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مسقط- الُعامنية

ــلطان هيثم بن  بعث حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
طارق املعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواســاة 
إىل أخيه خــادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن 
بــن عبدالعزيز آل ســعود ملك اململكــة العربية 
السعودية يف وفاة املغفور لها -بإذن الله- صاحبة 
السمو األمرية مويض بنت مساعد بن عبدالرحمن 

لطان املعظم  بن فيصل آل سعود. أعرب جاللُة السُّ
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعًيا الله 
تعاىل أن يتغّمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته ويلهم ذويها الصرب والسلوان.
كام بعث حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم 
بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة 
إىل فخامــة الرئيس إســامعيل عمــر جيله رئيس 

جمهورية جيبويت مبناسبة ذكرى استقالل بالده. 

جاللة السلطان يعزي خادم 
الحرمين.. ويهنئ رئيس جيبوتي

مسقط- الُعامنية

ــلطان  نيابة عن حــرضِة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثم بن طــارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
ــمو الّســيد أســعد بن  اســتقبل صاحُب السُّ
طارق آل ســعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
العالقــات والتعاون الــدويل واملمثل الخاص 

ــلطان مبكتبــه اليــوم صاحبــي  لجاللــِة السُّ
السعادة السفري محمد دوري محمد يعقوب 
ســفري جمهورية كينيا املعتمد لدى ســلطنة 
ُعامن وســعادة السفري أو. ل. أمري أجود سفري 
جمهوريــة رسيالنكا الدميقراطية االشــراكية 
املعتمــد لدى ســلطنة ُعــامن كالًّ عىل حدة 

للتوديع مبناسبة انتهاء مهام عملهام.

نيابة عن جاللته.. السيد أسعد 
يودع سفيري كينيا وسريالنكا

»الصحة« تحث على تلقي 
الجرعة الثالثة من »لقاح كورونا«

مسقط- العامنية

دعــت وزارة الصحة املواطنــني واملقيمني 
الذين مل يتلقوا الجرعــة الثالثة أو امُلعززة 

من لقــاح كوفيد19، ومن مىض عىل تلقيه 
الجرعة الثالثة أكرث من 9 أشهر إىل املبادرة 
بتلقــي الجرعــة مجاًنا يف أقرب مؤسســة 

صحية.

الرؤية- أحمد عمر

أكد ســعادة خالــد محمــد عبدالحليم رايض 
ســفري جمهورية مرص العربية لدى ســلطنة 
عــامن أن الزيارة التاريخيــة لفخامة الرئيس 
املــرصي عبدالفتــاح الســييس إىل مســقط 
اليوم اإلثنني، تجّســد عمق العالقات األخوية 
بني البلدين الشــقيقني، مشــريًا إىل أن فخامة 
الرئيس سيلتقي ألول مرة- خالل الزيارة- مع 
حرضة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن 

طارق املعظم- حفظه الله ورعاه.
وقال الســفري خالد رايض- يف ترصيحات خاصة 
لـ”الرؤيــة”- إن مــن املقرر أن تشــهد الزيارة 
مناقشــة واســتعراض العديــد مــن القضايــا 
ذات االهتــامم املشــرك، خاصة فيــام يتعلق 
بتعزيز التعاون التجــاري واالقتصادي، وزيادة 
االستثامرات املشــركة بني البلدين، مع التأكيد 
عىل دور الصناديق الســيادية والقطاع الخاص 
يف دعــم جهود زيادة التبــادل التجاري وقيمة 
االستثامرات األجنبية املبارشة يف كل من سلطنة 

ُعامن وجمهورية مرص العربية.

محادثات مرتقبة بين جاللة السلطان والرئيس عبدالفتاح السيسي

اليوم.. قمة ُعمانية مصرية لتوثيق العالقات النموذجية
د عمق العالقات السفير المصري لـ»        «: الزيارة التاريخية للرئيس السيسي تجسِّ

الزيارة تشهد توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

مشاورات سياسية حول مستجدات القضايا اإلقليمية والدولية
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مسقط- العامنية

الســيد  الســمو  اســتقبل صاحــب 
شــهاب بن طــارق آل ســعيد نائب 
رئيس الوزراء لشــؤون الدفاع صباح 
أمــس مبكتبــه مبعســكر املرتفعــة 
ســعادة خالد عبدالحليم رايض سفري 
جمهوريــة مــر العربيــة املعتمد 

لدى سلطنة ُعامن. وشهدت املقابلة 
تبادل األحاديث الودية واســتعراض 
العالقات الثنائية القامئة بني البلدين 
الشــقيقني وســبل تعزيزها، وبحث 
عدد مــن املوضوعات ذات االهتامم 
املشــرك. حــر املقابلــة امللحــق 
العســكري بســفارة جمهورية مر 

العربية مبسقط.

استعراض آليات عمل بعثة الحج الُعمانية خالل الفترة المقبلة

لطانية الُعمانية تكّرم علي الوردي البحرية السُّ

.. و»الدفاع المدني« تشيد بدور الوردي في إنقاذ األطفال

السيد شهاب يستعرض مع 
السفير المصري العالقات القائمة

إقرار األنظمة اإللكترونية 
النتخابات المجالس البلدية

مسقط- العامنية

عقــدت اللجنة الرئيســية النتخابــات أعضاء 
املجالس البلدية للفرة الثالثة، أمس، اجتامعها 
األول، برئاســة ســعادة وكيل وزارة الداخلية، 
وحضور أعضــاء اللجنة، وذلــك مببنى ديوان 
عام وزارة الداخلية. وشــهد االجتامع مناقشة 

العديد من املوضوعات املطروحة عىل جدول 
األعــامل، واملهامت التي تضطلــع بها اللجنة 
خــالل الفــرة االنتخابية، وكل ما من شــأنه 
تســيري أعاملها وفق االختصاصــات املحددة. 
واّتخــذت اللجنة عدًدا من القرارات من بينها 
األنظمــة اإللكرونية املقرح اســتخدامها يف 

العملية االنتخابية.

مكة املكرمة- الُعامنية 

استعرضت بعثة الحج الُعامنية أمس 
آليات عملها وما ســيتم خالل الفرة 
املقبلــة من أعــامل لخدمة الحجاج 
إضافــة إىل مناقشــة التجهيزات يف 

مخيمي منى وعرفات.
جــاء ذلــك خــالل اجتامع رؤســاء 
الوفود وأعضــاء البعثة مبقرها مبكة 
املكرمة اليوم برئاســة ســلطان بن 
ســعيد الهنــايئ رئيس بعثــة الحج 

الُعامنية.
ودعــا رئيــس بعثة الحــج الُعامنية 
أعضــاء البعثة خــالل االجتامع إىل 

بذل الجهد والتحيل بالصرب يف تقديم 
املســاعدة والعون لحجاج بيت الله 
الحرام وتوجيههم إىل اإلجراءات التي 

يجب اتباعها أثناء تأدية املناسك.
وأكــد عىل أهمية التعاون املشــرك 
بني أعضاء البعثة لتسهيل الصعوبات 
التــي قــد تواجه الحجاج وتســخري 
كافة الجهود واإلمكانيات لخدمتهم.

ومن املقرر أن يتوجه فريق من بعثة 
الحــج الُعامنية إىل املدينــة املنورة 
بعد غٍد الثالثاء برئاســة عبدالعزيز 
بن مســعود الغافــري نائب رئيس 
بعثة الحج الُعامنية لتقديم خدماتها 
للحجاج الُعامنيني القادمني للمدينة.

مسقط- الُعامنية

لطان  نيابة عن حرِة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظــم- حفظه الله 
ــمو الّسيد  ورعاه- اســتقبل صاحُب السُّ
أســعد بن طارق آل ســعيد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون العالقات والتعاون الدويل 
ــلطان مبكتبه  واملمثل الخاص لجاللِة السُّ

أمس صاحبي الســعادة الســفري محمد 
دوري محمــد يعقوب ســفري جمهورية 
كينيا املعتمد لدى سلطنة ُعامن وسعادة 
السفري أو. ل. أمري أجود سفري جمهورية 
رسيالنكا الدميقراطية االشراكية املعتمد 
لدى سلطنة ُعامن كالًّ عىل حدة للتوديع 

مبناسبة انتهاء مهام عملهام.
وقد أعرب السفريان عن شكرهام لجاللِة 

لطان املعظم عىل الدعم الذي لقياه  السُّ
خالل فرة عملهام بسلطنة ُعامن من قبل 
جاللِته والحكومِة والشــعب الُعامين مام 
ســّهل لهام أداء مهامهام، وعن متّنياتهام 
لجاللِته بوافر الصحة والســعادة ومديد 
العمر ولسلطنة ُعامن املزيد من التطور 

والنامء يف ظل قيادة جاللِته الحكيمة.
الّســيد أســعد  ــمو  وعــرّب صاحب السُّ

بن طــارق آل ســعيد عن بالغ الشــكر 
للســفريين عىل جهودهــام التي بذالها 
يف خدمــة العالقــات بني ســلطنة ُعامن 
أصــدق  وعــن  الصديقــني،  وبلديهــام 
التمنيات لهام بالتوفيق الدائم ولشــعب 

بلديهام كل التقدم واالزدهار.
حــر املقابلة أصحاُب الســعادة األمني 

العام واملستشاران مبكتب سمّوه.

نيابة عن جاللة السلطان.. السيد أسعد يودع سفيري كينيا وسريالنكا

مسقط- الُعامنية

كرّم اللواء الركن بحري ســيف بن نارص 
لطانية الُعامنية  الرحبي قائد البحرية السُّ
مبكتبه أمس الرقيب أول بحري عيل بن 
نــارص الوردي أحــد منتســبي البحرية 
ــلطانية الُعامنية، نظــري جهوده يف  السُّ
إنقاذ طفلني من أبناء والية بهال مبحافظة 
الداخلية بعــد أن احتجزتهام مياه أحد 
األودية الجارفــة بالوالية نتيجة األمطار 
التــي هطلت عــىل محافظــة الداخلية 

أخريًا.
وقــد أشــاد اللــواء الركن بحــري قائد 
ــلطانية الُعامنية باملوقف  البحريــة السُّ
البطويل للرقيب أول بحري عيل بن نارص 
الوردي وأثنى عىل ما اتخذه من إجراءات 
يف عملية اإلنقاذ وســط امليــاه الجارفة 
ومــا تحملــه مــن مخاطر عــىل حياته 
وحياة الطفلني أبرزت الجوانب والربامج 

التدريبية التي يخضع لها منتسبو قوات 
ــلطان املسلحة بشكل عام والبحرية  السُّ
لطانية الُعامنية عىل وجه الخصوص،  السُّ

وما تجّسده وبجالء ما يتمتع به الُعامين 
مــن معان إنســانية جليلة. مــن جانبه 
أبدى الرقيــب أول بحري عيل بن نارص 

الوردي شــكره وتقديره لقيادة البحرية 
ــلطانية الُعامنية عــىل هذا التكريم  السُّ

وهذه اللفتة الطيبة.

مسقط- الرؤية

استقبل العميد سامل بن يحيى بن 
حميد الهنايئ رئيــس هيئة الدفاع 
املواطن عيل  املــدين واإلســعاف، 
بن نارص الــوردي تقديرا لدوره يف 
إنقاذ حيــاة األطفال مــن الوادي 

بوالية بهال بكل تضحية وبسالة.
يــأيت ذلك يف إطــار االهتامم الذي 
األرواح  لحاميــة  الهيئــة  توليــه 
واملمتلــكات، وتثميًنا للدور الكبري 

الــذي يبذله املواطنــني واملقيمني 
يف مســاندة الهيئة للقيام بأعاملها 
وتقديراً للدور الكبري الذي قام به 

الوردي.
وقــدم العميــد الشــكر والتقدير 
للــوردي عىل ما قام بــه من دور 
بطويل وما أبداه مــن مهنية أثناء 
القيــام بهــذا الواجــب اإلنســاين 
العظيــم، مثمًنا له تلك التضحيات 
التي قام بها من أجل إنقاذ هؤالء 

األطفال.



03متابعات متابعات  اإلثنني 27 من ذي القعدة 1443 هـ املوافق 27 يونيو 2022م - العدد رقم 3384

القمة المصرية العمانية تناقش تعزيز التعاون االقتصادي وزيادة االستثمارات والقضايا اإلقليمية

د عمق العالقات األخوية السفير المصري لـ»            «: الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى ُعمان تجسِّ

ُعمان ومصر.. عالقة نموذجية ومواقف إيجابية وتوافق في الرؤى السياسية

الرؤية- أحمد عمر

أكد س��عادة خال��د محم��د عبدالحليم 
رايض س��فري جمهوري��ة م��ر العربي��ة 
لدى س��لطنة عامن أن الزيارة التاريخية 
لفخام��ة الرئي��س امل��ري عبدالفت��اح 
الس��ييس إىل مسقط اليوم اإلثنني، تجّسد 
عم��ق العالق��ات األخوية ب��ني البلدين 
الش��قيقني، مش��ريًا إىل أن فخامة الرئيس 
س��يلتقي ألول مرة- خ��الل الزيارة- مع 
حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

طارق املعظم- حفظه الله ورعاه.
وقال الس��فري خالد رايض- يف تريحات 
خاص��ة ل�”الرؤي��ة”- إن م��ن املقرر أن 
تشهد الزيارة مناقشة واستعراض العديد 
من القضايا ذات االهتامم املشرتك، خاصة 
في��ام يتعلق بتعزي��ز التع��اون التجاري 
االس��تثامرات  وزي��ادة  واالقتص��ادي، 
املش��رتكة بني البلدين، م��ع التأكيد عىل 
دور الصناديق السيادية والقطاع الخاص 
يف دعم جه��ود زيادة التب��ادل التجاري 
وقيمة االس��تثامرات األجنبية املبارشة يف 
كل من س��لطنة ُع��امن وجمهورية مر 

العربية.
وأضاف سعادته أن من املقرر أن يستعرض 

الرئيس السييس مع أخيه جاللة السلطان 
ع��دًدا م��ن القضايا اإلقليمي��ة والدولية، 
موضًحا أن الزيارة ستش��هد التوقيع عىل 
عدٍد من مذك��رات التفاهم واالتفاقيات 
يف مختلف املجاالت، ع��الوة عىل املزيد 
م��ن املش��اورات السياس��ية. وتح��دث 
سعادته عن مجاالت التعاون األخرى بني 
البلدي��ن، والتي تش��مل الجانب الثقايف؛ 
حيث تشهد العالقات الثقافية بني ُعامن 
ومر تطورات مختلفة، خاصة يف مجايل 

التعليم والفنون. وأعرب س��عادة السفري 
عن اهت��امم جمهوري��ة م��ر العربية 
ودعمه��ا  االقتصادي��ة،  بالدبلوملس��ية 
للمس��اعي الرامية إىل زيادة االستثامرات 
املش��رتكة يف ش��تى املج��االت، الفًت��ا إىل 
الدور املهم للقطاع الخاص يف البلدين يف 
تنويع وتعزيز هذه االستثامرات. وأوضح 
أن اجتامع��ات اللجن��ة الُعامنية املرية 
والزيارات املتبادل��ة للوفود من البلدين 
وكذل��ك اجتامع��ات مجل��س األع��امل 

املش��رتك، تؤكد جميعها عىل مدى تطور 
الواعدة  االقتصادية واآلف��اق  العالق��ات 

التي تنتظرها.
وبنّي سعادة السفري املري لدى سلطنة 
ع��امن، أن هذه الزيارة تع��د الثانية من 
نوعها لفخامة الرئيس املري، للسلطنة؛ 
حي��ث كان��ت األوىل يف فرباي��ر 2018؛ 
حيث عقد الس��ييس آنذاك قم��ة ثنائية 
مع املغفور له بإذن الله تعاىل الس��لطان 
قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- فضال 

عن عقد لقاءات مع عدد من املس��ؤولني 
وال��وزراء ورجال األعامل. وأكد س��عادة 
السفري اعتزاز مر بعالقاتها مع شقيقتها 
سلطنة ُعامن؛ حيث تعود هذه العالقات 
إىل قديم الزمن، من��ذ املريني القدماء، 
وامتدت يف مختلف العصور والحقب، ما 
يؤكد قوة ومتانة هذه العالقات، وقدرتها 
ع��ىل امل��ي قدًم��ا مب��ا يخ��دم أهداف 
وتطلعات ش��عبي البلدين. ومثن سعادة 
الس��فري الدعم العامين الكب��ري للموقف 
املري يف ملف س��د النهضة، كام أش��اد 

بال��دور العامين امله��م يف امللف اليمني، 
وخاصة فيام يتعلق باإلس��هام يف اإلفراج 
عن الصيادين املريني يف اليمن. وأش��اد 
سعادة السفري املري بالدور الذي تقوم 
ب��ه مختلف مؤسس��ات الدولة يف ُعامن، 
لتوفري الرعاية للمقيمني عىل أرضها، ومن 
بينه��م الجالية املرية، الت��ي تعمل يف 
ش��تى قطاعات العمل، سواء يف الحكومة 
أو القط��اع الخ��اص. وقال س��عادته إن 
الجالية املرية تع��د رابع أكرب جالية يف 
عامن، والتي ُيق��در عددها- وفًقا ألرقام 
املرك��ز الوطن��ي لإلحص��اء واملعلومات- 
بنح��و 66 أل��ف مقي��م م��ري، موجًها 
الش��كر والتقدي��ر إىل الجه��ات املعنية 
مل��ا تبذله من دور بّناء م��ع أبناء الجالية 
املرية. وأعرب الس��فري خالد رايض عن 
أمل��ه يف أن تحق��ق القم��ة الثنائية بني 
جاللة الس��لطان والرئي��س املري خرَي 
وازده��اَر العالقات الثنائي��ة، ومزيًدا من 
التوافق ح��ول مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية. وأبدى س��عادة السفري املري 
لدى سلطنة ُعامن تفاؤله بالزيارة املرتقبة 
اليوم اإلثنني، مؤكًدا أن نتائجها س��تخدم 

مصالح البلدين والشعبني الشقيقني.

مسقط- الُعامنية

استمدت العالقات الُعامنية املرية 
متانته��ا من عم��ق التاري��خ الذي 
وّثقته األدلة قب��ل ما يقارب 3500 
س��نة قبل املي��الد، وتش��هد تطورًا 
مس��تمرًا، وتس��عى س��لطنة ُعامن 
وجمهورية مر العربية من خالل 
س��ُيجريها حرضة  التي  املباحث��ات 
لطان هيثم بن  صاحب الجاللة السُّ
طارق املعّظ��م- حفظه الله ورعاه- 
وفخامة الرئيس عبدالفتاح السييس 
رئيس جمهورية مر العربية اليوم 
اإلثنني يف إطار الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها فخامته إىل سلطنة ُعامن، 
إىل توثيق هذه العالقات النموذجية 
وامُلي بها إىل آفاق أرحب وأوسع.

وعىل الصعيد السيايس بني البلدين 
الش��قيقني دأبت سلطنة ُعامن عىل 
تس��جيل مواقف إيجابية إزاء عدٍد 
م��ن القضاي��ا الداعم��ة مل��ر من 
بينها مفاوضات سد النهضة، والتي 
أّكدت فيه السلطنة وجوب التوصل 
إىل اتف��اق ُيلّبي مصالح جميع دول 
األطراف، باإلضافة إىل توافق الرؤى 
السياس��ية بني البلدين يف عدد من 
بفضل  والدولية  اإلقليمي��ة  القضايا 
والتفاه��م  والتش��اور  االنس��جام 
والتنس��يق والتعاون املش��رتك. كام 
س��اهمت الزي��ارة األوىل لفخام��ة 
الرئي��س عبدالفت��اح الس��ييس إىل 
س��لطنة ُعامن يف فرباي��ر 2018، يف 
تعزيز العالقات الوطيدة التي تربط 
البلدين الش��قيقني والتعاون امُلثمر 

بينهام.
وأمث��رت الجهود املبذول��ة من ِقبل 
املش��رتكة  املرية  الُعامنية  اللجنة 
خالل الفرتة املاضي��ة، التوقيع عىل 
عدٍد من مذك��رات التفاهم وبرامج 
التعاون الُثنائي��ة يف كافة املجاالت 
واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية 
التي من ش��أنها فتح آف��اق نوعية 
البلدي��ن  ب��ني  للتع��اون  جدي��دة 

الشقيقني.
ويق��وم الجانبان الُع��امين واملري 
بجه��ود حثيث��ة ومس��تمرة لتقوية 
العالقات االقتصادية واالس��تثامرية 

مبا يخ��دم املصالح املش��رتكة ورفع 
حج��م التبادل التج��اري بينهام من 
خالل دور الغرف التجارية ومجلس 
رج��ال األع��امل الُع��امين امل��ري 
الس��ترشاف فرص التع��اون امُلتاحة 
يف املجاالت التي يتمتع بها البلدان 
واإلنشاءات  كالسياحة  نسبية  مبيزة 
والتعدي��ن وغريها م��ن القطاعات 

الواعدة.
وتش��ري اإلحصائي��ات إىل أن حجم 
التبادل التجاري بني س��لطنة ُعامن 
العربية ش��هد  وجمهوري��ة م��ر 
ارتفاًعا ملحوًظا، حيث سّجل بنهاية 
ع��ام 2021م نح��و 8ر205 مليون 
ريال ُعامين أي م��ا يعادل )4ر535 

ملي��ون دوالر أمري��ي( مقارن��ًة ب� 
7ر97 مليون ري��ال ُعامين )3ر254 

مليون دوالر أمريي(.
املري��ة  ال��رشكات  ع��دد  وبل��غ 
املستثمرة يف س��لطنة ُعامن يف عام 
2020 نح��و 744 رشك��ة بإج��اميل 
رأس��امل مس��تثمر بل��غ أك��ر من 
مليار و856 ملي��ون دوالر أمريي. 
رة من  وتتمث��ل أهم الس��لع امُلصدَّ
س��لطنة ُع��امن إىل جمهورية مر 
العربي��ة يف منتج��ات النفط والغاز 
وخامات الحدي��د ومنتجات البويل 
بروبيلني وب��ويل إيثيلني والقطاعات 
تتصدر  في��ام  الس��مكية وغريه��ا، 
السلع املستوردة من مر منتجات 

الخرضوات والفواكه واملواد الغذائية 
والطبية. ودعا سعادة املهندس رضا 
بن جمع��ة آل صالح رئيس مجلس 
إدارة غرف��ة تج��ارة وصناعة ُعامن 
القطاع الخاص يف البلدين إىل إقامة 
والتعاون  ال��رشاكات  م��ن  املزي��د 
خاص��ة يف القطاعات غ��ري النفطية 
واملعّول عليه��ا يف توجهات التنويع 
االقتص��ادي وفًق��ا لرؤيت��ي »ُعامن 
وأش��ار   .»2030 و«م��ر   »2040
س��عادته- لوكالة األنب��اء الُعامنية- 
الُع��امين  إىل أن مجل��س األع��امل 
امل��ري عمل ع��ىل بل��ورة العديد 
من ال��رؤى للتع��اون والتكامل بني 
البلدين وخرج بعدٍد من املبادرات، 

من بينها مبادرة تأس��يس 
ب��ني  مش��رتك  صن��دوق 
التبادل  لتنمي��ة  الجانبني 
التبادل  ودفع  االستثامري 
التج��اري ومقرتح إنش��اء 
بنك مشرتك ومدينة طبية 

متخصصة يف مر.
م��ن جانبه ق��ال الدكتور 
أحمد رض��ا عضو مجلس 
األع��امل الُعامين املري- 
الُعامنية-  األنب��اء  لوكالة 
إن املجل��س يع��ّد حلقة 
البلدي��ن  ب��ني  وص��ل 
االقتص��ادي  املج��ال  يف 
ويس��عى بالتع��اون م��ع 
املؤسس��ات  مختل��ف 
والخاص��ة  الحكومي��ة 
وسفاريت البلدين للوصول 
االقتصادي  الطم��وح  إىل 
املنش��ود. وتوقع أن ُتركز 
الرئي��س  زي��ارة فخام��ة 
امل��ري لس��لطنة ُعامن 
االقتصادي  الش��ّق  ع��ىل 
للبلدين مبا يتناس��ب مع 
الرؤى والخطط الطموحة 
التي يسعيان إىل تحقيقها، 
مش��ريًا إىل أن الس��لطنة 
استثامرية  مبيزات  تحظى 
كبرية خاصة يف القطاعات 
والصناعي��ة  الس��ياحية 
الس��مكية  وال��روة 

والتعدين وغريها.

وتش��هد الحركة الجوية بني سلطنة 
ا  ُعامن وجمهورية مر العربية منوًّ
مس��تمرًا س��واء يف أعداد الرحالت 
أو رشكات الط��ريان الجدي��دة التي 
ت رحالتها بني مختلف مطارات  سريَّ
البلدين خالل الف��رتة املاضية نظرًا 
للطلب املتزايد للس��فر بني البلدين 
للس��ياحة والعمل. وقد بلغ معدل 
ب��ني  الحالي��ة  الجوي��ة  الرح��الت 
البلدين حوايل 17 رحلة أس��بوعية، 
تتمثل يف عدة رحالت أسبوعية بني 
مس��قط والقاهرة يس��رّيها الطريان 
الُع��امين -الناقل الوطني لس��لطنة 
ُع��امن- وأخرى عرب الرمز املش��رتك 
مع الخطوط الجوي��ة املرية، و3 

ها »العربية  رحالت أسبوعية تس��ريّ
للط��ريان مر«، فيام ُيس��ريّ طريان 
الس��الم رحلتني أسبوعيًّا بني مسقط 

واإلسكندرية.
ترتب��ط  اللوجس��تي  القط��اع  ويف 
املوان��ئ الُعامني��ة بخطوط مالحية 
مبارشة م��ع املوانئ املرية مبعدل 
4 رحالت أسبوعية بني ميناء صاللة 
ومين��اءي بورس��عيد ودمياط، مام 
ُيسهم يف تعزيز التصدير واالسترياد 
املبارش بني البلدين الشقيقني للسلع 
والبضائ��ع وتوفري أفض��ل الخيارات 
للتّجار واملس��توردين من بلد املنشأ 
واالس��تفادة م��ن خطوط الش��حن 

الدولية املبارشة إىل كال البلدين.

 خالد رايض

مذكرات تفاهم 
وبرامج تعاون 

ثنائية في مختلف 
المجاالت تعكس 

عمق العالقات

جهود حثيثة 
ومستمرة 

لتقوية العالقات 
االقتصادية 

واالستثمارية بما 
يخدم المصالح 

المشتركة

 535.4 مليون 
دوالر حجم التبادل 
التجاري بين ُعمان 

ومصر 

744 شركة 
مصرية في ُعمان 

باستثمارات 1.856 
مليار دوالر

آل صالح: إقامة 
المزيد من 

الشراكات والتعاون 
في القطاعات غير 

النفطية

أحمد رضا: الزيارة 
تركز على الشق 

االقتصادي توافًقا 
مع الرؤى والخطط 

الطموحة
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وعندما ســمحت الجهــات املعنية بعودة 
العروض املرسحيــة، أعلن تنظيم مهرجان 
سندان ملرسح الشارع الذي يعد نوعا غري 
منترش يف السلطنة، إال أنه القى قبوال كبريا 
يف أوساط الجامهري، حيث هدف املهرجان 
إىل تعزيــز التعاون الثقايف وإتاحة الفرصة 

للشباب إلظهار قدراتهم الفنية.
ويشــري محمــد النبهــاين رئيــس اللجنة 
املنظمة ملهرجان ســندان ملرسح الشــارع 
إىل أن الســبب الرئيــي لقلــة انتشــار 
مرسح الشــارع هو عدم اهتامم املجتمع 
بالعروض املرسحية التي تقام يف الساحات 
واألماكن العامة، موضحــا أن فرقة “الدن 
للثقافة والفن” ســعت منذ عام 2015 إىل 
جلب هذا املصطلح من الدول األخرى مبا 
يتوافق مع عادات وقيم املجتمع العامين، 
ونرشتــه من خالل تقديم عروض مرسحية 
يف الجامعات والكليات والفعاليات األخرى 
كاملهرجانــات وغريهــا، وأنه تــم اعتامد 
اســم “مرسح الشــارع” بعد انتشار هذه 

العروض.
ويؤكد أن مرسح الشارع هو أحد أساليب 
العرض واملتنفســات املرسحيــة التي يلجأ 
إليها الشــباب العامين ممن ميلكون شغف 
للمــرسح، وذلك ألنه غــري مكلف مقارنة 
ببقيــة أنــواع املســارح، وكذلك لســهولة 

تقدميه وعرضه.
ويرى النبهاين أن التجربة األوىل للمهرجان 
ممتازة مــن ناحية التغطية اإلعالمية التي 
تنوعــت مــا بــن التلفزيونيــة واإلذاعية 
إضافــة إىل الصحــف، ســواء العامنية أو 
غــري العامنية، وكذلك الحضور الجامهريي 
وجــودة العــروض املقدمــة، مضيفــا أن 
التجربة األوىل جاءت بالتعاون مع مؤسسة 

سندان بهدف توسيع الدعاية عن مهرجان 
مرسح الشارع.

ويشــري ماجــد الشــعيبي عضــو تنظيم 
مهرجان سندان ملرسح الشارع إىل أن فكرة 
هــذا النوع مــن الفن بدأت يف االنتشــار 
وإعجاب املجتمع بها وذلك لبســاطة كل 
ما يتعلــق به من نص مرسحــي وحضور 
جامهريي وتكاليف مادية ومكان العرض.

ويقول عامر الكاســبي أحد املشــاركن يف 
العروض املرسحية من فرقة نادي الوحدة 
الريايض التابع لواليــة جعالن بني بوعيل 
مبحافظة جنوب الرشقية ومخرج مرسحية 
“بطيخ”: “إن ســبب عدم انتشــار ثقافة 
مرسح الشارع بن الناس هو ابتعاد الفرق 
املرسحيــة عن اســتخدامه يف املهرجانات 
والفعاليات”، مضيفا أنه بعد تسليط فرقة 
“مرسح الدن” الضوء عىل مرسح الشــارع 

القى إقباال كبريا من الجامهري.
ويضيف: “العمل الذي قدمته ســبق وأن 
قدمته يف مسابقة اإلبداعات الثقافية التي 
الثقافة والرياضة والشباب،  تنظمها وزارة 
وحن رأيته يالئم مرسح الشــارع مل أتردد 
لوهلــة يف عرضه وذلك لبســاطته وفكرته 
الهادفــة التــي تفيد وتســيل الجمهور يف 

الوقت ذاته”.
ويتحــدث هيثم املعويل أحــد الحضور يف 
املهرجــان عن حبــه ملرسح الشــارع وأن 
هذه هي املــرة األوىل لحضور هذا النوع 
داخل السلطنة يف حن أنه حرض عددا من 
الفعاليات بالخارج، مشريا إىل أنه مل يتوقع 
الحضور الكبري للجامهــري ونجاح التجربة 
األوىل للمهرجان، يف ظل ما ميتلكه الشباب 
العامين من طاقات فنية وإبداعات كبرية.

وتقــول ريالــن البلوشــية: “لقد حرضت 

مهرجان سندان ملرسح الشارع كأول تجربة 
يل ملشــاهدة العــروض املرسحية وأخذت 
انطباعــا جيدا عنه إذ إنني اســتفدت من 
العــروض املقدمة فيه ملا فيهــا من أفكار 
هادفة تعرض القضايــا املجتمعية تحاول 
معالجتهــا، وقدمــت العروض بأســلوب 
الرتاجيديــا وأخــرى بالكوميديــا وبعضها 
تضمنــت األســلوبن معا ولكــن جميعها 

كانت تحمل رسالة واضحة للجامهري”.
ويؤكــد إدريــس النبهــاين رئيــس لجنــة 
التحكيــم أن مــرسح الشــارع يعــد من 
أنواع املســارح ذات الرواج العاملي، أما يف 
الســلطنة فإن التجربة تعد حديثة بالرغم 

مــن امتدادهــا التاريخــي عىل مســتوى 
املشتغلن يف التجارب البسيطة من الرعيل 
األول، مضيفا: “كان ملهرجان سندان امليزة 
الخاصــة التي جعلته متفردا إذ جاء بدعم 
مــن القطاع الخاص الــذي متثل يف مدينة 
سندان وقدمت دعام ورعاية ومبادرة تامة 
لهذا املهرجان مام ســاهم بدوره يف تأكيد 

نجاحه”.
ويوضح أن املرسح بحد ذاته يعترب ظاهرة 
فنية البد مــن االلتفات لهــا خصوصا إىل 
محــور الفن والثقافة والتــي تتميز بتنوع 
العــروض التــي تالمــس الشــارع ونبضه 

ويتفاعلون مع ما يقدم من فنون.

يتميز بقلة تكاليفه وسهولة تقديمه وعرضه ورواجه بين عشاق الفنون

نجوم »مسرح الشارع« يأملون تكرار »التجربة 
االستثنائية«.. والجماهير تشيد بالمستوى الفني الراقي

أكد عدد من نجوم “مرسح الشــارع” أهمية هــذا النوع من الفنون 
املرسحية التي تســاعد يف اكتشــاف املواهب الفنية، وأملهم يف تكرار 
هذه التجربة االســتثنائية، يف ظل اإلشــادة الجامهريية مبستوى هذا 
الفن الراقي. ويعد مرسح الشــارع أحد أشــكال األداء املرسحي التي 
تقدم يف املساحات واألماكن العامة، ويشارك فيه العديد من املواهب 
الشــبابية املبدعة إلبراز ما ميتلكونه من طاقات فنية وتقديم رســالة 

هادفة لجامهري.

الرؤية- أسامء الغدانية

إدريس النبهاين

عامر الكاسبي

هيثم املعويل

ريان البلوشية ماجد الشعيبيمحمد النبهاين

مسقط- الرؤية

ناقشــت جامعــة الســلطان قابوس رســالة 
ماجســتري للطالب يارس بن حمود بن سيف 
الشــبيبي من قســم اإلعــالم بكليــة اآلداب 
والعلوم االجتامعيــة بعنوان “األخبار املحلية 
يف الصحف الُعامنية العربية اليومية: دراســة 
تحليليــة خــالل عــام 2021” والتي ســعت 
لتحليل خصائص مضمــون األخبار املحلية يف 
الصحف العامنية العربيــة اليومية والقامئن 
عىل االتصــال املعنين بإنتاجهــا يف الصحف 
املدروسة والتي شملت كامل مجتمع الدراسة 

وهي: الرؤية والوطن وعامن والشبيبة.
واســتخدم الباحــث منهج املســح اإلعالمي 
“مســح مضمون وســائل اإلعــالم”، لتحليل 
مضمون األخبار املحلية يف الصحف املدروسة 
خــالل الفــرتة مــن 1 أكتوبــر 2021 إىل 31 
ديســمرب2021، باإلضافة إىل مســح عينة من 
القامئن عــىل إنتاج األخبــار املحلية يف هذه 
الصحــف؛ واعتمدت الدراســة عــىل نظرية 
حــارس البوابة إطارا نظريا لها، واســتخدمت 

أدايت تحليل املضمون واملقابلة شبه املقننة.
توصلت الدراســة إىل جملة مــن النتائج ويف 
مقدمتهــا: أن الصحــف العامنيــة العربيــة 
اليوميــة مهتمة بدرجة عالية جــدا باألخبار 
املحليــة؛ ويظهر ذلك من خالل املســاحات 
الكبــرية التــي تحتلهــا األخبــار املحلية من 
العدد الرئيي، كام كشفت أن معظم األخبار 
املحلية املنشــورة يف الصحف عينة الدراســة 
تهتم باإلطار اإلخباري الوطني يف املقام األول 
باعتبــار أنهــا صحف قومية تغطي ســلطنة 

ُعامن بالكامل.
وكشــفت الدراسة أن املســؤولن الحكومين 
يأتــون يف املرتبــة األوىل كمصادر شــخصية 
صانعة “حية” لألخبار املحلية؛ وأن املؤسسات 
الحكومية والخاصة جــاءت يف املرتبة األوىل 

كمصــادر صانعة “غري حيــة”؛ يف حن حلت 
وكالة األنباء العامنية كأول “املصادر الناقلة” 
لألخبــار املحلية يف الصحف العامنية العربية 

اليومية.
وكنتيجة متوافقة مع طبيعة النظام اإلعالمي 
العامين ذات التوجه التنموي؛ توصلت الدراسة 
إىل تفــوق األخبــار املحليــة ذات الطبيعــة 
اإليجابيــة والجــادة عــىل األخبار الســلبية 
والخفيفة، وبالتــايل اعتامد الصحف العامنية 
العربية اليومية عىل تحرير معلومات أخبارها 
املحليــة وفقا لقاعــدة األهم فاملهــم فاألقل 

أهمية بعيدا عن التشويق واإلثارة.
وخلصــت الدراســة إىل عدد مــن التحديات 
التي تواجهها الصحــف العامنية عموما ومن 
أبرزهــا: الوضع االقتصــادي العاملي الذي أثر 
ســلبا عىل الصحف املحليــة وأدى إىل تقليل 
عدد صفحاتها واالســتغناء عن بعض مالحقها 
وترسيــح عــدد مــن موظفيهــا؛ كــام تعاين 
الصحــف العامنية العربيــة اليومية من قلة 
املصــادر وعدم تعاون املؤسســات الحكومية 
والخاصة التي تتعامل بحساسية مفرطة تجاه 
نــرش أي خرب أو ترصيــح إال عن طريق دوائر 

العالقــات العامة واإلعالم التابعة لها. وتوصل 
الباحــث إىل أن الصحــف العامنيــة العربية 
اليومية بحاجة لتطوير سياســاتها التحريرية 
من خــالل وضع آليات خاصــة بالتعامل مع 
األخبــار املحلية ومعايري الصالــح منها للنرش 
بنــاء عىل أهميتها الوطنيــة، وتفرض يف ذات 
الوقت تنوعا مدروسا للموضوعات وللقوالب 
واألشــكال الفنية املســتخدمة يف تناول الخرب 
املحــيل، إىل جانب تحديد معايري اســتخدام 
عنارص اإلبراز “الصورة والرســوم واإلشارات”، 
ووضع آليات واضحة تقلــل من نرش األخبار 
ذات األهميــة املتدنيــة أو األخبــار مجهلــة 

املصدر.
كــام أوىص الباحث برضورة االهتامم باألخبار 
ذات الطابــع الصناعي والســياحي والتقني؛ 
وزيادة نســبة األخبــار املتعلقــة بها؛ بهدف 
مواكبة التوجه الوطني الذي تشهده السلطنة 
نحو تحقيــق رؤية عــامن 2040 والتي تويل 

أهميتها بهذه القطاعات.
وأكــد الباحث عــىل رضورة أن تويل الصحف 
العامنيــة العربيــة اليومية أهمية متســاوية 
أو عادلــة -عــىل أقل تقديــر- بتغطية أخبار 
جميع املحافظات العامنية مع إعطاء األولوية 
لألخبار التي تحمــل يف طياتها أهمية وطنية 
أو قومية لجميع القراء؛ وتجنب األخبار ذات 
األهميــة املتدنية والتي تجــذب اهتامم فئة 

بسيطة من الجمهور.
ترأســت لجنــة املناقشــة الدكتــورة ســعاد 
أمبوســعيدية أســتاذ مســاعد بكلية اآلداب 
والعلوم االجتامعية وضمت كل من: األســتاذ 
الدكتور حسني محمد نرص )مرشفا( والدكتور 
إســالم محمد عبدالــرؤوف )ممتحنا داخليا( 
واألســتاذ الدكتور ســليامن صالــح )ممتحنا 
خارجيا( ويف نهاية جلسة املناقشة متت إجازة 
الرســالة ومنــح الطالب درجة املاجســتري يف 

تخصص اإلعالم والنرش اإللكرتوين.

فعاليات توعوية لمكافحة المخدرات في الظاهرة والداخليةرسالة ماجستير تناقش تحديات الصحافة في ُعمان

»العراقي« بطًل للدورة الكروية في عبري
يارس بن حمود الشبيبي

مسقط- الرؤية

أقامت قيادة رشطة محافظة الظاهرة معرضا 
توعويا عن املخدرات مبناســبة اليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات الذي يصادف الســادس 
والعرشيــن من يونيو مــن كل عام، تضمن 
عروضا مرئية ومنشــورات وصــورا توعوية 
تظهــر مدى خطورة تعاطــي املواد املخدرة 
وما يرتتب عليها من إصابة متعاطيها ببعض 
األمراض الخبيثة والقاتلة، إىل جانب التوعية 

بدور املجتمع يف مكافحة هذه اآلفة، وذلك 
برعايــة العميــد مهنــدس عيل بن ســليم 

الفالحي قائد رشطة محافظة الظاهرة.
وتنظم قيادة رشطة محافظة الظاهرة اليوم 
معرضا توعويا يف املجمع التجاري “البوادي 
مول” بوالية عربي للتوعية باألرضار الصحية 

واملجتمعية التي تسببها املخدرات.
كام نظمت اإلدارة العامة للســجون فعالية 
توعويــة تثقيفيــة عــن أرضار املخــدرات 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون 

املخدرات واملؤثرات العقلية ومبشاركة مركز 
بيوت التعايف التابع ملستشفى املرسة ودائرة 

التثقيف الصحي مبحافظة الداخلية.
توعويــا  معرضــا  الفعاليــة  وتضمنــت 
ومحــارضات تثقيفية عــن األرضار الصحية 
واالجتامعيــة للمخدرات واملؤثرات العقلية 
وأبــرز الجهــود  التي تبذلها فــرق التوعية 
واملكافحــة، إضافــة إىل إبــراز دور بيــوت 
التعايف يف تقديــم العالج ملدمني املخدرات 

والخطط العالجية.

عربي- نارص العربي

ُتــوِّج فريق العراقــي الريايض بطــال للدورة 
الكرويــة لنادي عربي للفــرق االهلية، وذلك 
يف ختام البطولة التي رعاها ســعادة الشــيخ 
معضد بن محمد اليعقويب محافظ الوسطى، 
وبحضور املشــايخ وخالد بن خليفة الحامتي 
مديــر إدارة الثقافــة والرياضــة والشــباب 
باملحافظــة، واملهنــدس حمــد بــن خميس 
الحامتي رئيــس نادي عربي، ورؤســاء الفرق 
الرياضية األهليــة التابعة لنادي عربي وجمع 

غفري محبي كرة القدم.
وشــارك يف الــدورة 19 فريًقا، تم تقســيمهم 
إىل 4 مجموعــات وأقيمت املبــاراة النهائية 
للــدورة بن فريق العراقي وفريق الســليف، 
وأســفرت املبــاراة عن فــوز فريــق العراقي 
عــىل فريق الســليف بنتيجــة 4/ 2 برضبات 
الرتجيح، وامتازت املبــاراة باإلثارة والحامس، 
وكشــفت عن مواهب كروية واعدة بإمكان 
نادي عربي االستفادة منها، وضمها يف صفوف 

الفريق األول لكرة القــدم. ويف ختام املباراة، 
قام سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقويب 
محافظ الوســطى بتسليم كأس بطولة الدورة 
الكروية لنادي عربي لفريق العراقي الريايض، 
بينام حــل فريق الســليف وصيفــا للدورة، 
وحصل عبد السالم بن سامل املنذري من فريق 
الســليف عىل جائزة أفضل العب يف الدورة، 
وحصــل ناجي الصــوايف من فريــق العراقي 

عىل جائزة أفضــل حارس بالدورة، كام حصل 
يوسف الغافري من فريق العراقي عىل جائزة 
هّداف البطولة، بينام حصل عىل جائزة أفضل 

جمهور فريق العراقي.
ويف بطولــة الجيل الذهبي لفئة الكبار للفرق 
األهليــة، حصــل عــىل كأس البطولــة فريق 
الجبيــل وحل فريــق الهجر وصيًفــا للبطولة 

الكروية.

أرشيفية
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مؤكدين أن الوالية ستشهد نهضة جديدة

أهالي والية سناو يشاركون في مسيرة والء وعرفان تزامنا مع رفع المستوى اإلداري

سناو- الرؤية

نظم أهايل والية ســناو مســرية شــكر ووالء 
وعرفــان لحــرضة صاحب الجاللة الســلطان 
هيثم بن طــارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
مبناســبة صدور املرسوم الســلطاين رقم ٣٦/ 
٢٠٢٢ بإصدار نظام املحافظات، والذي تضمن 

رفع املســتوى اإلداري لنيابة ســناو إىل والية؛ 
لتكــون الوالية الســابعة يف محافظة شــامل 

الرشقية.
وانطلقت املســرية من وسط سناو وصوال إىل 
مكتب الوايل، وشارك يف املسرية سعادة الشيخ 
عيل بن أحمد الشاميس محافظ شامل الرشقية 
وســعادة الشيخ شهاب بن حمد البلويش وايل 

سناو وعدد من املسؤولني باملحافظة واألهايل 
واألعيان من سناو واملدن والقرى التي تضمها 
الواليــة. وأقيم االحتفال يف ميدان االحتفاالت 
بالوالية، كام تم تقديم  القصائد الشعرية إىل 
جانب عرض للخيل والهجن، وفعاليات أخرى.

وقال سعود بن نارص بن سعود الرباشدي: «إن 
رفــع املســتوى اإلداري لنيابة ســناو إىل والية 

ســيفتح فرصا أوسع يف شتى املجاالت وسيعزز 
مكانــة املحافظــة عــىل مســتوى املحافظات 
األخــرى وخاصــة يف املجال االقتصــادي. فيام 
أكد ســامل بن محمــد بن مبارك الراشــدي أن 
سناو توشــحت بأزهى حلة بعد رفع مستواها 
اإلداري، مشــريا إىل أن مســرية الوالء والعرفان 
كانــت مــن أروع املشــاهد الوطنيــة ألهايل 

الواليــة. وقــال نــارص بــن عيل بــن دغيميل 
الجحايف: «اســتبرش أهايل والية سناو باملرسوم 
السلطاين برفع املستوى اإلداري لنيابة سناو إىل 
والية لتكون الوالية السابعة يف محافظة شامل 
الرشقية». مضيفا: «أنتهز هذه الفرصة وأترشف 
برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إىل املقام 
السامي ملوالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان 

هيثــم بن طارق املعظم- حفظــه الله ورعاه- 
باين نهضة عامن املتجــددة». وأوضح الجحايف 
أن والية سناو وجهة سياحية جاذبة تضم معامل 
تاريخيــة متعــددة ومواقع ســياحية متنوعة، 
إضافــة إىل أنها ذات ممكنات اقتصادية رافدة 
لالقتصاد الوطني والتي ســوف تنعكس إيجابا 

مع تحقيق رؤية «عامن ٢٠٤٠».

ديوان البالط السلطاني يختتم برنامج «األداء المؤسسي»

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية توّثق إنجازات 2021

حلقة عمل في بهال للتوعية بأهمية إجراء الفحوصات الطبية

مركز التدريب اإلعالمي ينظم 
برنامج «االتصال الداخلي»

مسقط- الرؤية

اختتــم ديــوان البالط الســلطاين ممثال يف 
دائرة التدريب باملديرية العامة للشــؤون 
اإلداريــة واملالية واملــوارد البرشية برنامج 

”األداء املؤسيس وفق رؤية ُعامن ٢٠٤٠».
ه  يأيت هــذا الربنامــج التدريبي الــذي أعدَّ
مــه املدرب عبد املجيــد البلويش خبري  وقدَّ
بناء القدرات الوطنية؛ ليســلِّط الضوء عىل 
األطــر األساســية لقيــادة األداء املؤســيس 

وتحســني وتطوير هذه القيادة مبا يســهم 
يف تحقيق أهداف رؤيــة ُعامن ٢٠٤٠، من 
خالل هدفــه الرئييس املتمثــل يف تعريف 
املشاركني بناء وتطوير منظومة تفعيل بيئة 
العمل وإكســابهم املهــارات الالزمة التي 
تسهم يف فعالية التنفيذ ومواصلة التحسني 
لتحقيق رؤية ٢٠٤٠، وكيفية تحقيقها عىل 

املستويني الفني واالجتامعي.
يهدف الربنامج إىل مواءمة منظومة تفعيل 
بيئــة العمل مع االتجاهات االســرتاتيجية، 

لتكــون  اســرتاتيجية املؤسســة  وتحديــد 
اإلطــار العام ملنظومة تفعيــل بيئة العمل، 
وبنــاء هــذه املنظومــة مبــا يتوافــق مع 
تلك االتجاهات االســرتاتيجية، وتشــخيص 
منظومــة العمــل الحالية لتحديــد نقاط 
القوة ومواطــن التطوير، وتحديد املهارات 
الفنيــة واالجتامعيــة لضــامن األداء العايل 
للمؤسسة. وتضمن محتوى الربنامج أربعة 
أيام تدريبية؛ ملناقشة املحاور التالية: كيفية 
تحقيــق التوجهــات الوطنيــة، ومرتكزات 

منظومة تفعيل بيئة العمل، وأسس اإلجادة 
يف األداء املؤسيس، كيفية بناء روح املساءلة 
لدى املســتفيدين من الربنامــج وموظفي 
املؤسســات، وكيفيــة بنــاء ِفــرَق العمل، 
وأســاليب تحفيــز اإلبداع يف بيئــة العمل، 
التعريف بربوتكول اتخاذ القرار، ووســائل 
التواصــل الفعــال، وكفايات بنــاء الكفاءة 
الفنية، و إكساب املشاركني أدوات وأساليب 
ر املوارد ملجاراة الطلب، وقواعد  ضامن توفُّ

بناء التوجيه الوظيفي.

مسقط- الرؤية 

التقنية والعلوم التطبيقية  أصدرت جامعة 
التقريــر الســنوي لعــام ٢٠٢١م، لتوثيــق 
إنجــازات وجهود الجامعة مبختلف فروعها 
وكلياتهــا خــالل ٢٠٢١م، والتــي جــاءت 
متوافقة ومنسجمة مع أهداف ومرتكزات 

رؤية ُعامن ٢٠٤٠. 
وجاء التقرير يف خمسة أبواب، ُأفرد الباب 
األول منــه ليربز محطات إنشــاء الجامعة 

وأهدافها حسبام ورد يف املرسوم السلطاين 
السامي رقم (٤٧/ ٢٠٢١)، وكذلك تشكيلة 
واختصاصــات كل مــن مجلــس الجامعة 
واملجلس األكادميي، إضافة إىل إبراز تاريخ 
الجامعة وتطورها من خالل محطات ترصد 
التطور الزمني إلنشاء الجامعة، ومحركات 
العمــل بها، ومراحــل إعداد اســرتاتيجية 
الجامعــة، والتي تعكف عــىل إعدادها يف 
الوقت الحــايل متضمنة الرؤية والرســالة 
والقيــم واألهــداف، وســامت الخريجني، 

واألولويات االســرتاتيجية. أما الباب الثاين؛ 
فقد خّصــص لبيان فروع الجامعة وكلياتها 
مبختلف محافظات ســلطنة ُعامن، والذي 
يقــدم إحصائيــات عامــة عــن كل فرع/ 
كليــة، وإحصائيــات تفصيليــة تتضمــن 
الطلبــة املقبولــني بالجامعــة، إضافة إىل 
الطلبــة الذين هــم عىل مقاعد الدراســة 
حســب الســنوات األكادمييــة، فضال عن 
أعــداد الخريجــني، كام يقدم هــذا الباب 
للقارئ بعض اإلحصائيات املتعلقة باملوارد 

البرشية، واملادية بالجامعة. كام اســتعرض 
البــاب الثالث جهود الجامعــة من حيث 
إســهاماتها يف تحقيق رؤيــة ُعامن ٢٠٤٠، 
واملشــاريع قيد التنفيــذ بالجامعة، والتي 
مــن أبرزها: مرشوع الدمج، ومرشوع فرع 
الجامعة مبحافظة مســندم. واشتمل الباب 
عىل إنجــازات الجامعة يف مجال العالقات 
والرشاكــة  األعــامل،  وريــادة  الصناعيــة 
والتعاون عىل املســتوى املحيل واإلقليمي 

والدويل.

 بهالـ نارص العربي

العلمــي  امللتقــى  فعاليــات  اختتمــت 
للمختــربات الطبيــة بواليــة بهــال، والتي 
نظمتها املختربات الطبية مبستشــفى بهال 
واملجمــع الصحــي بالوالية ومركز بســياء 
الصحــي ومركــز الغافات الصحــي ومركز 
جبل الكور الصحي ومركز املعمور الصحي 
ومركز الحمراء الصحي، والتي أقيمت عىل 

مدار يومني.
وهدف امللتقى إىل توعية املجتمع بأهمية 
إجراء الفحوصات بشــكل دوري وتثقيف 
املختــربات يف  بأهميــة قســم  املجتمــع 
املؤسســات ودورها يف تشــخيص الحاالت 
املرضيــة ومســاعدة الطبيــب يف تحديد 
التشــخيص املناســب، وعالج املريض من 
خالل الفحوصات الطبية وتثقيف املجتمع 

بأهميــة التربع بالدم ومعرفة أنواع فصائل 
الدم والفئة املحتاجة للدم. 

وتــم خــالل امللتقى عــرض بعــض أنواع 
الطفيليات والبكترييــا والبيئة التي تعيش 
فيها وأسباب وجودها يف اإلنسان، وتثقيف 

املجتمع مبكونات الدم الرئيسية واألمراض 
املتعلقة بها مثل املالريا ونقص الدم ونقص 
الخمرية، ومعرفة وتحليل بعض الفحوصات 
مثل فحــص الــكىل والكبد والكلســرتول 

والسكر وأنزميات القلب .

وأوضح ســامل بــن محمد الهاشــمي عضو 
لجنــة تنظيــم امللتقــى أن امللتقــى هــو 
امتداد ألهداف املختــربات الطبية بهدف 
بيِّ يف  توعية املجتمع بأهميَّــة املخترب الطِّ
الكشــف عن مختلف األمــراض والبكترييا 
والفريوســات التــي تصيب اإلنســان، إىل 
جانب تعريــف املجتمع بطبيعــة العمل 

ته وخطورته. داخل املخترب ودقَّ
وأضاف أنه تم عرض العديد من الرشائح 
تحــت املجهر والتي تهــدف إىل معرفة 
مكونات دم االنســان وأنواع الخلل التي 
تصيبها بسبب بعض املتغريات باإلضافة 
إىل دور املجتمــع يف التربع بالدم والفئة 
املحتاجة لهذا الدم. وشهد امللتقى إجراء 
العديــد من الفحوصــات للــزوار منها 
فحــص الســكر وفحــص الهيموجلوبني 

وفصيلة الدم.

مسقط- العامنية

بدأت أعــامل برنامــج «االتصــال الداخيل» 
التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب اإلعالمي 
بــوزارة اإلعــالم؛ والــذي يهــدف إىل التعلم 
واالستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعد 
عىل إيصال الرسائل بطريقة ميرسة للجمهور.

ويشــتمل الربنامــج- الــذي يســتمر ٥ أيام 

مبشــاركة ١٥ مشــارًكا من مختلــف الجهات 
الحكوميــة- عــىل عدة محــاور، مــن بينها: 
التعريف بالنظريات العلمية يف مجال االتصال 
واالســتفادة منها يف تقوية االتصال املؤسسايت 
وأدوار ومهــام إدارة العالقــات العامة يف بناء 
قنوات االتصال وتحديد اســرتاتيجية التواصل 
الداخــيل والخارجي للمؤسســة، باإلضافة إىل 

إتقان أدوات التواصل للتحفيز الداخيل. 
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منذ فــرة بعيدة كتبت عن اإلنســانية 
تلــك الصفــة الرفيعــة النــادرة والتي 
تشــتهيها كل تفاصيل حياتنا ومفاصلها 
وعروقها ورشايينهــا وأوردتها والحديث 
عن اإلنســانية حديث طويــل وجميل 

وذو شجون.
وأوضحت يف أكرث من سطر ويف أكرث من 
مقال بأننا ال تنقصنــا الرثوة وال ينقصنا 
املــال وال تنقصنــا املعــادن وال تنقصنا 
امليــاه وال تنقصنــا األرض الخصبــة وال 
تنقصنا العقول النرية وإمنا ينقصنا يشء 
واحد فقــط لو توفر لدينــا ألصبحنا يف 
وضــع معييش وحيايت مثايل وراق ورائع 
للغاية.. اليشء البسيط الجميل الخفيف 

الذي نفتقر إليه هو »اإلنسانية«.
نعــم.. إننا نفتقــر إىل اإلنســانية وإىل 
الرحمــة وإىل العاطفة الرقيقة املرهفة. 
وبنظرة بســيطة إىل مشــاكلنا ســتجد 
ســببها الرئيس هو افتقارنا لإلنســانية 

وجفاف قوانيننا منها.
لدينــا رصيد من القســوة غــري طبيعي 
ومكاتبنــا؛  وأدراجنــا  أوراقنــا  ميــىء 
فترسيح العامل الفقراء اليومي واملتكرر 
من وظائفهم قسوة غري طبيعية، كام إن 
شــح التوظيف وازدياد طوابري الباحثني 
عن عمل قســوة غري طبيعيــة، وارتفاع 
األســعار والصمت املطبق حياله قسوة 
غــري طبيعية، وكرثة الفقــراء وتكاثرهم 

وتناسلهم سببها القسوة غري الطبيعية.
لــن أتطرق إىل التحليل الســيكلولوجي 
والسوســيولوجي لظاهرة القسوة؛ فهذا 
يحتاج إىل صفحات ملناقشــته وتحليله 
وتفســريه، ولن أســتخدم هنا مصطلح 
القســوة وإمنــا سأســتخدم مصطلحــا 
ألطف وأرق وأخف وطأة وهو مصطلح 
»الرصامة والشــدة«، وســأعرض عليكم 
جانبًا واحًدا خفيًفا وظريًفا لهذه الغلظة 

والرصامة التي نتمتع بها.
وهنــا أنا ال أتهم أحــًدا بعينه، وال ألوم 
مؤسســة أو هيئة حكومية بذاتها عى 
هــذه الرصامة والشــدة، ولكنــي أتهم 
األوراق، وألــوم الحــر الــذي كُتبت به 
القوانني الصارمــة املغلظة بكل بنودها 

وأشكالها.
*****

ســأتحدث عن وزارة الربيــة والتعليم، 
كــوين أنتمي إليها منذ ردح طويل ثقيل 
وعصيب من الزمــن، وأنا حتى اللحظة 
غري متأكد هــل وزارة الربية والتعليم- 
وهي الوزارة املعنية بالربية والســلوك 
وتعزيــز العاطفة وغــرس الحب وبذر 
القيــم واملبــادئ اإلنســانية يف نفوس 
النشء وقلوب الناشــئة- هي املسؤولة 
عــن بعــض هــذه القوانــني الصارمــة 
املســؤول  إن  أم  املغلظــة؟  املشــددة 
الذي منحته الــوزارة الصالحية الكاملة 
واملطلقة هو املسؤول املبارش عن هذه 
القضية؟ فهو الذي منحته الوزارة حرية 
اســتخدام »الرأفة« أو عدم استخدامها 

مع مرؤوسيه من املعلمني واملعلامت.
*****

عامنــا الــدرايس ينتهــى فعليًــا بتاريخ 
31 مايــو مــع نهاية اختبــارات الصف 
الحــادي عرش، وتبقى هنــاك اختبارات 
لجانهــا  لهــا  وتلــك  العــام،  الدبلــوم 
ومراكزهــا وتكاليفها وجداولها الخاصة. 
والدوام الرســمي- حســب قــرار وزارة 
الربية والتعليم- ينتهي فعليًا بالنســبة 
ألعضــاء الهيئات التدريســية واإلدارية 
يــوم 7 يوليو؛ فهناك أكرث من شــهر بني 
االنتهــاء الجزيئ للعام الــدرايس يتخلله 
دخول الطــالب وهيئــات التدريس يف 
مرحلــة امتحانات نهايــة الفصل الثاين 
للدبلــوم العام. ويف هــذه الفرة تكون 
هنــاك مجموعة كبرية مــن املعلمني يف 
وضع متفــاوت؛ فالبعض لديــه مراقبة 
امتحانات طلبة الدبلوم العام، والبعض 
لديــه تكليــف بتصحيــح االمتحانات، 
وهنــاك مجموعة كبــرية ليس لديها أي 
تكليــف أو عمل نهائيًا، بعد أن ســلموا 
كل مــا عليهم مــن أوراق وشــهادات 
ونتائج وتقارير إلدارة املدرســة وأقفلوا 

حقائبهم وحواسيبهم وأدراجهم.
هنا نالحظ ســنويًا حدوث تفاوتات يف 
معدل »اإلنســانية«، بني إدارة تعليمية 
وأخــرى، كام يصــل إىل أســامعنا دامئًا، 
وأيًضــا هنا أقول إنني لســُت عى يقني 
من هذه النقطة، لكني متأكد متاًما أنني 
قابلــت معلمني ومعلــامت من مناطق 
مختلفــة تم إعفاؤهم مــن الحضور إىل 
املــدارس منذ نهاية شــهر مايو املايض، 

بعــد أن ســلموا تقاريرهــم النهائيــة 
إلدارات مدارسهم، وهؤالء تم حاميتهم 
من ما يســمى »بُعبع البصمة« املخيف 
املرعــب! وُمنحــوا اإلعفــاء الكامل من 
الحضور والبصمــة، وعادوا إىل والياتهم 
ســاملني غامنــني مســتمتعني بإجازتهم 

الصيفية الساخنة.
*****

لكن هناك فئة كبرية ما زالت تعاين من 
»بعبع البصمــة«، هناك مجموعة كبرية 
جًدا من عباد اللــه املعلمني واملعلامت 
تقطع يوميًا مســافات ماراثونية ُمتعبة 
وُمرهقة؛ لتضع أصابعها عى »البصمة« 
فقط وتبصم ملدة ثانية واحدة ودون أن 
تطفىء محركات ســياراتهم، ثم يعودوا 
أدراجهم مرة أخرى لقطع ســاعة كاملة 
أو ســاعتني وعــرشات الكليومــرات يف 

رحلة العودة إىل منازلهم.
معلــامت حوامــل يقطعــن عــرشات 
الكيلومــرات يوميًا ألجل عيون البصمة 
فقــط.. معلــامت ُمرضعــات يقطعــن 
عــرشات الكيلو مرات يوميــا »كرمال« 
البصمــة فقــط! معلمــون يقطعــون 
مسافات طويلة ألجل البصمة فقط، ويف 
درجات حرارة كارثية تتجاوز 50 درجة 
مئويــة. والجميــع كلهم دون اســتثناء 
عرضة يومية لحوادث الطريق ومصائبه 

وفواجعه.
السؤال: أين اإلنسانية يف قيمنا وقراراتنا 

الربوية؟!
أعتقد أنه ال يختلف اثنان عى أن العام 
الدرايس ينتهــي بنهاية أعامل وتكاليف 
املعلمــني وغياب الطــالب. فلامذا يُجر 
املعلمــون واملعلــامت غــري املكلفــني 
باملراقبــة أو تصحيح امتحانــات طلبة 
الدبلــوم العام عى الذهاب ملدارســهم 
بعد تســليم تقاريرهم ألجــل البصمة 

فقط؟!
مــدارس خاليــة فارغة ليــس فيها يشء 

يَعمل سوى جهاز »البصمة«. 
البصمــة  ونقــل  تحويــل  ميكــن  أال 
اإللكرونية إىل أقرب مدرســة من سكن 
هوالء املعلمني واملعلامت؟ ملاذا نسمع 
أن هنــاك إدارات تعليمية أعفت الكثري 
من معلميها ومعلامتها من البصمة منذ 
تاريخ 31 مايو املايض وهم يســتحقون 
هــذا اإلعفاء عــن جدارة واســتحقاق 
إدارات  هنــاك  بينــام  واســتعطاف؟! 
تعليمية ما زالــت تهدد وتتوعد وتلوح 
بالبصمة يف وجوه معلميها، وإال الخصم 

من الراتب ال محالة!
ملاذا هناك إدارات تعليمية اســتطاعت 
أن ترجــح كفــة »الرحمة« عــى كفة 
»البصمــة«؟! وهنــاك إدارات تعليمية 
نــرصت بعبــع »البصمــة« عــى طائر 
»الرحمة«! ملاذا ال يُعطى مدير املدرسة 
الصالحيــة الكاملــة إلعفــاء أو إبقــاء 
معلميــه يف تلك الفــرة الجامدة امليتة 

من العام الدرايس؟!
*****

هناك قصــص غريبة ومواقــف عجيبة 
نســمعها يوميًا عن بعبع البصمة وآثاره 
النفســية واالجتامعيــة عــى كثري من 
أعضــاء هيئــة التدريس. أال تســتطيع 
وزارة وزارة الربيــة تقنــني هذه الفرة 
من نهايــة االمتحانات حتى نهاية العام 
الدرايس الفعيل بطريقة رحيمة وجميلة 
ورؤوفة وسن قرارات مطرزة باإلنسانية 
والرحمة واملراعاة لظروف أعضاء هيئة 
تدريســها الذين يعانون ما يعانون من 
الضغوط والجهد واإلرهاق نتيجة كثافة 
الحصص واألنشــطة طــوال عام درايس 

كامل؟!
أال تســتطيع وزارة الربيــة والتعليــم 
تغليــب طائــر »الرحمــة« عــى بعبع 
»البصمــة« يف نهايــة كل عــام درايس 

فقط؟!
*****

ختاًمــا.. أحُب أن أؤكد أننا باالنســانية 
-فقط- نستطيع تحقيق النجاح والتقدم 
والرفاه؛ ألن اإلنسانية هي مصدر الحب 
الرىض والعطــاء، وأي عمــل ال يكتنفه 
الحب وال يخالطه الرضا، حتاًم ســتكون 
والســقوط  والعــرج  الفشــل  خامتتــه 

واالندثار.
أعتقــد أن معلمينــا ومعلامتنــا يف كل 
بقعة من هذا الوطن العزيز يستحقون 
مزيًدا من الرأفة وكثريًا من الرفق. وكام 
قيــل: »ما دخل الرفــق يف يشء إال زانه 
وجمله، وما خال الرفق من يشء إال شانه 

وقبحه ولوثه«. 

بعبع البصمة 
وطائر الرحمة!

 راشد بن حميد الراشدي

خالد بن خميس المويتي

جابر حسين العماني

عبدالله الفارسي

أبنــاء ُعامن.. أبناء والية ســناو العريقة 
وأبنــاء واليــة الجبل األخرض الشــامخة 
يســطرون مــن خــالل مســريتني أروع 
قصائــد الحب التــي صاغتها أنفســهم 
وأرواحهم لجاللة السلطان الكريم هيثم 
بن طارق املعظم- حفظــه الله ورعاه- 
عى تفضله برفع مســتواهام االداري اىل 
والية ليكتمــل العقد بـ63 والية عامنية 
تتفيــأ ظالل عهد زاهر متجــدد العطاء 
واملنجــزات لتحلــق ُعامن بفضــل الله 
ثرى األمجاد والخــري والرخاء واإلزدهار 
ولينعم أبناء عامن بحيــاة كرمية هانئة 

سعيدة.
خــرج أبناء الواليتني عــن بكرة أبيهم يف 
مسريات عرفان مجددين العهد والوعد 
ورافعني أيات الشكر والتقدير ومعرين 

عــن امتنانهم للتكريم الســامي املبارك 
ومجددين العهد لله والوطن والسلطان 
بخدمــة الوطــن وبناء أمجاده والســري 
عــى خطى ذلك النهج املبــارك للنهضة 
العامنية مع أمل أن تكون واليتي ســناو 
والجبــل األخرض لؤلؤتني يف وســط عقد 
الواليات العامنيــة تطورا ومناء وازدهارا 
التنميــة االقتصادية  يف مختلف نواحي 
والســياحية واالقتصادية وأن تكونا عى 
قدر املسؤولية التي أرادها جاللته ألبناء 

عامن وأبناء الواليتني.
اليوم تزهو والية سناو بهذا التكريم وقد 
لبست ثوب الفرح وهي تنعم مبكرمات 
كثرية ومنجــزات كبرية ومقومات متيزت 
بهــا عر عقــود كثــرية، ولعل أشــهرها 
حركتها التجارية وأســواقها النشطة عى 

مــدار العام واتســاع مســاحتها وإرثها 
القديــم منذ ما قبــل االســالم وحارتها 
الشــامخة، إضافــة إىل علامءها األجالء 
وموقعها الوســطي بني واليات ســلطنة 

عامن.
وكــام تلبــس والية ســناو حلــل الفرح 
يكتيس الجبــل األخرض اليوم ببســاطه 
األخرض بســعادة التكريم وقد أمثر التني 
والرمان واملشــمش والجــوز والتوت يف 
أكنانه مســتبرشاً مبكرمات عهد متجدد 
وهــو يتباهى مبنجــزات عهــد النهضة 
ومشــاريع ضخمة أقيمت عى سفوحه 
كطريق الجبل األخــرض ووجود معظم 
الخدمات التــي يحتاجها املواطن ليبقى 

األمل متجدد يف عهد مرشق سعيد.
تعابري الفرح التي المست وجوه الجميع 

مبكرمات عهدا زاهــر متجدد تجدها يف 
الصغــري والكبري والنســاء والرجال وهم 
يعرون عن حبهــم للقائد الباين : جاللة 
السلطان هيثم بن طارق املعظم- أبقاه 
الله- يف حب عفوي أخرجهم يف مسريات 
الفرح التــي عمت ربوع واليتي ســناو 

والجبل األخرض.
ُحب معهــود من أبناء كــرام ألب حاٍن 
كريــم يتوجه ذلك الوفاء ملن يعمل ليل 
نهــار لبناء وطن شــامخ أيّب عاِل األركان 
فحفــظ الله ُعــامن وجاللة الســلطان 
وأبناء شــعبها األوفياء وكل عام وعامن 
من مجد إىل مجد وواليتي سناو والجبل 

األخرض يف علٍو وسؤدٍد.
 عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيني**
العامنية

أبناء سناو والجبل األخضر.. صفحات من الوالء والعرفان

»اسمعني« )2-1(

فراقك عيد!

رُشفُت حــال تلقي دعوة الحضــور لندوة 
»التأتأة بني العالج الطبي والنفيس والتحفيز 
االجتامعي« املختومة بإسم صاحب الدعوة 
الدكتور فؤاد الســاجواين، هذه الندوة من 
تنظيم منصة »عيون« الرقمية التي ســبق 
لهــا وأن أقامت نــدوة حــول واقع مرض 
التوحد يف الســلطنة، وها هي تعود وهذه 
املرة بالتعاون مع مبــادرة عامنية تطوعية 
طموحة تأسست يف عام 2020، تطلق هذه 
املبادرة عى نفســها »اســمعني« وأرى يف 
املســمى توفيقا ربانيا فبمجرد مرور اســم 
هذه املبادرة فإنه يرسل كمية من اإليجابية 

والتحفيز للحضور ألجل التعرف عليها.
وحــال الوصــول إىل مكان انعقــاد الندوة 
التي اســتضافتها بكل حب وكرم بنك عامن 
العــريب مببناها الرئيــس يف العذيبة، تعرفنا 
عى األستاذ يعقوب النعامين رئيس املبادرة 
والذي أوضح أن هــذه املبادرة تحمل عى 
عاتقها هاًم واحــًدا يتمثل يف إيصال صوت 
املتأتئــني يف عــامن خاصــًة والعــامل عامًة 
إلخوانهــم من األصحاء مفادهــا أن املُتأتِئ 

شــخص طموح ال تحجبه تأتأته عن مراتب 
النجاح والتميز.

الالفت للنظر أن جميع األعضاء من املتأتئني 
ويستقبلون األعضاء يف املبادرة من عمر 14 
ســنة فأعى ، ويخططون الفتتــاح ملتقى 
صيفــي يجمع املتأتئني مــن جميع األعامر 

وخصوًصا من هم دون سن 14 سنة.
النــدوة »منــارق  التقديــم  تولــت دفــة 
الهاشمية« وهي ُمتأتِئة طموحة كام تحب 
أن تطلق عى نفســها، ولََكم أكرنا إرصارها 
عــى تقديــم كافة فقــرات النــدوة التي 
اســتمرت قرابة الثالث ساعات ، مع العلم 
أن التقديم يحتاج إىل استخدام حرف التاء 
والدال بكرثة وهام الحرفان اللذان يشكالن 
حجــر التعرث للكلامت ناهيــك عن نظرات 
الجمهــور الغفري كل ذلك مل يفت يف عزمها 
ومتكنت مــن تقديم أكرث مــن رائع وذلك 

بشهادة الجميع .
بــدأت الندوة بعرض ملادة مرئية تناولت يف 
مجملهــا وضع الطالــب املُتأتِئ يف أول يوم 
درايس وما هي أكر عقبة ميكن أن يصطدم 

بها يف املدرسة، بعد ذلك تم اللقاء مع مناذج 
حية مــن املتغلبني عى التأتــأة مثل امللهم 
»خالد العامري« هذا الشــاب العامين الذي 
يقــول إن تقبــل املُتأتِئ لنفســه هو حجر 
الزاويــة يف نجاحــه ومتيزه ، وذكــر أن هذا 
األمر أخذ منه 1٨ سنة كانت مليئة بالعزلة 
وعدم الظهور والخوف مــن الحديث أمام 
الناس ، ليكتشف أنه أضاع 1٨ سنة من عمر 
نجاحه والفضل لله أواًل وملبادرة اســمعني 
، ثم أضــاف »العامري« الــذي كان يخىش 
الحديث أمام زمالئه أضحى اليوم مدربا يف 
املبادرة ومتحدث جمهوري اســتطاع وبكل 
فخر التغلــب عى كل مخاوفــه وحقق ما 

يصبو إليه من طموحات.
من األمثلة الحية كذلك اللقاء بالروفســور 
حســن اللوايت والذي اعتمد عى نفسه من 
الصف األول االبتدايئ إىل الدراسة الجامعية 
فشــهادة األســتاذية انتهاء بــأن يحارض يف 
كريات الجامعات، يقول عن نفســه كنت 
طالبًــا ال يتكلــم أبًدا يف املرحلة الدراســية 
األوىل والســبب كان هو اعتقــادي الجازم 

بعدم قــدريت عى الــكالم لدرجة أين كنت 
ارضب برجــيل يف األرض عــرش مرات حتى 
أتكلــم كلمة واحدة فقط، ســعيت جاهًدا 
ألقبل نفيس وعندما نجحت يف ذلك وجدت 
أن طريق النجاح ليس محصوًرا بفئة معينة 
من البــرش، وإمنا الجميع هــم أهل لذلك 
وأنا اليوم أحارض يف مقر عميل لزماليئ وقد 
يحدث أن يضحــك أحدهم عى تأتأيت فإذا 
نظر إليه اآلخرون عتبًا أعلق بأنه مل يضحك 
مستهزئًا بل متعجبا إذ ما سبق له رمبا وأن 
صادف إنســانًا متأتأ يقدم محارضة، وقال : 
ال أزال أذكــر ذلك الدكتور املحارض يف أحد 
املؤمتــرات األوروبية حني طلب من اللجنة 
املرشفــة أن متنحــه وقتا أطول ألنــه يتتأتأ 
ومن الطبيعــي أن يعجز عن تقديم ورقته 

يف الوقت املخصص لغري املتأتأين. 
املذهــل يف األمــر أن الروفيســور حســن 
اللوايت قد بدأ بكلمته تاليا آليات من الذكر 
ليُفاجئ بذلــك الجميع، فكيف  الحكيــم، 
للمتأتــئ أن يتلو القــرآن بطالقة كام فعل 

هو؟

كتبُت تغريــدًة تناقلها الكثريون، وعلق 
عليهــا املتابعــون الكرام مــن مختلف 
البــالد العربيــة؛ إذ تناولت فيها ظاهرة 
دخيلــة وغريبــة عى املجتمــع العريب 
واإلســالمي، ومل يكن لها وجود يف البالد 
العربيــة واإلســالمية، وأصبحنــا نراها 
مع كل األســف تتكرر بني فرة وأخرى 
يف الداخــل االجتامعي، وهــي ظاهرة 

االحتفال بالطالق!!
وقد قلُت يف التغريدة:  «كثريًا ما سمعنا 
باالحتفاالت التي تقام تحت ما يســمى 
الــزواج ورأس  بأعياد امليــالد وحفالت 
السنة وغريها ولكن مل نسمع باالحتفال 
بالطالق!! ظاهــرة جديدة بدأت تقض 
مضاجعنا وتهــز مجتمعاتنا، مام يدفعنا 
للتســاؤل: ملاذا أصبحت بعض النســاء 
تحتفل بالطالق وتفتخر بذلك من خالل 

وسائل التواصل االجتامعي؟«.
إن مــن غرائــب األرسة العربيــة اليوم 
هو توثيــق كل ما يــدور فيها، وهو يف 
حد ذاته أمــر جيد إذا كان التوثيق يتم 
بني جــدران األرسة الواحدة، ويف اإلطار 
املعقــول واملــدروس، ولكــن مــع كل 
األســف أصبح التوثيق املريئ اليوم لدى 
بعض األرس العربية ال ميكن إال بالتشهري، 
حتى ولو كان املحتوى غري الئق باألرسة 
وأفرادها، وإمنــا األهم لدى البعض هو 
استغالل حســابات التواصل االجتامعي 
بهدف زيادة املتابعــني واملتابعات من 

خالل افشاء ما يدور بني أفراد األرسة.
ينبغــي لإلنســان أن يكون أكــرث وعيًا 

ودرايــة وحكمة، خصوصــا وهو يعيش 
يف القــرن الحــادي والعرشيــن، فليس 
من الصحيح والســليم توثيق اليوميات 
األرسيــة الخاصــة عر برامــج التواصل 
االجتامعــي، وإظهــار تفاصيــل األرسة 
وأرسارهــا وما يدور بني جدرانها للناس، 
ولقد أشار أمري املؤمنني وموىل املوحدين 
اإلمام عيل بن أيب طالب -عليه الســالم- 
لذلك فقال: »َمْن كَتََم رِسَُّه كَانَِت الِْخريَُة 

ِبيَِدِه«.
مؤســٌف جًدا عندما ترى املرأة املطلقة 
-وبال خجــل أو حيــاء- تعلــن طالقها 
وانفصالها عــن زوجها للناس عامة، من 
خالل منصــات التواصل االجتامعي؛ بل 
وتُظهــر ســعادتها بنرش صــور األكالت 
املختلفة وإظهار الفرح والزينة للجميع، 
كاتبة بالخط العــريب العريض: »فراقك 

عيد”!
نعــم.. قد نقدر الوضــع النفيس للمرأة 
املطلقة ومشــاكلها ومحنها مع طليقها، 
وهذا أمر قد يحصل يف كثري من حاالت 
الطالق ولكن ليس مــررا لها االحتفال 
بأبغــض الحالل عنــد الله تعــاىل، قال 
رســول الله صى الله عليه وآله وسلم: 
ـِه الطَّالَُق«،  إن »أَبَْغــُض الَْحالَِل إِىَل اللّـَ
وقــال حفيد النبــي األكــرم محمد بن 
عبداللــه -صى الله عليه وآله وســلم-  
اإلمام جعفر بن محمد الصادق: »َما ِمْن 
ٍء ِمامَّ أََحلَّه الله َعزَّ وَجلَّ أَبَْغَض إِلَيْه  يَشْ
ِمــَن الطَّاَلِق وإِنَّ الله يُبِْغــُض الِْمطاَْلَق 

وَّاَق«. الذَّ

الطــالق يف أغلب األحيــان ميثل الحزن 
وليــس الفــرح واالبتهــاج واالحتفــال 
والتشــهري به، فهو معــول هدم لألرسة 
وشــتاتا ألفرادها، ومهام كانت املشاكل 
األرسيــة بني الزوجــني مــن اختالفات 
وتباعــد وتجــاف، فإن الديــن الحنيف 
جعــل الكثري مــن املوانع لعــدم ايقاع 
الطــالق بــني الزوجني؛ بــل وحث عى 
الحــوار الهادئ لتســري ســفينة الحياة 
الزوجيــة عى شــاطئ األمــن واألمان 
واالســتقرار واالطمئنان، لــذا جعل الله 
تعاىل الطــالق من أبغض الحالل، وذلك 
بهدف االبتعــاد عنه من أجــل صناعة 
أرسة متحابــة ومتــوادة ومنتجة بعيدة 
عن الفراق والشتات والجفاء العاطفي.

نعــم، قد يكــون الطــالق أحيانًــا حاًل 
للزوجــني، خصوًصا إذا وصــل الزوجني 
إىل مرحلــة متقدمــة مــن عــدم توفر 
األلفــة واملــودة والتســامح بينهام، إاّل 
أن إقامــة االحتفــال مبناســبة الطالق 
ليس مــرًرا للزوجة أو الــزوج، وإذاعة 
ذلك عر وســائل التواصــل االجتامعي؛ 
فذلك يشــّكل ظاهرًة اجتامعية ال تعد 
من القيم االجتامعيــة التي اعتاد عليها 
املجتمع واملجتمع يف غنى عنها، فلامذا 
يــرص البعض عى اقحامها إىل املجتمع؟ 
لــذا ينبغي عى املــرأة مواجهة الطالق 
بالعقــل والحكمــة والدرايــة واالبتعاد 
عن التهور والتشــفي، وعــدم االعراف 
بالعبــارة الكريهة واملقيتــة التي تقول 
»فراقــك عيــد وكل عام وأنــت بعيد« 

واالعــراف بالعبــارة األجمــل واألحى 
واألكمــل وهي: »قربك عيــد وكل عام 

وانت قريب”.
إن من أهم األمور التي ينبغي أن تتحى 
بهــا املــرأة املطلقة بدال مــن االحتفال 

بالطالق هو اآليت:
الصر عى الطالق، وعدم اتخاذه وسيلة 
للتشــفي مــن خــالل برامــج التواصل 
االجتامعي، فذلك فعل ال يحبذه الباري 
سبحانه وتعاىل وال املجتمع الواعي، بل 

ينبذه ويستنكره الجميع.
الدعاء لله تعاىل وطلــب التوفيق لبدء 
عالقــة زوجيــة ناجحــة يف املســتقبل 

القريب.
استشــارة الحكامء والعلــامء يف كيفية 
التعامل مــع الحياة الجديــدة، وكيفية 
التعامــل مع األبنــاء يف غياب األب عن 

األرسة.
اســتغالل الوقت الكايف يف تربية االبناء 
وعدم السامح ملشــكلة الطالق بالتأثري 

عى الحياة الربوية واألرسية.
وأخــريًا.. ينبغي عــى ُمصلِِحي املجتمع 
من العلامء واملفكرين والربويني العمل 
الجاد عى توعيــة املجتمع من مخاطر 
األفكار الدخيلة واملســتوردة من تراث 
اآلخريــن الــذي ال يتوافــق مــع تراثنا 
وهويتنــا، ونبذها بالعلم ونــور الفهم، 
واإلقناع مــن خالل إقامــة املحارضات 
التي  العلميــة  واللقــاءات  والنــدوات 
من خاللها تتم عمليــة توعية املجتمع 

وإخراجه من الظلامت إىل النور.
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 20٧ , 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

العالقات الُعمانية المصرية.. مواقف تاريخية ومستقبل مزدهر
تتجــه األنظــار نحــو زيــارة الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس إىل سلطنة 
عــان، واملقــررة اليــوم، والتي تعد 
الزيــارة الثانية له للســلطنة، واألوىل 
بعد تــويل جاللة الســلطان هيثم بن 
طــارق املعظم- حفظه اللــه ورعاه- 
مقاليــد حكــم البــالد، متطلعني إىل 
مرحلة جديدة من العالقات املتبادلة.
وتأيت زيارة الســييس للســطنة عان 

تجســيًدا للعالقــات املتجــذرة بــني 
البلدين عىل مر التاريخ، للســر نحو 
عهد جديد يســاهم يف تنمية البلدين 
مبختلف املجاالت، ســياحيًا واقتصاديًا 
وتجاريًا وتعزيز االســتثار املتبادل يف 
ظل التســهيالت التي تقدمها البلدين 

للمستثمرين.
وقد ســبقت زيارة الرئيس الســييس 
لقــاءات عانيــة مرصيــة؛ حيث زار 

وفد تجــاري عاين عــدًدا من املدن 
عــىل  لالطــالع  املرصيــة  الصناعيــة 
تجربتها يف الصناعات املتنوعة، إضافة 
إىل عقــد اجتاعــات ملجلــس رجال 
األعــال العاين املــرصي، والتي من 
شــأنها تقويــة العالقــات االقتصادية 
واالســتثارية ورفــع حجــم التبادل 

التجاري املشرتك.
إن العالقات الُعانية املرصية تستمد 

قوتهــا مــن املواقــف التاريخية التي 
ال تنــى بني البلديــن، وتوافق الرؤى 
السياســية يف الكثــر مــن القضايــا 
اإلقليمية والدولية، لتأيت هذه الزيارة 
تعزيــزًا لهذه العالقــات وامليض قدًما 
نحو االزدهار الذي يتمناه الشــعبان 
ومنو االقتصاد العريب وتوحيد الجهود 
السياسية لحل األزمات التي تشهدها 

املنطقة والعامل.

كيف نحول التحديات إلى فرص للتضامن؟ )2(

عندمــا يرصح معايل وزيــر املالية أن 
هنــاك 600 مليون ريال ســتتحملها 
الحكومــة هذا العام بســبب تثبيت 
ســعر الوقــود، فهــذا أكــر مــؤرش 
اســتداليل يُفهم منــه احتالية عودة 
تحريــر أســعار الوقــود يف »موازنة 
2023«، وعندمــا نربــط هذه الفقرة 
بفقــرة أخرى مــن ترصيحــه، وهي 
»هنــاك مبالغ دعم كبــرة تذهب يف 
غــر موضعها«، يف إشــارة الســتفادة 
جوارنا من الوقود العاين، عندها يتم 
تأكيــد ذلك االســتدالل.. وهنا ينبغي 
أن نسأل معاليه عن األموال الضخمة 
الناجمــة عــن ارتفاع أســعار النفط، 
فمنذ 5 أشــهر ومتوســط سعر نفطنا 
يبلــغ أكرث مــن 100 دوالر، فكيف ال 
يتضمن ترصيح معاليه هذه املليارات 
فيا ينصب الرتكيز عىل تلكم املاليني؟ 
هل هناك من تفســر لهــذه النظرة 

األحادية؟
من خالل ما سلف، يظهر ترصيح وزير 
املالية أنه يغرِّد خارج كل الســياقات 
تطوراتهــا  كل  مبختلــف  الوطنيــة 
اإليجابيــة ملاليــة الدولة مــن جهة، 
ويغرد بعيــًدا كذلك عن حجم اآلمال 
االجتاعية التي ترتقب التخفيف من 
حالة االختناقات الناجمة عن السياسة 
املالية منذ 2020. الترصيح جاء ليبدد 
هــذه اآلمال رغــم الفوائــض املالية 
الضخمة، والتفــاؤل الكبر واملتصاعد 
لالقتصــاد العــاين، وهــذا الترصيح 
قــد أصبح يالمــس وعينــا بخلفيات 
التنظــرات املالية التي أصبحت تقود 
اإلصالحات يف بالدنــا، وهي تنظرات 
يف الغالب مجردة مــن أية اعتبارات 

اجتاعية وسياسية.
املاليــة  السياســة  أن  تعنــي  إنهــا 
واالقتصاديــة قد أصبــح يؤطرها فكر 
أيديولوجــي جديد منذ عــام 2020، 
وســتميض قدًمــا يف تحقيقــه برصف 
النظــر عــن ارتفــاع أســعار النفط 
والغــاز أو حتــى بعد إقامــة اقتصاد 
مســتدام.. إلخ، ولنــا يف تركيز الدعم 
األكرث  للفئــات  الحكومية  والحايــة 
ترضًرا، ما يضعنــا مبارشة يف مواجهة 
املالية  للسياســة  األيديولوجي  الفكر 
واالقتصادية. وأتابع هذا الفكر »تنظرًا 
وتطبيًقــا« منذ 6 أشــهر عــىل األقل، 
وأقرتُب اآلن مــن كتابة بحث بعنوان 
»هل تصلح النيوليرالية إلعادة صناعة 
االقتصــاد واملجتمع يف بلد كســلطنة 
ُعــان؟«، ويقــف الدافــع وراء هذا 
البحث طبيعة أدوات السياسة املالية 
التي تنهال بصــورة متتالية ومرتاكمة 
برسعة زمنية فائقــة منذ عام 2020، 
وكأنهــا يف ســباق مارثــوين لتحطيم 
املنطقة  وتســتهدف  العاملية،  األرقام 
االجتاعيــة حرصيًــا، وبــدأت معها 
ظاهريًا، وكأنها -أي السياســة املالية- 
قد اكتشــفت منجــًا مــن الذهب 
داخل املنطقة االجتاعية، تحاول أن 
تضع يدها عليه رسيًعا قبل اآلخرين.

فترصيــح معاليه يركــز هنا عىل 600 
مليون دوالر؛ أي عىل سياســة تحرير 
الوقود التي نجمت عن األزمة النفطية 
وجائحــة كورونا، فأين بالدنا االن من 
هاتني االزمتني؟ كــا إن االرصار عىل 
التطبيق الحاد واملؤمل اجتاعيًا لخطة 
التــوازن املــايل، دون التخفيف منها، 
أعزوه اىل الفكر املسيطر عىل سياستنا 
الفاعلني  املالية واالقتصادية، وتسخر 
الجــدد لتطبيقــه »ماليًــا وترشيًعا«؛ 
لذلك ســيظل تحرير الوقود سياســة 
ماليــة ثابتة مــا مل تتدخل السياســة 
كعادتها، وحتى يف هذه الحالة ستظهر 
وكأنهــا رحمــًة بالفئة األكــرث ترضًرا 

فقــط، رغم أن أغلب أفــراد املجتمع 
يدخل يف هــذه الفئة، وحتى تدخلها 
لتلكم الفئات يأخذ الطابع املؤقت أو 

الجزيئ فقط.
وأيّة تدخــالت لجهة األكرث ترضًرا من 
معيار الحد األدىن لألجور )325- 400 
ريال( هــي يف الواقع قفز فوق اآلالم 
االجتاعية الناجمــة عن الفكر الذي 
تطبقه السياســة املالية؛ ألن الهاجس 
ليس إلغاء السياســة أو بعض أدواتها 
املالية، وإمنا تحســني رشوط تطبيقها، 
ليــس بصفــة دامئــة، وإمنــا مؤقتة، 
مــع إبــداء املرونــة يف التطبيق عند 
تصعيــد حاالت االســتياء االجتاعي، 
مثل تثبيت تســعرة الوقــود، واذا ما 
استمرت هذه السياســة يف التطبيق، 
فإننا ال بُد أن نطرح التساؤلني التاليني: 
متى ســنودع مــا تبقى مــن الدولة 
االجتاعيــة؟ وهل هذا ســيكون يف 
صالح االســتقرار االجتاعي يف حقبة 

التحديات املتعددة؟
لن تُنــى حقبة الوقــود الرخيص يف 
محطات الحــدود اإلماراتية املجاورة 
لبالدنا، والتي كان الكثر من العانيني 
يســتفيدون منهــا، وما يحــدث اآلن 
العكس يف محطات الوقود يف مناطقنا 
الحدودية بقدر ما يجعلنا ننظر إليها 
إيجابًا وليس قلًقا، لكنه يُحتّم التنظيم 
وليــس الترصيح بالقلــق، كا ورد يف 
ترصيــح معايل وزير املاليــة، والفقرة 
التالية ملعاليه »ما يحدث يف محطات 
الوقود يف املناطــق الحدودية يقلقنا، 
وهنــاك مبالغ دعم كبــرة تذهب يف 
غر موضعها«. أنظر إليها ببعد محيل 
أكرث من خارجــي، ويتم توظيف هذا 
األخر لتعزيــز حجية عــودة تحرير 
الوقود يف بالدنا، وهو التفكر نفســه 
الذي بني عملية التحرير منذ البداية 
عىل أساس أن الوقود املدعوم يستفيد 

منها كذلك الوافدون يف بالدنا.
فعوقب املواطــن بالوافد، وكأن ليس 
هنــاك حلول أخــرى، كمنــح عالوة 
للمواطــن متيزه عن الوافــد، وتعينه 
عــىل مواجهة تبعــات تحرير الوقود، 
فتم التحرير، وشهدنا حاالت االستياء 
االجتاعي تتصاعد مع ارتفاع أســعار 
النفــط يف الســوق العامليــة حتــى 
تدخلت السياسة، وثُِبتت األسعار عند 
آخر املرتفع منها، والتفكر نفسه يعيد 
مضمونه مجدًدا، ودون تقديم حلول 
أخرى؛ كتمييز السيارات العانية عن 
غرها مــع وجود ســعرين، أحدها 
محــيل، واآلخــر دويل، وهــذا مقرتح 

متداول.
السياســة  تــرتك  أن  ينبغــي  ال 
املاليــة وحدهــا لصياغــة مرحلتنــا 
الوطنيــة الجديــدة، فــكان يُفــرتض 
أن تشــارك نظراتهــا االقتصادية؛ إذ 
مــن اختصاصاتهــا مراعــاة التــوازن 
االقتصادية  املصالــح  مجمــوع  بــني 
واالجتاعيــة، وهــذا مل يحدث حتى 
اآلن، كــا يفــرتض أن تتم املشــاركة 
مــع مجلــس الشــورى، وهــذا أيضا 
غائب؛ لذلــك تظل السياســة املالية 
الالعب األوحد يف الســاحة، رمبا كان 
إبــان األزمة املالية ما يُــرر ذلك. أما 
اآلن فدواعــي الرشاكة يُحتمه حرصنا 
عىل االســتقرار االجتاعي ودميومته، 
يف ضوء ما ســبق ذكــره من تطورات 
مالية كــرى ال تنعكس عىل املجتمع؛ 
بل ويظل الفكر املايل، وكأنه مل يغادر 
مخــاوف األزمة املاليــة، واألخطر أنه 
ال ينظــر للتحديات الجيوســرتاتيجية 
التي تتأسس اآلن بعني االعتبار، وهذا 
طبيعي؛ ألنه ليس من صالحياته، وإمنا 

صالحيات الرشكاء اآلخرين.
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هذا هــو الجــزء الثــاين مــن مداخلتي 
بالنــدوة الحواريــة التي نظمهــا املعهد 
املليك للدراسات االسرتاتيجية مبراكش يوم 
8 يونيو 2022، تحت عنوان “العامل العريب 
أمام التحديات العاملية الجديدة”، وشارك 
فيها نخبة من الباحثني واملفكرين العرب.
للتذكر مبا ســبق تكلمت يف الجزء األول 
عــن التحدي الداخــيل املتمثل يف عجزنا 
املزمن عــن “بنــاء املواطــن وتنميته”، 
الحديــث  الجــزء  هــذا  يِف  ونســتكمل 
عن “التحــدي الخارجــي”، واملتمثل يف 
أيدلوجيــة والية الفقيه التي غزت األرض 
العربية واســتباحت حدودها وســيادتها 
الوطنيــة ونجحــت بنفوذهــا وهيمنتها 
وأموالها وميليشــياتها أن متارس يف عمق 
البيت العريب تخريبــاً وتقويضاً ملقومات 
للدولــة الوطنيــة وإفســاداً للمواطنــة 
وتفرقة بني املكونات املجتمعية وإضعافاً 
للجيــوش الوطنية بحيــث أصبحت تلك 
الدول العربية املنكوبة بهيمنة أيدلوجية 
والية الفقيــه المتلك قرارهــا وال إرادتها 

املرهونة بإمالءات الويل الفقيه.
إن غــزو أيدلوجية ونظام واليــة الفقيه 
للبيــت العريب يختلف عن كافة أشــكال 
الغزو التي واجهها العامل العريب، إنه غزو 
مختلف يشــكل تحدياً مختلًفا، إنه غزو 
موجــه من الخارج العــريب لكن جنوُده 

أبناؤنــا يف الداخل، أشــبه مبرض رسطاين 
فتاك يصعب معالجتــه والفكاك منه إال 
مبعالجــات غر تقليدية. تصــور أن أحد 
األعزاء لديك أصيب بهذا املرض الخبيث 
مــاذا تفعــل؟! وكيف تواجهــه؟! وكيف 

تعالجه؟!
هــذا هو الحاصل اليــوم يف عمق البيت 
العــريب الــذي غــزاه هــذه األيدلوجية 
املدمــرة. قطاع عريض مــن املواطنني يف 
أربــع دول عربية مركزيــة اعتنقوا فكرا 
وأيدلوجية والية الفقيه، فأصبحوا جنودا 
لهــا، يعملــون يف خدمتها، ميكنــون لها، 
يســعون ملصالحها ال ملصالــح أوطانهم، 
يعلنــون جهــارا نهــارا. والؤهــم لها ال 
ينفذون  بأوامرهــا،  يأمتــرون  ألوطانهم، 
سياســتها، يضحون من أجلها بأنفســهم 
وأموالهم وأبنائهم حتى لو تعارضت هذه 
التضحيــات  مع مصالــح أوطانهم! حتى 
لوخربت ودمرت ومات اآلالف من أبناء 
ما  وأوطانهم،أهم  ودولهــم  مجتمعاتهم 
يشــغلهم رضا الويل الفقيه عنهم ! مثلهم 

مثل من قال فيه شاعر العربية األكر:
إذا صــح منك الود فالكل هني // وكل ما 

فوق الرتاب تراب
أذكــر أين ترشفــت باملشــاركة يف نــدوة 
حوارية حــول “التضامن العــريب وأدارة 
األزمات: رؤية مستقبلية” نظمها منتدى 

)الفكر العريب- عّان 2017( شخص فيها 
األمر املثقف الحســن بــن طالل رئيس 
املنتدى، بكلمة مستفيضة مختلف أبعاد 
األزمات العربية، وماكانت متر به املنطقة 
مــن عوامل التصــدع وانعكاســاتها عىل 

إمكانات النهوض العريب .
وأكد سموه أهمية إطالق الحرية للعقل 
وابتكار أمناط للتفكر والســلوك لتحقيق 
حركة فكريــة تنهض باألمة، تســتند إىل 
منهج “الحــوار املوضوعي” بني مكونات 
املجتمــع الواحــد وبقيــة املجتمعــات 
العربيــة، تركــز عــىل الروابــط األخوية 
املشــرتكة، وتحــارص الخالفــات العربية 

بالطرق السلمية. طبقاً ألمر الشعراء:
وما نيل املطالب بالتمني // ولكن تؤخذ 

الدنيا غالبًا
وما استعىص عىل قوم منال // إذا اإلقدام 

كان لهم ركابًا
أتــت أهمية كلمــة األمر الحســن من 
كــون ضعف التضامن العــريب ترك فراغا 
اســرتتيجيا وأمنيا اســتغلته قوى إقليمية 
ودوليــة للتدخل يف عمــق البيت العريب 
لتلعــب دورا تخريبيا، يقــوض مقوماته 

ويضعف جيشه الوطني .
علينــا أن نعــرتف بأننا مســؤولون عا 
نشــكو منه، وهــذه القــوى املتكالبة ما 
تجرأت وطمعت وعبثت باألمن القومي 

العريب لــوال ضعف “املناعــة الداخلية” 
للبيت العريب، وقابليته للغزو واالخرتاق.

نلــوم شــياطني األرض والعيــب فينا، يف 
تفرقنــا، يف فســاد ذات بيننا، يف انتشــار 
املظــامل بيننا، يف غياب العدل واملســاواة 
يف  مجتمعاتنــا،  يف  الفــرص  وتكافــؤ 
انتشــار النزعــات العصبويــة والعرقية: 
القبلية والطائفيــة واملذهبية يف تركيبتنا 
املجتمعيــة، يف التايزات التي نصطنعها 
بــني املكونــات املجتمعيــة، يف التفرقة 
التي منارســها بني أبنــاء املجتمع الواحد، 
يف التنابــز باأللقاب  وشــجرة األنســاب 
واألصول واألعراق، نتفاخربها ويســتعيل 
بهــا بَعُضَنا عــىل بعض طمعا واســتئثارا 
باملغنــم، وإقصاًء لآلخر مع أن الخر كثر 

يسع الجميع ويفيض  !
ما الحل؟ وما العمل؟

أعطانا املوىل الحــل يف محكم كتابه منذ 
14 قرنًــا “إن الله ال يغــر ما بقوم حتى 
يغــروا ما بأنفســهم وإذا أراد الله بقوم 

سوءاً فالمرد له”.
كيــف نغر أنفســنا ومجتمعاتنا؟ وكيف 
نتقــي الســوء؟  بكلمتني ال غــر: األوىل 
واألهــم: القيــادة السياســية الحازمــة. 
واألخرى املهمة: اإلدارة الكفؤة للطاقات 

الوطنية.
كاتب قطري **

د. عبدالحميد إسماعيل األنصاري

لله دّر هذا الوطن

يف كل موقــف تتجىل شــجاعة أبناء هذا 
الوطن الغايل، إن هذا الوطن ال ينبُت إال 
طيبا جــذوره وفروعه متأصلة عىل الخر 
ال تأىب املخاطــر وال ترفض تقديم العون 
واملساعدة، يُخاطرون بأرواحهم من أجل 
إنقــاذ أرواح برشية مهــا كلفهم األمر 
وهذا ليس بغريب عىل أبناء هذا الوطن 
والشــاهد ما مرت به البــالد يف الفرتات 

العصيبة السابقة.
ونحــن نشــاهد يف اآلونة األخــرة، وما 
تداولتــه برامج التواصــل االجتاعي من 
مقطع مرئياً موضحاً شجاعة وبسالة ذلك 
الشــاب وهو محاوال إنقــاذ حياة طفلني 
مــن الغرق يف إحــدى األوديــة الجارفة 
بوالية بهال بعد سقوط أمطار غزيرة أدت 

إىل جريان األودية فيها.
إن تلك الشجاعة ورشف البطولة ال تُقدر 
بثمن عندما تجد من يقدم  نفســه فداء 
إلنقــاذ أرواح ال يهمهــا روحــه بقدر ما 
يقدم من تضحيــات. فعندما تهتز أركان 
الشــجاعة وأبت روحــه إال أن تكون يد 

العون واملنقذ لها، وعندما قال ســآوي 
بكم حيث كنتــا لكنف والديكا ولتقر 
عينيها بكا. هنا أبت روحه أن ترتكها 
دون أن تعيد البسمة ملن حولهم وأعينهم 

شاخصة.
عندما كان ذلك املشهد يرتاءى أمام عيني 
، كنُت أقول يف نفيس كيف متاســكت يا 
عيل مع كل مــا كان حولك ، وكيف الله 
مكنك يف األرض لتثبت هكذا وماذا كنَت 
تقول يف قلبك ولســانك. كم أنت صنديد 
وشجاع وشهم فوالله كل كلات الوصف 

واإلعجاب لن توفيك يا عيل.
إال  يصنعهــا  ال  مواقــف  الشــجاعة 
الرجال،ولن مير هذا املشهد مرور الكرام 
فبــه من املواقف والِعر ، ولنكن جميعنا 
عــيّل، ودامئا مــا نقول ويوجهــه إعالمنا 
من خطر االقرتاب مــن األودية فاألرواح 
غالية ،حتى وإن كانــت ترفيًها؛ فالرتفيه 
ال يــأيت يف هــذه األماكــن فاليوم شــاء 
القدير بانتشــال الطفلني فا بالك بالغد، 
لنكن جميعنا رشطة وأعني ســاهرة عىل 

أرواحكم وأرواح من تحبون. إنه موقف 
ســيظل عالقا يف األذهان، موضحا عزمية 
الرجال ومعادنهم يف  الشدائد واملواقف 
الصعبــة، وكيف لتلك اليد أن تثبت بأمٍر 
مــن الله وهي مقاومة شــدة تلك املياة 
الجارفــة وتقاذفهــا ما بني مينــة ويرسة 
منهم، أثبتّم وبجدارة أنكم عانيون ويف 

كل املواقف متواجدون.
كــم هــي شــجاعة وبســالة أبنــاء هذا 
الوطن الغايل ولله درك يا وطن وألمهات 
عظيات ماجدات ولدن رجاال للشــدائد 
صناديــد ولهم من رشف البطوالت أنوار، 
مشمرين أياديهم للخر ، لله درك يا عيّل 
وملن أنجبتك،وملن علمك الشجاعة وحب 
الخــر فهنيئــا لكا بعيّل يــا أم وأبا عيّل 

ومن أمثال عيّل.
“ُعانيون نحن إذا انتسبنا 

وال نسٌب يليق بنا سوانا
لنا يف صفحة التاريخ مجٌد

عىل صهواته كانت ُخطانا«
لله دّر هذا الوطن..

منى بنت حمد البلوشية

تلك الشجاعة 
وشرف البطولة 

ال ُتقدر بثمن 
عندما تجد من 
يقدم  نفسه 

فداء إلنقاذ أرواح
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ضمن مشاركتها في منتدى قطر االقتصادي

»أسياد«: الموانئ العمانية أثبتت القدرة على مواجهة التحديات بفضل البنية األساسية واألنظمة المبتكرة

مناقشة »حظر الزيوت المهدرجة جزئيًا«.. اليوم

مسقط- الرؤية

أكدت مجموعة أس��ياد خالل مش��اركتها 
يف منت��دى قطر االقتصادي بالدوحة، عىل 
اس��راتيجيتها املتمثل��ة يف إرشاك القطاع 
الخاص كرشيك أس��ايس يف تنفيذ خططها 
التوس��عية س��واء املحلي��ة أو الخارجية، 
موضح��ة أن دوره��ا املح��ي يرك��ز عىل 
تقدي��م حلول لوجس��تية جدي��دة تدعم 
جذب املزيد من أحج��ام التجارة الدولية 
إىل س��لطنة ُع��ان، ومواصلة االس��تعانة 
ب��رشكات القطاع الخاص يف تقديم وتوفري 
الخدم��ات لعدد م��ن أع��ال املجموعة 
أو عرب االس��تثار املب��ارش أو الطرح العام 

لبعض أصوله��ا وخدماتها. وقال املهندس 
عبدالرحم��ن بن س��امل الحامت��ي الرئيس 
التنفيذي ملجموعة أس��ياد، يف مقابلة مع 

قناة بلومبريغ العاملية: “إن أس��ياد تهدف 
إىل تعظي��م الفائدة من خالل الركيز عىل 
والتخارج  الرئيسة  اللوجس��تية  الخدمات 

م��ن األصول غ��ري االس��راتيجية”. وخالل 
مش��اركته يف الجلس��ة الحواري��ة “أزم��ة 
سالس��ل التوريد” ضمن فعالي��ات املنتدى 

االقتص��ادي، أوض��ح الحامت��ي أن املوان��ئ 
الُعاني��ة متكن��ت بفضل البنية األساس��ية 
وأنظمته��ا املبتك��رة والحل��ول الجدي��دة 
الت��ي وفرتها املجموعة م��ن خالل خطوط 
االسترياد املبارش عرب خدمات النقل البحري 
وخدم��ات موانئ أس��ياد، من االس��تجابة 
لتحديات الجائح��ة، وتعاملت معها مبرونة 
دون تعليق عملياتها التشغيلية، ما ساعد 
يف ضان استمرار سالسل اإلمداد والتوريد، 
مش��ريا إىل أن إش��كاالت املوان��ئ يف بعض 
ال��دول مثل أمريكا والص��ن أدت إىل أزمة 
يف سلس��لة التوريد الزالت آثارها مستمرة. 
ودعا الحامتي إىل أهمية اس��تخدام مصادر 
مختلف��ة يف اإلم��داد، والنظ��ر إىل مفهوم 

املصادر املتعددة لسالسل اإلمداد والتوريد، 
ورف��ع كف��اءة البنية االساس��ية لسالس��ل 
اإلمداد، وابتكار آليات بديلة ونظرة مختلفة 
لسياس��ات التعامل مع املوانئ، إضافة إىل 
أهمية تعاون الدول وقطاع املال واألعال. 
وأش��ار يف مقابلة مع قن��اة الجزيرة، إىل أن 
املوان��ئ الُعانية برهنت ع��ىل جاهزيتها 
يف مواجه��ة الظ��روف االقتصادية املختلفة 
وتحقيق متطلبات األمن الغذايئ والسلعي، 
مضيفا أنها حافظت عىل استدامة عملياتها 
اللوجس��تية بكف��اءة عالي��ة ونجح��ت يف 
توسيع رشاكاتها االس��راتيجية مع مختلف 
الخطوط املالحية العاملية خالل فرة جائحة 

كوفيد19.

مسقط- الرؤية

تنظ��م وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد 
املياه ممثلة مبركز س��المة وج��ودة الغذاء اليوم 
اإلثنن، حلقة عمل لتطبيق ن��ص القرار الوزاري 
رقم 2022/83 الص��ادر يف أبريل املايض بتعديل 
بعض أحكام الئحة سالمة الغذاء واملتعلق بحظر 
إنتاج أو اس��ترياد أو تس��ويق الزيوت املهدرجة 
جزئي��ا، واملنتجات الغذائية التي يتم اس��تخدام 
ه��ذه الزيوت فيها، والذي س��يبدأ العمل به 24 
يوليو 2022. وتهدف الحلقة التي تنظم بالرشاكة 
مع غرفة وتجارة وصناعة عان ومش��اركة عدد 
م��ن الجه��ات الحكومي��ة، إىل التعريف ورشح 
التفاصي��ل املهمة له��ذا القرار ومربرات��ه وبيان 
أرضار الزي��وت املهدرج��ة وعالقته��ا باألمراض، 

وعرض تج��ارب الدول 
الجان��ب،  ه��ذا  يف 
مالحظ��ات  وأخ��ذ 
واستفس��ارات الحضور 
م��ن املختصن وممثي 
املصنع��ة  ال��رشكات 
للزي��وت  واملس��توردة 
حول  الغذائية  والسلع 
تطبيقه،  وآلي��ة  القرار 
غرف��ة  مبق��ر  وذل��ك 
وتجارة وصناعة عان.

»ريال مدريد« تستعرض برنامجها التدريبي في سلطنة عمان
مسقط- الرؤية

عقدت أكادميية ريال مدريد يف س��لطنة عان 
املؤمتر الصحف��ي األول مبركز عان للمؤمترات 
واملعارض، لإلعالن ع��ن الربنامج الفني الخاص 
بها وتفاصيل املعس��كرات والبطوالت الدولية 
املحلية والخارجية، تحت رعاية سعادة أصيلة 
بن��ت س��امل الصمصامية وكيل��ة وزارة التجارة 
والصناعة وترويج االس��تثار لرويج االستثار، 
وبحض��ور ع��دد م��ن املس��ؤولن م��ن وزارة 
التج��ارة والصناعة وترويج االس��تثار، ووزارة 
الثقافة والرياضة والش��باب، واالتحاد العاين 
لكرة القدم، وممثي وس��ائل اإلعالم ومنصات 

التواصل اإللكروين.
وتحدث ممثل نادي ري��ال مدريد عن أهمية 
الرشاكة مع س��لطنة عان كونها تنفرد مبوقع 
جغ��رايف متمي��ز يجعله��ا واح��دة م��ن أبرز 
الوجهات العاملية لالس��تثار، وما تتميز به من 
بيئة جاذبة لالستثار خاصة يف مجال الرياضة.
وش��هد املؤمتر عرض نبذة ع��ن أكادميية ريال 
مدريد التي تأسس��ت يف ع��ام 1997 وتقع يف 
5 قارات بواقع 449 أكادميية يف 82 دولة حول 
العامل، ويس��تفيد منها 62 أل��ف طفل بهدف 
تقدي��م تجرب��ة فري��دة يف الحي��اة الرياضية 

الدولية عرب بوابة كرة القدم. 
وينقس��م الربنام��ج التدريب��ي لألكادميية إىل 

برنام��ج التطوي��ر بواق��ع يوم��ن م��ا يأهل 
املنتس��بن للمش��اركة يف البط��والت، وبرنامج 
املواهب وتطوي��ر األداء بواقع  3 أيام، مضافا 
إليها املش��اركة يف البط��والت وخوض مباريات 
أسبوعية. كا تم التطرق إىل الجدول التدريبي 
وأوقات التدري��ب للفئات املس��تهدفة والتي 
تش��مل 5 فئات رئيس��ة ت��راوح أعارهم بن 
5-17 س��نة، كا تم عرض خطة املعس��كرات 
الرياضية املحلية التي سيتم تنفيذها يف املرحلة 
األوىل لتشمل صور وصحار وصاللة، كا سيتم 
إقامة بطوالت دولية يف فصل الش��تاء يف والية 
بدي��ة به��دف بناء ش��بكة عالق��ات قوية بن 
األكادمييات لتعزيز املهارات والقيم الرياضية، 
وتعزيز التنافس��ية ونقل املعرفة والخربات بن 

األكادمييات.

إقام��ة  األكادميي��ة كذل��ك  وش��ملت خط��ة 
معس��كرات س��نوية يف املدين��ة الرياضي��ة يف 
العاصمة األسبانية مدريد بالتعاون مع أكادميية 
ريال مديد يف أس��بانيا تتضمن إرسال منتسبي 
األكادميية إىل مدريد بهدف مشاركة أقرانهم يف 
التدريب وخوض املباريات تحت إرشاف أفضل 
املدربن العاملين من األكادميية يف أس��بانيا من 

أجل صقل مهارات الالعبن وتطوير أدائهم.
وتس��تخدم األكادميي��ة أفض��ل التقني��ات 
الحديث��ة عرب رشكاء دولي��ن متخصصن يف 
املتطوره، واس��تخدام  الرياضية  التقني��ات 
كامريات عالية الدق��ة والجودة يتم ربطها 
مب��ارشة مبنص��ة رقمية خاص��ة تعمل عىل 
املباري��ات  وب��ث  الالعب��ن  أداء  تحلي��ل 
والبط��والت مبارشة من أجل إتاحة الفرصة 

ألولياء األمور ملتابع��ة التارين واملباريات 
وأداء أبناءهم. وس��تبدأ األكادميية بتفعيل 
برنامجها يف بداية ش��هر أغس��طس القادم، 
وس��يكون التس��جيل متاح��ا ع��رب املوقع 
 www.rmfoman.( لألكادميي��ة  اإللكروين 
om( ملختل��ف الفئ��ات العمرية لاللتحاق 
واالستفادة من مختلف برامجها وأنشطتها.
وأك��د خمي��س العجمي رئيس مجل��س إدارة 
األكادميية أن التوقيع مع مؤسسة ريال مدريد 
الفتتاح أول أكادميي��ة دولية لكرة القدم تابعة 
لنادي ريال مدريد األس��باين يف س��لطنة عان 
س��يفتح آفاقا كبرية للرويج للسلطنة يف الكثري 
م��ن املحافل الدولية، وتعزيز فرص االس��تثار 
واستقطاب أساطري الرياضة ومشاهريها لزيارة 

السلطنة والرويج لها.
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وزير الخارجية يودع سفراء الكويت وكينيا وسريالنكا والمجر وبروناي دار السالم

مسقط- العامنية

اس��تقبل معايل الس��يد بدر بن حمد 
الخارجية سعادة  البوس��عيدي وزير 

الدكتور س��ليامن بن عبدالله الحريب 
سفري دولة الكويت الشقيقة املعتمد 
لدى س��لطنة ُعامن وس��عادة محمد 
دوري محمد يعقوب سفري جمهورية 

كيني��ا املعتم��د لدى س��لطنة ُعامن 
وس��عادة عمر ليبي أمري أجود سفري 
الدميقراطي��ة  جمهوري��ة رسيالن��كا 
االشرتاكية املعتمد لدى سلطنة ُعامن 

وسعادة الدكتور تيبور ستامري سفري 
جمهورية املجر املعتمد لدى سلطنة 
ُعامن وس��عادة ح��اج س��وليني بن 
حاج س��عيد سفري بروناي دار السالم 

املعتمد لدى س��لطنة ُعامن، كالاًّ عىل 
حدة، وذلك للتوديع مبناس��بة انتهاء 

مهام عملهم .
وق��د أع��رب معالي��ه ع��ن تقديره 

لجهوده��م يف تعزي��ز العالقات بني 
س��لطنة ُع��امن ودوله��م، ومتنيات��ه 
له��م بالتوفيق والنج��اح يف مهامهم 

القادمة.

»جهاز الرقابة« ينفذ البرنامج التأسيسي للتدقيق بظفار

مناقشة العطلة القضائية في محاكم الظاهرة

طرح 207 فرص وظيفية ضمن مبادرة »دعم األجور«

40 مشاركا في »مصفوفة تقييم واختيار المشاريع اإلنمائية«

صاللة- الرؤية

انطلقت مبحافظة ظفار صباح أمس فعاليات 
الربنامج التأس��ييس للتدقيق املايل واإلداري، 
الذي ينف��ذه جهاز الرقاب��ة املالية واإلدارية 
للدول��ة ع��ىل مدى 5 أي��ام متتالي��ة، بقاعة 
املؤمترات يف مجمع السلطان قابوس الشبايب 
للثقافة والرتفيه بصاللة، ومبش��اركة واس��عة 
م��ن منتس��بي وح��دات التدقي��ق الداخيل 
والش��ؤون املالي��ة واملخ��ازن والدوائر ذات 
العالقة يف عدد م��ن وحدات الجهاز اإلداري 
للدول��ة، ويحارض يف الربنام��ج مجموعة من 
املدرب��ني املعتمدي��ن من منتس��بي الجهاز، 
وذلك يف إط��ار تعزيز املعرف��ة املهنية لدى 
العاملني بوح��دات الجهاز اإلداري للدولة يف 

املجاالت املالية واإلدارية.

ويس��عى الربنامج إىل تحقيق ع��دة أهداف، 
منها إطالع املشاركني بأهم املعارف واملهارات 
التأسيسية الالزمة لضبط األداء املايل واإلداري، 
مبا يس��هم يف تعزيز حوكمة األداء املؤس��يس 
تحقيق��اً أله��داف وأولوي��ات رؤي��ة “ُعامن 
2040”. ويتناول الربنامج التأسييس يف جلساته 
النظرية والعملية العديد من املحاور الرئيسة، 
ومن أهمه��ا تعري��ف املش��اركني باملفاهيم 
والتعريفات املتعلقة بحوكمة األداء املؤسيس، 
وتزويدهم باملهارات األساسية واملتقدمة عند 
تخطيط مهمة التدقي��ق، إىل جانب اطالعهم 
عىل كيفية تحليل البيانات الرقمية وتوظيف 
التقني��ات الحديث��ة يف عملي��ات التدقي��ق، 
والعن��ارص ذات الصلة ب��إدارة املخازن وفق 
املعايري الدولي��ة، عالوًة عىل تقديم رشوحات 
ح��ول املفاهي��م املرتبط��ة بالنق��د وأرصدة 

البنوك )الخزينة(. ويتطرق الربنامج إىل تقييم 
األداء وم��ا يرتبط به من إج��راءات، باإلضافة 
إىل تفصي��ل مه��امت الرقابة عىل املش��اريع، 
وإدارة املش��رتيات والعقود، ويختتم الربنامج 
املش��اركني  بتعري��ف  جلس��اته  التأس��ييس 
بخطوات إعداد تقارير التدقيق الداخيل وفق 
النظم والقوانني واملعايري الدولية.  يش��ار إىل 
أن الجهاز يستهدف تقديم الربنامج التأسييس 
لفئات واس��عة من منتس��بي وحدات الجهاز 
اإلداري للدول��ة؛ إذ يعمل الجهاز عىل تنفيذه 
وفق إطار زمني مح��دد خالل العام 2022م، 
وذل��ك يف إطار التع��اون القائم ب��ني الجهاز 
والوحدات املختلفة يف الجهاز اإلداري للدولة 
لبناء وتطوير الكفايات املعرفية واملهنية، وقد 
تم تنفيذ الربنامج للمجموعة األوىل يف مطلع 

مارس املنرصم مبسقط.

عربي- نارص العربي

عق��دت الجمعي��ة العام��ة لقض��اة محاك��م 
محافظ��ة الظاه��رة اجتامعه��ا الث��اين للعام 
القضايئ )2021/ 2022(؛ برئاسة فضيلة القايض 
إبراهيم بن يحيى بن مس��عود آل ثاين رئيس 

محكم��ة االس��تئناف بعربي رئي��س الجمعية 
العام��ة لقض��اة محاك��م محافظ��ة الظاهرة، 
وبحض��ور أصح��اب الفضيلة القض��اة وممثل 
االدعاء العام باملحافظة ورئيس قسم التنسيق 
مبحكمة االستئناف بعربي؛ مقرر االجتامع. ويف 
بداي��ة االجتامع، رحب فضيل��ة القايض رئيس 

محكمة االستئناف بعربي بالحضور شاكرًا لهم 
الحض��ور، مثمًنا الرعاي��ة الكرمية التي يحظى 
بها املرفق القضايئ والدعم املس��تمر من لدن 
ح��رة صاح��ب الجاللة الس��لطان هيثم بن 
ط��ارق املعظم- حفظ��ه الله ورع��اه- رئيس 

املجلس األعىل للقضاء.

مسقط- العامنية

أعلن��ت وزارة العمل أم��س عن طرح 
مختل��ف  يف  وظيفي��ة  ف��رص   207
مؤسسات القطاع الخاص ضمن مبادرة 

دعم األجور. وتوزعت هذه الفرص عىل 
99 وظيف��ة لحملة املؤه��ل الجامعي، 
و35 وظيف��ة لحمل��ة الدبل��وم ف��وق 
الثان��وي، و57 وظيفة لحمل��ة دبلوم 
التعلي��م الع��ام، و16 مل��ا دون دبلوم 

التعلي��م العام. وتأيت ه��ذه املبادرة يف 
إطار الس��عي املس��تمر لوزارة العمل 
إىل توظي��ف الباحث��ني ع��ن عمل من 
املواطنني يف مختلف مؤسسات القطاع 

الخاص، وفق خطط مدروسة للوزارة.

مسقط- الرؤية

نظم��ت وزارة االقتص��اد بالتعاون مع مكتب 
إدارة املش��اريع الحكومي��ة باألمان��ة العامة 
ملجل��س املناقص��ات أمس حلق��ة عمل حول 
»مصفوف��ة تقييم واختيار املش��اريع اإلمنائية 
لبع��ض املحافظات«، وحض��ور ما يقارب من 
40 مشارك من املختصني من تلك املحافظات 

وديوان عام وزارة الداخلية.
وش��هدت حلق��ة العمل تقديم ع��رض مريئ 
لرشح أهم مكون��ات مصفوفة تقييم واختيار 
املش��اريع اإلمنائية وعرًضا لن��امذج من نتائج 
عمل الجهات يف مصفوفة 2021. كام تناولت 
الحلق��ة عرًضا آخر حول مه��ام مكتب إدارة 
املش��اريع الحكومية. ويعد منوذج املصفوفة 
املش��اريع  واختي��ار  تقيي��م  مراح��ل  أوىل 

الت��ي تعتمد ع��ىل 13 معيارًا لقي��اس التأثري 
االقتص��ادي واالجتامعي للمش��اريع، ويتمثل 
أبرزه��ا يف أهمية امل��رشوع من حيث وصف 
امل��رشوع ونطاق عمل��ه وأهداف��ه، والعائد 
امل��ايل واالقتصادي املتوقع للمرشوع، والفرص 
االجتامعي��ة وتأكي��د القيم املحلي��ة املضافة، 
األهمي��ة  جان��ب  إىل  الوظيفي��ة،  والف��رص 

االس��رتاتيجية للمرشوع من ناحية توافقها مع 
رؤية ُعامن 2040 والربامج االسرتاتيجية لخطة 
التنمية الخمس��ية الع��ارشة )2021- 2025(، 
إضاف��ة إىل عوامل أخ��رى كتعزيز الرتابط مع 
املش��اريع والخدمات األخرى واألعباء املالية 
الكلية ومدى دقة االحتساب، واإلطار الزمني 

للمرشوع وغريها من العوامل.

حفل تكريم يستذكر حصول السلطان 
قابوس على وسام بريطاني

انطالق التمرين السنوي اإلستراتيجي »صنع القرار 9« في كلية الدفاع الوطني

لندن- الُعامنية

ُأقيم يف العاصم��ة الربيطانية لندن حفل 
لطان قابوس بن سعيد  تكريم لذكرى السُّ
ب��ن تيمور- طّي��ب الله ث��راه- أُِعيَد فيه 
تكريس أحد األوس��مة امللكية الربيطانية 
الذي قّدمته جاللة امللكة إليزابيث الثانية 
ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وإيرلندا الش��املية ورئيس��ة الكومنولث 
��لطان الراحل عام 1984؛ وهو وسام  للسُّ
القديس يوحنا تعبريًا عن االمتنان لدعمه 
املستشفيات والخدمات الطبية والرعاية 

الصحية يف العامل أجمع.
وُرِفع��ت خالل االحتف��ال ال��ذي ُأقيم يف 
كاتدرائية سانت بول التاريخية بلندن راية 

لطان قابوس يف موكب مهيب توّسطتها  للسُّ
��لطان  وُوِضَع��ت يف املقدمة. وُقدمت للسُّ
الراح��ل 6 أوس��مة م��ن امللك��ة إليزابيث 
الثانية من بينها وسام القديس يوحنا الذي 
ُأنش��ئ يف 1888م من ِقبل امللكة فيكتوريا 
لتكري��م امُلس��اهمني يف دع��م الخدم��ات 
الطبي��ة والرعاية الصحي��ة يف جميع أنحاء 
العامل. حر الحفل س��عادة السفري الشيخ 
عب��د العزي��ز بن عب��د الله الهنايئ س��فري 
سلطنة ُعامن امُلعتمد لدى اململكة املتحدة 
وإيرلندا الش��املية وصاحبة الّسمو األمرية 
امللكي��ة آن حاملة الوس��ام ولقب س��يدة 
الّس��مو  محفل القدي��س يوحنا وصاحب 
األم��ري ريتش��ارد دوق جلوس��رت الراع��ي 

الرسمي ملحفل القديس يوحنا.

مسقط- العامنية

انطلق��ت يف كلي��ة الدف��اع الوطن��ي أم��س 
فعاليات التمرين السنوي اإلسرتاتيجي )صنع 
الق��رار 9(، ال��ذي ينّفذه املش��اركون بالدورة 
التاس��عة من مختل��ف الجهات العس��كرية 
واألمني��ة واملدنية، بحضور ع��دد من الخرباء 
واملستشارين من الجهات العسكرية واألمنية 
والوزارات والهيئات الحكومية وهيئة التوجيه 
بكلية الدفاع الوطني بإرشاف ومتابعة مبارشة 
من اللواء الركن حامد بن أحمد س��كرون آمر 

كلية الدفاع الوطني مدير التمرين.
وُيع��دُّ متري��ن كلية الدف��اع الوطن��ي حدًثا 
مه��اماًّ ومح��ورًا أساس��ياًّا من مح��اور القيادة 
اإلس��رتاتيجية، وهو نتاج للحصيل��ة املعرفية 
والفكرية التي اكتس��بها املشاركون يف الدورة، 
وترجم��ة عملية للمع��ارف والربامج النظرية 
واألكادميية يف مجال الدراس��ات اإلسرتاتيجية. 
��ب آم��ر كلي��ة الدف��اع الوطن��ي مدير  ورحَّ
التمرين مبمثيل الجهات املشاركة يف التمرين 
العس��كرية واألمني��ة واملدني��ة م��ن الخرباء 
د أهمية هذه  واملستش��ارين واإلعالميني، وأكَّ
املش��اركة ورضورة التفاع��ل م��ع ُمجري��ات 
التمري��ن لتحقيق األه��داف املتوخاة. ويأيت 
التمرين الذي تس��تمر فعالياته حتى السابع 
من يولي��و امُلقبل، تتويًجا للمعارف واملهارات 
األكادميية التي اكتسبها املشاركون يف الدورة، 
وترجم��ة للربام��ج النظري��ة ضم��ن خط��ة 
راته��ا األكادميية  املنه��اج العام لل��دورة ومقرَّ
واإلس��رتاتيجية املتضمن��ة أح��دث تقني��ات 
التدريب عىل املس��تويات الوطنية واإلقليمية 
والدولية. ويه��دف التمرين “صنع القرار-9” 
إىل إث��راء فكر املش��اركني لعملية صنع القرار 
عىل املس��توى اإلس��رتاتيجي، وتحليل القضايا 

اإلس��رتاتيجية البارزة ضم��ن أحداث مفرتضة 
وطنية وإقليمي��ة ودولية، وتحقي��ق التوازن 
الدول��ة  ومقوم��ات  عن��ارص  اس��تخدام  يف 
لتحقيق املصالح الوطني��ة، وإيجاد توافق يف 
اس��تخدام أدوات الق��وى الدولي��ة، وتطوير 
الفكر اإلس��رتاتيجي باستخدام أدوات التحليل 
اإلس��رتاتيجي. وق��ال اللواء الرك��ن حامد بن 
أحمد سكرون آمر كلية الدفاع الوطني مدير 
التمري��ن: “ُيعد التمرين اإلس��رتاتيجي الذي 
تنّف��ذه كلية الدف��اع الوطني حدًث��ا أكادميياًّا 
مهاماًّ ضم��ن برنامج الدورات املتعاقبة، حيث 
يأيت تنفي��ذه تتويًجا للحصيل��ة املعرفية التي 
اكتس��بها املش��اركون وترجمة عملية لجميع 
مج��ال  يف  واألكادميي��ة  النظري��ة  املع��ارف 
الدراس��ات الوطني��ة واإلقليمي��ة والدولية يف 
إطار األمن والدفاع الوطني، ويعتمد التمرين 
يف املقام األول عىل أفق التفكري اإلس��رتاتيجي 
لدى املش��اركني وس��عة اطالعه��م وإملامهم 
بالدراسات والقضايا اإلسرتاتيجية ذات الصلة 
باألمن والدفاع الوطني، إىل جانب أن مراعاة 
االستفادة من النتائج والتوصيات باملحارضات 
واملناقش��ات واألوراق البحثي��ة يع��د مطلًبا 
مه��اماًّ لتنفي��ذ التمرين عىل الوج��ه األكمل، 
كام يتطل��ب التمرين مش��اركة فاعلة وعماًل 
جامعياًّا من ِقبل املش��اركني وهيئ��ة التوجيه 
اإلسرتاتيجي؛ حيث يتمثل ذلك يف الحلول التي 

تتق��دم بها املجموعات وفًق��ا للمعاضل التي 
تكل��ف بها”. من جهته، قال صاحب الس��مو 
السيد الدكتور أدهم بن تريك آل سعيد أستاذ 
مس��اعد بكلي��ة االقتصاد والعلوم السياس��ية 
بجامعة الس��لطان قابوس بصفته مستش��ارًا 
يف التمري��ن إن “صنع الق��رار 9” من الربامج 
املهم��ة يف تعزيز صناع��ة القرار عىل مختلف 
املس��تويات الوطني��ة واإلقليمي��ة والدولية، 
كام يع��د التمرين نقطة التق��اء بني مختلف 
املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
لتحليل املعطي��ات واملؤث��رات عىل مختلف 
األصع��دة، ومن املس��تهدف تعزي��ز صناعة 
الق��رار يف ظل متغ��رّيات ومعطي��ات واقعية 
عن طريق االس��تفادة من البح��ث والتقيص 
والتحديات  املتغ��رّيات  ودراس��ة  والتوثي��ق، 
وتسخري املوارد والقنوات املتاحة للتعامل مع 
املتغرّيات اإلس��رتاتيجية. وقال املكرم الدكتور 
عيل بن أحمد العيس��ايئ عضو مجلس الدولة 
املستشار بالتمرين: “تأيت مشاركتي يف التمرين 
مستش��ارًا ضمن مجموعة من املستش��ارين 
الذي��ن ميثلون مختل��ف الجه��ات والهيئات 
الحكومي��ة والخاصة بصفتهم مختصني كل يف 
مجال��ه ليعرضوا أفكاره��م ومقرتحاتهم التي 
تتوافق مع مجريات و أحداث التمرين ضمن 
ما ه��و متوفر من إمكانات وق��درات فعلية، 
وإن مترين صنع القرار يختص بكيفية التعامل 

مع القضاي��ا والتحدي��ات املختلفة عىل كافة 
األصع��دة، املحلية واإلقليمية والدولية التخاذ 
وصياغة القرار عىل املس��توى اإلس��رتاتيجي، 
حيث تق��وم كلية الدفاع الوطن��ي يف تأهيل 
وإع��داد القادة التخ��اذ القرار اإلس��رتاتيجي 

املناسب للتعامل مع هكذا أحداث”.
م��ن جانبه، ق��ال العميد الرك��ن عبدالله بن 
حمد الحاريث مدير عام الدراس��ات والشؤون 
األكادميية بأكادميية الدراس��ات اإلس��رتاتيجية 
والدفاعي��ة: “إن التمرين اإلس��رتاتيجي ’صنع 
الق��رار 9‘ يعد محصلة ونت��اج كافة مقررات 
دورة الدف��اع الوطن��ي، ويه��دف إىل تطوير 
مستوى املش��اركني املنتس��بني لدورة الدفاع 
الوطن��ي يف التحليل والتخطي��ط اإلرساتيجي 
ومراح��ل إع��داد وصنع القرار اإلس��رتاتيجي، 
ويرك��ز التمرين عىل دراس��ة وتحليل البيئات 
الث��الث )الوطني��ة- اإلقليمي��ة- الدولية( وما 
لهذه البيئات من انعكاس عىل األمن الوطني، 
وما يؤديه اإلعالم من دور أسايس ومحوري يف 
تس��يري أحداث وقرارات التمرين، وإن جهود 
املستش��ارين من مختلًف الجهات الحكومية 
يعد من أهم الدعائم لنجاح أهداف التمرين، 
ونأم��ل أن يحق��ق ه��ذا التمري��ن أهداف��ه 
املرس��ومة، وأن يك��ون قيمة مضاف��ة لكافة 
املشاركني واملشاركات من نتاج معريف وفكري 

عىل املستوى اإلسرتاتيجي”.
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 ألول مرة على مستوى الصيرفة اإلسالمية 

»ميثاق« يفتتح مكاتب خاصة لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الفروع
مسقط- الرؤية

توفر املؤسس��ات الصغرية واملتوسطة النسبة 
األكرب من الفرص الوظيفية حول العامل انطالقا 
من كونه��ا أحد أهم مح��ركات التنمية حول 
العامل، ونظرا لألهمية املتزايدة التي اكتسبتها 
يوما بعد يوم باعتبارها ركيزة أساس��ية للنمو 
االقتص��ادي والتنمي��ة املس��تدامة واإلس��هام 
الكبري الذي تضيفه يف الناتج املحيل اإلجاميل، 
خصصت األمم املتح��دة يوًما عاملًيا لالحتفال 
باملؤسس��ات الصغ��رية واملتوس��طة وال��ذي 

يصادف 27 يونيو من كل عام.
ومن ه��ذا املنطلق ح��رص ميث��اق للصريفة 
اإلسالمية من بنك مسقط عىل االحتفاء بهذه 
املؤسسات ودورها األسايس يف تنمية املجتمع، 
حي��ث عمل ميثاق منذ انطالقه عىل دراس��ة 
احتياجات هذه الفئة وعىل إثرها  قام بتطوير 
باقة واسعة من الخدمات واملنتجات املرصفية 
التي تستهدف بشكل أسايس احتياجات رواد 
األعامل يف هذه املؤسسات وتتالءم يف الوقت 
نفس��ه مع املتطلب��ات املختلف��ة التي تظهر 

بشكل مستمر يف القطاع. 
واحتف��اًء بهذا اليوم وتعزيزا ل��دوره الريادي 
يف دعم هذا القط��اع، احتفل ميثاق للصريفة 

اإلس��المية وألول م��رة عىل مس��توى الصريفة 
اإلس��المية بافتتاح مكاتب مخصصة للرشكات 
واملؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة يف كل من 
فروع صحار وصاللة وروي والخوير والخوض 

وفرع املكتب الرئييس.
وش��ارك عدد من املس��ؤولني يف إدارة ميثاق 
بافتت��اح أحد ه��ذه املكاتب يف ف��رع ميثاق 
مبنطق��ة روي مبحافظ��ة مس��قط حيث من 
املتوقع أن تفتح ه��ذه املكاتب آفاقا جديدة 

لتنمية وتطوير هذه املؤسسات.
وقال عيل بن أحمد اللوايت مس��اعد مدير عام 
األع��امل املرصفية للرشكات مبيث��اق للصريفة 
اإلسالمية: “إن أحد أهم مقومات رؤية ُعامن 
2040 الرتكي��ز ع��ىل تكام��ل األدوار لتحقيق 

تنمية مستدامة للمجتمع ولالقتصاد، وانطالقا 
من هذه األهداف شهدنا نقلة مهمة يف وضع 
املؤسسات الصغرية واملتوس��طة يف السلطنة، 
موضًح��ا أن هذه املؤسس��ات تعد أحد ركائز 
مستقبل العمل كونها مؤثرة بشكل كبري عىل 
قطاع األع��امل، إضافة إىل أهمي��ة دورها يف 
توفري فرص عمل جديدة للش��باب العامين يف 
مختلف القطاعات، ل��ذا عملنا يف ميثاق عىل 
تطوي��ر الخدمات لتتالءم مع احتياجات هذه 
املؤسسات وتس��اعدها عىل تحقيق أهدافها، 
وتعزي��زا لدورن��ا يف ه��ذا القطاع، يس��عدنا 
االحتفال بافتت��اح مكاتب متخصصة يف فروع 

ميثاق يف عدة مواقع”.
وأك��د الل��وايت: “إننا نق��در يف ميث��اق آفاق 

االس��تثامر الهائلة واإلمكاني��ات التي توفرها 
السلطنة، ويف الحقيقة يلعب ميثاق دورًا مهاًم 
يف االقتصاد حيث يقدم الخدمات والتسهيالت 
املرصفي��ة لقطاعات متنوعة وحيوية تش��مل 
قطاعات الصناع��ات التحويلية، وقطاع الرثوة 
الزراعية والسمكية، وقطاع التعدين، والقطاع 
اللوجس��تي، وقطاع التعليم والبحث العلمي 
واالبتكار، ويعد ميثاق مموال رئيس��يا للعديد 
من املش��اريع يف هذه القطاعات، ويأيت ذلك 
كجزء من مس��اعي ميثاق يف تعزيز األهداف 
الوطنية للس��لطنة واملتمثل��ة يف تحقيق منو  

اقتصادي قوي وتنمية مستدامة”.
ك��ام أعرب عيل الل��وايت عن س��عادته بالثقة 
املس��تمرة التي يوليها الزبائ��ن من الرشكات 

أن  موضًح��ا  املختلف��ة،  وخدمات��ه  مبيث��اق 
مالحظ��ات الزبائن وتطلعاته��م محرك مهم 
مليثاق لتقديم األفضل، ويعتز ميثاق برشاكته 
معه��م دامئ��ا، ويس��عى إىل تقدي��م أحدث 
املنتجات واملزاي��ا لتوفري مالمئة أفضل لجميع 

الزبائن من الرشكات.
وأش��ار اللوايت إىل أن ميثاق قد كرّس جهوده 
عىل م��ر األع��وام لتطوير خدمات��ه وتلبية 
متطلب��ات الزبائ��ن باخت��الف احتياجاتهم، 
حيث يقدم ميثاق خدمات وحلوال مرصفية 
ش��املة للزبائن من الرشكات واملؤسس��ات 
الصغرية واملتوسطة، والتي تشمل التسهيالت 
التمويلية كتمويل رأس املال العامل ومتويل 
املش��اريع والتموي��ل اآلج��ل. باإلضافة إىل 
التجاري��ة ومنه��ا االعت��امدات  الخدم��ات 
املس��تندية وخطابات الضامن  مثل: ضامن 
حس��ن التنفيذ، وضامنات س��ندات العطاء، 

وضامن الشحن. 
كام يقدم ميثاق الحلول االستثامرية كالودائع 
االس��تثامرية القامئة عىل الوكال��ة واملضاربة، 
والصكوك االستثامرية، باإلضافة إىل الحسابات 
كالحس��اب الجاري للرشكات والحساب تحت 
الطل��ب وبطاق��ات الرشاء، حي��ث يتم توفري 
بطاق��ات رشاء مخصص��ة لل��رشكات، وكذلك 

يقدم خدمات مميزة فيام يتعلق بالتحويالت 
املالية وحفظ وتحصيل الش��يكات والخدمات 
الرقمية وتوف��ري أنظمة دفع األجور وخدمات 

رصف العمالت.
 وقد صممت كافة هذه املنتجات والخدمات 
وفًقا للعق��ود املتوافقة مع أح��كام الرشيعة 
اإلس��المية كاملرابح��ة واملش��اركة واإلج��ارة 
والوكالة وغريه��ا، وتتوفر هذه الخدمات عرب 
شبكة فروع ميثاق والتي تبلغ 24 فرعا، ومتتد 

إىل مختلف مناطق السلطنة.
األهمي��ة  ذات  املش��اريع  متوي��ل  وي��أيت 
االقتصادي��ة ضمن اس��رتاتيجية ميثاق لتعزيز 
األهداف الوطنية للسلطنة املتمثلة يف تحقيق 
من��و اقتصادي قوي وتنمية مس��تدامة، ونظري 
دوره البارز يف تقديم الخدمات والتس��هيالت 
املرصفي��ة املتوافق��ة م��ع أح��كام الرشيع��ة 
اإلس��المية بالس��لطنة، حي��ث ح��از ميث��اق 
للصريفة اإلس��المية عىل العدي��د من الجوائز 
املحلية واإلقليمية والعاملية الشهرية من بينها 
جائ��زة )IFN(، ك��ام توّج ميثاق ه��ذا العام 
أيض��ا بجائزة العالمة التجارية األكرث ثقة التي 
تنظمها مؤسس��ة Apex Media  والتي تؤكد 
عىل ثقة زبائن ميث��اق بالخدمات واملنتجات 

التي يقدمها.

البنك األهلي يقدم عروضا على البطاقات االئتمانية

»كهرباء مزون« تنمي مهارات الفنيين في الصحة والسالمة

»ميسرة« تدشن خدمات ومنتجات جديدة 

»مازيراتي جريكاليه« تخطف األنظار في مهرجان »جودوود«

مسقط- الرؤية

عقدت هيئة الرقابة الرشعية مبيرسة للخدمات 
املرصفية اإلس��المية، النافذة اإلس��المية لبنك 
ظف��ار، اجتامعها الثاين للع��ام 2022 بحضور 
أصح��اب الفضيل��ة أعض��اء هيئ��ة الرقاب��ة 
الرشعية: الش��يخ عبد الله بن عيل الش��حري 
رئيس الهيئة، والشيخ عزان بن نارص العامري 
نائ��ب رئيس الهيئ��ة، والش��يخ الدكتور عبد 
الرب بن س��امل اليافعي عضو الهيئة، والشيخ 
الدكتور أمني فاتح عضو الهيئة، والشيخ هالل 
بن حسن اللوايت عضو الهيئة، وبحضور مقرر 

الهيئة الشيخ عبدالحكيم بن عثامن.
تم خالل االجتامع مناقشة عدد من املواضيع 
املعروض��ة يف جدول األعامل، واعتامد محرض 
االجتامع الس��ابق للهيئة، ع��الوة عىل اعتامد 
تدش��ني خدمات ومنتج��ات جدي��دة لتلبي 
االحتياج��ات املرصفي��ة لفئ��ات أخ��رى من 

الزبائن سيتم اإلعالن عنها قريباً.
وباإلضافة ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية، حرض 
االجتامع ممثيل فريق اإلدارة التنفيذية ودائرة 
االلتزام والتدقي��ق الرشعي مبيرسة، حيث تم 
التأكي��د عىل أهمية اتب��اع املعايري والضوابط 

الرشعية يف مختلف مراح��ل تصميم وتطوير 
املنتج��ات والخدم��ات والحل��ول املرصفي��ة 
اإلس��المية التي تقدمها مي��رسة للزبائن، كام 
مثن��ت الهيئة جه��ود مي��رسة املتواصلة من 
أجل ضامن االلت��زام بكافة املعايري والضوابط 

الرشعية يف جميع ماتقوم به من أعامل.
وتس��عى ميرسة منذ تدشني أعاملها يف 2013 
ألن تصبح أفضل مؤسس��ة يف توفري الخدمات 
املرصفية اإلسالمية يف سلطنة عامن عرب تقديم 
خي��ارات متنوع��ة م��ن الخدم��ات املرصفية 
الرائدة واملنتجات املبتكرة والحلول املتوافقة 

مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلس��المية، والتي 
تم تصميمها بعناية لتلبي احتياجات الزبائن 
م��ن األف��راد واملؤسس��ات، وضم��ن خططها 
االس��رتاتيجية للنمو، تس��عى مي��رسة لريادة 
القط��اع امل��رصيف من خ��الل تطبي��ق أفضل 
املامرس��ات العاملية يف قط��اع املال واألعامل، 
واملنتج��ات،  الخدم��ات  أفض��ل  وإط��الق 
واالس��تثامر يف التكنولوجي��ا والحلول الرقمية 
بهدف تقديم أفض��ل تجربة مرصفية للزبائن 
عرب شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الرصاف 

اآليل واإليداع النقدي واملنصات الرقمية.

مسقط- الرؤية

ش��اركت مازيرايت يف Hill Climb الشهري من 
خالل س��يارتها جريكالي��ه الرياضية الجديدة 
متعددة االس��تعامالت، انطالقا من فريس��ت 
جالن��س خ��الل ال��دورة 28 م��ن مهرج��ان 
جودوود للرسعة، لتسجل أول ظهور للسيارة 

يف اململكة املتحدة.
وخالل الحدث الش��هري الذي أقيم عىل مدار 
 West Sussexو  Goodwood أربعة أيام يف
خالل الفرتة م��ن 23 إىل 26 يونيو، تم اختبار 
مازي��رايت جريكالي��ه عىل مس��ار 1.16 ميل، 
حيث ح��رض الفعالية النجم ديفي��د بيكهام 
الس��فري العاملي لعالمة مازيرايت، حيث وصل 
أيقون��ة املوض��ة والرياض��ة العاملي��ة ورجل 
األعامل والناشط يف مجال األعامل الخريية يف 

سيارة جريكاليه تروفيو.
وتقدم مازيرايت س��يارة جريكالي��ه الرياضية 
الجديدة ومتعددة االستعامالت والتي تجمع 

الفخام��ة وأحدث االبت��كارات لتوفر للعمالء 
تجربة قي��ادة اس��تثنائية لكل ي��وم، وتتوفر 
السيارة ضمن ثالثة طرازات  GTالتي تستمد 
قوته��ا من محرك هج��ني خفيف مزود بأربع 
أس��طوانات وق��درة 300 حص��ان؛ ومودين��ا 
مع مح��رك هجني خفيف بأربع أس��طوانات 
مينحه��ا ق��وة 330 حصان؛ وتروفي��و الفائقة 
واملجه��زة مبح��رك بنزي��ن ع��ايل األداء مزود 
 MC20 بس��ت أسطوانات يس��تند إىل محرك
Nettuno ، ومن املقرر أن تس��تعرض تروفيو 
  Hill  Climb قدراته��ا الفائق��ة يف س��باق
أمام الجمهور. وتعود MC20 للمش��اركة يف 
س��باق Hill Climb له��ذا الع��ام أيضاً، بعد 
مشاركتها يف دورة العام املايض من املهرجان، 
وتنض��م إليها أحدث طرازات العالمة يف هذه 
املجموع��ة Cielo MC20، وأطلقت مازيرايت 
س��يارة Cielo MC20 الجديدة بوزٍن يتجاوز 
وزن الكوبيه ب�65 كيلوجراما فقط مع سقف 
زجاج��ي مبتكر قابل للس��حب، باإلضافة إىل 

ناف��ذة مصنوعة من الزج��اج اإللكرتوكرومي 
“الزج��اج الذيك” املتطور والذي ميكن تحويله 
فوري��اً إىل الوض��ع املعت��م بكل س��هولة من 
خ��الل الزر املوج��ود عىل الشاش��ة املركزية، 
ويعتم��د ه��ذا الزج��اج عىل تقني��ة بلورات 
الكريستال الس��ائلة امُلشتَّتة بالبوليمر، وميتاز 
سقف السيارة بأنه األفضل يف فئته من حيث 
العزل الحراري ورسعة الفتح واإلغالق التي ال 
 Nettuno تتعدى 12 ثانية. وبفض��ل محرك
القوي بس��ت أس��طوانات واملس��توحى من 
س��يارات الفورموال 1، تتمتع السيارتان بنسبة 
اس��تطاعة إىل وزن استثنائية، فضاًل عن رسعة 
قصوى استثنائية وقدرة مذهلة عىل التسارع؛ 
حي��ث تنطل��ق الكوبي��ه من الصف��ر إىل 62 
ميل بالس��اعة يف ثالث ثوانٍ فقط.  وستشهد 
الفعالية مش��اركة سياريت MC20 وجريكاليه 
تروفيو لتش��عل حامس الحضور مرتني يوميا 
خالل Hill Climb جودوود، وسيتم عرضهام 

يف جناحي سوبركار وفريست جالنس.

مسقط- الرؤية

يقدم البنك األه��يل بطاقات ائتامنية متنوعة 
تتضمن مجموعة من املزايا والعروض الحرصية 
لحاميل البطاق��ات الحالي��ني والجدد، وتضم 
البطاقات الكالس��يكية والذهبية  املجموع��ة 
والبالتيني��ة والس��يغنيترش واالنفينيت، التي 

تتميز أيضا بخاصية الدفع عن ُبعد.
وقال منري البلويش مساعد املدير العام ورئيس 
إدارة الف��روع بالبنك األه��يل إنهم حريصني 
ع��ىل دفع عجل��ة االبتكار الرقم��ي يف جميع 
العملي��ات م��ام يوفر بيئة مرصفي��ة متقدمة 
تقنًيا للعمالء، واملس��اهمة يف تشجيعهم عىل 
التكي��ف م��ع اس��تخدام الخدم��ات الرقمية 
لتوس��يع نطاق الشمول املايل وإيجاد مجتمع 
مايل يتميز باس��تخدام أقل ل��ألوراق النقدية، 
م��ام يس��هم يف فتح قنوات دفع سلس��لة مع 
مختلف املؤسس��ات واملتاجر ومراكز الخدمة 
يف أنحاء الس��لطنة، إضافة إىل إمكانية إجراء 
املعامالت املرصفية بشكل مريح وآمن وفائق 

الرسعة.
وأضاف: “استطعنا خالل الفرتة املاضية ترسيخ 
مكانتن��ا من خالل س��عينا املس��تمر إلطالق 
منتج��ات وباق��ات م��ن الع��روض املرصفية 
تتج��اوز توقعات العم��الء، وانعكس ذلك يف 
توف��ري فرص للحص��ول عىل مكاف��آت نقدية 
وخصوم��ات ومزاي��ا أخ��رى تع��زز تجربتهم 
املرصفية لدى البنك، كأحد البنوك املفضلة يف 
السلطنة. كام نحرص باستمرار عىل االستفادة 
من الفرص املتاحة يف السوق لضامن التميز يف 
خدمة عمالئنا مبختلف فئاتهم ومتطلباتهم”.

ويتيح البنك لحاميل هذه البطاقات االئتامنية 
فرصا لكسب نقاط اللؤلؤ، التي ميكن تحويلها 
إىل أميال س��فر م��ن خالل الط��ريان العامين 
والخط��وط الجوية القطرية، ك��ام ميكن لهم 
أيضا الحصول عىل تأمني سفر مجاين عند رشاء 
تذاكر طريان، كام تحتوي البطاقات عىل ميزة 
رشيحة EMV املتقدمة وخاصية التحقق من 
فيزا للمعامالت عرب اإلنرتنت، ومتنح البطاقات 
للعمالء فرتة ائتامن مجانية تصل إىل 38 يوًما 

عىل معامالت الرشاء. 
وميكن أيض��ا لحاميل بطاق��ات البنك األهيل 
بخاصية الدفع عن ُبعد الحصول عىل كش��ف 
حساباتهم شهرياً عن طريق الربيد اإللكرتوين، 
وعدم تحمل مسؤولية فقدان البطاقة وحامية 
البطاقة املفقودة أو املرسوقة مع قبول عاملي 
للبطاقات االئتامنية وخدمة عمالء عىل مدار 

الساعة.
كام يتمكن العمالء من حاميل هذه البطاقات 
االس��تمتاع مبجموع��ة كب��رية م��ن العروض 
والخصومات يف الس��لطنة، واالستمتاع بخصم 
50% يف سينام فوكس وعرض “اشرِت 1 واحصل 

عىل 1 مجاًنا” يف سينام سينيبوليس.

انفيني��ت  بطاق��ات  لحام��يل  وبالنس��بة 
وس��يغنيترش، تت��اح لهم مي��زة الحصول عىل 
بطاق��ات مجاني��ة والحص��ول عىل اس��رتداد 
نقدي بنس��بة 1% ع��ن كل معاملة عرب نقاط 
البيع عند استخدام بطاقاتهم، والحصول عىل 
خدمة س��ائق من مطار مسقط الدويل إىل أي 
موقع داخل العاصمة مسقط، أو العكس، كام 
أنهم س��يكونوا مؤهلني عن طريق بطاقاتهم 
للدخول املجاين إىل صاالت املطارات من خالل 
تطبي��ق  LoungeKeyواالس��تمتاع بربنام��ج 
خص��م لتناول الطعام يف املط��ار عند تحميل 
تطبي��ق Dine & Fly، إضاف��ة إىل إمكاني��ة 
الحص��ول ع��ىل مزاي��ا حرصية لفئ��ة حاميل 
بطاق��ات انفينيت وس��يغنيترش، منها خدمة 
الكونسريج وحامية املشرتيات ومتديد الضامن 

وغريها الكثري.
كام ميكنهم االس��تمتاع مبجموع��ة من املزايا 
والعروض الحرصية، بدون رس��وم سنوية عىل 
بطاقة امتياز االئتامنية للسنة األوىل، والدخول 
املج��اين إىل عدد من ص��االت املطارات يف 25 
دولة حول الع��امل، ويحصل العمالء أيضا عىل 

مكافأة انضامم تساوي 2000 نقطة لؤلؤ.

مسقط- الرؤية

نظمت رشكة كهرباء مزون، املزود الرائد 
للكهرباء بالس��لطنة، حلق��ة عمل حول 
»متطلبات الصحة والسالمة والبيئة أثناء 
تنفيذ األعامل الكهربائية« مبش��اركة 28 
كهربائي��ا مرخص��ا يف مجموعتي، وذلك 
ضمن حملة توعية أطلقتها الرشكة لتعزيز 
التواصل بني األطراف املعنية بالتمديدات 
الكهربائي��ة، وتناولت عدة مواضيع حول 
أساس��يات األعامل الكهربائية وإجراءات 

الصحة والسالمة والبيئة.
بدأت الحلقة مبقدمة عن الصحة والسالمة 
والبيئ��ة أثناء تنفيذ األع��امل الكهربائية 
قدمها املهندس نارص بن حارب الجابري 
وتناول��ت ع��دة مواضيع منه��ا املفاهيم 
والس��المة  الصح��ة  بقواع��د  املتعلق��ة 
والبيئ��ة، واالحتياط��ات الالزمة الواجب 
اتباعه��ا أثناء تنفيذ األع��امل الكهربائية 
واملخاط��ر املحتملة وس��بل تجنبها، كام 
تناولت التوصيالت الخطرة وغري اآلمنة يف 
مواقع اإلنشاء، وتم التعريف باإلجراءات 

املتبعة عند وقوع الح��وادث الكهربائية 
وكيفي��ة التعامل معها. وق��ّدم املهندس 
ماجد بن س��عيد الهاشمي عرضا مخترصا 
حول إجراءات املعاين��ة والفحص الفني 
للمواصفة  وفقا  الكهربائي��ة  للتمديدات 
الكهربائي��ة العامنية رقم 4، واس��تعراض 
املراحل الفني��ة أثناء املعاين��ة والفحص 
الفن��ي حس��ب املواصف��ة الكهربائي��ة 
املالحظات  وبع��ض  املعتمدة  العامني��ة 
التي ت��م إبداؤها أثناء الزيارات امليدانية 
تن��اول  ك��ام  الكهربائي��ة،  للتمدي��دات 
الع��رض أنواع الوثائ��ق املطلوب إكاملها 
وتقدميه��ا أثن��اء املعاين��ة وفق��ا للنظام 

الدويل وحس��ب املواصف��ات الكهربائية 
العامنية. وتحدث الهاشمي عن صناديق 
الع��دادات واإلج��راءات الواجب اتباعها 
لحامية الس��المة العام��ة والحفاظ عىل 
س��المة الخدمة املقدمة ملشرتيك كهرباء 
م��زون، بإضافة إىل األنظم��ة ذات الصلة 
مثل: نظام التأريض والتمديدات املرتبطة 
والعدادات  الدف��ع  مس��بقة  بالعدادات 

الذكية.
وتناولت حلقة العمل أجهزة الحامية من 
الترسب األريض للتيار الكهربايئ وأنواعها 
وطرق تركيبها وآلية التمييز بينها لتشغيل 

نظام آمن وموثوق.
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مسقط- الرؤية

أوضحــت وزارة التجــارة والصناعــة وترويج 
االســتثامر أن عدد املستثمرين الحاصلني عىل 
بطاقات برنامج »إقامة مستثمر« حتى نهاية 
شــهر مايو من العام الحايل 2022م، وصل إىل 
463 مســتثمرا من أكرث مــن 30 دولة، حيث 
ُينح املســتثمرون واملتقاعدون األجانب حق 
اإلقامــة الطويلــة يف ســلطنة عــامن ملدة 5 

سنوات و10 سنوات، مبوجب هذا الربنامج.
برنامــج  بطاقــات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
»إقامة مســتثمر« متثلــت يف 275 لفئة عرش 
ســنوات، و184 لفئة خمس سنوات، و4 لفئة 
املتقاعدين، يف حني بلغــت القيمة اإلجاملية 
لالســتثامر يف البطاقات لفئتي 5 و10 سنوات 
183 مليــون و500 ألف ريال، متثلت يف 137 
مليون و500 ألف ريال لفئة 10 سنوات و46 

مليون ريال لفئة 5 سنوات.
وأشــارت اإلحصائيــات الصــادرة مــن مركز 
خدمات االستثامر بالوزارة إىل أن عدد طلبات 
الرتاخيص االســتثامرية حتى نهاية شهر مايو 
من العام الحايل متثلت يف 3745طلبا مكتمال، 
و15 طلبا مســرتجعا للتحديــث، و3 طلبات 

جاري التحقق منها.
ومثــن عدد مــن املســتثمرين الحاصلني عىل 
بطاقــة برنامــج »إقامــة مســتثمر« الجهود 
التي تقدمها وزارة التجــارة والصناعة وتروج 
االســتثامر بالتعــاون مــع الجهــات املعنية 
مؤكدين أن الحوافــر واملميزات التي تقدمها 

سلطنة عامن للمســتثمرين من خالل قانون 
استثامر رأس املال األجنبي عامل مهم لجلب 
االســتثامرات املختلفــة إىل الســلطنة عامن، 
وأن املناخ االســتثامري والبنية األساسية التي 
متتلكها الســلطنة تســاعد عىل االســتثامر يف 

مختلف القطاعات.
وقالت ســعادة أصيلة بنت سامل الصمصامية 
والصناعــة وترويــج  التجــارة  وكيلــة وزارة 
االســتثامر لرتويــج االســتثامر: »إن برنامــج 
»إقامة مســتثمر« يهــدف إىل جلب وتعزيز 
االستثامرات النوعية التي تسهم يف منو الناتج 
املحــي، وإيجاد فرص العمــل لرفد االقتصاد 
الوطنــي، واملســاهمة يف توطــني الصناعات 
ونقل التقنيات املقدمة والتكنولوجيا الحديثة، 
وتعزيــز قطاعــات التنويع االقتصــادي وفق 

خطة مدروســة تعزز بيئة االســتثامر وتراعي 
واالجتامعية  والقانونيــة  األمنيــة  الجوانــب 

واالقتصادية«.
وأشارت إىل أن الربنامج يأيت متاشيا مع أهداف 
رؤية عامن 2040 واملتمثلة يف التنويع والنمو 
االقتصــادي ورفع تصنيف ســلطنة عامن يف 
املؤرشات الدولية وتعزيز االســتثامر األجنبي 
املبــارش والتنميــة املتوازنــة يف املحافظــات 
وتعزيــز الصــادرات وتنوعهــا وإيجاد فرص 

العمل.
وأكــدت الصمصاميــة أن من أهــم العوامل 
التي تدفع املســتثمرين الختيار سلطنة عامن 
كواحــدة مــن الوجهات االســتثامرية املهمة 
موقعهــا االســرتاتيجي القريب من األســواق 
الصاعــدة يف الرشق األوســط ورشق إفريقيا 

والهند، ووجود شــبكة لوجستية تعزز وصول 
املنتجــات إىل أكــرب رشيحة من املســتهلكني 
بتكلفة تنافسية إىل جانب البيئة االستثامرية 
الجاذبة ومتتعها بوجود أفضل املوانئ وغريها 
مــن العوامــل، مثمنــة جهود رشطــة عامن 
السلطانية يف تقديم التسهيالت للمستثمرين 
من خــالل رسعة إنهاء اإلجــراءات والحصول 

عىل املوافقات يف أرسع فرصة ممكنة.
وأشــادت أمــرية عبداللــه محمد مســتثمرة 
مرصية حاصلة عــىل بطاقة إقامة مســتثمر 
بالجهود والتســهيالت التي تقدمها السلطنة 
للراغبــني يف الحصــول اإلقامــة، مؤكــدة أن 
التنوع والنمو االقتصــادي وإطالق املبادرات 
املختلفــة لتعزيز التجــارة والصناعة وحامية 
املنافســة ومنع االحتكار وترويج االســتثامر 
وتســهيل وتشجيع االسترياد والتصدير املبارش 
عرب املنافذ البحرية والجوية وقانون االستثامر 
األجنبــي، عوامــل مهمــة تســاهم يف جلب 

املستثمرين.
وأضافت: »يعد االستقرار السيايس يف سلطنة 
عــامن عامال مهام لجلب االســتثامرات حيث 
إن هــذا االســتقرار مســاهم رئييس يف جلب 
املســتثمرين األجانــب، كــام أن القــرارات 
والقوانــني التــي أقرتهــا الحكومــة العامنية 
كتطوير معايري املحاســبة لتتامىش مع املعايري 
الدولية وتحقيق مبدأ الشــفافية يف الرشكات 
وإزالــة العوائق والقيود من بعــض القوانني 

ساهمت تساهم يف جلب املستثمرين«.
وتحدث روجه فؤاد الحاج مستثمر لبناين، عن 

الحوافز والتســهيالت التي تقدمها الســلطنة 
وموقعهــا الجغرايف الذي يســاعد عىل إقامة 
االســتثامرات املختلفة، باإلضافة إىل االستقرار 
االجتامعــي وتوفري جو عائي للمســتثمرين 

وحسن استقبال واملعاملة.
وأشــار روجه فؤاد إىل أن االســتثامرات التي 
يركز عليها خالل املرحلة الحالية ســتكون يف 
قطاع تقنيــة املعلومات واالتصاالت باعتبارها 
املســتقبل الواعد والداعم لجميع القطاعات 

األخرى.
كام أشــاد أحمــد إبراهيم خلويص مســتثمر 
ســوري حاصل عىل بطاقة »إقامة مســتثمر« 
بإطالق ســلطنة عــامن الربنامــج الذي يعترب 
عامل جذب للمســتثمرين، مشريا إىل سهولة 
التسجيل يف الربنامج ورسعة تخليص املعامالت 

عن طريق مركــز خدمات االســتثامر بوزارة 
التجارة والصناعة وترويج االستثامر إلكرتونيا 
مــام يوفر بيئــة داعمة وإضافية للمســتثمر 

ويعد خطوة مشجعة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد أحمد إبراهيم أن اختياره لسلطنة عامن 
جــاء بقناعــة تامة ملا تتمتع به من اســتقرار 
ســيايس والذي يعتــرب العامل املهــم لجميع 
املســتثمرين، مشــريا إىل أنه يعمــل حاليا يف 
مجال توريد وتوزيع املواد الغذائية باإلضافة 
إىل العمل يف مجال مقاوالت البناء والتشييد.

وأضاف: »البيئة االســتثامرية يف سلطنة عامن 
تعد جاذبة ومشــجعة لالســتثامر األجنبي يف 
مختلف املجاالت خاصــة يف مجاالت الطاقة 
النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ويف 

مجال االستزراع السميك«.

صحار- الُعامنية

احتفــل أمــس اإلثنــني بجامعــة صحــار 
باالفتتاح التشغيي ملرشوع »إنتاج صحار« 
الذي يضــم املصنــع التجريبــي للقوالب 
ومركز أبحاث التصنيــع املتقدم، ومرشوع 
حاضنــة الصناعات التحويلية بهدف متكني 
املؤسســات الصغــرية واملتوســطة يف هذا 
املجــال، ورعى حفل االفتتــاح معايل قيس 
بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة 
وترويج االستثامر. وأكد املهندس سامي بن 
ســامل الســاحب مدير عام الصناعة بوزارة 
التجــارة والصناعة وترويج االســتثامر عىل 
األهمية االسرتاتيجية للمرشوعني ودورهام 
يف االرتقــاء بالقطاع الصناعي يف ســلطنة 
ُعامن، موضًحــا أن الحكومة قدمت دعاًم 
مبــا مجموعه حوايل 5 ماليــني ريال ُعامين 

)2.5 مليون ريال ُعامين لكل مرشوع(.
وقــال املهنــدس ســامي الســاحب: »إن 
وزارة التجارة والصناعة وترويج االســتثامر 
قامت بالتعاون مع رشكائها ملعالجة جميع 
التحديات التــي واجهت املرشوعني خالل 
فرتة اإلنشاء من أجل الوصول إىل املستوى 
املخطــط لــه مــن التطويــر. وأوضح أن 

»مرشوع إنتاج صحــار« لديه القدرة عىل 
تعزيز العالقــات االســرتاتيجية مع مراكز 
التصنيع العاملية لنقل وتعزيز التكنولوجيا 
يف التصنيــع عىل وجــه الخصوص«، حيث 
يتضمن 100 قطعة من املعدات منها أكرث 

مــن 40 عالمة تجارية مــن آالت »يس إن 
يس« ذات الوظائف املختلفة.

مــن جانبــه أكــد الدكتــور حمــدان بن 
ســليامن الفزاري رئيس جامعة صحار عىل 
دور الجامعة كمؤسســة تعليمية يف دعم 

املرشوعــات الصناعيــة يف ســلطنة ُعامن 
وإســهامها الفاعل يف مسرية تطوير القطاع 

الصناعي.
من جهته، أشــار خليفة بن ســامل الفزاري 
مدير إدارة هيئة تنمية املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة بشــامل الباطنة إىل أن حاضنة 
الصناعات التحويلية بصحار ستقدم الدعم 
الفنــي للمؤسســات الصغرية واملتوســطة 
يف هــذا املجال والخدمــات الالزمة لها يف 
مجاالت التوجيه واالستشــارات والتسويق 

ملنــح الشــباب الُعــامين فرصــة لالبتكار 
وتحويــل أفكارهم اإلبداعيــة إىل منتجات 
ذات جــودة عالية وإيجــاد مجموعة من 
الــرشكات الصناعية ذات القــدرات الفنية 

واإلدارية يف مجال الصناعات التحويلية. 

مسقط- الرؤية

 اختتمــت واحــة ُعــامن املســابقة الفنية 
لالحتفال باليــوم العاملي للفن، حيث تلقت 
املســابقة إقباالً واســًعا بأكرث من 120 عماًل 
فّنيًــا رقميًا ورســومات واسكتشــات نرُشت 
عىل منصــات التواصــل االجتامعي ملختلف 
الفئات العمرية، والتي تم تقسيمها إىل فئتني 
عمريتني ترتاوح األوىل ما بني 6 إىل 12 ســنة، 

وترتاوح الثانية ما بني 13 إىل 18 سنة. 
ومتكنت املســابقة من إنشــاء أعــامل فنية 
مســتلهمة مــن الخيال، وتــم اإلعالن عن 7 
فائزيــن مــن املشــاركني، حيث تــم اختيار 
خمــس فائزين من الفئــة األوىل واثنني من 
الفئة الثانيــة، ومنحهم العديــد من الهدايا 
وشهادات املشاركة. وقال ن.س.س سربمانيم 
التنفيــذي للعمليــات: »إن واحة  الرئيــس 
ُعامن واحدة من أهم املؤسســات املشجعة 
للمواهب الشــبابية وتعمل عــىل تنميتها«، 
مضيفا: »نحن متحمسون بشكل خاّص لدعم 
العقول الشابة الواعدة واالحتفال باملناسبات 
العاملية وإبرازها. لقد كانت املســابقة أيًضا 
مســاحة لألطفال للتعبري عن مشاعرهم عرب 
الفّن إلدراكهــا وتنميتهــا.” واحتفلت واحة 
ُعــامن أيًضــا بالفائزين عرب عــرض لوحاتهم 

يف منصات التواصــل االجتامعي، كام قررت 
العــزم عىل خلق فُــرَص للشــباب واألطفال 

يف الســلطنة من خــالل إنشــاء العديد من 
املسابقات واألنشطة املمتعة. 

مسقط- الرؤية

احتفلــت الرشكــة العامنية لخدمــات املياه 
والــرصف الصحي -إحــدى مجموعة رشكات 
مناء- بالذكرى السنوية األوىل النطالق أعاملها 
التشغيلية يف قطاعي املياه والرصف الصحي؛ 
لتصبــح إحدى رشكات مجموعــة مناء تعمل 
عــىل إدارة وتطويــر قطــاع امليــاه والرصف 
الصحــي يف جميع محافظات الســلطنة عدا 

محافظة ظفار.
وأقيــم الحفــل بحضــور املهنــدس عمر بن 
خلفان الوهيبــي رئيس مجلس إدارة الرشكة 
واملوظفــني،  للرشكــة  التنفيذيــة  واإلدارة 
وشاهد املوظفون الحفل من مختلف مواقع 
أعاملهــم من خالل منصــة اليوتيوب التابعة 
للرشكة. حيــث افتتح الحفــل بكلمة ألقاها 
قيس بن ســعود الزكواين الرئيــس التنفيذي 
للرشكــة العامنيــة لخدمات امليــاه والرصف 
والصحــي، الذي أشــاد بالجهــود التي يقوم 
بهــا املوظفني منذ انطــالق األعامل الجديدة 
للرشكة، والعمل الدؤوب لرفع سمعة الرشكة 
وخدمــة املشــرتكني بأكمل وجه، كام أشــاد 
بالعمــل الجامعي والتحــام املوظفني كأرسة 
واحــدة وفريــق واحــد بعد دمــج قطاعي 
امليــاه والرصف الصحي. واســتعرض الزكواين 
أبــرز اإلنجازات التي حققتهــا الرشكة خالل 

الفرتة املاضية ومن أهمها: مرشوع خط نقل 
املياه مــن محطة التحلية بصحــار إىل والية 
عــربي مبحافظة الظاهرة والــذي تم االنتهاء 
منه مؤخرا، ومــرشوع تعزيز خط نقل املياه 
ملحافظة الداخلية والذي بلغت نسبة اإلنجاز 
فيــه 56%، ومــرشوع خــط النقــل لجنوب 
وشــامل الرشقيــة والتي تم إنجــاز 52% من 
أعامله التنفيذية، وحققــت الرشكة أكرث من 
38 مليون ســاعة عمل دون حدوث إصابات 
مضيعة للوقــت. وقال الزكــواين: »كل هذه 
اإلنجازات وغريها الكثــري من حقنا أن نفخر 
بهــا وبكوادرنا الوطنية ونقــف اليوم ونحن 

نحمل شعار )فريق واحد.. أرسة واحدة(«.
وتطــرق الزكــواين- خالل كلمتــه- إىل عرض 

الكفاءة التشغيلية لشــبكات املياه والرصف 
الصحــي؛ حيــث بلغــت 96% خــالل العام 
املنرصم التي يبلغ اجــاميل اطوالها ما يقارب 
26 ألــف كيلومرت، كام بلغ إجاميل املياه التي 
تم إنتاجها يف عــام 2021 حوايل 424 مليون 
مرت مكعــب يتم ضامن جودتهــا ومأمونيتها 
عــرب فريق متخصــص لفحص جــودة املياه؛ 
حيث بلغ عدد العينات التي قام فريق جودة 
املياه بجمعها خالل عــام 2021 أكرث من 68 
ألف عينة. وأعلن الزكواين أن الرشكة ســوف 
تحتفي يف األول من يونيو من كل عام باليوم 
الســنوي لقطاع املياه والرصف الصحي، عىل 
أن يكون شــعار العام الجديد »مهنية عالية 

لكفاءة أفضل«.

مستثمرون يشيدون ببرنامج »إقامة مستثمر«.. و463 شخصا حصلوا على البطاقات

5 ماليين ريال عماني دعًما حكومًيا للمشروعين

قيس اليوسف يفتتح »إنتاج صحار« و»حاضنة الصناعات التحويلية« في جامعة صحار

»واحة ُعمان« تعلن الفائزين في مسابقة 
»اليوم العالمي للفن«

اإلعالن عن األول من يونيو يوًما سنوًيا للقطاع

استعراض إنجازات »العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي«

روجه فؤاد الحاجأصيلة بنت سامل الصمصامية
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اأحمد العامرياأحمد العامري

مــاذا لو تم ترشــيح عدد مــن مدراء املــدارس واملعلمني 
للمشــاركة يف نــدوة التعليــم والخــروج بتوصيات 

تخدم العملية التعليمية ! ملاذا دامئا ننتظر أن يأيت 
التغيري من الخــارج بينام منلك يف امليدان الرتبوي 
كفــاءات وخربات قادرة عىل إحداث تغري وتجويد 

العمل يف مؤسساتنا الرتبوية ؟ .. مجرد سؤال !!

إذا وضعــك الله يف مكاٍن تســتطيع أن 
تيــّر أمــور الناس فيــّر عليهم، 
فإنك والله ال تعلــم ما تفعل بك 
دعوٌة صادقة رفعت من أحدهم، 
فرمبا كان من بينهم من لو أقســم 

عىل الله ألبرّه. ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

علي بن سالم كفيتان

ريفي في جامعة السلطان قابوس )5-3(

يف مساء الخميس، انفردُت بحديث نادر مع والدي 
عىل طرف املوقد، بينام الجو كان ماطرًا بغزارة يف 
الخــارج؛ فاختلطت فرقعات النــار من املوقد مع 
زخــات املطر عىل صفائح الســقف املعدنية التي 
يعقبهــا هدوء ومن ثم قطرات املياه تتســابق اىل 
األرض؛ ليعزف املشــهد ســمفونية جميلة بطلها 
اإلنســان والطبيعة ولطف الله؛ فشــهر أغسطس 
هو رداء ظفار يغشــاها بغيامته الكثيفة ويســبل 
عليها ماء ال ينقطع وال يستمر حتى تترشب األرض 
العطىش عىل مهٍل، فرتوى العروق التي كاد الظأم 

أن يقتلها لتعود الحياة مع املطر.
كانت ليلة الوداع والحديث الذي ُيل مع رجل مل 
يكن يتحدث كثريًا حتى معنا نحن أوالده؛ فأفعاله 
كانت كافية لنقتفيهــا كأثٍر خالٍد؛ فالصمت عنده 
يكفــي كعقاب عىل الخطأ، واالبتســامة الغامضة 
والثنــاء الجميل عنــد االجادة واالنجــاز. يف تلك 
الليلــة، حدثني عن صفحات مــن حياته وكفاحه 
مــع الحياة، ثم نظر إيّل مبتســاًم، وقال: خذ معك 
ليمونــة يف جيبك عندما تركــب الطائرة فرائحتها 
تذهب الــدوار ومتنح االنتعاش، وهــذه النصائح 
مبنيــة عىل تجربــة كلينا يف الطــريان، فالطائرات 

الوحيدة التــي ركبناها كانت طائرات الهوليكوبرت 
العســكرية، وأذكر طرياين األول واألخري حتى تلك 
اللحظة، كان عبارة عــن عملية إخالء ملريضة من 
إحدى التجمعات البعيدة التي ال تصلها الســيارة 
إىل مستشــفى الســلطان قابوس بصاللــة، وكنُت 
راكبًــا معهــم كعربية إىل الســهل، بينــام كان أيب 
أحد رجال الفرق الوطنية الذين ســاعدوا يف نقل 
تلك املــرأة اىل الطائرة، ومن ثم إىل املستشــفى. 
لقد كانت تجربــة ال تُنىس، فالطريان األول يف كل 
مناحــي الحياة تشــوبه الكثري من املشــاعر، فإن 
تغلب الخــوف مل يتعك التحليق، وقد توقع كالنا 
يف تلك األمســية أنني سأســافر للجامعة عىل منت 

طائرة عمودية ولذلك وجب اصطحاب الليمون.
الجميــع يف املنــزل نامئــون، ونحن عــىل املوقد 
وزخات أغسطس ال تنقطع وقطرات املاء املتعاقبة 
من السقف تتواىل عىل األرض، كان حديث النصح 
أخالقيًــا بامتياز؛ فســمعت ألول مرة مصطلحات 
مل أكــن أعرفها، وأفعاال مل أكــن أتوقع وجودها يف 
هذا الكون، ممزوجة بتجارب السفر والغربة التي 
خاضها أيب يف ســتينيات القــرن املايض؛ فالحديث 
كان موجها بقوة للشــيم والقيــم والدين؛ فظفار 

متتلــك إرثًا من القيم التي أقرّها الُعرف فأصبحت 
كالدســتور الذي يفرض عــىل الجميــع اتّباعه ال 
شــعوريًا، وقــوام تلك األمور هــي النجدة والكرم 

والبعد عن رذائل األمور ومغريات الشيطان. 
جرنا الليل إىل منتصفه وهو حدٌث مل يكن طبيعيًا 
ألرسة ريفية تنام بعد العشــاء، وتقوم مع تباشــري 
الفجــر األوىل. تنحــى أيب جانبًــا واضطجــع عىل 
فراشــه، وفتحُت أنا الباب بحذٍر يك ال أوقظ أحًدا، 
وأغلقته خلفــي، وخرجت للفنــاء املظلم املاطر، 
تلمست الجدار وجلست أســوق مخيلتي مودًعا 
األرض التي أحب، والناس الذين بذلوا كل طاقتهم 
ألكون أفضل، فمرّت عيّل عربات أمي ولطف أختي 
الكربى وحنو جديت وحزم أيب، وتذكرُت كل الهدايا 
التي كان يحرضها أخي االكرب ليُســعدنا بها.. مرّت 
عيّل عيون إخــواين الصغار وانكســارهم لبعدي. 
تذكرت رفاقي يف فرقة أبــو بكر الصديق الرشقية 
)فرقة طيطام( من الرجال األبطال وزمالء الدراسة 
واملدرســني العرب، وفلج تيدبور، فهناك ذكريات 
ومواقف لرجال ونســاء وســري من الكــد والعرق 
الرشيف يلتقــون جميًعا هنــاك ليطفؤوا عطش 
الســنني العجاف، حاملني بسنوات الغيث ومواسم 

الرخاء.
تغســلت يف تلك الليلــة دون أن أشــعر، وعندما 
انتبهــت وجدُت نفــي مبتاًل بالكامل، ســحبت 
نفي للداخل وأوصــدت الباب بهدوء من خلفي 
تخلصت مــن املالبس املبتلة واســتبدلتها بأخرى 
يابســة وأغمضت عني الفانــوس واضطجعت إىل 
جانب أيب، أحسست بدفئه وهيبته وشعرت للمرة 
األوىل أنني سأفتقد هذه الرعاية الصامتة الحازمة 

وخلدت اىل النوم بعدها. 
كان البيــت دافئًا حنونًا آمًنا، رغم اشــتداد املطر 
وقلــة األدوات، فعلمُت حينها وللمــرة األوىل أن 
مشــاعر الســعادة واألمــان والحــب ال تنبع من 
األشــياء التي منتلكها؛ بل من األشــياء التي تكمن 
بداخلنــا؛ فالطاقة اإليجابية التي تبثّها االرسة رغم 
شــظف العيش وقلة املمكنات، كانت كفيلة ببناء 
أرُسة ســوية وأُناس ســعداء مبا عندهم؛ فاستطاع 
جميع أفرادهــا الخروج من ذلك العش والتحليق 
بعيــًدا يف فضاءات الحيــاة وتحقيــق النجاحات 
وردم االنكســارات وامتالك قدر من الحب واألمل 
واإليان، يكاد يكون معدوًما عند الكثري من الناس 

يف عامل اليوم... وللحديث بقية.

مسقط- الرؤية

تنطلــق النســخة الثالثــة من ســباق »همم 
للجــري الجبيل« يف األول من ســبتمرب املقبل 
وملدة 3 أيام، وســط توقعات مبشــاركة أكرث 

مــن 2000 عداء وعداءة من داخل ســلطنة 
ُعامن وخارجها يف الســباق السنوي الذي يعد 
تظاهرة رياضية وسياحية متكن املشاركني من 
تحدي ينظم مبســتويات عالية يف مســارات 

متنوعة يف جبال الحجر. 

ويُنظم السباق املرتقب يف كل من نيابة بركة 
املوز بوالية نــزوى، وواليتــي الجبل األخرض 
والحمــراء عــىل 3 مســافات، هــي تحــدي 
جبال الحجــر 100 كم للمحرتفــني، و55 كم 
للصاعدين، و25 كم للهواة؛ حيث تم تصميم 

املسارات بعناية لتقديم تجربة فريدة يطوف 
عربها املتنافسون بني أحضان الطبيعة واملزارع 
واألودية الخالبة مع االســتمتاع باستكشــاف 
معــامل ومواقع تاريخية وســرب أغــوار التنوع 

الطوبوغرايف لتضاريس جبال الحجر. 

توقعات بمشاركة 2000 عداء في »سباق همم للجري الجبلي 3«

https://alroya.om/p/301644
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