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مسقط- الُعامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله 
ورعاه- برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس فليكس تشيســكيدي رئيس جمهورية 
الكونغو الدميقراطية مبناســبة ذكرى اســتقالل بالده. ضّمنها جاللة السلطان 

املعظم تهانيه ومتنياته الطيبة لفخامته، ولشعب بالده الصديق.

جاللة السلطان 
يهنئ رئيس الكونغو

مسقط- مكة املكرمة- العامنية

أعلنت اللجنة الرئيســية الستطالع رؤية 
هالل شــهر ذي الحجة لعــام ١٤٤٣هـ، 
عن ثبوت رؤية هالل شــهر ذي الحجة 
وعليه يكــون اليوم الخميــس غرة ذي 
الحجة، ويوم السبت 9 يوليو املقبل أول 

أيام عيد األضحى امُلبارك.
وبهذه املناســبة الجليلــة ودخول األيام 
العــر ويوم الحــج األكرب يــر وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية أن ترفع خالص 
التهــاين والتربيكات إىل املقام الســامي 
لحرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم 
بــن طارق املعظم - حفظه الله ورعاه - 
ضارعة إىل املوىل - جل جالله - أن ُيعيده 
عليه مرات عديدة، وأزمنة مديدة، وهو 
ينعم بالصحة والعافيــة والعمر املديد، 
وعــى ُعــان الطيبــة وأهلهــا بالرفعة 
والعزة، وعــى األمة اإلســالمية باليمن 

والــربكات، وأن يرفــع البالء عــن العامل 
أجمع، ويكفيــه رش األوبئة واألســقام، 
ويلبسه لبوس الصحة واألمن واالزدهار؛ 

إنه ويل ذلك والقادر عليه.
ويف ســياق متصل، أعلنــت وزارة الحج 
والعمرة الســعودية متديــد فرتة دخول 
الحجاج القادمني من ســلطنة ُعان إىل 
الديار املقدسة عرب املنافذ الربية إىل يوم 
الثالــث من ذي الحجة لهذا العام. وقال 
الدكتــور أحمد بن عــي الكعبي رئيس 
وفــد اإلرشاف عــى رشكات الحج ببعثة 
الحــج الُعانيــة إن قــرار التمديد يأيت 
هذا العام لتســهيل إجــراءات الدخول 
وتخفيف الزحام عى الحجاج الُعانيني 
القادمــني عرب املنافــذ الربيــة لألرايض 
املقدســة، مشــرًا إىل أن فــرتة التمديد 
ُتســهل عمليــة تفويج الحجــاج يف أيام 
مختلفة وبالتايل إنهاء إجراءات الحجاج 

بسهولة وير.

تمديد فترة دخول الحجاج القادمين بًرا 
من السلطنة إلى الديار المقدسة

اليوم غرة ذي الحجة.. و9 يوليو 
أول أيام عيد األضحى المبارك الرؤية- مريم البادية- رقية الحامتية

كشــف التقرير الســنوي لعام 202١ لوحدة 
متابعة تنفيذ رؤية ُعــان 20٤0 أن تصنيف 
ســلطنة عان يف املــؤرشات الدولية للعامني 
2020 و202١ شــهد تحســنا؛ حيث إن مؤرش 
االبتكار العاملي ارتفع بـ8 مراكز إىل املركز 76 
يف عــام 202١، مقارنة مع املركــز 8٤ يف عام 

 .2020
وشــهد مؤرش األداء البيئي تحســًنا طفيًفا يف 
عام 2020 مقارنــة بالعام 20١8. ويف املقابل، 
تراجــع تصنيف ســلطنة ُعــان يف مؤرشات 
الحوكمة العامليــة- الكفاءة الحكومية، لتعود 
إىل املركز 88 يف عــام 2020 مقارنة مع املركز 
8١ يف عــام 20١7؛ وذلك قبــل إعادة هيكلة 
الجهــاز اإلداري للدولــة يف النصف الثاين من 
عــام 2020، والذي من املمكــن أن يكون له 
دور إيجــايب يف تحســن املــؤرش يف التحديث 
القادم. وكشــفت وحدة “تنفيــذ رؤية عان 
20٤0” يف مؤمتر صحفي أمس، عن استحداث 
١٣ مؤرًشا وطنًيا حســب وثيقة الرؤية، ُأنجز 
منهــا ١٣% حتــى يونيو 2022، فيا تحســن 

األداء يف 2٣ مؤرًشا.

مسقط- العامنية

أعــرب معــايل الســيد بدر بــن حمد 
البوسعيدي وزير الخارجية عن متنياته 
بأن تكون زيــارة الرئيس األمرييك جو 
بایدن للمنطقة منتصف الشهر املقبل 
لهــا تأثر إيجــايب ونتائــج مثمرة عى 

العالقات العربية- األمريكية.
ووصف معايل الســيد وزير الخارجية، 
العالقــات الُعانيــة املرصيــة بأنهــا 
منوذج للعالقات العربية املتينة وتعود 
إىل آالف الســنني، مؤكًدا أن ســلطنة 
عان بقيادة حــرضة صاحب الجاللة 
الســلطان هيثم بن طــارق املعظم- 
حفظه اللــه ورعاه- ملتزمــة بالعمل 
العريب املشرتك. وقال معاليه- يف حوار 
مــع صحيفة »األهــرام العــريب«- إن 
سلطنة ُعان وجمهورية مرص العربية 
تتمتعــان بعالقــات متجــذرة وقوية، 
مشرًا إىل أن العالقات السياسية متينة 
بني البلدين الشــقيقني ويتطلب ذلك 
منا جميعا الدفع بالتعاون بني البلدين 
يف كل القطاعــات الحيوية االقتصادية 
وأوضــح  وغرهــا.  والثقافيــة  منهــا 
معاليــه أن زيارة فخامــة عبد الفتاح 
السييس رئيس جمهورية مرص العربية 
الشقيقة، إىل سلطنة عان واملحادثات 
اإليجابية واملثمرة التي متت مع أخيه 
حــرضة صاحــب الجاللــة الســلطان 
هيثم بن طــارق املعظم- حفظه الله 
ورعاه- سوف تشهد يف املرحلة املقبلة 

مبادرات ومشــاريع تهدف إىل تنمية 
مزيد من فرص التجارة واالستثار بني 
البلديــن ومختلف مجــاالت التعاون 

والراكة.
ورحــب معاليه بالراكــة بني القطاع 
الخــاص يف ســلطنة ُعــان ونظــره 
املــرصي، من أجــل تطوير مشــاريع 
جديدة وتعزيز التجــارة بني البلدين، 
وفتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي 

واالستثاري املشرتك.
وقــال معاليــه: »عندما يأيت أشــقاؤنا 
املرصيــون إىل ســلطنة عــان، فإنهم 
يأتون كأصدقاء وأخوة أعزاء، يحظون 
بكل االحرتام والرتحاب، وهناك الكثر 
الذي ميكن أن نكسبه من هذا التفاعل 
اإليجايب، عــى مســتوى التواصل بني 
األفــراد«.. مرحبــني بالقطــاع الخاص 

وأصحاب األعال املرصيني يف ســلطنة 
عان لتطوير مشاريع جديدة، وتعزيز 
التجارة بني البلدين الشقيقني وتحقيق 
املكاسب، التي تعود باملنفعة املتنامية 

واملستدامة عى الجانبني.
وحول دور الدبلوماسية يف توفر األمن 
الغذايئ يف ظل األزمات الحالية التي مير 
بها العامل قال معاليه إنه من الرضوري 
أن تتكاتف دول املنطقة لتأمني الغذاء 
وأمن الطاقة عرب االستثار املشرتك يف 
مشاريع اســرتاتيجية ومستدامة ذات 

جدوى وفوائد اقتصادية متبادلة.
وأوضح أن سلطنة عان تؤمن وتعمل 
مببــدأ الحياد اإليجــايب والبناء للصالح 
الجاعــي وإبقــاء قنــوات االتصــال 
مفتوحــة للتواصل مع جميع األطراف 
وأن الســلطنة تدعــم األمــم املتحدة 
الــدويل واحــرتام  القانــون  وســيادة 
القرارات السيادية لجميع أعضاء األمم 

املتحدة.
وحــول القضيــة الفلســطينية أشــار 
معاليه إىل أن مبادرة الســالم العربية 
لقيــام الدولــة الفلســطينية مازالت 
مطروحة وهي جيدة وتحظى باحرتام 
املجتمــع الدويل واملراقبــني باعتبارها 

مبادرة عادلة ونحن نؤيدها.
الروســية  باألزمــة  يتعلــق  وفيــا 
األوكرانية أعرب عن أمله يف أن تســود 
الدبلوماسية داعًيا جميع األطراف إىل 
الحوار والتوصل إىل حل سيايس مراعني 

يف ذلك الجانب اإلنساين.

أكد أن العالقات الُعمانية المصرية نموذج للعالقات العربية المتينة

وزير الخارجية: نتمنى تأثيًرا إيجابًيا لزيارة الرئيس األمريكي 
للمنطقة.. وُعمان تؤيد »مبادرة السالم العربية«

بدر بن حمد البوسعيدي

مبادرات ومشاريع 
مرتقبة لتنمية 

التجارة واالستثمار 
بين مصر وُعمان

الدبلوماسية 
العمانية تعتنق مبدأ 

الحوار وسياسة 
حسن الجوار

من الضروري 
تكاتف دول 

المنطقة لتأمين 
الغذاء والطاقة 

عبر االستثمارات 
المشتركة

إبراء- الُعامنية

وقعــت وزارة اإلســكان والتخطيط العمراين 
أمــس عــى 28 عقــًدا بنظام حــق االنتفاع 
بــأراٍض يف القطاعــات الزراعيــة والحيوانية 
والصناعية بواليات محافظة شــال الرقية 
مع عدٍد من املؤسسات الصغرة واملتوسطة؛ 
بقيمة اســتثارية بلغت مليونني و670 ألف 
ريال ُعاين عى مســاحة إجاليــة تقدر بـ 
980 ألــف مرت مربع. وتهــدف هذه العقود 
إىل توفــر أراٍض بنظــام حق االنتفــاع لرفد 
االقتصاد واالستثار ورفع الكفاءة الستخدام 
األرايض بشكل مســتدام، وتلبية الحتياجات 

ســلطنة ُعان من مروعات األمن الغذايئ 
باســتخدام طــرق علمية حديثــة ومبتكرة، 
ومبا يتوافق مع االسرتاتيجية الوطنية لتنمية 
املحافظات. وقع العقــود من جانب الوزارة 
ســعادة الدكتــور محمــد بن عــي املطوع 
وكيــل وزارة اإلســكان والتخطيــط العمراين 
للتخطيط العمــراين. ويف القطاع الزراعي تم 
التوقيع عى 2٣ عقد انتفاع ملشــاريع زراعة 
للخرضوات والفواكه يف واليات القابل وإبراء 
ووادي بني خالد واملضيبي وبدية وسناو عى 
مســاحة إجالية بلغت أكــر من 800 ألف 
مــرت مربع، وبقيمة إجاليــة بلغت مليونني 

و٣00 ألف ريال ُعاين.

28 عقًدا بنظام حق االنتفاع بأراٍض 
إلقامة مشاريع في شمال الشرقية

49.39 مليون ريال مناقصات 
لتنفيذ مشروعات تنموية

مسقط- الُعامنية

أسند مجلس املناقصات أمس خالل اجتاعه 
الثالث لهذا العام برئاسة معايل الدكتور سعيد 
بن محمــد الصقــري وزير االقتصــاد رئيس 
املجلــس، عــدًدا مــن املروعــات واألعال 
اإلضافيــة املكّملة للمروعــات التنموية يف 
مجاالت متعددة بقيمة إجالية تقّدر ب ٤9 

مليوًنا و٣99 ألًفا و١7 ريااًل ُعانيًّا.
وتتمثــل األعــال التــي وافــق املجلس عى 
اتفاقيــة  إســنادها واعتادهــا يف: تجديــد 
مايكروســوفت للمؤسســات الحكومية ملدة 

ثالث ســنوات للفرتة من 202١- 202٤ بقيمة 
تبلغ ١6 مليوًنا و5٤6 ألًفا و٤١5 ريااًل ُعانيًّا، 
وتقديم خدمات الصيانــة الدورية مع توفر 
قطع الغيــار لألجهــزة الطبيــة املوجودة يف 
مختلف املؤسســات الصحيــة التابعة لوزارة 
الصحــة بقيمة قدرهــا ٤ ماليــني و٣٣٣ ألًفا 
و288 ريــااًل ُعانيًّــا، وتجديد عقد اســتئجار 
مبنى املقــر الرئييس لهيئة حاية املســتهلك 
بالغــربة ملدة ســنتني بقيمــة 662 ألًفا و٤00 
ريال ُعاين، وتقديم خدمات الصيانة الدورية 
لألجهــزة الطبيــة املوجــودة يف مستشــفى 

السلطان قابوس بصاللة.

»برنامج وطني أشمل« لتطوير القطاع المالي.. 
واستحداث مبادرات ومشاريع لتنمية االقتصاد
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بتكليف ساٍم.. العمري يرأس وفد السلطنة في مؤتمر »المحيط 2022« بالبرتغال

سلطنة ُعمان تؤكد التزامها بمواصلة جهود حماية البيئة وسالمة موائلها

رئيس أكاديمية الدراسات االستراتيجية والدفاعية يزور »صنع القرار 9«

»الدولة« يواصل مناقشة 
ممكنات تعزيز السياحة الداخلية

»خدمات الشورى« تناقش المراجعة 
التشريعية لقانون الضمان االجتماعي

لشبونة- الُعامنية

بتكليٍف ســاٍم من حرضِة صاحــِب الجاللِة 
ــلطان هيثم بن طــارق املعظم- حفظه  السُّ
الله ورعاه- شــاركت ســلطنة ُعامن ممثلة 

يف هيئــة البيئــة امــس يف أعــامل مؤمتــر 
“املحيط 2022” املُنعقد يف مدينة لشــبونة 
بالربتغال. وأكد ســعادة الدكتــور عبد الله 
بــن عيل العمري رئيس هيئة البيئة يف كلمة 
ســلطنة ُعــامن عىل التــزام ســلطنة ُعامن 

مبواصلة جهود حامية البيئة وسالمة موائلها 
ودعــم كافــة الجهــود األمميــة الرامية إىل 
تحقيق االســتقرار والتوازن البيئي يف البحار 
واملحيطات واألوساط األخرى، من أجل بيئٍة 

نظيفٍة مستدامٍة لنا ولألجيال القادمة.

وقــال ســعادته إن ســلطنة ُعــامن ترتكز 
يف تنميتهــا عىل اســتدامة البيئــة واملوارد 
الطبيعية؛ حيث ينصُّ النظام األسايس للدولة 
عىل االلتزام بحامية البيئة ومكافحة التلوث 
األمــر الذي ترجمته جملــة من الترشيعات 
كقانون املحميــات الطبيعية وقانون حامية 
البيئــة ومكافحــة التلــوث وقانــون الرثوة 
املائية الحيّة وغريها، بهدف توجيه العملية 
التنموية نحو الشــامل البيئــي عىل بوصلة 
االســتدامة وذلــك مــا أكدت عليــه الرؤية 
الوطنية الطموحــة ُعامن 2040 يف محورها 
الرابــع »البيئة واملــوارد الطبيعيــة«. وبّي 
سعادته أن الدراســات التي أجريت مؤخرًا 

أظهرت الحالة املســتقرة للبحــار الُعامنية، 
الحــرارة  الجيــدة لدرجــات  واملســتويات 
والحمضيــة ونســب األكســجي وازدهــار 
الكلوروفيل، والرتاكيز اآلمنة للعنارص الثقيلة 
وامليكروبالســتيك وأن مام يدعم نتائج هذه 
الدراسات، تلك املؤرشات اإليجابية يف أعداد 
صغار الســالحف، واســتقرار أعداد الحوت 
األحدب يف بحار سلطنة ُعامن، واملشاهدات 
املتزايدة للدالفي، وتحّسن املخزون السميك 

يف املصايد الطبيعية.
وأضــاف أن ســلطنة ُعــامن وانطالقًــا من 
نهجهــا الداعم للســالم واالســتقرار العاملي 
ومن موقعها االسرتاتيجي املطّل عىل مضيق 

هرمز وبحري ُعــامن والعرب، تبذل قصارى 
الجهد لتأمي سالمة هذه املمرات وأساطيل 
الشــحن التجــاري العابــرة، وتقديم أفضل 
الخدمــات عــرب موانئها التجارية الســبعة. 
ولفت إىل أن مامرســات تفريغ مياه التوازن 
والرتســبات، ومخلفات الزيت من عمليات 
الشــحن والتفريغ وتعبئة الوقود والحوادث 
غري املؤمنة، تــكاد تكون أخطــر املهددات 
الســتقرار البيئة البحرية يف املنطقة والعامل، 
وعليــه فإننا نقرتح إضافة مــؤرشات فرعية 
يف قيــاس الهدف الـــ 14 تُعنى بتنظيم هذا 
القطاع عىل مستوى الدول واملوانئ ورشكات 

النقل البحري التابعة لها.

مسقط- الُعامنية

قــام اللواء الركن جــوي صالح بن يحيى 
املســكري رئيــس أكادمييــة الدراســات 
االسرتاتيجية والدفاعية صباح أمس بزيارة 
إىل مقر كلية الدفاع الوطني لالطالع عىل 
تنفيــذ فعاليــات التمرين االســرتاتيجي 
السنوي )صنع القرار 9( الذي تنفذه كلية 
الدفاع الوطني ويستمر حتى السابع من 
شهر يوليو املقبل. واســتمع اللواء الركن 
رئيس أكادميية الدراســات االســرتاتيجية 
والدفاعية، وكبــار الضباط إىل إيجاز من 
هيئة التوجيه بالكلية عن ســري فعاليات 

التمرين االســرتاتيجي )صنــع القرار 9(، 
كام قدم املشــاركون خالل الزيارة، رشًحا 
عن التمرين وكيفية التفاعل مع األحداث 
والحلول املناســبة لها وآلية تطبيقها عىل 

أرض الواقع.
يشار إىل أن فعاليات التمرين االسرتاتيجي 
الســنوي )صنــع القرار 9( قــد بدأت يف 

السادس والعرشين من يونيو الجاري.

مسقط- الرؤية

اســتضافت لجنة الثقافة واإلعالم والســياحة مبجلس الدولة 
أمس ســعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة الرتاث 
والسياحة للسياحة، وعدد من مسؤويل الوزارة، وذلك يف إطار 
دراسة اللجنة ملوضوع« ممكنات تعزيز السياحة الداخلية يف 

سلطنة عامن«.
واســتعرضت اللجنة خالل اجتامعها العــارش لدور االنعقاد 
الســنوي الثالث من الفرتة السابعة، برئاسة املكرمة الدكتورة 
عائشة بنت حمد الدرمكية، وبحضور املكرمي أعضاء اللجنة، 
وســعادة األمي العــام للمجلس، مع ســعادة وكيــل وزارة 
الرتاث والســياحة للسياحة عدًدا من املحاور الهامة املتعلقة 
بالدراســة منها: واقع الســياحة الداخلية يف سلطنة عامن يف 
الوقت الحايل وموامئة البنية األساسية، والفرص غري املستغلة 
لألماكن السياحية، وتكاليف السياحة الداخلية مقارنة بدول 
املنطقــة، ودور وكفاية السياســات والترشيعات املؤسســية 
يف تحقيق النهوض بالقطاع ،و اســتفادة ســلطنة عامن  من 
االتفاقيات والربامج والخطط املؤسسية ، والعوائد االقتصادية 

والقطاعات املستهدفة يف هذا املجال.

مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية االجتامعية مبجلس 
الشــورى خــالل اجتامعهــا صبــاح أمــس األربعاء 
التقرير الخاص باملراجعة الترشيعية لقانون الضامن 
االجتامعي، كام ناقشت الرغبة املبداة بشأن إجراءات 
اثبــات امللك لألغراض الســكنية والزراعية وتوســيع 
صالحيــات وزارة اإلســكان والتخطيــط العمراين يف 
املحافظات. جاء ذلك خــالل اجتامع اللجنة الدوري 
الحادي عرش لدور االنعقاد الســنوي الثالث )2021- 
2022( من الفرتة التاســعة للمجلس برئاسة سعادة 
الدكتــور حمــود بن أحمــد اليحيايئ رئيــس اللجنة 
وبحضور أصحاب الســعادة أعضاء اللجنة. وناقشت 
اللجنــة تقريرها النهايئ بشــأن الرغبــة املبداة حول 
اســتبدال قطع األرايض التي منحت للمواطني دون 
وجود الخدمات األساســية بها، وكذلك تقريرها حول 
اإلجراءات املتبعة للحصول عىل قروض اســكانية من 
بنك اإلسكان العامين للعامنيي العاملي خارج سلطنة 

عامن.

مسقط- العامنية

اســتقبل معايل الســيد بــدر بن حمد 
بن حمود البوســعيدي وزير الخارجية، 
ســعادة دومينيك مينور سفرية مملكة 
بلجيــكا املعتمدة لدى ســلطنة ُعامن 

لتوديعها مبناســبة انتهــاء مهام عملها. 
وقــد أعرب معــايل الســيد الوزير عن 
تقديــره لجهــود ســعادة الســفرية يف 
تعزيز العالقات بي البلدين الصديقي، 
ومتنياته لها بالتوفيق والنجاح يف مهامها 

القادمة.

مسقط- الرؤية

استقبل معايل الشــيخ عبد امللك بن 
عبدالله الخلييل رئيس مجلس الدولة 
أمــس، ســعادة كيــم يك جو ســفري 
جمهوريــة كوريا الجنوبيــة املعتمد 

لدى سلطنة عامن.
زرحــب معاليه يف مســتهل املقابلة 
بســعادة ســفري جمهوريــة كوريــا 
الجنوبية، مشــيًدا بالعالقات الثنائية 
بي البلديــن الصديقــي، معربًا عن 
تطلعه نحو تعزيز مزيد من التطوير 
للعالقات يف شــتى املجــاالت، وفتح 
مسارات جديدة للتعاون املشرتك، يف 
ظل القيادة الحكيمة لحرضة صاحب 
الجاللة الســلطان هيثــم بن طارق 

املعظم- حفظه الله ورعاه.
وجــرى خــالل املقابلــة اســتعراض 

عدٍد من املوضوعــات ذات االهتامم 
املشرتك بي سلطنة عامن وجمهورية 
كوريــا الجنوبية، عــىل صعيد العمل 

مــع املجالس النظــرية. مــن جهته، 
أشــاد سعادة ســفري جمهورية كوريا 
الجنوبية املعتمد لدى سلطنة عامن، 

بالعالقات الثنائية املتينة بي البلدين 
متمنيًــا مزيــٍد من التطــور والتقدم 

واالزدهار.

رئيس مجلس الدولة يستعرض مع السفير الكوري العالقات الثنائيةوزير الخارجية يودع السفيرة البلجيكية
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وحــر اللقــاء اإلعالمــي للوحــدة، معايل 
الدكتــور خميس بن ســيف الجابري رئيس 
الوحــدة إضافة إىل مــريف الربامج الوطنية 
وممثــي وســائل اإلعــالم املختلفــة. ويعد 
هــذا التقريــر أول تقريــر ســنوي بعد بدء 
تنفيــذ الرؤية مطلــع 2021، وذلك بناًء عىل 
التوجيهات الســامية لحرة صاحب الجاللة 
الســلطان هيثم بن طــارق املعظم- حفظه 
اللــه ورعــاه- وانطالقًــا من خطــة التنمية 
الخمسية العارشة )2021ـ 2025( والتي تعد 

أول خطة تنفيذية لرؤية »ُعامن 2040«.

أولويات الرؤية

واستعرض املهندس حمود بن هالل الحبيس 
مديــر عــام مديريــة »رؤية عــامن 2040« 
التقرير الســنوي، وقــال إن الوحدة عملت 
فور إنشــائها عــىل تحليل أولويــات الرؤية 
وربطهــا ببعضها البعض، وذلك باســتخدام 
منــوذج الســبب واألثــر؛ بهــدف تحديــد 
األولويات ذات األهمية القصوى والتي تقود 
مسار تحقيق الرؤية. وأضاف أنه بعد تحليل 
أولويات الرؤية، حرصت الوحدة عىل إيجاد 
منظومة واضحة للتخطيط بدًءا من املستوى 
الســراتيجي، وصوًل إىل املســتوى التنفيذي 
الذي يشــمل الربامج وخططهــا التفصيلية، 
وتحديــد أثر تطبيــق هــذه املنظومة وفق 
مؤرشات محددة تقيس األداء يف كل مستوى 
مــن مســتويات التخطيط. وأشــار الحبيس 
إىل أن الوحدة ســتعمل خالل فرة متابعتها 
لتنفيــذ الرؤيــة عــىل إعــداد مجموعة من 
التقارير، ترصد من خاللها التقدم يف تحقيق 
مســتهدفات »رؤية ُعامن 2040« ومؤرشاتها 
الوطنية والدولية، إىل جانب التحديات التي 
تواجــه عمليــات التنفيذ، ورصــد املتغريات 
املحلية والدوليــة. وذكر الحبيس أن الوحدة 
عملت- منذ تأسيســها يف أغســطس 2020- 
عــىل تصميم وتنفيــذ مجموعــة من ورش 
العمــل املشــركة مــع الجهــات الحكومية 
املســؤولة عن القطاعات القتصادية؛ كجزء 
من برنامج متكامل لنقل املعرفة والخربة منها 
إىل هذه الجهــات، إضافة إىل نقل منهجيات 
العمل ومنوذج تطوير املبادرات وآلية تحديد 
املســتهدفات وبناء املؤرشات وآلية املتابعة. 
وأوضح أن الورش استهدفت الجهات املعنية 
بالقطاعــات القتصادية كمرحلة أوىل، وذلك 
من أجــل اســتكامل مبــادرات ومشــاريع 

التنويع القتصادي.

مؤرشات األداء

وحــددت رؤية »ُعامن 2040« مجموعة من 

املؤرشات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية، 
وتستهدف سلطنة ُعامن تحقيق تصنيف أو 
قيمــة معيّنة يف هذه املــؤرشات بحلول عام 
2030 وعام 2040. وظهرت بعض التحديات 
خالل عملية متابعة مؤرشات الرؤية، منها ما 
يتعلق باملؤرشات الدولية والتي ل ميكن التنبؤ 
باســتمراريتها؛ نظرًا لعدم استقرارها، كام إن 
بعض املنظامت املسؤولة عن احتساب هذه 
املــؤرشات توقفت عن احتســابها ألســباب 
عديدة. إضافة إىل ذلك، تلجأ هذه املنظامت 
إىل تغيري منهجيات احتســاب مؤرشاتها كل 
بضع ســنوات كآلية لتحسني هذه املؤرشات 
ولضامن مواكبتها للمتطلبات يف كل مرحلة؛ 
مام يؤثر عىل قيم وتصنيف الدول املشــاركة 
يف هذا املؤرش. كام إن مؤرشات الرؤية جرى 
تحديدها منذ فرة طويلة مرت البالد بعدها 
بعدة ظــروف مالية واقتصاديــة، فضاًل عن 
تأثريات جائحــة كوفيد-19. ولضامن تحقيق 
مســتهدفات الرؤيــة والتحقــق مــن مدى 
فاعليــة مؤرشاتهــا يف قياس وتقييم مســار 
تحقيــق الرؤية، يتم حاليًــا بالتعاون الوثيق 
بــني الوحدة ووزارة القتصاد واملركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات وبالتنسيق مع الجهات 
املعنيــة مراجعة مــؤرشات الرؤية بشــكل 
تفصيي لتحديــد ما يتوجب تعديله منها أو 
تطويــره أو إضافته، والخروج مبســتهدفات 
واضحة لكل خمس ســنوات )2025 و2030 
و2035 و2040(. وتنقسم الجهود الحكومية 
الراميــة لتحقيق »رؤية ُعــامن 2040« عرب 
مسارين رئيســيني، األول: املسار العام الذي 
يتضمــن الربامــج واملبادرات واملشــاريع يف 
مختلــف األولويات الوطنية، والثاين: مســار 
الربامــج الوطنية وتعتــرب برامج ذات طبيعة 
مرّسعة، تم تصميمهــا وفًقا ملنهجية املتابعة 
املكثفــة لتحقيق األولويات الوطنية لـ«رؤية 
ُعــامن 2040«، وتبــذل جهــودا حثيثــة يف 
مختلــف األولويــات الوطنية للرؤية ســواء 
كانت عىل شــكل مراسيم سلطانية، أو أوامر 
وتوجيهات سامية، أو مبادرات ومشاريع، أو 

أنظمة وقوانني.

الربامج الوطنية

ومنذ انطــالق »رؤية ُعــامن 2040« مطلع 
عام 2021، أُطلقت عدٌد من الربامج الوطنية 
التي تعد أدوات مكثفة قصرية أو متوســطة 
املدى تُصــاغ بناًء عــىل متطلبــات املرحلة 
وأهداف خطط التنمية الخمســية؛ لتحقيق 
املستهدفات الوطنية لـ«رؤية ُعامن 2040«، 
بحوكمة واضحة تحقق التكامل بني الجهات 
املعنية، كام تعترب هذه الربامج محركًا رئيسيًا 

لألولويــات الوطنية لـ«رؤيــة ُعامن 2040«، 
ويتضمــن كل برنامج وطنــي عدة مبادرات 
ومشاريع تندرج تحت معظم محاور »رؤية 
ُعامن 2040« وتخدم عدة أولويات، وترف 
عىل تنفيذ الربامــج الوطنية الجهات املعنية 

بالقطاعات.
ورأت الوحدة أهمية أن تركز جهود املرحلة 
األوىل من عمر تنفيذ الرؤية عىل الســتدامة 
املالية والقتصادية نظرًا لألوضاع والتحديات 
التي فرضت نفسها منذ إطالق الرؤية، وذلك 
مبا يتسق مع مســتهدفات الخطة الخمسية 
رفعــت  حيــث  )2021-2025(؛  العــارشة 
الوحدة تصــوًرا إىل املقام الســامي- حفظه 
الله ورعاه- بشــأن إطالق برنامجني وطنيني: 
الربنامج الوطني لالســتدامة املالية والربنامج 
الوطني لالســتثامر وتنمية الصادرات، ومتت 
مباركــة التصــور املقــرح مــن قبــل املقام 

السامي- حفظه الله ورعاه.

الربنامج الوطني لالستدامة املالية

وتهــدف رؤيــة ُعــامن 2040 إىل تحقيــق 
الســتدامة املاليــة دون التأثــري عــىل قدرة 
الرؤيــة  أهــداف  تنفيــذ  عــىل  الحكومــة 
القتصاديــة والجتامعية؛ األمر الذي يتطلب 
املواءمة بني السياســات املاليــة ومتطلبات 
النمو القتصادي. وبحسب التقرير السنوي، 
جرى التفاق عىل اســتمرار عمــل الربنامج 
الوطنــي لتحقيــق التوازن املــايل »توازن«- 
الــذي أُطلــق يف عــام 2019- حتــى يحقق 
أهدافــه، يف الوقــت الذي يتم فيــه تطوير 
برنامج وطني أشــمل يُعنى بتطوير القطاع 
املايل عــرب اســتحداث مبادرات ومشــاريع 
تهدف إىل تطوير وتعزيز دور القطاع املرصيف 
والحلول التمويلية، وكذلك تعزيز دور سوق 
املال يف التمويل والستثامر، لتحقيق التكامل 
بني السياسات املالية والنقدية والقتصادية؛ 
حيث يعد القطاع املــايل من أهم املمّكنات 
التــي يتطلبها النمو القتصادي، وهو مطلب 
رئيــيس لنمــو الســتثامرات والقتصاد مام 
ســيعزز اســتدامة املاليــة العامــة ويضمن 

الستمرارية يف كافة الربامج التنموية.
وأدت األوضاع القتصادية منذ منتصف عام 
2014 إىل تدهور الوضع املايل لسلطنة ُعامن، 
وبالرغم من محاولت الحكومة يف الستجابة 
للمتغــريات؛ إل أن الواقــع أوجد الحاجة إىل 
إنشاء برنامج وطني يهدف إىل تحقيق وضع 
مايل قادر عىل احتواء العجز املايل الســنوي 
والدين العام ضمن املستويات اآلمنة مقارنة 
بحجم الناتج املحي اإلجاميل، وبحلول شــهر 
سبتمرب 2019، بارش الربنامج الوطني لتحقيق 

التوازن املــايل أعامله التحضريية، ومتكن من 
تحقيق أهدافــه املتمثلة يف تنفيذ املبادرات 
واإلجــراءات املعتمدة يف خطة التوازن املايل 
والتــي   )2024  -2020( املــدى  متوســطة 
حظيت باملباركة الســامية من لدن صاحب 

الجاللة حفظه الله ورعاه.

برنامج »نزدهر«

وبالحديــث عن الربنامج الوطني لالســتثامر 
وتنميــة الصادرات »نزدهــر«، أكد خالد بن 
سعيد الشــعيبي رئيس الربنامج أن الربنامج 
يعد أحــد مرّسعات املرحلــة األوىل للخطة 
التنفيذية ملحور القتصــاد والتنمية لـ«رؤية 
ُعــامن 2040« وأكــرب الربامــج الوطنية من 
حيث عدد املشــاريع والتي تصــل إىل 135 

مروًعا مدرًجا يف لوحات التحكم.
وأضــاف أنه تم إطــالق الربنامــج يف مارس 
2021 لريكز عــىل تعزيز ومتكني دور القطاع 
الخــاص يف قيــادة التنميــة القتصادية عرب 
تهيئــة البيئــة الســتثامرية الجاذبــة، الذي 
يعترب التوجــه الســراتيجي ألولوية القطاع 
الخاص والســتثامر والتعاون الدويل. مشــريًا 
أنــه يف نوفمــرب 2021، تــم تفعيــل مكتب 
إدارة الربنامــج من أجل متكني الربنامج بفرق 
اســتثامرية متخصصــة يف قيــادة منظومــة 
الســتثامر عرب تطوير التوجهات الستثامرية 
بيئــة  وتحســني  القتصاديــة،  للقطاعــات 
األعامل ومعالجة التحديــات التي تواجهها، 

واستحداث اآلليات املناسبة لتحسينها.
وأردف قائاًل: »تنقســم مبادرات ومشــاريع 
الربنامج إىل مســارين رئيسيني: بيئة األعامل، 
والقطاعــات الســتثامرية، والتــي تشــمل: 
الطاقــة، والتعدين، والصناعــات التحويلية، 

وتقنيــة  والســياحة،  والطــريان،  والنقــل، 
املعلومات والتصالت، واألمن الغذايئ«. 

برنامج »تشغيل«

وفيام يتعلــق بالربنامج الوطني للتشــغيل، 
أوضح رئيس فريق التطوير للربنامج الدكتور 
بدر بن حمود الخــرويص أن الربنامج معني 
بإدارة ملف الباحثني عن عمل بهدف إيجاد 
حلول تشــغيل مســتدامة وفــرص وظيفية 
يتضمــن  الربنامــج  أن  للعامنيــني، مؤكــًدا 
مبادرات تدريب وتأهيــل الكوادر العامنية 
من الباحثني عن عمل والطالب املقبلني عىل 
التخرج، وذلك لضــامن جاهزيتهم لالنضامم 
الفــوري للعمــل، ومبا يتالءم مــع متطلبات 
مختلف قطاعات سوق العمل، والركيز عىل 
تحديــد فــرص العمل املوجودة يف سالســل 

التوريد مبختلف القطاعات القتصادية.
وأكــد الخرويص أن الربنامج جاء لســتكامل 
الجهــود التي تبذلها الحكومة )وزارة العمل 
والجهــات الحكومية األخــرى( فيام يتعلق 
مبنظومــة التشــغيل؛ حيــث أوجــد فريق 
الربنامج آليات عمل تركّز عىل تشخيص هذه 
الجهــود وتعزيزها وتقديــم الدعم املبارش 
لهــا، ويف ذات الوقــت، يعمــل عىل تحديد 
كل مكــون من مكونات منظومة التشــغيل 
وتحليل مكامن الخلل التــي تتطلب حلوًل 
مركّــزة للتغلب عليها، ســواء فيــام يتعلق 
مبســرية الباحــث عــن عمــل منــذ مقاعد 
الدراســة إىل مــا قبل دخوله ســوق العمل 
وبشكل متوازن مع مســرية رائد العمل، أو 
فيام يتعلق مبســار إيجاد الفرصة الوظيفية 
واملراحــل التي متــر بها، وكذلك تشــخيص 
آليــات الربط بــني الجانبــني )الباحث عن 

العمل والوظيفــة(، وذلك من أجل الوصول 
إىل حلول مستدامة.

ومــن جهته، قــال املهنــدس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الخــرويص مدير برنامج التحول 
الرقمــي الحكومــي: »أطلــق الربنامج الذي 
يضــم يف خطتــه التنفيذيــة أكــر مــن 50 
مؤسســة حكوميــة متثــل يف اختصاصاتهــا 
كافة القطاعات الرئيســية والداعمة للقطاع 
الحكومــي، كام تم توفــري 159 مليون ريال 
عــامين بعد مراجعة املوازنــات املقرحة من 

املؤسسات الحكومية«.
وأوضــح أن الربنامج يعمل عىل تعزيز كفاءة 
املؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية 
تتميــز بالسالســة والشــفافية واإلبداع، كام 
يســهم يف تحســني بيئــة العمل مــن خالل 
تبســيط منــاذج األعــامل وإيجــاد قنــوات 
وأدوات تحقق الستفادة املثىل من املتغريات 

التقنية املتسارعة.
وذكر الخرويص أن الربنامج حدد 4 مسارات 
عمليــة تســاعد يف تحقيــق رؤيــة الربنامج 
وتوجهاته الوطنيــة، وذلك من خالل تحديد 
األهداف الســراتيجية واملبادرات املناســبة 
لكل مســار، وضمت هذه املسارات: التميز 
يف الخدمــات الرقميــة، الكفــاءة يف البنيــة 
األساســية والحلول الرقمية، متكني القدرات 
الوطنية وإدارة التغيري، واملشاركة املجتمعية 
وتعزيز الوعي بالخدمات اللكرونية. ولفت 
إىل أن أبرز املؤرشات املحلية تتمثل يف قياس 
نجاح برنامج التحول الرقمي الحكومي حتى 
2025، مشــريًا إىل أنه يف عام 2020 استطاع 
الربنامــج إنجــاز 34%، ويهــدف الربنامج يف 
الوصــول إىل 80% من املعامــالت الحكومية 

األساسية املنجزة رقميًا بشكل كامل.

استحداث 13 مؤشًرا وطنًيا.. وتراجع األداء في 14 مؤشًرا بسبب التحديات

»ُعمان 2040«: برنامج وطني أشمل لتطوير القطاع المالي.. واستحداث مبادرات ومشاريع لتنمية االقتصاد

بقيمة استثمارية بغلت 2.67 مليون ريال على مساحة 980 ألف متر مربع

»اإلسكان« توقع 28 عقًدا بنظام حق االنتفاع إلقامة مشروعات 
زراعية وحيوانية وصناعية في شمال الشرقية

إبراء- الُعامنية

وقعــت وزارة اإلســكان والتخطيــط العمراين 
أمس عىل 28 عقًدا بنظام حق النتفاع بأراٍض 
يف القطاعات الزراعيــة والحيوانية والصناعية 
بوليــات محافظة شــامل الرقية مــع عدٍد 
من املؤسســات الصغرية واملتوســطة؛ بقيمة 
اســتثامرية بلغت مليونــني و670 ألف ريال 
ُعامين عــىل مســاحة إجاملية تقــدر بـ 980 
ألــف مــر مربع. وتهــدف هــذه العقود إىل 
توفري أراٍض بنظام حق النتفاع لرفد القتصاد 

والســتثامر ورفع الكفاءة لســتخدام األرايض 
بشــكل مســتدام، وتلبية لحتياجات سلطنة 
ُعامن من مروعات األمن الغذايئ باستخدام 
طــرق علمية حديثة ومبتكرة، ومبا يتوافق مع 

السراتيجية الوطنية لتنمية املحافظات.
وقع العقود من جانب الوزارة سعادة الدكتور 
محمــد بن عي املطوع وكيل وزارة اإلســكان 
والتخطيط العمراين للتخطيــط العمراين. ويف 
القطــاع الزراعي تــم التوقيع عــىل 23 عقد 
انتفــاع ملروعات زراعة للخروات والفواكه 
يف وليــات القابــل وإبــراء ووادي بني خالد 

واملضيبي وبدية وســناو عىل مساحة إجاملية 
بلغت أكر من 800 ألــف مر مربع، وبقيمة 
إجامليــة بلغــت مليونــني و300 ألــف ريال 
ُعامين. أما يف القطاع الحيواين فقد تم التوقيع 
عــىل 3 عقود انتفاع لربيــة الدواجن بوليتي 
القابل واملضيبي عىل مســاحة إجاملية بلغت 
124 ألــف مر مربع وبقيمــة إجاملية بلغت 
165 ألف ريال عامين، إضافة إىل التوقيع عىل 
عقد لربية وتســويق املاشــية بولية املضيبي 
عىل مساحة إجاملية بلغت 42 ألف مر مربع، 

وبقيمة إجاملية بلغت 55 ألف ريال ُعامين.

كشــف التقرير الســنوي لعام 2021 لوحدة متابعة تنفيذ رؤية ُعامن 2040 أن تصنيف 
ســلطنة عامن يف املؤرشات الدولية للعامني 2020 و2021 شــهد تحسنا؛ حيث إن مؤرش 
االبتــكار العاملي ارتفع بـ٨ مراكز إىل املركز ٧6 يف عام 2021، مقارنة مع املركز ٨4 يف عام 
2020. وشــهد مؤرش األداء البيئي تحســًنا طفيًفا يف عام 2020 مقارنة بالعام 201٨. ويف 
املقابل، تراجع تصنيف ســلطنة ُعامن يف مــؤرشات الحوكمة العاملية- الكفاءة الحكومية، 
لتعــود إىل املركز ٨٨ يف عام 2020 مقارنة مع املركــز ٨1 يف عام 201٧؛ وذلك قبل إعادة 
هيكلة الجهاز اإلداري للدولة يف النصف الثاين من عام 2020، والذي من املمكن أن يكون 
له دور إيجايب يف تحســن املؤرش يف التحديث القادم. وكشــفت وحدة »تنفيذ رؤية عامن 
2040« يف مؤمتر صحفي أمس، عن استحداث 13 مؤرًشا وطنًيا حسب وثيقة الرؤية، أُنجز 
منها 13% حتى يونيو 2022، فيام تحسن األداء يف 23 مؤرًشا، أُنجز منها 34%، بينام تراجع 
األداء يف 14 مــؤرًشا من أصــل 6٨ مؤرًشا. وعزت الوحدة تحســن املؤرشات إىل االنتعاش 
التدريجي لألنشــطة االقتصادية بعد بدء انحســار جائحة كوفيــد-19، إضافة إىل ارتفاع 
أســعار النفط والذي أدى بدوره إىل رفع اإليرادات النفطية وحركة األنشــطة االقتصادية 
املعتمــدة عليها. وفيام يتعلق مبؤرش مســاهمة القطاعات غــر النفطية يف الناتج املحيل 

اإلجاميل، أظهر املؤرش انخفاًضا بسبب االرتفاع الكبر يف مساهمة األنشطة النفطية.

الرؤية- مريم البادية- رقية الحامتية
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اتفاقية لتطوير النظام الرقمي إلدارة مكتبة األطفال العامة

»المسرة« ينظم ندوة علمية في مجال التأهيل من اإلدمان

تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم ببهال

مسقط- الُعامنية 

وقعممت الرشكممة الُعانيممة الهندية للسمماد 
»أوميفكممو« ومكتبممة األطفممال العامة عىل 
اتفاقية لدعم مممرشوع تطوير النظام الرقمي 
إلدارة املكتبممة بهممدف تعزيممز ورفممع جودة 
الخدمات الرقمية التي توفرها وتنمية القيمة 
املعرفيممة لدى األطفال واإلسممهام يف مسممرة 

البناء الثقايف يف سلطنة ُعان.
وقممع االتفاقية مممن جانب املكتبممة صاحبُة 
مممو الّسمميدة الدكتورة منى بنت فهد بن  السُّ
محمود آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مكتبة 
األطفممال العامة ومن جانب الرشكة الشمميخ 
خالممد بممن محمد آل فنممه مدير االسممتدامة 
والتواصل املؤسممي بالرشكة الُعانية الهندية 

للساد »أوميفكو«.

مو الدكتورة الّسيدة منى  وأكدت صاحبُة السُّ
بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مكتبة 
األطفممال العامة أهمية املبممادرة التي قدمتها 
الرشكة من أجل تعزيممز اإلثراء الثقايف وتربية 
النممشء، ُمعربًة عن شممكرها للرشكة الُعانية 

الهندية للسمماد »أوميفكممو« يف دعم مكتبة 
األطفال العامة يف إطار املسممؤولية املجتمعية 
وإميانها بممدور وأهداف املكتبممة ومبا تقدمه 
للمجتمع ولألطفممال من أجل النهوض بثقافة 

الطفل يف سلطنة ُعان.

من جانبه قال الشيخ خالد بن محمد آل فنة 
مدير االسممتدامة والتواصل املؤسي بالرشكة 
الُعانيممة الهندية للسمماد »أوميفكو«: »إن 
توقيع هذه االتفاقية يأيت يف إطار املسممؤولية 
املجتمعيممة التممي تقدمهمما الرشكممة وتتعلق 
بتطويممر نظم مرشوع تطويممر النظام الرقمي 

إلدارة املكتبة«.
وأشار إىل دور وأهمية مكتبة األطفال العامة 
يف تنشممئة األطفال ما تحتويه من مقومات 
جاذبممة للطفل وتطويممر النشممئ، مؤكدا أن 
الرشكة قدمت العدد من املبادرات املجتمعية 
منها فيمما يتعلق بقطمماع الرتبيممة والتعليم 
والصحة والرياضة وريممادة األعال باإلضافة 
إىل التدريب، وأن االتفاقية تأيت ضمن الربامج 
التممي تقدمها الرشكممة يف مجال دعممم ريادة 

األعال وتنمية رأس املال البرشي.

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة الصحة ممثلة مبستشفى املرسة 
ندوة علميممة يف مجال التأهيممل من اإلدمان 
املتزامنممة مممع االحتفمماالت باليمموم العاملي 
ملكافحة املخدرات الذي يوافق 27 من يونيو 
يف كل عممام، بالتعمماون مع اللجنممة الوطنية 
لشممؤون املخدرات واملؤثرات العقلية، ضمن 
الجهممود التي تقوم بهمما وزارة الصحة بهدف 
الحد مممن اآلثار واألرضار الصحية الناتجة عن 

تعاطي املؤثرات واملخدرات العقلية.
رعممت املناسممبة السمميدة معاين 
بنت عبدالله البوسعيدية املديرة 
العامممة للتنمية األرسيممة بوزارة 
وبحضور  االجتاعيممة،  التنميممة 
عدد من املسؤولني بوزارة الصحة 
و رشطة عان السمملطانية ومن 
االجتاعية، حيث  التنمية  وزارة 
اسممتهدفت النممدوة العاملني يف 
مجال اإلدمان والتأهيل، وحارض 
فيهمما محممارضون متخصصممون 
يف مجممال مكافحممة املخممدرات 

واملؤثرات العقلية.
تبممادل  إىل  النممدوة  وهدفممت 
الخممربات واألراء حممول الوضممع 

الحممايل للتأهيممل مممن اإلدمممان ومشمماركة 
األبحمماث والدراسممات العلمية ومناقشممتها، 
ومناقشممة املسممتجدات فيا يختممص الربامج 
التأهيلية ومممدى فعاليتها، وكذلك مناقشممة 
التحديات ووضممع توصيات وحلممول ملرحلة 
التأهيل والرعاية الالحقة وعرض مدى فعالية 
الربامج املطروحة يف تأهيل املدمنني وتحديد 

االحتياجات الالزمة.
تضمنممت النممدوة ثالثممة محاور؛ جمماء األول 
تحت عنوان “حقائق عن مشممكلة اإلدمان يف 
السمملطنة” حيث ناقش مواضيممع: اإلنجازات 
والتحديممات، الوضع املحيل لجرائم املخدرات 
بالسمملطنة، العوامل املؤديممة إىل العودة إىل 

إدمان املخدرات وغرها من املواضيع.

فيمما حمممل املحور الثمماين عنمموان “التأهيل 
وتحدياتممه” وتطرق إىل اسممتعراض مواضيع: 
املجتمعممات العالجيممة، فاعليممه املجتمعات 
العالجية يف التأهيل مممن اإلدمان، التحديات 

والعقبات وأثرها يف التأهيل.
وسمملط املحممور الثالممث الممذي كان بعنوان 
“مرحلة ما بعد التأهيل وتحدياته” الضوء عىل 
مواضيع: برنامج الرعاية الالحقة، دور الزمالة 
ما بعد فرتة التأهيممل للمتعافني من اإلدمان، 
برنامممج تكيممف املعنممي يالرعايممة الالحقة 
ومتابعممة الشممؤون اإلنسممانية واالجتاعيممة 
للمتعاطني يف الفرتة ما بعد التعايف واالنخراط 

يف املجتمع.
تم خالل الندوة العلمية تبادل االستفسممارات 

واملناقشممات بممني املشمماركني واملنفذين، كا 
قامممت راعيممة املناسممبة بتكريم املشمماركني 
يف النممدوة العلميممة مممن أفراد ومؤسسممات 

ومتحدثني وأعضاء من الزمالة.
واختتممم افتتمماح الندوة مبعممرض مصاحب، 
وتعريممف الضيمموف بأهم مراحممل التعايف 
واإلجممراءات املتبعممة منممذ اللحظممة األوىل 
لدخول املريض املدمن لتلقي العالج وحتى 
املراحل األخرة وفق بروتكول عالجي عاملي 
ومعتمد للتشممايف وإعممادة التأهيل، وصوال 
إىل انخممراط املريض مع املجتمممع وتعافيه، 
باإلضافة إىل الجوانب اإلنسممانية التي تعنى 
بهمما دور التعممايف حتممى يف مرحلممة ما بعد 

مغادرة املريض للدار.

بهال - نارص العربي

كممرم فريق الحدود التابممع لنادي بهال 
املجيديممن يف حفممظ وتممالوة القممرآن 
الكريم ببلدة الخرم بوالية بهال، وذلك 
ختاما للمسممابقة التممي أقامها الفريق 
مبشمماركة كبرة من األهايل . وقد رعى 
حفل الختام وتكريم الفائزين باملراكز 
األوىل سعادة محمد بن سليان الهنايئ 
عضو مجلس الشورى ممثل والية بهال 

وبحضور عدد كبر من األهايل وأولياء 
األمور.

وألقممى عبدالله العبممادي عضو اللجنة 
املنظمة كلمة أشاد فيها بتعاون األهايل 
واملؤسسممات األهليممة والقطاع الخاص 
يف إنجاح املسممابقة، التممي هدفت إىل 
تشممجيع الناشممئة والكبممار عىل حفظ 
وتممالوة القرآن الكريممم حيث تضمنت 
املسممابقة 15 مستوى تنافس فيها عدد 
كبر من املشاركني. وكرم راعي املناسبة 

الفائزين األوائل من كل مسممتوى، ففي 
املسممتوى األول حققممت املركممز األول 
ليان بنت سهيل الخاطري ويف املستوى 
الثاين شمميخة بنت حمدان الشممكيلية 
ويف املسممتوى الثالث سممامل بن عبدالله 
الخاطري ويف املسممتوى الرابع عمر بن 
مهنا الشممكييل ويف املسممتوى الخامس 
أحمد بممن بممدر الخاطري واملسممتوى 
السممادس عمران بن حمدان الشممكييل 
ويف املسممتوى السممابع أحمد بن حمد 

الشمماخي، ويف املستوى الثامن املهلب 
بن محمد العدوي واملسممتوى التاسممع 
هاجر بنت حمدان الشكيلية واملستوى 
العممارش مريممم بنممت حمممد الربخية 
واملسممتوى الحممادي عممرش زينب بنت 
حمود الشممكيلية واملستوى الثاين عرش 
زوينممة بنت خلف الربخية واملسممتوى 
الرابع عرش موزة بنت سليان الصبحية 
واملسممتوى الخامس عرش شمميخة بنت 

سامل الشكيلية.

تنظيم »اليوم المفتوح« 
لموظفي »جامعة التقنية« بعبري

فريق من »حقوق اإلنسان« يزور 
مرضى سرطان األطفال بـ»دار الحنان«

عربي- نارص العربي 

نظم قسم املوارد البرشية بجامعة 
التقنية والعلمموم التطبيقية بعربي 
فعالية »اليوم املفتوح للموظفني« 
بهدف خلممق بيئة عمممل إيجابية 
وكرس الروتني العميل يف نهاية العام 
األكادميممي، والتي اشممتملت عىل 
معرض ثقايف مممن مختلف الدول 
الجاليات  ثقافممات  للتعرف عممىل 
املختلفممة يف الجامعممة باإلضافممة 
التنافسممية  العلمية  األلعمماب  إىل 
واأللعاب الرتفيهية وعرض مواهب 

املوظفني.
وأقام عبدامللك بن سلطان الفاريس 
الهندسة  بقسممم  مدرب مسمماعد 
وخريج من جامعة توكاي اليابانية، 
ركنا خاصا بالثقافة اليابانية وذلك 

اليابانية،  السممفارة  بالتعاون مممع 
حيث اشممتمل الركن عىل مجسم 
التاريخية  الحصممون  أشممهر  ألحد 
أهممم  إىل  باإلضافممة  اليابانيممة 

املأكوالت واملالبس اليابانية.
وقدم الدكتور راشممد الهنايئ عميد 
الجامعة بعربي الشممكر للموظفني 
عممىل جهودهم وتفانيهممم يف أداء 
أعالهممم، مسممتعرضا اإلنجممازات 
التي تحققت خالل الفرتة املاضية 
بجهود الجميع. كا تحدث راشممد 
الهنايئ مسمماعد العميد للشممؤون 
اإلداريممة واملاليممة عممن الجهممود 
املبذولممة خممالل العممام األكادميي 

املايض.
ويف الختممام كرم الهنممايئ املوظفني 
املجيدين من كافة األقسام واملراكز 

يف الجامعة. 

مسقط- الرؤية

زار فريممق مممن اللجنممة العانيممة لحقمموق 
اإلنسان، دار الحنان التابعة للجمعية العانية 
للرسطممان واملخصصممة ملممرىض الرسطممان من 
األطفممال مبحافظممة مسممقط. واطلممع الفريق 
خممالل الزيممارة عممىل الخدمات التممي توفرها 
الدار لألطفممال وأرسهم ممممن يتلقون العالج 
من مممرض الرسطان، والتي تشمممل املسممكن 

والتغذية، والدعممم النفي والتعليمي. وخالل 
الزيارة تم تقديم هدايا ماديه وعينية لألطفال 
مبناسممبة عيد األضحى املبارك، وذلك للتفاعل 
معهم ورفع معنوياتهم ونرش الفرح وابتسامة 
السممعادة بينهم.  وتأيت هممذه الزيارة يف إطار 
ممما تقوم به اللجنة العانية لحقوق اإلنسممان 
مممن زيممارات مختلفة، تهدف مممن خاللها اىل 
التعريف باختصاصاتها وآلية عملها وجهودها 
املختلفة يف التوعية واالهتام بحقوق اإلنسان.

سارة بنت علي البريكية 
sara_albreiki@hotmail.com

وجه محمد وهو مبتسم ما زال ميأل األرجاء بهاًء وعبًقا ورقًة، أما عيناه 
التي تتحدث عن صمٍت طال، كانت تقول لنا حديثا آخر، عنوانه قوة 
العزميممة والصرب والتفمماؤل والطموح الكبر الممذي كان يرافقه لوقٍت 
طويل، بينا تلويحة يداه الطاهرتني مودًعا لنا يف يوٍم مشمس كانت 

تحيك عن ميالد قادم وساعة الصفر وانقالب وترة الحياة.
مممى محمد يحمل يف قلبه حزن أبيه ومرضه الذي أمّل به وكان دائم 
االهتام بوالده حتى يف لحظات اشممتغال اآلخريممن، أما محمد كان 
مختلفا، وكان هو السمماعد األمين والعقل الراشد رغم صغر سنه فقد 

كان مقربا من أبيه ومحبا له وطائعا له.
يف يمموم الرحيل كانممت الدقائق تتسممارع والثواين تجممري جريا وكنا 
نتحدى الوقت وكان رصاع غريب وشممعور مخيف يعرب يف الزوايا ويف 
أقىص مسمماحات الفؤاد العاشممق ملحمد كان قلب والدته الحنون قد 
أربكه غياب محمد وذهابه ألداء واجبه اليومي الذي يحب أن يقوم 
به. كانت يف حالة من الهذيان ونوع من السكون الذي يسبق الرحيل 
املفجع وما هي إال سويعات بسيطة ليأيت الخرب الصاعق مبوت محمد! 
مل نكممن نعلم وقتها أهذه حقيقة أم خيال أم كابوس مزعج يف ظهرة 
مختلفة؛ فقد كان مسممتعجال لرى وجه أمممه ويطمنئ قلبها الخائف 

لكن املوت كان أقرب وكان بينها وحال دون اللقاء. 
محمد بن عبدالله الهنايئ طفل يف الرابعة عرش من عمره راح ضحية 
الرسعة الفائقة وعممدم االنتباه وأيضا عدم وجود كارسات للرسعة يف 
الشممارع الذي يفصل بني منتزه النسمميم الواقع يف والية بهال الجميلة 

مبنطقة بالدسيت ومنزل محمد الذي يكون بعد الشارع.
كان محمممد ابًنا بممارًا وطالًبا مجتهًدا فقد احتفلممت به أرسته مؤخرًا 
لنجاحة وحصوله عىل املركز األول عىل مستوى صفوف الصف الثامن 
عىل مدرسته التي تكون يف مسقط، وكعادة األهايل يحبون العودة يف 
فصيل الصيف وبدء اإلجازة الصيفية للبلد وهكذا كان محمد وأرسته 
التممي يعاين فيها والده من مرض الرسطان- شممفاه الله- وكان محمد 
يقول ألبيه: »أبتي سوف أتربع لك بكبدي« لكن إراداة الله والتي ليس 
عليها اعرتاض أتت قبل ذلك؛ ففي مسمماء السبت بعد صالة الظهر يف 
11 يونيممو املايض غادرنا محمد بعد أن خممرج من املنزل متوجها إىل 
منتزه النسيم الذي متلكه العائلة؛ حيث من عادة محمد حبه للعمل 
وشغفه الدائم للتعلم وركوب الخيل والسباحة واالعتناء بالحيوانات 
واالهتام بالسممياح الذين يأتون إىل املنتزه واملساعدة واملعاونة فهذا 
هممو طبع محمد صاحب القلب الكبر الذي يهب ملسمماعدة الجميع 

والذي ال يتواىن عن ذلك.
لكن اتصال والدته األخر وهو يف املنتزه كان لتستمع آلخر مرة صوته 
الندي » محمد.. نعم أمممي.. محمد هيا تعال لتتناول وجبة الغداء.. 
إن شمماء الله أمي«. محمد أرص أن يذهب لوالدته رغم إلحاح زمالئه 
بالبقاء يف املنتزه وتناول وجبة الغداء معهم لكنه قبل أن يصل، خرج 
مممن املنتزه متجها إىل املنزل وكان يعرب الشممارع بدراجته الهوائية إال 
أن النداء األخر قد حان فسمممعه محمد، فإذا بسيارة مرسعة تتجاوز 
صهريممج املياه وتلقممي مبحمد عممىل قارعة الطريممق، وينظر محمد  
للسمماء وكأنه ينادي والده ليقول: أيب ما الذي حدث؟! ما زلُت أريد 
أن أتممربع لممك بكبدي يا والممدي الحبيب ما زلت أريد أن أشممارك يف 
فعاليات املنتزه التي أتينا من مسقط من أجل أن نشارك بها. ما زلت 
أريد أن أكرب واسمماعدك لحمل مسممؤولية الكفاح وممما زلت أريد أن 
أجلس مع أمي وإخويت وأتحدث عن أشياء كثرة. الزلت أحبك يا أيب، 
وأحب أن أرى ابتسامتك .. يا أيب تحمل هذا الخرب األليم، وأخرب أمي 

أن ال تحزن فملتقانا يف الجنة.
رسالة مهمة ملن يهمه األمر.. 

نداء عاجل جدا  للجهات املختصة بإنشاء كارسات رسعة أو جزيرة يف 
املنطقة املقابله ملنتزه النسمميم يف الشارع الذي يربط بلدة بالدسيت 
بالحمممراء ومير أمممام هذا املنتممزه، وهو كثيف بالممزوار، وقد طالب 
أصحاب املنتممزه كثرًا الجهات املختصة بذلممك، لكنّ مل يتحقق حتى 

اآلن!

وداًعا محمد.. صاحب 
الوجه الجميل!
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بحجم 667 مليون قاعدة نيتروجينية وأكثر من 18 ألف جين

كشف علمي غير مسبوق يميط اللثام عن الجينوم 
األول والتاريخ التطوري لشجرة اللبان الُعماني

نزوى- الُعامنية

توصلت دراس��ة بحثية إىل أول جينوم )كامل 
املادة الوراثية( لشجرة اللبان الُعامين والتاريخ 
التط��وري له��ا بحج��م 667 ملي��ون قاعدة 
نيرتوجينية وأكرث من 18 ألف جني تم التعرف 

عليها وتؤدي آالف الوظائف.
وُيعدُّ هذا أول جينوم كامل لشجرة من أشجار 
اللبان ال��� 24 املوجودة بالع��امل ُيعرف بآلية 
التخلق الحيوي لبعض مركبات اللبان وكيفية 
تحصني الش��جرة لنفسها بعد عمليات الجرح 
وُيش��كل هذا اإلنجاز تحوالاً ُمه��اماً للمهتمني 

بأبحاث اللبان والنباتات الطبية.
وق��ال األس��تاذ الدكت��ور أحمد بن س��ليامن 
الحرايص رئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية 
والطبي��ة بجامعة ن��زوى: »إن الوصول لهذه 
النتائج اس��تغرقت قرابة خمس س��نوات من 
العم��ل املتواصل بتعاون دويل عمل فيه عدد 
من العلامء يف أبحاث الجينوم من خالل سبعة 
مراك��ز بحثية عاملية وحللت فيه كمّية مهولة 
من البيانات اس��ُتخدمت فيه��ا أضخم أجهزة 
ت  الحوس��بة حتى اكتملت النتائج اآلن وُنشرِ
يف مجلة “Science” إحدى املجالت العريقة 
ا علميًّا وفتح باب كبري  يف العلوم ليكون س��بقاً

يف الوسط العلمي”.
وأض��اف لوكالة األنباء الُعامني��ة: »وجدنا أّن 
الجين��وم يحت��وي عىل 667 ملي��ون زوج من 
 ”DNA“ القواعد وأكرث م��ن 18 ألف جني يف
الش��جرة وتحوي كميات كبرية من املعلومات 
واألرسار التي تحويها شجرة اللبان الفتاًا إىل أّن 
الجين��وم البشي يحتوي عىل 3 مليارات زوج 

من القواعد وما بني 20-25 ألف جني”.
َ أّن جين��وم ش��جرة اللبان  وذك��ر أن��ه تب��نينَّ
Boswellia sacra أك��ر ب��� 45 باملائة تقريباًا 
من جينوم ش��جرة الرتقال التي تحتوي عىل 
367 ملي��ون زوج م��ن القواع��د، وأكر ب� 29 
باملائ��ة تقريباًا من ش��جرة العنب وأكر ب� 28 
باملائة من ش��جرة الفيفاي وب� 36 باملائة من 
ش��جرة الكاش��يو، وُتعتر هذه أقرب األشجار 

التي ُنش الجينوم الكامل لها.
وأش��ار إىل أّنه تّم التع��رُّف بوضوح عىل دور 
عملية التجريح يف تنشيط هرمونات الشجرة، 
ويف تحصني جدار الخاليا بعد الجرح، وعملية 
التخلق الحيوي للمكونات الكيميائية للصمغ 
وأهمها أح��امض اللبان املعروف��ة، ُمبيناًا أّنه 

بناءاً ع��ىل املعلومات التي حصلنا عليها والتي 
ب  تخصُّ التاريخ التطوري للشجرة، فإننَّ التشعُّ
يف النسب بني ش��جرة اللبان العامين وشجريت 
العنب والفيفاي حدث ما بني 80 و91 مليون 

سنة.
وأوض��ح أّن اله��دف من هذا امل��شوع جاء 
بهدف الكش��ف عن الرتكيب ال��ورايث الكامل 
والش��يفرة الجينية لش��جرة اللبان وسر غور 
املخطط الجيني املوجود فيها لينكش��ف رّس 
آخ��ر م��ن األرسار التي أودعه��ا الله يف هذه 
الش��جرة وتعد من األش��جار الكبرية واملهمة 
اقتصاديًّ��ا وطبيًّ��ا ويت��مُّ العم��ل حاليًّا عىل 
ا من  اس��تكامل الجين��وم الكامل ل��� 13 نوعاً

أشجار اللبان.
وح��ول الصعوبات التي واجهت املشوع قال 
األس��تاذ الدكتور أحمد بن سليامن الحرايص: 
»أّن العم��ل يف ه��ذا املشوع مل يكن س��هالاً 
عىل اإلطالق كون��ه أول مشوع جينوم كامل 
 ”DNA“ للش��جرة، كام أن اس��تخالص مادة
من األش��جار الصمغية مل تكن عملية س��هلة، 
إضاف��ة إىل الجه��د الذي اس��تغرقناه لتحليل 
هذه الكميات من املعلوماتية الحيوية”. وبنّي 
أّن آلية تخّلق املكونات الكيميائية يف ش��جرة 
اللبان التي تس��تخدم يف العالج ُتعدُّ عملية يف 
غاية التعقيد ُتشارك فيه آالف الجينات وهي 
ا منه��ا أن تقوم الش��جرة بتخليق  كثرية ج��دًّ
هذه املركبات عن طريق وحدات بناء صغرية 
وع��ن طريق التفاع��الت الحيوي��ة املدعومة 
ب��آالف الجين��ات أو األنزميات تب��دأ بتكوين 
ا وهناك عدة آليات ميكن  وحدات أكرث تعقيداً
أن تختارها الش��جرة بعناية تف��وق الوصف 

وعندما يكتمل بناء مركب ما يتوقف األنزيم 
ع��ن العمل ليب��دأ أنزيٌم آخ��ر ُيكمل عملية 

التخلُّق إىل أن تصل إىل املكون األخري.
وأف��اد بأّنه عن��د تتبعن��ا للتصني��ع الحيوي 
يف ش��جرة اللب��ان وجدنا أّن هن��اك أنزميات 
مهمتها بناء الهي��كل العام للمركب الكيميايئ 
وأخرى تقوم بدور عامل الديكور حيث تضع 
اللمسات الفنية األخرية لهذا املركب أو الدواء 
وذلك بوضع املجموعات الوظيفية يف أماكنها 
عن طري��ق األكس��دة واالخت��زال وتفاعالت 
اإلضاف��ة وغريها دومنا أّي خل��ل، الفتاًا إىل أّن 
آالف التفاع��الت هذه قد تحصل يف آن واحد 
وال مجال لحصول خطأ فيها وال تظهر نواتجها 
مختلط��ة ولكن بدرجة نق��اوة فائقة، وكانت 
هذه واحدة من أبرز نتائ��ج الجينوم الكامل 
ا  لش��جرة اللبان الُعامين. وقال: »قطعنا شوطاً
كب��رياًا يف األبحاث الكيميائي��ة والطبية للبان، 
إال أنه��ا مل تكن كافية لإلجاب��ة عىل كثري من 
األس��ئلة التي نبحث لها عن إجابات كالتاريخ 
التطوري للشجرة وآلية تصنيع الشجرة ملئات 
املركبات العضوية ووظائ��ف الجينات، ولقد 
نشنا جين��وم البالس��تيدات الخ��راء لهذه 
الش��جرة عام 2017 إال أنه هو اآلخر مل ُيعطنا 

معلومات تفصيلية كام هو الحال يف الجينوم 
الكامل للشجرة وهو كامل املادة الوراثية«.

ولفت إىل أّن أبحاثنا يف خالل الس��بع سنوات 
املاضية ش��كّلت أول نواة لفهم جينوم شجرة 
اللب��ان العامين س��اعدتنا يف اإلجابة عىل كثري 
ا منها عىل س��بيل  من األس��ئلة الدقيق��ة جدًّ
املثال ال الحرص تاريخ الشجرة ونشأتها وأصلها 
 ”RNA“ ���وال ”DNA“ وع��دد الجين��ات يف
وآلية تك��ون الصم��غ ومكونات��ه الكيميائية 
واالختالف��ات الجينية والكيميائية والفيزيائية 
مش��رياًا إىل أّن دراس��تنا لجينوم البالس��تيدات 
ا و543  الخ��راء أثبتت احتواءه عىل 160 ألفاً
م��ن القواعد النيكلوتيدية وت��م التعرُّف عىل 

114 جيناًا.
وق��ال األس��تاذ الدكت��ور أحمد بن س��ليامن 
الحرايص رئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية 
والطبي��ة بجامعة ن��زوى: »إّن مختر الجينوم 
مبرك��ز أبح��اث العل��وم الطبيعي��ة والطبي��ة 
ا وطنيًّ��ا وإقليميًّا، أنج��ز العديد  ُيع��دُّ مرجعاً
م��ن الدراس��ات املتعلقة بامل��ادة الوراثية يف 
الفريوس��ات مثل ف��ريوس كورونا املس��تجد، 
والبكترييا والفطريات واألش��جار مثل النخيل 

والنباتات الطبية«.

بدر الشعيلي 
bader-sk@

ا، هو املؤلف  يانيس فاروفاكيس أس��تاذ االقتص��اد ووزير املالية اليوناين س��ابقاً
الش��هري للكتاب الذي ذاع صيته “االقتص��اد كام أرشحه البنتي”، وكانت له ابنة 
تعيش يف أس��رتاليا، وكان لقاؤهام قليال جدا، ولهذا فإنهام يف الس��اعات القليلة 
التي يلتقيان فيها، يقوم فاروفاكيس بتبادل األحاديث مع ابنته التي تغيب عنه 

شهورا عدة.
وه��ذا الكتاب هو بقاي��ا األحاديث التي مل يكملها املؤلف م��ع ابنته، فقرر أن 
يرس��ل إليها هذا الكت��اب كأحاديث ودية. ويف مقدمة الكت��اب، يقول املؤلف 
إنه جلس قبالة البحر يف جزيرة يونانية، وبدأ تأليف هذا الكتاب غري مس��تعني 
باملراجع السياس��ية واالقتصادية التي كان يرجع إليها يف تأليف كتبه، وقال إنه 
ترك الكتاب يكتب ذاته؛ أي إنه جعل كتابة هذا الكتاب انس��يابية غري متكلفة، 

يستطيع القارئ من خاللها االطالع عليه دون ملل.
وضمت صفحات الكتاب رسائل بضمري املخاطب يوجهها األب البنته، فيتحدث 
مثال عن الالمساواة يف العامل بقوله: “ال تفرطي يف القسوة عليهم. فمن السهولة 
مبكان إقناع أنفس��نا بأن س��نة الحياة- وال س��يام حني تحايب مصالحنا- منطقية 
وطبيعية وعادلة. لكن يف الوقت عينه كوين قاس��ية عىل نزوعك إىل قبول أوجه 
الالمس��اواة الت��ي تجدينها الي��وم بوصفك مراهقة مدهش��ة”. كام يتحدث يف 
الكتاب عن ثقافة التسليع التي انتشت يف العامل ككل، ويحاول من خالل هذا 
الفصل رشح فكرة أن الكل يف العامل خاضع لثقافة التس��ليع، حتى إنها تش��مل 
اإلنسان ذاته؛ فهو يف العصور املادية اليوم سلعة- يف نظر البعض- ُتباع وتشرتى.
ثم نجد الكاتب يشح العنارص األساس��ية لعملية اإلنتاج مبفهومها العام وهي 
عىل ثالثة أركان: األول: املواد الخام، والثاين: األرض، والثالث: قوة العمل. وبهذه 

األركان الثالثة نستطيع أن نقيس “اإلنتاج«.
��ا نجد أن املؤل��ف يخلط حّس��ه األديب بعمقه  وعن��د تصف��ح الكتاب رسيعاً
االقتصادي؛ ففي الفصل الخامس الذي عنونه ب�”سوقان أوديبيان”؛ فالسوق 
لفظة تنتم��ي لعلم االقتصاد، و”أوديب” لفظ��ة تنتمي ملجال األدب، وهذه 
اللفظ��ة هي أيقون��ة مرسحية يونانية للش��اعر والكاتب املرسح��ي اليوناين 
س��وفوكليس، وق��د اس��تعار املؤلف بطل مرسحي��ة س��وفوكليس من هذه 
ا اقتصادياًا يف الس��وق؛ ألن أوديب يف هذه املرسحية  املرسحي��ة ليجعلها واقعاً
ا ويقتل والده اليوس، وهنا يحاول املؤلف أن يشح العالقة بني  س��يصبح ملكاً
املعن��ى األديب لهذه األس��طورة واملعنى االقتصادي، فيق��ول: “ما عالقة هذه 
األس��طورة بسوقي قوة العمل واملال؟ عالقة وثيقة؛ ألنها تبني كيف ميكن أن 

تكون النبوءات رهيبة يف تحققها الذات«.
وتط��رق املؤلف يف الكتاب لقضايا عديدة يف املجال االقتصادي تفيدنا نحن غري 
املتخصصني يف املج��ال االقتصادي، ونطلع من خاللها عىل العديد من املفاهيم 

االقتصادية من وجهة نظر خبري يف هذا املجال.
أدبي��ة مثل هذه الكتب تجعلنا- كقّراء- مندمج��ني مع املفاهيم الواقعية التي 
نعيشها يف عاملنا الحايل، وسهولة اللغة التي ينطق بها املؤلف جعلتنا أكرث تقبالاً 

وحباًا ملواصلة الكتاب من أوله إىل آخره.
الكتاب بحجم القضايا التي استوعبها خالل صفحاته التي امتدت ل�200 صفحة 
من الحجم املتوس��ط، يعد إنجازا كبريا؛ ألن هذه القضايا تحتاج لعدد صفحات 
أكر من هذه، ولكن عمق خرات املؤلف، وملكته الكتابية، جعلته يغطي هذه 

ا. املوضوعات بأسلوب سهل وأديب يف اآلن معاً
ق��ف- أيه��ا القارئ- عىل عتبة ه��ذا الكتاب واقرأه؛ ألنن��ا محتاجون ملثل هذا 

الوعي االقتصادي من متخصص مثل فاروفاكيس.

»االقتصاد كما 
أشرحه البنتي«.. 

لمحة عامة

د. أحمد الحرايص

افتتاح معرض المنتجات 
الوطنية في الظاهرة

عربي- نارص العربي  

نظ��م فرع غرفة تجارة وصناعة عامن 
مبحافظة الظاهرة حفل افتتاح معرض 
املنتجات الوطنية الذي يس��تمر عىل 
مدار 3 أي��ام بجامعة التقنية والعلوم 
التطبيقي��ة بع��ري، برعاية س��عادة 
نجي��ب ب��ن ع��ي ال��رواس محافظ 
الظاهرة وبحضور أصحاب الس��عادة 
الوالة و مس��ؤويل الجهات الحكومية 
باملحافظة، وأعضاء مجلس إدارة فرع 
الغرفة. ويشارك يف املعرض مجموعة 
من ال��شكات واملؤسس��ات الصغرية 
واملتوسطة والشكات الطالبية واألرس 
املنتج��ة والحرفي��ني وامل��رأة الريفية 
بهدف  وذلك  الزراعي��ة؛  واملنتج��ات 
إب��راز وتروي��ج و تس��ويق املنتجات 
لإلقبال  املواطنني  وتش��جيع  العامنية 
عليها. وأوضح سيف بن سعيد البادي 
رئيس فرع الغرفة مبحافظة الظاهرة، 
أن املع��رض يعت��ر فرص��ة لجمي��ع 
ال��شكات الوطني��ة للتعريف بجودة 
املنتجات وتنوعها وقدرتها التنافسية، 
وأن ف��رع الغرف��ة بالظاهرة يس��عى 
إىل تنش��يط القطاع��ات االقتصادية، 
وإرشاك عدد من املؤثرين يف وس��ائل 
التواص��ل االجتامع��ي به��دف دعم 
املؤسس��ات املش��اركة يف التعري��ف 
مبنتجاتها وخدماتها ألكر رشيحة من 
املس��تهلكني، مضيفا أن هذا املعرض 
املس��ابقات  م��ن  ع��ددا  س��يتضمن 
والجلس��ات النقاش��ية لتعزيز الفكر 

االقتصادي لدى املشاركني.
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الرؤية- محمود الجهوري، رقية الحامتية

رََعْت َسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة 
هيئة تنمية املؤسســات الصغرية واملتوسطة، 
حفــل توقيــع اتفاقية رشاكة اســراتيجية بني 
أكادمييــة “متكني لالبتكار وريادة األعامل” مع 
رشكة األداء )i-be( حاضنة األعامل املبتكرة يف 
اململكة العربية الســعودية، الذي أقيم بجناح 
الضيافة يف مركز ُعــامن للمؤمترات واملعارض 

أمس األربعاء.
وتمَّ مبوجب االتفاقيــة توقيع أول عقد امتياز 
تجاري لحاضنة األعامل السعودية يف السلطنة؛ 
بهدف خدمــة ودعم رواد ورائــدات األعامل 
الناشــئة واملرشوعات  وأصحــاب املرشوعات 

اإلبداعية يف البلدين الشقيقني.
ع االتفاقية من الجانب الُعامين خميس  وقد وقَّ
بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة أكادميية 
ع  متكني لالبتــكار وريــادة األعامل، فيــام وقَّ
املهندس بســام الخــرايش الرئيــس التنفيذي 
ملنصة األعامل )i-be( عن الجانب السعودي. 
ــن اتفاقيــة الرشاكة االســراتيجية بني  وتتضمَّ
الطرفــني تقديم األدلة التشــغيلية التفصيلية 
واإلجــراءات الخاصة بحاضنة )i-be(، وتقديم 
املناهج والتدريــب “ممنوح االمتياز” لتفعيل 

ال. تشغيل الحاضنة بشكل فعَّ
وقال خميــس العجمي رئيــس مجلس إدارة 
أكادمييــة متكــني لالبتــكار وريــادة األعامل: 
“ســعداء بتوقيــع االتفاقية مع رشكــة ريادة 
األداء لحاضنات ومرسعات األداء الســعودية، 
من أجل تدشــني حاضنة )i.be( يف الســلطنة، 
يف خطوة تعــد إضافة نوعية الســتثامراتنا يف 
الســلطنة؛ نظرا ملا متتلُكُه الحاضنُة السعودية 
من متيز مشــُهود لُه يف مجال االبتكار وريادة 

األعــامل، والتي تســتهدُف أصحــاب األفكار 
الرياديــة ممــن لديهم رغبــٌة يف خدمة أفراد 
امُلجتمــع”، مضيفــا: “ُنعــوُل كثــريًا عىل هذا 
املــرشوع االســراتيجي لخدمة هــذا القطاع 
الواعــد يف ســلطنة ُعــامن، ونثــُق يف خربات 
رُشكائنــا مــن اململكــة العربيــة الســعودية 

إلحداث نقلة نوعية يف هذا املجال”.
وأوضــح العجمي أن توقيــع االتفاقية يأيت يف 
إطار االســتفادة من تجربة اململكة يف تأسيس 

مجتمــع ريــادّي متكامل من خــالل تكوين 
جيــل من الرياديــني، قادر عــىل ابتكار فرص 
عمل اســتثامرية؛ عرب تعزيــز قدراته ومتكينه 
من إدارة منشأته الصغرية، وتحفيزه وتسويق 
ابتكاراتــه؛ حيــث قطعــت اململكــة العربية 
السعودية شوطا كبريا يف تعزيز ريادة األعامل؛ 
من خالل تأسيس منشآت تساعد رواد األعامل 
عىل تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وتشجعهم 
عىل اإلبداع واالبتكار لزيادة مســاهامتهم يف 

إجاميل االقتصــاد الوطنّي. ولفت العجمي إىل 
أنَّ اململكة متيزت بوجود العديد من حاضنات 
ومرسعــات األعــامل التــي تدعم املشــاريع 
الجديدة واملبتكرة وتتبّناها. مؤكدا أن الهدف 
األساس من هذه الرشاكة العامنية-السعودية 
تطويــر قطــاع ريادة األعــامل واالبتــكار يف 
البلديــن، مبا يتفــق وأولويات رؤيــة “ُعامن 
2040”، و”اململكــة 2030”، الســيام يف ضوء 
االهتــامم املتنامي من قبل حكومــة البلدين 

بهذا القطاع الواعد؛ مام ســاعد يف توفري بيئه 
جاذبة لكثري من املبدعني ورواد األعامل.

وعربَّ املهندس بسام الخرايش الرئيس التنفيذي 
لـــ”i-be”، عــن ســعادته بتوقيــع االتفاقية، 
والتــي اعتربهــا مُتثــل قفزة نوعيــة يف مجال 
ريــادة األعامل لدى البلديــن. وقال الخرايش: 
“فخورون بأن يكون لـ”i-be” دور يف ترســيخ 
عالقــات التعــاون الثنايئ القائم بــني اململكة 
وســلطنة ُعامن، عــىل صعيد ريــادة األعامل 

ودعم املنشآت الصغرية واملتوسطة”.
ــد الخــرايش أن”i-be” تحرص عىل تقديم  وأكَّ
فعاليــات متنوعــة يف جميع مجــاالت ريادة 
األعــامل واالبتكار، تكون قــادرة عىل تحقيق 
اإللهام ومنــح فرصة التعلــم والتواصل لرواد 
األعــامل مــن خالل عــدة مبادرات؛ تشــمل 

االبتكار واالستثامر والتمكني.
يشــار إىل أن “i-be” هــي حاضنــة أعــامل 
سعودية تأسست يف العام 2018م، تحت شعار 
“إطــالق رشكة ناجحة كل يــوم”، واليوم هي 
الراعي الرســمي لريادة األعامل لنادي الهالل 
السعودي، ومتلك 7 أفرع داخل اململكة، وُيعد 
الفــرع يف ســلطنة ُعامن هــو األول خارجها، 
وتطمــح الرشكة إلطــالق 300 مرشوع ريادي 

بحلول 2030م.

شراكة استراتيجية مع أكاديمية »تمكين لالبتكار وريادة األعمال« 

توقع اتفاقية مع »i.be« السعودية لدعم رواد ورائدات األعمال

الرؤية- نارص العربي 

عقــد مركــز عــامن للتحكيــم التجاري 
اجتامعه الدوري برئاســة الدكتور أحمد  
بن ســعيد الجهوري رئيس مجلس إدارة 
املركــز وبحضور أعضــاء املجلس، وذلك 
ملتابعــة خطة عمل املركز وســريها عىل 
النحــو املخطط له، بهــدف تعزيز الدور 
الرئيــي الذي يقوم بــه املركز يف تقديم 
خدمات الوســاطة والتحكيم و التوفيق 
يف تســوية املنازعــات التجاريــة املحلية 

والدولية.
واســتعرض االجتامع عــددا من مذكرات 
التفاهــم والتعاون التــي تم توقيعها مع 

عــدد من الجهــات الدوليــة يف اململكة 
املتحدة وغريها، لتعزيــز املكانة الدولية 
للمركز والذي ينسجم مع توجهات ورؤية 
عامن 2040 التي تعد النزاهة والشفافية 

أحد أهم املبادئ التي تقوم عليها.
كــام ناقــش املجلــس خطــة تدريــب 
املحكمني والوسطاء وفق معايري الجودة 
التي يتبعها املركز ويلتزم بها تجاه جميع 
األطــراف. كام تناول االجتامع الســبل يف 
تطويــر إجراءات التحكيم لتتناســب مع 
املعطيــات الحديثة يف مجــال التحكيم 
الــدويل والتي تتــامىش مع املامرســات 
الجديــدة يف التجــارة الدولية وتســعى 

لتهيئة بيئة استثامر جاذبة.

»عمان للتحكيم التجاري« يناقش 
التطورات الحديثة في المجال

»صحار الدولي« يفوز بجائزة »مبادرة 
المسؤولية االجتماعية«

»ميسرة« تقدم حلوال مميزة لتمويل السفر

مسقط- الرؤية

احتفل املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
بالذكرى السنوية العارشة لتأسيسه، والذي 
يأيت تأكيًدا عىل أهمية دور املركز يف تعزيز 
املعرفــة اإلحصائيــة، واحتفــاًء بالجهــود 
املبذولــة من قبل منتســبيه منذ إنشــائه 
مبوجب املرســوم الســلطاين السامي رقم 
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وأشــار ســعادة الدكتور خليفــة بن عبد 
الله الــربواين الرئيس التنفيذي للمركز، إىل 
اإلشادات السامية املتوالية من لدن املقام 
الســامي لحرضة صاحب الجاللة السلطان 

هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه 
- باملركــز، تأكيًدا عىل أهمية دور املركز يف 
رفد صناع القــرار بالبيانات واإلحصائيات 
الرســمية، موضحا أن املركــز حصد مكانة 
عىل املســتوى املحيل واإلقليمي والدويل. 
كام أثنى سعادته عىل الجهود املبذولة من 
قبل ُمنتســبيه يف تحقيق اإلنجازات خالل 

السنوات العرش املاضية. 
وأضــاف: “إن املركــز الوطنــي لإلحصــاء 
واملعلومات تبنى منذ تأسيســه مجموعة 
مــن القيم األساســية )اإلتاحــة، الرشاكة، 
الشــفافية، املهنيــة، إدارة املعرفة(، والتي 
مثلــت إطارا فلســفيا حاكام ملــا يقوم به 

مــن أعامل للرفــد املعلومــايت واإلحصايئ 
ملختلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية 
والبحثية، ويف تواصله الفاعل مع املجتمع، 
ومشــاركته االســراتيجية مع املؤسســات 
الدولية،  واملنظــامت  األخــرى  الحكومية 
وإســهامه يف دعم جهود التنمية املباركة، 

والتزامه بدوره يف بناء مجتمع املعرفة”.
واســتعرض الحفل مادة فيلمية تسجيلية 
ملنتســبي املركــز، عــربوا مــن خاللها عن 
العمــل اإلحصــايئ  الرثيــة يف  تجربتهــم 
واملعلومــايت، مثمنــني دور املركــز يف بناء 
القدرات اإلحصائية من خالل بناء القدرات 

والكفاءات الوطنية يف الحقل اإلحصايئ.

وأكد منتسبو املركز أهمية دوره يف ضامن 
كفاءة املــوارد البرشيــة وبنــاء القدرات 
اإلحصائية العاملــة وتدريبهم وفق أفضل 
املامرســات مبا ميكنهم من تأدية أعاملهم 
بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتهم وتحفيزهم 
من خــالل املشــاركة والعمــل الجامعي، 
وذلــك يف الكلمة التي ألقاها الفاضل عبد 
الله بن مبارك امليمني مساعد مدير مكتب 
األمن باملركز بالنيابــة عن جميع موظفي 
املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات. 
واختتــم الحفــل بتكريم منتســبي املركز 
إشادًة بجهودهم املبذولة يف تطوير العمل 

اإلحصايئ يف سلطنة عامن.

»اإلحصاء والمعلومات« يحتفل بالذكرى السنوية 
العاشرة ويثني على الموظفين

مسقط- الرؤية

حصد صحار الدويل جائزة “مبادرة املسؤولية 
االجتامعيــة الرائــدة للعــام”، وذلك ضمن 
حفل توزيــع الجوائز ملؤمتــر OER للتحول 
الرقمي 2022، برعاية صاحب الســمو السيد 
كامــل بــن فهــد آل ســعيد رئيــس مجلس 
إدارة املجموعة الُعامنيــة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات، وباستضافة معايل الشيخ سامل بن 
مستهيل املعشني. وتأيت هذه الجائزة تتويًجا 
ملبــادرة البنــك تحت عنــوان “خذهــا منا” 
والتي تستهدف إثراء املعرفة العامة بالثقافة 

املرصفية.
شــارك يف الحفل أســامء قياديــة يف القطاع 
املرصيف والتمويــل والحلول املاليــة الرقمية 
واالســتثامر والتأمــني ومستشــاري األعامل، 
بحضور خليل بن ســامل الهديفي املدير العام 
ورئيــس مجموعة الخدمات املرصفية بصحار 
الــدويل، ممثاًل للبنــك إىل جانــب عدد من 
أعضــاء اإلدارة التنفيذية للبنك، وقد تســلم 
خليل بن ســامل الهديفي الجائزة بالنيابة عن 

البنك.
وقال خليل بن ســامل الهديفــي املدير العام 
ورئيــس مجموعة الخدمات املرصفية بصحار 
الــدويل: “إن البنك يحرص عىل إيجاد تجارب 
مميزة وأن الفوز بهــذه الجائزة ترجم هذه 

الجهود التي يقومون بها، مضيفا: “نستهدف 
من خالل هذه املبادرة إثراء املجتمع باملعرفة 
املرصفية ومتكــني األفراد من اتخــاذ قرارات 
ماليــة مدروســة وصحيحة، ويف عامل يشــهد 
فيه االقتصاد تطورا متسارعا أصبحت الثقافة 
املالية أمرا أساســيا لتحقيق التطلعات، سواء 

عىل املستوى الفردي أو املجتمعي ككل”.
واكتســبت مبادرة “خذها منا” منذ إطالقها 
يف مطلــع هذا العام ترحيبا واســعا من قبل 
املجتمع، ويتم بث حلقات الربنامج الشهرية 
بشكل مبارش عرب صفحة البنك عىل  منصات 
التواصل االجتامعي، حيث يتسهدف الربنامج 
نرش الثقافة املرصفية واملالية بشكل عام من 
خالل طــرح مواضيع مختلفة تتعلق بالقطاع 

املرصيف يقدم من خاللها الربنامج استشارات 
مجانية حول املنتجــات والخدمات املرصفية 
املختلفة التــي تقدمها البنوك املحلية، حيث 
يقوم الربنامج أيًضا بالرد عىل كافة تســاؤالت 
واستفســارات املجتمع املتعلقة مبوضوع كل 

حلقة.
وقد استعرضت املبادرة أربعة مواضيع حتى 
اآلن تشــمل القــروض الشــخصية وقروض 
الســيارات ومنتجــات التأمــني وحســابات 
التوفري. ولتقديم قيمة مضافة، يخصص البنك 
فقرة تستهدف الرويج عن السلطنة كوجهة 
عاملية لســياحة املغامرات، األمر الذي يسهم 
بشــكل مبارش يف الرويج عن الخدمات التي 
تقدمها الرشكات الصغرية واملتوسطة املحلية.

مسقط- الرؤية

للخدمــات املرصفيــة  تســتمر ميــرسة 
اإلســالمية يف تقديم باقــات متنوعة من 
الخدمــات واملنتجــات املصممــة لتلبي 
متطلبــات التمويــل املختلفــة للزبائن، 
عالوة عــىل الخيارات واملزايــا الحرصية 

لحاميل بطاقات االئتامن والخيارات.
ويغطي متويل الســفر من ميرسة جميع 
النفقــات املتعلقة بالســفر كاملواصالت 
واإلقامة والرحالت الســياحية والعروض 
املخصصة للســياح، حيث ميكن للزبائن 
من خالل هــذا الخيــار للتمويل تغطية 
تكاليــف الحج والعمرة أيضــا، كام تتيح 
لهــم هــذه الباقة االســتفادة مــن فرة 
ســداد مرنة تصل إىل 3 ســنوات، كام أن 
ميرسة قامت بتوقيع اتفاقيات رشاكة مع 
رشكات السياحة ووكاالت السفر لتسهيل 

التمويل وتلبية متطلبات الزبائن.
ويســتند متويل الســفر عىل مبدأ إجارة 
الخدمــات، حيــث تقوم ميــرسة برشاء 
الخدمات مــن مزودي خدمات الســفر 
والسياحة ومن ثم تأجريها للزبون لفرة 
محددة متفق عليها ســلفا نظري ســداد 
رســوم الخدمات بواســطة الزبون بصفة 

شهرية.
كــام تقــدم ميــرسة بطاقــات االئتامن 
املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلســالمية 
والقامئة عىل مبدأ “القرض الحسن” حيث 

يتــم توفري خدمات معينة مقابل رســوم 
شهرية ثابتة لهذه الخدمات استنادا عىل 
مفهوم “األجرة”، وبإمــكان الزبائن عند 
اســتخدام بطاقــات االئتامن االســتمتاع 
والتخفيضــات  الحرصيــة  بالعــروض 
الرائعة عىل باقات متنوعة من املنتجات 

والخدمات، ودخول صاالت رجال األعامل 
يف املطــارات، واالســتفادة مــن خدمــة 
املســاعدة يف حاالت الطوارئ، والسحب 
النقدي من مختلف أجهزة الرصاف اآليل 
يف مختلف أنحاء العامل بحســب الرشوط 

واألحكام الخاصة ببطاقات ماسركارد.
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 20٧ , 20٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

المخدرات وتهديد المجتمعات
مل يعد خافيًا ما متثله آفة املخدرات من 
خطر داهــم يهدد املجتمعات والدول؛ 
ألنها تستهدف بشكل خاص فئة الشباب 
واملراهقــن، ويتجىل ذلــك فيام تبذله 
الجهــات املعنية يف بالدنــا الغالية من 
جهود ملكافحــة هذا الخطر، وخصوًصا 
من ِقبل رشطة عامن السلطانية ووزارة 
الصحــة ووزارة التنميــة االجتامعيــة 

وغريها من املؤسسات ذات الصلة.

وخالل شــهر يونيو، زاد نشــاط هذه 
املجتمعيــة  للتوعيــة  املؤسســات 
بخطــورة هذه اآلفة؛ وذلك مبناســبة 
اليــوم العاملــي ملكافحــة املخدرات 
الذي يوافق الســادس والعرشين من 
يونيو من كل عام، باعتبار أن املجتمع 
ركن أسايس يف محاربة آفة املخدرات 

وحامية أبنائنا من مخاطرها.
ويــرز دور وزارة الصحــة يف تدريب 

وتنمية مهــارات العاملــن يف مجال 
تأهيــل املدمنن وإعــادة دمجهم يف 
التعــايف الكامل، وذلك  املجتمع بعد 
بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية 
التي تتبنــى برنامج »تكيّف« لتقديم 
مــن  للمتعافــن  الالحقــة  الرعايــة 
اإلدمان مبا يضمن استقرارهم النفيس 

واالجتامعي.
وتأهيــل  املخــدرات  مكافحــة  إن 

املتعافن مــن اإلدمان، جّســد مدى 
تناغم العمل والتكامل بن مؤسسات 
الدولــة حرصــا عــىل شــبابها الذين 
يعدون ركائــز النهضة واالزدهار، كام 
تعكس اهتامم وطننا العزيز مبحاربة 
اآلفــات املجتمعية لتوفري بيئة صحية 
للنشء، تجعلهم قادرين عىل تحقيق 
أهدافهــم وطموحاتهــم يف مختلف 

املجاالت.

كيف تصنع مشكلة؟!

ســألني ابني: »مباذا تشبِّه اإلِنسان الذي 
جرِة  ال أخالَق له؟« أَجبتُه: »أُشــبهُه بالشَّ
الحارسِة من خرضتها، ومثارها، فهي مجرََّد 
جــذٍع باهٍت، وأخشــاٍب متفرِّعٍة قبيحة 
املنظــِر، ال يُلقي منظرهــا يف النَّفِس أي 
شــعوٍر عدا األىس والكآبة!!، أما اإلِنسان 
الخلوق فهو كالشــجرِة الخرضاء النضرية 
يف شكلها، الباهية يف منظرها، اليانعة يف 
مثارها، الوارفة يف ظاللها، تُلقي يف النفس 

شعوراً بالغبطِة، واإِلبتهاِج، واإلرتياح«.
األخالُق هي التي تجعُل اإلنساَن إنساناً- 
بحــق- إن هــو امتلكهــا، وتفقــدُه من 
معانيِه اإلِنســانية إن هو افتقدها، هي 
التــي متنحُه الشــعور بالســالم الداخيل 
والرِّضــا إن هو تشــبَّث بهــا، وهي التي 
ـا بها، ويف هذا  تُكســبُه زينًة إن هو تزيَـّ
يقــول اإلمام نور الدين الســاملي رحمه 

الله:
ومــا زىك يف املــرء من خصــاِل // يُعرف 

باآلداب يف األحواِل
فحليــُة الرِّجال معنــى األدِب // وحليُة 

هِب النِّساِء لبس الذَّ
اإلنســاُن الخلــوق يأرسنا دامئاً بحســِن 
أخالقــه، وهــو صاحُب املكانــة الرفيعة 
إيلَّ،  أحبّكــم  مــن  »إن  القيامــة  يــوم 
وأقرِبكــم منــي مجلًســا يــوم القيامة، 
أحاســَنكم أخالقًا«)الرتمــذي(، وال مــن 
رشٍف أســنى من رشٍف أســبغُه الله عىل 
نبيِّــه املصطفى- عليه الصالة والســالم- 
ـاه بقولِه عــزَّ وجــل: »َوإِنََّك  مادحــا إيَـّ
لََعىَلٰ ُخلُــٍق َعِظيٍم«)القلم/4(، وكيَف ال 
يكــوُن املصطفى املختار مســتحقاً لهذا 
الثنــاء اإِللهي الجليل وهــو الذي بُعَث 
ـَم َصالَِح  ــا بُِعثُْت أِلمَُتِـّ لهــذه املهمة« إِنَّ
األَْخاَلق«)رواه أحمــد(، وكيف ال يكون 
ذو خلــٍق عظيٍم وقد أراده الله أن يكون 
ته« لََّقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسوِل اللَِّه  قدوًة ألُمَّ
أُْسَوٌة َحَســَنٌة لَِّمن كَاَن يَرُْجو اللََّه َوالْيَْوَم 
اآْلِخــَر َوذَكََر اللََّه كَِثــريًا »)األحزاب/21(، 
واألُســوُة الحســنة هي كــامُل األخالق، 
وهي أعظُم ما نتمثَُّل بها رسولنا األعظم 

صىل الله عليه وسلم.
األخــالُق اليوَم هي الــدرُع القوي الذي 
ُن اإلِنســان مــام ينهــاُل عليه من  يحصِّ
محرِّضــات شــهوانيٍة تناغــُش النفــس، 
مــكان  كل  الفخــاخ يف  لهــا  وتنصــُب 
لإليقاِع بها، وإســقاطها يف براثن الرذيلة، 

والفاحشــِة، والغواية، وعند ذاك تتهتَّك، 
ل، وتضيع يف متاهــات ليس من  وتتبــذَّ
ــهل الخروج منها، ومستنقعات ليس  السَّ
من اليســري التحــرِّر منها، إنَّهــا الضاللة 
التي تُفقُد اإلنسان معنى وجوده، وقيمة 

أهدافه، وكل معنى جميٍل يف الحياة.
التحديات األخالقية التي نواجهها اليوم ال 
ميكن أن نواجهها إالَّ بالتحصن األخالقي 
ألبنائنــا، وأول ذلــك بــأن نكــون نحن 
ون بها بعد  قدواتهم األخالقية التي يتأسُّ
ــيهم برسولهم الكريم، إذ ال ميكن أن  تأسِّ
تُراهن أيَّة أمٍة عىل صالحها دون أخالق، 
فوجودها معقوٌد عىل تشــبُّثها باألخالق، 
هكذا يخلُص أمري الشعراء أحمد شوقي 

يف بيته املشهور:
ــا األُمم األخالُق ما بقيت // فإن ُهُم  وإنَّ

ذهبت أخالقهم ذهبوا
ويقول يف بيت آخر:

وإذا أصيــب القــوم يف أخالقهم // فأقم 
عليهم مأمتا وعويال

هكذا نرى األُمم التي تشــهُد انحداراً يف 
األخالق وهي تتفــكك اجتامعيا بتفكك 
كيــان األرُسة كام يحدث يف الغرب اليوم، 
واألرسة هــي نــواة املجتمــع يصلح أو 
يفسد بها، تهاوت فيها األخالقيات؛ ألنها 
أعرضــت عن الديــن الذي هــو مصدر 
األخالق الســامية، ففقدت املرجع الذي 
تعود إليــه، ومل يعد أمامهــا من )رادع( 
سوى القانون الذي ساند تهاوي األخالق، 
ى  ورفــع ســقف الحريــات حتــى تعدَّ
اإلنســان عىل فطرته، وتخبََّط يف جنسه، 
وأصبح عبــداً ألهوائــه ونزواته، فأصبح 
املحافظ عىل قيمه، املعارض له يف انحالله 
و«القمعي«و«الرجعي«،  »الغبــي«  هو 
قه، وميوعته هو  أما من يوافقه عىل تفسُّ

»املثيل« و«املتفتح«.
عىل أنَّ ذلــك ال يضري األُمــم التي تعتزُّ 
هــا هي  بأخالقهــا الرفيعــة ألنهــا تعدَّ
األســاس الذي تقوُم عليه، فهــي غيورٌة 
عىل مقدســاته، حريصٌة عىل مكتسباته، 
متفاخرٌة بقيمه، وهذا ما يجعلنا دامئاً ما 
نراهُن عىل أُممنا ومجتمعاتنا يف نظرتها 
ــكها بــكل معنًى من  نحو أخالقها، ومتسِّ

معانيها.
إننا نــدرك يقينا أنَّ األخالق هي مصرينا، 
وأن أيَّ مســاٍس بها ســيكون ذلك مرضا 

عىل مصرينا ومصري أجيالنا القادمة.
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1 هؤالء يجب أن يتجاوزهم 
التقاعد!

حمد بن سالم العلوي

2 وزارة األشغال.. هل 
ستعود؟

ناصر بن سلطان العموري

3 لحظات االنكسار

مدرين المكتومية
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وتشريعات الرفاهية

خالد الندابي

اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

اأُلمم األخالق )1(

قيمُة األخالق

`` د. صالح الفهدي

قال أحدهم » ليك تعرف ســبب املشكلة 
أو األزمة أو حتى مسبب الفوىض، ابحث 
عن املستفيد منها!”، وأقول رمبا لو عرفت 
الصانــع قد تُحل املشــكلة أو قــد تتعلم 

درسا يف الوقاية..
أنا واآلخر جزء من منظومة الحياة، ونحن 
ال نعيــش يف عزلة، ولكن قد نلجأ إليها يف 
وقت ما مــن حياتنا، بعــد أن نعجز عن 
التأقلم والتعايش مــع اآلخر أو اآلخرين، 
وبعــد أن نفقد القيمــة الحقيقة ونصاب 
بالحــرية وضياع التــوازن ملعــان الوجود 
وأســباب البقــاء؛ االختالف هــو لنكمل 
بعضنــا البعــض، ســواء كان اختالفــا يف 
الرؤى أو الرأي أو النهج أو الفكر أو حتى 
القــدرات ورسعــة احتواء املســائل فهام 
وتحليال وتصويبا؛ والبيئة ليست إال موقع 
لتلك األنفــس والظروف مصنــع لها، إذا 
ملاذا هناك الكثري من املشــاكل واألزمات 
والفوىض مــن حولنا، حتى وصل بنا األمر 
إدراج تلــك الفوىض واملشــاكل تحت بند 
الطبيعــي! واألكرث دهشــة اعتبارها جزًءا 

من نظام الحياة.
إن أردت أن تصنــع مشــكلة، لــن أبحــر 
يف مســائل »ملــاذا قد تفعــل ذلك؟« ألن 
مفاهيــم  باختــالف  تختلــف  األســباب 
التكويــن، أو الظــروف التــي يُريد الفرد 
أن يصنعها أو يغريها مــن حوله، وعموم 
الهــدف يصــب يف مفهــوم البحــث عن 
راحــة البــال، والــذي يختلــف الناس يف 
تعريفه اختالفا كبريا.  قال يل أحد جهابذة 

العالقات والفكر ممن أتاه الله علام عندما 
ســألته عن كيف تصنع املشاكل؟ قال: لن 
نخوض يف العمليات الظاهرة فتلك أمرها 
يسري، وظاهرة للعيان، ويستطيع الراغب 
اجتنابهــا والبعــد عنهــا، لكنني ســوف 
أظهــر لِك طرقا فريــدة اخترتها يف مجال 
عميل الواســع، ومنها إتقان تصنع املودة، 
ألهداف غري ســوية، ونيل الثقة من أجل 
اإليقاع بن الناس وتدمري العالقات الطيبة، 
فيتقرب منك أحدهم بتودد وكياسة، لينال 
ثقتك ويصنع منها مخالب تنهش عالقاتك 
مــع اآلخريــن، وتؤذي ســالمتك ســواء 
االجتامعية أو العملية أو حتى النفســية؛ 
أولئــك النــاس يخاطبون العقــل الباطن 

برســائل خفيــة، ظاهرها الخــري وباطنها 
املكر والخداع والتأثري السلبي، مام يؤجج 
النفوس، ويصنع املشكالت املزدوجة، دون 
أن تشــعر أن ذلك النفور والكره وسواس 

ُغرس فيك. 
 إن الدفاعيــات التي نُشــكلها يف مجابهة 
العرثات والفــوىض، تأيت مــن خراتنا وما 
تلقيناه يف صغرنا، ونــط البيئة املحيطة، 
وأيضا حسب درجة الصحة النفسية التي 
نتلكها وقوة اإلميان وثبات القيم واملبادئ 
واملعتقــد، ومن تلك الطــرق البحث عن 
املشــورة، أو اللجوء إىل املقارنة الصحيحة 
والصحيــة بن الواقــع واملفرتض أن يكون 
صحيحا، وأيضا البحث الســليم عر األدلة 
والراهــن، وهــذا بعضا مام قد يشــكل 
درعــا للمقاومة والدفاع أمام ُصّناع العقد 
واملشاكل اإلنسانية أو حتى الوقاية؛ إن ما 
يثبت قدرتنا عىل العيش بسالم وإنسانية 
وإدارة الســلوك وردود الفعل، هو ما كنا 
عليــه صغارا عندمــا مل نحمــل الضغينة 
عــىل أحــد، حتى عندمــا نلنــا رضبا من 
أقراننــا وغريهم، مل نتفاعــل أو نحقد إال 
عندمــا أمرنا أبوانا وأهلنــا أن نرضب من 
رضبنا، وأن نلبس أحســن من الجريان أو 
أبنــاء فــالن، وأن نتفوق أكــرث من تفوق 
ابن أحدهم أو ابن فالن، شــعرنا بالنفور 
عندما بدأت فالنة بقول: “إن هذه الطفلة 
أجمل مــن ابنتك”، والنقــص عندما قال 
أحدهم ابن فــالن أطول من ابنك، وأنف 
هذا جميل وذاك غري ذلك. اغتالوا براءتنا 

دون أن نشــعر بذلك، نقلوا إلينا حامقات 
مدمــرة أورثناها ملن بعدنا، دون أن ننتبه 
أننا نصنع املشــكلة ونخلق العقد ونبتكر 
الفــوىض؛ بدون أن نشــعر صنعنــا حياة 
بائسة ألنفســنا، من هنا يأيت عذر إبليس 
أنــه دعانــا ومل يرغمنا عــىل الكفر والرش 
وصناعــة الجرميــة، تلك الصغائــر كانت 

تكفي أن تدمر اإلنسانية واإلنسان. 
ســألتني ابنتي الصغرى ملاذا يقول الناس: 
“إن الضعيفــة هــي الجميلــة مــا عيب 
املليانــه؟« ضحكت لســؤالها وقلت لها، 
هــل تعلمن أنــه منذ أقل من خمســن 
عاما كانت »املليانة« هي مقياس الصحة 
والجــامل يف العــامل؟! ومازالــت كذلــك 
لــدى الكثري مــن الناس، غــري أن اإلعالم 
أعمى الحقائــق وفرض علينا فكرا أحمق، 
واستعبدتنا املعايري، وليس مهام الحجم أو 
الشــكل بل الصحة هي األهم يف كل هذه 
الفوىض، فتوجهــت إىل أختها وهي تردد 

لها ما قلته بصوت عال...   
سمو...

اعتــزل املشــاكل لكــن ال تعتــزل الناس، 
واحكم عــىل األمور بنفــس طفل وعقل 
راشــد، فيوما ما كنت تحاول وأنت صغري 
مســاعدة الغري، وكان شــغفك أن تساعد 
النــاس عندمــا تكــر، كنت تحلــم مبهنة 
طبيب أو مهندس أو غريه من أجل الخري، 
فام الذي تغــري فيك اليوم؟ املــادة مادة 
ال تحمل أية مشــاعر والناس كيان ينبض 

ويضحك ويبيك.  

فاطمة الحارثية

هم الساعة

يحــدث أن تتعاقب علينا أيــام الله تعاىل 
وكل منــا يف أوضاع وحــال مختلف، فلرمبا 
ذاك مريــض ولكن ليــس عليه دين، وذاًك 
محروم ولكنه صحيح الجسم ليس به علة 
أو ســقم، وتجــد آخر ليس لــه ولد ولكنه 
ثري وميســور، وآخر معــدوم ولكنه رزق 
كرثة األهل واألصحــاب حوله، وتجد فقريا 
منَعــم عليه بالذرية، ولكنــه ليس متعلام 
وليــس له دخل ثابت يقتــات منه وعياله، 
إال ذلك الذي بالــكاد يأكله يوم أو يومان، 
وهكذا هي الحياة الدنيا التي قسمت فيها 

معيشة البرش.
ومع هــذا التباين بن النــاس  فإن املوىل- 
عزوجــل- جعل حقوقًا يف أمــوال األثرياء، 
ومنهــا ما يجــب أن يعطى ويخــرج منه 
للفقراء واملساكن، كالزكاة مثال، ومل يقترص 
الحق تبارك مواســاة الفقــراء واملحتاجن 
وأصحاب الفاقة من الزكاة فقط؛ بل رشع 

الصدقات وأمر بها، وأباح العطاء والقروض 
الرشعيــة والتيســري بالحال واملــال وحث 
عليــه؛ إذ قال املــوىل عزوجــل: »َوأَنِفُقواْ 
ن قَبِْل أَن يَــأِْتَ أََحَدكُُم  ا َرزَقَْنُٰكــم مِّ ِمــن مَّ
ٓ أََجٍل  رْتَِنٓى إِىَلٰ ٱلَْمــْوُت فَيَُقوَل رَبِّ لَــْواَلٓ أَخَّ
لِِحَن«. ُهنا  ــَن ٱلصَّٰ َق َوأَكُن مِّ دَّ قَِريٍب فَأَصَّ
جل جالله يبن بانه يا عبدي ما عندك من 
مال وسعة وخري ورزق وفري. أنا رزقتك إياه 
فانفق منــه، ولوال أين مل أرزقــك وأعطيك 
هذا وذاك، فلن تســتطيع أنت بنفسك أن 
ترزق نفسك وال ابنك أو بنتك أو أهلك أو 
أي قريب كان، سواء كان ذلك ماال أو جاها 

أو منصبا أو ولدا أو وظيفة.
وكــام هــو معلــوم أن كل يشء بحوزتنــا 
وعندنا ولدينا ولنا، هو رزق من الله علينا، 
تفضل وأنعم به علينــا، ويأيت ذلك اإلنعام 
والكرم اإللهــي، مع كرثة الذنوب والتقصري 
املستمر والغفالت والزالت والخطايا، فحبنا 

له تعــاىل، ليس ذلك الحب الــذي يجعلنا 
ننفذ كل أوامــره ونطيعه فيها وال نعصيه، 
ونشكره وال نرشك معه أحدا تبارك وتعاىل.
فالحب الصادق املخلص، يجعل اإلنســان 
وفيــا ومنقادا، خاصة إذا ما علمنا بأن ذاك 
االنقيــاد، فيه صالحنــا وفالحنــا ونجاحنا 
وفوزنــا يف الدنيا واالخــرة، أما فوز اآلخرة، 
فهــي بتلك الجنة التي فيها ال عن رأت وال 
أذن ســمعت وال خطر عىل قلب برش، فيا 
ســالم يا ســالم. لك أن تتخيل قاريئ العزيز 
وأنت منعــم يف الجنة؛ خلود أبدي وصحة 
أبدية وشــباب أبدي وراحــة أبدية ورسور 
أبــدي، ووالله حينام تتخيــل ذلك، تعيف 
الدنيــا برمتها. أيها القــارئ العزيز، إن كل 
رزق نــرزق إيــاه، قد وضع الحــق- تبارك 
وتعاىل- فيه حقوقا لآلخرين، كالعلم- مثال- 
واملال والسيارة إىل آخر هذا الكالم، وبالتايل 
فإنه بعد أيام قليلة من اليوم، سيهّل علينا 

عيــد األضحى املبــارك، وســنكون يف أيام 
شــهر ذي الحجــة، وحقيقة، هنــاك ناس 
يعيشــوون هموما كبرية، بسبب أن العيد 
ســيأيت ولكن ليس مبقدورهم أن يســعدوا 
أوالدهم وأرسهم وأنفسهم، مبا يجملهم يف 
العيد من مالبس ومســتلزمات وحاجات، 
فمــن هــذا حالــه، كيف لــه أن ال يعيش 
مهمومــا، وكيف له أن ال يفكر وال يتضايق 
وال يتعب نفســيا وبدنيًا. إن الحمدلله من 
قبل ومن بعد، فوضعنا يف عامن والحمدلله 
أفضــل بكثري عن غرينا، إال أنه هناك من ال 
يستطيع أن يصل إليك ليعلمك أنه محتاج، 
أو وصل إليــك ولكنك مل تقِض حاجته، ومل 
تقف معه، فال تذله وتضاعف من معاناته 
ومأســاته، فالذي ال ترضاه لنفسك وعيالك 
لو كنت مكانه، ال ترضاه أبدا لغريك، فالدنيا 
أيام ودول يدبرها ويديرها إله ال يغفل وال 
ينام ويســمع ويرى وميهــل وال يهمل. كن 

كرميا وبادر باإلرســال إليه والتواصل معه 
والتخفيف عنه ومساعدته. ال متل من كرثة 
الطلب منك، فإن لله عبادا اختصهم لقضاء 
حوائــج النــاس، فحببهــم يف الخري وحبب 
الخري إليهم، وهم اآلمنــن من عذاب الله 

يوم القيامة.
تأكد أنه حينام تقف مع إنســان وتساعده 
حتى بصفة دامئة ومســتمرة، فأنت تقدم 
لنفسك، ثم إن فعل الخري للناس رشف لك 
من الله تعــاىل، ينبغي أن تشــعر بالفخر 
وبســعادة كبرية وراحة كبــرية. إن املوىل- 
عزوجــل- اختــارك وخصــك واصطفــاك 
وجعلــك خري الناس، فخــري الناس أنفعهم 

للناس.
افعل الخري يف أهلــه ويف غري أهله، فإن مل 
يكــن ذاك أهٌل لفعل الخري فيه، فكن أنت 
أهــاًل للخري وفعلــه، و«ازرع جميال ولو يف 
غــري موضعه، مــا ضاع فعــل جميل أينام 

زرعا«. فيا أخي، الدنيا تريد واآلخرة تريد، 
وهذه األيام الفرصة مواتية لتفرج ولتنفس 
ولتســاعد ولتعطي ولتنفق، وال تتضايق أو 
تتذمر وتقول: »أنا خالص أعطيت، أو سبق 
أن أعطيــت أو أنفقت« فالجــود بالقليل، 
أفضل مــن عدم الجود بشــكٍل نهايئ، كن 
دامئا كالغيث أينام وقع نفع، ف«َمن يَفَعِل 
الَخرَي ال يَعــَدم َجواِزيَُه، وال يَذَهُب الُعرُف 

بََن اللَِه َوالناِس«.
وقال اإلمــام الشــافعي: »الناس للناس ما 
أوقات  واليرس  والعرس  بهم،  الوفاء  دام 
وساعاُت، وأكرم الناس ما بن الورى رجٌل، 
تقىض عىل يده للناس حاجاُت، ال تقطعن 
تـقدر  دمـت  ما  أحد،  عن  املعروف  يد 
إذ  الله  صنع  فضيلة  واذكر  تاراُت،  واأليام 
جعلت، إليك ال لك عند الناس حاجاُت، قد 
مات قوم وما ماتــت فضائلهم، وعاش قوم 

وهم يف الناس أمواُت«.

خليفة بن عبيد المشايخي

اعتزل المشاكل 
لكن ال تعتزل 

الناس، واحكم 
على األمور 

بنفس طفل 
وعقل راشد

khalifaalmashayiki@gmail.com
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مجلس المناقصات: إسناد مشروعات تنموية وأعمال إضافية بتكلفة تتجاوز 49 مليون ريال
مسقط- الُعامنية

أسللند مجلللس املناقصللات أمللس خللال 
الثالللث لهللذا العللام برئاسللة  اجتامعلله 
معايل الدكتور سللعيد بللن محمد الصقري 
وزير االقتصللاد رئيس املجلللس، عدًدا من 
املرشوعللات واألعللامل اإلضافيللة املكّملة 
للمرشوعللات التنموية يف مجاالت متعددة 
بقيمة إجاملية تقللّدر ب 49 مليوًنا و399 

ألًفا و17 ريااًل ُعامنيًّا.
وتتمثللل األعامل التي وافللق املجلس عىل 
إسللنادها واعتامدهللا يف: تجديللد اتفاقية 
مايكروسللوفت للمؤسسات الحكومية ملدة 
ثاث سللنوات للفللرة مللن 2021- 2024 
بقيمللة تبلللغ 16 مليوًنللا و546 ألًفا و415 
ريللااًل ُعامنيًّللا، وتقديم خدمللات الصيانة 
الدوريللة مع توفللر قطع الغيللار لألجهزة 
الطبيللة املوجودة يف مختلف املؤسسللات 
الصحية التابعة لوزارة الصحة بقيمة قدرها 
4 مايللن و333 ألًفللا و288 ريللااًل ُعامنيًّا، 
وتجديد عقد اسللتئجار مبنى املقر الرئييس 
لهيئة حامية املسللتهلك بالغربة ملدة سنتن 
بقيمة 662 ألًفا و400 ريال ُعامين، وتقديم 
خدمات الصيانة الدوريللة لألجهزة الطبية 
املوجودة يف مستشللفى السلللطان قابوس 
بصالة بقيمللة 358 ألًفا و346 ريااًل ُعامنيًّا 
وتقديم خدمات الصيانللة لألجهزة الطبية 
يف مستشللفى خولة بل143 ألًفا و130 ريااًل 

ُعامنيًّا.
وتشللمل األعامل، مللرشوع تأهيل الجانب 

املتحفي لبيللت العجائب بزنجبللار بقيمة 
138 ألًفا و955 ريااًل ُعامنيًّا وتقديم خدمات 
الصيانللة الدورية مللع توفر قطللع الغيار 
لألجهللزة الطبيللة يف عدد من املؤسسللات 
الصحية التابعللة لوزارة الصحة بقيمة 116 
ألًفا و857 ريااًل ُعامنيًّللا واألعامل اإلضافية 
عللىل املناقصة الخاصة مبللرشوع ازدواجية 
طريللق الرشقية الرسيع )املرحلللة الثانية- 
الجللزء األول( بقيمللة 10 ماين و791 ألًفا 
و616 ريااًل ُعامنيًّللا واألعامل اإلضافية عىل 
الخدمات االستشللارية للتصميم واإلرشاف 

عىل مللرشوع ازدواجيللة طريللق الرشقية 
الرسيع املرحلللة األوىل )أعامل الجزء األول 
والثللاين( ملدة )3( سللنوات بقيمة 5 ماين 
و577 ألًفا و718 ريللااًل ُعامنيًّا والتوريدات 
اإلضافية ألدوية ولقاحللات وأمصال لوزارة 
الصحللة بل4 ماين و682 ألًفللا و195 ريااًل 

ُعامنيًّا.
كام تشمل األعامل اإلضافية مرشوع تحسن 
مسار طريق بركة املوز- سيق الحايل )طريق 
الجبل االخللر( بقيمة مليللون و537 ألًفا 
و369 ريللااًل ُعامنيًّا، والتوريللدات اإلضافية 

لألدوية لوزارة الصحة ب 780 ألًفا و80 ريااًل 
ُعامنيًّا واألعامل اإلضافية عىل مرشوع إنشاء 
طريق الباطنة الرسيع )الحزمة الخامسللة( 
وطريق بوابة صحار )وصلة املنطقة الحرة( 
بقيمة 612 ألًفا و161 ريااًل ُعامنيًّا، واألعامل 
اإلضافيللة عىل املامرسللة الخاصللة مبرشوع 
تطوير األنظمة الريبية )رضيبة الدخل – 
الريبة االنتقائية – رضيبة القيمة املضافة( 
و688  ألًفللا   573 ب  سللنوات   )3( ملللدة 
ريااًل ُعامنيًّا، والتوريللدات اإلضافية للمواد 
الجراحية االسللتهاكية لوزارة الصحة بقيمة 

502 ألللف و462 ريللااًل ُعامنيًّللا. وتتضمن 
األعللامل اإلضافية مللرشوع تصميم وتنفيذ 
األعامل املتبقية من طريق “سنت - الوادي 
األعللىل” مبحافظة الداخلية بقيمة 479 ألًفا 
و913 ريااًل ُعامنيًّا، واألعامل اإلضافية لتوفر 
خدمات الللوالدة من مستشللفيات القطاع 
الخللاص للحللاالت املحولة من مستشللفى 
صحللار مبحافظة شللامل الباطنللة ب 339 
ألًفا و291 ريااًل ُعامنيًّللا، واألعامل اإلضافية 
عىل املناقصللة الداخلية الخاصة بالخدمات 
االستشللارية ملسللح الكميات عىل مرشوع 

ازدواجيللة طريللق جربين -عللربي )الجزء 
األول والثاين( بقيمللة 316 ألًفا و550 ريااًل 
ُعامنيًّللا، واألعامل اإلضافية عللىل املناقصة 
الخدمللات  بتقديللم  الخاصللة  الداخليللة 
االستشللارية لإلرشاف عللىل مرشوع طريق 
العبيلة - الفياض مبحافظة الربميي ب 189 
ألًفا و726 ريااًل ُعامنيًّللا واألعامل اإلضافية 
ملرشوع إنشللاء الطريق املتبقي من طريق 
وادي هللاط بواليللة الحمللراء وحتى والية 
الرسللتاق املرحلة الرابعة - الجزء األول ب 
158 ألًفللا و757 ريللااًل ُعامنيًّا. كام تتضمن 
األعللامل اإلضافية مرشوع توريد وإنشللاء 
خللط الغاز مبجمع االبتكار مسللقط بل128 
ألف ريللال ُعامين واألعللامل اإلضافية عىل 
بالخدمات  الخاصللة  الداخليللة  املناقصللة 
االستشللارية لإلرشاف عىل مرشوع تصميم 
وتنفيللذ ازدواجيللة طريق مللن دوار رشكة 
الغاز الطبيعي املسال حتى دوار باد صور 
بللل77 ألًفا و991 ريللااًل ُعامنيًّللا، واألعامل 
اإلضافيللة لتقديللم الخدمات االستشللارية 
للتصميللم واإلرشاف عللىل مرشوع إنشللاء 
املجمللع الريللايض بوالية إبللراء بقيمة 65 
ألًفا و858 ريااًل ُعامنيًّللا واألعامل اإلضافية 
لتقديم خدمات الدعم الفني ألنظمة تقنية 
املعلومات لوزارة النقللل واالتصاالت بل13 
ألًفا و646 ريللااًل ُعامنيًّا، واألعامل اإلضافية 
لتقديم الخدمات االستشارية لإلرشاف عىل 
)400( وحدة سللكنية مع الطرق الداخلية 
واإلنللارة بواليللة صحللم مبحافظة شللامل 

الباطنة بقيمة 5 آالف ريال ُعامين.
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 من بين 3900 شركة عالمية من 100 دولة

»عنصر للتكنولوجيا« تفوز بـ»الوصيف« ضمن جوائز شريك العام لـ»مايكروسوفت« العالمية
الرؤية- محمد الراشدي

أعلن��ت عن��ر للتكنولوجي��ا حصولها عىل 
مرتبة »الوصيف« يف فئ��ة األجهزة الحديثة 
م��ن بني أكرث من 3900 رشك��ة عاملية ضمن 
جوائز رشي��ك العام لرشكة مايكروس��وفت 
العاملية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيل 
الش��يذاين وكي��ل وزارة النق��ل واالتصاالت 
وتقني��ة  لالتص��االت  املعلوم��ات  وتقني��ة 
املعلومات، واملهندس سعيد املنذري الرئيس 
التنفي��ذي للمجموعة العامني��ة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات »مجموع��ة إذكاء«، وقد 
جاء تكريم الرشكة ضمن نخبة عاملية ألفضل 
رشكاء مايكروس��وفت الذين أظهروا متيزًا يف 
ابت��كار وتطبيق حلول تالم��س حياة الناس 

واملجتمع.
وقال س��عادة الدكتور عيل الش��يذاين وكيل 
وزارة النقل واالتص��االت وتقنية املعلومات 
لالتص��االت وتقني��ة املعلوم��ات: »إن هذا 
االحتف��اء له ع��دة أوج��ه؛ منه��ا االحتفاء 
باملثاب��رة والج��د، حيث إن الرشكة س��عت 
واجته��دت للوص��ول إىل املنافس��ة والفوز 
به��ذا املركز، وكذل��ك االحتف��اء باملنظومة؛ 
حي��ث إن »عنر« مل تكن وحدها بل هناك 
دعم لعدد من الجهات بدءا من التعليم ثم 
االحتضان األويل ثم الدعم املايل واالس��تثامر 

الحقيق��ي برأس املال الجريء، وأخريا إميان 
املؤسس��ات باس��تخدام منتجات عنر«، 
مضيف��ا: »ك��ام نحتف��ي بالش��اب العامين 
الذي أثب��ت كفاءته لتك��ون عنر عالمة 
فارقة يف مجال التكنولوجيا وأخريا االحتفاء 

بالتنافسية«.
وأوضح املهندس س��عيد املن��ذري الرئيس 
التنفيذي للمجموع��ة العامنية لالتصاالت 
وتقني��ة املعلومات »مجموع��ة إذكاء« أن 
ه��ذه الجائزة متثل نقطة البداية وليس��ت 
نقطة الوصول؛ حيث إن الخطة املرس��ومة 
تس��ري إىل مدى بعيد لوصول »عنر« إىل 

السوق العاملي.
ورصح املهن��دس مع��اذ الهن��ايئ الرئي��س 
التنفي��ذي لرشك��ة عن��ر للتكنولوجي��ا: 

“سعداء بتتويج عنر للتكنولوجيا باملركز 
الث��اين ضمن جوائ��ز رشيك الع��ام لرشكة 
مايكروسوفت ضمن فئة األجهزة الحديثة 

من بني أكرث من 3900  رشيك عاملي، وهي 
وإبداعاتهم  مبوظفين��ا  لالحتفال  مناس��بة 
وثقافته��م االبتكارية ومبنتجاتن��ا العاملية، 

ونتوج��ه بالش��كر لرشكائنا االس��راتيجيني 
وعمالئن��ا الذين كانوا جزءا هاما من رحلة 
النجاح مبس��اهمتهم بآرائه��م واقراحاتهم 
أثناء دورات التصاميم الهندس��ية لعنر، 
حيث يق��ع عمالؤن��ا يف مح��ور التزامات 

واهتاممات عنر”.
لرشك��ة  الع��ام  رشي��ك  جوائ��ز  م  وتق��دَّ
مايكروس��وفت لل��رشكاء الذي��ن ط��وروا 
وقدموا حل��واًل متميزة تعتمد عىل تقنيات 
مايكروس��وفت خالل الع��ام الفائت، وقد 
ت��م تصني��ف الجوائز ضمن ع��دة فئات، 
ووقع االختيار عىل ال��رشكات املكرمة من 
بني أكرث من 3900 رشكة مشاركة، من أكرث 
م��ن 100 دولة من مختل��ف أنحاء العامل. 
وتم تكريم عن��ر للتكنولوجيا ملا تقدمه 

من حل��ول وخدم��ات متمي��زة بأجهزتها 
العرية.  وبهذه املناس��بة، قال نيك باركر 
نائب رئيس حلول ال��رشكاء العامليني لدى 
مايكروس��وفت: “يرشفن��ي اإلع��الن ع��ن 
النهائية  للمراح��ل  واملتأهل��ني  الفائزي��ن 
لجائزة رشكاء مايكروس��وفت لعام 2022”، 
وأضاف: “متيز ه��ؤالء الرشكاء ضمن قامئة 
اس��تثنائية م��ن املرش��حني، وأن��ا معجب 
لخدمات  املبتكر  اس��تخدامهم  باس��تمرار 
مايكروس��وفت الس��حابية وتأثريه��ا عىل 
عمالئهم”. يش��ار إىل أنه يت��م اإلعالن عن 
جائزة رشكاء مايكروس��وفت بشكل سنوي 
يف وق��ت س��ابق ملؤمت��ر ال��رشكاء العاملي 
“مايكروسوفت إنس��باير”، والذي يقام يف 
الفرة من 19-20 يوليو من السنة الجارية.

»الغرفة« تناقش العالقات 
التجارية الزراعية مع أستراليا

»أوكيو« تتوج بجائزتين في استخدام التقنيات الرقمية والطاقة البديلة

تنظيم ورشة حول التسويق اإللكتروني لرواد األعمال

مجموعة األعمال الدولية تعقد ورشة في علم المناعة

مسقط- الرؤية

التق��ى س��عادة املهندس رضا ب��ن جمعة آل 
صال��ح رئي��س مجل��س إدارة غرف��ة تج��ارة 
وصناعة عامن، س��امرح نعيمي س��كرتري أول 
الزراعة بسفارة أسراليا  لدى السلطنة. هدف 
اللقاء إىل تعزيز العالقات العامنية األس��رالية 
يف مختل��ف القطاع��ات االقتصادي��ة وكذلك 

العالقات التجارية املتعلقة بقطاع الزراعة.

وقد أش��اد الجانبان بالتعاون املش��رك القائم 
بني البلدين الصديقني، مؤكدين رضورة تعزيز 
األنشطة التجارية التي تراجعت إثر تداعيات 

جائحة كورونا كوفيد-19.
كام تناول اللقاء آليات تعزيز التبادل التجاري، 
وتخلل اللقاء اس��تعراض الحوافز والتسهيالت 
التي تقدمها الس��لطنة للمستثمرين األجانب 
وآليات توس��يع قاعدة الفرص االستثامرية يف 

كال البلدين.

مسقط- الرؤية

ُتوج��ت مجموعة أوكي��و بجائزة يف 
مجال اس��تخدام التقنيات الرقمية يف 
عمليات الش��قني العلوي والس��فيل، 
مطبق��ة  رشك��ة  أفض��ل  وجائ��زة 
البديل��ة يف  الطاق��ة  الس��راتيجيات 
سلطنة ُعامن لعام 2022، وذلك خالل 
منتدى »التحول الرقمي«، الذي أقيم 
برعاية صاحب الس��مو السيد كامل 
ب��ن فهد آل س��عيد األم��ني العام يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء. 
وركز املنت��دى، ال��ذي نظمته مجلة 
»إيكونوميك ريفي��و« التابعة لرشكة 
املتحدة لخدمات وسائل اإلعالم عىل 
الرقمي بفض��ل تكنولوجيا  التح��ول 
الذكاء االصطناعي واألمن الس��يرباين 
وتكنولوجيا املعلومات بهدف تحفيز 
الجه��ات وال��رشكات ع��ىل مواكب��ة 
التقنيات  مج��االت  يف  املس��تجدات 

الحديثة  تنفيًذا لرؤية ُعامن 2040 .
وقالت مريم الش��يباين نائب الرئيس 
للموارد البرشية والتكنولوجيا وثقافة 
العمل مبجموعة أوكيو: “نحن سعداء 
بالفوز بالجائزتني والتي جاءت نتيجًة 
للجهود التي تبذلها املجموعة الرائدة 

يف االس��تفادة من التقنيات الحديثة 
يف االستكشاف واإلنتاج ويف عمليات 
الش��قني العلوي والس��فيل، وهو ما 
أس��هم يف تقليل تكلفة إنتاج النفط، 
ومتك��ني الرشك��ة من تعزي��ز تكامل 
أعاملها من االستكشاف إىل التشغيل 

متكامل��ة  كمجموع��ة  والتس��ويق 
للطاقة، حيث أسهمت هذه العوامل 
فضال عن تطبيقها للمبادرات الرقمية 
األخرى، مثل: تقنية سالسل الكتل يف 
زي��ادة إنتاج أوكيو من النفط ومتكني 
األص��ول الجدي��دة من رف��ع كفاءة 

أعاملها التشغيلية”.
وأوضح��ت أن الفوز بجائ��زة أفضل 
رشكة يف مجال تطبيق اس��راتيجيات 
الطاقة البديلة لعام 2022 جاء نتيجة 
للجهود التي بذلتها املجموعة يف هذا 
املجال من خالل جذب اس��تثامرات 
مش��اريع  يف  رشاكات  وإيج��اد 
واملب��ادرات  األخ��ر  الهيدروج��ني 
الصديقة للبيئة، مش��ريًة إىل أن قطاع 
الطاق��ة البديلة يف أوكي��و يعد أحد 
قطاع��ات النمو الواعدة التي تحظى 
باهتامم، ملا تشكله من أهمية كبرية 
كأح��د مص��ادر الطاقة الت��ي تتطلع 

املجموعة للنهوض بها  .

مسقط- الرؤية

نظم��ت هيئة تنظيم االتصاالت ورش��ة عمل 
ح��ول التس��ويق اإللكروين لع��دد من  رواد 
األعامل العامنيني العاملني يف قطاع االتصاالت، 
نظ��را ألهمية ه��ذا املج��ال يف من��و الهوية 
التجارية للرشكات الصغرية واملتوسطة وزيادة 
الوعي بكيفية تحسني صورتها وتحقيق أفضل 
املبيع��ات. وناقش��ت الورش��ة مواعيد النرش 

عىل منصات التواصل االجتامعي والتحديات 
التي من املمكن أن تواجه أصحاب الرشكات 
يف الن��رش، باإلضاف��ة إىل أب��رز املنصات التي 
ينبغي الظهور من خاللها للرويج عن الهوية 
التجارية، كام استعرضت أهم اإلجراءات التي 
يج��ب اتباعها للحصول ع��ىل محتوى يحقق 
أعىل تفاعل وأهمية تحديد الجمهور ومعرفة 
توجهاته وأهم التعليامت لبناء عالقات قوية 

من الجمهور.

مسقط- الرؤية 

نظم��ت مجموعة األعامل الدولية، إحدى 
الرشكات التابعة ملؤسس��ة الزبري، والرائدة 
يف الس��لطنة، ورش��ة عمل وحلقة نقاش 
علمي��ة يف عل��م املناع��ة، بالتنس��يق مع 
الرشك الرئي��ي ملجموعة األعامل الدولية 
»سنايب دايجنوستكس« وهي رشكة طبية 
عاملي��ة متخصص��ة يف أدوات املخت��ربات 

الرسيرية وكواشف التشخيص املخربي.
حر الورش��ة ح��وايل 65 مش��ارًكا، مبا 
يف ذل��ك كبار املستش��ارين يف الكيمياء 
الحيوي��ة وعلم األحي��اء الدقيقة وعلم 
املناع��ة، والعدي��د م��ن املتخصصني يف 
عل��م األمراض واملخت��ربات من مختلف 

املؤسس��ات الصحية من جمي��ع أنحاء 
الس��لطنة، م��ن بينه��ا وزارة الصح��ة، 
ومستش��فى  الس��لطاين،  واملستش��فى 
خولة، ومستش��فى النهضة، ومستشفى 
جامعة الس��لطان قابوس، ومستش��فى 

رشط��ة عامن الس��لطانية، ومستش��فى 
وزارة الدف��اع، وعي��ادة دي��وان البالط 
السلطاين، إىل جانب ممثلني عن كربيات 
املستش��فيات واملخت��ربات الخاص��ة يف 
الس��لطنة. وقال صني بير املدير العام 

ملجموعة األعامل الدولية: »تعد سنايب 
ال��رواد  م��ن  واح��دة  دايجنوس��تكس 
العامليني يف التش��خيص املخربي ملا يزيد 
عن 27 عاًما، حيث تتوزع أنش��طتها يف 

147 دولة حول العامل.
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مسقط- الرؤية

أطلقــت أكادمييــة إرشاقــة لريــادة األعامل 
“تأســيس” وبالتعــاون مــع هيئــة تنميــة 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة برنامج مرحلة 
ما قبل االنضامم لحاضنات األعامل يف نسخته 
الرابعــة مبقر الهيئة يف العذيبة، بحضور عّبود 
بن عامر العمري مدير عام التخطيط بالهيئة.
واســتقبل الربنامج حــوايل 120 طلب التحاق 
بالربنامج يف نسخته الرابعة والذي يستمر عىل 
مدار 3 أشــهر ونصف، وقد وقع االختيار عىل 

31 من رّواد األعامل.
وتقــوم فكرة هــذه الربامج التــي تركز عىل 
مة  املراحل املبكرة للمؤسسات الناشئة واملقدَّ
مــن “تأســيس”، عىل اســتثامر أفــكار رّواد 
األعــامل الواعديــن واإلســهام يف صياغتهــا 
بالشــكل املطلوب وفقــاً ملتطلبات الســوق 
وتعريفهــم بالتحديــات التي قــد يواجهونها 
والحلول املالمئة التي من شأنها أن متّكنهم من 
تحويل تلك األفــكار إىل واقع ملموس خطوًة 
بخطوة، والتقدم يف تشكيل إطار العمل العام 

بآليٍة تضمن لهم الثبات يف الســوق ومواجهة 
التحديات املحتملة بناًء عىل الدراسة املتأنية 
التــي حظوا بهــا يف هــذه املرحلــة املبكرة 

والرضورية ألي مرشوع تجاري.
وللخروج بأفضــل النتائج املرجــّوة واملقدرة 
عىل االنتقال إىل مرحلــة االنضامم لحاضنات 
األعــامل، يــأيت الربنامــج ليقّدم للمشــاركني 

دورات تدريبيــة وإرشــادية لضــامن إملامهم 
بجميع ما يتعلق ببدء مرشوع تجاري، تحديد 
األهــداف األساســية، وضع خطط التشــغيل 
والتســويق، تحديد امليزانيــة، كيفية تغطية 
تكاليف التشغيل املالية، وضع منوذج لألعامل 
مــع الخطــة التنفيذيــة وغريها مــن النقاط 
األساســية التي يتحّتم عىل كل رائد أعامل أن 

يقوم بدراستها دراسة متأنّية قبل االنطالق يف 
غامر سوق العمل. 

وقــال نايليــش كيمجي عضو مجلــس إدارة 
مجموعــة كيمجي رامــداس: “يتمثل جوهر 
عمل أكادميية إرشاقة لريادة األعامل “تأسيس” 
يف إثــراء التجربــة املعرفيــة لــرّواد األعامل 
واحتضــان أفكارهــم املبتكــرة وتطّلعاتهــم 

وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه مســهمني 
يف دفع عجلة التنوع االقتصادي واالســتدامة 
يف البالد، وانطالًقا من هــذه الرؤية الواعدة، 
ها نحن نقف جنبــا إىل جنب من جديد مع 
هيئة تنمية املؤسســات الصغرية واملتوســطة 
لننطلق بنسخة جديدة من برنامج مرحلة ما 
قبل االنضامم لحاضنات األعامل للمؤسســات 

الناشئة”.
وأوضــح محمود بــن خليفة الصقــري مدير 
كيمجي  االجتامعيــة مبجموعــة  املســؤولية 
رامداس- إرشاقة: “إإننا نؤمن بأن املســؤولية 
اإلجتامعيــة حس ينبض وعمل نبيل، وواجب 
وطني يلبــي التطلعــات والطموحات، ملا له 
من األثر اإليجــايب البالغ عىل املجتمع، ونحن 
ســعداء أن نكــون رشكاء النجــاح يف دعــم 
وتطويــر رواد األعــامل، بالتعــاون مع هيئة 
تنمية املؤسســات الصغرية واملتوســطة، من 
خالل أكادميية تأسيس لريادة األعامل التابعة 

إلرشاقة”.
ومــن املقــرر أن يتضمن الربنامــج وحدتني، 
األوىل ســتكون عبارة عــن محارضات وبرامج 

تدريبة تتمثل يف دراسة جدوى فكرة املرشوع، 
وخطط التمويل والتســويق وخطة العمليات 
التشــغيلية، أمــا الوحــدة الثانية ستشــتمل 
عىل جلســات تدريب ومتابعة فردية إلعداد 
منوذج وخطة عمل املرشوع، و امليزانية املالية 
والتوقعات املستقبلية له، متمنني للمشاركني 
التوفيــق والنجــاح يف مشــاريعهم الخاصــة 
مؤكدين التزامنا بالواجب الوطني تجاههم . 

وقــال عبود بــن عامــر العمري مديــر عام 
التخطيــط بالهيئــة: “نعتــز يف هيئــة تنمية 
املؤسســات الصغرية واملتوسطة بالتعاون مع 
جناح كيمجي رامداس للمسؤولية االجتامعية 
يف تنفيــذ برامــج ما قبــل االحتضــان الذي 
يهدف إىل تأهيل أصحــاب األفكار االبتكارية 
لتحويــل أفكارهم لخطط عمــل تجارية من 
خــالل محتوى معــريف وعميل يتناســب مع 
أفضل املامرســات يف مجــال التدريب، حيث 
يأيت هذا الربنامج ترجمة للرشاكة الفاعلة مع 
مؤسســات القطاع الخاص ملا فيه دعم لقطاع 
املؤسســات الصغــرية واملتوســطة  وأصحاب 

األفكار املبتكرة”.

بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

»أكاديمية إشراقة« تطلق برنامج ما قبل االنضمام لحاضنات األعمال

مسقط- الرؤية

دشــن بنك ظفــار خدمة نقــاط البيع عرب 
األجهــزة الذكية والتي تعد األوىل من نوعها 
يف السلطنة، يف إطار جهوده املتواصلة إلثراء 
تجربة زبائنه من خالل تقديم حلول الدفع 

املبتكرة.
وعرّب أبوبكر كريم البلويش رئيس الخدمات 
املرصفية الرقمية ببنك ظفار، عن ســعادته 
بتدشني هذه الخدمة، والتي ستمكن عدًدا 
كبريًا من املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 
اســتقبال معامالت الدفع من خالل أجهزة 
الهاتف النقال أو األجهزة اللوحية، مشريا إىل 
أن الخدمة تهدف إىل تعزيز القيمة فيام يتم 
تقدميه للعمالء وخاصة املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة، يف ظل ســعي البنك لتوســيع 
قاعدة الخدمــات واملنتجات املختلفة ذات 

القيمة العالية ومواكبة التكنولوجيا.
ومن خالل خدمة نقــاط البيع عرب األجهزة 
اللوحية، ميكن ألصحاب األعامل تحويل أي 
مــن األجهزة الذكية ســواء الهواتف النقالة 
أو األجهــزة اللوحية التي تدعــم اتصاالت 
الــردد القريــب )NFC( إىل جهــاز نقاط 
بيــع وقبول املدفوعات من خالل البطاقات 
التي تدعم خاصية التمرير، وال يتطلب أية 
أجهــزة إضافيــة، كام أنه بإمــكان أصحاب 
األعامل التجارية إرســال الفاتورة عرب الربيد 

اإللكروين أو الرسائل النصية القصرية. 
وأضــاف البلــويش: “يــأيت تدشــني  نقاط 

البيع عرب األجهــزة الذكية، ترجمة لجهودنا 
املســتمرة لتقديم خدمات مرصفية مالمئة 
لزبائننا، ومن شأن هذه الخدمة التي تتميز 
بكونهــا قليلــة التكلفة أن تســهل لزبائننا 
أصحاب األعــامل التجارية معامالت الدفع 
التي تتم عن طريــق البطاقات التي تدعم 
خاصية التمرير، كام أننا ســنتيح لهم ميزة 
الصيانــة املجانيــة، األمر الــذي يجعل من 
عملية الدفع سهلة وميرسة فقط باستخدام 

أجهزة الهاتف النقال”.
وبإمكان أصحاب األعــامل التجارية تنزيل 
 Google Play التطبيــق من خالل متجــر

واتبــاع خطوات التســجيل، ويتــم بعدها 
إرســال بيانات تســجيل الدخول عرب الربيد 
اإللكروين أو الرســائل النصية، وبعد تفعيل 
الخدمة بإمكانهم البدء باســتقبال عمليات 
الدفع عرب مترير الزبائن لبطاقاتهم املرصفية.
وتتيح خدمة نقاط البيع عرب األجهزة الذكية 
العديد مــن املزايا اإلضافية مبــا فيها قبول 
املدفوعــات من خالل قنــوات متعددة مبا 
فيهــا البطاقات، رموز االســتجابة الرسيعة 
)QR(، وغريها، كام ميكن االطالع عىل تاريخ 
املعاملة والكشوفات، والتسويات عىل مدار 
الساعة، فضاًل عن العديد من املزايا األخرى. 

مسقط- الرؤية

تعــاون بنــك نــزوى- البنك اإلســالمي 
الرائد واألكرث موثوقية يف سلطنة ُعامن- 
مع مزودي  ســيارات تويوتا ونيســان، 
اســتجابة ملتطلبات العمالء املتنوعة يف 
توفري حلول متويــل فوري، حيث أطلق 
البنك يف وقت ســابق هذا العام، خدمة 
تقديم حلول مالية تكنولوجية متوافقة 
مع الرشيعة اإلسالمية واألوىل من نوعها، 
بهدف متكــني العمالء من الحصول عىل 

متويل السيارات  بشكل فوري. 
ومع تدشني خدمة متويل سيارات فوري، 
حققت عملية التمويل التي  ال تتجاوز 
مدتها 10 دقائــق نجاحا ملحوظا، األمر 
الــذي أدى إىل تحســني وتعزيز تجربة 
العمالء والذي من خالله تطلب إضافة 
عالمتني تجاريتني هام نيســان وتويوتا، 
باإلضافــة إىل مــازدا التــي انضمت إىل 
قامئــة العالمات التجارية التي شــملتها 

خدمة متويل السيارات الفوري.
وقال خالــد الكايد الرئيــس التنفيذي 
لبنــك نــزوى: “إن البنــك حريص عىل 
استقطاب الفرص التي ميكن االستفادة 
املــرصيف  القطــاع  تطويــر  يف  منهــا 
اإلســالمي”، مضيفا: “يعــد تعاوننا مع 
املالية اإلســالمية  التكنولوجيــا  رشكــة 
لتقديم خدمــة متويل ســيارات فوري 
ضمن جهودنا يف توســيع آفاق جديدة، 

كام تجســد زيــادة الطلــب عىل هذه 
الخدمــة يف الســوق املحليــة الفائدة 
املرجــوة من تدشــني خدمــة التمويل 
الفــوري، ولقــد ســاهم تدشــني هذه 
الخدمــة يف تعزيــز التعــاون بني بنك 
نــزوى ومزودي املركبات واملؤسســات 
جانــب  إىل  واملتوســطة،  الصغــرية 
الجهــات الترشيعية وقطــاع الرشكات، 
كام ســاهمت يف تحســني مستوى رضا 

العمالء”.
التجاريتــني  العالمتــني  إضافــة  ومــع 
لســيارات نيســان وتويوتــا إىل خدمة 

“التمويل الفوري للســيارات” من بنك 
نزوى، ستقدم للعمالء مجموعة متنوعة 
من الخيارات أثناء رشاء ســيارة جديدة. 
ومن شأن هذه الخدمة مساعدة العمالء 
عىل سهولة تقديم الطلب ورسعة إنجاز 
عمليــة التمويل، فضاًل عن توفري تجربة 

رشاء سلسة. 
كام سيتمكن عمالء البنك من استكامل 
إجراءات متويل سياراتهم خالل زيارتهم 
صــاالت العــرض للــوكاالت املشــاركة 
والحصول عىل حلول متويل رسيعة دون 

الحاجة لزيارة فروع البنك.

بنك نزوى يقدم التمويل الفوري لـ»تويوتا« و»نيسان«بنك ظفار يطلق خدمة نقاط البيع عبر األجهزة الذكية

»نيسان باترول سوبر سفاري«.. تراث عريق وأداء متميز
مسقط- الرؤية

تحظى نيسان باترول سوبر سفاري  بقدر 
كبري من الطلب املستمر، ملا تتميز به من 
تراث عريق ومســتمر يف عــامن عىل مر 
األجيــال، ومكانة مرموقة بــني املواطنني 
واملقيمــني باإلضافة إىل مزيــج من القوة 

والتطور الالفت.
ولقــد دأبت رشكة نيســان عــىل تطوير 
نيســان باتــرول ســوبر ســفاري عىل مر 
الســنني إلرضاء زبائن السيارات الرياضية 
يف العــرص الجديــد، الذيــن يطمحــون 
إىل تصاميــم فاخــرة أكــرث رقيــا، وتعدد 
اســتخدامات ال مثيــل لــه، وأداء مذهل 
وتكنولوجيا فائقة ألســلوب حياة متعدد 
لإلعجــاب  املثــري  بتصميمهــا  األوجــه، 
ومقصورتها الداخلية املرفة، فهذا املغامر 
العاملي يتخطى توقعات عشــاق سيارات 

الدفع الرباعي.
وتتمــت الســيارة مبحــرك قــوي مع 24  
صامًما بسعة 4,8 لر  بعمود كامات علوي 
مزدوج مقرنــة بناقل حركــة أوتوماتييك 
بـــ5 رسعــات أو يدوي بـــ5 رسعات، كام 
ينتج 280 حصاًنــا وعزم دوران قوي يبلغ 
46 كجــم/452 نيوتــن مــر، إىل جانــب 
التوجيــه املعزز إلكرونًيــا لعجلة القيادة 
الذي يضمن تحكاًم ســهاًل عند الرسعات 
املنخفضة والتعامــل القوي مع الرسعات 
العالية، تم تجهيز باترول ســوبر ســفاري 
مبجموعــة مــن ميزات التنقــل الذيك من 

نيسان لتجربة قيادة أكرث أماًنا واتصاالً.

كام يســاعد نظــام التحكــم الدينامييك 
مراقبــة  ونظــام   )VDC( الســيارة  يف 
ضغــط اإلطــارات )TPMS( يف الحفاظ 
عىل املســار الصحيح أثنــاء القيادة عىل 
الطريق الرسيع، مع وسائد هوائية أمامية 
مزدوجــة ونظــام منــع انغــالق املكابح 
والتوزيع  اإللكروين لقــوة الكبح و ترس 
 ABS( تفاضيل محــدود االنزالق للفرامل
EBD / BLSD /( ، ونظــام منــع الحركة 
للحامية من الرسقة ودخول بدون مفتاح 
عــن ُبعد وقفــل تفاضيل خلفــي وكامريا 
للرؤيــة الخلفية ومثبــت الرسعة إضافة 

إىل كل من السالمة وراحة 
السائق.

الفريد  التصميم  إن 
الــذي  للســيارة 

جميع  يناســب 
يــس  ر لتضا ا
جانــب  إىل 
لنســب  ا
التصميميــة  
 ، ملهيبــة ا

يضفــي عليها 
رائًعــا  حضــورًا 

عىل الطريق يســاندها يف 

ذلك انســيابية الحركــة وطبيعة متعددة 
األغراض، كــام أن العجالت أملنيوم مقاس 
17 بوصــة وخطــاف الســحب األمامي 
وحلقــة قطــر الخلفيــة وفتحة ســقف 
الكهربائيــة واملرايــا الخارجيــة املطليــة 
بالكروم ومّســاحة الزجــاج الخلفية كل 
ذلــك يعــزز  مظهرها املميــز، وتم وضع 
التصميــامت الداخلية للســيارة املفضلة 

محليا مبهــارة أنيقة إلضفاء إحســاس 
باألناقــة والراحة ولضامن متتعك 

بأشكال الرفاهية أثناء رحالتك مع أحبائك.
وميكن لسائقي سيارة نيسان سوبر سفاري 
الجديدة االســتمتاع بتجربــة القيادة مع 
شاشــة عرض جديــدة مقــاس 8 بوصات 

إىل  صويت  ونظام 

جانــب نظام Apple Carplay الذي يوفر 
تكاماًل سلًسا مع جهات االتصال وتطبيقات 
الصــوت املفضلة وغري هــا من الخصائص 
املميزة، كام أن لديهــا منافذ صوتية قدرة 

 USB ومقبس FM و AM 2  وراديوDin
 Bluetooth ونظام بلوتوث صويت AUX و
Audio مــع 4 ســامعات ومقاعد جلدية 
ومصباح للقراءة وعجلة قيادة  بتطعيامت 

خشبية وجلدية.
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الرؤية- سارة العربية- ريم الحامدية

نظَّم بنــك العّز اإلســامي بالتعاون مع 
بنك ُعــان العريب، صباح أمس األربعاء، 
منتدى »الرؤســاء التنفيذيــون«، وذلك 
بحضــور أكرث مــن 200 رئيــس تنفيذي 
مــن مختلــف املؤسســات والكيانــات 

االقتصادية العاملة يف السلطنة.
وقال ســليان بن حمد الحاريث الرئيس 
التنفيذي لبنك العز اإلســامي: »إن هذا 
املنتــدى يعقد بالرشاكة مــع بنك عان 
العــريب؛ والذي يعد البنــك األم كون أن 
بنــك العز مملــوك لبنك عــان العريب 
بنســبة 100%. وأضاف أن فكرة املنتدى 
تتمحور حول إتاحة املجال أمام الرؤوساء 
التنفيذيــن مــن مختلــف القطاعــات 
والرشكات لالتقاء واالطاع عىل برامجهم 
اليوميــة وكيفية االســتثار يف االقتصاد 
ورفع عوائد وفوائد الرشكات مبا يسهم يف 
تحقيق الرؤية املستقبلية »عان 2040«. 
وأوضح الحــاريث أن الحكومة الرشــيدة 
تبــذل جهوًدا كبرية لتســهيل اإلجراءات 
وتبســيطها أمام املســتثمرين األجانب، 
مشريًا إىل الدور الرائد للقطاع الخاص يف 
تنمية االقتصاد وتعزيــز مصادر الدخل. 
وأكــد الحاريث أن الرؤســاء التنفيذين يف 
القطاعن العام والخاص بحثوا خال هذا 
املنتدى ســبل تعزيز اإلســهامات يف منو 
االقتصاد الوطني. ونفذت الدكتورة ملياء 
الحاج أنشــطة مختلفــة ملجموعات من 
املشــاركن، بهدف تنميــة مهارة الرسعة 
وتحقيــق األهــداف، وذلك مــن خال 
الرشاكــة فيا بينهم، بغيــة الوصول إىل 

النتائج املأمولة يف أقرص وقت ممكن.
ويهدف تنفيذ منتدى الرؤساء التنفيذين 
امللهمن إىل تعزيــز الرشاكة بن القطاع 
الخــاص واملؤسســات األخــرى، وخاصة 

املرصفيــة والتنموية؛ حيــث إن املنتدى 
يتوافق ويتكامل مــع األهداف املأمولة 
من رؤية »عان 2040« يف كيفية تعزيز 
إســهام القطاع الخــاص يف الناتج املحيل 
اإلجايل. وضم املنتدى نخبة من الرؤساء 
التنفيذين يف الســلطنة، ومن املؤمل أن 

تظهر خــال الفرتة املقبلــة العديد من 
النتائج اإليجابية والتي ستساهم بشكل 
فاعل وملموس يف منــو االقتصاد املحيل، 
االقتصــادي، ودعم  االزدهــار  وتعزيــز 
مســرية التنمية الشــاملة واملســتدامة. 
وقدم طارق القريــي الرئيس التنفيذي 

واملؤســس لرشكــة »ماد تاكــس«، ورقة 
عمل حــول كيفيــة بناء اقتصــاد منتج 
ومتنــوع قائــم عــىل االبتــكار وتكامل 
األدوار وتكافؤ الفرص، وتســليط الضوء 
عىل آليات توســيع نطاق أعال القطاع 
الخاص عىل املســتوى املحيل واإلقليمي، 

مواكبة ملستهدفات رؤية »عان 2040«.
وتخلــل املنتدى تقديم عــدٍد من أوراق 
العمل ناقشــت واقع وتحديات القطاع 
االقتصــادي، إضافــة إىل عــرض بعــض 
التجارب املحليــة واإلقليمية والدولية يف 
كيفية تحويــل الصعوبــات والتحديات 

التي تواجه االقتصاد إىل فرص واالستفادة 
منهــا بأقىص قدر ممكــن، خاصة تحت 
وطأة التحديات التــي واجهت مختلف 
القطاعــات االقتصاديــة خــال العامن 

املاضين بسبب جائحة كورونا.
وشــهد املنتدى إجراء تقييم شامل حول 
كيفيــة تعزيز أدوار القطــاع الخاص مبا 
يتســق مع مرئيــات الحكومــة يف خلق 
فرص العمل واملساهمة يف الناتج املحيل 
بالشــكل الذي يلبي الطموحات وتعزيز 
التدفقــات املالية. وهــدف التقييم إىل 
اسرتاتيجية  وصياغة  التحديات  تشخيص 
واضحــة يتــم مبوجبهــا االعتــاد عىل 
الحقائق ال الفرضيات، من خال تحويل 
ما يتــم االتفــاق عليه إىل واقع يســهم 
إســهاًما مبــارًشا يف الوصــول إىل النتائج 

املرجوة من املنتدى.
وشــهد املنتــدى مناقشــة عــدد مــن 
الجوانب االســرتاتيجية التــي تهدف إىل 
تعزيز الرشاكات بــن مختلف الكيانات 
االقتصادية، وزيادة الفرص االســتثارية 
يف املجاالت التي تســاعد عىل املساهمة 

يف تعزيز الناتج املحيل اإلجايل. 
يشار إىل أن املنتدى ينعقد بالتزامن مع 
مساع الحكومة الرشــيدة لتعزيز أدوار 
القطــاع الخاص وتعميق االســتثار يف 
القطاعات ذات القيمة املحلية املضافة؛ 
مبا يعزز من تنافســية االقتصاد الوطني 
إقليميًــا ودوليًــا، وتوفري فــرص العمل 
للشــباب العــاين املؤهــل؛ مبشــاركة 
مؤسسات املجتمع املدين ومواكبة سوق 
العمل يف تركيبته للتطورات العاملية يف 
مجال وظائف املســتقبل أو اســتيعاب 
أنواع جديدة من القوى العاملة املقبلة 
عىل سوق العمل؛ مبا يرفع نسبة العالة 
املاهــرة بأقىص قدر ممكــن من خال 
تطبيق مبادئ الحوكمة وتجويد األداء.

مسقط- الرؤية

كشف فندق جراند حياة مسقط، أحد أفخم 
الفنادق ذي الخمســة نجوم يف السلطنة، عن 
“ليلة العشاء اآلســيوية”، والتي تُقام كل يوم 
ثاثاء، بهدف تقديم أشــهى األطباق اآلسيوية 
املعدة خصيًصا لزبائن مطعم “موكا كافيه”. 

ومتثل هذه الفعالية أحدث منتجات الفندق، 
الذي يواصل تألقه كوجهة فندقية وســياحية 
مرموقة عىل ضفاف شاطئ العاصمة مسقط، 
ويف قلــب املدينــة العامرة، بحّي الشــاطئ. 
ويطلــق الفنــدق العديــد مــن املنتجــات 
والفعاليات بهدف تلبية تطلعات ضيوفه من 

مختلف الجنسيات؛ العربية واألجنبية.
وقال عــاء الدين الدقاق الشــيف التنفيذي 
لدى فنــدق جراند حياة مســقط: “إن هذه 
الفعالية الحرصية تســتهدف مختلف ضيوف 
الفنــدق ســواء النــزالء أو الضيــوف الذين 
يقصدون مطاعم الفندق، مشــريًا إىل أنه يتم 
اختيــار أشــهى املكونات الطازجــة يف إعداد 
األطعمــة والوجبــات”. وأضــاف أن “ليلــة 
العشاء اآلسيوية” متثل واحدة من الفعاليات 
الرئيســية التي ينفذها الفندق ويســعى من 
خالهــا إىل تلبية رغبــات الزبائــن يف تناول 
وجبات شــهية من شــتى مطابخ العامل، الفتًا 
إىل أن املطبخ اآلســيوي يعد واحًدا من أفضل 
املطابخ وأكرثها تنوًعا حــول العامل، ملا يتميز 
به مــن مكونات تجمع بــن األكات النباتية 
والربوتن الحيواين، وها من أشهر التفضيات 
لدى عشاق الطعام. وعرّب الدقاق عن ترحيبه 
الكبري بكل الضيوف الراغبن يف خوض تجربة 

حرصية ال مثيل لها مبذاق شهي.
وتشــهد فعاليــة “ليلة العشــاء اآلســيوية” 
تقديم تشكيلة متنوعة وفاخرة من السلطات 
اآلسيوية، مثل: سلطة نودلز األرز مع الروبيان، 
وســطلة الســاملون مــع صــوص التاماريند، 
وســلطة البابايا مع الصلصــة الحلوة الحارة، 
إىل جانب شــوربة “توم يوم” التاياندية مع 
البحريــات. وتتضمن الفعاليــة كذلك منصة 

مخصصــة لتقديــم مختلف أنواع الســويش 
الياباين مع تشكيلة من سويش الكراب والتونا 
والروبيان وسويش الخضار، فضًا عن تشكيلة 

من “الديم سام” مع البحريات والخضار.
أما منصــة الطهــي املبارش فتقــدم لضيوف 
الفندق األرز اآلســيوي مع اختيار البحريات 
أو اللحــم أو الدجاج أو الخضار، وكذلك طبق 

النودلز اآلسيوي األشهر عىل اإلطاق.
زوار الفنــدق ســيكونون أيًضا عىل موعد مع 
تشــكيلة منّوعة من األطباق الســاخنة مثل: 
كراب مع صلصة الصويا والســويت تشــييل، 

وســمك املاهي مع صلصــة الصويا والليمون 
األخرض، والدجاج الــكاري التاياندي مع أرز 
الياسمن، وطبق البيف ستري فرايد مع صلصة 

أويسرت.
ويف ركــن الحلويــات، تقــدم “ليلة العشــاء 
اآلســيوية” تشــكيلة فريــدة حلــوة املذاق، 
منها بودينج الســاجو، وكيك الباشــن فروت، 

والدامبلينج مع جوز الهند.
ويعــدُّ جرانــد حيــاة مســقط -ذو تصنيف 
الخمســة نجوم- من أفضل فنادق العاصمة؛ 

حيــث يقــع عىل مقربــة من شــاطئ القرم، 
متميزًا بروعة تصميمه الداخيل، و280 غرفة، 
إضافــة للعديد مــن األجنحــة الفخمة، التي 
تجعل منه أكرث األماكــن فخامة؛ كا بإمكان 
زوار “جراند حياة مسقط” االستمتاع بالعديد 
مــن الخيارات املتنوعة لتنــاول الطعام يف أي 
مــن املطاعم أو املقاهي أو الصاالت الحاصلة 
عــىل العديــد من الجوائــز العامليــة، إضافة 
للعديــد من الخدمــات اإلضافية التي تضمن 

لهم إحساًسا بالرفاهية وتجربة ال تُنىس.

بتنظيم من بنك العز اإلسالمي وبنك عمان العربي

منتدى »الرؤساء التنفيذيون« يبحث سبل تعزيز إسهام 
القطاعين العام والخاص في مسيرة التنمية

»ليلة العشاء اآلسيوية«.. أطباق شهية ومكونات فاخرة 
بانتظار ضيوف »موكا كافيه« في »فندق جراند حياة«

سليمان الحارثي: 
المنتدى يتوافق 

مع أهداف 
»عمان 2040« 

ويؤكد دور 
القطاع الخاص 

في التنمية

عالء الدين الدقاق

تصوير/ راشد الكندي
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يف األســفار، تكتشــف معــادن النــاس، وأخالقهــم، 
وســلوكهم، لذلك فــان الصحبة يف الســفر،هي 

املقياس الحقيقي للمعرفة الصحيحة، والتقييم 
العــادل، ويف ذلــك العديــد من الحكــم التي 
تحدثت عن اكتشاف األصحاب والزمالء يف فرتة 

األسفار وليس املعرفة العابرة الطبيعية.

الزائر ملســقط سيشــعر أن املــكان مييل هيبتــه وأن ثبات 
املواقــف يفرض االحرتام وأن قــر العلم العامر الذي 

يتكــئ عىل قلعتني هو بيت العرب والجرس إىل العامل 
وأن ُعــان بوجه واحد ال يتلون وتتحدث لغة عربية 
صافية ال تقبل التأويل وأنها محصنة من التســونامي 

السيايس وإن جاورت البحر وأنها راسخة كجبالها.

نقل تبعية مدائن مــن وزارة التجارة إىل هيئة املناطق 
الحرة، شــكرا لــوزارة التجــارة وإلدارة مدائن عىل 

الجهد الذي ُبذل. وبنــاًء عىل نقل التبعية، نأمل 
أن نرى مشــاريع أكرب عددا وحجــا يف املناطق 
الصناعية ذات أثر إيجايب عىل االقتصاد وتوظيف 

املواطنني، وأن ال يرتاجع األداء بسبب املركزية.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

مسقط- الرؤية

نظمت لجنة التربع بالدم مبستشــفى جامعة 
الســلطان قابوس حفاًل مبناسبة اليوم العاملي 
للمتربعني بالدم 2022؛ بهدف إبراز أنشــطة 
اللجنــة خالل الفرتة املاضية، وتكريم الجهات 
الداعمــة ألعال اللجنة، وحثهم عىل مواصلة 

الجهود املبذولة.
وخــالل الفعالية التي رعتها صاحبة الســمو 
الســيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة 
مجلس إدارة جمعية األطفال املعوقني؛ حيث 
جــرى اســتعراض احصائيــات التــربع بالدم 
لعامــي 2021 و2022؛ إذ بلــغ عدد املتربعني 
املتطوعــني يف بنــك الــدم الجامعــي خالل 
هذه الفرتة مــا يقــارب 11071 متربًعا، فيا 
وصــل اإلجايل العام للمتربعــني يف بنك الدم 
الجامعي إىل 18209 متربًعا. وبلغت الحمالت 
الداخلية والخارجيــة التي نفذتها اللجنة من 

عام 2021 وحتى الوقت الحايل 44 حملة.

وتتعاون لجنة التربع بالدم مع جاعة املتربع 
1000 التابعــة لكليــة الطــب بإقامة دوري 
الكليات لنرش ثقافــة التربع بالدم بني الطلبة 
واملوظفني بالجامعة، وقــد بلغت إحصائيات 
املتربعــني خالل فرتة الدوري يف 2021 ثالمثائة 

متربع.
وخــالل الحفــل قدمت فخريــة بنت محمد 

العامريــة نائبــة رئيــس لجنة التــربع بالدم 
بالجامعــة كلمة اللجنة قائلــة: »تواجه بنوك 
الدم تحديات متزايدة يف إتاحة كميات كافية 
مــن الدم لدعم احتياجــات املرىض املتزايدة، 
مــع الحــرص يف الوقت نفســه عــىل ضان 
جودته ومأمونيته«. ومن هذا املنطلق تسعى 
لجنــة التربع بالدم بالجامعــة جنًبا إىل جنب 

مع بنك الدم باملستشــفى للعمل عىل إقامة 
حمالت التربع بالدم يف املؤسســات والجهات 
الحكوميــة والخاصــة املختلفة عىل حســب 
الخطــة الســنوية املعدة واملعتمــدة، وذلك 
لنرش ثقافــة التربع بالدم بــني أفراد املجتمع 
وتحفيزهــم عىل االســتمرار بالتــربع بالدم. 
مشــرة إىل الدور الذي حققه برنامج ســفراء 
بنك الدم الجامعي يف نرش ثقافة التربع بالدم، 
وتحفيــز أفراد املجتمع للمبــادرة عىل التربع 
بالدم، من خالل وســائل التواصل االجتاعي 
التابعة لهؤالء املشاهر واملؤثرين يف املجتمع.
جديــر بالذكر أن شــعار هــذا العــام لليوم 
العاملي للمتربعني بالدم الذي يوافق 14 يونيو 
من كل عام هــو »التربع بالدم بادرة تضامن. 
شــارك يف الجهد وأنقذ األرواح«. ويرتجم هذا 
الشــعار قيمــة التضامن بني أفــراد املجتمع 
ولشــد االنتباه إىل الدور الــذي يؤديه التربع 
بالدم يف إنقاذ األرواح وتعزيز التضامن داخل 

املجتمعات.

11071 متبرًعا في بنك الدم بمستشفى جامعة السلطان قابوس

أحمد الحارثي يعود إلى »حلبة مونزا« ضمن منافسات »لومان األوروبية«
مسقط- الرؤية

بعد غياب عن املنافســة عىل حلبة مونزا 
الشــهرة مبدينة ميالنو اإليطالية ألكرث من 
3 أعوام بسبب جائحة كورونا، يضع فريق 
عــان للســباقات بقيادة نجم ســباقات 
الســيارات العاين أحمــد الحاريث نصب 
عينه إنهاء الجولة الثالثة من بطولة لومان 
األوروبية »جي يت إيه« يف القمة وتحقيق 
لقب هذه الجولة والذي سيؤهله ملواصلة 
صدارة هــذه البطولة والتي يتبوأها حاليا 

الفريق العاين برصيد 26 نقطة.

ويطمح الفريق لتكرار الفوز الذي تحقق 
عــىل حلبة اميوال اإليطاليــة قبل أكرث من 
شهر ضمن الجولة الثانية للبطولة، حينا 
قدم الثــاليث أحمد الحاريث وســام ديهان 
وماركو سونرسني أفضل عرض للفريق هذا 

املوسم ليتوج باملركز األول.
وكانت البطولة التي انطلقت من فرنســا 
وعــىل حلبة بــول ريــكارد الشــهرة قد 
شــهدت انســحاب الفريق بسبب ترضر 
قاعدة مقود السيارة عقب اصطدام سائق 
آخر بســيارة الفريق العــاين عند اللفة 
األوىل، لتشــهد أوىل الســباقات انتكاســة 

للفريق بســبب هــذا الحــادث العارض 
وخروجه من املنافســة عىل لقب الجولة 
والتي كانت قريبة منه بســبب التأهيالت 
القويــة التــي ســجلها الفريــق العاين، 
ليعوض ذلك الخروج بنتيجة رفعت اســم 
السلطنة عاليا يف إيطاليا وعىل حلبة اميوال 
وبفارق لفــة كاملة عــن الفريق العاين 
الثــاين الذي حقق مركــز الوصيف بعدما 
تحقــق املطلــوب واعتىل الفريــق الذي 
يحمــل الرقم 69 بســيارة اســتون مارتن 
فانتــاج جي يت ايه منصــة التتويج األوىل 
وسط ساع السالم السلطاين العاين ورفع 

علم السلطنة بالحلب.
وقال املتســابق أحمد الحــاريث: »إن كل 
يشء مييض حسبا خطط له الفريق الفني 
»يت إف« بعــد نجاحنــا يف تحقيق الفوز 
يف إميــوال وتصدرنا البطولــة مناصفة مع 
فريــق رينالدي اإليطــايل، ومتت مراجعة 
اسرتاتيجية الفريق بالكامل يف هذا السباق 
بني املتسابقني والفريق الفني بقيادة توم 
فرر، ووضعنــا أهدافنا وكافة االحتاالت 
يف منظور واضح للكل؛ حيث متثل هدفنا 
األســايس يف تعزيز الصــدارة بتحقيق فوز 

جديد عىل مونزا الحلبة.
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