
مسقط- الُعامنية

لطان هيثم بن طارق املعظم- أبقاه الله- برقية  بعث حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
تعزية ومواساة إىل أخيه خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكة العربية الســعودية يف وفاة املغفور له -بإذن الله- صاحب 
السمو األمري ســعود بن محمد بن تريك بن عبدالعزيز بن تريك آل سعود. أعرب 
ــلطان املعظــم فيها عن خالــص تعازيه وصادق مواســاته داعيًا الله  جاللُة السُّ
تعاىل أن يتغّمد الفقيد بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب 

والسلوان. 

مسقط- العامنية

أصــدر حــرضُة صاحــِب الجاللــِة 
ــلطان هيثم بن طارق املعظم-  السُّ
حفظــه الله ورعاه- أمس مرســوًما 

ُسلطانيًّا ساميًا فيام يأيت نصه:
مرســوٌم ُســلطاين رقم )48/ 2022( 
بإجراء ترقيــات وتعيينات يف جهاز 

األمن الداخيل
نحــن/ هيثــم بــن طارق ُســلطان 
ُعــامن.. بعــد االطالع عــى النظام 
األســايس للدولــة، وبنــاء عــى ما 
تقتضيه املصلحة العامة. رســمنا مبا 

هو آٍت.. املادة األوىل: يُرقّى العميد 
محمد بن ربيع بن جمعان الشجيبي 
إىل رتبة لواء ويُعنّي مســاعًدا لرئيس 
جهــاز األمــن الداخــيل للعمليات. 
املــادة الثانية: يُرقّى العميد ســيف 
بن سلامن بن سامل الشكييل إىل رتبة 
لــواء ويُعنّي مســاعًدا لرئيس جهاز 
األمــن الداخــيل لإلســناد اإلداري. 
املادة الثالثة: يُنرش هذا املرســوم يف 
الجريــدة الرســمية، ويُعمل به من 
تاريخ صدوره. صدر يف: 19 من ذي 
القعدة ســنة 1443هـ املوافق: 19 

من يونيو سنة 2022م.

مسقط- الُعامنية

الجاللِة  صاحــِب  حــرضُة  تفّضــل 
ــلطان هيثم بن طارق املعظم-  السُّ
حفظــه اللــه ورعاه- فمنح وســام 
ُعــامن املدين مــن الدرجــة الثانية 
لطانية السابق  لرئيس املراســم السُّ

جمعة بن راشــد بن سعيد البلويش 
بقــر الربكة العامر صبــاح أمس، 
تقديــرًا من لــدن جاللتــه -أعزّه 
اللُه- لجهــوده الطيبة يف أداء مهام 
عملــه طيلة الفــرة التــي قضاها 
لطانية يف ديوان البالط  باملراسم السُّ

لطاين. السُّ

جاللته يعزي خادم 
الحرمين الشريفين

مرسوم سلطاني بإجراء ترقيات 
وتعيينات في جهاز األمن الداخلي

وسام ُعمان المدني لرئيس 
المراسم السلطانية السابق

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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أمام المقام الّسامي.. عدٌد من أصحاب 
الّسمو والمعالي يؤّدون قسم اليمين

مسقط- الُعامنية 

أّدى قســم اليمني أمام املقام الّسامي لحرضِة 
ــلطان هيثــم بن طارق  صاحــِب الجاللِة السُّ
املعظــم- حفظه اللــه ورعاه- بقــر الربكة 
العامر صباح أمس عدٌد من أصحاب الّســمو 
واملعايل حيث أدى القســم كلٌّ من: vصاحب 
الّسمو الّســيد مروان بن تريك بن محمود آل 
سعيد محافظ ظفار، ومعايل السيد محمد بن 
ســلطان بن حمود البوســعيدي نائب رئيس 
املجلــس األعى للقضــاء، ومعــايل املهندس 
سامل بن نارص بن ســعيد العويف وزير الطاقة 
واملعــادن، ومعايل الدكتور محمد بن ســعيد 
بن خلفان املعمري وزير األوقاف والشــؤون 
الدينيــة، ومعايل الدكتور هــالل بن عيل بن 
هالل الســبتي وزير الصحة، ومعايل الشــيخ 
غصن بن هالل بن خليفة العلوي رئيس جهاز 

الرقابة املالية واإلدارية للدولة.

الرؤية- مريم البادية- محمد الراشدي

كشف معايل الدكتور خلفان بن سعيد بن 
مبارك الشــعييل وزير اإلسكان والتخطيط 
العمراين أن الوزارة انتهت من إعداد بعض 
مشــاريع القوانني ومتــت إحالتها للجهات 

املختصــة ملراجعتها والســري يف إجراءات 
إصدارهــا، وتعكــف الــوزارة حاليًــا عى 
مراجعة قوانني أخــرى لتعديلها أو إصدار 
قوانني بديلة عنها، تتضمن قواعد جديدة 

لتواكب السياسات املستهدف.
وذكــر الشــعييل أن أبــرز هــذه القوانني 

مرشوع قانون اإلســكان ومــرشوع قانون 
التطوير العقاري ومــرشوع نظام العنونة 
املوحــد، ومــرشوع قانــون نــزع امللكية 

للمنفعة.
وأضاف معاليه أن عدد األرايض السكنية 
املخططــة وصــل إىل ما يقــارب 1.318 

ر منها 632  مليون قطعة أرض، لكن املُعمَّ
ألــف قطعة أرض أي بنســبة 48% فقط. 
وأوضح الوزير أن عدد األرايض الســكنية 
التي تم توزيعها خالل العرشين الســنة 
املاضيــة )2001- 2020( بلــغ 613552 

قطعة أرض.

5 مواقع جديدة ضمن مبادرة األحياء السكنية المتكاملة »صروح«

مشروع قانون جديد لإلسكان.. والعمانيات حصلن على 78% من األراضي
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أمام المقام الّسامي.. عدٌد من أصحاب الّسمو والمعالي يؤّدون قسم اليمين

استعراض مسيرة العالقات التاريخية الراسخة بين سلطنة ُعمان والواليات المتحدة

مسقط- الُعامنية 

أّدى قس��م اليم��ن أم��ام املق��ام 
الّس��امي لحرضِة صاح��ِب الجاللِة 
��لطان هيثم بن طارق املعظم-  السُّ
حفظه الل��ه ورعاه- بق��ر الربكة 
العام��ر صب��اح أم��س ع��دٌد من 
أصحاب الّسمو واملعايل حيث أدى 

القسم كلٌّ من:
صاحب الّس��مو الّس��يد مروان بن 
تريك بن محمود آل س��عيد محافظ 
ظف��ار، ومع��ايل الس��يد محمد بن 
س��لطان بن حم��ود البوس��عيدي 
نائب رئيس املجلس األعىل للقضاء، 
ومع��ايل املهندس س��امل ب��ن نارص 
بن س��عيد الع��ويف وزي��ر الطاقة 
واملع��ادن، ومع��ايل الدكتور محمد 
بن س��عيد ب��ن خلف��ان املعمري 
وزي��ر األوقاف والش��ؤون الدينية، 
ومعايل الدكت��ور هالل بن عيل بن 
هالل السبتي وزير الصحة، ومعايل 
الش��يخ غصن بن هالل بن خليفة 
العلوي رئيس جه��از الرقابة املالية 

واإلدارية للدولة.

مسقط- الُعامنية

��مو الّس��يد شهاب بن  اس��تقبل صاحُب السُّ
طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الدفاع مبكتبه مبعسكر املرتفعة صباح 
أم��س الفريق ماي��كل كوريال قائ��د القيادة 
الوس��طى األمريكية والوفد العسكري املرافق 

له الذي يزور سلطنة عامن حاليًّا.
وقد رّحب ُسمّوه بالضيف األمرييك وتم خالل 

اللقاء تب��ادل وجهات النظر املختلفة، وبحث 
عدٍد م��ن األمور ذات االهتامم املش��رك بن 

البلدين الصديقن.
حرض املقابلة الفري��ق الركن بحري عبدالله 
ب��ن خمي��س الرئي��ي رئي��س أركان ُقوات 
لطان املس��لحة، وعدد من كبار الضباط  السُّ
��مو نائب رئيس الوزراء  مبكتب صاحِب السُّ
لش��ؤون الدفاع، والقائم باألعامل بس��فارة 
الواليات املتحدة األمريكية مبسقط وامللحق 

العس��كري بالس��فارة. ويف اإلطار، اس��تقبل 
معايل الفريق أول ُسلطان بن محمد النعامين 
��لطاين أمس الفريق مايكل  وزير املكتب السُّ
كوريال قائ��د القي��ادة الوس��طى األمريكية 

والوفد املرافق له.
ويف بداي��ة املقابلة رّحب مع��ايل الفريق أول 
��لطاين بالضيف، من جانبه  وزي��ر املكتب السُّ
ق��دم الفري��ق ماي��كل كوريال قائ��د القيادة 
الوس��طى األمريكية ش��كره وتقديره لسلطنة 

ُعامن وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم 
بن البلدين الصديقن.

كام ت��م خ��الل املقابلة اس��تعراض مس��رة 
العالق��ات التاريخي��ة الراس��خة الت��ي تربط 
الجانبن يف كافة املجاالت وتطويرها مبا يحقق 
املصالح املش��ركة بن سلطنة ُعامن والواليات 
املتحدة األمريكية، إىل جانب اس��تعراض عدٍد 
من القضايا الراهنة عىل الس��احتن اإلقليمية 
والدولي��ة والتطرق إىل ع��دد من األمور ذات 

االهتامم املشرك.
ومن جهة ثانية، استقبل معايل الدكتور محمد 
بن ن��ارص الزعايب األمن العام ب��وزارة الدفاع 
مبكتبه مبعس��كر املرتفعة صباح أمس الفريق 
مايكل كوريال قائد القيادة الوسطى األمريكية 
والوفد العسكري املرافق له الذي يزور سلطنة 
ُع��امن حاليًّ��ا. وتم خ��الل املقابلة مناقش��ة 
العالق��ات القامئة بن البلدي��ن الصديقن يف 
املجاالت العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها 

مبا يحقق املصالح املشركة للبلدين.
ح��رض املقابلة ع��دد من كب��ار الضباط، كام 
حرضه��ا القائم باألع��امل بس��فارة الواليات 
املتحدة األمريكية مبسقط، وامللحق العسكري 

بالسفارة.
كام اس��تقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن 
��لطان  خميس الرئيي رئيس أركان قوات السُّ
املسلحة مبكتبه مبعسكر املرتفعة صباح أمس 

الفريق مايكل كوريال قائد القيادة الوس��طى 
األمريكية والوفد العس��كري املرافق له الذي 

يزور سلطنة عامن حاليًّا.
وقد رّحب الفري��ق الركن بحري رئيس أركان 
��لطان املسلحة بالضيف، وتم خالل  قوات السُّ
املقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدٍد من 
املوضوعات العسكرية ذات االهتامم املشرك. 

ح��رض املقابل��ة العمي��د الرك��ن عبدالعزيز 
بن عبدالل��ه املنذري مس��اعد رئيس األركان 
للعمليات والتخطيط، وعدد من كبار الضباط 
��لطان املسلحة، كام  برئاس��ة أركان قوات السُّ
حرض املقابلة القائم باألعامل بسفارة الواليات 
املتحدة األمريكية مبسقط، وامللحق العسكري 

بالسفارة.

السيد شهاب 
يستقبل قائد القيادة 

الوسطى األمريكية

وزير المكتب 
لطاني يبحث  السُّ

القضايا الراهنة مع 
المسؤول األمريكي

 الزعابي يناقش 
التعاون العسكري 

بين البلدين.. ورئيس 
األركان يستقبل 

الفريق كوريال
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األعضاء يطالبون بإعادة النظر في قوانين ولوائح منح األراضي

الشعيلي أمام »الشورى«: مشروع قانون جديد لإلسكان والتخطيط 
العمراني لتحقيق االستقرار االجتماعي ومواكبة »ُعمان 2040«

وتضمن بي��ان الوزير 5 محاور رئيس��ة؛ أولها 
السياسات العامة لإلسكان والتخطيط العمراين؛ 
حيث أفاد معايل الوزير ب��أن الوزارة وضعت 
ضمن أولوياتها إع��داد منظومة متكاملة من 
القوانني والترشيعات؛ سواء بتحديث القوانني 
واللوائح الحالية، أو باستحداث قوانني ولوائح 
وق��رارات تس��هم يف تنظيم وتطوير الس��وق 
العق��اري، عالوة عىل دعم مش��اريع التطوير 
العقاري وتش��جيع االس��تثامر فيه��ا، وإيجاد 
بنية أساس��ية مجتمعية ملجتمعات مستدامة، 
والنهوض بعملية التخطيط العمراين، وإحداث 
تغيريات جوهري��ة بتبني سياس��ات عمرانية 
ابتكارية وإبداعية مع دمج مفهوم االستدامة 

يف القوانني والترشيعات ذات الصلة. 

مشاريع القوانني

وأشار الشعييل إىل أن الوزارة انتهت من إعداد 
بعض مشاريع القوانني ومتت إحالتها للجهات 
إج��راءات  يف  والس��ري  ملراجعته��ا  املختص��ة 
إصداره��ا، وتعكف الوزارة حالًيا عىل مراجعة 
قوان��ني أخرى لتعديلها أو إصدار قوانني بديلة 
عنها، تتضمن قواعد جديدة لتواكب السياسات 
املس��تهدف، وأبرزها: مرشوع قانون التطوير 
العق��اري الذي انته��ت الوزارة م��ن إعداده، 
وأُحي��ل للجه��ات املختصة ملب��ارشة مراجعته 
والسري يف إجراءات إصداره، مضيًفا أن الوزارة 
انتهت كذلك من إعداد مرشوع نظام العنونة 
املوحد، ومرشوع قانون نزع امللكية للمنفعة، 
وقد ت��م إحالة مش��اريع القوانني إىل الجهات 
املختصة ملبارشة مراجعتها والسري يف إجراءات 

إصدارها.
وأش��ار معاليه إىل م��رشوع قانون اإلس��كان، 
وقال: »إن الوزارة أجرت دراس��ة شاملة لنظام 
منح األرايض الس��كنية املتبع والتحديات التي 
يواجهها؛ حيث بينت الدراس��ة مجموعة من 
النتائ��ج أبرزه��ا أن ع��دد األرايض الس��كنية 
املخططة بس��لطنة عامن وصل إىل ما يقارب 
1.318 مليون قطع��ة أرض، املعمر منها 632 

ألف قطعة أرض أي بنسبة 48% فقط«.
وأوض��ح الوزير أن الدراس��ة أظهرت أن عدد 
األرايض الس��كنية الت��ي ت��م توزيعه��ا خالل 
العرشين الس��نة املاضية )2001- 2020( بلغ 
613552 قطعة أرض؛ كان نصيب اإلناث خالل 
الع��رش س��نوات املاضي��ة )2010- 2020( ما 
مجموعه 268898 قطعة أرض، وهو ما يشكل 
78% من إجاميل عدد األرايض السكنية املوزعة 
خ��الل الع��رش س��نوات، وأن نس��بة األرايض 
الس��كنية التي ت��م تعمريها خ��الل )2010- 

2020( من إجاميل القطع املمنوحة بلغ %7.
وذك��ر أن عدد الطلبات الس��كنية املس��جلة 
حتى نهاية عام 2020 بجميع املحافظات بلغ 
م��ا مجموع��ه 447612 طلًبا؛ منه��ا 123025 
طلًبا مسجاًل مبحافظة مس��قط، مشريًا إىل أنه 
لتغطية الطلبات املس��جلة حتى نهاية 2020 
يتطلب األمر العمل ملدة ال تقل عن 20 سنة.

وأك��د مع��ايل الوزير أن الدراس��ة خلصت إىل 
أن االس��تمرار يف سياسة منح األرايض السابقة 

س��يرتتب عليه زيادة عدد الطلبات املس��جلة 
بأع��داد ال ميكن تلبيتها مع محدودية األرايض 
التي س��يتم توزيعها، وزيادة عدد األرايض غري 
املعّمرة وتبعرثها عىل املخططات، وزيادة مدة 
االنتظ��ار للحصول عىل قطع��ة أرض، وارتفاع 
الكلفة املادي��ة إليصال الخدم��ات الرضورية 
للمخططات املعتمدة، كام س��يؤدي ذلك إىل 
ضعف ج��ودة التخطي��ط العم��راين، وزيادة 
أع��داد طلب��ات اس��تبدال األرايض، وطلبات 
االس��تثناء من الدور عىل حساب أدوار الوزارة 
األخ��رى وأهمه��ا دورها يف مج��ال التخطيط 

العمراين.

توفري األرايض

وأف��اد الش��عييل بأن��ه بعد بصدور املرس��وم 
الس��لطاين رق��م )42/ 2021( وال��ذي حق��ق 
الهدف األس��ايس ملن��ح األرض الس��كنية وهو 
توفري األرض السكنية لألرسة تحقيًقا لالستقرار 
األرسي، رصدت الوزارة ردود الفعل املجتمعية 
حول ع��دد من الجوانب التي تناولها املرشوع 
أبرزها )مثل: إصدار س��ند التملك مشرتًكا بني 
الزوجني، وعدم االستحقاق يف حال املنح ألحد 
الزوج��ني، ومنح العائل لنفس��ه بع��د بلوغه 
س��ن األربعني س��نة، وعدم الترصف يف األرض 
إال بع��د التعمري(، وقد ب��دأت الوزارة بتوزيع 
23066 قطع��ة أرض س��كنية؛ وذلك بناء عىل 
قرار مجلس الوزراء، بحيث يصدر سند امللكية 
باس��م العائل فق��ط ال أن يكون مش��رتًكا بني 
الزوجني، وذل��ك وفًقا للمعاي��ري التي أمر بها 
جاللة الس��لطان املعظم- حفظه الله ورعاه- 
واملتمثل��ة يف الس��ن، والحال��ة االجتامعي��ة، 
وتاريخ تقديم الطلب، وحالة املس��كن )عدم 
امتالك من��زل أو أرض س��كنية صالحة للبناء، 
أو الحص��ول عىل متويل س��كني، أو الحصول 
عىل مساعدة سكنية من مؤسسة حكومية أو 

خريية مرخصة(.
وذك��ر معالي��ه أن الوزارة وزع��ت منذ بداية 
الع��ام وحتى نهاية ش��هر ماي��و املايض 4488 
قطع��ة أرض س��كنية، وتعكف ال��وزارة حالًيا 
عىل إعداد مرشوع قانون جديد لإلس��كان يف 
ضوء التوجهات السابقة ومبا يتالءم ومتطلبات 
املرحلة الحالية ويحقق االس��تقرار االجتامعي 

لألرسة.
وتح��دث معالي��ه كذلك عن م��رشوع قانون 
التخطيط العمراين الذي تع��ده الوزارة حالًيا، 
وال��ذي يه��دف إىل تنفي��ذ ومتكني سياس��ات 
وموجه��ات االس��رتاتيجية الوطني��ة للتنمي��ة 
العمراني��ة، وتعزيز اإلط��ار القانوين يف مجال 
التخطي��ط العم��راين مبا يتالءم م��ع مرتكزات 

رؤية »عامن 2040«.

مبادرات مستقبلية

ويف املح��ور الث��اين، أكد معايل وزير اإلس��كان 
والتخطيط العم��راين أن الوزارة وضعت عدة 
مبادرات لرؤية مس��تقبلية للقطاع العقاري يف 
س��لطنة ُعامن، واقرتاح السياسات واألهداف 
والربام��ج الكفيل��ة ملواجهة الطل��ب املتنامي 

عىل الس��كن لكافة فئات املجتمع عرب تطوير 
القط��اع العق��اري من خ��الل إع��داد الخطة 
الوطني��ة لتنمية القط��اع العق��اري، ومنصة 

خدمات التطوير العقاري.
وتحدث معاليه عن مبادرة األحياء الس��كنية 
املتكامل��ة »رصوح«؛ وه��ي مب��ادرة وطني��ة 
ملش��ارع األحي��اء الس��كنية املتكامل��ة، دعاًم 
للسياس��ات اإلسكانية القامئة يف سلطنة عامن؛ 
لتوفري البديل من املس��اكن املالمئة للمواطنني 
املستحقني ملنح األرايض السكنية، وقد تم إسناد 
إحدى هذه املش��اريع )رصوح- حي النسيم( 
بالرشاكة ب��ني القطاعني الحكوم��ي والخاص، 
والعمل جاٍر عىل ط��رح مزايدة عىل 5 مواقع 
أخرى يف الربع األول م��ن العام املقبل. وذكر 
الشعييل أن الوزارة انتهت من تحديد الحزمة 
األوىل ملواقع األحياء السكنية املتكاملة، وهي 
موقع��ني يف والية العام��رات، وموقع يف والية 
بدبد، وموقع التطوير العقاري يف والية بركاء، 
كام تدرس ال��وزارة حالًيا تحديد مواقع أخرى 

يف باق��ي محافظة س��لطنة عامن 
كحزم قادم��ة لطرحه��ا للتطوير 
السكنية  ضمن مش��اريع األحياء 

املتكاملة »رصوح«.
اإلس��كان  طلبات  معالجة  وحول 
االجتامع��ي، أكد معايل الوزير أن 
ال��وزارة وضعت خط��ة لتحديث 
بربنام��ج  املتعلق��ة  الطلب��ات 
أجل  الس��كنية من  املس��اعدات 
الفع��يل  الع��دد  إىل  الوص��ول 
للمس��تحقني؛ ك��ون أغلب هذه 
الطلبات مسجلة منذ عام 2011، 
ومن املتوقع أن يكون هناك تغريًا 
يف الحالة االجتامعية واالقتصادية 
للمتقدمني. وفيام يتعلق بطلبات 
برنام��ج القروض الس��كنية، أفاد 
بي��ان وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمراين ب��أن عدد هذه الطلبات 
بل��غ 29669 طلًب��ا، فيام عقدت 
ال��وزارة ع��دة اجتامع��ات م��ع 
املسؤولني يف بنك اإلسكان العامين 
ملناقش��ة الوضع الراهن للربنامج 
وعرض أه��م التحديات والحلول 
الالزمة لوضع قرار مجلس الوزراء 
موض��ع التنفيذ م��ع االبقاء عىل 
املمي��زات ك��ام ه��ي يف الربنامج 

الحايل.

مداخالت األعضاء

مناقش��ات  درات  ذل��ك،  إث��ر 
ق��دم  مس��تفيضة  ومداخ��الت 
خاللها أصحاب الس��عادة أعضاء 
املجلس عدًدا من األس��ئلة ملعايل 
الدكتور وزير اإلسكان والتخطيط 
العم��راين؛ حيث تح��دث أعضاء 
مجلس الش��ورى ع��ن املواطنني 
املنتظرين ألدوارهم للحصول عىل 
قطع��ة أرض من��ذ 12 عاًما وبعد 

طول انتظار ولرغبتهم يف االس��تقرار قام الكثري 
منهم باالف��رتاض من البن��وك التجارية لرشاء 
األرض وبنائه��ا، متس��ائلني م��ا إذا كان هؤالء 
يستحقوا الحصول عىل أرض سكنية، والترصف 
فيه��ا من حيث بيعها؛ لتخفيف العبء املادي 
الناتج من الق��رض، خاصة وأن القانون الحايل 
ال يعطيهم األولية يف الحصول عىل قطعة أرض 
س��كنية. وأشار أعضاء املجلس إىل أن السياسة 
اإلسكانية الحالية من املحتمل أن تخلق فجوة 
بني العرض والطلب، وأن تدفع أسعار األرايض 
إىل االرتف��اع. وتح��دث األعضاء ع��ن طبيعة 
األرقام التي عرضها الوزير وما إذا كانت قامئة 
عىل »معالجة دفرتية حس��ابية فقط وليست 
موضوعية«، كام اس��تفرسوا عن أسباب تأخري 

طلبات املساعدات السكنية منذ 2011.
وتس��اءل األعض��اء ع��ن موقف ال��وزارة من 
موضوع »األرايض املتأثرة بس��بب التخطيط« 
وسبب عدم منح أصحابها التعويض املستحق 
عن فرتة االنتظار الطويلة. وتم خالل جلس��ة 

مناقش��ة مع��ايل وزي��ر اإلس��كان والتخطيط 
العمراين االستفس��ار عن خطة الوزارة ملعالجة 
68336 طل��ب إس��كان اجتامعي ع��ىل قامئة 
االنتظ��ار، كام إن من التحدي��ات التي تواجه 
برنامج القروض اإلسكانية بالوزارة ارتفاع نسبة 
تعرث الس��داد من املس��تفيدين من القروض؛ 
حيث بلغت املبالغ املتع��رثة 30 مليون ريال، 

مستفرسين عن أسباب التعرث.
ك��ام طالب أصحاب الس��عادة مع��ايل الوزير 
مبن��ح الجمعي��ات األهلي��ة والف��رق الخريية 
أراٍض اس��تثامرية لتوفري دخل ُمستدام لتنفيذ 

برامجها، وبإعفائها من رسوم حق االنتفاع. 
واق��رتح األعضاء وضع ع��داد إلكرتوين تفاعيل 
ع��ىل املوقع اإللك��رتوين لل��وزارة؛ ُيظهر عدد 
طلب��ات األرايض وع��دد األرايض التي ُوزعت 

هذا العام وعدد الطلبات الجديدة.
وتطرقت املناقش��ات إىل مبادرة رصوح وغالء 
الوحدات وعدم وجود تسهيالت تعني املواطن 

عىل االستفادة من هذا املرشوع.

طالب أصحاب السعادة أعضاء املجلس معايل الدكتور خلفان بن سعيد 
بن مبارك الشعييل وزير اإلسكان والتخطيط العمراين بإعادة النظر يف 
القوانني واللوائح الجديدة املرتبطة مبنح األرايض، مشــريين إىل رضورة 
تحقيق العدالة واملســاواة بني جميع املواطنني، مؤكدين أن هناك من 
ينتظر منذ 12 عاًما اســتحقاقه يف الحصول عىل أرض سكنية، كام حثو 
الوزير عىل معالجة موضوع تأخر رصف طلبات املســاعدات السكنية 
وزيادة أعداد مســتحقيها. جاء ذلك خالل اســتضافة مجلس الشورى 
صباح أمس ملعايل الوزير، الذي ألقى بيان وزارة اإلســكان والتخطيط 
العمراين خالل جلسة املجلس االعتيادية الخامسة عرشة لدور االنعقاد 

السنوي الثالث )2021/ 2022( من الفرتة التاسعة )2019- 2023(.

الرؤية- مريم البادية- محمد الراشدي

العمانيات حصلن على 
78 % من توزيعات 

األراضي في 10 سنوات

7 % نسبة األراضي 
السكنية المعمرة بين 

2010 و2020

 تغطية الطلبات المسجلة 
حتى نهاية 2020 يتطلب 

20 سنة

 »التطوير العقاري« و«نزع 
الملكية للمنفعة« ضمن 

حزمة قوانين مرتقبة

1.318 مليون قطعة أرض 
ممنوحة للمواطنين.. 

632 ألًفا فقط منها 
ُمعّمَرة

نحتاج 20 سنة إلنهاء 
447612 طلًبا للحصول 

على أرض سكنية

سياسات منح األراضي 
سابًقا تنذر بضعف جودة 

التخطيط وعدم القدرة 
على تلبية الطلبات

طرح 5 مواقع جديدة 
ضمن مبادرة األحياء 

السكنية المتكاملة 
»صروح« 

مطالب بمنح الجمعيات 
والفرق األهلية أراٍض 

لالستثمار وإعفائهم من 
الرسوم



 اإلثنني 20 من ذي القعدة 1443 هـ املوافق 20 يونيو 2022م - العدد رقم 3379متابعات04

مطالبين بتوفير المزيد من الخدمات الحكومية

أهالي سناو: رفع المستوى اإلداري يعزز مكانتها االقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة
الرؤية- نارص العربي

ارتفع املس��توى اإلداري لسناو من نيابة 
إىل والية، وفقا للمرس��وم الس��لطاين رقم 
)36 /2022( بإصدار نظ��ام املحافظات، 
وال��ذي تضمن إنش��اء وتعدي��ل وإلغاء 
بعض التقس��يامت اإلداري��ة، األمر الذي 
الق��ى استحس��انا كبريا من أه��ايل والية 
سناو، متطلعني إىل عرص جديد من النمو 
يف ظل م��ا تتمتع به الوالية من مقومات 

تاريخية واقتصادية.
ويؤكد الشيخ  سلطان بن زايد بن حمود 
الجحايف أن رفع املس��توى اإلداري لنيابة 
س��ناو لتكون والية سيساهم يف استمرار 
التنمية وتطوير الخدمات التي يس��تفاد 
منه��ا أه��ل والي��ة س��ناو، الفت��ا إىل أن 
املواطنني استقبلوا هذا املرسوم السلطاين 
بفرحة كب��رية مؤكدين س��عيهم لالرتقاء 

بهذا الوطن.
ويعت��ر أن قانون رفع املس��توى اإلداري 
لس��ناو س��يعيد إليها مجده��ا التاريخي 
والعلم��ي واالقتص��ادي، مب��ا يتامىش مع 
رؤية عامن 2040، موجها الش��كر لجاللة 

السلطان أعزه الله.
ويق��ول أحم��د ب��ن ن��ارص ب��ن راش��د 
املحروق��ي ممثل والية املضيبي باملجلس 
البل��دي الف��رة األوىل: “إن التوجيه��ات 
الس��امية المس��ت مطالب أهايل س��ناو 
وجس��دت حرص حرضة صاحب الجاللة 
عىل تحقي��ق النمو واالزدها لكل مناطق 
سلطنة عامن”، مضيفا: “أن األهايل كانوا 
يطالبون منذ بذوغ فجر النهضة املباركة 
بتحويل النيابة إىل والية باعتبارها شعاع 
علم ومعرفة وتج��ارة وحضارة ومحاطة 

بأربع محافظات«.
ويش��ري إىل أن س��ناو بقيت عىل الدوام 
عامل رف��د برشي ومؤرش من��و اقتصادي 

واتساع عمراين، إضافة ملا  تتمتع به هذه 
الوالية الواعدة من معطيات متفردة من 
حيث موقعها الجغرايف  املميز ونش��اطها 
التجاري املتميز، مسلطا الضوء عىل سوق 
الوالية الذي يعد من األس��واق العامنية 

النشطة ومقصد الزوار.
ويرى املحروقي أن ما تحتاج إليه الوالية 
يف الوقت الحايل هو اإلرساع يف توفري دوائر 
الخدم��ات الحكومية املختلف��ة وتعزيز 
القائم منها ليتامىش مع كثافتها السكانية 
العالية واتساع نشاطها االقتصادي الواعد 

ومنوها العمراين.
ويتح��دث حم��د ب��ن محمد ب��ن غنيم 
الفزاري من بلدة أبوعبد، عن أهمية هذا 
الترشيع القانوين الذي سيجعل والية سناو 
تتمتع بخدمات أوسع عىل غرار الواليات 
األخرى باعتبارها وجهة اقتصادية كبرية، 
معرا عن س��عادته بهذه الخطوة املهمة 

لجميع املواطنني يف الوالية.
ويق��ول س��يف ب��ن س��امل ب��ن حمود 
الراش��دي: “يرسين ان أرفع أس��مى آيات 
الش��كر والعرفان للمقام الس��امي ملوالنا 
جاللة الس��لطان هيثم بن طارق املعظم 

-حفظه الل��ه- ورعاه ع��ىل تفضله برفع 
املس��توى اإلداري  م��ن نيابة  س��ناو إىل 
والي��ة مجددي��ن العهد وال��والء لجاللته 
للس��ري عىل نهجه لتحقي��ق رؤية عامن 

.»2040
من جهت��ه، يؤكد عبد الل��ه بن يعقوب 
العام��ري أنه مل ي��أت هذا الق��رار برفع 
املستوى اإلداري لسناو إال للمكانة الكبرية 
الت��ي تحظى بها عر التاريخ باإلضافة إىل 

موقعها الجغرايف واالقتصادي.
ويقول عبدالله بن ش��طيط العس��كري 
الوهيب��ي: “إن والي��ة س��ناو تعتر مركزا 
تجاريا مهام يف س��لطنة ع��امن وملتقى 
جميع التجار يف السلطنة، ونافذة سياحية 
يقصده��ا الكثريون”، مؤكدا أنها من أهم 

الواليات واملدن العامنية.
ويذكر حمد بن عيىس بن سيف الراشدي 
أن ه��ذا الترشي��ع الجدي��د ال��ذي رفع 
التصنيف اإلداري لس��ناو م��ن نيابة إىل 
والية، يعد متكينا ومزيدا من الصالحيات 
لتنفي��ذ  للحكوم��ة  التنفي��ذي  للجه��از 
خططها وإقامة املش��اريع التي ستساهم 
بش��كل كبري يف خل��ق واس��تقرار الكثري 

من فرص العمل. وبحس��ب ما يرصح به 
حمد بن محمد بن حمد الراش��دي، فإن 
أهايل سناو اس��تقبلوا هذا الخر بالرسور 

والفخر واالعتزاز، معترين أنه يوم جديد 
لتحقي��ق النمو واالزدهار له��ذه املدينة 

العريقة.
ويقول س��يف محمد املحروق��ي: “بعد 
رفع املس��توى اإلداري لس��ناو من نيابة 
إىل والي��ة؛ فق��د كت��ب له��ا أن يرتق��ي 
مقامه��ا لتجابه فخامة املدن وتس��ري يف 
ركاب باق��ي الوالي��ات العامنية، الفتا إىل 
أن ه��ذا األم��ر كان مطلبا قدمي��ا ألبناء 
س��ناو منذ ع��ام 2011، وكذل��ك يف عام 
2013 نظموا مس��ريات والء وعرفان لرفع 
املس��توى اإلداري ملدينته��م التي تتمتع 
باملوقع الجغرايف املميز والحركة التجارية 
النشطة، والتي تعد من أكرث املدن ريادة 
يف تج��ارة ال��رثوة الحيوانية والس��مكية، 
ونقط��ة الوص��ل م��ا ب��ني ش��امل عامن 
وجنوبها، وهي بواب��ة العبور محافظتي 
الداخلية والوسطى، وواحة للمسافر وزاد 

للعابر.
ويؤك��د أن ه��ذا الترشي��ع الجديد أعاد 
للمدين��ة مكانتها املعه��ودة لتتّوج بتاج 
الوالية يف ظل ترقب الجميع واستبشارهم 

بنهضة اقتصادية كبرية.

تخريج 542 من الكليات المهنية  
في صور والسيب وعبري.. اليوم

مسقط- شؤون عامنية

تحتف��ل وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث 
باملديري��ة  ممثل��ة  واالبت��كار  العلم��ي 
العام��ة للتدري��ب املهني الي��وم اإلثنني 
بتخريج الدفعتني الرابعة والخامس��ة من 
طلب��ة الكلي��ات املهنية بالس��يب وصور 
وع��ري مب��رسح العرف��ان مبرك��ز عامن 
للمؤمترات واملعارض، تحت رعاية سعادة 
الدكت��ور نارص بن راش��د املع��ويل وكيل 
وزارة االقتص��اد. ويبلغ ع��دد الخريجني 
الرابع��ة  الدفعت��ني  م��ن  والخريج��ات 
والخامس��ة م��ن مرحلة الدبل��وم املهني 
1246 خريج��ا وخريجة م��ن تخصصات 
مهنية متعددة، وسيشتمل حفل التخرج 
األول تخري��ج 542 خريجا وخريجة من 
الكلي��ات املهنية بصور والس��يب وعري 
يف تخصص��ات صيانة األجهزة اإللكرونية 
الصناعي��ة وتقني��ة صيان��ة  والكهرب��اء 
الس��يارات وميكانيكا التش��غيل والرسم 

املعامري والبيع التخصيص والتسويق. 

كام تحتف��ل الوزارة يوم 22 من الش��هر 
الجاري بتخريج 350 خريجا وخريجة من 
الكليات املهنية بالرميي وصحم وشناص 
والخاب��ورة تحت رعاية س��عادة الدكتور 
حمد ب��ن أحم��د البوس��عيدي محافظ 
الرمي��ي، يف تخصص��ات صيان��ة األجهزة 
اإللكرونية والكهرباء الصناعية و كهرباء 
املباين وامليكاترونكس والرس��م املعامري، 
باإلضاف��ة إىل تخصصات البيع التخصيص 
والتس��ويق والتصميم والديكور وسالمة 
وضبط ج��ودة األغذي��ة البحرية وتربية 
األحياء املائي��ة واإلنتاج النب��ايت ومالحة 
سفن الصيد، وسيقام الحفل بقاعة فندق 
راديس��ون بلو بصحار.  كام يس��تضيف 
مجمع الس��لطان قابوس الشبايب للثقافة 
والرفي��ه بصالل��ة ي��وم 27 من الش��هر 
الح��ايل فعاليات الحف��ل الثالث لتخريج 
355 خريج��ا وخريجة من الكلية املهنية 
بصالل��ة يف تخصص��ات صيان��ة األجهزة 
اإللكروني��ة والكهرب��اء الصناعية والبيع 

التخصيص والتسويق. 

»التأمينات االجتماعية« توقع اتفاقية إلدارة الوثائق
مسقط- الرؤية

وقع��ت الهيئة العام��ة للتأمينات االجتامعية 
أم��س األحد اتفاقي��ة إدارة الوثائق مع هيئة 
والت��ي  الوطني��ة،  واملحفوظ��ات  الوثائ��ق 
تتضمن نظام تصنيف وجداول مدد اس��تبقاء 
الوثائق الخصوصي��ة للهيئة العامة للتأمينات 
االجتامعي��ة؛ حيث وّق��ع االتفاقي��ة كل من 
س��عادة الدكت��ور حمد بن محم��د الضوياين 
رئي��س هيئة الوثائق واملحفوظ��ات الوطنية، 
والدكتور فيصل بن عبدالله الفاريس مدير عام 

الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية.
 وي��أيت توقي��ع االتفاقي��ة حرصا م��ن الهيئة 
العام��ة للتأمين��ات االجتامعية يف اس��تكامل 
تطوي��ر منظومة نظ��ام العمل املتب��ع لديها؛ 
حي��ث قام��ت بإع��داد دلي��ل إلدارة وثائقها 
الخصوصية وف��ق ما نص عليه قانون الوثائق 
واملحفوظ��ات، وتضمن الدلي��ل جميع أنواع 
الوثائق الخصوصي��ة املتداولة، وعكس املهام 
واألنش��طة التي تقوم بها الهيئة، باإلضافة إىل 
نظ��ام تصنيف لتلك الوثائق يس��هم يف حفظ 
الوثائ��ق املتعلقة مبوض��وع محدد تحت رمز 
تصنيف واحد، ويس��اعد عىل رسعة اسرجاع 
الوثائ��ق والبحث عنها والق��درة عىل احتواء 
الدليل لجداول مدد اس��تبقاء الوثائق والذي 

يح��دد امل��دة القانونية لحفظ تل��ك الوثائق 
ع��ىل مس��توى مكاتب العمل وم��كان حفظ 
الوثائ��ق الوس��يطة، إضاف��ة إىل ما س��يؤول 
لإلتالف أو الحف��ظ الدائم لدى هيئة الوثائق 
واملحفوظ��ات الوطنية، مام س��يمكن الهيئة 
العامة للتأمينات االجتامعية من إدارة وثائقها 

وفق أفضل املامرسات.
وتكم��ن أهداف هذه املبادرة يف تحديد الكم 
املعلوم��ايت املنت��ج من أعامل الهيئة بش��قيه 
يف القطاع امل��ايل واإلداري والقطاع التأميني، 
وكذل��ك ض��امن إدارة املعلوم��ات واملحتوى 
بجودة عالية. وذكر سعود بن عبدالله النبهاين 
رئي��س قس��م إدارة الوثائق بالهيئ��ة العامة 
للتأمين��ات االجتامعية أن الهيئة تس��عى إىل 

جعل منظومة العم��ل لديها موازية لألنظمة 
القانونية بس��لطنة ع��امن، وأن اعتامد دليل 
إدارة الوثائ��ق مع هيئة الوثائق واملحفوظات 
خطوة مهمة للتمكن من الوصول إىل منظومة 
متكامل��ة إلنتاج وحفظ الوثائق، وميثل إعداد 
األدوات اإلجرائية إلدارة الوثائق ألي مؤسسة 
إنجازا وخطوة رئيس��ة مهمة إلرس��اء دعائم 
النظ��ام الوطن��ي إلدارة الوثائ��ق، وه��و من 
الخيارات العرصية إلدارة الوثائق العامة منذ 
نش��أتها وخ��الل املراحل التي مت��ر بها إىل أن 
يتق��رر املصري النهايئ لها إم��ا بالحفظ الدائم 

باعتباره جزءا من الراث الوطني أو اإلتالف.
وأض��اف: “وبطبيعة الحال ف��إن االنتهاء من 
إع��داد نظام تصنيف وجداول مدد اس��تبقاء 

الوثائ��ق الخصوصية يعد خط��وة مهمة من 
مش��اريع التحول الرقمي بالهيئة للوصول إىل 
منظومة إلكرونية إلدارة املستندات والوثائق 
اإللكروني��ة، وه��و ما س��يمّكن قس��م إدارة 
الوثائق بالهيئة من إدارة الوثائق واملعلومات 
خ��الل جميع مراحل اإلج��راءات املنتجة لها، 
ب��ل إنه يتعدى إىل االهت��امم بها قبل إنتاجها 
ثم يف ف��رة الحفظ املق��ررة، ويعزز من أطر 
إدارة املحتوى والتحكم بالبيانات، ويعد ذلك 
دعاماً للعمل اإلداري بتنظيم إنتاج املعلومات 
ا ملصادر  والوثائق وتس��هيل استعاملها، وحفظاً
حق��وق األفراد واملؤسس��ات، ك��ام أن إدارة 
الوثائ��ق يف العمل اإلداري يس��اهم بش��كل 
أس��ايس يف االنتق��اء املنظم ملص��ادر الذاكرة 
الوطنية، والنظام العرصي إلدارة الوثائق الذي 
تنتهجه سلطنة عامن ينصهر أيضا يف املجهود 
ال��ذي يبذل وطنيا لدع��م مجتمع املعلومات 
واملعرفة ونرش ثقافة رقمية قوامها االستعامل 
املكث��ف لتكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتصال 
وترس��يخ دعائم الحكومة اإللكرونية، وهو ما 
تقوم به هيئ��ة الوثائق واملحفوظات الوطنية 
من جه��د منذ إنش��ائها، ولذلك ف��إن الهيئة 
العام��ة للتأمين��ات االجتامعية مت��ي قدماًا 
يف تطوي��ر إدارة الوثائق واملعلومات بش��كل 

مستمر”.

حمد الراشديأحمد املحروقي سيف الراشديحمد الفزاريسلطان الجحايف

الجحافي: سناو ترتكز 
على مجد تاريخي 

وعلمي واقتصادي

المحروقي: نأمل 
اإلسراع في افتتاح 

الوحدات الحكومية

الفزاري: التحول إلى 
والية يرتقي بعوامل 

جذب االستثمارات

الراشدي: رفع 
التصنيف اإلداري 
يسهم في زيادة 

الوظائف

العامري: سناو 
تحظى بمكانة 
كبيرة عبر التاريخ

انتخاب الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيًسا للمركز العربي لإلعالم السياحي
مسقط- الرؤية

انتخب الدكتور س��لطان بن خميس اليحيايئ 
ا للمركز العريب لإلعالم السياحي 2022- رئيساً

2024م وذل��ك ضم��ن أعامل امللتق��ى الربع 
عرش لإلعالم الس��ياحي الع��ريب واملقام حاليااً  

بجمهورية مرص العربية.
ويتكون املجل��س من ليىل بن��ت عطية الله 
من تون��س النائب األول للرئي��س، والدكتور 
صب��اح ع��الل م��ن  الع��راق النائ��ب الثاين، 
ومصطف��ى عبداملنعم من م��رص األمني العام 
للمرك��ز، باإلضافة إىل أعض��اء مجلس اإلدارة 
وه��م  الدكتورة ملياء محمود من مرص وصالح 

املخدوم من اإلمارات وعبدالرحمن البسيوين 
م��ن م��رص، الدكتور خال��د عمر م��ن اليمن 
وأحمد علي��وه من األردن وخال��د خليل من 

مرص.
وقال الدكتور س��لطان اليحي��ايئ رئيس املركز 
الع��ريب لإلعالم الس��ياحي بعد ف��وزه مبقعد 
الرئاس��ة: »أتقدم بالشكر الجزيل لثقة أعضاء 
مجل��س إدارة اإلع��الم الع��ريب الس��ياحي يف 
��ا للمجلس خالل الفرة 2022- انتخايب رئيساً
2024م، وأمتن��ى أن نك��ون كمجل��س إدارة 
فاعل��ني يف دعم قطاع اإلعالم الس��ياحي عىل 
مستوى الوطن العريب سواء كان عىل مستوى 
القطاعات اإلعالمية أو الس��ياحية الحكومية 

منه��ا والخاص��ة، وأن نعم��ل ع��ىل تنش��يط 
السياحية البينية العربية، وأن نرز املقومات 
الس��ياحية يف مختلف أرج��اء الوطن العريب، 
إضافة تش��كيل فريق عمل واحد يس��اهم يف 
الرقي مبس��توى وجودة الخدم��ة املقدمة يف 

القطاع اإلعالمي السياحي«. 
وأكد اليحي��ايئ رضورة العمل ب��روح الفريق 
الواح��د و مبدأ العمل الجامعي واملؤس��ي، 
مش��رياًا إىل تطلع��ه يف املرحل��ة القادمة عىل 
أن يك��ون هن��اك فعاليات وأنش��طة وبرامج 
يف مختل��ف الدول العربي��ة ودورات وبرامج 
تدريبي��ة تعمل عىل  توس��يع مفهوم اإلعالم 

السياحي وتطويره«.
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بركاء- الرؤية

حــط املخيــم الصيفــي »رواد الغــد« 
الــذي تنظمه جمعية »األطفال أوالً« يف 
مدرسة »درة الهاشمية« بوالية بركاء يف 
محافظة جنوب الباطنــة، وذلك ضمن 
جولــة املخيم الذي انطلقــت فعالياته 
مطلــع يونيو الجــاري، ضمــن الخطة 

السنوية لعام 2022.
وتقام هذه املحطة من املخيم بالتنسيق 
والتعاون مــع املديريــة العامة للرتبية 
والتعليــم مبحافظــة جنــوب الباطنــة 

وكذلك أكادميية البيانات.

وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة 
منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس 
إدارة الجمعيــة: »إن الجمعية تســعى 
لتوسيع دائرة أنشطتها وبرامجها خارج 
محافظة مسقط؛ مبا يضمن إتاحة الفرصة 
أمــام أكرب عدد من األطفال االســتفادة 
من برامجها، مضيفة أن الجمعية تعتزم 
توقيــع عدد مــن االتفاقيــات مع فرق 
أهليــة خارج مســقط، يف إطار التعاون 
وتقديم التســهيالت الالزمة للتوسع يف 

تنظيم الفعاليات«.
ويســتهدف املخيم األطفال الذي أنهوا 
العام الــدرايس 2021/ 2022، من طلبة 

الصفني الدراســيني الخامس والسادس. 
وتســعى الجمعية من خالل املخيم إىل 
ترســيخ  مبدأ املواطنة لــدى األطفال، 
وكذلــك تعزيز عــدد من القيــم؛ منها: 
تقبــل اآلخر، وعــدم التنمــر، واألخوة، 
والعطاء وآداب املجالس. ويركز املخيم 
عىل املامرســة العملية لبعض املهارات 
الحــادي  القــرن  ومهــارات  الحياتيــة 
التواصــل، واإلبداع،  مثــل:  والعرشين؛ 
والعمل بروح الفريق، وإدارة الخالفات 
وإدارة الوقت. كام يوفر املخيم مقدمة 
يف علــم البيانــات للصغــار، والربمجة 

والرسم.

منى بنت فهد: نسعى لتوسيع دائرة أنشطة وبرامج الجمعية خارج مسقط لتعميم الفائدة

»رواد الغد« يحط الرحال في بركاء ضمن جهود »األطفال أوًل« لترسيخ المواطنة لدى األطفال

التنسيق مع باكستان لعودة المواطنين 
المفقودين إلى أرض الوطن

بداية فصل الصيف في النصف 
الشمالي للكرة األرضية.. غدا

إسالم آباد- الُعامنية 

أكدت ســفارة ســلطنة ُعامن بجمهورية 
باكســتان اإلســالمية أن التنســيق جــاٍر 
الباكســتانية لتأمني عودة  مع السلطات 
املواطَنني العامنيــني اللذين تم إنقاذهام 
من قبــل إحدى الســفن العابرة يف بحر 
العرب بعــد أن فُِقدا بعرض البحر بنيابة 
األشخرة بوالية جعالن بني بوعيل بتاريخ 

9 يونيو الحايل.
وقال ســعادة الســفري الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عمــر املرهون إن األســطول 
البحري الباكســتاين حدد مــكان القارب 

قبالة سواحل بلوشســتان، مبيًنا سعادته 
أن املواطَنني ســامل بن ســعيد الجعفري 

وعيل بن سامل الجعفري بصحة جيدة.
يف  الحكوميــة  الجهــات  قامــت  وقــد 
ســلطنة ُعامن ممثلة بــوزارة الخارجية 
ورشطة عامن الســلطانية وبإســناد من 
ســالح الجو الســلطاين العامين والبحرية 
الســلطانية العامنية وهيئة الدفاع املدين 
واإلســعاف بجهــود حثيثــة يف عمليات 
البحث والتنســيق مع الــدول الصديقة 
منذ الخميس املايض باإلضافة إىل مشاركة 
عدد مــن املواطنــني يف عمليــة البحث 

عنهام.

مسقط- الُعامنية 

تبدأ غدا الثالثاء ظاهرة االنقالب الصيفي 
لهذا العام، وهــو أول أيام فصل الصيف 
فلكيًّــا يف النصــف الشــاميل مــن الكرة 
األرضيــة حســب مــا ذكرتــه الجمعية 
الفلكيــة الُعامنيــة، حيث تبــدأ حدوث 
الظاهرة عند الساعة 1:13 مساًء بتوقيت 
ســلطنة ُعامن ويكون بذلك األطول نهارا 

واألقرص ليال من أيام السنة األخرى.
وقالــت مــروة بنــت محمد الســيابية 
عضوة بالجمعيــة الفلكية العامنية: »إن 
الحســابات الفلكية تشــري إىل أنَّ ظاهرة 
االنقــالب الصيفي لهذا العام ســتحُدث 
يوم الثالثاء املقبل؛ حيث ترُشق الشمس 
من أقىص نقطة من الشــامل الرشقي يف 
الســاعة 5:21 صباحا، وتتوســط السامء 
الســاعة 12:09 ظهــرا، وتغرب يف أقىص 
نقطــة يف جهة الشــامل الغريب الســاعة 
6:56 مســاًء، وستحدث يف أغلب مناطق 
النصف الشاميل من الكرة األرضية ويضم 
أوروبا وآســيا وأمريكا الشاملية والقطب 

الشاميل«.
وبينت أن هــذا اليوم يعتــرب أطول أيام 
السنة نهارا وأقرصها ليال، حيث سيستمر 
النهار يف مدينة مســقط 13 ســاعة و35 
دقيقــة و29 ثانية، وبذلــك يكون أطول 
أيام الســنة ليال وأقرصهــا نهارا يف أغلب 

مناطــق نصفهــا الجنــويب الــذي يضم 
أسرتاليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية 

والقطب الجنويب.
ووضحــت أن االنقــالب الصيفــي يعــد 
أول أيــام فصل الصيف لســكان النصف 
الشــاميل للكرة األرضية، وهو أيضا اليوم 
األول مــن فصل الشــتاء، أو مبا يســمى 
االنقالب الشتوي لسكان النصف الجنويب 

من الكرة األرضية.
وذكرت أنَّ لألرض حركتني األوىل: حركتها 
حــول محورها من الغرب إىل الرشق مرة 
كل 24 ســاعة تقريبا وينتج عنها تعاقب 
الليل والنهار، والثانية: حركتها يف مدارها 
حــول الشــمس مــرة كل 365.25 يوما 
تقريبــا، وينتــج عنهــا تعاقــب الفصول 
الفلكيــة األربعــة، وأن ســبب حــدوث 
االنقالبــني واالعتدالني يعود مليالن محور 
دوران األرض حول الشمس مبقدار 5. 23 
درجة وهذا أيضا يفرس طول النهار صيفا 

وقرصه شتاء.
وقالــت: »إنه خالل فــرتة الصيف تقرص 
عدد ساعات الليل، ويطول وقت ساعات 
النهار، وهو ما يسمى باالنقالب الصيفي، 
ثم تبدأ ســاعات النهار يف النقصان حتى 
تتســاوى ســاعات الليل والنهار وهو ما 
يســمى باالعتدال الخريفي وســيحدث 
يف 23 ســبتمرب القادم عند الساعة 5:03 

صباحا«.

مسقط- الرؤية

أطلقــت وزارة الصحــة ممثلــة يف املديرية 
العامــة ملركــز ضــامن الجــودة وبالتعاون 
مع منظمــة الصحة العامليــة إلقليم الرشق 
املتوسط »مبادرة املؤسسات الصحية املراعية 
لســالمة املرىض يف الرعاية الصحية األولية«، 
للتوســع يف تطبيق هذه املبادرة لعام 2022 
يف كل من املديرية العامة لتشمل املستشفى 

السلطاين ومستشفى سامئل.
رعــت إطــالق املبــادرة ســعادة الدكتورة 
فاطمة بنــت محمد العجميــة وكيلة وزارة 
الصحة للشؤون اإلدارية واملالية والتخطيط، 
وبحضور ســعادة الدكتور جان جبور ممثل 
منظمة الصحة العاملية بسلطنة عامن وخرباء 
ومستشــارين مختصني مــن مكتب منظمة 

الصحة العاملية إلقليم الرشق املتوسط.
و شــارك يف إطــالق املبادرة مديــرو عموم 
املديريات العامة للخدمات الصحية مبختلف 
محافظات السلطنة ومديرو عموم املديريات 
املركزية التابعة للوزارة ومديرو املستشفيات 
ورؤساء أقســام الجودة مبختلف املحافظات 

واملستشفيات بالسلطنة.
وأكــد ســعادة الدكتور جــان جبــور التزام 
ســلطنة عامن بتحمل مسؤولياتها للمشاركة 
يف تطويــر نظام الخدمــات الصحية، كام أن 
هذا الحــراك والعمل الدؤوب إلرشاك املزيد 
من املستشــفيات يف مبادرة ســالمة املرىض 
والتطبيــق اإللكرتوين لإلبالغ عــن األحداث 
الضارة وإدخالها لتشــمل مؤسسات الرعاية 
الصحية األولية ضمن نظام الشفاء يف جميع 
املؤسســات الصحية، يعد إنجازا آخر يضاف 

إىل رصيد السلطنة. وتحدثت الدكتورة قمرة 
الرسيرية املديرة العامة ملركز ضامن الجودة، 
عن رحلــة مبــادرة ســالمة املــرىض والتي 
انطلقــت منــذ عام 2016م يف 26 مؤسســة 
صحية تقدم خدمات مرجعية عىل مســتوى 
املؤسســات الصحيــة الحكوميــة والخاصة، 
موضحة أنه تــم تقييم هذه املستشــفيات 
واجتياز 15 مستشفى مرجعيا مراعيا لسالمة 

املرىض حتى اآلن.
وأضافت: »يف هذا اليــوم فإن الوزارة تطلق 
معايــري خاصة ملؤسســات الرعايــة الصحية 
األوليــة ممثلــة يف 5 محافظات بالســلطنة، 
وهــي: محافظــة مســقط وظفار وشــامل 
الرشقية وشــامل الباطنة ومحافظة الظاهرة، 
باإلضافة إىل املستشفى السلطاين ومستشفى 
سامئل؛ وذلك يرجع ألهمية تطبيق منظومة 

ســالمة املرىض عىل جميع مستويات الرعاية 
الصحية سواء األولية أو الثانوية أو املرجعية 
لتقديــم خدمــات صحيــة ذات مأمونيــة 
وجــودة عالية«. وأشــار الدكتور ســعيد بن 
حــارب اللميك مديــر عام الرعايــة الصحية 
األوليــة بوزارة الصحــة، إىل أن ضامن جودة 
الرعاية الصحية األوليــة املقدمة للمرىض ال 
ميكــن أن تقاس إال بوجــود املؤرش املعتد به 
ضمن أهداف التنمية املســتدامة، وأن هذا 
يحسن كثريا من تفادي األخطاء الطبية التي 
ميكــن تفاديهــا، وذلك من خالل اســتخدام 
عوامل الجودة، واالكتشــاف املبكر للوصول 
إىل الغاية األســمى، وهي ضــامن أال يصاب 
أي أحد بــأذى عند تلقيــه للرعاية الصحية 
األولية، ولزوم اتخاذ إجــراءات عاجلة للحد 

من إصابات املرىض أثناء أخذ العالج.

املصنعة- طالب املقبايل

 احتفلــت جامعــة التقنيــة والعلــوم 
الطلبة  بتكريــم  باملصنعة  التطبيقيــة 
األكادميــي  املجــال  يف  املجيديــن 
واملتفوقني يف األنشطة والحاصلني عىل 
مراكز متقدمة مبسابقات ريادة األعامل 
واالبتكار، برعاية ســعادة الشيخ سعيد 
بــن عيل النعيمــي وايل والية املصنعة. 
وتضمن الحفل تكريم 50 طالبا وطالبة 
مــن الحاصلني عىل معــدالت تراكمية 
عاليــة، وكذلــك 50 طالبــا وطالبا من 
الحاصلني عــىل املراكز الثالثة األوىل يف 

املسابقات الدولية واملحلية .
وحصل طلبة فــرع الجامعة باملصنعة 
عــىل املركز الثــاين والثالــث يف جائزة 
الفضية  االقتصاديــة، وامليدالية  الرؤية 
يف ملتقــى التحــدي واالبتــكار بدولة 
قطر، واملركز الثالث يف الهاكاثون الذي 
أقيم عىل هامش امللتقى، باإلضافة إىل 
جائزة أفضل منتج مبتكر وجائزة أفضل 
تصميم هنــديس وأفضل مرشوع واعد 

يف جائزة العرميي بوليفارد لالبتكار.
كــام حصل طلبــة فــرع الجامعة عىل 
املركز الثاين يف مســابقة فيديو الشباب 
مبناسبة اليوم العاملي للملكية الفكرية 
باإلضافة إىل وصــول الرشكات الطالبية 
إىل املرحلة األخرية من مســابقة إنجاز 
ُعــامن، والطلبة الحاصلــني عىل املركز 
األول مــن قســم تقنيــات املعلومات 

واملركــز الثاين من قســم الهندســة يف 
تحدي تطوير التطبيقات واملركز األول 
والثــاين يف مســابقة إنوفاتيــا واملراكز 
األعــامل  اجتــامع  يف  األوىل  الثالثــة 
الوطنــي الثــاين عرش، واملركــز الثالث 
يف امللصــق اإلعالين يف جامعــة التقنية 
والعلوم التطبيقية بعربي واملركز األول 
يف مســابقة الفرق ألبحــاث الطلبة يف 

جامعة ظفار، واملركــز الثاين يف املؤمتر 
الدويل األول للعلوم والهندســة البيئية 
واملركز األول يف الندوة الوطنية الحادي 

عرش يف جامعة نزوى.
وشمل الحفل تكريم املجيدين أكادمييا 
من مركز اللغة اإلنجليزية وقسم تقنية 
املعلومات وقســم الدراسات التجارية 

وقسم الهندسة .

وقال الدكتور أحمد بن عيل الشــحري: 
»إن هذا التكريم يعــد حافزا لتحقيق 
املزيــد من اإلنجــازات عــىل الصعيد 
الداخيل )يف الجامعــة( والخارجي من 
خالل املنافسة يف املسابقات واألنشطة 
والربامج، مضيفــا أن ما حققه الطالب 
يســتحق التكريم وتقديــم الحوافز ملا 

أنجزوه خالل العام األكادميي .

عربي- نارص العربي

نفذ قسم التدريب والتأهيل باملديرية العامة 
للرتبيــة والتعليم مبحافظــة الظاهرة، برنامج 
تدريبــي بعنــوان »اإلدارة والتحفيز من أجل 
تحقيــق التميز يف العمل«، والذي اســتمرت 
فعالياته عىل مدار 5 أيام واســتهدف موظفي 

املديرية من جميع الدوائر واألقسام.
ويهدف الربنامج إىل اإلبداع يف العمل وتنمية 
مهــارات االتصــال الفعــال لــدى املوظفني 
وتشــجيعهم لتحقيق التميز الوظيفي، وفهم 
طبيعــة فرق العمل وأســاليب توزيع األدوار 
بعدالة، وشهد الربنامج تقديم عدد من أوراق 
العمل حول االتصال الفعال، التفكري املبدع يف 
العمل، أرسار الشغف يف العمل، العمل بروح 

الفريق، والرضا الوظيفي وسحر الشخصية.
وقال ذيبان بن صالح الجابري، أخصايئ إرشاف 
أول بدائــرة اإلرشاف الرتبــوي: »إن الربنامج 
تضمن موضوعات ذات أهمية كبرية للموظف 
ليكــون متميــزا يف أداء واجباتــه الوظيفيــة 
ومنتميا للمؤسســة التي يعمــل فيها؛ حيث 
تركزت جميع األفكار التي طرحت خالل فرتة 

تنفيذ الربنامج عىل التحفيز واإلبداع للموظف 
والعمل بروح الفريق الواحد«.

وأكدت عائشة بنت ســيف املعمرية، باحثة 
قانونية بقســم الشــؤون القانونيــة مبكتب 
املديــرة العامــة، أن املشــاركني يف الربنامــج 
اكتسبوا معلومات كثرية عن الشغف واإلبداع 

يف مجال العمل.

عربي- نارص العربي 

 بــدأت بلديــة الظاهرة تنفيــذ فعاليات 
وبرامــج الحملــة التوعوية حــول أرضار 
رمي مخلفــات البنــاء يف األماكن العامة، 
والتي تســتمر ملــدة أســبوعني بالتعاون 
مع الجهــات الحكوميــة والخاصة وأفراد 
املجتمــع، للتخلــص من مخلفــات البناء 
بالطرق الصحيحة واآلمنة واملحافظة عىل 

املنظر العام للواليات والقرى.
وتهــدف الحملــة إىل رفــع الوعــي لدى 
ُمختلــف رشائــح املجتمــع بأهمية رمي 
مخلفــات البنــاء يف مواقعهــا املخصصة، 
واإلجــراءات  بالترشيعــات  وتعريفهــم 
املعمــول بهــا يف مجال التخلص الســليم 

من املخلفات، إضافــة إىل تعزيز الرشاكة 
املجتمعيــة يف الحد من الرمي العشــوايئ 
ملخلفــات البنــاء، ورفــع مــؤرش الوعي 
لــدى املقاولني والعاملــني يف مجال البناء 
واإلنشــاء عــن األرضار الناجمة عن هذه 
الناتج عن  املخلفــات والتأثــري الســلبي 

التخلص العشوايئ منها.
وتتضمــن الحملــة تنفيــذ مجموعة من 
الفعاليات واألنشــطة املتنوعة يف واليات 
كاملحــارضات  وضنــك  وينقــل  عــربي 
الثقافيــة وتوزيع  التوعوية واملســابقات 
املطبوعات واملنشورات التوعوية الهادفة 
وتقديــم املحــارضات التوعويــة وتنظيم 
معسكرات العمل الشــبابية بالتعاون مع 
الفرق األهلية والرياضية، وبث الرســائل 

والوقفــات التوعويــة من خالل وســائل 
اإلعالم املختلفة.

وتهيب بلدية الظاهــرة بجميع املواطنني 
ومــالك العقــارات والــرشكات واملقيمني 
برضورة االلتــزام والتقيد بالقوانني بهدف 
املحافظــة عىل املظهر العــام؛ حرًصا عىل 
ســالمة القاطنني باألحياء الســكينة، كام 
تدعو الجميع بتظافر الجهود لتغيري أمناط 
السلوك السائدة وذلك من خالل الحفاظ 
عــىل البيئة والتخلــص اآلمــن للنفايات؛ 
لتحقيــق التوازن البيئــي واملحافظة عىل 
العنــارص الطبيعية، وحفاظًــا عىل صحة 
وســالمة أفــراد املجتمع من جهــة، ومبا 
يتــامىش مــع تنفيــذ اللوائح والقــرارات 

اإلدارية املوازية لها من جهة أخرى.

إطالق مبادرة المؤسسات الصحية المراعية لسالمة المرضى

تكريم 100 من الطلبة المجيدين في »تطبيقية المصنعة«

حملة توعوية بالظاهرة لعدم رمي مخلفات البناء في األماكن العامةبرنامج تدريبي عن اإلدارة والتحفيز لموظفي »تعليمية الظاهرة«

د.منى بنت فهد آل سعيد
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تحدثنا يف املقال الســابق عــن أهمية األفكار 
وكيف ميكنهــا أن تصنع الفارق يف رقي األمم 
وتقدمها، كام تطرقنا إىل ســهولة قتل األفكار 
وإجهاضهــا.. ويف هــذا املقــال نلقــي الضوء 
عىل مقــرح لتبني األفكار، وإخراجها إىل حيز 

الوجود.
تخيّــل معي لــو أن البالد تبنت ســنويًا ثالث 
أفــكار ملشــاريع إبداعيــة مميــزة، ال تكلف 
الدولة إال الــيء اليســر ويصاحب اإلعالن 
عنهــا خطة واضحــة للتنفيــذ، ويقــام لهذا 
الغرض احتفالية ســنوية يســلط من خاللها 
الضوء عىل فكرة هذه املشــاريع الثالثة ويتم 
تكريــم أصحابها، وتتحول هذه املناســبة  إىل 
تظاهرة ســنوية تحظى بالرعايــة واالهتامم 
وبتغطيــة إعالميــة كبرة. وتكــون االنطالقة 
لهــذا املــروع من خالل إنشــاء بنك عامين، 
لكن ليس ككل البنوك التي ترتبط باملعامالت 
املاليــة؛ بل لغرض إيداع املدخــرات الفكرية 
تحت مســمى »بنك ســلطنة عامن لألفكار«. 
وهــدف البنــك يتمثــل يف تلقي أيــة أفكار 
إبداعية هدفها خدمة عامن وتقدمها يف كافة 
االقتصادية، والسياحية، واإلسكانية،  املجاالت 
والرياضية، والعلميــة، والتكنولوجية، وكذلك 
تقديم الحلول املناســبة أليــة تحديات قامئة 
حاليا كتحّد الباحثني عن عمل، وإيجاد مصادر 
دخل متنوعة. ويرحب أكرث باملشاريع املبتكرة 

التي تقرح مصادر متويل غر حكومية.
وألجــل إخراج هذا املقــرح اىل حيز الوجود، 
فــإن الخطــوة األوىل للمروع ســتكون من 
خالل إنشــاء موقع إلكروين للبنك مبسمى » 
بنك ســلطنة عامن لألفكار« يتيح للمواطنني 
واملقيمــني وكل املبادريــن من خــارج البالد 
الوصول إليــه واملشــاركة بأفكارهم ورؤاهم 
واقراحاتهم يف كافة املجــاالت، ويتم تحديد 
محاور األفكار وموضوعاتهــا ومعاير األفكار 
املطلوبــة. وهنا أقــول ما أجمــل أن تجتمع 
العقول يف البناء وما أرشفه من بناء حني يكون 

يف حب الوطن.
األفكار ستكون غزيرة والتدافع يف حب الوطن 
سيكون كبرا، ولذلك فإن الخطوة التالية هي 
مرحلة عرض األفكار املستوفية للروط عىل 
فريق عمل مبســمى » فريق إجازة األفكار«، 
مهمتــه التأكد من اســتيفاء األفكار للروط 
واملعاير املطلوبة . كــام يقوم بتنقيح وفلرة 
هــذه األفــكار للحصول عىل أفضل وأنســب 
األفــكار الصالحة للتطبيق عىل املدى القريب 
والبعيــد. وميكن أن يتكون هــذا الفريق من 
لجنــة محكمني من كــوادر محليــة وعاملية، 
ويتــم اإلعــالن عن نتائــج عملها كمشــاريع 

وأفكار فائزة.
من حق األفكار التي ترى النور أن يحتفى بها 
ويتم تكريــم أصحابها حتى يكون ذلك حافزا 
لآلخريــن، ولذلك فإن الخطــوة الثالثة تتمثل 
يف إطــالق مبــادرة ذات ثقل التقــل أهمية 
عن مبــادرة بنك األفكار وذلــك بعقد مؤمتر 
ســنوي وفق أرقى املعاير الدولية للمؤمترات 
و يتم اإلعالن فيه عن األفكار الفائزة وتكريم 
أصحابهــا بجوائــز محــددة، ويدعى يف هذه 

املناســبة كبار رجال الدولــة، ورجال األعامل 
واالقتصاديــني من داخل الســلطنة وخارجها 
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي ليكون حدثا 

سنويا بارزا يف السلطنة.
والهدف األســمى لهذا املؤمتر أن تتحول هذه 
الفعاليــة إىل صناعة متكاملة تتســم بالحركة 
والنشــاط يتم من خاللها اســتقبال الضيوف 
من داخل الســلطنة وخارجها يف شهر أكتوبر 
أو نوفمــر من كل عام، فتــزداد حركة النقل 
الري والجوي، ويتم تشــغيل الفنادق، ويتم 
التعريــف بالبــالد كوجهة ســياحية وثقافية 
ومركــز اســتثامري مرمــوق. وتكــون هذه 
التظاهــرة الســنوية تحت مســمى »امللتقى 

السنوي لألفكار يف سلطنة عامن«.
إن غيــاب أنظمة فاعلة للمتابعــة يؤدي إىل 
تأخــر إنجاز املشــاريع، وعليه فــإن الخطوة 
األخــرة  ســتكون للتأكيــد عــىل ســد هذه 
الثغرة من خــالل تعيني »فريق متابعة تنفيذ 
املشــاريع« تكون مهمته ودوره متابعة تنفيذ 
املشاريع واألفكار الفائزة، والتي متت إجازتها 
وتذليــل أية تحديات أو مصاعب قد تواجهها 
مع الجهــات املختصة املختلفة. وحتى يوضع 
هــذا الفريق عىل املحك، فإنه ســوق يكلف 
باســتعراض تطور سراملشــاريع التــي يقوم 
مبتابعتها بعد الســنة األوىل يف املؤمتر السنوي 

ويوضح أهم ما تم إنجازه يف هذه املشاريع.
يقــول الكاتب جون ماكســويل: »كل النتائج 
التــي نلمســها يف حياتنا اآلن ســلبية كانت 
أم إيجابيــة هي عبارة عن مــؤرشات لنوعية 
األفكار التــي فكرنا بهــا وتبنيناها يف املايض، 
وكل النتائج التي نتوقع إحرازها يف املســتقبل 
ســوف تتحدد بنوعيــة األفكار التــي نتبناها 

اآلن«.
هــذا املقرح ما هــو إال فكرة، قــد ال تكون 
مكتملــة، وقــد يكــون عليهــا العديــد من 
املالحظــات، لكــن ميكــن التعديــل عليها و 
تطويرها، فرى النور لتثمر، كام ميكن إهاملها 
وعدم االهتامم بهــا؛ فتذهب يف مهب الريح 
ومتــوت. وعهــدي أن مشــاريع عــامن ذات 

الجدوى تحيا وال متوت.

بنك وملتقى 
األفكار

د. خديجة الشحية

جابر حسين العماني

د. سليمان بن خليفة بن ناصر المعمري **

إبراهيم الريامي

كنُت أتحدث مع زميلتــي يف العمل كعادتنا 
كل صبــاح بعــد أداء مهامنــا العمليــة بأن 
نجتمع عــىل دلة القهوة وبعــض الرويقات 
التي نحرضها من بيوتنا، وخالل ذلك التجمع 
نتحــدث يف كثر مــن املواضيع والنقاشــات 
حــول مواضيع الفكــر النســوي، وكيف أنه 
ســالح فتاك يســتعمله الغــرب للقضاء عىل 
لحمة املجتمعات اإلسالمية، وإشاعة الفوىض 
واالنحــالل الخلقــي تحــت شــعار »حقوق 

املرأة« ونبذ العنف بشكل عام!
وكانت تعرف رأيي يف ضعف شخصية املرأة؛ 
إذ ال أحــب رؤيتهــا ضعيفــة مغلوبــة عىل 
أمرها، مسلوبة الحقوق والشخصية، مستغلة 
مــن كل جانب بينام تقــف كصنم أخرس ال 
متلك حق الدفاع عن نفســها، وعن أطفالها، 
وعــن أرستها، وعن محيطها الخاص بها ككل. 
وقبــل أن أتطرق لكل ذلــك، وأرشح كل تلك 
التفاصيل، ســألتني: هل أنِت مع النســوية؟ 
فأجبتهــا: ال.. طبًعا، لســت مــع مطالباتهم 
وال مــع تحررهــم وال مع فكرهــم أبًدا؛ ألن 
نــر الثقافة الغربية وضعف الوالء لإلســالم 
ونزع الحجاب وانتشــار االنحالل والتشكيك 
يف الثوابــت الدينية والهجــوم عىل القدوات 
الحســنة يف املجتمع اإلســالمي تحت شعار 

العمل الحقوقي والنشاط االجتامعي أمر غر 
مقبــول، وموقفي من ضعــف املرأة ال يعني 
أن أنتمــي لتلــك الجامعات، فأنــا مع كيان 
املرأة القوي بظــل مجتمعها ومحيط أرستها، 
وحفاظًــا عىل حيائهــا وأدبها وعــدم خرقها 
للقوانــني والعــادات والتقاليــد، واســتغالل 
الحرية بحدود املعقول، وعدم انضاممها لتلك 
الريحة املطالبة بالتفســخ عن األخالقيات 
واالنفــراد بالحياة الخاصــة البعيدة كليًا عن 
نظام حياتنا كمســلمني، ألن لنا أطرًا أخالقية 
نتحرك عىل أساسها، ومل يكن سهاًل عيّل عندما 
وجهــت يل زميلتي ذلك الســؤال، مع علمها 
بخلقي واحرامي لكل ما يحفظ كرامة املرأة 
وســط أرستها وعــدم االنفصــال عنهم، لكن 
عندما وجهت يل السؤال ندمُت ألنني أرشت 
بحديثــي معها بأنني ضــد أن تكون الزوجة 
ذليلة يف بيتها تُعامل أســوأ املعاملة يف سبيل 
بقــاء أرستها مرابطة. فــام الذي مينع من أن 
تحفــظ كرامتها وماء وجهها مع زوج يحرمها 

قبل أن يحبها؟! فاالحرام أبقى من الحب.
لكــن وجهة نظري هذه فُهمــت خطأً وعىل 
غر ما توقعت، فأنا ضد التنمر األرسي، وأضع 
قاعدة: احرمني احرمك، وال حاجة إلســاءة 
املعاملة. وجهة نظري هذه شكليًا، أما ضمنيًا 

فــام زال البعض مل يقتنع بها، ويريدون املرأة 
أن تكون مســلوبة الكرامــة يف بيت الزوجية 
من أجل أن ينتي الزوج بقوامته عليها! لقد 
أكرم اللــه املرأة وخصص لها يف كتابه الكريم 
سورة باسمها، وهي سورة النساء، فكيف تُهان 
من عباده؛ إذ ال يُكرمهــا إال كريم وال يُهينها 
إال لئيم، وما أكرث قضايا الطالق واالســتغالل 
واالبتزاز بني األزواج بسبب التغايض والتهاون 
وقلــة االحــرام. ويظهر من ينــادي بأن كل 
ذلــك التغايض مــن أجل بقــاء تالحم األرسة 
وحاميــة لألطفــال! لكن يف الحلقــة األخرة، 
تتعرض الزوجة لالســتغالل والسيطرة الكلية 
عىل راتبهــا وممتلكاتها والــزواج من أخرى، 
ويتشتت مســتقبل األطفال بسبب الصدمة 
التي تتعرض لها الزوجة لضعفها أمام )الزوج 
املتسلط( وهنا أنا ال أعمم؛ فالخر موجود يف 
بعض الرجال، أولئــك الذين يحرمون وجود 
املرأة يف حياتهم وتحظى بالتقدير ومســاحة 
كبــرة جًدا مــن االحرام، لكنني لســت مع 
الضعــف الكيل للمرأة يف كل جوانب حياتها، 

حفاظًا عىل كينونتها وعزة نفسها.
إن ضعــف املــرأة أمام نفســها مُييتها شــيئًا 
فشيئًا، ويصيبها بالعجز تجاه ما تود القيام به؛ 
فهي ليســت مخرة وليست محط املسؤولية 

لتقرر عن نفســها وعــن مصرها وعن مصر 
أبنائها أيًضــا، مثلها ال ميكن أن تُنشــئ أبناًء 
بشــخصيات قوية ومستقلة، ألنهم سيكونون 
معرضني دامئًا لالستغالل؛ كونهم غر قادرين 
عىل الدفاع عــن أنفســهم، والنموذج الحي 
أمامهم أمهم التي ال تنبث ببنت شفة عندما 
تتعرض لإلســاءة والتهميش مــن أبيهم ومن 

غر أبيهم فيام يخص حياتها.
وعندما أتابع قصص النســاء الضعيفات وما 
تعرضــن له، والقضايا الكثــرة التي تضج بها 
املحاكم، وعدم اإلنصــاف الذي ال تحظى به 
األم الحاضنــة وغرها مــن القضايا الخارسة 
التي ال تكسبها النســاء ضعيفات الشخصية، 
فإننــي أستشــعر معاناتهــم وأدعــو الله أن 
يخلصهــم من ذلك البــؤس، وذلك االنتقاص 

الذي لحق بهم.
وأخرًا.. أُعيد وأُؤكد أن الفكر النســوي سالح 
فتاك يســتعمله الغرب للقضــاء عىل لحمة 
املجتمعــات اإلســالمية، وإشــاعة الفــوىض 
واالنحالل الخلقي تحت شــعار حقوق املرأة 
ونبــذ العنف، ولــذا علينا أن نأخــذ منه ما 
يتامىش مع مبادئنا يف رشيعتنا واحرام حقوق 
املرأة الرعية ورفع الظلم عنها، ونتجاهل ما 

ييسء إلينا وإىل أخالقياتنا.

لسُت مع النسوية

اإلجازة الصيفية

تسامحوا.. تصحوا

jaber.alomani14@gmail.com

@Khadija82013 oman2investin@gmail.com

اإلجــازة الصيفية هي الفرة الزمنيــة التي يحصل 
عليها اإلنســان بعد شــهور من التعــب واإلرهاق 
الجســدي والعقيل، ومن خاللها يستطيع اإلنسان 
الحصول عىل الراحة الجســدية والنفسية، وقضاء 
أوقات شيقة مع العائلة واألصدقاء، وتشكل اإلجازة 
للطلبة والطالبات عىل وجه الخصوص عنرصا مهام 
من عنارص السعادة التي يسعى الجميع لتحقيقها 

يف داخل األرسة واملجتمع.
نســتطيع القول إن املجتمع مــع اإلجازة الصيفية 
عىل صنفني؛ فهناك من يستغل اإلجازة ويستثمرها 
بذكاء وحكمة ودرايــة، وهناك من ال يعرف كيف 
يقوم باستغاللها بالشــكل الالئق به وبأرسته فتمّر 
عليه اإلجازة مرور الكــرام بال أية فائدة تذكر؛ لذا 
فإن اإلنســان العاقل هــو القادر عــىل التخطيط 
الجيد والرسم املتكامل مبا يفيده ويفيد من حوله، 
وذلك من خالل الركيز عىل رســم خارطة متكاملة 
الستغالل واســتثامر وقت اإلجازة الصيفية بحيث 
ال متر عليه وعىل أهل بيته ســاعة إال ويستفيد من 

دقائقها وثوانيها.
من خالل هذا املقال أود التعرض لكيفية استغالل 
اإلجازة الصيفية للطلبة والطالبات خصوصا ونحن 
نبتدئ االجازة الصيفية الطويلة التي إن مل يستغلها 
اآلباء واملربني االســتغالل األمثــل يف توجيه األبناء 

فذلــك يعني إننا ســمحنا للفراغ أن يســيطر عىل 
أوقاتنا وأوقات من حولنا، وبالتايل لن نسر إىل نحو 

حياة أفضل؛ بل سنسر إىل نحو الجهل والضياع.
إن أوقات الفراغ هي من أكرث القضايا خطورة عىل 
أبنائنــا وبناتنــا يف اإلجازة الصيفيــة، فقد قيل: إن 
الوقاية خر من العالج، لذا ينبغي عىل اإلنسان أن 
يشــغل وقته مبا يعود عليه وعىل من حوله بالنفع 
والصالح والخر، والركيز عىل العمل الجاد يف خلق 
الرامــج التثقيفية يف اإلجازة يجعل من اإلنســان 
قــادرا عىل قتل الفراغ قبل أن يقتله ويدمر حياته؛ 
بل ويزيد من وعيه وإدراكه؛ ليكون عنرًصا فاعال يف 
املجتمــع الذي يتعايش معه، فقد قال أبو عبدالله 
الصادق: »إِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ يُبِْغُض كرَْثََة النَّْوِم وَكَرْثََة 

الَْفرَاِغ«.
اليوم هناك مســؤولية كبرة عــىل اآلباء واألمهات 
واملربــني واملربيات فــال بُد من مراعاة اســتغالل 
أوقــات اإلجــازة الصيفيــة فيــام يفيــد الطلبــة 
والطالبــات، وهنا ال نركز عىل الطلبــة والطالبات 
يف تفعيــل برامج محــدودة متعــارف عليها، وإمنا 
اســتغالل اإلجازة وأوقات فــراغ الطلبة والطالبات 
واستثامرها بعمل برامج ترفيهية تثقيفية متكاملة، 
تتخللها حصص تعليمية تتناســب مع أعامر أفراد 
األرسة وأبنــاء املجتمــع مــن الطلبــة والطالبات 

واالســتفادة مــن املعلمني واملعلــامت يف تحقيق 
وتفعيل ونجــاح تلك الرامج الصيفيــة التثقيفية، 
فكام نقــوم بعمل فــرق رياضيــة؛ ككــرة القدم 
والســباحة وغرها علينــا تكوين برامــج ترفيهية 
متنوعة تتخللهــا الرامج التعليمية؛ كتعليم الصالة 

والفقه والعقيدة واألخالق.
يقول أمر املؤمنــني اإلمام عيل بن أيب طالب -كرم 
الله وجهه- »لِلُْمْؤِمِن ثثاَلَُث َساَعات: فََساَعٌة يَُناِجي 
ِفيَها َربَُّه، َوَســاَعٌة يَرُمُّ َمَعاَشــُه، َوَســاَعٌة يَُخيلِّ بنَْيَ 
تَِها ِفياَم يَِحلُّ َويَْجُمُل. َولَيَْس لِلَْعاِقِل  نَْفِسِه َوبنَْيَ لَذَّ
ــٍة لَِمَعاٍش، أَْو  أَْن يَُكوَن َشــاِخًصا إاِلَّ يِف ثثاَلٍَث: َمرَمَّ

ٍة يِف َغْرِ ُمَحرٍَّم«. ُخطَْوٍة يِف َمَعاٍد، أَْو لَذَّ
هنــاك تجربة أراهــا ناجحة يف اســتغالل اإلجازة 
الصيفية واســتغالل أوقات فراغ الشباب يف اإلجازة 
مبا يفيدهم وينفعهم، التجربة كانت يف والية صحم 
مبشــاركة جمع من املعلمني الكرام األخيار األوفياء 
أنقلهــا للقراء الكرام، هنا باختصــار علها تكون يف 

محل الفائدة للمجتمعات األخرى وهي كاآليت:
نقــوم يف كل عام برســم خارطة ترفيهية للشــباب 
الســتغالل اجازتهــم الصيفية وأوقــات فراغهم مبا 
ينفعهم، بهدف توجيههم وحفظهم من الوقوع يف 
فخ الفراغ ومشــاكله وتنميــة مواهبهم وطاقاتهم، 
فتــارة نقــوم باســتئجار ملعــب لكرة القــدم، أو 

اســراحة جميلة غنــاء فيهــا األلعــاب وأحواض 
الســباحة الواســعة واملريحة واملمتعة، ثم تفعيل 
املســابقات املختلفــة واملتنوعة مبــا تريض طموح 
الشــباب ورغباتهــم الفكرية عــىل أن يتخلل تلك 
الرامــج الرفيهيــة الرامج التعليميــة والتثقيفية؛ 
كتخصيص حصــص لتعليــم األخــالق والعبادات 
والقيــم الدينية واالجتامعية وكيفية املحافظة عىل 
العادات والتقاليد العامنية األصيلة واحرام الوطن 
واملواطنــة، وحــث الشــباب عــىل أداء واجباتهم 
األرسيــة واالجتامعيــة والوطنية، وذلــك باحرام 
القانــون وكيفيــة تطبيقــه يف الواقــع االجتامعي 
واألرسي بحيث نضمن بذلك تربية صالحة لشبابنا 
من خالل اســتثامر إجازتهم الصيفية واســتغاللها 

بهدف بناء اإلنسان.
أخــرًا.. عىل املجتمع أن يعي جيًدا أهمية التعاون 
يف بناء العقول الواعيــة والراقية من خالل تفعيل 
الطاقــات الشــبابية يف املجتمــع واالهتــامم بهــا 
وبإمكانياتهــا، وذلك ال يكون حتــاًم إاّل من خالل 
اســتغالل أوقات الفراغ، والتشــجيع عــىل احرام 
العلم وكســبه من خالل التعاون واملشاركة وإقامة 
الفعاليات التثقيفية، واســتثامر اإلجازات والعطل 
الرســمية يف البــالد بهــدف حامية الشــباب من 

االنزالق أو الضياع خالل اإلجازة الصيفية.

يُــروى عــن أرســطو أنه قــال “إذا عشــت 
منفــرًدا، فإّما أن تكــون حيوانًا وإّما أن تكون 
إلًها«!! وهذا تعبر عن االحتياج اإلنســاين إىل 
االجتامع واأللفة واألنــس باآلخر، فكام يقال 
“سمي اإلنســان إنسانًا ألنسه«، وقد أشار إىل 
هــذا املعنى أبو علم االجتــامع ابن خلدون، 
حني ذكــر أن »اإلنســان مدين بطبعــه«؛ لذا 
يعد االهتامم بتحســني قدرات اإلنســان عىل 
التفاهم والتعايش الســلمي مع اآلخر رضورة 

من رضورات الحياة.
وسوء التفاهم وعدم التسامح مع اآلخر يحيل 
الحياة إىل جحيم ال يطاق، وقد استعاذ النبي 
الكريم -صىل الله عليه وسلم- من ذلك حني 
دعا ربه بقوله: “ وأعوذ بك من قهر الرجال”، 
ويبدو أن ســوء التفاهم هو مشكلة اإلنسان 
األوىل منذ فجر التاريــخ البري حينام عجز 
ابنــي آدم أن يقنــع أحدهام اآلخــر بحجته 
ووجهة نظره؛ فكان أن قتل قابيل أخاه هابيل 
لتكــون أول جرمية قتــل يف التاريخ. وكثرا ما 
نشبت املشاكل بني الناس بسبب أن كل طرف 
يحاسب اآلخر عىل ما مل يقله بالضبط ويلومه 
عــىل ما مل يســمعه منــه بوضــوح، وكم من 

قصص الحب الجميلة التي انتهت عىل مذبح 
العناد والتكر وسوء التفاهم وعدم التسامح.

والواقــع أن النــاس يختلفــون يف تفاعالتهم 
االجتامعيــة؛ فمنهــم الهــني اللــني الكريــم 
املتسامح الذين يأمن الناس جانبهم ويأنسون 
بلطفهم، شــعارهم: “وليعفــوا وليصفحوا أال 
تحبــون أن يغفر الله لكــم«؛ فهؤالء يعرون 
الحياة كالنسائم الرقيقة التي تداعب الوجوه 
يف يوم حر قائظ فتلطف من إحساسها بالهجر 
ولفحة الشــمس، وإذا ما طــال بهم املقام يف 
هذه الدنيا فإن من شــان ذلــك أن يزيد من 
مســاحة الخر والحب والجامل والعمل عىل 
تقليل مساحة الر والقبح واملعاناة، ولهؤالء 
يســوق النبي الكريم -صىل الله عليه وسلم- 
البــرى؛ ففي الحديث الــذي رواه عبد الله 
بن عمرو: قيل لرســول اللــه -صىل الله عليه 
وســلم- “أي الناس أفضل؟ قــال: كل مخموم 
القلب، صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان 
نعرفــه، فام مخموم القلب؟ قــال: هو التقي 
النقي، ال إثم فيه وال بغي، وال غل، وال حسد« 
)رواه ابن ماجه(، فهذه الفئة من الناس متيزوا 
بعنرصهــم األصيل ومعدنهم الكريم، ولله در 

الشاعر حني قال:
أفعــال كل امــرئ ينبــئ بعنــرصه // والعني 

تغنيك عن أن تطلب األثرا
والواقــع أن هــذه الفئــة تتقبــل االختالف 
وتتســامح مع التعدد وتــرى أن لآلخر حرية 
الفكر والتوجه واملعتقد، وأن التنوع ثراء وأن 
التعصب والتحجــر والجمود أكــر معيقات 
التقــدم والتحرض والتعايش البري، ويف األثر 
“رب قــدرين عىل من ظلمنــي ألجعل عفوي 
عنه شكرا لقدريت عليه”، وقد أوضح املصطفى 
-عليه الصالة والســالم- هذا املســلك القويم 
ففــي الحديث: “أمــرين ريب أن أعفــو عّمن 

ظلمني«.
وهناك فئة أخرى من النــاس يعاملون اآلخر 
بكل فجاجة وغلظة، يتوقعون الر ويربصون 
باآلخــر الدوائــر، يتلقــون النــاس بالعبوس 
واإلكفهــرار والوجــوم، ويــرون أن تحقيــق 
سعادتهم وأهدافهم ومآربهم يف الحياة ال يتم 
إال عر شــقاء اآلخر وإقصائه وإيالمه والعمل 
عــىل إفشــاله. والحقيقــة أن هذه ســعادة 
منقوصــة يكدرها اإلحســاس الدائم بالذنب، 
ولطاملا اصطدمت بســوء التوفيق يف الحياة، 

فالدنيا تــدور وما يعطيه اإلنســان لآلخرين 
يعود إليه؛ إذ ال ميكن لإلنســان أن يستشــعر 
الســعادة وهو مؤرق الضمــر لفعل أو جرم 

ارتكبه ولله در الشاعر حني قال:
إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه // وصدق ما 

يعتاده من توهم
وقد أشارت الدراســات إىل أن تأثر الرغبة يف 
االنتقام لها تأثر عىل الشــخص املنتقم يعادل 
تأثــر تنــاول العقاقــر املســتخدمة يف عالج 
أمــراض الرسطــان- أجاركم اللــه- ولك أخي 
القاري أن تتخيل حجم تأثر هذه العقاقر؛ إذ 
تتسبب يف تساقط شعر املريض، كام تؤثر عىل 
وظائف الجســم األخرى، إضافــة إىل تأثرها 
النفيس البليغ. وثبت من دراسات علم النفس 
الجســمي أن الحقد والكراهية ينطبعان مع 
طول االنطــواء عليهام عىل وجــوه أصحابها، 
فيدمغانهــا بطابع شــيطاين املالمح حتى ولو 
كانت مالمحهــم وســيمة، وأن صفاء النفس 
وطيبتها ينعكسان مع طول الزمن عىل وجوه 
أصحابهــا فتطبعها بطابع ســمح مريح، وقد 
قيل ألرســطو: “ما بال الحقود أشــد هامًّ من 
اآلخريــن، فأجاب: ألنه أخذ نصيبه من هموم 

الحياة، وأضاف إليه غمه برسور الناس”.
إذن.. هل من عاقل بعد هذه األرضار الصحية 
والتأثرات النفســية لالنتقام وعدم التســامح 
أن يظل عــىل إرصاره يف حمل عبء األحقاد 
والتشــبث بالرغبة يف االنتقام؟ الواقع أنه بال 
شك ســتكون اإلجابة بالنفي، وقد تنبه ذوي 
األلبــاب والعقول ملثل هــذه النتائج الكارثية 
للتعصــب واالنتقام وعــدم التســامح، فنأوا 
بأنفســهم عنــه وترفعــوا بأخالقهــم النبيلة 
وشــامئلهم الكرمية عن الوقــوع فيه، وارتدوا 
أثــواب التســامح واللني واللطــف مع اآلخر 
واحرمــوا االختالف وأنصفــوا مخالفيهم عىل 
قاعــدة« رأيي صــواب يحتمــل الخطأ ورأي 
غري خطأ يحتمل الصواب«. وقد سئل اإلمام 
أبو حنيفــة النعامن ذات مرة: يا شــيخ هذا 
الذي تفتينا به أهو الحق الذي ال شــك فيه؟ 
فقال متحرا: والله ال أدري، لعله الباطل الذي 
ال شــك فيــه. وهناك كلمة مشــهورة لفولتر 
قالها لجان جاك روسو حني حكمت السلطات 
السويرسية بإعدام كاتب “العقد االجتامعي”، 
وكان فولتر ال يقر روســو يف هذا الكتاب، إال 
أنه قــال: “إننــي ال أؤمن برأيــك لكني عىل 

اســتعداد ألن أموت دفاًعا عــن حقك يف أن 
تبديه للناس وتعلنه لهم”.

وخالصة القول.. فإنه لتحيا البرية يف السالم 
الذي تنشــده والوئام الــذي ترتجيه عليها أن 
تتحىل بخلق التســامح وقبول اآلخر، ولتعلم 
أن تريــاق الكثــر مــن األمــراض النفســية 
والعصبية التي تسم هذا العرص هو يف األلفة 
واالجتامع واألنس باآلخر، وأن يكبح اإلنســان 
رغباتــه الجامحة وتطلعاته غر املنضبطة عر 
االطمئنان إىل عدالة الســامء والتسليم إلرادة 
الخالــق فيام قدر وقســم مــن أرزاق وأقدار 
وليتقبل أقداره بكل شــجاعة كام قال الشاعر 
اإلنجليــزي جون ميلتــون: “أنا ال أعرض عىل 
مشــيئة الســامء”، وليتذكر املقولــة البليغة 
للدكتور زيك نجيب محمود “إن حدة العاطفة 
واالنفعال معناها العجز يف التفكر«، وأن من 

يعرف كل يشء يعفو عن كل يشء.
لذا تســامحوا.. تصحــوا، وأول خطوة يف هذا 
الطريق أن يتســامح اإلنســان مع ذاته، وأن 

يتصالح مع نفسه التي بني جنبيه.

** متخصص يف قضايا اإلرشاد الوظيفي

من حق األفكار 
التي ترى النور 
أن يحتفى بها 

ويتم تكريم 
أصحابها
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 20٧ , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info
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توزيع األراضي السكنية
منــذ انطالق مســرة التنمية الشــاملة يف 
وطننا العزيز، حرصت الحكومة الرشــيدة 
عــى توفر كافــة احتياجــات ومتطلبات 
املواطن؛ لضامن حياة تتناسب مع ما يصبو 

إليه كل إنسان عامين.
وخالل العقود املاضيــة حرصت الحكومة 
عى منح املواطنني أراٍض لبناء مســاكنهم؛ 
بهدف تعزيز االســتقرار االجتامعي، ولكن 
مــع تزايد طلبــات الحصول عــى أراٍض، 

أصبح من الصعب االســتجابة لكافة هذه 
الطلبات يف ظل شح األرايض.

ويف هذا اإلطار، تعكف وزارة اإلسكان عى 
إعداد بعض مشــاريع القوانــني وإحالتها 
للجهــات املختصــة ملراجعتها والســر يف 
إجــراءات إصدارهــا، مبــا يكفــل تحقيق 
العدالة واملســاواة بني جميع املواطنني يف 
الحصول عــى األرايض، خاصة مع وصول 
عــدد األرايض الســكنية املخططــة إىل ما 

يقارب 1.318 مليــون قطعة أرض، املعمر 
منها 632 ألف قطعة أرض أي بنسبة %48 

فقط.
ولعل من أبرز أسباب بطء عملية تسليم 
األرايض يف السنوات املاضية هو أن عدد 
الطلبات الســكنية املسجلة حتى 2020 
مبختلــف املحافظات يحتاج إىل أكرث من 
20 عاما للعمل عليها، بحسب ترصيحات 
والتخطيــط  اإلســكان  وزيــر  معــايل 

العمراين أمام مجلس الشــورى. ويف ظل 
هــذا الوضع، فــإن عى وزارة اإلســكان 
والتخطيــط العمراين العمل بوترة أرسع 
لوضــع اللوائح والضوابــط التي تضمن 
منــح األرايض الســكنية ملســتحقيها مبا 
يضمن استقرار األرسة العامنية، وازدهار 
القطاع العقاري، وتحقق أهداف التنمية 
العمرانيــة، التي تعد جــزًءا من التنمية 

الشاملة املستدامة.

والية سناو.. تاريٌخ تليد وحاضٌر مشرق سعيد

تعلــو يف أوقات األزمــات والرتاجعات الحادة 
يف أســعار النفط، وضغــوط التزايد املضطرد 
يف إيجــاد فــرص عمل لألعــداد املتزايدة من 
الباحثــني عــن وظائــف، نــرة الحديث عن 
القطاعات االســرتاتيجية الواعدة يف ســلطنة 
ُعــامن، وُهنا ينري قطــاع التعدين والرثوات 
الطبيعية؛ ألنــه ُمثبت علميًــا وتاريخيًا، بأنه 
أبرز هــذه القطاعات االســرتاتيجية وأوفرها 
حظوظًا للُمساعدة يف تحقيق التنوع املأمول، 

وأقلها نجاًحا يف تحقيق تقدًما ملموًسا.
والعديــد مــن دول املنطقــة، ومــن بينهــا 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة، تنبهت 
ألهمية هذا القطاع؛ إذ تحركت يف مســارات 
رسيعة القتناص الُفــرص العظيمة التي يزخر 
بهــا، فنجاح أي دولة يُقــاس مبدى نجاحها يف 
اســتغالل مواردها وثرواتها الطبيعية. ويتفق 
معي كثرون، عى أنــه ُيكن لقطاع التعدين 
يف ســلطنة ُعــامن أن يكــون رديًفــا لقطاع 
النفط والغاز، ورافًدا رئيًسا لإليرادات العامة، 
والعمود الفقري لتحريك قطاعات الصناعات 
التحويلية واإلنتاج املحيل، فضاًل عن أنه يُعزز 
الصادرات غر النفطيــة، ويخلق فرص عمل، 
رشيطة أن تتم إدارته بفلسفة جديدة تحمل 
يف طياتهــا نقــالت نوعيــة تُراعي عــددا من 

األبعاد، أهمها:
أواًل: رضورة إنشــاء غرفــة أو مركــز لقاعدة 
الجيولوجيــة  للبيانــات  وطنيــة  بيانــات 
والتعدينيــة، تكــون مبثابة منصــة إلكرتونية 
ذكيــة لهــا قيمــة علميــة، حســب املعاير 
الدوليــة، مثــل الكود الـ)JORC( األســرتايل، 
وذلك بهدف وضع قطاع التعدين يف شاشات 
رادار املُستثمرين املحليني واألجانب، وبالتايل 
ُتكنهــم من اإلطــالع عى مــا يحتاجونه من 
بيانات، التخاذ قراراتهم االســتثامرية وهم يف 

أي مكان بالعامل.
ثانيًــا: أهميــة تجنــب الخلــط بــني قطــاع 
التعدين وقطــاع النفط والغــاز؛ فكالهام له 
خصائص ُمختلفة، ولهام ترشيعات وأســلوب 
عمل ُمغايــر؛ فاألول يتَّســم بدرجة ُمخاطرة 
عالية، ومعلومات غــر ُمتوفرة حول املكامن 
وطبيعتها، ناهيك عن أنه يحتاج إىل أســاليب 
وأدوات ُمختلفة، ويعمل ويُنظم من خالل ما 
يُســمى بـ«االتاوة، والرضائــب واإليجار«.. يف 
حني أن الثاين )النفط والغاز(، يتَّســم بدرجة 
ُمخاطرة أقل، ومعلومات نســبيًا ُمتوفرة حول 
املكامن وطبيعتها، وأساليب وأدوات معروفة، 
إضافة إىل أنه يعمل بأســلوب تقاسم اإلنتاج 

املُشرتك.
قد يكون من شأن ضم قطاع التعدين الناشئ 
مع قطاع النفط والغاز، أن يفقد األول العناية 
واالهتــامم املطلــوب، ويضعــه يف الكــريس 
الخلفــي، باملُقارنة مع قطاع النفــط والغاز، 
الذي ُيثل املصدر الرئيــس لإليرادات العامة 
ورشيان الحياة لالقتصــاد، األمر الذي يوجب 
إفراد مساحة خاصة لهذا القطاع، بغض النظر 
عــن ُمررات الدمج؛ ماليــة كانت أم إدارية.. 
فقد تكون العودة إىل سيناريو هيئة ُمستقلة 

للتعدين »سيناريو جدير باالهتامم«.

ثالثًا: يف نفس الســياق، مثة رضورة لتقســيم 
قطــاع التعدين إىل 3 أقســام رئيســة، األول 
يختــص باملعادن الفلزية، كالنحاس والذهب، 
والثاين يختــص باملعادن غر الفلزية، كالرخام 
والجبس، والثالث باملعادن اإلنشــائية، والتي 

تُستخدم يف أعامل املقاوالت.
وكل قســم يستوجب التعامل معه بسياسات 
وترشيعــات وحوافز ُمختلفة؛ ألن من شــأن 
النجــاح يف أهداف التمــدد األُفقــي لزيادة 
اإلنتــاج، والتمدد العمــودي لخلق صناعات 
للشق الســفيل والعلوي والوسطي، أن يُحقق 
قيمــة ُمضافة محلية لقطاع التعدين بشــكل 

عام.
رابًعا: القوانني والترشيعات واللوائح املُرتبطة 
بقطاع التعدين؛ إذ مــن الرضوري أن تحظى 
باالهتامم والتجديد املُســتمر، لتكون مواكبة 
مع أفضل املاُمرســات الدوليــة، وقادرة عى 
ضبــط مســار تنمية هــذا القطــاع، وجاذبة 

للُمستثمرين املحليني واألجانب.
خامًسا: مســاعدة الرشكات العامنية الناشئة 
يف قطاع التعدين باإلدراج يف بورصة مســقط، 
وهــذا أمر مهم للحصول عى التمويل الكايف، 
والــذي يعــد أمرا رضوريــا لتســتطيع هذه 
الــرشكات مواصلة االســتثامر والنمو يف هذا 

القطاع الواعد.
سادًسا: العامل يتجة إىل الطاقة النظيفة وتقليل 
االنبعاثات الكربونيــة، والحفاظ عى التنمية 
واالســتدامة، ومــن املهم إيجــاد األطر  التي 
تكــن الرشكات يف قطــاع التعدين من توليد 
الطاقة التي تحتاجها من خالل مصادر الطاقة 
النظيفة؛  كالطاقة الشمســية وطاقة الرياح،  
ومبا يســاعد عــى املوامئة مع أهــداف رؤية 
»ُعــامن 2040« واألهداف األمميــة للتنمية 

املستدامة.
ختاًما.. ُيكن تشبيه قطاع التعدين يف سلطنة 
ُعامن مبركبة، ســعة ُمحركها 8 »ســلندرات«، 
لكنها تعمــل فقط من خالل »ســلندريْن«.. 
لقد آن األوان لتشــغيل باقي »السلندرات«، 
فنحن لســنا بحاجة إىل اخرتاع العجلة، فُهناك 
تجارب وترشيعات ُمنظمة وجاذبة يف العديد 
من الدول، يجب االستفادة منها، كام يتوجب 
تسويق القطاع بشكل مهني للُمستثمرين يف 
اللقــاءات واملؤترات التعدينية املعروفة عى 
ُمســتوى العــامل، ورضورة أن يرتافق مع ذلك 

وجود مرجعية واضحة لهذا القطاع.
ولتحقيــق القفــزات والتحــوالت املنشــودة 
لالقتصــاد الُعامين، يجــب أن نؤمن باالنفتاح 
عى العامل، وبنفس الوقت ُمعالجة التشوهات 
يف بيئة األعامل، وتسهيل وتبسيط اإلجراءات؛ 
األجنبيــة  االســتثامرات  جــذب  فعمليــة 
املُبارشة لهذا القطاع، وغــره من القطاعات، 
أصبحــت رضورة ُملحة للحصول عى املعرفة 
األســواق.  وفتــح  والخــرات  والتكنولوجيــا 
ويســتوجب األمر كذلك، فكــرًا جديًدا يتلك 
املعرفة والشغف والقدرة عى ربط نقاط قوة 
وفُرص هذا القطاع، والوصول إىل املُستثمرين 
الذيــن يلكــون القــدرات املاليــة والفنية، 

وإقناعهم باالستثامر.
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التعدين.. نحو 
فلسفة جديدة

`` د. يوسف بن حمد البلوشي

ها هــي والية ســناو لبســت حلــل الفخر 
والبهــاء مبا حظيت به من تكريم مســتحق 
يف رفعها إدارياً إىل مســتوى والية من وطن 
يحمل البــرش والخر للجميــع، وقائد كريم 
ينرش الفرح يف كل شــر من ُعامن الغالية مبا 
تحقق من منجزات ومشــاريع وبنية خدمية 

متكاملة األركان.
واليــة ســناو وكغرها من واليات الســلطنة 
املاجــدة اســتبرش أهلهــا بذلــك التكريــم 
استبشــارا كبــرًا فانطلقت مواكــب الفرح 
إىل قلوبهــم وهم يلهجون شــكرًا لله املنعم 
ولجاللة الســلطان القائد الباين- حفظه الله- 
وقد تحققــت أمالهم وأمنياتهــم بأن تكون 
ســناو والية يف هذا العهد الزاهر. فهي ذات 
تاريٍخ تليد وحارض مرشق سعيد وقد حظيت 
منذ بدايات العهد الزاهــر املبارك مبنجزات 
الخر التي عمت ُعامن قاطبة سهولها وجبالها 
وبحارها وجزرها ومدنها وقراها وهي ترفل 
يف فضائــل النعــم والخدمــات التــي تلبي 
حاجة املواطن واملقيم والزائر. تشــتهر والية 
ســناو بحركتها التجارية النشــطة وبأسواقها 
وموقعها الوســطي بني عــدد من محافظات 
الســلطنة كام تشــتهر مبســاحتها الواسعة 
الواعــدة وبحاراتها  الســياحية  ومقوماتهــا 
وحصونهــا وتاريخهــا وعلامئهــا األجالء عر 
تاريخ الواليــة قديا وحديثًــا إىل اليوم ولله 
الحمد. ولعل أبرز مــا يكننا ذكره عن هذه 
الوالية العريقة من تاريخهــا القديم والذي 

ذكره الباحث خالد بن محمد الراشدي هو:
والية سناو والية قدية جدا شهدت الهجرات 
العربيــة القدية وقطنتها قبائل كثرة؛ حيث 

كانت واليــة حتى عام 1٩44 م. يشــمخ يف 
عليائها حصن يســمى حصــن العقر يُرجع 
بعــض املؤرخني تاريخ بنــاءه إىل أيام القائد 
مالك بن فهم؛ حيث شــهدت رســالة النبي 
األعظــم -عليه الصــالة والســالم- وانضوت 
تحت لوائه. شــهدت مــرور جيوش الخالفة 
الراشــدة إىل أرض املهرة يف أيام الخليفة أيب 
بكــر الصديق. كام شــهدت هجــرة امللكني 
ســليامن وســعيد ابني الجلنــدى إىل رشق 
أفريقيا مــن بطش جيش الحجــاج والدولة 
األموية. كانت قاعدة حربية ودفاعية يف أيام 
اإلمام املهنا بن جيفر اليحمدي وقصة وسيم 

املهري.
أسوق والية ســناو منذ القدم كانت شهرة؛ 
حيث وجدت جرة خزف ساساين فيها عمالت 
معدنية لعدة قــرون مضت ولعدد كبر من 
الــدول والحكومات وهذا يف حــد ذاته لغز 

يحتاج إىل دراسات معمقة لكشفه.
كانت مدينة مستقرة مل تنالها أيدي القرامطة 
وغرهم؛ حيث مل يســجل التاريخ أي حدث 
يذكــر عنها. كام حظيت باهتــامم اليعاربة؛ 
حيث شقت بها األفالج وشيدت املباين ورمم 
الحصــن، وجامعــه املقابل لــه وغرها من 
اإلنجازات. حظيت والية سناو أيام فرتة حكم 
اليعاربة بتعيني والة من العلامء؛ بعضهم من 
اليعاربة والبعض اآلخر من قبائل أخرى مثل: 
ابن شــوال املحيلوي وغــره. حظيت والية 
ســناو منذ حكم دولة البوسعيد بالكثر من 
اإلنجازات. وكانوا يعهدون عليها أبرز القادة 
وعامل الدولــة إلدارتها، وممــن نزلها منهم 
الســيد حمد ابن االمام ســعيد بــن أحمد؛ 

حيث كان يأيت لتفقــد حصنها وبعده أصبح 
تحت إدارة عمه السلطان سلطان ابن االمام 
أحمد، وبعد ذلك نزل فيه السلطان سامل بن 
ثويني وجاء يف نفس الفرتة السيد فيصل بن 
حمود بن عــزان، كام نزل فيــه اإلمام عزان 
بــن قيس، فقد جاء زائــراً ومتفقداً للحصن، 
بعدهــا نزل فيه الســلطان تريك بن ســعيد. 
واليوم تحمل والية ســناو رشف تكريها من 
لدن جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم 
-أبقــاه الله- ثــارت والية ســناو مع جيش 
الســلطان ســعيد بن ســلطان البوسعيدي 
وأخيه سامل بن سلطان ومعها أخواتها واليات 
الداخليــة نزوى ومنح وأدم وإزيك وســامئل 
عى حكم الشــيخ الوايل الجري ومســاعده 
مطلــق املطــري، وانتهت ســيطرتهم عليها 
وعــادت إىل حكــم البوســعيدين الكــرام. 
حظيت والية ســناو عى مر العصور بنهضة 
علمية ومدارس عريقة خرجت علامء وقضاة 
وقــادة كبار عى مر العصــور عرفتهم ُعامن 

قاطبًة إىل يومنا الحارض.
أما اليوم ومع تواصل مسرة النهضة، حظيت 
والية ســناو مبنجــزات تحققت عــى ثراها 
كام تحققت يف جميع واليات الســلطنة من 
خدمات أساســية: كشــبكات الكهرباء واملاء 
والهاتف والطرق ووجود مستشــفى ســناو 
والرشطة واملؤسســات الخدمية األخرى، كام 
انطلقت املشاريع والحركة التجارية النشطة 
يف هذه الوالية من خالل وجود ســوق سناو 
التجاري وسوق الخميس وسوق الخرضوات 
والفواكــه باإلضافــة إىل املحــالت واملراكــز 
التجارية الكبرة ووجود أكر منطقة صناعية 

يف املحافظة. كام يوجد يف والية ســناو عدد 
مــن املراكز واملكتبــات الثقافيــة والعلمية 
لعل من أشــهرها مركز ســناو الثقايف األهيل 
ومضامــر كبــرة وفــق مواصفــات محلية 
وخليجيــة مجهزة لســباقات الهجن والخيل 
ومن أشهرها ميدان األبيض لسباقات الهجن.
وتشــتهر والية ســناو اليوم بوجود عدد من 
الحــارات القدية واملســجد الجامع القديم 
ومآثر تاريخية أخرى ال زالت باقية إىل يومنا 
كــام توجد مبختلف قراها عــدد من األفالج 

التي تروي بساتني الوالية.
والية ســناو تتد إىل مســافة 130 كم ناحية 
الجنوب وهي ذات مســاحة وتعداد سكاين 
كبــر، وتوجد فيها أكرث من 80 قرية وتجمًعا 
حرضيًا. اليوم.. تسترشف والية سناو بتاريخها 
التليد وحارضها املرشق الســعيد تسترشف 
مستقبال أكرث إنجازا ومنجزات ستتحقق بإذن 
الله عــى ثراها؛ فهي تتــوق ألن تكون درة 
املحافظة يف حراكها التجاري؛ حيث تأمل أن 
تحظى بعدد من مشــاريع التجميل والطرق 
الكــرى  واملشــاريع  والحدائــق  الخدميــة 
الحكوميــة والخاصــة؛ كمستشــفى النــامء 
واملنطقــة الصناعية اللوجســتية وغرها من 
بشائر النهضة املتجدد ورؤية »ُعامن 2040« 
املتنوعــة األفق لعهد جديد ســيحقق مزيًدا 

من الخر والنامء لوطن معطاء كريم.
حفظ الله ُعامن وسلطانها وشعبها، وألبسهم 
تــاج الهناء والرخاء واإلزدهار؛ فوالية ســناو 
تجدد العهد مباضيها وحارضها ومســتقبلها 
بأن تكون واليًة ســباقًة للخــر والوفاء لهذا 

الوطن وقائده املفدى.

راشد بن حميد الراشدي

yousufh@omaninvestgateway.com

كم راٍع ُكلُّ

ليســت القضيَّة أن تُنِجَب األَبناء مبا يرزقك الله من 
ا الواجب األعظم هو أن تُحســن  عدٍد منهــم، وإنَّ
تربيتهم، وتُجيد تنشــئتهم، وفق قيــم وأخالقيات 
تؤســس بها كيانهم اإلنســاين فتكــوِّن فيهم قاعدة 
صلبــًة، عصيًَّة عى الضياع، وعتيَّــًة عى اإلنحراف. 
ويقــول عبدالرحمــن الكواكبي يف كتابــه »طبائع 
االســتبداد ومصــارع االســتعباد«: »خلــق الله يف 
اإلنســان اســتعداًدا للصالح واســتعداًدا للفســاد، 
فأبــواه يُصلحانه وأبــواه يُفســدانه، أي أّن الرتبية 
تربو باستعداده جساًم ونفًسا وعقاًل، إن خرًا فخر 
وإن رًشا فرش. وقد ســبق أّن اإلســتبداد املشــؤوم 
يؤثر عى األجســام فيورثها الســقام، ويسطو عى 
النفوس فيفســد األخــالق، ويضغط عــى العقول 
فيمنــع ناءهــا بالعلم. بنــاًء عليه، تكــون الرتبية 
واالســتبداد عاملني متعاكســني يف النتائج، فكلُّ ما 
تبنيــه الرتبية مع ضعفها يهدمه اإلســتبداد بقوته، 

وهــل يتم بناٌء وراءه هــادم؟«. لقد تعاظم واجُب 
الرتبيــِة اليوم بأعظِم مام كان فيام مىض؛ فاملؤثرات 
التي تتنازُع األَبنــاء من كل جانٍب باتت ذات قوٍة، 
وجاذبيــٍة، وإبهاٍر، يف الوقت الذي ضعفت مفاهيم 
الرتبية لــدى اآلباء، فضاًل عن أنَّهم يقضون شــطرًا 
كبــرًا مــن أوقات نهارهــم يف أعاملهم، ثم شــطرًا 
آخــرًا من ليلهم لدى أصحابهــم، واألبناء ال يجدون 
وقتًــا من آبائهم عى وجِه الخصوص، ثم هناك أمٌر 
ثالــٌث هو ضعف القدوة الفاضلــة للوالدين، وهو 
أحــد أهم ركائز الرتبية. إذن.. فاألُب قبل أن يفتخَر 
بعدد نسله، وعدد أبنائه، يُفرتُض أن يفتخر برتبيته 
لهم الرتبية التي تضمن لهم توجًها أخالقيًا ســلياًم، 
واســتعداًدا نفسيًا مســتقياًم، وشــخصية متكاملة 
األركان، متعامدة العنارص، وإال فقد اســتحقَّ إجابة 
ســيدنا عمر بن الخطاب -ريض اللــه عنه- للرجل 
الــذي شــى إليه عقــوق ابنه: »أجئت إيّل تشــكو 

عقوق ابنك، وقــد عققته قبل أن يعقك، وأســأت 
ٌم  إليــه قبل أن ييسء إليك«. إنَّ حســن الرتبية مقدَّ
عى كرثة اإلنجاب، حتى وإن توفَّر املال واملســكن 
ووســائل الرعاية فــإن الرتبية تختلــُف عن مجرَّد 
توفــر الرعاية، فالرتبية هي اعتنــاٌء بتزكية النفس، 
وتقويم الشــخصية، وتنشــئتها عى القيم واآلداب 
والرفيعة، ورفد الشــخصية مبــا تحتاجه من عوامل 
النضج النفسية والفكرية والروحية والعاطفية، وإال 
فإن املسؤولية تقع عى الوالدين يف ترك األبناِء دون 
فون وحدهم وســط التيارات  اهتــامٍم واعتناء يجدِّ

املتالطمة فإما ينجوون وإما يغرقون!!
كم مــن آباء يفتخــرون بالعدد الكبر مــن األبناء 
ولكنهم ال يحسنون تربيتهم، وال يجيدون تنشئتهم، 
بــل يرتكونهــم عــى حالهــم، ويســلمونهم ملصرٍ 
مجهول، ومن املؤســف أن عامل اليوم يعجُّ بوسائل 
اإلفساد أكرث من وســائل اإلصالح، والجنَُّة محفوفة 

ــهوات. ومن  باملــكاره بينام النــار محفوفــة بالشَّ
الطبيعة أن تيل النفس البرشية إىل شــهواتها إن مل 
تضبط، وأهوائها إن مل تُحكم، فتنجرُّ وراَء الشــهوة 
ألنهــا مبهرة، وتتثاقل عن الطاعة واالســتقامة ألنها 
ُمتعبــة، ولقد وجــدُت العدد الكبــر من األحداث 
يف دار اإلِصــالح ضحايا إهــامل الوالدين، والطالق 

وضعف الرتبية!! 
إن ِعظَــم واجب الرتبيــة اليوم يكمــُن يف الفخاخ 
التي وضعــت لتصيُّد األبنــاء فتقيِّدهم يف محابس 
من الشــهوات منذ بواكر أعامرهم، فها هي رشكة 
والت ديزين التي ُعرفت سابًقا بإنتاجها للشخصيات 
الطفولية املرحة، تتبنَّى سياســة الشــذوذ الجنيس 
لتغرســه يف عقليات األطفال، وكم من شــخصيات 
 ُ قبلها مثل »ســبونج بوب« الفتــى املائع الذي يعرِّ
لقبِه »اإلسفنجة« عن صفاته املائعة، ليعكس هذه 
الصفات فيمن يتابعه عر ســنوات من املشــاهدة 

الدؤوبــة، واإلعجاب الطفويل الــريء، ناهيكم عن 
األلعــاب اإللكرتونيــة وما يــدسُّ فيها مــن أفكار 
سقيمة، وتوجهات خبيثة. وعظم واجب الرتبية أن 
يعتني الوالدين بحقوق الرتبية اعتناًء يفرُض عليهم 
تعلُّم األُســس التــي تكِّنهم من حســن تعليمهم، 
ٍة هي ما ذكره  وإرشــادهم، وال شــكَّ بأنَّ أجلَّ مهمَّ
الحق ســبحانه وتعاىل قائــاًل: )يَا أَيَُّهــا الَِّذيَن آَمُنوا 
قُوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجارَُة 
َعلَيَْها َمالئَِكٌة ِغالٌظ ِشــَداٌد ال يَْعُصوَن اللَه َما أََمرَُهْم 
َويَْفَعلُــوَن َما يُْؤَمُروَن( )التحريــم: 6(. وُهنا أطرُح 
أســئلًة علينا جميًعا أن نقف إزاءها كمربِّني، يجب 

أن يتحملوا املسؤولية الكاملة نحو تربية أبنائهم:
هــل نتلك الوعي الكايف مبــا يتهدد أبناَءنا من غزو 

فكري، ديني، أخالقي؟
هــل نغمر أبنائنــا بالعاطفــة التــي تبعدهم عن 
الفــراغ العاطفي؟ هل نحيُط علــاًم بعالقات أبنائنا 

واهتامماتهــم واتصاالتهم؟ هل نعتقــد صدقًا بأننا 
قدوات حسنة ألبنائنا؟

هل قمنا بواجبنا يف تعزيز القيم الفاضلة، واملبادىء 
الحسنة، واملفاهيم السليمة يف نفوس أبنائنا؟

هــل نحن راضــون عن الرتبيــة الدينيــة والقيمية 
ألبنائنا؟

هذه أســئلٌة أرجــو أن يجيب عليهــا الوالدين آباًء 
وأُمهــات؛ فالجميع راٍع ومســؤول عــن رعيته، كام 
جاء يف الحديث الرشيف، وعى إِثِر ذلك فال مجال 
ِل من املســؤولية، والتريِر باألعذار، فتكويُن  للتنصُّ
األرُسة مــرشوٌع له تبعاته ومقتضياته خاصة يف هذا 
العرص الذي يســتلزم تحصني األبنــاء ضد التيارات 
التي ترمي إىل إرســاء مفاهيمها املنحرفة، ومحاربة 
الفضائل، وتحطيم القيم، وتغيــر العامل ملا يتوافق 
مع هواها الضال، ومزاجها الفاســد، فهل نحن عى 

قدر الوعي واملسؤولية؟!

د. صالح الفهدي
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مجلس جامعة السلطان قابوس يعتمد موازنة 2023 وتغيير مسمى بكالوريوس »التربية الرياضية«
مسقط- الرؤية

عقد مجلس جامعة الس��لطان قابوس 
األكادمي��ي  للع��ام  الراب��ع  اجتامع��ه 
2021/ 2022، أم��س، وذل��ك برئاس��ة 
مع��ايل الدكتورة رحمة بن��ت إبراهيم 
الع��ايل  التعلي��م  وزي��رة  املحروقي��ة 
والبح��ث العلم��ي واالبت��كار رئيس��ة 
الجامعة، وبحض��ور صاحب  مجل��س 
السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى 
آل س��عيد رئيس الجامعة نائب رئيس 

املجلس، وأصحاب الس��عادة واألفاضل 
أعضاء املجلس.

واس��تهل املجل��س اجتامع��ه باالطالع 
عىل مس��تجدات العمل يف الجامعة يف 
املوضوعات ذات العالقة، وعىل املوقف 
التنفيذي ملختلف القرارات والتوصيات 

املتخذة من قبله يف االجتامع السابق.
ويف إطار جدول اجتامعه الحايل؛ اعتمد 
املجل��س مقرتحي املوازن��ة التقديرية 
للجامعة واملستش��فى الجامعي للعام 
املايل 2023، كام اعتمد تغيري التسمية 

العربي��ة لدرجة بكالوري��وس “الرتبية 
الرياضية” بقسم الرتبية البدنية وعلوم 
الرياض��ة بكلية الرتبية، لتكون “الرتبية 
البدنية”، وذلك بالنظر إىل انس��جامها 
مع تسمية القسم ورؤيته وأهدافه يف 
إعداد كف��اءات متخصصة يف مجاالت 
تدري��س الرتبي��ة البدني��ة، والتدريب 
ل��ي  وكذل��ك  الري��ايض،  واإلرشاف 
توافق التس��مية الجديدة مع الرتجمة 
 Physical( اإلنجليزية لتسمية الدرجة

.)Education

.. والمسؤول البريطاني يزور مركز األمن البحري البلوشي يبحث التعاون األكاديمي مع آمر كلية ساندهيرست العسكرية

بعنوان »التعامل مع وسائل اإلعالم«

انطالق البرنامج الموازي الثالث في كلية الدفاع الوطني
»غرفة الظاهرة« تكرم رؤساء 

وأعضاء اللجان المؤقتة

مسقط- الُعامنية

زار صب��اح اليوم الل��واء الركن دنكل 
كابس يس يب أي آمر كلية ساندهريست 
العس��كرية والوفد املراف��ق له مركز 
األمن البح��ري والذي يزور س��لطنة 

ُعامن حاليًّا.
وكان يف اس��تقباله ل��دى وصوله مقر 
املرك��ز رئيس مرك��ز األم��ن البحري 
بالوكال��ة. وقد تع��رف الضيف الزائر 
ع��ىل أدوار ومه��ام املرك��ز املختلفة 
والعمل املش��رتك مع باق��ي الجهات 
املختصة بعملي��ات البحث واإلنقاذ، 
واملحافظة عىل سالمة البيئة البحرية 

يف املي��اه اإلقليمية، ك��ام اطلع الوفد 
خ��الل تجول��ه يف مراف��ق املركز عىل 

م��ا ُزّود به من اإلمكان��ات واألنظمة 
الحديثة التي تلبي واجباته الوطنية.

مسقط- الُعامنية

اس��تقبل اللواء الركن مطر بن س��امل 
��لطاين  البل��ويش قائ��د الجي��ش السُّ
الُعامين مبكتبه مبعسكر املرتفعة أمس 
اللواء الرك��ن دنكل كابس يس يب إي، 
العس��كرية  آمر كلية ساندهريس��ت 
الربيطاني��ة والوفد املراف��ق له الذي 

يزور سلطنة ُعامن حاليًّا.
وقد رّحب الل��واء الركن قائد الجيش 
��لطاين الُع��امين بالضي��ف الزائر  السُّ
وتم خالل املقابلة مناقش��ة عدد من 
املجاالت  العس��كرية يف  املوضوعات 
األكادميية والتدريبية وسبل تطويرها 

باإلضاف��ة إىل تبادل وجه��ات النظر 
يف ع��دٍد م��ن األم��ور ذات االهتامم 
املشرتك. حرض املقابلة العميد الركن 
سامل بن س��يف الحوسني كبري ضباط 

األركان، والعميد الرك��ن عبدالله بن 
محمد الب��ادي مدير ع��ام التدريب 
والتفتي��ش، وعدد من كب��ار الضباط 

بقيادة الجيش السُّلطاين العُامين

مسقط- الُعامنية

ب��دأ أمس مبق��ر كلي��ة الدف��اع الوطني 
الربنام��ج امل��وازي الثال��ث »التعامل مع 
وس��ائل اإلع��الم«، والذي ُيعن��ى بتعزيز 
وتطوي��ر امله��ارات والق��درات القيادية 
لع��دد م��ن أصح��اب الس��عادة الوكالء 
ومن يف حكمهم باملؤسس��ات الحكومية، 
��لطان  وعدد من كبار الضباط بقوات السُّ
امُلس��لحة والجهات العس��كرية واألمنية 

األخرى.
وتضم��ن الربنام��ج اس��تعراض األهداف 
العام��ة، واإلعالم كركن م��ن أركان األمن 
الوطني، واالسرتاتيجية اإلعالمية لسلطنة 
ُعامن، وتأثري وسائل التواصل االجتامعي 
ع��ىل الرأي العام، واالتصال املؤس��ي يف 
املؤسسات الحكومية والتواصل الحكومي 
عىل املس��توى الوطني، وخصائص الرأي 
العام وعوامل تش��كله إىل جانب اإلعالم 

وإدارة األزمات.

وت��أيت أهمي��ة هذا الربنام��ج من خالل 
تقدمي��ه ع��دًدا م��ن أوراق العمل، إىل 
جان��ب مناقش��ة ثالثة محاور رئيس��ة؛ 
حيث يتناول املحور األول وسائل اإلعالم 
وأدوارها وعملها، ويناقش املحور الثاين 
وتأثريها  االجتامع��ي  التواصل  وس��ائل 
عىل الرأي الع��ام، فيام يتن��اول املحور 

الثال��ث بن��اء االس��رتاتيجيات والخطط 
اإلعالمية. ويه��دف إىل إتق��ان املعرفة 
النظري��ة والتجريبي��ة يف مجال االتصال 
عىل املس��توى االس��رتاتيجي والقيادي، 
والفه��م والتطبي��ق الفع��ال ملفاهي��م 
االتص��ال واإلع��الم وقي��ادة الحم��الت 
التنظيمي��ة،  والتحدي��ات  االتصالي��ة 

واكتس��اب القدرة عىل التواصل بشكل 
فعال مع وس��ائل اإلع��الم التقليدية أو 
الرقمية وغريها، وتعزيز مهارات اإلبداع 
والتحليل الفكري، ومعرفة العوامل التي 
تؤثر عىل ال��رأي العام، إىل جانب متكني 
املشاركني من التعامل مع وسائل اإلعالم 

يف مختلف الظروف.

عربي- نارص العربي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة 
الظاهرة حفل تكريم لرؤس��اء وأعضاء اللجان 
املؤقتة بالفرع خ��الل الفرتة )2018- 2021(، 
وذل��ك تحت رعاية س��عادة املهندس رضا بن 
جمع��ة آل صالح رئيس مجل��س إدارة غرفة 
تج��ارة وصناعة ع��امن وبحضور س��يف بن 
س��عيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عامن ورئيس ف��رع الغرفة مبحافظة 

الظاهرة وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
وألقى س��يف ب��ن س��عيد الباديرئيس فرع 
الغرف��ة مبحافظ��ة الظاهرة كلمة ق��ال فيها: 
»لق��د حرص فرع الغرف��ة مبحافظة الظاهرة 
عىل تسخري كافة إمكانياته وقدراته يف خدمة 
أصحاب وصاحبات األعامل باملحافظة، وذلك 
م��ن خ��الل العمل ع��ىل تذلي��ل التحديات 
والصعوب��ات الت��ي تواجهم وإقام��ة وتنفيذ 
ع��دد م��ن الربامج واألنش��طة واملب��ادرات، 

وكذل��ك تس��يري عدد م��ن الوف��ود التجارية 
الخارجي��ة، وال يخفى ع��ىل الجميع الظروف 
الت��ي فرضته��ا جائحة كورونا ع��ىل الجانب 
االقتصادي، فكان لغرفة تجارة وصناعة عامن 
عدد من املبادرات يف س��بيل تخفيف األعباء 
عن املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة، وذلك 
من خ��الل العمل م��ع الجه��ات الحكومية 
والت��ي ظه��رت نتائجه��ا جليا يف ح��زم من 
التس��هيالت واإلعفاءات«. وأض��اف أن لجان 
الفرع املؤقتة أس��همت بدور كبري يف  تنفيذ 
عدد م��ن فعاليات االقتصادي��ة خالل الفرتة 
من 2018 إىل 2021؛ بفضل التعاون والجهود 
التي تبذلها اإلدارة التنفيذية للفرع يف سبيل 

خدمة أصحاب وصاحبات األعامل.
وشهد الحفل تقديم عرض مريئ عن انجازات 
الفرع خالل الفرتة )2018-2021(، ويف الختام 
قام راعي الحفل بتكريم أعضاء مجلس إدارة 
فرع الغرفة مبحافظة الظاهرة ورؤساء ونواب 

وأعضاء اللجان املؤقتة.
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انطالق أعمال منتدى األعمال العماني 
المصري بالقاهرة

8 ممارسات محظورة في قانون 
األوراق المالية الجديد

مسقط- الرؤية

انطلقــت أعــال املنتــدى العــاين 
املــري بالهيئــة العامة لالســتثار 
واملناطــق الحــرة بجمهوريــة مر 
العربيــة، أمس األحــد، وذلك ضمن 
زيارة الوفد التجاري العاين من غرفة 
تجارة وصناعة عان مبحافظة شال 

الباطنة ملر.
وقال املستشــار محمــد عبدالوهاب 
الرئيــس التنفيــذي بالهيئــة العامة 
لالســتثار واملناطــق الحــرة مبر: 
»إن هــذا املنتدى يســاهم يف تعزيز 
العالقــات االســتثارية واالقتصادية 
بني البلدين يف ضوء ما تشهده الفرتة 
الحالية مــن اهتام كبري بتوفري دعم 
غري مســبوق للقطاع الخاص وتشجع 
الرشكات العربيــة واألجنبية وخاصة 
العانية لضخ مزيد من االستثارات 
يف الســوق املريــة، واهتام الهيئة 
العامــة لالســتثار واملناطــق الحرة 
بدعم كافة املبادرات التي من شأنها 

تعزيــز أطر التعاون والتشــجيع عىل 
ضــخ املزيــد مــن االســتثارات بني 

البلدين.
وأضاف أن تنظيم هــذا املنتدى يأيت 
تأكيــدا عىل اهتــام مــر وُعان 
بتفعيــل رشاكــة حقيقــة تســهم يف 
تشكيل رؤية واضحة وطموحة للنمو 
االقتصــادي وتحقيق نقلــة نوعية يف 
حجم االســتثارات املشرتكة والعمل 
عــىل تذليل أي تحديات قد تواجهها. 
وأكــد عبد الوهاب أن هــذا املنتدى 
ســيمثل رشاكة حقيقة ســتفتح آفاقا 
جديدة لجذب مزيد من االستثارات 
العانية ملــر، يف ظل قدرة مجتمع 
األعال املــري والعاين عىل إيجاد 

صيغ للتعاون املشرتك بينهم.
 وأشــار  ســعادة عبداللــه بن نارص 
الرحبي سفري السلطنة لدى جمهورية 
مــر العربية  يهدف إىل الرتكيز عىل 
جوانب االقتصاد بشكل عام واكتشاف 
الفــرص االســتثارية بــني البلديــن 

وتعزيز الصادرات وتشجعيها.

وسلط سعادته الضوء عىل التسهيالت 
العانية للمستثمر األجنبي، وتسهيل 
اإلقامــة من 5 إىل 10 ســنوات قابلة 
امتيــازات  إىل  باإلضافــة  للتجديــد، 
أخرى تجعــل الســلطنة واحدة من 
يف  االســتثارية  الوجهــات  أفضــل 
الــرشق األوســط، نظــرا ملــا تقدمه 
مــن فــرص يف القطاعــات الصناعية 
والخدمــات اللوجســتية والســياحة 
والرثوة السمكية والتصنيع والتعدين 

وغريهم.
وتحــدث عبدالله بن عيل الشــافعي 
رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجارة 
وصناعــة ُعــان مبحافظــة شــال 
الباطنــة، عــن الفرص االســتثارية  
املتاحة  يف الســلطنة منهــا املنطقة 
الحــرة يف صاللة واملنطقــة الحرة يف 
املزيونــة واملنطقة الحرة يف مســندم 
ومنطقة الدقــم، باإلضافة إىل الفرص 
االســتثارية مبحافظة شال الباطنة 
مبينــاء صحار واملنطقة الحرة ومدينة 

صحار الصناعية.

الرؤية- مريم البادية 

نــرشت الجريــدة الرســمية تفاصيل 
املرســوم الســلطاين رقم  2022/46 
الذي أصدره حــرة صاحب الجاللة 
الســلطان هيثم بن طــارق املعظم- 
حفظه الله ورعــاه- والقايض بإصدار 

قانون األوراق املالية.
ويهدف القانون إىل ضان تنظيم مبا 
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، 
ودعم وتشــجيع املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة من خالل تنظيم حصول 
هــذه املؤسســات عــىل متويــل من 
املتعاملني،  الجمهور، وحاية مصالح 
وكذلــك ضان نزاهة ســوق األوراق 
املاليــة وكفاءتــه وتحقيــق العدالة 
والشــفافية يف املعامــالت التــي تتم 
مــن خاللــه. وجــاء يف املــادة )34( 
مــن املرســوم أنه يحظــر القيام بأي 
مارسات ضارة، واملتمثلة يف التعامل 
أو حمــل الغــري عــىل التعامــل بناء 
عــىل معلومات داخليــة غري مفصح 
عنهــا، وكذلك عــدم اإلفصاح عن أي 
معلومات جوهرية بشأن ورقة مالية 
يلزم القانــون باإلفصاح عنها، وكذلك 
إساءة استخدام معلومات داخلية غري 
مفصح عنها أو رسية لتحقيق أهداف 
شــخصية أو مكاســب للغــري، ونرش 
أو إعطــاء معلومــات أو بيانات غري 
صحيحة أو مضللة تــؤدي إىل التأثري 
عىل سعر أي ورقة مالية أو سمعة أي 
جهة مصدرة أو عىل القرار االستثاري 
ألي متعامــل، وكذلك يحظر التالعب 
بــأي ورقة ماليــة من خــالل إعطاء 
أوامر وهمية أو الــرشوع يف معاملة 
غري ســليمة، كا يحظر التــداول أو 
الســاح بتــداول أوراق مالية بدون 
التسوية الدورية لاللتزامات املتعلقة 

بها وفق مــا تبنيه الالئحة. وتنشــئ 
الهيئــة صنــدوق حايــة املتعاملني 
بهــدف تعويض املتعاملــني مع تلك 
الجهات يف حالة وقوع أي خسائر قد 
تلحق بأصولهم املحتفــظ بها لديها، 
وبينــت الهيئة بعض الحاالت التي ال 
تســتحق تعويضا مــن الصندوق من 
بينها: العامل أو عضو مجلس اإلدارة 
أو املالك لنســبة 5% أو من رأس مال 
الجهة العاملة يف مجال األوراق املالية 
محــل التعويــض، وكذلك الشــخص 
الذي لديه الســلطة ملارسة سيطرة 
مؤثرة عىل اإلدارة أو سياسات الجهة 
العاملة يف مجال األوراق املالية محل 
التعويــض عــىل النحو الــذي تبينه 

الالئحة.
وأوضح القانون عددا من املارسات 
التي تخالف أحكام القانون، من بينها: 
ارتــكاب أي مــن األفعــال املنصوص 
عليها يف املادة »34« من هذا القانون، 
وكذلــك عدم قيــام الجهــة املصدرة 
بتقديم معلومات جوهرية يف اكتتاب 
عام أو خاص، وعدم تقديم أي دفاتر 
أو مستندات أو سجالت أو معلومات 
بالشكل أو الوقت الذي تبينه الالئحة 
أو الهيئــة، وكذلك التوصيــة بأوراق 
مالية أو خدمات أو منتجات مرتبطة 
بها أو بخدمات مهنية ال تتناسب مع 
إمكانيــات املتعامــل املادية وخربته، 
وتقديــم استشــارة مضللــة أو تخلو 
مــن بيان معلومــات جوهرية أو بها 

تضارب للمصالح.
وبني القانون العقوبات والتي تتمثل 
يف: يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن 
3 أشــهر وال تزيد عن عامني وبغرامة 
ال تقل عــن 100 ألف ريال وال تزيد 
عــن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتني 
العقوبتــني، كل مــن ارتكــب أيا من 

األفعــال املنصــوص عليهــا يف املادة 
)57( مــن هــذا القانــون، ويعاقب 
بالســجن مــدة ال تقل عن 3 أشــهر 
وال تزيــد عــن 5 أعــوام وبغرامة ال 
تقــل عــن 100 ألف ريــال وال تزيد 
عــىل 300 ألــف ريــال أو بإحــدى 
هاتــني العقوبتني كل مــن ارتكب أيا 
مــن األفعال اآلتية: مارســة أي من 
األنشطة الواردة يف هذا القانون دون 
الحصول عىل الرتاخيص أو املوافقات 
اآلزمة، وكذلك التعامل أو الترف يف 
أصول املتعاملني املحتفظ بها لدى أي 
مــن الجهات الخاضعــة ألحكام هذا 
القانــون، وكذلك إفشــاء املعلومات 
وإطالع  باملتعاملني  الخاصــة  الرسية 
الغري عليها بدون موافقة رصيحة من 
املتعاملني، وتعمــد تقديم معلومات 
غري صحيحة أو مظلة وإصدار أوراق 
مالية أو التحضري إلصدارها أو طرحها 
يف اكتتاب عام أو خاص دون موافقة 

الهيئة. 
كــا يعاقب بالســجن مــدة ال تقل 
عن 3 أشــهر وال تزيد عىل عام واحد 
وبغرامة؛ ال تقل عن 10 آالف ريال وال 
تزيد عن 100 ألــف ريال أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتــني كل مــن خالف 
أحكام هذا القانون، ويعاقب الرشيك 
أو املتواطــئ يف الجرائــم املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بالعقوبــة 
ذاتهــا املقــررة للمخالــف ويعاقب 
عــىل الرشوع فيها مبا ال يجاوز نصف 
الحد األقىص للعقوبة املقررة للجرمية 
التامــة، وتضاعف العقوبــة يف حالة 
العــود ويعترب عائــدا كل من ارتكب 
جرمية ماثلة لجرمية ســبق معاقبته 
عليها أو تم التصالح معه بشأنها وفق 
أحكام هــذا القانون خالل عامني من 

تاريخ فرض العقوبة أو التصالح.

مسقط- الُعامنية

ارتفــع حجم االســتثار األجنبي 
املبارش يف ســلطنة ُعــان بنهاية 
الربــع األول مــن عــام 2022م 
بنسبة 19% ليبلغ 17 ملياًرا و940 
مليون ريال مقارنة بالفرتة نفسها 
من عــام 2021م؛ حيث بلغ نحو 

15 ملياًرا و70 مليون ريال.
الصادرة  اإلحصائيــات  وأشــارت 
عــن املركــز الوطنــي لإلحصــاء 
حجــم  أن  إىل  واملعلومــات 
التدفقات يف االســتثار األجنبي 
املبــارش بلــغ حتى نهايــة الربع 
األول من العــام الجاري مليارين 

و870 مليون ريال.
وأوضحــت أن اململكــة املتحدة 
االســتثار  صــدارة  يف  جــاءت 
األجنبي املبارش يف ســلطنة ُعان 
بنهايــة الربــع األول مــن العام 
الجــاري باســتثارات إجاليــة 
بلغت قيمتهــا 8 مليارات و495 

مليونًــا و700 ألف ريــال، تلتها 
الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 
مليارين و666 مليونًا و500 ألف 
ريال، ثم دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة بقيمة مليار و230 مليونًا 

و300 ألف ريال.
واســتحوذ قطاع استخراج النفط 
والغــاز عــىل النســبة األكرب من 
املبارشة  األجنبيــة  االســتثارات 
بقيمــة 11 مليــاًرا و807 ماليني 
و600 ألف ريــال يف الربع األول 
مــن عــام 2022م محقًقــا منــوًّا 
بنســبة 21.8% مقارنــة بالفــرتة 
نفســها مــن عــام 2021م، تاله 
قطاع الصناعات التحويلية بحجم 
اســتثارات بلغت قيمتها ملياًرا 
و600 مليونًــا و100 ألــف ريال 
بنحــو %5.6  انخفاًضــا  مســجاًل 
مقارنــة بالفرتة نفســها من عام 
2021م، ثم قطاع الوساطة املالية 
بقيمة مليــار و458 مليونًا و200 

ألف ريال. 

بركاء- الرؤية

وقعــت فودافون اتفاقيــة مشــاركة الهوية 
التجاريــة مع مجموعة أضــواء البلة للتجارة 
»ُعــان فون«، وذلــك لفتح فــرع جديد يف 
والية بــركاء ليكــون األول للمجموعة خارج 
مســقط، وأول منفذ بيــع بالتجزئة ملنتجات 
وخدمــات فودافون. مثّل رشكــة فودافون يف 
حفل التوقيع بدر الزيــدي الرئيس التنفيذي 
للرشكة، ومثل مجموعــة أضواء البلة للتجارة 
جاسم البلويش رئيس مجلس إدارة املجموعة. 
وأوضــح بــدر الزيــدي أن فودافون تســعى  
لتوفري أحــدث التقنيات العاملية للمشــرتكني 
يف ُعان، واملســاهمة يف بناء مستقبل أفضل 
للســلطنة من بوابــة التكنولوجيــا التي تُعد 

فودافون أحد أبــرز روادها عامليا، مضيفا أنه 
يتم بنــاء رشاكات فّعالة مع الرشكات املحلية 
لتعزيز عملية التنمية املســتدامة، وأن توقيع 
االتفاقيــة يعــد خطــوة جديدة يف مســرية 

فودافون لتوفري منتجاتها يف كل مكان.
وقال جاسم البلويش: »نحن فخورون بالرشاكة 
مع فودافون الفتتــاح هذا الفرع املتطور من 
سلســلة ُعان فــون يف أحد أهــم املواقع يف 
واليــة بركاء، هذه الرشاكة االســرتاتيجية هي 
مبثابة تطور نوعي يف مسريتنا يف السلطنة من 
خالل الرشاكة مــع أحد أهم موفري خدمات 
التكنولوجيــا واالتصاالت والــذي ميلك خربة 
عاملية يحتاجها السوق الُعاين بشدة، ونتطلع 
لتقديــم تجربة اســتثنائية لعمالئنــا يف كافة 

الواليات«.

المملكة المتحدة في الصدارة

17.9 مليار ريال حجم االستثمار األجنبي المباشر في الربع األول

»فودافون« تفتتح أول فرع متكامل خارج العاصمة في بركاء
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حفل افتتاح المتجر استقبل أكثر من 3100 زائر

»ايكيا« تفتتح أول متاجرها في ُعمان..و9000 منتج بانتظار الزبائن

وتضّمن حفل االفتتاح عروضا مبارشة عىل 
أنغام الطب��ول الُعامنية الرتاثية، باإلضافة 
إىل فعاليات الرس��م عىل الوجه لألطفال، 
ومقصورة تصوير أتاح��ت للزوار التقاط 

الصور لتخليد تلك اللحظات سعيدة. 
ويض��م املتج��ر الجدي��د مطعام يتس��ع 
لقرابة 394 شخصا، ويتصل مبارشة مبركز 
التس��وق ليضمن لل��زوار وصوالاً س��هال 
ومريحا، ك��ام يوفر املطعم مجموعة من 
منصات الخدمة الذاتية، وميتد املطعم إىل 
مركز التس��وق ليوفر مزيدا من خيارات 
الجلوس للعمالء، كام يس��تطيع العمالء 
رشاء مأكوالته��م االس��كندنافية املفضلة 
من سوق املأكوالت السويدي، فضال عن 
االستمتاع بأش��هى املعجنات والحلويات 
الطازج��ة وغريها من الخيارات الش��هية 

من مقهى ايكيا. 
ك��ام قامت ايكي��ا، التي ُتعت��رب أحد أكرب 
موردي األغذية يف العامل، بتوفري مجموعة 
واس��عة وغنية من األغذي��ة واملرشوبات 
يف متجرها يف س��لطنة ُعامن، ومنها طبق 

ك��رات اللح��م النباتية الش��هري يف ايكيا، 
والس��لمون املعتمد من مجلس اإلرشاف 
ع��ىل الزراع��ة واألغذية وتربي��ة األحياء 
امل��ايئ )ASC(، والقه��وة الحاصل��ة عىل 

.UTZ اعتامد
ويضم فريق متجر ايكيا مواطنني ُعامنيني 

عىل امتداد مختلف األقس��ام واملناصب؛ 
حيث ت��م اختيار املوظفني من أصل أكرث 
م��ن 48000 متقّدم، مع مراع��اة تكافؤ 
الفرص للجميع؛ لتوفري بيئة عمل مناسبة 
ومتوازنة، وميكن لجميع املوظفني تنمية 
مهاراته��م باالس��تفادة من برام��ج ايكيا 

للتطوي��ر املهني يف س��لطنة ُعامن وعرب 
شبكة ايكيا العاملية.

وقال فينود جاي��ان املدير العام يف رشكة 
ايكي��ا الفطي��م اإلم��ارات وم��ر وقطر 
وُع��امن: “يرسنا افتت��اح أول متجر ايكيا 
يف س��لطنة ُعامن واس��تقبال هذا العدد 

الكبري م��ن الزوار خالل حف��ل االفتتاح، 
ومتّثل هذا الخطوة بداية مسرية إنجازات 
ايكيا ونجاحاتها يف سلطنة ُعامن، وتتمثل 
مهمتن��ا يف تقدي��م حل��ول مفروش��ات 
مريح��ة ومس��تدامة ومعقول��ة التكلفة 
للعم��الء، لذل��ك فإننا نبق��ي عمالءنا يف 

قل��ب كل ما نقوم ب��ه لنك��ون قادرين 
عىل توفري تجارب تسوق متنوعة تضمن 
تلبي��ة أذواق واحتياجات الجميع. ونحن 
متحمس��ون للعب دورنا يف تعزيز جودة 
الحي��اة اليومية للمواطن��ني واملقيمني يف 

السلطنة”.
كام يقّدم متجر ايكيا الجديد خدمة اطلب 
واس��تلم الت��ي توفر للعمالء يف س��لطنة 
ُعامن تجربة تسوق مريحة بدون تالمس، 
وتتيح لهم خيار اس��تالم مش��رتياتهم من 
املتجر يف نفس يوم الرشاء أو اليوم التايل، 
ودون الحاج��ة ملغ��ادرة س��ياراتهم، كام 
يتمي��ز متجر ايكي��ا باملوظفني املختصني 
والخدم��ات عالية الجودة، والتي تتكامل 
م��ع أدوات تكنولوجي��ة تضم��ن تزويد 
العم��الء مبختل��ف احتياجاته��م، ويقدم 
املتج��ر أيضاً��ا خدم��ات، مث��ل: أدوات 
التخطيط وخدمات االس��تالم، ملس��اعدة 
العم��الء عىل إيجاد كل ما يحتاجون إليه 
البتكار وتصميم املساحات الداخلية التي 

تلبي تطلعاتهم.

»الموج مسقط« يساهم في توفير فرص العمل للمواطنين

»تاول للسيارات« يحصل على جائزة »ماجستك موجول« للمرة الثالثة

»األهلي اإلسالمي« يقدم مكافأة 10 % عند تحويل الراتب

»مركز الزبير« يوقع اتفاقية لترويج منصة لتسويق العالمات التجارية

مسقط- الرؤية

نجح املوج مسقط يف توفري 2200 وظيفة 
دامئة منذ تأسيس��ه قب��ل 16 عاما، وقد 
س��لط املرشع الضوء عىل ذلك يف حملة 
تأثري املوج مس��قط؛ إذ متّث��ل الكفاءات 
ا ال  الُعامني��ة والك��وادر النس��ائية ج��زءاً
ا  يتجزأ من كوادره املوهوبة، ويتبنى نهجاً
ا لتوفري الوظائف والتدريب؛ مام  مستداماً
ساهم يف ترس��يخ تأثريه امللموس للجيل 

القادم من قادة األعامل يف السلطنة.
وتأس��س املوج مس��قط بناء عىل رشاكة 
ُأبرمت بني كل من رشك��ة ماجد الفطيم 
وُعمران وتنمية مبا يتامىش مع مستهدفات 
رؤي��ة ُع��امن 2040، وتس��تفيد الوجهة 
املثالية للحياة العرية يف الس��لطنة من 
خ��ربات رشكة ماج��د الفطيم يف مجاالت 
التجزئة والرتفي��ه والضيافة واملجتمعات 

وما لديها من معارف ومهارات.
ويلتزم املوج مسقط بإيجاد فرص العمل 
ومراعاة أهداف التعم��ني،  ففي الوقت 
الحايل، تبلغ نس��بة املوظف��ني الُعامنيني 
ح��وايل 71% بزيادة ملحوظة عن نس��بة 
45% الت��ي حّددته��ا الحكوم��ة للقطاع 

العقاري، كام تتوىل الكوادر النسائية %40 
من املناصب القيادية.

وأوىل املوج مس��قط منذ تأسيسه أهمية 
قص��وى إليج��اد فرص التوظي��ف ودعم 
الكفاءات العامنية باعتباره أحد أهدافه 
األساس��ية، ومن املتوق��ع أن يرتفع عدد 
الوظائ��ف إىل 5500 وظيف��ة دامئة بعد 
اكتامل امل��رشوع، كام يس��عى إىل توفري 
مس��ارات مهني��ة مجزية؛ حي��ث يتبنى 
��ا ُيرّكز عىل التطوي��ر والتدريب من  نهجاً

خالل برامج تدريبية ذات أهداف واقعية 
تس��تهدف املوظفني الُعامنيني يف جميع 

قطاعات الرشكة.
وقالت حوراء اللواتية رئيس قسم تجارب 
العمالء: “إن املوج مسقط يساهم يف بناء 
الجيل الق��ادم من القادة يف الس��لطنة، 
وذل��ك من خ��الل تنمية م��ا لديهم من 
ق��درات ودعمهم وظيفياً��ا، باإلضافة إىل 
توفري الف��رص لبناء امله��ارات والقدرات 
التي تدعم األفراد واملؤسسات عىل املدى 

البعيد.
وأشار نارص بن مسعود الشيباين الرئيس 
التنفي��ذي للموج مس��قط، إىل أن املوج 
املسقط لديه العديد من املواهب امللهمة 
ويساهم النظام اإلداري بالرشكة يف دعم 
قياس األداء وتحس��ينه باستمرار، مضيفا: 
“لدينا نظام ش��مويل لتعزي��ز الكفاءات 
وصناع��ة فرص النمو الت��ي تضمن توافر 
املواهب الوطنية باس��تمرار، والتي ميتد 
أثرها اإليجايب ألبع��د من حدود الرشكة، 
ونحن واثقون بأن هذه الجيل س��ينطلق 
مب��ا لديه من مه��ارات اس��تثنائية لتويل 
أدوار قيادية الزدهار السلطنة يف املرحلة 

القادمة”.

مسقط- الرؤية

حصل مركز تاول للس��يارات، أحد القادة 
يف صناعة الس��يارات يف ع��امن منذ عام 
1972، عىل جائزة »ماجس��تك موجول« 
من توتال إنرجيز، اس��تلمها كريش��نا آير 
سوبراماين مساعد املدير العام ملركز تاول 
للس��يارات، وذلك خ��الل مؤمتر املوزعني 
لتوت��ال إنرجيز يف الرشق األوس��ط الذي 

عقدت يف اسطنبول.
وتقيم توتال إنرجيز مس��ابقة »ماجستك 

موج��ول« ب��ني العدي��د م��ن املوزع��ني 
املختلف��ني يف مجلس التع��اون الخليجي 
والرشق األوس��ط؛ حيث تنقسم املسابقة 
إىل فئت��ني؛ األوىل: للوزن الثقيل، والثانية: 
لل��وزن الخفي��ف، وحص��ل مرك��ز تاول 
للس��يارات ع��ىل الجائزة يف فئ��ة الوزن 

الثقيل ألدائها اإلجاميل يف عام 2021.
وت��م الحكم يف هذه املس��ابقة عىل أداء 
املنافس��ني اعت��امدا ع��ىل حج��م النمو 
ومش��اركة املنتج املتميز ونظام الطلبات 
والتدري��ب عرب اإلنرتن��ت وردود األفعال 

يف الس��وق، وهذه هي املرة الثالثة التي 
يفوز بها املركز بهذه الجائزة.

وق��ال املركز: “إنه ل��رشف لنا أن نحصل 
ع��ىل مثل هذه الجائ��زة املرموقة نتيجة 
لجهودن��ا املس��تمرة م��ن قب��ل فري��ق 
التشحيم و قسم البطاريات يف مركز تاول 
للس��يارات، وما كان ه��ذا ممكناًا بدون 
دعم تجاري ألعض��اء فريق توتال الرشق 
األوسط؛ حيث يقوم مركز تاول للسيارات 
بتوزي��ع منتج��ات زيوت التش��حيم من 

توتال يف عامن منذ عام 2001”.

مسقط- الرؤية

أعلن األهيل اإلسالمي متديد فرتة عرض تحويل 
الراتب حت��ى نهاية يوليو، وال��ذي يقدم من 
خالله مكافأة نقدية بنس��بة 10% من إجاميل 
الرات��ب، بحد أقىص ق��دره 500 ريال عامين؛ 
حي��ث يتأهل كاف��ة عمالء األهيل اإلس��المي 
الحاليني والج��دد من العامني��ني والوافدين، 
الذين ال يقل راتبهم الشهري عن 1000 ريال 

لالستفادة من هذا العرض ملرة واحدة فقط.
وت��أيت ه��ذه املب��ادرة كج��زء م��ن الربام��ج 
واملبادرات التي يتبناها البنك لتعزيز خدماته 
مبا يحق��ق الفائدة القص��وى للعمالء، ضمن 
إط��ار يتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلس��المية، 
ويس��عى األهيل اإلس��المي من خ��الل حملة 
تحويل الراتب والتي تستمر حتى نهاية شهر 
يولي��و 2022، إىل مواصل��ة تقدي��م خدمات 

مرفية إسالمية تتناسب مع خيارات العمالء 
املتطورة ومنط حياتهم اليومي.

وقال يوس��ف بن س��امل الرواحي نائب املدير 
العام ورئيس األهيل اإلسالمي: “إن الخدمات 
املرفية اإلس��المية تش��هد يف اآلونة األخرية 

إقباال متزايدا من قبل املنضمني الجدد لسوق 
العمل يف الس��لطنة، حيث تتميز هذه الفئة 
بتوجهه��ا إىل خيارات أكرث وعيا واس��تدامة”، 
مضيفا: “أعتقد أن هذا التوجه يعزى إىل وعي 
العمالء باملزايا التي تقدمها البنوك اإلسالمية، 
ومن خالل متديد فرتة عرضنا الرتويجي، نحن 
نطمح إىل توس��يع نطاق االستفادة من مزايا 

هذا العرض بني كافة عمالئنا”.
وأض��اف الرواحي أن املكاف��اة املالية التي 
يقدمه��ا البن��ك لعمالئ��ه من فئ��ة تحويل 
الرات��ب، ه��ي عب��ارة عن فرص��ة حرية 
تتيح للعمالء اس��تثامر أمواله��م، باإلضافة 
إىل جن��ي عوائد ع��ىل مدخراتهم مبعدالت 
أرباح مضاربة لودائع حس��ابات التوفري مع 
دفع أرباح ش��هرية، ويوسع نطاق الشمول 
املايل بني أوساط املجتمع، خصوصا بني فئة 

الشباب.

مسقط- الرؤية

وق��ع مركز الزبري لتطوير املؤسس��ات اتفاقية 
رشاكة اس��رتاتيجية مع بران��دز بلس للرتويج 
للمنصة الرقمية املتكاملة للرشكة، حيث تعترب 
براندز بلس منصة رقمية متكاملة ومتخصصة 
يف العالمات التجارية، وتهدف إىل متكني رواد 
األعامل واملؤسس��ات التجاري��ة بصورة عامة 
ومراقب��ة أداء عالمتهم التجارية من هواتفهم 
الذكي��ة عىل مدار الس��اعة من أي مكان، كام 
أنها تتيح تسويق العالمات التجارية والرتويج 
له��ا، إىل جان��ب ن��رش ثقاف��ة ق��وة العالمة 
التجاري��ة وزيادة إيراداته��ا ومبيعاتها، ورفع 
القيمة الس��وقية للعالم��ات التجارية وتعزيز 
وجودها وانتش��ارها لتصب��ح ضمن العالمات 

التجارية العاملية املشهورة.
وقال  س��عيد بن سامل الس��احب رئيس مركز 
الزبري لتطوير املؤسس��ات: »إن املركز يسعى 

م��ن خ��الل ه��ذا التع��اون ألن يك��ون هذا 
التطبيق أحد أهم وأق��وى تطبيقات الهاتف 
املحمول عامليا؛ حيث يقوم من خاللها بتطوير 
  FinTech       منصة اس��رتاتيجية تخدم قطاع
واملنص��ات االجتامعي��ة وال��رشكات الصغرية 
واملتوس��طة، ويعمل عىل تحقيق طفرة كبرية 

يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لتكون األوىل 
عىل مس��توى العامل”، مضيف��ا: “ بعد تحليل 
البيان��ات وإج��راء األبحاث الالزمة س��يكون 
هن��اك إمكانات هائل��ة للنمو الق��وي، األمر 
الذي س��ريفع القيمة السوقيه لتطبيق براندز 

بلس خالل فرتة قصرية.

حوراء اللواتية

افتتحت ايكيا، العالمة السويدية الرائدة يف عامل املفروشات، أول متاجرها 
رســميا بســلطنة ُعامن يف ُعامن أفنيوز مول، حيث شهد االفتتاح  حضور 
3100 شــخص، وقدمت ايكيا قســائم هدايا بقيمــة 50 ريال ألول ثالثة 
عمالء دخلــوا املتجر. ويقّدم املتجر مجموعة مميــزة من الغرف امللهمة 
والحلول اإلبداعية، إىل جانــب أكرث من 9000 منتج من مختلف الفئات، 
مثل: مفروشــات غــرف املعيشــة وغرف النــوم واملطابــخ والحاممات 
واإلكسســوارات املنزلية وغريها. وحرض حفل االفتتاح ُعمر الفطيم نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي يف مجموعة الفطيم، والذي رحب 
بصاحب الّســمو الســّيد حارب بن ثويني آل سعيد؛ وســعادة نيكوالس 
تروف سفري السويد لدى سلطنة ُعامن؛ والشيخ محمد بن سعود الخلييل؛ 
والشــيخ طاهر بن سعود الخلييل؛ والشيخ سعد بن سهيل بهوان؛ وفينود 
جايــان املدير العام لرشكة ايكيا الفطيم يف اإلمارات وُعامن وقطر ومرص، 

باإلضافة إىل مجموعة من الشخصيات البارزة والعمالء. 

تصوير/ راشد الكنديمسقط- الرؤية
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»العز اإلسالمي« يثمن ثقة المساهمين والعمالء في ازدهار رحلة نجاحه

6 أطباق إيطالية مطهوة خصيًصا لضيوف وزوار المهرجان 

مسقط- الرؤية

مثن سليامن بن حمد الحاريث الرئيس التنفيذي 
لبنك العز اإلسللالمي، الثقة التي يوليها العمالء 
واملسللاهمني يف الخدمللات واملنتجات املرصفية 
التي يقدمها البنك، والتي تأيت جميعها متوافقة 
مع أحللكام ومبادئ الرشيعة اإلسللالمية، حيث 
انعكسللت هذه الثقة عىل نجللاح رحلة البنك 
يف تعزيز مركزه املايل وتسللجيل النمو املتواصل 
يف نتائجلله وأرقامه املالية خالل الربع األول من 

العام الحايل.
وأوضح أن أي نجاح يحققه بنك العز اإلسللالمي 
ينعكللس عللىل أداء املجموعة ككل سللواء بنك 

عللامن العللريب أو الرشكللة العامنية لالسللتثامر 
»أومنيفسللت«، مشلليدا بالنهللج والدعم الذي 
يوليه مجلس اإلدارة يف تهيئة األرضية املناسللبة 
لتوفري كل أسللباب النجاح، مؤكللدا امليض قدما 
لتحقيللق نتائللج مسللتدامة للمسللاهمني وفقا 
لالسللراتيجية التي يرسللمها مجلس اإلدارة، يف 
ظللل املللؤرشات اإليجابيللة نحو رحلللة التعايف 

االقتصادي.
ووجه الرئيس التنفيذي شكره إىل املوظفني عىل 
تفانيهم الدائم يف ترسلليخ ثقافللة األداء العايل، 
وحرصهللم عللىل أداء أدوارهم ومسللؤولياتهم 
عىل أكمللل وجه؛ مبا يحقق رغبللات العمالء يف 
الحصول عىل املنتجات والخدمات التي تالمس 

سللقف توقعاتهم. واختار بنك العز اإلسالمي أن 
يوسللع قامئة خدماته ومنتجاته لتشمل مختلف 
رشائللح املجتمللع مللن خللالل تنفيللذ مختلف 
الفعاليللات والحمللالت التسللويقية والندوات 
واملحارضات واألنشللطة ذات البعد االجتامعي 
يف مختلللف واليللات ومحافظللات السلللطنة؛ 
للوقوف عىل ما يحتاجلله املجتمع من خدمات 
ومنتجات يف قطاع الصريفة اإلسالمية، وارتفعت 
قاعللدة العمالء يف بنك العز اإلسللالمي بنسللبة 
75% نتيجة لهللذه الجهود، إميانللا وانطالقا بأن 
ازدهار ومنللو املجتمعات يؤدي إىل ازدهار ومنو 
املؤسسللات أيضا. كام واصل البنك استثامره يف 
املنصات الرقميللة القامئة، كام دخل يف رشاكات 

لتقديم حلللول ترتكز عللىل التكنولوجيا املالية، 
باإلضافللة إىل حللرص البنللك عىل تبنللي ثقافة 
االبتللكار مع تعزيز قدراته األساسللية. ويواصل 
البنللك العمل؛ مللن أجل الحصللول عىل منوذج 
أعامل رقمي ملواكبللة متطلبات العمالء املتغرية 
والتقللدم التكنولوجي ، األمر الذي انعكس أيضا 
عىل قدرة البنك الوفاء باحتياجات العمالء عىل 
الدوام وباختصار املسافات يف إنجاز املعامالت .
وتأكيدا عللىل ازدهار رحلة النجاح، كانت وكالة 
كابيتللال إنتلجنللس قللد أكللدت  يف تقرير لها 
عللىل تصنيف بنك العز اإلسللالمي طويل األجل 
وقصللري األجل عللىل املقياس الوطنللي العامين 
عنللد  نظللرة omAA و omA1+  عىل التوايل 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.  ويواصل بنك العز 
اإلسللالمي تقديم عروضه التمويلية مبا يتناسب 
مللع مداخيل األفراد والرشكات عىل حد سللواء؛ 
حيث أعلن خللالل الربع األول من العام الحايل 
عن حزمة متنوعة مللن العروض لتعزيز تجربة 
العمالء بشتى الطرق يف قطاع الصريفة اإلسالمية 
وتقديم الخيارات املناسبة لهم، مثل رشاء وبناء 
املسللكن املالئم الذي يتوافق مع مصدر الدخل 
الشللهري، باإلضافة إىل عروض اسللتثنائية لرشاء 
املركبات أو لتمويل البضائع، مثل: اإللكرونيات 
واألثللاث وغريهللا مللن املنتجللات ذات الصلة، 
مللع خيارات متنوعة لفرة التمويل أو السللداد 

وبنسب متويل مخفضة.

مسقط - الرؤية

يتواَصللل »مهرجللان ريزوتللو 2022« 
العاصمللة  بقلللب  اإليطللايل،  لللأكل 
مسقط يف مطعم »توسكاين« اإليطايل، 
أحد مطاعم العالمة الفندقية األشللهر 
يف سلللطنة ُعامن فنللدق جراند حياة 
مسللقط؛ وذلللك حتللى نهايللة يونيو 
اره تجربة املذاق  الجللاري؛ ليمنللح زوَّ
اإليطايل األصيل، مع مجموعة متنوعة 

من املقّبالت، والبيتزا امُلعدة بالطريقة 
التقليديللة، والحلويللات، إىل جانللب 
تشللكيلة مختارة من إبداعات الشيف 
عللالء الديللن الدقللاق، وسللط أجواٍء 

ُمستوحاة من قلب العاصمة روما.
و”مهرجان ريزتو” هو فرصة لعشللاق 
مذاق  لتجربللة  اإليطاليللة  النكهللات 
فريللد سللواًء عللىل مسللتوى قامئللة 
األطبللاق الرئيسللية، والتللي تشللمل 
6 أصنللاف متنوعللة ُتطبللخ خصيصللا 

لضيوف »توسكاين«؛ أو أنواع املقبالت 
الخمسللة، ُمضافا إليها 4 خيارات من 

قامئة الحلويات.
وتضمُّ قامئة األطباق الرئيسللية ضمن 
الثامر  مهرجللان “ريزوتو”: »ريزوتللو 
البحرية” مزيج بلللح البحر مع املحار 
والروبيللان والحبللار وسللمك الريللد 
موليت واألرز األربوريو اإليطايل وجنب 
البارمللزان والللذي ُيطهللى مع صوص 
الشلليف الخللاص، إضافللة لل”ريزيتو 

ن مللن فطر  الفطللر الللري” واملكللوَّ
بورتشيني اإليطايل مع فطر بورتوبيلو 
مللع أرز أربوريو وجللنب البارمزان. أما 
“ريزوتو الكركند حر الحبار األسللود”، 
فهو عبارة عللن أرز أربوريللو وكركند 
فريللش مللع حللر الحبللار وصلصللة 
الزعفللران مع جنب البارمللزان. وتضم 
القامئة الرئيسللية كذلك: “ريزوتو مع 
ن أساًسللا  لحم األوسللو بوكللو” واملكوَّ
من أرز أربوريو مللع الزعفران، ولحم 

العجل األوسللو بوكو اإليطايل واملطهو 
ببللطء مللع صلصللة العجللل وجللنب 
البارمللزان. و”ريزوتللو مللع الريحان” 
والذي هو خليط أرز أربوريو اإليطايل 
مع صلصللة ورق الريحللان والصنوبر 
وصلصة البارمزان مع الكرمية الفريش 
اللذيللذة. وُيتيح املهرجان عرضنينْ أمام 
زوار “توسللكاين”، أحدهام لتناول ألذ 
طبقني من األطباق الرئيسية واملقبالت 
والحلويات املصنوعة خصيًصا لضيوف 
“ريزوتللو 2022«، والثللاين يشللمل 3 

أطباق من اختيار الزبون.
وقللال عللالء الديللن الدقاق الشلليف 
التنفيللذي ملعطم “توسللكاين” بفندق 
جرانللد حيللاة مسللقط: لطاملا شللكل 
مطعم “توسللكاين” الوجهللة املفضلة 

لعشللاق الطعللام اإليطللايل وأشللهى 
التوسللكانية  والنكهللات  املأكللوالت 
األصيلللة يف مسللقط. ونظللرًا ألجوائه 
املميللزة؛ فقد أصبح املقصللد الرئييس 
املناسللبات  كافللة  بإحيللاء  للراغبللني 
الرومانسللية املميزة. وأضاف الدقاق: 
ز ذلك بتكريم جديد حصل عليه  “تعزَّ
طاقم مطبخ “توسكاين” خالل مهرجان 
“هوريللكا 2022”، والذي أقيم مؤخرًا 
مبركللز ُعللامن للمؤمتللرات واملعارض، 
بعدمللا توِّجوا بامليداليللة الذهبية، يف 
انعكاس لحرص فريق عمل “توسكاين” 
عىل العناية بللأدق التفاصيل املتعلقة 
بالطعللام واألجللواء، إىل جانب تقديم 
أفكار جديدة بشكل مستمر تساعد يف 

تحسني تجربة الطعام”.

بنك ظفار يطلق عرضا جديدا للبطاقات االئتمانية

مطعم »توسكاني« يستحضر عبق روما بمذاقات إيطالية خاصة

»تأجير للتمويل« تحصل على جائزتين في التميز الرقمي
مسقط- الرؤية

أعلن بنك ظفار إطالق عرضه الجديد لبطاقاته 
االئتامنية، والذي يتيللح لزبائن البنك الفرصة 
لالسللتفادة من عدد من املزايللا الحرصية؛ مبا 
فيها عدم احتسللاب رسللوم اشللراك للسللنة 
األوىل، كام أنلله بإمكانهم الحصول عىل نقاط 
والء كهدية ترحيبللة من برنامج مكافآت بنك 
ظفار؛ حيث يسللتمر العرض حتى 5 سللبتمر 

.2022
وأكد يوسف بن أحمد البلويش مدير تنفيذي 
مركز املدفوعات ببنك ظفار، حرص البنك عىل 
تقديم أفضللل الخدمات وأحللدث املنتجات 
لزبائنلله؛ حيللث يتيح هللذا العللرض للزبائن 
املتقدمني للحصول عللىل البطاقات االئتامنية 
فرصة االستمتاع مبجموعة من املزايا الحرصية 
مجاًنا وبدون رسللوم اشللراك للسللنة األوىل، 
كللام ميكن للزبائللن الذين يتقدمللون بطلب 
البطاقات االئتامنية خالل فرة العرض كسب 
مللا يصللل إىل 2000 نقطة مكافللآت كنقاط 

ترحيبية. 
كام يقدم بنك ظفار مميزات حرصية لحاميل 
البطاقللات االئتامنية، مثل: كسللب النقاط يف 

كل مرة يستخدمون  فيها بطاقاتهم االئتامنية، 
وميكن اسللتبدال هذه النقللاط ألكرث من 300 
رشكة طريان  للسللفر حول العللامل، إضافة إىل 
خيارات متعددة ألكللرث من 180  ألف فندق 
حللول العامل، كللام ميكن اسللتبدال النقاط يف 
مختلف املحللالت التجارية ومراكز التسللوق 
واملطاعللم واملقاهي ومراكز اللياقللة البدنية 

وغريها. 
وبإمللكان الزبائللن االطالع عللىل نقاطهم من 

خالل تطبيق بنك ظفللار للخدمات املرصفية 
عر الهاتف النقال واستبدالها من خالل املوقع 
اإللكللروين، باإلضافللة إىل أنه بإمللكان زبائن 
بنك ظفار تحويل املبالغ من حسللاب البطاقة 
اإلئتامنية إىل الحسللاب التشللغييل »الجاري/
التوفري«، وذلك عر تطبيق الخدمات املرصفية 
عر الهاتف النقللال، وهي خدمة حرصية مع 

بنك ظفار.
ويقللدم بنللك ظفللار لزبائنلله مجموعة من 
الخصومات واألسللعار التنافسية والخصومات 
الحرصية من خالل تطبيللق العروض الخاص 
بالبنك  My Offersعىل أكرث من 2000 منفذ 
يف كل من سلللطنة عامن واإلمللارت العربية 
املتحللدة؛ تتضمن املتاجللر واملطاعم واألندية 
الرياضيللة والصحة والجللامل وأماكن الرفيه 
وغريهللا، وبإمللكان الزبائللن االسللتفادة من 
عروض “اشر 1 واحصل عىل 1 مجاًنا” وكذلك 

الخصومات التي تصل إىل %50. 
كللام يقدم البنك “خطة الدفع امليّس الذكية” 
لحاملليل البطاقللات االئتامنيللة، والتي متّكن 
زبائن البنك من الدفع باألقساط بنسبة فائدة 
0%، وموافقات فورية بدون تقديم اسللتامرة 

طلب.

 مسقط- الرؤية

فللازت تأجللري للتمويللل بجائزتني ضمن 
حفل توزيع جوائز ُعامن للصريفة واملالية 
لعام 2022، املصاحب ملؤمتر قمة العرص 
الجديللد للصريفة يف نسللخته السللابعة، 
العمللالء«  تجربللة  يف  »التميللز  وهللام 
و«التميللز يف التحللول الرقمي« يف قطاع 
التمويل والتأجري، وكانت تأجري للتمويل 
رشكة التمويللل والتأجري الوحيدة يف هذا 
الحدث التي حصلت عىل جائزتني ألوراق 

اعتامدها وأدائها املمتازين.
سلللم الجائزين إىل رشكة تأجري للتمويل 
سعادة طاهر العامري الرئيس التنفيذي 
للبنك املركزي العللامين، بحضور أكرث من 

250 من قادة الصناعة.
البلللويش:  محمللد  بللن  شللاهني  وقللال 
“الجائزتللان عبارة عن شللهادة للسللعي 
الدؤوب لتوفري أعىل معايري خدمة العمالء 
وتوظيف أحدث التقنيللات الرقمية لرفع 
معايري السللوق، ونجحت الرشكة يف إيجاد 
مكانة متميللزة لها بللني رشكات التمويل 
والتأجللري، كام عززت مكانتها يف السللوق 

وحققت منللوا متواصال، كللام متلك تأجري 
للتمويل سللجال حافال باألرباح وتوزيعات 
“أن  وأضللاف:  للمسللاهمني”.  األربللاح 
أولويللات الرشكة تتمثل يف أن العميل هو 
أساس النشاط وغايته باإلضافة إىل منصة 
رقمية تتمحور حول العميل إلثراء تجربته 
وكذلك االبتكار التكنولوجي واالسللتعداد 
ملواكبللة التطللورات املتالحقللة  والجهود 
املتواصلة التي تجعل  تأجري  دوما جاهزة 
للمسللتقبل”. وأضاف: “أن الرشكة تبدأ يف 
العديد من مبادرات التحول الرقمي؛ مبا يف 
ذلك موقع جديد عىل الشبكة اإللكرونية، 

وتطبيللق محّسللن يركللز عللىل العمالء، 
وتطويللر نظام معلومات شللامل لتغطية 
جميع الخدمات التللي تقدمها إىل جانب 
توظيللف أدوات التعلم اآليل للتواصل مع 
العمالء، وأمتتللة عمليات تصعيد الطلبات 
والعمليات املهام الرئيسللية، باإلضافة إىل 
الركيز عىل تحقيللق أقىص درجات إرضاء 
العمالء وتوفري الخدمة السيعة، وتقديم 
تجربة رقمية ُمحّسللنة مللن خالل تقديم 
تطبيق سهل االستخدام عر الهاتف النقال 
مع توفري مجموعة من الخدمات للعمالء 

يف متناول أيديهم”.

سليامن بن حمد الحاريث

يوسف بن أحمد البلويش

»مهرجان ريزوتو 2022«
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�سيف الهادي�سيف الهادي

نبارك ملولودين األشخرة وليس مفقودين  ألن 
فرحة العثور عليهم تشبه لحظة والدتهم 
إن مل تكــن أجمل طبًعــا. الحمدلله أوال 

وأخريًا عىل حفظه.

أكرب نافورة للهدر طوال كل السنوات املاضية هي قيمة املشاريع واملشرتيات واملناقصات 
الحكوميــة التي تتم بأضعاف قيمتها الســوقية،وهو البــاب الذي ميكن للحكومة 
أن تســده فتتحصل عىل وفورات مالية ضخمة لســداد الدين العام دون اللجوء 

للرضائب وجيب املواطن. أسأل الله أن يوفق كل املخلصني ويحفظ السلطان.

﴿يــا بني اذهبوا فتحسســوا من يوســف وأخيه وال تيأســوا 
مــن روح اللــه إنــه ال ييــأس مــن روح اللــه إال القوم 
الكافرون﴾ الحمد لله عىل ســامة أبناء األشــخرة سامل 
وعيل الجعفريان .. وهنيئا ألهلهم نبأ نجاتهم.. وشــكرا 
للسفينة التي بسطت رداءها لحملهم.. والحمد لله رب 

العاملني.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

علي بن سالم كفيتان

ريفي في جامعة السلطان قابوس )5-2(

كان الغــداء دســًا واملجلس ال يخلــو من ضيوف 
عرف بعضهم عن خرب ســفري للدراسة يف مسقط 
وصار حديث املجلس بعد الغداء عىل صدى أكواب 
الشــاي األحمر؛ فمنهم من كان متحفظًا ونصحني 
بااللتحــاق بالفــرق الوطنية، بينــا كان أحدهم 
متحمســا للفكــرة وهو جدي الشــيخ ســعيد بن 
فدنوت، وبعدها انرصف القوم عني إىل مجلســهم 
ومواضيعهــم التــي غالبًا مــا تكون عــن املوايش 
وتوفــري األعاف وزيارات الســلطان للجبال وأمور 
شــتى، بينا انفردت أنا بشــنطتي أرتب أغراضها؛ 
حيث جردت كل املابس مــن األكياس حتى أتت 
أم محمد لتأخذها منــي وتبخرها وتعطرها وهي 
مســتبرشة بهذا التقــدم، وخاصًة أنهــا كانت من 
أكرب الداعمني يل أثناء فرتات الدراســة وتحديًدا يف 
االختبارات؛ حيث كنت أذاكر أحيانا عىل الســطح 
لتجنب زحمة البيت وضجيج املجلس يف األســفل، 
ورغــم كل الواجبــات املنزلية، أكــون يف خارطتها 
فتأيت مبتســمة وتضع يل ترمس الشاي مع الحليب 
والخبــز البوري الطازج عند باب الســطح، بعد أن 
تدعو يل بالتوفيق وتعود أدراجها لألســفل؛ فهناك 
بعض الناس وجدت كاملائكة الذين يطوفون عليك 

وال ترى منهم إال خريًا هكذا كانت أم محمد عليها 
رحمة الله. سكن املســاء يف املدينة وارتفع األذان 
من املســاجد معلًنا حلول املغــرب، ذهبت راجًا 
يف الحــارة الجنوبية لعوقد الوســطى، ويف طريقي 
ملســجد التوبــة انضم يل رجــال دأبوا عــىل تلبية 
النــداء مثل: خايل ســعيد بن نيــرش وعمي أجهام 
بن مهوري والشــيخ حســن صوقر -عليهم جميًعا 
رحمــة الله- وبعد الصاة يجلس الجميع عىل دكة 
املسجد ويتناولون أطراف الحديث، وكٌل مبسبحته 
مع ابتســامات رضا ويشء من النكت املحببة حتى 
يؤذن للعشــاء؛ فيفرغ الجميــع من الصاة ويعود 
إىل بيته وأنا خارج من املســجد صاحبت خايل أبو 
مســلم. وعندما وصلنا تحت البيت دعاين للدخول 
فاعتــذرت منه، وأكملت الطريــق إىل املنزل وقبل 
الوصــول توقفت ســيارة أبــو ســهيل العائد من 
مناوبته النهارية، ســلمت عليــه ودخلت عندهم؛ 
فهــو الجــار املقابــل والصديق الــويف النصوح، مل 
أخِف عنه فرحتي وأبلغته بخرب ســفري الستكال 
الدراسة، ارتســمت عىل محياه ابتســامة عريضة 
وبــارك يل كعادتــه بحضن أخــوي وبضع رضبات 
عىل الظهــر. وبعدها جرَّنا الحديث ملنتصف الليل 

وزادت الجلســة لينضم لهــا أبو إبراهيــم وغانم 
بن ذيبــان وخالد جعبــوب، كان الجميع مدخنني 
رشهــني، وكنت الوحيد الذى ال أدخن بينهم؛ فعند 
عوديت أتخلص من جميــع الثياب التي كانت عيل 
لفــرط رائحة الدخان وأرتــدي غريها، بحيث أقدر 
عــىل النوم. كان جدي الشــيخ ســعيد بن فدنوت 
الوحيــد النائــم يف املجلس انضممــت إليه، بينا 
هــو كان يســعل طوال الليــل، فقــد كان يف تلك 
األيــام يعاين من مرض عضــال ولكنه مقاوم رشس، 
فــا إن يقوم الصبح إال ويعــود إىل كامل هندامه 
مرتديًا خنجره املميز ومرتبًا شــعره الطويل تحت 
املحفيف )قطعة جلد يربط بها الرجال شــعرهم(، 
بعــد أن يتعطر ويتبخر ليذهــب إىل مكتب الوايل 
أو يطلع إىل الجبل لعدة أيام قبل أن تســوء حالته 
ويعود للمستشــفى؛ فكانــت رحلته يف تلك الفرتة 
بني املستشــفى والجبل وبيت أبــو محمد لفرتات 

النقاهة بعد الرتخيص من املستشفى.
يف اليــوم التــايل، ركبت الشــارع ومن ســيارة اىل 
أخــرى حتى وصلت قريتنــا )أمبازجيه( يف الريف 
هنــاك أعلمت والديت وإخواين عن الســفر فكانت 
لحظات صمــت بعدها انفتحت التســاؤالت عن 

املهمة واألخطار ومتى العودة، وكثري من األشــياء 
التي شــغلت مخيلة إخواين، ولكــن أبرز الفرحني 
كان أخي أحمد؛ فقد علمته القيادة للتو، وســوف 
ينفــرد بقيادة الهيلوكــس الحمــراء؛ لجلب املياه 
مــن البرئ واحتياجــات األرسة من الــدكان الوحيد 
يف طيطام. لقد كان شــغوفًا بالقيادة شــأنه شــأن 
الجميــع. ويف البدايــة كانت لدي بضــع أيام قبل 
الســفر، حرصت فيهــا عــىل أن أزور كل األرحام 
يف زيــارات ال تخلو من الفخر، بينا كان يســألني 
أهل القرية “متى الســفر؟«، فأجيب: “الجمعة”، 
فيدعون يل بالتوفيق. ومن املناسبات التي حصلت 
خــال تلك الفرتة وال ميكن نســيانها، عزمية قدمها 
يل رفــاق الــدرب يف القرية، وعىل رأســهم محمد 
الصيعري وأحمد زيدي وسعيد بن معشاق وأحمد 
بن ألوفخي، وكانت عبارة عن كبسة أرز بالصلصة 
والبصل مع التونة عىل إحدى القمم، وتحت أشجار 
التني الوارفــة؛ حيث أُوقدت النــريان، وأحرض كل 
واحد ما كُلف به، وطُبخت الكبسة عىل نار هادئة 
عىل خري ما يرام، وبعدها حبســنا بالشاي األحمر، 

وكان مذاقه فريًدا مع رفاق الطفولة والصبا.
وللحديث بقية...

مسقط- الرؤية

أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة 
يف دائرة املوســيقى والفنون الشعبية باملديرية 

العامة للفنون مسابقة العزف للُعانيني »سمعنا 
عزفك 2022«، وُخصصت هذا العام للعزف عىل 

آلة الجيتار وآلة البيانو.
وتــأيت هذه املســابقة بناًء عىل اهتــام الوزارة 

الخاص  للنهوض بالثقافــة يف مختلف مجاالتها  
وتهيئة الســبل الكفيلة للمحافظة عليها، وذلك 
ضمــن جهود الــوزارة يف رعاية ودعــم الفنانني 
املوســيقيني والرقي مبســتواهم الفني من خال 

املسابقات والربامج التدريبية يف مختلف مجاالت 
الفنون املوســيقية، وتتضمن املســابقة مجاالت 
العزف عىل آلة الجيتار )الكاســيك- االلكرتوين(، 

والعزف عىل آلة البيانو )الكاسيك-الجاز(.

»الثقافة« تطلق مسابقة »سمعنا عزفك«.. والجيتار والبيانو في نسخة 2022


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

