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مسقط- الُعامنية

وّقعــت الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية 
الخاصة واملناطق الحــرة مع رشكة هايبورت 
الدقــم، اتفاقية حجز أرض للشــق الســفيل 
ملــروع مرفــق إنتــاج الهيدروجني األخرض 
واألمونيــا، وهــو مــروع مشــرك يف قطاع 
الطاقة البديلة بني مجموعة أوكيو ومجموعة 

دميــي البلجيكية. وجاء توقيع هذه االتفاقية 
للشق السفيل بعد توقيع اتفاقية حجز األرض 
للشــق العلوي من مروع الطاقة املتجددة 
يف ســبتمرب العــام املــايض، للمــي قدًما يف 
األعامل الهندســية التحضريية وجمع بيانات 
املوقع ملروع إنتاج الطاقة من الهيدروجني 
األخــرض واألمونيــا يف املنطقــة االقتصاديــة 

الخاصة بالدقم. 

استثمار عماني بلجيكي 
إلنتاج الهيدروجين األخضر

مسقط- الُعامنية

ارتفعــت قيمــة الناتج املحــيل اإلجاميل 
باألسعار الجارية بنحو 16.1% بنهاية عام 
2021؛ لتبلغ 33 مليــار ريال، مقارنة مع 
نحو 28.4 مليــار ريال بنهاية عام 2020، 
وجاء هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع متوسط 
ســعر النفط بنحــو 39.7%؛ حيث ارتفع 
الســعر مــن 46 دوالرًا أمريكيًّــا للربميل 
بنهايــة عــام 2020م إىل 64.3 دوالرات 

أمريكية للربميل بنهاية عام 2021.

ومنت اإليرادات العامة للدولة بنهاية عام 
2021، بنســبة 28.7% لتبلــغ نحو 10.9 
مليار ريال، مقارنة بحوايل 8.5 مليار ريال 
بنهاية عــام 2020، بينام انخفض إجاميل 
اإلنفاق العام بـ5.9% مســجًل 12.2 مليار 

ريال.
وبحســب البيانــات الصادرة عــن املركز 
الوطنــي لإلحصاء واملعلومــات والواردة 
يف تقريــر “تحليــل الوضــع االقتصــادي 
يف ســلطنة ُعامن” للربــع األخري من عام 
2021، فقد سجل العجز املايل يف املوازنة 

العامــة للدولة بنهاية العــام املايض 1.2 
ل ما نســبته 3.7% من  مليار ريال، ُمشــكِّ

الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية.
وارتفع إجاميل القيمة املضافة لألنشــطة 
غــري النفطية بنهاية عام 2021م بنســبة 
8.4%، مقارنة بنهاية عام 2020م لتسّجل 
ما قيمته 24 مليار ريال، وارتفعت كذلك 
القيمة املضافة لألنشطة الصناعية بنسبة 
13.6% نتيجــة الرتفــاع القيمــة املضافة 
للصناعات التحويلية بنحو 40.8%، وارتفاع 
إمدادات الكهرباء واملياه وأنشطة الرصف 

الصحــي بـــ5.7%، والتعدين واســتغلل 
املحاجــر بنحو 4.3%، كام ارتفعت القيمة 
املضافة للزراعة واألسامك بـ7.7%، والقيمة 

املضافة لألنشطة الخدمية بـ%6.5.
أما ُمــؤرشات التجارة الخارجية، فُيشــري 
التقرير إىل ارتفاع قيمة الفائض يف امليزان 
التجــاري بنهاية عــام 2021م، بنحو 1.4 
مليــار ريال مقارنــة بنهاية عــام 2020؛ 
ليبلغ نحو 5.2 مليــار ريال؛ وُيعزى ذلك 
إىل ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 

45.5% بنهاية عام 2021.

المؤشرات النقدية تعكس مستوى األداء مع زيادة الودائع والقروض

انتعاش اقتصادي يواكب مسيرة اإلصالح
33 مليار ريال الناتج المحلي اإلجمالي.. 

وإيردات الدولة عند 10.9 مليار

5.2 مليار ريال فائًضا في الميزان التجاري.. 
والصادرات السلعية تقفز 45.5 %

24 مليار ريال القيمة المضافة 
لألنشطة غير النفطية بنمو 8.4 %

386.3 % نمًوا بصادرات اللدائن 
والمطاط ومصنوعاتها

مسقط- الرؤية

أكد عــدد من ذوي الصياديــن املفقودين يف 
بحر العــرب، العثــور عليهام، عــى الحدود 
البحرية الباكستانية، بعد أن جرفهام التيار إىل 

تلك املنطقة.
وتــداول رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي 
مقطع فيديو يظهر أهايل الصيادين املفقودين 
يف بحر العرب، أثناء تلقيهم مكاملة صوتية من 

املفقودين، وهم يف صحة جيدة، مع توقعات 
بعودتهــم قريًبــا إىل أرض الوطــن. وكانــت 
مؤسســات الدولة املعنية قــد كثفت البحث 
منــذ اإلبلغ عن فقدان الصيادين خلل رحلة 
صيــف قبالة ســواحل نيابة األشــخرة بوالية 

جعلن بني بو عيل، منذ يوم 9 يونيو.
وســادت حالة من الفرح والــرور يف أنحاء 
النيابة وعى منصات التواصل االجتامعي بعد 

أنباء العثور عى املفقودين يف صحة جيدة.

العثور على الصيادين المفقودين في 
بحر العرب قرب الحدود مع باكستان

19 مبادرة تمكينية واستثمارية 
لتطوير »جمعيات المرأة«

بورصة مسقط تترقب النتائج الفصلية.. وأداء جيد للبنوك

دعم المنتجات النفطية يقفز 785 % إلى 67.3 مليون ريال
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حاتم الطايئ يكتب:

نهج اإلصالح املُتجدد

حزم متكاملة من المراسيم 
السلطانية أعادت تشكيلة 

الدولة العمانية الحديثة
استقاللية المؤسسات والمركزية 

اإلدارة وإعالء سيادة القانون.. 
أعمدة البناء الحديث للدولة

التنمية المحلية في المحافظات 
مقبلة على تطور غير مسبوق مع 

ترسيخ الالمركزية

مسقط- الرؤية

خــرج “مخترب تطويــر جمعيات املــرأة العامنية” 
بطــرح 19 مبــادرة متكينيــة واســتثامرية تهدف 
إىل تحقيــق نقلة نوعيــة يف أدوار جمعيات املرأة 
العامنيــة، وذلــك انطلًقا مــن املرتكــزات الثلثة 
الرئيســة لهذا املخترب، وهي: الحوكمــة والقوانني 
والتمويــل  الداعمــة،  والبيئــة  والتريعــات، 

واالستثامر. وعربت معايل الدكتورة ليى بنت أحمد 
النّجار وزيرة التنمية االجتامعية عن بالغ سعادتها 
مبــا متخضت عنه أعامل املخترب مــن مبادرات من 
املتوقــع أن تنعكــس عى تطوير عمــل جميعات 
املرأة العامنية مســتقبًل، ومبا يتناسب وطموحات 
وتطلعــات وزارة التنميــة االجتامعيــة، وأيضا مبا 
يتامىش وتطلعات رؤية “ُعامن 2040” يف محورها 

املتعلق يف االهتامم باملرأة والطفل. 

مسقط- الُعامنية 

لت بورصة مســقط األسبوع املايض  سجَّ
ارتفاعات محــدودة يف انتظــار النتائج 
املالية للنصــف األول من العام الجاري، 
والتي مــن املتوقع اإلعــلن عنها خلل 

األسبوعني املقبلني.

لكن القيمة السوقية للبورصة تراجعت 
بنهايــة تداوالت األســبوع املــايض إىل 
22 مليــارًا و347.3 مليــون ريال ُعامين، 
مسّجلًة خســائر أســبوعية عند 100.2 
مليــون ريــال نتيجــة لراجــع القيمة 
السوقية لسوق السندات والصكوك التي 
هبطت من 4 مليــارات و616.6 مليون 

ريال إىل 4 مليارات و545.1 مليون ريال 
مسّجلة تراجًعا بـ71.5 مليون ريال.

وارتفعت خلل األســبوع املايض أسعار 
11 رشكــة مقابــل 34 رشكــة تراجعت 
أســعارها و24 رشكــة حافظــت عــى 
مســتوياتها السابقة، واستطاعت البنوك 
امُلدرجــة يف البورصة تســجيل أداء جّيد 

مع ارتفاع أســعار ثلثــة منها هي: بنك 
ُعامن العــريب والبنك الوطنــي الُعامين 
وبنــك ظفــار، وســّجلت أســهم البنك 
األهيل وبنك صحــار الدويل وبنك نزوى 
اســتقرارًا، فيام تراجع سهام بنك مسقط 
وبنــك اتــش اس يب يس ُعامن بنســب 

محدودة دون 1 %.

مسقط- الُعامنية

الحكومــي  الدعــم  مخصصــات  ارتفعــت 
للمنتجات النفطيــة يف الربع األول من العام 
الجــاري إىل 67.3 مليــون ريــال مقابل 7.6 
مليون ريال يف الفرة املامثلة من العام املايض 

مسّجلة زيادة بنسبة %785.

وتأيت هذه الزيادة يف ظل االهتامم الذي توليه 
الحكومــة لتخفيف األعبــاء االقتصادية عى 
املواطنني، ووفًقا للتوجيهات الســامية لجللة 
لطان هيثم بن طارق املعّظم-حفظه الله  السُّ
ورعاه- حيث قامت سلطنة ُعامن أواخر العام 
املــايض بتثبيت أســعار وقود املركبــات وفًقا 
ملعدل شــهر أكتوبــر 2021 كحد أقىص حتى 

ــل الحكومة  نهايــة عــام 2022 بحيث تتحمَّ
الفروقــات الناتجــة عــن أي زيــادة تطرأ يف 

أسعار النفط.
وتمَّ تثبيت أســعار وقود 91 عند 229 بيســة 
لكل لر كحد أقىص، ووقود 95 عند 239 بيسة 

لكل لر، والديزل عند 258 بيسة لكل لر.
صت الحكومــة يف موازنة العام الجاري  وخصَّ

35 مليون ريال لدعم املنتجات النفطية إال أن 
ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دوالر 
أمريــي للربميل يف الوقت الــذي قامت فيه 
الحكومة بتثبيت أســعار وقود املركبات، رفع 
حجم مخصصات دعم املنتجات النفطية، وتمَّ 
تقدير متوســط ســعر النفط يف موازنة العام 

الجاري بـ50 دوالرًا أمريكيًّا للربميل.
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إعالء مبدأ سيادة القانون مع إنشاء المجلس األعلى للقضاء وبلوغ العدالة الناجزة

السعدي يترأس وفد البرلمان العربي في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب مشاركات محلية ودولية في الندوة الوطنية حول التعليم.. األربعاء

مسقط- العامنية

يستهدف املرسوم الســلطاين رقم 35/ 2022 
بشــأن تنظيم إدارة شــؤون القضاء، تحقيق 
عــدة غايات مهمة؛ وهي إعالء مبدأ ســيادة 
القانــون، وتعزيــز مكانة القضاء يف ســلطنة 
ُعــان، وذلك من خالل إنشــاء مجلس أعىل 
للقضــاء برئاســة جاللــة الســلطان، ونائب 
رئيــس مبرتبة وزيــر، بحيث تكــون له كافة 
االختصاصات املقررة قانونًــا لرئيس الوحدة 
يف كل مــا يتعلق بالشــؤون املالية واإلدارية 
للقضــاء، وشــؤون موظفي املجلــس األعىل 

للقضاء.
ويعــد النظام مواصلــة للجهــود الحثيثة يف 
تحديــث منظومة أجهزة الدولــة وحوكمتها 
وهيكلة مؤسســاتها، مبا يضمن األداء األمثل 
ويواكب املســتجدات، ومتاشــيًا مع أهداف 
وركائــز رؤية عــان 2040 يف تكريس نظام 
قضــايئ ناجز يحقق أرفــع املعايري يف العدالة 

والنزاهــة والشــفافية، وفــق املبــادئ التي 
أرســاها النظام األســايس للدولة، ومبا يسهم 
يف تحقيق االستقرار االجتاعي واالقتصادي، 
ويعــزز مكانة ســلطنة عان عىل املســتوى 
الدويل، امتداًدا لتاريخها القايض املتأصل عرب 
العصور، وعزًما عىل األخذ بأفضل املارسات 
العامليــة يف تطويــر مرفــق القضــاء وحفظ 
حقوق املتقاضني، وتقريب التقايض وتبسيط 
إجراءاتــه، وتأكيــًدا ملبــدأ اســتقالل القضاء 
ومتكــني القامئــني عليه من أداء رســالتهم يف 

تحقيق العدالة.
ومنح النظام املجلس األعىل للقضاء الشخصية 
االعتبارية واالســتقالل املايل واإلداري، وتوليه 
كافة الشــؤون املتعلقــة بالقضاء، وتخصيص 
ميزانية سنوية مســتقلة لهذا املرفق، ورفده 
بالكوادر الفنية واإلدارية املتخصصة الالزمة، 
وتوحيد جهــات التقايض واالدعــاء العام يف 
منظومــة قضائيــة واحدة، مــن أجل توحيد 
جهود العاملــني يف مرفق القضاء، ومبا يحقق 

تكامل األعال بني جهــات القضاء املتعددة 
عوًضا عــن توزيع أعباء املرفــق عىل جهات 
متعددة، كــا كان ســابًقا. ويهدف إنشــاء 
»األمانــة العامة للمجلس األعــىل للقضاء«؛ 
لتكون مبثابة جهة إدارية واحدة تتوىل ســائر 
الشــؤون اإلداريــة واملالية للقضاء، برئاســة 
أمني عام بالدرجة الخاصة، ويعاونه عدد من 

األمناء العامني املساعدين، تقدم الدعم املايل 
واإلداري ملرفــق القضاء مبــا يف ذلك االدعاء 
العام، من أجــل أن يتفرغ القضــاة وأعضاء 
االدعاء العام يف أداء رســالتهم القضائية دون 

غريها من األعال اإلدارية.
كا يعمل النظام عىل تقريب وتوحيد جهات 
التقايض عىل املتقاضــني وذلك بدمج القضاء 

اإلداري يف منظومة قضائية واحدة، عوًضا عن 
شيوع االختصاص بني جهات قضائية متعددة، 
وللحيلولــة دون تعارض األحــكام القضائية 
وتنازعها، والحد من إطالة أمد النزاع، وتأخر 
الفصــل بني املتقاضني بأحكام نهائية وناجزة، 
وتوفــري الجهــد والتكلفــة التــي يتكبدهــا 
املتقاضــون من أجل الســعي وراء حقوقهم، 

فضــاًل عن تكريس الرقابة عىل أعال القضاة 
وأعضــاء االدعاء العام، من خالل إيجاد إدارة 
عامــة للتفتيــش القضايئ تتبــع نائب رئيس 

املجلس األعىل للقضاء مبارشة.
ويعمــل النظام أيًضا عىل متكني جهة قضائية 
عليا واحــدة للفصل يف الطعون املقدمة عىل 
األحكام الصادرة يف مختلف الدعاوى؛ بحيث 
يتاح الطعــن يف جميع األحــكام التي يجوز 
الطعن فيهــا قانونا أمام املحكمة العليا، بداًل 
مــن قرص ذلك عىل بعض مــن الدعاوى كا 
كان ســابقا؛ حيث أصبح بإمكان املتقاضني يف 
الدعاوى اإلدارية الطعن أمام املحكمة العليا 
عىل أحكام محكمة االســتئناف، وهذا يؤدي 

إىل تحقيق العدالة واملساواة بني املتقاضني.
ومــن منطلق الحــرص عىل تحقيــق املرونة 
واالنســيابية يف األعــال اإلداريــة واملاليــة 
ذات الصلــة بالقضاء؛ فقد عني هذا التنظيم 
بكفالــة التفويض اإلداري الــالزم يف مختلف 

املستويات، لتحقيق األهداف املتوخاة منه.

مسقط- الرؤية

ترأس سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي 
نائب رئيس مجلس الشــورى عضــو الربملان 
العريب، وفد الربملان العريب املشــارك يف املؤمتر 
العاملي الثامن للربملانيني الشباب الذي نظمه 
مجلس النواب املــرصي بالتعاون مع االتحاد 
الربملــاين الدويل، تحت رعايــة فخامة الرئيس 
املرصي عبدالفتاح الســييس رئيس جمهورية 
مرص العربية، يومــي 15 و16 يونيو الجاري، 
وسط مشاركة واسعة من وفود برملانية ألكرث 
مــن 60 دولــة، فضالً عــن وفــود املنظات 
الدوليــة املراقبة. وتناول املؤمتــر قضية تغري 

املُناخ من وجهة نظر برملانية شبابية.
وأكــد ســعادة الشــيخ نائب رئيــس مجلس 
الشــورى عضو الربملان العريب، خالل مشاركته 
يف أعــال املؤمتــر أن قضية التغــري املناخي 
باتــت قضية أمــن قومي لدول العــامل كافة، 
محــذراً من تداعياتها الكارثية عىل مســتقبل 
األجيــال الحاليــة والقادمــة، ومشــدداً عىل 
أهميــة تعزيــز الجهود الربملانيــة تجاه هذه 
القضية، وخاصة الدور الذي ميكن أن يقوم به 
الربملانيون الشــباب يف برملاناتهم الوطنية من 
منطلق أدوارهــم الترشيعية والرقابية، وذلك 

من أجل ضــان وفاء حكومــات دول العامل 
بالتزاماتها الدوليــة، وترجمتها إىل ترشيعات 
وطنية داعمة للسياسات التنموية املستدامة 

واالقتصاد األخرض.
وأعــرب الســعدي يف كلمتــه التــي ألقاهــا 
باســم الربملــان العريب عــن تقديــر الربملان 
العــريب الســتضافة جمهورية مــرص العربية 
لهــذا املحفل الربملاين الــدويل املهم، وتقديره 
للجهود املخلصة التــي يبذلها فخامة الرئيس 
عبدالفتــاح الســييس رئيــس جمهورية مرص 
العربيــة، مــن أجل دعم ومتكني الشــباب يف 

مختلف املجاالت وعىل كافة املستويات.
ودعــا الســعدي إىل االلتــزام مببــدأ العدالة 

الدولية يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف اتفاقية 
األمــم املتحدة املعنية بتغــري املناخ، ورضورة 
أن يكون هناك تناســب بني املسؤوليات التي 
يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب 
فيــه مــن أرضار للبيئة، مشــدداً عىل رضورة 
تنفيــذ الــدول املتقدمــة لتعهداتها مبوجب 
اتفاق باريس، بشأن مســاعدة الدول النامية 
لدعم جهودها يف مواجهة مشكلة تغري املناخ. 
وأكــد ســعادته عىل رضورة إجــراء تقييات 
ومراجعــات مســتمرة للترشيعــات الوطنية 
ذات الصلة، عىل نحٍو يوفُر إطاًرا قانونيًا شامالً 
وداعــًا للوفاء باإللتزامــات التي تنص عليها 

اتفاقية األمم املتحدة ذات الصلة.

مسقط- الرؤية

تنطلق يوم األربعــاء املقبل يف مركز ُعان 
للمؤمترات واملعارض، أعال الندوة الوطنية 
حول التعليم يف سلطنة ُعان »نحو تعليم 
مســتدام ومعزز ملهارات املستقبل«، والتي 
تنظمهــا وزارة الرتبية والتعليــم بالتعاون 
مع وزارة التعليم العــايل والبحث العلمي 
واالبتــكار، مبشــاركة خــرباء تربويــني من 
اليونســيف،  )اليونســكو،  منظات دولية 
اإلســكوا( املعنية بقطاع التعليم، ومبشاركة 
محلية واســعة لصانعــي القــرار، وخرباء، 
وباحثني، وأكادمييني، إضافة إىل متخصصني 
بتطوير املناهج واإلرشاف الرتبوي والتقويم 
وتدريب املعلمني، ومختصني من مؤسسات 
التعليم العــايل والتعليم التقنــي واملهني، 
وحدة متابعــة تنفيذ رؤية »عان 2040«، 
وممثلني عــن فئة الشــباب وذوي اإلعاقة 
ومنظات املجتمع املدين والقطاع الخاص.

وتهــدف النــدوة- والتي تُعقــُد عىل مدى 
يومني متتاليــني- إىل التقاء جميع األطراف 
املعنيــة بتطوير التعليم يف ســلطنة عان؛ 
للخــروج بخارطة طريق لتحويــل التعليم 
من خالل تســليط الضوء عىل جهود جميع 

األطراف املعنية مبستقبل التعليم يف سلطنة 
عان لتحفيز نقــاش وطني، وبحث كيفية 
االســتفادة واســتثار الــدروس واألفــكار 
املكتسبة أثناء جائحة كوفيد- 19 يف مجال 
االســتجابة التعليمية واالبتكار. كا تهدُف 
النــدوُة إىل مناقشــة آليِة  دمج األســاليب 
للتعلــم يف سياســات  الجديــدة  والنهــج 
ومارســات التعليم، ورصد جهود سلطنة 
عــان يف تحقيق الهدف الرابع من أهداف 
التنميــة املســتدامة، واملبــادرة الُقطريّــة 
بشــأن التعليم من أجل التنمية املستدامة 
واملعايــري الوســطية للمــؤرشات الوطنية، 
وتطوير رؤية مشرتكة، والتزام بني مختلف 
الجهــات لتطوير وتحويــل التعليم بحلول 

عام 2030. 
وقال الدكتور محمود بــن عبدالله العربي 
مســاعد أمينة اللجنــة الوطنيــة العانية 
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم: »تــأيت إقامة 
هــذه الندوة يف إطار الجهــود التي تبذلها 
ســلطنة ُعان يف مجال تطويــر املنظومة 
التعليميــة بكافة مراحلها )التعليم املدريس 
والعايل، والتعليم التقنــي واملهني(؛ حيث 
يناقــش املشــاركون والخــرباء الدوليــون 
من منظــات )اليونســكو، واليونيســف، 

واإلســكوا( بجانــب العديــد مــن الخرباء 
الرتبويني املحليني واملهتمني بالشأن الرتبوي 
الســبل املثــىل لتطوير التعليم يف ســلطنة 
عان؛ تحضريا للمشــاركة يف قمة »تحويل 
التعليم«، واملزمع عقدها يف شــهر سبتمرب 
املقبل يف مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
األمريكية. ويســبق القمة مؤمتر تحضريي 
مبقر منظمــة اليونســكو يف باريس أواخر 

يونيو الجاري«.
ويتضمــن اليــوم األول للنــدوة تقديــم 
أوراق عمــل من خالل جلســتني علميتني 
حول »واقع ومســتقبل التعليم يف سلطنة 
عان«. فيا يخصــص اليوم الثاين للندوة 
لعقد مشــاورات محلية من خالل تســع 
جلســات تربوية متزامنــة، تتمحور حول 
دور الشــباب يف صياغة مستقبل التعليم، 
ودور املعلم يف تحويــل التعليم، والتعلّم 
والتحــول الرقمي، وبيئة تعليمية شــاملة 
ومتويــل  واالســتثار  وآمنــة،  ومنصفــة 
التعليــم، والبحــث العلمــي واالبتكار يف 
توجيــه التعليــم إىل خلق اقتصــاد مبني 
عــىل املعرفة، والرتبية مــن أجل املواطنة 
العامليــة، ومراقبة جودة التعليم،  ومحور 

من »التعليم إىل العمل«.

مسرية اإلصالح يف الدول ال تتوقف 
عند مرحلــة بعينهــا، وال تنتهي 
بإجــراءات محددة؛ بــل تظل يف 
حالة تجــدد واســتمرارية لبلوغ 
الغايــات،  وتحقيــق  األهــداف، 
التي تتمثل يف االرتقاء مبؤسسات 
الدولــة ورفع كفاءتهــا، وتجويد 
العمــل اإلداري واملؤســيس، مبــا 
يســهم يف نهاية املطاف يف تنمية 

املجتمع ودعم مسرية تطوره.
ومنــذ أن تــوىل حــرضة صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
ورعاه-  اللــه  املعظــم- حفظــه 
مقاليد الحكم قبل عامني ونصف 
العام، ومؤسســات الدولة تتطور 
يوًما تلــو اآلخر؛ فُعــان األمس 
ليســت ُعان اليوم، وُعان الغد 
أكــرث تطــوًرا ومنًوا مــن أي وقٍت 
مــى. ولقــد كان التعهــد األول 
لجاللته أمام شــعبه الويف، بإعادة 
هيكلة مؤسســات الدولة، والتي 
مرت مبراحل مختلفة خالل الفرتة 
أغســطس  يف  أبرزهــا  املاضيــة، 
2020؛ حيــث صــدرت مراســيم 
ســلطانية ســامية بإنشــاء نظام 
للدولة،  اإلداري  للجهــاز  جديــد 
وإلغاء بعــض القوانني، وإنشــاء 
وزارات، ودمــج أخــرى، وتعديل 
الدولــة،  ملؤسســات  مســميات 
وزارات،  اختصاصــات  وتحديــد 
التنظيمــي،  هيكلهــا  واعتــاد 
وإنشاء وحدات حكومية جديدة 
مثل: وحدة متابعــة تنفيذ رؤية 
عان 2040، وتحديد اختصاصاتها 
التنظيمــي،  هيكلهــا  واعتــاد 

وكذلك إنشاء هيئات جديدة مثل 
الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصة واملناطق الحرة، فضاًل عن 
إلغاء بعــض املجالس املتخصصة 
وإلغــاء هيئات، وإعادة تشــكيل 
مجلس الوزراء. ثم يف يناير 2021 
مع صدور النظام األسايس الجديد، 
منظومة  أعــاد صياغــة  والــذي 
الدولة ونظام الحكم  مؤسســات 
والخالفــة فيها، وغريها من األمور 

التي تضمنها النظام األسايس.
أما ثالث املراحل الرئيسية فكانت 
قبل 3 أيام مع صدور 13 مرسوًما 
ســلطانيًا ســاميًا تضمنت إعادة 

تشــكيل مجلس الوزراء وتعيني 3 
وزراء جــدد، وكذلك تنظيم إدارة 
شــؤون القضاء وإنشــاء املجلس 
األعــىل للقضــاء، وإصــدار نظام 
اختصاصات  وتحديد  املحافظات، 
وزارة الداخليــة، واعتاد هيكلها 
بعــض  وتعديــل  التنظيمــي، 
أحــكام قانون املجالــس البلدية، 
ونقــل اختصــاص حــرص وتثمني 
املمتلــكات مــن وزارة الداخلية 
والتخطيــط  اإلســكان  وزارة  إىل 
العمــراين، وتعيني نائــب لرئيس 
املجلــس األعــىل للقضــاء )وهو 
الســيد محمــد بن ســلطان بن 
وتعيــني  البوســعيدي(،  حمــود 
محافظــني، وتعيــني رئيس لجهاز 
للدولة،  واإلدارية  املاليــة  الرقابة 
وتعينٍي يف بعض املناصب، وتعيني 
أمني عام للمجلس األعىل للقضاء، 
ونقل موظف إىل وزارة الخارجية، 

وإصدار قانون األوراق املالية.
واملتأمــل يف هذه املراســيم يجد 
الحــرص الســامي عــىل تأكيد 3 
مرتكزات أصيلة تُبنى عليها الرؤية 
الســامية لهيكل النظــام اإلداري 
للدولــة، أولها: تعزيز اســتقاللية 
ومنحهــا  الدولــة  مؤسســات 
الشــخصية االعتباريــة، وثانيهــا: 
ترســيخ نهج الالمركزية مبا يضمن 
رسعة اتخاذ القرارات ومالمســتها 
الحتياجات املواطن، وثالثها: إعالء 
ســيادة القانون، لتوطيــد مكانة 

دولة املؤسسات والقانون.
وهذه املرتكــزات الثالثة األصيلة 
متثل أعمــدة البنــاء الحديث يف 

الدول العرصية، فال ميكن تحقيق 
تقــدم يف التنميــة املحليــة دون 
للمحافظ  إدارية تضمن  منظومة 
اســتقاللية القــرار، ولذلــك منح 
نظام املحافظات الجديد املحافظ 
ســلطة رئيس الوحــدة، وهو ما 
يســاعده عىل رسعة اتخاذ القرار، 
وكذلك ميكن للمحافظ اآلن وضع 
أوجه  وتحديد  املحافــظ  ميزانية 
إنفاقهــا، وهنا نشــري إىل األوامر 
السامية التي قضت بتخصيص 20 
مليون ريال لكل محافظة لتطوير 
مشــاريع تنموية، ما يؤكد النظرة 
الثاقبة لجاللة عاهل البالد ورؤيته 

الحكيمــة الســاعية إىل ترســيخ 
الرشــيدة،  اإلداريــة  املارســات 
الحوكمة  مفاهيــم  عــىل  القامئة 
األخــرية  وتلــك  والالمركزيــة، 
املشار  املحافظات  نظام  رســخها 
إليه، وتعزز ذلــك بإلغاء مجلس 
شــؤون املحافظــات للتأكيد عىل 
الشــخصية االعتبارية واالستقالل 

املايل واإلدري لكل محافظة.
أمــا فيا يتعلــق بإعالء ســيادة 
القانــون وتأكيــد مكانــة دولــة 
املؤسســات والقانون؛ فقد تجىل 
ذلك يف املرســوم السلطاين بشأن 
القضــاء؛  شــؤون  إدارة  تنظيــم 
حيث تقرر مبوجب هذا املرســوم 
التاريخــي إنشــاء املجلس األعىل 
للقضاء برئاســة جاللة السلطان، 
أفضــل  مــع  يتــاىش  والــذي 
املارسات املتبعة يف هذا املجال، 
مبا يسهم يف ترسيع وترية التقايض، 
وحفظ حقــوق مختلف األطراف 
يف العمليــة القضائية، وتســهيل 
العدالة  إىل  اإلجــراءات، وصــواًل 

الناجزة.
الجهــود  إن  القــول..  ويبقــى 
يقودهــا حرضة  التــي  الحثيثــة 
الســلطان هيثم  الجاللة  صاحب 
حفظــه  املعظــم-  طــارق  بــن 
اللــه ورعاه- لتطوير مؤسســات 
منظومتهــا  وتحديــث  الدولــة 
اإلداريــة، وفــق رؤيــة حكيمــة 
بعيدة املــدى، لتؤكد أننا ماضون 
عىل النهج القويــم الذي اختطه 
جاللة الســلطان- أعزه الله- من 
أجــل تحقيــق املعيشــة الكرمية 

لكل مواطــن، وليك تتبــوأ ُعان 
مكانتها التي تستحقها، مرتكزة يف 
املتجددة عىل  النهضوية  مسريتها 
ركائــز الدولة العرصيــة الحديثة 
ذات املؤسسات املستقلة والنظام 
املحلية  املتطّور والتنمية  القضايئ 
الشــاملة واملســتدامة عرب نظام 
ال مركــزي للحكــم املحيل يف كل 
محافظــة.. فهنئيًــا لُعــان نهج 
اإلصــالح املتجــدد، وهنيئًــا لكل 
مواطــن يعيش تحــت ظل هذا 
الوطن الشــامخ بقائــده، العزيز 
بأبنائه، املتقدم بسواعد املخلصني 

واملخلصات كٌل يف مجال عمله..

نهج اإلصالح الُمتجدد
حاتم الطائي يكتب:

حزم متكاملة 
من المراسيم 

السلطانية 
أعادت تشكيلة 

الدولة العمانية 
الحديثة

استقاللية 
المؤسسات 

والمركزية اإلدارة 
وإعالء سيادة 

القانون.. أعمدة 
البناء الحديث 
للمؤسسات

التنمية المحلية 
في المحافظات 

مقبلة على 
تطور غير 

مسبوق مع 
ترسيخ الالمركزية
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مسقط- الُعامنية

يف إطار الحرص الســامي الــذي يوليه حرضة 
صاحــب الجاللة الســلطان هيثــم بن طارق 
املعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن تعزيز دور 
املحافظــات، واتبــاع أســلوب اإلدارة املحلية 
فيها، فإن املرســوم الســلطاين رقم 36/ 2022 
بشــأن نظــام املحافظات، عوًضا عــن النظام 
الســابق الصادر باملرسوم السلطاين رقم 101/ 
2020، يتناســب مع النهــج الحديث لإلدارة 
املحليــة الالمركزية يف عمــل املحافظات، من 
أجل متكني املحافظات للقيام باألدوار املرجوة 
منها، ومبا يضمن وجود تكامل وتنسيق مشرتك 

يف سياسات وموجهات عمل املحافظات.
واملرســوم السلطاين يضمن تحقيق الالمركزية 
يف اتخاذ القرارات، من أجل تنمية املحافظات 
وتطويرهــا، األمــر الــذي من شــأنه تحقيق 
أهداف وركائــز رؤية عامن 2040، والتي من 
بينها التنمية املســتدامة للمحافظات وتهيئة 
البيئــة الجاذبة لالســتثامرات فيهــا، وتنمية 
واألنشــطة  بالخدمات  واالرتقــاء  مواردهــا، 

املحلية والبلدية فيها.
وتم توحيد املرجعيــة اإلرشافية للمحافظات 
كافة لوزيــر الداخلية؛ وذلــك لضامن تنظيم 
املوضوعــات ذات الطبيعــة املشــرتكة بــني 
املحافظــات مبوجــب لوائح موحــدة تنظم 
كافــة الشــؤون البلديــة فيهــا، إضافــة إىل 
وضــع اختصاصــات واضحة وواســعة ومرنة 
للمحافظني، لتمكينهم من القيام مبهام تنفيذية 
مبــارشة فيــام يتصــل بالتنميــة االقتصادية، 
وتعزيز مصادر الدخــل الذاتية يف املحافظة، 

وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع االستثامرات فيها، 
ومبا يلبي تطلعات واحتياجات املواطنني، ومبا 
ينســجم مع األهداف والخطط الحكومية يف 

هذا الشأن.
وتتمثــل أبــرز التعديــالت واإلضافــات التي 
تضمنهــا النظــام الجديد، لتحقيــق الغايات 
واألهــداف الســابق ذكرها، توحيــد الهياكل 
التنظيمية لجميع املحافظات من خالل تواجد 

ذات التقسيامت اإلدارية يف كل محافظة، مع 
مراعاة اختالف مستوياتها وفق حجم وطبيعة 
عمل كل محافظة، مبا يكفل لها القيام بجميع 
األدوار واملســؤوليات املنوطــة بهــا، وإلغاء 
مجلس شــؤون املحافظات، واملــواد املتعلقة 
والتأكيد  اختصاصاتــه،  بتشــكيله، وتحديــد 
عىل الشــخصية االعتبارية، واالســتقالل املايل 
واإلداري للمحافظــة، وتأكيد منــح املحافظ 
صالحيات رئيس الوحــدة املنصوص عليها يف 
القوانني والنظم واملراسيم السلطانية املطبقة 
عىل وحدات الجهاز اإلداري للدولة، كالتعيني 
والنقل وغريها من اإلجراءات اإلدارية واملالية، 
إضافــة إىل منحه صالحية إعــداد مرشوعات 
الخطط التنموية واملوازنة الســنوية الخاصة 

باملحافظــة، ومتابعــة تنفيذهــا، وغريها من 
الصالحيات األخرى.

إضافــة إىل التأكيــد عــىل متكــني املحافظني 
وتعزيز أدوارهم فيام يتعلق بتنمية واستثامر 
املــوارد الخاصــة باملحافظــة والرتويــج لها، 
والعمل عــىل تعزيــز الجوانــب االقتصادية 
واملشاريع  االســتثامرات  واالجتامعية وجلب 
التــي تكفــل تنميــة املحافظــات وتطويرها 
وإيجــاد فرص عمــل للمواطنــني فيها، هناك 
اإلرشاف عــىل أداء فــروع ومكاتب الوحدات 
الحكوميــة يف املحافظــات، والتنســيق مــع 
رؤســاء تلــك الوحــدات مبارشة مــن خالل 
التقريــر الذي يرفعــه الوالة يف هذا الشــأن، 
وتعزيز اختصاصــات وصالحيــات الوايل؛ مبا 

ينسجم مع االختصاصات والصالحيات املقررة 
للمحافظ، ومن ذلك متابعة أداء فرع البلدية 
يف الوالية، والتأكد من قيامه بدوره املنوط به 
عــىل الوجه األكمل، والعمل عىل إيجاد فرص 
عمل للمواطنني يف الوالية وذلك بالتنسيق مع 
الجهات املختصــة، ورفع تقارير دورية بذلك 

إىل املحافظ.
وتضمنت التعديالت إضافة واليتني جديدتني 
إىل التقســيم اإلداري لســلطنة عامن، ليصبح 
عدد الواليات )63( ثالثا وســتني والية، وذلك 
برفــع املســتوى اإلداري إىل كل مــن نيابتي 
الجبل األخرض، وســناو، ليكونا مبستوى والية 
لــكل منهام، ومنــح كل من رئيــي بلديتي 
مســقط وظفار، االختصاصــات والصالحيات 

املقررة يف هذا النظــام لرئيس الوحدة يف كل 
ما يتعلق باألنشطة البلدية والشؤون اإلدارية 
واملالية للبلدية؛ بحيــث تكون لكال البلديتني 
ميزانية فرعية تدرج ضمن املوازنة الســنوية 
للمحافظــة، وذلك بالنظــر إىل حجم وطبيعة 
عمل كل منهام، ونقل جميع املوظفني التابعني 
إىل وزارة الداخليــة العاملني يف مكاتب الوالة 

إىل املحافظة.

يضمن التكامل والتنسيق المشترك في سياسات وموجهات عمل المحافظات

إصدار نظام المحافظات يتناسب مع النهج الحديث لإلدارة المحلية ويرسخ الالمركزية

منح المحافظ 
صالحيات رئيس 

الوحدة وإعداد 
الخطط التنموية 

والموازنة السنوية

الجبل األخضر 
وسناو يرفعان عدد 

واليات السلطنة 
إلى 63 واليًة

توحيد المرجعية 
اإلشرافية للمحافظات 

كافًة لوزير الداخلية 
لضمان التنظيم وتعزيز 

التنمية

إلغاء مجلس شؤون 
المحافظات للتأكيد على 

الشخصية االعتبارية 
واالستقالل المالي 
واإلدري لكل محافظة

مسقط- الرؤية

اختتمــت وزارة التنميــة االجتامعية أعامل 
“مختــر تطوير جمعيات املــرأة العامنية”، 
والــذي نظمتــه الوزارة خــالل الفرتة من 5 
إىل 16 يونيــو الجاري، بحضور56 مشــارًكا 
ميثلــون 40 جهة حكوميــة وخاصة وأهلية، 
وذلك ضمن جهود وزارة التنمية االجتامعية 
يف تطوير أدوار هــذه الجمعيات مبا يتالءم 

ويحقق رؤية “عامن 2040”.
وأقيــم حفل ختــام أعامل هــذا املختر يف 
مقــر مركــز عــامن للمؤمتــرات واملعارض 
برعايــة معــايل الدكتورة ليــىل بنت أحمد 
النّجــار وزيــرة التنمية االجتامعيــة، والتي 
عــرت عــن بالغ ســعادتها مبا أمثــرت عنه 
أعامل املختر من مبادرات ســتنعكس عىل 
تطوير عمل جميعات املــرأة العامنية، ومبا 
يتناسب وطموحات وتطلعات وزارة التنمية 
االجتامعيــة، وأيضــا مبا يتــامىش وتطلعات 
رؤيــة “ُعــامن 2040” يف محورهــا املتعلق 

يف االهتــامم باملرأة والطفــل. وقالت وزيرة 
التنميــة االجتامعيــة: “إن هــذه املبادرات 
مــن شــأنها أن توجد آليات متابعة تســّهل 
عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة يف عملية 
إرشافهــا ومتابعتهــا لهــذه الجمعيات، إىل 
جانــب أنهــا تخلــق الرشاكة مــع مختلف 
القطاعات والجهــات الرشيكة ذات العالقة 
بعمل جمعيات املــرأة العامنية يف مختلف 

محافظات سلطنة عامن”.
وخــرج املختر بعــدد 19 مبــادرة متكينية 

واستثامرية تهدف إىل تحقيق نقلة نوعية يف 
أدوار جمعيات املرأة العامنية، وذلك انطالًقا 
من املرتكزات الثالثة الرئيســة لهذا املختر، 
وهــي: الحوكمــة والقوانــني والترشيعات، 

والبيئة الداعمة، والتمويل واالستثامر.
والقوانــني  الحوكمــة   “ مرتكــز  ففــي 
والترشيعات” خرج املختر بعدد 6 مبادرات 
تســتهدف أغلبها توفري بيئــة أعامل مالمئة 
لجمعيــات املــرأة العامنيــة مــن جانــب 
الحوكمة العامــة لهذه الجمعيات والقوانني 

بهــا  املتعلقــة  والترشيعــات 
املنظمة،  واللوائح والسياســات 
وتعــد مبادرة “ترسيــع إصدار 
قانــون تنظيم العمــل األهيل” 
من أهــم مبادرات هذا املرتكز. 
مــن  عــدًدا  املختــر  واقــرتح 
التعديالت عىل مسودة القانون، 
والذي من املؤمل أن يساهم يف 
رفع مســتوى حوكمة جمعيات 
املــرأة العامنية وتأطــري دورها 

مبــا يتوافق مــع مســتهدفات رؤية “عامن 
2040”، وأيًضــا مبادرة “حوكمة مؤسســات 
املجتمــع املدين”، والتي لهــا دور يف تحقيق 
مبدأ الشفافية، وإيجاد أنظمة مالية وإدارية 

ترفع من فاعلية هذه املؤسسات.
ويف مرتكز “البيئة الداعمة” خرج مشــاركو 
املختــر بعدد 8 مبــادرات تتعلــق بتعزيز 
الوعــي العــام، وتجويــد برامــج التدريب 
والتمكــني، واقــرتاح حزمة من التســهيالت 

واملزايا؛ لتعزيز مشــاركة املرأة يف جمعيات 
املرأة العامنيــة. كام خرج املختر يف املرتكز 
الثالــث “التمويــل واالســتثامر” بعــدد 5 
مبــادرات لتعزيز جمعيات املــرأة العامنية 
بآليــات التمويل واالســتثامر األمثــل لبيئة 
األعامل، وإيجاد وتسهيل الفرص االستثامرية 
املالمئة التي من شــأنها تحقيق االســتقالل 
واالســتدامة املالية، ومن ذلك مبادرة إنشاء 

“صندوق جمعيات املرأة العامنية”.

19 مبادرة تمكينية واستثمارية في ختام »مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية«

الشامسي يتابع سير العمل بمؤسسات »التنمية« في جنوب وشمال الشرقية
صور- الرؤية

توّجه ســعادة الشــيخ راشــد بــن أحمد 
الشــامي وكيل وزارة التنمية االجتامعية 
والوفــد املرافق لــه يف زيارة اســتطالعية 
خالل األســبوع املنرصم ملحافظتي جنوب 
وشــامل الرشقية، وشــملت هــذه الزيارة 
االجتامعيــة  للتنميــة  العامــة  املديريــة 
مبحافظتي جنوب وشامل الرشقية، ودوائر 
التنمية االجتامعية، ومراكز الوفاء لتأهيل 
األشــخاص ذوي اإلعاقة، وجمعيات املرأة 
العامنيــة، إىل جانــب الفــرق الخريية يف 

واليات املحافظتني.
ففــي زيارته للمديريــة ودوائــر التنمية 
االجتامعيــة التقى ســعادة الشــيخ وكيل 
وزارة التنمية االجتامعيــة والوفد املرافق 
له بكادرها الوظيفي، واّطلع عىل آلية سري 
عملهــم، وحّثهم عىل بــذل الجهد واملزيد 
من التفاين يف خدمة الفئات املستفيدة من 
منظومة برامج وخدمات الوزارة مبا يتالءم 

واســرتاتيجية العمــل االجتامعــي للوزارة 
)2016- 2025(، ومرشوع تحولها الرقمي، 
والذي بدء بتدشني حزمته األوىل يف خدمتي 
“الضامن االجتامعي واملســاعدات”، األمر 
الذي ســينعكس عــىل تجويــد خدماتها 
ويســّهل عىل موظفــي الــوزارة تقدميها، 
وعىل املواطنــني يف الحصــول عليها بأقل 
وقت وجهد يبــذل، ومبا يحقــق التكامل 

املنشود يف العمل مع الجهات األخرى.
وأتاحــت زيــارة مراكــز الوفــاء لتأهيــل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املحافظتــني، 
لقــاء ســعادته بكادرهــا اإلداري والفني، 
واّطالعه عىل برامجها وخدماتها التأهيلية 
والعالجيــة التي تقدم للحــاالت امللتحقة 
فيهــا رغم اختــالف إعاقاتها ومســتوياتها 
العمريــة وصــواًل بالكثــري منهــا – قــدر 
اإلمــكان– إىل تحقيــق االســتقالل الذايت 

والدمج املجتمعي.
ووقف الشــامي عىل مســاعي جمعيات 
املــرأة العامنية خــالل زيارته لهــا ولقائه 

برئيســاتها وعضواتها، والجهــود والرامج 
املبذولــة يف خدمة املــرأة واملجتمع، ويف 

تنفيذها ملشاريع متنوعة وهادفة. 
وجــرى خالل لقاء ســعادة الشــيخ وكيل 
وزارة التنمية االجتامعية برؤســاء وأعضاء 
الفــرق الخرييــة، التأكيــد عــىل الــدور 
الحيوي والكبري الــذي تبذله هذه الفرق، 
ومــا تقدمه من خدمــات مختلفة تالمس 
متطلباتها  ومناقشــة  املجتمع،  احتياجات 
وتحدياتهــا، وســبل تذليلها مبــا ينعكس 
أثرها عىل تطويرهــا ومواكبتها للكثري من 
املتغرّيات والتطورات. وكان سعادة الشيخ 
راشــد بن أحمد الشــامي وكيــل وزارة 
التنمية االجتامعيــة والوفد املرافق له قد 
زار ســابًقا مؤسســات التنمية االجتامعية 
يف محافظــات: شــامل الباطنــة، وجنوب 
واليــات  وبعــض  والظاهــرة،  الباطنــة، 
محافظة مسندم، ومن املقرر أن يستكمل 
خالل الفرتة املقبلة زياراته لباقي الواليات 

واملحافظات األخرى.
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ويضيف أن املرس��وم الس��لطاين السامي رقم 
36/ 2022 بش��أن نظ��ام املحافظ��ات ج��اء 
مبا يتناس��ب م��ع النه��ج الحدي��ث يف عمل 
املحافظ��ات من أجل متكينه��ا للقيام باألدوار 
املرجوة، وض��ان تنظيم الطبيعة املش��ركة 
بني املحافظات من خ��ال وضع اختصاصات 
واضحة ومرنة مب��ا يلبي تطلعات واحتياجات 
املواطنني، وينس��جم مع األه��داف والخطط 

الحكومية.
ويوضح س��عادة الش��يخ املحافظ أن من بني 
ما نص عليه النظام الجديد الصادر باملرس��وم 
السلطاين رفع املس��توى اإلداري لنيابة الجبل 
األخ��ر وس��ناو إىل مس��توى والي��ة؛ ليكون 
عدد الواليات يف التقس��يم اإلداري لس��لطنة 
عان 63 والية من بينها والية الجبل األخر 
مبحافظ��ة الداخلي��ة؛ وذلك ألهمي��ة الجبل 
األخ��ر الذي يعترب من البق��اع العريقة منذ 
القدم، مضيفا أن والي��ة الجبل األخر تزهو 
فرح��ا واعتزازا مب��ا حظيت به م��ن التكريم 
الس��امي، ورفع مس��تواها اإلداري إىل والية، 
وأن أبناءه��ا يعربون عن ش��كرهم وامتنانهم 
للمقام الس��امي لجالة الس��لطان هيثم بن 
طارق املعظم- أبقاه الله- حيث إن التقسيم 
الجديد س��يلبي املتطلبات األساسية لتنشيط 

الحركة السياحية والتجارية والزراعية.
ويرى الشيخ عيل بن محمد البوسعيدي نائب 
وايل والي��ة الجبل األخر أن صدور املرس��وم 
الس��لطاين رق��م 36/ 2022 برف��ع املس��توى 
اإلداري لنياب��ة الجبل األخر إىل والية؛ دليل 
ع��ى حرص القي��ادة الحكيم��ة إلعطاء هذه 
البقعة من س��لطنة عان أهمي��ة تجعلها يف 
مصاف الواليات بالس��لطنة، ما يعود بالنفع 
عى أبن��اء وأهايل وزوار الجب��ل األخر من 

املقيم��ني والس��ائحني لكونه م��ن الوجهات 
السياحية واالستثارية عى املستوى الداخيل 

والخارجي.
 ويش��ر إىل أن الجبل األخر حظي بالعديد 
من اإلنجازات يف مختلف الجوانب واملجاالت، 
وعى رأس��ها القطاع الس��ياحي واالستثاري 
مب��ا يعول علي��ه من مردود لتنمي��ة االقتصاد 
الوطني، ورفع مس��توى الدخ��ل ألبناء عان، 
وذل��ك تجانس��ا مع رؤي��ة “ع��ان 2040”؛ 
حيث إن أحد مح��اور هذه الرؤية ينصّب يف 
التنمية السياحية واالس��تثارية للبلد، وعليه 
يتطل��ع أهايل والية الجب��ل األخر إىل مزيد 
من املش��اريع الخدمي��ة والتنموية إىل جانب 
ج��ذب الف��رص االس��تثارية واالقتصادية يف 

الفرة املقبلة.
ويؤك��د زهران بن س��يف الفه��دي من والية 
الجب��ل األخر أن رف��ع التصني��ف اإلداري 
للجبل األخر إىل والية سيس��اهم يف تحقيق 
تنمية شاملة لعدد من مشاريع الخر والناء 

الت��ي س��وف تحظى به��ا الوالي��ة و تنفذها 
وزارات الدولة ممثلة يف إداراتها بالوالية، ويف 
مقدمته��ا البلديات ووزارة الراث والس��ياحة 

ووزارة الداخلية.
ويقول إنه خ��ال املرحلة املقبلة ميكن تنفيذ 
الكثر من املش��اريع التنموي��ة لخدمة القرى 
التابعة لخدمات البلدي��ة، وتطوير الخدمات 

القامئة ميا يلبي احتياجات أهايل الوالية.
ويعرّب عيل بن يحيي العمري من سكان والية 
الجب��ل األخر، عن س��عادته قائا: “حقيقة 
استبرشنا خرا بهذا الخرب الذي طاملا انتظرناه 
منذ س��نوات طويلة، وال يس��عنا إال أن نقدم 
جزيل الش��كر وعظيم االمتن��ان والعرفان إىل 
املقام الس��امي ملوالنا جالة الس��لطان هيثم 
ب��ن ط��ارق املعظ��م -حفظ��ه الل��ه ورعاه- 
ونظرت��ه الس��ديدة لرف��ع املس��توى اإلداري 
للجبل األخر، والذي يعد متكينا ومزيدا من 
الصاحيات للجهاز التنفيذي للحكومة لتنفيذ 
خططها، وترسيع وترة تنفيذ املشاريع، والتي 

ستس��هم بشكل جيّل يف خلق واستقرار الكثر 
من فرص العمل واإلس��هام الفع��ال يف الناتج 
القومي للس��لطنة، وذلك ملا يتمتع به الجبل 
األخر من مناخ اس��تثنايئ محفز لاس��تثار 

السيا يف الجانب الزراعي والسياحي”.
وقال مب��ارك بن محمد املياحي: “سيس��اهم 
يف إحداث نقلة نوعي��ة اقتصادية واجتاعية 
وثقافي��ة تنعك��س آثارها عى س��كان الجبل 
خاصة والسلطنة عامة، ليكون وجهة سياحية 
مكتملة األركان ويشار إليها بالبنان، باإلضافة 
إىل التس��هيات التي س��يحصل عليها س��كان 
الجبل يف إنه��اء بعض اإلج��راءات الحكومية 
الت��ي كانت تحتاج مزيدا م��ن الجهد والعناء 
إلنهائه��ا لتكون يف قادم األيام يف متناول اليد، 
وعى مقربة من قاطن��ي الجبل، كا أن هذا 
التح��ول اإلداري م��ن نياب��ة إىل والي��ة رفعة 
وتكريم ووس��ام من ل��دن القيادة الرش��يدة 
للعاه��ل املفدى الس��لطان هيث��م بن طارق 

حفظه الله وأبقاه.

مناقشة تحسين جودة التعليم 
والتأهيل لسوق العمل في الظاهرة

عربي- نارص العربي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عان مبحافظة 
الظاه��رة ن��دوة بعن��وان »التعلي��م ج��ودة 
ومن��اء«؛ برعاية س��عادة الدكت��ورة منى بنت 
س��امل الجرداني��ة وكيل��ة وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي واالبت��كار للتدريب املهني، 
وبحض��ور س��عادة نجي��ب بن ع��يل الرواس 
محاف��ظ الظاهرة وس��عادة املهندس رضا بن 
جمع��ة آل صالح رئيس مجل��س إدارة غرفة 
تج��ارة وصناعة ع��ان، وأصحاب الس��عادة 
الوالة وعدد من مس��ؤويل الجهات الحكومية 
األع��ال  وصاحب��ات  وأصح��اب  والخاص��ة 

باملحافظة.
وهدف��ت الن��دوة إىل معرف��ة أهمية تطبيق 
معاي��ر الج��ودة يف املؤسس��ات التعليمي��ة 
الخاص��ة لض��ان الحص��ول ع��ى مخرجات 
تواكب متطلبات العرص؛ حيث قدمت عائشة 
بنت سامل البلوشية رئيسة لجنة التعليم بفرع 
الغرفة مبحافظة الظاه��رة، كلمة أكدت فيها 
ح��رص لجنة التعليم بفرع الغرفة عى تنظيم 
ه��ذه الن��دوة نظرا مل��ا ميثله قط��اع التعليم 

س��واء الحكومي أو الخ��اص من أهمية كربى 
يف رقي املجتمعات، مضيفة أن تحسني جودة 
مخرج��ات نظ��ام التعلي��م مبا يتناس��ب مع 
متطلبات س��وق العمل يعترب الهدف األسمى 
للن��دوة، وأنه يج��ب عى الجمي��ع التكاتف 
لتحقيق تلك الغاية، ومواجهة التحديات التي 
تواج��ه التعليم، ووضع الحلول املناس��بة لها 

بأسلوب علمي ومنهجي.
وقدم الدكتور وليد ع��يل مدير دائرة الجودة 
واالعت��اد بجامعة الربميي ورقة عمل بعنوان 
“ضان الجودة والتحول الرقمي يف مؤسسات 
التعلي��م العايل”، فيا ق��دم الدكتور عيل بن 
محمد الوائيل رئيس قسم التدريب والتأهيل 
باملديري��ة العامة للربي��ة والتعليم مبحافظة 
الظاه��رة ورق��ة عم��ل بعن��وان “الجودة يف 
التعليم بداية للتمي��ز”، وقدم املهندس قيس 
بن س��امل املقريش الرئيس التنفيذي ملؤسس��ة 
“صدى الش��باب” ورقة عمل بعنوان “أهمية 
التدري��ب يف اس��تدامة وتطوير املؤسس��ات 
الخاص��ة. ويف الختام، ُعقدت جلس��ة حوارية 
ملناقشة ما ُطرح من أوراق عمل، وتم الخروج 

بعدد من التوصيات لارتقاء بالتعليم.

الجامعة العربية المفتوحة تخّرج 3 دفعات بمختلف التخصصات

مسقط- الرؤية

احتفل��ت الجامعة العربي��ة املفتوحة يف 
س��لطنة عان بتخريج الدفع��ة الثامنة 
والتاس��عة والعارشة من طابه��ا، والتي 
ضم��ت خريجي الدبل��وم والبكالوريوس 
واملاجس��تر من ط��اب التعليم املفتوح 
والط��اب املبتعث��ني، برعاي��ة األمر عبد 
العزيز بن طال آل سعود رئيس مجلِس 
أُمناء الجامعة العربية املفتوحة وبحضور 
الدكت��ور محمد الزكري رئي��س الجامعة 

العربية املفتوحة يف الوطن العريب.
وبل��غ عدد الخريج��ني يف الثاث دفعات 
1332 خريًجا م��ن مختلف التخصصات، 
وقد جاء تنظيم الحفل تتويًجا إلنجازاتهم 
خال مسرتهم الدراس��ية؛ حيث تضمن 
الحقل عرضا مرئي��ا للتعريف بالجامعة، 
وإس��هاماتها املجتمعي��ة، ورؤية صاحب 
السمو املليك األمر طال بن عبد العزيز 
آل سعود لنرش التعليم يف الوطن العريب، 
وتطلعات الجامعة لتكون من املؤسسات 
الرائدة يف س��لطنة عان جنًبا إىل جنب 

مع باقي مؤسسات التعليم العايل.
وأشار الدكتور محمد بن حمدان البادي 
رئيس الجامعة يف س��لطنة عان إىل أهم 

البحثية والرشكات  املنجزات واإلسهامات 
م��ع  واملعني��ة  واألكادميي��ة  العلمي��ة 
مؤسس��ات املجتمع، والحراك الطايب يف 
املجاالت الثقافي��ة واالجتاعية، وتفاعل 

الخريجني.
وهّن��أ الدكت��ور محم��د الزك��ري رئيس 
الجامع��ة العربي��ة املفتوح��ة يف الوطن 
العريب الخريجني يف كلمته، مشيدا بالدور 
امللم��وس للجامعة العربي��ة املفتوحة يف 

نرش رسالة العلم و املعرفة.

وأش��اد األم��ر عبد العزيز ب��ن طال آل 
س��عود رئي��س مجل��س أمن��اء الجامعة 
العربي��ة املفتوحة بالجه��ود املبذولة يف 
س��بيل مواكبة الجامعة للتغر الرقمي يف 
ظل ما طرأ عى العامل من تغرات نتيجة 
جائحة كوفيد19، مؤك��دا أهمية تطوير 
املناهج وآليات التعليم الحديثة، والعمل 
ع��ى االرتق��اء بالخدم��ات التعليمية يف 

الجامعة.
وت��م تس��ليم ش��هادات الخريجني 

م��ن تخص��ص ماجس��تر الربية يف 
القيادة الربوية، وماجس��تر الربية 
يف تكنولوجي��ا التعليم واملاجس��تر 
والبكالوري��وس  األع��ال  إدارة  يف 
املعلوم��ات،  تقني��ة  يف  والدبل��وم 
وبكالوريوس إدارة األعال، ودبلوم 
إدارة األعال، وتخصص بكالوريوس، 
ودبل��وم اللغة اإلنجليزي��ة وآدابها. 
واختتم اليوم بتس��ليم راعي الحفل 

هدية تذكارية.

مثن مســؤولون وعــدد من املواطنني رفــع التصنيــف اإلداري للجبل 
األخرض من نيابة تابعة لوالية نزوى إىل والية بذاتها مبحافظة الداخلية، 
يف خطوة من شأنها أن ُتسهم يف ترسيع وترية التنمية، وتعزيز التطوير 
الســياحي والبلــدي يف هذه البقعة الغالية من تــراب الوطن العزيز. 
ويقول ســعادة الشــيخ هالل بن ســعيد بن حمدان الحجري محافظ 
الداخلية: “إن هذا القرار يأيت انطالًقا من الحرص الســامي الذي يوليه 
حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله 
ورعاه- لتعزيز دور املحافظات، واتباع أســلوب اإلدارة الحديثة فيها، 
مبــا يضمن تحقيــق الالمركزية يف اتخاذ القــرارات وتنمية املحافظات 
وتطويرها، األمر الذي من شــأنه تحقيق األهداف وركائز رؤية سلطنة 
عامن 2040، والتي من بينها التنمية املستدامة، وتهيئة البيئة الجاذبة 
لالستثامرات، وتنمية مواردها، واالرتقاء بالخدمات واألنشطة املحلية 

والبلدية”. 

الرؤية- نارص العربي

عيل البوسعيدي مبارك املياحيعيل العربيزهران الفهديهالل الحجري

محافظ الداخلية: نظام 
المحافظات الجديد 

يلبي تطلعات النهضة 
المتجددة وينعش الحركة 

االقتصادية

البوسعيدي: نتطلع 
لجذب المزيد من الفرص 

االستثمارية واالقتصادية 
إلى الجبل األخضر

العمري: رفع 
تصنيف الجبل 

األخضر يمنح مزيدا 
من الصالحيات

المياحي: ستكون 
هناك نقلة 

اقتصادية واجتماعية 
وثقافية وتسهيالت 

حكومية للمواطنين
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الرؤية- نارص العربي  

تشارك سلطنة عامن يف البطولة الدولية 
برتكيا،  الجامعية  للمناظرات  السادســة 
والتي ينظمها مركز مناظرات قطر خالل 
الفــرتة مــن 17 إىل 23 يونيــو الجاري؛ 
حيث يضم الوفد 34 مشــاركا وُمشاركة 
ألربع فــرق متثــل مؤسســات التعليم 
العايل، و8 محكمني، ومرشفني اثنني من 
وزارة الثقافــة والرياضة والشــباب، و4 

منظمني. 
وقــال نارص بــن حميــد بــن عبدالله 
الهنايئ املديــر التنفيذي ملركز مناظرات 
عــامن: “إن البطولة الدولية السادســة 
للمناظرات تســتضيفها تركيا مبشــاركة 
90 فريقــا من دول مختلفة؛ حيث ميثل 
الســلطنة 4 فرق من جامعــة الرشقية 
وكلية عــامن للعلــوم الصحيــة وكلية 

الربميــي الجامعيــة والكليــة الدوليــة 
للهندســة واإلدارة، وتــرشف عىل هذه 
والرياضــة  الثقافــة  وزارة  املشــاركة 
والشباب كونها هي الجهة الرسمية التي 

تتلقى ومخاطبة ودعوة املشاركة”.
وأشــار إىل أن دور املركــز كان يف عقد 
معســكر تدريبي يف السلطنة ملدة ثالثة 
أشهر متواصلة، وإقامة برنامج متخصص 

للفــرق املشــاركة واملتابعــة من خالل 
تعيني مدرب مستقل لكل فريق يتابعه 
خالل الفرتة التحضريية للبطولة، بهدف 
رفع كفاءة الفرق العامنية املشــاركة يف 

البطولة الدولية بنسختها السادسة.
وأضــاف الهنــايئ: “يشــارك يف البطولة 
وفــد عامين مكون من 34 فردا؛ منهم 8 
محكمني تــم اختيارهم بناء عىل اختبار 

خــاص باملحكمني وفق اختيار مخصصة 
ودقيقــة، كــام تــم اختيــار 4 منظمني 
للمشــاركة يف هــذه البطولــة، ولديهم 
العديد من املهارات الخاصة بالتنظيم”.

نارص بن حميد الهنايئ

بمشاركة 34 مناظرا ومحكما ومنظما

4 فرق عمانية تشارك في البطولة الدولية السادسة للمناظرات الجامعية بتركيا

مسقط- الرؤية

يطلق بنــك التنمية العامين اليوم األحد 
حملة تســويقية للمنتجــات التمويلية 
الخاصــة باملشــاريع متناهيــة الصغر، 
وذلــك من أجل الوصــول إىل عدد أكرب 
مــن الراغبــني يف الحصول عــىل متويل 
للبدء يف تأســيس مشــاريعهم الخاصة؛ 
حيث تشــمل الحملة التسويقية إقامة 
فعاليات ومعــارض ترويجية إىل جانب 
واإلذاعــات  التلفزيــون  يف  إعالنــات 
التابعة  الوقــود والحافــالت  ومحطات 
لرشكة مواصــالت، باإلضافة إىل منصات 
وســائل التواصــل االجتامعــي؛ حيــث 
تستهدف الحملة التسويقية للمنتجات 
متناهية الصغر الرتويج ألربعة منتجات 

متويلية.
ويــأيت الربنامــج التموييل األول باســم 
املتفرغــني  ومتويــل  لدعــم  “أنامــل” 
لألنشطة واملشاريع التي تدار من املنازل 
املرخصة مــن وزارة التجــارة الصناعة، 
وتبلــغ قيمة القرض 3 آالف ريال، وفرتة 
الســامح 3 أشهر ومدة السداد تصل إىل 

36 شهرا. أما برنامج مكسبي فيهدف إىل 
دعم ومتويل األنشــطة ومشاريع البيع 
املتنقلة”  “العربــة  املتجولة  والخدمــة 
املرخصة مــن وزاة التجــارة والصناعة 
املتفرغــني ألعاملهم؛ حيــث تبلغ قيمة 
القــرض 15 ألف ريال، ومدة الســامح 

تصل إىل 6 أشهر والسداد 72 شهرا.
وحــول الربنامج الثالــث “حرفتي” فإنه 
لدعــم ومتويــل األنشــطة واملشــاريع 
الحرفية والتقليدية املرخصني من هيئة 
تنمية املؤسســات الصغرية واملتوسطة، 
وال يشــرتط التفرغ؛ حيــث تصل قيمة 
القــرض إىل 5 آالف ريال، وفرتة ســامح 
تصل إىل 3 أشهر ومدة السداد 60 شهرا.
ويــأيت الربنامــج الرابــع واألخري باســم 
“ثرويت” لدعم ومتويل األنشطة ومشاريع 
الصيد البحري ومتويل القوارب واملكائن 
والــذي  الصيــد،  ومعــدات  البحريــة 
يســتهدف جميع الصياديــن املرخصني 
مــن وزارة الزراعــة والرثوة الســمكية. 
وال يشــرتط التفــرغ؛ بحيث تصل قيمة 
القرض إىل 15 ألف ريال، وفرتة السامح 
6 أشهر ومدة السداد تصل إىل 72 شهرا.

مسقط- الرؤية

وقعــت “إرشاقــة”، جنــاح كيمجــي 
اتفاقية  االجتامعية،  للتنميــة  رامداس 
مع وزارة الرتبية والتعليم لتكون راعيا 
الثالثة من مهرجان  رســميا للنســخة 
ُعــامن للعلوم، وذلك يف إطار ســعيها 
املســتمر لحث الشــباب الُعامين عىل 
إثراء معارفهم يف مختلف التخصصات 
العلميــة التــي ميكــن أن يلتحقوا بها 

مستقبال. 
وّقــع االتفاقيــة مــن جانب الــوزارة 
ســعادة الدكتور عبداللــه بن خميس 
الرتبيــة  وزارة  وكيــل  أمبوســعيدي، 
والتعليــم للتعليم، ومن جانب الرشكة 
محمود بــن خليفــة الصقــري مدير 
مبجموعــة  االجتامعيــة  املســؤولية 

كيمجي رامداس “إرشاقة”.
يقام املهرجــان يف أكتوبر املقبل تحت 
شعار “بالعلوم نلتقي مجدداً”، بهدف 
مســاعدة األطفــال يف ربــط العلــوم 
بالحياة؛ وذلك ملواكبة كل ما يســتجد 
يف املجال التقني والعلوم عىل الصعيد 
العاملي، ومن املتوقع أن يشهد املهرجان 
مشاركة العديد من املؤسسات الدولية، 
إىل جانب مؤسسات القطاع الحكومي 

والخاص والعسكري يف السلطنة؛ حيث 
سيتم تقديم برامج تفاعلية وهاكاثون 
ومسابقات وعروض علمية وورش عمل 
حول الربمجــة والروبوتات وغريها من 
املجاالت الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات والفنون.
وعرب نايليــش كيمجي عضــو مجلس 
اإلدارة مبجموعة كيمجي رامداس، عن 
سعادته ملشــاركة فريق إرشاقة املمثل 
بربنامــج “ســتيامزون” مــع مجموعة 
رفيعة املستوى من األكادمييني وصّناع 

القــرار واملفكريــن واملبدعني والخرباء 
من السلطنة وخارجها ضمن فعاليات 
مهرجان ُعــامن للعلوم، لكونــه مبنيًّا 
عىل أســاس تعزيز التجربــة املعرفية 
لدى األطفال، وتحفيزهم عىل االبتكار.
وأشــار ســعادة الدكتــور عبدالله بن 
وزارة  وكيــل  أمبوســعيدي،  خميــس 
الرتبية والتعليم للتعليم ورئيس اللجنة 
الرئيسية ملهرجان عامن للعلوم 2022، 
إىل أن رشاكــة الــوزارة مــع مجموعة 
كيمجي رامداس تأيت يف عدة مجاالت؛ 

منها مجال العلــوم واالبتكار، موضحا 
أن إرشاقــة تبنت عدد من املشــاريع 
ومهرجان  ســتيامزون  مثل:  التعليمية 
عــامن للعلــوم مــن منطلــق حرصها 
الطلبــة  متكــني  يف  املســاهمة  عــىل 
وتوعيتهــم بأهميــة العلــوم واالبداع 
واالبتكار وتشجيعهم عىل مواكبة آخر 
املستجدات يف مجاالت التطور الرقمي 
والعلمي ملــا لها من أهميــة وارتباط 
وثيق ومبــارش بحياة الطلبــة والناس 

اليومية.  

»بنك التنمية« يطلق حملة 
لتمويل المشاريع متناهية الصغر

»إشراقة« ترعى مهرجان عمان للعلوم 2022

مسقط- الرؤية

اســتضافت لجنة الكتــاب واألدباء مبحافظة 
شامل الباطنة الشيخ الشاعر أحمد بن محمد 
بن شــهاب البلويش، نائب وايل صحار، وذلك 
ضمن خطــة اللجنة إلثراء الســاحة األدبية 
والشعرية من خالل برنامج »لقاء األسبوع«، 
والذي جاء بعنوان »أحمد البلويش بنَي ِعْشِق 

الّشعِر وِمْضامِر الخيِل«.
أدار اللقــاء الدكتــور حميــد بــن فاضــل 
الشــبيل رئيس الفريــق اإلعالمــي باللجنة؛ 
حيث تحدث الشــيخ نائــب وايل صحار عن 
امللتقيــات األدبيــة، و تجربتــه الشــعرية، 
وإســهام امللتقيــات األدبية يف رفد املشــهد 
الثقايف العامين، مشــريا: »بدايتي مع الشــعر 
كانــت يف الصــف الثالث االبتــدايئ، وهذه 

البدايــة املبكرة دفعتني بقــوة إىل الحضور 
واملشاركة يف املناسبات وامللتقيات«.

وأوضح البلويش أن العالقة بني الخيل والشعر 
مرتبطة بشــكل كبري باعتبار وجود الخيل يف 
حيــاة الكثريين من أبناء عامن ألنه إرث من 
اآلباء واألجداد، وأن والية عربي كانت تتميز 
بالخيــل وهناك منافســات قويــة بني أهايل 
الوالية، كام أن الخيل يلهم الشــاعر باألبيات 
والقصائد، مضيفا: »ســعيد جــدا بتواجدي 
يف والية صحار ويف محافظة شــامل الباطنة 
التي متتلك هذا املنرب األديب واملتمثل يف لجنة 
الكتاب واألدباء، بنشاطه وفعالياته وأمسياته 
املتنوعة؛ حيث أصبح متنفســا ونافذة لكل 
الشعراء واألدباء يف املحافظة، كام إنني أمتنى 
أن نــرى لجان وفــروع الكتــاب واألدباء يف 
محافظات سلطنة عامن عىل نفس املستوى.

»كّتاب شمال الباطنة« تستضيف ندوة 
عن شعر أحمد البلوشي وعالقته بالخيل مسقط- الرؤية

شــاركت ســلطنة عــامن ممثلة بعــدد من 
الرؤســاء التنفيذيني بالــرشكات ذات العالقة 
باألمن الغــذايئ يف االجتــامع األول ملجموعة 
العمــل الذي اســتضافته الرشكة الســعودية 
لالســتثامر الزراعي واإلنتاج الحيواين “سالك” 
باململكــة العربيــة الســعودية، بالتعاون مع 
األمانة العامة ملجلــس التعاون لدول الخليج 
العربيــة مبدينــة الرياض لبحــث اإلجراءات 
والتدابــري املوحدة لتعزيــز التعاون يف مجال 

األمن الغذايئ الخليجي.
ويأيت هذا االجتامع بناء عىل التوصية الصادرة 
عن االجتامع االســتثنايئ ألصحاب الســعادة 
وكالء الــوزارات املعنيــة بالزراعــة املنعقــد 

مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية يف 
شــهر مايو املايض، والتي نصت عىل تشــكيل 
مجموعة عمل مبشــاركة الرؤســاء التنفيذيني 
وصنــاع القرار للــرشكات الحكومية أو شــبه 

الحكوميــة أو التابعــة للصناديق الســيادية 
املعنيــة بالغــذاء لوضــع إجــراءات وتدابري 
محددة؛ لتعزيز التعاون والتنســيق وتحقيق 

األمن الغذايئ لدول املجلس.

ويهــدف االجتامع اىل تأمني سالســل اإلمداد 
ضمــن  واملرئيــات  املقرتحــات  وتقديــم 
االســرتاتيجية املوحــدة لألمن الغــذايئ لدول 
مجلــس التعــاون املزمــع دراســتها من قبل 
اللجنة الدامئــة للنظم والسياســات الزراعية 
باألمانــة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وقال املهندس سليامن بن عبدالرحمن الرميح 
الرئيس التنفيذي ملجموعة “سالك” السعودية: 
“إن هذا التوجه ميثل إرادة سياسية نابعة من 
دة  الحاجــة امللحــة لوجود اســرتاتيجية موحَّ
لألمن الغذايئ، ويــأيت انطالًقا من نقاط القوة 
يف دول الخليج، مقدًما شكره لجميع الرشكات 
املشاركة، ومستوى متثيلها الذي انعكس عىل 
نوعية املداخالت وإثراء الحوار يف االجتامع”.

 بهالء- الرؤية

نظم مستشــفى بهــالء بالتعاون مــع دائرة 
التدريب باملديرية العامة للخدمات الصحية 
مبحافظة الداخلية وبالتنســيق مــع الرابطة 
العامنية لإلنعاش القلبي الرئوي، ورشــة عمل 
حــول العناية الحرجة للقلب وكيفية التعامل 
معهــا من قبل الطاقم الطبــي والتمرييض يف 
أقســام الطوارئ، نفذها الدكتور محمود بن 
نارص الرحبي استشــاري أول طــب الطوارئ 
ورئيــس الرابطــة العامنية لإلنعــاش القلبي 
الرئوي، ومبشــاركة عدد من األطبــاء والهيئة 

التمريضية.
وتضمنت الورشة العديد من املحاور الرئيسية 
حــول كيفيــة التعامل مع الحــاالت الطارئة، 
مثل: حــاالت فقدان الوعــي وإنعاش القلب 

األســايس واملتقدم، إىل جانب استعراض عدد 
من املهارات الالزمــة يف كيفية تحليل وقراءة 
تخطيط القلــب لضامن تقديم العالج بصورة 
رسيعة وآمنــة، وتقديم كافة املعلومات حول 
أدوية الطوارئ وكيفية اســتخدامها، باإلضافة 
إىل إجراء متارين وامتحانات عملية للمشاركني 

تناولت عدد من الحاالت املختلفة التي تصل 
ألقســام الطوارئ وكيفية تشخيصها والتعامل 

معها.
وألقى الدكتــور رمضان فاروق رئيس قســم 
مجمع بهالء الصحي كلمة شــكر للمشــاركني 
لحرصهــم عــىل حضــور، مثل: هــذه الورش 

العلميــة التي ينظمها مركــز التدريب، والتي 
تهــدف إىل تنمية مهاراتهــم وصقل خرباتهم، 
كام تقدم بالشــكر للمحارض عىل مشــاركته 
الفعالة يف ورش العمل التي ينفذها مستشفى 

بهالء.
وأكــدت الدكتــورة فاطمــة بنــت عبداللــه 
املحروقية مديرة دائرة مستشفى بهالء، حرص 
املستشــفى عىل برامــج التدريــب والتعليم 
الطبــي املســتمر، والتــي تســهم يف الرقــي 
باملهــارات الطبية، ومدهــا بالعلوم واملعارف 
الحديثة يف شــتى املجاالت، مشريًة إىل أهمية 
الــورش املتعلقــة بتخطيط القلــب والعناية 
الحرجــة لــه وطــرق التشــخيص والعــالج، 
والتعرف عىل أحــدث املعلومات والتطورات 
يف العنايــة الحرجة للقلب، والتي تســاعد يف 

عالج املريض برسعة و بكفاءة عالية.

ُعمان تشارك في اجتماع خليجي لتأمين سالسل اإلمداد الغذائي

مستشفى بهالء ينظم ورشة عمل حول العناية الحرجة للقلب
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»العالقات اإلنسانية تكون يف ذروة جاملها عند 
حد معني، لكنها تنتكس جــداً عندما تتجاوزه« 

عبد الله النعيمي.
--------

تتأقلــم النفس البرشية مــع مظاريف الصدف 
وتوبيــخ مرتبطات الحياة، شــتان مــا بني حال 
وأحوال، أحيانًا تشعر وكأن الدنيا بأكملها عصفور 
تداعبه بني يديك، وأحيانًا كثرية تشــعر أنك وال 
يشء، التســاوي شيئًا، وال متلك قيمة مقدار ذرة 
يف موازين الحياة، ال أحدثك عن فلســفات، وال 
عن دعاوى ضد الدنيا وال عن إنسان عاثر الحظ 
يشكو حظوظ الزمان الشحيحة؛ بل أحدثك عن 

اإلنسان الذي هو اإلنسان فقط!
للبدايــات كواليس، وألوســط الظروف ظروف، 
ولإلنتهــاءات نهايــات، وهنــا وبالضبــط تبدأ 
شــخصية اإلنســان الحقيقية بالظهور؛ فالبداية 
العاثــرة املرتبكة قد يعتربهــا البعض فأاًل بلون 
الســواد القاتــم، كعالمــة أليام بــؤس منتظرة، 
وأوســط الظــروف تشــبه مــن يركب ســيارة 
جديدة وتتوقف بنصف الطريق بســبب نقص 
الوقود. أما ظروف النهايات فهي الظاهر األهم 
لشــخصية اإلنســان. أذكر أنني أسمع كثريًا عن 
أحاديــث النهايــات والفراق والــوداع واملوت، 
لــكل حدث نهايئ ظروفه املختصة املختلفة عن 
الظــروف األخــرى، كان الناس يف قديــم األيام 
عندمــا يفرتق األحبــة أو األصدقــاء أو الجريان 
الينسون عبارة: »اســرت عىل ما واجهت، مبعنى 
أدق: اذكر حســن أعاميل، وتجاوز عن أي سوء 
ارتكبته، وهي عــادة راقية ومقدرة عند الناس، 
ولهــا أثر كبري يف النفوس. صحيح أن خيبة األمل 
مؤثرة، وبالتأكيد تُفِقد اإلنســان حافز التواصل، 
إمنا هنــاك نقــاط يتعــني حســبانها، ووضعها 
باالعتبــار؛ فالبعض مكبل بقيــود حديدية تكاد 
ال تحتمــل، والعــذر لألحباب -أو عــىل األقل- 
احتســابه واجبا إنســانيا. قد النعــرف أو نفهم 
ظــروف البعض، النــاس ليســوا ملزمني برشح 
الظــروف ألي شــخص، هنــاك خصوصيات لها 

وجوبية االحرتام، ورحب التقدير.
تفاصيل الحياة بها صفحات كثرية عن العالقات 
اإلنسانية، وتبعاتها، والحكايات أكرث مام تحىص، 
ومن أهم الدروس املســتخلصة التــي يتعلمها 
اإلنسان هي وضع املسافة يف العالقات؛ فالعالقة 
أيا كانت ال بُد من نقطة تتوقف عندها، حفظا 
للود وتقديرا ملآالت قد ال يعلمها طريف العالقة؛ 
فقد تكون هذه املسافة الفاصلة هي من يجمع 
شتات العالقة بحال حصل الشتات -ألي سبب- 
قرأت للمفكــر املرصي العريب الدكتور مصطفى 
محمــود ما يــي: »حفظ املســافة يف العالقات 
اإلنســانية مثل حفظ املسافة بني العربات أثناء 
الســري، فهي الوقاية الرضوريــة من املصادمات 
املُهلكــة«، انتهــى حديــث الدكتــور مصطفى 

محمود، هل هناك أبلغ من ذلك؟
ألي ســبب قد تنفصل عرى عالقة ما، قد يكون 
بســبب حقيقي، وقد يكون -أيًضا- بسبب سوء 

الفهم. واإلنســان الذي يحمل يف نفســه الرقي، 
يبقــي الغــالف مغلًقا حال انتهــاء العالقة، فام 
فات فات وانتهى، وليبحــث عن ضوء يتحدث 
عنه ويتجاهــل دامس الظالم بالعالقة، وحدهم 
الطيبون من يفهم ذلــك ويقدر ذلك، ويتعامل 

وفق ذلك.
بالتأكيــد رغم أن كثريا مــن العالقات يف حياتنا 
تبــدأ وتنتهي برسعة بســبب نشــأتها لظروف 
العمــل الذي ينهيه الزمــن، أو صدفة الجوار يف 
السكن، أو حتى نشأة العالقة نتيجة اهتاممات 
أو هوايــات جمعت قــوى هــذه العالقة، إمنا 
اليبقى ســوى طيب الذكر. الذكرى الحسنة هي 
الني ســتخلد مايض العالقة، وتفــرز الغث من 

السمني يف الطباع لكل إنسان.
واالفرتاق وارد يف أي عالقة إنســانية، إمنا األهم 
هــو األثر الطيــب الباقي منهــا؛ فلنبقيه جانبًا 
صالًحــا دوًما لالســتخدام. جميل جــدا عندما 
تتقابل مع صديق قديم افرتقتام ألي ســبب، ثم 

تكون االبتسامة والود هام عنوان اللقاء.
الحيــاة ليســت إال مــرة واحدة، فال نخدشــها 
بالســواد، حتى االفرتاق املقتدر بالتلميح أفضل 

من الفراق املبارش. حفظ الود فيه حكمة.
يف جزء من نص شــعري للشاعر األملاين برتولت 

بريخت يقول :
كم أود أن أكون حكياًم

يف الكتب القدمية يتجىل الحكيم
ابق بعيًدا عن نزاع العامل

واقض عمرك القصري دون خوف
وعش حياتك أيًضا دون عنف

رد عىل الرش بالرش
التحقق أمنياتك.. تجاهلها فقط

وهذا من صميم الحكمة
إال أين عاجــز عــن أي يشء من ذلــك حًقا.. أنا 

أعيش يف األزمان الحالكة !
إن الحقيقــة الباقية يف العالقات اإلنســانية أننا 
مهــام طال بنا الزمــن، أو مهام كانــت ظروفنا 
املعيشــية أو االجتامعية، إال أننا النختلف حني 
نــرى الحقيقة الباقية أن كل ما مر بنا قد ينتهي 
إىل نفس النهايــات، أو نفــس الحقيقة الباقية 
وهــي املــوت والحيــاة؛ لذلك حني نســرتجع 
رشيط الذكريات لقريــب أو صديق توىف، وكنا 
عىل خالف معه، نجد املعنــى الحقيقي لثقافة 
العالقات، وأن هذه الحياة يجب أن ال نعيشــها 
أو نحولهــا إىل جحيم بتكربنا يف عالقتنا املتوترة، 
والتي تســودها األنانية املزيفــة، ونكران نعيم 
العالقــات اإليجابية مع الطرف اآلخــر. الحياة 
قصرية للغاية، ال تستحق الحقد، الحسد، النفاق 

وقطع األرحام، غداً ستكون ذكرى فقط.
ابتســموا وســامحوا من أســاء إليكــم؛ فالجنة 
تحتاج قلوبًا ســليمة. ويبدأ اإلنســان يف الحياة 
عندما يســتطيع الحياة خارج نفسه، وذلك من 
خالل العالقات اإلنسانية الصادقة املحبة للخري 
والعطــاء. يقول تعــاىل: »كُلُّ َمــْن َعلَيَْها فَاٍن« 

)الرحمن:26(.

رواسب.. 
وعالقات!

صالح البلوشي

إسماعيل بن شهاب البلوشي

أحمد الرحبي

يوسف عوض العازمي

رمبا من أشهر املواقف التي يتذكرها املواطنون 
العامنيون للدكتور أحمد بن محمد بن عبيد 
السعيدي وزير الصحة السابق، دوره ومواقفه 
يف التصــدي لجائحة كورونا التي تســببت يف 
وفيات وإصابات كثرية يف سلطنة عامن وبقية 
دول العــامل؛ حيث وقف امتثــااًل للتوجيهات 
الســامية لجاللة الســلطان هيثــم بن طارق 
املفــدى- أيــده اللــه- كالطــود الشــامخ يف 
مواجهة هذه الجائحة، وكان الصوت اإلعالمي 
البارز فيهــا من خالل ترصيحاته يف املؤمترات 
الصحفيــة األســبوعية للجنة العليــا املكلفة 
ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن 

انتشار فريوس كورونا )سابًقا(.
وما زال املواطنون يتذكرون عبارته الشــهرية 
التي كان يكررهــا دامئا: »الرجاء كل الرجاء«، 
وكذلك العبارة التي اشتهرت عنه: »لن أخاطر 
بصحــة أي مواطن عــامين مهــام كان النقد 
والهجوم«. وقد كان الدكتور أحمد السعيدي 
متحدثًــا مفوًها، وســاعدته لغتــه القوية يف 
توصيل رســائله بشكل فعال إىل املجتمع، كام 

إنه كان ميتلك »كاريزما« مميزة.
لكــن هناك جانبًا رمبا مل يتعــرف عليه الكثري 

عن شــخصية الدكتــور الســعيدي؛ فقد كان 
مثقًفــا وقارئًا من الدرجة األوىل، ومهتاًم كثريًا 
بــدور وســائل اإلعــالم يف التوعيــة الصحية، 
وإبــراز جهود وزارة الصحة وإنجازاتها. وأذكر 
أننــي عندما التقيُت به للمــرة األوىل فاجأين 
بثقافتــه العاليــة جًدا، واهتاممــه بالجوانب 
الفكرية املختلفــة، وإملامه مبختلف التيارات 
الفكرية يف العامل، حتى إنه ذكر يل اسم كتاب 
عن إحدى الحركات اإلسالمية الكربى يف العامل 
العريب، مل أكن قد قرأته أو حتى سمعت عنه 
رغم اهتاممي بهذا املجال، وقد حرصت بعد 
خروجي من مكتبه عــىل البحث عن الكتاب 
واقتنائه ثم قراءته، ووجدته كام ذكر بالضبط.
وأذكــُر أنــه طلب منــي يوًما كتابًــا للمفكر 
اللبنــاين عي حرب، واندهشــت من معرفته 
بهــذا املفكر، ثــم علمُت أنه التقــى به قبل 
يومــني فقــط يف جلســة فكرية ملــدة ثالث 
ســاعات كاملــة! وذلــك أثناء وجــود املفكر 
اللبناين يف مسقط إللقاء محارضة يف الجمعية 
العامنية للكتاب واألدباء يف ســنة 2016. وقد 
أشــار عي حرب إىل هذا اللقــاء يف حوار مع 
موقــع »مؤمنون بال حدود« بتاريخ 11 يونيو 

2021؛ حيــث قــال: »لقد التقيُت، يف شــهر 
ينايــر من العام 2016، أثناء زياريت مســقط، 
وزير الصحة الُعامين الدكتور أحمد بن محمد 
الســعيدي، الذي هــو طبيب وليــس مثقًفا 
محرتفًــا، وقد فاجأين بقولــه يل إنَّه تعرَّف إيلَّ 
عرب كتايب ’نقــد الحقيقة‘؛ الــذي لفت نظره 
بعنوانه، واســتدرجه إىل قراءته«. وقد وصف 
عي حرب هذا اللقاء قائــاًل: »بطبيعة الحال 
كان الوزير صاحب عقل منفتح، وعىل عكس 
املثقفــني الذيــن تحكَّمــت يف نظرتهــم إىل 
أعاميل مسبقاتهم املاورائيَّة أو السحريَّة حول 
ـة، وليس عجبا أن  الحقيقــة، بل الديكتاتوريَـّ
يحصدوا كلَّ هذا االســتبداد، بعد أن ختمت 
عــىل عقولهــم أفكارهــم املغلقــة وثوابتهم 

املعيقة«.
كــام كان وزير الصحة الســابق من املتابعني 
مللحــق »رشفــات« الثقــايف الــذي يصدر يف 
جريــدة ُعامن، وقد ســألني مرة عن عدد قد 
فاته بســبب الســفر، فأرســلته إليه، وكذلك 
كان متابًعا جيًدا للمقاالت الفكرية والثقافية 
حتى إنه كان يناقشني يف بعض مقااليت، وقد 
فاجأين مرة بسؤال حول عدم كتابتي لعمودي 

األســبوعي يف تلــك الفــرتة بجريــدة الرؤية 
وأجبته: »بسبب اإلجازة«.

أمــا عن الجانب اإلعالمي؛ فقــد كان الدكتور 
أحمد الســعيدي مهتاًم باالطــالع عىل كل ما 
يكتب عــن وزارة الصحة؛ ســواء يف الصحف 
الورقيــة أو اإللكرتونية ويف مواقــع التواصل 
االجتامعــي املختلفــة. وكان يركــز كثريًا عىل 
املقــاالت النقدية التي تنتقد بعض الخدمات 
التــي تقدمها الــوزارة، وكان يحــرص أحيانًا 
-شــخصيًا- عىل زيارة هذه املواقع، واالطالع 

عىل مواقع القصور ومعالجتها.
لقــد كان الدكتــور أحمــد الســعيدي وزيرًا 
وإنسانًا وطبيبًا ومثقًفا، وقد يتفق أو يختلف 
معــه الكثري يف بعض التفاصيل، ولكن ال أظن 
أن هناك أحد منا يشــك يف إخالصه واجتهاده 
يف العمــل، ونتمنى كل التوفيق ملن نال الثقة 
الســامية بتعيينه وزيرًا للصحــة وهو معايل 
الدكتور هالل الســبتي، وال شــك أنه سيُكمل 
مســرية اإلنجازات الصحية يف ســلطنة ُعامن؛ 
فهناك كثري من امللفــات التي يرى املواطنون 
أنها بحاجة إىل معالجة رسيعة، ونتمنى له كل 

التوفيق يف ذلك.

السعيدي.. الوزير اإلنسان والطبيب المثقف

متى نحّول هدر المال من التنظير إلى اإلنتاج؟!

غابات الجبل األخضر

لســُت يف موقٍف مغاير أو مضاد للدراســات 
األفــكار  وطــرح  واالستشــارات  العلميــة 
واالســتفادة منها؛ ألن معظم مــا تحقق من 
انجــازات وعىل املســتوى العاملــي، جاء من 
خالل دراسات علمية دقيقة وحتى إن رصف 
املال وإن كان كثريًا فهو ليس بتلك الخســارة، 
مقابــل مــا ميكــن أن تحقــق االستشــارات 
والدراسات، غري أن طريقة وأسلوب وتوقيت 
القامئني عليها بحاجــة إىل وقفة صارمة، ومن 
جهات عليا ملعرفة البداية واألسباب، والحاجة 

الفعلية إىل تلك الدراسات.
األهم مــن ذلك، إذا كانت تعالــج أمرًا ما أو 
لتطوير جانب معني كام هو معلن عن تطوير 
منطقــة النجــد الزراعية -مثــاًل- فمن ضّحوا 
بأموالهم وجربوا وبدأوا باإلنتاج الفعي، هل 
تم الجلوس معهم واالستامع إليهم والنظر يف 
طريقة وأســلوب التطوير املطلوب أو الدعم 

أو أن الدولة يوجد بها أموال ال حدود لها؟!
أقــُف هنــا -وكام وقفــت بقوة يف الدراســة 
العامليــة لتطويــر الرمــان يف الجبل األخرض- 

وأسأل: هل الدراسة متت؟ وما الجوانب التي 
مل نكن نعلمها؟ وماذا حققنا فعليًا -وباألرقام- 
من تلك الدراســة؟ وكم عدد الشتالت وكمية 
اإلنتــاج الحقيقي والفعي الذي تم من خالل 
تلــك الدراســة؟ ومل يكن ألي ممــن يعرفون 
مســبًقا عن هذه الشجرة مقابل األموال التي 
رصفــت. الجانب األهم مــن كل ذلك، وبعد 
انقضــاء هذه الفــرتة من الزمــن الطويل يف 
بناء الكليــات والجامعــات واملعاهد ومراكز 
الدراســات يف الوطن وتخريج األعداد الهائلة 
من أبنائنا، ومنح الدرجــات العلمية العالية، 
وكذلك تجارب أعداد من القامات التي أنتجت 
الكثري ونجحت يف إنجاز الكثري، أمل نجد فيهم 
جميًعــا من يعرف خبايــا أرضنا وما متلك من 
ميــاه وأنــواع زراعيــة؟ وهل تــم إعطاؤهم 
الفرصة املناســبة والجلوس معهم والتشــاور 
والخروج بحلول عملية واقعية رصيحة بعيدة 
عن التنظري والتوصيــات واألفكار غري القابلة 
للتطبيــق مقابــل ما ندفــع من أمــوال وأن 
تكون األرضية املناســبة؛ بــل واملهمة لتنمية 

شــبابنا ومؤسســاتنا ودفعها للعمل واإلنجاز 
واإلبداع؟ وإال فكيف ســننافس العامل؟ وأين 
ســنضع مكانة ومستوى مؤسســاتنا العلمية 
وشــبابنا الطمــوح؟ وملاذا ال يكــون الطموح 
أبعد بكثري، وأن تكون عامن منربًا للدراسات؟ 
نظرًا ألن عامن بها من املكونات يف اإلنســان 
والطبيعة جوانب مهمة تختلف عن كثري من 
دول العامل؛ بل ومتكاملة وغنية بالكثري، ومن 
هنا: ملاذا ال تكون الثقة يف اإلنســان واملعاهد 
العلمية أبعد من هــذا التهميش الذي يجب 
أن ال يكــون مقبواًل بأكرث من هذا املدى الذي 
ذهب إليه؟! وأخــريًا.. إن املبالغ التي ترُصف 
عىل دراسة تطوير الرمان -مثاًل- كان ميكن أن 
تبني ســًدا بطريقة مبتكــرة، وذلك من خالل 
إغالق فتحــة بني جبلني، وميكــن من خاللها 
اختصار الكثري من الجهد والدراســات التي ال 
تحقــق أي يشء عىل اإلطــالق، إال ضياع املال 

والوقت وتهميش املعاهد العلمية يف البالد.
أما فيــام يتعلق بالدراســة العامليــة املعلنة 
قريبًا حــول النجــد الزراعي الواعــد، فإنني 

أُنــادي وبأعىل صويت وعن ثقة مطلقة، وأقول 
أعطــوا الفرصة ألهايل كل منطقة، وثقوا بهم؛ 
ألنهــم األدرى، واألكرث معرفة وإخالًصا، أما ما 
يُعطى للدارسني الدوليني فإين أقول لكم وبكل 
وضوح إنهم سيجلسون معهم وسيناقشونهم 
وســيعرفون كل يشء منهم فقط، وسيزيدون 
عليــه حديثًا يوحي بعلميته، وســيُغلّف لكم 
بطريقة توحــي باإلنجاز العظيــم، علاًم بأن 
االهــايل توارثــوا املعرفة والعمل مــن آبائهم 
وأجدادهــم؛ لذلــك أرى أن نُطلــق العنــان 
الفرصــة  نعطيهــا  وأن  العامنيــة،  للعقــول 
واملســاحة املناســبة لتحلق إىل آفاق اإلنتاج 
الفعــي، والبعــد عن النواحــي التي ال ميكن 

تطبيقها.
أوثِّق هنا اليوم وللتاريخ أن أي مســؤول عليه 
أن يتذكــر ويفتخــر فقط مبا أُنجــز من عمل 
فعي حقق إنتاًجا أو طبّق شيئًا مل يسبقه إليه 
أحد، أو حّل معضلة فعلية، وإال فإن عليه أن 
يندم عىل الوقت واملال الذي ضيّعه من رصيد 

األمة.

يوصف صمويل مايلز- الضابط يف الجيش 
الربيطــاين، والــذي عمــل دبلوماســيًا يف 
العديد مــن البلدان العربيــة -وخاصة يف 
ســلطنة ُعامن- زيارتــه إىل الجبل األخرض 
ســنة 1876، الــذي أطلــق عليــه »املارد 
الضخم«، وهو يشــاهده عىل بعد 40 مياًل 
من الســاحل، حدوث حالة ماطرة؛ حيث 
يقول: »مل أكد أرجع إىل كوخي بعد التجول 
يف البلــدة، حتى انفجــرت عاصفة رعدية 
عنيفــة باألمطــار الغزيــرة والــربد دامت 
لبعــض الوقت، تجمع املطــر عىل الهضبة 
الصخريــة العاليــة حــاال يف مجــاِر املياه، 
والشــالالت الصاخبة التي بدأت بالسقوط 
عىل الحيطان العميقة للهوة، مكونة منظرًا 
بديًعا«، مضيفــا بعد ذلك: »أخربين األهايل 
أنهم قد هطلت عليهم مرارا أمطار غزيرة ال 
بأس بها أثناء الرياح املوسمية يف الصيف«. 
تُشكِّل جبال الحجر والجبل األخرض النقطة 
املركزية واألقىص ارتفاًعا للسلسلة الجبلية 
الكبرية التي تشكل العمود الفقري لُعامن 
-وحسب قول صمويل مايلز- ُمكثًِّفا هائاًل 
للرطوبة، تلك التي يضخها بحر ُعامن وبحر 
العرب، وذلك بالنظر إىل أن نسبة الرطوبة 
العالية يف فصل الصيف، متثل مشكلة كبرية 
تعاين منهــا دول الخليج؛ فهي تجعل الجو 
خانًقــا، إضافة إىل شــدة حرارة الشــمس، 

لذلك فإن املناطــق الجبلية يف ُعامن تتيح 
لها الرطوبة، التي يضخها بحر ُعامن وبحر 
العرب، بــأن تنعم بأجواء ماطــرة غزيرة، 
برغم حرارة الصيف الشــديدة، يف الوقت 
الذي تختنق فيه، مســاحات واســعة من 
دول الخليج، وأجزاء من املناطق الساحلية 
الُعامنية، بالرطوبة الشــديدة. ولعل ذلك 
يحدث - يف مفارقة عجيبة- بســبب شدة 
الحــرارة يف هــذه املناطق الجبليــة، التي 
متثــل عاماًل مســاعًدا، يف خلــق حالة من 
األجــواء املاطــرة يف فصل الصيف شــديد 
الحــرارة يف املنطقــة، تنتج عــن تكونات 
السحب الركامية التي تنشط يف الظهريات 
القائضة، ويســتمر مفعولها حتى املســاء، 
عند مغيب الشمس وخفوت شدة الحرارة. 
وتؤدي هذه التكونات الركامية إىل هطول 
مطري مــن غزير إىل غزير جدا -حســب 
شــدة الحرارة والضخ العايل للرطوبة- مام 
يؤدي لحدوث العواصف الرعدية املاطرة، 
وتدفق الســيول الغزيرة، يف عدة واليات، 
تلــك التي تقع يف نطاق أحزمة السلســلة 
الجبلية. وتنقسم جبال الحجر- التي تعود 
يف تكونهــا ألربعة أو ســتة ماليني ســنة ال 
أكرث- وهي ما زالت حتّى اليوم يف حالة منّو 
ال تزيد عن ميلمرتين ســنويًا- يف السلطنة 
إىل جزئني هام جبال الحجر الرشقي وجبال 

الحجر الغريب يفصل بينهام وادي ســامئل، 
وتتكــون هذه السلســلة بجزئيهــا من 3 
أحزمة جبلية، حســب خرائــط التضاريس 
الُعامنيــة. الحزام االول: يقــع رشق جبال 
الحجــر، ويضــم كل من واليــات: قريات، 
العامرات، دماء والطائيني، ســامئل، بدبد، 
نخــل، وادي املعاول، ومرتفعــات واليات 

السويق، وصحار، ولوى، وشناص. 
الحــزام الثاين: يقع وســط جبــال الحجر، 
ويضــم كال من واليــات: دمــاء والطائيني 
جنوبا، والية ابراء، والية املضيبي، وسامئل 
جنوبــا، وإزيك، ونزوى، والجبــل األخرض، 
وجبل شمس، والحمراء، وينقل، ومحضه. 

الحزام الثالــث: يقع غرب جبــال الحجر، 
ويضم هــذا الحزام واليات: إبــراء جنوبا، 
والقابل، وجعــالن، ووداي بني خالد، أدم، 
ومنــح، ونــزوى جنوبــا، وبهــالء، وعربي، 

والربميي.
الحــزام األول تكــرث فيه األمطــار املحلية 
-حســب ما يذكر- عندما تثمر كل أشجار 
النخيــل يف منتصف شــهر 8 و9 ومنتصف 
10، أمــا الحــزام الثاين فتكــرث فيه األمطار 
املحليــة صيفا يف أشــهر 6 و7، وأما الحزام 
الثالث تكرث فيه األمطار املحلية يف أشــهر 
4 و5 و6 و7، وذلــك حســب مــا تذكــره 
مواقــع الطقــس الُعامنيــة. وبالعودة إىل 

صمويل مايلز مرة أخرى الذي يقول معلًقا 
عىل نطــاق الزراعــة يف ســيق والرشيجة 
بالجبــل األخرض: »يقــوى الظن بأن املدى 
يف السنوات الســابقة مكسو بشكل أفضل 
بالنباتــات الشــجرية، ودمــار الغابات إذا 
حدث فعال، والذي شــمل ســطح الهضبة 
كلها )هضبة الجبل األخرض(، فإنه سيعطي 
املجــال التام لقــوة تعرية املطــر، والتأثري 
الطويل املستمر؛ لهذا سيكون جرف الرتبة 

إىل الوديان يف األسفل«.
مــا أورده مايلز يف الفقــرة األخرية، يوضح 
أننــا نحن بحاجة إىل جهد التشــجري؛ ينفذ 
بشــكل مدروس مستهدفًا املناطق الجبلية 
واملرتفعــات الشــاهقة يف سلســلة جبال 
الحجر، فرغم أن زيادة رقعة التشجري ونرش 
اللــون األخرض، لها فوائــد كثرية، خاصة يف 
ظل ما يشهده العامل من تأثريات االحتباس 
الحــراري، وارتفــاع حرارة الجــو، وتطرف 
املنــاخ، إال أن للتشــجري بالنســبة للبيئــة 
الُعامنية، يجب أن يلتزم، من وجهة نظري، 
بهــدف أهم وهو تهيئــة املناطق املرتفعة 
والســفوح الجبليــة بغطــاء شــجري مام 
يساعد، وفقا للعوامل املناخية والجوية من 
ضخ رطوبة تســتقبله قمم وسفوح سلسلة 
جبال مــن الجهتني الشــامل )بحر ُعامن( 
والجنــوب الرشقي )بحر العــرب( واحرتار 

شــديد، يف خلق فرص أكرث اعتيادا للمطر، 
أو يساعد يف خلق نوع من االستمرارية يف 
هطول األمطار يف سلسلة الجبال الُعامنية.

إن تشجري املرتفعات والسفوح الجبلية، من 
املؤكد أنه سيكون كمرشوع أكرث ضامنة يف 
فوائده للبيئة يف البداية، ولتحسني الطقس 
والزيادة من فرص هطول األمطار، مقارنة 
بإنشــاء محطــات االســتمطار الصناعــي، 
خاصــة بالنظــر إىل النســبة الضئيلة التي 
حققتها هــذه املحطــات يف تعزيز املوارد 
املائيــة يف الســلطنة، التي بلغــت ما بني 
15% إىل 18%، حســب التقارير اإلحصائية 
الصادرة لألعوام الستة املاضية والتي يصل 
مجموعهــا )هــذه املحطــات( 12 محطة 
اســتمطار صناعي؛ تنترش عىل قمم جبال 
الحجر، وجبال ظفار، والتي يتوىل تشغيلها، 
مركز االســتمطار الصناعي بــوزارة الرثوة 
الزراعية والســمكية وموارد املياه، والذي 
يعكف ضمن مهامه، عىل دراســة البحوث 
والتقنيات الجديدة التي من شأنها تحديث 
منظومة االســتمطار لجعلها شاملة جميع 

أرجاء السلطنة.
الهــدف األخرض لتشــجري  وللوصــول إىل 
املرتفعــات الجبليــة يف الســلطنة، عــىل 
الجهات املســؤولة، إنشاء مشــاتل خاصة 
باألنواع الشجرية التي تنمو يف املرتفعات، 

يف الجبــل األخرض، وجبل شــمس، والجبل 
األبيــض، وباقــي املرتفعــات الجبليــة يف 
مســندم وظفار، وهو ما يستكمل الجهود 
الحثيثة يف السلطنة لزراعة األشجار، والتي 
كانت بداية هذه الجهــود وانطالقتها، مع 
مــرشوع زراعة املليــون نخلــة، وهو من 
املشــاريع الرائدة، ملا له مــن نتائج بيئية، 
ومردود غــذايئ واقتصادي واجتامعي، وما 
يتحقق عن هــذا املرشوع من نقلة نوعية 
يف قطــاع زراعة النخيل، ورفع قدرة التمور 
الُعامنية عىل املنافســة يف مجــال اإلنتاج 

التجاري للتمور يف األسواق الخارجية.
هــذا إىل جانب الجهــود األهليــة لغرس 
األشجار يف البيئة الُعامنية، وتنظيم حمالت 
التشجري يف كافة محافظات السلطنة، وهي 
جهود أسفرت عن تشكيل رابطة أو جمعية 
الســدر الُعامين - وهي قيد اإلشهار- تضم 
شبابًا من كافة محافظات السلطنة؛ ترتكز 
مهمتها عىل زراعة األشجار الربية الُعامنية 
كافة )أخذت من الســدر شعاًرا لها( وهي 
تجمع شبابًا من جميع محافظات السلطنة 
كّونوا بأنفســهم مشــاتل مصغرة يتم فيها 
استزراع شــتالت الســدر والغاف والسمر 
والشوع والكثري من النباتات الربية، التي ال 
تتأثر بالحرارة، وتوفر الكثري من اســتنزاف 

املياه. بدأت نشاطها يف 2017.

@alzmi1969
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 2١4 , 2١5

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 2465240١-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

تمكين المرأة الُعمانية
كانت املــرأة الُعامنية- وســتظل- رشيًكا 
أساســيًا يف مســرة النامء التي تشــهدها 
البالد، وذلك بفضل ما تقدمه من نجاحات 
عــى مدار أكرث من 50 عاًمــا، ويف ظل ما 
تتمتع به من حقــوق غر منقوصة، وفق 

ما كفله النظام األسايس للدولة.
ومن أبرز اإلجراءات املتبعة لتعزيز مكانة 
املرأة ودورها الفاعــل يف تنمية املجتمع، 
املختــرات التي يتــم تنظيمها مبشــاركة 

جهات حكومية وخاصة وأهلية، للسر يف 
ركاب رؤية »عامن 2040«، التي تســعى 
لتوفر البيئة املالمئة للمشــاركة يف شــتى 
مناحي الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعية 

والسياسية واملدنية.
وكان آخر هذه املخترات ما عقدته وزارة 
التنمية االجتامعية حول تطوير جمعيات 
املرأة العامنية، هــذا املختر الذي حرضه 
56 مشــاركا من 40 جهة مختلفة، والذي 

أمثر عن 19 مبادرة متكينية واســتثامرية. 
واعتمــدت مخرجات هــذا املختر عى 
مرتكزات الحوكمة والقوانني والترشيعات 
لتوفــر بيئة أعــامل مالمئــة لجمعيات 
املــرأة، إضافــة إىل تعزيــز الوعي العام 
واقرتاح حزمــة من التســهيالت واملزايا 
لتعزيز مشــاركة املــرأة يف الجمعيات، 
فضاًل عن مبادرات التمويل واالســتثامر 
وإنشاء صندوق جمعيات املرأة العامنية 

لضامن اســتمرارية األعامل. إن الحرص 
السامي من لدن حرضة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه 
الله ورعاه- عى توفر كل ما من شــأنه 
تنميــة املــرأة العامنيــة، ومتتعها بكافة 
الحقــوق، يؤكــد املكانة الرفيعــة التي 
تحظى بها كل ُعامنيــة يف هذا املجتمع 
املتامســك، ليميض نحو مزيد من النامء 

والرخاء واالستقرار.

برامج وطنية طموحة.. ولكن

مجالــس رجــال األعــامل أو مجالس 
أصحــاب األعــامل أو مجالس األعامل 
-كــام تســمى يف بعض البلــدان- هي 
مبثابة أندية اقتصادية ألصحاب األعامل 
تتبع غرف التجارة والصناعة والزراعة، 
تنشأ باســتقاللية يف كل غرفة، تقابلها 
مجالس يف الدول الشقيقة والصديقة؛ 
وذلــك مبوجب اتفاقيــات ثنائية توقع 
بــني الجانبني. تجتمــع املجالس دوريًا 
يف كال البلدين أو مــن خالل الزيارات 
الرســمية لرؤســاء الدول أو ألي زيارة 
رســمية رفيعة املســتوى؛ وذلك مبثابة 
محطــة واحــدة يجتمع بهــا أصحاب 
األعامل الذين لديهم مصالح مشــرتكة 
يف البلدين؛ يلتقون ويتبادلون املصالح 
واملبادرات والرشاكات وعصف األفكار 
للوصــول اىل اتفاقــات ثنائيــة تخدم 

مصلحة الجانبني.
يف ُعــامن.. كانت هنــاك - وما زالت- 
مجالــس أعــامل تتبــع غرفــة تجارة 
وصناعة ُعامن؛ حيث تــزداد أعدادها 
بتوســع العالقات مع الدول الشــقيقة 
والصديقة التي بها مقومات اقتصادية 
تهّم البلديــن، فمثاًل حتى العام 2007 
كانــت هنــاك بضــع مجالــس لرجال 
األعامل برئاسة أصحاب األعامل أو من 
يف حكمهم منهم، مثل: مجلس األعامل 
العامين الهندي برئاســة بنكج كيمجي، 
ومع إيران برئاســة حسني جواد، ومع 
مرص برئاسة الشيخ يوسف بن يعقوب 
الحــاريث، وتونس برئاســة جميل عيل 
ســلطان، وروسيا برئاســة حبيب ميك، 
والعراق برئاســة مرتىض حســن عيل، 
واالردن برئاســة عبدالقادر عســقالن 
)رحمــه الله(، وســوريا برئاســة أمين 
الحسني، ولبنان برئاســة رشاد الزبر، 
واليمــن برئاســة أنــور عيل ســلطان، 
وتركيا برئاسة الشــيخ خالد بن محمد 
الزبر، إضافًة ملجالس األعامل املشرتكة 
مع دول مجلس التعاون التي يرتأســها 
رئيــس غرفة تجــارة وصناعــة ُعامن 
شخصيًا؛ وذلك ألهمية التمثيل املقابل 

يف دول املجلس.
من العام 2007  حتى عام 2014، ازداد 
عــدد املجالس ليصل إىل 28 مجلًســا؛ 
نظرًا لتوســيع العالقات االقتصادية بني 
غرفة تجارة وصناعة ُعامن ونظراتها يف 
الدول الشقيقة والصديقة؛ إذ أضيفت 
دول مثل: ســنغافورة، وترأس املجلس 
الشيخ ســعود النهاري، وكوريا برئاسة 
عادل الشنفري، وهولندا برئاسة محمد 
الرواين، وأسرتاليا برئاسة حسني سلامن، 
وأمريكا برئاسة عيل داؤد، وكازخستان 
برئاسة سامل ميك، وأوزباكستان برئاسة 
سامل محمد الشنفري، وباكستان برئاسة 
مقبول ســلامن، وليبيا برئاســة الشيخ 
نرص الحوســني، والســودان برئاســة 
صالــح الشــنفري، والجزائــر برئاســة 
توفيق عبدالحســني اللــوايت، واملغرب 
برئاســة الســفر منر مــيك، ومجلس 
األعامل العامين التنزاين برئاســة سعود 
الرواحي؛ حيث تم اإلعالن عنه مبناسبة 
زيــارة الدولة التي قــام بها -وقتذاك- 
كيكيــوت  جاكيــا  التنــزاين  الرئيــس 
إىل ســلطنة ُعــامن، وهــذه املجالس 
تنوب عن غرف التجــارة والصناعة يف 
الخارج، وتعقد اجتامعاتها وندواتها يف 
الداخــل والخارج للرتويــج للمقومات 
القوانــني  ومســتجدات  االقتصاديــة، 
االســتثامرية إىل آخره مــن معلومات 

تهّم املستثمرين األجانب.
ويــرأس تلــك املجالــس كبــار رجال 
األعــامل يعينهــم رئيــس الغرفــة يف 
البلدين، خاصة الذيــن لديهم مصالح 
مشرتكة، ولديهم الرغبة يف التوسع بها 
عى مســتوى الرشكات واملؤسســات، 

مستفيدين من التسهيالت واالتفاقيات 
البينيــة املعتمدة، إضافة لتمثيل ُعامن 
عى أعى املستويات من حيث الرئاسة 
أوالً، واألعضاء الذين ال يقل مستواهم 
عن الرئيس؛ حيث ميثل رئيس املجلس 
رئيس الغرفة يف تلك البلدان، لذلك كان 
مــن األهمية مبكان اختيار الشــخوص 

مبستوى تلك املجالس.
الرشــيدة  الحكومــة  رأت   ،2018 يف 
ممثلــة يف وزارة التجــارة والصناعــة 
)يف ذلــك الوقــت( تحديــد مجالــس 
األعــامل، وتعيــني رؤســائها مبعرفتها؛ 
وذلك بعرضهــا عى مجلــس الوزراء، 
مــن أجل اختيار األنســب، وبذلك تم 
تعيني الشــيخ أحمد بن ســهيل بهوان 
رئيًسا للمجلس الريطاين )مستحدث(، 
والشــيخ ســامل بــن عبداللــه الرواس 
للمجلس الــرتيك، ود.محمد الراوين يف 
املجلس األمرييك، وجميل عيل سلطان 
)مســتحدث(،  الفرنيس  باملجلس  عيل 
وحمد بن منصور السليمي يف املجلس 
ومحمــود  )مســتحدث(،  الصينــي 
الجرواين يف املجلــس القطري، وأحمد 
بن يوســف علوي باملجلــس املرصي، 
والشيخ عيل بن حمد الكلباين باملجلس 
السعودي، ود. حمد الذهب باملجلس 
الرويس، ومقبول بــن حميد آل صالح 
يف املجلس الهندي، ومن بعده، وحتى 
صدور مرســوم بتعيني ســعادة بنكج 
كنكيس جوجلداس كيمجي مستشــاًرا 
للتجــارة الخارجيــة والتعــاون الدويل 
يف وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
االستثامر، ومحمد عبدالحسني باقر يف 
مجلس األعامل اإليراين، والشيخ سعود 
الرواحــي عــى رأس مجلــس األعامل 
 التنزاين؛ وبذلك تم تقليص عدد املجالس 
إىل 12 مجلًسا حسب القرار الحكومي 

بدالً عن 28.
وتتبع جمعيــات الصداقة -يف األصل- 
وزارة الخارجية، أمــا مجالس األعامل 
فتبعيتهــا لغرف التجــارة؛ لذلك يجب 
أن يكون االختيار األنســب للمجالس 
املشــرتكة ورؤســائها من قبل سعادة 
رئيس الغرفــة شــخصيًا، ويكون لدى 
رئيــس كل مجلــس وأعضائــه اإلرادة 
والقدرة والرغبة يف تحمل املســؤولية 
لتنميــة العالقــات بــني البلديــن إىل 
رحاب أوسع وأشــمل، واختيار أعضاء 
كل مجلــس بدقة ملن لديهــم الرغبة 
يف املشــاركة الذاتيــة، ولديهم مصالح 
يف الــدول التي ميثلونهــا، وال مانع من 
إعادة تشــكيل وهيكلة املجالس كلام 
قّل بريقها، وذلك تجنبًا للمحســوبيات 
واملجامالت أمام املصالح العليا القتصاد 
البالد، مــع التأكيد عى أهمية الرتويج 
لُعــامن، وضخ مزيد من االســتثامرات 
االقتصاديــة  املناطــق  يف  املشــرتكة 
املنتــرشة يف جميــع املحافظــات من 
خالل اللقاءات الدورية ملجالس رجال 

األعامل.
وختاًما.. ميثل هذا املقال توثيًقا لتاريخ 
مجالس أصحاب األعامل التابعة لغرفة 
تجــارة وصناعة ُعامن منذ العام 1973 
وحتــى 2022، وهي مــدة تقارب 50 
عاًما من عمر الغرفة، وهو إنجاز يجب 
املحافظة عليه وتشــجيعه لالستدامة؛ 
ملــا لهــذه املجالــس من فوائــد جّمة 
ملصلحة اقتصادنا الوطنــي باعتبار أن 
غرفة تجــارة وصناعة ُعــامن الرديف 
الخارجيــة ووزارة  لــوزارة  االقتصادي 
االســتثامر،  وترويج  والصناعة  التجارة 
يف أي بلــد كان.. ومــن أجل كل هذه 
األســباب نحتاج اىل مجالس ألصحاب 

األعامل.
** الرئيس األسبق لغرفة تجارة 
وصناعة ُعامن
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1 والية تعانق ُمزن السماء

راشد بن حميد الراشدي

2 ضبط األوامر التغييرية 
في العقود الهندسية
أنور بن خميس العريمي

3 فن تعطيل األعمال

ناجي بن جمعة البلوشي

4 ماء وغريق!

سارة البريكية

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

هل نحتاج لمجالس 
رجال األعمال؟

`` خليل بن عبدالله الخنجي **

برامج وطنية عديدة ظهرت منذ عام 2020، 
وبعضها يف عام 2021 مثل: الرنامج الوطني 
لالســتثامرات، وتنمية الصــادرات »نزدهر«، 
والرنامــج الوطنــي للتشــغيل »تشــغيل«، 
والرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي، والرنامج 
الوطني للتحول الرقمــي، والرنامج الوطني 
للــذكاء االصطناعــي والتقنيــات املتقدمة، 
الناشــئة،  للــرشكات  الوطنــي  والرنامــج 
والرنامــج الوطني للتوازن املــايل، والرنامج 
الوطنــي للتطوير القيــادي ومتكني اإلدارات 
الوطني لتعزيز  العامنية«اعتامد«، والرنامج 
التنويــع االقتصــادي، وغرهــا مــن الرامج 
الوطنية الطموحة التي مل أمتكن من ذكرها.

برامــج وطنية طموحــة، ويشــكر القامئون 
عليهــا، وألنهــا برامــج وطنيــة؛ فهي تخص 
الجميع، ويســعى معظمنــا إىل معرفتها عن 
قــرب، وكيــف له أن يســتفيد منهــا، أو أن 
يســاهم فيها بالفكرة أو املقــرتح لتطويرها 
واســتدامتها، ومن هذا املنطلــق تأيت فكرة 
هــذه املقالة التي تهــدف إىل توصيل أفكار 

هادفة يــراد لها أن تصــب يف مصلحة هذه 
الرامــج الوطنيــة الطموحــة، وأبــرز هذه 

األفكار ما ييل:
الرتويــج الداخيل: بالرغم مــن أهمية هذه 
الرامــج، لكن أعداد مــن يعلمون عنها قلة؛ 
فهي بكل تأكيد تحتاج إىل ترويج مســتمر ال 
يتوقــف، وتكون هنا حملــة ترويجية كجزء 
مــن الخطة التنفيذية. جزء من هذه الحملة 
تكــون بني جميــع موظفي الدولــة املعنني 
»أطراف العالقة« يف كافة الجهات الحكومية 
وغــر الحكوميــة، وتفــادي نرشهــا لكبار 
املوظفــني فقــط، وكأنها محصــورة للبعض، 
وهذا خطأ تاريخي حاصل يتكرر يف كثر من 
برامجنا الســابقة، لذلك تكرر معاناة إدماج 
باقي املوظفني لهذه الرامج، والســبب أنهم 

مل يكونوا جزًءا منها منذ البداية. 
التســويق املجتمعــي: وألن هــذه الرامــج 
وطنية، عليه فالبد أن يتم تســويقها بشكل 
منهجي للمجتمــع، ليك تتمكن هذه الرامج 
من اســتقطاب اإلعالم التقليــدي والحديث 

لصالحها، وجذب القطاع الخاص والجمعيات 
املدنيــة واألفراد للوقــوف معهم. وقد أثبت 
التاريــخ يف مناســبات مكررة، بــأن الرتويج 
نصف املهمة، فإن نجح أي برنامج يف تسويق 
مكوناته للمجتمع، كتب لــه النجح، ومتكن 

من تحقيق أهدافه املنشودة.
الدمج: تتشــابه بعض الرامج يف مســمياتها 
ومهامهــا، لذلــك من املجدي عــى القامئني 
بها إيجاد نقاط الشــبه ومزجها فيام بينهم، 
لعل املكاســب تكون أكرث مــام هو مخطط 
له، وإضافة تكامــل وانصهار يف بعض املهام 
واملســؤوليات ألجــل الصالــح العــام، مــع 
املحافظــة عــى اإلمكانيــات، والتقليل من 

املصاريف والجهد املكرر والوقت املهدر.
الحوكمــة: بحيــث تكــون متبعــة ملعايــر 
بالوقــت  محــددة  واملحاســبة،  الشــفافية 
واإلطــار الزمنــي منــذ البدايــة، وامليزانية 
املالية، واملمكنات البرشية، والخرات الفنية، 
واللوجســتيات، وغرها، والخطــة التنفيذية 
امللزمة للجميع، والتقييم الدوري املبني عى 

مــؤرشات األداء، واألهداف املــراد تحقيقها 
بالحقائــق واألرقام، واملكافــاة بعد اإلنجاز، 

واملحاسبة عند اإلخفاق.
التوثيــق: إمكانيــات مميزة برشيــة وفنية 
ولوجســتية وماليــة وفكرية ســخرت لهذه 
الرامج، وليك نســتفيد منها يف برامج أخرى 
مســتقبال، فمن املجــدي توثيقهــا يف بنوك 
معلوماتيــة مختصــة، ميكن الرجــوع إليها 

بسهولة ويرس.
إن بعض الرامــج الوطنية وجدت واختفت، 
مل يعلــم عنها إال القلــة القليلة، رمبا نجحت 
يف جوانب، وأخفقت يف جوانب أخرى، لكن 
الواقع الحايل يتطلب مــن الجميع التكاتف 
والتكامــل واالنصهــار مع جميــع العنارص 
واملكونــات، وال مجال ألي فشــل حارض أو 
قــادم؛ بل يــراد لهــذه الرامــج الوطنية أن 
تحقق أهدافا مستدامة اجتامعية واقتصادية 
بــل وتتعاظــم هــذه  وسياســية وأمنيــة؛ 
اإلنجارات مع األيام ألجل الوطن وما يتوافق 

مع تطلعات املجتمع.

خلفان الطوقي

هل نبقى مكتوفي األيدي؟!

 Ron قال حاكــم فلوريدا، رون ديســانتيس
DeSantis: »إذا أرادت ديــزين خوض معركة، 
فإنهم اختاروا الرجــل الخطأ«، وذلك بعد أن 
عارضــت رشكــة والت ديزين مــرشوع قانون 
وقَّعه، يحظر مبوجبِه تعليامت الفصل الدرايس 
حول “التوجه الجنيس« و«الهوية الجنسية«، 
مع األطفال يف عمر الصف الثالث أو أقل “أو 
بطريقــة غر مناســبة للعمر أو مناســبة من 
حيث النمو للطالب وفًقا ملعاير الوالية«، وقد 
عارضــت الرشكة القانون وتعهَّــدت بالنضاِل 
إللغائه؛ ألنها اتخذت سياســة قذرة يف دعمها 
للشــذوذ الجنيس. املوقف البطويل واملرشف 
لهــذا الحاكم هو جــدار الصد الذي يجب أن 
تواجــه به والت ديزين وغرهــا من الرشكات 
التي تتبنى سياســة املحتوى الشاذ لتغرسه يف 
عقليات الناشــئة، كام أن موقفه يدلُّ عى أنَّ 
الغــرَب ال يتفق جميعه عــى اإلخالل بالقيم 
اإلنســانية األصيلة، ومتييع الفطرة الســويَّة، 
اســة من  وهــو موقٌف يعــارُض ما يتبنَّاه السَّ
أمثــال وزيــر الخارجية األمريــيك الذي يبدو 
أنه يناضل باســتامتة لدعم الشذوذ الجنيس، 
قائــاًل: »إن بنــد املثلية هو بنــد ثابت يف كل 
مناقشــاتنا مع الســعودية..!!« أما السعودية 
فستظل – بعوِن الله- حصًنا حصيًنا أمام هذه 
االنحرافات الشــاذة، وســًدا منيًعا لدرِء هذه 

الحمالت الطاعنة لروح العروبة واإلسالم. 
تســتمرُّ والــت ديــزين وهــي الرشكــة التي 
ارتبطت بصناعة الرتفيه الطفويل يف محاوالتها 

لغــزو العامل اإلســالمي، بيَد أنهــا أعلنت عن 
أنها محبطــة بعد أن تم حظر فيلمها الجديد 
»اليتيــر Lightyear« يف 14 دولــة يف الرشق 
األوسط وآســيا، من بينها الســعودية ومرص 
وإندونيســيا وماليزيا، وسلطنة ُعامن، بسبب 
نه من لقطات تحضُّ عى الشــذوذ  مــا يتضمَّ
الجنــيس. رشكــة »نيتفليكس« هــي األُخرى 
أُنشــئت لنفس الغرض، وأغلب أعاملها قامئة 
عى الشــذوذ الجنيس املقحم يف قصصها؛ بل 
إن موافقتها عى دعــم أي مرشوع مرشوطة 
بتضمينه ما يدعو إىل الشذوذ الجنيس بأنواعه.
نحُن اليوم أمــام تحديات جســيمة تقودها 
كريــات رشكات صناعــة اإلعــالم والرتفيــه 
واأليديلوجيــا، وهــذه ال تخــرج إىل العلــن 
ة قصرة، بل  فجــأة بدون تخطيط، أو يف مــدَّ
إن وراءهــا جامعــاٌت لها عقائــد ضالة تريد 
أن تنرشها يف العامل عى حســاب املعتقدات 
واألديان الســاموية، ومنهــا جامعة النوارنيني 
التــي تأسســت كجامعة رسية عــام 1776م 
عــى يد الفيلســوف األملاين وأســتاذ القانون 
الكنــيس يوهــان آدم وايســهاوبت، ويقــول 
الباحــث واملؤرخ مهنا حمــد املهنا: »الحظوا 
أن النورانيــني يؤكدون دامئًــا وأبًدا عى فكرة 
)الحرية( كحريــة التعبر، وحريــة العقيدة، 
وحرية الرأي، وحرية اللبس، وحرية الجنس، 
وحريــة الطعام، وحرية العالقات الجنســية، 
وحرية الشــذوذ، وحرية املثلية، ما عدا حرية 
واحدة يحاربونها ويحقرونها ويقصونها وهي 

حريــة )الديــن(؛ ألن الديــن هو ما يفشــل 
خططهم«!

إنها ملسؤولية تاريخية تقع أواًل عى حكوماتنا 
ومؤسســاتها املعنيــة قبــل أن تقــع عــى 
املجتمعات يف تحصني الناس، وتوعيتهم بهذه 
االنحرافات الشــاذة التي تتســاوق رســائلها 
وأعاملهــا املدعومة مبوازنــات ضخمة. وعى 
الحكومات أن تقوم بواجبها يف بناء اإلنســان 
بنــاًءا قيميًــا ممنهًجــا؛ فــال غنى أليــة رؤى 
اقتصادية إن أُهمل بناء اإلنسان؛ إذ هو محور 
التنميــة، وهو أســاس الحضارة، وهــو قائُد 
التغير؛ فإن كان هًشا ضعيًفا أمام هذا الغزو 
ا إن  الشــهواين املقيت تداعى أمامها وخار، أمَّ
كان بنــاؤه قويًــا مبا يكفي للوعــي بآثار هذا 
الغزو الشــاذ فإنه لن يتمكَّن منه بل سيزيدُه 

ثباتًا عى هويته، ورسوًخا عى قيمه. 
قــال يل أحدهــم حينــام علم منــي أن ابني 
يــدرُس يف اململكة املتحــدة بطريقة تنمُّ عن 
ســفاهته وُســخفه: »هــل ركَّبَت لــه كامرًا 
يف شــقته لرتاقبــه؟« أجبته: »نعــم ركَّبُت له 
ا يف ضمره؛  كامــرا ولكن ليس يف شــقتِه وإنَّ
فقد أنشــأته عى القيم األصيلة، وربَّيته عى 
نتــه تحصيًنا  األخــالق الفاضلــة، وبذلك حصَّ
مكيًنا، وأســلمته مســؤولية نفسه«. أقول إن 
الحكومات مسؤولة أمام الله عن شعوبها وما 
تتعرض له هذه الشــعوب من حملة شــعواء 
ممنهجــة لرضب كيــان األرُسة التي هي نواة 
املجتمع، وتفسخ األخالقيات، وتهتُّك األعراض، 

الُحرمات،  وكشــف  الخصوصيات،  وتستطيح 
وعليها أن تقوم مبشــاريع لتحصني الشــعوب 
وأول ذلك االعتناُء بالنشء والشباب إذ مل يعد 
التعليم ذا قدرة عى بناء الشخصية اإلنسانية، 
ومل تعد األرسة ذات مكنة تربوية حصيفة من 
تربية أبنائهــا. وُهنا يجب عى الحكومات أن 
تفكر بوعي يف املســتقبل الذي تدعو بحسب 
رؤاهــا البعيدة إىل أن يكــون مرشقًا ومزهرًا، 
كيف للمســتقبل أن يكون كذلك إن مل تضع 
الحكومــات تعزيــز القيــم واألخالقيات عى 
رأس قامئــة أولويــات مشــاريعها اإلصالحية 
ليقود هذا اإلنسان عملية تحسني املستقبل؟!
أما املجتمــع بأفراده وجامعاته ومؤسســاته 
ــة وحازمة  املدنيــة فهــو معنيٌّ بصــورة ماسَّ
للقيام مبشــاريع أخالقية تصلح القيم، وتقيم 
ما اعــوجَّ من مفاهيم، وترمم مــا تهالك من 
عادات، وتصحح ما تقادم من مباديء، وتعني 
عى بناء الشخصية اإلنسانية السوية، ويكون 
لهــا اليد الطوىل يف بث الوعي للغزو املنحرف 
الذي يدعو إىل املفاســد والفجور والبغي، فام 
يكون لهــذه املجتمعات من خــرٍ إن مل تقم 
بواجبها، ومــا يكون للحكومــات من حكمة 
د اإلنســان  وحنكة ورؤيــة وِعامد إن مل تعضِّ
بالقيم الرفيعة التي تعتــر الدرع الذي يقيه 
سهام األفكار الشــاذة، والحركات املنحرفات، 
والعقائد الفاســدة، ولنثق بأن الله هو معيننا 
عى هذا النضــال لعزة أخالقنا، ونرصة قيمنا، 

ورفعة شأننا.

د. صالح الفهدي
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إطالق حملة »حماية المنافسة« لمنع 
االحتكار وتعزيز التنافسية االقتصادية

»غرفة شمال الباطنة« تنظم لقاء 
تعريفيا بمنتدى »آفاق اإلعمار«

مسقط- الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االس��تثامر تنفي��ذ الحمل��ة اإلعالمية 
التوعوي��ة والتثقيفي��ة ملرك��ز حامية 
املنافسة ومنع االحتكار تحت عنوان 
»حامية املنافسة القتصاد منافس« يف 

مختلف محافظات سلطنة عامن.
وتسعى الحملة إىل تعريف األشخاص 
وبيئة األع��امل باختصاص��ات املركز 
وأعامل��ه، والتعري��ف بقانون حامية 
املنافس��ة، ومنع االحت��كار ودورهام 
يف املس��اهمة يف النم��و االقتصادي، 

وتعزيز التنافسية االقتصادية.
وقالت نرصى بنت س��لطان الحبسية 
مدي��ر ع��ام مس��اعد مبرك��ز حامية 
املنافس��ة ومن��ع االحت��كار ب��وزارة 
التجارة والصناعة وترويج االس��تثامر: 
توعي��ة  إىل  تس��عى  الحمل��ة  »إن 
الجمه��ور م��ن مس��تهلكني وتج��ار 
ومستثمرين بأحكام القانون، ومبادئ 
الس��وق الحرة بش��كل عام من أجل 
تنافيس،  واقتصاد  تنافس��ية  أس��واق 
وتنظي��م برام��ج تدريبي��ة وتثقيفية 
للتعريف باملنافسة العادلة وحاميتها 
النم��و  يف  للمس��اهمة  الس��وق  يف 
االقتص��ادي بس��لطنة ع��امن؛ وذلك 

تحقيقا للشفافية والنزاهة والحيادية 
واملساءلة يف املعامالت االقتصادية«.

وأضاف��ت: »أن ال��وزارة تعم��ل من 
خ��الل مركز حامي��ة املنافس��ة عىل 
حامية املتعاملني يف الس��وق املعنية 
مبا يحقق العدالة والتنافس��ية وتوفري 
حرية االختيار للمس��تهلك وتعددية 
األطراف االقتصادية ووجود منافس��ة 
عادل��ة للحفاظ عىل هي��كل تنافيس 
لألس��واق، وضامن االلت��زام بالقانون 
والتعلي��امت  والق��رارات  والالئح��ة 
ذات الصلة، الفتة إىل أن املركز يقدم 
برامج تدريبية للموظفني باملؤسسات 

القانون  لتعريفهم بأحكام  الحكومية 
إىل  باإلضاف��ة  التنفيذي��ة،  والئحت��ه 
إجراء الدراس��ات والبح��وث الالزمة 
لتحليل أس��اليب التعامل املختلفة يف 
األسواق للكشف عن الحاالت الضارة 

باملنافسة واملامرسات االحتكارية.
وأكدت الحبس��ية أن قان��ون حامية 
س��يتم  االحت��كار  ومن��ع  املنافس��ة 
تغطيته من خ��الل الحملة اإلعالمية 
التوعوية والتثقيفي��ة باللغة العربية 
واإلنجليزية واألردو، مضيفة أن املركز 
تلقى حت��ى نهاية الع��ام املايض 22 
ش��كوى متعلقة باملامرس��ات املخلة 
باملنافس��ة واملامرس��ات االحتكارية؛ 
حي��ث ت��م التعامل مع 17 ش��كوى، 
وتوجد 5 شكاٍو قيد اإلجراء واملتابعة، 
في��ام بل��غ ع��دد طلب��ات الرتكي��ز 
االقتصادي 5 طلبات، وطلبني استثناء، 
وقد تم البت يف جميع تلك الطلبات، 
وبهذا يصل إجاميل الشكاوى وطلبات 
الرتكيز االقتصادي واالس��تثناء إىل 29 

شكوى وطلب.
وتابعت مدير عام مس��اعد يف مركز 
حامية املنافسة ومنع االحتكار: »أن 
عمل املركز خالل الخطة الخمس��ية 
العارشة سيكون فنيا أكرث من إداريا، 
ال سيام يف ظل تعاونه مع املنظامت 

الدولية كمنظمة االونكتاد ومنظمة 
التع��اون والتنمية االقتصادية ومركز 
التجارة الدولي��ة )ITC( التي متتلك 
كفاءة  وتطوي��ر  مرتاكم��ة  خ��رات 
ال��كادر الفن��ي واإلداري يف مج��ال 

املنافسة”.
وأوضح��ت الحبس��ية أن لترشيعات 
حامية املنافسة ومنع االحتكار ميزات 
تؤهلها لصنع التأثري يف حامية األسواق 
م��ن املامرس��ات املخل��ة باملنافس��ة 
املرشوعة، وأن قانون حامية املنافسة 
باملرس��وم  الصادر  االحت��كار  ومن��ع 
س��اهم   2014/67 رق��م  الس��لطاين 
يف تعري��ف املخاطبني بأح��كام هذا 
والهيمنة  االحت��كار  القانون، ومعنى 
والرتكيز االقتصادي والس��وق املعنية 
التي لها تأثري عىل املنافسة الحرة، وما 
يوفره من حامية لل��رشكات الصغرية 
واملتوس��طة، فضال عن مساهمته يف 
تطوير مناخ األعامل، وضامن حقوق 
املس��تهلك ودع��م كفاءة  ومصال��ح 
املؤسس��ات االقتصادي��ة، وأن��ه من 
خالل القان��ون س��يتمكن املركز من 
تتبع املامرس��ات االحتكارية أو التي 
متنع املنافسة أو تحدّ منها أو تضعفها 
ومراقب��ة عمليات الرتك��ز االقتصادي 

وإساءة استعامل الوضع املهيمن.

صحار- سعيد الهندايس

 نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة 
ش��امل الباطنة لقاًء مع القامئني عىل الصحف 
التواص��ل االجتامعي،  اإللكرتوني��ة ومنصات 
بهدف التعريف مبنتدى “آفاق اإلعامر” الذي 
ينظمه الفرع ممث��ال بلجنة التطوير العقاري 

واملقاوالت يومي 27-28 يونيو الجاري.
وأوضح  املهندس سعيد بن عيل العري رئيس 
اللجن��ة املنظمة للمنت��دى، األه��داف التي 
تس��عى إليها الغرفة من خالل املنتدى، ومنها 
االط��الع عىل التوجه��ات الحكومية يف مجال 
التطوير العمراين عىل ضوء رؤية عامن 2040، 
واالس��رتاتيجية العمراني��ة ملحافظ��ة ش��امل 
الباطن��ة وعرض املرشوعات وف��رص األعامل 
املتاحة يف قطاع البناء والتشييد، باإلضافة إىل 
االطالع عىل أهم التقنيات الحديثة، وإمكانية 

تطبيقه��ا يف قط��اع البناء والتش��ييد، وعرض 
تجارب رائدة يف هذا املجال .

وأضاف العري: “أن املنتدى يسعى إىل تعزيز 
التواص��ل ب��ني أصح��اب األع��امل والرشكات 
الرائ��دة لتطوي��ر آلي��ات التع��اون وتب��ادل 
الخ��رات بني املؤسس��ات األكادميية والقطاع 
الصناعي يف مجال البناء والتشييد، موضحا أن 
املنتدى س��يتضمن إقامة معرض متخصص يف 
البناء والتشييد مبش��اركة مجموعة من كرى 
ال��رشكات العامل��ة واملرتبطة بقط��اع البناء 
والتشييد، باإلضافة إىل جلسات وأوراق عمل 

ومناقشات تسعى إىل تحقيق أهدافه”.
حرض اللقاء خلفان بن سليامن البحري مدير 
ف��رع غرفة تج��ارة وصناعة ع��امن مبحافظة 
ش��امل الباطنة، والدكتور عيل بن سامل البادي 
رئي��س اللجنة الفني��ة واإلعالمي��ة للمنتدى، 

وعدد من أعضاء اللجنة املنظمة.

نرصى الحبسية
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إنتاج 28 ألف طن من البطيخ والشمام خالل شهرين

نائب رئيس »الجمعية الزراعية« بظفار: »النجد« سلة غذائية واعدة.. وضعف الدعم أبرز التحديات
الرؤية- مريم البادية 

أكد الش��يخ فهد بن س��عد الرشيجي 
الكثريي نائب رئيس الجمعية العامنية 
الزراعي��ة بظف��ار، أن منطقة النجد يف 
محافظة ظفار تتمتع مبقومات طبيعية 
وبيئ��ة خصبة تس��اهم يف توفري س��لة 
غذاء عىل م��دار الع��ام، ولكنها تعاين 
الكثري من التحديات مثل عدم تسوية 
كتمليك  للم��زارع؛  القان��وين  الوض��ع 
وحيازات حتى يحصلون عىل الخدمات 
والتس��هيالت البنكي��ة، وارتفاع فاتورة 
الكهرباء، وأس��عار محروق��ات الديزل 
للمعدات واملزارع التي تعمل بالديزل، 
وارتفاع عق��ود االنتف��اع التي وصلت 
إىل 50 ري��ال للف��دان، موضحا أنه  يف 

ح��ال اإلرصار ع��ىل ه��ذه العقود فإن 
الكثري م��ن املزارع س��تغلق، باإلضافة 
إىل الطبيع��ة الصحراوية ملنطقة النجد 
وارتفاع درج��ات الح��رارة يف الصيف 
وش��دة ال��رودة يف الش��تاء والري��اح 

الشديدة يف الخريف.
وأضاف يف ترصيح��ات ل�”الرؤية” أن 
هناك تحديات أخرى متمثلة يف بعض 
اآلفات مث��ل الجراد املقي��م والجراد 
املهاج��ر العابر للح��دود مام يتطلب 
مكافحة مكلف��ة، باإلضافة إىل معاناة 
املزارعني من النقص الشديد يف اآلالت 
واملع��دات الزراعية وضع��ف الدعم 
امل��ادي م��ن وزارة الزراع��ة والرثوة 
السمكية وموارد املياه كتوفري البيوت 
املحمي��ة واملبي��دات الحرشي��ة التي 

تقيض ع��ىل اآلفات الزراعية. وأش��ار 
الكث��ريي إىل أن منطقة النجد تنتج ما 

يقارب من 12 مليون ربطة من علف 
الرودس، كام أن من أش��هر منتجاتها 
البطي��خ والش��امم؛ حي��ث إن نات��ج 
م��زارع نجد خالل ش��هر أبريل ومايو 
امل��ايض ما يقارب م��ن 28 ألف طن، 
مام كان ل��ه دور يف تغطية الس��وق 
املح��ي والتصدير لبعض دول مجلس 
التعاون الخليجي، موضحا أن املنطقة 
استطاعت زراعة ما يقارب من 1500 
فدان من القمح العامين، ونتج عنه ما 
يقارب من 1400 طن، ولدى املزارعني 
الرغبة يف التوس��ع بزراعة هذا املنتج، 
والحص��ول ع��ىل التق��اوي ومعدات 

الحصاد الالزمة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الزراعية 
بظفار أن املنطقة تتمي��ز بإنتاج أنواع 

كثرية من الخرضوات يف مواسم مختلفة، 
وتوجد مصانع لتعليب هذه املنتجات 
وتخزينه��ا، يف ظ��ل اجته��اد املزارعني 
لزراع��ة نخي��ل التمور؛ حي��ث يوجد 
بالنجد أكرث م��ن 45 ألف نخلة بأنواع 
مختلف��ة، كام يق��وم املزارعون بالكثري 
من التجارب لزراع��ة العنب والجوافة 
والتني. وي��ر الكثريي أن ق��رار اعتامد 
مكتب تطوير منطق��ة النجد الزراعية 
كتقس��يم إداري للوزارة يتب��ع الوزير، 
القى استحس��انا كبريا ل��دى املزارعني، 
مشريا إىل أهمية أن يوفر املكتب كافة 
السبل لتقديم الدعم املادي واإلرشادي 
لهم، وأهمية تكات��ف جهود املزارعني 
واملؤسسات الحكومية يف تحقيق األمن 
الغذايئ. ويقرتح نائب رئيس الجمعية 

الزراعية بظفار رضورة وجود صناعات 
غذائية لالستفادة من اإلنتاج الزراعي، 
وتوفري فرص اس��تثامرية وفرص عمل، 
باإلضاف��ة إىل رضورة دع��م املزارع��ني 
مبكائن تقطي��ع وكبس أعالف حيوانية 
لوج��ود الكثري من املنتج��ات الزراعية 
لالستفاده منها، وكذلك  زراعة مدخالت 
الصناعة العلفية لتخفيف االسترياد من 
األعالف الحيوانية وتوفرها ملريب الرثوة 
الحيوانية بسعر مناسب بسبب نقصها 
يف الس��وق املحي والعامل��ي، وإيجاد 
أسواق خليجية وعاملية لتصدير املنتج 
الع��امين الفائ��ض عن الس��وق املحي 
االس��تمرار  امل��زارع  حت��ى يس��تطيع 
واإلنتاج، وكذلك وج��ود مصنع لكبس 

التمور وتغليفه.

فهد بن سعد الرشيجي

67.3 مليون ريال مخصصات الدعم الحكومي للمنتجات النفطية

100.2 مليون ريال خسائر بورصة مسقط األسبوع الماضي

إقبال من المستثمرين لتوطين المشاريع في »خزائن االقتصادية«

28.2 مليار ريال قيمة االئتمان 
الممنوح من شركات القطاع المصرفي

تمديد إيقاف تحصيل الضريبة المستقطعة 
على توزيعات أرباح األسهم والفوائد

مسقط- العُامنية

الحكوم��ي  الدع��م  مخصص��ات  ارتفع��ت 
للمنتجات النفطي��ة يف الربع األول من العام 
الج��اري إىل 67.3 ملي��ون ري��ال مقابل 7.6 
مليون ريال يف الفرتة املامثلة من العام املايض 

مسّجلة زيادة بنسبة %785.
وتأيت ه��ذه الزي��ادة يف ظل االهت��امم الذي 

تولي��ه الحكومة لتخفي��ف األعباء االقتصادية 
عىل املواطن��ني، ووفًقا للتوجيهات الس��امية 
��لطان هيثم بن ط��ارق املعّظم- لجالل��ة السُّ
حفظ��ه الل��ه ورع��اه- حيث قامت س��لطنة 
ُعامن أواخر العام املايض بتثبيت أسعار وقود 
املركبات وفًقا ملعدل شهر أكتوبر 2021 كحد 
ل  أق��ى حتى نهاية ع��ام 2022 بحيث تتحمَّ
الحكوم��ة الفروق��ات الناتجة ع��ن أي زيادة 

تطرأ يف أس��عار النف��ط. وتمَّ تثبيت أس��عار 
وقود 91 عند 229 بيسة لكل لرت كحد أقى، 
ووقود 95 عند 239 بيس��ة لكل لرت، والديزل 
صت الحكومة  عند 258 بيس��ة لكل لرت. وخصَّ
يف موازنة العام الجاري 35 مليون ريال لدعم 
املنتجات النفطية إال أن ارتفاع أس��عار النفط 
ف��وق مس��توى 100 دوالر أمرييك للرميل يف 
الوق��ت الذي قام��ت فيه الحكوم��ة بتثبيت 

أس��عار وقود املركبات، رفع حجم مخصصات 
دعم املنتجات النفطية، وتمَّ تقدير متوس��ط 
س��عر النفط يف موازن��ة العام الج��اري ب�50 
دوالرًا أمريكيًّا للرميل. وارتفع متوس��ط سعر 
نفط ُعامن يف الرب��ع األول من العام الجاري 
إىل 79 دوالرًا أمريكيًّ��ا للرمي��ل مقابل 49.5 
دوالر أمري��يك للرميل يف الف��رتة املامثلة من 

العام املايض مسجاًل زيادة بنسبة %59.5.

مسقط- الُعامنية 

لت بورصة مس��قط األسبوع املايض  س��جَّ
ارتفاع��ات مح��دودة يف انتظ��ار النتائج 
املالية للنصف األول م��ن العام الجاري، 
والت��ي م��ن املتوقع اإلع��الن عنها خالل 

األسبوعني املقبلني.
وارتفعت خالل األسبوع املايض أسعار 11 
رشكة مقابل 34 رشكة تراجعت أس��عارها 
و24 رشك��ة حافظ��ت ع��ىل مس��توياتها 
السابقة، واس��تطاعت البنوك امُلدرجة يف 
البورص��ة تس��جيل أداء جّيد م��ع ارتفاع 
أس��عار ثالثة منها هي: بنك ُعامن العريب 
والبن��ك الوطن��ي الُعامين وبن��ك ظفار، 
وسّجلت أسهم البنك األهي وبنك صحار 
الدويل وبنك نزوى اس��تقرارًا، فيام تراجع 
س��هام بنك مسقط وبنك اتش اس يب يس 

ُعامن بنسب محدودة دون 1 %.
وشهدت البنوك تنفيذ 742 صفقة من بني 
1987 صفقة ش��هدتها البورصة األسبوع 
املايض مستحوذة عىل 37.3% من إجاميل 
عدد الصفق��ات املنّف��ذة، وبلغت قيمة 

تداوالت البنوك األسبوع املايض نحو 7.1 
مليون ريال متّثل 44.3% من إجاميل قيمة 
التداول التي ش��هدتها البورصة األسبوع 

املايض والبالغة 16 مليون ريال.
وس��ّجلت بورصة مسقط األسبوع املايض 
أداًء إيجابيًّ��ا فيام يتعّلق بعدد الصفقات 
املنّفذة وقيمة التداول، فقد س��ّجل عدد 
الصفق��ات املنفذة زيادة بنس��بة %16.5 
وارتفعت قيمة التداول بنسبة 25%، كام 
شهدت البورصة أداًء جيًدا ملؤرش القطاع 
امل��ايل ال��ذي اس��تفاد من دع��م البنوك 
القيادي��ة مرتفًع��ا نحو 5 نقاط مس��جاًل 
بذل��ك االرتفاع الوحي��د ضمن مؤرشات 
البورص��ة، فيام تراجع املؤرش الرئييس 12 
ل  نقط��ة وأغلق عىل 4122 نقطة، وس��جَّ
م��ؤرش قط��اع الصناع��ة أعىل الخس��ائر 
مرتاجًعا 102 نقطة، وَفَقَد املؤرش الرشعي 
ل م��ؤرش قطاع الخدمات  3 نقاط، وس��جَّ
تراجًع��ا محدوًدا عند نقطتني مس��تفيًدا 
من ارتفاع سهم رشكة أوريدو الذي صعد 

إىل 322 بيسة مرتفًعا 6 بيسات.
بنهاي��ة  الس��وقية  القيم��ة  وتراجع��ت 

تداوالت األس��بوع امل��ايض إىل 22 مليارًا 
و347.3 ملي��ون ري��ال ُع��امين مس��ّجلة 
خسائر أسبوعية عند 100.2 مليون ريال 
نتيجة لرتاجع القيمة الس��وقية لس��وق 
الس��ندات والصكوك الت��ي هبطت من 
4 ملي��ارات و616.6 ملي��ون ريال إىل 4 
ملي��ارات و545.1 مليون ريال مس��ّجلة 
تراجًع��ا ب�71.5 مليون ري��ال، وتراجعت 
القيم��ة الس��وقية ل��رشكات املس��اهمة 
العامة م��ن 7 ملي��ارات و494.7 مليون 
ري��ال إىل 7 ملي��ارات و466 مليون ريال 
مسّجلة خس��ائر عند 28.7 مليون ريال، 
وظّلت القيمة السوقية للرشكات املغلقة 
عند مستواها السابق البالغ 10 مليارات 

و336 مليون ريال.
وس��ّجل س��هم ع��امن كلوري��ن أفض��ل 
االرتفاعات وأغلق عىل 318 بيسة مرتفًعا 
بنسبة 9.6% وصعد سهم الباطنة للتنمية 
واالس��تثامر بنس��بة 8.8 % وأغل��ق عىل 
49 بيس��ة، وارتفع س��هم مدينة مسقط 
للتحلية بنس��بة 7.1% وأغل��ق عىل 120 
بيس��ة، وارتفع س��هم بنك عامن العريب 

بنس��بة 5.9% وأغل��ق عىل 125 بيس��ة، 
وارتفع س��هم املدينة تكافل بنسبة %2.1 

وأغلق عىل 94 بيسة.
وجاء سهم تكافل ُعامن للتأمني يف صدارة 
األس��هم الخارسة مرتاجًعا بنس��بة %16.6 
وأغل��ق ع��ىل 50 بيس��ة، وتراجع س��هم 
الصف��اء لألغذية بنس��ب 10.3% وأغلق 
عىل 148 بيس��ة، وهبط س��هم املطاحن 
الُعامني��ة بنس��بة 9.5% وأغلق عىل 608 
بيسات، وتراجع سهم أعالف ظفار بنسبة 
8 % وأغلق عىل 80 بيس��ة، وتراجع سهم 
الوطنية ملنتجات األملنيوم بنس��بة %7.4 

وأغلق عىل 87 بيسة.
ر بنك مسقط الرشكات األكرث تداواًل  وتصدَّ
من حي��ث قيمة الت��داول وبلغت قيمة 
أسهمه املتداولة 3 ماليني و56 ألف ريال 
متّث��ل 19.1% من إجاميل قيم��ة التداول، 
وجاء بنك صحار الدويل يف املرتبة الثانية 
بت��داوالت بلغت قيمته��ا مليونني و658 
أل��ف ريال ُعامين، ث��م عامنتل بتداوالت 
عند نح��و 1.5 مليون ري��ال ُعامين متّثل 

9.3% من إجاميل قيمة التداول.

مسقط- العامنية

تش��هد مدينة »خزائن« االقتصادية إقبااًل 
كبريًا من املستثمرين لتوطني مشاريعهم 
نظ��رًا ملا تتمتع به من موقع اس��رتاتيجي 
بالق��رب من محافظ��ة مس��قط وميناء 
صح��ار، يف ظل ما تس��عى إليه »خزائن« 
لتطوير البنية األساس��ية للمرحلة الثانية 
لفت��ح مناط��ق جدي��دة لتلبي��ة الطلب 

املتزايد عىل االستثامر يف املدينة.
االقتصادي��ة  خزائ��ن  مدين��ة  ووّقع��ت 
األس��بوع املايض اتفاقية تطوير وتشغيل 
“القري��ة العاّملي��ة” مع رشك��ة األدراك 
للبناء عىل مس��احة 55 أل��ف مرت مربع 
بقيم��ة اس��تثامرية تص��ل إىل 12 مليون 
ري��ال، والت��ي تتك��ون م��ن مجّمع��ات 
سكنية ُمصّممة مبواصفات عالية إلسكان 
املوظفني والعاّمل، وس��وف ُتقام املرحلة 
األوىل من املجّمعات الس��كنية العاّملية 
عىل مساحة أرض تبلغ 25 ألف مرت مربع، 
إضافة إىل املجّمع الخدمي املتكامل الذي 

س��وف ُيقام عىل مس��احة أرض 35 ألف 
مرت مربع.

وتهدف القرية العاّملية الس��تيعاب أكرث 
من خمس��ة آالف موظف وعامل وتوفري 
خدم��ات ومراف��ق متكامل��ة كمح��الت 
ق ومطاعم وبنوك وصاالت رياضية  التسوُّ

ومسجد وعيادات وأماكن ترفيهية وغريها 
م��ن الخدمات املس��اندة، كام ستس��هم 
القرية العاّملية يف تنظيم س��كن العاّمل 
وتوفري البيئة املناس��بة ك��ام توفر حلواًل 
للمس��تثمرين إليجاد مساكن للموظفني 

والعاّمل داخل املدينة.

وأوضح املهندس سامل بن سليامن الذهي 
الرئي��س التنفيذي ل�”مدين��ة خزائن” أن 
توقي��ع االتفاقية جاء اس��تمرارًا للجهود 
التي تق��وم به��ا املدينة إلنش��اء مدينة 
اقتصادي��ة متكاملة، وتوف��ري بيئة صحية 
وآمنة للعاّملة، مشريًا إىل أن مدينة خزائن 
صت 730 ألف مرت مربع  االقتصادية خصَّ
للقرى العامّلية، والتي تهدف الس��تيعاب 
أك��رث م��ن 90 أل��ف عامل عن��د اكتامل 

املدينة.
وق��ال إن م��رشوع “القري��ة العاّملية” 
يأيت كعامل جذب لالستثامرات املحلية 
التي  التس��هيالت  بجان��ب  واألجنبي��ة 
توفرها مدينة خزائن االقتصادية خاصة 
في��ام يتعّلق برسع��ة اإلنج��از واملوقع 
االسرتاتيجي للمدينة والخدمات والبنية 
األساسية الجاهزة، مؤكدا مواصلة تنفيذ 
املرشوع��ات الحيوي��ة يف املدين��ة إىل 
جانب ميناء خزائن الري وسوق خزائن 
املركزي للخ��رضوات والفواكه واملدينة 

الدوائية.

مسقط- الُعامنية 

ارتفع إجاميل رصيد االئتامن املمنوح من 
ِقبل رشكات القطاع املرصيف بنسبة %3.9 
ليصل إىل 28.2 مليار ريال بنهاية أبريل 
2022م. وفيام يخ��ص االئتامن املمنوح 
ل منًوا طفيًفا  للقطاع الخاص؛ فقد س��جَّ
مبق��دار 1.2% ليصل إىل 23.6 مليار ريال 

بنهاية أبريل 2022م.
بتوزيع��ه  املتعّلق��ة  البيان��ات  وُتش��ري 
ع��ىل مختلف القطاعات، إىل اس��تحواذ 
الرشكات غري املالية ع��ىل الحصة األكر 
والت��ي بلغ��ت 45.6% بنهاي��ة أبري��ل 
2022م، تبع��ه قط��اع األف��راد بنس��بة 
45.3% أما النس��بة املتبقية فقد توزعت 
عىل قطاع الرشكات املالية بنس��بة %5.4 

ل  والقطاعات األخرى بنسبة 3.7%. وسجَّ
إج��اميل الودائ��ع لدى القط��اع املرصيف 
منًوا بنس��بة 3.3% ليصل إىل 25.8 مليار 
ري��ال بنهاي��ة أبري��ل 2022م، وضم��ن 
ه��ذا اإلجاميل، ش��هدت ودائ��ع القطاع 
الخاص ل��دى النظام امل��رصيف انخفاًضا 
بنس��بة 0.2% لتصل إىل 17.2 مليار ريال 
بنهاي��ة أبريل 2022م. وعن��د النظر إىل 
توزيع إج��اميل قاعدة الودائ��ع للقطاع 
الخ��اص عىل مختلف القطاعات، تش��ري 
األرقام إىل أنَّ استحواذ قطاع األفراد عىل 
الحص��ة األكر، والتي بلغت حوايل %53، 
يلي��ه قطاع الرشكات غ��ري املالية وقطاع 
ال��رشكات املالية بحصة بلغ��ت %29.2 
و14.9% عىل التوايل، أما النسبة املتبقية 

0.8% فتوزعت عىل قطاعات أخرى.

مسقط- الرؤية 

وجهت الهيئ��ة العامة لس��وق املال 
تعمي��اًم رق��م 11/ 2022 إىل جميع 
املس��تثمرين وال��رشكات املس��اهمة 
الع��ام والبورص��ة ورشك��ة مس��قط 
للمقاص��ة واإلي��داع ومكاتب تدقيق 
الحس��ابات واملحاماة واالستش��ارات 
القانونية والرشكات العاملة يف مجال 
األوراق املالي��ة، والخ��اص بتمدي��د 
إيقاف تحصيل الرضيبة املس��تقطعة 
ذات الصلة بتوزيعات أرباح األس��هم 

والفوائد.
ون��ص التعمي��م عىل أن��ه “تالحظ 
لدى الهيئة العامة لس��وق املال يف 
اآلون��ة األخرية تس��اؤل العديد من 
املس��تثمرين واملهتمني باالس��تثامر 
يف بورصة مسقط من خالل وسائل 
االجتامعي ح��ول مصري  التواص��ل 
ق��رار إيق��اف تحصي��ل الرضيب��ة 
املستقطعة من املصدر بنسبة %10 

من توزيعات أرباح األسهم والفوائد 
عىل عوائ��د الصكوك والس��ندات، 
وال��ذي انته��ى العمل ب��ه 6 مايو 
2022، ويف هذا الش��أن، تود الهيئة 
التوضيح بأن هذا القرار قد نس��خ 
بق��رار من مجلس ال��وزراء املوقر- 
ضم��ن خطة التحفي��ز االقتصادي- 
وتم متديده حتى العام 2025، كام 
أنه وألغراض تهيئة البيئة املناس��بة 
لتحقيق رؤية عامن 2040 بحسب 
توجيهات صاحب الجاللة السلطان 
هيثم ب��ن طارق املعظ��م- حفظه 
الله ورعاه- فإن الهيئة عىل تواصل 
مستمر مع الجهات املعنية إليجاد 
معالج��ة مناس��بة له��ذا املوضوع 
وغ��ريه من املواضي��ع ذات العالقة 
التي من ش��أنها تحسني قدرة سوق 
رأس امل��ال يف س��لطنة ع��امن عىل 
اس��تقطاب  يف  واملنافس��ة  النم��و 
لتمويل  األجنبي��ة  األم��وال  رؤوس 

املشاريع االقتصادية«.
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 تزامنا مع مرور 40 عاما على مسيرته

بنك مسقط ينظم حفل اإلعالميين السنوي ويحتفي بالشراكة 
الناجحة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية

مسقط- الرؤية

نظم بنك مسقط، املؤسسة املالية الرائدة 
يف الس��لطنة، الحفل السنوي لرشكاء البنك 
م��ن الصحفين واإلعالمي��ن الذين ميثلون 
مختل��ف وس��ائل اإلعالم، وذل��ك بحضور 
الش��يخ وليد بن خميس الحش��ار الرئيس 
التنفيذي لبنك مس��قط، وعدد من رؤساء 
التحرير ومس��ؤويل املؤسس��ات اإلعالمية، 
ومبش��اركة عدد من أعض��اء فريق اإلدارة 

التنفيذية بالبنك.
وق��د ش��كل اللق��اء فرص��ة إلدارة البنك 
ع��ن  والتعب��ر  باإلعالمي��ن  لالحتف��اء 
ش��كرهم وتقديرهم للجه��ود التي يبذلها 
واملؤسس��ات  واإلعالمي��ون  الصحفي��ون 
اإلعالمية املختلف��ة، للتعريف بدور البنك 
يف التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية وذلك 
من خالل تواصلهم ومتابعتهم املس��تمرة 
لتغطية الفعاليات واألنشطة التي ينظمها 
البن��ك طوال العام، ولتس��ليط الضوء عىل 
املب��ادرات والربامج الت��ي يطلقها لتعزيز 

دوره الري��ادي يف القطاع املرصيف. وش��هد 
الحفل اإلع��الن عن ش��عار األربعن عاًما 
عىل مس��رة البنك الناجح��ة، كام تضمن 
عروض��ا توضح الرشاكة الناجحة بن البنك 
ومختلف وس��ائل اإلعالم. وألقى الش��يخ 
وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي 
لبنك مس��قط، كلمة عرب فيها عن سعادته 
بتنظيم الحفل احتف��اًء بالرشاكة الناجحة 
عىل م��دار الس��نوات املاضية ب��ن البنك 
وبن الصحفين واإلعالمين، مؤكدا أهمية 
التع��اون والرشاك��ة لتحقي��ق النجاحات 
واإلنج��ازات املختلفة الت��ي تخدم الوطن 
واملواطن. كام قدم الشكر والتقدير لجميع 
اإلعالمين عىل عملهم وجهودهم املخلصة 
يف تعريف أف��راد املجتمع بكل املعلومات 
واملس��تجدات الت��ي تس��اهم يف تنمي��ة 
وتطوي��ر مختلف القطاع��ات االقتصادية 

واالجتامعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أنه 
عىل م��دى العقود األربع��ة املاضية ومنذ 
السنوات األوىل ملسرة البنك الناجحة، كان 

لوسائل اإلعالم املختلفة دور مهم يف تعزيز 
تواصل البنك مع مختل��ف أفراد املجتمع 
م��ن خالل القن��وات اإلعالمي��ة املتعددة، 
وإيصال رس��الة البنك للجمي��ع، وتوضيح 
دوره يف تعزي��ز الش��مول امل��ايل والتنمية 
االقتصادية واملس��ؤولية االجتامعية؛ حيث 
س��اهم ذل��ك يف تحقيق نتائج انعكس��ت 
إيجابًيا عىل مكانة وريادة البنك يف ش��تى 

املجاالت.
ر ونعتّز بهذه  وأضاف الحش��ار: “إننا نق��دِّ
الرشاك��ة القامئ��ة ع��ىل الثق��ة املتبادل��ة 
واألهداف املش��ركة، وإننا يف بنك مسقط 
حريص��ون عىل اس��تمرار ه��ذه الرشاكة 
وتعزيزها لنواصل مس��رتنا الناجحة مًعا، 
م��ع االهتامم مبواكبة مختل��ف التطورات 
واملس��تجدات الت��ي تط��رأ ع��ىل القطاع 
اإلعالم��ي وخاصة في��ام يتعل��ق بتقديم 
الرس��الة اإلعالمي��ة بالوس��ائل الحديث��ة؛ 
م��ن بينه��ا وس��ائل التواص��ل االجتامعي 
الت��ي أصبحت جزءا مه��ام، وقناة جديدة 
للتواصل بن املؤسس��ات وأفراد املجتمع، 

مشرًا إىل أن احتفال بنك مسقط مبرور 40 
عاًما يشكل مرحلة هامة يف مسرة البنك، 
كام يشكل مسؤولية ملواصلة هذه املسرة 
الناجحة واالس��تمرار يف تحقيق املزيد من 
النجاحات واإلنجازات عىل كافة األصعدة 
وتعزي��ز دور البن��ك الري��ادي يف التنمية 
املس��تدامة من أجل املشاركة بإيجابية يف 
ترجمة املحاور واألهداف الرئيسية لرؤية 

ُعامن 2040.
وأك��د الرئي��س التنفي��ذي لبنك مس��قط 
أن بنك مس��قط يس��ر بخطى ثابتة نحو 
املس��تقبل من خالل الرؤية واالسراتيجية 
التي يعمل بها والتي تتمحور حول الركيز 
واالهتامم مبختلف الزبائن وذلك من أجل 
اس��تمرار البنك يف الريادة والتقدم والنمو 
وتحقيق النجاحات واإلنجازات واالستمرار 
يف املس��اهمة يف تطوي��ر القط��اع املرصيف 
باإلضافة إىل التواص��ل وتعزيز التعاون ملا 
فيه مصلحة أرسة البنك الواسعة ومبا يعود 

بالخر واملنفعة والتقدم لهذا الوطن.
وباعتب��اره املؤسس��ة املالي��ة الرائ��دة يف 

السلطنة، فقد شهدت مسرة بنك مسقط 
الناجحة العديد من املحطات الهامة التي 
س��اهمت يف تق��دم البنك ليصب��ح اليوم 
ال��رصح امل��رصيف الرائد يف الس��لطنة؛ من 
بينه��ا االندم��اج مع مؤسس��ات مرصفية، 
وأيضا تعزيز ش��بكة البن��ك التي أصبحت 
الي��وم منترشة يف كافة محافظات وواليات 
الس��لطنة، فمن فرع واح��د فقط يف عام 
1982 ميتل��ك الي��وم البنك أكرب ش��بكة يف 
السلطنة تش��مل 174 فرًعا يف كافة أنحاء 
الس��لطنة ومئات املنافذ اإللكرونية وأكرث 

من 800 جهاز رصاف آيل وإيداع نقدي.
 كام وس��ع البن��ك وج��وده اإلقليمي من 
خ��الل الفروع ومكات��ب التمثيل التجاري 
يف ع��دد من الدول، وكذلك من 16 مليون 
ري��ال قيمة أص��ول البنك يف ع��ام 1982 
إىل أك��رث من 13 مليار ري��ال عامين، ومن 
عدد مح��دود من الزبائ��ن إىل أكرث من 2 
مليون زبون يستفيدون من خدمات البنك 
املختلف��ة يف كافة املحافظ��ات والواليات، 
ك��ام وصل ع��دد موظفي البن��ك إىل أكرث 

من 3800 موظف وموظفة بنسبة تعمن 
بلغت أكرث م��ن 95% بحي��ث ميثل البنك 
جهة العمل املفضلة لدى الشباب العامين.
ونفذ بن��ك مس��قط أيض��ا مجموعة من 
املبادرات والربامج املس��تدامة التي تخدم 
املجتمع، وتس��اهم يف تعزي��ز دور البنك 
يف مجال املس��ؤولية االجتامعية، كام لعب 
دورا مهام وأساس��يا يف دع��م العديد من 
املؤسس��ات وال��رشكات طوال الس��نوات 
املاضي��ة وذلك من خ��الل تقديم التمويل 
ال��ذي يلبي احتياجات هذه املؤسس��ات، 
إضافة إىل تقديم التمويل لتنفيذ مجموعة 
كبرة من املشاريع التنموية متثل مختلف 
القطاع��ات الصناعية والخدمية والتجارية 
منها قط��اع التجزئة والضياف��ة والصناعة 
والسياحة والتعدين والزراعة، موزعة عىل 
جميع محافظات السلطنة، وبذلك يواصل 
بنك مسقط مسرته الناجحة ودوره البارز 
يف خدم��ة االقتص��اد الع��امين ويف تطوير 
القطاع امل��رصيف وتنمية املجتمع بش��كل 

عام.

»فودافون« توقع اتفاقية حصرية الستخدام تكنولوجيا »ويسبي« العالمية

مستشفى »كيمز هيلث« يجري عمليات السمنة المفرطة على أيدي أمهر الجراحين

»بابا جونز« تفتتح فرعين جديدين 
مسقط- الرؤيةفي بركاء والخوض السادسة

وقع��ت رشكة فودافون اتفاقية حرصية مع 
رشكة ويسبي العاملية لتقديم خدمة العمالء 
عرب االتصال امل��ريئ؛ حيث وق��ع االتفاقية 
من جانب الرشكة املهندس بدر بن س��عود 
الزيدي الرئي��س التنفيذي، فيام مثل رشكة 
ويسبي رئيس��ها التنفيذي أليكس بيسبي. 
تأيت االتفاقية يف إطار سعي رشكة فودافون 
لتوظيف أحدث التقنيات العاملية من أجل 
تقدي��م تجربة رقمية اس��تثنائية وش��املة 
ملشركيها بالرشاكة مع ويسبي؛ حيث ميكن 
ملش��ريك فوداف��ون التواصل بس��هولة مع 
مركز رعاية املشركن يف فودافون باالتصال 

امل��ريئ لإلجابة عن استفس��اراتهم املتعلقة 
باملنتجات والخدمات أو الحلول للتحديات 
الت��ي يواجهونه��ا بش��كل مب��ارش. وق��ال 
املهن��دس بدر الزيدي: “إن فودافون تعمل 

عىل توفر قنوات متعددة متكن املش��ركن 
من التواصل مع الفريق، سواء عرب االتصال 
املبارش أو الواتس��اب أو خدمات الدردشة 
ع��ىل تطبي��ق فودافون الش��هر، فضاًل عن 

قن��وات التواص��ل االجتامعي الت��ي ُتعترب 
بدورها من القنوات املفضلة للمشركن. 

وأضاف: “بالرشاكة مع ويسبي، نضيف قناة 
جديدة وحرصية عىل مس��توى الس��لطنة؛ 
حيث تتيح تقنية ويسبي للمشرك التواصل 
معنا باالتصال املريئ بالدق��ة العالية، األمر 
الذي ميكن توصيف��ه بكونه متجر افرايض 
متكامل يوفر الوقت والجهد عىل املش��رك 
لزيارتن��ا عىل أرض الواقع، مع الحفاظ عىل 
أعىل مس��تويات الخصوصية بالطبع؛ حيث 
تعم��ل تقنية ويس��بي عىل ع��رض الصورة 
باتجاه واحد، بحيث ميكن للمش��رك رؤية 
موظ��ف الرشكة في��ام ال ميكن لألخر رؤية 

املشرك”.

مسقط- الرؤية

يؤكد الدكتور حس��ن الربناوي من مستشفى 
»كيم��ز هيل��ث« بدارس��يت يف مس��قط، أن 
جراح��ات الس��منة املفرط��ة أو الجراح��ات 
األيضية؛ كمصطل��ح أدق لوصف ماهية هذه 

الجراحات وتأثرها عىل جسم االنسان.
وصنف الخرباء مبنظم��ة الصحة العاملية منذ 
أكرث م��ن عقدين م��ن الزمن  الس��منة عىل 
أنها مرض  ل��ه الكثر من التأثرات الس��لبية 
ع��ىل حياة البرش، وارتباطه��ا املبارش مع عدة 
أمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم والس��كري 
وأمراض القلب والرشاين وانخفاض متوس��ط 
عم��ر الوفاة ناهي��ك عن التأثرات النفس��ية 
واالجتامعي��ة، وتدين ج��ودة الحي��اة. وعليه 
اعُتمدت الجراحة كخيار طبي )طويل األمد( 
للتخل��ص م��ن الس��منة واملش��اكل الصحية 

املرافق��ة، وع��ىل األخص مرض الس��كري من 
الن��وع الث��اين، وارتف��اع ضغط ال��دم؛ حيث 
أثبتت الدراس��ات أن فقدان )5 إىل 10(% من 

وزن الجس��م كاٍف للتخلص من جّل املشاكل 
الصحية.

وحول كيفي��ة اختيار الحاالت التي تحتاج إىل 
جراحة، يقول الدكتور حسن الربناوي: »نقوم 
بحساب كتلة الجسم كمقياس للبدانة؛ وذلك 
عن طريق عملية حسابية بسيطة، يكون ناتج 
قس��مة وزن الش��خص بالكيلوجرام مقسوًما 
عىل مربع الط��ول باملر، لنحص��ل عىل كتلة 
الش��خص، وعليه يتم تصنيف درجة البدانة. 
وكل ش��خص بدي��ن، ومل يتمكن م��ن إنقاص 
وزنه أو املحافظة ع��ىل الوزن املفقود؛ وذلك 
باتباعه أنظمة غذائية ورياضية تحت إرشاف 
متخصص��ن، ويك��ون مؤه��اًل للجراح��ة، إذا 
توف��رت رشوط؛ منها أن مؤرش كتلة الجس��م 
يس��اوي أو أك��رب م��ن »40Kg/M2  “، وأن 
39Kg/ م��ؤرش كتلة الجس��م ما ب��ن 35 إىل

M2  ، ب��رشط أن يكون الش��خص مصاًبا عىل 

األق��ل بأحد األم��راض املزمنة؛ كالس��كري أو 
ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو ارتفاع 
الكوليس��رول أو اعتالل املفاص��ل أو تكيس 
املبايض، وغرها من املشاكل الصحية املرتبطة 

بزيادة الوزن.
وأكد الربن��اوي أن إرادة التغير واالس��تعداد 
لنم��ط حي��اة أكرث صحة ونش��اط م��ن أهم 
العوام��ل الرئيس��ية للحص��ول ع��ىل النتائج 
املرجوة من التدخل الجراحي، مش��را إىل أن 
الجراحة عامل مساعد وليست العامل الوحيد 

يف كل نجاح عالج السمنة املفرطة.
وذك��ر أيًضا أن املري��ض يخضع ملجموعة من 
االستشارات والفحوصات من ِقبل فريق عالج 
أمراض البدانة وال��ذي يف الغالب يتكون من 
مجموعة من األخصائين من عدة تخصصات؛ 
تش��مل الجراح��ة واألمراض الباطن��ة والغدد 

الصامء والطب النفيس.

مسقط- الرؤية 

أعلنت رشكة باب��ا جونز، الرائدة يف 
مجال البيتزا، افتتاح فرعن جديدين 
لها يف بركاء واملروج سكوير بالخوض 
السادس��ة، مع تطبيق أعىل معاير 

السالمة والجودة إلرضاء العمالء.
وبعد افتت��اح الفرع��ن الجديدين 
س��يصل عدد ف��روع باب��ا جونز يف 
س��طلنة ع��امن إىل 13 فرعا؛ حيث 
افتتح فرع بركاء نرص أحمد املاجد 
التنفي��ذي ملجموعة املاجد،  املدير 
وجوزيف جوزيف مدي��ر عام بابا 

جونز بيتزا قطر وسلطنة عامن.
وأوض��ح جوزيف جوزي��ف، مدير 

عام بابا جونز قطر وس��لطنة عامن 
أن ش��عار مكون��ات أفض��ل وبيتزا 
أفض��ل يجس��د اس��تخدام أفض��ل 
املكون��ات الطازجة وأجودها لصنع 
البيت��زا، والتي س��تثبت ش��عبيتها 
قريبا يف مختلف محافظات سلطنة 

عامن.
وقال: »لدى بابا جونز خطط توسع 
كبرة يف األشهر املقبلة، وتنوي فتح 
املزيد من املحالت يف سلطنة عامن، 
والوصول إىل كل زاوية من س��لطنة 
عامن، وسيتمكن عشاق البيتزا من 
الحص��ول عىل منتج��ات بابا جونز  
املفضل��ة لديهم م��ن أي محل بابا 

جونز«.

د. حسني الربواين



11متابعاتمتابعات اقت�صاداقت�صادمتابعاتمتابعات األحد ١٩ من ذي القعدة ١443 هـ املوافق ١٩ يونيو 2022م - العدد رقم 3378

مسقط- الُعامنية

ارتفــع إجــايل اإليــرادات العامة 
للدولــة بنهاية عام 2021م بنســبة 
28.7% ليبلغ نحو 10.9 مليار ريال، 
مقارنــة بنحو 8.5 مليار ريال بنهاية 
عام 2020م، بينــا انخفض إجايل 
اإلنفــاق العام بـ5.9 مســجًل 12.2 

مليار ريال.
وأشــارت البيانــات الصــادرة عــن 
الوطني لإلحصاء واملعلومات  املركز 
والواردة يف تقريــر »تحليل الوضع 
االقتصادي يف ســلطنة ُعان« للربع 
أنَّ  إىل  2021م  عــام  مــن  األخــر 
العجز املســّجل يف املوازنــة العامة 
للدولة بنهايــة عام 2021م بلغ 1.2 
مليار ريال ُمشــكِّل ما نسبته %3.7 
إىل الناتج املحيل اإلجايل باألســعار 

الجارية.
وأوضحــت البيانات أن قيمة الناتج 
املحــيل اإلجايل باألســعار الجارية 
ارتفعت بنحــو 16.1 %  بنهاية عام 
2021م لتبلغ 33 مليار ريال، مقارنة 
بنحــو 28.4 مليار ريــال بنهاية عام 
2020م، وجاء هــذا االرتفاع نتيجة 
الرتفاع متوسط ســعر النفط بنحو 
39.7%؛ حيث ارتفع الســعر من 46 
دوالًرا أمريكيًّــا للربميــل بنهاية عام 
2020م إىل 64.3 دوالرات أمريكيــة 

للربميل بنهاية عام 2021م.
وســّجلت القيمة املضافة لألنشــطة 
النفطيــة ارتفاًعا بـــ2.9 مليار ريال، 
مسّجلة نحو 10.5 مليار ريال مقارنة 
بنحــو 7.6 مليــار ريــال بنهاية عام 
2020م، ويُعــزى ذلك إىل االرتفاع يف 
القيمــة املضافة للنفــط الخام بنحو 
46.6%، لتصل إىل نحو 9 مليارات ريال 
مقارنة بنحو 6.1 مليــار ريال ُعاين 
بنهايــة عــام 2020م، كــا ارتفعت 
القيمة املضافة للغاز الطبيعي بنحو 

4.8% بنهاية عام 2021م.

وارتفــع إجــايل القيمــة املضافــة 
لألنشــطة غر النفطيــة بنهاية عام 
2021م بنســبة 8.4% مقارنة بنهاية 
عام 2020م لتســّجل مــا قيمته 24 
مليار ريال، وارتفعت كذلك القيمة 
الصناعية بنسبة  املضافة لألنشــطة 
13.6% نتيجة الرتفاع القيمة املضافة 
للصناعــات التحويلية بنحو %40.8، 
وارتفــاع إمــدادات الكهرباء واملياه 
وأنشــطة الرصف الصحــي بـ%5.7، 

والتعدين واســتغلل املحاجر بنحو 
4.3%، كــا ارتفعت القيمة املضافة 
للزراعة واألســاك بـ7.7%، والقيمة 

املضافة لألنشطة الخدمية بـ%6.5.
أمــا ُمــؤرشات التجــارة الخارجية، 
فيُشــر التقريــر إىل ارتفــاع قيمة 
الفائــض يف امليزان التجــاري بنهاية 
عام 2021م، بنحــو 1.4 مليار ريال 
مقارنــة بنهاية عــام 2020م ليبلغ 
نحو 5.2 مليــار ريال ؛ ويُعزى ذلك 

إىل ارتفاع قيمة الصادرات السلعية 
بنســبة 45.5% بنهاية عــام 2021م 
مســّجلة نحــو 17.1 مليــار ريــال 
مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال يف عام 
الواردات  قيمــة  وارتفعت  2020م، 
السلعية بنسبة 49.5% مسّجلة نحو 
11.9 مليــار ريــال مقارنــة بنحو 8 

مليارات ريال بنهاية عام 2020م.
وبلغ إجايل قيمة إعــادة التصدير 
بنهاية عــام 2021م نحو 1.3 مليار 

 %22.5 بنســبة  منخفًضــا  ريــال 
2020م،  عــام  بنهايــة  مقارنــة 
واملطاط  اللدائن  صادرات  وشهدت 
ومصنوعاتهــا ارتفاًعــا ملحوظًا بلغ 
386.3% وهــي أكــر الصادرات غر 
النفطيــة ارتفاًعا بنهاية عام 2021م 
مقارنــة بنهاية عــام 2020م. وبلغ 
االرتفــاع يف قيمــة الصــادرات غر 
النفطيــة نحو 91.2 % مقارنة بنهاية 
عــام 2020م، كــا ارتفعــت قيمة 

 %42.2 بنحــو  النفطية  الصــادرات 
مقارنة بنهاية عام 2020م.

وارتفعت واردات املنتجات املعدنية 
بنهايــة عــام 2021م بنحــو %284 
مقارنة بنهاية عــام 2020م، ويذكر 
التقرير أن 62.4% من إجايل قيمة 
الواردات الســلعية لســلطنة ُعان 
يتــم اســترادها من خــلل املنافذ 

البحرية الجمركية.
ويف ُمؤرشات الوضع النقدي، ارتفع 
إجايل الســيولة املحلية بنهاية عام 
2021م بنســبة 4.6% مقارنة بنهاية 
عــام 2020م، مســجًل نحــو 20.2 
مليار ريال، كــا ارتفع عرض النقد 
بنحــو 3.3% بنهايــة عــام 2021م 
مقارنة بنهاية عام 2020م، مســجًل 

5.7 مليار ريال.
وارتفَع إجايل قيمــة ودائع القطاع 
الخاص بنحو 3 % بنهاية عام 2021م، 
مســجًل 17.3 مليار ريال مقارنة بن 
16.8 مليــار ريال ُعــاين بنهاية عام 
2020م. وارتفع حجم القوة الرشائية 
للريــال الُعاين بنهايــة عام 2021م 
ل مــؤرش  بنحــو 2.3% حيــث ســجَّ
ســعر الرصف الحقيقي نحو 104.1 
نقطــة مقارنــة بنحــو 101.8 نقطة 
بنهايــة عــام 2020م. وتزايد إجايل 
املمنوح  والتمويــل  القــروض  قيمة 
من خلل البنــوك التجارية والنوافذ 
اإلســلمية بنحــو 4.4% بنهايــة عام 
2021م ليبلــغ نحو 27.9 مليار ريال 
، مقارنــة بـ26.7 مليــار ريال بنهاية 
عــام 2020م، وارتفــع إجايل قيمة 
القروض الشــخصية بـ2.1% لتسّجل 
8.7 مليار ريال، يف حني بلغ متوسط 
ســعر الفائدة عىل إجــايل القروض 
5.6% بنهايــة عــام 2021م مرتفًعــا 
بنحو 1.1% مقارنة بنهاية عام 2020. 
وارتفع إجايل قيمة األصول األجنبية 
بالبنك املركزي الُعاين بنسبة %31.5 

مقارنة بنهاية عام 2020م.

مسقط- الُعامنية

وقّعت الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية 
الخاصة واملناطق الحرة مــع رشكة هايبورت 
الدقــم، اتفاقية حجز أرض للشــق الســفيل 
ملــرشوع مرفق إنتــاج الهيدروجــني األخرض 
واألمونيــا، وهــو مــرشوع مشــرك يف قطاع 
الطاقة البديلة بني مجموعة أوكيو ومجموعة 

دميي البلجيكية.
وجــاء توقيع هذه االتفاقية للشــق الســفيل 
بعد توقيع اتفاقية حجز األرض للشق العلوي 
من مرشوع الطاقة املتجددة يف سبتمرب العام 
املــايض، للمــي قدًما يف األعال الهندســية 
التحضرية وجمع بيانات املوقع ملرشوع إنتاج 
الطاقة من الهيدروجــني األخرض واألمونيا يف 

املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقّع االتفاقية معايل الدكتور عيل بن مسعود 
الســنيدي رئيــس الهيئــة العامــة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة واملناطق الحــرة، فيا 
وقّعها عن رشكــة هايبورت الدقم نجلء بنت 
زهر الجالية رئيســة مجلــس إدارة الرشكة 

والرئيســة التنفيذيــة لقطاع الطاقــة البديلة 
مبجموعــة أوكيو، ومارتن داوفــا نائب رئيس 
مجلس اإلدارة واملديــر العام ملجموعة دميي 
البلجيكيــة. وبناًء عىل اتفاقيــة حجز األرض 
ســتعمل رشكة هايبورت الدقــم عىل تطوير 
منشأة إلنتاج الهيدروجني األخرض عىل مساحة 
ر بـ793 ألف مر مربع وبطاقة تبلغ 500  تقدَّ
ميجاوات وذلك يف املنطقة القريبة من ميناء 
الدقــم بعد إنتاج الطاقــة البديلة عن طريق 
توربينــات الريــاح واأللواح الشمســية التي 
ســيتم تركيبها يف املنطقــة املخصصة للطاقة 
البديلة باملنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم 
ر  والتي تم توقيع اتفاقيتها سابًقا مبساحة تقدَّ
بنحــو 200 كيلومر مربــع. ويتكوَّن مرشوع 
هايبورت الدقم إلنتــاج الهيدروجني األخرض 
من ثلثة أجزاء وهي: تركيب وتشــغيل حقل 
للطاقــة الشمســية وطاقة الريــاح، واملرحلة 
الثانيــة إنشــاء محطــة إلنتــاج الهيدروجني 
األخــرض والتي تتكــوَّن من مصنــع للتحليل 
الكهربايئ ومصنع لتوليف األمونيا ومنشــآت 
التخزيــن، واملرحلة الثالثة إنشــاء خط لنقل 

الجهد العايل من الطاقة بني الحقل واملحطة.
ويف وقــت ســابق مــن العام املــايض قامت 
هايبــورت الدقــم بركيب وتشــغيل 4 صواٍر 
لقياس رسعة الرياح ومحطتني لألرصاد الجوية 
الشمســية داخــل املوقع؛ للتأكــد من جمع 
البيانات التــي تحتاجها الرشكة من أجل إمتام 

دراسة الجدوى التفصيلية للمرشوع.
وقال املهنــدس يحيى بن خميــس الزدجايل 
املكلّف بتســير أعال املنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم: »إن هــذه االتفاقية تعد 
محطــة مهمة يف ســر عمل هــذا املرشوع؛ 
حيث تتيــح لفريق العمل إقامة الدراســات 
اللزمة عىل أرض املرشوع مثل: دراسة الربة 
والدراســة الطبوغرافية؛ متهيًدا لعمل دراسة 
الجــدوى للمــرشوع«. وأضــاف أن: »الهيئة 
تتطلّــع إىل العمــل مع الفريق يف اســتكال 
الدراســات اللزمة، والبــدء يف املرشوع كونه 
الهيدروجــني  باكــورة املشــاريع يف مجــال 
األخــرض واألمونيــا يف الدقم ســيُتيح للهيئة 
العمل عىل اســتقطاب الكثر من املشــاريع 
التي تعتمد عىل الطاقة املتجددة مثل: إنتاج 

الحديــد األخرض وإنتــاج االملنيــوم األخرض 
ومواكبــة للطلب العاملي املتزايد عىل الطاقة 

املتجددة«.
وقالــت نجلء بنــت زهر الجالية الرئيســة 
التنفيذية لقطــاع الطاقــة البديلة مبجموعة 
أوكيو ورئيســة مجلــس إدارة رشكة هايبورت 
الدقــم: »إّن توقيع االتفاقية ســيُمّكن فريق 
املرشوع من عمل الدراســات اللزمة واملي 
قُدًمــا يف مرحلــة دراســة الجــدوى ملرحلة 

الدراسات الهندسية التفصيلية«.
وأكــد مارتن داوفا نائب رئيس مجلس اإلدارة 
واملديــر العام ملجموعة دميــي البلجيكية إنه 
بعد توقيع االتفاقية ســيُصبح املرشوع جاهزًا 
للدخــول يف املرحلــة التاليــة، وبذلك يقرب 
خطوة أقرب مــن أن يكون أول مصنع إلنتاج 
األمونيا الخرضاء بهذه الســعة التشــغيلية يف 
املنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم، جنبًا إىل 
جنــب مع أوكيو، ومع الهيئة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصة واملناطق الحــرة، ُمعربًا 
عن أملــه يف أن تكون ســلطنة ُعان محطة 

عاملية ملشاريع إنتاج الهيدروجني األخرض.

مسقط- الرؤية

 تســتضيف عانتــل، الرشكــة الرائــدة 
الرقمــي ومــزود خدمــات  التحــول  يف 
االتصــاالت املتكاملــة يف ســلطنة عان، 
الحلقــة اإلفراضيــة الرابعة من سلســلة 
الحلقــات االفراضيــة التــي تــأيت تحت 
عنوان »مستقبل الثورة الصناعية الرابعة 
مع تقنية الجيل الخامس«، وذلك يوم 22 

يونيو الجاري.
 وتنظم عانتل، وهي الرشكة األوىل التي 
قدمت تقنية الجيل الخامس يف ســلطنة 
عان، سلســلة من الحلقــات االفراضية 
للتعريــف بهــذا التقنيــة والركيــز عىل 
فوائدها؛ حيث تم عقد الحلقة األوىل من 

سلسلة الندوات االفراضية يف 23 نوفمرب 
2021 بعنوان »الجيل الخامس: إمكانيات 
تتجاوز الرسعــة«، يف حني عقدت الحلقة 
الثانيــة يف 9 مــارس 2022 تحت عنوان 
»شــبكة الجيل الخامس.. فــرص تجارية 
جديــدة« كا تم تنظيم الحلقة الثالثة يف 
25 مايــو تحت عنوان »دور تقنية الجيل 

الخامس يف تحسني تجربة املشركني«.
والقت الحلقات االفراضية الثلث استجابة 

كبرة، وشهدت مشاركة رؤساء ومسؤويل 
دوائر تقنية املعلومات واالتصاالت لعدد 
من املؤسسات الحكومية ورشكات القطاع 
الخــاص وأكادمييني وصحفيــني ومؤثرين 

عىل وسائل التواصل االجتاعي.
االفراضيــة  الحلقــة  وتســتضيف 
الرابعــة متحدثــني يشــاركون بأفكارهم 
آخر  حــول  وخرباتهــم  واســراتيجياتهم 
التطــورات واملزايــا التي توفرهــا تقنية 
الجيل الخامس، حيث سيتحدث الدكتور 
يوسف الهنايئ مدير عام تقنية املعلومات 
التجاريني  املشــركني  بوحدة  واالتصاالت 
يف عانتل، عــن اســتخدام تقنية الجيل 
الخامــس والثــورة الصناعيــة الرابعة يف 
مجــال التعليم، بينا ســيتحدث الدكتور 

هيثــم الحجــري املتخصــص يف األمــن 
السيرباين عن أهمية تقنية الجيل الخامس 

يف تطوير األمن السيرباين.

وســعت عانتــل إىل تعزيــز يف شــبكة 
الجيل الخامس من خلل البنية األساسية 
وتغطيــة الشــبكة؛ حيث بــدأت تقنية 
الجيل الخامس يف إحداث تغير يف شكل 
أداء األعــال والــرشكات بشــكل جذري 
والتأثــر عــىل الحيــاة اليوميــة للعملء 
واملســتهلكني مــن خلل مــا تقدمه لهم 
مــن فرص وإمكانات غر محدودة خاصة 
من ناحية متطلباتهــم اليومية؛ كالتعليم 
والصحة والرفيه من خلل توفر الرسعة 

الفائقة والحلول الرقمية .

مسقط- الرؤية

أعلنت مطارات ُعان حصول مطار مسقط 
الدويل عىل جائرة أفضــل موظفي مطار يف 
الــرشق األوســط، بناء عــىل تصنيف رشكة 
ســكاي تراكــس، وذلك ملا تقــوم به الرشكة 
من متيز يف بيئــة العمل ملوظفيها ورعايتهم 
إلكال مســرة املهام الوطنيــة لجعل مطار 
مسقط الدويل ضمن أرقى املطارات عامليا. 

وعملت مطارات ُعان طوال الفرة املاضية 
من أجل بناء قاعدة متينة أساســها املوظف 
املتفــاين يف بيئة العمل خاصــة عىل أرضية 
مطار مسقط الدويل »بوابة ُعان الجوية«، 
وتعمــل الرشكــة دوما عىل رضــا املوظفني، 
وتحقيق الغايات التي يســعون من خللها 
عرب بيئة عمل مرنة وسلســة، بجانب توفر 
عدد من الخدمات التي تعطي صورة مهمة 

ألهمية املوظف يف قطاع املطارات.
وتلبــي رشكــة مطــارات ُعــان طموحات 
موظفيهــا، وتوفر سلســلة مــن الخدمات 
تعطيهــم روحــا وطاقــة  التــي  الخاصــة 
إيجابية، متكنهم من تقديم أرقى الخدمات 
املســافرين والزوار، كــا تعمل عىل تأهيل 
موظفيهــا ليكونــوا يف مواكبة مســتجدات 
إدارة املطارات وليكونوا قادة يف املســتقبل 
لتشــغيل وإدارة املطارات يف سلطنة ُعان، 

وتدفع الرشكة موظفيها قدماً نحو التدريب 
والتأهيل الذي ميثل اســراتيجية مهمة لبناء 

جيل قيادي يف تشغيل وإدارة املطارات.
ورصح ســعود الحبيــي رئيــس العمليات 
التشــغيلية بالوكالــة: »إن مطــارات عان 
تقدم ملوظفيها مجموعة واســعة من برامج 
التدريب يف مجاالت متعددة، كا يتّم إعداد 
وتصميــم معظــم برامجها مبــا يتاىش مع 
املعاير واملارســات املوىص بها من منظمة 
الطران املدين الدويل )ICAO( ســعيا منها 
إىل دعــم قطــاع الطران بالســلطنة وتلبية 
املتطلبات التنظيمية والتشغيلية ومتطلبات 
األمن والسلمة الصادرة عن »إيكاو« وهيئة 

.»)CAA( الطران املدين
وأضاف الحبيي: »إن اســراتيجية مطارات 
ُعــان ترتكز عىل بنــاء كوادرهــا البرشية 
واالهتــام بهــم، يف إطار مســاعيها ليكون 
مطــار مســقط الــدويل ضمــن أفضل 10 
مطــارات يف العــامل، مشــرا إىل أن هذا لن 
يتحقــق إال بوجــود كوادر برشيــة مؤهلة 
للسهام يف تطوير مطاراتها يف سلطنة ُعان 
ضمن منظومة متكاملة وتحقق ما تســعى 
إليــه للوصول إىل 20 مليون مســافر، وهذا 
يتطلــب وجــود جهاز كــفء مــن املوارد 
البرشيــة تؤمــن بدورهــا يف تحقيق غايات 

الرشكة«.

قيمة الصادرات السلعية تتجاوز 17 مليار ريال

33 مليار ريال قيمة الناتج المحلي.. واإليردات العامة 
عند 10.9 مليار ريال في 2021

توقيع اتفاقية تطوير منشأة إلنتاج الهيدروجين األخضر بالدقم

»عمانتل« تستعرض دور تقنية الجيل الخامس في الثورة الصناعية الرابعة

»مسقط الدولي« يتّوج بجائزة أفضل 
موظفي مطار في الشرق األوسط
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التعليــم ليس مجــرد حشــٍو لألذهان، بل 
بناٌء لإلنســان، وبالتايل ارتقاٌء باألوطان  
شــكرًا لــكل من يرّب بأّمــه ُعامن من 
خــال أخذه بيــد طلبتــه لتأهيلهم 

للحياة بأكملها.

الشــكر لجميــع املحامــن الذين توافــدوا لانضامم يف 
فريق الدفاع. وليس ذلك تضامناً مع املختار الهنايئ 

فحســب، وإمنا مع مبدأ حريــة الصحافة والرأي 
والتعبري، املبدأ الذي كفله النظام األسايس للدولة، 
وأوىص مرونــة الجهــات املعنيــة يف التعامل مع 

جميع األراء وتقبل كل اختاف.

أعــان اللــه شــبابنا يف الصحــراء وحقول 
النفط، الله يحفظهم ويعطيهم الصحة 
والعافية، درجــات الحرارة تامس الـ 

50 درجة.. الله يخفف عليهم..

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

Samawat2004@live.comمسعود الحمداني

بين أروقة الحكومة »الجديدة«

ال يهــم املواطــن اســم الوزيــر، وال صورته، 
وال شــكله، وال تهمه ســريته الشــخصية، وال 
إنجازاتــه يف رشكتــه الخاصــة، وال ُيلقي بااًل 
لعباراتــه وشــعاراته وخطبه الرنانــة، ولكنه 
يهتــم- كمواطن- مبــا ُينجزه هــذا الوزير أو 
ذاك لصالحــه، ويرتقب ما يقدمه له، وينتظر 
قراراته التي تخصه كإنســان، وتســّهل عيشه 
وأمور حياته، ويقارن بن قول املسؤول وفعله 
من جهة، وبن ترصيحاتــه وقراراته من جهة 
ثانيــة، وينتظر منــه املزيد واملزيــد لتطوير 

الوطن، وتحفيز العيش الكريم للمواطن.
ال يهتم هذا املواطن كثريًا بالتفاصيل، وال تعنيه 
الخطط الكثرية، وتعقيداتها، وتشــعباتها، وال 
يسأل عن الوســائل التي ينتهجها، وال الطرق 
التي يسلكها، ولكنه ينظر إىل النتائج التي من 

خالها يرى حارضه، ويضمن مستقبل عياله.
ال يهــم املواطــن هندام الوزيــر، وال خنجره، 

وال بشــّته، وال “برســتيج” مكتبه، ومنسقيه؛ 
فاملرحلــة تتطلــب مــن كل وزيــر الخروج 
للضــوء، والعمل يف امليدان، ومامرســة األداء 
أمــام املوظفن، والحضور يف مكان املشــاريع 
مع املهندســن، واملرشفن، والعامل؛ فالوزارة 
ليست إال وظيفة حكومية، ومسؤولية وطنية، 
ال يجب التفريط فيهــا، أو التهاون يف أدائها، 
والوقت ليس وقت الرتاخي، وال زمن التكاسل، 
بل هو وقت اإلنجازات، وزمن النشاط بأقىص 
طاقاتــه، وعرص العمل عــى تحديث الدولة 
العرصيــة، وتأســيس أرضيــة صلبــة للعمل 
الوطني، يشــارك فيه الجميع، دون إقصاء أو 
تهميش، ويعمــل فيه كل فرد، كٌل يف موقعه، 
للوصول إىل الغاية التي خطتها الحكومة، رغم 

كل الصعوبات، والتحديات، والتضحيات.
ال شــك أن لكل وزير خطته، واســرتاتيجيته، 
ونظرته الخاصة التي تصب يف النهاية يف بؤرٍة 

حكوميــة موحدة، تلتقــي جميعها يف الرؤية 
الكــربى “ُعــامن 2040”، وهــي الرؤية التي 
تراهــن عليها الحكومة، ويعقد عليها املواطن 
آماله العريضة، ويتطلع إليها لتحقيق غاياته، 
وأحامــه التي ضّحى ألجلها بالغايل والنفيس، 
وأراق يف ســبيلها أموالــه، وجهــده، وصحته، 
وحــارضه، ولكنه يــرى يف الحكومة وأعضائها 
الُبعد االسرتاتيجي الذي ســيعّوضه ذات يوم 
عاّم ضاع منه، ويخفــف عنه ما غاب، ويعيد 
إليــه بارقة األمــل الذي افتقــده يف لحظات 
كثرية. لذا يضع املواطن كل آماله يف الحكومة 
التــي وضع حرضة صاحب الجالة الســلطان 
هيثم بن طــارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
ثقته فيها، وأعطاها مداها الزمني، ومكّنها من 
وضــع الرؤية موضع التنفيذ، رغم أن الطريق 
طويل، والعمل شــاق، وغري يسري، ولكن ال ُبد 
من مواصلة املسري بكل منعطفاته، وتعرجاته.

ومن هنا، يقع عى التشــكيل الوزاري الجديد 
الــذي أُعلن عنه قبل أيــام الكثري من األعباء، 
وتنتظــره الكثري مــن التحديــات، وتقف يف 
طريقه الكثري من العقبات، ولكنه -ال شــك- 
فريــق متكامل اختــري بعنايــة، ولديه خربته 
العلمية والعملية التي سيستثمرها عى أرض 
الواقع، ويطبقها للوصــول إىل الغاية الكربى، 
وهي: ازدهار وتنمية الوطن، وسعادة ورفاهية 
وكرامة املواطن، وتحديــث الدولة العرصية، 
وتحريك أوصالها، وتحفيز دورة العمل واألداء 
واإلنجــاز الذي هــو مثرة كل تغيــري، وهدف 
كل حكومــة، وال ريب أن الرقابة واملحاســبة 
هام اللبنتان األساســيتان للسري بشكل واضح 
يف طريق األلــف ميل، وهام حجــرا الزاوية؛  
للوصول بأمان إىل محطة رؤية “عامن 2040” 
بكفاءة عالية، وبأقل الخسائر، وأحسن األداء، 

وأفضل النتائج.

مسقط- الرؤية

شاركت 4 أفام عامنية قصرية يف املهرجان 
الــدويل »يــورو آســيا لألفــام القصرية« 
»EuroAsia Shorts«، بالواليات املتحدة 
األمريكيــة، بالتزامن مع مــرور 16 عاًما 
عى إنشــاء هذا املهرجان، وبالتعاون مع 
مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن، 
وبرعاية من السفارة العامنية يف واشنطن.

وتضــم قامئة األفام »الــدروج« للمخرج 
إىل  يتطــرق  الــذي  العمــريي،  حميــد 
املشــكات االجتامعيــة التــي تواجههــا 
أرملة صغرية يف الســن وما تتعرض له من 
ضغوط مجتمعية. وفيلم »تاجر الوقت« 
للمخرجة رقية الوضاحية، وتدور أحداثه 
حول عجــوز يقيم يف منطقة معزولة عن 
العامل لكنــه يتاجر بالوقت مــع الغرباء. 
وفيلــم »ولهن حيــاة« للمخرجــة بثينة 

الكنديــة، ويناقــش الشــهادة الشــفهية 
لتاريــخ عائلة إحدى نســاء والية نزوى، 
وفيلم »خــط مســتقيم« للمخرج هيثم 

سليامن.
وتــأيت الــدورة الحاليــة للمهرجان تحت 
شــعار »فــن الحيــاة«، ويقــول منظمو 
الحــدث الفني: »إن الحيــاة كغريها من 
مجريات الكون، ال متيض يف خط مستقيم 
دامئًــا، وأن التحــدي الامتناهي لتحقيق 

التــوازن واملتعة والتعاطي مع الحياة هو 
يف حد ذاته أحد أوجه الفنون؛ إذ ال مسارًا 
مكتمًا وال رشيًكا وال وصفة ميكن وصفها 
بالكــامل«، ولذلك يحتفــي املهرجان يف 
دورته الجديدة لتناقش مســألة تكاملية 
الخري والرش والقبيح يف الحياة، باعتبارها 
قضيــة ال ميكــن تجزأتهــا، وأن أي حياة 
يحياهــا املرء عى نحــو جيد، هي يف حد 

ذاتها رائعة فنية.

4 أفالم ُعمانية تشارك في مهرجان دولي بالواليات المتحدة
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