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الرؤية- الوكاالت

صعد ســعر نفط ُعامن الرســمي تســليم شهر 
أغسطس املقبل إىل 110.26 دوالرا، بعدما ارتفع 
يف تداوالت بورصة ديب للطاقة أمس بنحو 3.75 

دوالرا.
وتراجعت أسعار النفط العاملية أمس، يف جلسة 
متقلبــة مع انتظــار املســتثمرين ألي تحركات 

تســتهدف صادرات النفط والغاز الروســية قد 
تخرج عن اجتامع زعامء مجموعة السبع املنعقد 
يف أملانيا. وتراجعت العقــود اآلجلة لخام برنت 
28 سنتا إىل 112.84 دوالرا للربميل بعد ارتفاعها 
2.8 يف املئة يوم الجمعة. وبلغ ســعر خام غرب 
تكساس الوسيط األمرييك 107.17دوالرا للربميل 
بانخفاض 45 سنتا أو 0.42 يف املئة بعد ارتفاعها 

3.2 يف املئة يف الجلسة السابقة. 

نفط عمان يصعد إلى 110.2 
دوالر.. و»برنت« يتأرجح

قمة العالقات األخوية

جاللة السلطان يستعرض مع الرئيس المصري العالقات المتينة

جاللته يتبادل الهدايا التذكارية مع السيسيمشاورات ثنائية حول عدد من القضايا العربية والدولية

صور- الرؤية

وقعت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسســة 
العامة للمناطق الصناعية “مدائن” عقد استثامر 
مع رشكة الفريوز للمشــاريع واالستثامر، إلقامة 
مرشوع إعادة تدوير اإلطارات بحجم اســتثامر 

يصل إىل 83 مليون ريال للمرحلة األوىل.
وقال املهندس عبدالقادر بن سامل البلويش مدير 
عــام مدينة صور الصناعيــة: “إن مرشوع إعادة 
تدوير اإلطارات ســيقام عىل مساحة 230 ألف 
مــر مربع ويعد من املشــاريع الصديقة للبيئة، 
وذلك من خالل اســتخدام أحــدث التكنولوجيا 

يف تدوير اإلطــارات وتحويلها إىل عدة منتجات 
اســراتيجية تدخل يف مجاالت واسعة كالعوازل 
الحرارية، وكذلك يف مكونات األجهزة الدقيقة”، 
مضيفــا أنه من املتوقــع أن يخلق املرشوع 212 
فرصــة عمل منهــا 75% للعامنيني؛ وسيســاهم 
هذا املــرشوع يف نقل التكنولوجيــا املتقدمة يف 
هذه الصناعة لســلطنة عامن. وأشار إىل أنه من 
املتوقع أن يتم البدء يف مرحلة تأسيس املرشوع 
خالل الربع األخري من العام الجاري، عىل أن تبدأ 
املراحل اإلنشــائية من املرشوع يف النصف األول 
من العام القادم، وتســتمر ملدة عامني بحســب 

الخطة املعدة له.

مسقط- الُعامنية

ــلطان هيثم  تفّضــل حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
بن طــارق املعظم -حفظه اللــه ورعاه- فمنح 
وسام النعامن من الدرجة األوىل لسعادة السفري 
الدكتور تيبور ســتامري ســفري املجــر املعتمد 
لدى ســلطنة ُعامن تقديرًا لجهوده وإســهاماته 
الفاعلــة يف خدمة العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني.
ــمو الّسيد أسعد بن  وســّلم الوساَم صاحُب السُّ

طــارق آل ســعيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
العالقات والتعاون الدويل واملمثل الخاص لجاللِة 
ــلطان خالل استقبال ســمّوه مبكتبه صباح  السُّ
أمس سعادة السفري للتوديع مبناسبة انتهاء مهام 

عمله سفريًا لبالده لدى سلطنة ُعامن.
وقد أعرب ســعادة الســفري عن شــكره لجاللِة 
لطان املعظم عىل الدعم الذي لقيه خالل فرة  السُّ
عمله بســلطنة ُعامن من قبل جاللِته والحكومة 
والشــعب الُعامين مام سهل له أداء مهامه، وعن 
متّنياته لجاللِته بوافر الصحة والســعادة ومديد 

العمر ولسلطنة ُعامن املزيد من التطور والنامء 
يف ظل قيادة جاللته الحكيمة.

ويف ســياق آخــر، ونيابــة عن حــرضة صاحب 
ــلطان هيثــم بن طــارق املعظم  الجاللــة السُّ
-حفظــه الله ورعاه- اســتقبل صاحب الســمو 
الســيد أسعد بن طارق آل ســعيد نائب رئيس 
الــوزراء لشــؤون العالقــات والتعــاون الدويل 
ــلطان مبكتب سموه  واملمثل الخاص لجاللة السُّ
صباح أمس ســعادة السفري حاج ســوليني بن 
حاج سعيد ســفري بروناي دار الســالم املعتمد 

لدى سلطنة ُعامن، وذلك للتوديع مبناسبة انتهاء 
مهام عمله.

وقد أعرب ســعادة الســفري عن شــكره لجاللة 
ــلطان املعظم عىل الدعم الذي لقيه خالل  السُّ
فــرة عمله بســلطنة ُعــامن من قبــل جاللته 
والحكومة والشــعب الُعامين مام ســهل له أداء 
مهامــه، وعــن متنياتــه لجاللته بوافــر الصحة 
والســعادة ومديــد العمــر ولســلطنة ُعــامن 
املزيد من التطــور والنامء يف ظل قيادة جاللته 

الحكيمة.

83 مليون ريال استثمارات في إعادة التدوير نيابًة عن جاللته.. السيد أسعد يودع سفير بروناي دار السالم

جاللة السلطان يمنح وسام النعمان من الدرجة األولى للسفير المجري
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لطان  كام كان يف االستقبال مبعيَّة جاللِة السُّ
ــمو الّسيد  املعّظم- أيَّده الله- صاحُب السُّ
شــهاب بن طــارق آل ســعيد نائب رئيس 
يد خالد  الوزراء لشــؤون الدفاع، معايل السَّ
بن هالل البوســعيدي وزير ديــوان البالط 
ــلطاين، معايل الفريق أول ُســلطان بن  السُّ
ــلطاين،  محمــد النعــامين وزير املكتب السُّ
معايل الســيد حمود بن فيصل البوسعيدي 
وزير الداخلية، معايل الســيد بدر بن حمد 
البوســعيدي وزير الخارجية، معايل ُسلطان 
بن ســامل الحبيس وزير املالية )رئيس بعثة 
الرشف(، سعادة الســفري عبدالله بن نارص 
الرحبي ســفري ســلطنة ُعامن املعتمد لدى 
جمهوريــة مرص العربيــة ومندوبها الدائم 
لــدى جامعــة الــدول العربيــة، ســعادة 
الســفريخالد رايض ســفري جمهوريــة مرص 
العربية املعتمد لدى سلطنة ُعامن، وأعضاء 
بعثــة الرشف وعــدد من أعضاء الســفارة 

املرصية مبسقط.

مراسم االستقبال

عقــب ذلــك توّجه جاللــُة ُســلطان البالد 
املفــدى وفخامة الرئيــس إىل القاعة مرورًا 
بــني صفني مــن حرس الرشف مــن الحرس 

لطاين الُعامين. السُّ
وبعد اســراحة قصرية غــادر املوكب املقّل 
ــلطان املعّظــم وفخامة رئيس  لجاللــِة السُّ
ــلطاين  جمهورية مــرص العربية املطار السُّ
الخــاص متوّجًهــا إىل قــرص العلــم العامر 
إلجراء مراســم االستقبال الرســمية. وقبيل 
وصول املوكب إىل ضيافة قرص العلم العامر 
اصطفــت كوكبة من الفرســان عىل جانبي 
الطريــق املــؤدي إىل بوابة القــرص. ولدى 
وصــول الســيارة املقّلة للقائديــن مدخل 
قرص العلم العامر عزفت موســيقى الحرس 
ــلطاين الُعامين “املقطوعة املنتظرة” يف  السُّ
حني ُنفخت األبواق لدى وصول املوكب إىل 

ساحة القرص.
ــلطان املفّدى   بعدهــا اصطحب جاللُة السُّ
فخامــة الرئيس الضيــف إىل منصة الرشف؛ 
حيث ُعزف السالم الوطني املرصي وأطلقت 
املدفعيــة إحــدى وعرشيــن طلقــًة تحيَّة 

لفخامة الضيف.

ــلطان املعّظم  عقب ذلك صافح جاللُة السُّ
الوفد الرســمي املرافــق لفخامــة الرئيس 
ًبا بهم ومتمّنًيا لهم إقامة طيبة،  املرصي مرحِّ
فيــام صافــح فخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
الســييس مســتقبليه من الجانــب الُعامين، 
حيث كان يف االســتقبال عــدٌد من أصحاب 
الّســمو ورئيــس مجلس الدولــة وأصحاب 
ــلطان  املعــايل الــوزراء وقادة قــوات السُّ

لطانية. املسلحة ورشطة ُعامن السُّ
بعد ذلــك توّجه حــرُة صاحــِب الجاللِة 
ــلطان املعّظم وفخامة الرئيس الضيف  السُّ

إىل املجلس لتناول القهوة.
ويرافق فخامة الرئيس املرصي معايل سامح 
حسن شــكري وزير الخارجية، اللواء أركان 
حرب أحمد محمد عيل رئيس ديوان رئيس 
الجمهورية، معايل الدكتورة هالة الســعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، اللواء 
عبــاس كامل رئيس املخابرات العامة، اللواء 
محســن عبــد النبــي مدير مكتــب رئيس 
الجمهوريــة، اللواء أركان حــرب مصطفى 
شــوكت قائد قــوات الحــرس الجمهوري، 
وسعادة السفري خالد رايض سفري جمهورية 

مرص العربية املعتمد لدى سلطنة ُعامن.
وتشــهد الزيــارة بحث عدٍد مــن املجاالت 
ذات االهتــامم املشــرك خدمــًة ملصالــح 
البلديــن الشــقيقني ومبا يحقــق تطلعات 
وآمال شــعبيهام، إضافة إىل بحث عدٍد من 
املوضوعــات التي تهــّم الجانبــني يف ضوء 

امُلستجدات اإلقليمية والدولية.

مباحثات رمسية

ــلطان  وعقد حــرُة صاحــِب الجاللِة السُّ
هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
وفخامة الرئيس عبد الفتاح الســييس رئيس 
جمهورية مرص العربية مســاء أمس جلسة 

مباحثات رسميَّة بقرص العلم العامر.
واســتعرض القائدان خالل الجلســة مسرية 
العالقات األخوية املتينة التي تربط سلطنة 
ُعامن وجمهورية مرص العربية، وبحثا كافة 
أوجــه التعاون الثنايئ القائم بني البلدين مبا 
ُيعــزز أوارص األخوة بني الشــعبني الُعامين 
واملــرصي الشــقيقني وُيحقــق املزيــد من 
تطلعاتهام نحو التقــدم والرقي واالزدهار، 

كــام تم خــالل الجلســة التشــاور وتبادل 
وجهات النظــر حول عدٍد من القضايا ذات 
االهتامم املشرك يف ضوء تطورات األحداث 

الجارية عىل الساحتني العربية والدولية.
حر جلسة املباحثات الرسميَّة من الجانب 
الُعــامين: صاحب الســمو الســيد فهد بن 
محمــود آل ســعيد نائــب رئيس الــوزراء 
لشــؤون مجلس الــوزراء، صاحب الســمو 
الســيد شــهاب بن طارق آل ســعيد نائب 
رئيس الوزراء لشــؤون الدفاع، معايل السيد 
خالــد بن هالل البوســعيدي وزيــر ديوان 

لطاين، معايل الفريق أول ُسلطان  البالط السُّ
ــلطاين،  بن محمد النعامين وزير املكتب السُّ
معايل الســيد حمود بن فيصل البوسعيدي 
وزير الداخلية، معايل الســيد بدر بن حمد 
البوســعيدي وزير الخارجية، معايل ُسلطان 
بن ســامل الحبيس وزير املالية )رئيس بعثة 
الرشف(، ســعادة السيد الدكتور ُسلطان بن 
يعرب البوسعيدي مستشار باملكتب الخاص 
وسعادة الســفري عبدالله بن نارص الرحبي 
ســفري سلطنة ُعامن املعتمد لدى جمهورية 
مرص العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة 

المقام السامي في مقدمة مستقبلي السيسي بالمطار السلطاني الخاص

جاللة السلطان يستعرض مع الرئيـــــــس المصري العالقات األخوية 
المتينة.. ومشاورات حول عدد مـــــــــــــن القضايا العربية والدولية

وصــل إىل البالد عرص أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح الســييس رئيس 
جمهورية مرص العربية يف زيارة رســمية إىل ســلطنة ُعامن تســتغرق 
لطان هيثم بن طارق املعّظم-  يومني، وكان حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
حفظه الله ورعاه- يف مقّدمة مستقبيل فخامة الضيف عند ُسّلم الطائرة 
ب جاللُته بفخامته ومتّنى  لطاين الخاص، وقد رحَّ لدى وصوله املطار السُّ

له ولوفده املرافق طيب اإلقامة يف بلده الشقيق.

مسقط- الُعامنية

المباحثات الرسمية 
تناقش أوجه التعاون 

الثنائي القائم وسبل 
تعزيز أواصر األخوة

كوكبة من الفرسان 
تصطف على جانبي 
الطريق المؤدي إلى 

بوابة القصر

موسيقى الحرس 
السلطاني العماني 

تعزف »المقطوعة 
المنتظرة«

المدفعية تطلق 21 
طلقة تحية لفخامة 

الضيف

الدول العربية. فيام حر جلسة املباحثات 
من الجانب املرصي: معايل ســامح حســن 
شــكري وزير الخارجية، اللواء أركان حرب 
أحمــد محمــد عيل رئيــس ديــوان رئيس 
الجمهورية، معايل الدكتورة هالة الســعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، اللواء 
عباس كامل رئيس املخابرات العامة، سعادة 
الســفري خالد رايض ســفري جمهورية مرص 
العربية املعتمد لدى سلطنة ُعامن، والسفري 
بســام رايض املتحــدث الرســمي لرئاســة 

الجمهورية.
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استعراض الموضوعات العسكرية بين 
سلطنة عمان وفرنسا

كامل بن فهد: إشهار جمعية الصداقة العمانية 
البحرينية يترجم العالقات الوطيدة

جاللُة السلطان يمنح وسام النعمان 
من الدرجة األولى للسفير المجري

نيابًة عن جاللته.. السيد أسعد يودع 
سفير بروناي دار السالم

مسقط- العامنية

استقبل الفريق الركن بحري عبدالله 
بــن خميــس الرئييس رئيــس أركان 
قــوات الســلطان املســلحة مبكتبه 
مبعســكر املرتفعة صباح أمس اللواء 
بحــري جــاك فايــار قائــد القوات 
الفرنســية يف املحيط الهندي والوفد 
العســكري املرافــق له الــذي يزور 

سلطنة ُعامن حاليًّا.
وقد رحب الفريق الركن بحري رئيس 
أركان قوات السلطان املسلحة بقائد 

القوات الفرنسية يف املحيط الهندي، 
وتم خــال املقابلة تبــادل وجهات 
النظــر، وبحث عدد من املوضوعات 
العســكرية ذات االهتامم املشــرك. 
حــر املقابلــة امللحق العســكري 
الفرنســية  الجمهوريــة  بســفارة 
مبســقط. كام اســتقبل اللواء الركن 
طيــار خميس بــن حــامد الغافري 
قائد ســاح الجو الســلطاين العامين 
صباح أمس مبكتبه مبعسكر املرتفعة، 
اللواء بحري جاك فايار قائد القوات 
الفرنســية يف املحيــط الهندي الذي 

يزور ســلطنة ُعامن حاليًّا. وشهدت 
املقابلــة تبــادل األحاديــث الودية، 
ومناقشة عدد من املوضوعات ذات 
االهتــامم املشــرك. حــر املقابلة 
امللحق العسكري بسفارة الجمهورية 

الفرنسية مبسقط.
واستقبل اللواء الركن بحري سيف بن 
نارص الرحبي قائد البحرية السلطانية 
العامنية صباح أمس مبكتبه مبعسكر 
املرتفعة اللواء بحري جاك فايار قائد 
القوات الفرنســية يف املحيط الهندي 
الذي يزور ســلطنة ُعامن حاليًّا. ويف 

اللــواء الركن  بداية املقابلــة رحب 
الســلطانية  البحرية  قائــد  بحــري 
العامنية بقائد القوات الفرنســية يف 
املحيط الهنــدي، وتم خال املقابلة 
تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد 
من األمــور ذات االهتامم املشــرك 
يف املجــاالت البحرية. حر املقابلة 
العميــد الركــن بحــري جاســم بن 
محمد البلويش مدير عام العمليات 
الســلطانية  بالبحريــة  والخطــط 
الُعامنية، وامللحق العسكري بسفارة 

الجمهورية الفرنسية مبسقط.

مسقط- الُعامنية

الجالــِة  صاحــِب  حــرُة  تفّضــل 
ــلطان هيثــم بن طــارق املعظم  السُّ
-حفظــه اللــه ورعاه- فمنح وســام 
النعامن من الدرجة األوىل لســعادة 
الســفري الدكتور تيبور ستامري سفري 
املجــر املعتمــد لدى ســلطنة ُعامن 
تقديرًا لجهوده وإسهاماته الفاعلة يف 
خدمــة العاقات الثنائية بني البلدين 
الصديقــني. وســلّم الوســاَم صاحُب 
مـو الّسيـــد أسعد بن طـارق آل  السُّ
ســعيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
العاقــات والتعاون الــدويل واملمثل 
ــلطان خــال  السُّ لجالــِة  الخــاص 
استقبال ســمّوه مبكتبه صباح أمس 
سعادة السفري للتوديع مبناسبة انتهاء 
مهام عمله سفريًا لباده لدى سلطنة 

ُعامن.
وقد أعرب ســعادة السفري عن شكره 
ــلطان املعظم عىل الدعم  لجالِة السُّ
الذي لقيه خال فرة عمله بســلطنة 

ُعــامن من قبــل جالِتــه والحكومة 
والشــعب الُعامين مام ســهل له أداء 
مهامه، وعــن متّنياتــه لجالِته بوافر 
الصحــة والســعادة ومديــد العمــر 
ولســلطنة ُعامن املزيد مــن التطور 
والنامء يف ظل قيادة جالته الحكيمة.
ــمو الّســيد أسعد  وعّب صاحُب السُّ

بن طارق آل ســعيد عن بالغ الشكر 
لســعادة الســفري عىل جهوده التي 
بذلها يف خدمة العاقات بني البلدين، 
متمّنيًــا له دوام التوفيق، وللشــعب 
املجري الصديق كل التقّدم واالزدهار. 
حر املقابلة أصحاب السعادة األمني 

العام واملستشاران مبكتب سمّوه.

مسقط- العامنية

نيابــة عن حــرة صاحــب الجالة 
ــلطان هيثــم بن طــارق املعظم  السُّ
-حفظه الله ورعاه- اســتقبل صاحب 
الســمو الســيد أســعد بن طارق آل 
ســعيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
العاقــات والتعاون الــدويل واملمثل 
لطان مبكتب سموه  الخاص لجالة السُّ
صبــاح امــس ســعادة الســفري حاج 
ســوليني بن حاج سعيد سفري بروناي 
دار السام املعتمد لدى سلطنة ُعامن، 
وذلــك للتوديع مبناســبة انتهاء مهام 
عملــه. وقد أعرب ســعادة الســفري 
ــلطان املعظم  عن شــكره لجالة السُّ
عــىل الدعم الــذي لقيه خــال فرة 
عمله بســلطنة ُعامن من قبل جالته 
والحكومة والشعب الُعامين مام سهل 
لــه أداء مهامه، وعــن متنياته لجالته 
بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر 
ولســلطنة ُعــامن املزيد مــن التطور 
والنامء يف ظل قيادة جالته الحكيمة.

وعّب صاحب الســمو الســيد أســعد 
بن طارق آل ســعيد عن بالغ الشــكر 
لسعادة السفري عىل جهوده التي بذلها 
يف خدمة العاقات بني البلدين، متمنيًا 

له دوام التوفيق، ولشعب بروناي دار 
السام الصديق كل التقدم واالزدهار. 
حر املقابلة أصحاب السعادة األمني 

العام واملستشاران مبكتب سموه.

الرؤية- ريم الحامدية 

أقيم احتفال مبناســبة إشــهار جمعية 
وذلك  البحرينيــة،  العامنية  الصداقــة 
يف إطــار العاقات الثنائيــة القامئة بني 
البلدين الشقيقني يف مختلف املجاالت، 
فيــام ســتعمل الجمعية عــىل تنظيم 
وتنفيذ البامــج والفعاليات واملؤمترات 
التي تســهم يف توســيع آفاق العاقات 
وخاصة االقتصاديــة بني البلدين. وأكد 
صاحب الســمو الســيد كامل بن فهد 
آل ســعيد راعي الحفل -يف ترصيحات 
الُعامنية  العاقــات  صحفيــة- متانــة 
البحرينيــة عىل مر التاريخ، مشــريًا إىل 
أن إشــهار جمعية الصداقــة الُعامنية 
الراميــة  البحرينيــة يرجــم الجهــود 
لتوطيــد هــذه العاقات بــني البلدين 
الشقيقني، وتعزيز ُسبل التعاون يف عدد 
من املجاالت منها االجتامعية والثقافية 
واالقتصاديــة املتمثلة يف زيادة التبادل 
التجاري بني البلدين وفرص االســتثامر 

والسياحة.
من جهته، أكد الدكتور محمد بن عيل 
البلويش القائم بأعامل ســفارة سلطنة 
عــامن لــدى مملكــة البحريــن عمق 
العاقات بني مملكة البحرين وسلطنة 
عــامن، قائًا إن إشــهار الجمعية ميثل 

حلقة جديــدة يف تطوير العاقات بني 
البلدين. وأضــاف البلويش أن الجمعية 
تضم يف عضويتها كوادر شــابة من كا 
البلديــن، تؤمــن باألهداف املرســومة 
وتتوقد حامًســا وتحمل أفكاًرا طموحة 

وتطلعات كبــرية لتطوير العاقات بني 
البلدين يف كافة املجاالت التنموية.

وأشاد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد 
الكعبــي ســفري مملكــة البحريــن يف 
سلطنة ُعامن بعمق العاقات التاريخية 

بني ســلطنة عامن ومملكــة البحرين 
املمتــدة منذ حضاريت دملــون ومجان، 
مؤكدا أن العاقات الطيبة بني البلدين 
الشــقيقني تســتمد قوتهــا وتفاعلهــا 
العاقــات األخوية  واســتمراريتها من 

بــني الشــعبني الشــقيقني انطاقا من 
الثوابت واملحددات والقواسم املشركة 
التي تجمعهام والحــرص عىل أن تتبوأ 
العاقات بني البلدين الشــقيقني مكانة 

متقدمة يف كافة املجاالت.

وقالت ردينة الحجرية رئيســة جمعية 
الصداقة العامنية البحرينية: »إن فكرة 
تأســيس جمعيــة للصداقــة العامنية 
البحرينية تستهدف بناء جسور جديدة 
تفتــح آفاقًــا أرحــب من التعــاون يف 
املجاالت كافــًة«، عاوة عــىل تحقيق 
طموحات وآمال الشــعبني الشــقيقني. 
وأعربــت الحجرية عن شــكرها ملعايل 
السيد بدر بن حمود البوسعيدي وزير 
الخارجيــة عىل تفضلــه باملوافقة عىل 
إشــهار الجمعية. وبيّنت الحجرية أنه 
تم خال االجتــامع األول ملجلس إدارة 
الجمعية استعراض خطة العمل وعدد 
من املقرحــات لبنامج العمل )2022- 
2023(؛ حيــث تســعى الجمعيــة إىل 
مناقشــة مختلف األنشطة والفعاليات 
االرتقــاء  يف  تســهم  التــي  والبامــج 
بالعاقات الثنائيــة. وأعربت الحجرية 
عــن أملهــا يف ان تســهم الجمعية يف 
تحقيق مزيــد من التقــارب والتعاون 
والشــعبني  البلديــن  بــني  واللحمــة 

الشقيقني .
وتضمن الحفل تدشــني شعار الجمعية 
اإللكــروين، وتوقيع  وإطاق موقعهــا 
اتفاقيتني مع جمعيــة الكتاب واألدباء 
العامنيــة وجمعيــة رجــال األعــامل 

البحرينية.
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الرؤى المستقبلية.. 
وشروط التحقيق

تنفيــَذ الرؤى املســتقبلية ألي بلــد للوصول إىل 
ة ليــس عمال ســهال، وتحديد  األهــداف املرجــوَّ
األهداف والوســائل واإلسرتاتيجيات  والسياسات 
ومراقبتهــا ومراجعتهــا باســتمرار للوصــول إىل 
األهداف املعلنة، هو تتويج جهود جادة لدراسة 
الواقع واملســتقبل والفرص والتحديات، ومعرفة 
دقيقة للمقومات واإلمكانيات املتوفرة، وتحديد 
نقاط الضعــف والقوة، وتوفري جميع اإلمكانيات 
ن يف املشكالت  املادية والبرشية لتحقيقها، والتمعُّ
التــي يجب إزالتها يك تســري العمليــة التنفيذية 
بسالســة، وأن األهداف قابلة للتحقق ومنسجمة 
مع املتغريات السياسية واالجتامعية واالقتصادية 
والتعليميــة الحاصلــة يف البيئتــن: اإلقليميــة، 

والعاملية.
عكس ذلك ســوف تتحوَّل »الرؤيــة« إىل »رؤيا« 
-أي يتغــريَّ حــرف واحد فقــط منهــا- فالرؤية 
اإلدارة واإلرادة،  توافــرت  إذا  تحقيقهــا  ُيكــن 
ولكــن الرؤيا ســوف تبقى ُحلــام يف عامل األحالم 
الســعيدة! الوثيقة النهائية لألهــداف لن تكون 
نها فصيح  كافية لوحدها مهام كان القلم الذي دوَّ

اللسان.
كــام أنَّ عملية تحويل النص والحلم إىل خطوات 
إجرائية ليســت مجرد عملية جهد فكري وجديل 
عرب الطاوالت، بل أكرب من معالجة يجتهد البعض 
بأولوياتهــا عرب اللجوء إىل كالوس جانبي يف غرفة 
هنا أو هناك. إنَّها أوســع مجــاال من ذلك بكثري، 
لة عمل وطني تســتعن  والبــد أن تكــون ُمحصِّ
بكفاءات وطنيــة ودولية ليك تعطــي معطيات 

قوية التأثري.
هناك أسئلة عديدة ال بد من طرحها قبل صياغة 

أهداف الرؤية؛ منها: 
أ- أيــن نريد أن يكون البلــد بعد عدد معن من 

السنن؟ وكيف يكون العامل يف ذلك الوقت؟ 
ب- ما هي الظــروف الحالية؟ وما هو املطلوب 

لبلوغ األهداف املرجوة؟ 
ج- مــا هي خطــط العمــل املطلوبــة للوصول 

لتحقيق هذه األهداف؟ 
د- ما الخطط اإلسرتاتيجية وكيفية تطبيقها؟ 

هـ- كيف ُيكن تقييم األداء باستمرار؟
و- مــا هــي التغيــريات الرضوريــة يف األنظمة 
واإلدارية  واالقتصاديــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
والقانونية، التي يجب البدء بها فورًا لتســاعد يف 

الوصول إىل تلك األهداف بطريقة منظمة؟ 
والسياســة التنموية هــي يف صميمها علم وفن 
إدارة مــوارد املجتمعــات املختلفــة واملتاحــة 
واملحتملــة؛ مبــا ُيوفر لهذه املجتمعــات صحتها 
ورخاءها داخل حدودها، وأمنها ومصالحها وراء 
هذه الحدود، وإدارة أية سياسة تنموية لتحقيق 

األهداف املتضمنة يف الرؤية، تتطلب ما ييل: 
1- أن يكــون هنــاك هــدف أو أهــداف عامة 
مرغوب فيهــا ومطلوب تحقيقهــا، وتكون هذه 
الرغبة وهذا الطلب موضع إجامع داخل السلطة 
التنفيذية وُمقتنعة بها، وعىل استعداد للعمل من 
ل اآلثار الجانبية  أجلها، والبذل يف ســبيلها، وتحمُّ
املصاحبــة، هذا الرشط مل يكــن ُمحققا يف »رؤية 
2020«؛ لذلك واجهت صعوبات عديدة أدت إىل 

إخفاقها يف تحقيق األهداف املعلنة.
2- أن يكــون الهدف واضًحــا ومحدًدا؛ ألنه ليس 
أخطر يف السياســة من الرؤى الغامئة، والحركات 
التي ال ترى لنفســها مقصدا واضحــا ُتركز عليه 

برصها باستمرار.
3- أن تكــون لهــذا الهــدف إمكانيــة فعلية أو 
مضمونــة -أو عىل األقل محتملة بنســبة عالية- 
تســمح بتحقيقــه؛ فليــس هنــاك فائــدة مــن 
أهداف مهام كانت واضحــة ومحددة إذا كانت 
الوســائل واألدوات الرضورية لتحقيقها ليســت 
موجودة وليست محتملة أو غارقة يف الشكليات 

والعموميات.
ــل الحياة العامــة بأن ُتعطي إلدارتها  4- أن تتكفَّ
أصلح وأنضج العنارص املهيَّأة لتحمل املســؤولية 
-وطنيــة كانت أو دولية مشــهوًدا لها- ومبا يوفر 
ا  درجــة معقولة من الكفــاءة ُيحقق للهدف حدًّ

مأموًنا من فرص النجاح.
5- أن يكــون أي هــدف مــن أهــداف الرؤيــة 
ا عنه مبقادير كميــة ونوعية قابلة للمتابعة  ُمعربَّ
والقيــاس، والتحقق من قبل جهات رقابة كفوءة 
ومســتقلة عن الســلطة التنفيذيــة، ويكون من 
حقهــا الرقابة عــىل إدارة العمليــة التنفيذية يف 
مجملها، ومراقبة أيــة صعوبات أو انحرافات قد 

تحصل.
6- وضع إســرتاتيجيات وسياســات وخطط، كل 
واحــدة تدفع باألخرى لــيك تتمكن من الوصول 

إىل أهدافها.
7- تكــون اإلســرتاتيجيات والخطــط واضحــة؛ 
فالهــدف يســتهدف الوصــول لغايــات ونتائج 
مطلوبــة ومحددة يف وقت محــدد برشط توافر 
اإلرادة واإلمكانــات املاليــة واملاديــة والبرشية 
وقوانن وترشيعات مرنة وصديقة، وهو ينقســم 
إىل قسمن: الكمي والنوعي، وُتوضع له مقاييس 
محددة وواضحة، وبعد ذلك توضع اإلسرتاتيجيات، 

م بعمل املؤسسة للوصول  أي التوجه العام امُلصمَّ
ألهداف معينــة، أي فن التخطيط وإدارة املوارد 
املتاحــة بأقىص درجــات الفعاليــة للوصول إىل 
اة. أما السياســات، فهي مجموعة  النتائج املتوخَّ
املبادئ والتوجهات العملية التي تحكم خط سري 
املؤسسة وأداءها متضمنة آليات اتخاذ القرارات، 
أي أنها مبثابة خارطة طريق واضحة. أما الخطط، 
دة أو مجموع  فهــي اإلجراءات التنفيذية املحــدَّ
العمليــات املنظمــة التــي يجــب اتخاذهــا يف 
تسلُسل واضح، أي املراحل التفصيلية التي توضح 
أسلوب إمتام األعامل، وكيفية تنفيذها ومسؤولية 
الجهات املختلفة لتنفيذها والفرتة الزمنية الالزمة 

لكل عمل.
8- عنــد التفكــري يف إعداد الرؤيــة، يجب البدء 
بإيجاد طبقة عاليــة الكفاءة واملهارة من الخرباء 
والفنيــن واإلخصائيــن املواطنــن، عــن طريق 
إرســالهم إىل أرقى الجامعات العاملية، وتدريبهم 
عىل أيدي أحســن الخرباء وأفضــل املدربن، ويف 

أنجح املؤسسات.
9- البــدء بإيجــاد إصالحات شــاملة وجذرية يف 
الجهــاز اإلداري للدولــة ليكون ذا كفــاءة عالية 
وبريوقراطية شــبه منعدمة، ليك تســري العملية 

التنفيذية بسالسة.
10- وضــع سياســات مدعومة بقوانــن وتهيئة 
االشــخاص واجهزة مراقبة االداء واملال العام عرب 

أنظمة الحوكمة واملساءلة واملراقبة واملحاسبة.
11- إيجاد قطــاع خاص قوي وإنتاجــي ومتناٍم 
والتحالــف معه، واتبــاع كل الطرق والوســائل 
والترشيعات لجذب االستثامرات األجنبية وإيجاد 
بيئة صديقة لجذبها؛ ومــن ضمنها: قوانن عمل 
صديقة ومرنــة، وخلق قوة عمل عالية التدريب 
واإلنتاجية وتتمتع بأخالقيات عمل عالية، وإعادة 

تدريبها باستمرار.
االقتصاديــة  السياســات  أفضــل  وضــع   -12
واالجتامعيــة والتعليميــة والتدريبية، وإضعاف 
ســطوة العادات والتقاليد االجتامعيــة امُلعرِقَلة 
للتنميــة، وزرع عــادات وقيــم جديــدة محلها 

تتناسب مع األهداف املرجوة.
13- التعــرُّف بدقة والتعامل مع مكامن الضعف 
يف الهيــاكل االقتصادية واالجتامعية والترشيعية؛ 
حيــث إنَّ نجاح الرؤية أمــر مرتبط بصالح هذه 

الهياكل.
14-   إعطــاء أهميــة كبرية للُبعــد القطاعي يف 
التنمية الشاملة عن طريق تطوير كافة القطاعات 
مًعا، دون تقديم قطاع عىل آخر، واتباع أســلوب 
املشــاركة القوية مع أصحاب املصلحة يف عملية 

صنع القرار.
15- إيجــاد تنســيق كامــل بــن كلِّ الــوزارات 
والهيئــات لُتســهم يف عملية صنع السياســات، 
وإيجاد أرضية مشرتكة لحل املشكالت العامة؛ من 
خالل إدارة بّناءة لالختالف وتصميم السياســات، 
وربط الجهات املســؤولة رأســيًّا وأفقيًّا للتعاون 
والتنسيق، إضافة إلرشاك الجهات الفاعلة املحلية 

يف التنفيذ.
16- العمــل بكل الطرق لتجنــب حدوث مراكز 
للقوى، املؤدية للرصاعات املستمرة حول رشعية 
السياسة واملهمة التنظيمية؛ إذ إنَّ تصميم وتنفيذ 
السياسة عملية متكاملة رضورية، وليست مجرد 
سلســلة من املراحــل املنفصلة، بهــذه الطريقة 
ُيكــن إيجاد أرضية مشــرتكة كافية للميض قدًما 
إىل األمام، وتجنب قيام مســؤول مــا بالنظر إىل 
املشكلة عىل أنها »مشــكلة شخص آخر أو جهة 

أخرى«.
17- إعــداد املهــارات الوطنيــة املطلوبــة لكل 
مرشوع، وتقديم أعىل مســتويات التدريب لها، 
ويف أرقــى الجامعات وأفضل معاهــد التدريب 
وملــدد كافيــة؛ بحيث يكــون جميــع املوظفن 
املواطنن يف أعىل مراحل الجهوزية وقت اكتامل 

أي جزء من املرشوع.
وإضافــة إىل ما ســبق، فــإنَّ إيقــاع الزمن الذي 
نعيشــه فيه داٍع يســبق غريه من الدواعي التي 
ا، ولقد  تفرض الحذر يف أي تناول ملدة طويلة جدًّ
كان هــذا صعًبــا يف كل األزمنة، وهــو بالتأكيد 
أشــد صعوبة يف هذا القرن الذي دخل إىل عقده 
الثالــث؛ حيث الســباق عــىل أشــده يف العلوم 
والتكنولوجيا وتطبيقاتها، ويف األفكار وانتشارها، 
ويف العــوامل واتصالهــا، ويف العــادات والتقاليــد 
هــا، واألجدى  لهــا، ويف االحتياجــات وتغريُّ وتبدُّ
أن يكــون النظر إىل خمس ســنوات أو عقد عىل 
األكرث؛ ألن أكرث من ذلك صعب مع بقاء األهداف 

العامة ثابتة.
وإذا نظرنــا إىل مجــال واحــد فقط مثــال، وهو 
مجال املواصــالت واالتصاالت، وما طرأ عليه من 
معدالت الرتاكم يف السنوات األخرية، لرأينا صورة 
باهرة لحركة التغيري. فإذا وضعنا معدالت الرتاكم 
وتأثرياتها املتبادلة يف كل النواحي ألدركنا صعوبة 
استطالع املستقبل بحدود معينة بقدر كاف من 
الثقة وشــبه اليقن، واألهداف واإلســرتاتيجيات 
والسياســات والخطط تكون يف حوار مستمر مع 

األحداث واألطراف والزمن.

مرتضى بن حسن بن علي appleorangeali@gmail.com

وا  قال الله تعاىل: “إِنَّ اللََّه َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ
اأْلََماَناِت إىَِل أَْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنَ النَّاِس 
أَْن َتْحُكُمــوا ِباْلَعْدِل إِنَّ اللََّه ِنِعامَّ َيِعُظُكْم 
يعا َبِصريا” )النســاء:  ِبِه إِنَّ اللََّه َكاَن َســمِ
58(، وقــال تعــاىل: “َنْحُن َقَســْمَنا َبْيَنُهم 
ْنَيا َورََفْعَنا َبْعَضُهْم  ِعيَشَتُهْم يِف اْلَحَياِة الدُّ مَّ
َفْوَق َبْعــٍض َدرََجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا 

ُسْخِريًّا” )الزخرف: 32(.
فعن أيب هريــرة -ريض اللــه تعاىل عنه- 
قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 
»مــن كانت له مظلمٌة ألحــٍد من عرِضه 
أو يشٍء فليتحلَّْلــه منــه اليوَم ، قبل أن ال 
يكوَن دينــاٌر وال درهٌم ، إن كان له عمٌل 
صالٌح أخــذ منه بقــدِر مظلمِته ، وإن مل 
تكْن له حسناٌت أخذ من سيئاِت صاحِبه 
فحمل عليــه« )البخاري:2449(. عن عبد 
اللــه بن عمر -ريض الله عنهام- قال: قال 
رســول الله صىل الله عليه وسلم: “أعطوا 
األجري أجــره قبل أن يجــف عرقه”، ويف 
رواية: )حقه( بدل )أجره( رواه ابن ماجه، 

وصححه األلباين.
مــن خــالل كل مــا وضــح مــن اآليات 
القرآنية والســنة النبويــة الرشيفة، نجد 
بأن اإلســالم قــد حفظ حقــوق اآلخرين 

من العامل وغريهم، وذلك ما ســار عليه 
املــرشع العامين بحفظ حقــوق العاملن 
يف القطــاع الخاص والعــام، والذي يهمنا 
يف هذه الســياق هو حقــوق العاملن يف 
القطاع الخــاص، وذلك بعــد انتهاء فرتة 
عملهم لدى رب العمل، وما هي الحقوق 
الواجب حصولهــا بعد فض عالقة العمل 

ما بينه وبن الرشكة.
ونصــت املــادة )39( من قانــون العمل 
العــامين، )يجــب عــىل صاحــب العمل 
بالنســبة اىل العامل غري املنتفعن بأحكام 
قانــون التأمينات االجتامعيــة إذا انتهت 
عالقة العمل أن يؤدي إىل العامل مكافأة 
عن مــدة خدمتــه، تعادل أجر خمســة 
عرش يوماً كل ســنة خدمة من السنوات 
الثالث األوىل، وأجر شهر عن كل سنة من 
السنوات التالية، ويستحق العامل املكافأة 
عن كسور السنة بنسبة املدة التي قضاها 
يف الخدمــة ويتخذ األجر األســايس األخري 

للعامل أساساً لحساب املكافأة(.
فاملــرشع العامين قــد حافظ عىل حقوق 
وذلــك  الخــاص  القطــاع  يف  العاملــن 
بحصولهــم عــىل مكافأة نهايــة الخدمة 
بعــد انتهاء العالقة التعاقدية مع صاحب 

العمــل، برشط اال تقــل تلك الخدمة عن 
ســنة، ويتم احتســاب تلك املكافاة بناء 
عىل عدد السنوات التي قضاها العامل يف 

العمل مع صاحب العمل.
واذا فرضنــا أن العامل اســتمر يف العمل 
لدى صاحب العمل ملدة خمس ســنوات 
فيكون مســتحقل ملكافــأة نهاية الخدمة 
عن الثــالث ســنوات األوىل براتب )15( 
خمسة عرش يوًما  عن راتب أسايس كامل 
عن الســنة الرابعة والخامسة؛ أي مبعدل 
راتبن وخمســة عرش يوماً، مــن الراتب 

األسايس املتفق عليه يف العقد.
وتلك املكافأة التي يتحصل عليها العامل 
بعــد انتهاء مدة العمــل لدى رب العمل 
هــي من قبيــل التشــجيع للبقــاء لدى 
صاحب العمــل لفرتة ومدة أطول، وذلك 
الســتقرار العــامل يف الــرشكات ولــدى 
صاحب عمل واحد، ومن أجل التشــجيع 
كذلــك يف اإلنتاج وبذل العنايــة الكاملة 
يف الرشكة للحصول عىل العوائد املرجوة، 
وحتى يطمنئ العامــل بأن عمله وجهده 
طوال فــرتة عمله لدى الرشكة لن يذهب 
ســدى، وأن الرشكة ستكافئه عىل جهوده 

املبذولة خالل فرتة العمل.

ويكن لصاحب العمــل أن يقوم بتكريم 
العــامل يف العمــل، وتشــجيعهم عــىل 
بــذل العنايــة الكاملة يف زيــادة اإلنتاج، 
وذلك  بتشــجيعهم بشتى طرق التشجيع 
القانونية، حيث يخصص نسبة معينة ملن 
يسجل أرباحاً معينة للرشكة، أو من يقوم 
بتطويــر الرشكة، وغريها مــن االمتيازات 
التــي يســتطيع صاحب العمل تشــجيع 
العامل لبذل املزيد مــن الجهد واالتقان 
مــن أجل زيــادة اإلنتــاج ورفع ســمعة 

الرشكة محليا ودوليا.
لكن يف املقابل نجد بعض أصحاب العمل 
يتنعون عن إعطاء العامل حقوقهم بعد 
انتهــاء فــرتة عملهم بالرشكــة، قد يكون 
صاحــب العمــل ال يعلم بتلــك الحقوق 
وآلية احتســابها، وقد يكون يعلم ولكنه 
يتنع من إعطاء العامل حقوقه املرشوعة 
قانوناً، فبالتايل فإنه يحق للعامل املطالبة 
بتلــك املكافأة قانوناً، إذا توفرت الرشوط 
املذكورة يف حقه، ويستطيع العامل إثبات 
عالقة العمل بكافة طرق االثبات املقررة 
رشعا وقانونا ومــدة العمل لدى صاحب 

العمل حتى يتم حساب املكافأة له.
محام ومستشار قانوين *

منى المعولية

إلى سيدتي الجليلة.. مع التحية

وجه ُعامن الجميل ورمز أناقتها األوىل، 
الســيدة الجليلة الجميلة: فكرًا، وعلاًم، 
ــت أنامل بصمتها  وخلًقا، وخلقة.. خطَّ
عىل تاريخ الســلطنة الحديث؛ لرتســم 
مالمح املســتقبل وتفتــح آفاًقا جديدة 
يتامهــى شــعارها ويتامثل مــع رؤية 
»ُعــامن 2040«؛ من أجــل متكن املرأة 
العامنيــة ورعايــة األمومــة والطفولة، 
وال تخلــق األقــدار مصادفتهــا، مبقدار 
ما تشــاء املشــيئة اإللهية وتخط ذلك، 
لتفتتــح العهد الجديد وبوجود ســيدة 
ُعــامن األوىل الجليلة عهد بنت عبدالله 

البوسعيدية.
لقد كان ذلك الحضور إيذاًنا بنقلة نوعية 
متفردة، فتحت للمرأة يف سلطنة عامن 
أبواًبا أوســع وأشمل، كان قبله الحضور 
النسايئ يف املناسبات الرسمية السلطانية 
ليــس بنفس املســتوى الذي نشــاهده 

اآلن، وال يختلــف عاقالن عىل أن وجود 
السيدة األوىل يدعم القوى اإلسرتاتيجية 
املعزِّزة للحضور الســيايس واالجتامعي 
يف الداخــل والخــارج؛ حيــث إنها متثل 
بالتأكيد حارض القيادة النســائية العليا 
يف الدولة، كام أنها متأل ذلك املكان الذي 
بقي شاغرا سياسيا عىل مدى عقود، وها 
نحن نشهد ونشاهد بن الفينة واألخرى 
مطالبات إنسانية واجتامعية تطلق عىل 
مواقع التواصل االجتامعي تعنون بـ«إىل 
أم الوطــن«؛ مام يجعلنا ُنــدرك امتالء 
الشــاغر االجتامعــي والســيايس أيضا، 
واالعتبــاري ملركزيــة أم الشــعب؛ مام 
يحقق السياسة الوطنية العليا من خالل 
دعــم املقام الســامي يف كافــة القضايا 

ذات العالقة.
اليوم.. ويف هذه الحقبة، نجني وسنجني 
منافــع سياســية ودبلوماســية بــدأت 

مثارهــا ُتقطــف مــن خــالل العالقات 
الدوليــة والتقاء جليلة ُعامن الرســمية 
للقيــادات  اســتقبالها  أو  وزياراتهــا 
النســائية يف الزيارات الرســمية؛ ما من 
شــأنه خلق عالقات الصداقــة مع أرس 
امللوك واألمراء والرؤساء، كام أنه ينسج 
عالقات دوليــة وصداقات مع القيادات 
النســوية يف العامل، ويتيح هذا التواجد 
اإلرشاف الســلطاين فيام يخص القضايا 
املتعلقة باملرأة والطفل لدى املؤسسات 
واملنظــامت العامليــة الحكوميــة وغري 
الحكوميــة؛ األمــر الذي من شــأنه أن 
يضفي دورًا دبلوماســيًّا وبروتوكوليًّا يف 
التعاطي مع مناســبات الــدول األخرى 
عــن  ناهيــك  واألحــزان،  األفــراح  يف 
املزايــا الداخلية التي تتحقــق بالرعاية 
الســلطانية يف كل ما يخــص الفعاليات 
واملناســبات املتعلقــة باملــرأة والطفل 

واألرسة، وأيضا يرسخ الرعاية السلطانية 
ملبدأ تحقيق املســاواة بن الجنسن مبا 
يتناغــم مــع العــادات والتقاليد وفق 

الرشيعة اإلسالمية.
وة  ولعــيلِّ سأســهب يف الفوائــد املرجَّ
واملرتتبــة عــىل وجــود الســيدة األوىل 
-حفظهــا الله- بيننا مبا يضاعف الرعاية 
الســلطانية يف حامية حقــوق األمومة 
الدســتورية  املــواد  والطفولة حســب 
املتعلقــة باملســاواة يف )اللون، الجنس، 
الطائفــة، املذهــب، القبيلــة ومقــدار 

الجامل...إلخ(.
وبكلِّ تجرُّد من العاطفة أو تحيز، يكننا 
القول إنَّ وجود هــذه الركيزة الجديدة 
لقوى ُعامن الناعمة سوف يحقق غايات 

األمن الوطني يف سلطنة عامن. 
حمى الله الســيدة األوىل وأدامها ذخرًا 

لألمة العامنية...،

خالد بن خميس المويتي

حمود بن سيف السلماني *

»اسمعني« )2-2(

مكافأة نهاية الخدمة

تىل ذلك بدء الجلســة الرئيســة للندوة 
حيــث ضمت رئيس املبادرة ومســاعده 
وأخصائيان اجتامعيان ومديرة مدرســة 
إعالميــة  أدارتهــا  نفســية،  وأخصائيــة 
متميــزة، لخصــت هــذه النــدوة أهم 
األسباب التي قد تزيد من التأتأة وتتمثل 
يف : مــوت أحد الوالديــن أو كالهام يف 
مرحلــة عمرية مبكرة، أو قســوة األرسة 
وعــدم تفهمها ملشــاعر امُلتأِتئ، أو عدم 
قبــول املجتمع لــه، أو التضييق املدريس 
ســواء من املدرسن وقســوتهم عليه أو 
من زمالئه الطالب وتنمرهم، أو التعرض 
للتحــرش الجنيس يف بعض األحيان، األمر 
الذي يدفــع بامُلتأِتئ الدخــول إىل نفق 
الصمت االختياري الذي يطول فال يعرف 

امُلتأِتئ كيف يخرج منه مرة أخرى.
وخلــص املحارضون إىل أن أهم أســباب 
التحكم أو التغلب عىل التأتأة هو تقبلها 
والتعايــش معهــا وعدم الخجــل منها، 
وبعدها يــأيت دور التدريبات والتقنيات 
الكالميــة وذلك عن طريــق الذهاب إىل 
أخصائيي النطق والتخاطب أو االنضامم 
إىل دورات التحكــم بالتأتأة مع املبادرة. 
وهــذا بدوره ســوف يســاهم يف إعادة 

البنــاء املجتمعــي وإرجــاع امُلتأِتئ إىل 
مجتمعــه املحيــط والحــرص عىل عدم 
انسحابه منه، وفيام يخص امُلتأِتئ فعليه 
أن يهتــم بالتدريبــات املخصصــة لذلك 
ألجــل أن يتغلب عىل العقدة النفســية 
وعــدم الخوف أو الصمــت أو االنعزال، 
وليكــرث من ترديد هذه اآلية الكرية من 
 ْ ْح يِل َصْدِري َوَيسِّ كتــاب اللــه )رَبِّ ارْشَ
ن لَِّســايِن َيْفَقُهوا  يِل أَْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ
َقــْويِل(، كــام أكــد رئيس املبــادرة عىل 
أوليــاء األمور أن يتبعوا الطرق الحقيقية 
يف العــالج وأن ال يلجــأوا إىل العالجات 
الشعبية فالعالجات الشعبية ليست حاًل 
أبــًدا، وقد أعجبت كثــريًا بتعليق رئيس 
املبادرة عىل ســؤال قــد يتبادر إىل ذهن 
امُلتأِتئ: )ملــاذا أنا؟( فقال يف جوابه عنه: 
إن اللــه ســبحانه وتعاىل خلــق الخلق 
متفاوتن ليعلم األصحاء عظم نعمة الله 
عليهم ويذكر املبتلن بأن أمر الله ميزهم 
ومل يحقرهم، وذكر الحضور بهذا الدعاء 
“الحمــد لله عــىل نعٍم ألفناها ونســينا 

شكرها”.
وأضــاف هــالل الذهــيل نائــب رئيس 
املبــادرة أنهــم اســتطاعوا -بفضل الله- 

مســاعدة أبنائنا وأبناء الخليج العريب بل 
أبناء الوطن العريب، وأشار إىل نجاح كبري 
حدث قبل أيام قالئــل وهو إنقاذ طفل 
خليجي متأتئ حاول االنتحار فتواصلت 
أختــه بعد تعرفها عىل املبادرة من خالل 
موقع التواصل مــع رئيس املبادرة الذي 
تواصل بــدوره مع امُلتأِتــئ وبحمد الله 
اســتطاع أن يقنعــه بالعدول عــن رأيه، 

وأنجاه الله عن طريق استغاثة أخته.
وقــال رئيس املبــادرة إنــه التقى مبعايل 
وزيرة الرتبيــة والتعليــم وتناقش معها 
حول هذه الفئة من املجتمع وناشــدها 
وبشدة إحياء اليوم العاملي للتأتأة والذي 
يوافــق 22 أكتوبر من كل عام يف جميع 
املــدارس، األمــر الــذي ســيلفت أنظار 
األصحاء من الطالب إىل رفاقهم والسعي 
إىل إرشاكهم وتقبلهم يف املجتمع املدريس، 
كام أن إشــهار هذا اليوم ســيضخ كمية 
مــن التفــاؤل واإليجابية لــدى املتأتئن 
من الطالب وسيساعدهم لقبول ذواتهم 
والتغلب عىل الصعوبات التي تواجههم 
بل ســيصنع منهــم -بإذن اللــه- عباقرة 

وملهمن .
إن الجهــود التي بذلتهــا وتبذلها مبادرة 

“إســمعني” ملعونة املتأتأيــن ما كانت 
لتحظى بهذا الربوز اإلعالمي لوال الجهود 
التــي بذلتها منصــة “عيــون” الرقمية، 
وأؤلئــك الذين وقفــوا معهــا يدعمون 
توجهها نحو التخصص يف أعامل اجتامعية 
حقيقية، وكم أسعدين أن املنصة الرقمية 
الفتيــة “عيــون” مل تكتــِف بــرصف ما 
رصفته ألجــل إقامة هذه النــدوة، وإمنا 
أهــدت لكل مشــارك فيهــا هدية مثينة 
تربعت به مؤسسة رائدة وهي “الحبيب 
العقارية” ومن يد مديرها العام وصاحبة 
السمو السيدة الدكتورة تغريد آل سعيد 
املوقــرة، التي أســتطيع وصفهــا برائدة 
األمســية التي أقيمت برعايتها، ووصفي 
لهــا برائــدة األمســية يأيت مــن منطلق 
الحديث الذي أدلته صاحبة الســمو من 
كل قلبها، وبكل شــفافية ورصاحة، كان 
حديثها بلســام لكل متأتئ، بل وكل من 
ســمع ذلك املساء ويسمع إىل يومنا هذا 
وبعد يومنا ما بقي الدهر لحديثها ذاك.

أتــوق إىل معرفة القادم يف جدول أعامل 
“عيــون الرقمية” وال شــك أنه لن يكون 
أقــل مســتوى مــام شــاهدته يف تلــك 

األمسية.
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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: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

عالقات أخوية متنية
عكســت زيــارة الرئيس املــري عبد 
الفتاح السييس إىل سلطنة عامن ولقاؤه 
مع حــرة صاحب الجاللة الســلطان 
هيثــم بن طارق املعظــم- حفظه الله 
ورعــاه- متانــة العالقــات األخوية بني 
البلدين والشعبني الشقيقني، وترجمت 
أوارص اإلخــاء بني ُعامن الســالم ومر 
الرســمي  املســتوين  عــى  الكنانــة 

والشعبي.

وتوجهت أنظار الجميع محلًيا وإقليميا 
ودولًيا نحو هذه الزيارة الرسمية والتي 
ُتختتم اليوم الثالثاء؛ انتظارًا ملا سُتسفر 
عنه من نتائج إيجابية يف مسرية تعزيز 
التعاون االقتصادي والتجاري وكذلك يف 
مجال املشــاورات السياسية يف القضايا 
ذات الصلة باملستجدات عى الساحتني 
اإلقليمية والدولية. وال شك أن استقبال 
عاهل البالد املفدى- أيده الله- للرئيس 

الســييس يف املطار الســلطاين الخاص، 
ترســيخ لعالقات األخوة بني القائدين، 
ولقد كان مشهد اصطفاف الفرسان عى 
جانبي الطريق املــؤدي إىل بوابة قر 
العلم العامر، وعزف موســيقى الحرس 
السلطاين العامين “املقطوعة املنتظرة”، 
وعزف الســالم الوطني املري وإطالق 
املدفعية 21 طلقة تحية للضيف، تأكيدا 

عى أصالة هذه العالقات وعمقها.

إن ســلطنة عامن ويف ظل ما تتميز 
به من سياســات حكيمة تنطلق من 
مبدأ نرش الســالم وإنهــاء النزاعات 
اإلقليميــة والدولية، فإن قادة الدول 
يحرصون عــى التشــاور معها فيام 
يخص العديد مــن القضايا، بجانب 
تعزيــز التعــاون املشــرك لتحقيق 
املنافــع االقتصاديــة والتجاريــة مبا 

يخدم صالح الشعوب.

منذ ما يقرب من ربع قرن، بدأْت كتابات 
وأبحــاث لجيــل مــن الشــباب العريب 
الطموح، مع ســعي لطــرح قضايا األمة 
ومشــكالتها، وكيفية الخروج من أزماتها 
التي ما زالت تعيشــها منذ ما يزيد عى 
قرن ونصف القرن من الراجع والتخلف، 
وغياب األسس الدافعة للتقدم املنشود؛ 
والتعدديــة  والدميقراطيــة،  كالحريــة 

واإلصالح السيايس وغريها من القضايا.
ومن هؤالء الباحثني الذي شقوا طريقهم 
بثبــات يف الكتابة الفكرية والسياســية 
الســعودي  والباحث  الكاتب  والثقافية، 
أ. محمد محفوظ، ومــن املؤلفات التي 
أصدرها خــالل العقديــن املاضني، منها 
كتاب “اإلسالم.. الغرب وحوار املستقبل”، 
و”الفكر اإلســالمي ورهانات املستقبل”، 
و”األمــة والدولــة.. مــن القطيعــة إىل 
واملثاقفــة”،  و”الحضــور  املصالحــة”، 
و”اإلصالح الســيايس والوحدة الوطنية”، 
الدميقراطيــة”،  ورهانــات  و”اإلســالم 
وغريها من املؤلفات والدراســات، ومن 
الكتــب الحديثة التي صــدرت للكاتب 
محمــد محفــوظ، كتــاب “الربية عى 
الحرية”؛ باعتبار أن الربية الجيدة التي 
تضع قضية الحرية عى أسس موضوعية 
وإيجابيــة، والتفريق بني الحرية املنفلتة 
بني ضوابط، والحريــة التي تفتح اآلفاق 
الرائعــة ملســألة الحريــات العامــة، يف 
قضايــا التعبري واإلبــداع، وجعل الحرية 
طريًقــا لقبول اآلخر، بعيــًدا عن أحادية 
الــرأي واالنغالق عليه، وهو ما يســبب 
مناح ســلبية لهذا االنغالق واالنسداد يف 

جوانب كثرية.
ويرى الباحث يف مقدمــة هذا الكتاب، 
أن الحريــة تحتــاج إىل تبيئــة وتهيئــة 
حتــى: “ال تتم اعتباًطــا أو صدفة، وإمنا 
هي بحاجة إىل  تهيئة وتنشــئة وتربية.. 
كــام أن الحرية- كام يضيــف أ. محمد 
محفــوظ- كمامرســة مجتمعية تتســع 
وتضيــق من خــالل عالقتهــا بالعدالة؛ 
فال عدالــة حقيقية بال حرية إنســانية، 
كــام إنه ال حريــة بدون عدالــة يف كل 
املســتويات؛ حيــث إن الحريــة عامل 
محرك باتجاه إنجــاز مفهوم العدالة يف 
الواقــع الخارجــي. والعدالة االجتامعية 
واالقتصادية والسياسية، هي التي تكرس 

مفهوم الحرية يف الواقع االجتامعي”.
ويف مناقشــته ملفهــوم ملعنــى الحرية، 
باعتبارهــا قيمــة عظيمــة يف الحيــاة 
اإلنسانية، وتعني بحرية التعبري والنقاش 
الحر دون معوقات ومثبطات وحواجز، 
ويرى الباحث أنها من هذه املنطلقات: 
“نعتــر نزعــة إىل الحريــة واالنعتــاق 
من القيود واألغالل لدى اإلنســان، من 
النزعــات األصيلــة والعميقة يف وجوده 
الطويل، وتعتر حياة اإلنســان الســوي 
كلها، بحًثا عن معنى الحرية املتأصل يف 
وجــوده ويف كيانه، واملتجذر يف مختلف 
اإلنســانية،وكل  تجربتــه  مســتويات 
والدينيــة  الوجدانيــة  املعطيــات 
والحضارية، تدفعان إىل االعتقاد الجازم، 
بــان الحرية  كحاجة إنســانية هي من 
رضورات حياتــه ووجــوده، وال تتحقق 

إنسانيته إال به”.
ويف مناقشــته لعنوان “اإلســالم وجدلية 
اإلميــان والحريــة واملســؤولية”، يــرى 
الباحــث محمــد محفــوظ أن هنــاك 
تالزًما بــني الحرية واملســؤولية، وهذه 
قضيــة بديهية ال مفر منها: “والحرية يف 
االختيــار ال تعني بأي حال من األحوال، 
عدم تحمــل املســؤولية، والهروب من 
آثــار اختياراته  وقناعاته. قال تعاىل )وال 
تجعل يدك مغلولة إىل عنقك ال تبسطها 
كل البســط فتقعــد ملوًما محســورا(؛ 
فاإلنســان ينبغي أن ينطلــق يف تحديد 
اختياراته  مــن موقع التفكــري والتأمل 

العميق، وذلك ألنه املسؤول الوحيد عن 
اختياراته. فإذا كانت ســيئة أدت به إىل 
املزيد من الخضوع  لألهواء والشهوات، 
وهذا طريــق هو طريق جهنــم . وإذا 
كانت حسنة كان فيها نجاته يف الدارين، 
فالحرية ال تعني إطالق أهواء اإلنســان 
وغرائزه، وجعلها بدون ضوابط أخالقية 
وقانونيــة. فإن الغرائــز املنفلتة من كل 
الضوابط ال تســمى حريــة، وإمنا تحلاًل 
وافتئاًتا عى القانون واملنظومة األخالقية 

اإلنسانية”.      
يف  اإلنســانية  الكرامــة  “مفهــوم  ويف 
القــرآن الكريم”، طــرح الباحث أهمية 
حقــوق اإلنســانية وقضيــة الحريــات 
املرتبطة به، لكونه تشكل محور القضايا 
التــي تعر عــن حرية اإلنســان وضامن 
حقوقه األساســية، ولذلك: “فإن امتهان 
كرامة اإلنســان، هــو البوابة الواســعة 
واالجتامعية  الثقافيــة  الكــوارث  لــكل 
واالقتصادية والتنموية والسياســية التي 
تعانيهــا مجتمعاتنــا، وبــارزة نتوءاتهــا 
وتأثرياتها الكارثية عى أكرث من صعيد... 
فامتهــان الكرامة اإلنســانية هي بوابة 
تدمــري االقتصــاد والثقافــة واالجتــامع 
والسياســة يف حياتنا وفضائنا الحضاري. 
وال عودة حضارية ملجتمعاتنا إال بعودة 
كرامتنا اإلنسانية وصياغة حياتنا الخاصة 
والعامة عى أســاس احــرام وتقدير كل 
مقتضيات ومتطلبات الكرامة اإلنســانية 

عى املستويني الفردي واملؤسيس”. 
وعــن “أســس الحــوار الديني وأســس 
التفاهــم املدين”، ناقــش الكاتب محمد 
محفــوظ هذه القضية التــي تزداد فيها 
اإلشــكاالت الفكرية والسياسية، وأهمية 
إيجاد املخــارج االيجابيــة للتفاهم بني 
الثقافــات واألديــان يف عرنــا الراهن، 
مبــا يحقــق الحــوار الدينــي املطلوب، 
ولكــن هــذا الحــوار ال ُبــد لــه مــن 
التأســيس اإليجايب لالستقرار االجتامعي 
واالقتصادي والسيايس ويقول:”وال ريب 
أن حبس الحريات وتقييدها، والتضييق 
التعسفي عى القوى الوطنية والتعبريات 
املجتمعية، يســاهم بشكل كبري يف ضياع 
االستقرار السيايس واالجتامعي، وال ميكن 
بأي حال من األحوال أن تنجح مرشوعات 
التنمية يف ظل غياب االســتقرار السيايس 
واالجتامعــي. فاالســتقرار رشط التنمية، 
وال استقرار )باملعنى الحضاري والدائم( 
بدون الحريــة والدميقراطية. لذلك كله 
فإن رشط التنمية توفر الحريات العامة، 
وتوفــر الظروف الذاتية واملوضوعية ليك 
متارس كل قــوى الوطن وتعبرياته دورها 
ووظيفتها يف مرشوعات البناء والتنمية”.
وحــول “مفهوم حرية التعبري يف املنظور 
اإلســالمي”، باعتباره هذه الحرية قضية 
القضايــا يف الحياة اإلنســانية املعارصة، 
من حيث رضورياتها وقيمتها األساســية، 
يرى الباحث محفوظ أن: “حرية التعبري 
مفــردة مــن املفــردات، التــي تؤكدها 
قيمة الحرية يف املنظور اإلسالمي. لذلك 
فنحــن ينبغــي أن ال نتعامــل مع هذه 
املفــردة بطريقــة إنشــائية أو دعائية، 
وإمنا نتعامــل معها باعتبارنــا مأمورون 
بتحقيقهــا وصيانتها وتجذيرها يف واقعنا 
الخــاص والعــام، والحريــات وفق هذا 
التصور، وال ميكن أن نجســدها ونتمثلها 
إال وفــق ســياق حضاري وثقــايف قوامه 
اإلســالم وخصوصياته الثقافية واملعرفية 

واالجتامعية”. 
ال شــك أن أهمية  هــذا الكتاب تكمن 
أنه يناقش قضيــة “الربية عى الحرية” 
وهذه هي األســس التــي يجب وضعها 
يف الحســبان وحاجتنا إليهــا، كونها ترّب 
النــشء عى حريــة جديرة بــأن تكون 
رائعة ومقبولة وإيجابية عند تطبيقها يف 

أي مجتمع من املجتمعات.

لقراءة جميع المقاالت زوروا: https://alroya.om/category/3المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

12 هل هو تمهيد لعودة 
تحرير الوقود؟

د. عبدالله باحجاج

34 فراقك عيد

جابر حسين العماني

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

حرية التعبير 
ومسارها تربوًيا

`` عبدالله العليان

بعبع البصمة وطائر 
الرحمة!

عبدالله الفارسي

ريفي في جامعة 
السلطان قابوس )3 - 5(

علي بن سالم كفيتان

الوزير القائد ووزير السلة

القيادة بال شك موهبة وفن، قبل أن تكون 
ًصا وعلاًم؛ لهذا نجد الكثري من الناس  تخصُّ
قياديني بفطرتهــم وصفاتهم وتأثريهم؛ بل 
ونجــد ذلك حتى يف الكثري من املخلوقات؛ 
ألنَّ القيادة حالــة رضورية ومهمة لتنظيم 

حياة األفراد واملهام والقطاعات.
ومــن أنواع القيادات املعــارصة: القيادات 
والوحــدات  املؤسســات  يف  اإلداريــة 
الحكوميــة، والتي ُتكلف مبهــام قطاعات 
عــى  الحفــاظ  منهــا  وُيرجــى  بعينهــا، 
املكتسبات االيجابية والبناء عليها، وإعادة 
النظر يف العوالق الترشيعية واإلدارية التي 
ُتعيــق الرؤيــة واإلنجاز، والتخلــص منها؛ 
لتحقيق املهام املنوطة باملؤسسة واملرجوة 

منها.
ويف ســلطنتنا الحبيبة وعدد مــن األقطار 
العربية كذلــك، نجد نوعنْي مــن الوزراء: 
وزيــر قائــد ومبــاِدر يســعى للتطويــر 
ومواجهة التحديــات والدفاع عن قناعاته 
ورؤاه، ويســعى لرك أثــر وبصمة له عى 
مؤسسته ومرؤوسيه؛ وبالتايل تجده ميدانيًّا 
وحــارًضا يف مفاصل وزارتــه، وهمزة وصل 
حيوية وفاعلة بني موظفيه وعمالء وزارته. 
ووزير آخر بريوقراطي نسخي، ُيعيد إنتاج 
املوروث اإلداري ملؤسســته بغثه وسمينه، 
وُيحيط نفســه بســلتني عى طاولته: سلة 

للريد الوارد، وســلة أخرى للريد الصادر، 
ومابينهام فرَّامــة أوراق، وال يعلم ما يدور 
يف مؤسسته، إال من خالل ما ُينقل إليه من 
موظفيه من تصــورات واقراحات وحلول، 
دون أن ُيجهد نفســه لتجــاوز تلك الُجدر 
البريوقراطيــة لخلق تصورات ورؤى خاصة 

به.
هنــاك نظرية يف علــم اإلدارة تقــول: إذا 
ظفرت بتعيني قائد إداري عبقري فال تدعه 

يف منصبه أكرث من خمســة أعوام؛ ألنه إْن 
تجــاوز تلك املــدة بيوم واحد، فســيقوم 
بالدفــاع عن أخطائــه بداًل مــن التطوير؛ 
ــمها العبقري إىل  فالخمســة أعــوام ُيقسِّ
فرتني، عامني يتعرَّف فيهام عى مؤسســته 
للمؤسســة  املطلوب  فيحــدد  وطاقمهــا، 
وكفــاءات وقــدرات كوادرهــا ومواقعهم 
الحقيقيــة امُلفرضــة، وما تبقــى من زمن 
مســؤوليته -وهي األعــوام الثالثة- فيقوم 
بغرس رؤيته وبصمته الخاصة للمؤسســة 
لتطويرهــا واالرتقاء بها بكافــة مفرداتها: 

البرشية، والترشيعية، واإلدارية.
يف ماليزيا مثاًل.. اعتمدْت اإلدارة يف رؤيتها 
وتطلُّعها للنهوض واالرتقــاء بالتنمية عى 
عنــر “املدير الفاعــل”؛ عــى اعتبار أنَّ 
املديــر هــو الســلم اإلداري األول لقيادة 
املؤسســة والتواصل مــع العمالء وتحقيق 
رؤية املؤسسة ودورها التنموي املنوط بها 
واملرجو منها. لهذا؛ ولتحقيق ذلك املقصد 
والهــدف والطمــوح، ال يبقــى املديــر يف 
منصبه أكرث من ثالثة أعوام لضامن الجودة 
ق  واالرتقاء املستمر؛ كون التطوير ال يتحقَّ
بضــخ دماء جديدة فحســب؛ بل عر ضخ 
عقــول جديدة تضفــي الجديــد وتواكب 

املستقبل بجدارة واستحقاق.
وحني ينَهِمك املسؤول ويسكب ُجل جهده 

وانشــغاله يف األمــور اإلجرائيــة واألعامل 
الروتينية املوروثة له من الســلف، ويحر 
تفكــريه يف التفاصيل الصغرية، فبكل تأكيد 
لن يجــد الوقت للتطويــر وترجمة الدور 
التنمــوي املنوط مبؤسســته واملرجو منها، 
وســيخرج من املؤسســة ذات يــوم كرقم 
ُأِضيــف إىل أرقــام عدد املســؤولني الذين 
تعاقبوا عى رئاســة هذه املؤسسة أو تلك 
فقــط ال غــري. أما حــني يحمل املســؤول 
رسالة ورؤية وهدًفا، فسيفيش الصالحيات 
ويبسطها عى جميع العاملني باملؤسسة كلٍّ 
فيام يعنيه، وسيحتفظ لنفسه بجهد اإلدارة 
الحقيقيــة واإلرشاف والرقابــة اإليجابيــة؛ 
وبالتايل تحقيــق الفاعلية واالرتقــاء مًعا، 
وتوزيع روح املسؤولية عى كافة العاملني 
باملؤسسة، دون أي إخالل باألداء العام لها 
ومبا يحقق األهداف املرجوة منها بالتناغم 

مع الطموح العام واملمكنات املتوفرة.
---------------------

قبل اللقاء.. قاعدة إدارية وإنسانية مهمة: 
حني يشــعر املسؤول أنَّه أكر من املنصب، 
تجده ُمتبسًطا ومبادرًا ومنفتًحا عى الناس، 
وحني يشعر املسؤول بأنَّ املنصب أكر منه 
تجــده متكلًفــا وتقليديًّا يف فكــره وأدائه، 

ومنطوًيا عى نفسه.
وبالشكر تدوم النعم...،

علي بن مسعود المعشني ali95312606@gmail.com

ملر مكانة خاصة يف قلوب العامنيني، 
وهذه املكانة ال ميكــن اختصارها يف 
عمود أو حتى يف كتاب أو موســوعة، 
ألنها نابعة من القلب الذي يكن كل 
الحب واالحــرام لهذا البلــد العريب 
العريق، والعالقات بني سلطنة عامن 
ومر لها جذور تاريخيــة، فالتبادل 
التجــاري بني البلدين ميتد إىل ما قبل 
3500 سنة بني قدماء املريني وأهل 
عامن، وازدادت طوال السنوات الـ52 

املاضية.
وكذلــك فإن لعــامن محبــة خاصة 
يف قلــوب املريني، وجيــل النهضة 
املباركــة تعلــم عى أيــدي معلمني 
أغلبهــم مريــني، وكانــوا يتميزون 
بالرامــة وروح النكتة يف آن واحد، 
وأغلبنا وخاصة جيل السبعينات كان 
يحفظ التاريخ املري أكرث من جميع 
دول العامل بســبب وجود املسلسالت 
واألفالم املريــة التي ال تزال خالدة 
يف الذاكرة العامنية، مثل رائعة »ليايل 
الحلمية« للمخرج الراحل أسامة أنور 

عكاشــة، ومسلســل »املال والبنون« 
و«عى أبواب املدينة« و«أرابيســك« 
وغريهــا، كــام تثقــف أغلــب جيلنا 
عى أيدي الكتــاب املريني، أمثال: 
طه حســني ونجيب محفوظ وعباس 
وعبدالرحمــن  العقــاد  محمــود 
أمني  وعــي  الرشقــاوي ومصطفــى 

وأحمد أمني وغريهم.
كام إن الذاكــرة العامنية والعربية ال 
ميكن أن تنىس السيدة أم كلثوم وعبد 
الحليــم حافظ وفايــزة أحمد ونجاة 
الصغرية ومحمد عبدالوهاب، وأسامء 
كثرية جــدا ال ميكن حرهــا، وأذكر 
بأننا عندما نويص كل شخص يذهب 
إىل مر سواء للدراســة أو السياحة 
أن يحر لنــا كتبا مرية سياســية 

وأدبية وفكرية وغريها.
وقد شــهدت العالقات بني ســلطنة 
عامن ومــر تطورا كبريا طوال الـ52 
السنة املاضية، وقد ساهمت السلطنة 
بشــكل كبري يف دعم املجهود الحريب 
املري يف حرب أكتوبر ســنة 1973، 

وعندما قرر الرئيــس املري الراحل 
محمد أنور الســادات توقيع اتفاقية 
الســالم مع »إرسائيل« ســنة 1979، 
قررت الــدول العربية مقاطعة مر 
وتعليــق عضويتهــا يف جامعة الدول 
العربية ونقل مقرها من القاهرة إىل 
تونــس، ولكن ســلطنة ُعامن رفضت 
قطــع عالقاتها مع مــر، ومل تكتف 
الســلطنة برفض املقاطعة فحســب 
وإمنــا أكــدت اســتمرار دعمها ملر 
حتى عودة العالقات كاملة بينها وبني 
الدول العربية وهو الذي حدث بعد 
ذلك يف مؤمتــر القمة العــريب مؤمتر 
الــدار البيضاء الطــارئ يف مارس عام 
1990 املنعقد باملغرب بفضل الجهود 

التي بذلتها سلطنة عامن.
إن زيارة الرئيــس املري عبدالفتاح 
الســييس تأيت وســط ظــروف دولية 
معقــدة؛ إذ مل يكــد العــامل يتنفس 
الصعــداء مــن جائحة كورونــا التي 
تســببت يف أزمــات اقتصادية عاملية 
حتــى اســتيقظ العــامل عــى أنبــاء 

الحــرب الروســية األوكرانيــة التــي 
تســببت يف أزمة غذاء عاملية وارتفاع 
األســعار يف العامل، ثــم توقفت فجأة 
املفاوضات مع إيــران إلحياء االتفاق 
النــووي والتصعيد الخطري يف األرايض 
الذي  األمــر  املحتلــة،  الفلســطينية 
يســتدعي اســتمرار املشــاورات بني 
البلدين الشــقيقني من أجل الخروج 
مبوقــف عــريب موحد تجــاه القضايا 
املختلفة التي تتعلق باملنطقة وأمنها 

االسراتيجي.
عــامن  ســلطنة  يف  القيادتــني  إن 
وجمهوريــة مــر العربيــة تؤكدان 
يف مختلــف املناســبات عــى متانة 
البلدين وتعزيز دعمها  العالقات بني 
يف املجــاالت املختلفة، وقد شــهدت 
األشــهر املاضية الكثري مــن الزيارات 
املتبادلــة بــني وفــود مــن البلدين، 
العالقات  لتعزيــز  تطلعــات  وهناك 
االقتصاديــة بني البلديــن وخاصة يف 
مجال االستثامرات املشركة مبا يعود 

بالنفع عى الشعبني الشقيقني.

صالح البلوشي

ُعمان ومصر.. عالقات تاريخية ومصالح مشتركة

نجد نوعْين من 
الوزراء: وزير قائد 

ومباِدر ووزير 
آخر بيروقراطي 

نسخي
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برعاية إعالمية من »          « ومشاركة الجهات ذات العالقة

التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في االحتفال بـ»اليوم العالمي«

»التنمية« تشارك في معرض توعوي عن آفة المخدرات مناقشة تحديات وآمال الحياة الفطرية في سلطنة عمان

مسقط- الرؤية

احتفالاً باليوم العامل��ي ملكافحة املخدرات، 
تنظ��م اإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة بالتعاون م��ع اللجنة 
الوطني��ة لش��ؤون املخ��درات واملؤث��رات 
��ا توعوياًا يف مركز مس��قط  العقلي��ة، معرضاً

جراند مول، يس��تمر ملدة يومني مبش��اركة 
وزارة الصحة ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
الحتياج��ات  الجتامعي��ة وذوي  التنمي��ة 
الخاص��ة، وبرعاي��ة إعالمي��ة م��ن جريدة 
الرؤي��ة. ويحت��وي جن��اح اإلدارة العام��ة 
ملكافحة املخ��درات واملؤثرات العقلية عىل 
عروض مرئية ومنشورات وتصاميم توعوية 

تظهر مدى خطورة تعاط��ي املواد املخدرة 
به��دف توعي��ة الجمه��ور بأرضاره��ا عىل 
الفرد واألرسة واملجتم��ع. ويتضمن املعرض 
ا توزيع الكتيب��ات التوعوية والرد عىل  أيضاً
الستفس��ارات التي ترد م��ن الزوار وإعطاء 
املعلوم��ات الصحيح��ة واملوثوقة عن هذه 
اآلف��ة الخطرية. ويقدم جن��اح وزارة الرتبية 

ا م��ن كتيب��ات خاصة يتم  والتعليم نس��خاً
توزيعها عىل مرتادي الجناح بهدف إكساب 
الزائري��ن امله��ارات الحياتي��ة يف التعام��ل 
م��ع املواقف اليومية والق��درة عىل حامية 
أنفس��هم من الوقوع يف فخ املخدرات. فيام 
التمنية الجتامعية  يس��تعرض جناح وزارة 
الربنامج الوطن��ي “تكيف” الذي يهدف إىل 

إع��ادة التأهيل الجتامع��ي للمتعافني من 
إدمان املخدرات. ويف س��ياق متصل، تنظم 
قيادة رشطة محافظة الظاهرة مساء اإلثنني 
��ا توعوياً��ا يحت��وي عىل منش��ورات  معرضاً
وصور توعوية عن آفة املخدرات يف مجمع 
“البوادي مول” التجاري بولية عربي للتوعية 
باألرضار الصحية واملجتمعية التي تس��ببها 

املخدرات. وتواصل اإلدارة العامة للسجون 
تنفي��ذ فعالي��ات الي��وم العامل��ي ملكافحة 
املخدرات بإقام��ة محارضات تثقيفية لنزلء 
الس��جن املركزي يقدمها مرشدو التعايف من 
مركز بيوت التعايف التابع ملستش��فى املرسة 
حول آلية الربامج العالجية واإلصالحية التي 

تقدمها بيوت التعايف.

مسقط- الرؤية

ش��اركت وزارة التنمي��ة الجتامعية أمس 
اإلثن��ني يف املع��رض التوع��وي ع��ن آف��ة 
املخ��درات مبق��ر مس��قط جران��د مول، 
وذلك تزامناً��ا مع الي��وم العاملي ملكافحة 
ا ملجتمع آمن  املخدرات تحت ش��عار »معاً

من املخدرات«.
وتأيت مش��اركة ال��وزارة ممثل��ة يف دائرة 
اإلرش��اد والستش��ارات األرسي��ة يف هذا 
املعرض الذي يس��تمر ملدة يومني لتوعية 

مرتادي املع��رض عن برنام��ج » تكّيف«، 
وال��ذي يعد أح��د الربام��ج الوطنية التي 
تتبناها وزارة التنمية الجتامعية بالرشاكة 
مع رشط��ة ع��امن الس��لطانية، ووزارات 
الصحة والرتبية والتعليم والعمل والدعاء 
العام واللجنة الوطنية لش��ؤون املخدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة، إىل جان��ب املراك��ز 

الخاصة للعالج والتعايف من اإلدمان.
الرعاي��ة  تكّي��ف”   “ برنام��ج  ويق��دم 
الالحق��ة للمتعاف��ني من اإلدم��ان الناتج 
عن تن��اول املخدرات واملؤث��رات العقلية 

بع��د خروجهم من مراك��ز العالج، بهدف 
إعادتهم إىل وضعه��م الطبيعي من خالل 
م��ا يقدم لهم من برام��ج رعائية وتنموية 
وتأهيلي��ة، وجعلهم يتكيفون يف محيطهم 
الجتامع��ي واألرسي لتحقي��ق الس��تقرار 
النف��ي والجتامع��ي، حي��ث طّبق هذا 
الربنامج عىل محافظات: مس��قط وشامل 
الباطنة وجنوب الباطنة وظفار والظاهرة 
والربمي��ي، وقد بلغ ع��دد امللتحقني حتى 
اآلن يف ه��ذا الربنام��ج 81 متعافي��ا م��ن 

مختلف هذه املحافظات.

الرؤية- نارص العربي

نظمت إدارة البيئة مبحافظة ش��امل الرشقية 
ندوة تحت عنوان »الحياة الفطرية يف سلطنة 
عامن.. تحديات وآمال«، تحت رعاية س��عادة 
السيد طارق بن محمود بن عيل البوسعيدي 
وايل ولي��ة دماء والطائيني، وبحضور س��عادة 
أعض��اء مجلس الش��ورى واملجل��س البلدي 
واملش��ايخ والرش��داء وبحضور مدي��ر اإلدارة 

وموظفي اإلدارة واملهتمني بالبيئة.
وتحدث محمد بن عامر الحجري رئيس قسم 

صون البيئة، ع��ن دور وجهود الهيئة لحامية 
الحي��اة الفطرية وصون موارده��ا الطبيعية، 
مؤك��دا أهمية ن��رش الوعي وغ��رس مفاهيم 
متطلب��ات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات 
املجتمع وترس��يخ مبادئ املحافظة عىل البيئة 

ومواردها الطبيعية.
وقدم هالل بن بخيت الراشدي، مفتش بيئي، 
ورقة عمل بعنوان “مبادرة الستزراع”، وضح 
من خاللها أهداف املبادرة الوطنية لزراعة 10 
ماليني ش��جرة برية وأهم األشجار املستهدفة 
لالستزراع وعدد املشاتل التابعة للهيئة وأبرز 

جهود اإلدارة يف تنفيذ خطة مبادرة الستزراع.
واس��تعرضت مه��ا بن��ت صال��ح األنصارية، 
أخصائية حي��اة برية، من خ��الل ورقة عمل 
بعن��وان “الحياة الفطرية يف س��لطنة عامن” 
أنواع البيئات الطبيعية املوجودة يف السلطنة 
وأه��م الخط��وات الت��ي اتخذتها الس��لطنة 
لحامي��ة الحي��اة الفطرية، وع��دد املحميات 
الطبيعية املوجودة يف الس��لطنة وأهم ثروات 
الحياة الفطرية وم��دى أهميتها كام تطرقت 
إىل عمليات الصيد ورضورة عدم التس��رت عىل 

منتهيك الحياة الربية.
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في ختام حفالت تخريج الكليات المهنية

تخريج 3454 من »سفراء صناعة المعرفة« في سوق العمل بصاللة
صاللة-الرؤية

احتفل��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث 
العلم��ي واالبتكار ممثل��ة باملديرية العامة 
للتدريب املهني بتخري��ج الدفعتني الرابعة 
والخامس��ة م��ن الكلي��ة املهني��ة بصاللة، 
حي��ث جاء احتف��ال أمس اإلثن��ني بتخريج 
354 خريجا وخريج��ة يف تخصصات صيانة 
األجه��زة اإللكرتوني��ة والكهرب��اء الصناعية 

والبيع التخصيص والتسويق.
رع��ى حفل التخرج س��عادة الدكتور بخيت 
بن أحم��د املهري وكيل وزارة التعليم العايل 
والبح��ث العلمي واالبت��كار للتعليم العايل، 
بحض��ور س��عادة الدكتورة منى بنت س��امل 
الجرداني��ة وكلية ال��وزارة للتدريب املهني، 
وع��دد م��ن أصح��اب الس��عادة واملكرمني 
وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية بالكلية، 
وذل��ك مبجم��ع الس��لطان قاب��وس للثقافة 

والرتفيه بصاللة.
وأك��دت الدكت��ورة ميمونة بن��ت عبدالله 
الرواحية املديرة العامة املس��اعدة للتدريب 
املهني بالوزارة، أن الخريجني يعتربون مبثابة 
س��فراء ملرحل��ة صناع��ة املعرفة يف س��وق 
العمل، مضيفة أن الكليات املهنية تؤمن بأن 
الطالب هو محور العملية التعليمية ومثرتها 

وغاية وجودها، وأن إعداده ملواجهة الحياة 
وتحدياتها يف الحارض واملستقبل هو الهدف 
األس��ايس، حي��ث تعمل الكلية ع��ى إعداد 
خريج مزود باملع��ارف واملهارات والخربات 
العملي��ة والس��لوكيات اإليجابي��ة، ولدي��ه 
القدرة ع��ى توظيفها يف بن��اء ذاته وتنمية 

مجتمعه.
وأش��ارت إىل أن ال��وزارة عملت مبش��اركة 
أصحاب املصلحة والرشكاء االسرتاتيجيني من 
املؤسس��ات الحكومية والخاصة والعسكرية 
أولياء  التعليمي��ة ومبش��اركة  واملؤسس��ات 
األمور والطلبة والخريجني، عى تنفيذ ورشة 

اإلطار الوطني للتلمذة املهنية، وتنفيذ ورشة 
تطوير منظومة التدريب املهني يف س��لطنة 
عامن، وذلك لوضع أس��اس متني يقوم عليه 

التدريب املهني.
وأضافت: »نعمل عى توف��ِر بيئٍة أكادميية 
مالمئ��ةٍ للط��الب؛ هدفه��ا رعاي��ة اإلبداع، 
والتميز واالبتكار يف كل املجاالت، وتحس��ني 
وتطوي��ر الربامج األكادميية مب��ا يتوافق مع 
حاجة سوق العمل وبناء رشاكات مجتمعية 
متمي��زة م��ع األخ��ذ يف االعتب��ار مبنظومة 
الجودة الشاملة لتحقيق االعتامد األكادميي، 
ومراجعة الترشيع��ات والتنظيامت الكفيلة 

بضامن جودة العملية التدريبية يف الكليات 
املهنية«.

وأوضح الخريج محمد بن س��امل آل إبراهيم 
من تخص��ص صيان��ة األجه��زة اإللكرتونية 
يف كلم��ة للخريج��ني، أن هذا الي��وم مبثابة 
االنطالق نحو تجربة جديدة عنوانها الجّدّية 
واإلخالص يف خدم��ة الوطن العظيم، مقدما 
الش��كر واالمتن��ان إلدارة الكلي��ة واملعلمني 
وأولياء األمور الذي كان لهم الدور األكرب يف 

توجيههم لتحقيق هذا النجاح. 
وقام راع��ي الحفل بتكريم أوائل الخريجني، 
وتس��ليم الش��هادات للطلبة م��ن مختلف 

تخصص��ات برنامج الدبل��وم املهني. وعربت 
الخريجة هناء بنت عيىس املش��يخية األوىل 
عى الدفعة يف تخصص التسويق عن فرحتها 
بالتخ��رج، موضح��ة: »فخورة ج��دا بنفيس 
وفخ��ورة بكل يشء تعلمته، وأهدي تخرجي 
إىل من كان س��بب فرحت��ي أمي وأيب الذين 
رافقوين يف مس��ري يف هذا املش��وار امليلء 
بالتجارب والفرص األكرث من رائعة، وأهم ما 
أطم��ح إليه بعد هذا اإلنجاز كس��ب الخربة 
وتطوير ذايت ومهارايت«. وقال مهند عش��ور 
بكور من تخصص صيانة األجهزة اإللكرتونية: 
»لقد تعبنا واجتهدنا للوصول لهذه املناسبة 

الت��ي تش��هد حص��اد اجتهادن��ا الس��نوات 
املاضية، وأعاهد نفيس باالس��تمرار لتحصيل 
العلم، وأدين بهذ النجاح لكليتي بيتي اآلخر 
ثاب��ت األركان تعليام وتقوميا وإعدادا مهنيا 
س��ليام«. وقدم الدكتور س��عيد بن مسعود 
كشوب مدير الكلية املهنية بصاللة، التهنئة 
للخريجني والخريجات، مؤكدا أنه س��يكون 
لهم مش��اركة إيجابية ومس��اهمة فاعلة يف 
بناء هذا الوطن من خالل س��د االحتياجات 
الفني��ة واملهني��ة التى تتطلبه��ا العديد من 
القطاع��ات الحيوية والواع��دة ضمن إطار 

الرؤية الوطنية عامن 2040.

استعراض نتائج مشروع تطوير الحسابات القومية

االنتهاء من صيانة 26 فلجا بالظاهرة وتعويض المزارعين

مشروع إلعادة تدوير اإلطارات في »صور الصناعية« بـ83 مليون ريال

بدء المسح االستكشافي لمخزون أسماك الفنار 

مسقط- الرؤية

نظم املرك��ز الوطني لإلحص��اء واملعلومات 
ورش��ة عمل لع��رض نتائج م��رشوع تطوير 
إىل  ته��دف  والت��ي  القومي��ة،  الحس��ابات 
اس��تعراض مج��االت التطوير يف احتس��اب 
الناتج املحيل اإلجاميل املتمثلة يف تغير سنة 
األس��اس وتطبي��ق أحدث نظام للحس��ابات 
ج��داول  وبن��اء  2008م،  لع��ام  القومي��ة 
املدخ��الت واملخرج��ات، مبش��اركة أكرث من 
18 جهة حكومي��ة متثل الجهات التخطيطية 

والبحثية واالستثامرية يف سلطنة عامن.
بالحس��ابات  التعريف  الورش��ة  وتضمن��ت 
القومية وأهميتها يف رصد تحركات التدفقات 
الرئيس��ية كاإلنتاج واالس��تهالك واالس��تثامر 
واألرب��اح  واألج��ور  الخارجي��ة،  والتج��ارة 
والرضائ��ب واإلقراض واالق��رتاض، إىل جانب 
أهميته��ا يف توفر قاعدة بيانات ُتس��هم يف 
رسم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية.

الع��رض  ج��داول  الورش��ة  واس��تعرضت 
واملخرجات،  املدخالت  واالستخدام وجداول 
والتي مُتث��ل إطارًا منهجًيا إلع��داد تقديرات 
الحس��ابات القومي��ة وفق مناه��ج التقدير 

الثالثة “اإلنت��اج، الدخل، اإلنف��اق”، وإطارًا 
محاس��بًيا لتقدير البيانات املتوقعة لجداول 
الع��رض واالس��تخدام للع��ام الت��ايل، وذلك 
اعتامًدا عى مجموعة من الفرضيات املتعلقة 
بتط��ور املتغ��رات االقتصادي��ة. ك��ام تربز 
أهمية الجداول يف تحديد األنش��طة املمكنة 
لالقتصاد الوطني وتوجيه االس��تثامرات إليها 
من قبل متخذي القرار وراس��مي السياسات 

ومعدي الربامج التنموية.
وأش��ارت الورش��ة إىل مراحل تركيب جداول 
العرض واالس��تخدام، التي تقوم عى تجميع 
البيانات وأهم التفصيالت املوجودة  وتقييم 
حسب النشاط وحس��ب املنتجات، وإعداد 
التصاني��ف الخاص��ة باألنش��طة واملنتجات 
للحس��ابات القومي��ة، وإع��داد املصفوفات 
الخاصة باإلنتاج واالستهالك الوسيط، وإعداد 
املوازنات لجميع املنتجات، وإعداد حس��اب 

توليد الدخل.
وُتعد الس��جالت اإلداري��ة الوطنية من أهم 
مصادر إعداد الحس��ابات القومية، باعتبارها 
مصدرا الس��تقاء البيانات الخاصة باألنشطة 
االقتصادي��ة والتعام��الت التجارية التي يتم 
اس��تخدامها لتقدي��ر اإلنت��اج واالس��تهالك، 

إىل جانب املس��وحات االقتصادية كاملس��ح 
االقتصادي املوس��ع، الذي يه��دف إىل توفر 
بيان��ات تفصيلية إلعداد ج��داول املدخالت 
واملخرجات، وتغير س��نة أساس للحسابات 

القومية وللمؤرشات االقتصادية املتنوعة.
وكان��ت س��لطنة ع��امن قد طبق��ت النظام 
امُلس��تحدث للحس��ابات القومي��ة الذي تم 
اعتامده من قبل مكتب اإلحصاء التابع لألمم 
املتح��دة واملجلس االقتص��ادي واالجتامعي 
لألمم املتحدة عام 2008م، حيث تم اعتامد 
عام 2018م كسنة أساس جديدة للحسابات 
القومية بدال من عام 2010م باإلضافة لتنفيذ 

املعاير الدولية الجديدة.
وقام املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
بتطبي��ق التصني��ف الصناع��ي ال��دويل 
املوح��د لجمي��ع األنش��طة االقتصادية، 
وذلك بعد تنفيذ مس��ح اقتصادي موسع 
لبيانات ع��ام 2018م إضافة إىل االعتامد 
عى بيانات الس��جالت اإلدارية الوطنية، 
وقد تم إعداد سلسة محدثة للحسابات 
لحس��اب  للفرتة 1998-2021م  القومية 
اإلنتاج وحس��اب توليد الدخل حس��ب 

التوصيات الدولية.

عربي- نارص العربي 

أك��د املهندس س��امل بن عيل العم��راين املدير 
الع��ام للرثوة الزراعية وم��وارد املياه مبحافظة 
الظاهرة، أن وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية 
وم��وارد املي��اه انته��ت من تعوي��ض جميع 
املزارع��ني الت��ي تأث��رت نخيلهم م��ن إعصار 
“ش��اهني”، وذلك بزراعة فس��ائل من النخيل 

النسيجية.
وأضاف أن التكلف��ة اإلجاملية لصيانة وإعادة 
تأهي��ل األف��الج املتأث��رة بالحال��ة املداري��ة 
“شاهني” يف واليات محافظة الظاهرة تجاوزت 
284 ألفا و872 رياال ، فيام وصل طول القنوات 
التى تم بنائها أك��رث من 2497 مرتا،  باإلضافة 
إىل إزال��ة كبس الرمال والطم��ي من القنوات 

بطول يبلغ حوايل 5395 مرتا.

وقال العم��راين: “إن الوزارة تويل قطاع املوارد 
املائي��ة اهتامما كبرا باعتبار أن األفالج واآلبار 
من أهم املوارد املائية، حيث متثل األفالج رمزا 
من أهم رم��وز الحضارة العامني��ة التاريخية 
وترتب��ط بحياة الكثر من أبناء الوطن، س��واء 

لري املزروعات أو للرشب منها”. 
وأش��ار املدير الع��ام للرثوة الزراعي��ة وموارد 
املي��اه مبحافظ��ة الظاه��رة إىل أن ع��دًدا من 
األفالج بوالي��ات عربي وينق��ل وضنك تأثرت 
بسبب إعصار شاهني،  وتم االنتهاء من صيانة 
26 فلج��ا، والعم��ل جاٍر عى صيان��ة وتأهيل 

10 أفالج كمرحلة ثانية. وأش��ار إىل أن أعامل 
الصيان��ة متثلت يف إعادة بن��اء قنوات األفالج 
املتأث��رة، وإع��ادة بناء الس��واقي املكش��وفة 
وتغطية السواقي عند معابر الشعاب واألودية، 
إىل جانب تنظيف وإزالة الكبس من س��واقي 
وقنوات األف��الج وإعادة بناء أحواض التجميع 
“الجل”، إضافة إىل إعادة بناء قنوات “الغراق- 
فالح” كام تم صيانة فرض قنوات الفلج وبناء 

جدران الحامية والحاملة للسواقي.
وأكد العم��راين أنه روع��ي يف صيانة وإصالح 
قن��وات األف��الج اس��تخدام املواد اإلنش��ائية 

الحديثة كالخرس��انة األس��منتية التي تتكون 
من مادة الكنكري والرمل واألس��منت املقاوم 
لألم��الح باإلضافة إىل الحدي��د الصلب املقاوم 
للص��دأ يف حال��ة لزم ذلك، مضيف��ا أن الوزارة 
ملتزمة مبس��ارات األفالج وال ميكن تغيرها إال 
يف حاالت قليلة؛ إذ إن قنوات األفالج هندس��ة 
متوارثة ش��قت بواس��طة اإلنس��ان يف أنسب 
مس��ار لضامن انح��دار املياه بش��كل طبيعي 
وانس��يايب يف القناة دون تدخ��ل من املعدات 
الحديث��ة، كام تخض��ع املناطق حول مس��ار 

القنوات إىل أعراف ال ميكن تجاوزها.

مسقط- الرؤية

التابع��ة  الصناعي��ة  وقع��ت مدين��ة ص��ور 
للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية »مدائن« 
عقد اس��تثامر م��ع رشكة الفروز للمش��اريع 
واالس��تثامر، إلقام��ة م��رشوع إع��ادة تدوير 
اإلطارات بحجم اس��تثامر يصل إىل 83 مليون 

ريال للمرحلة األوىل.
وقال املهن��دس عبدالقادر بن س��امل البلويش 
مدير عام مدينة صور الصناعية: “إن مرشوع 
إعادة تدوير اإلطارات س��يقام عى مس��احة 
230 أل��ف م��رت مرب��ع ويعد من املش��اريع 
الصديق��ة للبيئة، وذلك من خالل اس��تخدام 
أح��دث التكنولوجي��ا يف تدوي��ر اإلط��ارات 
وتحويلها إىل عدة منتجات اسرتاتيجية تدخل 
يف مجاالت واسعة كالعوازل الحرارية، وكذلك 
يف مكونات األجه��زة الدقيقة، مضيفا أنه من 
املتوق��ع أن يخلق امل��رشوع 212 فرصة عمل 
منها 75% للعامنيني؛ وسيساهم هذا املرشوع 
يف نقل التكنولوجيا املتقدمة يف هذه الصناعة 

لسلطنة عامن.
 وأوض��ح املهن��دس أحمد بن محمد وش��اح 
املدي��ر التنفيذي للمرشوع، أن مرشوع إعادة 

تدوير اإلطارات يدخل يف عدد من الصناعات 
التحويلي��ة التي تس��تخدم الوق��ود الحيوي 
والكربون، حيث س��يتم اس��تخالصها بتقنية 
حديثة صديقة للبيئ��ة، وليس كام هو معتاد 
من خالل حرق اإلطارات التي لها أرضار كثرة 

عى صحة اإلنسان والبيئة.

وأش��ار إىل أنه م��ن املتوقع أن يت��م البدء يف 
مرحلة تأس��يس املرشوع خ��الل الربع األخر 
م��ن العام الج��اري، ع��ى أن تب��دأ املراحل 
اإلنش��ائية من امل��رشوع يف النصف األول من 
العام القادم، وتس��تمر ملدة عامني بحس��ب 

الخطة املعدة له.

مسقط- الرؤية

تنفذ وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد 
املياه م��رشوع املس��ح االستكش��ايف ملخزون 
أس��امك الفنار يف بحر ع��امن، وذلك يف إطار 
تطوير القطاع الس��ميك وزيادة مساهمته يف 
الناتج املحيل للس��لطنة عرب تنفيذ املش��اريع 
التنموية االقتصادية وبالتعاون مع العديد من 

الجهات واملؤسسات املحلية والدولية.
ويق��در حج��م مخزون أس��امك الفن��ار غر 
املس��تغل يف بح��ر ع��امن ب���4.5 مليون طن 
بحس��ب املس��وحات الس��مكية التي نفذتها 
ال��وزارة من��ذ ع��ام 1985-1991، وتش��كل 
أس��امك الفنار قيمة اقتصادي��ة يف الصناعات 
التحويلي��ة للقيمة املضاف��ة يف مجال صناعة 
املنتجات الطبية وصناعة املنتجات التجميلية 
األع��الف  وصناع��ة  الغذائي��ة  واملكم��الت 
والزي��وت الس��مكية، ويأيت مرشوع املس��ح 

االستكش��ايف ملخزون أس��امك الفنار للتحقق 
من حج��م الكتل��ة الحيوية لتل��ك املخازين 
وتحديد مس��توى اإلنت��اج املس��تدام متهيدا 
إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية الستغالل 
املخزون؛ حي��ث إنه من املخطط له بدء أوىل 
عملي��ات املس��ح البحري باس��تخدام أحدث 
السفن املتطورة خالل ش��هري يونيو و يوليو 
2022 ليش��مل محافظة مس��قط ومحافظتي 

شامل وجنوب الباطنة ولغاية عام 2023.
وتعد أس��امك الفنار من أكرث األنواع الفقارية 
انتش��ارا وتنوعا من بني املجموعات السمكية 
عى مس��توى العامل؛ حيث تشر التقديريات 
إىل وج��ود كتلة حيوية عاملي��ة تقدر ب�550-
650 مليون طن أي م��ا يعادل 65% من كتلة 
مخازين األس��امك للمياه العميقة، وتنش��ط 
مصاي��د الفن��ار يف منطق��ة جن��وب أفريقيا 
والقطب الجنويب وبحر عامن واملياه اإلقليمية 

اإليرانية.

م. سامل العمراين
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مؤكدا أهمية هذا القطاع في التنمية االقتصادية

بنك مسقط يقدم تسهيالت مصرفية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط - الرؤية

كش��فْت األرقاُم الصادرة ع��ن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلوم��ات يف نهاية العام 2021م 
أنَّ أك��ر م��ن 60 أل��ف مؤسس��ة صغ��رة 
لت يف الهيئة  ومتوس��طة وناش��ئة ق��د ُس��جِّ
العام��ة للمؤسس��ات الصغ��رة واملتوس��طة، 
وكون املؤسس��ات يف هذا القطاع تلعب دورًا 
رئيسيًّا يف استحداث الوظائف وتعزيز التنمية 
االقتصادية، فقد حرص بنك مسقط -املؤسسة 
املالي��ة الرائدة يف الس��لطنة- ع��ى مواصلة 
دعم��ه لهذا القط��اع؛ ترجمة أله��داف رؤية 

»ُعامن 2040«.
ويحتف��ل العامل هذا الش��هر بالي��وم العاملي 
للمؤسس��ات الصغ��رة واملتوس��طة، وال��ذي 
ُيص��ادف 27 يونيو م��ن كل ع��ام، وهو يوم 
خصصت��ه األمم املتح��دة للتأكيد عى أهمية 
هذا القطاع ولتعزيز الوعي حول املساهامت 
األساس��ية التي تضيفها املؤسس��ات الصغرة 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  لخط��ط  واملتوس��طة 

واالجتامعية حول العامل.
وق��ال أحمد بن فقر البل��ويش رئيس األعامل 

املرصفية ببنك مسقط: إنَّ تسليط الضوء عى 
الدور املح��وري الذي تحظى به املؤسس��ات 
الصغرة واملتوس��طة يف الس��لطنة، من خالل 
االحتفال باليوم العاملي لهذا القطاع، لهو خر 
دليل عى أهمية زيادة الوعي حول دور هذه 
املؤسس��ات يف التنمية االقتصادية. مضيفا أنَّ 
البنك عم��ل عى تطوير منتج��ات وخدمات 
مختلفة لتعزيز الش��مول املايل منها ما ُصمم 
خصيصا لقطاع الرشكات واملؤسسات الصغرة 
واملتوس��طة لتس��اعدها ع��ى التغل��ب عى 
العقب��ات وإعداد وتنفيذ املش��اريع الناجحة 
من خالل التخطيط الس��ليم واالنضباط املايل 

واإلدارة السليمة.
وأش��ار إىل أنَّ بن��ك مس��قط ح��دد الف��رص 
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي 
لتطوي��ر مجموعة من املنتج��ات والخدمات 
ذات الصلة، وتلبي يف الوقت نفسه احتياجات 
هذا القطاع، وأن ه��ذه املنتجات والخدمات 
أصبح��ت تش��كل أسًس��ا ومعاي��ر قّيمة يف 
قطاع الخدمات املالية يف الس��لطنة. موضحا 
أنَّ وح��دات ال��رشكات الصغرة واملتوس��طة 
يف “الوثب��ة” و”نجاح��ي” توف��ر الدعم املايل 

واالستش��اري واإلرش��ادي الذي تحتاجه هذه 
املؤسس��ات لتطوير أعاملها وتنفيذ مشاريعها 
املختلفة، كل حسب احتياجات عمله الخاص.
م دائ��رة “الوثب��ة” لل��رشكات الصغرة  وتقدِّ
واملتوسطة ببنك مسقط مجموعة شاملة من 
الحلول املالية واإلرش��ادية، املصممة خصيًصا 
لهذه ال��رشكات ولرواد األع��امل؛ حيث توفر 
خدمات التس��هيالت االئتامني��ة املمولة وغر 

م التمويل  املمولة لجميع القطاعات، كام تقدِّ
قصر األجل وطويل األجل، وتس��هيالت رأس 
امل��ال العام��ل والضامن��ات، ومجموع��ة من 
بطاقات الخص��م واالئتامن والرشاء للرشكات، 
هذا إضافة لتقديم الدعم من خالل الخدمات 
غ��ر املالية يف مج��االت التعلي��م والتدريب 

وورش العمل.
مة يف هذا  ويف إطار تعزي��ز الخدم��ات املقدَّ
م��ت هيئ��ة تنمية املؤسس��ات  الجان��ب، نظَّ
الصغرة واملتوس��طة وبنك مس��قط يف ش��هر 
رمضان هذا العام س��وق “الوثب��ة” الرمضاين 
لدع��م رواد األع��امل والتعريف باملش��اريع 
الصغرة خ��الل الف��رة 21-23 أبريل 2022، 
باملق��ر الرئييس لبنك مس��قط؛ حيث ش��هد 
مشاركة أكر من 120 من أصحاب املؤسسات 
الناش��ئة والصغ��رة. ك��ام قام البنك مس��بقا 
لتقدي��م  بتنظي��م مكت��ب  الع��ام 2021  يف 
االستش��ارات املتعلقة برضيبة القيمة املضافة 
يف املكت��ب الرئييس للبنك لدع��م زبائنه من 
هذا القطاع، إضافة لعدد من املبادرات؛ منها: 
منت��دى الوثب��ة لرائدات األع��امل، وأكادميية 
الوثب��ة الت��ي أطلقت يف الع��ام 2013 ضمن 

مب��ادرات املس��ؤولية االجتامعي��ة وخدم��ة 
املجتم��ع به��دف تعزي��ز مهارات الش��باب 
الع��امين وتأكي��د مكان��ة ودور املؤسس��ات 
الصغرة واملتوسطة يف املس��اهمة يف التنمية 

االقتصادية.
ا ع��ن وحدة البي��ع بالتجزئ��ة “نجاحي”،  أمَّ
فكان��ت أول من قدم التمويل بدون ضامنات 
للرشكات الصغرة واملتوسطة، ومنذ انطالقتها 
يف الع��ام 2014 أثبت��ت الوح��دة أنه��ا داعم 
أس��ايس لض��امن التنويع االقتص��ادي ولتوفر 
املزيد من الوظائف من خالل تقديم التمويل 
املناسب لرواد األعامل وللمؤسسات الناشئة. 
ويفخر البنك أنَّ التمويل الذي تقدمه وحدة 
“نجاح��ي” ُقدم للزبائن يف أكر من 50 مجاَل 
عمل مختلًف��ا، إضافة لتقدي��م مجموعة من 
املنتج��ات للرشكات الصغرة والناش��ئة؛ مبا يف 
ذلك التمويل املرن بدون ضامنات والحسابات 
الجارية وبطاقات االئتامن وبطاقات الخصم، 
إضاف��ة للدعم املايل، كام قدمت الوحدة أيًضا 
خدمات إرش��ادية لدعم هذه املشاريع ورواد 
األعامل؛ م��ن خ��الل برامج؛ مثل: جلس��ات 
نجاحي، ودورة مهارات من جوجل للتسويق 

الرقم��ي ل��رواد األع��امل. وتوف��ر الخدمات 
املرصفي��ة للرشكات ع��ر اإلنرن��ت من بنك 
مس��قط تجرب��ة مرصفي��ة رسيع��ة ومريحة 
وآمن��ة لل��رشكات متناهية الصغ��ر والصغرة 
واملتوس��طة؛ للتحك��م يف مواردها املالية عى 
مدار الس��اعة وطوال أيام األس��بوع، وتتوافر 
https://( املنصة باللغتني العربية واإلنجليزية
www.bankmuscatonline.com(، وميك��ن 
لزبائن الوثبة ونجاحي استخدام هذه املنصة 
واالستفادة من الخدمات املرصفية التي تقدم 
بص��ورة آنية وتحويل األموال إىل الحس��ابات 
املحلية أو األجنبية ودفع الفواتر واملدفوعات 
بالجملة للبائعني، كام تسهل هذه املنصة أيضا 
دف��ع رواتب املوظفني مبوج��ب نظام حامية 

األجور.
هذا.. وق��د ُصممت عملي��ات وتقنيات بنك 
مس��قط لتنفيذ متطلبات معامالت الرشكات 
املحتملة وضامن االس��تعداد املس��تقبيل لها 
للتكيف مع التغرات املس��تقبلية ومساعدتها 
ع��ى أن تصب��ح مؤسس��ات مرن��ة ومواكبة 
للتح��والت الرقمي��ة الت��ي يش��هدها قط��اع 

األعامل.

إطالق  منصة »اإلسالمي نت« للحلول الرقمية

تنظيم أول مهرجان للمأكوالت في »هوانا صاللة«.. 4 أغسطس

»تايربلس« تفتتح فرعا جديدا في جعالن بني بو علي

فيراري »بورتوفينو إم«.. السيارة 
المثالية للقيادة بمستويات عالية

جعالن - الرؤية

أعلنْت رشكة محس��ن حيدر درويش 
لقس��م الس��يارات وُمع��دات البن��اء 
الفرع  افتت��اح  دة،  املتج��دِّ والطاق��ة 
التاس��ع ملراكز خدم��ة »تايربلس« يف 
س��لطنة ُعامن بوالية جع��الن بني بو 
عيل؛ وذل��ك بعد تحقي��ق نجاح كبر 
لص��االت تايربل��س يف ال��وادي الكبر 
وصح��ار وب��ركاء وص��ور والعذيب��ة 
واملعبيلة ون��زوى وصاللة؛ حيث يأيت 
هذا الف��رع كإضاف��ة ممي��زة ملنافذ 
»تايربلس« لتوس��يع فروعها يف أنحاء 
الس��لطنة؛ ليخدم بذلك قطاعا واسعا 

يف الوالية ومناطقها املجاورة.
ويُقوم فرع تايربل��س يف جعالن بني 
ب��و ع��يل بتقدي��م خدم��ات متنوعة 
وش��املة للعمالء؛ بدًءا م��ن الفحص 
الع��ام للمركبة واس��تبدال البطاريات 
بالنيروجني وموازنة  اإلطارات  وتعبئة 
اإلطارات واملكاب��ح وإصالح اإلطارات 
وتغي��ر الزيوت...وغره��ا. كام مُيكن 
لفح��ص  مواعي��د  حج��ز  للعم��الء 
مركباته��م ع��ر اإلنرنت م��ن خالل 
موق��ع »تايربلس« اإللك��روين يف أي 

من الفروع املتاحة ع��ر زيارة املوقع 
اإللكروين للرشكة.

وقال محسن بن هاين البحراين الرئيس 
التنفيذي لرشكة محسن حيدر درويش 
لقس��م الس��يارات ومع��دات البن��اء 
والطاقة املتجددة: ُيس��عدنا أن نشهد 

منو ش��بكة تايربلس كمركز للخدمات 
يف س��لطنة ُع��امن، وبفض��ل عالقتنا 
طويلة األمد مع تايربلس فإننا نسعى 
دامئًا لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا، 
ونلتزم مبواصلة تحسني وتوسيع نطاق 

خدماتنا ملختلف مناطق السلطنة.

مسقط- الرؤية

توفر سيارة فراري »بورتوفينو إم« مزيجا غر 
مس��بوق من أداء س��يارات جي يت الشهرة، 
ومتعة كبرة يف القيادة ومرونة اس��تثنائية يف 
تجارب القيادة اليومية للس��يارة، مام يجعل 

منها السيارة املثالية لالستمتاع بالقيادة.
وتتمّتع فراري »بورتوفينو إم« بطابع ريايض 
أكر من سابقتها، كام تتمّيز مبستويات أفضل 
من التحكم مع الحف��اظ عى تجربة مريحة 
للس��ائق والرّكاب، والتي تّم تحسينها بفضل 
مجموعة من املزايا االختيارية الجديدة، مثل: 
أنظمة مساعدة الس��ائق املتقدمة، واملقاعد 
امل��زودة بوظيفت��ي التدفئ��ة والتري��د مام 
يجعل منها الرفيق املث��ايل للرحالت الطويلة 

واالستمتاع بأروع املشاهد. 
وتحافظ س��يارة ف��راري »بورتوفينو إم« عى 

الطاب��ع املميز لس��يارات ف��راري بورتوفينو 
باعتبارها الس��يارات الوحيدة يف السوق التي 
تعك��س املظهر األصيل لس��يارات كوبيه عند 
إغالق س��قفها، وسيارات سبايدر األصلية عند 
فتحه، ويعود ذلك إىل السقف املعدين القابل 
للطي، والذي يش��كل الس��مة املميزة لجميع 

سيارات فراري املكشوفة.  
ويس��هم التصميم املدمج لسيارة “بورتوفينو 
إم” يف جعلها الخيار األمثل لجميع املناسبات، 
فهي س��يارة متعّددة االس��تخدامات تّتس��م 
مبس��تويات عالية جدا من الراحة مام يجعل 
كّل جولة فيها مبثابة رحلة إلعادة استكش��اف 

العامل من منظور جديد.
ومبج��رد إطالق الس��يارة، يبدأ وق��ت اختبار 
القّوة الخالصة التي يوّلدها هذا الطراز والتي 
ميك��ن أن تصل إىل 620 حصان برسعة دوران 

تبلغ 7,500 دورة يف الدقيقة.

مسقط - الرؤية

إط��الق  اإلس��المي«  »األه��يل  ُيواص��ل 
ُمبادرات��ه الرقمي��ة الت��ي تتناس��ب مع 
احتياجات عمالئه من األفراد والرشكات؛ 
حيث يأيت ضمن املبادرات الناجحة التي 
أطلقه��ا البنك كج��زء من إس��راتيجيته 
صة  ل الرقمي، تصميم منصة ُمخصَّ للتحوُّ
للخدم��ات املرصفية اإلس��المية للرشكات 
عر اإلنرنت، واملعروفة باسم “اإلسالمي 
نت”؛ حيث تهدف ملساعدة العمالء من 
ال��رشكات عى إج��راء معامالت سلس��ة 

لدعم أنشطة أعاملهم.
وقال ُيوسف الرواحي نائب املدير العام 
ورئي��س األه��يل اإلس��المي: إنَّ التحول 
الرقمي يعد أحد أهم العوامل الرئيسية 
التي تعزِّز مس��رة منو البنك، وكجزء من 
إسراتيجية البنك الطموحة، فإنَّ التحول 
الرقم��ي مرتب��ط أيض��ا مبس��توى األداء 
التش��غييل واإلنتاجي للبن��ك، إىل جانب 
الحرص عى تعزي��ز الخدمات التي يتم 
تقدميها للعمالء من األفراد أو الخدمات 
املرصفية الخاصة أو املؤسسات الصغرة 
واملتوسطة أو الرشكات. وأضاف: انطالقا 
من التزامنا بتقديم تجربة مرصفية سهلة 

وآمنة تركز عى العمالء كنهج راسخ لدى 
األهيل اإلسالمي، قمنا بإطالق “اإلسالمي 
ن��ت” كمنص��ة متميزة تق��دم خدمات 
فعال��ة م��ن حي��ث الكف��اءة والوق��ت 
املس��تغرق إلنج��از املعام��الت، ع��الوة 
عى كونه��ا متوافقة مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية.
وتعتر “إسالمي نت” منصة ثنائية اللغة، 
توفر مجموعة من الخدمات التي تسمح 
للمستخدم بالوصول املبارش إىل املنتجات 
وتس��اعده ع��ى إنج��از معامالت��ه بكل 
بساطة ويرس، كام مُيكن للعمالء الحصول 
ع��ى تجرب��ة مرصفي��ة رقمي��ة متميزة؛ 
حيث متكنهم املنصة من تحويل األموال 
وإج��راء مدفوعات جامعية واس��تخدام 

نظام األجور وتحويل الرواتب إىل جانب 
التأمينات  مدفوع��ات  تنفي��ذ  إمكاني��ة 
االجتامعية ودفع الفواتر للعمالء من فئة 
الرشكات، وتحميل كش��وفات الحسابات 

من بني قامئة الخدمات األخرى.
وأش��ار الرواحي إىل أن منصة “اإلسالمي 
ن��ت” تعتر إضاف��ة قيم��ة إىل محفظة 
املنص��ات الرقمية والخدم��ات املرصفية 
التي يقدمها البنك للعمالء من الرشكات؛ 
حيث إنَّها مخصصة للعمالء من الرشكات 
لتلبي��ة متطلبات العم��الء املميزين من 
ال��رشكات؛ كونها أحد الحل��ول املرصفية 
املريح��ة واآلمن��ة والرسيع��ة، وميك��ن 
الوصول إليها بسهولة، وأيضا متوافقة مع 

مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

مسقط- الرؤية

يس��تضيف هوانا صاللة، أكر املش��اريع 
الس��ياحية املتكاملة م��ن رشكة موريا يف 
يف محافظة ظف��ار، مهرج��ان املأكوالت 
»صالل��ة إيت«، وهي الفعالية األوىل من 
نوعها يف جنوب ُعامن، خالل الفرة من 4 

إىل 13 أغسطس 2022م. 
وس��تضم الفعالية أكر من 80 مش��اركا 
من أكشاك وعربات الطعام واملرشوبات 
الصغ��رة  املؤسس��ات  م��ن  املحلي��ة 
املنزلية، وستشمل  واملشاريع  واملتوسطة 
تش��كيلة م��ن الفقرات الرفيهي��ة الحية 

لجميع أفراد العائلة. 
وتجمع رشكة موريا، ُمطور مرشوع هوانا 

صاللة، ب��ني الخ��رة املحلي��ة والعاملية، 
وهي رشاكة بني رشكة أوراسكوم القابضة 
للتنمية املش��هورة عاملًيا يف تطوير امُلدن 
واملجمع��ات املتكامل��ة ورشك��ة ُعمران 
الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي 

يف السلطنة.
وق��ال كريم ب��رشى مدي��ر ع��ام قطاع 
التشغيل يف هوانا صاللة وجبل سيفة: “إن 
اله��دف من الفعالية ه��و إتاحة الفرصة 
أم��ام عش��اق الطع��ام الفرص��ة لتجربة 
تش��كيلة من املأكوالت املحلية والعاملية 
بأي��ادي محلية، مام يري أوقاتهم بأجواء 
استثنائية خالل موسم الخريف”، مضيفا: 
“ُيع��د م��رشوع هوان��ا صالل��ة الوجهة 
املثالي��ة الس��تضافة مختل��ف الفعاليات 

الرفيهية والرحيب بزوار محافظة ظفار 
وتزويدهم بخدمة عاملية املستوى تجسد 
كرم الضيافة الُعامنية األصيلة وتتيح لهم 
أوق��اٍت مبهجة يف تش��كيلة متنوعة من 
املطاعم واملقاهي واملرافق ضمن مجتمع 

نابض بالحياة ومتعدد الجنسيات”.
وي��أيت مهرج��ان “صاللة إي��ت” بتنظيم 
م��ن رشك��ة Celebrate Oman، وه��و 
أح��دث نس��خة م��ن مهرجان مس��قط 
للأمكوالت “مس��قط إيت” والذي شهد 
إقباال واسعا، وتعتزم الرشكة إقامة املزيد 
م��ن املهرجانات يف ع��دٍد من املناطق يف 
ُعامن بهدف تسليط الضوء عى املواهب 
الش��ابة من الطه��اة واملش��اريع املنزلية 
املمي��زة، وإتاح��ة الفرص��ة أم��ام الزوار 

لتجربة تش��كيلة م��ن النكهات العرصية 
عى مقربة من منازلهم. يشار إىل أنه من 
املتوقع أن يستقبل مرشوع هوانا صاللة 
مع اس��تضافته لهذه الفعالية إضافة إىل 
زوار موس��م الخ��رف أكر م��ن 50 ألف 
ضيف من ُع��امن ودول مجلس التعاون 
الخليج��ي، حي��ث ميت��د امل��رشوع عى 
مس��احة 13.6 مليون م��ر مربع وينفرد 
بش��واطئه الرملية املُمتدة عى مساحة 7 
كيلومرات التي تزينها نخيل جوز الهند، 
ومن خالل أك��ر من 1100 غرفة فندقية 
وأول حديق��ة ألع��اب مائّي��ة يف ع��امن 
ومرىس داخلًيا للقوارب ب� 170 مرفأ، ُيعد 
مرشوع هوانا صاللة الوجهة الس��ياحية 

األكر واألرسع منًوا يف سلطنة عامن.

 أحمد البلويش
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صحار- الرؤية

بدأت أمس بوالية صحار مبحافظة شامل 
الباطنة فعاليــات منتدى »آفاق اإلعامر« 
الــذي ينظمه فرع غرفة تجــارة وصناعة 
عامن بشامل الباطنة تحت شعار »البناء 
اســتدامة وفــرص ريادة«، تحــت رعاية 
ســعادة املهندس بدر بن ســامل املعمري 
األمني العام ملجلــس املناقصات، بحضور 
عدد مــن مديري املؤسســات الحكومية 
والخاصــة واملختصني بالقطــاع العقاري 

باملحافظة. 
وأوضح عبدالله بن عيل الشــافعي رئيس 
مجلــس إدارة فرع غرفــة تجارة وصناعة 
عامن بشــامل الباطنة أن املنتدى يسعى 
لتحقيق عدد مــن املحاور يف ظل التطور 
الــذي تشــهده  االقتصــادي والتجــاري 
املحافظــة، مبــا ينعكــس عــى القطــاع 
العقاري، مضيفا أن املنتدى يقام استجابة 
التــي تشــهدها محافظة  إىل التغــرات 
شــامل الباطنة من منو عمراين متســارع 
نظــرًا ملوقعها الجغــرايف املميــز، والذي 
أهلها الســتقطاب العديد من املرشوعات 
النوعيّــة إضافــًة إىل زيــادة يف الكثافــة 

السّكانيّة.
وأضــاف أن املنتدى يســلط الضوء عى 
آخــر التقنيــات الحديثة املســتخدمة يف 
عامل البناء والتشــييد واستعراض التجارب 
العامليّــة يف قطــاع البنــاء واملامرســات 
اإلنشائية التي تؤســس لعمران مستدام. 
وأشــار الشــافعي إىل أن قطــاع البنــاء 
واإلنشــاءات شهد خالل السنوات القليلة 

املاضيــة تحــوالت كبــرة عى مســتوى 
التقنيات، والتكنولوجيا التي حلت مكان 
األدوات التقليديــة، فأصبــح العامل يتجه 
إىل تبني أســاليب جديدة ومبتكرة، توفر 
الجهــد والوقت وتكلفة إدارة التشــغيل، 
مع الحرص عى تطبيق الحلول املستدامة 
ومراعات التوجهات الحديثة التي تؤسس 
لِعــامرة صديقــة للبيئة. وقــال املهندس 
ســعيد بن عــيل العــري رئيــس اللجنة 
املنظمــة للمنتــدى: »إن الغرفة تســعى 
من خالل املنتدى إىل تســليط الضوء عى 
فرص األعامل وفرص االنتفاع املتاحة من 
املناطق االقتصادية والسياحية والخدمية، 
سواء كانت مشــاريع حكومية أو خاصة، 
واســتعراض مجــاالت وفــرص التطويــر 
العقــاري مبــا يتفــق مــع االســراتيجية 

العمرانية للمحافظــة، واالطالع عى أبرز 
التقنيات الحديثة تحقيقا ملفهوم الجودة 
واالســتدامة، باإلضافة إىل تعزيز التواصل 
والتعاون بني املؤسسات التجارية وجميع 
األطراف لخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة 

ومستدامة.
وأضــاف أنه من املؤمــل لهذا املنتدى أن 
يخرج بتوصيات تعمل عى املســاهمة يف 
تطوير مجاالت البناء والتشييد والتطوير 
العقاري مبا يتوافق مع رؤية عامن 2040 
ومبا يواكب النهضة العمرانية واالقتصادية 

التي تشهدها محافظة شامل الباطنة.
وتضمنــت فعاليــات املنتــدى تقديم 4 
أوراق عمل، األوىل حول »آليات التطوير 
واالســتثامر العقاري« قدمتها املهندســة 
سهام بنت أحمد الحارثية، وتناولت فيها 

عددا من املوضوعات التي تعنى بالتطوير 
العقاري واألســس والضوابط املعمول بها 
يف هذا الجانب، إضافة إىل توضيح ورشح 
عدد مــن التجــارب الناجحــة يف مجال 

التطوير العقاري يف سلطنة عامن. 
وقدم الدكتور طالل بن يوســف العويض 
ورقة العمــل الثانية حول »اســراتيجية 
التنمية العمرانية لشــامل الباطنة« تناول 
فيها أهم مالمح االســراتيجية والجوانب 
التــي ركزت عليهــا إىل جانب أهميتها يف 
التطويــر العقاري والتوســع يف أنشــطة 
البناء والتشــييد بطريقــة مبارشة أو غر 
مبارشة. كام تناولــت ورقة العمل الثالثة 
»القيمــة املحليــة املضافة لرشكــة ميناء 
صحــار واملنطقة الحرة« قدمها محســن 
بن ســليامن الجابري، وتنــاول فيها أهم 

املشــاريع الحالية مبيناء صحار واملنطقة 
الحرة والجوانــب اإلدارية املتعلقة بهذه 
املشــاريع وادارة هــذه املشــاريع بوفق 
أحدث اإلجراءات التشــغيلية. أما ورقت 
العمــل الرابعــة فجاءت عــن »التحكيم 
وإدارة العقود يف قطاع البناء والتشــييد« 
قدمهــا الدكتــور عبدالحنان بــن محمد 
العيــى تطرق مــن خاللهــا إىل أهمية 
تحكيــم العقود وإدارتهــا يف هذا القطاع 
وفــق الــرشوط واملعايــر املعمــول بها 
وفــق األنظمــة واملنظمة لهــذه األنواع 
من العقــود مبا يضمن حقــوق املقاولني 
واملشتغلني بقطاع البناء والتشييد بشكل 
عام. كام تم خالل املنتدى افتتاح املعرض 
املصاحــب الذي تشــارك فيــه 36  رشكة 
ومؤسسة حكومية وتجارية متخصصة يف 

قطــاع التطوير العقــاري وأيضا الرشكات 
واملؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا يف 
البنــاء والتشــييد ومكاتب  توفر مــواد 
جانــب  إىل  الهندســية،  االستشــارات 

املؤسسات األكادميية. 
 وتستمر فعاليات املنتدى اليوم من خالل 
6 أوراق عمــل متخصصة مبجاالت ريادة 
األعامل يف قطاع البناء والتشييد والفرص 
والتحديــات التــي تواجه هــذا القطاع 
إضافــة إىل التقنيــات الحديثــة يف البناء 
والتشــييد، والتجــارب الناجحة يف ريادة 
األعامل مع استمرارية املعرض املصاحب 
بالتوصيات  املنتــدى  للمنتــدى، ليختتم 
وحفل الختام الذي ســيقام تحت رعاية 
الشيخ محمد بن سليامن الكندي محافظ 

شامل الباطنة.

 ظفار- الرؤية

زار سعادة ســلّيم بن عيل بن سلّيم الحكامين 
رئيس هيئة حامية املســتهلك، سعادة الدكتور 
أحمد بن محســن الغساين رئيس بلدية ظفار، 
ملناقشــة أوجه التعاون املشــرك بــني الهيئة 
والبلديــة يف خدمــة املســتهلكني وحاميتهم، 
والوقــوف عى اســتعدادات الجانبني ملوســم 
الخريف، وبحث آليــة تكاتف الجهود تحقيقا 
للصالح العام. واستعرض الجانبان جهود الهيئة 

يف محافظــة ظفــار يف الحفاظ عى اســتقرار 
األســواق وحفظ حقوق املســتهلكني، واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية الالزمــة حيال املخالفني، 
ومــا تقدمــه البلديــة من تعــاون تــام وبّناء 
مع كــوادر الهيئة يف أداء مهامهم والتنســيق 
الكامــل لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه خدمة 
الوطن واملواطن. كام تم خالل اللقاء مناقشــة 
استعدادات الجانبني الستقبال موسم الخريف 
والتأكيــد عى أهمية مواصلــة العمل وتوحيد 

الجهود املشركة للوصول للغايات املنشودة.

مسقط- الُعامنية

 ارتفع إجاميل عدد املؤسسات الصغرى 
والصغرة واملتوســطة املُسجلة بهيئة 
واملتوسطة  الصغرة  املؤسسات  تنمية 
بنسبة 46.9% بنهاية شهر مايو 2022م 
مســجاًل 78 ألًفا و89 مؤسسة ارتفاًعا 
مــن 53 ألًفــا و166 مؤسســة خالل 

الفرة نفسها من عام 2021م.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن 
املركــز الوطني لإلحصــاء واملعلومات 
إىل أن محافظة مسندم تصدرت النمو 
يف عدد املؤسسات الصغرى والصغرة 
واملتوســطة خالل هذه الفرة بنسبة 

تلتهــا   ،%100.5 بلغــت 
محافظة ظفار بنســبة منو 
ثم محافظة  بلغت %77.7، 
 ،%70.8 بنســبة  الوســطى 

ومحافظــة الظاهــرة بنســبة %32.8 
مقارنة بنهاية مايو 2021م.

أمــا محافظة مســقط فقــد حصدت 
النســبة األكــر من عدد املؤسســات 
الصغرى والصغرة واملتوســطة بنهاية 

شــهر مايو 2022م، بعدد بلغ 26 ألًفا 
و374 مؤسســة، تلتها محافظة شامل 
الباطنــة بـ12 ألًفا و30 مؤسســة، ثم 
محافظــة الداخلية بـــ8 آالف و821 

مؤسسة.

مسقط- الُعامنية 

ايكونوميك  »ُعــامن  مجلة  نظمت 
ريفيو« مؤمتــر قمة التصنيع 2022 
بعنــوان »التصنيــع الــذيك: تعزيز 
التنافســية واالبتــكار والتحــول«، 
والــذي يركــز عى التصنيــع الذي 
يحركه املستهلك والخدمات املتصلة 
واملصانع الذكية والصناعة واالقتصاد 
الرقمي واالستدامة واألمتتة الفائقة، 
وترسيع وقت الوصول إىل الســوق 
واملوثوقية  التوريد  سلسلة  وتكلفة 
وتحسني مستويات الجودة لتحقيق 

أداء عى مستوى عاملي.
رعى افتتاح املؤمتر سعادة الدكتور 
صالح بن ســعيد مسن وكيل وزارة 
التجارة والصناعة وترويج االستثامر 
للتجــارة والصناعــة، مؤكدا أهمية 
هذا املؤمتر يف تســليط الضوء عى 
قطــاع التصنيــع يف ســلطنة ُعامن 
والعمــل عــى تشــجيع القطــاع 
الخاص عى بذل املزيد من الجهود 
للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي 
واملعّول عليه ضمــن »رؤية ُعامن 
2040« كأحد القطاعات الرئيســية 

الواعدة.
وتضمــن املؤمتــر عــدة حلقــات 
»التصنيع:  بعنوان  األوىل  نقاشــية، 
تعزيز التنافســية والتحول« ركزت 
عى زيادة القدرة التنافسية لقطاع 
الصادرات  الُعامين وتعزيز  التصنيع 
وضــامن موثوقية سلســلة التوريد 

وجذب االســتثامر األجنبي املبارش 
الثورة الصناعية  واعتامد مامرسات 

الرابعة.
يف حــني ركــزت الحلقة النقاشــية 
الثانيــة عى »التصنيع: عامل متكني 
رئيس لرؤيــة ُعامن 2040« ودارت 
حــول إطــالق إمكانــات التصنيع 

ملســتقبل ُعامن، كام تم عقد حلقة 
عمل حول التصنيع الرقمي والذيك 
عى هامش أعامل املؤمتر، هدفت 
إىل إيجاد الوعي حول املوضوعات 
الناشــئة يف التصنيع الــذيك وتعلم 
أدوات التشخيص لتقييم الجاهزية 

ومجاالت الفرص للتصنيع الذيك.

منتدى »آفاق اإلعمار« يستعرض التجارب العالمية في قطاع البناء والممارسات اإلنشائية

مناقشة استعدادت »حماية البيئة« 
و»بلدية ظفار« لموسم الخريف

المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 
تتجاوز 78 ألف مؤسسة

مؤتمر »قمة التصنيع 2022« يناقش 
تعزيز التنافسية واالبتكار
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خمي�س البلو�ضيخمي�س البلو�ضي

“السلطان برغش بن سعيد زار #مرص عام 1875م، والسلطان 
تيمور بــن فيصل زار مــرص عام 1928م، والســلطان 

ســعيد بن تيمور زار مرص عــام 1944م، وأول زيارة 
للســلطان قابوس بن سعيد إىل مرص كانت يف العام 
1972م.. اســتمرت الزيارات ورســوخ العالقات بني 

#ُعامن ومرص حتى يف أزمة املقاطعة العربية.

مرص الحضــارة والتاريخ والنــاس الطيبني واألرض 
التــي تعشــق البســاطة والكفــاح والعطاء، 

وهنــا عــامن الحضــارة والتاريــخ والجباه 
الشــم وأرض الكرام األوفياء.. وبني مسقط 
والقاهــرة تاريخ ومســارات وعالقات باقية 

إىل أبد األبد.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

علي بن بدر البوسعيدي

مــر عىل العامل فقــط خالل العامني املاضيني أزمات عنيفة وحادة تســببت يف حالة من الركود 
االقتصادي العميق، وتعطل سالســل اإلمداد وارتفاع كبري يف األســعار، وفوق كل ذلك مخاوف 
متزايدة من شبح مجاعة قد يرضب أجزاء كبرية من العامل، فهل من املنطق اآلن أن تُدق طبول 
الحرب يف أي مكان يف العامل، وخاصة يف منطقتنا، التي اكتوت بنريان الحروب والفنت والرصاعات 
التــي مل يكن لنــا أي عالقة بها. الحقيقة الواضحة واملاثلة أمامنــا اآلن أن هناك من يريد الزج 
باإلقليم يف أتون معارك بالوكالة عن قوى عاملية، فيام أن هذه القوى تفرض عىل الكثري من دول 
املنطقة صفقات تسليح تُنهك ميزانيات الدول، فبداًل من توجيه هذه األموال واملخصصات إىل 
مشاريع التنمية املستدامة وتوفري العيش الكريم للمواطن العريب، يتم تخصيصها نحو التسليح 
الذي لن يؤدي ســوى تأجيج الوضع يف املنطقــة والدفع بها إىل حافة الهاوية، ال قدر الله. ويف 
ظل ما يُتداول بشــأن إنشــاء »حلف الناتو الرشق أوســطي« فيتعني علينا القول إننا لسنا مع 
الحروب؛ ألن مثل هذه التحالفات لن تحقق أي تنمية؛ بل ســتزيد الوضع تعقيًدا، وســتفاقم 
التوترات اإلقليمية، ولن تجني منطقتنا من جراء ذلك ســوى التدمري والخراب. ومن هنا يتعني 
عىل دول املنطقة أن تتحىل بالوعي الكايف، ألن التحالفات العســكرية عىل مدى التاريخ أثبتت 
أنها ال تخدم مصالحنا، يف حني أن تبني نهج سياسة الحياد اإليجايب تبني أنها النهج األمثل الذي 
يجب أن تســري عليه كل الدول. ومن املؤســف أن الحديث عن التحالف العســكري اإلقليمي 
الذي ترغب القوى العاملية يف تأسيســه يســعى لضم الكيان الصهيــوين وإقحامه يف منطقتنا، 
ضمن مخطط »الرشق األوسط الكبري« املشؤوم الذي كشفت عن الواليات املتحدة قبل عقدين 
تقريبًا. لكن علينا أن نعلم أن هذه املخططات الخبيثة ال ترتاجع عنها القوى العاملية، وال يجب 
أن يظــن البعض أن هــذا املخطط قد ذهب أدراج الرياح، ولكن يتم تأجيله بني الحني واآلخر، 
يف صور ومســميات مختلفة، فقد أطلقــوا عليه خالل إدارة الرئيس األمرييك الســابق دونالد 
ترامب باســم »صفقة القرن« وكان مهندسها جاريد كوشنري صهر ترامب وكبري مستشاريه، ثم 
اآلن يســمونه »تحالف الناتو الرشق األوســطي«. إن من الحكمة أن ندرك ونتيقن من أعدائنا 
قبل أصدقائنا، فال ميكن أن نصدق أن قوى االستعامر الحديث والكيان الغاصب لألرض العربية 
املحتلة ســيكون صديًقا لنا يف يوم من األيام، بينام متارس القتل العمدي واإلعدامات امليدانية 
يف الشــوارع بحق إخواننا الفلســطينيني، وغريهــا من جرائم اإلرهاب الصهويني يف فلســطني 
املحتلة... ولذا وجب الحذر كل الحذر من أي أحالف عسكرية مكتوب لها الفشل قبل أن تُولد.

لسنا مع الحروب

 الرؤية- نارص العربي

نظم فرع جمعية أحســان  مبحافظة 
شــامل الرشقيــة »فعاليــات اليــوم 
الريايض« مبشاركة 140 مسناً ومسنة 
من واليــات املحافظة وذلك بجمعية 

املرأة العامنية بوالية بدية.
وقالت بدرية بنت راشــد الســيفية 
رئيسة فريق جمعية إحسان مبحافظة 
شــامل الرشقية: »يأيت هــذا الربنامج 
من أجل خدمة كبار الســن والعمل 
عىل  الحــرص عىل تطوير أســاليب 
الرعاية الصحية لكبار السن ودمجهم 
والثقافيــة  االجتامعيــة  الربامــج  يف 

املتنوعة  بخرباتهم  املجتمع  ومشاركة 
ونرش الوعي املجتمعي بحقوق املسن 
وأساليب االهتامم به ورعايته وتوعية 
املجتمع بأن األرسة هي املكان املثايل 

والوحيد الحتضانه ورعايته«.
واشــتمل الربنامــج عــىل عــدٍد من 
الفقرات الفنيــة والرياضية؛ منها فن 
الربعة وامليــدان، إىل جانــب تنظيم 
مسابقات رياضية  متنوعة للمسنني، 
وعرض مــريئ عن إنجــازات الفريق 
واألعــامل التــي نفذهــا. وتضمــن 
العــرض التعريــف بالجمعية ورشح 
للخدمــات املقدمة لكبار الســن من 

جهة وعائالتهم من جهة أخرى.

140 مسًنا في اليوم المفتوح 
لـ»إحسان« في شمال الشرقية
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