعداد الالئحة 
عى أن تتسم الالئحة باملرونة الكافية التي 
ته��يء البيئة االس��تثامرية املناس��بة التي 
تجعل السلطنة جاذبة لالستثامرات املحلية 
واألجنبي��ة، مبا يواكب املس��تجدات يف عامل 

املال واألعامل.

خدمات جديدة عبر بوابة الدقم الرقمية

»نماء« تطلق »إيكوثون االبتكارات 
الخضراء« بمشاركة 105 طالب

»سوق المال« تستطلع اآلراء حول مسودة الئحة قانون الشركات حتى 31 أكتوبر

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التج��ارة والصناعة بالتعاون 
مع املنظم��ة العاملية للملكي��ة الفكرية 
“الوايب��و” حلق��ة عم��ل إقليمي��ة حول 
توظي��ف تقنيات املعلوم��ات يف مكاتب 
امللكي��ة الصناعية، تحت رعاية س��عادة 
محس��ن بن خميس البلويش املستش��ار 
ب��وزارة التج��ارة والصناع��ة، ومبش��اركة 
متحدث��ني م��ن داخل وخارج الس��لطنة 
وبحضور مختصني يف امللكية الفكرية من 
16 دولة خليجية وعربية، اإلثنني املقبل، 

وملدة 4 أيام.

وته��دف حلق��ة العم��ل إىل التوعية 
بأنش��طة املنظم��ة العاملي��ة للملكية 
الفكرية “الوايبو” التي تتعلق بأنشطة 
والوصول  وتطويرها  املعلومات  تقنية 
إىل بيئة عمل دون اس��تخدام األوراق، 
وكذل��ك ع��رض مس��تجدات األنظمة 
التي تطرحها املنظمة يف مجال امللكية 
الفكرية وتبادل الخرات بني املكاتب 
العربي��ة يف مج��االت التقنية وغرها. 
وتركز حلقة العمل عى استخدام نظام 
أمتت��ة امللكي��ة الصناعي��ة والخدمات 
الفعالي��ة  لتحس��ني  اإللكرتوني��ة 
التش��غيلية ألصح��اب مكاتب امللكية 

الصناعي��ة، كام تناق��ش الحلقة وضع 
األمتت��ة يف املنطقة العربي��ة والفرص 
والتحديات والتجربة العامنية يف أمتتة 
العمل اإللك��رتوين ومقرتحات التحول 
إىل بيئة إلكرتونية، وكذلك عرض نظام 
اإلي��داع اإللكرتوين ونظ��ام البحث يف 
قواعد بيانات امللكي��ة الفكرية الذي 
تقدم��ه املنظم��ة، إضاف��ة إىل خطة 
الوايب��و ملكاتب امللكية  دعم منظمة 
الفكري��ة العربي��ة يف مج��ال التحول 
اإللك��رتوين ون��رش البيان��ات املتعلقة 
بامللكية الفكري��ة إلكرتونيا عر نظام 

.) Wipo  Publish(

مسقط – الرؤية 

أوىص ملتق��ى “متكني امل��رأة يف مجال برمجة 
املواق��ع اإللكرتونية” الذي اختتم أعامل أمس 
بتش��كيل فريق عمل مش��رتك يض��م ممثلني 
للجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة يف مج��االت 
التعلي��م والصناع��ة والخدمات االستش��ارية 
لوض��ع خطة تدريبية وفقا ملخرجات الرنامج 
الذي أقي��م ضمن فعاليات امللتقى املتخصص 
يف مج��ال برمجة املواق��ع اإللكرتونية بهدف 
تأهيل عدد من النساء العامنيات من مختلف 

املحافظات للعمل بهذا املجال. 
وق��د رك��ز الرنام��ج التدريب��ي ع��ى تعزيز 
ق��درات امل��رأة العامني��ة يف مج��ال الرمجة 
وتش��جيعها عى ب��دء أعامله��ا التجارية عر 
االنرتنت لخل��ق مزيد من الوظائف للنس��اء 
ومتكينه��ن باملهارات الالزمة لكس��ب الدخل 
من مشاريعهن الخاصة، كام أسهم الرنامج يف 
متكني املش��اركات من إنشاء مواقع إلكرتونية 
ألعاملهن التجارية والخدمية، وتسليط الضوء 
عى ريادة األعامل وكيفية تسويق مشاريعهن 
والبحث عن العمالء وتحديد تكلفة الخدمات 

املقدمة. 
وخرج امللتق��ى بخطة عمل تم تطويرها عى 
مدار يوم��ني تركز عى أهمية مواصلة مبادرة 
متكني امل��رأة العامنية يف مجال برمجة املواقع 
اإللكرتوني��ة م��ن خ��الل تعزيز نظ��ام تقني 
متكامل ومستدام يدعم الخريجات يف مجال 
تقنية املعلومات لتطوير مهاراتهن وتسويقها، 
واملساهمة يف توظيف خريجات مجال تقنية 
املعلوم��ات وكذل��ك املس��اهمة يف التنوي��ع 
االقتصادي بالس��لطنة، وفتح اآلفاق للنس��اء 
العامنيات ملواجهة التحديات وتعلم مهارات 

جديدة للوصول إىل مستوى عال من الكفاءة.
ونظم��ت امللتقى املؤسس��ة العامة للمناطق 
الصناعي��ة – مدائن، ممثل��ة باملركز الوطني 
لألعامل، بالتعاون مع مؤسس��ةCTEK  التي 
تتخذ من الواليات املتحدة األمريكية مقراً لها، 
.)PDO( وبرعاية من رشكة تنمية نفط عامن
وجاء امللتقى اس��تمرارا للجه��ود التي يبذلها 
املركز الوطني لألعامل يف س��بيل تهيئة البيئة 
املناس��بة لنم��و وازده��ار ري��ادة األعامل يف 
الس��لطنة، ودعم املرأة يف السلطنة من خالل 
صياغ��ة برامج متنح لها فرص��اً لتعلم الرمجة 
يف االع��امل التجارية وذلك عن طريق التعلم 
الرقمي وتش��كيل حاضنات أعامل خاصة بها، 
حي��ث يهدف املرك��ز من خ��الل امللتقى إىل 
إيجاد منصة مثالية لجمع القيادات النس��ائية 
الب��ارزة من قطاع��ات البن��وك والتكنولوجيا 
والعل��وم والتعليم وريادة األعامل؛ للبحث يف 
حل��ول لتمكني املرأة العامنية م��ن التواصل، 
وتعلم مهارات الرمجة وبدء األعامل التجارية 
الخاص��ة به��ن ع��ر االنرتنت كمط��ورات يف 
الرمج��ة. واس��تمد امللتقى رؤيت��ه من أحد 
أهداف “مدائن” املتمثلة يف دعم مجال ريادة 

األعامل يف الس��لطنة من خالل املركز الوطني 
لألع��امل ومركز االبت��كار الصناع��ي، وكذلك 
عر متويل املؤسس��ات الصغرة واملتوس��طة، 
كام يعكس امللتق��ى جزءاً من أهداف مدائن 
لجذب وتطوير الق��درات، وخلق فرص عمل 
للمس��تقبل يف مدنها الصناعية – وهو فرصة 
مناس��بة لبناء وتعزيز قدرات الثورة الصناعية 
الرابعة التي من ش��أنها تطوي��ر املجتمعات، 
وتزويد امل��رأة العامنية مبه��ارات متكنها من 
التناف��س ع��ى املس��تويني املح��ي والعاملي 

وإنشاء أعاملها التجارية الخاص. 
ويش��ار إىل أن املركز الوطن��ي لألعامل الذي 
دشنته املؤسس��ة العامة للمناطق الصناعية - 
مدائ��ن يف العام 2013، يعد حاضنة رئيس��ية 
للمرشوعات الصغرة واملتوسطة يف السلطنة، 
من خ��الل تقدميه للدع��م الفن��ي واإلداري 
واللوجس��تي والتوعوي للمش��اريع الناش��ئة 
واألفكار املبتكرة بغية الوصول ملشاريع ذات 
نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبالد، إضافة إىل 
دوره يف تطوي��ر املجتمع العامين بدفع عجلة 
النمو االقتصادي من خالل خلق الوعي حول 
ري��ادة األعامل، وإله��ام الجي��ل الجديد من 

الشباب الستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم عى 
تأسيس وريادة األعامل الخاصة.

ويهدف املركز بش��كل أس��ايس إىل تأس��يس 
قن��وات للح��وار والتواصل ب��ني املجتمعات 
وأصحاب املب��ادرات التجارية ورجال األعامل 
وتش��جيع الرشكات الصغرة واملتوس��طة عى 
الروز يف األس��واق املحلية من خالل احتضان 
املب��ادرات واملش��اريع املتخصص��ة مبختلف 
القطاعات. وتنقس��م الخدم��ات التي يوفرها 
املرك��ز إىل ثالث��ة مراحل تتمث��ل يف خدمة ما 
قب��ل االحتضان والتي ته��دف إىل بث الوعي 
وتنمية فك��رة املرشوع، واملراجع��ة الدورية 
ملس��ودة املرشوع، إضاف��ة إىل دعم تخطيط 
األعامل، أّما خدمات ف��رتة االحتضان فتتمثل 
يف تفعي��ل مخطط امل��رشوع، وفت��ح قنوات 
تس��ويقية، وتطوير املنت��ج/ الخدمة، وصقل 
الش��خصية وغرس الحس التجاري إىل جانب 
صق��ل الش��خصية، أّم��ا مرحل��ة ترسيع منو 
الرشكات فيسعى املركز من خاللها إىل تطوير 
منو الرشكات يف الس��وق، وغرس التنافس��ية، 
والرتكيز عى االس��تقرار اإلداري واملايل، عالوة 

عى ضامن حصص السوق املحي.

بالتعاون بين »التجارة والصناعة« و»الوايبو«

حلقة عمل إقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات في مكاتب الملكية الصناعية.. اإلثنين

تشكيل فريق عمل لتمكين المرأة العمانية في مجال برمجة المواقع اإللكترونية

محمد الراشدي
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

اآلراء املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجريدة وإمنا عن وجهة نظر كاتبيها

يؤرخ كثــٌر مــن الباحثــن لظهور 
اللهجــات العامية العربيــة ببداية 
عرص الفتوحات اإلسالمّية، وقد أّدى 
هذا التوسع الجغرايف إىل بروز واقع 
دميغرايف جديــد كان نتاًجا الختالط 
العرب بعجم آسيا عن طريق النكاح 

وغره.
وذهــب بعضهم إىل أّن ظهور اللغة 
العامية بدأ إّبان عهد ضعف الدولة 
اإلســالمية أيام املامليــك؛ وإن كان 
ذلــك ال ينفي ظهور اللحن منذ أيام 
الدولة العباســية؛ ودليلهم يف ذلك 
االشــراطات التــي وضعهــا نحويو 
البرصة والكوفة لجمع اللغة العربية 
وتدويــن علومها عرب أخذها مبارشة 
من أهــل البادية ال ســكان الحرض 
لغات  ألســنتهم  خالطــت  الذيــن 
عجميــة أخــرى بســبب االحتكاك 

واملصاهرة.
وبرغم أّن اللغة الفصحى لها صفات 
والســياقات،  الراكيب،  عىل صعيد 
والحموالت املعنويــة بعكس اللغة 
إال  املحلّيــة  واللهجــات  العاميــة 
أّن العالقــة بن العربيــة الفصحى 
واللهجــة العامية هــي عالقة أصل 
بالفــروع، ويصــف خالــد إبراهيم 
املحجــويب ذلك بــأّن تلــك الفروع 
برغــم عدم وفائهــا إال أّنها مل تنفك 
عن أصلهــا، فهي عــىل األقل – أي 
العاميــة- مازالــت دائــرة يف فلك 
اللغة األم، وقابعــة يف ظلها وتحت 

سطوتها.
هنــاك لهجــات عربيــة أقــرب ما 
تكون إىل اللغــة األم؛ ولعّل اللهجة 
الســودانية واحدة منها، فكثر من 
الكلــامت العامية الســودانية هي 
يف األصل فصيحة تّم اشــتقاقها من 
اللغة األم، وقد أوجد لها السودانيون 
واســتعارات  ومجازات  اشــتقاقات 
جديــدة ومثال ذلــك كلمة »دايب« 
أو »دبيب« التــي تعني يف العامية 
الســودانية الحّيــة والثعبان، وهي 
كلمة فصيحة مشــتقة مــن الفعل 
ّب دبيًبــا وَدبًّا وَدَبباً..  : دبَّ َيــدِ دبَّ
ونقول دبَّ الطفــل: زحف.. ودبَِّت 
ودُة ونحُوهام: زحَفت،  الَحيَُّة أو الدُّ
َمَشــت َمشــًيا بطيًئا. واسم الفاعل 
من دّب هو َداّب، لكّن الســودانين 
حوروا الكلمة قليــال بإضافة ياء إىل 
آخرهــا فصــارت »دايب« وهذا من 
باب تســمية األشــياء باسم مشتق 
مــن املصــدر عــىل جهــة الوقوع 
منه، وكذلك ميكــن إيراده من باب 
إطــالق الصفــة عــىل املوصــوف، 
وهذا النمط مــن الركيب الوصفي 
موجــود يف القــرآن الكريــم؛ وفيه 
ُتذكــر الصفة وحدهــا واقعة موقع 
املوصــوف وقامئة مقامه، فمن ذلك 
قوله تعــاىل:« وكان أبوهام صالحا« 
فاألصل: )وكان أبوهام رجال صالحا(، 
فحــذف املوصــوف )رجــال( وأحل 

صفته محله.
وعندمــا قالــوا »دبيــب« أطلقــوا 
املصدر فصار ُمســمى، فمن املجاز 
تســمية اليشء باملصدر، ومن ذلك 

تسمية الجيش زحفاً.
بل أحياًنا تستلف العامية السودانية 
مفرداتها مــن لغة القــرآن الكريم 
ذات املعياريــة اللغويــة والبالغية. 
مــن ذلك قولهــم: »أريــد أن ألفى 
فالًنــا يف بيتــه«: أي أجــده يف بيته 
قبل أن يتحرك، وترد مبعنى اللحاق 
أو اإليجــاد والتــدارك.. ويف لســان 
العــرب أَْلَفــى اليشء: َوَجــَده. ويف 
القرآن الكريم »...ألفيا سيدها لدى 

الباب..« سورة يوسف آية 25.
أتــالىف  أن  »أريــد  أيضــا:  ونقــول 
الخســارة: أي أتداركهــا.. ويف هــذا 
املعنــى يقــول ابن منظــور َتالفاه: 

اْفَتَقَده وَتداَركه.
وللدكتــور »عجب الفيــا« مباحث 
لغويــة كثرة وجميلــة تذهب هذا 

املذهب، ومــن ذاك مبحثه »ألفاظ 
اللهجة الســودانية يف لغة القرآن«. 
حيث يقول »إّنه يف أحد الرمضانات 
الفائتــة قــرأ املصحف مــن البقرة 
إىل النــاس قراءة اســتقصائية لرصد 
األلفــاظ التــي نســتخدمها يف لغة 
الكالم وال نستخدمها يف لغة الكتابة 
ظنًّا مّنا أّنهــا غر فصيحة وال تصلح 
يف الكتابــة. فخرج بهــذه الحصيلة 
التــي رمبا تشــكل منــاذج فقط وال 
تغطي كل ألفاظ الكالم املهجورة يف 

الكتابة؛ ومنها اآليت:
- نقــول يف الســودان أغلف، أي مل 
يختنت. وفتاة غلفاء. ولســانه أغلف 

أي ال يبن لعجمة يف لسانه.
قال تعــايل: »وقالــوا قلوبنا غلف« 
- البقــرة – 88.. والغــالف: غطــاء 
وغشــاء. وكل يشء يف غــالف فهــو 
أغلف. إذن قلب أغلف كأنه مغيش 

بغطاء فهو ال يعي شيئا.
- ونقــول: ِزح.. َيــِزح مبعنى يبتعد، 
قال تعاىل: »وما هــو مبزحزحه من 
العذاب أن يعمر« -البقرة 96.. وقد 
جاء يف لســان العــرب: »زّح اليشء 
يزحه زّحا: جذبه يف عجلة، وزحزحه 
فتزحــزح: دفعه ونحاه عن موضعه 

وباعده منه.
- ونقول »يغرف امُلــالح – اإلدام-« 
أي يأخذ منه بامُلغرافة. ويغرف املاء 
مــن األرض أي ميأل آنيتــه منه. قال 
تعــاىل: » إال من اغــرف غرفة بيده 
فرشبوا منه إال قليال »– البقرة 249. 
وجاء يف لســان العرب: »غرف املاء 
واملــرق ونحوهــام يغرفــه واغرفه 
واغرف منــه. ويف الصحاح: غرفت 

املاء بيدي غرفا.
- ونقول: »هــذا يشء ممحوق« أي 
ال بركــة فيه. قال تعاىل: »ميحق الله 
الربــا ويــريب الصدقــات« – البقرة 
العــرب:  لســان  يف  وجــاء   ..276
»املحــق: النقصان وذهــاب الربكة. 
ويشء  وامتحــق.  الــيشء  ومتحــق 
محيق: ممحوق. قال تعاىل: »ميحق 
اللــه الربا ويــريب الصدقــات » أي 
يســتأصل الله الربــا فيذهب ريعه 
وبركته ويف حديــث البيع: »الحلف 

منفقة للسلعة ممحقة للربكة«.
- نقول »شــعره منفوش« و«ينفش 
الــيشء«: أي يبعــره قــال تعــاىل: 
»كالعهــن املنفــوش« أي كالصوف 
املنفوش. وقال تعاىل: »نفشــت فيه 

غنم القوم«. أي بعرته.
يقول عجب الفيا أيضا: »نقول »فار 
اللنب«: وفار يفــور فورة وفورانا إذا 
غي يغــي غليانا. قال تعــاىل: »إذا 
ألقوا فيها ســمعوا لها شــهيقا وهي 
تفــور« – امللك – 7.. وقال ابن كثر 
يف تفســر اآلية قال الثــوري: تغي 
بهم كام يغي الحب القليل يف املاء 
الكثــر.. ويف الصحــاح: فارت القدر 
تفور فورا وفورانا: إذا جاشت. ومنه 
قولهــم: ذهبــت يف حاجة ثم أتيت 

فالنا من فوري، أي قبل أن أسكن.

دعم مسيرة التعاون الخليجي
اللهجة السودانية 

والقرآن
ة  يف إطار ترؤس السلطنة للدورة الحالية لقمَّ
دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية، 
َتَتواصــل االجتامعــات الخليجيــة ألصحاب 
املعايل الــوزراء وأصحــاب الســعادة وكالء 
الوزارات، ورؤسات الهيئات املختلفة يف دول 
التعــاون؛ لبحث آليات دفع مســرة العمل 
املشرك، وتعزيز التعاون والتكامل يف العديد 

من املجاالت.

وقد اســتضافْت الســلطنة، أمس، اجتامعْن 
بالغْي األهمية؛ األول: اجتامع وزراء الداخلية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والــذي ُعِقد اســتمرارا للجهــود املخلصة يف 
تعزيــز األمــن الخليجي املشــرك، ورغبًة يف 
مواصلــة التشــاور مــن أجل توحيــد هذه 
الجهــود. وقد بحــث االجتــامع العديد من 
امللفــات والقضايا، إىل جانــب بحث جهود 

تعزيز التعاون والتكامل بن دول املجلس يف 
املجال األمني؛ مبا يضمــن الحفاظ عىل أمن 
واســتقرار هذه الدول، وحامية مكتســباتها 

وإنجازاتها ومصالح مواطنيها.
أمــا االجتــامع الثــاين، فهو اجتــامع النواب 
العمــوم واملدعــن العامــن بــدول مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية، والذي َخَرج 
بعــدد من التوصيــات؛ منهــا: املوافقة عىل 

إقامة ورشــة عمل تدريبية ألعضاء النيابات 
العامة واالدعاء العام بعنوان “محاكاة جرمية 

إرهابية منظمة عابرة للحدود”.
... إنَّ مثل هذه االجتامعات ُتسهم يف تدعيم 
أوارص التعاون، ودفع جهود العمل املشــرك 

نحو مسارات أرحب، تضمن 
القادة  تطلعــات  تحقيــق 

والشعوب يف الخليج.

رؤية
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لن أخفي اعرافا كنت احتفظ به لنفيس، هو 
أنني كنت أكر الفرحن برفيع النظام اإلداري 
ملحافظة مســندم من نظــام املحافظات إىل 
مســتوى إداري أعىل مبنصب وزير دولة، رمبا 
أكــون أكر من أي مواطن يف مســندم خاصة 
ويف البــالد عامة رغم أنني مل أزرها حتى اآلن، 
هذه حقيقة، ورسها يكمن يف طالبة تدرس يف 
جامعة السلطان قابوس اسمها نورة الكمزارية 
من قرية كمزار القرية الصغرة التي تحتضنها 
جبال خصب الشــاهقة التي تعــد والية من 

الواليات األربع ملحافظة مسندم.
وتعرفت عىل نورة الكمزارية عن طريق ابنتي 
خولة باحجاج قبل وبعد حفل تدشــن كتاب 
“ملهمــون من عــامن” عىل هامــش معرض 
مســقط الــدويل للكتاب األخــر، وكم كانت 
مفاجأيت عندما اكتشــفت عشق هذا الفتاة- 
الالمحدود- لحرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- 
والوطن العزيز، وهي كفيفة منذ والدتها، فلم 
تر جاللة الســلطان والوطن سوى بإحساسها 
وعواطفهــا ومشــاعرها.. إّنه عشــق مصدره 
قوة البصرة النافذة والعابر لظلمة البرص إىل 

إدراك معنى األسامء ومضامينها.
إّنه عشــق بريء خالــص ومخلص، هدية من 
الســامء إىل قلب هذه الفتاة الربيئة، النظيفة 
التــي مل تر نــور الدنيا، لكنهــا عوضت بنور 
وطنهــا وســلطانها، الذي يشــكل لهــا األمل 
يف البقــاء، األمــل يف الوجــود، واآلن األمل يف 

إثبات هذا الوجود عرب آفاق جامعة السلطان 
قابوس التي كانت حلمهــا وهي عىل مقاعد 
الدراســة، وقد تحقق الحلــم بعد أن تفّوقت 
عــىل إعاقتهــا البرصية وحققــت قرابة %90 
يف شــهادة الدبلوم العام من مدرسة جوهرة 
عامن بتعليمية مســندم، وهي اآلن يف السنة 
الثانية، تخصــص آداب، وهــذا إنجاز خيايل، 
يضعنا أمــام طالبة مكفوفة اســتثنائية، ومن 
ثــّم، لن نســتغرب أن تحمل يف قلبها عشــقا 

استثنائيا لوطنها وسلطانها.
لها صوت مالئيك، أحســنت بــه تالوة القرآن 
الكريــم وتجويــده، وحصــدت بــه الجوائز 
املتقدمة يف األناشــيد واالبتهــاالت، ولها عدة 
مقاطــع تعرب بها عن عشــقها لوطــن مل تره، 
ولســلطان ارتبطت به وجدانيا، ونتحدى من 
يســيطر عىل دموعــه أثناء ســامعه لصوتها 
املعرب عن عشــقها لوطنها وسلطانها، ما هذا 
العشــق الذي ال يبنى عىل مشاهدة ملموسة 
وال منفعــة مادية ســابقة أو الحقة؟ أنرش يف 
النســخة اإللكرونيــة مــن هــذا املقال عىل 
موقــع جريدة الرؤية عــىل اإلنرنت، مقطعا 
لها، لالســتدالل عىل هذا العشق الذي بهرين، 
والذي استحرضته فور ســامعي نص املرسوم 
الســلطاين رقم 2019/67 باستحداث منصب 
وزيــر الدولة ومحافظ مســندم يــوم اإلثنن 

املايض.
بعيد سامعي بهذا املرسوم عىل وجه التحديد، 
ذهب تفكري إىل هذه الفتاة الرائعة، وقلت 

يف نفيس كم ســيزداد عشــقها عمقا واتساعا 
بعــد أن خّص- حفظه الله- مســقط رأســها 
مســندم مبمثل خاص له يف محافظة مسندم 
مبرتبة وزير دولة دون وزارة، ينفذ سياســات 
وخطط الدولة، ويف الوقت نفسه يكون عضًوا 
يف مجلس الــوزراء؛ أي قريًبا من الســلطات 
ليك  والترشيعيــة،  والتخطيطيــة  التنفيذيــة 
ينقل صوت مسندم واحتياجاتها مبارشة دون 
بروقراطيــة معقــدة أو معرقلــة، ومنها- أي 
مســندم ومنه- أي الوزيــر- إىل أعىل قمة يف 

البالد.
كم ســتكون فرحــة الكمزارية بهــذه اللفتة 
الســامية ملحافظتها وهي الثالثة من نوعها يف 
البالد بعد محافظتي مسقط وصاللة، وبالتايل 
ســيحق لوزيرهــا حضــور جلســات مجلس 
الــوزراء، ومخاطبة رئاســة وأعضــاء املجلس 
مبارشة بــكل ما يهم املحافظة من احتياجات 
خدميــة أو تنمويــة أو اقتصاديــة أو مــا قد 

يواجهها من تحديات بصورة مبارشة.
لن تتمســك نورة بالبقاء يف العاصمة مسقط 
بعد تخرجها، فمســندم ستدخل قريبا مرحلة 
التنمية الشــاملة والحديثة؛ حيــث تنتظرها 
مشــاريع اســراتيجية، ســتعزز ربطها برابها 
الوطني، وستســهل من ديناميكيــة التواصل 
واملطــارات  الطــرق  كمشــاريع  واالتصــال 
الجديــدة ورفع رحــاالت الطران إىل تســع 
وتحديــث األســطول الجــوي، وكذلك حتى 
تكون يف مســتوى النمو السياحي املتزايد لها، 

فقد بلــغ يف الربع الثالث من عام 2018 أكر 
من 250 ألف ســائح، وكذلك ينتظر مســندم 
نشــاط تجاري وســياحي وترفيهي سيخفف 
عــىل املواطن من حدة تضاريــس املحافظة، 
وستكون عامل متيزها وقّوتها عوضا عن قلقها.

يحــق لنــا أن نتفــاءل بالقادم ملســندم بعد 
إشكاالت سابقة، لكن صححت مؤخرا، وكادت 
أراضيها تفرغ مــن حاضنتها الوطنية آلخرين 
طامعن فيها، فلم يعــد ذلك رًسا وإمنا معلنا. 
من حق مسندم أن تستبرش اآلن بالخر القادم 
لها، وهــي بوابــة البالد عىل مضيــق هرمز، 
وستشكل بوابة الســالم لهذا املضيق الحيوي 
ودوله املتصالحة “قريبــا”، فمن ينتظره هذا 
الــدور الوطني واإلقليمــي والعاملي، البد من 
تهيئتــه لهذه املرحلــة، ليك يكون مســتحقا 
ومؤهال ملامرسة دور الســالم ألهم ممر مايئ 
يف العــامل. فهنيئا لنورة الكمزارية، وتهنئتنا لها 
هي تهنئة لكل أهالينا يف مسندم بل يف البالد 
كلها، فهــذه املحافظة التي يرجع تاريخها إىل 
500 عام قبل امليالد، لها خصوصية اســتثنائية 
إقليميــة، وتتحكــم يف أغلب مضيــق هرمز 
الصالــح للميــاه، نجدها اليوم أمــام اهتامم 
ســاٍم بها، اهتامم يعزز االهتاممات السابقة، 
تحديــات  مواجهــة  مســتوى  إىل  وينقلهــا 
جغرافّيتهــا ويســتجيب لتطلعــات أبنائها يف 
ديناميكية التواصل الســهل وغر املكلف مع 
جغرافّيتها الوطنية “األم” ويضع حدا لألطامع 

اإلقليمية بها.
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فيــام يي ســوف نقدم بعــض املقرحات التي 
تهــدف إىل جعل عمليــة التقاعد مــن العمل 
األكادميي باملؤسســات األكادمييــة أكر فائدة 
وللمؤسســة  الجامعــي  لألســتاذ  وإنتاجيــة 
األكادمييــة وكذلــك للمجتمــع. بشــكل عام، 
يقــوم نظام التقاعد الحايل بـــ »ترسيح« عضو 
الهيئــة التدريســية الجامعــي وإزالة اســمه 
وصورته من موقع القسم والكلية عىل الشبكة 
العنكبوتية )طبعاً مــع رصف راتبه التقاعدي(، 
وكأنه مل يكــن يوماً من األيام من أعضاء الهيئة 
التدريســية بالقسم الذين ســاهموا يف صناعة 
يجيه وتدريبهم  تاريخه وإنجازاته وتدريس خرِّ
واالهتامم مبواهبهم، وكذلك من أعضاء اللجان 
املختلفة بالكلية والجامعة. ســوف نقدم بعض 
املقرحــات لثــالث حــاالت مــن التقاعد من 

املؤسسات األكادميية.
الحالــة األوىل وهم أعضــاء هيئة   
التدريــس الذيــن يتقاعــدون من املؤسســة 
العمــل  مواصلــة  يف  رغبــة  دون  األكادمييــة 
األكادميي ســواء يف مؤسســة أكادمييــة أخرى 
أو حتــى عىل املســتوى الشــخيص )يف البيت 
واملجتمــع(، حيــث إّن منهــم مــن يتجه إىل 
األعامل الحرة والتجــارة عموماً. وأقل ما تقوم 
به املؤسسة األكادميية لهذه الفئة من األساتذة 

الجامعين هو اإلبقاء عىل أســامئهم وصورهم 
يف املوقــع الرســمي للقســم األكادميي تحت 
عنوان »أســاتذة متقاعدون«، ويف ذلك اعراف 
بدورهــم العلمــي يف تاريخ القســم وقيمتهم 
الثقافية للقســم والتخصص واملجتمع. و يجب 
أن يتضمــن ذلك ســرتهم الذاتيــة )اإلنجازات 
العلمية واألبحاث املنشورة ومعلومات التواصل 
معهــم( حتى ُيعرف بأنهــم مراجع أو خرباء يف 
تخصصاتهــم حتــى بعــد التقاعد، وسيســمح 
ذلــك للدارســن والباحثــن العامنين يف نفس 
تخصصات األساتذة املتقاعدين بالتواصل معهم 
واالستفادة من خرباتهم ومعارفهم الواسعة بل 
ورمبا التعاون معهم يف أعــامل بحثية جديدة، 
للجهات املحلية )مؤسســات  وسيســمح أيضاً 
حكومية أو خاصة( باالستفادة من آراء وخربات 
هؤالء األســاتذة املتقاعديــن، وكذلك دعوتهم 
لعضوية بعض اللجان يف هذه املؤسســات، مبا 
يتناســب مع تخصصاتهم العلمية واهتامماتهم 
العمليــة. وكذلك ســيمكن ذلــك املهتمن من 
خارج الســلطنة مــن التواصل معهــم بهدف 
االســتفادة مــن أعاملهــم وخرباتهــم أو حتى 
التعاون معهم أو طلب مساهامتهم يف مشاريع 
بحثية أو مشــاركتهم بفصــول أو مقاالت عن 

السلطنة يف كتب أو موسوعات عاملية.

الحالــة الثانيــة وهــم أعضاء هيئــة التدريس 
الذين يتقاعدون من العمل األكادميي مبؤسسة 
معينة لاللتحاق بالعمل األكادميي )أو اإلداري( 
مبؤسســة أكادميية أخــرى. وينطبق عىل هذه 
الحالة كل ما قيل بشــأن الحالة الســابقة من 
رضورة وجــود أســامئهم وصورهم وســرهم 
الذاتيــة وأرقــام التواصل معهم حتــى ُيعرف 
عىل املســتوى املحــي والخارجي مــا قاموا به 
من أعامل بحثية وما ميكــن أن يقدموه ملجال 

التخصص واملهتمن من استشارات وخربات. 
الحالــة الثالثــة، وهــي موضوع هــذا املقال، 
ومتثل أعضاء الهيئة التدريسية الذين يضطرون 
للتقاعد ألسباب اجتامعية أو صحية أو ملشاكل 
)إدارية( داخل الوســط األكادميي باملؤسســة 
األكادميية أو لغرها من األســباب، مع رغبتهم 
يف مواصلة العمــل األكادميي والبحثي يف نفس 
املؤسســة األكادميية. وما سنقوله يف شأن هذه 
الحالة مــن األســاتذة الجامعيــن املتقاعدين 
مقتبــس إىل حد كبــر من أنظمــة التقاعد يف 

الجامعات العاملية العريقة.
وهذه الفئــة من األســاتذة املتقاعدين، طبعاً، 
يســتحقون كل مــا يســتحقه أعضــاء الهيئــة 
التدريســية املتقاعدين من الحالتن السابقتن. 
حيث إن أســامءهم وصورهم وسرهم الذاتية 

تبقى يف املواقع الرســمية للمؤسسة األكادميية، 
حتــى بعــد وفاتهــم، وذلــك ألنهــم يعتربون 
جــزءاً من تاريخ القســم وإنجازاته عىل صعيد 
التعليــم والتدريب وإنتــاج جيل أو أجيال من 
العلامء )أو ما يســمى بـ »نرش العلوم« للطلبة 
الدارســن( وكذلك عىل صعيــد العمل البحثي 
)أو ما يســمى بـــ »اخراع العلــوم« من خالل 

دراساتهم وأبحاثهم(.  
باإلضافة إىل ذلــك، وألن الغالبية العظمى من 
األســاتذة الجامعين املتقاعديــن يف الجامعات 
املرموقــة، هم من قبيــل الفئة الثالثــة )التي 
تحب مواصلة العمل األكادميي بشــقه البحثي، 
بعيداً عن التزاماته التدريســية(، فإّن األســتاذ 
املتقاعــد يحتفظ مبكتب يف القســم األكادميي 
)أو عىل األقل مبكتب مشرك(، وذلك ألّن حرص 
املؤسســة األكادميية عــىل بقاء اســمه مرتبطاً 
بالقســم األكادميي والجامعة رمبــا يكون أكرب 
مــن حرصه هو عىل ذلك، حيث إّنه يظل قيمة 
علمية وبحثية )حتى بعد وفاته، كام أســلفنا(. 
وطبعــاً مع املكتب يأيت حق اســتخدام املوارد 
املختلفــة باملؤسســة األكادميية مــن مكتبات 

ومعامل.
*أستاذ اللغويات املشارك
جامعة السلطان قابوس

د. راشد بن علي البلوشي*

اإلبداع في ما يخص التقاعد )1 - 2(

أحياًنا تستلف 
العامية السودانية 
مفرداتها من لغة 

القرآن الكريم ذات 
المعيارية اللغوية 

والبالغية





11 اقتصادالخميس 18 من صفر 1441هـ  املوافق 17 أكتوبر 2019م - العدد رقم 2722 متابعات

مسقط - الرؤية

قال س��عادة طالل بن س��ليامن الرحبي 
نائ��ب األم��ن الع��ام للمجل��س األعىل 
للتخطيط، إنَّ العمَل يجري حاليا إلعداد 
مرشوع الخطة الخمس��ية العارشة، وهي 
أول خط��ة تنفيذية لرؤية 2040، مش��رًا 
إىل أنَّ جامعة الس��لطان قابوس وطالبها 

سيكونون رشكاء يف إعداد هذه الخطة.
��د س��عادته، أم��س، خالل جلس��ة  وأكَّ
حواري��ة م��ع ط��الب الجامع��ة ح��ول 
التخطي��ط التنم��وي لالقتص��اد العامين، 
تحقيق 70% م��ن أهداف »رؤية 2020« 
برغم التحديات. ودعا س��عادته الحضور 
إىل االط��الع عىل املوازن��ة العامة للدولة؛ 
باعتباره��ا ق��راءة للمش��اريع والخطط 
املنتظر تنفيذها كل عام، الفتا إىل مواصلة 
العم��ل لتطوير أس��لوب إع��داد املوازنة 
العام��ة لتك��ون موازنة الربام��ج واألداء 

وبدء تطبيق هذه التط��ورات يف الخطة 
الخمسية الجديدة )2021-2025(.

وعن الباحثن عن عمل، قال سعادة طالل 
الرحبي إن هذه املس��ألة من التحديات 
الت��ي تحظ��ى باهتامم كب��ر، وتمَّ طرح 
عدد من األف��كار والخطط ملعالجة هذه 
القضي��ة، ومنها: دعم تأس��يس صندوق 

وطني للتدريب يرفد مختلف القطاعات 
مبارشة مبوارد برشية. وأوضح سعادته أن 
قطاع اإلنشاءات أحد أهم أسباب وجود 
عامل��ة وافدة بكثافة يف ظ��ل عدم رغبة 

العامنين يف العمل بهذا املجال.
وذَك��ر س��عادته أنَّ نس��بة الُعامنين يف 
القط��اع الخ��اص متثل ح��وايل 15% من 

العاملن، والسبب يف ذلك أن دور القطاع 
الخاص ال يزال ضعيًفا يف االقتصاد، مؤكًدا 
أن الرؤي��ة الحالي��ة تحاول توس��يع دور 
القط��اع الخاص. وذك��ر أنَّ التوظيف يف 
القطاع الخاص ال يزال ضعيًفا، والحكومة 
ف األكرب، الفتا إىل رغبة  ال تزال هي املوظِّ
الكثري��ن يف العمل بالقط��اع الحكومي 

والرشكات الحكومية.  وأضاف س��عادته 
أن زيادة نسبة التعمن يف القطاع الخاص 

تعد تحديا كبرا، وتأيت عىل قامئة أولويات 
»رؤية 2040«، بالتنس��يق مع مؤسسات 

القطاع الخاص.
ويف ختام الجلسة، أشار سعادته إىل العمل 
العمرانية  اإلس��راتيجية  م��رشوع  ع��ىل 
لكل محافظ��ة، وقال: نعم��ل حاليا عىل 
محافظة مس��قط فيام يتعل��ق بخيارات 
التوس��ع والنمو االقتص��ادي، ونتمنى أن 
ننجز ه��ذه اإلس��راتيجيات العام املقبل 
اإلس��راتيجي  املخط��ط  ع��ن  لإلع��الن 
العمراين لكل منطقة. وجاءت الجلسة يف 
إطار التعاون القائم بن جامعة السلطان 
قابوس واألمانة العام��ة للمجلس األعىل 
للتخطي��ط؛ بهدف تقوي��ة صلة الجامعة 
مبؤسسات الدولة وتنمية معارف الطالب 
ووعيه��م مبقومات ومس��تقبل االقتصاد 
الوطني، وكذلك إكس��اب الطالب ثقافة 
الحوار البناء والط��رح املنهجي والتفاعل 

اإليجايب مع املسؤولن.

في جلسة حوارية بجامعة السلطان قابوس حول التخطيط التنموي

الرحبي: إنجاز 70 % من أهداف »رؤية 2020« رغم التحديات.. ونستهدف تطبيق »موازنة البرامج واألداء«

 دور القطاع الخاص 

في النمو والتوظيف 

ال يزال أقل من 

الطموح  

15 % نسبة العمانيين 

في القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

عقدْت لجنة صاحب��ات األعامل بغرفة تجارة 
وصناعة ُع��امن لقاًء مع ع��دد من صاحبات 
القطاع��ات  العامني��ات مبختل��ف  األع��امل 
التجارية يف محافظة مس��قط، برئاس��ة بهية 
بنت ه��الل الش��عيبية؛ وذل��ك بالتزامن مع 

احتفاالت السلطنة بيوم املرأة العامنية.
ب��ت املهندس��ة بهي��ة بن��ت هالل  ورحَّ
الش��عيبية رئيس��ة اللجن��ة، بصاحب��ات 
األعامل، مش��رة إىل أنَّ اللق��اء يأيت إميانا 
بأهمي��ة دور املرأة العامني��ة يف القطاع 
الخاص؛ حيث أصبحت املرأة اليوم عضوا 
فاعال يف عملية التنمية الوطنية، مبشاركة 
أخيها الرج��ل يف مختلف ميادين العمل، 

مش��رة إىل أنَّ اللق��اء يس��تهدف إلق��اء 
الضوء عىل إس��هامات امل��رأة العامنية يف 
خدمة مجتمعها، وتعزيز دورها ومكانتها 
وتطلعاته��ا املس��تقبلية؛ حي��ث حظيْت 

بتكريم س��اٍم م��ن لدن ح��رة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-حفظه الله ورعاه. واس��تعرَض عدٌد من 
صاحبات األعامل -خالل اللقاء- قصصهن 

يف مج��ال ري��ادة األع��امل والتحدي��ات 
واآلليات التي ت��م اتباعها للتغلب عليها، 
وقص��ص النجاح واإلنجازات التي حققتها 

صاحبات األعامل مؤخرا.

مسقط - العامنية

َعق��د مرك��ُز األمن البح��ري، أمس، 
وبالتنسيق مع وزارة النقل، اجتامًعا 
م��ع ال��وكاالت املالحي��ة للس��فن 
الس��ياحية الزائرة ملوانئ السلطنة؛ 
يف إطار الجهود الوطنية التي يقوم 
بها املركز لضامن س��المة املالحة يف 
املنطقة البحرية العامنية والس��فن 

املبحرة فيها والزائرة للسلطنة.
وناقَش االجتامُع التطورات امُلتعلِّقة 
الس��لطنة،  يف  البح��ري  باألم��ن 

وواجبات الوكي��ل املالحي لرشكات 
��عي الدائم  النقل الس��ياحي، والسَّ
لضامن س��المة الس��فن، والنهوض 
يف  البحري��ة  الس��ياحة  مبج��ال 
الس��لطنة. كام بحَث االجتامُع سبل 
تطوي��ر التعاون والتنس��يق الدائم 
بن الجهات املعنية يف هذا الجانب، 
والعمل عىل ضامن س��المة السفن 
السياحية الزائرة للسلطنة، مبشاركة 
مختلف الجهات العسكرية واألمنية 
باألم��ن  العالق��ة  ذات  واملدني��ة 

البحري.

»األمن البحري« ينسق مع الوكاالت »الغرفة« تحتفي بنجاحات صاحبات األعمال في يوم المرأة العمانية
المالحية للسفن السياحية
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مسقط - الرؤية 

أطلَق ميثاق للصريفة اإلســامية من بنك 
مســقط حملًة تسويقيًة لحساب “ِنسوة” 
للتوفري؛ تزامنا مع احتفاالت السلطنة بيوم 
املرأة العامنية. وُيوفر الحســاب خدمات 
م مجموعة من  مرصفية حرصيــة، ويقــدِّ
املزايا للمــرأة. وأعد ميثاق املنتج املرصيف 
ليواكــب احتياجات املــرأة عىل مختلف 
املســتويات، ويوفــر لهــا العديــد مــن 
الخدمات املرصفية التي تجعل من حياتها 
أكرث متيزًا وسهولة، كام تم تصميم حساب 
“ِنسوة” ضمن إسرتاتيجية ميثاق للصريفة 
اإلســامية لطرح منتجات وخدمات تلبي 
احتياجات الزبائــن، وتحقق لهم رغباتهم 
وأحامهــم؛ وذلــك يف إطــار تعزيز دور 
“ميثــاق” الريــادي يف تقديــم مختلــف 
املتوافقة  املرصفية  والتسهيات  الخدمات 

مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسامية.
ويأِت حساب “ِنسوة” ليرتجم اهتامم ميثاق 

للصريفة اإلســامية باملرأة، وتقديم الدعم 
لها وتوفري العديد من الخدمات املختلفة 

ذات املزايــا املتعــددة التــي تســاعدها 
يف إنجــاز أعاملهــا، وتوفــري مســتلزمات 

الحياة العرصية لهــا وألرستها؛ حيث أعد 
“ميثاق” هذه الخدمــات خصيَصا للمرأة 
ليشــكل حساب “ِنســوة” أكرث من مجرد 
حســاب مرصيف لــه ميزات عديــدة وإمنا 
خدمــات مختلفة ومتطورة تشــعر املرأة 
ــز والخصوصية، وتنعكــس إيجابيا  بالتميُّ
عىل مســتوى الحيــاة واملعيشــة، جميع 
النســاء العامنيات واملقيامت فوق ســن 
18 ســنة مؤهات لفتح حساب “نسوة” 
بحد أدىن للرصيد قــدره 300 ريال عامين 
أو الحد األدىن لتحويل الراتب بقيمة 500 
ريال عــامين، ويجب االحتفاظ مبتوســط   
رصيــد يبلغ 1000 ريــال عامين كحد أدىن 
مجانية  تكافــل  لاســتفادة من تغطيــة 
مقدمــة لصاحبــات الحســابات، ويــأت 
الحســاب مع بطاقة فيــزا للخصم املبارش 
بحد ســحب نقدي مميز يصــل إىل 800 

ريال عامين يف اليوم.

وُتتيــح البطاقــة الوصول إىل أكرب شــبكة 
من أجهزة الــرصاف اآليل وأجهزة اإليداع 
النقدي يف كافة أنحاء السلطنة، مع تقديم 
تغطيــة تكافلية مجانية تشــمل التغطية 
التكافلية عىل الحيــاة، تصل إىل 10 آالف 
ريال كحد أقىص، وتغطية فقدان البطاقة 
الشــخصية أو املفاتيح إىل 100 ريال كحد 
أقــىص وتغطية فقدان املحفظة أو حقيبة 
اليد تصــل إىل 1,000 ريــال كحد أقىص، 
ومعــدالت ربــح تنافســية عىل حســاب 
“ِنســوة” للتوفري، وتجــري إضافة األرباح 
إىل الحساب عىل أساس شهري، كام يقدم 
حســاب نســوة خصومــات حرصية من 
املحات واملنافــذ التجارية، إضافة لخصم 
حرصي عىل رســوم خزائن اإليداع اآلمنة 
يصــل إىل 50%.. وغريهــا مــن الخدمات 
والتسهيات الحرصية التي يقدمها ميثاق 

للمرأة من خال حساب نسوة.

احتفاال بيوم المرأة العمانية

»ميثاق للصيرفة اإلسالمية« يطلق حملة تسويقية للتعريف بمميزات حساب »نسوة« للتوفير

مسقط - الرؤية 

شــارَك ُممثلو “أوكســيدنتال عامن” 
يف أعامل منتدى ُعــامن للرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص، والذي رعته 
الرشكــة، وأقيمت فعالياتــه يف مركز 
عامن للمؤمترات واملعارض، عىل مدى 
يومــني، بتنظيم مــن املجلس األعىل 
للتخطيط، ومبشاركة عدد من الخرباء 
املحليني والدوليني؛ وذلك تحت رعاية 
معايل درويش بن إســامعيل البلويش 
الوزير املســؤول عن الشؤون املالية، 

الذي ألقى كلمة االفتتاح.
وشــهَد املنتدى ُحضور سعادة طال 
بن سليامن الرحبي نائب األمني العام 
للمجلس األعىل للتخطيط، وســتيفن 
كييل الرئيــس واملدير العــام لرشكة 
أوكسيدنتال عامن، مع مجموعة من 

ممثيل الرشكة.
ن املنتدى سلسلة نقاشات حول  وتضمَّ
مواضيــع متباينة تتعلــق بالرشاكات 
بــني القطاعني العــام والخاص، مبا يف 
ذلــك األُطــر القانونيــة والترشيعية 
لهــذه الــرشاكات، والحوكمة، والبنى 
تــم  كــام  لهــا.  الازمــة  األساســية 
اســتعراض دراسات متعددة لتوضيح 

أفضــل املامرســات الدوليــة وكذلك 
التحديــات والفرص التي تنشــأ عن 
قيام هــذه الرشاكات بــني القطاعني 
العام والخاص، مع اســتعراض النظرة 
املستقبلية يف  للمشاريع  االسترشافية 

هذا املجال.
وقال ســتيفن كييل الرئيــس واملدير 
أوكســيدنتال عامن:  العــام لرشكــة 
ســعداء بدعــم املنتــدى يف تحقيق 
أهدافــه لدعــم التنميــة االقتصادية 
املســتدامة يف الســلطنة، ونأمــل أن 
يكــون املنتــدى جــرا تعــرُب عليه 

الــرشاكات القّيمــة بــني الحكومــة 
ومؤسســات القطاع الخاص من أجل 

التنمية املستقبلية يف الباد.
مظلــة  تحــت  االتفاقيــة  وتنــدرج 
الــرشاكات اإلســرتاتيجية والتعــاون 
املصلحــة  أصحــاب  مــع  املســتمر 
ســعي  ضمــن  وتــأت  الرئيســيني، 
أوكسيدنتال عامن الحثيث، والتزامها 
طويل األجــل لدعم الربامج التي من 
شــأنها أن تعــزز النمــو االقتصادي 
والتنمية املســتدامة التي تؤثر تأثريا 

إيجابيا عىل املجتمعات املجاورة.

مسقط - الرؤية 

ا  احتفــَل البنــك األهــيل -األرسع منوًّ
يف الســلطنة- بإعان أسامء الفائزين 
بجوائز حساب »الوفرة« لشهر سبتمرب، 
يف كرنفال تم تنظيمه يف ســيتي سنرت 
صحار، بحضور منري البلويش مســاعد 
املدير العام للخدمات املرصفية لألفراد 
يف البنــك. وبلغت القيمــة اإلجاملية 
للســحوبات الشــهرية املعلــن عنها 
70,000 ريال عامين؛ شــملت جائزتني 
بقيمــة 10,000 ريال عــامين، وثالثة 

بقيمة 50,000 ريال عامين.
وقالْت منــرية الســابعية مديرة فرع 
البنك األهيل بصحار: نســعد بتنظيم 
الشــهرية ملكافأة عمائنا  ســحوباتنا 
ومســاعدتهم عىل تحقيــق أحامهم، 
ونرغــب يف تشــجيع عمائنــا عــىل 
توفري املزيد ومســاعدتهم عىل تأمني 

مستقبلهم.
وأعلن منــري البلويش مســاعد املدير 
العام للفروع، أســامء الفائزين وسط 
حضور جامهريي كبــري أبدى إعجابه 
التــي تضمنها  الرتفيهيــة  باألنشــطة 
االحتفال. وعرب الفائزون عن سعادتهم 
أنهــا  النقديــة، مؤكديــن  بالجوائــز 

ستســاعدهم عىل تحقيق طموحاتهم 
واحامهــم. وأضــاف البلــويش: تعزز 
خطــة جوائز »الوفــرة« عادة االدخار 
وتكافئ العماء عىل ارتباطهم بالبنك. 
ونعمل يف البنك األهيل باستمرار عىل 
تطويــر منتجات جديــدة، كام نعمل 
عىل إيجــاد حلــول مبتكــرة لضامن 
تقديــم خدمة ممتــازة لعمائنا. مثل 
هذه املبادرات ســوف تســاعدنا عىل 

التواصل مع عمائنا. 
وأقيــم عــىل هامــش حفل ســحب 
الجوائز مهرجان عائيل شــمل العديد 
مــن األنشــطة الرتفيهيــة واأللعاب، 
كام شــملت األمســية عرضا للرسوم 

املتحركة، والعروض السحرية. كام تم 
تخصيــص مكتب مبيعــات للرد عىل 
استفسارات الضيوف وتقديم تفاصيل 

عن املنتجات.
والشهرية  األسبوعية  للجوائز  وإضافة 
م حســاب »الوفرة«  والخاصــة، يقــدِّ
الجائزة الكربى يف ديســمرب، وتشــمل 
جائزتــني بقيمة 50 ألف ريال وجائزة 
»راتــب مــدى الحيــاة«. وتوفر هذه 
الجائزة الضخمة لعماء البنك األهيل 
فرصــة الفــوز مببلــغ 250,000 ريال 
عامين، ومبوجب الجائزة سيجري دفع 
مبلغ 1,000 ريال عــامين للفائز ملدة 

متتد ألكرث من 20 عاًما.

»أوكسيدنتال عمان« ترعى منتدى 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بنك ظفار ضمن أفضل المؤسسات المدرجة بسوق مسقط

70 ألف ريال جوائز للفائزين بسحب 
»الوفرة« من البنك األهلي

مسقط - الرؤية 

َحَصد بنك ظفــار جائزة باعتباره من 
أفضل 20 مؤسســة ُعامنيــة ُمدرجة 
يف ســوق مســقط لــألوراق املالية؛ 
وذلــك ضمــن جوائــز مجلــة عامن 
االقتصاديــة )OER(؛ تقديــرًا لدوره 
الفعال ومساهامته املتميزة يف تعزيز 
االقتصاد الوطني، عاوة عىل مبادراته 
مختلــف  تدعــم  التــي  املســتمرة 

القطاعات يف السلطنة.
وتســلم الجائزة أحمد بن ســعيد آل 

إبراهيم املدير العام رئيس مجموعة 
الدعم املؤســي ببنــك ظفار، خال 
حفل أقيــم بفندق شــرياتون، تحت 
رعاية معايل يحيى بن سعيد الجابري 
رئيس مجلــس إدارة هيئــة املنطقة 
رئيس  بالدقم  الخاصــة  االقتصاديــة 
مجلــس إدارة الهيئــة العامة لرتويج 
االســتثامر وتنمية الصادرات )إثراء(، 
كام حــر الحفل عدٌد من الرؤســاء 
مبختلــف  واملســؤولني  التنفيذيــني 
املؤسسات الكربى، وممثلني للرشكات، 
إضافــة لعــدد مــن رجــال األعامل 

مؤسســات  مبختلــف  واملســؤولني 
القطاع العام والخاص.

وقال أحمــد بن ســعيد آل إبراهيم 
املدير العام رئيــس مجموعة الدعم 

املؤســي: نفخر بفوزنا بهذا التكريم 
الذي يرتجم دور بنك ظفار كمؤسسة 
عامنيــة رائــدة يف دعــم املبــادرات 
الوطنية وإحدى املؤسسات املساهمة 
يف دفع عجلــة النمــو اإلقتصادي يف 
التزامنا باالستمرار  الســلطنة، ونؤكد 
يف دعم الجهود املشــرتكة ملؤسسات 
وتلبيــة  والخــاص  العــام  القطــاع 

احتياجات مختلف القطاعات.
ويعــدُّ امللتقى منصــة مثالية تجمع 
خرباء القطاع املايل يف املنطقة، لتبادل 
الخــربات حــول الحلــول والخيارات 

املتعلقة باملسائل الخاصة بالتوجهات 
الحالية، وعامل إدارة االداء، والتخطيط، 
واإلرشاف عىل التدفق النقدي وزيادة 
وقياســات  والتكنولوجيــا،  األربــاح 
األداء وابتكار أفــكار أكرث ديناميكية 
للــرشكات. ويجري اختيــار الفائزين 
بجائــزة أفضل 20 مؤسســة عامنية، 
باالعتامد عىل أداء هذه املؤسســات 
يف سوق مسقط لألوراق املالية، وفقاً 
ملنهجيــة ومعايــري محــددة تصنف 
املؤسسات حسب حجمها وأدائها يف 

أسواق املال.
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الرؤية – وليد الخفيف 

حمــل فنيــون الجهــاز الفني 
مسؤولية خسارة منتخبنا 
قطر  مــن  الوطني 
التصفيات  يف 
اآلسيوية، 

مـــــؤكديـــــن 
أن اإلســباين سانشــيز تفوق 

عــى نظــره الهولنــدي كومان يف 
قراءة املبــاراة وإداراتها فنًيا، واصفني 
يف الوقت نفســه املنظومــة الدفاعية 
ملنتخبنا بالهشة فضاًل عن افتقاد الهجوم 
للرشاســة والفاعليــة، مشــددين عى أن 
األحمر أهدر فرصة مواتية للفوز عى بطل 

آسيا الذي مير بحالة تراجع واضحة. 
»الرؤية« اســتطلعت آراء عــدد من املدربني 
والفنــني إذ قــال املحلل محمــد العاصمي: 
»لعبنــا بإمكانــات فنية ضعيفة ومل نحســن 
توظيف العبينا بشكل جيد رغم مرور مثانية 
أشــهر عى تسلم كومان ملهمته، إال أنه اختار 
تشــكيال خاطئا، وأســلوب لعب غر مناسب 
رغم توقعنا أن جبهة قطر اليرسى هي األقوى 
ومصدر الخطــورة غر أن املدرب اعتمد عى 

العبني جدد ملواجهة تلك الجبهة«.
املــدرب  خيــارات  أنَّ  العاصمــي  وأضــاف 
محــدودة ألنه ضيق عى نفســه ذلك، فكان 

بوسعه االســتعانة ببعض األســاء مثل عبد 
السالم عامر، وسعد سهيل وقاسم سعيد، كا 

أن اللعب مبهاجمني خيار خاطئ.
وأشار العاصمي،  إىل أنَّ قطر مل متارس الضغط 
املتواصــل، ودفاعهم كان ثغــرة كبرة، ولكن 
الزيادة العددية لهم يف وسط امللعب منحتهم 
الســيطرة لذا عاىن املنتخــب يف بناء الهجمة 
والخــروج بالكــرة للثلث األخــر من ملعب 
املنافس، مؤكداً أن هناك عالمة استفهام كبرة 
عى مســتوى املقبايل والعبــني آخرين كانوا 
مصدر الخــرة مل يكــن أحدهم يف 
مستواه املعهود، وبعض الالعبني 
ليسوا الخيار األفضل عطفاً عى 

نزول مستواهم. 
 أمــا املــدرب الوطنــي ســامل 
ســلطان، فقــال إنه عــى الرغم 
مــن أن منتخبنا يلعــب يف الدوحة، 
وأمام بطل آســيا لكنه ليس يف أفضل حاالته، 
والفرصــة كانت مواتيه لخطف الفوز وتعزيز 
فــرص الصعود، كــا كان بإمكاننــا أن نقدم 

األفضل.
وأضــاف ســلطان أنَّ املديــر الفنــي لألحمر 
يتحمل الخســارة، والتشــكيل كان خاطئا ومل 
يتمكن من تعديل الخطة أثناء اللقاء، وحتى 
بعد العودة بالتعادل اســتمر أسلوب اللعب 
بنفــس التكتيك الذي ســمح لقطــر بالتقدم 

مجددا. 
وتابع ســلطان :»بعد مرور مثانية أشــهر عى 
تويل كومــان ومواصلة عمــل الجهاز املعاون 
فاملنتخــب ال يحمل الهويــة الفنية، ويعتمد 
عى االجتهــادات الفردية أما أســلوب لعب 

جاعي فغر موجود«.
مــن جانبه قال املدرب الوطني فهد العرميي، 
إن هناك فارقــاً يف الجودة بني الالعبني يرجح 

كفة قطر، وهناك تفوق يف كل النواحي الفنية 
والتكتيكيــة مثل املهارة والتكتيك واالنتشــار 
وحســن اســتغالل الفــرص، وكل إمكاناتنــا 
مرهونة بجهــود فردية لبعــض الالعبني مثل 
املنــذر العلــوي الذي ارتدى ثــوب البطل يف 

مناسبتني.
وأضاف العرميــي، أن املنتخب القطري ليس 
يف أفضــل حاالته اآلن وهنــاك فارق كبر عن 
مستواه يف كأس آسيا مقارنة بوضعه الحايل. مل 
نســتغل ضعف خط الدفاع القطري وأهدرنا 

فرصا سهلة أمام املرمى بغرابة.
وأوضــح العرميــي أن املنتخــب الوطني كان 
يدافــع بـ 10 العبني لكــن دون تنظيم، وكان 
من السهل عى العبي املنتخب القطري خلق 
فرص حقيقية والوصــول ومترير الكرة داخل 
منطقــة الجزاء، ومنتخبنا كان محظوظاً لعدم 

استقبال مزيد من األهداف. 

وحمــل الدكتور ســلطان البلــويش املحارض 
اآلسيوي أسباب خســارة املنتخب إىل الجهاز 
الفنــي بكاملــه، وليس املدرب فقط، مشــرا 
لضعف القراءة الفنية مقارنة مع قراءة مدرب 
املنافس، وأشار أيضاً إىل أن توتر بعض العبينا 

دليل عى سيطرة ومتكن املنتخب القطري.
وأشــاد البلــويش مبــدرب املنتخــب القطري 
مشــرًا إىل أنــه متكن من اســتغالل إمكانات 
العبيه وتوجيهها نحــو الهدف مضيفاً بالقول 
“سانشــيز تفوق عى كومــان يف املباراة من 
خالل رسعة ارتداد الهجوم العكيس والضغط 
عى حامــل الكرة من منتصف امللعب وعدم 
فتح امللعب بشــكل كبر مــع تأمني دفاعي، 
مضيفاً أنَّ القامئــة بحاجة لضم عيد الفاريس، 
حاتم الروشدي، عبدالله فواز، سعيد الرزيقي، 

قاسم سعيد.
وباعتبــاره مدربــاً ومحارضا لحــراس املرمى 

فقيــم أداء فايــز الرشــيدي حــارس منتخبنا 
الوطني قائاًل: »لسنا بحاجة إىل التذكر بقيمة 
عــيل الحبــيس، وال مُيكــن مقارنــة أداء عيل 
الحبــيس بأداء أي حارس آخر يف املنتخب ألنَّ 
املقارنة ســتكون ظاملة، هذه املباراة بالذات 
كان يتوجب عى املدرب االســتعانة بخدمات 
الحبيس المتالكه القدرة الفنية والخرة الكبرة 

يف مثل هذه املباريات«.
وأضاف: »عيل الحبيس يجيد اللعب كــ)ليرو( 
ودامئًا ما يكون خلف املدافعني عى بعد أمتار 
فقط، ويبنــي اللعب من منطقة العمق بكل 
بالتمريــر األريض، ويحمي  ســهولة خصوصاً 
املســاحات بشكل مذهل، فضاًل عن إيجابيته 

يف القيادة والتوجيه«.
    وتابــع: »فايز الرشــيدي حارس جيِّد، لكن 
أعتقــد أنــه بحاجــة ماســة إىل تدريبات يف 
جودة ودقــة التمرير والتحكــم بالكرة، وأن 
يعمــل عى أن يكون نقطــة مرجعية يف بناء 
اللعب من العمق، ألنه يجيد خلق مساحات 
للعب الكرات الطويلة للمهاجمني، وهذا دور 

مدرب حراس املرمى«.
وقال املحلل محمد إساعيل، أبارك للمنتخب 
القطري الشقيق وحظ أوفر ملنتخبنا ومشوار 
التصفيــات طويل ونحن قادرون عى العودة 
واملــي قدمــاً نحو هدفنــا ببلــوغ املرحلة 
النهائية، وكان بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية 
ولكن األخطاء الواضحة من قبل الجهاز الفني 
قبــل وأثناء املباراة حالت دون تحقيق نتيجة 

إيجابية.
الوديــة  املباريــات  أنَّ  إســاعيل  وأضــاف 
الضعيفــة تســببت يف تقييم خاطــئ لوضع 
الثاين  منتخبنــا، ومواجهة منتخبــات الصف 
والثالث ليســت مفيدة عــى اإلطالق، املنذر 

العلوي رجل املباراة.

فنيون: الجهاز الفني يتحمل مسؤولية الخسارة 
من قطر.. وسانشيز تفوق على كومان 

مسقط – الرؤية

يتجــه بطــل ســباقات الســيارات 
العاين املتســابق أحمد الحاريث إىل 
أمريــكا الســتالم كأس بطولة بالنك 
بان األوروبية للتحمل يف حفل يقام 
يف مدينــة الس فيغاس  بوالية نيفادا 

األمريكية.
وســتقام مراســم تتويــج األبطــال 
مســابقات  مبختلــف  الفائزيــن 
الســيارات عــى املســتوى العاملي 
ومن ضمنهم الســائق أحمد الحاريث 
وفريق عان لســباقات الســيارات 
املتوج بلقــب فئة بــرام وذلك يوم 

األحد املقبل.
وقدم املتسابق العاين أحمد الحاريث 
وفريق عان لســباقات الســيارات 
أداًء قويــاً يف البطولة والتي تضمنت 
الوقوف عى منصة التتويج يف خمس 

جوالت يف إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 
وبلجيكا وإســبانيا، مبا يف ذلك الفوز 
باملركز األول يف سباق سبا 24 ساعة 
البلجييك، فإن الفريق العاين وضع 
إســراتيجية مثاليــة يك يضع اســم 
الســلطنة ضمن الدول الحائزة عى 
جوائز دولية يف بطوالت الســيارات 

للعام الحايل.
وقال املتسابق أحمد الحاريث: »إنني 

أتطلع حالًيا للســفر إىل مدينة الس 
فيغاس هــذا األســبوع لحمل كأس 
البطولة مع زماليئ بالفريق اإليرلندي 
تشاريل ايستود والريك صالح يولوك 
يضــاف إليهــم الســائق نيــيك ثيم 
من فريق أســتون مارتن، وســتكون 
مناسبة مميزة لاللتقاء مبعظم الفرق 
الفائــزة يف البطــوالت املختلفــة يف 

سباقات عامل السيارات«.

باثوم ثاين – الرؤية 

طالب أكرا نيشــينو، مدرب منتخب تايالند، 
العبــي الفريــق باعتبار الفوز عــى اإلمارات 
نقطــة البداية بالنســبة لهم، بعدمــا حققوا 
الفوز 2-1 عى إســتاد ثاماسات يف باثوم ثاين، 
ضمن الجولة الرابعة من منافسات املجموعة 
السابعة يف التصفيات اآلســيوية لكأس العامل 

2022 يف قطر وكأس آسيا 2023 يف الصني.
وقال نيشينو يف املؤمتر الصحفي بعد املباراة: 
جميــع الالعبــني ســاعدوا يف تحقيــق الفوز 
ولعبوا بصورة جاعية، قاموا بعمل جيد أمام 
اإلمــارات، حيث لعبنا بقــوة أكر من الفريق 

املقابل من البداية.
وأضاف مدرب منتخــب تايالند، أظهرنا اليوم 
أن العمــل الجاعي مهم جــداً، وأنه ال ميكن 

االعتاد فقط عى القدرات الفردية لالعبني.

وأوضح املــدرب الياباين الــذي توىل اإلرشاف 
عى تايالند يف شــهر يوليو املــايض: من أجل 
تحقيــق النتائــج الجيــدة يجــب أن نلعب 
كفريق، وعندما يقدم الالعبون مستوى جيدا 
فإن زمالءهم يستجيبون، وهذا ما حصل اليوم 
أمام اإلمارات. وشــدد نيشينو عى أن املشوار 
ال زال طويــاًل أمام فريقه يف التصفيات، وقال: 
لعبنــا ثالث مباريات فقــط وال نريد أن ننظر 
كثراً للمســتقبل، نريد الركيز عى كل مباراة 
بشــكل منفصل. وتابع: من خالل املباراة مع 
اإلمارات، تعلمنا أشياء جديدة سوف تساعدنا 
عندما نواجه ماليزيا يف املباراة املقبلة. وختم: 
يجب أن نواصل تقديم ذات املســتوى الذي 
قدمنــاه أمــام منتخب اإلمــارات الذي يعتر 
خصــًا رائعاً، ويجــب أن نظهر أن كرة القدم 
التايالندية قــادرة عى املنافســة أمام أفضل 

املنتخبات.

كواالملبور – الوكاالت 

قررت لجنة الحكام يف االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم، تطبيق نظام حكم الفيديو 
املســاعد «فار» ألول مرة بشكل كامل، 
يف بطولة كأس آسيا ملنتخبات تحت 23 
عاًما، والتي تســتضيفها تايالند يف يناير 

.2020
وكان االتحاد اآلســيوي، اســتعان بنظام 
«فــار» بدًءا مــن دور الثانيــة ببطولة 
كأس األمم اآلسيوية 2019 التي أقيمت 
يف اإلمــارات، وتــوج بلقبهــا املنتخــب 

القطري.
وعقدت لجنة الحكام باالتحاد اآلسيوي 
اجتاعها الــدوري برئاســة الصيني دو 
زهــاوكاي يف مدينة كينجــداو الصينية، 
حيث جرى اتخــاذ العديد من القرارات 
والتوصيــات املطروحــة عــى أجنــدة 

االجتاع.
وقــال دو زهــاوكاي: »تــم اســتعراض 
التقاريــر املرفوعــة مــن قبــل املراقبني 
بشأن املباريات السابقة باملنافسات التي 
يرشف عليهــا االتحاد اآلســيوي، كا تم 

إقرار نظام لوجــود املراقبني النخبة عى 
غرار حكام النخبة باشــراطات وضوابط 
تضمن وجــود مراقبني مؤهلني عى أعى 
مستوى دويل«. وتابع دو :»كا تم وضع 
اشراطات فنية ملارســة رخصة تدريب 
الحكام لضان وجود طواقم عمل يف كل 
االتحادات بشــهادات معتمــدة وبرامج 
مكثفــة لالرتقــاء بالحكــم اآلســيوي«. 
وواصل دو زهــاوكاي: »االجتاع شــهد 

طرح مقــرح تطبيق نظام فــار يف نهايئ 
النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، لكن 
املقرح نال الرفض؛ بســبب تعارضه مع 
نظام البطولة الحايل واملعتمد منذ بدايتها 
واملتضمن إضافة الحكم اإلضايف من دور 
الثانية فقــط دون التطرق ألي تقنيات 
أخرى، وحالياً ســيكون التطبيق الكيل يف 
بطولة كأس آسيا ملنتخبات تحت 23 عاًما 

بتايالند يف يناير املقبل«.

الحارثي يغادر إلى أمريكا الستالم جائزة »بالنك بان للتحمل« مدرب تايلند: األداء الجماعي 
قادنا للفوز على اإلمارات

ألول مرة.. تطبيق »الفار« في 
كأس آسيا تحت 23 سنة



14
الخميس 18 من صفر 1441هـ  املوافق 17 أكتوبر 2019م - العدد رقم 2722

»ولقد أولينــا منذ بداية هذا العهــد اهتاممنا الكامل 
ملشاركة املرأة يف مسرية النهضة، فوفرنا لها فرص التعليم 
والتدريــب والتوظيــف، ودعمنا دورهــا ومكانتها يف 
املجتمع، وأكدنا عىل رضورة إسهامها يف شتى مجاالت 
نا ذلك من خــال النظم والقوانني التي  التنمية، ويسرَّ

تضمن حقوقها وتبني واجباتها«.
منذ أطلق حرضة صاحب الجالة الســلطان قابوس بن 
سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- هذه الكلامت وتبعها 

التكريم الســامي من لدن جالته بيوم املرأة العامنية 
والــذي ُيوافق الـ 17 من أكتوبر كل عام، مل ترتك املرأة 
العامنية مجااًل إال واقتحمته فكانت لها بصمة واضحة 

وراسخة يف مسرية النهضة املظفرة.
وتتويجاً لذلك حصلت املرأة العامنية عىل املرتبة األوىل 
يف التمكــني من حقوقها يف عديد من التقارير الدولية، 
لتؤكد الدور الكبري لها وُمساهمتها الفاعلة لبناء الوطن 
وتحقيق مســتوى متقــدم، وتكون رافدا قويا ُيســهم 

يف بنــاء جيل واٍع يطمح إىل تحقيق الركائز األساســية 
للوطن.

إننــا يف يوم املــرأة العامنية نتقدم لها ولنســاء عامن 
قاطبة، بخالص التهنئة والتقدير، ونضع بني يديها هذا 
امللــف الذي يســلط الضوء عىل جانب مــن منجزات 

نسائية عامنية، ويربز دور “نون النسوة” 
يف مســرية التنميــة الشــاملة يف عامننــا 
الغالية... فكل عام وكل عامنية بكل خري. 

17 أكتوبر .. يوم فارق في مسيرة التمكين

المرأة العمانية.. كفاءة وعمل وتحمل للمسؤولية

الرؤية - مدرين املكتومية

»يرشفن��ي أن أه��دي ه��ذا الكتاب إىل 
حرضة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس 
بن س��عيد املعظم- حفظه الله ورعاه .. 
لقد أكرمتم املرأة يا م��والي وكرمتومها، 

من  الكث��ر  . ومنحتموه��ا  فكركم.
كل  يف  فانطلق��ت 
اتجاه: علام.. وعمال.. 
وأم��ال. كل اإلكب��ار.. 
إىل  اإلج��الل..  وكل 
مقامك��م الس��امي يا 
صاح��ب الجاللة...«.. 
بهذه الكلامت  بدأت 
من��ى بن��ت محفوظ 
إذاعية  أول  املنذري��ة 
الس��لطنة،  يف  ُعامنية 
الذي  كتابه��ا  أه��داء 
حم��ل عن��وان »املرأة 
العامني��ة.. مصب��اح ال 

ينطفئ«.
يف  يحم��ل  الكت��اب   
طيات��ه 6 أبواب، بدأت 
املنذري��ة بب��اب خاص 
»ومضة«  عليه  أطلقت 
في��ه  ص��ورت  حي��ث 
النوعية يف حياة  النقلة 

امل��رأة العامنية من��ذ بزوغ 
فج��ر النهض��ة املباركة وال��دور الريادي 
الذي قامت ب��ه وقد كانت املنذرية أول 
صاحبة صوت نسايئ قال للعامل عرب األثر 

عام 1971 »هنا مسقط«. 
تق��ول املنذري��ة يف الكت��اب: »خض��ت 
كإعالمي��ة تج��ارب صعب��ة، وأخرتق��ت 
حواج��ز منيع��ة، واقتحم��ت طريقاً غر 
معبد، وسلكت مراحل البداية من الصفر 
اإلعالم��ي حتى تح��ول ه��ذا الصفر إىل 
مدين��ة إعالمية متكامل��ة نابضة بالحياة 
الجدي��دة وناهض��ة مبعامل فني��ة وتقنية 
تضاهي مثيالتها، فأصبح لنا كيان إعالمي 
قادر عىل أن يخاطب العامل بكل الس��بل 
والوسائل واألدوات«. وتسأل املنذرية يف 
فصول وأبواب كتابها عن »املرأة س��ؤال 
النهضة املس��تمر«، وهو سؤال ُيثر أكرث 
من عالمة اس��تفهام وتأيت إجابته يف رصد 
التح��والت النوعية التي ش��هدتها املرأة 
العامنية وال تزال وس��تظل وهي تهم كل 

حني بإقالع جديد نحو امُلستقبل.
يعي��ش الكت��اب يف مجمل��ه املرحلة 
والتط��ور الذي تعايش��ت معه املرأة 
من خالل صياغ��ة املنذرية لتجربتها 
يف البداي��ة مستش��هدة بع��د ذل��ك 
بخطابات صاحب الجاللة يف كل فصل 

م��ن فصول الكتاب لتص��ل يف النهاية 
لتقديم عمل يتناس��ب م��ع املراحل 
الت��ي قطعته��ا املرأة ع��ىل مختلف 
املس��تويات الحياتية مروراً بالبدايات 
الصعبة التي اضطرت املرأة ألن تكون 
رشي��كاً يف بناء النهض��ة والتي كلفها 
ذلك تحمل كل الظروف والصعوبات 

املرحل��ة  تل��ك  يف  تواجهه��ا  الت��ي 
بالتحديد إىل أن وصلنا اليوم يف عرص 
التق��دم والتط��ور وع��رص املتغرات 
ال��ذي أيًض��ا كان للم��رأة حضوره��ا 
القوي في��ه. وتقدم املنذرية رس��ائل 
مختلف��ة ل��كل من يق��رأ كانت تريد 
إخبار الجميع بأنَّ الحياة ال تقف عند 
منعطف أأ و عند فكرة فاش��لة وإمنا 
تتجاوزها ألن تك��ون صاحب موقف 
وسيد قرار إذا ما وجدت لك األرضية 
لتقديم األفضل، كانت تؤكد أن املرأة 
العامنية حظي��ت بحياة كرمية تحت 
ظل القيادة الحكيمة لحرضة صاحب 
الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد 
املعظم -حفظه الله ورعاه- بحيث إنَّ 
تلك الثقة هي الدافع األس��ايس وراء 
ما وصلت إليه من نجاحات لكنها يف 
املقابل أيًضا قدمت نوعاً من الرسائل 
ألي امرأة عىل وجه األرض بأن تكون 
قوية وتصنع لنفس��ها كيان��اً يجعلها 
تشعر بالفخر لنفسها أوالً وملا قدمته 

لوطنها من نجاحات.

الرؤية – مريم البادية

من اإلعدادي��ة إىل الدكتوراه وما بينهام رحلة 
صعبة، ومجهود كبر تس��لحت فيه آمنة بنت 
س��يف آل عبد الس��الم بحبها للعلم وشغفها 
ملواصلة التعلم، لتحقق بعد س��نوات طويلة 
من العم��ل ما عاش��ت س��نوات طويلة من 

عمرها لتحقيقه.
آمنة س��يف آل عبدالسالم، باحثة قانونية من 
موالي��د والية صحم، درس��ت يف مدارس محو 
األمي��ة إىل أن اس��تطاعت االلتحاق باملدارس 
الحكومي��ة ث��م االلتحاق بالتعلي��م الجامعي 
وحصلت عىل شهادة الليس��انس يف الحقوق 
يف عام 2006 ثم املاجستر يف ذات التخصص، 
ونالت ش��هادة الدكت��وراه يف القان��ون العام 
مبعدل امتياز م��ن جمهورية مرص العربية يف 

هذا العام.
تلق��ت آمن��ة تعليمها امل��دريس حتى الصف 
الثالث اإلعدادي ثم بعد ذلك التحقت بوزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م بوظيفة منس��قة ش��ؤون 

مدرسية منذ عام 1988 إىل 2012م.
تقول آمنة س��يف آل عبد السالم ل�»الرؤية« 
:»ظل شغف الدراسة ُيالزمني، وبدأت األحالم 
ترتس��م يف مخيلتي حتى أساهم يف رفع اسم 
عامن عالًيا بش��هاديت الجامعي��ة، فقررت أن 
أواصل تعليمي املدريس إىل أن أنهيت الشهادة 
الثانوية بنس��بة جيدة، ويف ذات الوقت كنت 
ما زلت أعمل يف ال��وزارة، فكان لدي بصيص 
أم��ل بأن توافق الوزارة عىل أن متنحني فرصة 
إلكامل دراس��تي الجامعية عىل حسابها كوين 

أحد املنتسبني لها، ولكن فوجئت بالرفض«.
وأضاف��ت للرؤي��ة: »كان الرفض س��ببه عدم 
وجود بديل يحل محيل يف الوظيفة التي كنت 
أعم��ل فيها، كام أنَّ الدخل الذي كنت أحصل 
علي��ه من ه��ذه الوظيفة مل ُيس��اعدين يف أن 
أس��تقيل وأدرس عىل نفقتي الخاصة، والذي 
كان ال يتج��اوز املائتني وخمس��ني رياالً فقط، 
وإىل جان��ب ذل��ك فقدت زوج��ي فكنت أنا 
امُلعيل الوحيد البني، فهذه الظروف مجتمعة 
حال��ت بيني وبني أكامل دراس��تي الجامعية، 
لذا فضل��ت االنتظار حتى يأيت الفرج من الله 
سبحانه وتعاىل«. وتكمل آمنة حديثها فتقول: 

»ه��ذه التحدي��ات التي واجهتن��ي مل تثنيني 
ع��ن الرغبة يف مواصل��ة التعلي��م الجامعي، 
ك��ام أن ابن��ي كان ل��ه الفضل يف مس��اعديت 
ملواصل��ة التعليم، فالتحق��ت بكلية الحقوق 
باإلس��كندرية، فحصلت عىل درجة الليسانس 

يف الحقوق يف عام 2006«.
وتتابع آمن��ة حديثها: »كنت أت��وق ملواصلة 
التعليم والحصول عىل درجة املاجستر يف ذات 
التخصص، فالنجاح ال يقف عند س��لم معني، 
فقدمت مرة أخرى إىل ال��وزارة إلكامل ذلك، 
فتم رفيض وذلك الش��رتاط ال��وزارة بأن مييض 
عىل املؤهل األول 3 س��نوات حتى تس��تطيع 

الحصول عىل مؤهل جديد، ولكن عىل الرغم 
من ذلك مل ينتابني اليأس يف التجربة فقدمت 
الطلب مرة أخرى ومت��ت املوافقة بعد مرور 

سنتني عىل تقديم الطلب«.
وتكمل آمنة :»كنت أش��عر بفرحة عارمة وأنا 
انتق��ل من مؤهل آلخر وطموحي يكرب يف كل 
مرة، ويف تلك الفرتة ظهر ما يس��مى »بالربيع 
الع��ريب« يف املنطق��ة، وه��ذا األم��ر أدى إىل 
عرقلتي يف البدء يف الدراسة للشهادة الجديدة، 
وعندم��ا ه��دأت األوضاع واصل��ت تعليمي 
يف جامع��ة طنطا وحصلت عىل الش��هادة يف 
ع��ام 2015، مل أق��ف عند هذا املس��توى من 
التعلي��م«. وتتاب��ع آمن��ة بنت عبد الس��الم: 
»ساندين سعادة الشيخ حسني بن عيل الهاليل 
املدع��ي الع��ام ملواصلة تعليم��ي والحصول 
ع��ىل درجة الدكتوراه، فب��دأت يف عام 2017 
فقدمت رس��التي بعنوان »مس��ؤولية الدولة 
عن تنفي��ذ أحكام القض��اء اإلداري بالتطبيق 
عىل مرص وفرنس��ا وعامن – دراس��ة مقارنة«  
ومت��ت ُمناقش��تها يف نهاي��ة الش��هر املنرصم 
وحصلت ع��ىل مع��دل امتياز فيه��ا، وأعمل 
اآلن يف هيئ��ة االدعاء العام من��ذ عام 2012، 
وقامئة بأعامل مدير ش��ؤون التنفيذ ومتابعة 
األحكام يف ُمحافظة ش��امل الباطنة«. وتختتم 
الدكتورة حديثها موجهة نداءها إىل كل امرأة 
عامنية بأن تجعل التعليم من أهم األولويات 
يف حياتها، وأن تس��عى للمثابرة واالجتهاد إىل 
رفعة هذا الوطن، وذلك استجابة لنداء القائد 
موالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه -.

الرؤية – نجاء عبدالعال

“لي��س غريباً أن تتوىل امل��رأة العامنية منصباً 
رفيعاً كام أثبتت كفاءتها يف الداخل أثبتتها يف 
الخ��ارج من خالل العمل الدبلومايس”، كانت 
هذه الكلامت الت��ي علقت بها خديجة بنت 
حس��ن اللواتية، عندما أصدر جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- 
أمس مرس��وماً بتعيني خديجة بنت حسن بن 
س��لامن اللوايت سفرة للس��لطنة لدى هولندا 

لتكون أول امرأة عامنية تتوىل منصب سفر.
اليوم ونحن نحتفل باملرأة العامنية نس��رتجع 
ذل��ك القرار الذي ص��در قبل عرشي��ن عاماً 
ليفت��ح الباب أم��ام تف��وق امل��رأة العامنية 
دبلوماس��ياً، »الرؤي��ة« تحدث��ت مع خديجة 
بنت حسن اللواتية التي سيظل اسمها مقرتناً 

بأنها كانت أول امرأة تشغل هذا املنصب.
وقال��ت س��عادتها: »أود يف البداية أن أتوجه 
بالشكر للمس��ؤولني يف جريدة الرؤية إلتاحة 
الفرصة يل ألتحدث عن املرأة والدبلوماس��ية، 
ويرشفني أن انتهز هذه الفرصة ألرفع أسمى 
آيات التهاين والتربيكات ملوالنا صاحب الجاللة 

السلطان املعظم -حفظه الله ورعاه -مبناسبة 
العيد الوطني التاسع واألربعني؛ هذه املناسبة 
الغالية ع��ىل قلوبنا جميًعا والتي نس��تقبلها 
ب��كل فخر واعتزاز مبا ش��هدته الس��لطنة من 
ُمنج��زات عظيمة ال تحىص يف ش��تى امليادين 

خالل حقبة قصرة من الزمن«.
أضافت س��عادتها أنَّ املراس��يم التي صدرت 
مؤخراً من إنش��اء وزارت��ني جديدتني وتعيني 

وزيرتني للفن��ون والتقني��ة واالتصاالت، أحد 
الدالئ��ل الواضح��ة عىل اس��تمرار نهج موالنا 
يف منارصة املرأة وإتاح��ة كافة الفرص أمامها 
لخدم��ة وطنن��ا الحبي��ب، مضيف��ة أنَّ املرأة 
العامنية كانت والزال��ت موضع اهتامم كبر 
ومتواص��ل من ل��دن موالنا صاح��ب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم وذلك منذ 
أول ي��وم توىل فيه قيادة بالدنا الحبيبة وأرىس 

دعائ��م املش��اركة وتكاف��ؤ الفرص ب��ني كافة 
امُلواطنني.

 واستذكرت اللواتية أول خطاب ألقاه جاللته 
يف الس��ابع والعرشين من ش��هر يوليو 1970 
وقال خالله: »إن الحكومة والشعب كالجسد 
الواح��د إذا مل يقم عضو منهم بواجبه اختلت 
بقي��ة األجزاء يف ذلك الجس��د(، وظلت املرأة 
حارضة يف الخطاب الس��امي منذ بداية العهد 
امليمون، وانعكس��ت كلامت جاللته بش��كل 
واضح من خالل مش��اركة امل��رأة يف بناء هذا 
البل��د املعطاء يف ش��تى املج��االت؛ فتقلدت 
مناص��ب قيادي��ة عليا وتب��وأت مراكز مهمة 
عىل ُمختلف األصعدة واملستويات من وزيرة 
وكيلة وزارة وسفرة ويفيِ الدعاء العام ومجلس 
الدولة والش��ورى والرشطة ومجالس البلدية 

ويف دنيا املال واألعامل.
واختتم��ت أول س��فرة ُعامني��ة ترصيحاتها 
قائلة:»كعامني��ات فإنن��ا نج��دد العهد عىل 
االستمرار يف خدمة الوطن، وأنا عىل يقني بأن 
كل عامنية تود أن تقدم كل ما ميكنها لخدمة 
بلده��ا، وتأكيدا لثقة قائدن��ا املعظم -حفظه 

الله ورعاه- فينا«.

منى المنذرية ترفع مصباح المرأة 
العمانية الذي »ال ينطفئ«

رحلة آمنة عبد السالم من محو األمية إلى 
الدكتوراه:  »المستحيل ليس عمانيا«  

خديجة بنت حسن اللواتية.. أول سفيرة عمانية 
وحامل لواء »الدبلوماسية النسائية«
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مسقط - الرؤية

أعل��ن بنك التنمية الُعامين، أنَّه قدم متويالت 
لدعم مرشوعات امل��رأة الُعامنية منذ 2009 
وحت��ى 2019 وصل إىل حوايل 11 ألًفا و165 
مرشوًع��ا يف مختل��ف القطاع��ات اإلنتاجية 
والخدمي��ة بقيم��ة بلغ��ت 38 مليوًنا و208 

آلف و339 رياًل عامنًيا.
وتوزعت الق��روض امُلقدمة من بنك التنمية 
الع��امين للم��رأة العامنية خالل الس��نوات 
الع��رش املاضية عىل العديد م��ن القطاعات 
القتصادي��ة واإلنتاجية والخدمية حيث جاء 
قطاع الصناعات التحويلية مبا فيها الصناعات 
الحرفي��ة يف املرتبة األوىل يف ع��دد القروض 

املمنوحة للمرأة العامنية بواقع 7515 قرًضا 
بقيم��ة 22 مليوًن��ا و815 ألًف��ا و789 رياًل 
عامنًيا، تاله قط��اع الزراعة والرثوة الحيوانية 
 بع��دد 2209 قروض بقيم��ة 10 ماليني و11 

ألًفا و355 ري��اًل عامنًيا، ثم قطاع الخدمات 
العام��ة واملهنية بواقع 909 ق��روض بقيمة 
بلغ��ت 3 مالي��ني و13 ألًف��ا و410 ري��الت 
عامني��ة، ت��اله قط��اع الخدم��ات التعليمية 

املختلفة كتأس��يس رياض األطفال واملدارس 
والكليات بإجاميل ق��روض بلغت 425 قرًضا 
بقيمة بلغت مليون��ني و78 ألًفا و131 رياًل 
عامنًي��ا. وع��ىل صعي��د الخدم��ات الصحية 

بلغ عدد املش��اريع الت��ي مولها بنك التنمية 
العامين للمرأة العامني��ة 52 مرشوًعا بقيمة 
بلغت 120 ألًف��ا و860 رياًل عامنًيا، أما عىل 
مس��توى مش��اريع الخدمات السياحية التي 
مولها البنك للمرأة فقد بلغ 34 قرًضا بقيمة 
102 ألف و682 ريال عامنيا، ويف قطاع الرثوة 
الس��مكية بلغ ع��دد املش��اريع 20 مرشوًعا 
بقيم��ة 63 ألًفا و112 رياًل عامنيا، ويف قطاع 
التعدي��ن مرشوًعا واحًدا بقيمة 3 آلف ريال 
ع��امين. وأكد البنك أن ه��ذه التمويالت تأيت 
انطالًقا من رسالته الرامية إىل تقديم خدمات 
مالية ذات قيم��ة مضافة من خالل التمويل 
التنموي وتجس��يًدا لالهتامم السامي لحرضة 
صاحب الجاللة الس��لطان قابوس بن سعيد 

املعظم -حفظ��ه الله ورع��اه- الذي تحظى 
ب��ه امل��رأة العامنية بهدف متكينه��ا يف كافة 
املج��الت. ويأيت إعالن بن��ك التنمية الُعامين 
عن املرشوعات الت��ي مولها للمرأة الُعامنية 
تزامًن��ا مع احتفالت الس��لطنة بي��وم املرأة 
العامنية الذي ُيوافق الس��ابع عرش من شهر 
أكتوبر من كل ع��ام، إمياًنا منه بأهمية إبراز 
دور املرأة يف األنش��طة القتصادية ومتكينها 

من مامرسة العمل الذايت. 
يذك��ر أن مج��الت التمويل ملش��اريع املرأة 
العامني��ة من بن��ك التنمية العامين تش��مل 
صناع��ة املس��تحرضات التجميلي��ة وصناعة 
الحيل والفضيات وتنظي��م الحفالت وغريها 

من املشاريع. 

الرؤية – مريم البادية

جاء تخصيص ي��وم 17 أكتوبر يوم��اً للمرأة 
العامني��ة من قبل املق��ام الس��امي لجاللة 
الس��لطان امُلعظم لالحتفاء بامل��رأة الُعامنية 
كدللة واضحة عىل اهتاممه وإميانه العميق 
بدور املرأة يف الربنامج التنموي الذي شهدته 
السلطنة منذ فجر النهضة وحتى هذا اليوم.

 وترجم��ة له��ذا الهت��امم تب��وأت األديبة 
العامنية مكانة رفيعة يف سامء األدب واإلبداع 
حي��ث حققت جوائز عديدة ونالت التكريم 
داخلًيا وخارجياً ومتكنت األديبات العامنيات 
من الغوص يف أعامق الفنون األدبية مبختلف 
أنواعها؛ النرث والش��عر، فف��ي الكتابة النرثية 
برعت روائيات وقصاصات عامنيات وانتجن 

أعامل لفتت انتباه القراء قبل النقاد.
ويف س��احة القري��ض مل��ع نج��م ش��اعرات 
العدي��د  عامني��ات اس��تطعن أن يص��ورن 
من املش��اعر اإلنس��انية والقضايا العاطفية 
والوطني��ة يف أبي��ات م��ن الش��عر، ومنهن 
الش��اعرة والناقدة س��عيدة خاطر الفارسية 
وهي من مواليد مدينة صور، حيث حصلت 
عىل درجة الدكتوراه يف النقد العريب واألدب 
املقارن من جامع��ة القاهرة يف عام 2002م، 
وكان أول دي��وان ش��عر ص��در له��ا يف عام 
1986م بعن��وان »مدٌّ يف بحر األعامق« و»ما 
زل��ت أميش ع��ىل املاء« الذي ص��در يف عام 
2009، وغريها من الدواوين وكان لها نصيب 
من الشعر خصصته لألطفال حيث صدر لها 
ديوانان بعنوان »أنشوديت« و »بهم نقتدي«

وكرمت الفارسية عىل الصعيد املحيل والعريب 
حيث تم اختياره��ا يف مهرجان فاس الدويل 
الس��ابع لإلبداع الش��عري باملغ��رب لتكون 
عن��وان دورته يف ع��ام 2017، ك��ام منحت 
ميدالي��ة العنقاء الذهبي��ة يف دورتها الرابعة 

“2015-2018” وغريها من الجوائز. 
أما الكاتب��ة عزيزة بن��ت عبدالل��ه الطائية 

فحصل��ت عىل جائ��زة »الش��ارقة إلبداعات 
امل��رأة الخليجية« يف هذا الع��ام عن ديوان 
»خ��ذ بي��دي فق��د رح��ل الخري��ف«، ولها 
مؤلفات أخرى من بينها ظالل العزلة، وأرض 
الغي��اب، والكتابة يف مرآة الذات: قراءات يف 
نص��وص عامنية مع��ارصة، الخطاب الرسدي 

العامين: األنواع والخصائص.
وقالت الطائية ل�»الرؤية« بأن املرأة العامنية 
من��ذ القدم  حققت حضورا بارزا يف مجالت 
األدب واللغة، من أهازيج عند وداع زوجها، 
والهده��دات ألبنائه��ا وم��ا ه��ذا املخزون 
الشعبي إل إضاءات استنارت بها حفيداتها. 

وتضيف الطائية :»تحرضين الش��اعرة عائشة 
الحارثي��ة وغريها ومع بداية ع��ر النهضة 
وبالدع��م والتعزي��ز الذي حظي��ت به من 
حكومتنا الرش��يدة حققت امل��رأة العامنية 
ظهورا دوليا وعامليا يف مجالت األدب بشكل 
عام وما فوز بن��ات األم عامن بهذه الجوائز 
إل دليال عىل جودة نصوصها واجتهادها. وأن 
دّل هذا فإمنا يدل عىل الجذور العميقة لهذا 
األدب واملس��اندة الفاعلة بينها وبني رديفها 

الرجل«
وأك��دت الطائية أن ما قامت ب��ه الحكومة 
من اهت��امم بالفنون والثقافة ك��دار األوبرا 
والجمعي��ات الثقافي��ة والفني��ة وامتدادها 

يف املحافظ��ات، والنادي الثق��ايف وفروعه يف 
املحافظ��ات كذلك يدل ع��ىل اهتامم فاعل، 
وأخ��ريًا وزارة الفن��ون الت��ي يأم��ل املثقف 

العامين منها الكثري.
ك��ام ملع��ت كذل��ك الكاتب��ة ه��دى حمد 
الجهوري التي ص��در لها 3 مؤلفات قصصية 
وهي  »األش��ياء ليس��ت يف أماكنها«  الصادر 
عام 2009، وحصدت املركز األول يف مسابقة 
الش��ارقة لإلبداع الع��ريب، وكذلك »التي تعد 
السالمل« يف عام 2014، و»سندريالت مسقط« 
يف عام 2016، وأخريا رواية »أسامينا« يف عام 

.2018
 ويف هذا الجانب قالت الجهورية ل�»الرؤية« 
: »ل أظ��ن أن هناك فروق��ا كبرية  يف مجال 
األدب ب��ني الرجل واملرأة، فهام يكتبان عىل 
حد سواء، ولكن اليشء املميز يف الكتابة هو 
معيار الج��ودة دامئا، وبهذه املناس��بة جاء 
فوز الكاتبة جوخ��ة الحارثية ليقدم منوذجا 
محفزا ملغامرة الكتابة، فإن التي استطاعت 
أن تحص��د جائزة مهمة ج��دا عامليا، والتي 
رمبا تأيت يف املرتب��ة الثانية بعد جائزة نوبل 
لنجي��ب محف��وظ ه��ي امرأة م��ن عامن، 
وه��ذا كفي��ل ب��أن يعطينا منوذج��ا مرشفا 
وجذاب��ا للمرأة الكاتبة يف عامن، ولكن هذا 
ل مينع أن يك��ون يف الضفة األخرى ظروف 

مجتمعي��ة تتعلق بالنظ��رة الضيقة لألدب. 
وأضافت الجهوري��ة: »أرى أن هذه النظرة 
الضيق��ة ل تقت��ر عىل امل��رأة فهي تطال 
الرج��ل أيًضا، فالبعض يعت��رب الكتابة »ترف 
زائ��د« ع��ن الحاجة وينبغ��ي التخيل عنها، 
ولك��ن لو علم��وا أن الكتاب��ة هي مرشوع 
حي��اة تعادل األكل وال��رشب والهواء الذين 
نتنفس��ه، وغريها م��ن الحتياجات األخرى 

التي يحتاجها اإلنسان. 
وأوضحت أن للكتاب��ة ُبعدين للمرأة فاألول 
يتمثل يف انغامس��ها يف انش��غالتها األرسية، 
وتفرت حامس��ة الكتابة  أو تش��عر بأنَّ لديها 
الكث��ري م��ن األعب��اء، فيب��دو له��ا التفريط 
بالكتابة أس��هل م��ن العائلة. ك��ام أن البعد 
اآلخر متمثل يف أن الرجل أقل تعاوناً يف دعم 
هذا املرشوع، فهناك كاتبات أنهني مسريتهن 
األدبي��ة خضوع��اً ألح��كام املحي��ط الرافض 
لتواج��د كاتبة فيه، ولك��ن يف الجانب اآلخر 
فهن��اك الكثري من الن��امذج الرائعة يف عامن 
ممن استطاعوا أن يتغلبوا عىل هذه األبعاد، 
لتتبل��ور الكتاب��ة يف صيغته��ا ضمن مرشوع 
حقيقي مس��تمر، لذا قد نجد مش��اريع تبدأ 
بح��امس ثم تنطف��ئ ولك��ن باملقابل هناك 
مش��اريع مس��تمرة وتناضل من أجل فرصها 

وخياراتها. 

مسقط - الرؤية

تشكل رائدات األعامل الحامالت لبطاقة رواد 
األع��امل، البالغ عدده��م 3264 رائدة عمل، 
م��ن مختل��ف املحافظ��ات، ج��زء أصيل من 
الحياة القتصادية بالس��لطنة، وبعضهن سطر 
قصة نجاح كب��رية يف مجال ريادة األعامل. يف 
السطور التايل قصص عدد من رائدات األعامل 
بعن��وان »ل نعرف املس��تحيل«، وتفاصيل ما 
س��لكوه من طرق عديدة للوص��ول للمبتغى 
واله��دف بكل جدارة واقت��دار... فلكل رائدة 
عم��ل ُعامنية نهنئك بهذا الي��وم املميز »يوم 
امل��رأة العامني��ة« 17 من أكتوب��ر، وكل عام 

وأنت يف تقدم ورقي. 

فتاة املغامرات والتحديات

زينب فتاة املغام��رات والتحديات، ففي عام 
2018م قف��زت م��ن أع��ىل ب��رج يف العامل يف 

الصني بارتف��اع يتعدى 200 مرت؛ لتكون بذلك 
أول ُعامنية تفع��ل ذلك، ويف العام الذي يليه 
مل تكتِف مبا فوق األرض بل جرَّها ش��غفها ملا 
تحته��ا؛ حيث نزلت ببرئ عمق��ه 50 مرتًا، كام 
مش��ت ملا يقارب س��بعة كيلوم��رتات تحت 
األرض، وألنها مل تش��أ أن تتبع شغفها منفردًة 
فقد أسس��ت قبل ذل��ك، أي يف ع��ام 2016، 

رشكتها الخاصة يف تنظيم رحالت املغامرات.
ومل لي��س فقط يف داخل ُع��امن وإمنا خارجها 
أيًضا، حيث وصل عدد الرحالت التي ينظمها 
الفريق س��نوًيا ألكرث م��ن 100 رحلة، بجانب 
س��بع من الرحالت الخارجية إىل إندونيس��يا 
والفلب��ني والياب��ان وتنزاني��ا ولبن��ان وتركيا 
وبريطاني��ا، ومن املتوقع أن تتوس��ع رحالت 

الكيومية يف العام املقبل لتتجه أيًضا إىل الهند 
والفلبني والرنويج والبريو.

اقتحام عامل ريادة األعامل

قب��ل ع��اٍم ونصف م��ن اآلن كانت تس��نيم 
وزميلتها س��لمى تعمالن بج��ٍد ألجل مرشوع 
تخرجه��ام، ث��م ويف األش��هر القادمة س��وف 
نش��هد فعلًيا افتتاح مؤسسة »تسنيم وسلمى 
للبرتوكياموي��ات« واملتخصصة يف إنتاج املواد 

الكيميائية والبرتولية. 
تروي لن��ا رائدتا العمل تس��نيم بنت محمد 
الداودية وسلمى بنت سامل السديرية خريجتا 
تخصص »الهندس��ة الكيميائية« من الجامعة 
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا أن فكرة مرشوع 
تخرجه��ام كانت عبارة فقط عن اس��تخالص 
زي��ت من ن��واة التم��ر، ومبزيد م��ن العناية 
والتطوي��ر بعد التخرج أصبح زيتهام واس��مه 

»الزيت الطيني«.

بتمويل من بنك التنمية العماني

11165 مشروعا تنمويا وخدميا بـ38.2 مليون ريال بتوقيع نسائي

عمانيات أثبتن نجاحا في عالم األدب.. وحققن جوائز عالمية 

ُعمانيات يطرقن أبواب االستثمار والعمل 
الحر بشعار »ال نعرف المستحيل« 

عمانية المجد 
والعراقة 

17 أكتوب��ر م��ن كل عام، يوم كلفنا ويل أمرنا أن ُن��ربز فيه ما أنجزناه خالل عام مىض 
ونلق��ي الضوء عىل س��عينا وتطلعاتنا لُعامن لعام قادم، مؤك��داً عىل أهمية أن تنرش 
امل��رأة العامنية الوعي الصحيح، لتوازن بني أدواره��ا املختلفة املهمة لنهضة وعمران 
ع��امن وم��ن عليها.  فاملرأة البنة، األخت، الزوجة، األم له��ا دور فاعل يف هرم األرسة 
والعائلة واملجتمع العامين بأرسه؛ واملرأة الطالبة، املوظفة، الناشطة لها فكرها ونظرتها 
يف إرس��اء وإكامل أمور رضورية وأساسية يف استدامة النهضة، وساعدا مهام يف مسرية 
الندماج مع الثقافات اإلنسانية والعالقات مع الدول األخرى.  إذ عىل املرأة العامنية 
أن تب��ني للعامل أجمع دورها الجوهري إليصال الفكر والثقافة والقيم العامنية وكذلك 

كيفية الحفاظ عىل تلكم املنجزات ونفعها لألمة. 
ال� 17 من أكتوبر ليس يوًما لالحتفال فحسب بقدر ما هو يوم لشحذ الهمم مبراجعة 
حصاد س��نوي ملا قامت به نس��اء عامن لعامن، س��واء من أعامل اجتامعية تطوعية 
أو خدمي��ة يف كافة القطاعات، فامذا قدمت وأعطيت للغالية عامن؟ هل اش��تغلِت 
لها؟ هل بذلت كل جهدك؟ هل اس��تجبت لتكلي��ف ويل األمر يف نرش الوعي...ّ؟ هل 

تحصيلك هذا العام رفع راية عامن وعانق عنان السامء؟ 
»إنن��ا ننادي املرأة العامني��ة لتقوم بدورها الحيوي يف املجتم��ع ونحن عىل يقني تام 
بأنها س��وف تلبي النداء” قابوس بن س��عيد - س��لطان عامن. نعم، لبينا النداء مولنا 
له��ذا العام: من جائزة بوك��ر، إىل إلهام العامل بصعود جبال اإليفرييس��ت، إىل بطولة 
الخليج وغرب آس��يا لرفع األثقال، إىل اعتالء املنابر القتصادية، إىل منصات البتكارات 
العلمية املحلية والعاملية، إىل اإلس��هامات العس��كرية، إىل خدم��ة املجتمع والتعليم، 
والطب، والهندس��ة، العمل الدبلومايس، والربملاين، واألعامل الخريية واإلنس��انية، لبينا 
النداء بجد واجتهاد يف كافة املجالت الجتامعية والقتصادية والسياس��ية.  »رأينا أن 
م��ن حقها بعد هذه الحقبة من عم��ر النهضة العامنية الحديثة أن تش��ارك بفكرها 
وُتس��هم برأيها يف ش��ؤون وطنها” قابوس بن سعيد س��لطان ُعامن. أدركن من وحي 
كل��امت ويل األمر أن الكلمة أمانة ووجب عليه��ن أن يرتجمن نداء ويل األمر يف نرش 
الوع��ي »وينرش الوع��ي الصحيح لدوره��ا ومكانتها« ويش��اركن بفكرهن ورأيهن يف 
شؤون الوطن؛ فانخرط بعض العامنيات يف سلك الصحافة واإلعالم، التي ليست فقط 
الس��لطة الرابعة كام ُيش��اع بل لبنة من لبنات البناء وذراع الحقيقة من أجل إيصال 
املعرفة وش��ؤون الحياة بش��فافية لرتس��يخ موازين العيش يف أم��ن وعدالة، هي حد 
يسيطر عىل رصاع الحضارات لينقل الراع إىل حوار للحضارات وُيعطي مكانا ومجال 
إلدراك آيديولوجية التعايش بني الناس. رسالة الحق واإلدراك، مضامر ليس بالهني ول 
يستطيع الكثريون خوض أعباءه، الصحافة واإلعالم، الكلمة والخرب الذي يجسد بريشة 
وصوت نبض حياة الناس عن إنس��انيتهم أو همجية البعض أو وحشية البعض اآلخر، 
الجامل والحرب، الفرح واألمل. قد تكون رس��الة مؤملة أحيانا ومس��تبرشة أحيانا أخرى 
أوصلتها إلينا مليس الطايئ يف زمن لن ُينىس ومنى محفوظ وعائشة الغابشية يف ذاكرة 
تاريخ ُعامن خضنب نضالهن، أس��امء توالت وخلقت للمرأة العامنية وجودا ومكانا يف 
مجال الصحافة واإلعالم لتربز أس��امء ش��ابة خليفة لها مثل فاي��زة الكلبانية ومدرين 
املكتومي��ة وإميان الصايف الحريبي وحمدة البلويش وأمل الجهورية وجيهان اللميك يف 
التليفزيون وبثينة البلويش وغريهن.  لقد ُفتح األفق لهن، ومع هذا ولطموح ل ينتهي 
وحلم ل يواريه حدود مازلنا نرغب باملزيد يف هذا املجال، فالصحفّية العامنية مازالت 
يف طور منوها وطريقها إىل العاملية يحتاج إىل متكني ودعم فلقد أثبتت قدرتها يف إبراز 
وإيصال الخرب من حيث التحليل والتغطية واإلخراج وقولبت ومزج األحداث لآلخرين 
باإلضافة إىل ُجرأتها يف الصياغة مع تقنية دمج خربتها عرب توصياتها يف كافة الش��ؤون 
س��واء القتصادية أو السياسية أو اإلنس��انية. مجيدات بذلن الكثري للصحافة العامنية 
ويبقى الحلم كبريا والتطلعات يف مناء لنيل التكريم والجوائز الدولية لحرية الصحافة 
والقلم واإلعالم أمام الحضور العريب والعاملي ورفع اس��م عامن شامخا. مهنة الصعاب 
لكن الصحفية واإلعالمية العامنية استطاعت أن تنقش اسمها بكل اعتزاز نفخر به يف 
هذا املجال الجِلد، وبحنكتها اس��تجابت ل��ويل األمر فكل عام وأنت أم وأخت وزوجة 

وصحفية وإعالمية رائعة مبدعة. 
رسالة 

لُعامن عش��ق املنته��ى، وإن عدت للحياة ألف ألف حياة س��تبقى هي االختيار. يف 
نس��يمها راحة وترابها عراقة وجبالها ُش��موخ وعزة.  سنبذل لك أكرث مام ُيحتفى بنا، 
سنس��قي أرضك وس��امءك وبحرك املجد والعراقة والعزة والس��ؤدد، لك كل البذل 

والعطاء والوالء. كل عام وأننت بينها يف عز وفخر ونجاح. 

فاطمة الحاريث 

 
هدى حمدد.عزيزة الطائيةسعيدة خاطر

أداء متميز للمرأة 
العمانية في العمل
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»مهاًل أّيها المترشح، ال تعد بما ال تملك« 
طالب المقبالي

َتْيِن َداٍن  َجَنى اْلَجنَّ
أنيسة الهوتي

لماذا نلوم القطاع الخاص؟ 
عبد الله العليان

عجائب »بيت العجائب« 
مدرين المكتومّية

العــاين  الصحافــة  ملتقــى  نجــاح 
الربيطاين املنعقد يف جامعة أكسفورد، وأهمية البحوث 
وأوراق العمل لــه دالالت كبرية منها التوازن املدروس 

الذي تحتفظ به السلطنة يف منطقة مضطربة.

مــا أرجوه من مجلس الشــورى يف دورته القادمة؛ هو 
العمــل مع الحكومــة عىل حل مشــكلة الباحثني عن 
العمل. لو تحقق هذا املطلب الوطني لقلت إّن أعضاء 

مجلس الشورى نجحوا بامتياز يف عملهم.

حامت الطائي

وتقنيــة  لالتصــاالت  وزارة  إنشــاء 
املعلومــات أوجد فرصــة لجعل هذا 
القطــاع إنتاجيــا، وليس مجــرد عامل 

مساعد للقطاعات األخرى.
عبدامللك الهنائي خمي�س العدوي

تونس تنترص الرادة الشــعب الــذي رضب مثاال يف 
النضال من أجل قيم اإلنسان يف الحرية والدميقراطية 
والتداول الســلمي للسلطة، ليت التجربة التونسية، 

تكون مثااًل ُيحتذى به يف الوطن العريب.
علي املهري

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

رسائل سلطانية 
للمرأة العمانية

سعداء نحن نساء عان بالجهود املبذولة والفكر الراقي يف القضاء عىل أشكال التمييز بني املرأة والرجل 
يف بالدنا الغالية، والتي نتلقى إشادات عليها من جميع دول العامل، فقد حظيت املرأة العانية منذ فجر 
النهضة املباركة بالدعم الســامي من لدن حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم - 

حفظه الله ورعاه-.
اهتام اســتثنايئ يشــار إليه بالبنان يف العهد الزاهــر، وانعكس فيا حازت عليه الســلطنة من مراكز 
متقدمة يف مجال متكني املرأة، ففي عام 2018 حصلت الســلطنة عىل املرتبة األوىل يف متكني املرأة من 
حقوقها، وفقا لتقرير سنوي عن مؤسسة املرأة العربية. وما صدور املرسومني الساميني األخريين بإنشاء 
وزارتني جديدتني وتعيني وزيرتني يف قيادتها األوىل لشــؤون الفنون والثانية لوزارة التقنية واالتصاالت، 
ســوى ترشيف وتكريم ســاميني، وتأكيد من لدن جاللته - أّيده الله- عىل أّن املرأة العانية قادرة عىل 

تويل زمام القيادة واإلدارة يف شتى قطاعات التنمية.
إّن هذا يف حد ذاته فخر وإميان بأّنه قد حان الوقت لنمسك - نحن النساء- بدفة القيادة أسوة بإخواننا 

الرجال، لنساهم يف التنمية بشكل أكرب، ونحوز نصيبا أكرب من املسؤوليات تجاه هذا الوطن.
والرســائل السلطانية الســامية تتواىل يف شتى خطابات صاحب الجاللة عىل مدار عمر النهضة العانية 
املباركــة، فيهــا كثري من العرب والحكم، فكا قالها حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظم وهو يعلن يوم الســابع عرشة من أكتوبر يوما للمرأة العانية، وال زالت كلاته ترتدد يف آذاننا 
مصحوبة مبشــاعر الفخر والعرفان والوالء لباين نهضة عان ، فجميعنا يذكر خطابه الســامي حني أعلن 
“تخصيص يوم الســابع عرشة مــن أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العانية، يــربز منجزاتها خالل عام 
مىض، ويلقي الضوء عىل إســهاماتها لخدمة مجتمعها، وينرش الوعــي الصحيح لدورها ومكانتها”. ويف 
النطق الســامي للعام 1994 والذي أكد فيه جاللته بأّن: “مرجع األمر يف ترشــيح املرأة ملجلس الشورى 
ثقــة املواطنني بها” كا دعا جاللته الفتاة العانية لألخذ بيــد أخواتها يف املجتمع املحيل دعا لنهضة 
عان، إىل جانب دعوته املرأة العانية لالدخار وترشــيد اإلنفاق لإلسهام يف تنمية اقتصاد الوطن، وأّكد 
جاللته أّن جمعيات املرأة العانية مطالبة بتكثيف دورها يف توعية املواطنات، وقال جاللته يف النطق 
الســامي لعام 1997 بــأن: “تعيني املرأة يف مجلس الدولــة لرفع مكانتها وتعزيز مشــاركتها يف خدمة 
مجتمعها”. وقد دعا جاللته يف النطق الســامي لعام 2009 املرأة العانية لالســتفادة من كافة الفرص 
إلثبات جدارتها، واالهتام الكامل ملشــاركة املرأة العانية يف مســرية النهضة، وأكد جاللته أن “املرأة 

والرجل جناحا الوطن يف التحليق نحو اآلفاق”.
نســاء عان يعشــن مشــاعر االحتفاء التي تصاحب هذا اليوم الخاص باملرأة العانية بكل سعادة، 
فنجد الجميع يحرض ويتغنى به مع قرب الســابع عرش من أكتوبر، مبختلف املؤسسات واألفراد يود 
أن يقدم فيه اليشء الجميل للمرأة العانية، ليشاركه جميع املجتمع فرحة الثقة والتكريم السامي، 
مشــاعر بالفخر واالعتزاز يرتجمها البعض عىل هيئة ندوات أو جلســات نقاشــية تربز خالله قصص 
نجاح نســاء عانيات قياديات مكافحات اســتطعن تحقيق إنجازات لهن ولعان، أو حفل مخترص 
تصحبه كلات تثلج الصدر، يشــاركها فيها شــقيقها الرجل واألبناء ليكرمها أســوة بالتكريم السامي 

املسبق.
نقف عاجزون اليوم.. فكلمة شكرا ال تفي حق موالنا السلطان املعظم، وحكمته السديدة يف تقدير املرأة 
العانيــة، التي اعتلت منّصــات التتويج مبختلف امليادين وأتاح لها الثقة الســامية لتكون األفضل دامئا 
بعطائها، فأصبحت الســفرية والوزيرة واملكرمة وصاحبة السعادة ورائدة أعال ناجحة، وإعالمية مميزة 

وعسكرية مثابرة وغريها من املهن التي نفخر ونفاخر بوجودها فيها اليوم؛ ألّنها ال تعرف املستحيل.
إّن الثقة السامية باملرأة العانية تتعاظم يوما بعد يوم، وسنة تلو األخرى، ومن جهتنا نحن نساء عان 
نبادلك العهد والوالء سيدي السلطان املعظم لثقتكم السامية لنكون جميعا قياديني قادرين عىل العطاء، 

فشكرًا لكون املرأة العانية حارضة بقوة يف التاريخ العاين، وصناعة مستقبل عان ومسرية التنمية.

فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

مسقط- الرؤية

أعلنــت الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية 
االجتاعيــة عــن اختيار الدكتــور حامد 
بــن عبدالله بــن حامد البلــويش ضمن 
قامئة املائة شخصية عربية األكرث تأثريا يف 
مجال املسؤولية املجتمعية 2019؛ حيث 
تم منحه وثيقــة التميز الدولية يف مجال 

املسؤولية املجتمعية.
ويأيت هــذا التكريم تقديرا ملســاهات 
البلــويش املجتمعية ودوره البارز يف نرش 
ثقافــة املســؤولية املجتمعيــة وتقدميه 
يف  متخصصــة  عمــل  وأوراق  دورات 
مؤمترات علمية محلية وإقليمية ودولية. 
ونــال البلــويش الدكتوراه عــن موضوع 
املســؤولية االجتاعية، كــا حاز حامد 
البلويش عــىل جائزة املستشــارة امللكية 

للتميز األكادميي مباليزيا.

أكاديمي عماني ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في المسؤولية المجتمعية

صاللة - الرؤية

أزيــح الســتار عــن منتــزه القــرم 

الرتفيهــي مبنطقــة عوقد الشــالية 
مبحافظــة ظفــار، ويضــم مجموعة 
من الحيوانات الفريدة عىل مستوى 

السلطنة التي تتواجد للمرة األوىل.
ومنتزه القرم- الــذي يقع يف منطقة 
القــرم  دوار  مــن  بالقــرب  عوقــد 

ومحمية خور القــرم الطبيعية- يعد 
أول منتزه تعليمي يجمع بني الرتفيه 
والتعليم؛ حيــث يضم ما يقارب 30 
من الحيوانــات منها طائر الطاووس 
والطائــر الفنــز الذهبــي )الدراج( 
وطائر الّنحام )الفالمنجو( والسلحفاة 
الحمراء وحيوان الوعل واآليل األسمر 
األوريب )الفوالديــر( وغــزال الريــم 
وغــزال الدميــاين واملهــا )أبوعدس( 
واملهــا العريب )ابــن ســولع( واملها 
الصحراوي والبلسبوك ومجموعة من 
األرانب ومجموعة العصافري املنوعة 
منها طائر الكوكتيــل وطائر الفيرش 
األزرق وطائر البادجي، إضافة البومة 
وطائــر املندرين وأنــواع البط منها 
بــط الشــجر واألوز والديك الرومي 
ودجــاج الكانجــا والنعام االســرتايل 
)اإلميــو( والنعــام األفريقي وحيوان 
املــارا ومجموعــة مــن الســناجب 

والبوين.
وقال أســامة العريبي مرشف املنتزه 
إّن هذا املرشوع طموح ويسعى ألن 
يكون عالمة فارقة يف عامل الســياحة 
الســلطنة،  واملتنزهات يف  والرتفيــه 
العــاين  للشــباب  يقــدم  حيــث 
فرصــة للتوظيــف يف مرحلته األوىل 
واالســتفادة من هذا املجال الجديد 
إلثبات وجودنا كشباب عاين طموح 
يســعى ألن يخوض غــار مجاالت 
متعددة يف العمــل ونقوم يف املتنزه 
بــإدارة التذاكــر واســتقبال الــزوار 

والتعريف باملتنزه.

يضم 30 نوعا من الحيوانات للمرة األولى في ظفار

متنزه القرم بصاللة.. ترفيه وتعليم بإدارة عمانية شابة
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