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مسقط- الرؤية

احتفلــت البحريــة الســلطانية الُعامنيــة 
صبــاح أمس بتخريــج دفعــة جديدة من 
دورة الضباط املرشــحني الجامعيني ودفعة 
من الجنود املســتجدين تحت رعاية اللواء 
الركن ســامل بن عيل الحوسني قائد الحرس 

السلطاين العامين.

ويــأيت تخريــج هاتــني الدفعتــني يف إطار 
اســتمرار الجهــود الوطنيــة التــي تبذلها 
البحرية السلطانية العامنية جنبا إىل جنب 
مع أسلحة قوات السلطان املسلحة والدوائر 
األخرى بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وزارة 
العمل يف اســتيعاب املواطنني الباحثني عن 
عمل لالنضــامم للخدمة العســكرية ونيل 

رشف االنتساب إليها. 

تخريج ضباط جامعيين وجنود 
مستجدين بالبحرية السلطانية

مسقط- الُعامنية

لطان هيثم  بعث حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
بن طارق املعظم- أبقاه الله- برقية تعزية 
ومواساة إىل أخيه خادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية، يف وفاة املغفور 
له -بإذن الله- صاحب الســمو األمري تريك 
بــن فيصل بن تريك بن عبد العزيز بن تريك 
ــلطان املعظم  آل ســعود. أعرب جاللُة السُّ
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواســاته، 
داعًيــا الله تعاىل أن يتغّمد الفقيد بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه 

الصرب والسلوان.
ــلطان  وتلّقى حــرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظــم -حفظــه الله 
ورعــاه- برقيــة شــكر جوابية مــن أخيه 
جاللة امللــك عبد الله الثاين ابن الحســني 
ا عىل  ملــك اململكة األردنية الهاشــمية، ردًّ

برقيــة جاللته املهنئــة له مبناســبة ذكرى 
توليــه العــرش. أعــرب جاللُة امللــك فيها 
عــن عظيم امتنانه عىل مــا تضمنته برقية 
ــلطان املعظم من مشاعر نبيلة  جاللِة السُّ
دت عمق ومتانة العالقات التي تربط  جسَّ
البلدين الشقيقني، سائاًل املوىل جّلت قدرته 
أن يحفــظ جاللُته وميتعــه مبوفور الصحة 
والعافية، وأن يحقق للشعب العامين املزيد 
من التقدم والرفعة واالزدهار يف ظل قيادة 

جاللِته الحكيمة.
ــلطان  وبعث حــرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظــم -حفظــه الله 
ورعــاه- برقية تهنئة إىل فخامة جوســتافو 
لجمهوريــة  املنتخــب  الرئيــس   - بيــرو 
ــلطان املعظم  كولومبيا. ضّمنها جاللُة السُّ
خالص تهانيه لفخامتــه وأطيب متنياته له 
بالتوفيــق والنجاح لتحقيق تطلعات وآمال 
الشعب الكولومبي، ولعالقات الصداقة بني 

البلدين مزيًدا من التطور والنامء.

مسقط- الُعامنية

ــلطان  أصــدر حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظم- حفظــه الله 

ورعاه- مرسومني ُسلطانيني ساميني.
وقىض املرُسوم الُسلطاين رقم )49/ 2022( 
باعتامد الهيكل التنظيمي لشؤون البالط 
ــلطاين وصالحيات األمــني العام، وأن  السُّ
لطاين  ُيبارش أمني عام شــؤون البالط السُّ
الصالحيــات املقررة للوزيــر يف القانون 
الخــاص بالنظام املــايل لديــوان البالط 
ــلطاين، وقانون معاشــات ومكافآت  السُّ
ما بعــد الخدمة ملوظفي ديــوان البالط 
الخاص  والقانــون  الُعامنيني،  ــلطاين  السُّ

ــلطاين  بنظام املوظفني بديوان البالط السُّ
املشار إليها، وأي قوانني أخرى فيام يخص 
التابعة لشــؤون  التقســيامت اإلداريــة 

لطاين. البالط السُّ
فيام قىض املرســوم الُســلطاين رقم )50/ 
2022( بإجراء تعيينات يف شــؤون البالط 
ــلطاين؛ حيث ُيعنّي الشيخ سعيد بن  السُّ
هالل بن عيل الخلييل رئيًســا لشـــؤون 
املوارد البرشية واملالية واإلســناد، بذات 
وُيعــنّي  املاليــة.  ومخّصصاتــه  درجتــه 
املهنــدس هالل بــن محمد بــن حميد 
الوائيل رئيًســا لشــؤون الخيــل والهجن 
ــلطانية بالدرجة  واملــزارع والحدائق السُّ

الخاصة.

مرسومان سلطانيان باعتماد الهيكل 
التنظيمي لشؤون البالط وإجراء تعيينات

قائد عسكري أمريكي: نتطلع لتعزيز 
التعاون األمني مع سلطنة عُمان

»أوكيو« تحتفي بإنتاج 218 ألف برميل معادل 
ونقل 100 مليون متر مكعب غاز يومًيا

نفط عمان يخسر 7.8 دوالر في جلسة 
واحدة.. ونمو 9.4 % باإلنتاج خالل مايو

جاللته يهنئ رئيس كولومبيا المنتخب

جاللة السلطان يعّزي خادم الحرمين.. 
مسقط- العامنيةويتلقى شكر ملك األردن

اســتقبل صاحب الّسمو الّســيد فهد بن 
محمــود آل ســعيد نائب رئيــس الوزراء 
لشــؤون مجلــس الــوزراء وعــددا مــن 
أصحاب الّســمو واملعــايل أعضاء مجلس 
الوزراء أمس معايل الشــيخ عبد امللك بن 
عبد اللــه الخلييل رئيس مجلــس الدولة 
واملكرمني أعضاء مكتب املجلس، وذلك يف 
إطار التنسيق املشرك بني كل من مجلس 

الوزراء ومجلس ُعامن.
وجرى الرحيب بهم يف مستهل هذا اللقاء، 
وعقب ذلــك تم عقد االجتامع املشــرك 
بــني مجلــس الــوزراء ومكتــب مجلس 
الدولة يف القاعــة املخصصة لالجتامعات 
مببنــى املجلس، بحضور أصحاب الّســمو 
واملعايل أعضاء مجلس الوزراء. وتأيت هذه 
االجتامعات يف إطار مــا نّص عليه النظام 
األســايس للدولة وقانون مجلــس ُعامن؛ 
وذلك من أجل التنسيق املستمر بني كافة 

مؤسسات الدولة، وصواًل إىل رؤى مشركة 
تســاعد يف االرتقــاء مبســارات التنميــة 

الشاملة التي تشهدها سلطنة ُعامن.
ويف مستهل االجتامع، أكد صاحب الّسمو 
الّسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الــوزراء أهميــة الدور الــذي يضطلع به 
مجلــس الدولــة بالتعــاون مــع مجلس 
الــوزراء يف أدائه ملســؤولياته املتمثلة يف 
تنفيذ السياســات العامة للدولة وضامن 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنني، كام تم 

خالل االجتامع تأكيد الحكومة عىل أهمية 
تعزيز التعاون البّناء وتبادل اآلراء تحقيًقا 
للمصلحــة الُعليا للوطــن. ونظرًا ملا يزخر 
به مجلــس الدولة من خــربات وكفاءات 
وطنية فإن مجلس الوزراء ليأمل يف إسهام 
املجلس بالدراســات وتقديــم املقرحات 
بشــأن املوضوعات التي تساعد عىل دعم 
الجهــود املبذولة مــن الحكومة يف تنفيذ 
الخطط والربامج التنموية واالرتقاء مبسرية 

العمل الوطني.

بهدف التنسيق المستمر والمساهمة في االرتقاء بمسارات التنمية الشاملة

دعم التكامل بين المؤسسات محور نقاشات 
مجلس الوزراء مع مكتب مجلس الدولة

مسقط- العامنية

أكد الفريــق مايــكل كوريال قائد 
القيادة الوسطى األمريكية أن بالده 
تتطلع لتعزيز التعاون مع ســلطنة 
ُعــامن يف الفــرة القادمة يف مجال 
األمــن اإلقليمي وتوحيــد الجهود 

املشركة بني البلدين الصديقني.
وقــال - يف ترصيــح خــاص لوكالة 
األنباء العامنية- إنه استعرض خالل 
زيارتــه إىل ســلطنة ُعــامن ولقائه 
عدًدا من املســؤولني فرص التعاون 
املتاحــة بــني البلديــن الصديقني. 

وأشاد الفريق مايكل كوريال بالدور 
املركزي لســلطنة ُعامن وعدة دول 
يف اســتضافة وتيســري الحوار الذي 
أدى إىل متديــد الهدنــة يف اليمــن 
بإرشاف األمم املتحدة. وأشــار إىل 
أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ســتواصل االعتــامد عــىل الدعــم 
العــامين يف ظــل اســتمرار الهدنة 

ونقلها 
إىل عملية سياســية أكرث شــمولية، 
مشــريًا يف الوقت نفســه إىل تأكيد 
الرئيــس األمرييك جــو بايدن دعم 

الهدنة اليمنية.

مسقط- العامنية

احتفلــت مجموعــة أوكيو أمــس بإنجازاتها 
يف قطــاع الشــق العلــوي عــرب اســتعراض 
االســتثامرات وأعــامل القطــاع، وذلك تحت 
رعاية معايل املهندس ســامل بــن نارص العويف 

وزير الطاقة واملعادن.
وقال معايل املهندس ســامل بــن نارص العويف 
وزيــر الطاقة واملعــادن: “إن مجموعة أوكيو 
تضطلع بدور مهم يف العديد من اســتثامرات 
النفــط والغــاز والبروكيامويــات والطاقــة 
املتجددة، كجزء من اســراتيجيتها الهادفة إىل 
تنويع اســتثامراتها، وتعمل وفق أعىل املعايري 

الدوليــة، وتصــدر منتجاتهــا إىل أكرث من 60 
دولــة”. وأضــاف معاليه أن إنجــازات قطاع 
الشــق العلوي باملجموعة أســهمت يف زيادة 
إنتــاج النفط مبناطــق االمتيــاز الخاصة بها 
واإلدارة الناجحة للرشاكات مع املســتثمرين 
وهو ما مّكنهــا من الوصول بإنتاجها إىل 218 
ألف برميل معادل يف اليوم وبنســبة تصل إىل 
12.6 باملائة من إجاميل إنتاج ســلطنة ُعامن 
مــن النفط والغاز، وذلك خالل فرة قياســية 
وجيــزة. وأشــار معاليــه إىل أن املجموعــة 
استطاعت تحقيق إنجازات يف تخفيض التكلفة 
التشغيلية للربميل إىل مستويات جيدة مقارنة 

مع االستثامرات النفطية األخرى.

الرؤية- مريم البادية

تراجع ســعر نفط ُعامن الرسمي تسليم 
شهر أغســطس املقبل إىل 108.5 دوالر، 
بعدمــا خــر يف تــداوالت بورصة ديب 

للطاقة امس 7.82 دوالر.
وارتفع إنتاج ســلطنة ُعــامن من النفط 
الخــام واملكثفات النفطية بنســبة %9.4 
بنهاية مايو املايض ليبلــغ 1.042 مليون 
برميــل مقارنة مــع 953.4 ألــف برميل 
بنهاية مايو 2021، وفق ما أشــارت إليه 
البيانــات الصــادرة عن املركــز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات التي اطلعت عليها 

“الرؤيــة”. وســجل إنتاج النفــط الخام 
وحده ارتفاعا بنســبة 12.9% خالل هذه 
الفرة فيام انخفض إنتاج ســلطنة ُعامن 
مــن املكثفــات النفطية بنســبة 2.4 % 
بنهايــة مايو املايض مقارنة بنهاية شــهر 

مايو  من عام 2021.
وسجل متوسط سعر النفط الخام العامين 
ارتفاًعا بنسبة 46.0% بنهاية مايو 2022؛ 
ليصــل إىل 80 دوالرًا أمريكًيــا للربميــل 
مقارنة مع 54.8 دوالر أمرييك للربميل يف 
نهاية مايو 2021، كام ارتفع متوسط سعر 
النفط بنســبة 20.7% يف شهر مايو2022 

مقارنة بالشهر السابق.
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مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشــورى أمس جلســته االعتيادية 
السادســة عرشة لدور االنعقاد الســنوي الثالث 
التاســعة )2019  الفــرة  )2021/ 2022( مــن 
-2023( برئاسة ســعادة خالد بن هالل املعويل 
رئيــس املجلس بحضور ســعادة الشــيخ أحمد 

بن محمــد الندايب أمني عــام املجلس وأصحاب 
السعادة أعضاء املجلس.

وشــهدت الجلســة إقرار مجموعة من الرغبات 
املبــداة، واإلدالء ببيان عاجل تقدم به ســعادة 
ســامل بن صالح الســيايب عضو مجلس الشــورى 
ممثل والية قريات بشــأن املشاريع السياحية يف 
واليــة قريات؛ حيث أكد أهميــة تنويع مداخل 

االقتصــاد الوطني وإعطــاء القطاع الســياحي 
األولوية خــالل املرحلة املقبلة وتوســيع نطاقه 
ليشمل األســواق املتقدمة والناشــئة، مشريًا إىل 
املوقع الجغــرايف املميز لوالية قريات وما يرتب 

عليه من االهتامم بها سياحًيا.
وألقت سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبد الخالق 
اللواتيــة بياًنا عاجاًل بشــأن “املرحني من عمل 

وإعادة تعيينهــم برواتب زهيدة”؛ حيث قالت: 
“إن هــذا البيــان العاجــل يأيت نظرًا الســتمرار 
“التريــح الجامعي املمنهــج” ملجموعات من 
املواطنني وإعــادة تعيينهم برواتــب “زهيدة”، 
مشــرية إىل أنه بذلك يرتب عــىل املرحني من 
العمل التهديد بالسجن بسبب االلتزامات املالية 

وصعوبة تلبية املتطلبات املعيشية.

حين« برواتب »زهيدة« »الشورى«: بيانان عاجالن حول تأخر المشاريع وتعيين »الُمسرَّ
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بهدف التنسيق المستمر والمساهمة في االرتقاء بمسارات التنمية الشاملة

اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة يناقش التكامل بين المؤسسات

تخريج دفعة من الضباط الجامعيين ودفعة من 
الجنود المستجدين بالبحرية السلطانية الُعمانية

مسقط- العامنية

استقبل صاحب الّس��مو الّسيد فهد 
ب��ن محمود آل س��عيد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد 
من أصحاب الّس��مو واملعايل أعضاء 
مجل��س الوزراء أمس معايل الش��يخ 
عب��د املل��ك بن عب��د الل��ه الخلييل 
واملكرمني  الدول��ة  رئي��س مجل��س 
أعض��اء مكت��ب املجل��س، وذلك يف 
إطار التنس��يق املش��رك بني كل من 
مجل��س ال��وزراء ومجل��س ُع��ان. 
وجرى الرحيب بهم يف مستهل هذا 
اللقاء، وعقب ذلك تم عقد االجتاع 
املش��رك بني مجلس الوزراء ومكتب 
مجلس الدول��ة يف القاعة املخصصة 
بحضور  املجلس،  مببنى  لالجتاعات 
أصحاب الّسمو واملعايل أعضاء مجلس 
الوزراء. وتأيت ه��ذه االجتاعات يف 
إطار م��ا نّص عليه النظام األس��ايس 
للدول��ة وقانون مجلس ُعان؛ وذلك 
من أجل التنس��يق املستمر بني كافة 
مؤسس��ات الدولة، وص��والاً إىل رؤى 
مشركة تس��اعد يف االرتقاء مبسارات 
التنمي��ة الش��املة الت��ي تش��هدها 
سلطنة ُعان. ويف مستهل االجتاع، 
أك��د صاحب الّس��مو الّس��يد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
أهمي��ة ال��دور ال��ذي يضطل��ع به 
مجلس الدول��ة بالتعاون مع مجلس 
الوزراء يف أدائه ملس��ؤولياته املتمثلة 
يف تنفي��ذ السياس��ات العامة للدولة 
وض��ان تقدي��م أفض��ل الخدمات 
للمواطن��ني، كا تم خ��الل االجتاع 

تأكي��د الحكومة ع��ى أهمية تعزيز 
ا  التعاون البّن��اء وتبادل اآلراء تحقيقاً
للمصلح��ة الُعليا للوط��ن. ونظراًا ملا 
يزخر به مجل��س الدولة من خربات 
وكفاءات وطنية فإن مجلس الوزراء 
ليأمل يف إس��هام املجلس بالدراسات 
وتقديم املقرحات بشأن املوضوعات 
الت��ي تس��اعد ع��ى دع��م الجهود 
املبذول��ة م��ن الحكوم��ة يف تنفيذ 
الخطط والربام��ج التنموية واالرتقاء 
مبس��رة العمل الوطني. من جانبهم، 
أع��رب معايل الش��يخ رئيس مجلس 
الدولة وأعضاء املكتب عن سعادتهم 
بهذا اللقاء ب��ني الحكومة واملجلس، 
وما تم طرحه خالله من موضوعات 
القادم��ة،  للمرحل��ة  أهمي��ة  ذات 
مؤكدين العزم ع��ى العمل لتحقيق 
املزي��د من التنس��يق املش��رك مع 
مجلس ال��وزراء وصوالاً إىل األهداف 
املرجوة. واستعرض االجتاع املشرك 
جدول األع��ال الذي تضّمن العديد 
من املوضوع��ات، وم��ن بينها دعم 
التكام��ل ب��ني مؤسس��ات الدول��ة 
به��دف بلورة الجوان��ب التي تخدم 
الصال��ح الع��ام، وُس��ُبل تفعيل دور 
مجلس الدولة يف تقديم الدراس��ات 
واملقرحات التي تس��هم يف ترس��يخ 
القي��م األصيل��ة للمجتم��ع، وتعزيز 
التوعية بالتحدي��ات الراهنة؛ بهدف 
املحافظة عى ما تحق��ق من تنمية 
مس��تدامة، مع العمل عى مواصلة 
بذل أقىص الجهود خدمةاً للمزيد من 
املنجزات التي تشهدها البالد يف ظل 

القيادة امُلستنرة.

مسقط- الرؤية

احتفل��ت البحرية الس��لطانية الُعانية صباح 
أمس بتخريج دفعة جديدة من دورة الضباط 
املرش��حني الجامعي��ني ودفع��ة م��ن الجنود 
املس��تجدين تحت رعاية اللواء الركن سامل بن 

عيل الحوسني قائد الحرس السلطاين العاين.
وي��أيت تخري��ج هات��ني الدفعت��ني يف إط��ار 
استمرار الجهود الوطنية التي تبذلها البحرية 
الس��لطانية العاني��ة جنب��ا إىل جن��ب مع 
أس��لحة قوات السلطان املس��لحة والدوائر 
األخرى بوزارة الدفاع، وبالتنس��يق مع وزارة 
العم��ل يف اس��تيعاب املواطن��ني الباحث��ني 
ع��ن عم��ل لالنض��ام للخدمة العس��كرية 
وني��ل رشف االنتس��اب إليه��ا. وق��ام اللواء 
الرك��ن قائد الحرس الس��لطاين العاين راعي 
املناس��بة بتس��ليم الجوائز ألوائل الخريجني 
عى مس��توى الضباط؛ حيث حصل الضابط 
مرشح عبدالله سلان عبدالقادر السعد من 
مملكة البحرين الش��قيقة ع��ى املركز األول 
عى املستوى العام للدورة املتخرجة، وأحرز 
الضابط مرشح سعيد بن محمد البلويش من 
البحرية الس��لطانية العاني��ة املركز الثاين، 
فيا جاء الضابط مرش��ح س��يف بن حمدان 
املج��ريف من اليخ��وت الس��لطانية يف املركز 
الثالث، وعى مس��توى الجنود جاء يف املركز 
األول عى املس��توى العام الجندي مس��تجد 
عمر ب��ن م��وىس البلويش،وحص��ل الجندي 
مس��تجد سيف بن نارص الرواحي عى املركز 

األول يف الرماية، ويف املشاة العسكرية أحرز 
املركز األول الجندي مستجد حاتم بن أحمد 

الحاريث.
ا عس��كرياًا باملسر  وقدم الخريجون اس��تعراضاً
البط��ْي مبصاحب��ة فرق��ة موس��يقى البحرية 
الس��لطانية الُعانية، وأنشد الخريجون نشيد 
البحرية الس��لطانية الُعانية »بحرية املجد«، 
وأّدوا قسم الوالء ورددوا نداء التأييد، ثم تقدم 
قائ��د الطابور مس��تأذناًا راِع املناس��بة بانتهاء 
مراسم التخريج. من جهته، قال العميد الركن 
بحري محمد بن حمود الزدجايل آمر أكادميية 
الس��لطان قابوس البحرية: »يأيت تخريج هذه 

الدفع��ة يف إطار اس��تمرار الجه��ود الوطنية 
لقوات السلطان املسلحة وبالتنسيق مع وزارة 
العمل الستيعاب املواطنني الباحثني عن عمل؛ 
لني��ل رشف االنتس��اب للخدمة العس��كرية، 
ويرشفن��ي أن أهن��ئ الخريجني م��ن الضباط 
الجامعيني والجنود املستجدين عى اجتيازهم 
الدورة التي تم خاللها تنمية وتطوير قدراتهم 
القيادية وتأصيل قواعد وأسس الضبط والربط 
العس��كريني وتدريبه��م وتزويده��م بالعلوم 
وامله��ارات البحرية األساس��ية، وهم جاهزون 
للعمل كضباط وأفراد يف البحرية الس��لطانية 

العانية«.

تسليم شهادات التخرج للضباط للخريجني
مسقط- الُعامنية

ســّلم اللواء الركن بحري ســيف بن نارص الرحبي قائد البحرية السلطانية الُعامنية 
مبيدان االســتعراض بقاعدة ســعيد بن سلطان البحرية شــهادات التخرج والرباءة 
السلطانية للدورة املتخرجة، مبناسبة تخريج دفعة من الضباط املرشحني الجامعيني 
بالبحرية السلطانية الُعامنية. وقد هّنأ قائد البحرية الضباط الخريجني عىل أدائهم 
املتميز يف حفل تخرجهم والذي ترجم الجهود التي بذلت للوصول إىل هذا املستوى 
املرشف، مباركًا لهم نيل الثقة السامية الكرمية من لدن جاللة القائد األعىل- حفظه 
الله ورعاه، حاًثا إياهم عىل بذل الجهد واملثابرة والتفاين يف أداء مهامهم والواجبات 
التي ستناط بهم، ومهنًئا نجاح جهودهم ومساعيهم التي بذلوها خالل فرتة الدورة 

واجتياز مقرراتها.
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مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته االعتيادية 
السادسة عرشة لدور االنعقاد السنوي الثالث 
)2021/ 2022( مــن الفرتة التاســعة )2019 
-2023( برئاسة سعادة خالد بن هالل املعويل 
رئيس املجلس بحضور ســعادة الشيخ أحمد 
بن محمد الندايب أمني عام املجلس وأصحاب 

السعادة أعضاء املجلس.
وشهدت الجلسة اإلدالء ببيان عاجل تقدم به 
ســعادة ســامل بن صالح السيايب عضو مجلس 
الشــورى ممثل والية قريات بشأن املشاريع 
الســياحية يف والية قريات؛ حيث أكد أهمية 
تنويــع مداخــل االقتصــاد الوطنــي وإعطاء 
القطــاع الســياحي األولويــة خــالل املرحلة 
املقبلــة وتوســيع نطاقه ليشــمل األســواق 
املتقدمة والناشئة، مشريًا إىل املوقع الجغرايف 
املميــز لوالية قريــات وما يرتتــب عليه من 
االهتامم بها ســياحيًا، كام تحدث عن أهمية 
التحقــق من األســباب التي آلــت إىل تعطل 
املشاريع السياحية يف والية قريات وانعكاس 
ذلك عــى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنني، 
ومــن أبــرز تلك املشــاريع مــرشوع قريات 
السياحي املتكامل يف حي الساحل، واملشاريع 

السياحية يف سد وادي ضيقة بقرية املزارع.

املرسحون من العمل

وألقــت ســعادة الدكتورة طاهــرة بنت عبد 
الخالق اللواتية بيانًا عاجاًل بشــأن »املرسحني 
من عمل وإعادة تعيينهــم برواتب زهيدة«؛ 
حيــث قالت: »إن هــذا البيــان العاجل يأيت 
نظرًا الســتمرار »الترسيح الجامعي املمنهج« 
ملجموعات مــن املواطنني وإعــادة تعيينهم 
برواتب »زهيدة«، مشرية إىل أنه بذلك يرتتب 
عى املرسحــني من العمل التهديد بالســجن 
بســبب االلتزامــات املاليــة وصعوبــة تلبية 
املتطلبات املعيشــية. وذكــرت اللواتية خالل 
البيــان بأن الترسيــح املمنهج بــدأ للعاملني 
بقطاع النفــط والغاز، وامتــد إىل القطاعات 
األخرى، ألســباب قد تبــدو أحيانًــا منطقية 
وأحيانًا واهية؛ حيث تشري اإلحصائيات يف عام 
)2021/ 2022( إىل قيام 156 منشأة بترسيح 
5438 مواطنا بنســبة 42.8% يف قطاع النفط 
والغاز، و23.1% يف قطاع اإلنشاءات، و%17.8 

يف قطاع الصناعة.
وأضافت ســعادتها أن بعض الــرشكات تقوم 
بترسيــح العاملــة الوطنيــة للضغــط عــى 
املؤسســات الحكومية للحصول عى مشاريع 
إضافيــة، أو ألجــل مناقلتهــم بــني الرشكات 
العاملــة يف القطاع ذاته للتخلص من أصحاب 
األجور املرتفعة، مستغلة تعميم وزارة العمل 
بتحديد الحــد األدىن لألجور عنــد 325 ريااًل 

عامنيًا.
واقرتحت اللواتية بأن يتبنى الربنامج الوطني 
»تشــغيل« معالجة تحديد أجــور املرسحني 
لــدى إعادة التعيني مبا يتناســب مع خرباتهم 
الطويلــة، وأال يكون بعقود مؤقتة، وأن تقوم 
لجنــة الحــوار الوطنــي املكونة مــن وزارة 
العمــل واتحاد عامل ســلطنة عــامن وغرفة 
تجارة وصناعــة عامن بإيجــاد آليات مقنعة 

وواضحة وعلمية صارمــة وموحدة. وأوصت 
اللواتية يف البيــان العاجل برضورة اإلرساع يف 
إحــالل العامنيني محل الوافديــن بالوظائف 
القياديــة واإلرشافية وفق جدول زمني محدد 
يتــم تنفيذه يف أرسع وقــت ممكن، ورضورة 
إحالة مرشوع قانون العمل إىل مجلس ُعامن 
ألجل اإلرساع يف إعادة هندسة القطاع الخاص 
وتكييفه ملســتجدات الواقع الوطني ليالمس 
طموحــات الشــباب لتأثــر أســواق العمل 

وعوامل اإلنتاج باملتغريات العاملية الحالية.

اتفاقية النقل الجوي

إىل ذلك، أقرت الجلســة خــالل أعاملها رؤية 
لجنة الخدمــات والتنميــة االجتامعية حول 
مرشوع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي 
مــع حكومة جمهوريــة الربازيــل االتحادية، 
وذلــك عمــاًل بنص املــادة )54( مــن قانون 

مجلس عامن.
وأقرت الجلسة مجموعة من الرغبات املبداة؛ 
حيث أقرت الجلســة تقريــر اللجنة الصحية 
والبيئيــة حول الرغبة املبداة بشــأن التعامل 
التخطيطي والتنموي ملواجهة األرضار البيئية 
الناجمة عــن األنواء املناخية. وقال ســعادة 
هــالل بــن حمــد الصارمــي رئيــس اللجنة 
ومقررها: »إن اللجنة الصحية والبيئة مبجلس 
الشــورى هدفت مــن خالل دراســتها لهذه 
الرغبة إىل التعرف عى أنواع السدود- خاصة 
سدود الحامية- يف املناطق الساحلية املعرضة 
للعواصف واألعاصــري؛ ملا لها من تأثري مبارش 
عى حياة اإلنسان، واألنظمة الطبيعية، وكبح 
جــامح الفيضانات وجمــع وتخزيــن املياه 
للــري والرشب واالســتحامم والرتفيه، وإنتاج 
الطاقــة الكهرومائية، إضافــة إىل البحث يف 
مســألة توزيــع األرايض يف مناطــق جريان 
األودية، والعمل عى إعداد اشرتاطات خاصة 
للمســاكن التي تبنى يف املناطق الســاحلية 
تؤهلهــا للتخفيف مــن اآلثــار الناجمة عن 
األعاصــري )الكــود الهنديس العــامين(، وإىل 
املســاهمة يف رســم خطط وطنيــة متكاملة 
للتعامل مع اآلثار البيئية الضارة الناتجة عن 

األنواء املناخية.
وأقرت جلســة املجلس السادسة عرشة تقرير 
اللجنة الصحية والبيئية حــول الرغبة املبداة 
بشــأن »إنشــاء وحدة تُعنى مبراقبة وحامية 
البيئة«؛ حيث أوضحت اللجنة الصحية والبيئة 

من خــالل التقرير الذي قــرأه رئيس اللجنة 
ومقررها أن هذه الرغبة املبداة وما ورد فيها 
ينصب يف ســياق إبداء رغبــات للحكومة يف 
األمــور املتعلقة بالخدمــات واملرافق العامة 
وســبل تطويرهــا وتحســني أدائهــا، وتعزيز 
التنميــة الوطنية، كام يتوافق مضمون الرغبة 
محــل الذكر مــع رؤية »عــامن 2040« التي 
تؤكــد عى أهمية إيجــاد البدائل االقتصادية 
لرفد االقتصادي الوطني، ومن أهمها السياحة 
والتي لن يرتفع معدل مســاهمتها يف الدخل 
القومــي إال بوجود طبيعة نظيفــة آمنة من 
جميع أشكال التعدي عى النظم األيكولوجية 

والحياة الفطرية املتعلقة بالبيئة.
وأشارت اللجنة يف تقريرها األهداف واملربرات 
الداعية ملثل هذه الرغبة وهي تطبيق قانون 
حاميــة البيئــة والترشيعــات ذات العالقــة 
بالبيئــة والعمل عى تطوير هذه الترشيعات 
مبا يتالءم واملستجدات العاملية يف هذا الشأن، 
وإبــراز مفهــوم األمــن البيئي وفق األســس 
واملعايــري املعمول بها يف العمل الرقايب البيئي 

والسياحي.

منصة رقمية ثقافية تفاعلية

وشــهدت الجلســة إقرار تقرير لجنة اإلعالم 
والثقافــة حول الرغبة املبداة بشــأن إنشــاء 
منصة رقمية ثقافية تفاعلية، وجاءت مربرات 
اللجنــة عى اعتبــار أن املقــرتح يتامىش مع 
خطــة االســرتاتيجية الثقافيــة املنبثقــة من 
رؤية عــامن 2040، والتي وضعت من ضمن 
أولوياتهــا تعزيــز الهوية واملواطنــة والرتاث 
والثقافة الوطنية. وقدمــت اللجنة مجموعة 
من التوصيات فيام يتعلق بالشأن الحكومي؛ 
أبرزهــا: إنشــاء املنصــة الثقافيــة التفاعلية 
بحيــث تكون منصة شــاملة لســلطنة عامن 
عى املســتوى الوطني، تتضمن توحيد جهود 
جميــع الجهات ذات العالقة بالرتاث والثقافة 
والفنون، تســتهدف الوصول للجمهور داخل 
وخارج الســلطنة؛ بهــدف التعريــف بكافة 
مفــردات الــرتاث والثقافة؛ وذلــك من خالل 
مشــاركة كافــة الجهــات املعنيــة يف إعداد 

محتوى املنصة الثقافية.

مكتبات عامة لألطفال

وأقــرت الجلســة كذلك تقرير لجنــة اإلعالم 
والثقافــة حول الرغبة املبداة بشــأن إنشــاء 

مكتبات عامة لألطفال يف مختلف محافظات 
الســلطنة، وتطويــر القائــم منهــا إلكرتونيًا. 
وأوضح ســعادة عيل بن ســامل الجابري نائب 
رئيس اللجنة ومقررها أن اللجنة اســتندت يف 
دراستها للرغبة املبداة عى عدد من املربرات، 
وهي تكــرار مبادرة إنشــاء مكتبــة األطفال 
العامــة وتعميمهــا يف مختلــف محافظــات 
الســلطنة، يف ظل الحاجة املاسة لوجود هذه 
املنشــآت الثقافية، مضيًفا أن املقرتح يتوافق 
مع مبــادئ ميثــاق األمم املتحــدة للطفولة 
»اليونســيف« والحقوق القانونية التي كفلها 
قانــون الطفــل العــامين. وخرجــت الرغبة 
بعدد من التوصيات العامة؛ أبرزها: تســهيل 
آليات االســتثامر للمهتمني بإنشــاء مكتبات 
عامــة لألطفــال، وتشــجيع رشكات القطــاع 
الخاص لتخصيص جــزء من أموالها املخصصة 
للمســؤولية االجتامعيــة يف إنشــاء مكتبات 
عامة لألطفال يف املحافظات التي تفتقر لهذه 

املؤسسات الثقافية.

االستمطار الصناعي

وجرى خالل الجلسة املوافقة عى تقرير لجنة 
األمن الغذايئ واملايئ حول الرغبة املبداة بشأن 
محطات االستمطار الصناعي يف سلطنة ُعامن، 
بهدف زيادة منسوب املياه الجوفية والتقليل 
من العجــز املايئ، عن طريــق تعزيز كميات 
الهطــول املطــري؛ نظــرًا للظــروف املناخية 

الحزام  بالســلطنة ووقوعهــا يف 
الجاف وشبه الجاف. وقال أحمد 
بن فــارس العزايل عضــو اللجنة 
ومقررهــا: »إنه تبــني من خالل 
تواجه  التي  التحديات  مناقشــة 
الصناعي  االستمطار  قطاع  تطور 
بالســلطنة بأنه وبعــد مرور 10 
ســنوات منذ بدايــة املرشوع أن 
الجانب املادي هو أساس حلحلة 
جميــع العوائق التي تقف حائاًل 
أمام تطوير القطــاع، وعليه فإن 
بــرضورة اإلرساع  املجلس يويص 
يف تحويــل االعتــامدات املاليــة 
االســتمطار  ملركــز  املخصصــة 
الصناعي، لتمكني املركز من دفع 
عجلة املشــاريع الالزمة لتطوير 
والخاصة  حاليًا  املعتمدة  التقنية 
التطــور  باالســتمطار ومواكبــة 

العاملــي يف القطــاع من خالل إنشــاء معمل 
خاص باملركز، وتزويــده بأحدث التقنيات يف 
مجال االســتمطار الصناعي ورفده بالخربات 

والكفاءات البرشية الالزمة.
وأجازت الجلســة تقرير لجنــة األمن الغذايئ 
واملــايئ حــول الرغبــة املبداة بشــأن ظاهرة 
التّصحر وجهود ســلطنة ُعــامن يف مكافحتها 
والتي تــأيت أهمية دراســتها نظــرًا لتأثرياتها 
السلبية املبارشة يف الغطاء النبايت مام يؤثر يف 

اإلنتاج الزراعي والحيواين عموًما.

التدريب املقرون بالتشغيل

وناقشــت اللجنة الرغبة املبداة بشأن تعديل 
آلية متويل برامج التدريب املقرون بالتشغيل 
يف ضوء رأي لجنة الشــباب واملوارد البرشية. 
وتــأيت مــربرات الرغبة يف وجــود باحثني عن 
عمل مؤهلني لشــغل هذه الوظائف املقدمة 
مــن قبــل مؤسســات التدريــب الخاصــة، 
واحتامليــة توظيف باحثني عن عمل مؤهلني 
تتناســب مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة من 
فئــات املتقاعديــن أو املرسحــني، إضافة إىل 
توفري مبالغ التدريب املقدمة من قبل جهات 
التمويل يف برامج التدريب املقرون بالتشغيل، 
والحد من التحايل واإلشكاليات التي تقوم به 
بعض مؤسسات التدريب الخاصة والرشكات، 
وتقليل نســب ومعدالت الشكاوى العاملية. 
وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات؛ أبرزها: 

اإلرساع يف تنفيذ ما نص عليه املرسوم السلطاين 
رقم )2020/89( الخاص بإنشــاء وزارة العمل 
هيكلهــا  واعتــامد  اختصاصاتهــا  وتحديــد 
التنظيمــي، والذي حدد للــوزارة وضع نظام 
متكامــل للمعلومات، وإعداد ســجل القوى 
العاملــة الوطنيــة لغايات التخطيــط، وقيام 
وزارة العمل باستهداف قطاعات معينة وفًقا 
لبيانات املركــز الوطني لإلحصاء واملعلومات. 
وأوصت اللجنة بتطبيق مقرتح الرغبة املشار 
إليها قبل إســناد أي مناقصات لتمويل برامج 
التدريــب عى رأس العمل أو برامج التدريب 
املقرون بالتشغيل يتم إلزام الرشكات مبخاطبة 
وزارة العمل بتوفري حاجتها من القوى العاملة 
الوطنية، وعى وزارة العمل اإلعالن عن هذه 
الشواغر الوظيفية وفًقا الحتياجات الرشكات.

توصيل خدمة املياه 

وناقشت الجلســة الرغبة املبداة بشأن رسوم 
توصيــل خدمــة امليــاه يف ضــوء رأي لجنــة 
الخدمات والتنميــة االجتامعية؛ حيث أوضح 
مقدم الرغبة سعادة منصور بن زاهر الحجري 
أن هنــاك ارتفاًعا غري مقبول لرســوم توصيل 
خدمــة املياه. وارتأت اللجنــة رضورة أن يتم 
مراجعة تســعرية الخدمــة ومعايري تحديدها 
لتكون مربرة ومتناســبة يف ســياق املتغريات 
االجتامعية واالقتصادية التي مير بها املجتمع 

والدولة.

المجلس ُيقر عدًدا من الرغبات المبداة

بيانان عاجالن في »الشورى« حول تأخر المشاريع السياحية في 
حين« برواتب »زهيدة« قريات وإعادة تعيين »الُمسرَّ

الجابري يستعرض في »الشورى« الجهود الوطنية لتنفيذ »ُعمان 2040«
مسقط- الرؤية

اطلع مجلس الشــورى صبــاح أمس االثنني 
عــى دور وحدة متابعة تنفيــذ رؤية ُعامن 
متابعــة  يف  وآلياتهــا  ومنهجيتهــا،   ،2040
املــؤرشات ومراحل تنفيــذ الرؤية، والجهود 
الوطنيــة املبذولــة خالل املراحــل املختلفة 
إلعــداد وثيقــة الرؤية، وجهــود الوحدة يف 
تحقيقهــا، إضافة إىل دور مجلس الشــورى 
ورشاكته مــع الوحدة فيــام يتعلق بتحقيق 
رؤية »عامن 2040«. جاء ذلك خالل العرض 
املريئ الذي قدمه معايل الدكتور خميس بن 
ســيف الجابري رئيس وحــدة متابعة تنفيذ 
رؤية »عامن 2040«، بحضور ســعادة خالد 

بن هالل املعــويل رئيس مجلس، وســعادة 
الشــيخ أحمد بــن محمد النــدايب أمني عام 
املجلس، وأصحاب السعادة أعضاء املجلس. 
وأشــار معايل الدكتور إىل أن هذا اللقاء جاء 
يف إطار خطة الوحــدة؛ لتعزيز تواصلها مع 
املؤسســات الوطنيــة باعتبارها جــزءا من 
خطتهــا االتصالية لهذا العــام، مؤكًدا الدور 
املحــوري ملجلس الشــورى يف تحقيق رؤية 
عامن 2040، لكونه داعاًم أساســيا ملســرية 
التنمية الشــاملة يف سلطنة ُعامن من خالل 
مــا يقوم به مــن أدورا ملموســة يف ترجمة 
اختصاصاته يف الترشيع وتفعيل دور املتابعة 
عرب أدواتهــا املختلفة مبا يســهم يف تحقيق 
األهــداف الوطنيــة يف مختلــف املجاالت.  

وأكد الجابري أهمية دور مجلس الشورى يف 
إنجــاح تطلعات رؤية »ُعامن 2040«، خالل 
املرحلة الحالية التي تشهد تغيريات واضحة 
يف معظــم القطاعــات بعــد إعــادة هيكلة 
الجهــاز اإلداري للدولة يف أغســطس 2020، 
كأحد متطلبات تحقيــق الرؤية؛ األمر الذي 
يتطلب تكاتف وتعاضد جميع املؤسســات 
الحكومية، إلدارة هذه املرحلة بكفاءة عالية 
تعــزز ثقة املواطــن بحكومتــه؛ حيث يعد 
املجلــس إحــدى الجهات الداعمــة لتحقق 
الرؤية، من خالل تفعيل أدوراه لتتكامل مع 
محاور وأولويات الرؤية. وأضاف أن املجلس 
يعمل عــى اقــرتاح ومراجعــة الترشيعات 
والقوانــني الجديدة أو املعدلة ومن األهمية 

مبكان أن تكون مواءمة الترشيعات والقوانني 
مع متطلبات »عامن 2040« أحد أبرز نقاط 
املراجعــة ألي قانــون يعرض عــى مجلس 
الشــورى مبا يخدم أولوية الترشيع والقضاء 
والرقابــة املنبثقة عن الرؤيــة. وبعد انتهاء 
العرض املريئ اســتمع معاليه إىل املداخالت 
واالستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة 
أعضاء مجلس الشورى، موضًحا أبرز ما جاء 
فيها من تساؤالت، ومؤكًدا أهمية املقرتحات 
التــي قُدمت حــول تحســني آليــة العمل 
وتطوير الرشاكة بني مجلس الشورى ووحدة 
متابعة تنفيــذ »ُعــامن 2040«، ودورها يف 
رســم مســارات التقــدم املنشــودة لخدمة 

مستقبل سلطنة ُعامن. 
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أولياء أمور: عدد من الحافالت تعاني من مشاكل فنية.. والبعض بدون مكيف هواء

شكاوى من الحافالت المدرسية: ال توفر السالمة الالزمة للطالب
الرؤية- محمد الراشدي

يح��رص كث��ر م��ن أولي��اء األم��ور عىل 
االش��راك يف خدمة نق��ل األبناء من وإىل 
املدرسة، لكنهم يشتكون من جودة بعض 
الحافالت التي قد تؤثر بش��كل كبر عىل 
س��المة أبنائهم، باإلضافة إىل عدم التزام 
كثر م��ن أصح��اب الحاف��الت بجودتها 

ونظفاتها.
وي��رى البع��ض أن الحافالت املدرس��ية 
أصبح��ت تش��كل خط��را ع��ىل الطالب 
بس��بب املش��اكل الفني��ة يف الحاف��الت 
واملشاكل التي تحدث بني الطالب بسبب 
عدم وجود مرشف أو الزحام وعدم توفر 

املقاعد الكافية.
يش��تيك عبد الله الراش��دي، أح��د أولياء 
األمور، م��ن عدم ج��ودة الحفالت التي 
تنق��ل الط��الب يومي��ا وانع��دام عنارص 
الس��المة واألمان وقلة النظافة، مش��ددا 
ع��ىل رضورة االهت��ام بنظاف��ة الحافلة 
والتأكد من س��المة جميع أجزاء الحافلة 

سواء املحرك أو الفرامل أو املكيف.
ويضي��ف أن مس��ألة التكيي��ف داخ��ل 
الحافلة م��ن األمور املهم��ة خصوصا يف 
األجواء الحارة؛ حيث إنه ال ميكن االنتقال 
بحافل��ة ب��دون مكيف حتى ل��و كانت 

املسافة قصرة.
ويق��ول الطال��ب محمد: »ع��دم وجود 
الراح��ة داخل الحافلة وجودتها الس��يئة 
يش��عرنا باإلرهاق والتع��ب؛ ما يفقدنا 
الركيز وخاصة أن املس��افة بني املدرس��ة 
والس��كن طويلة«. ويؤكد الطالب محمد 

الراشدي حدوث املش��ادات بني الطالب 
بس��بب عدم وجود مقاع��د كافية، األمر 

الذي يجعلهم يفضلون امليش عىل األقدام 
بدال من ركوب الحافلة تجنبا للمش��اكل 

والزحام. ويطالب ب��رورة وضع كامرا 
داخ��ل كل حافلة ملراقب��ة ما يحدث من 

ترصفات الطالب، ومحاس��بة من يخالف 
قواع��د الس��المة، حتى يش��عر الطالب 

باألم��ان داخ��ل الحافل��ة. يف ح��ني يرى 
الطالب عار أنه من الروري تخصيص 
مرشف داخل الحافلة حتى تكون عملية 
نقل الط��الب أكرث انضباطا. وتش��ر أمل 
الراش��دية إىل أن عملي��ة نق��ل الطالب 
تختلف بحس��ب وجود املدرسة يف قرية 
أو مدين��ة، موضحة أن��ه يف بعض املدن 
مثل العامرات مبحافظة مس��قط تتباعد 
املناط��ق عن بعضه��ا وبالت��ايل يصعب 
تحديد نقطة تجمع للطالب. ومتر الحافلة 
ع��ىل منازل الط��الب الواحد تل��و اآلخر، 
بعكس القرية التي تتيح تجمع الطالب يف 
نقطة واحدة ويس��هل نقلهم إىل املدرسة 
وإعادتهم م��رة أخرى. وتضيف أن بعض 
املدارس قامت بتقلي��ص عدد الحافالت 
لديهها بحج��ة أن الحافلة الواحدة قادرة 
عىل الذهاب والعودة أكرث من مرة، لكن 
ترتب عىل ذلك تأخ��ر الطالب والتزاحم 
داخل الحافلة. وتتحدث أمل الراش��دية 
عن تطبيق »درب السالمة« حيث يوضع 
جهاز يف آخر الحافلة يعمل مع تشغيلها 
ويغلق عن��د االنتهاء من توصيل الطالب 
إىل منازله��م، وميك��ن من خالله إرس��ال 
رس��الة إىل أولياء األمور ومدير املدرس��ة 
بتوصي��ل الطالب إىل منازله��م، الفتة أن 
بع��ض األجهزة ال تعمل أحيانا بالش��كل 
الصحيح ومل تثبت فعاليتها بشكل كامل، 
كا أنه ميكن أن يكون مناس��با للمدارس 
ذات الكثاف��ة األق��ل. وتؤكد أن��ه ال يتم 
تجديد العقود لبعض الحافالت حتى يتم 
التأكد أنها مهيئة وآمنة من حيث املحرك 

والتكيف والنظافة.

مطالبات بالمحافظة على أشجار العلعالن في الجبل األخضر تدريب طالب التربية الخاصة على مهارات اإلرشاد السياحي

»أوقاف الظاهرة« تختتم الحقيبة 
الثانية من ورش »إجادة«

الرؤية - نارص العربي

قاَل امُلهندس محم��د بن أحمد بن عيىس 
العم��ري إنَّ الجب��ل األخر يع��دُّ واحدا 
من أهم املناطق الس��ياحية يف الس��لطنة، 
ويقصده الكثر من الزوار؛ ملا يتمتَّع به من 
مناظر خالبة وأج��واء معتدلة يف مختلف 

فصول السنة.
د العمري -يف ترصي��ح ل�”الرؤية”- أنَّ  وأكَّ
الجبل األخ��ر يعدُّ بيئة بك��را الحتضانه 
النباتات واألش��جار النادرة عىل مس��توى 
الجزيرة العربية، خاصة األش��جار املعمرة 
منه��ا؛ كأش��جار الب��وت والزيت��ون الربي 
وأش��جار  ب�”العت��م”،  محليًّ��ا  املع��روف 
العلعالن، والتي تعدُّ من األش��جار النادرة 
واملعمرة. مضيفا أنَّ األجداد كانوا يحرِّمون 
العبث بهذه األشجار ألهميتها ويعتربونها 
ثروة وطنية، كا أنَّها من النباتات العطرية 

وأخشابها تعمر لقرون من الدهر.
وأش��ار العمري إىل وجود ظاهرة غريبة يف 
الس��نوات األخ��رة تتمث��ل يف االعتداء عىل 
ال��ربي وحرقها  أش��جار العلعالن والزيتون 
بش��كل متعمد دون وجود أي رد فعل من 
املختصني واملسؤولني تجاه هذه املارسات 

املدم��رة للبيئة. وناش��َد العم��ري الجهات 
املعنية بالدولة لصون هذه الطبيعة، واتخاذ 
تداب��ر رادع��ة وإج��راءات تقن��ني ملرتادي 
ه��ذه األماك��ن، حتى تبقى ه��ذه الطبيعة 
وما بها من مناف��ع لألجيال القادمة. واعترب 
املواطن أحمد بن عبدالله بن سالم الصقري 
أنَّ ش��جرة العلع��الن من األش��جار النادرة 
عىل مس��توى الع��امل، وهي م��ن األصناف 
العطرية املتميزة، التي يجب عىل الحكومة 
واألفراد الحف��اظ عليها. وطال��ب الصقري 

برورة تعزي��ز الجهود بني الجهات املعنية 
لتحسني التنظيم اإلدراي والسياحي والبيئي 
ملنطق��ة الجب��ل األخ��ر؛ مث��ل: تخصيص 
مواقع للش��واء، وتخصيص مواقع للتخييم، 
وتعي��ني مراقبني م��ن هيئة البيئ��ة ملتابعة 
املوقع البيئي��ة، وبناء نق��اط للدفاع املدين 
يف املتنزه��ات وتوزيعه��ا، وتبن��ي مرشوع 
اس��تزراع النباتات العطرية ومنها العلعالن، 
ودعم القطاع الخاص لالس��تثار يف مرشوع 

االستزراع النباتات وزيادة الرقعة الخراء.

الرؤية - هناء الشبيبية

-ُممثل��ة  والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  ��ذْت  نفَّ
باملديري��ة العام��ة للربية الخاص��ة والتعلم 
املستمر- وبالتعاون مع كلية ُعان للسياحة، 
برنامجا تدريبيا يف مهارات اإلرش��اد السياحي 
لطالب مدارس الربية الخاصة من فئة الصم، 

ملدة خمسة أيام يف كلية عان للسياحة.
وته��دُف الدورة التدريبية إىل إعداد 18 طالبا 
وطالبة من طالب مدارس الربية الخاصة من 
فئة الصم للعمل يف صناعة الس��ياحة، خاصة 
يف مجال اإلرش��اد السياحي ألقارنهم من ذوي 
اإلعاقة السمعية، وإكسابهم مفاهيم السياحة 
والتع��رف ع��ىل املعلوم��ات األساس��ية حول 
س��لطنة ُعان، وتعريف الط��الب باملهارات 
الالزم��ة ملارس��ة مهنة اإلرش��اد الس��ياحي، 
وتزوي��د الطالب املش��اركني باملهارات الالزمة 
إلع��داد وتخطي��ط وتوجيه الجوالت بش��كل 
مس��تقل، وفهم احتياجات السائح. وقال بدر 
ب��ن س��عيد الذهيل مدي��ر دائرة الدراس��ات 
الس��ياحية واإلدارة: إنَّ هذه الدورة التدريبية 
تعد األوىل من نوعها يف الكلية وعىل املستوى 
املحيل، والت��ي ُتعنى بتطوير مهارات الطالب 
من ذوي االعاقة السمعية، وتهدف إىل توثيق 

التع��اون ب��ني وزارة الربي��ة والتعليم ممثلة 
باملديري��ة العام��ة للربية الخاص��ة والتعلم 
املس��تمر وكلي��ة ع��ان للس��ياحة، لتطوير 
مهارات الطالب يف مج��االت العمل املتعلقة 
بالقطاع الس��ياحي الت��ي تتصف بتنوع فرص 
العم��ل  للعديد من فئ��ات املجتمع العمل، 
خاصة يف مجاالت الرعاية واملساندة، ليكونوا 
قادرين عىل التعامل وإرشاد وتوجيه أقرانهم 
من الس��ياح ممن يحتاجون إىل لغة اإلش��ارة. 
��ن الربنامج الجان��ب النظري  وأضاف: يتضمَّ
ال��ذي يتم فيه اس��تخدام مجموعة من طرق 
التدريس مبا يف ذلك املحارضات واملناقش��ات 
الجاعية والعروض التقدميية وموارد الوسائط 

املتع��ددة لتعزيز الفهم لدى الطالب مبحتوى 
الربنام��ج التدريب��ي، وُتق��دم للطالب داخل 
ح��رم الكلية، والجانب العم��يل الذي يتعرف 
فيه املتدرب عىل آلية التعامل مع الس��ياح يف 
املطار والفنادق وخالل الجوالت الس��ياحية. 
ومن املتوقع عند االنتهاء من هذه الدورة أن 
يتمكن املتدرب من اصطحاب أقارنه من ذوي 
اإلعاقة الس��معية يف جوالت س��ياحية داخل 
جامع الس��لطان قاب��وس األك��رب، واملتاحف، 
وأهم املزارات الس��ياحية يف مس��قط، إضافة 
الصطحابهم يف جوالت س��ياحية داخل مدينة 
مسقط القدمية، وتقديم الخدمات السياحية 

األساسية خاصة يف املطارات والفنادق.

عربي - نارص العربي 

والش��ؤون  األوق��اف  إدارة  اختتم��ْت 
الديني��ة مبحافظة الظاه��رة ورَش الحلقة 
التدريبي��ة حول آلية العم��ل يف منظومة 
قي��اس األداء الفردي واإلجادة املؤسس��ية 
وطريقة التقييم ووضع األهداف )الحقيبة 
الثانية(، والتي اس��تهدفت أمئ��ة الجوامع 
واملس��اجد والوعاظ واملرش��دين الدينيني 
واملرش��دات الدينيات ومدريس ومدرسات 
الق��رآن الكريم. وق��ال إبراهيم بن مبارك 
الحاريث املدير املساعد باإلدارة: إنَّ الورش 
التدريبي��ة ته��دف للتعري��ف بالعالق��ة 
ب��ني املوظف واملس��ؤول يف تقيي��م األداء 
واألهداف؛ استكاال ملنظومة قياس األداء 
الفردي التي تش��مل جميع التقس��يات 
اإلدارية، والتي توضح أهمية دور املسؤول 

املبارش يف تقييم ومراجعة خطط املوظفني. 
وأض��اف أنه تمَّ تقدي��م أوراق عمل حول 
آلي��ة إع��داد الخطط الس��نوية وتنفيذها 
ورشح العدي��د م��ن املح��اور كمراجع��ة 
وإعداد خطط املوظفني وتجويد األهداف 
والنتائ��ج الرئيس��ية والتقيي��م والتغذي��ة 
الراجع��ة ومعالج��ة األداء املتدين، وكذلك 
التطبي��ق العميل والتعري��ف بالخصائص 
املس��تحدثة يف نظام إجادة اإللكروين. كا 
مْت “أوقاف الظاهرة” ورش��ا تدريبية  نظَّ
أخرى للموظف��ني اإلداريني؛ تضمنت دوَر 
املس��ؤول يف منظومة قياس األداء الفردي 
واإلجادة املؤسس��ية، وآلية تقييم أهداف 
الفرة الس��ابقة؛ وذلك خالل الفرة 20-5 
م ه��ذه الورش  يوني��و الج��اري؛ حيث قدَّ
عدٌد من املوظفني املؤهلني من قبل وزارة 

األوقاف والشؤون الدينية.

استمرار برامج جمع الوثائق وحفظ الذاكرة الوطنية بظفار
مسقط - الرؤية

ُتَواِص��ل هيئة الوثائ��ق واملحفوظات الوطنية 
تقديم برامجها وأنشطتها املختلفة يف محافظة 
ظفار، والتي تس��تمرُّ حتى 29 يونيو الجاري؛ 
بهدف توثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتس��جيل 
وتوثيق م��ا ميتلكه أو يح��وزه املواطنون من 
وثائق خاصة كاملراس��الت الخاصة والصكوك 
الرشعي��ة واملراس��الت العام��ة واملخطوطات 
والص��ور والخرائ��ط والوصاي��ا... وغرها من 
الوثائق املختلفة؛ لُتضاف إىل الرصيد الوثائقي 

والتاريخي للسلطنة.
كا تهدُف الزيارة إىل التعريف بجهود الهيئة 
يف حفظ الوثائ��ق واملحفوظ��ات؛ باعتبار أن 
الوثائق ته��م الصالح العام والت��ي ميلكها أو 
ن  يحوزه��ا الفرد أو العائلة أو القبيلة، وتتضمَّ
معلوم��ات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم، 
وميكن االستفادة منها يف البحوث والدراسات.
وقال سعود بن حارب بن حمود البوسعيدي 
رئيس قس��م الوثائق الخاصة: إنَّ الهدف من 

الزيارة جمع الوثائ��ق الخاصة والحفاظ عىل 
اإلرث التاريخي الذي تزخر به سلطنة ُعان؛ 
ليكون ذاكرة لألم��ة والوطن ومرجًعا تاريخيًّا 
وثقافيًّا له��ذا البلد، ك��ا أنَّ الوثائق الخاصة 
الت��ي تحص��ُل عليها الهيئة ع��ن طريق الهبة 
أو الوصي��ة أو الرشاء تعترب وثائق عامة؛ فهي 

تنتق��ُل من امللكية الخاصة إىل امللكية العامة، 
ك��ا أنَّها تحفظ تاريخ العائالت واألرس، وتعرب 
عن مجاالت الحي��اة العامة ألف��راد املجتمع 
وإنجازات��ه وتعامالت��ه، وتعترب مص��درا مها 

للبحث العلمي واإلبداع الفكري.
وأضاف: تحظ��ى هذه الوثائ��ق بعناية وآلية 
مناس��بة للحفظ ملا ُتش��كله من ذاكرة وطنية 
للبلد، وتحاط هذه الوثائق بالرسية يف اإلفراج 
عنها حس��ب املدد التي ُيحددها الشخص أو 
من خالل امُل��دد القانونية ال��واردة يف قانون 
الوثائ��ق واملحفوظ��ات، وال ُيس��مح باالطالع 
عليها من قبل الباحثني والدارس��ني؛ إال حسب 

اآلج��ال الت��ي يت��م تحديده��ا إىل أن تنتهي 
رسيتها.

وأش��اَد البوس��عيدي بالتع��اون الكبر الذي 
وج��دوه م��ن الجه��ات الحكومي��ة، وم��ن 
املش��ايخ واألعي��ان واملواطن��ني م��ن خالل 
اإلدالء مب��ا لديه��م من معلوم��ات ومعارف 
وخربات واملبادرة بتس��جيل وثائقهم، مؤكدا 
أنَّ العمل سيتواصل من قبل املتخصصني يف 
الهيئة ليقوموا بزيارات دورية حسب خطة 
ومنهجية العمل التي أعدت مس��بقاً، والتي 
ستشمل جميع محافظات وواليات السلطنة 

وخارجها أيضا.

عبدالله الراشديأمل الراشدية عامر املنذريمحمد الراشدي

سعود البوسعيدي

أرشيفية
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مسقط- الُعامنية

ــلطان  أصدر حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثم بن طــارق املعظــم- حفظه الله 
ورعاه- مرسومني ُسلطانيني ساميني فيام 

يأيت نّصاهام:
مرُســوم ُسلطاين رقم )49/ 2022( بشأن 
اعتامد الهيكل التنظيمي لشؤون البالط 

لطاين وصالحيات األمني العام السُّ
نحن/ هيثــم بن طارق ُســلطان ُعامن، 
بعــد االطــالع عــى النظــام األســايس 
للدولــة، وعى القانــون الخاص بالنظام 
لطاين الصـــادر  املايل لديوان البالط السُّ

لطاين رقم 128 / 91، وعى  باملرسوم السُّ
قانــون معـاشـــات ومكافــآت ما بعد 
لطاين  الخدمة ملوظفي ديوان البالط السُّ
ــلطاين  الُعامنيــني الصادر باملرســوم السُّ
رقــم 86 / 96، وعــى القانــون الخاص 
لطاين  بنظام املوظفني بديوان البالط السُّ
لطاين رقم 97 / 97،  الصـادر باملرسوم السُّ
لطاين رقم 44 / 2004  وعى املرسوم السُّ
يف شأن اعتامد الهيكل التنظيمي لشؤون 
لطاين وصالحيات األمني العام  البالط السُّ
بالنسبة للتقسيامت اإلدارية التابعة له، 
لطاين رقم 27 / 2012  وعى املرسوم السُّ
باعتامد الهيكل التنظيمي لشؤون البالط 

ــلطاين، وعى نظام الجهــاز اإلداري  السُّ
للـدولـــة الصـادر باملرسـوم السـُّلـطـاين 
رقــم 75 / 2020، وبناء عى ما تقتضيه 

املصلحة العامة. رسمنا مبا هو آٍت:
املادة األوىل: يُعتمــد الهيكل التنظيمي 
ــلطاين وفًقا للملحق  لشؤون البالط السُّ

املرفق.
املــادة الثانيــة: يُبارش أمني عام شــؤون 
ــلطاين الصالحيــات املقررة  البــالط السُّ
للوزيــر يف القانون الخاص بالنظام املايل 
لطاين، وقانون معاشات  لديوان البالط السُّ
ومكافآت ما بعد الخدمة ملوظفي ديوان 
والقانون  الُعامنيــني،  ــلطاين  السُّ البالط 

الخاص بنظام املوظفــني بديوان البالط 
لطاين املشار إليها، وأي قوانني أخرى  السُّ
فيام يخص التقســيامت اإلدارية التابعة 

لطاين. لشؤون البالط السُّ
املرســومان  يُلغــى  الثالثــة:  املــادة 
 / ــلطانيان رقــام 44 / 2004 و27  السُّ
2012 املشــار إليهام، كــام يُلغى كل ما 
يخالف هــذا املرســوم، أو يتعارض مع 

أحكامه.
املــادة الرابعــة: يُنرش هذا املرســوم يف 
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 

صدوره.
صدر يف: 20 من ذي القعدة سنة 1443 

هـ املوافـق : 20 من يونيو سنة 2022م.
مرسوم ُسلطاين رقم )50 / 2022 ( بإجراء 

لطاين تعيينات يف شؤون البالط السُّ
نحن/ هيثــم بن طارق ُســلطان ُعامن، 
بعد االطالع عى النظام األسايس للدولة، 
وعــى القانون الخــاص بنظام املوظفني 
الصـــادر  ــلطاين  السُّ البــالط  بديــوان 
ــلطاين رقم 97/97، وعى  باملرســوم السُّ
ــلطاين رقــم 49 / 2022  السُّ املرســوم 
باعتامد الهيكل التنظيمي لشؤون البالط 
لطاين وصالحيات األمني العام، وبناء  السُّ
عى ما تقتضيه املصلحة العامة. رســمنا 

مبا هو آت:

املــادة األوىل: يُعنّي الشــيخ ســعيد بن 
هالل بن عيل الخلييل رئيًســا لشـــؤون 
املوارد البرشية واملالية واإلســناد، بذات 

درجته ومخّصصاته املالية.
املــادة الثانية: يُعــنّي املهندس هالل بن 
محمد بن حميد الوائيل رئيًســا لشؤون 
الخيــل والهجــن واملــزارع والحدائــق 

لطانية بالدرجة الخاصة. السُّ
املــادة الثالثــة: يُنرش هذا املرســوم يف 
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 

صدوره.
صدر يف: 20 من ذي القعدة سنة 1443 

هـ املوافق: 20 من يونيو سنة 2022م.

لطان ُيصدر مرسومين ساميين باعتماد الهيكل  جاللُة السُّ
التنظيمي لشؤون البالط وإجراء تعيينات

»بلدي البريمي« يستعرض المشاريع التنموية المقترحة

مناقشة تجويد الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الربميي- سيف املعمري

أكد ســعادة الســيد الدكتــور حمد بن 
أحمد البوسعيدي محافظ الربميي ورئيس 
املجلــس البلــدي أن نظــام املحافظات 
سيعمل وبشــكل كبري عى ترسيع وترية 
العمــل يف املحافظــة من خــالل تطبيق 
الالمركزية، مشــريا إىل أن الرؤية أصبحت 
أكرث وضوحا ويعمل الجميع بروح الفريق 

الواحد للوصول إىل التنمية الشاملة.
وأشــار خــالل االجتامع الســادس الذي 
عقــده املجلس البلــدي إىل أن املحافظة 
بصدد طــرح املناقصة الخاصة مبرشوعني 

حيويني يف والية الربميي.
و اســتعرض املجلــس املواقــع املقرتحة 
ملحطــات الوقــود املتكاملــة يف واليات 
املحافظــة الثــالث إضافــة إىل املواقــع 
التــي جــرى اعتامدها مســبقا، لتحقيق 
خدمــات تكاملية لعابــري الطريق. كام 
ناقش املجلس مــرشوع الصالة الواحدة 
لالســتثامر يف املحافظة، بهدف تســهيل 

اإلجــراءات للمســتثمرين، األمــر الذي 
سينعكس إيجابًا عى الحركة االقتصادية 

يف املحافظة.
البلــدي بالربميي أيضا  وناقش املجلــس 
أســباب تأخر تعبيــد طريــق »العبيلة-
الفيــاض« من قبــل الرشكــة املنفذة، ملا 
ميثلــه هذا الطريق مــن أهمية كبرية يف 

تسهيل حركة التنقل للسكان.

واستعرض املجلس كذلك محارض اللجان 
املتخصصة، منهــا لجنة تطويــر وتنمية 
املحافظــة ومخطط العزب مبنطقة الرايب 
بواليــة الربميــي، إضافــة إىل اســتعراض 
الردود الواردة مــن جهات مختلفة منها 
شــارع الخدمة املمتد من أســواق هدايا 
العــني إىل بلديــة الربميي، ورفع ســقف 

املساعدات السكنية.

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفنيــة التابعة للجنة الوطنية 
لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة اجتامعها األول 
لهذا العام برئاســة حمود بن مرداد الشبيبي 
مدير عام املديرية العامة لشــؤون األشخاص 
ذوي اإلعاقــة بــوزارة التنميــة االجتامعيــة 
ورئيس اللجنة الفنية، وبحضور ممثيل اللجنة 

من مختلف الجهات املعنية.
تنــاول االجتــامع يف مقــر املديريــة العامة 

لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقة العديد من 
املوضوعــات املتعلقــة بتجويــد الخدمــات 
املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة عى املستوى 
الوطنــي؛ كالوضــع التعليمــي ألطفال طيف 
التوحد وتفعيــل بروتوكول زراعة القوقعة يف 
املؤسســات الصحية وتطويــر خدمات عالج 
النطــق املقدمــة للحاالت امللتحقــة مبدارس 

الرتبية الخاصة.
 كــام ناقشــت اللجنــة الفنيــة يف اجتامعها 
االســتعداد لتشــكيل اللجنة املعنيــة بإعداد 

التقريــر الجامع للتقاريــر الدورية من الثاين 
إىل الرابــع لتنفيذ اتفاقية حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، ومقرتح تصميم الصق ملركبات 
األشــخاص ذوي اإلعاقة السمعية، وعددا من 
املوضوعــات األخــرى التي اتخــذت اللجنة 
الفنية بحقها التوصيات التي من شأنها وضع 
املناسبة للموضوعات؛  التصورات واملقرتحات 
ليتم رفعها للجنة الوطنية لرعاية األشــخاص 
ذوي اإلعاقة يف اجتامعها الذي ســيعقد خالل 

عام 2022م الجاري.

عربي- نارص العربي 

الصيفيــة مبحافظة  امللتقيات  انطلقــت 
الظاهــرة والتي تنظمهــا إدارة األوقاف 
والشــؤون الدينية باملحافظة؛ حيث بلغ 
عدد امللتقيات يف هذا العام 114 ملتقى، 
مبشــاركة أكرث من 5500 مشــارك، وتقام 
هذه امللتقيــات يف الجوامع واملســاجد 
وعــدد مــن مــدارس القــرآن الكريــم 
واملجالــس العامــة يف مختلــف واليات 

املحافظة.
ويتم تنفيــذ برامج امللتقيــات الصيفية  
قســمي  قبــل  مــن  عليهــا  واإلرشاف 
التعليــم  ومركــز  اإلســالمية  الشــؤون 
واإلرشــاد النســوي بــاإلدارة وفق خطة 
معتمدة مــن وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة، كام يقــوم بالتدريس فيها عدد 
من الوعــاظ واملرشــدين الدينيني وأمئة 
الجوامع واملســاجد واملرشدات الدينيات 

ومدرسات القرآن الكريم.
ويتدرب الطلبة امللتحقني بامللتقيات عى 

تجويد القــرآن الكريم وحفظه وتصحيح 
تالوته، ويتلقون دروسا يف فقه العبادات 
واآلداب اإلســالمية كآداب السالم والجور 

وآداب طالب العلم.
والشــؤون  األوقــاف  إدارة  وتســعى 
الدينيــة مبحافظــة الظاهــرة من خالل 
تنظيــم امللتقيات الصيفية إىل اســتغالل 
وقــت الفراغ واإلجــازة الصيفية للطالب 
والطالبات؛ مبا يعــود عليهم بالنفع، ومبا 
يســهم يف تنمية مواهبهــم، وإيجاد بيئة 

تنافســية ترسخ من خاللها مبدأ التنافس 
الرشيــف يف العلــوم اإلســالمية والقرآن 

الكريم.
يشــار إىل أن الدروس تختلف بحســب 
ما يتناســب مع كل فئــة عمرية لضامن 
تحقيــق أهداف هــذه امللتقيات؛ حيث 
تعد استكاماًل ألوجه تعاون املؤسسة مع 
املجتمــع املحيل وإرشاكهم يف األنشــطة 
والربامــج الدينية التــي يتخللها فواصل 

ترفيهية وأنشطة وطنية.

الرؤية- سعيد الهندايس

قــال الشــاعر أحمــد بــن محمد بن 
شــهاب البلــويش: »إن البيئة واألرسة 
لهــام تأثري حقيقــي يف تنمية مهارات 
اإلنسان منذ نشــأته سواء يف الجانب 
األديب أو االجتامعي أو الثقايف، مشــريا 
إىل أن عــربي تتميــز بالزخــم الثقايف 
واالجتامعــي واإلرث الحضــاري مــا 
يساعد أبناءها عى اكتشاف مواهبهم 
بدايتــه  عــن  وتحــدث  بســهولة«. 
الخيل والفروسية  الشعرية: »عشقت 
مــع حبي للشــعر واألدب ومتى كان 
للشاعر ملكة الشعر وموهبة باإلضافة 
إىل االطالع والقراءة سيكون له حضور 
جامهريي يبعد عنه الرهبة والخوف، 
كام إننــي من أرسة متذوقة للشــعر؛ 
فقــد كان عمــي شــاعرا يف مثانينات 
القــرض املــايض، ولــه دور كبــري يف 
توجهــي، وأيضــا جدي شــاعر يجيد 
كتابــة التغــرود«. وأكــد البلويش أن 
امللتقيات األدبيــة لها أهمية كبرية يف 
التعريف بالشــعراء وإبراز دواوينهم 
للمنافســة  وتدفعهــم  وقصائدهــم، 
والكتابة والنقد والتوجيه، الفتا إىل أنها 
ســاعدت أبناء الســلطنة من الشعراء 
يف صقــل مواهبهم. ويرى أن الشــعر 

الشعبي يعاين من الرتاجع بشكل كبري، 
مشددا عى رضورة عودة املهرجانات 
األدبيــة وامللتقيات الشــعرية وعودة 
النقــد والتوجيه، يف ظل ما ســاهمت 
فيه وســائل التواصــل االجتامعي من 
انتشار الغث والثمني دون وجود نقد 

أو توجيه.
املهرجانــات  لعبــت  »لقــد  وقــال: 
الشعرية دورا هاما يف إعطاء الشعراء 
حقهم لكنها توقفــت لظروف كثرية، 

لكنهــا تحتــاج إىل إعــادة التفكري يف 
تنظيمهــا مرة أخرى لخدمة الســاحة 

الشعرية«.
وعن تجربته يف كتابة الشــعر الغنايئ 
من خالل األوبريتات، أوضح: »وجدت 
نفيس يف كتابة األوبريتات وهي إضافة 
لكل شاعر، كام شاركت يف العديد من 
األوبريتــات، كام أن األوبريت بحاجة 
إىل كتابة خاصة ليســهل عى امللحن 

تقدميه بشكل جيد«.
وأشــار إىل أن تجربتــه يف اإلذاعة من 
خــالل برنامج صهيل الخــاص بالخيل 
والفروســية كانت مهمة وساهمت يف 
تنمية الكثري من الجوانب لديه، وكان 
مساحة غنية للفروسية وحقق نجاحا 
كبريا. وقال الشــاعر أحمــد البلويش: 
»نفتقد يف اإلعالم الرسمي إىل الربامج 
الثقافيــة؛ ألن مــن يشــاهد القنــاة 
الثقافيــة بتلفزيون ســلطنة عامن ال 
يجد الجديد، فام يشاهده ليس سوى 
إعادة لربامج سابقة، لذا نحتاج لربامج 
متنوعــة وحديثة، كام إن إعالمنا مقاّل 
يف التعريــف بالجانــب الثقايف، وأكرب 
دليل أن القنــاة الثقافية تقدم برامج 
تــم إنتاجها منــذ 2015، ومــا زالت 
تُعــاد، ونحتاج من اإلعــالم أن يدعم 

الشعراء«.

املصنعة- محمد املجيني

أقام مركز جامع ودام الساحل الصيفي 
»اإلســعافات  بعنوان  تدريبية  ورشــة 
األوليــة واإلنعــاش القلبــي الرئوي«، 
قدمتهــا غــزالن بنت عيل بــن محمد 
البلوشــية، والتي أكدت أهمية تدرب 
الجميــع عى هــذه األمــور للتعامل 

يف املواقــف الحرجة. وأشــارت إىل أن 
التدرب عى اإلسعافات األولية يساعد 
يف الحفــاظ عى حيــاة اآلخرين ومنع 
حــدوث أي مضاعفــات إىل أن يصــل 
وناقشــت  املختص.  الطبــي  الفريــق 
الورشــة آلية اإلنعاش القلبي واإلغامء 
ووضعيــة اإلفاقــة واالختنــاق الجزيئ 
والــكيل، مع إجــراء التطبيــق العميل 

الــذي يســاعد عــى تنميــة املهارات 
الالزمة، باإلضافــة للتأكيد عى أهمية 
وجــود صنــدوق إســعافات أولية يف 

املنازل والسيارات والرحالت.
وأكدت البلوشية أن اإلسعافات األولية 
تهدف إىل منع وفاة اإلنســان املصاب 
والعمل عى تعجيل شــفائه والحرص 

عى عدم تدهور حالته.

5500 مشارك في الملتقيات الصيفية بالظاهرة

الشاعر أحمد البلوشي لـ»          «: تراجع كبير للشعر الشعبي.. 
والقناة الثقافية ُمقلة في دعم المشهد الثقافي

التدريب على اإلسعافات األولية في ودام الساحل
الملتقيات 

األدبية تسهم 
بدور كبير في 

التعريف بالشعراء 
وإبراز دواوينهم 

وقصائدهم
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سعت اليابان ومع بداية القرن العرشين، 
للدخول كمنافس كبري يف البحث العلمي، 
فقامــت بإنشــاء أول مخترباتهــا البحثية 
الحديثة عام 1917م، والذي أنشــأ بسبب 
مخــاوف مــن أن اليابان ســتتخلف عن 
ركب العلم إن مل تدعــم البحث العلمي؛ 
فكان هدف هــذا املخترب تحويــل البالد 
من التقليد واســترياد املعرفة العلمية إىل 
اإلبداع فيهــا عرب إنشــاء مختربات بحث 
مخصصــة لدراســة الفيزيــاء والكيمياء، 

وأطلق عىل املخترب اسم »ريكن«.
وانضــم لهذا املختــرب عامل يابــاين يدعى 
»نشــينا«، وغدا هذا العامل أحد الرواد يف 
مجــال الفيزياء النووية، فبعد تخرجه من 
جامعــة طوكيو اإلمرباطوريــة عام 1918، 
أرسل يف رحلة علمية للتعرف عىل املعاهد 
البحثية يف أوروبا، وهناك تعرف عىل نيل 
بــور أحد أبرز علامء الــذرة آنذاك، وعند 
عودته وجد ضالته يف مخترب ريكن، وانضم 
إليه يف عــام 1921 واعتربه قاعدة ينطلق 

منها يف أبحاثه.
واســتمر نشــينا يعمــل بجــد يف هــذا 
املخترب واســتطاع عام 1937 تصنيع جهاز 
الســيكلرتون والــذي ميكــن مــن خالله 
الكشف عن عنارص كيميائية مشعة، وكان 
هــذا الجهاز األول من نوعــه، والذي يتم 
تصنيعــه خــارج الواليات املتحــدة، ومع 
بدايــة العقد الرابــع واتجــاه العامل نحو 
الحرب العاملية الثانية، غدا املخترب موجها 
ألبحاث إنتاج القنبلة النووية. وتم تدمريه 
يف أبريل عام 1945 بقنبلة ســقطت عليه 
ودمــرت بعض األجهــزة املوجــودة فيه، 
وقامت أملانيا بتزويــد اليابان يف مايو من 
نفس الســنة بـ560 كجم من اليورانيوم؛ 
وذلك ملساعدتها يف إنتاج القنبلة النووية، 
لكن الشحنة تم االستيالء عليها يف املحيط 
األطليس، ويف يونيو من العام نفســه أبلغ 
نيشــنا املســؤولني يف اليابان بأن الســالح 
النووي غري مجــد وال ميكن تصنيعه، لكن 
القنبلة النووية التي سقطت بعد شهرين 
عىل مدينة هريوشــيام الشــك أنها غريت 
مــن قناعته؛ إذ تم تدمــري 70% من مباين 
املدينــة، وتم قتل 80 ألــف ياباين مبارشة 
إثر سقوط القنبلة النووية، لكن اليابانيني 
وعىل الرغم من الخطأ الذي قام به نيشنا 
مل يعاقبــوه، فبعد االنتهاء من الحرب ظل 
هــذا العامل يف اليابــان وكان ميتلك عزمية 
وإرصاًرا عجيبــني؛ إذ كتــب إىل األمريكان 
طالبًا منهم الســامح له؛ بل ومساعدته يف 
تعليــم الفيزياء النوويــة يف اليابان، وكان 
الرد األمرييك قاســيًا: »كل اليابان جائعة، 
لو كنت يابانيًا حقيقيًا لحرثت األرض بدل 

ما تنوي القيام به«.
لكن نيشــنا مل يعبــأ مبا قالــه األمريكان، 
واســتمر بدعم من الحكومة بإعادة بناء 
مخترب ريكن، ونجــح يف ذلك فقبل وفاته 
عام 1951 كان املخترب يف طريق اســتعادة 

بريقه العلمي. 
وعــىل الرغــم مــن أن املخترب فشــل يف 

صنــع القنبلة النوويــة ومل يقدم إنجازات 
تذكر طيلة نصف قــرن من الزمن، اال أن 
اليابانيني ظلوا متمســكني بدعم البحوث 
العلمية العتقادهم وقناعتهم بأن البحث 
العلمي هو الســبيل الوحيــد لرقي األمم 

وتقدمها.
واليــوم تعــد مختــربات ريكن مــن أكرب 
مختــربات األبحــاث العلميــة ويف شــتى 
املياديــن العلمية، وهناك مجموعة بحث 
خاصــة يف الكيمياء النووية تحمل اســم 

نيشنا.
واســتطاعت هذه املجموعة العلمية، أن 
تنحت اسم اليابان يف عامل علوم الطبيعة؛ 
إذ استطاعت أن تقوم بتصنيع العنرص رقم 
113 يف الجــدول الــدوري، وتم االعرتاف 
العاملــي بذلــك قبل بضع ســنوات وذلك 
عام 1916، واعرتافا مــن العامل مبا قدمته 
اليابان، تم تســمية العنرص الجديد باسم 
»نيهونيوم«، نسبة إىل دولتهم اليابان الذي 
يطلقون عليها بلغتهم األم اســم »نيبّون« 
أو »نيهون« وتعني منبع الشــمس، ويعد 
العنرص 113 العنــرص الوحيد يف الجدول 
الدوري الذي يحمل اســاًم ملدينة يف قارة 
آســيا بعد قصة تربو عىل قرن من البحث 
واملثابرة. إن تاريخ وحارض اليابان العلمي 
هــو مدعاة للفخــر واالعتــزاز، فال ميكن 
ألحد أن يدرس مساهامت اليابان العلمية 
الحديثة إال ويقــف موقف إجالل وإكبار 
لها وإلســهاماتها املميزة، كام إنها تعكس 
لنا طبيعة هذا الشــعب العنيــد واملثابر 

والواثق من نفسه ثقة ال نظري لها.
لقــد مــرت اليابــان بأصعــب الظروف، 
فالقنبلتــني النوويتــني الوحيدتــني اللتني 
اســتخدمتا يف تاريــخ البرشيــة قاطبــة 
ســقطت عىل مدينتني يابانيتني، وأحدثتا 
دمــارا ال مثيــل له، وعىل الرغــم من كل 
ذلــك، فقد نهضــت اليابان بعــد الحرب 
مبــارشة ومللمــت جراحها وإعــادة بناء 
دولتها وخالل عقديــن من الزمن، تبوأت 
مكانة كبــرية وفرضت احرتامها عىل العامل 

أجمع.
إذا كان هناك تاريخ قريب، يستحق للعرب 
أن يدرســوه ويتعلمــون منــه لحارضهم 
ومستقبلهم فعليهم بدراسة تاريخ اليابان، 
فعىل الرغم من كل ما تعرضت له اليابان، 
لكن شــعبها املثابر تجاوز كل تلك املحن 
وسطر اسمه يف املحافل العلمية فالقنابل 
النوويــة مل تنل من فكر وثقافة اليابانيني، 
إمنا هدمت دورهم ومســاكنهم فحسب، 
بينام نحن املسلمون أصبحت مصيبتنا يف 
ثقافتنــا، فلم يعد ابتــكار العلم واملعرفة 
وإعــامر األرض من أولوياتنا بل غدا همنا 

البكاء عىل األطالل والتغني باألمجاد!
كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس

*املعلومات التاريخيــة الواردة يف املقالة 
تم اقتباسها من كتاب 
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كنت جالًســا مــع مجموعة مــن الزمالء 
ندردش ونرثثر فذكروا قصة أحد أصدقائنا 
املعلمني، زميل لنا تعــرض لتغيري جذري 
يف حياتــه بأكاملها بســبب انتكاســة يف 
حالتــه العقلية، البعض قــال إنه أصيب 
برضبة ساحر لعني، والبعض قال إنها عني 
حاسدة حاقدة وما أكرثها معنا! والبعض 
منهم أرجعها لنوبة عصبية وحالة نفسية 

لدرجة كارثية.
وإن تعددت األســباب؛ فالنتيجة واحدة! 
فقــد فقــد زميلنا جــزًءا كبريًا جــًدا من 
ذاكرته وجزًءا هائاًل من عقله، فتم إحالته 
للتقاعد الطبــي. الحمدلله أنه كان أعزبًا 
ومل يتــورط يف دخــول القفــص الذهبي 
اللؤلــؤي الفظيــع، وإال لكانــت النتائخ 
وخيمة، وهو حاليًا يف وضع حيايت طبيعي 
يتحرك بشــكل طبيعي جًدا ويأكل وينام 

بشكل طبيعي.
تناقشنا نقاًشــا صاخبًا يف حالته ووضعه، 
واختلفنــا يف تعاطفنا مع وضعه فأغلبهم 
اســتصعبوا وضعــه واســتعرسوا حالتــه 
وأشــفقوا عىل واقعه. بينــام أنا اختلفت 
معهم كلهم مؤكدا لهــم: أن وضع زميلنا 
ممتاز جًدا وليس لديه أي مشــاكل االن. 
قلت لهــم: »هــو اآلن يف أفضل أوضاعه 
الصحية إنــه بخري متاًمــا«. زميلنا يعيش 
حاليا بذاكــرة جديدة متاًما ذاكرة جديدة 

خفيفــة بعد تاليش وتآكل ذاكرته القدمية 
العقيمة وهذه نعمة يف حد ذاتها. زميلنا 
يتعامل اآلن مع الواقــع بربع عقل ورمبا 
أقــل وهذا يكفيه جــًدا ليعيش يف هدوء 
وراحة بال ال ندركها نحن الذين يحملون 
ومؤملــة  مزعجــة  ذاكــرة  رؤوســهم  يف 
ويتجولون يف شــوارع الحياة بعقل كامل 
وتفكــري ناضــج ووعي مشــتعل صاخب 

يحرق أرواحنا ويفتك بصدورنا. 
إنني أخالفكم الرأي أيها الزمالء!

ثم وقفت فيهم متحدثا متشــدقًا مؤكًدا 
لهم أن زميلنا الذي تشفقون عليه هو يف 
حالة أفضل مــن حالتنا؛ بل أنا وأنتم من 
يستحق الشفقة. فزميلنا ليس لديه هموم 
يفكــر فيها كهمومنــا؛ ليس لديــه أوالد 
يوتــرون جهازه العصبي ويلطمون صدره 
وجهــازه النفيس، إنه ال يحــزن لواقعهم 
املقرف وال يتأمل لغدهم املجهول وال يفكر 
يف مســتقبلهم  املظلم، زميلنا ليس لديه 
عمل يعاين بسببه أو وظيفة يهان فيها أو 

ديون بنكية يغيل غام بسببها.
إنــه يعيــش خارج هــذا الواقع األســود 
املــزري الــذي نتمــرغ فيه.. إنــه خارج 
التغطية متاما.. إنه ال يلتقط إال إشــارات 

إحتياجاته البيولوجية فقط.
إنه ال يكرتث مبا نكرتث به، إنه ال يشــعر 
مبا نشــعر به، إنــه ال يتوجع مبــا نتوجع 

به، إنه ال يهتم مبــا تقوله نرشات األخبار 
املقرفة، وال يســتوعب ما يتداول يف تويرت 
اللعــني وفيس بوك التعيــس. إنه يعيش 
عامله الحيس الخاص بــه.. يتناول وجباته 
الثالث بانتظام دون أن يضطر إىل التفكري 
يف أســعارها أو طريقة طبخها؛ فهناك من 

يقوم بتوفري ذلك له ورعايته.
إنه ال يفكر يف شؤونه الخاصة فهناك من 
يتكفل بها ويقوم بتوفريها له، إنه يعيش 
يف عامل مختلف متامــا عن عاملنا، وميارس 
حياتــه مبشــاعر تختلــف عن مشــاعرنا 

وبعاطفة تختلف كلية عن عاطفتنا.
كل أفــراد أرسته يعتنون بــه.. يخدمونه 
صباح مساء ويعيش بينهم معززا مكرما. 
ويف منتصف املســاء وبعد وجبة العشاء 
يتناول مجموعة من الحبوب التي تعتني 
بجهازه العصبي وينام بعدها قرير العني 
دون شخري أو كاوبيس وال يفكر يف طارق 

ليل يطرق عليه بخري أو برش.
ويف نهاية كل شــهر تأخذه سيارة جميلة 
إىل مستشــفى املــرسات العظيم  لجلب 
)جرعة الرسور( الشهرية. ويعود ليواصل 

حياته برتابة أليفة وروتني ثابت. 
أليــس هذا مدعاة للغبطــة.. إنني أغبط 

هذا الزميل العزيز!!!
وهنا أتذكر املثل الدارج الشهري »ما مرتاح 
إال اليل من العقل خــايل«. والذي يؤكده 

بيت املتنبي الشهري »ذو العقل يشقى يف 
النعيم بعقله // وأخو الجهالة يف الشقاوة 

ينعم«.
زميلنــا ينعم بهدوء وســكينة ال يشــعر 
بفقدانهــا إال األصحاء وأصحاب العقول.. 
إنه نعيم انطفاء العقــول الصاخبة.. إنها 

متعة تاليش الذاكرة الحارقة.
أيها األصدقــاء: ال تعتقدوا أبدا أن العقل 
مصدر سعادة، وال تظنوا أن الوعي مصدر 

بهجة، إنها من أكرب مصادر التعاسة.
لقد عــاش العقــالء عرب التاريخ تعســاء 
أشــقياء، وعــاش األذكيــاء يف أمل ونصب 
وعــذاب، كــام عــاش أصحــاب القلوب 
الرقيقــة واألرواح املرهفــة.. يف معانــاة 
ومكابدة وبؤس وجحيم ونحاسة وتعاسة.  
ومل يكسب جوالت الحياة الحقيقية سوى 

أصحاب العقول الخفيفة املنطفئة. 
أصدقــايئ: زملينــا بعيــد كل البعــد عن 
واقعنا. إنه ال يرى مــا نراه من القبح وال 
يشعر مبا نشــعر به من القلق و الفوىض 

والعبث.
زميلنــا ينام قرير العــني كرضيع.. ويحلم 

كطفل صغري!
إنه يعيش يف اسرتخاء وسكون. وأنتم من 
تعيشون يف الجحيم والصخب والضجيج؛ 
لذلك نحــن الجديرون بالشــفقة وليس 

هو!!

الجديرون بالشفقة

والية الجبل األخضر

في فمي ماء

بدايًة نبارك إلخواننا يف الجبل األخرض 
رفع املســتوى اإلداري للنيابة إىل والية 
مام ميكنهــا من الحصــول عىل متثيل 
نيــايب يف مجلــس الشــورى، ويوفــر 
لها قــدرا أكرب من العنايــة واالهتامم 
اإلداري. وأمتنى أن تحظى الوالية بقدر 
أكرب من الرعاية الســلطانية الســامية 
وعاصمتهــا  عــامن  أيقونــة  لتكــون 
الســياحية، ولتكون وجهة للســياحة 
املثمرة الجاذبة طوال العامل ال لسياحة 

الهواة والرحالت الخلوية.
وأمتنى من الجهــات املعنية النظر يف 
اســتحداث مخطط شــامل للتنمية يف 
الوالية شــبيه مبا يتم حاليا من دراسة 
مخطط مســقط الكربى ليشتمل عىل 
مشــاريع تنموية جاذبة وترقية لسبل 
الوصول للوالية بحيث يصبح الوصول 
إليها بالســيارات الصغــرية أمرا متاحا 
كام هو الحال للمقاصد الســياحية يف 

دول العامل األخرى.

ومــن املمكن النظــر يف توفري عوامل 
جذب ســياحي متعددة للجبل، ومن 
املهم الحفاظ عىل زخم من املشــاريع 
بحيث يكون الزائر مشــغوال وراغبا يف 
البقــاء ألكرب فرتة متاحــة له ومن بني 

هذه املشاريع املكنة التايل:

استحداث قطار مائل من قرية إمطي 
باتجاه التلة الرشقية للجبل.

مد قطــار من هــذه النقطــة وحتى 
وادي بني حبيب مرورا باملركز اإلداري 

للجبل األخرض يف سيح قطنة.
اســتحداث أكرث مــن موقــع للحبال 

االنزالقية يف منحدرات الوالية.
إقامة مجمع تجاري متكامل به مرافق 
كبرية لأللعاب الداخلية وقاعات تزلج 
وفنــادق وتكــون املنشــآت مربوطة 
ببعضها من خالل ممرات مسقفة تتيح 
حرية الحركة يف كافة األجواء املناخية. 
إنشاء مسارات للعربات املعلقة باتجاه 
بركة املوز جنوبا وباتجاه واليتي نخل 
والعوايب شــامال. إقامة بعض الجسور 
املعلقة عىل رشفات األودية مع بعض 
اإلثارة كالرشفات أو املقاطع الزجاجية.
ربط الوالية غربا مبنطقة الرشف بوالية 

الحمراء بطريق مسفلت.
إنشــاء مشــاريع اســتثامرية سياحية 

وتجارية وســكنية يتاح فيهــا التملك 
لكافة املواطنني وال أرى -يف الحقيقة- 
ضريا من متلك األجانب فيها )للوحدات 
املبنية وليس األرايض(. هذه أفكار قد 
تكون غــري ناضجة وقد تكون عاطفية 
وقد تكون متطرفــة أو متهورة، ولكن 
الجبــل األخرض يجــب أن تكــون له 
موازنــة يف التنميــة تعــادل نصيــب 
محافظــة بأكملها إن كنــا نريد له أن 
يصبــح العاصمــة الصيفية للســلطنة 
واملقصد السياحي األول يف البلد وهو 
بحق ميتلــك املقومــات الطبيعية وال 
يبعد عن مسقط سوى ساعة بالسيارة 
ولــو اســتحدثت له طــرق أخرى من 
جهة واليــة  إزيك أو واليــة نخل فقد 

يكون أقرب مام هو عليه اآلن.
وأخريًا.. هنيئًا لســكان الجبل األخرض 
رفــع مســتوى التصنيــف اإلداري إىل 
واليــة، ونتمنى للجميــع ولكل ربوع 

الوطن االزدهار والتألق.

اســتوقفتني عبارة قالها الفيلســوف 
اليوناين أفالطون: »لو أمطرت السامء 
حرية لرأيت بعــض العبيد يحملون 
املظالت«، جميعا نحّب املطر وجميعا 
نتغنــى بأناشــيد الحريــة، وتلفتنــا 
أجنحــة الطري املحلقة عاليا، وكثريا ما 
الحقتها أعيننــا دون أن ترمش حتى 
تتوارى خلف األفق، فتسقط أبصارنا 
عىل األرض خاسئة مستسلمة لواقعها 
ولحديث النفس بلســانه القائل: »يا 

بخت الطيور«.
انتهــت عصــور العبوديــة مبفهومها 
املطلــق، وال أســف عليها، األســف 
يكمن يف من مل يســتطع الخروج من 
أذيالها، وما زال يروق له الوقوف عىل 
أطاللهــا وقبل عىل نفســه أّن يكون 

طبلة بيد طبّال.
آلة الطبل من أهم اآلالت املوسيقية 
التي تعمل عليها املوروثات الشعبية، 
يرجع تاريخها إىل ما قبل امليالد وكان 

أول اســتخدام لها يف الهياكل الدينية 
قدميا.  

استخدمت فيام بعد يف إعالن صوت 
الحــرب؛ فعندمــا تقــدم دولة عىل 
حــرب دولة أخــرى، تُقــرع الطبول 
إلعالن صوت املوت، فيكون لها أثرها 
عىل مســامع الناس من إشاعة الذعر 
وإيقاد الحامس بني املتحاربني لسفك 
املزيد مــن الدماء، وإشــعال الحقد 
والكراهيــة والثأر يف نفوســهم، كام 
أصبح الطبل وســيلة مهمة فيام بعد 
بإيقاعات مختلفة  األفراح  للتعبريعن 
تُبهج املســامع طربا، تختلف من بلد 

إىل آخر حسب موروثه الشعبي. 
مــا يــزال يأرسنا صــوت الطبل؛ فقد 
تطّور اســتخدامه ليواكــب مجريات 
حياتنــا ليــس إيقاعيا فحســب؛ إمنا 
فكريــا فهناك من يتبنــى فكرا معينا 
ويقيم له عرســا ويعــّززه بإيقاعات 
املــرواس والرحــامين؛ فيقصد العرس 

كّل طبّال مهني،”هاّمز مشاء بنميم”.  
أخــذُت رشبة ماء أســمنْت ضجمّي، 
وأثقلْت لساين، وانطلقُت نحو العرس 
اآلرس بإيقاعاتــه، وهيــأُت نفيس أْن 
أصافح مــن أعرفه وأبتســُم يف وجه 
من ال أعرفه مع املحافظة عىل كمية 
املــاء يف فمــي، عزفــُت عــن الكالم 
وتجاهلُت أصناف الطعام عىل املوائد 
وثابرُت كثريا يف رسم ابتسامة عبيطة 
عىل وجهي، شــاّدة حيــيل يف الرقص 
والتصفيــق، انتهــى العــرس مبكــرا 
أو كذلــك حســبته، عــدُت أدراجي 
قاصدة أقرب مغســلة وبصقُت املاء، 
فانزعجُت من كمية الديدان املتكاتلة 
من فمــي، فنظــرت للمــرآة أمامي 

وبصقُت ما تبقى يف وجهي!
عندما يتضارب الواقع بني ما تراه وما 
تقرأه يف بعض الكتب، الســيام كتاب 
“فلســفة الحق” للفيلســوف األملاين 
هيجل، يجعلك تصطــدم مبرآة ذاتك 

فتنكــرس وتنحني ألخــذ قطعها التي 
تســببت لك بجــرح دامــي؛ محاوال 
إرجاعها كام كانت، فتشــعر بعينيك 
ميلؤهــام املــاء فــال تتحقــق الرؤية 
كاملــة، فتعود إىل أقــرب عرس دون 
أن تضــع يف فمك رشبة مــاء. هناك 
يتولون رفع شأنك من مطبل ظريف 
إىل مايســرتو ماهر متباهيا بقدراتك؛ 
مــاّم يجعلك تهزأ مجددا بكالم جارك 
القديم  الــذي ال يتفق معك يف كثري 
من األفكار ويرّدد دامئا مقولته “ املاء 
الــذي يف رأيس يــكاد ال يكفي ملرىس 

لسفينة نوح” 
إّن الرتكيز أواملراهنة عىل عنرص واحد 
دون غريه من العنارص، ال يكفي لخلق 
منظومــة فكرية مجتمعيــة نرّية، إمنا 
من خالل السعي لتحقيقها عىل قدر 
عاٍل من الشمولية يقودها إىل املرىس 
الُنوحــّي اآلمن، كام أّن قلة مســتوى 
الرتكيــز لدينا أو ميلنــا نحو الضبابية 

والزئبقية يجعلنا بعض األحيان نفتقد 
إىل عقولنا ونخضع الستبداد عواطفنا.
رمبا مــن أهم األمور التــي يجب أن 
نتجاوزها للوصول إىل بّر فكري نزيه، 
هو نبــذ مقامات التطبيــل وتحكيم 
أقوالنــا وأفكارنــا، إىل مذهب عقالين 
متزن، مكلّف من قبل ربه بالفرائض، 
وااللتزام بالســنن والقيّم ما استطاع، 
ومــن قبل وطنــه ووالة األمر ورجال 
الديــن بحفــظ الوطن والــذود عنه 
وخدمته ما استطاع، وغري مكلّف أبدا 
بحمل طبل أو هّز وســط؛ وذلك  يك 
نجعل املاء الذي يف رؤسنا مرىس آمنا 
لســفن أفكارنا؛ فنحن بحاجة لحفنة 
مشــّعة من بذور النــور، نتكاتف يف 
زرع حدائــق غّنــاء، ترتادهــا النحل 
والفراشات بعيدا عن صخب الطبول. 

*****
** اإلقتبــاس: هــاّمز مّشــاء بنميم/ 

سورة القلم

إّن التركيز 
أوالمراهنة على 
عنصر واحد دون 

غيره من العناصر، 
ال يكفي لخلق 

منظومة فكرية 
مجتمعية نّيرة

هنيًئا لسكان 
الجبل األخضر رفع 
مستوى التصنيف 
اإلداري إلى والية
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 2٠2 , 2٠4, 2٠5
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 2٠7 , 2٠٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 2١4 , 2١5

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 246524٠١-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 246524٠2- فاكس : 246524٠4

التوزيع
هاتف: 246524٠3- فاكس : 246524٠4

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 246524٠٠-فاكس : 24652444

تكاملية مؤسسات الدولة
تســر مؤسســات الدولة يف تناغــم وتكامل 
ينعكس باإليجاب عىل مستوى األداء، ترجمة 
للتطلعــات التي تتضمنها الرؤية املســتقبلية 
»عامن 2040«، ومبا يتامىش مع مســتجدات 
مســرة النهضــة املتجــددة، يف ظــل توافــر 
املقومات التي تساعد عىل تحقيق مثل هذه 

الغايات واألهداف.
ولذلك جّسد االجتامع املشرتك الذي ُعقد بني 
مجلس الوزراء ومكتــب مجلس الدولة -بناًء 

عــىل التوجيهات الســامية يف هــذا الصدد- 
التكامل بني مؤسسات الدولة والجهود الرامية 
إىل اســتمرارية التنســيق لالرتقاء مبســارات 
التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن العزيز.

ومنافــع هــذه االجتامعات عديــدة؛ حيث 
تشهد تبادل اآلراء وتقديم املقرتحات تحقيًقا 
للمصلحة العليا للوطــن، ومبا يضمن ترسيع 
وتــرة تنفيــذ الخطــط والربامج واملشــاريع 
التنمويــة، ومبــا يعــود بالنفع عــىل الوطن 

واملواطن، وتطوير مسرة الترشيع يف البالد.
وقد استعرض االجتامع املشرتك دعم التكامل 
بني مؤسســات الدولة بهدف بلورة الجوانب 
التي تخدم الصالح العام، وُســبُل تفعيل دور 
مجلس الدولة يف تقديم الدراسات واملقرتحات 
التي تسهم يف ترسيخ القيم األصيلة للمجتمع، 
وتعزيز التوعية بالتحديات الراهنة، وهذا من 
شأنه تحقيق املزيد من املنجزات يف مختلف 

القطاعات يف ظل القيادة الحكيمة.

إن النظــام األســايس للدولــة حــث عىل 
تعزيز التواصل بني املؤسســات، وما هذا 
االجتــامع إاّل ترجمــة لذلــك؛ حرًصا عىل 
الوصول إىل رؤى مشــرتكة تصب يف صالح 
مســرة التنمية واالزدهــار، يك تعرب البالد 
إىل مرحلــة جديــدة داخليًــا وخارجيًا يف 
ظل مؤرشات التحســن التي تشهدها عىل 
مختلــف املســتويات، وال ســيام الجانب 

االقتصادي األكرث أهمية. 

لنرأب الصدع ونلملم القصور

مشــكلة اليمــن الحقيقيــة أن تاريخه 
الســيايس كُتب بطريقة تبعث الثأرات 
واألحقاد والتشفي، فكل طيف سيايس 
حكم اليمن كتب تاريخه المًعا، وتاريخ 
خصومه حالك شــديد السواد ومل يُقدر 
لهذا التاريخ أن يُكتب بحيادية وعلمية 
وتجــرد لغاية اليوم، مــن هنا تداولت 
األجيال اليمنيــة غث التاريخ ومل تنعم 
بسمينه فكانت النتيجة الطبيعية بعث 
الخصومــات، وإعــادة إنتــاج الثأرات 
والخصومات وكأنها حارض حتمي وزاد 
مستقبيل وليســت أحداثا تاريخية لها 
ظروفها التاريخية واملوضوعية يف زمنها.
يقول امللك الحســن الثاين -رحمه الله- 
يف كتابه ذاكرة ملــك: “قال يل الجرنال 
أحمــد الدليمي )وزيــر الداخلية(: لو 
أردت ياموالي أن ترشب القهوة مبدينة 
وهــران الجزائريــة لحققنــا لك ذلك 
يف ظرف ســاعات قليلــة، فقلت له: يا 
جــرنال أحمد كل حــرب تُخلف ثأرات 
وأحقــاد لثالثة أجيال عــىل األقل )90 
عاًما(، فهــل تضمن للمغرب حب وود 
األجيــال الجزائريــة القادمــة؟!”. هذا 
الكالم يف زمن املناوشــات العســكرية 
الحدوديــة بــني الجارتني الشــقيقتني: 
الجزائــر واملغرب، ووهــران أكرب مدن 
الغــرب الجزائري وثاين مــدن الجزائر 
بعــد العاصمــة يف الحجــم واألهمية 

وعدد السكان.
املراد مــن هذين املثالــني هو توضيح 
آثــار الحروب واالقتتال بني الشــعوب 
أو الشــعب الواحــد؛ حيــث تصمت 
البنادق واملدافــع يف لحظة ما. ويتفق 
الخصوم وتبقى اآلثار والتداعيات لكل 
حرب لعقود طويلة، وخاصة يف نفوس 
وقلوب الضعفــاء من الناس من الذين 
فقدوا عزيزا عليهم أو تيتموا أو ترملوا 
أو تحملــوا وزر إعاقة وتــرشد ونزوح 
وهجرات وخــالف ذلك. وتتعاظم تلك 
الثــأرات واألحقاد وتبقــى مطبوعة يف 
العقــل الجمعــي والذاكــرة الجمعية 
للشــعوب واألفراد لعقود أطول حينام 
تكــون مربرات ودواعــي تلك الحروب 
واملحن ُمفتعلة وغر مربرة وال منطقية.
واليوم تقود أمريــكا املنطقة قرًسا إىل 
ترســيخ تأريخ ثأري مع الجوار الحيوي 
لها ومبــا يخدم املصالح األمريكية فقط 
عــىل املّديــن: القريب والبعيــد، ومبا 
يــورث أقطار الخليج ثــأرات ال تنتهي 
وال تُعد وكمن يُطلب منه قضم أطرافه 

وحرقها بوعيه وكامل إرادته!!
القمة املرتقبة بالرياض يف يوليو املقبل 
بني حــكام املنطقــة والرئيس األمرييك 
جو بايدن، ويف هــذا الظرف لن تكون 
ســوى فصاًل آخــر جديًدا مــن فصول 
ترســيخ التاريخ الثأري باملنطقة؛ ذلك 
التاريخ الذي ستدفع مثنه أقطار الخليج 
غاليًــا وطوياًل خاصة حــني يتخىل عنها 
»الحليف« األمرييك الزائف والبارع يف 

التنكر بعد تحقيق مصالحه.
كان السلطان قابوس بن سعيد -رحمه 
الله- من أكرث القادة حرًصا وحساســية 
من ترسيخ تاريخ ثأري مع أحد لقراءته 
العميقــة للتاريــخ ومعرفتــه الدقيقة 
بنتائج ذلك كحتميــة تاريخية ال تقبل 
االجتهــاد؛ لهذا كان يرفض رفًضا قاطًعا 
أي تعــاون أو تحالف يُخــل بنواميس 
التاريخ ومقتضيــات الجغرافيا والجوار 

الحيوي.
تداعيــات األزمة األوكرانيــة تدفع كل 
يوم بجديــد، وما زال ســجالها يرتاوح 
مــا بني تيار غريب عقالين محدود التأثر 
ينــادي برضورة حرص رضر هذه األزمة 
يف جغرافيتها واالعرتاف بحقوق روسيا 
وفــق مقتضيات أمنهــا القومي وتفهم 
مخاوفها، وبني تيار واسع مقامر وحامل 

يرى يف هذه األزمة فرصة له للنيل من 
روســيا وإضعافها وإخضاعها لسيطرته 
وتفرده باملشــهد الدويل كقطب أوحد 
وكقضــاء وقدر للشــعوب البائســة يف 

العامل.
زيارة الرئيــس بايدن املرتقبة للمنطقة 
وأجندتهــا املعلنــة واملتوقعــة وفــق 
املعطيــات تتمثل يف حشــد وتجييش 
أقطار الخليج لخدمة العرش األمرييك، 
وإن كان عىل حســاب مصالحها وأمنها 
القومي وســيمتد إىل اإلخالل الحتمي 
بالتاريخ والجغرافيــا للمنطقة ويورثها 
الثــأرات واألحقاد والتشــفي واالنتقام 

لعقود قادمة.
وباستعراض رسيع للمقامرات األمريكية 
بأقطار املنطقة وتحت مسمى الحلفاء، 
فقــد أُدخلت هذه األقطار يف رصاعات 
وحــروب غربيــة إقليميــة ودولية “ال 
ناقة لها فيها وال جمل”، وأخطرها عىل 
اإلطالق هو املخطــط الحايل للتحالف 
مع العدو الصهيوين؛ ملواجهة ما يُسمى 
بـ«الخطــر اإليــراين” وتعويــض نقص 

الطاقة العاملية من قبل روسيا.
اإليــراين  الخطــر  وفزّاعــة  فشــاّمعة 
التي يســوقها الغرب لتمريــر التطبيع 
والقبــول  وأخواتهــا  و”اإلبراهيميــة” 
بالكيان الغاصب املسخ كعضو أصيل يف 
جسد األمة ومكوناتها الطبيعية سيكون 
عىل رأس االمالءات التي يحملها بايدن 
يف زيارتــه القادمــة وعــىل قاعدتهــم 

الشهرة من ليس معنا فهو ضدنا.
الكيــان الصهيوين يســعى جــاًدا اليوم 
للعبث يف املياه اإلقليمية للبنان، ورسقة 
غازها وتصديره للغرب لتعويض النقص 
الحــاد للطاقة، وســتُجرب أقطار الخليج 
عىل تعويض الفاقد من ذلك، وأن تكون 
أقطار الخليج قواعد عســكرية حليفة 
للكيــان الصهيــوين يف حربــه القادمة 
وهامش مناورة له يف حال فقده لبنيته 
العســكرية بداخــل فلســطني املحتلة 
وهو أمــر قــادم ال محالــة، والنتيجة 
تَنُصــل أمريــكا مجــدًدا مــن االتفاق 
النــووي مع إيــران بعــد أن وصل إىل 
مراحله النهائية، وتخيل إيران تدريجيًا 
يف املقابل عــن التزاماتها لوكالة الطاقة 
النوويــة، وتصعيــد وتــرة التخصيب 
لديهــا، ومواجهة مســلحة حتمية بني 
فصائل املقاومة بفلســطني ولبنان مع 
الكيــان الصهيــوين، يف حــال مواصلته 
عربدتــه وإرصاره عــىل انتهــاك املياه 
اإلقليميــة اللبنانية ورسقة ثروات لبنان 
الغازية، وســيتبع ذلك تصعيًدا أوســع 
من دول املامنعة؛ كون النزاع املســلح 
لن يتوقف أو يُحرص يف جغرافية لبنان 
وفلســطني، كام ســيضع هذا التخندق 
القــرسي ألقطــار الخليج مــع أمريكا 
وكيان العدو -ما مل تتداركه- يف مواجهة 
مبارشة وأهداف عســكرية مبارشة مع 
إيران وحلفاءها باملنطقة وروسيا حاليًا 

والصني يف املستقبل القريب.
الرئيــس  يقــول  جمعهــام،  لقــاء  يف 
األمرييك األســبق بيــل كلينتون لألمر 
طالل بــن عبدالعزيز- رحمه الله- »إن 
حلفاءنا يف الخليج ورغم حجم املصالح 
املشرتكة بيننا، مل يطلبوا منا يوًما مقاباًل 
ألي خدمــة نطلبهــا منهــم وهذه من 
أبجديات السياســة ومفردات التعاون 
بــني البلدان ويف ســياق تفعيل نظرية 

املصالح املشرتكة«. 
قبــل اللقــاء.. أمريــكا ســتقاتل بنــا 
وثــروات وجغرافيا  وأقطار  كشــعوب 
وثوابت وتاريخ، واملطلوب منا أن نقول 
)ال( ألمريكا وملــرة واحدة فقط، وهي 
اليوم؛ فاملسألة مل تعد »تحالفات«؛ بل 

أصبحت يف خانة »نكون أو ال نكون«.
وبالشكر تدوم النعم..
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`` علي بن مسعود المعشني

رضب من الرتف أو ســوق نخاســة عرصية تســتباح 
فيه املبادىء وتستعرض عىل مزاد التنازالت... هكذا 
يعتقد البعض وهكذا يظن يف من ميســك املناصب، 
ويعتقد أن املناصب وأصحابها إمنا هي إيذان جديد 
ملامرســات فردية واســتعالءات ذاتية، ستأيت لترضب 
أكف الواقع بأخامس الرغبات وأســداس التجاوزات، 
وهــي عىل األغلب نظرة العامة بــال تؤدة والهوادة 
وال تركيــز وال تفكــر. تتعاىل لغة التنميــط وترتفع 
هوامش التعميم وتتضاءل العقالنية، لتبدأ شــيطنة 
كل مســؤول يرتقي عىل عرش املسؤولية أو يغادرها، 
نفتقــد للواقعيــة كثرا وســبل الرتابــط وال نجد إال 
التفكيــك واالنفصال لنحكم عــىل حيثياته أحكامنا، 
وتنطلق تكهناتنا دون الربط الحقيقي بني املسببات 
ري  واألسباب. وال أنكر أنني كنت ذات يوم أحد ُمصدِّ
هذه العموميات، وأحد من ينتقد دون أن يفقه سبل 
األســباب وأحداثها، فام إن يؤدي املســؤول القســم 
حتى نحّمله ما نطيق وما ال يستطيع من االنتقادات، 
وليس مــن أحد فوق النقد، ولكــن يكمن الخلل يف 
تصورنا املسبق ويف الصورة الذهنية التي نضعها دون 
أن نكبــد أفكارنا مشــقة العناء والبحــث والنظر يف 
معرقالت مانتمناه، ونتناىس أن املســؤول الميلك تلك 
العصا السحرية، وال ميسك مبصباح عالء الدين ليدلك 
الغبار ويزيحه عن مارده النائم بني أجزاءه الداخلية، 
والميلك املسؤول شــفرات فتح مغارة عيل بابا، فمن 
أين سيســكب الحلــول الفجائية عىل كل مشــاكلنا، 

وهذا مــا ينطيل نصا وحرفا وترجمة عىل املســؤول 
املغادر، فنتســائل بعمق، ما الذي كان بيده وضمن 
صالحياتــه وإمكانياتــه ومل يقدمــه أو ينجــزه؟ إننا 
جزء من كيان مرتابــط، وجزء من منظومة متكاملة، 
الينطبق التغير عىل أعالهــا، ما مل يكن التغير نابع 
من أرضها وجذورها، لذا فإننا حني نشــكر من غادر 
كريس املســؤولية وهو كريس شــائك، نعلم أننا نظرنا 
بتجرد إىل أعامله وتضحياته وإىل ما قدمه؛ فقد عمل 
وفــق املوجود وجاد به، وضحى ليك يتفادى النقص، 
وإن تجانــب النقــص مع تقصر يف طــرف آخر من 
الرداء ليغطي جســد املتطلبــات، فهذا طبيعي جدا، 
مــن باب أن الــرداء القصر أصال لــن يحتوي جميع 

األجزاء.
وهذا الحال أيضا ينطبق عىل املســؤول الجديد فهو 
يقف عىل بــاب يعلم أن منذ لحظة اإلمســاك عىل 
مفاتيحــه فهو معمــم بالتحديــات، واليشء يأيت بني 
عشــية وضحاها وال ليلة ونهارها، فإمنا يأيت بالتكامل 
واالســتدامة والتحفيــز األكرب من لدن األساســيات 

املؤسسة للكيان والقامئة باإلرشاف عليه.
وأستغل كل تلك التوطئة أعاله ألقول وأصل إىل بيت 
القصيد املعلق عىل غياهب املعنى، أننا ما مل نرصف 
ببذخ عىل قطاعي الصحة والتعليم ونجعلهام شغلنا 
الشــاغل، فإننا ســنظل ندور يف ذات الرحى ونطحن 
قمح األمنيات لنجني عمال نتاجه »الجود باملوجود«.
ويقاس تقدم األمم بتطور أنظمتها الصحية والعلمية، 

ويرتبــط العقل بالعلم كام ترتبــط الصحة بالتفكر، 
وقد نشــأنا عىل مقولة ترعرعنا عىل كلامتها دون أن 
نتقن فن معانيها » العقل السليم يف الجسم السليم« 
مام يعني نصا وضبطا أن الفكر والتفكر لن يتأىت إال 

بالصحة واملحافظة عليها.
وبالرغــم من الجهــود الواضحة لتطويــر القطاعني 
املذكورين، إال أن ديدن اإلنســان أن يطمع ويطمح 
إىل املزيــد وهــذا الحــال ينطبــق أيضا عــىل كافة 
القطاعات الحيوية والخدمية، ولكننا نسلم أننا نبدأ 
بالبديهيات والتدرجات وفق أساســيات هرم ماسلو، 
فــإن اإلنســان الميكن أن يصــل إىل مرحلــة اإلنتاج 
والعطــاء املطلــوب منــه إال بعد أن يغــادر مدرج 
الرضوريات والحاجات ليتعداها إىل الرغبات ومن ثم 
يكون كائنا طبيعيا ينتج مايفيض من حاجاته ويطور 
املزيــد.  وأتطــرق أخرًا إىل فلســفة الشــكر والثناء 
وكذلك فلسفة الرتحيب باملســؤول. يختلف البعض 
ويتناقض ويشجب ذلك؛ ليغيب عن ذاته إنه هو فرد 
وأحد مكونــات معمعة الحياة، تلك التي لن يفهمها 
إال الواعي املدرك والقريب املطلع أن من عمل بجهد 
واجتهــاد وواصل النهــار امليضء بســواد الليل وهو 
يخطط ويرســم ويقرر وينفذ إمنا تجاوز الفردانية يف 
العطاء إىل التفرد، فاستحق الشكر الذي مل يكن يوما 
ينتظــره والينظر إليه مبقدار مــا كان يصول ويجول 
ليتفادى كل نقص أو لوم للضمر. وكذلك حني نرحب 
ونعقد آمااًل عىل مســؤول قــادم فهذا ليس من باب 

الرتف، وال التمجيد، إمنا ألن جلنا يعلم ما ينتظره من 
عمل شاق ومجهد يقابله مجتمع ال يعي من فلسفة 
تلك املشــقة الكثر، فينربي أحدهــم ويلمح األخر، 
ويتشــائم الثالث، ويــزأر الرابع، ويتمتــم الخامس 
ويتهم الســادس غره بالتطبيــل! حقيقة التروق يل 
كل تلــك التصنيفات وال االنقســامات يف مجتمعي، 
وبالعــودة إىل النواقص يف القطاعني األساســيني فإين 
أحمل مســؤولية هذا الالوعي عىل منظومة التعليم، 
التي انهزمت حتى اليوم من أن تصدر مادة الفلسفة 

عىل أجندة مقرراتها، وقد يتسائل سائل ويقول: 
ما هذا الخلط يا منى؟ وما دخل تعليم الفلســفة مبا 
يحدث؟ أجيبه بعني الناظر املنتظر املتأمل منذ أعوام 

إىل أساس النقص والقصور.
إن الفلســفة تســاعد عىل خلق املواطن املســتنر، 
إضافــة إىل مقدرتها عىل تحريــر الفرد وتحفيزه عىل 
التعبر املُنظَّم عن الفكرة وتجعله قادرا عىل التمييز 
ولديــه املقدرة عــىل الحكم عىل األشــياء وتفنيدها 

تفنيد العاقل ال تصنيف العاطفي.
هــذا ما جادت به أفــكاري املتمغنطــة بني أقطاب 
التشــاد هــذا الصباح وامتزجــت بحكايــا تدور يف 
خلــد محيطات وبحار التواصــل االجتامعي، ألجدين 
الشــعوريا أقفز متســائلة بــني صدع وآخــر وحفرة 
وأخــرى، أرأب تلك الصدوع وأحاول مللمة أشــتاتها، 
لعيل أخرج مــن رضوس احتداماتها بأجوبة منطقية 

ترأب صدع جمجمتي املكسورة.

منى المعولية

ali95312606@gmail.com

الترهل في زمن الرشاقة

الوقت هو املال والعملــة الحقيقية يف حياتنا، وما 
ميــيض من الوقت ال ميكــن رشاؤه باملال، لقد أدرك 
الصينيــون أهميــة الوقــت وطبقــوه يف حياتهم، 
لذلــك نراهم يعملون لياًل نهــاًرا دون كلٍل أو ملل. 
فالتقــدم يتحقق باحــرتام الوقت واعتبــاره موردا 
ناضبــا. ينطبــق عىل املؤسســات ما ينطبــق علينا 
كأفــراد لذلك فإن وقت املؤسســة يجب أن يخضع 
للرقابــة وتحديد زمن إنجــاز كل يشء مبا فيه الرد 
عىل املكاملات والرسائل وإنجاز العمل. وخطة دمج 
املؤسســات تهدف إىل ضبط اإلنفاق، واإلســتغالل 
األمثل ملوارد الدولة وإزالة اإلختالالت بالصالحيات 
املتبعــرثة بني الجهــات املختلفة. ومن املتوقع بعد 
عمليات الدمج، أن تتفاعل املؤسســات مع مستوى 
طمــوح املراجع، من تقليص اإلجراءات وتســهليها، 
وتحســني جودة األداء، فال جدوى مــن الدمج إذا 
كان إنجاز معاملة واحدة يتطلب شهوًرا، أو سنوات 
دون تحديد ســقف زمني لإلنجاز بســبب الروتني 
أو قلــة املوظفــني أو خروج البعــض يف إجازات أو 
تعقيد النظم اإللكرتونية. فاإلجراءات يف املؤسسات 
الخدميــة مازالت متداخلة بعدد من املســتويات، 

جعلت من عملية اتخاذ القرار بطيئًا.
أمــا املعامالت التي يتطلب تخليصها أكرث من جهة، 
تقــرتح بعض الجهات من املراجعــني نقل املعاملة 

ورقيــا لتلك الجهة، حتى يضمــن إنجازها يف وقت 
أقــرص، ألن الربط اإللكــرتوين بني املؤسســات قد 
يؤخر إنجاز املعاملة! واملعامــالت التي يعلن عنها 
بأنها تتم عن طريق الربيد املحيل فعليك اســتالمها 
شــخصيا بعد انتهائها من املحافظة األخرى فخدمة 
الربيــد يف هذه الحالــة أحادية لإلرســال فقط وال 
تشــمل اإلســتالم! يقال: »ال تكن ليًّنــا فتُعرص، وال 
صلبًا فتُكرس«؛ فاملرونة يف املؤسســات مطلب مهم 
ال ميكن تجاهلــه، وهاجس الرشــاقة أصبح مؤرقًا، 
ومتًلــك البعــض اليأس، مــن مدى جديــة إدارات 
بعض املؤسســات، يف التخلص مــن ترهالت الزمن، 
وتشــوهات يف العمــل اإلداري، ومواكبــة عــرص 
الرقمنة، بهندرة اإلجراءات، والتخلص من العمليات 
غــر الالزمــة؛ أي أن أيــة عملية ال تضيــف قيمة 
للمراجع أو طالب الخدمة أو ما يســمى بالنفايات 

يف علم اإلدارة الرشيقة. 
تقوم فلســفة اإلدارة الرشيقة عىل الرسعة، ورقمنة 
وتبســيط اإلجراءات، واملرونة يف جميع العمليات، 
وتحســني جودة األداء، واإلنتــاج وتقليل العيوب، 
والتقييم املســتمر بهــدف التخلص مــن النفايات 
)العمليــات غــر الزمــة(، وإنجــاز املعاملة تكون 
يف خطــوة أو خطوتني عىل أبعــد تقدير.يف اإلدارة 
الرشــيقة يعد الزبون أو املراجــع الحلقة األهم يف 

العملية ورضاءه غاية، لذلك عند صياغة اإلجراءات 
عادة ما تكون ُمّوجهة نحو رفع القيمة التي يحصل 
عليها طالب الخدمة، وليست وجهة نظر املؤسسة.
وتعتمــد اإلدارة الرشــيقة عىل وضــوح االجراءات 
للمراجع واملوظف، ومرونة أوقات العمل واإلنتاج ، 
وقدرة املؤسســة عىل األداء الرسيع، التي تتناسب 
مــع متطلبات التغيــر والتجاوب مــع التحديات، 
والفرص بأقــل تكلفة وجهد. هــذا النمط اإلداري 
عكــس اإلدارة التقليديــة التــي ترفــض املرونــة، 
والتجديد وتتســم بالبروقراطية البحتــة، وتراتبية 
الوظائــف ورضورة مــرور املعاملة عــىل أكرث من 
موظف ومســؤول إلجازتها والتي تنظر إىل املراجع 
عىل أنه الحلقة األضعف )املحتاج للخدمة( بالرغم 

من أنه يدفع رسوما ليست قليلة إلنجاز املعاملة.
وبعد مــرور وقــت كاف عىل ترتيب املؤسســات 
ألوراقهــا، بعد الدمج يلزم االســتفادة من التجارب 
الناجحة لبعض املؤسســات العامة، والخاصة التي 
نجحت يف إدارة أنشطتها، برشاقة متناهية، وترسيع 
اإلنجــاز مبا يعكس رؤية الحكومــة لعمل حكومي 

رشيق.
إن تأخــر املعامــالت وضبابيــة االجــراءات وعدم 
وجود جهة محايدة تقوم بالرقابة عىل أداء األقسام 
التي تخدم املراجعني وتســتقبل شــكواهم وتضع 

حلــواًل فورية للمعامــالت املتأخرة، ســيعمل عىل 
خروج رؤوس األمــوال املحلية واألجنبية إىل بيئات 
إســتثامرية، تقــدم خدمــات وحوافز اســتثامرية 
جاذبــة. لذلك رشــاقة املؤسســات ال تعني تصغر 
الهيــاكل فقط، بــل عقوال مرنة تســتطيع أن تفكر 
برشاقة وتســعد املراجعني. أفكار رشيقة تسترشف 
املســتقبل بالتحسني املســتمر للخدمات..خدمات 
ميكــن للمراجع أن يحصل عليها، بكبســة زر دون 
الحاجة إىل مسح، كدس من األوراق إلنجاز معاملة، 

يف جهة متتلك أصال نسخ منها.
حتــى اليــوم، بعض املؤسســات مل تطبق فلســفة 
الدمج يف اإلستفادة من زيادة عدد موظفيها وتنوع 
تخصصاتهــم بترسيــع من وتــرة خدماتها، ووضع 
رؤية جديدة تتناسب مع الواقع الحايل واملستقبيل 
والرؤية الرشيقة، وذلك لغياب القيادات التي متتلك 
األســلوب الرشيق يف اإلدارة، وعدم اتضاح إجراءات 
املحاسبية عىل كل من يؤخر املعامالت ويتسبب يف 

إرضار اإلقتصاد.
إن العقول الرشــيقة هــي وحدها التي تســتطيع 
إدارة املؤسســات ملرحلــة تتســم بالتحديات، فال 
نتوقع ترسيعا من وترة العمل. وهناك من يتمسك 
بالبروقراطيــة العقيمة كغاية أســمى من تحقيق 

التقدم والرفاهية للمجتمع.

مرفت بنت عبدالعزيز العريمية آخر الكالم 
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لقاء ُعماني إيراني لتعزيز التعاون في النقل واللوجستيات مناقشة ملفات األمن الغذائي والزراعة 
واألسماك بدول »مجلس التعاون«

ضبط عمالة وافدة تبيع اإلطارات المستعملة في »جعالن«

برنامج تدريبي في إدارة مشاريع التحول الرقمي

حلقة عمل حول »حماية المستهلك 
في القطاع المصرفي والمالي«

مسقط- الرؤية

عق��د س��عادة املهن��دس خميس بن 
محمد الش��اخي وكيل وزارة النقل 
للنقل  املعلومات  وتقنية  واالتصاالت 
لق��اء مرئًيا مع س��عادة عيل صفايي 
وكي��ل وزارة النق��ل وتخطيط املدن 
ورئيس هيئة املواينء واملالحة البحرية 

بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 ت��م خ��الل اللق��اء بح��ث املوقف 
التنفي��ذي ملخرجات االجتاعات بني 
الطرف��ني والتي تزامنت م��ع الزيارة 
األخ��رة للرئي��س اإلي��راين لس��لطنة 
لنقاط  التنفي��ذي  ع��ان واملوق��ف 
التعاون املش��رك يف مج��االت النقل 
واللوجس��تيات، باإلضاف��ة إىل األمور 
ذات االهتام املشرك وسبل تعزيزها 

ملا فيه مصلحة البلدين الصديقني.

مسقط- الرؤية

شاركت الس��لطنة ُممثلة يف وزارة الرثوة 
الزراعي��ة والس��مكية وم��وارد املياه، يف 
االجت��اع الوزاري ال���32 للجنة التعاون 
الزراع��ي ب��دول مجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية عرب االتصال املريئ.
وترأس وفد الس��لطنة يف االجتاع معايل 
الدكتور س��عود بن حمود الحبيس وزير 
الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد املياه، 
وناقش االجتاع ع��دًدا من املوضوعات 
املتعلقة بقطاعات األمن الغذايئ والزراعة 
واألس��اك، باإلضافة إىل مواضيع اللجنة 
الدامئة للنظم والسياسات الزراعية؛ منها 
قانون نظام البذور والتقاوي والش��تالت، 

وقانون نظ��ام الحجر الزراع��ي املوحد، 
وقانون نظام إدارة املوارد الوراثية النباتية 
املوح��د. وتابع االجت��اع مرشوع الرشاء 
املوح��د لألدوي��ة واللقاح��ات البيطرية 
للمس��تحرضات  املرك��زي  والتس��جيل 
البيطرية يف دول املجلس، واملوافقة عىل 
متديد دراسة القامئة املوحدة للحد األدىن 

م��ن األط��وال املس��موح بصيدها بصفة 
اسرشادية ملدة عامني.

وتطرق االجتاع إىل مناقش��ة القيود غر 
الجمركية املرتبط��ة بالقطاعات الزراعية 
والس��مكية واألم��ن الغ��ذايئ باإلضاف��ة 
إىل التع��اون ب��ني دول مجل��س التعاون 

الخليجي واململكة املغربية.

جعالن بني بوعيل- الرؤية

متكنت إدارة حاية املستهلك مبحافظة 
جن��وب الرشقية من ضبط عالة وافدة 
تقوم بت��داول وبيع كمي��ات كبرة من 
اإلطارات املس��تعملة يف إحدى املنشآت 
التجاري��ة بوالي��ة جعالن بن��ي بو عيل، 
معرضة بذلك صحة وسالمة املستهلكني 
للخط��ر، وذل��ك يف إطار الجه��ود التي 

تبذله��ا الهيئ��ة مبختل��ف محافظ��ات 
الس��لطنة يف متابعة ومراقبة األس��واق 
وضب��ط املارس��ات الخط��رة والضارّة 

باملستهلكني وسالمتهم.
وتلقت اإلدارة معلوم��ات تفيد بوجود 
عالة واف��دة تعمل عىل ت��داول وبيع 
إطارات مستعملة، وهو ما يعد مخالًفا 
لق��رار هيئ��ة حاي��ة املس��تهلك رقم 
2٥٧/2٠١٥ بشأن حظر تداول اإلطارات 

املس��تعملة، وبناًء عىل ذلك، تم البحث 
يف املوض��وع ومراقبة العال��ة والتأكد 
من صحة املعلوم��ات؛ حيث تبني قيام 
العال��ة بتخزين اإلطارات املس��تعملة 
يف بع��ض املح��ال التجاري��ة ويف مواقع 
سكنها، ويف بعض أس��طح املباين متهيًدا 
لبيعها للمس��تهلكني، ولذل��ك تم اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة املعم��ول بها يف 
ه��ذه الحاالت، ومن ث��م توجه مأمورو 

الضبطية القضائية للمواقع، ومتكنوا من 
ضبط ٥2١ إطار مس��تعمل ومصادرتها 
متهيدا إلتالفها والتخلص منها بالتنسيق 

مع الجهات املعنية.
كا تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
املخالف��ني؛ حي��ث ت��م تنفي��ذ الحبس 
االحتياط��ي للعالة الواف��دة املخالفة، 
باإلضاف��ة لف��رض غرام��ة إداري��ة عىل 

املنشأة التجارية بلغت ٥٠٠ ريال.

 مسقط- الرؤية

نف��ذت وزارة النق��ل واالتص��االت وتقنية 
إدارة  يف  تدريبًي��ا  برنامًج��ا  املعلوم��ات 
مشاريع التحول الرقمي والذي يهدف إىل 
متكني مديري مشاريع التحول باملؤسسات 
الحكومية، وذلك م��ن خالل التعرف عىل 
مراحل تنفيذ مش��اريع التح��ول الرقمي، 
وكيفي��ة التغلب ع��ىل التحديات املرتبطة 

بها، وتدريب مديري مش��اريع املؤسسات 
الحكومية ع��ىل جميع مراح��ل املرشوع، 
باإلضاف��ة إىل تدري��ب مديري املش��اريع 
عىل املنهجيات املتبعة يف إدارة مش��اريع 
التح��ول، وكيفي��ة االس��تفادة م��ن هذه 

املنهجيات إلنجاح مشاريع التحول .
 ويس��عى الربنام��ج التدريب��ي إىل متكني 
مديري مش��اريع املؤسسات الحكومية يف 
اإلملام باملكونات الرئيسية ملشاريع التحول 

الرقم��ي والخط��وات املطلوب��ة لتنفي��ذ 
املش��اريع وجمي��ع املس��تندات املطلوبة 
إلنج��اح املرشوع بدءا م��ن املرحلة األوىل 
للمرشوع وحتى مرحل��ة إغالق املرشوع، 
والتعرف عىل التحدي��ات املرتبطة بتنفيذ 
مش��اريع التحول الرقمي وكيفية التغلب 
عىل ه��ذه التحديات، إضاف��ة إىل القدرة 
عىل إدارة مشاريع التحول بطريقة ناجحة 

وأكرث فعالية .

ل الرقمي الحكومي  ويع��ّد برنامج التح��وُّ
أحد الربام��ج التنفيذي��ة للربنامج الوطني 
لالقتصاد الرقمي، وأحد املمكنات الرئيسية 
الداعمة لتحقيق أولويات الرؤية الوطنية 
ُع��ان 2٠4٠ م��ن خ��الل مس��اهمته يف 
إيج��اد جهاز حكومي م��رن ومبتكر صانع 
للمس��تقبل، يق��وم عىل مب��ادئ الحوكمة 
ويق��ّدم أداء وخدم��ات حكومي��ة ذكي��ة 

بجودة عالية.

مسقط- الرؤية

نظمت كلية الدراسات املرصفية واملالية 
وبالتع��اون م��ع البنك املرك��زي العاين 
حلق��ة عم��ل ح��ول “اإلط��ار التنظيمي 
لحاي��ة املس��تهلك يف القط��اع املرصيف 

واملايل” والذي أصدره البنك املركزي.
وأكد عمي��د الكلية الدكت��ور زهران بن 
س��امل الصلت��ي أن حاية املس��تهلك يف 
القط��اع امل��رصيف وامل��ايل أصبحت ذات 
أهمية متزايدة عاملًي��ا يف اآلونة األخرة؛ 
حي��ث إن وجود نظام قوي للمس��تهلك 
للوصول للخدمات املالية يعود بالفائدة 

عىل املس��تهلكني، وي��أيت ه��ذا الربنامج 
وال��ذي تنظمه الكلية بالتعاون مع البنك 
املركزي الع��اين التزاًما من املؤسس��تني 
بن��رش املعرف��ة للمؤسس��ات املرصفي��ة 
واملالي��ة حول نظام حاية املس��تهلك يف 

القطاع املرصيف.
ح��رض الربنام��ج كلٌّ م��ن عمي��د الكلية 
الدكتور زهران بن س��امل الصلتي وراش��د 
الغس��اين نائب الرئيس التنفيذي للرقابة 
والتنظيم بالبن��ك املركزي العاين ونائب 
رئي��س مجل��س إدارة الكلية، مبش��اركة 
مجموع��ة من موظفي البن��وك التجارية 

ورشكات التمويل يف السلطنة.
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يعكسان رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها

وزير العمل يدشن الهوية البصرية والموقع اإللكتروني لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
مسقط- الرؤية

والعل��وم  التقني��ة  جامع��ة  دش��نت 
التطبيقي��ة الهوي��ة البرصي��ة واملوقع 
اإللك��روين  تحت رعاية معايل الدكتور 
محاد بن س��عيد باعوين وزير العمل 
ورئي��س مجل��س الجامع��ة وبحضور 
س��عادة الدكت��ور س��عيد ب��ن حم��د 
الربيع��ي رئي��س الجامع��ة وأصحاب 
الس��عادة أعض��اء مجل��س الجامع��ة 

وأعضاء املجلس األكادميي.
ويأيت تدش��ن الهوية البرصية للجامعة 
الذي عكس رؤيتها ورسالتها وأهدافها 
كهيئ��ة علمية تس��عى إىل املس��اهمة 
يف إع��داد وتأهيل امل��وارد البرشية يف 
وتقديم  واالبتك��ار  العلم��ي  البح��ث 
االستش��ارات العلمي��ة، واملش��اركة يف 
أهدافها  وتحقي��ق  املجتم��ع  خدم��ة 
املرجوة كمؤسس��ة أكادميي��ة تعليمية 

رائدة يف التعليم التقني والتطبيقي.
واعتمد يف التصميم عىل مفهوم الوحدة 
التي تبلورت منه فكرة إنشاء الجامعة 
لتصبح كيانا واحدا يضم التعليم التقني 
والتطبيق��ي، كام عم��ل الفريق الفني 
إىل تبس��يط الهوي��ة لخلق تأثري برصي 
متناغ��م يعكس توجه وقي��م الجامعة 
ومينحها شخصية متفردة تكون حارضة 
يف جمي��ع التطبيقات املرئية، ويجعلها 

مصدرا لإللهام واإلبداع.

و تتمث��ل قي��م الجامع��ة يف الهوي��ة 
البرصي��ة، والت��ي تتج��ىل يف النهوض 
ومواكب��ة العرص والتنوع؛ حيث يقصد 
بالنه��وض لألجيال القادم��ة يف مجال 
والتنافس  والتطبيقي  التقن��ي  التعليم 
محلي��ا وعاملي��ا للوص��ول إىل التميز، 
كام يعكس بس��اطة وانسيابية الشعار 
وديناميكيته ومرونته س��عي الجامعة 
ملواكبة العرص لتلبية احتياجات س��وق 
العم��ل، من خالل مهارات املس��تقبل 
الجامع��ة  تعززه��ا  الت��ي  العدي��دة 
الكتش��اف وصقل القدرات، من خالل 
والتواج��د  التخصص��ات  يف  التن��وع 
املحافظ��ات،  مختل��ف  يف  الجغ��رايف 

ويربز ذلك عرب تعدد الدرجات اللونية 
للش��عار. وتعمق قصة الهوية املس��ار 
الذي وج��د لجامعة التقني��ة والعلوم 
التطبيقي��ة؛ لخدم��ة اإلنس��ان ال��ذي 
يس��عى ويفكر ويتعل��م ويبحث عن 
التمي��ز، فتمنحه فرص��ا النهائية متكنه 
من اإلبحار باملعرفة؛ الكتشاف إمكاناته 
وبناء قدرات��ه وتحقيق طموحاته. كام 
تم اختي��ار األلوان لتمثل اس��راتيجية 
الهوية البرصي��ة، فيمثل اللون األزرق 
الثق��ة والريادة وميثل الل��ون الربتقايل 

الشغف واإلبداع.
والعل��وم  التقني��ة  جامع��ة  وتفخ��ر 
التطبيقي��ة ب��أن هويته��ا البرصية تم 

تصميمه��ا وتنفيذه��ا بالكام��ل م��ن 
خالل فروعها؛ حيث تم تش��كيل لجنة 
الهوي��ة للعم��ل ع��ىل بن��اء وتصميم 
الهوية البرصية للجامعة، والتي عملت 
خالل عام عىل بن��اء فريق فني ومتت 
االس��تعانة بخ��رباء محلي��ن لتدريبه، 
وتطوي��ر معرفته بآلية بن��اء الهويات، 
ومتكينه من دراس��ة وتحليل الهويات 
األكادميي��ة املوجودة محلي��ا وإقليميا 
ودولي��ا، للتوص��ل إىل أفضل مامرس��ة 
لبن��اء هوية الجامع��ة، وعمل الفريق 
عىل تنظيم ورش عصف ذهني لتحليل 
رؤي��ة ورس��الة وأه��داف الجامع��ة، 
وتحويلها إىل كلامت مفتاحية تس��اعد 

املصممن عىل اس��تلهام أفكار  متفردة 
لتصميم شعار الجامعة.

كام أطلقت الجامعة موقعها الرس��مي 
الجدي��د www.utas.edu.om  والذي 
صمم ليقدم خدمات موحدة ملوظفي 
الجامعة وطلبته��ا، مبا يتواءم وتحقيق 
الرقم��ي  التح��ول  برنام��ج  أه��داف 
لتحقي��ق  2021م-2025م  الحكوم��ي 

متطلبات الحكومة اإللكرونية.
وت��م تصمي��م املوقع من قب��ل فريق 
التابع لربنامج  االتصال والنفاذ الرقمي 
التح��ول الرقم��ي بالجامع��ة، ليعكس 
الهوي��ة البرصي��ة للجامع��ة ويحتوي 
املوقع ع��ىل معلومات ع��ن الجامعة 

وأفرعها والكليات التخصصية والربامج 
األكادميي��ة فيه��ا، ك��ام يحت��وي عىل 
خدمات النفاذ الرقمي التي تتيح لذوي 
اإلعاقة استخدام املوقع بسهولة ويرس.
و تتطلع الجامعة إىل مس��تقبل مرشق 
تساهم يف تأهيل أجيال عامن، وتوطيد 
مب��دأ الرشاك��ة الواس��عة يف العم��ل 
لتساهم يف تنمية املجتمع، و املشاركة 
يف بن��اء الدول��ة العرصي��ة يف نهضتها 
املتجددة بقيادة جاللة السلطان هيثم 
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
متخذة من رؤية عامن 2040م منهاجا 
للعمل لتتقدم نحو التطوير املس��تمر 

بكل ثقة و اقتدار.

»سوق المال« تعتمد »بيهايف« ثاني منصة للتمويل الجماعي

استقبال طلبات نقل قيد الناخبين من والية ألخرى.. اليوم

حلقات عمل ترويجية متنقلة 
مسقط- الرؤيةللسياحة الُعمانية في السعودية

أصدرت الهيئة العامة لسوق املال قرارا 
بالرخيص لثاين منصة للتمويل الجامعي 
لرشكة بهاي��ف للتكنولوجيا املالية ملدة 
ثالث س��نوات، وهي رشك��ة متخصصة 
تقدم خدماته��ا التمويلي��ة عن طريق 
التموي��ل بالنظ��راء؛ إذ حصل��ت هذه 
الرشك��ة عىل ترخيص لذات النش��اط يف 
اإلم��ارات والس��عودية ومقرها الرئييس 

يف ديب.

وتعد منص��ات التموي��ل الجامعي من 
أه��م أدوات التموي��ل املبتك��رة ضمن 
التقني��ات املالية الحديث��ة التي مكنت 
رواد األع��امل واملرشوع��ات متناهي��ة 
الصغر والصغرية واملتوس��طة من النفاذ 

إىل آليات أكرث مالمئة للتمويل. 
وتنقس��م ط��رق التمويل ع��رب منصات 
التموي��ل الجامع��ي إىل أرب��ع ط��رق؛ 
متمثل��ة يف التمويل ع��ن طريق التربع 
دون مقاب��ل، أو املش��اركة يف رأس املال 
أو التمويل عن طري��ق املكافئة بهدية 

رمزية أو منتج أو خدمة للطرف املمول، 
والطريق��ة الرابع��ة ه��ي التمويل عن 
طريق النظراء الذي تقدمه رشكة بهايف 
للتكنولوجيا املالية وهو متويل املرشوع 
كقرض عرب إصدار إش��عارات استثامرية 

تقليدية قابلة للتحول أو التداول.
التموي��ل  مبنص��ات  يتعل��ق  وفي��ام 
الجامعي ف��إن الهيئ��ة دخلت مرحلة 
تطور جديدة تتمثل بالسامح مبنتجات 
متويلي��ة قامئ��ة ع��ىل التقنیات املالیة 
الحدیثة )Fintech( وإص��دار الالئحة 

املنظمة لعمل ه��ذه املنصات، والذي 
يأيت تنفي��ذا لألولوي��ات الوطنية التي 
تقوده��ا رؤية عامن 2040 يف س��ياق 
الجهود التي تبذلها الحكومة؛ لتيس��ري 
األعامل التجاري��ة والتعايف االقتصادي. 
كام إن الترشيعات املنظمة لهذا النوع 
من أدوات التمويل تتس��م بقدر كاف 
من املرونة فضال ع��ن إعفاء الرشكات 
التي ترغب يف مزاولة هذا النشاط من 
رس��وم الرخيص حتى بداية شهر يناير 

من العام القادم 2023.

مسقط- العُامنية

تبدأ غًدا فرة اس��تقبال طلبات نقل قيد 
الناخب��ن من والية إىل أخرى النتخابات 
أعضاء املجالس البلدي��ة للفرة الثالثة، 

وتستمر حتى 31 أغسطس املقبل.
وأوضح��ت وزارة الداخلي��ة للناخبن 

الراغب��ن يف نق��ل قيده��م أن عليهم 
تقدي��م طلباتهم عرب املوقع اإللكروين 
لالنتخاب��ات )elections.om( وفًق��ا 
للعن��وان الدائ��م أو العن��وان الحايل 
املدّون��ن يف البطاقة الش��خصية عىل 
أن تكون بطاقاتهم الش��خصية مزودة 
 )PKI( اإللك��روين  التصديق  بنظ��ام 

علام بأنه لن تقبل أي طلبات ترد بعد 
املوعد املحدد، أو تقدم بغري الوس��يلة 

املحددة.
ونّوه��ت ال��وزارة للمواطن��ن الراغبن 
يف الرش��ح لعضوي��ة املجال��س البلدية 
للفرة الثالثة ع��ن والية الجبل األخرض 
يف محافظ��ة الداخلية ووالية س��ناو يف 

محافظ��ة ش��امل الرشقي��ة، أن عليهم 
نقل قيده��م إىل هاتن الواليتن تحقيًقا 
لحك��م الفقرة )ز( م��ن املادة )10( من 
قانون املجالس البلدية الصادر باملرسوم 
��لطاين رقم 2020/126م قبل تقديم  السُّ
طلبات الرش��ح التي سيتم اإلعالن عنها 

يف وقت الحق.

مسقط- الرؤية

انطلق��ت حلق��ات عم��ل ترويجي��ة متنقلة 
يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية للتعري��ف 
باملقومات الس��ياحية التي تتمتع بها سلطنة 
ُعامن بتنظيم م��ن وزارة الراث والس��ياحة، 
وذل��ك خ��الل الفرة م��ا ب��ن 19 - 22 يونيو 
2022، لتب��دأ من مدينة جدة مرورًا باملنطقة 

الرشقية وانتهاًء بالعاصمة الرياض.
وسيش��ارك يف هذه الفعالي��ة حوايل 150 من 
أبرز رشكاء القطاع السياحي يف اململكة ميثلون 
وكاالت الس��فر ومنظمي الرحالت السياحية، 
إىل جان��ب مش��اركة أكرث من 10 مؤسس��ات 
سياحية من القطاع الفندقي وإدارة الوجهات 

يف سلطنة ُعامن.
وتهدف الحمل��ة إىل الرويج للس��لطنة التي 
تتميز بطبيعته��ا املتنوعة والخالبة، ومواقعها 
الس��ياحية والتاريخية املميزة، وال سّيام خالل 
موس��م خريف ظفار املمتد من ش��هر يونيو 
لغاية ش��هر س��بتمرب؛ حيث ُيعّد هذا املوسم 
وجه��ة اس��تثنائية للزّوار م��ن مختلف أنحاء 

العامل، وتحدي��ًدا من منطق��ة الخليج العريب 
لالس��تمتاع باألجواء الخريفية االس��تثنائية يف 

فصل الصيف.
ق��ال هيثم بن محم��د الغس��اين مدير عام 
الرويج السياحي يف وزارة الراث والسياحة: 
»إن حلق��ات العم��ل تعم��ل ع��ىل الرويج 
للمناطق السياحية يف السلطنة ذات الطقس 
املعت��دل، مث��ل محافظ��ة ظف��ار التي تعد 
الوجهة املفضلة للس��ائح املحيل والخليجي، 
مل��ا تتميز به من انخفاض يف درجات الحرارة 
والطبيعة الخرضاء وتدف��ق العيون املكائية، 
باإلضاف��ة إىل الروي��ج للرشي��ط الس��احيل 
املمتد من محافظة جن��وب الرشقية وصوال 
إىل محافظة ظفار؛ حيث ميتاز مبناخ معتدل 

خالل فرة الصيف«. 
وأضاف: »يش��هد املوسم الس��ياحي الصيفي 
بالجبل األخرض وجبل ش��مس إقباال كبريا من 
الزوار من داخل الس��لطنة ومن دول الخليج 
الع��ريب؛ وذلك لالس��تمتاع باعت��دال الطقس 
واملقومات الطبيعي��ة املتنوعة التي تزخر بها 

وكذلك ملامرسة سياحة املغامرات«.

»غرفة البريمي« تستعرض محفزات االستثمار في »الروضة االقتصادية«مناقشة فرص االستثمار العمانية في المؤتمر العقاري بمصر
مسقط- الُعامنية

التقى عدد من أصحاب األعامل الُعامنين مع 
نظرائه��م املرصين يف املؤمت��ر العقاري الثاين 
الذي نظمته مؤسس��ة أخبار الي��وم، يف إطار 
زي��ارة الوفد التجاري الُع��امين من فرع غرفة 
تجارة وصناعة ُعامن مبحافظة ش��امل الباطنة 

لجمهورية مرص العربية.
وأكد س��عادة عبد الله بن نارص الرحبي سفري 
س��لطنة ُعامن املعتمد ل��دى جمهورية مرص 
العربية ومندوبه��ا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، أن املش��اركة يف املؤمتر الذي نظمته 
مؤسس��ة أخبار الي��وم تعد تجس��يًدا جديًدا 
لدور املؤسس��ات الصحفي��ة يف إيجاد مظلة 
ح��وار ب��ن املس��تثمرين وأصح��اب األعامل 
واألجه��زة التنفيذي��ة والترشيعي��ة املعني��ة 
للبح��ث يف التحديات الت��ي تواجه قطاعات 
اإلنتاج والتوصل إىل آلي��ات يف التعامل معها 

والنهوض بها.
وقال عبد الله بن عيل الشافعي رئيس مجلس 
إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة ُعامن مبحافظة 
شامل الباطنة: “إن هذا اللقاء له أهمية بالغة 

ألصحاب األعامل الُعامنين واملرصين للعمل 
املش��رك وتب��ادل الخربات يف قط��اع األعامل 
ومناقشة فرص االستثامر يف كال البلدين وسبل 

العمل املشرك التي تعزز من هذا الشأن”.
وعق��د وف��د أصح��اب األع��امل م��ن ف��رع 
غرفة تج��ارة وصناعة ُعامن مبحافظة ش��امل 
الباطنة لقاًء موّس��ًعا م��ع نظرائهم املرصين 
لبحث الفرص التجارية واالس��تثامرية املتاحة 

ب��ن البلدي��ن يف قطاعات املق��اوالت والبناء 
واألس��مدة باإلضاف��ة إىل التقني��ات الحديثة 

والطاقة املتجددة.
وأعرب الجانبان خ��الل اللقاء عن رغبتهام يف 
التع��اون التجاري، كام ق��دم الجانب الُعامين 
لنظريه املرصي نبذة عن الفرص االس��تثامرية 
املتاحة والتس��هيالت التي تقدمها املؤسسات 

ذات الصلة لالستثامر يف سلطنة ُعامن.

 الربميي- سيف املعمري

عقد مجل��س إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة 
ُعامن مبحافظة الربميي اجتامعه الثالث للعام 
2022 برئاس��ة زاهر بن محمد الكعبي رئيس 
مجل��س إدارة فرع الغرف��ة مبحافظة الربميي 
وبحضور أعض��اء املجلس ومس��ؤويل اإلدارة 

التنفيذية بالفرع .
 وناق��ش املجلس تنفيذ الفعالي��ات والربامج 
املعتم��دة ضمن خطة عمل الف��رع للنصف 
لتلبي��ة   ،2022 الح��ايل  الع��ام  م��ن  الث��اين 
برام��ج  م��ن  الخ��اص  القط��اع  احتياج��ات 
وورش تدريبي��ة متخصص��ة، وإقام��ة ع��دد 
من الن��دوات واللق��اءات االقتصادية؛ ومنها 
إقام��ة ن��دوة تعريفية حول رضيب��ة القيمة 
املضافة ورضيبة الدخل ألصحاب املؤسس��ات 
الصغرية واملتوسطة للتعريف باإلطار القانوين 
واألحك��ام املتعلقة بإج��راءات تطبيق رضيبة 
القيمة املضافة والنسب واإلعفاءات الرضيبية 
لرضيب��ة الدخل عىل الرشك��ات، باإلضافة إىل 
محارضة عن مفهوم امللكية الفكرية والحامية 
القانوني��ة له��ا وأه��م املامرس��ات الخاطئة؛ 

كالغ��ش التج��اري والس��لع املزيف��ة وغريها 
من ال��ورش التدريبية والن��دوات املتخصصة 

واملعارض.
 كام اس��تعرض االجتامع التقري��ر الذي أعده 
الف��رع ح��ول الوض��ع االقتص��ادي ملنطق��ة 
الروض��ة االقتصادية يف والي��ة محضة املقرر 
إنش��ائها مبوجب التوجيهات السامية لحرضة 
صاح��ب الجاللة الس��لطان هيث��م بن طارق 
املعظ��م- حفظه الله ورع��اه- والذي تضمن 
تسليط الضوء عىل عىل املقومات االقتصادية 
والتحدي��ات واملؤرشات التنافس��ية املناس��بة 

للمنطقة وأهم املحفزات واإلعفاءات املقرحة 
للمس��تثمرين لضامن تحقيق تنافسية عالية 
للمنطقة مع االلتزام بتكامل املنطقة الجديدة 
مع املناطق املجاورة وتحفيز االقتصاد املحيل 
ودع��م اإلنتاج الوطني لتقلي��ل االعتامد عىل 

املنتجات املستوردة.
 ويف ختام االجت��امع أكد أعضاء مجلس إدارة 
الفرع عىل أهمية تضافر الجهود بن القطاعن 
الحكومي والخ��اص ودورها يف تنمية األعامل 
وزيادة إنتاجيتها وبناء بيئة استثامرية جاذبة 

ومحفزة لالستثامر .



�رشكات الثالثاء 21 من ذي القعدة 1443 هـ املوافق 21 يونيو 2022م - العدد رقم 103380 اقت�صاد

من	خالل	إطالق	خدمة	الخصم	المباشر	عبر	اإلنترنت	

بنك مسقط و»الوطنية للتمويل« يوقعان اتفاقية لالستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة 

»إنفينيتي QX80«الرياضية تصل السلطنة في حلة مبهرة

مسقط- الرؤية

 وقع بنك مس��قط، املؤسس��ة املالية الرائدة 
يف الس��لطنة، اتفاقي��ة مع الوطني��ة للتمويل 
لالس��تفادة من خدم��ة الخص��م املبارش عرب 
اإلنرتن��ت؛ حيث تعد الوطنية للتمويل إحدى 
الرشك��ات الرائدة يف مج��ال التمويل املتنوع 
غري املرصيف يف السلطنة والتي تقدم مجموعة 
واس��عة من املنتجات التمويلي��ة لزبائنها من 

األفراد والرشكات. 
ومن خالل االتفاقية س��يواصل بنك مس��قط 
الحفاظ عىل مكانته الريادية من خالل تقديم 
أح��دث الخدمات املرصفي��ة الرقمية املبتكرة 
الت��ي تركز ع��ىل تقديم حلول دف��ع رسيعة 
وسلس��ة صممت لتعزيز التجرب��ة املرصفية 
للزبائن، وستس��تخدم رشكة الوطنية للتمويل 
خدم��ات التحصي��ل والخص��م املب��ارش عرب 

اإلنرتنت إلدارة املدفوعات من الزبائن.
وقع��ت االتفاقية وفاء ب��ن إبراهيم العجمية 
مس��اعد مدي��ر ع��ام املعام��الت والخدمات 
املرصفي��ة الحكومية ببنك مس��قط، وجمعة 
الخمييس مدير عام الشؤون املالية والعمليات 

يف الوطنية للتمويل. 
وتح��رص الس��لطنة عىل تطبيق اس��رتاتيجية 
عم��ل وتوفري بنية تحتية من خالل اس��تثامر 
اإلمكانيات املتاحة لتأخ��ذ موقعها يف طليعة 
ا م��ع رؤية ُعامن  املجتمعات الرقمية متاش��يً
2040، واس��رتاتيجية التحول الرقمي الشاملة 
التي يقوده��ا البنك املرك��زي العامين لقطاع 

الخدم��ات املالية يف البالد، ويف ه��ذا اإلطار، 
ق��دم البنك املرك��زي العامين خدم��ة الخصم 
املب��ارش، خي��ارا بدي��ال آمنا عوضا ع��ن خيار 
الدفع بالش��يكات، هادفا لتوفري خدمات دفع 
بتكلفة مناسبة، ويسهل الوصول إليها لتعزيز 
الش��مول املايل يف الس��لطنة، وهو ما س��يؤثر 
إيجابي��ا عىل عملية التحول الرقمي من خالل 

تقليل اس��تخدام النقد يف التعامالت، كام قام 
البن��ك املركزي العامين بتضمني خدمة الخصم 
املب��ارش يف قانون نظم املدفوع��ات الوطنية؛ 
لتوف��ري إطار قان��وين لهذه التس��هيالت، وهو 
ما من ش��أنه أن يوفر هيكل حوكمة مناسب 
وآلية لتس��وية عائدات الخصم املبارش وإدارة 

تسهيالت الخصم املبارش.
وقال��ت وفاء بنت إبراهيم العجمية مس��اعد 
مدي��ر عام املعام��الت والخدم��ات املرصفية 
الحكومية ببنك مس��قط: “إن البنك يركز عىل 
تعزي��ز تجربة الزبائن من الرشكات من خالل 
توفري حلول مبتكرة تقدم خيارات مالمئة أكرث 
لهم كحلول الدفع املرن والتجربة السهلة التي 
توفرها الخدمات الرقمية، معربة عن سعادتها 
بتعزيز الرشاكة مع الوطنية للتمويل باعتبارها 
إحدى الرشك��ات الرائ��دة يف تقديم خدمات 
التمويل غري املرصيف يف السلطنة، حيث ستوفر 
االتفاقية للرشكة استخدام خدمات التحصيل 

والخصم املبارش عرب اإلنرتنت”.
وأوضح��ت أن هذه الحلول س��تمكن الرشكة 
الوطنية للتمويل من جمع املدفوعات بشكل 
مبارش من حسابات زبائنهم من خالل تحويل 

عملي��ات الدفع بش��كل آيل لتقلي��ل مخاطر 
االئت��امن وتقليل تكالي��ف التحصيل، مؤكدة 
أن الخدم��ة الرقمي��ة الجدي��دة ُصممت من 
منطلق إميان البنك بأهمية تحقيق مس��توى 
ع��اٍل لجودة الخدمات املقدمة للزبائن لتلبية 
أحدث  وملواكب��ة  وتطلعاته��م  احتياجاته��م 
التوجه��ات املرصفية باإلضافة إىل توفري أفضل 

خيارات األمان يف الوقت نفسه.
كام عرب جمعة الخمييس مدير عام الشؤون 
املالية والعمليات يف الوطنية للتمويل، عن 
س��عادته بإطالق خدمة الخصم املبارش عرب 
اإلنرتنت لعمليات تحصيل األموال بالرشاكة 
مع بنك مس��قط كون هذه الخدمة تواكب 
اس��رتاتيجية الرشك��ة الهادف��ة إىل التحول 
الرقمي يف مختلف العمليات، واالس��تفادة 
م��ن أحدث الخدم��ات املرصفي��ة الرقمية 
التي يقدمها بنك مس��قط؛ حيث تعد هذه 
الخدمات الذكية واملبتكرة عامال مس��اعدا 
لنا لتعزيز كفاءة العمليات؛ حيث س��توفر 
هذه الخدمة تجربة أفض��ل للزبائن كونها 
توفر مالءمة أكرب للدف��ع بطريقة منظمة، 
كام أنها س��توفر تسوية مالية أفضل وذات 

كف��اءة عالية من خالل عملي��ات املطابقة 
اآللية.

وتعترب خدمة الخصم املبارش عرب اإلنرتنت من 
بنك مس��قط هي خدمة تحصيل رقمي توفر 
للرشكات آلية مالمئة إلدارة مدفوعاتها املتكررة 
من الزبائن؛ حيث توفر إدارة محس��ّنة لرأس 
املال العامل وإمكانية التنبؤ يف إدارة السيولة 
من خالل التش��غيل اآليل يف تحصيل األموال، 
وم��ن خالل هذا الحل لن يحت��اج الزبون إىل 
تعليامت الدفع الورقية للدفعات املتكررة أو 
التتبع الي��دوي ملواعيد الدفع النهائية، ويوفر 
للرشكات مرون��ة يف تقدي��م تفويض الخصم 
عرب اإلنرتن��ت لتبدأ الرشكة تحصي��ل األموال 
م��ن خالل منص��ة املعام��الت املرصفية، هذا 
باإلضافة إىل أن هذه الخدمة تقدم اتصاال آمنا 
من مضيف إىل مضيف لنظام تخطيط املوارد 
املؤس��يس، وستس��هل هذه الخدمة تحصيل 
فوات��ري الخدمات، س��داد الق��روض والرهون 
العقاري��ة، دف��ع فوات��ري بطاق��ات االئتامن، 
االس��تثامرات املنتظمة، التأمني وغريها الكثري 
من الخدمات املقدمة للمؤسسات الحكومية 

والرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

مسقط- الرؤية

وصل��ت س��يارة إنفينيتي الرياضي��ة الفاخرة 
كاملة الحجم  QX80  طراز 2022 إىل سلطنة 
ُعامن، حيث تتميز QX80 الجديدة بشاش��ة 
داخلية تعم��ل باللمس أكرب حجام وش��احن 
الس��ليك للهوات��ف الذكية لتكم��ل تصميمها 
الداخ��ي الفخ��م عرب ثالث درجات محّس��نة 
 SENSORY من هذا الطراز وهم: ِسنسوري
وبروأكتيڤ ProACTIVE  وبالك إيديش��ن 

.Black Edition
وأج��رت الرشكة تحديثات وتحس��ينات كبرية 
عىل الس��يارة يف ع��ام 2022؛ حي��ث أعادت 
تصمي��م التابل��وه الوس��طي ليض��ّم شاش��ة 
إنفينيت��ي عالي��ة الدقة مبق��اس 12.3 بوصة، 
وتتوافق مع نظامي آبل ك��ار بالي وأندرويد 
أوتو عرب منفذ يو إس يب، لتوفري أجواء ترفيهية 
بكل س��هولة أثناء القيادة، إضافة إىل ش��احن 
الس��ليك جديد للهواتف الذكية، ونظام صويّت 

.Bose بأداء متميز من بوز
وتع��د إنفينيت��ي QX80 الجدي��دة تحف��ة 
تصميمية وهندس��ية، تش��ع الفخامة من كل 
زاوية  لكل راكب ومجهزة بلمسات مدروسة 
مع مس��احة كبرية، ومت��ت تصميمها للتعامل 

مع جميع أمناط الحياة.
وتضّم فئتي بروأكتيف وبالك إيديش��ن مرآة 
خلفية ذكية تتيح الرؤية خلف الس��يارة ذات 

الثالثة صفوف من املقاع��د بدون أي عوائق 
حت��ى بوج��ود رك��اب أو أمتع��ة يف القس��م 
الخلف��ي، فض��ال عن نظ��ام مراقبة الس��يارة 
بالكامل مع خاصية كشف األجسام املتحّركة 
ونظام الحساسات األمامية والخلفية لتسهيل 

ركن السيارة يف املساحات الضيقة.
وترتقي الس��يارة الجديدة مبس��تويات األمان 
مع أنظمة مس��اعدة الس��ائق، التي تش��مل 
نظ��ام التحك��م الذيك برسعة الس��يارة ونظام 
التدخل ملنع التص��ادم الخلفي ونظام التنبيه 
مبنع مغادرة املس��ار ونظام التنبيه يف النقاط 

العمياء والتدخل ملنع مغادرة املسار .
وتكتيس مقاعد السيارة العرصية يف الصفوف 
الثالثة بجلد األنيلني، ك��ام يتوفر خيار تزويد 

مقاعد الصف الثاين مبساند للذراع قابلة للطي 
والتعدي��ل، ويوفر الصف األمامي يف مقصورة 
القيادة ميزة التحكم بدرجة الحرارة، مع نظام 

صويّت من  بوز Bose يضم 17 سامعة .
وتتمتع الس��يارة الجدي��دة بتصميٍم خارجي 
ج��ذاب بتفاصي��ل جريئة، تظه��ر يف عجالت 
قي��اس 22 بوص��ة أملني��وم وملس��ات الكروم 
الداك��ن، وت��م تجهيز الس��يارة مبح��رك مثاين 
األس��طوانات بسعة 5.6 لرت وقوة 400 حصان 
وع��زم دوران يبلغ 560 نيوتن مرت، إىل جانب 
نظ��ام نقل حرك��ة أوتوماتي��يك متطور من 7 
رسعات، وتم تزويده��ا بنظام الدفع الرباعي 
لجمي��ع األمن��اط م��ن إنفينيتي ليع��زز من 

كفاءتها وسهولة قيادتها إىل أبعد الحدود.

»أوكيو« توظف الطاقة الشمسية 
في تشغيل فلجين بالبريمي

»فوتون أومارك« الشاحنة الخفيفة بمميزات عالية 

 الربميي- الرؤية

وقع��ت أوكي��و، املجموع��ة العاملية 
املتكامل��ة، اتفاقية م��ع مكتب وايل 
الربميي لدعم مرشوع الطاقة البديلة 
لآلب��ار املس��اعدة لفلج��ي الربمي��ي 
وصعراء، حيث س��يتم تركيب أنظمة 
الطاقة الشمس��ية لتشغيل مضخات 
املياه بدي��ال عن الطاق��ة الكهربائية 
التقليدية مام يضمن مبدأ اس��تدامة 

املرشوع.
وت��أيت االتفاقي��ة انطالق��ا من إميان 
املجموعة بأهمية الرشاكة املجتمعية 
يف محافظات وواليات سلطنة عامن، 
وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات 
الحكومية املختص��ة بقطاع الزراعة 
وم��وارد املي��اه، يف إط��ار خططه��ا 
لتعزيز امل��وارد املائية، وحفاظا عىل 
اإلرث الحضاري لألفالج يف س��لطنة 

عامن. وّقع االتفاقية سعادة الشيخ 
الدكت��ور هالل بن عي الحبيس وايل 
الربمي��ي، يف ح��ني وقعه��ا عمر بن 
محم��د العربي القائم بأعامل رئيس 
وحدة الشؤون الخارجية واالستثامر 
االجتامع��ي بأوكي��و، وبحضور عدد 
م��ن املس��ؤولني باملديري��ة العامة 
املي��اه  وم��وارد  الزراعي��ة  لل��رثوة 
واملديرية العامة للش��ؤون الصحية 
ووكالء الفلج��ني وع��دد م��ن أهايل 

والية الربميي.
ومّث��ن س��عادة وايل الربمي��ي دع��م 
اآلب��ار  لتعزي��ز  أوكي��و  مجموع��ة 
املس��اعدة لفلجي الربمي��ي وصعراء، 
وما ميثله ذلك من أهمية يف استدامة 
رّيهام للمزروعات التي يستفيد منها 
املواطنون يف والي��ة الربميي، موضحا 
تدخ��ر جه��دا يف  ال  املجموع��ة  أن 
دعم املب��ادرات املجتمعي��ة الهادفة 

االجتامعي��ة  الجوان��ب  تعزي��ز  إىل 
واالقتصادية، وأن هذا الدعم س��ريفد 
الجه��ود الت��ي تبذله��ا وزارة الرثوة 
الزراعية والس��مكية وموارد املياه يف 
تطوير أنظمة الري التقليدية لألفالج، 
وكذلك يع��زز ما يبذل��ه األهايل من 
جه��ود يف إحي��اء ه��ذا اإلرث املايئ 

واالهتامم به.
وأكد عمر العربي أن مجموعة أوكيو 
تعمل عىل تعزيز املبادرات املجتمعية 
الهادفة إىل تطوير املجتمعات املحلية 
االجتامعي��ة  مس��ؤوليتها  إط��ار  يف 
الهادفة إىل ازده��ار تلك املجتمعات 
واس��تدامة املرشوعات التي تدعمها، 
ومن ضمنه��ا االهتامم باألفالج كإرث 
حضاري مرتبط باإلنسان العامين منذ 
الق��دم، وباعتبارها م��وردًا اقتصاديًا 
يس��هم يف اس��تدامة قط��اع الزراعة 

وموارد املياه يف سلطنة عامن.

مسقط- الرؤية

تع��د فوتون أوم��ارك، الش��احنة الخفيفة 3 
طن، الخيار األفضل للزبائن بالس��لطنة؛ ألنها 
تق��دم قيمة كبرية ومواصفات رائعة ملالكيها؛ 
حيث تم تصميمها لتلبي��ة احتياجات النقل 
وش��حن البضائع للرشكات واألفراد بالسلطنة 
م��ع األداء الجيد والجودة، ك��ام أنها مجهزة 
مبح��رك ديزل توربو أس��طوري م��ن كومينز 
سعة 3.8 لرت، وتش��تهر بناقل حركة ومحاور 
من إنتاج رشكة ZF األملانية املشهورة بتصنيع 
قطع الغيار، كام متتاز باقتصادها يف استهالك 
الوق��ود والس��المة واألداء ع��اِل الج��ودة يف 

األعامل اللوجستية .
وتتوفر فوت��ون أومارك، الش��احنة الخفيفة، 
بطرازي��ن بقاعدة العج��الت 3360 و 3800 
مل��م، وتتميز بالعديد من امليزات مبا يف ذلك 
مثب��ت الرسع��ة وانخفاض ضوض��اء املحرك 
ومستش��عر الرجوع وقفل مرك��زي لألبواب 
وتحك��م عن بعد والفرام��ل املانعة لالنغالق 
والتوزي��ع اإللك��رتوين لقوة الكب��ح ومكابح 

العادم ونوافذ كهربائية وغريها.
وتوفر الش��احنة الخفيفة االستخدام  األمثل 
داخ��ل املدين��ة ونق��ل البضائع ك��ام تتميز 
بتقني��ات رائ��دة تع��زز م��ن تجرب��ة قيادة 

الش��احنة مع توفري أعىل درجات الس��المة، 
وتتمتع بالكفاءة يف قلة استهالك الوقود وقلة 

متطلبات صيانها.
وق��ال عي غ��ازي مربوك س��ليم إن��ه ميلك 

ثالثة ش��احنات فوتون أومارك، مبدًيا إعجابه 
باملحرك التريبو  واالقتصاد املمتاز يف استهالك 
الوقود ونظام الكبح املتميز والسالمة والثبات 

عىل الطريق.
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مسقط- العامنية

احتفلــت مجموعة أوكيو امــس بإنجازاتها يف 
قطاع الشق العلوي عرب استعراض االستثامرات 
وأعــامل القطــاع، وذلك تحــت رعاية معايل 
املهندس ســامل بن نارص العــويف وزير الطاقة 

واملعادن.
وقال معايل املهندس سامل بن نارص العويف وزير 
الطاقــة واملعادن إن مجموعــة أوكيو تضطلع 
بــدور مهم يف العديد من اســتثامرات النفط 
والغــاز والبرتوكيامويات والطاقــة املتجددة، 
كجزء مــن اســرتاتيجيتها الهادفــة إىل تنويع 
استثامراتها، وتعمل وفق أعىل املعايري الدولية، 

وتصدر منتجاتها إىل أكرث من 60 دولة.
وأضــاف معاليــه أن إنجــازات قطاع الشــق 
العلوي باملجموعة أســهمت يف زيــادة إنتاج 
النفط مبناطــق االمتياز الخاصــة بها واإلدارة 
الناجحــة للرشاكات مع املســتثمرين وهو ما 
مّكنهــا من الوصــول بإنتاجهــا إىل 218 ألف 
برميل معادل يف اليوم وبنســبة تصل إىل 12.6 
باملائــة من إجــاميل إنتاج ســلطنة ُعامن من 
النفط والغاز وذلك خالل فرتة قياسية وجيزة. 
وأشــار معاليــه إىل أن املجموعة اســتطاعت 
تحقيق إنجازات يف تخفيض التكلفة التشغيلية 
للربميــل إىل مســتويات جيــدة مقارنــة مع 

االســتثامرات النفطية األخرى، وتعزيز القيمة 
املحلية املضافة إلثراء الســوق ومتكني الكوادر 
الوطنيــة من إدارة العمــل يف املجاالت الفنية 

والهندسية.
من جانبه، قال طالل بن حامد العويف الرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة أوكيــو: إن املجموعــة 
تســتثمر يف مختلــف أعــامل النفــط والغاز 
والبرتوكيامويــات والطاقــة؛ مبــا ُيّكُنهــا من 
تعظيــم مســاهمتها يف االقتصــاد الوطنــي؛ 
وتسهم يف إنجاح سياسات الحكومة يف التنويع 
االقتصادي وفًقا ألهداف رؤية “ُعامن 2040”، 
إضافة إىل دعــم مختلف األنشــطة التجارية 

للقطاع الخــاص والعديد من مبادرات القيمة 
املحلية املضافــة. وأضاف الرئيــس التنفيذي 
ملجموعــة أوكيــو أن املجموعــة نجحــت يف 
االستثامر وتشغيل أعامل الشق العلوي بكفاءة 
عاليــة لتكون أحد أبــرز منتجي النفط والغاز 
بســلطنة ُعامن، مشــريًا إىل أن أبــرز إنجازات 
املجموعة متثلت يف اكتشــاف النفط والغاز يف 
مربع 60 الذي وصل إنتاجه حاليًّا إىل 50 ألف 
برميــل يوميًّا خالل فــرتة زمنية وجيزة مقارنة 
باالســتثامرات النفطية األخرى، وأن املجموعة 
تســعى إىل زيادة إنتاجه إىل مستوى 60 ألف 

برميل يوميًّا بنهاية العام الجاري.

وأكد طالل العويف أن أوكيو متكنت من توصيل 
الغــاز من حقول اإلنتاج إىل محطات الكهرباء 
واملصانــع مبختلف مناطق ســلطنة ُعامن عرب 
شــبكة طولها 4100 كليومرت لتقوم بنقل أكرث 
مــن 100 مليون مرت مكعــب يوميًّا من الغاز، 
كام متكنــت أوكيو من الحصول عىل شــهادة 
األيزو التي تعد معيارًا عامليًّا يف إدارة األصول.

مــن جهتــه، قال املهنــدس أحمد بن ســعيد 
األزكــوي الرئيــس التنفيــذي للشــق العلوي 
بأوكيو إّن اإلنجــازات التي حققتها املجموعة 
نتيجــة التعــاون املســتمر مــع وزارة الطاقة 
واملعــادن، إىل جانب تعزيز الجهود الحكومية 

الهادفــة الســتقطاب رشكاء دوليــني وتكثيف 
أنشــطة االستكشــاف واإلنتــاج والتقليل من 
األثــر البيئي يف ســلطنة ُعامن، تأيت تجســيًدا 
للتوجيهات الســامية لحرضة صاحب الجاللة 
الســلطان هيثم بــن طارق املعظــم- حفظه 
الله ورعاه- بتنويع مصادر الدخل واإلسهام يف 
رفع مســاهمة قطاع الطاقــة يف الناتج املحيل 

اإلجاميل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشق العلوي بأوكيو 
أن املجموعــة عملت عىل خفض تكلفة إنتاج 
النفط بنســبة عالية عرب اســتخدام التقنيات 
الحديثة بالرغم من زيادة اإلنتاج، مشــرًيا إىل 

أن املجموعــة أســهمت يف خفــض التكاليف 
يف العديــد من املشــاريع املشــرتكة ما يعود 
بالفائدة عىل الحكومة واملســتثمرين وقامت 
بتوظيف إمكاناتها البرشية وقدراتها الفنّية يف 

إدارة سالمة األصول.
وأكد أن املجموعة ســعت من خالل عدد من 
املبادرات إىل زيادة املشــرتيات من األســواق 
املحليــة وتعظيــم العائــد من االســتثامرات 
النفطية ومتكني املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
وتوفري فرص عمل ســواء عرب التوظيف املبارش 
أو غــري املبارش، وأّن نســبة مســاهمة القيمة 

املضافة وصلت إىل مستويات عالية.

الشركة تنجح في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتمكين الكوادر الوطنية

»أوكيو« تحتفي بإنتاج 218 ألف برميل معادل يومًيا.. واستمرار الجهود لتعظيم العوائد االستثمارية

صاللة- العامنية

تســتعد قيادة رشطة محافظة ظفار ملوســم 
الخريف الســياحي الذي يبــدأ اليوم الثالثاء 
بإســناد من مختلف تشــكيالت رشطة ُعامن 
الســلطانية لتحقيــق أعىل مســتويات حفظ 
األمــن والنظــام مبــا يتناســب مــع طبيعة 

الفعاليات السياحية يف املحافظة.
وقــال العميد ســامل بن محمــد الغيثي قائد 
رشطة محافظة ظفار- يف ترصيٍح لوكالة األنباء 
الُعامنيــة- إن القيادة العامة للرشطة حريصة 
عــىل تقديــم الدعم البــرشي واللوجســتي 
لقيــادة رشطة محافظة ظفــار بهدف تقديم 
أفضل الخدمــات وضــامن التواجد الرشطي 
يف كافــة املواقع الســياحية يف جميع واليات 
املحافظة. وأضاف أن اللجان املختصة برشطة 
ُعــامن الســلطانية عقدت عــدة اجتامعات 
ونفــذت زيارات ميدانيــة للوقوف عىل كافة 
االحتياجات واملتطلبات الالزمة لبســط مظلة 
األمــن عىل الطرق التي يســلكها الــزوار إىل 
محافظة ظفار فضال عن انتقاء مواقع مناسبة 
إلقامة النقاط األمنيــة لتمكني رجال الرشطة 

من تقديم مختلف الخدمات للزوار.
وأوضح الغيثي بأنه سيتم نرش رجال الرشطة 
والدفاع املدين واإلســعاف عــىل طول الطرق 
املؤديــة إىل املحافظة، إىل جانب إســناد من 

اإلدارة العامة لطريان الرشطة لرسعة االستجابة 
للحاالت الطارئة وخدمة مستخدمي الطريق 

وتقديم املساعدة الفورية لهم.
وذكــر العميــد قائــد رشطة محافظــة ظفار 
أن القيــادة قامــت بالتنســيق مــع الجهات 
الحكوميــة املختصــة لزيــارة املواقــع التي 
تقام فيهــا الفعاليات واملناشــط الســياحية 
خــالل موســم الخريف، ووضع االشــرتاطات 
والتنســيق  واملرورية،  األمنيــة  واملتطلبــات 
مــع اإلدارة العامــة للعمليات ملتابعة ســري 
الفعاليات وتذليل الصعوبات والعقبات التي 

قد تظهر أثناء تأدية املهام.
وبــنّي أنه ســيتم نــرش الدوريــات املرورية 

واألمنية يف جميع مواقــع الفعاليات والطرق 
املؤدية إليها، بهدف تنظيم حركة السري ومنع 
االختناقــات املروريــة إىل جانــب قيام هيئة 
الدفــاع املدين واإلســعاف وخفر الســواحل 
بالدوريــات عــىل شــواطئ البحــر والعيون 
املنترشة يف املحافظة بهدف التوعية والتعاون 
مع بالغات الغرق والحوادث التي تقع يف هذه 
األماكن. وأشاد العميد سامل بن محمد الغيثي 
قائد رشطة محافظــة ظفار يف ختام ترصيحه 
والخاصــة  الحكوميــة  املؤسســات  بجهــود 
والجهات األهلية وكافة أفراد املجتمع والزوار، 
مؤكــًدا عىل رضورة االلتــزام بأنظمة وقواعد 

املرور ومراعاة متطلبات السالمة.

اليوم بدء موسم الخريف السياحي.. 
وشرطة ُعمان السلطانية تكمل استعداداتها

هيئة الدفاع المدني واإلسعاف ُتطلق التطبيق اإللكتروني »نداء«

ملتقى للتعريف بنظام الموردين ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الباطنة

9.4 % زيادة في إنتاج النفط بنهاية مايو.. 
وارتفاع طفيف بإنتاج الغاز الطبيعي

الرؤية- مريم البادية

ارتفــع إنتاج ســلطنة ُعامن مــن النفط الخام 
واملكثفــات النفطية بنســبة 9.4% بنهاية مايو 
املايض ليبلغ 1.042 مليــون برميل مقارنة مع 
953.4 ألــف برميل بنهاية مايــو 2021، وفق 
ما أشــارت إليــه البيانات الصــادرة عن املركز 
الوطني لإلحصــاء واملعلومــات التي اطلعت 

عليها “الرؤية”.
وسجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعا بنسبة 
12.9% خــالل هذه الفرتة فيــام انخفض إنتاج 
سلطنة ُعامن من املكثفات النفطية بنسبة 2.4 
% بنهاية مايو املايض مقارنة بنهاية شــهر مايو  

من عام 2021.
وســجل متوســط ســعر النفط الخام العامين 
ارتفاًعا بنسبة 46.0% بنهاية مايو 2022؛ ليصل 
إىل 80 دوالرًا أمريكًيا للربميل مقارنة مع 54.8 
دوالر أمرييك للربميل يف نهاية مايو 2021، كام 
ارتفع متوســط ســعر النفط بنسبة 20.7 % يف 

شهر مايو2022 مقارنة بالشهر السابق.
وشهد إجاميل صادرات سلطنة ُعامن من النفط 
الخــام ارتفاًعا بنســبة 16.3% يف نهاية شــهر 
مايو 2022، مقارنة بالفــرتة املامثلة من العام 
السابق؛ حيث شــهدت صادرات النفط الخام 
إىل اليابــان  منًوا بنســبة 399.9% لتبلغ 5.008 
مليون برميل بنهاية مايو املايض مقارنة 1.001 

مليــون برميــل بنهاية مايــو 2021، وارتفعت 
صادرات النفط الخام إىل جمهورية الهند التي 
تعد ثاين أكرب مســتورد للنفط الُعامين بنســبة 

65.0% خالل هذه الفرتة.
ويف ســياق آخر، شهد إنتاج الغاز الطبيعي )مبا 
يف ذلك االسترياد( يف سلطنة ُعامن بنهاية شهر 
مايو املايض ارتفاًعا طفيًفا بنســبة 1.5% ليصل 
20.401 مليون مرت مكعب مقارنة مع 20.106 

مليون مرت مكعب بنهاية مايو 2021.

وأشــارت البيانات الصادرة عن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومــات إىل أن اســتهالك الغاز 
الطبيعــي يف املناطق الصناعية ارتفع بنســبة 
14.6% بنهاية مايو املايض مقارنة بالفرتة نفسها 
من عام 2021، ويف املشــاريع الصناعية بنسبة 
6.3%. بينــام شــهد اســتهالك الغــاز انخفاضا 
يف حقول النفط بنســبة 9.8% ، فيام شــهدت 
محطات توليد الكهرباء ارتفاعا طفيفا بنســبة 

0.7% بنهاية مايو املايض.

علي بن بدر البوسعيدي

تطالعنا وسائل اإلعالم بني الحني واآلخر بأخبار تتعلق بتوقيع مذكرات تفاهم بني سلطنة عامن 
ودولة شــقيقة أو صديقة، بل ويتم التحضري والرتويج لحفل التوقيع، ويعقبه مؤمتر صحفي أو 
ترصيحات للمسؤولني عن أهمية هذه املذكرة ودورها يف تعزيز التعاون، وتحقيق العديد من 
املنافــع االقتصادية للطرفني، وغريها من البرشيات، والتي لألســف قد ال ترى النور مهام طال 

الزمن!
ال ننكر بأي حال أهمية مذكرات التفاهم والتعاون بني الدول، لكننا دامئًا نطرح التساؤل التايل: 
وماذا بعد؟ أي ماذا بعد التوقيع؟ ومن املسؤول عن متابعة تنفيذ هذه املذكرات التي تعد يف 
حكم االتفاقيات امللزمة؟ فكم من وفٍد أجنبي تجاري أو ســيايس أو حتى ثقايف، يزور السلطنة 
ويجري مباحثات مع مختلف املســؤولني، ثم يتــم االحتفال بتوقيع مذكرات تفاهم، رمبا تصل 

فوق العرش مذكرات، لكن دون إحراز أي تقدم ُيذكر عىل أرض الواقع. 
هناك العديد من مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها الســلطنة مع دول صديقة وشقيقة، 
وقيل إنها ســتعود بالنفع علينا مبشاريع تتجاوز تكلفة إنشائها ماليني الرياالت، ورمبا مليارات، 
لكن يبدو أنها ليســت ســوى كلامت مفعمة باألمل لن تتحقق! ولنا أن ننظر إىل مشاريع قيل 
إنها ســُتقام يف الدقم أو صحار أو مســقط؛ بل إن هناك مشــاريع جرى اختيار اسٍم لها ووضع 

الفتة كبرية وعريضة، لكن دون أن تتحقق عىل أرض الواقع.
ال شــك أن العمل الجاد والدؤوب من قبل مختلف مؤسســات الدولة يــؤيت مثاره يف كثري من 
األحيان، لكن بالنســبة ملثل هذه املذكرات، ملاذا ال تتضمن بنودها جدواًل زمنًيا ُملزًما للطرفني 
بتنفيذه، والعمل عىل ترسيع وتريته، حتى ال تكون مجرد وعود تتبخر يف السامء. علينا أن ُنوجد 
صيغة لتنفيــذ مثل هذه املذكرات واالتفاقيات؛ حيث ُيعوَّل عليها يف إحداث تغيريات حقيقية 

يف مختلف القطاعات، وال سيام القطاع االقتصادي، وهو امُلحرّك لكل عملية تنموية يف بالدنا.
إننــي أوجه نداًء إىل كبار املســؤولني، وأخــص بالذكر الوزراء، الذين يوقعــون عىل مثل هذه 
املذكرات، أن يضعوا يف عني االعتبار -عند التوقيع- أن الرأي العام ينتظر منهم تنفيذ املشاريع 
التــي جــرى التوافق حولهــا يف أقرب وقت ممكن، وهــذا من باب تعزيز الثقــة بني املواطن 

ومؤسسات الوطن واملسؤولني يف هذه املؤسسات.
وختاًمــا.. لن نحقــق التنمية إال من خالل تكاتــف الجهود وتعاضد الجميــع؛ من أجل رخاء 
وازدهــار هذا الوطن العزيز، وعىل كل مســؤول يف الدولة أن يعمل جاهًدا عىل تقديم كل ما 

من شأنه رفعة الوطن واملواطن، يف كل املجاالت ويف مختلف القطاعات.

ماذا بعد مذكرات 
التفاهم؟!

مسقط- الُعامنية

أطلقت هيئة الدفاع املدين واإلسعاف التطبيق 
اإللكرتوين “نداء” لتمكني املواطنني واملقيمني 
من تقديم بالغــات عن حاالت الطوارئ التي 

تختصُّ بها.
ومن خــالل التطبيــق وبضغطــة زّر واحدة 
 )SOS( تصل خدمة اإلسعاف باستخدام نظام
والتواصــل مع مركز عمليات الهيئة يف حاالت 
الطوارئ، وتستهدف هذه الخاصية األشخاص 
الذين ال يستطيعون الحديث أو األشخاص من 

ذوي اإلعاقة الســمعية. ويكــن عرب التطبيق 
تقديــم بــالغ عــن حــاالت الطــوارئ، مثل: 
الحــوادث واإلصابات والفقــدان واالنهيارات 
والحرائق والغرق وغريها من الحاالت الطارئة. 
ويتضمن التطبيق أيضا العديد من الخدمات 
األخرى منهــا طلب اعتامد أو تحديث خطط 
الطــوارئ، واإلخــالء، والتامريــن العملياتية، 
وتأمني املواقع للمنشآت الحكومية والخاصة، 
وخدمة تســجيل بيانات الخروج للمغامرين، 
إذ ُيّكن تســجيل معلومات الرحلة، واملوقع، 
وبيانات املشــاركني؛ لتفادي حاالت الفقدان، 

يف  املوقــع  إىل  الوصــول  رسعــة  ولضــامن 
حاالت الطوارئ، إضافــة إىل خريطة تفاعلية 
للمساعدة يف معرفة أقرب مركز للدفاع املدين 

واإلسعاف أو أقرب مؤسسة صحية.
ويأيت إطالق تطبيق “نداء” من منطلق حرص 
هيئــة الدفاع املدين واإلســعاف عــىل تقديم 
خدماتهــا للمجتمــع مبهنية عاليــة، ومواكبة 
للتطور الرقمي التي تشــهده ســلطنة ٌعامن 
يف مختلــف املجاالت، وليكون التطبيق نافذة 
مبــارشة للتواصل مع مختلف رشائح املجتمع 

بكل يرس وسهولة.

صحار- الُعامنية

نظمت إدارة تنمية املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة مبحافظة شــامل الباطنة 
أمس بالتعاون مع فــرع غرفة تجارة 
وصناعــة ُعــامن باملحافظــة، وبوابة 
األعــامل الدولية، واملؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعية “مدائن”، ملتقى 
 ”JSRSL“ نظــام املورديــن املوحــد
لعدد من أصحاب املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة بواليات املحافظة.
وقــال خليفة بن ســامل الفزاري مدير 
الصغــرية  املؤسســات  تنميــة  إدارة 
واملتوسطة مبحافظة شامل الباطنة إن 
امللتقى يهدف إىل تسليط الضوء عىل 
الفرص املتاحة للمؤسســات الصغرية 
واملتوســطة التي تطرحهــا مجموعة 
من املؤسســات والــرشكات املتمثلة 
يف كل من املؤسســة العامة للمناطق 
الصناعيــة “مدائــن” ورشكــة صحار 

أملنيوم لعرض تلك الفرص االستثامرية 
لديهــم. وأكــد الفــزاري أهمية دور 
الهيئة يف تنمية املؤسســات الصغرية 
وتسهيل  آلياتها  وتطوير  واملتوســطة 
إجراءات دعمها من خالل إدراج تنمية 
هذا القطاع ضمــن الخطط التنموية 
اســتحداث  إىل  باإلضافة  الخمســية، 
العديــد من الربامــج واآلليات لدعم 

وتطوير هذه املؤسسات.
وتضمن امللتقى تقديم 4 أرواق عمل 

رئيســية، تناولــت األوىل الخدمــات 
التي تقدمها هيئة تنمية املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة، واســتعرضت 
الثانيــة الفــرص االســتثامرية مبدينة 
الصناعيــة. وتحدثــت ورقة  صحــار 
العمــل الثالثــة عــن نظــام التوريد 
والفرق املتاحة برشكة صحار أملنيوم، 
فيــام تناولــت الورقة الرابعــة نظام 
املورديــن املوحد وآلية التســجيل يف 

النظام.

أرشيفية
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حقيــٌق بالعامنيني أن يفتخــروا ويفاخروا 
بســامحة املفتي الشيخ أحمد الخلييل 
العامل، بل حقيق بكل مسلم أن يعتزَّ 
بكــم وهو يــرى فيكــم خريية هذه 
األمــة وعزَّهــا وســؤددها وكرامتها 

وثباتها ورسوخ مبادئها.

ال يوجد تربير لسوء الُخلق إطالًقا ، ال نفسية 
سيئة وال مزاج متعكر وال غريه ، واملحرتم 
الخلوق مهام مّر بظروف صعبة يبقى 
محرتماً خلوقــاً “إن الكرام وإن ضاقت 
معيشــتهم .. دامت فضيلتهم واألصل 

غالُب”.

إذا كان الرجــل برصيــا فاملــرأة ســمعية، بــني اللحظة 
واألخرى قل لزوجتك أحبك، عندما مترض اسألها عن 

صحتهــا وعندما تكون يف عملــك تواصل واطمنئ 
عليها، فالحــب وإن كان باألفعــال فإنه ال يكفي.

ال أجمل من ســامع الــكالم الطيب فإنه يحدث يف 
النفس وقعا ويف القلب أثرا ويف السلوك تغيريا.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

إبراء- وليد الحسني

تحتفل، اليــوم الثالثاء، جامعة الرشقية بوالية 
إبــراء يف محافظــة شــامل الرشقيــة، بيومها 
الســنوي وذلــك تحت رعاية معــايل الدكتور 
خميس بــن ســيف الجابري  رئيــس وحدة 

متابعة تنفيذ رؤية عامن 2040. 
ويتضمن االحتفال محارضة حول رؤية عامن 

2040 سيلقيها معاليه وكلمة لرئيس الجامعة 
حول االنجازات التــي حققتها الجامعة خالل 
العــام األكادميي )2021/ 2022( وعرض مريئ 
لهذه اإلنجــازات وتكريم عــدد من موظفي 
وطلبة الجامعة املجيديــن، إضافة إىل تكريم 
عدد مــن املؤسســات الحكوميــة والخاصة 
املتعاونــة والداعمــة للجامعة خــالل العام 

األكادميي واملعرض املصاحب.

جامعة الشرقية تحتفل بيومها السنوي.. اليوم

»خورفكان« يحصد 3 جوائز في مهرجان أثفيكفاروني السينمائي بالهند

»جمعية الرحمة« تنظم معرض »كسوة عيد األضحى«
الرؤية - نارص العربي

أعلنْت جمعية الرحمــة لرعاية األمومة 
والطفولة إطالق برنامج “كسوة العيد”، 
وهــو من الربامج التي تســهم يف إضفاء 
البهجــة والــرور يف نفــوس املتعففني 
وإظهــار التكاتف والتكافــل بني رشائح 

املجتمع املختلفة.
ويعــدُّ الربنامــج أحد الربامج الســنوية 
األساســية يف عيــدي الفطــر واألضحى، 
والذي ال يقل أهمية عن الربامج اآلخرى 
املصاحبة ملواســم األعياد؛ مثل: برنامج 
إفطــار صائــم، وبرنامــج زكاة الفطــر، 

وبرنامج أضاحي العيد.
ــم الجمعيــة معرض كســوة عيد  وُتنظِّ

املبــارك 1443هــــ/ 2022م  األضحــى 
لــأرس املتعففــة املســجلة يف الجمعية 
مــن واليــة الســيب؛ وذلــك يف جامع 
الشــيخ محمد بن عمــري الهنايئ مبنطقة 
الخــوض، وميتد لثالثة أيام 20-23 يونيو 
ن مجموعــة متكاملة  الجــاري، ويتضمَّ
للنســاء  األساســية  املســتلزمات  مــن 
والرجال واألطفال من املالبس واألحذية 

والحقائب واألدوات املنزلية.
وتســَعى الجمعيــة لتحقيــق األهداف 
الخرييــة واإلنســانية التــي تبنتها منذ 
التأســيس، والتي مــن ضمنهــا تقديم 
العــون املــادي والعيني لاليتــام واألرس 
املتعففة للوصول لهم ملســتوى معييش 

أفضل.

الشارقة - خاص

يف أول مشاركة له يف املهرجانات السينامئية 
الدولية، َحَصد فيلم “خورفكان” من تأليف 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان 
بن محمد القاســمي عضــو املجلس األعىل 
حاكم الشــارقة، ثــالث جوائــز يف مهرجان 

أثفيكفاروين السيناميئ الدويل يف الهند.
ونــاَل الفيلم جائزة “أفضل فيلم آســيوي”، 
وجائــزة “أفضل تصوير ســيناميئ” و”جائزة 
أفضل مخرج لفيلم آسيوي”، ضمن عدد كبري 
من األفــالم العاملية املشــاركة يف املهرجان، 
والتي تنافست عىل نيل الجوائز واأللقاب يف 

أكرث من أربعني تصنيفاً ولقباً وجائزة.
وُينظم املهرجان يف مدينة تشــيناي عاصمة 
واليــة تاميل نادو الهنديــة، وهي أكرب مركز 

ثقايف واقتصــادي وتعليمي يف جنوب الهند، 
يبلغ عدد ســكانها حوايل 7 ماليني نســمة، 
وتعــد موطناً لصناعــة األفالم الســينامئية 

ومركز إنتاج ســيناميئ رئييس عىل مســتوى 
القــارة الهنديــة. وأنتجــت هيئة الشــارقة 
لإلذاعــة والتلفزيــون فيلــم “خورفــكان” 

بالتعاون مع رشكة جيت جو فيلمز ليميتد، 
وأخرجه كل مــن املخرج اإليرلندي موريس 
ســويني واملخــرج الربيطاين بني مــول، وتم 
عرضــه يف دور الســينام اإلماراتيــة وبعض 
املنصــات اإللكرتونيــة املحليــة والدوليــة، 
وخطــوط الطــريان التابعة للدولــة والدول 

الخليجية.
وشــارك يف الفيلم أكرث من ثالمثائة شخص ما 
بني طاقــم التمثيل وعمليــات اإلنتاج الذي 
متت جميــع مراحل تصويره عىل شــواطئ 
خورفــكان ومزارعهــا وجبالهــا ومدينتهــا 
القدمية، وتوىل عملية التصوير مدير التصوير 
العاملي األيرلندي ريتشارد كيندريك، كام تم 
اختيار األماكــن بعناية فائقة ملــا تتميز به 
من شــبه كبــري باملواقع التــي حصلت فيها 

األحداث الحقيقية.

https://alroya.om/p/301644
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