زيادة أسعار المواد الغذائية
والزيوت تقفز بالتضخم % 2.4

رئيس التحرير

حاتم الطايئ

العامنية
مسقطُ -

الحياة  ..رؤية

 200بيسة

األربعاء

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

 ٢٢من ذي القعدة  144٣هـ املوافق  ٢٢يونيو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨١
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تفعيل دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين

السيد فهد ُيشيد بدور «الشورى» في مسيرة التنمية
الشاملة ..ومجلس الوزراء يبارك مقترحات «أعضاء المكتب»
الحكومة تعطي األولوية لمرئيات ومقترحات مجلس الشورى

ارتفع معدل التضخم يف ســلطنة ُعامن خالل شهر مايو املايض بنسبة  2.4باملائة
مقارنة بالشــهر املامثل من عام  ،2021بينام اســتقر املعدل مقارنة بشهر أبريل
 .2022وأظهرت أحدث البيانات للمســح الشــهري ألســعار املواد االســتهالكية
الصادرة عن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات أن ارتفاع مؤرش األسعار يف شهر
مايــو املايض يُعزى إىل ارتفاع أســعار املجموعات الرئيســية كمجموعة التعليم
بنســبة  5.1باملائة ،ومجموعة املواد الغذائية واملرشوبات غري الكحولية بنســبة
 5.0باملائة ،ومجموعة النقل بنسبة  3.5باملائة.
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وزير العمل يفتتح منتدى ُعمان
للموارد البشرية ..اليوم
الرؤية -مدرين املكتومية
يرعى معايل األســتاذ الدكتــور محاد بن
ســعيد باعوين وزير العمل ،يف التاسعة
من صباح اليــوم األربعاء ،انطالق أعامل
منتــدى عــان للموارد البرشيــة والذي
تنعقــد دورتــه الرابعــة تحــت عنوان
«مســارات مســتقبل املــوارد البرشية»،
بتنظيم مــن جريدة الرؤيــة ،وبالرشاكة
مــع الجمعيــة العامنيــة إلدارة املــوارد
البرشيــة «أورشم» و»مرييــت» للتنمية
البرشية .ويبدأ املنتــدى بكلمة ترحيبية
يلقيهــا املكــرم حاتــم بن حمــد الطايئ
رئيس تحرير جريدة الرؤية ،األمني العام
للمنتدى ،يليــه البيــان االفتتاحي الذي
يقدمه سلطان الرمحي مرشف الرشاكات
االســراتيجية ومكاتــب الرؤيــة بوحدة

متابعــة وتنفيــذ رؤية «عــان .»2040
ويشــهد املنتدى انطــاق مخترب «تعزيز
دور املــوارد البرشية العامنية يف تحقيق
رؤية عامن  ،»2040مبشــاركة كوكبة من
املشــاركني من أصحاب التخصصات ذات
الصلة بتنمية وإدارة املوارد البرشية.
ويتضمــن املحور األول من املنتدى ورقة
عمــل من تقديم الدكتــور أحمد املعويل
املستشــار االقتصادي الســابق يف البنك
الــدويل بواشــنطن ،بعنــوان «األهميــة
االســراتيجية للمورد البــري العامين يف
تنمية واستدامة االقتصاد الوطني» .فيام
يلقــي عباس آل حميد الرشيك التنفيذي
لـ»مزارز»ومؤسس رشكة «مرييت» ورقة
عمــل يف املحــور الثاين بعنــوان «متكني
الكادر الوطني وفق مؤرشات رؤية عامن
.»2040

نفط ُعمان يتعافى من الخسائر ..والسوق العالمية

العامنية
مسقطُ -
أشاد صاحب الســمو السيد فهد بن
محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء
لشــؤون مجلس الوزراء بالدور الذي
يضطلع به مجلس الشــورى يف أدائه
ملســؤولياته تعزيــ ًزا ملســرة التنمية
الشــاملة ،مؤك ًدا أن الحكومة تعطي
األولوية ملرئيــات ومقرتحات مجلس
الشــورى الهادفــة إىل تحقيق املزيد
من التطوير يف القطاعات واملرافق مبا
يراعي التوازن املطلوب وفق أولويات
كل مرحلة .واســتقبل صاحب السمو
الســيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون
مجلــس الوزراء وعــدد من أصحاب
السمو واملعايل أعضاء مجلس الوزراء

االجتماع
يستعرض خطط
الحكومة لتنويع
مصادر الدخل
ومسؤوليات
«الشورى»

استئصال ورم يزن نحو كيلوجرام
من رقبة مريضة بـ«السلطاني»
العامنية
مسقطُ -
ــص بجراحة
طبي
نجح
ٌ
متخص ٌ
ّ
فريــق ٌّ
الغدد الصامء بدائــرة الجراحة العامة
الســلطاين يف إجراء عملية
باملستشفى ُّ
جراحية نادرة متثلت يف استئصال غدة
درقية تــزن حوايل  973.7جــرام ،من
رقبــة مريضة كانت ت ُعــاين من تضخم
ملدة  5سنوات.
وقال الدكتور عمرو أحمد رضا استشاري
جراحــة الغــدد الدرقيــة والجراحــة
العامة بقســم الجراحة باملستشــفى
الســلطاين« :إنّ هــذه العمليــة تع ُّد
ُّ
من العمليات املعقــدة والنادرة نظ ًرا

أمس ســعادة خالد بن هالل املعويل
رئيــس مجلــس الشــورى وأصحاب
الســعادة أعضــاء مكتــب املجلس،
وذلك يف إطار التنســيق املشرتك بني
كل مــن مجلــس الــوزراء ومجلس
الشورى.
وشــهد االجتــاع تأكيــد الحكومــة
عــى أهميــة املرحلة الراهنــة التي
تتطلــب تضافر كافة الجهود ملواجهة
التحديــات الناجمــة عــن األزمات
االقتصاديــة العامليــة وتأثرياتها عىل
اقتصاديــات دول العــامل كافــةً ،وأن
الحكومة لتضع يف مقدمة اهتامماتها
دعــم دور مجلس الشــورى كرشيك
معها يف االضطــاع بالعمل الوطني،
وذلــك من خــال حضــور أصحاب

املعــايل وزراء الخدمــات لجلســاته
من أجل مناقشة ســر مراحل تنفيذ
املشــاريع ،وتقديم البيانات الوزارية
عن العمل يف القطاعــات الحكومية
املتعلقــة بوحداتهــم ،إضافــة إىل
االســتجابة لطلبات مجلس الشــورى
يف اســتضافة املســؤولني الحكوميني
للتباحــث بشــأن املوضوعــات التي
تتدارسها لجانه.
ويف الختــام ،تم االتفــاق عىل تفعيل
دور اللجنــة الوزاريــة التنســيقية
املشرتكة بني املجلسني ،ومواصلة بذل
أقىص الجهــود لخدمة هــذا الوطن
العزيز الذي ينعم بالسالم واالستقرار
بفضل تكاتــف الجميع مــع قيادته
02
املستنرية.

توازن بين شح اإلمدادات وتباطؤ النمو
مسقط -الرؤية -الوكاالت
تعاىف سعر نفط ُعامن الرسمي تسليم شهر
أغســطس املقبل من خســائر الجلسات
املاضية؛ حيــث وصل إىل  111.79دوالرا،
بعدما ربح يف تداوالت بورصة ديب للطاقة
أمس  3.28دوالر.
ويف بورصة لندن ،اســتقرت أسعار النفط
أمس بعد عناء لتعويض خســائر األسبوع
املــايض ،فيام تعمل الســوق عىل تحقيق
التوازن بني شح اإلمدادات واملخاوف من
تباطؤ النمو االقتصادي العاملي .وانخفضت
العقــود اآلجلة لخام برنت  38ســنتا ،أو
 0.3يف املئــة إىل  112.74دوالرا للربميل.

وكانــت أســعار برنت قــد تراجعت 7.3
باملئة األسبوع املايض ،وهو أول انخفاض
أسبوعي يف خمسة أســابيع .وسجل خام
غرب تكســاس الوسيط األمرييك 109.38
دوالرا للربميل ،بانخفاض  18سنتا أو 0.2
باملئة .وكانت األسعار قد تراجعت  9.2يف
املئة األســبوع املايض ،وهو أول انخفاض
يف مثانية أســابيع .وال يزال النفط الرويس
بعيــدا عن متناول معظم الدول بســبب
العقوبات الغربية عقب غزو أوكرانيا .ويف
ليبيا ،ظل إنتاج النفــط متقلبا يف أعقاب
تعرض املنشآت النفطية للحصار من قبل
جامعات يف رشق البالد وبلغ إجاميل إنتاج
البالد نحو  700ألف برميل يوميا.

تحديات المناطق الصناعية واالقتصادية والحرة على
طاولة مختبر الصناعات التحويلية
مسقط -الرؤية

لحجم وطبيعة الــورم ،وتحتاج للكثري نظمــت وزارة التجــارة والصناعــة
من الدقة واملهارة بســبب وجود الورم وترويــج االســتثامر وبالتعــاون مع
يف منطقــة غنية باألعضاء الحساســة وحــدة متابعة تنفيذ رؤيــة « ُعامن
والرشايــن واألوردة واألعصــاب التي  »2040صباح أمــس ،بهيئة الطريان
تتحكــم يف وظائف الجســم األخرى» .املــدين ،مخترب الصناعــات التحويلية
وأضــاف أنّ حجــم الــورم كان كبــ ًرا يف مرحلتــه الثانيــة ،والــذي يعقــد
وضاغطًا عىل القصبة الهوائية واملريء خــال الفرتة مــن  21إىل  30يونيو
وممت ًدا من الرقبة حتى داخل القفص الجــاري ،تحــت رعاية معــايل قيس
الصدري ،واستغرقت العملية الجراحية بن محمد بن موىس اليوســف وزير
حوايل ســاعتني ،موضّ ًحا أنّ مثل هذه التجارة والصناعة وترويج االستثامر،
العمليات تحتــاج إىل تجهيزات خاصة ومبشــاركة عدد من املســؤولني من
لضامن االســتئصال الجذري للورم مع الجهات املعنية.
الحفاظ عــى بقية األعضــاء الحيوية ويناقــش املشــاركون يف املختــر
 03يف مرحلتــه الثانيــة مرتكــز الفرص
األخرى.

االســتثامرية واالبتــكار يف القطــاع
الصناعي بشــكل عام وقطاع الحديد
واأللومنيوم والتعدين بشكل خاص؛
بهــدف إيجاد خطط عمــل لتطوير
الفــرص االســتثامرية يف القطاعــات
املستهدفة يف االسرتاتيجية الصناعية،
عالوة عىل توحيــد الجهود املختلفة
لدى الجهــات األخرى املعنية بإيجاد
الفــرص االســتثامرية الصناعيــة يف
مختلــف القطاعــات ،ومناقشــة
التحديات الخاصة باملناطق الصناعية
واالقتصاديــة والحــرة ،والتحديــات
العامــة الخاصــة بالقطــاع وإيجاد
الحلول الالزمــة ،وتعظيم الفائدة يف
منظومة االبتكار يف القطاع الصناعي
واملشاريع والربامج املبتكرة.
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اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و«مكتب الشورى»

يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات
العامنية
مسقطُ -
اســتقبل صاحب الســمو السيد فهد بن
محمود آل ســعيد نائب رئيــس الوزراء
لشــؤون مجلــس الــوزراء وعــدد من
أصحاب الســمو واملعايل أعضاء مجلس
الــوزراء أمس ســعادة خالــد بن هالل
املعويل رئيس مجلس الشورى وأصحاب
الســعادة أعضاء مكتب املجلس ،وذلك
يف إطار التنســيق املشــرك بني كل من
مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
و ُعقــد االجتامع املشــرك بــن مجلس
الوزراء ومكتب مجلس الشورى يف القاعة
املخصصــة لالجتامعــات مببنى املجلس،
بحضور أصحاب الســمو واملعايل أعضاء
مجلــس الوزراء ،والذي يــأيت يف إطار ما
نص عليه النظام األسايس للدولة وقانون
دعــا للتعاون املســتمر
مجلــس ُعامن
ً
وصول إىل
ً
بني كافة مؤسســات الدولــة،
رؤى مشــركة تساعد عىل تنفيذ الخطط
والربامج االقتصاديــة واالجتامعية بأعىل
معدالت األداء.
وأشاد صاحب السمو السيد نائب رئيس
الوزراء لشــؤون مجلس الــوزراء بالدور
الــذي يضطلع بــه مجلس الشــورى يف
أدائه ملســؤولياته تعزي ًزا ملسرية التنمية
الشــاملة ،مؤكــ ًدا أن الحكومــة تعطي
األولويــة ملرئيــات ومقرتحــات مجلس
الشــورى الهادفة إىل تحقيق املزيد من
التطوير يف القطاعات واملرافق مبا يراعي
التــوازن املطلــوب وفق أولويــات كل
مرحلة.
وشــهد االجتــاع تأكيــد الحكومة عىل
أهميــة املرحلــة الراهنة التــي تتطلب
تضافر كافة الجهــود ملواجهة التحديات
الناجمة عن األزمات االقتصادية العاملية
وتأثرياتها عــى اقتصاديــات دول العامل
كافــةً ،وأن الحكومــة لتضــع يف مقدمة
اهتامماتهــا دعم دور مجلس الشــورى
كرشيــك معهــا يف االضطــاع بالعمــل
الوطنــي ،وذلــك مــن خــال حضــور
أصحاب املعايل وزراء الخدمات لجلساته
من أجل مناقشــة ســر مراحــل تنفيذ
املشــاريع ،وتقديــم البيانــات الوزارية
عــن العمــل يف القطاعــات الحكومية

السيد فهد ُيشيد بدور

«الشورى» في مسيرة
التنمية الشاملة
الحكومة تعطي األولوية
لمرئيات ومقترحات
مجلس الشورى

املتعلقة بوحداتهم ،إضافة إىل االستجابة
لطلبات مجلس الشــورى يف اســتضافة
املســؤولني الحكوميني للتباحث بشــأن
املوضوعــات التي تتدارســها لجانه ،كام
إن مجلس الــوزراء قد أقر قيام أصحاب
الســمو واملعــايل والســعادة املحافظني
-كل عىل حــدة -بعقد لقــاءات دورية

يســتضيف فيها املحافظ أعضاء مجلس
الشــورى ممثيل واليــات املحافظة للرد
عىل استفســاراتهم ،وتلقــي مقرتحاتهم،
واطالعهــم عــى كل ما يتعلق بالشــأن
الخدمي والبلدي لتلك املحافظة.
واســتعرض االجتــاع العديــد مــن
املوضوعــات التــي جــرى بحثهــا يف

اجتامعــات اللجنة الوزارية التنســيقية
املشــركة بــن املجلســن ومــن بينها:
أهميــة تعزيــز الرشاكــة بــن مجلس
الوزراء ومجلس الشــورى ،واســتعراض
خطط الحكومة لتنويــع مصادر الدخل
دعــا لالقتصاد الوطني،
وزيادة اإلنتاج
ً
إضافة إىل التطــرق ألهمية قيام مجلس

الشــورى مبســؤولياته لتعزيــز التوعية
املجتمعية .وشهد االجتامع االستامع إىل
آراء ومقرتحات عــدد من أعضاء مكتب
مجلس الشــورى؛ حيث متّــت مباركتها،
وســوف يتم طرحها من خالل العروض
املرئيــة ملجلس الوزراء بحضور ســعادة
رئيس مجلس الشورى ،ومن يراه ذا صلة

بدر بن حمد يستعرض جهود استدامة «هدنة اليمن»
مسقط -العامنية
اســتقبل معايل الســيد بــدر بن حمد
البوســعيدي وزير الخارجية املبعوث
األمريــي الخــاص إىل اليمــن تيــم
ليندركينــج ،وتنــاول اللقــاء بحــث
املســتجدات والجهود املتعلقة بتمكني
الهدنة يف الجمهورية اليمنية الشقيقة
واســتدامتها ،فضال عن دعــم الجهود
املبذولــة وتعزيز الثقــة والحوار البناء
بــن كافة األطــراف والقــوى اليمنية.
ويف هــذا اإلطــار أكــد الجانبــان عىل
دعمهــا لجهود مبعــوث األمني العام
لألمم املتحدة الخــاص باليمن هانس
جروندبرج نحو إنهاء الحرب والدخول
يف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات

مبارشة بتلــك املقرتحات .ويف الختام ،تم
االتفاق عىل تفعيل دور اللجنة الوزارية
التنســيقية املشــركة بــن املجلســن،
ومواصلــة بــذل أقىص الجهــود لخدمة
هذا الوطن العزيز الذي ينعم بالســام
واالســتقرار بفضل تكاتــف الجميع مع
قيادته املستنرية.

محافظ شمال
الباطنة يؤدي
قسم اليمين
مسقط -العامنية

الشــعب اليمني الشــقيق يف تحقيق
األمن واالســتقرار والسالم للجمهورية
اليمنيــة ويف إعادة اإلعــار والتنمية
واالزدهار.
وعب املبعــوث األمرييك الخاص لليمن
ّ

عــن تقديره لدعــم حكومة ســلطنة
ُعامن وجهودها يف هذا الشــأن .حرض
االجتامع سعادة السفري خالد بن هاشل
املصلحــي رئيس دائــرة مكتب الوزير
وعدد من املسؤولني من الجانبني.

أدى قســم اليمني أمام معايل الســيد
حمــود بن فيصل البوســعيدي وزير
الداخلية ،ســعادة محمد بن سليامن
بــن حمــود الكندي محافظ شــال
الباطنــة رئيــس املجلــس البلــدي
نص
باملحافظــة ،وذلك اســتنا ًدا إىل ّ
املــادة ( )14مــن قانــون املجالــس
البلدية.

مباحثات رسمية لتعزيز التعاون بين عمان واليابان
العامنية
مسقطُ -
عقــدت ســلطنة ُعــان واليابــان
مبســقط أمــس جلســة مباحثات
رسمية بني وزاريت خارجية البلدين
الصديقني.
وتــرأس الجانــب ال ُعامين ســعادة
محمد بــن نارص الوهيبــي ،وكيل
وزارة الخارجية للشــؤون اإلدارية
واملالية ،ومن الجانب الياباين سعادة
تارو هوندا ،نائــب وزير الخارجية
وعضــو الربملاين الياباين .وشــهدت
الجلسة بحث أوجه التعاون الثنايئ
بــن البلديــن الصديقــن وســبل
تعزيزهــا ،وتبادل وجهــات النظر

حول عــدد من القضايــا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك.
وأكــد الجانبان خاللهــا عىل متانة
العالقــات السياســية واالقتصادية

بــن البلدين ،وأعربــا عن االهتامم
املشرتك لالرتقاء مبستويات التعاون
والرشاكة إىل آفاق أوسع يف مختلف
الجوانب االقتصادية واالستثامرية.

حــر الجلســة ســعادة جوتــا
ياماموتو ،سفري اليابان املعتمد لدى
سلطنة ُعامن ،وعدد من املسؤولني
من وزاريت خارجية البلدين.
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«شباب ُعمان  »2تشارك في «أسبوع كيل البحري»
«عمان أرض السالم»
بجمهورية ألمانيا ضمن رحلة ُ

املقدم الركن بحري عيىس الجهوري

النقيب بحري حمد الدرميك

نائب عريف بحري أسعد املعمري

العريف بحري ريان العويسية

مسقط -الرؤية
تشــارك ســفينة البحريــة الســلطانية ال ُعامنية
“شــباب عُــان الثانيــة” يف املهرجــان البحري
الكبري “أســبوع كيل البحــري  ”2022مبدينة كيل
بجمهوريــة أملانيا االتحادية ،وذلك تنفي ًذا لألوامر
الســامية ملوالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد األعىل -حفظه الله
ورعاه -يف إطار رحلة الســفينة الدولية السادسة
إىل القارة األوروبية ،رحلة “عُامن أرض الســام”،
والتي بدأت منذ  11أبريل املايض ،ومتتد حتى 23
من أكتوبر املقبل.
وكانت سفينة البحرية السلطانية ال ُعامنية “شباب
عُــان الثانية” قد رســت يف ميناء كيــل مبدينة
كيــل األملانية ،بعد أن قطعت مســافة تزيد عن
 7500ميل بحري ،منذ مغادرتها قاعدة سعيد بن
ســلطان البحرية يف الحادي عرش من شهر أبريل
املايض .ومن املقرر أن متكث الســفينة يف مدينة
كيــل حتــى  26يونيــو الجاري؛ حيث ستســجل
مشاركتها يف مختلف األنشطة والفعاليات التابعة
لهذا املهرجان البحري.
وتشارك السفينة شباب عُامن الثانية يف العديد من
الفعاليات التابعة للمهرجان كالفعاليات الرياضية
واملنافســات البحرية وغريها من املنافسات ،التي
ســتقام عىل مدى أيام املهرجان البحري .وفتحت
الســفينة أبوابها أمام الــزوار؛ بهدف االطالع عىل
مرافق السفينة وأقســامها ،وزيارة معرض الصور

املصغر الــذي يقام عــى متنها ،ويحيك مســرة
الخــر والنــاء وما تنعــم به ســلطنة عُامن من
مظاهــر التطور والتحديــث يف كافة املجاالت يف
ظــل القيادة الحكيمة لعاهل البالد املفدى موالنا
حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق
املعظــم القائــد األعىل -حفظه اللــه ورعاه -وما
تزخــر به من إرث حضاري ضخم يعكس األمجاد
ال ُعامنية البحرية التليدة ،ودور ال ُعامنيني يف نرش
أوارص الصداقة والسالم والثقافة العربية األصيلة
إىل بلدان وأقطار العــامل املختلفة ،كام قام طاقم
الســفينة بتوزيع الكتيبات والنــرات التعريفية
والهدايــا التذكاريــة عــى زوارهــا مــن جمهور
املهرجان .ووصلت السفينة “شباب عُامن الثانية”
يوم الجمعة املايض؛ لتبدأ مشــاركتها يف فعاليات
“مهرجان كيل” وســط حضور دويل واسع وأجواء

احتفالية كبرية .وكان يف استقبال السفينة يف يومها
األول ســعادة الشيخ يوســف بن سعيد العامري
سفري سلطنة عُامن املعتمد لدى جمهورية أملانيا
االتحادية وعدد من منظمي مهرجان أسبوع كيل.
من جهته ،قال املقدم الركن بحري عيىس بن سليم
الجهوري قائد سفينة البحرية السلطانية ال ُعامنية
“شــباب عُامن الثانية”“ :بعد أن قطعت أكرث من
 7آالف و 500ميل بحري وصلت ســفينة البحرية
الســلطانية ال ُعامنية شباب عُامن الثانية إىل ميناء
كيــل بالجمهورية األملانية االتحادية ،ورســت يف
ميناء كيل وذلك للمشــاركة يف مهرجان أســبوع
كيــل األملاين ،والذي من املتوقع أن يســتقطب 3
ماليني ونصــف املليون زائر” .وأضــاف املهرجان
يضم أنشــطة وفعاليــات متنوعة من شــأنها أن
تســتقطب العديد مــن الزائرين ،مشــ ًرا إىل أن

السفينة ستنظم العديد من األنشطة والفعاليات
وذلك للتعريف باملقومات السياحية واالقتصادية
والثقافية التي تزخر بها سلطنة عُامن.
وتحــدث ضابــط التدريــب يف ســفينة البحرية
السلطانية ال ُعامنية شــباب عُامن الثانية النقيب
بحــري حمد بــن محمــد الدرميك قائــ ًا“ :يعد
التدريــب عــى اإلبحار الرشاعي فرصــة ال مثيل
لها للمتدربــن؛ حيث يرتكز الربنامــج التدريبي
عىل الجانــب النظري وجانب التطبيق العميل يف
العديــد من املجاالت منها علوم البحار والخارطة
البحرية والسالمة عىل منت السفن وعلوم اإلبحار
الرشاعي ،وقد التحــق يف هذه الرحلة  36متدر ًبا
ومتدربة ميثلون عددًا من القطاعات العســكرية
واألمنيــة وكذلــك املديريــة العامــة للكشــافة
واملرشدات”.
وقالــت املتدربة العريف بحــري ريان بنت بدر
العويســية“ :تعد هذه املشــاركة فرصة ســانحة
يك أكون ضمن املتدربني عىل منت ســفينة شباب
عُــان الثانيــة؛ حيــث اكتســبت مجموعة من
املهارات املتعلقة بفنون اإلبحار الرشاعي”.
وقال نائب عريف بحري أسعد بن يحيى املعمري
(أحد أفراد طاقم السفينة)“ :مشاركتي يف السفينة
ال توصف من جميع النواحي؛ حيث تعلمنا الكثري
خــال هذه الرحلة ،واألهم هو مــا نقدمه حال ًيا
لزوار السفينة من معلومات وتفاصيل عن سلطنة
عُامن ،وما تزخر بــه البالد من مقومات حضارية
متطورة وتاريخ وإرث حضاري ضارب يف القدم”.

«اقتصادية الشورى» تعتمد تقريري «اإليرادات» و«التعدين»
مسقط -الرؤية
اعتمــدت اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة
مبجلس الشــورى صبــاح أمــس تقريرها
النهايئ بشــأن الرغبة املبــداة حول خطة
الحكومة للتعامل مع اإليرادات املتحصلة
بفعل فارق ســعر امليزانية املقدر وأسعار
النفط العاملية والتي تأيت ضمن خطة عمل
اللجنة خالل دور االنعقاد السنوي الحايل،

كام اعتمدت اللجنة تقريرها بشــأن واقع
قطــاع التعدين .جاء ذلــك خالل اجتامع
اللجنــة الدوري التاســع لــدور االنعقاد
السنوي الثالث ( )2022 -2021من الفرتة
التاســعة ()2023 -2019؛ برئاسة سعادة
أحمــد بن ســعيد الرشقي رئيــس اللجنة
االقتصاديــة واملاليــة باملجلــس وبحضور
أصحاب الســعادة أعضاء اللجنة .وأجازت
اللجنة عددًا من التقارير املرتبطة بتقييم

البيانــات الوزارية متثلــت يف بيان كل من
معايل الدكتور وزير االقتصاد ،وبيان معايل
وزير التجارة والصناعة وترويج االستثامر،
كــا اســتعرضت تقرير زيارتهــا لكل من
الدقم وصحار وصاللة واملزيونة.
والتقت اللجنة بعدد من األعضاء مقدمي
مجموعــة مــن الرغبــات لالســتامع إىل
مربرات تلك الرغبات؛ منها الرغبة املبداة
بشأن وضع حد أعىل للتحويالت الخارجية

للعامل األجانب ،وإعادة هندسة إجراءات
وترشيعــات االســتثامر ،إىل جانب الرغبة
املبــداة بشــأن إنشــاء مركز لالســتثامر
العامين .وناقشت اللجنة املوقف التنفيذي
لكل من الرغبة املبداة بشأن دمج شهاديت
السجل التجاري واالنتساب لغرفة التجارة
والصناعة وتوحيدها ،والرغبة املبداة حول
فرض رسوم عىل األرايض السياحية الفضاء
املمنوحة ساب ًقا.

البحرية السلطانية العمانية «السلطاني» :استئصال ورم يزن نحو كيلوجرام من رقبة مريضة
مسقط -ال ُعامنية
تشارك في «خليج »2
مسقط -العامنية
شــاركت البحرية الســلطانية العامنية أمس يف
التمريــن التعبــوي “خليــج  ”2مبشــاركة قطع
بحرية من بحريــات دول مجلس التعاون لدول
الخليــج العربيــة ،ويتــم تنفيذه مــن قبل قوة
الواجب البحــري املوحدة ( )81يف مياه الخليج.
ويأيت تنفيذ هذا التمرين -الذي يستمر حتى 23
من يونيــو الجاري -يف إطار الخطــط التدريبية
املشــركة لبحريــات دول مجلــس التعاون ومبا
يسهم يف تأمني املالحة البحريةً ،
فضل عن إدامة
مستويات الجاهزية ألسطول البحرية السلطانية
ال ُعامنية ،ومبا يحقق املهام الوطنية املنوطة بها.

متخص ٌص بجراحة الغدد
طبي ّ
مت ّكن فريقٌ ٌّ
الصامء بدائرة الجراحة العامة باملستشفى
السلطاين من إجراء عملية جراحية نادرة
ُّ
متثلــت يف اســتئصال غــدة درقيــة تزن
حــوايل  973.7جــرام ،من رقبــة مريضة
كانــت ُتعاين من تضخم ملدة  5ســنوات.
وقال الدكتور عمرو أحمد رضا استشاري
جراحة الغدد الدرقيــة والجراحة العامة
السلطاين:
بقســم الجراحة باملستشــفى ُّ
ّ
“إن هــذه العمليــة تع ُّد مــن العمليات
املعقدة والنــادرة نظ ًرا لحجــم وطبيعة
الورم ،وتحتاج للكثــر من الدقة واملهارة
بســبب وجــود الــورم يف منطقــة غنية
باألعضاء الحساســة والرشايــن واألوردة

واألعصــاب التــي تتحكــم يف وظائــف
الجســم األخرى” .وأضاف ّأن حجم الورم
ً
وضاغطا عــى القصبة الهوائية
كان كب ًريا
واملــريء وممتدًا مــن الرقبة حتى داخل
القفص الصــدري ،واســتغرقت العملية

الجراحيــة حــوايل ســاعتنيّ ،
موض ًحا ّأن
مثــل هذه العمليات تحتاج إىل تجهيزات
خاصة لضامن االســتئصال الجذري للورم
مــع الحفاظ عىل بقيــة األعضاء الحيوية
األخرى.
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تربويون :تجديد وسائل التعليم وتقديم محتوى شيق من الضروريات

تحديث العملية التعليمية ..مناشدات بتطوير المناهج
وأساليب التدريس مع تخفيف األعباء عن الطالب

أجم��ع عدد من الرتبويني واملعلمني عىل أهمية اتباع أس��اليب حديثة
يف امل��دارس لالرتقاء بالعملي��ة التعليمية ،وفتح باب املناقش��ات مع
الطالب واتباع أس��لوب التحفيز ملساعدتهم يف تنمية مواهبهم وتعزيز
قدراته��م يف مختل��ف املج��االت ،يف الوقت الذي يش��تيك فيه بعض
الط�لاب من كرثة األعباء والواجبات التي يرون أن بعضها ال يس��اهم
يف فهم الدروس بالش��كل األمثل .ويقول الدكتور صالح الفهدي الخبري
يف التنمية البرشية« :إن التعليم هو األس��اس الحقيقي ألي نهضة وال
ُ
ميكن التأسيس عىل قاعدة حقيقية ألي بناء بدون التعليم ،كام إنه رس
منو أي دولة تسعى للتطور وعدم الوقوف عن منط معني من التعليم،
مستشهدا مبقولة «من ال يتجدَّد يتبدّد».
الرؤية -محمود الجهوري
ويضيف الفهدي أن وراء رفعة الدول
املتقدم��ة نظ�ما تعليمي��ة متجددة
وتتطور إىل أمناط أكرث حداثة وعرصية،
يف حني أن بعض الدول التي ال يعنيها
التجديد فلن تحقق أي نتائج تتواءم
م��ع نوعي��ة الع�صر ومتطلباته من
املهارات وأمن��اط التفكري ،الفتا إىل أن
الرؤية املستقبلية عامن  2040ركزت
عىل أن التعليم ه��و الطاقة املح ِّركة
للرؤي��ة؛ ألنها تتعلق بوعي اإلنس��ان
الذي يعت�بر محور التنمية وأس��اس
الرؤي��ة الوطنية ،وال ميك��ن املراهنة
عىل تحقيق أيَّ نجاحات أو نتائج مع
إغف��ال تطوير التعليم ،والتغايض عن
تجديد طرائقه ووسائله التي تقدَّ مت
هي ُ
األخرى تزامناً مع تقدُّ م املحتوى
الش ِّيق.
تغيري املفاهيم
ويش�ير الفهدي يف كتاب��ه «آن األوان
لنغ�ِّي�رِّ مفاهيمن��ا نح��و التعليم» إىل
أهمي��ة إح��داث تغي�ير كب�ير عىل
العملية التعليمية ومتحيص املفاهيم
الت��ي تطبق عىل م��دار عقود طويلة
مثل :الحفظ عن ظه ِر قلب وحش��و
املعلومات يف العقل البرشي باعتباره
مج َّرد خزَّان ،وليس محلال وناقدا .كام
تحدث عن التعليم الفنلندي كتجربة
فري��دة اس��تطاعت أن تتف��وق عىل
نفس��ها بتجاوزها للنظ��م التقليدية
للتعلي��م فع َّلمت العامل معنى وقيمة
التعلي��م باعتب��ار ِه موجها ومرش��دا
ومؤسس��ا وليس باعتب��اره كم َّية من
املعلومات والبيانات والفرضيات التي
ُتحىش يف الدماغ قرسيا.
ويعت�بر الفه��دي أن التعلي��م ه��و
املحص��ن الرئي��س ألي أم��ة؛ ألن��ه
ِّ
يعمل عىل تقويته��ا من رشور الغزو

أرشيفية

مفضل��ة أن يت��م تكلي��ف الطالب
املخالف ببعض األعامل التي تخدم
الص��ف ملنحه الثق��ة بالنفس ورفع
معنوياته واملساهمة يف رفع مستواه
التحصييل ،باإلضافة إىل اس��تمرارية
الثن��اء ع�لى الطالب وتش��جيعهم
لتجاوب الطالب مع الدروس.
رأي الطالب

الفهدي :التعليم
األساس الحقيقي
ألي نهضة
حصن الرئيسي
والم ِّ
ُ
لألمة
الجهوري :استخدام
األساليب الحديثة
في التعليم يسهم
في تخريج أجيال
مستعدة لسوق
العمل
الحسنية :الطالب
بحاجة إلى التحفيز
والتشجيع باستمرار
اً
بدل عن التوبيخ
العادية :بعض
المعلمين يتعاملون
بـ«أسلوب
ينفر
استفزازي» ِّ
الطالب

د .صالح الفهدي

الفك��ري الذي بات ممنهج��ا ومعلنا
وترعاه منظامت عليا تحت مسميات
حقوق اإلنسان والحريات واملساواة،
مضيفا« :هذه املسميات هي عناوين
فضفاضة ال تتقصد إال ميوع اإلنسان
وانحرافه ،لذل��ك يجب أن نعي عدة
أمور مرتبط��ة بالتعليم وهي مواكبة
تق��دُّ م الع�صر يف ثورت��ه الصناعي��ة
الرابع��ة «ثورة الذك��اء االصطناعي»،
وبناء الش��خصية اإلنس��انية السليمة
الت��ي تس��تطيع تحقي��ق ال��رؤى
املس��تقبلية للدول��ة ،والحف��اظ عىل
مكتس��بات األمة األخالقية ،وتكوينها
القيمي».
األنشطة املدرسية
ويؤك��د ه�لال الجه��وري أن هناك
تفعي�لا جي��دا ومناس��با لألنش��طة
املدرسية ،وأن املدارس لها جهد فعال
يف تفعي��ل األنش��طة مبس��اهمة من
املعلمني ،من خ�لال تقديم الحوافز
املادية واملعنوية للطالب.
ويرى أن من أهم املعوقات املرتبطة
بهذه األنش��طة أنها تش��غل الطالب

هالل الجهوري

ع��ن املوق��ف الصف��ي وتضع��ف
املس��توى التحصييل لديه��م ،كام أن
الحواف��ز التي يحص��ل عليها الطالب
نظري جهده��م وحصولهم عىل مراكز
متقدمة يف األنشطة زهيدة.
ويضي��ف الجه��وري أن الف��روض
املنزلية اإلضافي��ة وعملية الكتابة يف
دفرت الطالب امل��دريس ُتتبع من قبل
املعلامت يف الحلقة األوىل بشكل أكرب
وذلك بهدف تطوير الطالب تحصيليا،
مؤك��دا أهمي��ة اس��تخدام أس��لوب
الحدي��ث واملناقش��ة م��ع الط�لاب
ومنحهم فرصة للحديث عن أنفسهم
وتقدي��م النصيح��ة له��م ومتابعتهم
تحصيليا وأخالقي��ا ،وأن يكون املعلم
بالنسبة للطالب أبا وأخا أكرب.
ويقول« :إنه ال توجد أس��اليب عقاب
مقنن��ة يتبعها املعلمون يف ظل البنود
الكثرية يف وزارة الرتبية والتعليم ،ولهذا
يتجنب املعلمون العقاب الجس��دي
الصارم خوفا من املساءالت القانونية،
مضيفا أن��ه« :يف بعض األحيان يكون
للعقوبات نتيجة إيجابية ومس��اهمة
يف تطور الطالب تحصيليا وأخالقيا».

حور العادية

املحتوى التعليمي
ويشري عيل الحوسني إىل أن تحديد
الف��روض والواجب��ات يك��ون عىل
حس��ب الدرس وأهميته ومحتواه
العلم��ي ،ومن ال�ضروري التنويع
ومراعاة الف��روق الفردية ،أما فيام
يتعل��ق باألنش��طة املدرس��ية فإن
الوق��ت غري ك��اف لتفعيله��ا ،الفتا
إىل أن الطريق��ة األفض��ل للتعامل
مع الطالب ه��ي متابعتهم وتنمية
مهاراتهم.
وتق��ول فاطم��ة الحس��ن ّية« :يتم
ف��رض الواجب��ات املدرس��ية عىل
الطالب عىل أساس الدروس ا ُملنجزة
يف ذل��ك الي��وم واألي��ام الس��ابقة
والخط��ط الدرس�� ّية ،لك��ن يجب
مراعاة االختالف يف توزيع األنشطة
الطالبية مبا ينتاس��ب م��ع الفروق
الفردي��ة للطالب ،ومتابعتهم طوال
الدرايس».
العام
ّ
وتش�ير إىل أنه��ا تتجنب أس��اليب
العق��اب حت��ى ال يكون ل��ه تأثري
س��لبي وعكيس ع�لى تقبل الطالب
للعملي��ة التعليمية بش��كل كامل،

وتبينّ ح��ور العاد ّية ،طالبة بالصف
الثاين عرش ،أنه��م يعانون من كرثة
األعباء والواجب��ات والفروض التي
ُيك ّلف��ون به��ا ،موضح��ة أن بعض
الواجب��ات تكون مناس��بة للطالب
وتس��اعده يف فهم املنهج الدرايس،
لك��ن يف الجان��ب اآلخر ق��د تكون
بع��ض األنش��طة عبئًا علي��ه دون
االستفادة منها.
وتضي��ف“ :إن تقدي��م امللخصات
واألنش��طة التي تخ��دم املنهج عرب
املنص��ة التعليمية ه��ي من أفضل
األساليب من حيث اإلفادة واإلثراء
للطالب ،كام أن األنش��طة املدرسية
ومناس��بة إال أنه��ا تفضل
ُمتاح��ة ُ
استغالل وقتها يف الدراسة واالهتامم
بالدروس ألنها يف السنة األخرية”.
وتشري العاد ّية إىل أن بعض املعلمني
يتمتعون بأساليب تربو ّية ج ّيدة يف
العقاب ،يف الجان��ب اآلخر يتعامل
غريه��م بأس��لوب اس��تفزازي ين ّفر
الطال��ب م��ن العملي��ة التعليم ّية،
وتق��ول“ :مثل هذ ِه األس��اليب غري
الراقي��ة تنعك��س بصورة عكس�� ّية
عىل الطالب؛ حي��ث تجعله ُيصاب
باإلحب��اط ،ورمب��ا التنم��ر من قبل
ُزمالئه ،يف حني أن التحفيز والتعزيز
هام األسلوبان األكرث جدوى وفاعلية
لحيوية العملية التعليمية وسريها».

إعالن أسماء الفائزين بالدفعة األولى من برنامج أكاديمة العلوم
الرؤية -سعاد البلوشية
أعلنت وزارة التعلي��م العايل والبحث العلمي
واالبتك��ار ممثل��ة يف مركز االمتي��از لتقنيات
االتص��االت املتقدمة وإنرتنت األش��ياء التابع
ملجمع االبتكار مسقط ،أسامء الطلبة الفائزين
يف برنام��ج أكادميية العل��وم “الدفعة األوىل”،
وال��ذي اس��تهدف  100طال��ب وطالب��ة من
مختلف أنحاء سلطنة عُامن ،يف الفئة العمرية
من  17-13س��نة ،مم��ن ش��اركوا يف الربنامج
ال��ذي نفذه املجم��ع افرتاضيا خالل  3أش��هر
برشاكة اسرتاتيجية مع كل من رشكة إريسكون
الس��ويدية ووزارة املالي��ة ورشك��ة عامنت��ل،
وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ،علام أن
باب التس��جيل يف الدفع��ة الثانية من برنامج
األكادميية سيغلق بتاريخ  30يونيو .2022
وعىل مس��توى التحديات العاملي��ة فاز فريق
الطالبة إرساء بنت زهران النبهانية من مدرسة
مرف��ع دارس للتعلي��م األس��ايس بوالية نزوى،
باملرك��ز األول يف مرشوع “مكافح��ة التضليل
يف الصح��ة العام��ة” .كام ف��از يف املركز األول
م�شروع “حياتنا أكرث أمانا م��ع املأوى الذيك..

تحدي البي��وت الذكية” ،لكل م��ن طاهر بن
يحي��ى الرقييش م��ن مدرس��ة مرتفعات إزيك
للتعليم األس��ايس مبحافظة الداخلية ،والزهراء
بنت س��ليامن النبهانية من مدرس��ة الشعثاء
بنت جابر للتعليم األسايس مبحافظة الداخلية،
وميع��اد بنت محمد الش��عيلية من مدرس��ة

املعمور للتعليم األس��ايس مبحافظة الداخلية،
وطاهرة بنت يحيى الرقيش��ية من مدرسة أم
الخ�ير للتعليم األس��ايس مبحافظ��ة الداخلية.
وف��از باملرك��ز الثاين م�شروع “دعون��ا نجعل
حياتنا ذكي��ة ..تحدي البي��وت الذكية” ،لكل
من فاطمة بنت نبيل العربية من مدرس��ة ذي

قار للتعليم األس��ايس مبحافظة شامل الباطنة،
وخالد بن وليد الكلباين من مدرس��ة سعد بن
عب��ادة للتعليم األس��ايس مبحافظ��ة الظاهرة،
وليا بن��ت موىس املفرجية من مدرس��ة مرفع
دارس للتعليم األس��ايس مبحافظ��ة الداخلية،
وصنعا بنت خالد البلوشية من مدرسة فاطمة
بنت أسد للتعليم األسايس مبحافظة الظاهرة،
ونارص بن سامل الراش��دي من مدرسة عبدالله
بن رواحة للتعليم األسايس مبحافظة الداخلية،

ورزان بنت عيل الرواحية من مدرس��ة حفصة
بنت عمر للتعليم األسايس مبحافظة الداخلية.
أم��ا املركز الثالث فكان مل�شروع “ Xميزون..
تح��دي البي��وت الذكية” لكل م��ن فرح بنت
محمد الغفيلية من مدرسة الشويفات الدولية
مبحافظة مسقط ،وريم بنت هيثم اإلسامعيلية
من مدارس الصحوة العاملية مبحافظة مسقط،
وأحم��د ب��ن محم��د الحرضمي من مدرس��ة
الش��يخ ن��ارص بن راش��د الخ��رويص للتعليم

األس��ايس مبحافظة مسقط ،وهيثم بن إدريس
السيايب من مدرس��ة الخوض للتعليم األسايس
مبحافظة مس��قط ،ومريم بنت وليد الهاشمية
من مدرس��ة العروة للتعليم األسايس مبحافظة
جنوب الباطنة ،ورناد بنت عيل الشكيلية من
مدرسة الرس��تاق للتعليم األس��ايس مبحافظة
جنوب الباطنة .ويه��دف الربنامج الذي ُينفذ
ألول مرة عىل مستوى سلطنة عُامن ،إىل تزويد
الطلبة باملهارات والكفاءات الالزمة للمشاركة
يف تح��دى إنرتنت األش��ياء لالبتكار االفرتايض،
وإتاح��ة الفرص��ة للطلب��ة لتطوي��ر مهارات
البح��ث واالبتك��ار والتنافس إليج��اد الحلول
لبع��ض التحديات االفرتاضية ،يف مجال إنرتنت
األش��ياء واملرتبطة بشكل أسايس بتطوير وبناء
املدن الذكية ،مام يساهم يف تعميق معارفهم
ومتكينهم من األخذ بزمام املبادرة للمساهمة
يف تقديم حلول للمش��اكل التقنية ،متاشيا مع
تطلعات رؤي��ة عُ�مان  2040يف التحول نحو
االقتصاد املبني ع�لى املعرفة ،وتزويد األجيال
الحالية باملهارات الالزمة ملواجهة املس��تقبل،
ع�بر صقل قدراتهم ومتكينه��م باملعارف التي
تساعدهم عىل تحقيق مكانة متقدمة.

األربعاء  22من ذي القعدة  1443هـ املوافق  22يونيو 2022م  -العدد رقم 3381

متابعات

بحضور  366مشاركا من  25دولة بجامعة السلطان قابوس

05

منتدى دولي لالستفادة من الذكاء االصطناعي في الحد من مخاطر الكوارث

مسقط -الرؤية
نظم مركز أبحاث االستش��عار عن بعد ونظم
املعلوم��ات الجغرافي��ة بجامع��ة الس��لطان
قاب��وس بالتعاون مع جامع��ة نايف العربية
للعل��وم األمني��ة ومنظم��ة العامل اإلس�لامي
للرتبية والعلوم والثقافة «اإليسيسكو» وهيئة
الطريان املدين والجمعية الدولية لعلوم األرض
واالستشعار عن بعد التابع «لألي تريبل إي»،
املنتدى ال��دويل حول الذك��اء االصطناعي يف
االستش��عار عن بعد إلدارة األوبئة والكوارث
الطبيعية .
وقال الدكتور ياسني بن أحمد املال مدير املركز
ورئيس اللجن��ة املنظمة للمنتدىك “إن تقنية
املعلوم��ات الزمانية واملكانية تعد واحدة من
ثال��ث أرسع التقنيات الجديدة املتطورة ،كام
يوفر دمج تقنية الذكاء االصطناعي مع أدوات
االستش��عار عن بع��د وعلوم الفض��اء تكامال

ش��امال لنظ��ام تكنولوجيا املعلوم��ات لرصد
الفضاء والحص��ول عىل املعلومات ومعالجتها
وتحليلها وتطبيقها عىل األرض؛ لدراسة ودعم

التنمية املس��تدامة للمجتم��ع والبيئة واتخاذ
القرار مبا يخدم التطوير االقتصادي.
وأض��اف“ :مع توثيق تأث�ير التغري املناخي يف

مناقشة جائزة البحوث العلمية ألجهزة
التقاعد المدني بـ«دول التعاون»

جمي��ع أنح��اء العامل؛ حيث لوح��ظ زيادة يف
تك��رار األخطار الطبيعية وش��دتها مبا يف ذلك
الجائحة الصحية األخرية تهديدًا خط ًريا لحياة
الناس وممتلكاته��م وبنيتهم التحتية ،ونتيجة
لذل��ك يتمت��ع كل م��ن الذك��اء االصطناعي
واالستشعار عن بعد بقدرات فريدة يف املسح
والرص��د وقي��اس تأثريات املخاط��ر الطبيعية
وتوفري مزايا تصورية يف اس��تخراج معلومات
الك��وارث؛ حيث إنه��ا أصبح��ت داعام هاما
وأساس��يا لألس��اليب الحديث��ة للوقاي��ة من
الكوارث والتخفيف من حدتها مع التس��ارع
يف عمليات معالجة البيانات يف عرص البيانات
الضخمة لالنتقال نحو مجتمع مرن ومستدام
ومستعد ملواجهة عواقب تغري املناخ واألخطار
الطبيعية والصحية”.
وتضمن املنت��دى الدويل فعاليتني رئيس��تني؛
األوىل كان��ت لي��وم واحد واش��تملت تقديم
 6أوراق عم��ل ،والفعالية األخرى اس��تمرت

استكمال إجراءات تعيين 354
معلما ومعلمة بالداخلية

مسقط -الرؤية

نزوى -نارص العربي

ش��اركت الهيئ��ة العام��ة للتأمين��ات
االجتامعي��ة يف االجت�ماع الح��ادي
والخمس�ين للجنة الفنية ألجهزة التقاعد
امل��دين والتأمين��ات االجتامعي��ة ب��دول
مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية،
خ�لال الف�ترة م��ن  20إىل  21من يونيو
 2022يف املنامة مبملكة البحرين.
وناقش االجت�ماع العديد من املبادرات
املرتبطة بخطة عمل لجنة رؤساء أجهزة
التقاع��د املدين والتأمين��ات االجتامعية
مبجلس التع��اون لدول الخليج العربية،
والقضايا ذات االهتامم املش�ترك والتي
م��ن أهمها :مب��ادرة مراجعة وتحديث
النظ��ام املوحد ملد الحامي��ة التأمينية،
والرب��ط اإللكرتوين بني أجه��زة التقاعد
املدين والتأمين��ات االجتامعية ،ومبادرة
تحديث دراس��ة مقارنة ألنظمة التقاعد
املدين والتأمين��ات االجتامعية ،وتطوير

ب��دأت باملديري��ة العام��ة للرتبي��ة والتعليم
مبحافظة الداخلية اس��تكامل إجراءات تعيني
املعلم�ين واملعل�مات الجدد للع��ام الدرايس
الجدي��د  2023-2022مبختل��ف التخصصات
ممن تم اإلعالن عن التحاقهم للعمل.
وبلغ عدد املس��تهدفني املعينني للعام الجديد
354؛ منهم  195من أبناء محافظة الداخلية؛
حي��ث تض ّمن��ت ه��ذه الدفع��ة مختل��ف
التخصصات بواقع  56معل�ًم�اً و 298معلمة،
بينام بلغ عدد املعينني بنظام العقد الس��نوي
بتعليمية الداخلية  15معلماً ومعلمة.
وأوض��ح س�لام بن س��امل التويب مدي��ر دائرة
الش��ؤون اإلداري��ة بتعليمي��ة الداخلي��ة أنه
تم االس��تعداد لتعي�ين املعلم�ين واملعلامت
الجدد وتحديد تحديد مركز التدريب بنزوى
الس��تكامل إجراءات التعي�ين ،كام تم اإلعالن
عن موعد اس��تكامل اإلجراءات من األسبوع
املايض ون�شره يف مواقع التواصل االجتامعي،

آليات التحصيل ،باإلضافة إىل مناقش��ة
مقرتح جائزة البح��وث العلمية ألجهزة
التقاع��د املدين والتأمين��ات االجتامعية
مبجلس التع��اون لدول الخليج العربية،
باإلضافة إىل عرض املؤرشات اإلحصائية
لتطبي��ق النظ��ام املوحد مل��د الحامية

التأمينية .م ّثل الهيئة العامة للتأمينات
االجتامعي��ة يف هذا االجت�ماع كل من
س��ليامن ب��ن زه��ران الهن��ايئ الخب�ير
املس��اعد للش��ؤون القانونية ،وعيل بن
محمد الحرايص رئيس قسم مد الحامية
التأمينية.

ختام الموسم السابع لـ«إشراقات ثقافية» في صاللة
الرؤية -نارص العربي
اختت��م املوس��م الثق��ايف الس��ابع ال��ذي
نظم��ه مجلس إرشاق��ات ثقافية مبحافظة
ظفار تحت رعاية الس��يد مس��لم بن سامل
البوسعيدي.
وألقت إرشاق بنت عبدالله النهدية رئيسة
مجلس إرشاقات ثقافية كلمة أش��ارت فيها
إىل أن املجلس املجلس بدأ العمل يف تنفيذ
حلق��ات العمل من��ذ ع��ام  2016وصوال
إىل املوس��م الس��ابع يف هذا الع��ام والذي
حقق الكث�ير من اإلنج��ازات ،موضحة أن
عدد املدربني املش��اركني يف تنفيذ حلقات
العمل بلغ أكرث من  14مدر ًبا من املختصني
واألكادمييني من الدول العربية.
وأضاف��ت أن حلق��ات العم��ل املنف��ذة
تناولت موضوعات متنوعة يف كتابة القصة

اإلبداعية والقص��ة القصرية ،وبعض األمور
املتعلقة باملرسح وكيفية عمل الس��يناريو،
إضافة إىل العديد من املحارضات وحلقات
العم��ل عن ال�سرد واملحاكاة واألس��لوب
فضال عن األخطاء اإلمالئية ،وكيفية تنسيق
الكتابة اإلمالئية باللغة العربية.
ك�ما ألقى الدكتور أحمد ب��ن عبدالرحمن

بالخ�ير كلم��ة املدربني تح��دث فيها عن
مج��ال تعلي��م الكتابة والقص��ص القصرية
وأهميتها م��ن خالل البح��ث عن كلامت
صادقة للتّعبري ،باإلضافة إىل إلقاء عدد من
املشاركني قراءات قصصية وشعرية.
ويف ختام املوسم الثقايف الذي أقيم بفندق
“بريس��تول” بصاللة تم توزيع الشهادات

عىل املش��اركني ،وتكريم املدربني وأعضاء
لجنة مخترب القصة القصرية.
يش��ار إىل أن مجل��س إرشاق��ات الثقافية
ق��د ّنظم خالل الف�ترة املاضية العديد من
الفعاليات من بينها ح��وار أديب عن الوباء
“كورونا منوذجا” وأمسية شعرية افرتاضية،
وق��راءة قصصية يف زمن كورونا ،إىل جانب
تنظي��م فعالي��ة ثقافية للش��اعر محمود
درويش وجلس��ة حوارية نس��ائية بعنوان
“الصالونات النسائية ال ُعامنية السعودية».
كام ّنظم املجل��س فعالية االنتحال العلني
واألديب والح��وار الثق��ايف بعن��وان “عُامن
وعالقاته��ا بالحض��ارات القدمي��ة ..ظف��ار
منوذج��ا” ،وتحدي��ات امل�سرح والصحافة
واإلعالم يف ظل الجائحة ورؤيتها املستقبلية
إىل جانب فعاليات أخرى يف مجاالت كتابة
القصة والرواية.

تكريم المشاركين في «أخالقيات العمل» بالجامعة العربية المفتوحة

مسقط -الرؤية
اختتم��ت الجامع��ة العربي��ة املفتوح��ة
الربنام��ج التدريب��ي «أخالقي��ات العم��ل
وتعزيز القيم وتنمي��ة االنتامء التنظيمي»
الذي عقدت��ه وحدة التدريب يف الجامعة،
ال��ذي قدم��ه الدكت��ور حمد ب��ن حمود
الغافري أستاذ علم النفس الرتبوي والتعلم
ال��ذايت بالجامع��ة لع��دد م��ن املوظفني
اإلداري�ين وال��ذي اس��تمر مل��دة  3أي��ام،
وذلك بحض��ور الدكتور محمد بن حمدان

الب��ادي رئيس الجامعة .وخ�لال الربنامج،
ت��م تدري��ب املش��اركني ع�لى جملة من
أخالقيات العمل والقيم املهنية التي تعزز

انتامء املوظف املؤس�سي ،ك�ما تم الرتكيز
عىل العالقات اإلنس��انية يف إطار أخالقيات
املهنة من حيث ش��خصية املوظف وأمناط

لثالثة أيام واش��تملت عىل تنظيم ورش عمل
تخصصية .واس��تهدفت الفعالية األوىل والتي
كانت عرب منصة زوم كل املهتمني يف موضوع
املنتدى من جميع أنحاء العامل ،والتي حرضها
 366مش��اركا من  25دولة ،وناقش��ت أوراق
العم��ل املوضوع��ات الت��ايل :االس��تفادة من
الذكاء االصطناعي للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها ،قدمها الدكتور محمد س��عيدي من
املركز الرقمي التفاع�لي من املغرب ،والتعلم
العمي��ق لالستش��عار ع��ن بع��د والتطورات
الحديث��ة والتحدي��ات قدمها الدكت��ور فهد
املس��عود ،وتطبيق الذكاء االصطناعي ونظام
املعلوم��ات الجغرافي��ة يف إدارة األخط��ار
الطبيعية ،قدمها الدكتور طارق س��ليامن من
جامع��ة نايف العربي��ة للعل��وم األمنية من
الس��عودية ،والذك��اء االصطناع��ي وتأثريه يف
املجال الطبي :الفهم األس��ايس ألفكار املحيط
األزرق قدمه��ا الدكت��ور عبدالل��ه بن محمد

الزكواين م��ن مركز البح��وث الطبية بجامعة
الس��لطان قاب��وس ،و أهمية بيان��ات األقامر
الصناعي��ة للرص��د البيئ��ي اإلقليم��ي قدمها
إلياس ع�لاين من املنظم��ة اإلقليمية لحامية
البيئ��ة البحرية م��ن الكوي��ت ،ودور تقنية
الذك��اء االصطناعي يف االستش��عار عن بعد:
إعصار ش��اهني وكوفيد  19كدراس��ات حالة،
قدمها الدكتور ياسني بن أحمد املال من مركز
أبحاث االستش��عار عن بعد ونظم املعلومات
الجغرافية بجامعة السلطان قابوس.
أما ورش العمل التدريبية املصاحبة للمنتدى،
فقد تم تنظيمها مبركز أبحاث االستشعار عن
بع��د ونظم املعلوم��ات الجغرافي��ة بجامعة
الس��لطان قابوس ش��ارك فيه��ا متدربون تم
اختيارهم م��ن املش��اركني يف الفعالية األوىل
ومدربون م��ن هيئة الطريان امل��دين واملركز،
حي��ث تم تقديم ع�شر ورش عمل عىل مدار
ثالثة أيام.

التواصل اإلنس��اين الفعال يف إطار تطبيقي
باستخدام املقاييس التشخيصية ودراسات
الحالة ومتثيل األدوار.
ويف حف��ل ختام الربنام��ج ،كرمت وحدة
التدري��ب ع��ددا م��ن املدرب�ين الذين
س��اهموا يف تقديم ورش وبرامج تدريبية
يف خدمة املجتمع خالل األش��هر املاضية
نظ�ير إس��هاماتهم الفعال��ة يف تدري��ب
وتطوي��ر الكفاءات املس��تهدفة من هذه
الربام��ج ،ك�ما ت��م تكريم املش��اركني يف
الربنامج التدريبي.

وإش��عار املعين�ين باملس��تندات واملرفق��ات
الالزمة لتسهيل اإلجراءات.
وأضاف أن اللجنة املختصة استقبلت املعينني
يف عدد من القاعات وتقسيمهم إىل مجموعات
وفقا للمواد الدراس��ية الس��تكامل االستامرة
اإلداري��ة وعمل املقابالت عىل مدار خمس��ة

أيام .وتس��تكمل اللجة املختص��ة اإلجراءات
الخاص��ة بالتعي�ين ومنه��ا تعبئة االس��تامرة
اإلدارية ومطابقة املؤهالت الدراسية وتعبئة
استامرة التعيني واستقبال الفحوصات الطبية
وفتح الحسابات البنكية ،كام سيقوم املعينون
بتعبئة االستامرة األمنية.
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أين الشراكة
مع اإلعالم؟
ُيطرح مصطلح الرشاكة كث ًريا يف العديد من املحافل ،وخاصة عىل املســتوى املؤســي ،إذ يعني كيفية تعاون وتكاتف مختلف
األطراف من مؤسسات حكومية فيام بينها أو حكومية وخاصة ،من أجل الوصول إىل الصالح العام للمجتمع ككل.
وال شــك أن هذه الرشاكة متثل ركيزة أساســية من ركائز التنمية الشــاملة واملستدامة ،لكن هل لنا أن نتساءل عن مدى تحقق
هذه الرشاكة وما نسبة نجاحها ،خاصة يف مجاالت بعينها ،وأذكر منها مجال اإلعالم ،إذ يتبادر إىل ذهني دامئًا وأنا ُأمارس عميل
الصحفي :ملَ ميتنع املســؤول عن الحديث مع وســائل اإلعالم؟ وملاذا تعرقل دوائر اإلعالم يف مختلف املؤسسات جهود الصحفي
عندما يبدأ يف مامرســة عمله؟ وما الســبب وراء التعميامت الوزارية واإلدارية التي ال تستهدف سوى منع اإلعالم من مامرسة
مهامه ومســؤولياته؟ وكيف ميكن أن نفهم رد جهة أو رشكة أن “الصحفيني غري مدعوين”؟ ملاذا يخشــون الصحافة ووســائل
اإلعالم؟
مثل هذه السياســات غري املقبولة تســحب البســاط من تحت أقدام وســائل اإلعالم التي يتحىل العاملون فيها بقدر كبري من
املسؤولية واملوضوعية واألمانة الصحفية ،التي درسوها يف الجامعات ومارسوها عمل ًيا يف ميدان العمل .ويف املقابل تفتح هذه
السياسات الباب عىل مرصاعيه أمام ت ّرهات وسائل التواصل االجتامعي ،وتتيح ملن يسعون وراء الشهرة وحسب أو يعانون من
مرض جنون العظمة أن ميارسوا أدو ًرا ليست من اختصاصاتهم ،فكيف يل أن أفهم أن من يس ّمون أنفسهم “مؤثرين” ير ّوجون
ملستحرضات التجميل والسلع التكميلية وغريها ،يتحدثون يف الشأن العام؛ بل وتستدعيهم الوزارات وكربى الرشكات عند تدشني
مرشوع عمالق أو الكشف عن سياسات جديدة!!
ال أرى يف ذلك ســوى انقالب للموازين ،فالصحفي الذي تعلم املهنة خالل ســنوات الجامعة ثم كابد من أجل اكتساب املهارات
اإلعالمية ،يجد نفســه يف موضع مقارنة مع أحد “املؤثرين” الذي ال يدري كيف يكتب تغريدة واحدة دون خطأ إماليئ ،وهذا
انتقاصــا منه؛ بل ٌ
وصف للحالة التي نحــن عليها ،إذ هل ُيعقل أن أطلب من طبيب أن يضع مخط ًطا هندســ ًيا ملرشوع
ليــس ً
املستشفى بحجة أنه الطبيب؟! بكل تأكيد :ال!
إننا ويف ظل املتغريات التي يفرضها علينا الواقع داخل ًيا وخارج ًيا ،يجب أن نرسخ دور الصحافة واإلعالم كرشيك رئييس يف مسرية
التنمية والنهوض ،وأن تتحقق الرشاكة الفعلية بني مؤسســات الدولة من جهة ،ووســائل اإلعالم من جهة ثانية ،من أجل بناء
الوعي املجتمعي عىل أسس من اإلنضباط واملعرفة الصحيحة ،بعيدًا عن التأويالت الخاطئة والتفسريات املغلوطة.
إننا بحاجة إىل مؤسسات حكومية تتعاطى مع الصحافة مبختلف أشكالها املقروءة واملرئية واملسموعة ،وأن ُيدرك الوزير أو الوكيل
أو أي مسؤول يف الدولة أن الصحفي ليس ً
متطفل؛ بل هو ميارس مهام عمله التي كفلها النظام األسايس للدولة والقوانني املنظمة.
ولذا عىل املؤسسات الحكومية ،أن تضع نصب أعينها أن الرشاكة مع وسائل اإلعالم تخدم املجتمع ،وأن هذه الرشاكة نابعة من
الدور الرائد واملؤثر لإلعالم يف املجتمع ،فكام ذكرت أن تجاهل اإلعالم يســمح لغري املتخصصني أن ينرشوا املعلومات املغلوطة
واألنباء غري الدقيقة.
ُ
عىل املسؤول ًأيضا أن يعلم يقينًا أن الصحفي ليس موظف عالقات عامة ،وأنه لن يرتيض باإلجابات املع ّلبة ،وال بالردود الجاهزة
التي أعدها مدير املكتب أو مســاعده الشــخيص ،والتي عادة ال تقدم وال تؤخر ،كام إن الصحفي ليس وسيلة للدعاية املجانية
إلنجازات املسؤول وال مؤسسته؛ بل هو حلقة وصل بني املسؤول واملواطن.
ال شــك أن حكومتنا الرشــيدة مبختلــف أجهزتها تعمل ليل نهار من أجل تقديم األفضــل للمواطن ،وامليض بعامن نحو مصاف
الدول املتقدمة ،لكنها تحتاج مع هذا اإليقاع املتســارع وجود إعالم مؤثر وقادر عىل مواكبة املتغريات واملســتجدات ،وهذا لن
يتحقق ما دام املسؤول يرى الصحفي يف موقع الخصم ال يف موقع الرشيك.
ولعل من نافلة القول اإلشــارة إىل أن نحو  %95من الوزراء يف الحكومة مل يجروا حدي ًثا صحف ًيا واحدًا منذ توليهم املســؤولية،
ولنا أن نتخيل أن املواطن ال يعرف أســاء الكثري من الوزراء ووكالء الوزارات بل وال يعلم حتى اســم محافظ املحافظة أو وايل
الوالية التي يســكن فيها!! وهذا مرده إىل الغياب اإلعالمي للمســؤولني ،وكأن الحديث إىل اإلعالم ميثل خط ًرا وجود ًيا أو يهدد
كريس املسؤول!
والرشاكــة اإلعالميــة ،ترتكز عىل رشوط وواجبات ،وال يجب أن يكون الحديث عن وســائل اإلعالم فقط يف أوقات األزمات ،كام
حدث خالل جائحة كورونا ،وإن كان الكثري من الوزراء قد أصدروا أوامرهم للموظفني بعدم الحديث إىل وسائل اإلعالم!!
إن الرشاكة املطلوبة بني الحكومة ووســائل اإلعالم تعني بكل وضوح عدم فرض أي إجراءات تحول دون الصحفي وأداء مهامه
ورسالته؛ سواء كان ذلك يف صورة تعاميم وزارية وإدارية مكتوبة ،أو توجيهات شفهية ،ولن نصل إىل الغاية املنشودة إال عندما
نجد الصحفي قاد ًرا عىل الوصول إىل الوزير والوكيل واملحافظ والوايل دون أن تجد من يقول لك “ابعث برســالة رســمية وسرند
عليك الح ًقا” فتكون “الح ًقا” هذه مبعنى “الالنهاية”!
أمس الحاجة إىل الشفافية والرصاحة مع املواطن ،ووسائل اإلعالم بكل تصنيفاتها ،هي املعنية بذلك ،والقادرة عىل القيام
إننا يف ّ
بهــذه املهمــة ،فامنحوا الصحافة واإلعالم الحــق يف الوصول إىل املعلومة التي يحتاجها املواطن ،وســاعدوا الصحفيني عىل أداء
رسالتهم عىل أكمل وجه ،بأال تحرموهم من حضور االجتامعات الرسمية أو املؤمترات الصحفية أو األحداث الكربى ،أو تحولون
دون إجراء لقاءات وحوارات مع كبار املسؤولني ..إننا نريد الرشاكة ال غري.
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اتفاقية لمراجعة محتوى المواد الدراسية
والتوعية حول مفاهيم إدارة النفايات
الرؤية -عبدالله بن سامل البطايش
وقعــت وزارة الرتبيــة والتعليم مذكرة
العامنيــة القابضة
تعــاون مع الرشكــة ُ
لخدمــات البيئــة لتنفيــذ وتطويــر
أنشطة مناهج مســاندة يف مجال إدارة
النفايات ،تســتهدف طلبــة املدارس يف
مختلف املســتويات وتعمــل كملحق
إثرايئ للمناهج الحالية مبختلف املراحل
التعليمية.
وقع االتفاقية من وزارة الرتبية والتعليم
ســعادة الدكتــور عبدالله بــن خميس
أمبوسعيدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم،
العامنية القابضة لخدمات
ومن الرشكة ُ
البيئة ش.م.ع.م املهندس طارق بن عيل
العامري الرئيس التنفيذي للرشكة.
ورصح الدكتور يحيى بن خميس الحاريث
املديــر العام باملديريــة العامة لتطوير
املناهج أن االتفاقية تهدف إىل مراجعة
املحتــوى العلمــي للمــواد الدراســية
للوقــوف عىل مفاهيــم إدارة النفايات
الواردة فيها بشــكل رصيــح أو ضمني،
واملواءمــة بينهــا وبني ما هــو مطلوب
تعزيزه من مفاهيم لتحقيق االنســجام
بني مفاهيم إدارة النفايات مع املفاهيم
البيئية األخرى ،ضمن نطاق االســتدامة
واالقتصــاد الدائري ،كــا تكمن أهمية
هذه املذكــرة يف بناء الوعــي واملعرفة
حــول القيم واملفاهيــم الحديثة إلدارة
النفايات لــدى طلبة املدارس من خالل
إعــداد وثيقة مفاهيم ميكن االســتفادة
منها والرجوع إليها عند تأليف أو تطوير
املناهــج الدراســية ،وتصميم أنشــطة

تعليمية إثرائية داعمــة للثقافة البيئية
واملــوارد الطبيعية يتم تفعيلها يف البيئة
املدرسية مبا يتناســب مع اسرتاتيجيات
التدريس الحديثة .وقال املهندس مهند
بن يحيى آل جمعة مدير أكادميية بيئة
بالرشكة“ :إن االتفاقية تعمل عىل تعزيز
مفاهيم االســتدامة واالقتصاد الدائري
لدى الجيل الناشئ ليكونوا قادة التغيري
يف املســتقبل ،كام إنه يف الفرتة املاضية

تم العمل عىل تحليــل املناهج الحالية
لكافة املراحل التعليمية ،من قبل فريق
مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ ملعرفــة
الجوانــب التــي ســيتم إدراج مفاهيم
االســتدامة وإدارة املــوارد يف املناهــج
املحدثة”.
وأضــاف“ :يأيت هــذا املقرتح انســجا ًما
مــع رؤية عُ ــان  ،2040وما تقوم عليه
من محاور وركائز أساســية تضع البيئة

واالســتدامة يف صدر أولوياتها مبا ينهض
باإلنســان واملجتمع ،ومن بني األهداف
التي رسمتها الرؤية إيجاد نظام تعليمي
معزِّز للقيم يعتمد عىل مناهج عرصية
ومستدامة ،كام إن االتجاه نحو املحتوى
التعليمــي املعزّز يف مجال إدارة املوارد،
التوجــه االســراتيجي للبــاد،
يوائــم
ّ
ويســتهدف زيــادة مســاهمة القطاع
البيئي يف اقتصاد السلطنة”.
وتهدف وزارة الرتبية والتعليم إىل إيجاد
ثقافة حــول مجــال إدارة النفايات بني
الناشــئة وبناء مســتويات مــن الوعي
واملعرفــة املناســبة؛ إلدراك إمكانيــات
قطاع إدارة النفايات ومستقبله وأهمية
االقتصاد الدائري ،وإليجاد نظام تعليمي
معزز للقيم مبناهج عرصية ومستدامة؛
حيث إن االتجاه نحو املحتوى التعليمي
املعزز يف مجال إدارة النفايات ،يشــكل
اســتجابة للتوجــه االســراتيجي للبالد
والرامــي إىل زيــادة مســاهمة القطاع
البيئي يف سلطنة عُ امن.

بحث تعزيز الشراكة بين نادي النهضة والقطاع الخاص
الربميي -سيف املعمري

مع القطاع الخاص لضامن استدامة العمل
يف النادي ،وبناء رشاكة تعود بالنفع عىل
كل مــن القطــاع الخــاص والنــادي من
خالل إتاحــة الفرصة للمهتمني والراغبني
ملامرسة العمل الشبايب التطوعي.
ويتطلــع مجلــس إدارة النــادي إىل بناء
رشاكة حقيقية بينه وبني القطاع الخاص
لتحقيــق املنافــع املتبادلة ،الســيام وأن
النادي يلعب يف دوري عامنتل وسيشارك
يف بطــوالت خارجيــة ممثــا ألنديــة
السلطنة ،مام يتيح فرصة الرتويج للرشكة
الراعية له.

أشــاد ســعادة الســيد الدكتور حمد بن
أحمــد البوســعيدي محافــظ الربميــي
باملســتويات املتميــزة التي وصــل إليها
نادي النهضة يف املوســم الكروي املايض،
نتيجــة الجهود املبذولة مــن قبل اإلدارة
برئاسة الشــيخ أحمد بن نارص النعيمي
رئيس النادي ،وذلك خالل اللقاء املشرتك
بني إدارة النادي ورشكات القطاع الخاص
بتنظيم من مكتب املحافظ.
وبحث اللقــاء آلية إيجاد رشاكة حقيقية

مؤسسة الزبير تنظم منتدى الموارد البشرية الثالث «األطفال ذوي اإلعاقة» تنظم معرض رواد األعمال السابع ..اإلثنين
مسقط -الرؤية
تنظــم جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة معرض
تضامن الخريي السابع يف الفرتة من  27وحتى 29
يونيو الجاري بنادي الضباط يف العذيبة مبحافظة
مسقط ،مبشاركة عدد من رواد األعامل العامنيني،
بهدف التجهيز لعرض مســتلزمات عيد األضحى
املبــارك ،تحت إرشاف صاحبة الســمو الســيدة
حجيجة بنت جيفر بن ســيف آل ســعيد رئيسة
مجلس إدارة الجمعية.
وأوضحت صاحبة الســمو أن الهــدف من هذه
املعارض الســنوية هو املســاهمة يف رفع الدخل
املايل للجمعية للعمل عىل تجويد مستوى الربامج
والتدريــب والتأهيل لألطفال املنتســبني باملراكز
التأهيليــة ،مضيفــة أن جمعيــة األطفــال ذوي
اإلعاقة تخــدم ما يقارب مــن  400طفل وطفلة
موزعني عىل املراكز التابعــة للجمعية يف كل من

مسقط -الرؤية
نظمت مؤسسة الزبري منتدى املوارد البرشية
الثالــث ،إحــدى الفعاليات التــي تهدف إىل
تعزيز جهود دوائر وأقســام املــوارد البرشية
باملجموعة يف مجال تطوير رأس املال البرشي
وتوفري بيئــة عمل جاذبة يف مؤسســة الزبري
والرشكات التابعة لها.
ويعد هذا املنتــدى من أهم املبادرات ضمن
رؤية واسرتاتيجية مؤسسة الزبري املستقبلية يف
مجال االهتامم بكوادرها البرشية وتطويرها.
حــر املنتدى عدد من أعضــاء اإلدارة العليا
للمؤسســة إىل جانــب جميع رؤســاء املوارد
البرشية برشكات مجموعة الزبري.
أشــار عادل بن عيل الرحبي الرئيس التنفيذي
للتحــول املؤســي ملجموعة الزبــر ،إىل أن
منتــدى املوارد البرشية الثالث ســلط الضوء
عــى كيفية بنــاء ثقافــة األداء وتقييم األداء
الوظيفــي لجميع املوظفني مبختلف الرشكات
واملؤسسات التابعة ملؤسسة الزبري ،كام ناقش
مخرجات حملة “شــاركنا رأيك” والتي شارك
فيها جميــع موظفي الرشكات واملؤسســات
التابعة للمجموعة ،وكيفية تحويل مخرجات
هــذه الحملــة إىل واقع ملمــوس من خالل
إرشاك املوظفــن مبختلف الفئــات الوظيفية

حجيجة بنت جيفر آل سعيد

العذيبة والســيب وبركاء املصنعة وصحم وينقل
وضنك وجعالن بني بو حسن.
ويأيت هذا املعرض لخدمة أهداف جمعية األطفال

ذوي اإلعاقــة ومعالجــة الصعوبــات املالية التي
تواجهها ،ولدعم املؤسســات الصغرية واملتوسطة
ورواد األعــال العامنيــن ،كــا متثــل املعارض
الخرييــة دورا إيجابيــا هامــا يف إتاحــة الفرصة
لجميع إفراد املجتمع للمشاركة ودعم جهود رواد
األعامل العامنيني والتعريف مبنتجاتهم.
وأكــدت صاحبــة الســمو أن األطفــال من ذوي
اإلعاقة لهــم الحــق يف الرعاية واالهتــام بهم،
ومتكــن األطفــال املوهوبــن مــن ذوي اإلعاقة
الذين يحتاجون إىل أنشــطة مكثفة تســاعدهم
إلظهار قدراتهم ومواهبهم ،مضيفة“ :نسعى بكل
طاقاتنا وجهودنا لتوفري خدمات تأهيلية وعالجية
وتدريبيــة تصقــل قدراتهــم ومهاراتهم ومتكنهم
مــن االندمــاج باملجتمع ،لهذا تســعى الجمعية
دامئا للبحث عن مصادر متنوعة تســاعد عىل أن
يكون هناك دخل ثابت مليزانية الجمعية من أجل
ضامن استمرارية العمل وتحقيق أهدافها”.

محاضرة عن «قوانين اندماج وشراء الشركات» في «العدل»
يف املســاهمة بوضــع الخطــط املســتقبلية
للمجموعة.
وأكد الرحبــي أن هذا املنتــدى يعترب منصة
لتعزيــز الــدور املحــوري الذي يفــرض أن
تلعبــه دوائــر وأقســام املــوارد البرشية يف
تحقيق األهداف االســراتيجية واملســتقبلية
لكافــة رشكات املجموعــة ،مضيفــا“ :يعتــر
املنتديــان األول والثاين مبثابــة االنطالقة نحو
تعزيز ثقافة الحوار البناء واملشــاركة الفاعلة
يف تحقيــق النتائــج املرجــوة عىل مســتوى
رشكات املجموعــة ،ولقــد تم تنفيــذ العديد
مــن املبــادرات التي متخضت عــن املنتديني
السابقني وتطبيقها بنجاح عىل أرض الواقع”.

وتعمــل مؤسســة الزبري ألكرث مــن  5عقود مسقط -الرؤية

عــى جذب الخــرات واالبتــكارات الجديدة
مــن جميع أنحاء العامل إىل الســلطنة وغريها
من األســواق التي تعمل بها؛ حيث كانت من
كبار املؤسسات التي ساهمت يف إنشاء البنية
األساســية عىل املســتوى الوطني ،إىل جانب
دورها املحوري يف قطاعات الثقافة والسياحة
والصناعة مبجاالتها املختلفة .وتضم مؤسســة
الزبــر مجموعة متنوعة من الرشكات املميزة
ووحــدات األعامل االســراتيجية واملشــاريع
املشــركة التي تنترش إىل جانب الســلطنة يف
أسواق الرشق األوسط والهند والرشق األقىص
وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

نظمت وزارة العدل والشــؤون القانونية ممثلة
يف املديريــة العامة للشــؤون القانونية محارضة
بعنــوان “قوانــن اندمــاج ورشاء الــركات”،
بالتعاون مــع مكتب دنتونز والجمعية العامنية
الربيطانيــة للمحامــن وبرعايــة بنك مســقط،
بحضــور عدد مــن املستشــارين واملختصني يف
القانــون من الــوزارة ومن الجهــات الحكومية
والخاصة.
قدم املحارضة األوىل اليقظان البوسعيدي ممثال
عــن مكتــب اليقظــان البوســعيدي للمحاماة
واالستشــارات القانونية ،تطرق فيها إىل عمليات

االندماج واالســتحواذ عىل الرشكات يف ســلطنة
عــان ،والقوانني التي تنص عــى طرق اندماج
الــركات التجاريــة ،ونقــل جميــع األصــول
وااللتزامــات للرشكــة الجديدة ،وذلــك مبوافقة
املساهمني يف الرشكات املدمجة وموافقة الجهات
ذات االختصاص بشأن الدمج بني الرشكات.
كــا قدمت فاطمة الصباحي من مكتب دنتونز
املحارضة الثانية عن االســتحواذ التجاري وذلك
بــراء أســهم الرشكــة التجارية أو االســتحواذ
عىل أصولها ،وإمكانية إتاحة الفرصة للمشــري
لالســتحواذ عىل بعض األصــول التي يرغب فيها
دون األخرى.
وتطــرق جيمي جيبســون من مكتــب دنتونز

يف املحــارضة الثالثة إىل عقــد البيع والرشاء بني
املشــري والبائــع ،وكيفيــة تســجيل الرشوط
واألحــكام ،وذلك عرب املفاوضــات التي تتم بني
الطرفــن .وتأيت هــذه املحارضة ضمن سلســلة
من املحارضات الشــهرية التــي تنظمها الوزارة
يف إطار برنامج التوعية القانونية ،والذي يهدف
إىل تطوير مهارات ومعارف الباحثني عن طريق
التعــرف عىل كل املســتجدات والتطــورات يف
املجال القانوين ،مــن خالل التعاون مع الخربات
الدوليــة املوجودة يف ســلطنة عــان لتحقيق
االســتفادة واالســتمرار يف بذل كل ما من شأنه
أن يســهم يف إثراء الجوانــب املعرفية القانونية
للقانونيني والعاملني يف القانون.
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علي بن بدر البوسعيدي

1

أمريكا وفن ترسيخ التاريخ
الثأري بالمنطقة

علي بن مسعود المعشني

الترهل في زمن

2

الرشاقة

مرفت بنت عبدالعزيز العريمية

الفعاليــات واملناشــط الدولية؛ يك
ّ
يطلع العامل عىل ما يزخر به وطننا
العزيز من حضارة ضاربة يف عمق
التاريخ اإلنســاين ،وتسليط الضوء
عــى مســرة التنمية املســتدامة
ومظاهــر التطــور والتحديــث يف
شــتى املجــاالت ،يف ظــل القيادة
الحكيمــة لعاهــل البــاد املفدى
حــرة صاحب الجاللة الســلطان

هيثــم بن طــارق املعظم -حفظه
الله ورعاه.
إن ســفينة شباب عامن التي تجوب
العامل لنرش الســام واملحبــةُ ،تظهر
للعــامل األمجــاد العامنيــة البحرية
العامنيــن يف
التليــدة ،وتــرز دور ُ
مد جســور الصداقة والسالم ،ونرش
الثقافــة العربية األصيلــة إىل بلدان
وأقطار العامل املختلفة.

تسريح ُع َّمال «حديد صحار»
تحمل هــذه الحيــاة متناقضــات غريبة
وعجيبــة ،وهذه املتناقضــات تعزز لدينا
العمــق اإلمياين بالله ســبحانه بأنه مقدر
األقدار ومغري األحوال ..فباألمس القريب
كانت مــؤرشات الحزن طاغية عىل قلوبنا
يف كافــة أرجاء عامن عــى املفقودين يف
عرض البحــر ،واليــوم فرحنــا بعودتهم.
اســتبرشت كل عــان بعودتهم ســاملني
وبصحــة وعافيــة ،ومــع هــذه الفرحة
العارمة ويف هذه اللحظات السعيدة ُنبرص
من بعيد عالمات حزن جديدة بقرار رشكة
حديد صحار ترسيح  154شا ًبا من شباب
هذا الوطن.
هذا العدد كب ٌري واألمل شديدٌ واأليام حبىل
بالجديــد؛ فمسلســل ترسيــح الشــباب
العامين مــن أعاملهم متواصل ومســتمر
وكل يوم نرى مشــاهد مؤملة ،وبطل هذا
املسلسل يتسرت وراء أعذار واهية وحجج
باطلة مل ُينزل الله بها من ســلطان؛ فعذر
خسارة الرشكات ميكن تأليفه بأي طريقة

د .خالد بن علي الخوالدي
ترغب به الــركات ،فعندما ترغب هذه
الــركات يف التهرب من دفــع الرضائب
ترفــع مــن ســقف املرصوفــات مقابــل
الدخــل فتخرج بنتائج توحي بالخســارة،
وعندما ترغب يف ترسيح الشباب العامين
وتوظيفهــم فيــا بعد براتــب ً 325
ريال
تؤلِّف أســاليب كثــرة ومتنوعــة .وعددٌ
من هذه الرشكات اســتغل جائحة كورونا
وبعضها اســتغل ارتفاع أسعار املشتقات
النفطية كشامعات لترسيح شباب الوطن،
ويف كل ه ّبة رياح َتســت ِغل هذه الرشكات
املوقف لصالحهــا لتثبيت العاملة الوافدة
وترسيــح القوى الوطنيــة العامنية ،بينام
املؤسســات املعنية ال نــدري متى ُتدرك
هذه الحقائق وتسن قوانني صارمة تحمي
بها شــباب هذا الوطن من هذه املكائد،
وتعمل عىل استقرار الشباب يف أعاملهم؟!
ال يصح أن نبني بي ٍد ونهدم باليد األخرى،
فمــن ناحيــة ندعــو الشــباب للعمل يف
مؤسســات القطــاع الخــاص ونحفزهــم

ونحثهم عىل العمل ،لكن يف نفس الوقت
ومكتــوف األيــدي أمام
نقــف حائريــن
ِ
ترسيح القوى الوطنية املستمر.
إن ترسيــح  154شــا ًبا من هــذه الرشكة
يعنــي باختصــار فقــدان أكرث مــن 770
مواطنًــا مصدر رزقهــم إذا مــا قدرنا أن
متوســط األرسة العامنية  5أفراد .وحسب
تقريــر نــر يف جريدة الرؤيــة العامنية
بتاريــخ  25يوليــو  2020بلــغ إجــايل
عــدد القــوى العاملة الوطنيــة املرسحة
مــن العمــل يف القطــاع الخــاص خالل
الفــرة مــن ( )2019 -2016نحو 53886
رس ًحا اســتنادًا عىل بيانات الهيئة العامة
ُم َّ
للتأمينــات االجتامعية ،وهــذا الرقم كبري
جــدًا ومخيف! وإذا أســقطنا عليه نفس
الحسبة السابقة فإن عدد األفراد الفعليني
املترضيــن من هــذا الترسيــح يصل إىل
 269430فــردًا ،وهــذا العــدد يف ازدياد؛
فاإلحصائية نهايتها عام  ،2019ونحن اآلن
يف عام  ،2022فيام بلغ عدد ا ُملســتفيدين

النشطني من منفعة األمان الوظيفي حال ًيا
 11539منتف ًعا حسب آخر إحصائية.
إن القوى العاملــة الوطنية برشكة حديد
صحار تستغيث بوزارة العمل واملؤسسات
الحكوميــة األخــرى إلخراجهــم من هذا
النفــق املظلم ،ومن جهتنا نرى أن حاالت
الترسيــح يف تزايد مســتمر مام يؤثر عىل
ســوق العمــل الوطني ،وعليــه ال ُبد من
وضــع ترشيعات وقوانني تحــد من هذه
الظاهــرة ،كــا يتعني عــى وزارة العمل
إلغاء قــرار الحد األدىن للرواتب عند 325
ً
ريال ،فقد استغلته الرشكات أسوأ استغالل
لترسيح شباب الوطن ،عىل أن ّ
توظ َفهُم أو
ّ
توظ َف آخرين فيام بعد براتب  325ريالً،
بعــد أن وصلــت رواتبهم قبــل الترسيح
إىل مــا يزيد عن  500ريــال وبعضهم إىل
 1000ريــال ،ويف حالة أن وزارة العمل ال
تســتطيع تحقيق تطلعات الشباب؛ فعىل
مجلــس الوزراء املوقر تــويل هذه املهمة
الوطنية ،ودمتم ودامت عامن بخري.

في التسعين ()2
khalidalgailni@gmail.com

ُ
َ
الحديــث يف املقــال األول عــن عالقة
كان
الجمعيــات العموميــة يف األندية مبجالس
إداراتهــا؛ واليــوم نتحدَّث عــن العالقة بني
طــر ْيف املعادلة األخــرى يف منظومة العمل
الريــايض؛ وهــي عالقة األنديــة كجمعيات
عموميــة مبجالــس إدارات االتحــادات
الرياضية املختلفة؛ هذه العالقة التي ُيعتمد
عليهــا يف تطوير األلعــاب الرياضية بهدف
املنافســة عــى مســتوى املســابقات التي
ُتنظمها االتحــادات محل ًّيــا ،وبهدف متثيل
سلطنة عُامن متثيال مرشفا منافسا من خالل
املنتخبات الوطنيــة التي ُترشف عليها هذه
واجب العمل الكبري
االتحادات ،والتي عليها ُ
جدا من أجل حضور منا ِفس بق َّوة يف شــتى
املحافــل الرياضية؛ رفع ًة لعــان ،وتحقي ًقا
ملــا نصبو إليه جميعا مــن رغبة حقيقية يف
تحقيق إنجازات رياضية.
ْ
اجتهدت الوزارة
وقبل ما يزيد عىل العــام،
يف تطويــر األنظمــة األساســية لالتحادات
وتم بالفعل إصدار نظام أســايس
الرياضيةَّ ،
موحد لهــذه االتحــادات ،يهــدف لتطوير
َّ
العمل بهــا ،وحوكمة األداء ،ومتابعته بدقة،
معتمــدة يف ذلــك عىل تطويــر العالقة بني
الجمعيــات العموميــة لهــذه االتحــادات
وبــن مجالس اإلدارة فيها ،وســاعية لتعزيز
املوضوعيــة والشــفافية يف اختيــار مجلس
إدارة ُمتم ِّكن وقــادر عىل تلبية الطموحات
الوطنيــة واملجتمعيــة يف بلــوغ الغايــات

د .خالد بن حمد الغيالني
املنشــودة ،والتــي هي قريبة لِ َمن أحســن
التخطيط واإلعــداد وعمل عليــه ،وبعيدة
املنــال عىل مــن مل يعمل ويجد ويســتعد،
ويتخذ األسباب لبلوغ الهدف والغاية.
تــم اعتــاد األنظمة األساســية
وبالفعــل؛ َّ
لالتحادات من خــال الجمعيات العمومية
لها ،واســتبرش الجميع خــ ًرا بتطوير العمل
املؤســي فيهــا ،والــذي أساســه اختيــار
مجالس اإلدارة عــى ثوابت وطنية واضحة؛
أهمها :القــدرة والكفاءة عىل تطوير العمل
باالتحــادات ،تطويــرا شــامال؛ ســواء كان
يف طــرق اإلدارة وأســاليبها ،أو املســابقات
ومختلف عنارصها ،أو الالعبني عىل مختلف
الفئات ،أو بناء الخطط والربامج التطويرية،
أو توثيــق العالقــة وتطويرهــا مع مختلف
الرشكاء.
الجميــع للمشــاركة يف العمليــة
وتداعَــى
ُ
االنتخابيــة التــي يف ا ُملجمــل كانــت دون
املتو َّقع من حيث عدد املرتشــحني ملختلف
املناصب ،وغابت الكثري من األسامء املأمول
منها تعزيز العمل وتطويره .وبطبيعة الحال،
هذا الغياب عن دخول املنافســة والرتشــح
إما اســتجابة لتعديل بعــض نصوص النظام
حالت دون ُّ
التي ْ
الرتشح أو لغياب املساندة
والدعــم املطلــوب مــن قبــل الجمعيات
العمومية ،أو غري ذلك من األسباب.
وعمو ًمــا ..اســتُك ِملت العمليــة االنتخابية
وحــدِّدت أســاء الفائزيــن يف مجالــس
ُ

اإلدارة ،وكان ٍّ
توجهه
لكل هدفه وغايته ،أو ُّ
وتوجيهــه ،وهذا أمر طبيعــي يف أي عملية
انتخابيــة ،فمحــددات االختيــار قد تكون
منطقيــة أو مناطقية ،وقد تكون موضوعية
أو منحازة ،املســألة نســبية والنظــرة إليها
مختلفة ،وال ميكن مع األخذ مببدأ االنتخاب
أن نتفق متاما أو نســر عــى منهج واحد،
ولعل مــا متيس عــى اختيــاره ُتصبح عىل
اختيار غريه.
َّ ...إن ما يجب السؤال عنه اآلن ،هو :ماذا تم
بعد أكرث من عام؟ وما أنجزته هذه املجالس؟
وهل لها رؤية واضحة أو إسرتاتيجية ُمعلنة
تسري عليها؟ وكيف هي العالقة مع مختلف
الرشكاء؟ وهــل ز ْ
ادت هذه العالقة؟ وهل...
وح
وهل ...وغريها من التساؤالت التي ال ُو ُض َ
إلجاباتها يف الغالب األعم ،أو هكذا يبدو يل!!
ومام ا َّتضح يل ســعي العديــد من مجالس
إدارات االتحــادات لحجز مقاعــد إقليمية،
ومن ثم ســيكون السعي ملقاعد دولية ،فهل
الدافع يف ذلك إيجاد مســاحة مناسبة مت ِّكن
هذه االتحادات من قول كلمتها وحضورها،
ينعكــس إيجابا عىل اللعبــة وتطويرها
مبــا
ُ
داخل السلطنة؟ أم َّأن الدافع الحصول عىل
مقعــد دويل يضمن البقاء يف مجلس اإلدارة
وفقا ملا أقره النظام؟
وحقيقةْ ..إن كان الدافــع األول فهذا جيد،
ولكن يجب أال يكــون عىل رأس األولويات؛
إذ األوىل أن نــدرس الواقع ونبني ملســتقبل

رئيس التحرير

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

تطوير اللعبــة ،ومن َّثم تطويــر املنتخبات
للمنافسة الحقيقية التي تعود عىل السلطنة
مبراكــز وميداليات هذا هــو األوىل واألوىل،
والحصــول عىل املقاعــد يــأيت نتيجة جهد
واضح وعمل مستمر يف التطوير والبناء.
عىل مجالس إدارة االتحادات املختلفة عمل
كبري جدًّا ،وواجب ُملزم لهم ،وبأمانة شديدة
ال عــذر ألحد ،وال ُيقبل منهــم التع ُّلل بقلة
اإلمكانات أو ضعف املوارد ،أو عدم مشاركة
األنديــة ،أو غري ذلك من األعذار .ويجب أن
نلزمهــم جميعــا مبا ألزموا به أنفســهم من
أهــداف وطموحات وإســراتيجيات ال نرى
وضوحا لها حتى اآلن.
ً
ومن هنا ..أدعو املعنيني باإلعالم الريايض إىل
ْأن يكونوا حارضين وبقوة؛ فهم أهم أدوات
الحوكمة املع َّول عليهــا ،وهم كام نعهدهم
دو ًمــا عىل مســافة واحــدة مــن الجميع،
وهدفهــم األســمى التطويــر ال البحث عن
املثالب.
وأقــى ما نتمناه أن نرى ُمختلف ُمنتخباتنا
َ
ومشــاركاتنا حارضة وبقوة للمنافسة يف كل
املحافل.
ويف الختام ..لديَّ سؤال :أ ُّيهام أفضل لتطوير
اتحاداتنا ومختلف األلعاب :انتخابات بشكل
كامل ،أم تكون بشكل جزيئ ،وللوزارة الحق
بالتعيــن يف بعــض املناصــب؛ كونها الجهة
املرشفــة ،وكذلك صاحبــة التمويل األكرب يف
بعض االتحادات ،والكامل يف معظمها؟

االقتصاد

حاتم بن حمد الطايئ

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

التحرير

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

منى المعولية

حمد بن سالم العلوي

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

Khalid1330@hotmail.com

القصور
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المحافظات..
ومضمار َّ
التنمية الحر!

العماني وثقافة نشر السالم
التاريخ البحري ُ
يزخــر تاريخنــا البحــري املاجــد
بالكثري من املنجزات ،التي ّ
سطرت
بأحرف من نور لتأكيد ريادة عُ امن
ورموزها ،أمثال أحمــد بن ماجد،
يف مجــال االستكشــافات وتطوير
أدوات املالحة البحرية.
وتواصل عامن نهجها القويم لنرش
الســام والتعريف مبــا متتلكه من
إرث حضاري ،وتاريخ بحري حافل،

3

لنرأب الصدع ونلملم

لقراءة جميع المقاالت زورواhttps://alroya.om/category/3 :

المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

وذلــك من خالل ســفينة البحرية
الســلطانية العامنية “شباب عامن
الثانيــة” ،والتي حطــت رحالها يف
مدينة كيل األملانية للمشــاركة يف
“مهرجــان كيل البحــري ،”2022
ضمن رحلة “عامن أرض السالم”.
ومشــاركة السفينة يف هذا الحدث
تجســد الحضور
العاملــي الكبــر ّ
العــاين الواضــح يف مختلــف
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املحليات

``

اكتمل عقد اللؤلؤ بالنسبة للمحافظات،
بصدور املرسوم السلطاين رقم 2022/36
بإصدار نظــام املحافظات ،وقد تســ َّلم
ُّ
كل محافــظ زمام محافظتــه ،ومل يتبق
عىل الحكومة من يشء يعرقل االنطالقة
الكربى يف تنمية املحافظات؛ وذلك بعدما
َّمتــت الهيكلــة اإلداريــة للمحافظات،
وصدر نظامها األســايس املســتقل بكل
محافظــة عىل حــدة ،والــذي أعتقده
هنــا َّأن كل محافــظ قد ج َّهــز خططه
اإلداريــة والتنفيذية ملبارشة العمل الحر
واملستقل عن املركزية املر َّكزة َ
فيم مىض،
املنسق
وأ َّنه هو املســؤول عن التطوير َّ
والعــا ِدل للواليات التــي تنضوي تحت
كنف محافظته الفتية.
َّ
وأن األمل ليحدُ و كل أبناء املحافظة بأن
َّ
تكون محافظتهــم محط أنظار الجميع،
وهــم ينظــرون اليــوم بجديــة لصنع
مســتقبل باهر ملحافظتهــم ووالياتهم،
وذلك من منطلق التنظيم الجديد ،الذي
َ
أعطى االستقاللية أليدي أبناء املحافظة
يف البنــاء الجامعي؛ ملــا أصبحوا ميلكون
زمامــه بأيديهــم وحدهــم ،وبالدعــم
املطلــق من لــدن قائد الوطــن جاللة
السلطان األمني هيثم بن طارق املعظم
حفظه الله ورعــاه -الذي يرى بنظرتهالحكيمة الثاقبة ،أنه «ما َّ
حك جلدك مثل
ظفرك» .وبنفس النظرة ،يريد من ِّ
الكل
أن يتحملوا املسؤولية يف ذلك ،باملشاركة
يف تطوير الوطنٌّ ،
كل من موقعه ومكانه
وبالتعــاون بــن الجميــعَّ ،
تحمــل
وأن ُّ
املسؤولية بشــكل تدريجي ،سوف ُين ِتج
نشــو َء قيادات ناضجة ،ستُعطي الفرصة
للسلطة املركزية الختيار الكفاءات األبرز
لتويل مناصب قيادية يف الدولة.
يتوجب عــ َّ
ي -ككاتــب رأي -أن
لكــن َّ
أنقــل إىل املحافظــن أمنيــات معظــم
املواطنــن ،بــأال ُيغفــل رأي أصحــاب
الخربة والفكر؛ وذلــك باألخذ برأيهم يف
كيفيــة تطوير محافظاتهــم ومناطقهم،
وتنميتها بالتنمية الجادة والشــاملة ،فال
توجد محافظة من محافظات الســلطنة
اليــوم تخلو من صاحــب رأي وفكر من
بني املتقاعدين؛ فهنــاك الوزير والوكيل
واملديــر العــام والطبيــب واملهندس...
وغريهم مــن أصحــاب املهــن املهمة،
وهناك مــن كبــار القادة العســكريني
واألمنيــن ،وهــم ً
أيضــا ال تخلــو منهم
محافظــة من املحافظــات ،بل وال والية
تخلــو من هــؤالء الخــراء ،مهام كانت
بعيدة عــن املركزُّ ،
فكل هــؤالء أدمغة
ُمكتنــزة بالخــرات واملعــارف واألفكار
النية ،فمتى ُطلب منهم الرأي واملشورة،
ّ
لن يرتدَّدوا مطل ًقا عــن تقدميها للوطن،
وسيكونوا ُســعداء مبكتسبات الخري لهم
ولبلدانهم؛ فــا يجوز حرمانهم من هذا
الفضل والخري الكبري ،الذي ســوف يحل
ببلدانهم.
ُ
إذن؛ هناك اآلن ما ُيقارب ثلث املجتمع
العامــل واملعطــل يف آن واحــد ،ممن
ميثلــون فئــة املتقاعدين ،وقــد أصاب
بعضهم اليأس وامللل واإلحباط من كرثة
اإلهامل الــذي وقع عليهــم ،مع العلم
بأن هناك الكثري من الندوات والدورات
واملحارضاتُ ،يستقدم إليها كل «عواجيز
العــامل» وهــم كذلــك متقاعــدون يف
بلدانهــم ،إال املتقاعد الوطني ُيســتثنى
من هــذه املهمــة! وذلك عــى قاعدة
«مطرب الحي ال ُيطرب أهله» .وعشمنا
يف املحافظــن ْأن تكــون لديهــم قوائم
بأسامء وعناوين وهواتف هذه الفئات،
وأن يتــم اللقــاء بهم يف الســنة مرة أو
مرتني عىل األقل ،أو كلام كان هناك أمر
مهم يقتيض الحال أخذ رأيهم فيه ،فيتم
اســتدعاؤهم للرأي واملشورة «وما خاب
من استشار».

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

َّ ...إن هــذه الفئــات مــن املتقاعديــن
ســيقدِّمون خدمات جليلة ملحافظاتهم،
ويكفي أن يشــعر املتقاعد أنه إنســان
ذو قيمــة ،ولو قيمة معنويــة يف بلده؛
ألن الحقيقة املرة التي يعيشــها معظم
املتقاعديــن اليــوم ،هــي اإلحســاس
بالتَّهميــش وعدم االهتــام ،و ُيعاملون
كأ َّنهم ســلعة انتهى عمرهــا االفرتايض،
فاســتُغني عنها ،وأنهم أمســوا ال حاجة
لهــم يف املجتمــع؛ وذلــك بعــد تلــك
الصوالت والجوالت التي كانت ُترافقهم
أيام الوظيفة ،أو كام قال أحدهم عندما
ســألت ُه ابنتُه« :أين تلك الورود والهدايا
التي كان ُيؤىت بها إلينا يف أيام األعياد؟!»
فقــال لها« :يا ابنتي ،مل تكن تلك الهدايا
لنــا ،وإمنــا كانــت للمنصــب ،واآلن ال
فحجبــت الهدايا» .والحقيقة
«منصب» ُ
أن قمة املأســاة أن يكــون املنصب هو
أهم من اإلنسان والقيم يف هذا العرص.
إحــداث التغيــر يف املحافظــات يقــع
اليوم عىل شــخصية املحافظ ،فإن كانت
يتغي
شخصية طموحة ومبدعة ،فسوف ّ ُ
الكثري ،وسيشعر الناس بالتغيري من العام
األول .أمــا إذا التــزم املحافــظ باللفظ
اللغــوي لكلمة «محافظ» ،وظل يحافظ
عــى املوروث كام هو ،فســوف ينطبق
عليه لقــب مدير وحســب ،ولن ُيكون
يف مســتوى القائد الذي يهتم باإلنسان
واإلبــداع م ًعــاَّ ،
ترصفــه وســلوكه
وأن ُّ
سيمثالن جامعة تعليمية ،ودورة قيادية
مكتملة األركان ،وعندئذ سيحق للقيادة
العليا أن ترفــع مقام املحافظ إىل مرتبة
«وزير» وهذه مرتبة ليســت كبرية عىل
مــن ســيدير مجموعــة مــن الواليات،
إدارة ناجعــة موفقةُ ،فييــح الحكومة
يف املركــز من هــم التوجيه واإلرشــاد،
ويحقــق األهــداف الكــرى يف قيــادة
التنمية الشــاملة للوطــن ككل ..وحتى
َّإن أيَّ تقييــم للمنجــزات ُيكافــأ فيهــا
الناجح إلبداعه بالرتقية والثناء ،فســوف
ُيشــ ِعل روح التنافس بــن الجميع ،مع
التذكري بــرورة التغيري بني وقت وآخر
للمحافظني ،مع الحفاظ عىل مدة معينة
للتقييــم واملحاســبة ،حتــى ال يكون يف
األمر أي إرباك وإجحاف.
َّإن هــذه املقالــة متثل أمنيــات الناس
مــن أبنــاء املحافظــات ،ومــا يريدونه
مــن املحافظني؛ ذلك ما ُيــردَّد يف بعض
املجالس العامة ،وليس توجي ًها أو إرشادًا
للمحافظني ،فحاشا لله أن يكون لنا رأيٌ
عــى رأي موالنــا جاللة الســلطان قائد
البــاد املبجــل -أعزه اللــه وأبقاه -فهو
صاحب الشــأن والقرار والرأي السديد،
ولكــن كام ُ
قلــت يف البداية نحن نطرح
أمنيات املجتمــع ،كمرآة ُيكن ألصحاب
الســلطة والقرار رؤيتها ،فيسهُل عليهم
معرفة االحتياجــات العامة ،وطموحات
املواطــن ،خاصــة وأننا نخــوض تجربة
اســتقاللية جديدة وبــاإلدارة الحرة يف
املحافظــات ،وهــي تدخــل ألول مــرة
بذلك مركاض الســباق عىل هذا النمط
أو الشــكل الجديد يف غالبها ،وبأسلوب
تنمية ُمختلفَّ ،
عــا كانت عليه الحال
العامنية املباركة ،وذلك
يف بداية النهضة ُ
زمــنٌ كان يتطلــب فيه األمــر الرسعة
والقرار الحاســم ،إلعامل منــط املركزية
املر َّكزة عىل تلك الصورة.
و َّفق الله موالنا جاللة الســلطان األمني
هيثــم بن طــارق املعظم -نــره الله
وأيده عىل فعل الخري -للرقي ُبعامن إىل
أعىل املراتب والدرجات ،وأن ُيكلل نظام
املحافظات بالتوفيق والســداد والنجاح،
ونرجو مــن الله العزيز القدير أن ُيوفق
كل املسؤولني لتنفيذ خطط التنمية ،وأن
عم الخــر كل ربوع عُ امن ..ال َّله َُّم آمني
َي ُّ
يا رب العاملني.

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة

وزارة اإلعالم

08

اقت�صاد
خالد بن سعد الشنفري

«خريف ظفار»..
رحمة وحب وعطاء
 21يوني��و فلك ًيا هو أول أيام فصل الخريف يف ظفار ،وقد
أط ّل��ت علينا منذ أيام بوادر نفح��ات هذا الفصل املبارك
من فصول مواس��م ظفار املعطاءة دامئًا ،فأخذت تكتالت
نس��يمه تفكك من
س��حبه تتقاطر عىل س�مائنا ونفحات
ِ
العدة
ضغط رطوبة رذاذ أم��واج البحر ،التي أخذت ُتعد ُ
منيعا لركوب بحر
لتتسارع وتتعاىل؛ لتش��كل طو ًقا ودرعً ا
ً
العرب ،ليعمل يف هدوء م��ن أمره ويجدد لنا عطاءه من
جديد يف «الرصب» القادم ،ول ُيس ِّلم اآلن الراية إىل الخريف
املعطاء.
إن��ه عطاء من نوع آخ��ر هذه املرة ،عطاء الس�ماء لألرض
بعيدً ا عن البحر ،ولكن بحر العرب الويف يظل هبة الله إلينا
يف كل أحوال��ه ،فحتى يف الخريف ال يتواىن أن يش��ارك ولو
بالعزف بهدير أمواجه العالية عىل سمفونية خريف ظفار،
بعد أن اس��تمر يف غدق عطاءه علينا طوال  3مواسم خلت
(الرصب والش��تاء والقي��ظ)؛ فالخريف ختام مس��ك هذه
الفصول األربعة ،وموسم عطر ورياحني وزهور وورود عىل
مواسم ظفار الرائعة.
ُم ُ
نيت يف حيايت بعيش حياة مرحلتي خريف ظفار األخريتني
(قب��ل وبعد عرص النهضة املبارك��ة) ،ورغم فارق العيش يف
املرحلت�ين إال أن الخريف كان يف كل العصور بلس�ًم�اً عىل
حياتنا يف ظفار .كنا نستش��عر ونستنشق عبريه منذ الصباح
الباك��ر لكل ي��وم مينحنا فيها الرب منح��ة الحياة ليوم آخر
جديد ،فنخرج من غرف نومنا وبيوتنا منذ الصباح لنحتضن
ضباب��ه ورذاذه ،ال يشء غ�ير الحب ال��ذي ميأل كل يشء وال
مجال أو اتس��اع لغريه .يب��دأ معنا من��ذ صباحاتنا كل يوم
ُيفعمها لنا مهام كان عمر وسن الواحد منا؛ فالكل يستمتع
ويبتهج بالخريف ،ويعيش الحب والفرح والحبور ويشارك
كل املخلوقات فرحتها ..فالعصاف�ير بزقزقتها عىل األغصان
املخرضة الوارفة املكتسية مبا ّ
لذ وطاب من مثارها املوسمية
اللذيذة ،واألنعام يف مراعيها السندس��ية الخرضاء تكاد ُتدر
لبنًا بلون ونكهة خرضاء وسمنًا ز َ
يك الطعم والرائحة ،بجانب
ّ
تعطر األجواء ،إنها س��يمفونية ُتعزف
األزهار والورود التي
و ُتبهج النفس اإلنسانية.
ووسط كل هذه البانوراما التي يكسوها الرذاذ بقطراته عىل
كل يشء ليعط��ي رس الحياة ،فإن ه��ذا الرس البديع للحياة
يف كل يشء يف ظفار .وتزداد متعتنا يف عرصنا هذا مبش��اركة
ه��ذا الحب وهذا الفرح واالبتهاج ،مع كل مواطن يف أنحاء
عامننا الحبيبة ،وإخواننا من دول الخليج ،وزوارنا وضيوفنا
من كل حدب وصوب ،وقد صدق القائل :إن اإلنسان يفرح
مبشاركة اآلخرين كل جميل لديه.
لاً
فمرح ًبا بالجميع ..وحللتم أهلاً ووطأتم سه  ..وكل خريف
والجميع بخري وسعادة وهناء.
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متابعات

وفد من جامعة جدة السعودية يتعرف على
الخطط المستقبلية لجامعة السلطان قابوس
مسقط -العامنية
زار وف��د م��ن جامع��ة ج��دة باململكة
العربية السعودية الشقيقة برئاسة معايل
الدكتور عدنان بن سامل الحميدان رئيس
جامعة ج��دة أم��س جامعة الس��لطان
قابوس للتعرف عىل خططها املس��تقبلية
والتخصص��ات الت��ي تق��وم بتدريس��ها
والدراس��ات والبح��وث العلمية الصادرة
عنها.

استعراض آليات تعزيز االبتكار وريادة

والتق��ى الوف��د خ�لال الزي��ارة صاحب
السمو الس��يد الدكتور فهد بن الجلندى
آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس،
وتم خاللها مناقشة عدد من املوضوعات
األكادميي��ة والعلمي��ة ذات االهت�مام
املشرتك.
ك�ما زار الوف��د املكتب��ة الرئيس��ية
والقاع��ة الك�برى باملرك��ز الثق��ايف
بالجامع��ة ،إضاف��ة إىل زي��ارة مبنى
الفصول الدراسية.

وفد «غرفة شمال الباطنة» يتعرف على فرص

األعمال في األمن الغذائي واللوجستيات االستثمار في مصر ..ويزور العاصمة اإلدارية

مسقط -الرؤية
نظم��ت وزارة التج��ارة والصناع��ة وترويج
االس��تثامر ممثل��ة يف مكتب منت��دى عامن
لألعامل ،وبالتعاون مع مبادرة «لهن عامن»،
أم��س ،حلق��ة عمل ح��ول االبتك��ار وريادة
األعامل يف القطاع اللوجستي واألمن الغذايئ،
وذلك مبش��اركة عدد من أصحاب الس��عادة
وممثيل من القطاع�ين العام والخاص ونخبة
م��ن املتحدثني م��ن داخل وخارج س��لطنة
عامن.
وتطرق��ت حلقة العمل إىل مختلف املواضيع
املتعلقة باالبتكار وريادة األعامل يف س��لطنة

ع�مان يف القطاع اللوجس��تي وقط��اع األمن
الغذايئ؛ حيث ناقشت الجلسة األوىل القطاع
اللوجس��تي ومس��تقبله يف س��لطنة ع�مان
والتس��هيالت املقدمة لهذا القطاع  ،وناقشت
الجلس��ة الثانية االبتكار وري��ادة األعامل يف
األم��ن الغ��ذايئ وكيفي��ة دعم ه��ذا القطاع
والتسهيالت املقدمة يف هذا الجانب باإلضافة
إىل مستقبل القطاع.
وناقش��ت الحلق��ة التحدي��ات الت��ي تواجه
املؤسسات والرشكات العاملة يف قطاعي األمن
الغ��ذايئ واللوجس��تي ومقرتحاته��م وإيجاد
الحلول له��ا لتطوير هذا القطاعات ألهميتها
يف التنويع االقتصادي لسلطنة عامن.

 13مليون ريال أذون خزانة حكومية

مسقط -العامنية
بلغ إجاميل قيمة األذون املخصصة لإلصدار رقم
 140م��ن أذون الخزانة الحكومي��ة  13مليون
ريال عُامين ،تس��تحق مل��دة  28يو ًما ابتدا ًء من
الي��وم األربعاء وحتى  20يولي��و ا ُملقبل .وذكر
البنك املركزي ال ُعامين أمس يف بيان أن متوسط
السعر املقبول بلغ 889ر 99ريال عُامين ،ووصل

أقل سعر مقبول 875ر 99ريال عُامين لكل 100
ري��ال عُامين ،فيام بلغ متوس��ط س��عر الخصم
44897ر 1باملائة ،ومتوس��ط العائد 45067ر1
باملائة .وأش��ار البيان إىل َّأن س��عر الفائدة عىل
عمليات إعادة الرشاء مع البنك املركزي ال ُعامين
(الريبو) ع�لى هذه األذون ه��و 25ر 2باملائة،
بينام يبلغ س��عر الخصم مع البنك املركزي عىل
تسهيالت أذون الخزانة 75ر 2باملائة.

مسقط -الرؤية
زار وف��د رج��ال األعامل م��ن غرف��ة تجارة
وصناعة عامن فرع محافظة ش�مال الباطنة،
أمس ،الهيئة العامة للتنمية الصناعية واالتحاد
العام للغرف التجارية املرصية ،وذلك يف إطار
الزيارة التي يقوم بها الوفد إىل مرص بالتنسيق
مع سفارة سلطنة عامن بالقاهرة.
وق��ال إبراهيم محمود الع��ريب رئيس االتحاد
العام للغرف التجارية املرصية« :إن العالقات
املرصي��ة العامني��ة تش��هد مرحل��ة جديدة
من الرشاك��ة تتناس��ب مع عم��ق العالقات
التاريخية املش�تركة ،وترس��م مالمح مستقبل
صناع��ي تج��اري تش��اريك الس��تكامل ما تم
تحقيقه من نجاحات عيل مر التاريخ املشرتك
للدولتني .واس��تمع رجال األع�مال العامنيني

إىل نب��ذة ع��ن الجهود التي تق��وم بها الهيئة
العامة للتنمية الصناعية املس��ؤولة عن تنفيذ
السياس��ات الصناعي��ة التي وضعته��ا وزارة
التجارة والصناعة لتحفيز وتش��جيع االستثامر
يف القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياس��ات
تنمي��ة األرايض لألغراض الصناعي��ة وإتاحتها
للمس��تثمرين وتس��هيل وتبس��يط إجراءات
الحصول عىل الرتاخيص الصناعية.
وتعرف الوفد ً
أيضا عىل أهداف واس�تراتيجية
عمل اتح��اد العام للغ��رف التجارية املرصية
والتي تتضمن املس��اهمة بفاعلية يف تحديث
وتنمي��ة التج��ارة الداخلي��ة وتطوي��ر ودور
االتحاد يف تنمية وتنش��يط الصادرات إضافة
إىل توعية وتأهيل القط��اع التجاري للتعامل
مع املس��تجدات والتحديات التي تش��هدها
األسواق املحلية وتطوير مناخ االستثامر.

متابعات

متابعات
اقت�صاد
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مع انطالق المرحلة الثانية ضمن خطط تعزيز الفرص االستثمارية بالقطاع

09

مختبر الصناعات التحويلية يناقش تحديات المناطق
الصناعية واالقتصادية والحرة وتطوير منظومة االبتكار
مسقط -الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج
االســتثامر وبالتعاون مع وحدة متابعة
تنفيذ رؤية “عُ امن  ”2040صباح أمس،
بهيئة الطــران املدين ،مخترب الصناعات
التحويليــة يف مرحلتــه الثانية ،والذي
يعقد خالل الفرتة من  21إىل  30يونيو
الجــاري ،تحت رعاية معــايل قيس بن
محمد بن موىس اليوسف وزير التجارة
والصناعة وترويج االســتثامر ،ومبشاركة
عدد من املسؤولني من الجهات املعنية.
ويناقش املشاركون يف املخترب يف مرحلته
الثانيــة مرتكــز الفــرص االســتثامرية
واالبتكار يف القطاع الصناعي بشكل عام
وقطاع الحديــد واأللومنيوم والتعدين
بشــكل خاص ،بهــدف إيجــاد خطط
عمــل لتطويــر الفرص االســتثامرية يف
القطاعات املســتهدفة يف االسرتاتيجية
الصناعيــة ،عالوة عــى توحيد الجهود

قيس بن محمد اليوسف

املختلفة لدى الجهــات األخرى املعنية
بإيجاد الفرص االستثامرية الصناعية يف
مختلف القطاعات ،ومناقشة التحديات
الخاصة باملناطق الصناعية واالقتصادية
والحــرة ،والتحديــات العامــة الخاصة
بالقطــاع وإيجــاد الحلــول الالزمــة،

وتعظيــم الفائدة يف منظومــة االبتكار
يف القطاع الصناعي واملشاريع والربامج
املبتكرة.
ويهدف مختــر الصناعــات التحويلية
والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وحدة
متابعــة تنفيذ رؤية عــان  ،2040إىل

تشخيص ومناقشة التوافق مع الرشكاء
يف القطــاع لتحديد أولويــة الصناعات
التي ســيتم تخصيص املوارد لتطويرها،
إضافــة إىل إدارة منظومــة االبتكار يف
القطاع واملشــاريع والربامــج املبتكرة،
وتحليل سالســل القيمة واألمداد لعدد

من الصناعات الرئيســية للخروج بعدد
مــن الفــرص االســتثامرية ،ومراجعــة
حــزم الحوافز املقدمــة للقطاع وقياس
مــدى تأثريها يف زيادة عدد املشــاريع
واالستثامرات.
ويضــم املخترب ثالثة مرتكــزات :مرتكز

الطاقــة وترتيــب أولويــات الصناعات
االســراتيجية ،ومرتكــزي الفــرص
االستثامرية واالبتكار.
وكانــت املرحلــة األوىل مــن مختــر
الصناعات التحويلية قد تضمنت مرتكز
الطاقــة وترتيــب أولويــات الصناعات
االســراتيجية والتي أقيمــت يف مارس
املايض ،وهدفــت إىل تحديد الصناعات
ذات األولويــة من خــال تحليلها وفقا
ملعايري محددة ودراســة احتياجاتها من
الغاز والكهرباء والطاقة البديلة.
ومن املؤمل أن يخرج املخترب بعد ٍد من
القرارات التي من شأنها خدمة القطاع
الصناعي مــن حيث تحديــد أولويات
الصناعــات االســراتيجية التــي تحتاج
إىل مصــادر الطاقــة املختلفــة (غــاز،
كهربــاء ،طاقة بديلة) ،وتعزيز منظومة
االبتــكار يف القطاع الصناعــي ،وتوفري
فرص اســتثامرية يف مختلف القطاعات
الصناعية املستهدفة.

المعولي يستعرض مع أمين عام «إيكاو» خطط السلطنة لتطوير المالحة الجوية الدولية وكالء «التجارة»
يناقشون التكامل
الخليجي وريادة األعمال
الرياض -ال ُعامنية

مسقط -الرؤية
التقــى معــايل املهندس ســعيد بن حمود
املعــويل وزيــر النقل واالتصــاالت وتقنية
املعلومــات رئيــس مجلــس إدارة هيئــة
الطــران املــدين ،مبعــايل خــوان كارلوس
ســاالزار األمني العام ملنظمة الطريان املدين
الدويل ،يف واشــنطن ،وذلك يف إطار تنفيذ
خطط ســلطنة عــان يف مجــال الطريان
املدين وتطوير العمل والتعاون مع منظمة

الطريان املدين الدويل (إيكاو ،)ICAO
وجرى خــال االجتــاع مناقشــة خطط
ســلطنة عــان لتطويــر املالحــة الجوية
الدولية وتعزيز مســتوى االمتثال للقواعد
القياسية والتوصيات الصادرة عن املنظمة
يف مجال مراقبة السالمة الجوية من خالل
الربامج التي تنفذهــا هيئة الطريان املدين
يف هذا املجــال ،ومثن معــايل األمني العام
للمنظمة الدعم الذي قدمته سلطنة عامن
الســتقرار املالحة الجوية الدولية يف إقليم

الرشق األوســط ودورها البارز يف معالجة
التحديــات التــي واجهتهــا املنطقة خالل
املرحلة املاضية.
كام التقى معاليه مع محمد خليفة رحمة
مدير مكتب النقل الجوي ملنظمة الطريان
املدين الدويل .وجرى خالل اللقاء مناقشــة
املواضيــع املتعلقة بتنظيــم النقل الجوي
وقواعد التنظيــم االقتصادي للنقل الجوي
وتنسيق العمل يف مجال أمن الطريان املدين
واالستعداد للمساهمة يف الربنامج العاملي

لتدقيق أمن الطريان عىل املســتوى الدويل
من خــال املدققــن الدوليــن العامنيني
الذين تم اعتامدهم مؤخ ًرا من املنظمة.
وتضمنت الزيارة لقا ًء بني معاليه والســفري
األمريــي لــدى منظمــة الطــران املدين
الدويل؛ ملناقشــة أوجه التعــاون يف مجال
الطريان املدين والتغري املناخي.
والتقى معاليه مع ميشــيل روســيل نائب
مديــر عــام مجلــس املطــارات الــدويل؛
حيث تطرق االجتــاع اىل الوضع العاملي

للمطــارات والجهــود الراميــة لتنشــيط
حركة املســافرين بعد جائحة كوفيد،19-
ومناقشــة أوجه التعاون املقرتحة يف مجال
االقتصاد األخرض والتغري املناخي.
وشــارك يف االجتامعــات ًكل من ســعادة
املهندس نايف بن عيل العربي رئيس هيئة
الطريان املدين وســعادة الســفري موىس بن
حمدان الطايئ ســفري ســلطنة عامن لدى
الواليات املتحدة األمريكية والســفري الغري
مقيم لدى كندا واملكسيك.

عقد أصحاب الســعادة وكالء وزارات التجارة
بدول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية،
أمــس ،اجتامعهــم الرابع والخمســن ،مبقر
األمانــة العامــة يف الرياض ،وذلــك للتحضري
لالجتــاع الثــاين والســتني ألصحــاب املعايل
والســعادة وزراء التجــارة بــدول مجلــس
التعــاون ،واملقــرر عقــده اليــوم األربعاء يف
اململكة العربية السعودية.
وناقش أصحاب الســعادة عددًا من املواضيع
املدرجــة عــى جــدول أعاملهــم واملتعلقة
بخطط أعــال اللجان الفنيــة التابعة للجنة
التعــاون التجاري ،والتي تهــدف إىل تعميق
التكامل بني دول املجلس يف التجارة الداخلية
والخارجيــة ،وحامية املســتهلك ،واملشــاريع
الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل.

ارتفاعا بالتضخم السنوي خالل مايو مع زيادة أسعار المواد الغذائية والزيوت حلقة عمل حول مستجدات وتحديات
ً % 2.4
 5.1باملائــة ،ومجموعــة املــواد الغذائية ومجموعــة املالبس واألحذية بنســبة  0.4والبيض بنســبة  1.5باملائة ،وأسعار
العامنية
مسقطُ -
املواد مشروع ازدواجية طريق «الكامل  -جعالن»
واملرشوبــات غــر الكحولية بنســبة  5.0باملائة ،يف املقابل انخفضت مجموعة التبغ الغذائية األخرى بنسبة  1.2باملائة ،وأسعار

ارتفــع معــدل التضخم يف ســلطنة عُ امن
خالل شــهر مايو املايض بنسبة  2.4باملائة
مقارنــة بالشــهر املامثل من عــام ،2021
بينام اســتقر املعدل مقارنة بشــهر أبريل
.2022
وأظهرت أحدث البيانات للمسح الشهري
ألســعار املواد االســتهالكية الصــادرة عن
املركز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومات أن
ارتفاع مؤرش األســعار يف شهر مايو املايض
ُيعــزى إىل ارتفــاع أســعار املجموعــات
الرئيســية كمجموعــة التعليــم بنســبة

باملائة ،ومجموعة النقل بنسبة  3.5باملائة،
ومجموعــة الصحــة بنســبة  2.8باملائة،
ومجموعــة الســلع والخدمــات املتنوعة
بنسبة  1.5باملائة.
وارتفعت مجموعة الثقافة والرتفيه بنسبة
 1.5باملائــة ،ومجموعة املطاعم والفنادق
بنســبة  1.3باملائــة ،ومجموعــة األثــاث
والتجهيــزات واملعــدات املنزلية والصيانة
املنزليــة االعتياديــة بنســبة  0.7باملائــة،
ومجموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز
وأنواع الوقود األخرى بنســبة  0.7باملائة،

بنسبة  0.1باملائة.
ووف ًقــا لبيانــات املركز الوطنــي لإلحصاء
واملعلومات؛ فقد جاء ارتفاع مؤرش وأسعار
الزيــوت والدهــون بنســبة  17.2باملائة،
وأسعار األســاك واألغذية البحرية بنسبة
 7.3باملائــة ،وأســعار الخرضوات بنســبة
 6.9باملائــة ،وأســعار اللحوم بنســبة 6.7
باملائة ،وأسعار الفواكه بنسبة  6.6باملائة،
وأسعار الخبز والحبوب بنسبة  2.7باملائة،
وأسعار الســكر واملرىب والعسل الحلويات
بنسبة  1.9باملائة ،وأسعار الحليب والجنب

املرشوبات غري الكحولية بنسبة  0.3باملائة.
أما عىل مستوى محافظات سلطنة عُ امن؛
فقــد شــهدت محافظــة شــال الباطنة
ومحافظتا شــال وجنــوب الرشقية أعىل
معدل ارتفــاع للتضخم خالل شــهر مايو
2022م بنســبة  2.9باملائة ،تلتها محافظة
الداخلية بنســبة  2.8باملائة ،ثم محافظة
الربميي بنسبة  2.6باملائة ،بعدها محافظة
ظفــار بنســبة  2.4باملائــة ،ثــم محافظة
الظاهرة بنسبة  2.0باملائة ،تلتها محافظة
مسقط بنسبة  1.9باملائة.

انطالق ملتقى رائدات األعمال بفرع «الغرفة» في الظاهرة
عربي -نارص العربي
انطلقــت مبقر فــرع غرفة تجــارة وصناعة
عامن مبحافظــة الظاهــرة ،فعاليات ملتقى
رائدات األعامل والذي تنظمه لجنة صاحبات
األعامل ويستمر ملدة  3أيام.
ويتضمن امللتقى عددًا من الورش التخصصية
والتي تهدف اىل تبصري املشاركات باألساليب
الحديثــة واملهــارات الفنيــة والعلميــة يف
إدارة املشــاريع الصغــرة ،إضافــة اىل رفــع
مستوى الوعي لديهن باملفاهيم االقتصادية
املعارصة .وشهد اليوم األول للملتقى تقديم
ورشــتي عمل؛ حيــث كانت الورشــة األوىل
بعنوان“ :كيف تصبحني رائدة أعامل ناجحة
يف ظــل التغــرات العاملية”  ،وورشــة عمل

الثانية بعنوان “فن تزيني الكيك” .وبلغ عدد
املشــاركات يف فعاليات اليوم األول للمتلقى
أكرث من  70مشــاركة من صاحبات األعامل.
وقدمت الدكتورة إلهام بنت سليم الخاطرية
محــاور الورشــة األوىل؛ والتــي تضمنــت
ســات العرص الحــايل والتغــرات العاملية

والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه
رائــدة األعامل والحلــول االبتكارية ملواجهة
التحديات .وقدمت ريم بنت حسن البلوشية
محاور الورشة الثانية فن تزيني الكيك والتي
متثلت يف طرق إعداد وتزيني الكيك.
وقالت أنوار بنت مســلم الشــكيلية إحدى

املشــاركات يف الورشــة االوىل بعنوان “كيف
تصبحني رائدة أعامل ناجحة يف ظل التغريات
العاملية” ،إنها اســتفادت من مشــاركتها يف
هذه الورشة؛ حيث تعرفت عىل كيفية تأثري
البيئة الخارجية عىل املرشوع ،مثل :املتغريات
البيئية واالقتصادية والتقنية ،وطرق التعامل
معها.
وقالــت زوينــة بنــت محمــد املجرفية من
املشاركات يف ورشــة تزيني الكيك“ :يعد فن
تزيني الكيك من الفنون املهمة يف التسويق؛
حيث قدمت املحارضة طرقا عملية وســهلة
تخدمنــا يف صناعة املعجنات ،واشــكر فرع
الغرفــة مبحافظة الظاهرة عــى تقديم مثل
هــذه الورش ،نظ ًرا لدورهــا الكبري يف خدمة
صاحبات األعامل واملرأة بشكل عام”.

صور -الرؤية
نظمــت وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات صباح أمــس حلقــة عمل حول
مرشوع ازدواجيــة طريق “الكامــل والوايف-
جعالن بني بو حســن -جعالن بني بوعيل”،
وذلك مبشــاركة ممثــي الجهــات الحكومية
املعنيــة وعدد مــن أعضاء املجلــس البلدي
ملحافظــة جنوب الرشقية ،وبحضور ســعادة
الدكتــور يحي بن بدر املعويل محافظ جنوب
الرشقية وســعادة املهندس خميس بن محمد
الشــاخي وكيــل وزارة النقــل واالتصــاالت
وتقنية املعلومات للنقل وأصحاب الســعادة
الوالة املعنيــن؛ وذلك مبكتب محافظ جنوب
الرشقية.
ويــأيت انعقاد حلقة العمــل يف إطار تكاملية
الجهــود بني وزارة النقــل واالتصاالت وتقنية
املعلومــات والجهــات الحكوميــة وتعزيــز
املشــاركة املجتمعيــة والتنســيق املتواصــل

والف ّعال التخاذ القرارات املناســبة للمشاريع
التنمويــة التي تعمل عليهــا الوزارة مبختلف
املحافظــات .وتهــدف الحلقــة إىل إطــاع
املشــاركني عــى آخــر مســتجدات مرشوع
ازدواجية الطريق وموقفه التنفيذي ،والتوافق
والتوائم عىل مقرتح نطاق العمل األويل ورؤية
وزارة النقــل واالتصاالت وتقنيــة املعلومات
للمرشوع ،والوقوف عــى التحديات الحالية
وحلحلتهــا مبا ُيكن مــن رسعة طرح مناقصة
تصميم وتنفيذ ازدواجية الطريق.
وتســعى وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات خالل هذا العام إىل طرح مناقصة
تصميــم وتنفيذ مرشوع االزدواجية التي تبدأ
من واليــة الكامل والوايف مرو ًرا بوالية جعالن
بني بو حسن وحتى والية جعالن بني بوعيل
بطول حــوايل ( 30كــم) ،ويعد مــن الطرق
الســياحية واالقتصادية الهامة لربطه بواليات
محافظــة جنــوب الرشقيــة بباقــي واليات
ومحافظات السلطنة.
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عروض على القروض الشخصية والسكنية بأسعار فائدة تنافسية من البنك األهلي

مسقط -الرؤية

أعلن البن��ك األهيل ط��رح حزمة من
الق��روض الجذابة تناس��ب متطلبات
مختلف الفئات ،وذلك لفرتة محدودة؛
حيث ميك��ن لعمالء البن��ك الحصول
عىل قروض ش��خصية تص��ل إىل 200
أل��ف ري��ال مبتوس��ط أس��عار فائدة
مخفضة  %4.50س��نو ًيا ،وقرض سكني
يبلغ  350ألف ريال ،مبتوس��ط فائدة
مخفضة  %4.50س��نويا ،عىل أن يلتزم
البن��ك بإنهاء إج��راءات الحصول عىل
القرض يف وقت قيايس عرب اتباع أفضل
املامرس��ات يف هذا املجال ،مام يحقق
لهم تجربة مرصفية متميزة.

االدخ��ار واالس��تقرار امل��ايل” ،مضيفا:
“الحلول املرصفي��ة التي يوفرها البنك
تتميز باالبتكار ،وتم تصميمها بش��كل
يتوائ��م م��ع احتياجاتهم ،س��واء كان
لقط��اع األع�مال أو الرتفي��ه أو توفري
حياة أفضل ،أو حتى معالجة الحاالت
الطارئة لديهم ،ونحن نهدف إىل إيجاد
تجرب��ة متميزة منذ البداي��ة ،ومرونة
البن��ك للوف��اء بهذه املتطلب��ات يعد
إنجازا متميزا يف القطاع املرصيف”.
وأشار إىل أن البنك يدرك حاجة العمالء
إىل التخطيط بش��كل سليم ملستقبلهم
خصوصا يف ظل الظ��روف والتحديات
الحالية ،وأنه من خالل برنامجي قريض
ومنزيل س��يتمكن العمالء من تحقيق

ويس��عى البنك إىل متك�ين عمالئه من
رشاء منزلهم الخ��اص ،ومنح أطفالهم
تعلي�ما أفض��ل ،وتوف�ير احتياجاتهم
األخرى ،إضافة إىل إمكانية االس��تمتاع
بعطل��ة مميزة م��ع أحبائه��م ورشاء
أجه��زة تقنية متط��ورة ألبنائهم دون
الحاجة إىل تحمل عبء سداد أقساط
كبرية.
وقال منري البلويش مساعد املدير العام
ورئي��س الخدم��ات املرصفي��ة لألفراد
بالبن��ك األهيل“ :إن البنك يحرص عىل
تقديم حلول مالية متخصصة تناس��ب
االحتياج��ات املرصفية املتنوعة لألفراد
يف الس��لطنة ،وتش��جيع العمالء عىل
الحف��اظ ع�لى مس��تويات جيدة من

التوازن ب�ين التزاماتهم اليومية وتوفري
احتياجاتهم الرضورية؛ مام سيؤدي إىل
تأسيس مستقبل آمن لهم وألحبائهم.
ويس��اعد برنامج قريض الشخيص من
البن��ك األهيل العم�لاء للحصول عىل
كل ما يحتاجون إليه وأكرث ،كام يضمن
لهم البنك تجرب��ة خالية من املتاعب
مع خيارات سداد مريحة تصل إىل 10
سنوات وبأس��عار فائدة تنافسية ،كام
أنه من خالل قرض منزيل ،يقدم البنك
قرض��ا بقيمة تصل إىل  350ألف ريال،
وال��ذي يعد األكرث مالمئ��ة الحتياجات
عمالئ��ه ،ويتضمن الكثري من املميزات
الجذاب��ة مبا يف ذلك أقس��اط ش��هرية
مريحة.

بنك نزوى يحصد جائزة «البنك «البنك الوطني» يعقد ثاني
الجلسات التدريبية لبرنامج «تميز»
اإلسالمي األكثر ابتكارا»
مسقط -الرؤية

مسقط -الرؤية
حص��د بنك ن��زوى ،البنك اإلس�لامي األرسع
من ًّوا يف سلطنة عُامن ،جائزة «البنك اإلسالمي
األكرث ابتكارا» ضمن حفل توزيع جوائز مجلة
الصريفة العاملية ،أحد الصحف العاملية املعنية
باألعامل والصريفة ،والتي تشكل نقطة وصل
بني املستثمرين وقادة األعامل والرشكات من
مختلف أنحاء العامل ،وذلك نظري جهوده نحو
تقدي��م مجموعة من املنتج��ات والخدمات
املبتك��رة املتوافق��ة مع الرشيعة اإلس�لامية
والتي ترثي التجربة املرصفية للعمالء.
ويس��عى بن��ك ن��زوى إىل تطوي��ر منتجات
وخدمات مرصفي��ة جديدة ،وإع��ادة تقييم
العملي��ات وتقلي��ل املعام�لات الورقي��ة
وتخصيص حل��ول رقمية ف ّعالة من املنتجات
والخدم��ات الت��ي تق��دم خدم��ات فوري��ة
للعم�لاء ،كام يؤمن البنك برضورة إثراء حياة
العمالء والرشكات م��ن خالل توفري خدمات
مرصفية تنافسية تلبي متطلباتهم مع االلتزام
مببادئ الرشيعة اإلسالمية.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك
ن��زوى« :إن البن��ك منذ تأسيس��ه التزم
بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع
الرشيعة اإلس�لامية بهدف توفري تجربة
مرصفية فريدة من نوعها تواكب تطلعات
العمالء املتج��ددة ،مقدما التهنئة لفريق

العمل عىل أدائه��م املتميز .وأضاف أن:
«القطاع املايل اإلسالمي يعمل عىل تقديم
منتجات مبتكرة وذات قيمة تلبي معايري
عامل املال ،وكذلك ت��زود العمالء بتجربة
خدمات مميزة عىل مستوى العامل؛ حيث
يلت��زم بنك نزوى بقي��ادة دفة التغيري يف
مش��هد الصريفة اإلس�لامية يف الس��لطنة
عرب تطوير نظام مرصيف إسالمي متكامل
مع باقة م��ن منتجات وخدمات متنوعة
ومتطورة تجاوز توقعات العمالء» .وتأيت

ه��ذه الجائزة نظ�ير جهود بن��ك نزوى
املستمرة يف أن يكون يف طليعة املصارف
املحلي��ة ال��ذي يتبن��ى مفه��وم االبتكار
والتح��ول الرقم��ي يف القط��اع املرصيف؛
إذ ميتل��ك البنك تطبيق��ا مرصفيا متطورا
يتس��م بالسالس��ة والرسعة ،يتيح بذلك
للمس��تخدمني إمكاني��ة االس��تفادة من
الخدمات املرصفية م��ن خالل مجموعة
متنوع��ة من الخي��ارات ،ويت��م تحديثه
باستمرار ليشمل مزايا إضافية.

الع�ماين ثاين
عق�� َد البن��ك الوطن��ي ُ
الجلس��ات التدريبية لربنامج التطوير
الوظيف��ي “مت ُّيز” ،بع��د أن اختار 58
موظف��اً واعدًا من مختلف األقس��ام
والف��روع وناف��ذة م��زن للصريف��ة
اإلسالمية للمشاركة يف هذا الربنامج،
بهدف تطوي��ر إمكانياتهم وخرباتهم،
وج��رى خ�لال االجتامع اس��تعراض
العامين
القيم األساسية للبنك الوطني ُ
وأهدافه واسرتاتيجيته الخمس ّية.
وقال��ت عالي��ة البلوش��ية رئيس��ة
إدارة الكف��اءات واألداء يف البن��ك
الع�ماين“ :إن البنك يؤمن
الوطن��ي ُ
ب��دور املوظف�ين باعتباره��م أح��د
ركائ��ز األع�مال ويلت��زم بتطوي��ر
وتعزيز قدراته��م وإمكاناتهم ودعم
تطوره��م مبا يتامىش م��ع قيم البنك
واس�تراتيجيته” ،مضيف��ة“ :أطلقن��ا
برنامج “متيز” ليك نتيح الفرصة أمام
موظفين��ا ذوي الخ�برات والكفاءات
الكتس��اب مه��ارات م��ن ش��أنها
مساعدتهم يف تحقيق التقدم والنمو
يف مسريتهم املهنية ،وتحقيق أهدافهم
الوظيفية والش��خصية مبا يتامىش مع
العامين
طموح��ات البن��ك الوطن��ي ُ
الرامية إىل تعزيز مكانته كمؤسس��ة

مالية رائ��دة وعرصية يف القطاع ويف
نف��س الوقت ضامن تأهي��ل كوادره
الواعدة وتزويدهم باملهارات الالزمة
لتقديم أفضل خدمة وتجربة مرصفية
للعم�لاء” .وم��ن املقرر أن تس��تمر
الدفع��ة األوىل م��ن برنام��ج “متيز”
حتى ش��هر ديس��مرب 2023م ،ويقام
هذا الربنامج بالتع��اون مع عد ٍد من
أبرز كلي��ات إدارة األعامل واملعاهد

التدريبي��ة؛ إذ يتضم��ن ورش عم��ل
ودورات تدريبي��ة ته��دف إىل إعداد
املش��اركني لش��غل املناصب القيادية
املختلف��ة يف املس��تقبل .ويف خت��ام
برنامج “متيز” س��يحصل املش��اركون
عىل ش��هادات احرتافية معتمدة بعد
إكامله��م ملراحل الربنام��ج املصممة
مبا يتامىش مع األهداف االسرتاتيجية
العامين.
للبنك الوطني ُ

تعاون بين «مازيراتي» و«نورث سايلز «الموج مسقط» يدعم النمو المستدام عبر محفظة عقارية متنوعة

أبارل» إلطالق تشكيلة مالبس متفردة
مسقط -الرؤية
ش��هدت الدورة األخرية من ملتقى بيتي
أومو لألزياء التعاون األول من نوعه بني
مازيرايت ونورث س��ايلز أب��ارل(North
 ، )Sails Apparelوال��ذي يدمج اإلرث
العري��ق مع أحدث االبتك��ارات القامئة
عىل القيم الرفيعة لكلتا الرشكتني.
وتتعاون مازيرايت ،الرشكة العاملية الرائدة
يف مجال الس��يارات ،م��ع عالمة نورث
سايلز أبارل إلطالق تشكيلة مصغرة من
املالبس ،والتي تض��م مجموعة مختارة
من املنتجات املصممة خصيصا لالرتقاء
مبستويات التف ّرد واملسؤولية واألداء.
وتس�� ّلط التش��كيلة الضوء عىل السجل
الحاف��ل للرشكت�ين يف مجال اس��تخدام
التقنيات الهندس��ية املتقدم��ة لتطوير
تم تطوير
منتجات عالي��ة األداء؛ حيث ّ
املالب��س من م��واد تواك��ب التوجهات
املس��تقبلية ،مب��ا فيها القط��ن العضوي
واملعاد تدويره لتحويله إىل قامش عازل
للامء وع��ايل األداء من ن��وع جورتكس
إنفينيوم.
وتض��م قامئة القطع الرئيس��ية س�ترات
هجين��ة ب��دون أك�مام وقمص��ان بولو
كالس��يكية بتصاميم حديث��ة وجاكيتات
عملي��ة خالل التنق��ل بطولني مختلفني،
والتي تجس��د أحدث تقني��ات التصنيع

املتاح��ة وأكرثه��ا تطوراً ،و ُتع�� ّد نفاذية
الهواء واملتانة العالية الس��مة األساسية
له��ذه التش��كيلة املذهلة .وتس��تخدم
التش��كيلة ألوان األزرق الداكن واألبيض
املتم��وج واألس��ود الداك��ن والرم��ادي
الفات��ح ،والت��ي متتزج مع ل��وين األزرق
الفات��ح واللون األصفر الخ��اص بعالمة
مازيرايت لتعزي��ز الطابع املتميز واألنيق
للتشكيلة.
وقالت ماريسا سيلفا الرئيسة التنفيذية
لرشكة نورث س��ايلز أبارل“ :تلتزم نورث
س��ايلز أب��ارل بالتع��اون م��ع مازيرايت
لتصمي��م تش��كيالت حرصي��ة تجس��د
مفهوم املس��ؤولية العالي��ة يف التصنيع،

وتس��لط الضوء ع�لى التزامنا الراس��خ
باالبتك��ار واألداء العايل” .وأوضح ديفيد
جراسو الرئيس التنفيذي لرشكة مازيرايت:
“متتاز مازيرايت بطابعها املبتكر وس��عيها
املس��تمر لبناء مس��تقبل مرشق ،وتؤكد
هذه الرشاكة مع نورث س��ايلز االرتباط
الوثي��ق بني مازيرايت وأرقى مس��تويات
األداء واالبتكار التقني”.
وتنف��رد ه��ذه التش��كيلة مبس��تويات
رفيعة من االبتك��ار التقني؛ حيث تقدم
منتجات صديق��ة للبيئة بهدف تحقيق
شعار عالمة نورث س��ايلز أبارل املتمثل
يف احتض��ان روح املحي��ط “Embrace
.”the spirit of the ocean

مسقط -الرؤية
تأس��س املوج مس��قط ع��ام 2006م كأول
مج ّم��ع س��ياحي متكام��ل يف الس��لطنة،
ومع اكت�مال  %75من أع�مال التطوير يف
الوجه��ة املثالي��ة للحياة العرصي��ة ،أصبح
واضحا عىل النمو االقتصادي
تأثري املرشوع ً
واالجتامعي املستدام للسلطنة.
وجاء امل�شروع كثمرة للرشاك��ة بني ماجد
الفطي��م و ُعم��ران وتنمي��ة؛ حي��ث عملوا
س��و ًيا من أج��ل تصميم م�شروع متكامل
يس��اهم بصورة ملحوظ��ة يف تحقيق رؤية
السلطنة التي تتمثل يف التنويع االقتصادي
عىل امل��دى البعي��د .وقد كش��فت حملة
“تأث�ير امل��وج مس��قط” عن ال��دور الذي
ساهمت به عقارات املوج مسقط متعددة
االس��تخدامات يف تحفيز حركة االس��تثامر
والنمو؛ حيث بلغ إجاميل اس��تثامراته 3.5
مليار دوالر أمرييك ،واستقطب استثامرات
أجنبية ضخمة.
ونجح املرشوع حتى اليوم يف تسليم 2500
من��زل ع��ايل الج��ودة ،تتنوع بني الش��قق
الس��كنية األنيقة بغرفة واحدة عىل إطاللة
امل��رىس البحري الفاخ��ر ،أو الفلل الفاخرة
بس��ت غرف نوم عىل إطاللة مياه املحيط،
وم��ع انطالق امل�شروع يف مرحل��ة إكامل
النس��بة املتبقية  ،%25س��يضيف املرشوع
 2200منزل جدي��د .ليصبح إجاميل املنازل
 4770منزالً.
كام يعمل املوج مسقط كذلك عىل حديقة
األعامل املجهزة بأحدث التقنيات ،واملطلة
ع�لى مياه املحي��ط بجانب ملع��ب املوج

مشجرة للميش متتد بطول  30كم،
مسارات ّ
ومسارات لركوب الدراجات الهوائية ،و18
متنزها ،و 15بركة سباحة ،وصاالت رياضية
يف اله��واء الطل��ق ،و 85متج��را ومطع�ما
ومقهى ،وملعب��ا للجول��ف مك ّونا من 18
حفرة .وهن��اك ً
أيضا مرك��ز املجتمع الذي
يضم حضان��ة لألطفال ومس��جدا ومقهى
ومحلاّ ت ومكتبة تر ّكز عىل الثقافة والرتاث
الع�ماين ،باإلضافة إىل مجموعة من املرافق
التي يستفيد منها السكان.
و ُتوف��ر الوجه��ة املثالية للحي��اة العرصية
مجموعة متنوعة من الخي��ارات الرتفيهية
بدرية الصقرية
والثقافي��ة التي تعت�بر عاملاً أساس�� ًيا من
عوام��ل نجاحه��ا ،باإلضاف��ة إىل مجموعة
للجول��ف ،باإلضاف��ة إىل مرشوع توس��عة من العوامل األخرى مث��ل الجودة الفائقة
مرىس املوج لتوفري  400رصيف ،وتحس�ين للمب��اين ،وهي الجانب ال��ذي ترشف عليه
املنطقة املحيطة بإضافة املزيد من املساكن املهندسة بدرية الصقرية مهندسة إنشائية
ومنافذ التجزئة واملطاعم واملقاهي ومرافق باملوج مسقط؛ حيث تقول“ :يعمل جميع
أعضاء الفري��ق عىل تنفيذ املباين حس��ب
الضيافة.
ويحتضن املرشوع اليوم  8000س��اكن من أعىل معايري الجودة».
 85جنسية ،ويضم  4أحياء نابضة بالحياة ،وتضيف“ :تتج��اوز حدود الج��ودة ما قد
متنح الس��كان ش��عو ًرا باالرتباط واالنتامء ي�تراءى للعني من مواد وتش��طيبات ،ففي
إىل املكان ،مس��تلهمة من فلس��فة صناعة إطار التزامن��ا بالتنمية املس��تدامة ،يجب
املك��ان التي يتبناها املوج مس��قط؛ حيث أن نضم��ن تكامل جميع تفاصيل التصميم
ترك��ز هذه الفلس��فة عىل توظي��ف البنية والبن��اء ،ومس��اهمتها يف رفاهية الس��كان
التحتية وتشجيع منط الحياة العرصي الذي والحفاظ عىل البيئة يف الوقت نفسه”.
يعيد صياغة مفهوم األماكن العامة ،وتثمر وقال نارص بن مس��عود الش��يباين الرئيس
عن قيام مجتمعات مزده��رة متنح األفراد التنفي��ذي للموج مس��قط“ :لعل من أبرز
تجارب ثرية تدعم ش��عورهم بالس��عادة ،إنجازات املرشوع هو م��ا يراه الجميع من
وتساعدهم عىل االس��تمتاع بجميع عطاياً مرافق اس��تثنائية واملجموعة املتنوعة من
الحي��اة .ويتمتّع الس��كان بنم��ط حياة ال العقارات؛ جن ًبا إىل جنب مع تجارب الرتفيه
مثي��ل له يف امل��وج مس��قط ،إذ يو ّفر لهم الرثية”.
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تتويج بنك مسقط بجائزة التميز في تحويل األموال بالدوالر من «ويلز فارجو» العالمية

مسقط -الرؤية
حصل بنك مسقط ،املؤسسة املالية الرائدة
يف الســلطنة ،عىل جائزة التميز التشغييل
من مؤسســة ويلز فارجــو العاملية ،حيث
تضمنت املعايري األساســية لهــذه الجائزة
حصول البنك عىل معدل ممتاز يف نســبة
املعالجة املبارشة وصل إىل  ،%97.8وجودة
استثنائية يف رسائل ســويفت للمدفوعات
بالدوالر ومبعــدالت خالية من األخطاء يف
علم أن مؤسســة ويلز فارجو
عــام ً ،2021
اختارت بنك مســقط لهذه الجائزة لجودة
معالجــة املعامــات وحرصه عــى التميز
التشغييل.
وأعربــت زوينة بنــت عبداللــه الرشجية
مســاعد مديــر عــام العمليــات املركزية
وإدارة التغيري ببنك مســقط ،عن سعادتها
بحصول البنــك عىل هذه الجائــزة والتي
تؤكد وتشــيد بالتزام البنك باملحافظة عىل

أعىل معايــر الجودة يف تحويــل األموال،
مضيفة« :إننــا نغتنم هذه الفرصة لتقديم
الشــكر ملؤسســة ويلز فارجــو عىل هذه
اإلشــادة بالجودة االســتثنائية يف عمليات

الدفــع والتحويــل ،كــا إن بنك مســقط
يحافظ باســتمرار عىل معدالت ســويفت
عالية تدعمهــا البنية األساســية واملبتكرة
للعمليات يف البنــك باإلضافة إىل خدماتنا

املرتكزة عىل الزبائــن» .وأضافت أنه عند
النظر إىل االقتصاد العاملي ،فإن املدفوعات
العابــرة للحــدود تعد عنرصا حاســا يف
العالقات املرصفية يف االقتصاد العاملي ،لذا

أصبحت الحاجة إىل توفري معالجة رسيعة
وف ّعالة والتنبؤ بها مســؤولية تشــرك فيها
جميع املؤسسات املالية املعنية ،ويعد ويلز
فارجو أحد بنوك املراسلة البارزة والرشيكة

لبنك مســقط للمدفوعات بالدوالر ،كونه
يزود البنك بخدمــات معالجة املدفوعات
بجودة عالية وخدمة سلسة وف ّعالة ،إضافة
إىل خدمة زبائن متميزة.
ويتمتــع بنك مســقط بعالقــات مع أكرث
مــن  500مؤسســة مرصفيــة يف مختلف
دول العــامل ،كام حصل عــى مدار األربعة
عقــود املاضية عىل اإلشــادة من مختلف
املؤسسات املرموقة محليا وإقليميا وعامليا
وذلــك تتويجا إلنجازاتــه والتزامه بتقديم
أفضــل الخدمــات املرصفيــة لزبائنه ،كام
حصــد البنك العــام املايض عــى أكرث من
 30جائــزة محلية وعاملية منها أيضا جائزة
التميــز التشــغييل من مؤسســتي جي يب
مورغان وســيتي بنك ،ويحرص البنك عىل
العمل بانتظــام لتطوير مجموعة منتجاته
وخدماته من خالل توسيع قاعدة خدماته
املرصفية الرقمية وتعزيز الشمول املايل يف
السلطنة.

االنتهاء من مشروعين لتوصيل

«سيتي سنتر» تطلق مبادرة «مساحتك

مسقط -الرؤية

مسقط -الرؤية

أنهت الرشكــة العامنية لخدمــات املياه
والرصف الصحي تنفيذ مرشوعني يف خدمة
امليــاه بوالية الســيب ،وشــمل املرشوع
األول توســعة شــبكات توزيــع امليــاه
باملعبيلة الســابعة؛ حيــثُ يتجاوز عدد
املســتفيدين من هذا املــروع أكرث من
 3500مســتفيد ،إضافة إىل إنهاء مرشوع
خط نقل املياه من محطة التحلية بوالية
بركاء إىل والية السيب والذي جاء تنفيذه
مبا يواكــب املرحلة الحالية واملســتقبلية
ملواكبة التوســع العمراين والسكاين الذي
تشهده الوالية.
ونفذت الرشكة مرشوع خط النقل بركاء-
السيب بأنابيب يصل قطرها  1000ملم؛
حيث يعمــل الخط عىل ضــخ املياه من
محطات التحلية يف بركاء إىل والية السيب
مبحافظة مســقط ،وذلــك لتلبية الطلب
املتزايد يف والية السيب.
وقــال املهندس يونس الزكواين مدير خط
نقل املياه من محطة التحلية يف بركاء إىل
والية السيب« :إن العمل تم إنجازه خالل
فــرة مل تتع ّد  8أشــهر؛ حيث يصل طول
الخط الــذي تم تنفيــذه  18كم ،كام أن
هــذا الخط الجديد ينقل مــا يقارب من
 100ألف مرت مكعب يوميا والذي يعادل

أطلقت مراكز تســوق «سيتي ســنرت» التابعة
لرشكــة «ماجــد الفطيم» مبادرة «مســاحتك
الخاصة» يف ُعامن ،التي تُعترب خطوة لتحديث
وتجديــد هويــة وشــعار العالمــة التجارية،
التــي تتطلــع من خاللهــا إىل متكــن الزبائن
واملستأجرين والرشكاء ومنحهم القدرة والقوة،
إىل جانب اعتبارها منصــة للتعبري عن آرائهم
حول نظرتهم املستقبلية فيام يتعلق بالتجارب
التي يريدون ويتطلعون إىل تحقيقها يف مراكز
تسوق سيتي سنرت.
ويف إطــار املبــادرة ،أطلقــت مراكز تســوق
«سيتي سنرت حملة «التصويت الخاصة مبراكز
التسوق ســيتي سنرت» ،لتشــجيع املجتمعات
عىل مشاركة أفكارهم وتطلعاتهم وآرائهم من
خالل منصة التصويت ،ســواء بصورة شخصية
أو عرب اإلنرتنــت عــى citycentrebigvote.
 comوانطلقــت حملة التصويــت يف البداية
من خالل ٍ
نشاط أقيم يف «سيتي سنرت مردف»
يف اإلمــارات العربية املتحدة يف ٍ
وقت ســابق
مــن هذا العام ،لتنتقل حالياً الطاولة الضخمة
بطــول  15مــرا الجتامعات مجلــس اإلدارة،
التي تم تصميمها خصيصا إىل ســنرتال جالرييا
يف «سيتي سنرت مســقط» ،وذلك خالل الفرتة
املمتدة إىل  21يونيو ،ويف «سيتي سنرت صحار»
من  23يونيو إىل  2يوليو.

المياه في السيب والمعبيلة

أكــر من  26مليون جالون؛ يتم ضخها يف
شبكات توزيع املياه بوالية السيب».
وأوضح املهندس هالل بن سيف الريامي،
مهندس مرشوع توســعة شــبكات املياه
باملعبيلة السابعة ،أن تنفيذ هذا املرشوع
جاء مواكبة للتوســع العمراين والســكاين
وأيضا مبا يتوافق مع الســعات اإلنتاجية
من املياه ملحطــة التحلية يف بركاء؛ حيث
استمرت فرتة تنفيذ املرشوع  15شهرا.

وأضــاف الريامــي أن عــدد التوصيالت
الســكنية الحاليــة للمــروع تبلغ 646
توصيلــة ســكنية ومن املتوقــع أن يصل
العدد ألكرث من  1000توصيلة خالل الفرتة
القادمــة ،موض ًحا أن عدد املســتفيدين
الحاليــن مــن املــروع يتجــاوز 3500
مســتفيد وقــد تراوحت أقطــار أنابيب
املرشوع بني  400ملــم إىل  110ملم مرت
بأطوال تبلغ  23كيلو مرتا.

الخاصة» الستقبال أفكار الجمهور

ويشــكل تصميم وتجهيــز الطاولــة الخاصة
الجتامعــات مجلــس اإلدارة ،ونقلها بشــكل
مجازي من غرفــة االجتامعات واملقر الرئييس
لرشكــة «ماجــد الفطيم» إىل مركز التســوق،
مبثابة دعوة للزبائن «لشــغل مقعد عىل هذه
الطاولــة» وبالتايل مشــاركة آرائهم وأفكارهم
عــن املســاحات املثالية ملراكز التســوق التي
يرغبون فيها ،وستتيح نتائج التصويت الفرصة
أمام رشكة «ماجد الفطيم» ،إلنشــاء واحتضان
الجيل التايل من مراكز التسوق «سيتي سنرت»
الفائقة الخصوصية واملتصلة بشك ٍل كبري ،والتي
ستســاهم يف تحقيق املزيد من أســعد وأهم
اللحظات والتواصل ،وتعزيز الشعور باالنتامء
بصورة أعمق .وقال حسام املنذري املدير العام
ملراكز التســ ّوق يف ُعامن لدى «ماجد الفطيم

العقاريــة»« :إنــه بعد نجاح إطــاق «حملة
التصويت الخاصة ملراكز التســوق سيتي سنرت
يف اإلمارات العربية املتحدة ،يتم إطالق هذه
الحملــة يف عامن إلتاحة الفرصــة أمام الزوار
للمســاهمة يف تحديد وتشــكيل تطور مراكز
التســوق واالرتقاء بالعروض» .وستســتضيف
طاولــة مجلــس اإلدارة ،لحملــة «التصويت
الخاصة مبراكز التسوق سيتي سنرت» ،حوارات
ونقاشات مبارشة مع املجموعات األساسية يف
املجتمع ال ُعامين من األهل والشباب ،وذلك يف
إطار تعزيــز التواصل املحيل ونرش نهج مالءم
للمجتمعات ويتمركز حولها .وســتناقش هذه
املجموعــات من خالل الجلــوس م ًعا يف إطار
جلسات مختلفة ،وجهات نظرهم وتطلعاتهم
ورؤيتهم.

«الثقافة والرياضة» شريك استراتيجي «محسن حيدر درويش» تفتتح «أوتو أكسبرت» في صاللة

لماراثون «الموج مسقط»

صاللة -الرؤية

مسقط -الرؤية
وقعت وزارة الثقافة والرياضة والشــباب
اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية لفعالية ماراثون
املوج مســقط مع رشكة سابكو للرياضة،
بهــدف املســاهمة مــع بقيــة الــركاء
والجهات يف دعــم املاراثون لكونه ُمع ِّززًا
ملفهوم الصحة واللياقة البدنية من خالل
تشــجيع األفراد عىل تب ّني أســلوب حياة
صحيــة ومفعمــة بالنشــاط واإليجابية؛
انسجا ًما مع رؤية ُعامن  2040واسرتاتيجية
الرياضــة العامنيــة التي تســتهدف بناء
مجتمع يتمتع بصحة مســتدامة ترتســخ
فيــه ثقافة «الصحة مســؤولية الجميع»،
كام يعتــر املاراثون حدثا دوليا ســياحيا
رياضيا يســلط الضوء عىل بعض ما تتميز
بــه الســلطنة من مقومات ويســاهم يف
التعريف عنها عامليا .
ويتضمن ماراثون املوج مســقط امل ُرتقب
خمس مســافات مختلفة للسباق تناسب
مســتويات متنوعة من الخــرة واللياقة،
وقد حظيت مسافة  42كيلومرت للامراثون
الكامــل ومســافة  21.2كيلومرت لنصف
املاراثون ومسافة  10كيلومرت باالعتامد من
قبل رابطة املاراثونات الدولية وســباقات
املســافات الطويلة «أميز»AIMS؛ حيث
أصبحت متوامئة مع معايري االتحاد الدويل
أللعاب القــوى ،عالوة عىل إضافتها قيمة

مضاعفة لتصنيفات العدائني املنافسني.
وإضافة إىل هذه املســافات الثالث ،يضم
الســباق أيضا فئة  5كيلومرت ،وســباقات
األطفال التي تتنوع بني  1و 2و 3كيلومرت،
مام يتيح تنوعا كبريا يف املسافات تناسب
مختلــف مســتويات اللياقــة والخــرة،
وســيحصل جميــع املتســابقني الذيــن
يقطعون خط النهاية عىل قمصانٍ خاصة
بالفعالية ،باإلضافة إىل ميداليات تذكارية
عند وصولهم خط النهاية.
وقَّــع االتفاقية من جانــب وزارة الثقافة
والرياضــة والشــباب محمد بــن أحمد
العامــري مدير عام األنشــطة الرياضية،

فيــا وقعها مــن جانب رشكة «ســابكو
للرياضة» عيل بن سليامن العجمي مدير
عام الرشكة بالوكالة.
وأبدى عيل بن ســليامن العجمي املدير
العــام بالوكالة ســعادته بانضامم وزارة
الثقافــة والرياضــة والشــباب كرشيك
اسرتاتيجي ملاراثون املوج مسقط؛ حيث
ســيكون لهم دور كبري يف نجاح الفعالية
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا الرياضية
واالقتصاديــة والســياحية والصحيــة
املخطط لها ،مثمنا تواجد الوزارة يف هذا
الحدث الذي ســيقام يف 11و 12نوفمرب
القادم.

افتتحت رشكة محسن حيدر درويش
لقســم الســيارات ومعــدات البناء
والطاقة املتجددة منفذًا جدي ًدا ملركز
خدمــة أوتــو أكســرت يف صاللة يف
ســلطنة ُعامن ،واملتخصص يف تقديم
خدمات للعناية باملركبات وصيانتها.
وتصميم هــذا املرفق ليكــون مبثابة
محطــة لتقديــم خدمــات متعددة
االمتيــازات فيــا يتعلــق بالصيانة
الشــاملة لجميع أنواع املركبات ،كام
يشــمل املركز عــى منفــذ مبيعات
ملنتجــات العنايــة بالســيارات مثل
زيــوت «أوتــو ِجلــم» باإلضافة إىل
العديد من العالمات التجارية العاملية
لطــاء املركبات بالنانو والســراميك
والغرافني ،وخدمات تركيب اإلطارات
والبطاريات عالية الجودة.
وأكــد محســن بــن هــاين البحراين
الرئيــس التنفيــذي لرشكة محســن
حيــدر درويــش لقســم الســيارات
ومعدات البنــاء والطاقــة املتجددة
سعي أوتو أكسربت لتقديم منتجات
عالية الجودة مــع خدمات متعددة
االمتيازات لجميع العالمات التجارية
لتشــمل االكسســوارات وكامليــات
الســيارات وحاميتهــا واإلطــارات
والبطاريــات وغريها ،كام يقدم مركز
خدمــة أوتــو أكســرت للســيارات
خدمات فائقة بكفــاءات عالية عىل

الطــرق املمهدة والوعــرة عىل أيدي
فنيني معتمديــن مدربني وفقًا ألعىل
املعايري العاملية.
كــا يقدم أوتــو أكســرت خدمات
العنايــة الكاملة للمركبات لتشــمل
الصيانــة املجدولة واســتبدال زيت
املحرك والفلرت وخدمة نقاط الفحص
القياســية وخدمات تكييــف الهواء
وفحــص واختبــار نظــام التدفئــة
والتهوية والتكييــف وضغط املحرك
ومروحة التربيد ،كام تشمل خدمات

فحص لجميع مكونات التكييف بحثًا
عن أي عطل أو ترسبات والتأكد من
تشــغيلها بشــكل ســليم أو تنظيفها
وإعادة شــحنها إذا مــا تطلب األمر،
إضافــة إىل خدمــات متكاملة لنظام
التربيــد مبــا يف ذلــك فحــص جميع
الخراطيــم واألحزمة ونظــام اختبار
الضغط والســخان ومزيــل الصقيع
وتبديــل ســائل تربيــد إىل 50/50
والتحقــق مــن وجــود أي ترسبات
وغريها من الخدمات األخرى.

رحمة الله تغشاك يا بهوان
طالب المقبالي
www.alroya.om
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حامت الطائي
ويستمر مسلسل حرائق شجر العلعالن املع ِّمر..
فهذه األشجار امله َّددة باالنقراض أصال ،البد
لها مــن الحامية من الجهات املســؤولة
وبشــكل عاجل ،مع ارتفــاع درجة حرارة
الصيف والجفاف ،وزيادة السياح يف أعايل
الجبال دون أدىن ضوابط.

يو�سف الهوتي
نتم َّنى أن يح ُصل املجتمع عىل رد رسيع من الجهات املسؤولة
ملــا يدور من حديــث حول مرشوع «ســوق الحافة» .
جميعنــا ينتظر هذا املرشوع ليكون منوذ ًجا ســياح ًّيا
ملحافظــة ظفار ،خاصة صاللــة .وإن كانت التصاميم
ال ترقَى إىل مســتوى الطموح فليتوقف البناء ،وصولً
للتصميم املناسب الذي ينسجم مع طبيعة املكان .

تزخــ ُر بال ُدنا باألثرياء الذيــن رزقهم الله من
خــرات هــذا الوطن ،حتــى بلغــت ثروات
البعض املليــارات ،ويُصنف عــد ٌد من أثرياء
ُعامن ضمــن القوائم الدوليــة التي تصدرها
مؤسســات متخصصة يف تقييم ثروات أغنياء
العامل .لكن ال نرى أث ًرا لهذه الرثوات يف الوطن
عدا تلك البنايات الشاهقة ،والقصور املنيفة،
والسيارات الفارهة ،واملزارع والجنان املنترشة
هنــا وهنــاك ،والطائرات واليخــوت الخاصة
التي يســتمتع بها أصحابها دون غريهم .ومبا
فرض من
أننــا دولة ُمســلمة وزكاة األمــوال ٌ
الفروض املرشوعــة الواجبة والتي ورد ذكرها
يف القــرآن الكريم ،ولهذه الزكاة نصاب معني،
فإن زكاة أمــوال هؤالء األثريــاء لو أُخرجت
ســتحل أزمات كثــرة؛ ألنها لن تكــون قليلة
مقارنة باألرباح والعوائد التي تجنيها .والزكاة
قــد رشعها الله ســبحانه وتعــاىل تطه ًريا لهم

وتزكية وســك ٌن لهم ،يقول الله تعاىل يف سورة
التوبــة« :خُذ ِمــن أَم َوالهم َص َدقَــة تُطَ ِّه ُر ُهم
َوتُ َزكِّیهِــم ِب َها َو َصلِّ َعلَیهِم إِ َّن َصلَ ٰوت ََك َســكَن
لَّ ُهم َواللَّ ُه َســ ِمی ٌع َعلِی ٌم» .وهناك آيات قرآنية
عديدة وأحاديث نبوية رشيفة تحث عىل أداء
الزكاة باعتبارها فرض وركن من أركان اإلميان.
ألي م ّنا أن
يف املقابل ،هناك شــخص ال ميكن ٍ
ينســاه ،وينىس عطاءاته الخريية ،إنه الشــيخ
ســعود بهــوان -رحمــه الله تعاىل وأســكنه
الفــردوس األعىل من الجنة .فهــذا الرجل ما
زالت خرياته تتدفق ،وما زال عطاؤه مســتم ًرا
حتى بعد رحيله عن دنيانا الفانية.
وأذكر شــخص ًيا الكثــر من املواقــف ،ومنها
توزيع اللحوم للمعرسيــن كل يوم جمعة يف
جميــع أنحاء الســلطنة ،وكانت تــوزع دون
قوائــم للمنازل القدمية والبســيطة يف أكياس
يصل وزن كل كيــس إىل كيلو ونصف الكيلو.

وكان يــرف لــكل أرسة مــن أرس الضــان
االجتامعي مســاعدة مالية مبقدار  100ريال
لكل أرسة يف شهر رمضان املبارك.
كــا يرصف مرتبات شــهرية لعــدد كبري من
املحتاجني والفقراء ،ناهيكم عن مســاهامته
املستمرة يف توفري األجهزة الكهربائية املنزلية
لــأرسة املحتاجــة ملثل هذه املســاعدات ،ال
ســيام أرس الضــان االجتامعي ،واألشــخاص
مــن ذوي اإلعاقة .فهذه الهبات والصدقات مل
تنقــص من ثروته؛ بل زادتها بركة ،وقد أنشــأ
رحمه الله -جمعية خريية حتى يستمر هذاالعطاء بعد وفاته؛ حيث أنشأ مؤسسة سعود
بهــوان الخريية ومقرهــا الرئييس يف محافظة
مســقط؛ لتكــون معي ًنــا متدفقًــا بالعطــاء،
وهــي جمعية خرييــة تطوعية غــر ربحية،
وتهــدف إىل مســاعدة الفقــراء واملســاكني
داخل الســلطنة .ومن أعاملها املســاهمة يف
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بناء املســاكن االجتامعية للفقراء واملحتاجني،
وتأهيــل بعــض الحــاالت من أبنــاء الضامن
وفئات األيتــام علم ًيا ،واملســاهمة يف صيانة
املســاجد وتعمريها ،واملســاهمة يف إنشــاء
مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم وتدريس
علومه ،واملســاهمة يف عالج حــاالت املرىض
التي يرى مجلس اإلدارة الجدوى من عالجها،
واملســاهمة يف أي أنشطة خريية يرى مجلس
اإلدارة املساهمة فيها .وتخضع هذه الجمعية
تحــت إرشاف وزارة التنمية االجتامعية ،ولها
مجلــس إدارة يديــر شــؤونها ،وبالتأكيد لها
موارد خاصة قد أوقفها الشيخ سعود بهوان يف
حياته حتى تســتمر يف أداء رسالتها التي أراد
لها الشــيخ -رحمه الله -أن تكون .والســؤال
اآلن :أين أثرياء هذا الوطن؟ أليس يف سلطنة
ُعــان ثري توازي ثروته ما كان لدى الشــيخ
بهوان أو تفوقه يف ذلك؟!

مع توقعات أغنى رجل في العالم بالركود« ..تسال» تواصل خطط تسريح الموظفين

الدوحة -رويرتز
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لرشكة تسال
لصناعــة الســيارات الكهربائية أمــس الثالثاء
إن الرشكــة ســتخفض عــدد املوظفــن بنحو
 %10خــال األشــهر الثالثة املقبلــة إذ يتوقع
أغنى رجل يف العــامل أن احتامل حدوث ركود
يف الواليات املتحــدة وارد .ومثلت ترصيحات

ماســك أكرب رشح تفصييل عن خططه لخفض
عدد املوظفني يف تســا ،وذلك يف أول ظهور له
شــخصيا منذ أن أفادت رويرتز يف بداية الشهر
الجــاري أن الرشكة ســتخفض عــدد املوظفني
بنحو عــرة باملئــة وســتوقف التعيينات يف
فروعها بجميــع أنحاء العامل .وقال ماســك يف
منتدى قطر االقتصادي ،الذي تنظمه بلومربج،
إن التخفيضــات لن تنطبق إال عــى العاملني

برواتب وستصل إىل نحو  3.5باملئة من إجاميل
عدد املوظفني يف الرشكة ،وهي التغيريات التي
وصفها بأنها «ليســت بأمر مبالــغ فيه» .لكنه
عرب عن مخاوفه مــن احتامل حدوث ركود يف
الواليــات املتحدة قائال «إنــه ليس أمرا مؤكدا
لكن حدوثه يبدو أكرث ترجيحا» .وقال ماســك
يف بريــد إلكرتوين بتاريخ  2يونيو اطلعت عليه
رويرتز إن لديه «شــعورا ســيئا للغاية» بشأن

االقتصــاد وإن الرشكــة بحاجــة إىل تخفيــض
عــدد املوظفني بنحــو عرشة باملئــة «ووقف
كل التعيينــات يف جميع أنحــاء العامل» .وتابع
اليوم الثالثاء إن الرشكــة تتوقع زيادة يف عدد
العاملني الذين يتقاضون أجرا بالساعة بدال من
الذين يتقاضون رواتب شهرية .وقال أيضا إنه
يتمســك بالعملة الرقمية وينوي تقديم دعمه
الشخيص لعملة دوج كوين.

