
الرؤية- مدرين املكتومية

قال الدكتور زيد بن الخطاب الهنايئ 
استشــاري األمــراض املعديــة لدى 
األطفال وأستاذ مساعد بكلية الطب 
والعلوم الصحية بجامعة الســلطان 
قابوس: »إن سلطنة عامن استطاعت 
أن تؤســس ملناعة جيدة ضد جائحة 
)كوفيــد-19(«،  كورونــا  فــروس 

باللقاح  التطعيــم  معــدالت  بفضل 
املضــاد للوباء والتي شــملت جميع 
الفئات املســتحقة. وأضاف الهنايئ- 
يف ترصيحــات خاصــة لـ«الرؤيــة«: 
»إن املنحنــى الوبــايئ للجائحة تغر 
بشــكل كبر خــال األشــهر األخرة 
يف الســلطنة، مع انخفاض واضح يف 
خطورة اإلصابات، ومن ثم انحســار 

الجائحة. 

الهنائي لـ»        «: المناعة المجتمعية 
ضد »كورونا« في ُعمان »جيدة«

مسقط- الُعامنية

لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه  بعث حرضُة صاحِب الجالِة السُّ
اللــه ورعاه- برقية تهنئــة إىل فخامة الرئيس أندريــه راجولينا رئيس 

جمهورية مدغشقر مبناسبة ذكرى استقال باده.
ــلطان املعظــم أطيب التهــاين والتمنيات لفخامته  ضّمنها جالُة السُّ

ولشعب باده الصديق. 

جاللة السلطان يهنئ 
رئيس مدغشقر

الحياة .. رؤية200 بيسة
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توطيًدا للعالقات الراسخة بين البلدين ودعًما ألوجه التعاون القائم

الرئيس المصري يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة ُعمان.. غًدا

مع مغادرة »البعثة العمانية«.. 8338 حاًجا إلى الديار المقدسة

طرح 25% من المنتجات بالسوق المحلي

»مصنع كروة« يعتزم افتتاح خط إلنتاج الحافالت الكهربائية

مسقط- الُعامنية

يقــوم فخامُة الرئيس عبد الفتاح الســييس 
رئيُس جمهورية مرص العربية بزيارة رسمية 
إىل سلطنة ُعامن غًدا اإلثنني تستغرق يومني.

جــاء ذلك يف بيان صادر عــن ديوان الباط 
ه.. لطاين أمس فيام يأيت نصُّ السُّ

“توطيــًدا للعاقات األخوية الراســخة بني 
ســلطنة ُعــامن وجمهورية مــرص العربية، 
ودعاًم ألوجه التعاون الثنايئ القامئة بينهام، 
وانطاقًــا من حرص قياديت البلدين عىل كّل 
ما من شــأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق 
أرحب ملســتقبل أكرث إرشاقًا ومناًء وازدهاًرا، 
سيقوم -مبشــيئة الله تعاىل- فخامة الرئيس 
عبد الفتاح الســييس رئيس جمهورية مرص 
العربيــة بزيــارة رســمية لســلطنة ُعامن 
تســتغرق يومــني ابتــداًء من يــوم اإلثنني 
املوافق الســابع والعرشيــن من يونيو لعام 
2022، وســيتم خــال هذه الزيــارة بحُث 

عدٍد من املجاالت ذات االهتامم املشــرك، 
وخدمــًة ملصالــح البلدين الشــقيقني ومبا 
يحقــق تطلعــات وآمال شــعبيهام، إضافة 

إىل بحــث عدٍد من املوضوعــات التي تهّم 
الجانبــني يف ضــوء املُســتجدات اإلقليمية 
والدوليــة. كلّل اللُه تعــاىل جهود القيادتني 

الحكيمتني بالتوفيــق، وأعانهام عىل ما فيه 
الخــر والرخاء لبلديهــام، ولألمتني العربية 

واإلسامية إنه سميع مجيب«.

مسقط- الُعامنية

غادرت الباد أمــس بعثة الحج الُعامنية 
لهذا العام 1443هـ برئاســة ســلطان بن 
سعيد الهنايئ متوجهة إىل الديار املقدسة.
وبلغ عدد حجاج سلطنة ُعامن هذا العام 

ــا بينهــم 200 حاج من  بلــغ 8338 حاجًّ
املقيمــني فيام بلغ عدد رشكات الحج 96 

رشكة مرصًحا لها.
لــدى  البعثــة  أعضــاء  وداع  يف  وكان 
مغادرتهــا مطار مســقط الــدويل معايل 
الدكتور محمد بن ســعيد املعمري وزير 

األوقــاف والشــؤون الدينيــة وســعادة 
عبدالله بن ســعود العنزي سفر اململكة 
العربية الســعودية املعتمد لدى سلطنة 
ُعامن وعدد من املسؤولني بالوزارة. ومن 
املقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها مطار 
امللك عبد العزيــز الدويل بجدة إىل مكة 

املكرمة، فيام ســيتوجه فريــٌق منها بعد 
3 أيام إىل املدينة املنورة. وســتقوم بعثة 
الحــج الُعامنية خــال وجودها يف مكة 
املكرمــة واملدينة املنورة بخدمة الحجاج 
الُعامنيــني يف الديار املقدســة واإلرشاف 

عىل أدائهم املناسك بيرس وسهولة.

الدقم- الُعامنية

كشف ســعادة الدكتور سعد بن أحمد 
املهنــدي رئيــس مجلــس إدارة رشكة 
كروة للســيارات أن لدى مصنع الرشكة 
باملنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
خــط إلنتــاج الحافــات الكهربائيــة 
وأن األســواق املســتهدفة للرشكــة يف 
الوقــت الحايل هي األســوق الخليجية 

واألفريقية.
وأضــاف أن الرشكــة ســعت إىل نقل 
صناعة الحافات إىل املنطقة االقتصادية 
القيمــة  وتعزيــز  بالدقــم  الخاصــة 
املضافــة للقطــاع الصناعي بســلطنة 
ُعامن وتأســيس املرشوعــات الصغرة 
واملتوســطة التي ستخدم املصنع خال 
الفــرة القادمة إىل جانب توفر الفرص 
الوظيفية للشباب العامين التي قد تصل 

إىل 300 فرصة مبارشة وغر مبارشة. 
وقال الدكتور إبراهيم بن عيل البلويش 
الرئيــس التنفيذي ملصنع كــروة: »إن 
الرشكة تركــز عىل مواكبــة احتياجات 
ســوق العمــل مــن الحافات ســواء 
باملنتجــات الحالية أو منتجات جديدة 

يف املســتقبل«. وأكــد أن مصنع كروة 
للحافــات مجهــز لتصنيــع الحافات 
الكهربائيــة يف املســتقبل حيــث تــم 
املصنــع  ومنشــآت  مرافــق  تصميــم 
لتتامىش مــع هذا التوجــه واملتغرات 
التي يشــهدها هــذا القطاع، مشــيدا 

بإمكانات الرشكــة والكفاءات البرشية 
العاملــة واملرافــق والخدمــات الفنية 
واملساحات الواسعة التي تستطيع من 

خالها صناعة الحافات الكهربائية.
وميثل مصنع كروة للسيارات باملنطقة 
نقلــة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

نوعيــة يف الصناعة العامنيــة وإضافة 
جيدة لتعزيز القيمــة املضافة للقطاع 
الصناعي يف ســلطنة عــامن إىل جانب 
جلب التقنيات الحديثة التي تساعد يف 
تأسيس املرشوعات الصغرة واملتوسطة 

باملنطقة.

الزيارة تشهد بحث مجاالت التعاون المشترك والُمستجدات اإلقليمية والدولية

طهران- الوكاالت

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليراين حســني أمر 
عبد اللهيان أمس الســبت أن املحادثات غر 
املبارشة بني إيران والواليــات املتحدة إلحياء 
“اتفــاق 2015 النــووي” ستُســتأنف قريبا، 
وذلك وسط جهود من جانب جوزيب بوريل 
مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب 

لكرس جمود املفاوضات املستمر منذ شهور.
وقــال الوزيــر اإليــراين: »نحن مســتعدون 

الســتئناف املحادثــات يف األيــام املقبلــة. ما 
يهم إيــران هو االســتفادة الكاملة من املزايا 
االقتصاديــة التفــاق 2015«، مضيفا أنه عقد 
»اجتامعــا مطــوال لكنه إيجايب« مــع بوريل. 
وقال بوريل يف مؤمتــر صحفي يف طهران بثه 
التلفزيــون: »نتوقع اســتئناف املحادثات يف 
األيام املقبلة وأن نكــرس حالة الجمود. مرت 
ثاثة شــهور ونحن يف حاجة لترسيع العمل. 
أنا ســعيد للغاية بالقرار الذي اتُخذ يف طهران 

وواشنطن«. 

الدقم- الُعامنية

الدقــم  أصبحــت كل مرافــق مينــاء 
باملنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
واملتمثلة باألرصفة التجارية والحكومية 
واملواد السائلة والسائبة جاهزة وتقوم 

بعملياتها بكل طاقاتها االستيعابية.
الرئيــس  فرمولــني  ريجــي  وأوضــح 
التنفيذي لرشكة ميناء الدقم، أن الرشكة 
تعمل بشــكل مكثف مع الهيئة العامة 

للمناطــق االقتصادية الخاصة واملناطق 
الحرة لركيب رافعات جديدة ســتكون 
عامــة فارقــة يف مناولــة الحاويات يف 
املينــاء. وقال: »إن الرشكة ستســتلم يف 
مطلــع العام القادم عدًدا من الرافعات 
باإلضافــة لرافعــات جرسيــة بإطارات 
مطاطية ليصل العدد اإلجاميل ملعدات 
املناولة الثقيلة عنــد 7 رافعات متنقلة 
وآليــة و12 رافعــة جرسيــة بإطارات 

مطاطية«.

»خالل أيام«.. إيران تستأنف المحادثات النووية مع أمريكا

اكتمال مرافق ميناء الدقم 
مع تركيب 19 رافعة
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حاتم الطايئ يكتب:

عامل ما بعد أمريكا

العالم يمر بمخاض عسير 
ويقترب من والدة نظام تعددي

العرب أمام مفترق طرق ولحظة 
تاريخية حاسمة.. والحياد اإليجابي 

النهج األمثل
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بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية المجالس بعثة الحج العمانية تغادر البالد.. و8338 حاًجا إلى الديار المقدسة
البلدية لواليتي الجبل األخضر وسناو

تتويج سلطنة ُعمان بـ13 جائزة في ختام مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

مسقط- الُعامنية

غادرت البــاد أمس بعثة الحــج الُعامنية 
لهــذا العام 1443هـ برئاســة ســلطان بن 

سعيد الهنايئ متوجهة إىل الديار املقدسة.
وكان يف وداع أعضــاء البعثة لدى مغادرتها 

مطار مســقط الدويل معايل الدكتور محمد 
بن سعيد املعمري وزير األوقاف والشؤون 
الدينية وسعادة عبدالله بن سعود العنزي 
ســفري اململكة العربية الســعودية املعتمد 
لدى ســلطنة ُعامن وعدد من املســؤولني 

بالوزارة.

ومــن املقــرر أن تتوجه البعثة 
فــور وصولها مطــار امللك عبد 
العزيز الدويل بجــدة إىل مكة 
املكرمــة فيام ســيتوجه فريٌق 
منهــا بعد ثاثة أيام إىل املدينة 
املنورة. وســتقوم بعثــة الحج 
الُعامنيــة خــال وجودهــا يف 
املنورة  واملدينة  املكرمــة  مكة 
بخدمــة الحجــاج الُعامنيني يف 
الديار املقدســة واإلرشاف عىل 

أدائهم املناســك بيرس وســهولة. وتتشكل 
البعثــة من وفــد االفتاء واإلرشــاد الديني 
والوفد اإلداري واملــايل ووفد اإلرشاف عىل 
رشكات الحــج والوفد الطبــي ووفد جهاز 
الرقابة املالية واإلدارية للدولة ووفد رشطة 
عامن الســلطانية والوفــد اإلعامي والوفد 
الكشــفي. تجدر اإلشارة إىل أن عدد حجاج 
ا  ســلطنة ُعامن هذا العام بلــغ 8338 حاجًّ
بينهم 200 حاج من املقيمني فيام بلغ عدد 

رشكات الحج 96 رشكة مرصًحا لها.

مسقط- العامنية

تبــدأ اليوم فــرة اســتقبال طلبات 
الرشــح لعضوية املجالــس البلدية 
للفــرة الثالثــة عــن واليــة الجبل 
األخرض يف محافظة  الداخلية، ووالية 
ســناو يف محافظة شــامل الرشقية، 
والتي تســتمر إىل يــوم الخميس 7 

يوليو املقبل.
وتدعو وزارة الداخلية أبناء الواليتني 
الراغبــني يف الرشــح ممــن تتوفــر 
فيهم الــرشوط تقديم طلباتهم عن 
طريق املوقع اإللكروين لانتخابات 
تعبئــة  بعــد   )elections.om(

االســتامرة اإللكرونية املعدة لذلك، 
مــع إرفــاق املســتندات املطلوبة. 
وتنوه الــوزارة للمواطنــني الراغبني 
البلدية  املجالس  لعضوية  بالرشــح 
للفــرة الثالثــة عن واليتــي الجبل 
األخرض وسناو، بأنه وفًقا للفقرة )ز( 
من املادة )10( من قانون املجالس 
البلدية الصادر باملرســوم السلطاين 
رقم 126/ 2020 »أن يكون املرشح 
مقيًدا يف السجل االنتخايب يف الوالية 
املرشــح عنها«، عىل أن يتوافر هذا 
الــرشط يف اليوم الســابق عىل فتح 
بــاب الرشــح النتخابــات املجالس 

البلدية.

املنامة- الُعامنية

اختتمت الدورة الخامسة عرشة ملهرجان 
الخليــج لإلذاعــة والتلفزيــون فعالياتها 
بالعاصمــة البحرينيــة املنامــة بتكريــم 
الذهبيــة  األرشعــة  بجوائــز  الفائزيــن 
والفضيــة؛ حيث حصلت ســلطنة ُعامن 

عىل 13 جائزة.
وفــازت وزارة اإلعام بـــ8 جوائز؛ حيث 
حصلت إذاعة  ســلطنة ُعامن عىل جائزة 
الــرشاع الفــي عــن »ترددات ســلطنة 
ُعــامن« يف فئــة »الفواصــل اإلذاعيــة« 
فاشات، وجائزة الرشاع الفي باملناصفة 
عــن برنامج »أثري العربية« يف فئة الربامج 
الدينية اإلذاعية، كام فازت بجائزة الرشاع 
الذهبي عن مسلســل »بعض الناس« يف 
فئة »الدراما االجتامعية اإلذاعية. وحصد 
برنامج »زمكان« لتلفزيون ســلطنة ُعامن 
جائــزة الــرشاع الفي عن فئــة »برامج 
املســابقات وبرنامج »الحادي« لتلفزيون 
ســلطنة ُعــامن جائــزة الــرشاع الذهبي 

باملناصفــة عــن فئــة »الربامــج الثقافية 
الهويــة الخليجية«. ونــال برنامج »نحو 
الضيــاء« لتلفزيون ســلطنة ُعامن جائزة 
الرشاع الفــي باملناصفة عن فئة »برامج 
البيئــة خليجنــا أخرض« وبرنامــج »هبة 
ريــح« لتلفزيون  ســلطنة ُعــامن )ُعامن 
الرياضية( جائزة الرشاع الفي باملناصفة 
عــن فئــة الربامــج الرياضية و مسلســل 
“ اسمع وشــوف« لتلفزيون  سلطنة ُعامن 

جائــزة الرشاع الفــي عن فئــة الدراما 
الكوميدية.

ومتكنت ســلطنة ُعــامن من الفــوز بـ5 
جوائــز يف مســابقة محطــات اإلذاعــة 
والتلفزيون للربامج اإلذاعية والتلفزيونية 
للقطــاع الخــاص؛ حيث توجــت إذاعة 
الوصال بجائزة الرشاع الذهبي عن حلقة 
»ثــروة عامن البحرية تســتنزفها العاملة 
الســائبة« يف مجال الصحافة اإللكرونية، 

وفازت بجائزة الرشاع الذهبي عن برنامج 
»بــني الســامء واألرض« يف مجــال برامج 
املنوعــات، وفازت بالــرشاع الذهبي عن 
برنامــج »كبينة خليــل« يف مجال الربامج 
الرياضيــة.  وفــازت إذاعــة هــا إف إم 
بجائــزة الــرشاع الذهبــي عــن برنامج 
»حرف وظرف« يف فئة برامج املسابقات. 
ومتكنت رشكــة اإلنتاج »كان اســتوديو« 
من حصد جائزة الــرشاع الذهبي الفيلم 
القصري »املوكب الخالــد« يف فئة الدراما 

االجتامعية التلفزيونية للقطاع الخاص.
لإلذاعــة  الخليــج  مهرجــان  ويســعى 
والتلفزيــون الــذي ينظمه جهــاز إذاعة 
وتلفزيون الخليــج ملجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والتــي أقيمت أول دورة 
له بدولة الكويت الشــقيقة يف عام 1980 
لتحقيــق عدة أهــداف من بينهــا تبادل 
الخربات والتجارب بــني اإلعام الخليجي 
والتســويق واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين 
وإبراز اإلعام والهوية الخليجية وريادتها 

يف الصناعة اإلعامية.

مخاٌض عســرٌي مير به العامل يف الوقت الراهن، 
مع استمرار حركة التاريخ والطبيعة نحو إنهاء 
عرص األحادية القطبية، وعامل الدولة العظمى 
الوحيــدة الــذي أنتجه نظام مــا بعد الحرب 
الباردة وسقوط االتحاد السوفييتي، لكنَّ هذا 
املخاض وتلك الوالدة املتعرسة للنظام الدويل 
الجديــد لــن تنتهــي رسيًعا؛ بل ستســتغرق 
ســنوات طويلة، عرب سلســلة مــن األحداث 
الجســيمة التي تّغري مجرى التاريخ، وال شك 
أن الحرب الروســية يف أوكرانيــا، تعد واحدًة 
من تلك األحداث، لكــن ما األحداث األخرى 
ع من وترية حركة التاريخ؟! وما  التــي قد ترُسِّ
دور العرب ومســؤولياتهم التاريخية تجاه ما 

يحدث من حولنا؟
األسئلة كثرية ومتعددة، لكنَّ اإلجابات صعبة 
وتزداد صعوبة مع مرور الوقت دون تحريك 
ســاكٍن، فخــال الفرة التــي أعقبت حركات 
التحــرر الوطنــي يف الوطــن العــريب الكبري، 
وصعــود نجم التيار العــرويب القومي، تنامى 
تيار آخــر معاٍد، ســعى إىل وأد الحلم العريب 
الــذي أخذ يف التشــكل خال تلــك املرحلة، 
وتحديًدا فرة الســتينيات مــن القرن املايض، 
ومهام كان االختــاف يف وجهات النظر تجاه 
تلــك الفــرة أو أوجــه القصور التي شــابت 
بعض اإلجراءات والقــرارات، وخاصة األفكار 
الوحدويــة والتجــارب االتحاديــة، إاّل أنه ال 
يخفى عىل القارئ الجيد للتاريخ أن ما شهدته 
منطقتنا بعد ذلك مبارشًة مل يكن سوى ترجمة 
للسعي الغريب لرسيخ وتأكيد هيمنة »القطب 

الواحد«؛ أمريكا. فقد بــدأت قيادة الواليات 
املتحــدة للنظام العاملي يف نهاية الســتينيات 
وتعززت بعد ما مارســته مــن أدوار يف حرب 
أكتوبر 1973؛ ســواء دخولها خــط املواجهة 
بكامــل قوتهــا خلــف إرسائيل التــي ُغرزت 
عن عمد يف منطقتنا ألســباب عدة ال يتســع 
املقال لها، أو خال مرحلة التفاوض ورعايتها 
املبارشة التفاقيات كامب ديفيد. أعقب ذلك 
مســعى الواليــات املتحدة إلضعاف روســيا 
القوة العظمــى األخرى التي خرجت منترصة 
يف عامل ما بعد الحرب العاملية الثانية، وتجلت 
هذه املســاعي خال فــرة الحــرب الباردة، 
ووصلت يف واحدة من أسوأ محطاتها إىل أزمة 
»الصواريــخ الكوبية« أو »أزمــة الكاريبي«، 
لكــن العامل- وقتذاك- نجا بأعجوبة من حرب 

نووية. وتوالت األحداث املختلفة حتى إعان 
تفكيــك )أو انهيــار( االتحاد الســوفييتي يف 
مطلع تسعينيات القرن املايض. وعندئٍذ تولت 
أمريكا رســميًا قيادة العامل منفردًة، ال ينزاعها 
أحد، ومــن مفارقات التاريــخ أن عام 1991 
شهد انهيار االتحاد السوفييتي وكذلك توقيع 
»معاهــدة ماســريخت« التي كانــت النواة 
األساســية لاتحاد األورويب يف صورته الراهنة، 
بعد محاوالت عدة لبناء تحالف أورويب، اتخذ 
أشــكااًل مختلفة منذ حقبة الخمسينيات من 

القرن العرشين.
ما يعنينــا هنا هو أن النظــام العاملي القائم 
عــىل األحاديــة القطبيــة مل يعد قــادًرا عىل 
االســتمرار، خاصة بعد الزلزال العنيف الذي 
أصاب االتحاد األورويب مع خروج بريطانيا يف 
2020، وكذلك ضعف النظام الحاكم يف أملانيا 
بعد تقاعد املستشارة األملانية السابقة أنجيا 
مريكل، والتــي كانت املرأة الحديدية بجدارة؛ 
حيث اســتطاعت أن تقود أوروبا نحو انعتاق 
واســتقاٍل -ولو نســبيًا- عن دائــرة الهيمنة 
األمريكية، ورسخت عاقات أوروبا مع روسيا، 
ال ســيام تحت قيادة الزعيــم فادميري بوتني. 
فخال ســنوات حكم مريكل انتهجت سياسة 
احتــواء الدب الــرويس، من منطلــق إدراكها 
ويقينهــا بقوته، وبذلت من أجل ذلك جهوًدا 
كبرية، أســفرت عن عاقات اقتصادية وثيقة، 
تجســدت يف خط “نورد سريم 1” الذي يزّود 
أملانيا بالغاز الرويس، وهو مبثابة رشيان الحياة 
ألملانيا، وكان البلدان عىل وشــك افتتاح خط 

»نرود ســريم 2« الذي يهــدف إىل مضاعفة 
صــادرات الغــاز الــرويس إىل أملانيــا. لكــن 
الواليات مل تكن يوًما راضية عن هذا التعاون 
الوثيق بني موســكو وبرلني، حتى إن الرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامب رصح عانية 
باعراضه عىل تلــك العاقات، وطالب مريكل 
بالحــد منها. ومع اندالع الحــرب يف أوكرانيا، 
وفرض أعنف عقوبــات يف التاريخ عىل دولة 
واحــدة، تبني بوضوح أن أمريــكا باتت تعلم 
يقيًنا أنها قد تصل ملرحلة االنهيار قريبًا، ولذا 
تعمل جاهدة يك تُضعف روســيا، لكن جميع 
املحاوالت فشــلت بدرجة كبــرية. أضف إىل 
ذلــك أن املجتمع األمريــيك انزلق خال عهد 
ترامب يف أتون رصاعات تسببت يف انقسامات 
حادة، وانفجار توترات عرقية وإثنية أســفرت 

عــن جرائــم قتل جامعــي ومجــازر مل يكن 
يوًمــا أحٌد يتخيل أنها تقــع يف أمريكا، وفوق 
كل ذلــك غاء فاحش وتضخم غري مســبوق، 
وســقوط املايــني يف براثن الفقــر، وكل ذلك 

مؤرشات عىل االنهيار.
ويف جانــب آخــر، نجــد صعود الصــني مثريًا 
لاهتــامم، باعتبارها قــوة اقتصادية عماقة 
حققــت نجاحــات اقتصاديــة بعيــًدا عــن 
النموذج الرأســاميل الغريب، وتواصل مساعيها 
لبسط قوتها الناعمة ودبلوماسيتها االقتصادية 
املُبهرة، دون القيام بأية مامرســات إمربيالية، 
كتلك التــي نفذتها أمريــكا يف مختلف دول 
العــامل، ومنهــا منطقتنــا العربية بوحشــية 

وقسوة.
اآلن، العــرب أمــام مفرق طــرق، يف لحظة 
تاريخية حاســمة، لحظة تشــهد مياد نظام 
عاملــي جديــد، ال يعتمــد عــىل األحاديــة 
القطبيــة، وال الثنائية، بل رمبا ثاثية ورباعية، 
أي باملختــرص »نظــام التعدديــة القطبيــة« 
يف عــامل ما بعد أمريــكا. والحكمة تقتي أن 
يؤمــن العرب بأن مســتقبلهم يكُمن يف تبني 
الحيــاد اإليجايب والســعي إىل تنمية األوطان 
عرب التكاتف والتعاون العــريب- العريب، فكم 
احرقنــا بنريان الحروب التــي ال ناقة لنا فيها 
وال جمــل، وكــم احرقــت دول عربية خال 
زمن القطب الواحد فُكّنا أكرب الخارسين، فها 
هي العراق اســتحالت أنقاًضا، فيام اشتعلت 
ســوريا عن بكرة أبيها، وُدمــرت ليبيا تدمريًا، 
وسقط اليمن يف براثن الجوع والفقر والعنف 

املسلح، وكادت مرص أن تنزلق يف الفوىض لوال 
لطف الله ووعي شعبها... 

والســؤال الذي يتعني أن نجيب عليه يف ظل 
ما يشــهده العامل مــن رصاع وتحــركات هنا 
وهناك وقمة دولية مرتقبة عىل أعىل مستوى: 
هل نجد ألنفســنا موقًعا آمًنــا بعيًدا عن أي 
رصاٍع مدمــٍر، وأن ننأى  بأوطاننا عن املهالك، 
ونقودها إىل بر األمان للحفاظ عىل ما تحقق 

من منجزات؟!
ويبقــى القــول.. إن العــامل وهــو ميي نحو 
نظــام عاملي متعدد األقطاب، فإن املســتقبل 
القريب والبعيد، قد يشــهد الكثري من اآلالم.. 
الحروب.. الدمــاء.. الكســاد االقتصادي، إىل 
حني من الدهر، حتى تنطفئ النريان وتنقشع 

الغاممة وتنتهي الهيكلة الجديدة للعامل.

عالم ما بعد أمريكا
حاتم الطائي يكتب:

العالم يمر بمخاض 
عسير ويقترب من 

والدة نظام عالمي 
متعدد األقطاب

أمريكا تعاني من 
ضعف دولي 

وتصّدع داخلي في 
مؤشر على االنهيار

العرب أمام مفترق 
طرق ولحظة تاريخية 

حاسمة.. والحياد 
اإليجابي النهج 

األمثل
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خالل يومين من وصولها إلى ألمانيا

5 آالف زائر لسفينة »شباب عمان 2« ضمن المشاركة في مهرجان »أسبوع كيل« 
مسقط- الرؤية

فتحت س��فينة البحرية الس��لطانية العامنية 
»ش��باب عامن الثانية« أبوابها أم��ام الزائرين 
ضمن مش��اركتها يف مهرجان »أس��بوع كيل« 
بأملانيا، حيث وصل عدد زوار السفينة إىل أكرث 

من 5 آالف زائر خالل يومني.
واستقبلت السفينة العديد من الوفود الزائرة 
وعددا كبريا من أطقم السفن األخرى املشاركة 
يف املهرج��ان، الذي��ن عربوا ع��ن إعجابهم مبا 
ش��اهدوه من موروث عامين زاخر باملفردات 
املختلفة، وم��ا تحتويه من التقاليد والثقافات 
وم��ا تقدمه م��ن عرض م��ريئ إلب��راز تاريخ 
الس��فينة ورحالته��ا الدولية الس��باقة وخط 
س��ريها، باإلضاف��ة إىل املعرض املص��ور الذي 
يحيك ع��ن التاريخ الع��امين العريق والحارض 
املرشق، مع توفري النقش والرسم بالحناء عىل 

أيادي الزائرين للسفينة. 
وخ��الل اللقاءات م��ع الزائرين، س��لط الرائد 
بح��ري محمد بن س��عيد املقب��ايل نائب قائد 
الس��فينة، الض��وء عىل الفعاليات واألنش��طة 
التي شاركت وتش��ارك بها السفينة، إضافة ملا 
س��يقوم به طاقم السفينة خالل مشاركتهم يف 

هذا املهرجان البحري.

وقال: »هناك أدوار رئيسية نحرص جميًعا عىل 
تقدميها وتتمثل يف نرش رس��ائل الس��الم للعامل 
وتعري��ف زوار املهرجان والس��فينة خاصًة مبا 
تتمت��ع به عامن م��ن تنوع س��ياحي وثقايف، 
ودعوته��م لزيارة عامن للتعرف عىل ذلك عن 

قرب«.
وعرب س��تيفن هول زنج��ر القنص��ل الفخري 
لس��لطنة ُعامن يف جمهورية أملانيا االتحادية، 
عن س��عادته بالتوادج يف سفينة شباب عامن 

الثانية، مضيفا: »ه��ذه فرصة ممتازة للرتويج 
لس��لطنة عامن كمبع��وث للس��الم إىل العامل 
أجم��ع، كام إنني س��عيد جدا بوجود س��فينة 
ش��باب ع��امن الثاني��ة ألول م��رة يف أملاني��ا 
وخصوصا يف مدين��ة كيل؛ حيث يعد مهرجان 
كي��ل البحري أب��رز املهرجانات هن��ا يف أملانيا 

بكونه يستقطب ماليني الزوار«.
و تحدثت أميل فلوف م��ن جمهورية أملانيا 
االتحادية عن ش��عورها وهي تزور السفينة 

قائلة: »أنا هنا مع عائلتي يف هذه الس��فينة 
يف أملاني��ا وب��كل صدق هي س��فينة جميلة 
ج��دا بكل تفاصيلها، أحبب��ت معرض الصور 
املوجودة هن��ا وبالثقاف��ة العامنية كذلك«. 
وقال س��تيف جاك أحد زوار الس��فينة: »أنا 
س��عيد ج��دا بزياريت س��فينة ش��باب عامن 
الثانية وأنا حقيقة مهت��م باإلبحار الرشاعي 
وفخور ج��دا بأن أرى س��فينة رشاعية بهذه 

الروعة والتفاصيل الجميلة«.

مسيرة والء وعرفان ابتهاًجا برفع 
المستوى اإلداري لسناو.. اليوم

الهنائي لـ»              «: المناعة المجتمعية في ُعمان 
»جيدة«.. واإلجراءات االحترازية ما زالت مهمة

مدير »البيئة« بالظاهرة لـ»          «: جهود حثيثة لرصد 
التعديات على الحياة الفطرية بجبل السراة

سناو- الرؤية

ينظم أهايل والية س��ناو صباح اليوم 
األح��د مس��رية ش��كر ووالء وعرفان 
لحرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه- 
مبناسبة صدور املرسوم السلطاين رقم 
36/ 2022 بإصدار نظام املحافظات، 

والذي تضمن رفع املس��توى اإلداري 
لنيابة س��ناو إىل والية؛ لتكون الوالية 
الس��ابعة يف محافظة شامل الرشقية. 
ومن املق��رر أن تنطلق املس��رية من 
وسط س��ناو وصوال إىل مكتب الوايل، 
وسيشارك يف املس��رية سعادة الشيخ 
عيل ب��ن أحم��د الش��اميس محافظ 
شامل الرشقية وسعادة الشيخ شهاب 

بن حم��د البلويش وايل س��ناو وعدد 
من املس��ؤولني باملحافظ��ة واألهايل 
واألعيان من س��ناو وامل��دن والقرى 
التي تضمها الوالية. وس��يقام احتفال 
يف مي��دان االحتفاالت بالوالية وتقدم 
خالل��ه القصائد الش��عرية إىل جانب 
ع��رض للخي��ل والهج��ن، وفعاليات 

أخرى.

الرؤية- مدرين املكتومية

ق��ال الدكت��ور زي��د ب��ن الخط��اب الهن��ايئ 
استش��اري األم��راض املعدية ل��دى األطفال 
وأستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الصحية 
بجامعة الس��لطان قابوس: »إن سلطنة عامن 
استطاعت أن تؤسس ملناعة جيدة ضد جائحة 
فريوس كورونا »كوفيد-19«، بفضل معدالت 
التطعيم باللقاح املضاد للوباء والتي ش��ملت 

جميع الفئات املستحقة.
خاص��ة  ترصيح��ات  يف  الهن��ايئ-  وأض��اف 
ل�«الرؤية«: »إن املنحنى الوبايئ للجائحة تغري 
بشكل كبري خالل األشهر األخرية يف السلطنة، 
مع انخفاض واضح يف خطورة اإلصابات، ومن 
ثم انحسار الجائحة. ولفت إىل أن عامن باتت 
تتمت��ع مبناع��ة مجتمعية كب��رية، وأن معظم 
اإلصابات التي يتم تس��جيلها تش��هد أعراًضا 
خفيفة إىل متوسطة، بينام اإلصابات الشديدة 
أصبحت ن��ادرة«. لكن الهنايئ حذر يف الوقت 
نفس��ه من أن الجائحة ما زالت مس��تمرة يف 
العامل، وأن الفريوس مل يتم القضاء عليه متاًما، 

مش��ريًا إىل ما تش��هده دول ح��ول العامل من 
موجات إصابة مرتفعة، مع انتشار ساللة »يب 
إي��ه 5« يف عدد من الدول ومن بينها دول يف 
منطقة الرشق األوس��ط. وسلط الهنايئ الضوء 
عىل ظاهرة اإلصابات املتكررة باملرض؛ حيث 
أظهرت الدراس��ات أن املضاعفات عىل املدى 
الطويل تزداد مع تك��رار اإلصابة، ومن املهم 

أن ال نعرض أنفسنا للفريوس بشكل متكرر. 
وأك��د الهنايئ أهمية دراس��ة الحاالت املصابة 
من جميع النواحي، خاصة بعد مرحلة التعايف، 
حي��ث لوح��ظ أن بع��ض املصاب��ني بفريوس 
كورونا يتعرضون ملشاكل يف القلب والرشايني 
وانتظام الدورة الدموية، الفًتا إىل أن استمرار 
التقيد باإلج��راءات االحرتازية البس��يطة أمر 
يج��ب أن ُيأخ��ذ يف عني االعتبار، ال س��يام يف 
األماك��ن املزدحم��ة واملغلقة واملستش��فيات 

واملراكز الصحية والعيادات الطبية.
وحث الهنايئ عىل رضورة اس��تكامل التحصني 
ضد الفريوس ملن مل يستكمل جميع الجرعات 
التي تقررها الجه��ات املختصة، وكذلك عدم 
مخالطة األش��خاص الذين يعانون من أعراض 
حمى أو زك��ام، وارتداء الكاممة يف مثل هذه 
الحاالت، وخاصة عند شعور الشخص بأعراض 

مرضية من أجل حامية اآلخرين. 
وأكد الهنايئ يف ختام ترصيحه أن الوقاية خري 
من الع��الج، ولذا يتعني أن نحافظ عىل صحة 
وسالمة املجتمع ونقوم باملامرسات الصحيحة 

التي تحمي الجميع.

عربي- نارص العربي

قال فهد بن س��عيد بن خلفان النارصي 
مدير إدارة البيئة مبحافظة الظاهرة: »إن 
اإلدارة تابع��ت البالغ الوارد حول اندالع 
حريق ش��جريت العلعالن يف جبل الرساة 
بوالية عربي، موضحا أن س��بب الحريق 
هو ع��دم إطفاء النار بع��د االنتهاء من 
الش��واء بحسب ما أكد ش��هود كانوا يف 
املوقع، مام أدى إىل وصول النار إىل هذه 

األشجار وهي أشجار زيتية بطبيعتها«.
ه��ذه  مث��ل  أن  ل�«الرؤي��ة«  وأض��اف 
الترصف��ات غ��ري مس��ؤولة وأن فري��ق 
الدف��اع املدين تعامل مع الحريق يف يوم 
الواقعة، كام ت��م تقييم الوضع البيئة يف 
اليوم التايل والتأكد من عدم امتداد النار 
إىل األش��جار األخرى نظرا لكثافة أشجار 

العلعالن والبوت والشحس يف املوقع .
وأش��ار إىل أنه تم التنس��يق م��ع إدارة 
البيئة مبحافظة الداخلية لتوحيد الجهود 
املبذول��ة يف الرقاب��ة عىل تل��ك املواقع 
ووضع التص��ورات متهيدا لوضع الحلول 
الناجح��ة للح��د م��ن تل��ك الترصفات 

مبش��اركة أهايل املنطقة، مضيفا أنه بعد 
تفق��د الوض��ع يف موقع الح��ادث تبني 
اشتعال النريان يف ذات األشجار املحرتقة 
س��ابقاً وتم التعامل معها بالتنسيق مع 
املختصني بهيئة الدفاع املدين واإلسعاف 
واحت��واء تل��ك الن��ريان والحيلولة دون 

امتدادها إىل أشجار أخرى .
وأكد فه��د النارصي أنه س��يتم تكثيف 

الجه��ود بالتنس��يق م��ع إدارة البيئ��ة 
مبحافظة الداخلية لفرض الرقابة البيئية 
ورص��د التعديات عىل الحي��اة الفطرية 
من خ��الل مراقبيه��ا وذلك م��ن خالل 
تس��يري دوريات املراقبة إىل تلك املناطق 
وتكثي��ف الربامج التثقيفي��ة واملبادرات 
التوعوية يف الجوان��ب البيئية، باإلضافة 

إىل استزراع أشجار بديلة يف املوقع.

وش��ددت إدارة البيئة مبحافظة الظاهرة 
أن��ه عىل زائ��ري هذه املواق��ع يف جبل 
ال��رساة رضورة املحافظة عىل األش��جار 
الربي��ة الفري��دة م��ن نوعه��ا واملهددة 
باالنقراض، وعدم إشعال النريان بالقرب 
منه��ا وعدم التعرض لها بأي ش��كل من 
األش��كال لكونه��ا ث��روة وطني��ة يجب 

املحافظة عليها.

د. زيد الهنايئ

»الوطني للقفز الحر« يقدم أداء 
مميزا في البطولة الدولية بالنمسا

مسقط- الرؤية

يواص��ل الفري��ق الوطن��ي للقفز الح��ر مبظالت 
سلطان ُعامن بالجيش السلطاين الُعامين مشاركته 
يف بطولة العامل العسكرية »السيزم« لعام 2022، 
وامُلقامة يف مدينة جوس��ينج بجمهورية النمس��ا؛ 
حيث تش��تد حدة املنافسة خالل مجريات األيام 
املقبل��ة بعد دخ��ول البطولة املرحلة الحاس��مة، 
والتي س��يحرص خالله��ا جميع املش��اركني عىل 
تقدي��م أفضل ما لديهم م��ن أجل تحقيق املراكز 
املتقدمة. وتأيت مش��اركة الفري��ق الوطني للقفز 
الحر يف البطولة بعد تلقيه دعوة للمش��اركة من 
قبل املجلس الدويل للرياضات العس��كرية للقفز 
باملظالت، والتي تقام خ��الل الفرتة من 22 – 30 
من الش��هر الجاري، مبش��اركة 250 قافزا ميثلون 
34 دول��ة. وأكد امل��الزم أول مظ��يل محمود بن 

عيل الجامودي قائ��د الفريق الوطني للقفز الحر 
أن اس��تعدادات الفريق لبطولة العامل العسكرية 
للقفز الحر والتي تس��تضيفها جمهورية النمس��ا 
كان��ت جيدة وبالش��كل املطل��وب واملخطط له 
من كل النواحي، مضيفا أن الفريق الوطني عازم 
ع��ىل تقديم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل النتائج 
يف مس��ابقة الدقة ع��ىل الهدف وإح��راز املراكز 
املتقدمة. وق��ال الرقيب أول صال��ح بن عبدالله 
املعمري أحد أعضاء الفريق الوطني للقفز الحر: 
»إن الفري��ق يق��دم أداء ممي��زا يف البطولة حتى 
اآلن وه��و فريق قوي يض��م مجموعة جيدة من 
القافزي��ن األكفاء، موضحا: »نحن لدينا ثقة كبرية 
يف أنفسنا وقدرتنا عىل تحقيق ما نريده من خالل 
هذه املش��اركة واملتمثلة يف مس��ابقة الدقة عىل 
الهدف، ف��كل الفرق املش��اركة يف البطولة تعلم 

مدى قوة الفريق الوطني للقفز الحر الُعامين«.
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تربويون يرون أهمية البناء على مكتسبات »كورونا«

متخصصون: التحول الرقمي في التعليم مطلب ضروري.. واألوضاع المالية أبرز التحديات
الرؤية- رقية الحامتية

أكييد عدد من املتخصصيين يف مجال 
التعليييم رضورة إرشاك التكنولوجيييا 
يف العملييية التعليمييية؛ متاشييًيا مع 
الحييايل وتحقيًقا  العيير  مجريييات 
ألهييداف رؤية »عييان 2040« التي 
تسييعى إىل تسييهيل عملييية توصيل 
املعرفيية واملخزون الفكييري بأحدث 

الطرق املمكنة.
خاصيية  تريحييات  يف  وقالييوا- 
لي”الرؤية”- إنه ميين الرضوري البناء 
عىل ما اكتسييبه قطاع التعليم خالل 
جائحيية كرونييا ميين االعتيياد عىل 
التكنولوجيا حتييى ال يتوقف التعليم 
التوصيات  وتنفيييذ  كامييل،  بشييكل 
التي تصدر عيين املؤمترات والندوات 
الصليية، والتييي كييان آخرهييا  ذات 
نييدوة “التعليييم يف سييلطنة ُعان” 
مبشاركة متخصصن يف قطاع التعليم 
وممثلن عن القطاع الخاص والشباب 
ومؤسسييات املجتمع املدين، ملناقشة 
مسييتقبل التعليم يف عان والخروج 
ومتوافقة  مشييركة  وطنييية  برؤييية 

لتحول التعليم.
وتؤكد فاطمة البلوشية مديرة مدرسة 
مبحافظة شييال الباطنة، أن التحول 
الرقمييي أصبييح مطلبا ملحييا يف ظل 
عر الثييورة الصناعية الرابعة؛ حيث 
يشييهد العييامل تطييورا علميييا وتقنيا 
يف جميييع مجيياالت الحياة ويشييهد 
يف الوقت نفسييه تطييورا يف املهارات 
التقنييية لطلبة هذا العر، مشييرة 
إىل أن هييذا الجيل هييو جيل التقانة 
األمر الذي يحتم علينا تطبيق التحول 
الرقمييي يف التعليم يف ظل ما فرضته 
جائحة كورونا ميين الترسيع يف هذه 
العملييية وأظهييرت أهمييية الرقمنة 

تحسبا للمستجدات.
وتشيير إىل أن التحييول الرقمييي له 

فوائد عديييدة منها ترسيع العمليات 
كالتسييجيل والقبول والنتائج وغرها، 
والتدريب اإللكروين الذي أصبح متاح 
للعامليين يف أي وقييت ويف أي مكان 
وغرها من الفوائد، مضيفة أن البنية 
التحتية هييي العامل األكرث أهمية يف 
هذا التحول باإلضافة للموارد املادية 
التييي يحتاجها التحييول الرقمي عىل 
الرغييم مشيياركة القطيياع الخاص يف 
دعم القطاع الربوي باألدوات املعينة 
لهييذا التحول ميين باب املسييؤولية 

املجتمعية.
وتوضح آالء الرواحية موظفة بجامعة 
السييلطان قابوس، أن مواكبة العر 
الحديييث يتطلب التوسييع والتعمق 
إىل  فروعهييا،  بكافيية  بالتكنولوجيييا 
جانب إنشاء جيل قادر عىل التعامل 
مييع كافيية األجهزة وحل املشييكالت 
برسعيية وبطريقيية عرييية تختر 
الوقييت والجهد، مشييرة إىل أن هذا 
التحول سيساهم يف تحسن مخرجات 
اسييتخدم  إذا  التعليمييية  العملييية 

بالطريقة الصحيحة.
وتقييول جوخة بنت عيل الشيياخية 
مديرة مدرسيية نجوم العلم الخاصة 
يف والييية عييري: “إن تطبيق التعليم 

اإللكييروين خييالل أزميية كورونا كان 
عبييارة عن معانيياة يعيشييها املعلم 
والطالب وويل األمر، لكن بعد انتهاء 
هذه األزمة اكتسييب الجميع الخرة 
التي تحفييزه لخوض التحدي سييعيا 

نحو التحول الرقمي”.
وتؤكد: “الفرة املاضية شهدت تهيئة 
الطالب ملواجهة عاملهم الجديد وهو 
العامل االفرايض شأننا شأن دول العامل 

أجمع”.
وتييرى الدكتييورة خلييود الخاطرييية 
الربييية  بييوزارة  تقويييم  أخصائييية 
والتعليم أن التحول الرقمي يشييكل 

النظييام  تطوييير  يف  فارقيية  عالميية 
التعليمييي ويف تخريييج جيييل قادر 
عىل التفاعييل مع متطلبييات الحياة 

مستقباًل.  
وتشيير خميسيية النعيمييي إىل دور 
التحييول الرقمييي يف مسييرة التعليم 
من خييالل التحييوالت اإليجابية التي 
شييهدتها منظومة التعليم يف سلطنة 
إيجابية  عييان، ووجييود محطييات 
جانييب  إىل  التعليمييي،  املنجييز  يف 
األداء  يف  اإليجابييية  االنعكاسييات 
التعليمييي بالسييلطنة خاصة يف ظل 
تفوق طلبة السييلطنة يف املشاركات 
الخارجييية يف العديييد من املناشييط 
واملسييابقات الدولية، ودخول عنارص 
مهمة يف املحتوى التعليمي كاالبتكار 
الرشكييات  مييع  العلمييي  واإلبييداع 
الطالبييية التي تعزز كفيياءة التعليم، 
التعليمية  الوطنييية  املبادرات  وأيضا 
والثقافية التي لها دور يف رسم مالمح 

التحوالت القادمة يف مسرة التعليم.
وتييرى الدكتورة خلييود الخاطرية أن 
اإلشكاالت التي تواجه التحول الرقمي 
كثييرة وتتفيياوت ميين أرسة ألخرى، 
وأن أول هييذه اإلشييكاالت تتمثل يف 
ضعييف بيئييات التعلييم اإللكرونية 
التي أصبحت تحرم الكثر من الطلبة 
من اسييتعال التقنيات، باإلضافة إىل 
مقاومة التغير لدى فئة كبرة منهم، 
ودرجيية الوعييي املعلومييايت ألولياء 
املادية  األمييور والطلبيية واألوضيياع 

لألرس.
وتعتر جوخة الشيياخية أن سلطنة 
عان كانييت من أسييبق دول العامل 
أو  اإللكييروين  التعليييم  إىل  تحييوال 

التعليييم عن ُبعد، وذلييك حن ابتىل 
العامل بفييروس كورونا كييان التعليم 
اإللكييروين خيارًا ال بييد منه ملواجهة 
األزميية وإداراتهييا بصييورة صحيحة، 
حيث كان من الصعب إيقاف التعليم 

بشكل كامل.
وتوضييح أن هناك بعييض الصعوبات 
والتحديييات التي واجهييت منظومة 
التعليم بشييكٍل عام وعنارص العملية 
التعليمية املتمثلة يف املعلم والطالب 
أن  “أتوقييع  مضيفيية:  األميير،  وويل 
املعلمن قد اكتسييبوا خرة كبرة من 
تجربيية التعليم عن بعييد، ويف حال 

قررت السييلطنة أو غرها من الدول 
تعميم التجربة واالستمرار فيها فمن 
األفضييل أن يتييم دراسيية التحديات 
والعقبييات ووضع الحلييول الناجحة 
لهييا، وأن يكييون التطبيييق جزئيا مع 

تقييمه بصورة مستمرة”.
وعىل الرغم من ضعييف اإلمكانيات 
البلوشييية  فاطميية  أن  إال  املادييية، 
تؤكد وجود إقبييال من قبل املعلمن 
واملعلات نحييو هذا التحول الرقمي 
للتعليييم وأن انخراطهييم يف برامييج 
التقنييية يييدل عىل اهتامهييم بهذه 
العملييية، مشييرة إىل أن العديد من 
املعلميين واملعلييات أصبييح لدييية 
شهادة املعلم الخبر يف امليكروسوفت 

عىل سبيل املثال ال الحر.
يشييار إىل أن نييدوة التعليم أكدت 
عىل أهمييية البناء عىل مييا حققته 
سييلطنة ُعان من نتائج متقدمة يف 
املييؤرشات الدولييية املرتبطة بقطاع 
التعليييم؛ داعن القامئيين عىل هذا 
القطيياع إىل االسييتمرار يف الجهييود 
والخطييط التييي تعزز ميين االرتقاء 
بهذه املؤرشات إىل مستويات أعىل. 
كا أوصوا بطرح اآلراء واألفكار التي 
تخدم العملية التعليمية سعًيا لتغير 
مسار التعليم يف عان نحو التعليم 
املعتمد عىل املعرفيية واالبتكار؛ من 
خييالل الركيز عييىل جهييود جميع 
األطراف املعنية مبسييتقبل التعليم، 
باإلضافة إىل رضورة االسييتفادة من 
الدروس املكتسييبة أثناء الجائحة يف 
املتمثلة  التعليمية؛  مجال االستجابة 
إىل  التدريييس  أسيياليب  تغييير  يف 

التعليم اإللكروين.

يوسف عوض العازمي 
@alzmi1969

“العمييل الخري اليوم أصبح تهمة تالحق الدول واملنظات الخرية، سيييكون التعويل عىل 
استمراره عىل املبادرات الشخصية”. هيثم صوان.

ال شك أن العديد من الجهات التي تدعي تطوعيتها ومجتمعيتها وسلميتها هي يف الحقيقة 
أدوات استخبارية مغطاة بأنشطة ذات طابع خري أو اجتاعي أو مجموعات مشكلة لنرش 
ثقافة معينة يف املجتمع، وأي متابع سيييجد أن أكرث ما يتم الركيز عليه ليفتح أبوابا مغلقة 
هي حقوق اإلنسان وقضايا املرأة، وهي القضايا ذات الجدل املستمر يف مجتمعاتنا، وهناك 
أمور فرعية إن اسييتلزم األمر، تم الركيز عليها مثل مشاكل الفقر والبطالة وغرها ما يعاين 

أي مجتمع منه.
هناك من حِسنيِّ النية ممن يرون أن مثل هذه املجموعات أو الجهات تؤدي أعاال تتعلق 
باملسييؤولية االجتاعية، أو إميانا منها بالجوانب اإلنسييانية، ويف هذه النوايا الحسيينة تجاه 
ماسبق خلل كبر؛ إذ ال تعتقد أن العامل يدار مبثالية براقة، كا تعتقد، فتش عن السياسة أو 
املال، ها العامالن األهم، واملحرك لكثر من املبادرات التي تسييمى زورا وبهتانا مجتمعية 

أو انسانية، أوحتى ثقافية!
هنا ال أقصد زرع الشييك بكل يشء، ووضع النوايا الحسيينة جانبا وبأن العامل مجموعة من 
الحيوانات املفرسيية تبحث عن الفرائس بكل مكان وزمان، ممكن أن يكون فيا سبق شئ 

من الوجاهة، إمنا األكيد أال تكن طيبا زيادة عن اللزوم وعىل نياتك.
أثناء كتابة هذه الكلات، تذكرت أن إحدى أكر الدول املانحة واملساعدة للجهات اإلنسانية 
هي التي سييجل باسييمها كارثتي هروشيييا وناغازايك إبان الحرب العاملييية، لذلك ال تكن 
متفائال عىل اإلطالق، صحيح البد من وجود الخر، وبالتأكيد لوخليت خربت، إمنا علينا دامئا 

التنبه بأن املؤمن كيس فطن.
كذلك هناك أمر مهم أال وهو مسائل التنصر، والتي اشتهرت بيننا مبصطلح التبشر، وال شك 
أن البشييارة أو البشييائر أمر طيب ومفرح، إمنا ما يحدث هو كلمة وضعت يف غر موضعها، 
وأشييبه بالحق الذي أريد به باطييل، بالطبع لكل أمة الحق يف نرش عقائدها وفق األسييس 
املوضوعية وأهمها موافقة سلطات البلد املستهدف نرش املعتقد أوالدين فيه، إمنا ما يحدث 
هو ترويج بطريقة أقرب للقوة الناعمة، والتي مع األسييف ينجرف معها بال قصد الكثرون، 

والحمد لله أننا مسلمون موحدون لله عز وجل، ونؤمن بأن ديننا هو خاتم الرساالت.
لذلك عىل الدول التنبه من وجود مثل هذه املنظات املشبوهة، والتأكد من آليات عملها، 
وأفكارهييا التوجيهييية الحقيقية؛ إذ ليس عيبا تبييادل الثقافات وال األفكييار، إمنا العيب يف 
الساح بالرويج ألفكار مسمومة ليست من املجتمع وفيها بث لعقائد مسمومة. وهنا قد 
يبدأ األمر باالستهداف الثقايف واملجتمعي فإن تسهلت األمور وكان الرواج واالنتشار مرضيا، 
قد يصل األمر الستهداف العقيدة وكيان الدولة، وهنا الخشية، لذلك علينا االنتباه ورصد كل 

تحرك مشبوه يخل بالثوابت الدينية واملجتمعية والوطنية.
ال شييك أن االنعزال مردوده يسء، والتقوقع ليس من السات الجيدة، إمنا علينا أن نحتفظ 
باألصالة ونستفيد من الثقافات النظيفة من أية رسائل مشبوهة ترض املجتمع، وكا أسلفت 

فإن تبادل الثقافات البأس به مبا ال يخل بالثوابت.

كيانات يكتنفها 
الشك!
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صاللة- الرؤية

أعلنييت املديرييية العاميية للربييية 
والتعليييم مبحافظيية ظفييار البدء يف 
إجراءات التعين واملقابالت الشخصية 
للمعينيين من أبنيياء املحافظة وذلك 
مبركييز  التدريييب  بالسييعادة وملدة 
يومن يف التخصصات املختلفة ووفق 
أسييس وضوابط التعيينات املعتمدة 

لدى وزارة الربية والتعليم.
وتشييكلت لجنة املقابالت الشخصية 
للمعينيين الجييدد لشييغل وظائييف 
الهيئة التدريسييية من أبناء محافظة 
الييدرايس 2023/2022م  للعام  ظفار 
برئاسة الدكتورة رشيفة بنت عبدالله 
الشييؤون  دائييرة  مديييرة  اليافعييي 

اإلدارية، وعضوية كل من شهاب بن 
عيىس بن أحمد العنيس رئيس قسييم 
أمن املديرييية وعادل بيين نارص بن 
سامل العلوي رئيس قسييم التعيينات 
والتنقييالت وعيييل بيين  أحمييد عيل 
الشحري  رئيس قسم اإلرشاف الفني 
وسييهام بنت محمد الذهب مرشفة 

أوىل لغة انجليزية.
اسييتكملت  قييد  املديرييية  وكانييت 
بالتعيينات  املتعلقيية  كافة إجراءاتها 
الجديييدة ميين خييالل فرز األسيياء 
حسب الكشييوفات التي أرسلت من 
الييوزارة والتأكد من صحيية البيانات 
املتعلقة باملعينن، ومن ثم استكال 
كافيية مسييوغات التعييين املطلوبة 

واملقررة من قبل الوزارة.

مسقط- الرؤية

نظمييت وزارة الصحة ممثليية باملديرية العامة 
للمؤسسييات الصحييية الخاصيية بالتعيياون مع 
قسييم التغذية باملديرية العاميية للرعاية األولية 
بالوزارة حلقة عمل حول مستجدات السياسات 
واإلجييراءات الخاصيية بصحيية املييرأة والطفل، 
بحضور الدكتورة منرة بنت سييعيد الهاشييمية 
مديييرة دائرة ضبييط الجودة باملديرييية العامة 
للمؤسسييات الصحييية الخاصة بييوزارة الصحة 

وأعضاء فريق التقييم.
واسييتمرت الحلقة ملدة يوم واحد، واسييتهدفت 
العامليين بالقطيياع الخاص من أطبيياء األطفال 
وأطبيياء النسيياء والوالدة والكييادر التمرييض يف 
أجنحيية الييوالدة وعناية ما بعد الوالدة وقسييم 
األطفييال بالعيييادات واملراكييز واملستشييفيات 

الخاصة مبختلف محافظات سلطنة عان.
وجيياء إقاميية الحلقة ضميين الخطة السيينوية 
لقسييم التعليم املهني املستمر باملديرية العامة 
للمؤسسات الصحية الخاصة، الذي يقوم بشكل 
دوري بوضع خطييط للرفع من جودة الخدمات 
الصحييية املقدمة من قبل املوسسييات الصحية 

الخاصة، مبا يتوافق مع اإلجراءات والسياسييات 
الصييادرة من وزارة الصحة وحسييب التوصيات 
واملالحظييات التييي يتلقاهييا من أعضيياء فرق 
التقييييم سييواء املركزية أو الفييرق املوجودة يف 
جميع محافظات سييلطنة عييان، بهدف طرح 
جهييات القطاع الخيياص للعراقيل واملشييكالت 
التي يواجهونها لعييالج الحاالت املرتبطة بصحة 
وعالج  املرأة والطفل. واعتادت املديرية العامة 
للمؤسسييات الصحية الخاصة عييىل إقامة هذه 
الحلقييات وهييي معتمدة ميين املجلس العاين 
برنامجهييا  ويتضميين  الطبييية،  لالختصصييات 
محارضات علمية توعييية تثقيفية حول التعرف 
عىل آخر مسييتجدات اإلرشادات والروتوكوالت 
املتعلقيية بصحة املرأة والطفل املعمول بها لدى 
وزارة الصحيية، باإلضافة إىل التعرف عىل مبادرة 
املستشفيات املالمئة لألطفال وخطوات االعتاد 
واملواصفات القياسية العانية واملشاكل املتعلقة 
بالرضاعة الطبيعية، وأهمية حجز املرأة الحامل 
ملواعيد املعاينة الدورية وأهم املستجدات بشأن 
البطاقيية الصحييية للحامل “البطاقيية الخرضاء” 
ومستجدات تطعيات حديثي الوالدة والحوامل 

وأهميتها .
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مسقط- الرؤية

شــاركت وزارة الثقافة والرياضة والشباب يف 
البطولة الدولية السادسة ملناظرات الجامعات 
باللغة العربيــة بجمهورية تركيا خالل الفرتة 
مــن17-22 يونيو 2022م، ومتثلت املشــاركة 
يف البطولــة بـــ4 فرق هي جامعــة الرشقية، 
وكلية الربميــي الجامعية، وكلية ُعامن للعلوم 
الصحية مبســقط، والكلية العاملية للهندســة 
والتكنولوجيــا، وذلك بواقع أربعة طالب من 

كل مؤسسة.
وشــارك يف هذه البطولــة 90 فريقا بواقع 4 
مشــاركني بكل فريق ومتثل هــذه الفرق 50 
دولة من جميع أنحاء العامل، يحّكم املناظرات 
أحدى عرش محكاًم دولًيا، وانطلقت فعاليات 
هذه البطولــة يف 17 يونيو من مركز الخليج 
للمؤمترات، وشمل اليوم التايل من البطولة 3 
جوالت بجامعة ابن خلدون، ويف اليوم الثالث 
ضم جولتني الرابعة والخامســة وتعرف هذه 
الجولة بالجولة الصامتة، ويف اليوم الرابع ضم 
الجولة السادســة وجولة ربع النهايئ، وجولة 
نصــف النهايئ لفئة اللغــة العربية للناطقني 
بغريهــا، وجولة نصف النهــايئ والنهايئ لفئة 
اللغــة العربيــة للناطقني بغريهــا، ويف يوم 
الثالثاء 21 يونيو خاض املتسابقون جولة قبل 

النهايئ، ويف يوم االربعاء 22 يونيو هي الجولة 
النهائية.

للهندســة  العامليــة  الكليــة  فريــق  وأكــد 
والتكنولوجيــا أن هذه التجربــة أضافت له 
الكثــري حيــث إن وجــوده يف البطولة كأحد 
الفرق التي متثل الســلطنة يعــد إنجازا بحد 

ذاته.
وأشارت روضة املعمرية، أن تجربة السفر يف 
مشاركة خارج السلطنة مفيدة يف  تنمية حس 
املسؤولية واالعتامد عىل النفس، باإلضافة إىل 
التعرف عىل الطالب اآلخرين املشــاركني من 

مختلف الدول، والذين أبدوا تطلعهم ملعرفة 
املزيد عن سلطنة عامن.

وقالت ضياء الســليامنية: “إن هذه التجربة 
أضافــت لها خربة كبرية يف مجــال املناظرات 
وأن املنافســة مع الفرق األخرى ساعدهم يف 
اكتساب خربة إضافية وتعلم أساليب جديدة 

يف املناظرة”.
وأكــدت مالك البوســعيدي أن املشــاركة يف 
جوالت املناظرة أكســبت الفــرق ثقة كبرية 
ومكنتهــم مــن التعبري عــن آرائهــم بجرأة، 
مضيفــة: “يف بعض األحيان قــد تكون لديك 

أفكار كثرية لتعرب عنها ولكن ال تجد الطريقة 
املثالية إليصالها بوضوح، وتعلمنا من املناظرة 
أساسيات هدفها جعل الخطاب واضح، ثابت، 
مرتب ومنطقي، وتتحقق هذه األهداف أكرث 

مع هذه التجربة الجديدة “.
ورصحت املشــاركة زينب البلوشــية أن أكرب 
مكســب يف هذه البطولة هــو التعرف عىل 
املشــاركني من كافــة الدول والذيــن لديهم 
قــدر كبري من التنوع يف مكان واحد، للتعرف 
عــىل ثقافاتهــم، مضيفة: “أعتقد بــأن الفوز 
الحقيقي هو ليس االنتصــار يف املناظرة، بل 

بالفائدة التي تكتسبها من االندماج بكل تلك 
الخلفيات الثقافية الواسعة والذي هو مظهر 

من مظاهر السالم العاملي”.
وتحــرص املديريــة العامــة للشــباب عــىل 
املشــاركة ســنويا يف هــذا التجمــع العاملي، 
وُتعــد هذة البطولة هي الحدث األبرز عامليا 
يف مجــال املناظــرات، فهي تجمــع فرقا من 
مختلف أنحاء العامل ومــن مختلف القارات 
والثقافات، وتعد فرصة كبرية للشباب العامين 
لاللتقــاء بأقرانهم الشــغوفني بفــن املناظرة 
الكتســاب مهارات ومعارف جديدة، كام أن 

البطولــة هي فرصة لتكويــن رشاكات دولية 
مع مختلــف الدول مــن أجــل تطوير هذا 
الفن يف ســلطنة عامن، مثل: حضور الدورات 
التدريبيــة مع الفرق األخرى وتنظيم جوالت 
تناظر ودية وكذلك اكتساب مهارات التحكيم 
وفق املعايري الدولية، باإلضافة إىل أن البطولة 
الدولية للمناظرات هــي أيضا فرصة لتطوير 
الجوانــب التنظيمية للبطولــة الوطنية التي 
تتبناهــا الوزارة ســنويا، بجانب ســعيها إىل 
اســتقطاب وتنظيم ُنســخ قادمــة عىل أرض 

سلطنة ُعامن.

تنافس طالب 50 دولة في النسخة السادسة باللغة العربية 

مشاركة 16 طالبا في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات بتركيا

مسقط- الرؤية

قالت وزارة الرثوة الزراعية والسمكية 
ومــوارد امليــاه: “إن عــدد العيادات 
البيطرية الخاصة املرخص لها تقديم 
خدمة التلقيح االصطناعي للحيوانات 
حتــى نهاية العــام املــايض بلغ 21 

عيادة”.
وقــال املهنــدس أحمد بــن إبراهيم 
الناعبي مدير دائرة اإلرشــاد واإلنتاج 
مــرشوع  “إن  بالــوزارة:  الحيــواين 
التلقيــح االصطناعي هــو أحد أوجه 
التعــاون بني القطاعني العام والخاص 
يف تســهيل تقديــم الخدمــات ملريب 
الرثوة الحيوانية، من خالل خصخصة 
هــذه الخدمة عن طريــق العيادات 
البيطريــة الخاصــة، وتحــت إرشاف 
مبارش من الوزارة مع تزويد العيادات 
مبا يلزمها من قشــات السائل املنوي 
التــي يتــم إنتاجها يف مركــز بحوث 

اإلنتاج الحيواين التابع للوزارة.

وأوضــح أن الخدمة يف الوقت الحايل 
مخصصــة لألبقار فقــط وتهدف إىل 
إنتاج حيوانات أفضل وأرسع يف النمو 
وإنتاج مواليــد إنــاث ذات إنتاجية 
عالية من الحليــب وذلك عن طريق 
إدخال ســالالت ذات صفات إنتاجية 
أفضل، كــام أن املرشوع لــه دور يف 
تنظيــم العملية اإلنتاجيــة وأيضا يف 
حامية املاشــية من األمراض املعدية، 
مؤكدا أن الخدمــة تعود بالنفع عىل 
املــريب من خالل إنتــاج كمية حليب 
كافية لالســتخدام الشخيص أو لبيعه 

لالستفادة منه كمصدر دخل.
وأشــار إىل أن عــدد الرتاخيص حتى 
نهايــة العام املايض بلــغ 21 ترخيصا 
موزعــة عــىل العيــادات يف مختلف 
محافظات سلطنة عامن، يف محافظة 
يف  عيــادات   3 و  عيادتــني،  ظفــار 
محافظة جنوب الباطنة، و6 عيادات 
يف محافظة شامل الباطنة، و4 عيادة 
بيطرية يف شامل الرشقية، وعيادة يف 

محافظة جنوب الرشقية، و3 عيادات 
يف محافظــة الداخليــة وعيادتني يف 

محافظة الظاهرة.
وأشــار مدير دائرة اإلرشــاد واإلنتاج 
عــدة رشوط  أن هنــاك  والحيــواين 
إلصــدار الرتخيــص أهمهــا أن يكون 
الطبيب البيطــري حاصال عىل بطاقة 
مزاولة مهنــة الطب البيطــري، وأن 
تكون العيادة البيطرية مهيأة لتفعيل 
األدوات  كافــة  بتوفريهــا  الخدمــة 
الالزمــة حيث يتم بعد ذلك معاينتها 

من قبل املختصني.
وأضــاف: “تقــوم الــوزارة مبتابعــة 
أعــامل التلقيــح االصطناعــي التــي 
تقدمها هذه العيادات بشكل دوري 
ومتابعة نتائجهــا لدى املربني، حيث 
تــم حتى نهاية عــام 2021 تلقيح ما 
يقــارب 1300 رأس والنتائــج مبرشة 
ونأمل أن يتــم إضافة عيادات أخرى 
لتغطية هــذه الخدمة يف كافة ربوع 

السلطنة”.

الرؤية- نارص العربي 

تقيــم جمعية أبنــاء الخليج لألعامل اإلنســانية 
بالتعاون مع الهيئة النسائية ملركز الجهراء لألمن 
االجتامعــي، منتدى افرتاضيا عــرب منصة “زوم” 
غدا اإلثنني، تحت شــعار “املرأة الكويتية.. ريادة 
وإنجــاز”، وذلك تحت رعاية ســعادة الشــيخة 
ســهيلة ســامل الصباح وضيفة الــرشف للمنتدى 
صاحبة الســمو السيدة بسمة آل سعيد وسعادة 
الدكتورة آمنــة خليفة محمد آل عيل وســعادة 
الدكتــورة مويض  الحمــود، وبرعاية إعالمية من 

جريدة الرؤية. 
ويشــارك يف املنتدى نخبة من قياديات وسيدات 
املجتمع الكويتي والخليجــي تقديرا لدور املرأة 
الكويتيــة والخليجيــة، بهــدف تعزيــز جهــود 
القيادات النســائية واتحادها لتحقيق التطلعات 
يف مختلف املســتويات، وتجسيدا ألوارص األخوة 

بني دول الخليج العربية.
وقالت عذاري عبد الرحمن الحســاوي رئيســة 
مجلــس إدارة جمعية أبناء الخليــج لـ”الرؤية”: 
“إن املنتــدى يتضمــن 3 محــاور وهــي التهنئة 
واإلشــادة باملرأة الكويتية يف يومها السابع عرش، 
ومحورا فكريا حر، وكلامت مفتوحة للمشاركني”، 
مضيفة: “نتقدم بجزيل الشــكر والتقدير للمكرم 
حاتم بن حمد الطايئ رئيس تحرير جريدة الرؤية 

عىل الرعاية اإلعالمية املستمرة للجمعية”.

21 عيادة بيطرية خاصة لتقديم خدمة التلقيح االصطناعي لألبقار »منتدى المرأة الكويتية« يناقش تعزيز جهود القيادات النسائية .. غدا

إحباط محاولة تهريب كميات من وقود الديزل

»نعم لمجتمع آمن«.. عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الربميي- الرؤية

أحبطت قيــادة رشطة محافظة 

وافديــن  محاولــة  الربميــي 
اثنــني لتهريــب كميــات مــن 
وقــود الديزل يف شــاحنتني تم 

تجهيزهــام بخزانــات إضافية، 
االجــراءات  اســتكامل  وجــار 

القانونية.

مسقط- الُعامنية

تشــارك ســلطنة ُعامن دول العامل، اليوم، يف 
االحتفــال باليوم العاملــي ملكافحة املخدرات 
الذي يصادف الســادس والعرشين من يونيو 
مــن كل عام تحت شــعار “نعم ملجتمع آمن 
مــن املخــدرات” والذي يهــدف إىل التصدي 
آلفة املخدرات باعتباره مسؤولية مشرتكة بني 

الجهات املعنية واملجتمع.
ويتضمــن احتفــاء هذا العــام إقامة معارض 
للمجتمــع  موجهــة  توعويــة  ومحــارضات 
ينفذهــا الفريــق التوعوي املختــص باإلدارة 
العامة ملكافحــة املخدرات واملؤثرات العقلية 

واإلدارات الجغرافية يف املحافظات.
وأوضحت اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
ــلطانية  واملؤثــرات العقلية برشطة ُعامن السُّ
أن آفــة املخدرات من الجرائــم ذات الطابع 
الــدويل وتعاين منهــا أغلــب دول العامل ولها 
أبعــاد اجتامعية واقتصاديــة وصحية وأمنية، 
حيــث تعمل دول العــامل واملنظامت الدولية 

بكل طاقتها للحّد منها.

وبّينــت أن التقاريــر الدوليــة الصــادرة من 
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخدرات 
والجرمية تشــري إىل أن هناك تطــورًا ملحوًظا 
يف جرائم املخدرات عىل مستوى العامل سواء، 
عرب ظهــور أنواع جديدة من املــواد املخدرة 
أو ظهور أســاليب وطرق متطــورة يف صنعها 
وإخفائها وتهريبهــا، حيث تقوم رشطة ُعامن 
ــلطانية بجهود كبرية من أجل الســيطرة  السُّ
عىل هــذه املشــكلة رغم صعوبــات الوضع 
العاملي الذي ينبئ بتزايــد حجم إنتاج املواد 
املخدرة مع تطور الوسائل واألساليب املتبعة 

يف عمليات التهريب.
وتقــوم اإلدارة العامــة ملكافحــة املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة بعمليــات املكافحة من 
خــالل القــراءة امليدانيــة للوضعــني املحيل 
والــدويل ووضــع الخطــط الالزمــة لتضييق 
ب والتاجر واملــروِّج لهذه  الخناق عىل املهــرّ
الســموم، وهنــاك نجاحات يف هــذا الجانب 
قامت بها اإلدارة بالتعاون مع باقي تشكيالت 
ــلطانية وهي محل إشــادة  رُشطة ُعامن السُّ
إقليميًّــا ودوليًّا، وتتعدى جهود اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية النطاق 
املحــيل من خــالل عمليات تســليم املراقب 
التــي تم تنفيذهــا يف األعــوام املاضية وعن 
طريقها تم ضبط كميات كبرية من املخدرات 
واملؤثــرات العقلية لشــبكات دولية ومحلية 

هذا العام.
ويعــّد االســتخدام الــيء ملواقــع التواصل 
االجتامعي وســيلة لتنفيذ الجرائم بشكل عام 
وجرائم املخدرات بشــكل خــاص من خالل 
الرتويــج واالتجــار بها مســتغلني مــا تقدمه 
هذه املواقع من ســهولة الوصول لألشــخاص 
املســتهدفني، باإلضافــة إىل ارتبــاط جرائــم 
املخــدرات بالجرائم األخــرى يف املجتمعات، 
حيث تشري الدراسات إىل أن 75% من الجرائم 
املرتكبــة يف املجتمعــات لها عالقــة بتعاطي 

املواد املخدرة.
وأكــدت اإلدارة العامــة ملكافحــة املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة عــىل أن املجتمع يعول 
عليه كثريا يف مكافحة هذه اآلفة ألن املكافحة 
األمنيــة وحدهــا ال تكفي وال بــد من وجود 

جهود مجتمعية كبرية.



سالم البادي )أبو معن(

جودة التعليم في االستثمار البشري
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هل يملك إعالمنا استراتيجة 
لتحقيق أهداف »رؤية 2040«؟

لإلعالم الوطنــي أدوار ووظائف ال غنى عنها 
يف الدولة املعارصة مــن أجل تنوير املجتمع، 
وتثقيف املواطن الذي يعد الرشيك األســايس 
يف إنجاح الخطط التنموية وأهدافها املرسومة 
من خالل الوزارات واألجهزة املختصة، وذلك 

يف إطار السياسة العامة للدولة. 
وباالطــالع عىل تجــارب العديد مــن الدول 
الناميــة التــي حققــت نجاحــات رائدة يف 
التنميــة الوطنيــة املســتدامة يف مختلــف 
القطاعات الثقافية واالقتصادية واالجتامعية، 
فقــد كان اإلعــالم حــارًضا ورشيًكا أساســًيا 
ًهــا ملختلــف األطــراف الفاعلــة مــن  وُموجِّ
املخططــني واملنفذيــن واملشــاركني يف تلك 
الخطط؛ فالرسائل اإلعالمية الناجحة والهادفة 
واملخطط لها بشكل هادف، هي التي تخرتق 
القلــوب والعقــول وتشــجع أبنــاء املجتمع 
عــىل العمــل واالندماج يف تحقيــق الغايات 
املطلوبــة، خاصة يف مجال الخطط املوضوعة 
من قبل صنــاع القرار. ودوراإلعالم هنا يجب 
أن ال ُيختزل يف نرش األخبار املجرّدة والخاصة 

باسرتاتجيات الدولة فقط.
وإذا كان اإلعالم العامين قد ُكِتَب له النجاح يف 
بدايــة انطالقه من بيت الفلج كإذاعة صغرية 
بعد أســبوع واحد من تويل السلطان قابوس 
بن ســعيد -طيب الله ثــراه- مقاليد الحكم 
يف يوليــو عــام 1970م، ثم ظهــور الصحافة 
العامنية، والتلفزيــون العامين، ووكالة األنباء 
العامنية تباًعا؛ لتحقيق العديد من األهداف 
الوطنيــة الواضحــة وضوح الشــمس، والتي 
حظيت بإجامع الحكومة والشــعب عىل حد 
ســواء يف ذلك الوقت، واملتمثلــة يف تحقيق 
الوحــدة الوطنيــة، وبنــاء دولــة عرصية مبا 
تحملــه هذه الكلمــة من معنــى، وتثقيف 
املواطــن العامين وتعليمه، ونقله من ظلامت 
القــرون الوســطى إىل رحاب حضــارة القرن 
العرشيــن من تطــورات علميــة ومتغريات 
ثقافية، فانطلقت عجلة التنمية يف كل شــر 
مــن أجزاء هــذا الوطن العزيز من مســندم 

شاماًل إىل ضلكوت جنوًبا.
ومع مرور الســنوات، وبعــد تحقيق معظم 
األهــداف الوطنيــة املذكورة أعــاله، وتطور 
املجتمع العامين يف مختلف مجاالت التنمية، 
وبعــد أن تخرجــت األجيــال يف الجامعات 
العامليــة، حاملة أفــكارًا وطموحات جديدة، 
وفق ما يتطلبه العــرص ومقتضيات املرحلة. 
وكام هــو الحال يف الــدول املحيطــة بنا، مل 
يواكــب اإلعالم العامين املتغــريات الجديدة؛ 
بل انغمس يف دوره التنموي القديم يف عرض 
اإلنجــازات، وافتتاح املشــاريع، والرتكيز عىل 
ظهور املســؤولني يف وسائل اإلعالم الحكومية 
والخاصــة، وإبــراز افتتاحهــم للمناســبات 
الوطنيــة فقــط!! فنيس أو تنــاىس متطلبات 
املرحلة الجديدة التــي يتوجب عىل القامئني 
عــىل هــذا القطــاع املهــم القيام بــه تجاه 
الجمهور، الذي أصبح متلهًفا للتحليل والنقد، 
والتعــرف عــىل أداء املؤسســات الحكومية 
والخاصة، وكذلك ما يتم إنجازه من املشاريع 
الحكومية والكشف عن املناقصات التي تقدر 
مبئات املاليني مــن الرياالت وآلية إســنادها 

للرشكات بكل شفافية.
ويعد عقد التســعينيات مــن القرن املايض، 
عالمًة فارقًة يف عــدم مواكبة اإلعالم الوطني 
للطفــرة االقتصادية والثقافيــة واالجتامعية 
التي تعيشــها الســلطنة من جانب، وكذلك 
التحديــات الكبرية التــي واجهت الدولة من 
جانــب آخر؛ فقد ظهــرت طوابــري الباحثني 
عــن عمل عىل أبواب الوزارات واملؤسســات 
الحكوميــة، وكذلك مخرجات الثانوية العامة 
الذيــن وصلت أعدادهــم يف ذلك الوقت إىل 
عــرشات اآلالف، بينــام تســوعب الجامعة 
الوحيــدة يف الســلطنة -يف ذلــك الوقــت- 
وكليات الرتبية والتقنية بضعة آالف فقط من 
ذلك العدد. هذا فضال عن عجز الصحافة عن 
مراقبة تجاوزات بعض املســؤولني يف املجال 

املايل واإلداري يف مختلف أجهزة الدولة.
الواقع يشــري إىل أن اإلعــالم الحكومي، الذي 
يتمتع بإمكانات ومخصصات مالية جيدة من 
موازنة الدولة، ويحتضن العديد من الكوادر 
املدربــة ذات التأهيــل العايل، يجد نفســه 
مكباًل يف كثري من االحيان بالنظرة الرســمية، 
فهناك عدد من املسؤولني ال يفضلون مامرسة 
وسائل اإلعالم لدورها املجتمعي، وأهم هذه 
األدوار تفنيــد السياســات ونقدهــا وتحليل 

اإلحصائيات ومعرفة مكامن الضعف.
»ُعــامن  رؤيــة  أدبيــات  عــىل  وباالطــالع 
2040« الطموحــة والتــي نتمنــى نجاحهــا 
خــالل الســنوات املقبلــة، فإننا نجــد بكل 
وضــوح أن اإلعالم مل يعــَط األهمية املرجوة 
واالجتامعية  االقتصاديــة  القطاعــات  مثــل 
والتعليميــة؛ فاإلعالم العــامين يتمحور دوره 
يف تســليط الضوء عىل الجهود التي ُتبذل يف 
محاور الرؤية وأهدافها النظرية والطموحات 
والتطلعات التي تصدر مــن هنا وهناك من 
القامئني عىل هــذه االســرتاتيجية، والتي متر 

بسنوات التنفيذ األوىل. 
ومام ســبق، يبدو يل أن قطاع اإلعالم العامين 
بحاجــة إىل تطويــر نوعــي يف الترشيعــات 
والقوانــني، والهيــاكل التنظيميــة واملــوارد 
واملخصصــات املالية للكوادر اإلعالمية، وقبل 
ذلــك كله يف رفع روح املعنويــة ومنح الثقة 
والتقدير للعاملني يف هذا القطاع من صحفيني 
ومحررين ومراســلني، مع متكــني اإلعالم ألن 
يكون رشيًكا أساســًيا يف تنفيذ الرؤية، وناقًدا 
ألي إخفاقات أو تقصري من املســؤولني خالل 
العرشين سنة من عمر رؤية »عامن 2040«.

ال شــك أن أكرث ما نحتاجــه يف هذه املرحلة 
وجود إرادة سياسية عليا نابعة من املسؤولني 
املنوط بهم اإلرشاف املبارش عىل اإلعالم، عىل 
أن تؤمــن هــؤالء القيادات بــدور الصحافة 
واإلعالم كســلطة رابعة، تكرس كل إمكاناتها 
وأدواتها املهنية، للعمل بشــفافية يف كشــف 
الحقائــق للنــاس وتبصريهــم بهــا، مع حق 
الصحفيني يف الحصول عىل الحامية القانونية، 
وكــر عقــدة الحصــول عــىل املعلومــات 
وتداولها من مصادرهــا؛ دون وجود أي نوع 

من الرقابة الحكومية.
* أكادميي وباحث مختص يف الرأي العام 
واالتصال الجامهريي

د. محمد بن عوض المشيخي *

كام هو معلوم لــدى الجميع بأن نهضة األمم 
ال تقوم إال عىل أركان وعنارص أساســية وأولها 
العنــرص البــرشي؛ فالتنمية البرشيــة بحاجة 
اىل صقل الكــوادر البرشية بالعلــوم واملعرفة 
وتدريبهــا وتهيئتها التهيئة الســليمة الناجعة 
من خالل بنية تحتية قوية حتى تصبح جاهزة 
لالنخــراط يف ميادين العمل، وهذا ما يســمى 

بـ«الكفاءات البرشية«.
واالســتثامر يف التنميــة البرشية يســاعد عىل 
إعداد كفــاءات وطنية قادرة عىل بناء أوطانها 
وصنع حارضها ومستقبلها، وبالتايل تصنع فارقا 
كبريا يف االعتامد عىل املوارد البرشية الخارجية. 
وهنــا يــأيت دور متكــني الكفــاءات الوطنيــة 
العامنية وخاصة »الكفاءات الشبابية« لتصبح 
من األولويات التي يجــب أن توليها حكومتنا 
الرشــيدة بقيادة عاهل البــالد املعظم؛ حيث 
تعــد مبثابة أهداف رئيســية يف نهج الحكومة 
الرشيدة باعتبار أن العامل البرشي هو املحرّك 
الرئييس للتنمية الشــاملة املستدامة، وأهمية 
االســتثامر يف هذا العنرص البرشي بال شك يأيت 

بنتائــج إيجابيــة تنعكس تداعياتــه يف زيادة 
النمــو االقتصــادي للســلطنة ورفع مســتوى 

املعيشة لدى الفرد.
وهنــا ال ُبــد مــن التأكيد عــىل رضورة توفري 
وإيجــاد خطــط تنمويه اســرتاتيجية صحيحة 
بأعــىل املقاييس، وتســخري كافــة اإلمكانيات 
املتاحة لتأهيــل العنارص والطاقــات البرشية 
الوطنيــة وتدعيمهــا وإســنادها بكافة علوم 
االبتــكار والتنوع املعــريف والتقني مبا يتامىش 
مع االســرتاتيجيات الوطنية املرســومة والرؤى 
املســتقبلية للســلطنة؛ بحيــث تصبــح تلك 
الكفاءات الوطنية جاهزة لبناء الوطن وتساهم 
يف بناء اقتصاد قوي وراســخ وقادر عىل تحمل 
األزمــات، وإعداد هــذه الكفــاءات الوطنية 
إعدادا صحيحا مســتندا عــىل العلم واملعرفة 
والخرات العاملية ليصبح مهيأ وجاهزا لإلحالل 

مكان املوارد البرشية الوافدة.
إن تحقيق هذه الغايات والتطلعات واألهداف 
املرجوة لن تكتمل بدون وجود رشاكة حقيقية 
وتعاون وتنســيق ما بني القطاعــات الحيوية 

والنوعية وجميع الجهات واملؤسسات املعنية، 
وال ُبد أن يكون القطاع الخاص رشيكا أساســيا 
يف التنمية املستدامة وأن يسخر كافة إمكانياته 
لدعم جهــود الحكومــة يف تدعيــم االقتصاد 
الوطني وذلــك باالرتقاء بالكفــاءات البرشية 

الوطنية العامنية.
إن صناعــة مســتقبل أفضــل لــن تتحقق إال 
بتعزيز جهود الحكومــة باالهتامم بالكفاءات 
الوطنية العامنية لضامن مســتقبل مســتدام 
وتنمية مســتدامة؛ فالعمل عىل إيجاد الحلول 
الفعلية للوظائف يعزز من تضييق الفجوة بني 
الحكومة والقطاع الخــاص، وبالتايل يعزز من 
إيجاد فرص العمل لدى الشباب، وتوفري فرص 
العمــل للباحثني عن عمل يعزز من املشــاركة 

االقتصادية الفّعالة للعامنيني.
كذلــك التأكيد بأن الرتكيــز عىل نوعية وجودة 
التعليم املعريف والتقني مع اســتمرار التطوير 
والتدريــب ومواكبة التطورات واملتغريات عىل 
الساحتني اإلقليمية والدولية ستكون مخرجاتها 

الوطنية ذات جودة وكفاءة عالية.

إن توفري منظومة تعليمية ذات بعد اسرتاتيحي 
ينتج لدينا كفاءات وطنية مدى الحياة، ويصبح 
لدينا مصانع للكفاءات البرشية الوطنية وتعزز 
من قــدرات وإمكانيات الســلطنة يف املراحل 
التنمويــة املســتقبلية، وتجعــل الســلطنة يف 
مصاف الدول املتقدمة ولديها اكتفاء ذايت من 

املوارد البرشية الوطنية.
إن رســم السياســات والتوجهات الداعمة إىل 
إنشــاء وتطوير »قاعدة بيانــات وطنية« تضم 
كاًل من وزارة الرتبيــة والتعليم ووزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي واالبتكار ووزارة العمل 
تدعم عملية التخطيط االسرتاتيجي يف توظيف 
جودة مخرجات التعليم يف السلطنة، وذلك من 
خالل التنسيق املستمر يف الجهات واملؤسسات 
املعنيــة ومتابعــة تطويــر جــودة املخرجات 
التعليمية بجميع قطاعاته ومراحله مع الرتكيز 
عــىل متطلبات واحتياجات ســوق العمل، مع 
متابعة واعداد رؤى اســرتاتيجية مستمرة لكل 
مرحله من مراحل التنمية املستدامة للمواءمة 
بني مخرجات مؤسســات التعليم العام والعايل 

واألكادميــي واملهنــي ومع احتياجات ســوق 
العمل.

ويف هذا الشــأن ال ُبد مــن الحكومة أن تعيد 
النظر يف سياســاتها االسرتاتيجية حول التنسيق 
والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص مبا يلزم 
رفع نسبة التعمني واملراعاة يف عمليتي العرض 
والطلب يف الوظائف القيادية بحيث تستوعب 
عددا أكر مــن املواطنني، والتأكيد عىل أهمية 

وضع السياسات الداعمة لعملية »اإلحالل«.
ومتكني الكفــاءات العامنية يف القطاع الخاص، 
خاصــة يف إتاحة الفرصــة للعامنيني للعمل يف 
اإلدارات الوســطى والعليا مبؤوسسات القطاع 
الخاص بكافة أشــكاله يحقق ذلك اسرتاتيجية 
رؤيــة »ُعــامن 2040« خــالل توصيات مختر 
ســوق العمل والتشــغيل بالرنامــج الوطني 
لتعزيز التنويع االقتصادي “تنفيذ” الذي يعمل 
عىل إعداد كفــاءات وطنية قــادرة عىل تقلد 

مناصب قيادية.
وهــذه املنظومــه الوطنيــة لن تــرى النجاح 
واالســتمرار واالســتقرار إال من خالل تكاتف 

وترابــط وتعاون وتنســيق جميــع القطاعات 
والجهــات املعنيــه بتنميــة وتطويــر الكوادر 
البرشية الوطنية سواء من القطاع الحكومي أو 

القطاع الخاص أو أرباب األعامل.
إن الــرثوة الحقيقيــة لألوطان هي اإلنســان؛ 
ألنــه هو بانيها ومفجــر طاقاتها، واالهتامم به 
يعــد أهمية عظمى يف بنــاء األوطان، وإن أي 
دولة يف العامل فيها قوة برشية متسلحة بالعلم 
واملعرفــة فهي قــادرة عىل قيادتهــا والحفاظ 
عىل مكتســباتها وصناعة مجدهــا وحارضين 

ومستقبلها.
والنظام األســايس للدولة كفل حق أي مواطن 
عامين بأن ينال رشف خدمة بالده يف كل ميدان 
من مياديــن العمل ويف كل شــر من أراضيه، 
ليك ينعم مبستوى معيشة كرمية وينعم باألمن 
واألمان واالســتقرار، ويعد تســخري الدولة كل 
إمكانياتهــا ومقدراتها يف خدمة شــعبها الويف 
الكريــم هي من أولوياتها االســرتاتيجية العليا 
ورسالتها األسمى من خالل توفري فرص العيش 

الرغيد للمواطن.

إسماعيل بن شهاب البلوشي

المؤسسون يستمتعون بطريقتهم الخاصة

يف عاملنــا املتقارب اجتامعًيــا وطبيعتنا 
التي من خاللها نريد أن نعرف كل يشء 
عــن الناس من حولنــا، فإننا ندقق كثريًا 
يف رقم الســيارة ونوعهــا وحجم البيت 
ونراقُب إىل أبعد من ذلك وبصورة منطية 
للــكل حتــى يف املالبس والســاعة التي 

يستخدمون وكل ما يقتنيه أي شخص.
وبعيًدا عن إيجابيات ذلك أو ســلبياته، 
إال أننا نحكم عىل أشــخاٍص بعينهم عىل 
أنهــم بخالء يف كل ما ذكــر، فلو نرى ما 
يلبسون وما يأكلون وما يستخدمون من 
وسائل نقل ونقارنه بسنهم الذي وصلوا 
إليــه نجــد أن كل ذلك ال يتناســب مع 
دخلهم املرتفع، والذي ميكن ألي إنسان 
عادي أن تكون حياته أفضل منهم بكثري، 
يف حني أنه هو يعــد واحًدا من األغنياء 
وبكل وضوح؛ ذلــك أن املراقب اخترص 
وحــدد حكمه من طريقــة رصف املال 
غري أنه مل يعنِّ نفســه معرفة تاريخ هذا 
اإلنسان، فقد يكون يوًما ما فقريًا معدًما 
بدأ بفكرة معينة وســّخر حياته ليحّسن 
من مســتوى معيشــته وطريقة الحياة 
التــي وجد نفســه فيها حتــى أصبحت 
قصة عمره تتخللهــا ميزات عدة أهمها 
نكران الــذات والصر؛ بل والحرمان من 
كل يشء، حتــى إنــه يبيــت جائًعا من 
أجل تحقيق حلم معني وعىل أمل واسع 
وبطريقٍة دقيقة وصواًل اىل األفضل.. لكن 

رسقــة األيام للعمر تبــدأ يف تثبيت ذلك 
النظــام مــن الحياة إىل ســلوٍك متعمق 
يتحــدث عــن رصامة وقــوة عمل ذلك 
اإلنسان. وتتعمق أكرث وأكرث مؤماًل نفسه 
بالغد األبعد حتى وإن كان يف مســتوى 
دخل يفوق آالف املرات ما كان عليه يف 

يوم من األيام.
تلك الطرق من أســلوب استخدام املال 
متكنــت منــه وتوقفت معه حســابات 
العمــر وراحتــه الشــخصية كــام يأمل 
املراقبــون، وليــس كام يرى هو نفســه 
التي تســتحق أن يســتفيد مام حقق يف 
مرحلــٍة ما من عمره بعــد ذلك النجاح، 
وأن يجني مثار نجاحه. غري أن األمر غري 
املريئ من طبيعته هو أن ذلك الســلوك 
أصبــح يف عمقــه البعيد هــو الر، بل 
والكنز الحقيقي الذي أوصل دخله املايل 
إىل ما هــو عليه، ولذلك فهو أغىل بكثري 
من أن يرتكه ويظل هاجًسا غري مشاهد 
لآلخريــن، ويبقى يف خوف مســتمر أن 
يعــود اىل املــايض، يف حــني أن كل من 
حوله يــرون عكس ذلك ويتدخل األبناء 
طلًبــا بحياة مختلفة، ولكن تحقيق ذلك 
يف عمقــه أبعد من الخيــال، وأن متعة 
ولــذة الحيــاة الفعلية لديــه تكمن يف 
ذلــك الصديق الحميم، وهو منط الحياة 
املتثاقل بكل ما نــرى، ولن يكون له أي 
جديــد مهام حــاول أقرب النــاس إليه؛ 

لذلــك فهو ميكن أن يــرصف الكثري عىل 
غريه إال عىل نفســه التــي تعيش فارقا 
كأي إنسان وجد املال أو ورثه، وبني آخر 
بدأ من مشقة الحياة حتى أصبح سلوًكا 
ومنًطا يرتســخ مع األيام، فام علينا إال أن 
نشاهد ألننا لن نحدث الفارق املطلوب، 
ولن يخرج أي إنســان من هذا الشــكل 
من الحياة، إال ذوي العقول الذكية جًدا، 
والتي تســتطيع أن تخالف ما يشعر به 

أي إنسان يف عمقه.
الجميــل يف األمر أن هذا النوع يشــعر 
إنه ما زال شباًبا وأن األيام ال تعد عمره، 
ومهــام أصيب بعــوارض الزمــن ومهام 
كان حجمهــا، فإن ذلك يف عمق نفســه 
زائل، وســيعود حتاًم لجمع املال وليس 
اســتخدامه ألن ذلك فعلًيا سيكون دور 

من بعده.
هنــا نقف مــع مؤسســني آخرين عىل 
مســتوى الدول واملاملك عــر التاريخ؛ 
فاملؤِســس يغامر بحياتــه وماله وأهله 
ويكــون مقداًما شــجاًعا وســخًيا بكل 
مــا ميلك، ويســتطيع -وعن اســتحقاق 
ومؤهالت فعلية- أن يكون قدوة يف كل 
ن مساحة من القدرات  يشء؛ بل إنه يكوِّ
الفــّذة تؤهلــه بــأن يقدم لــه كل من 
حولــه ما ميلكون ومنهــا حياتهم، وهذا 
االستحقاق الفذ يكون مثنه تقدير وعمل 
إلرضاء كل من حوله حتى يصل به األمر 

أن يقــي أياًمــا يف حاجٍة ماســٍة ليشء 
يؤثر به عىل من حوله، ويبيت جائًعا يف 
ســبيل خدمة كل إنسان، ويحقق أحالًما 
قد تكون يف يوٍم ما ليست أكرث من فكرة 
ته. ومع تقادم  لنفســه وأرسته وحتى أمَّ
األيــام ورحيل املؤسســني وظهور أجيال 
أخرى، يرتســخ يف ذهن بعض منهم إمنا 
أىت هــذا الغنى والجوانــب األخرى عن 
استحقاق شخيص، يف حني أنه هو نفسه 
ليس له من األمر شيًئا، ال من قريب وال 
من بعيد، حتــى إنه قد يكون خالًيا من 

أي مسؤولية أو حتى وظيفة.
لذلك، أّذكر كل من يحمل لقًبا اســتحقه 
مسايرًا لصدفة األيام وليس له يف تحمل 
املسؤولية والواجب وأصبح ميلك املاليني 
أو حتى املليارات ويقرأ فيها االستحقاق 
املطلق، أن يتذّكر أنه باملساهمة الفعلية 
يف مساعدة الناس والترع والكرم والترع 
باملشاريع النافعة للمجتمع ورصفه املال 
عىل كل موقع هو بحاجة إليه، إمنا ذلك 
يرّسخ له وألبنائه وأحفاده منافع الثبات 
واالســتمرارية والدعــاء الطيــب، آلبائه 
وألجداده ومن تحمل يوًما عبء الكثري.

أما ما بني مؤسس التجارة واملال وما بني 
ملكــه، صفة من أذم الصفــات يف ديننا 
الحنيف هــي البخل الذي ال يحتمل أي 
تفســري آخر، فتلك رحلة ستبقى مالزمة 

للبرش.

abualazher@gmail.comد. سليمان المحذوري

التحول إلى االقتصاد المعرفي

خالل يومي 22 و23 يونيو حرضت النسخة 
الرابعة من منتدى ُعامن للموارد البرشية، 
مرشــًحا من جهة عمــي؛ هيئــة الوثائق 
واملحفوظات الوطنيــة، وقد حملت هذه 
النســخة من املنتدى عنوان “مختر تعزيز 
دور املــوارد البرشيــة الُعامنية يف تحقيق 
رؤية ُعــامن 2040” بتنظيــم من جريدة 
الرؤيــة وبالتعاون مــع الجمعية الُعامنية 
إلدارة املوارد البرشية، ومؤسسة “مرييت” 

للتنمية البرشية. 
وعىل مــدار يومي املنتــدى ُطرحت عدة 
أوراق عمــل وُنوقشــت تجــارب محلية 
وعامليــة يف مجال تنمية املــوارد البرشية، 
املهــم،  املــورد  اســتثامر هــذا  وكيفيــة 
التوجيــه الصحيح مبــا يحقق  وتوجيهــه 
الرؤية املســتقبلية لســلطنة ُعامن. ومن 
بــني الــرؤى التي متت مناقشــتها يف هذه 
املناســبة التحول مــن االقتصــاد الريعي 
القتصــاد قائم عىل املعرفــة. وعىل الرغم 

مــن أّنه ال يوجد تعريــف موحد القتصاد 
املعرفة؛ إال أّنه ميكن فهــم الفكرة العامة 
بشــأن هــذه االقتصــاد؛ إذ ُيشــري محمد 
عبدالله يف كتابــه “االقتصاد املعريف وأثره 
عــىل التنمية االقتصادية للــدول العربية” 
إىل أّن هذا االقتصــاد “تلعب فيه املعرفة 
دورًا يف منو الــرثوة وهذا دور قديم ظلت 
املعرفة تلعبــه يف االقتصاد لكــن الجديد 
هو حجم املســاحة التي تحتلها املعرفة يف 
هــذا االقتصاد حيث أصبحــت أكر وأكرث 
عمًقا مام كانت عليه مــن قبل”. ويعرفه 
أحمد دهشــان يف دراســته “اقتصاديات 
املعرفة وجه التنمية االقتصادية الحديثة” 
عىل أّنه “منــط اقتصادي متطور قائم عىل 
االســتخدام واســع النطــاق للمعلوماتية، 
وشــبكات االنرتنــت يف مختلــف أوجــه 
النشــاط االقتصــادي وخاصــة يف التجارة 
االلكرتونيــة مرتكــزا بقــوة عــىل املعرفة 
واالبداع والتطــور التكنلوجي خاصة فيام 

يتعلق بتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت”. 
أما االقتصاد الريعي وباختصار شــديد هو 
االقتصاد املبني عــىل االعتامد عىل مصدر 
واحد للدخل كام هو الحال بالنسبة للدول 
الخليجيــة املعتمــدة عىل النفــط والغاز 

كمصدر رئييس للدخل.
وبالعــودة إىل أوراق العمــل املقدمــة يف 
املنتدى؛ فقد اعتمدت اللجنة املنظمة عىل 
أسلوب جلســات العصف الذهني لجميع 
املشاركني من أجل تحليل بعض التحديات 
التــي تواجه املجتمع الُعــامين ذات الصلة 
باالقتصــاد واملــورد البــرشي مــع اقرتاح 
املبــادرات والحلول. ومام لفت االنتباه أن 
هناك شبه اتفاق يف كثري من الجوانب بني 
املشاركني ســواء يف تشخيص التحديات أو 
اقرتاح الحلول وهذا أمر محمود ييش بأننا 
نعرف مشــكالتنا متاًما ونعرف كيفية حلها 

كذلك. 
ولعل أبرز تحديــات التحول من االقتصاد 

الثقافــة  املعــريف  اقتصــاد  إىل  الريعــي 
املجتمعية الســائدة، وعدم مناسبة بعض 
الترشيعــات، ونقص املهــارات إضافة إىل 
النمــط التعليمــي الحــايل. وبالتــايل تم 
طــرح جملة من الحلول لهكــذا تحديات 
لعــل من أهمها رضورة جود اســرتاتيجية 
وطنيــة واضحة لهذا التحول املنشــود مع 
تضمني املناهج الدراسية ملختلف مراحلها 
الدراسية لهذا التوجه، وتفعيل دور االعالم 
مبختلــف قنواته مع أهميــة توفري برامج 
تدريبيــة وتأهيليــة داعمــة القتصاديات 
املعرفــة، وموامئــة الترشيعــات والقوانني 

ضامًنا لنجاح هذه املبادرة.  
ورغم ذلك، تبقى املعضلة األكر يف التنفيذ 
ورسعــة اتخــاذ القرار الصحيــح، وهذا ما 
نحتــاج أن نعمــل عليــه خــالل املرحلة 
القادمــة إذا مــا أردنا فعــاًل تعظيم دور 
اقتصاد املعرفة يف النمــو االقتصادي، وأن 
ننقل السلطنة إىل مصاف الدول املتقدمة.
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

نقلة نوعية في قطاع الصناعة
يســر وطننا العزيز بخطى راســخة نحو 
تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومســتدامة، 
وتنويــع يف مصــادر الدخــل يف مختلف 
املجــاالت، تزامًنا مع بــزوغ عرص جديد 
مــن الصناعات الوطنيــة، خاصة مع بدء 
اإلنتــاج يف مصنــع كــروة للســيارات يف 
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وهو 
تطور غر مســبوق يف الصناعة الوطنية، 

وتحديًدا الصناعات الثقيلة.

فبعد إعالن مصنع كــروة نيته فتح خط 
الكهربائية سيشــهد  الحافــالت  إلنتــاج 
قطــاع الصناعة نقلة نوعية، وذلك بعدما 
اســتطاع املرشوع يف نوفمرب 2021 إنتاج 
أول حافلــة كتب عليها صنع يف ســلطنة 
عــان، لتلبي هــذه الحافالت الســوق 

القطري والعاين انطالًقا نحو العاملية.
ويجســد هــذا املــرشوع مــدى عمــق 
العالقــات املشــركة بني ســلطنة ُعان 

ودولة قطر الشــقيقة، حيــث تعد قطر 
من كبار الدول املســتثمرة يف الســلطنة، 
إضافة إىل ما تشــهده منطقة الخليج من 
تكامل اقتصادي وتطور كبر يف العالقات، 

والتطلع لتعزيز االستثارات املتبادلة.
إن ســلطنة ُعان تشــهد مرحلة جديدة 
يف مجــال التصنيــع، يف ظل مــا تقوم به 
من جهــود كبــرة لرويج االســتثار يف 
املختلفة،  والصناعية  االقتصادية  املناطق 

وخصوًصــا املنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم، والتــي تعد من أهــم املناطق 
االســتثارية يف اإلقليــم، ومــا تقدمــه 
من تســهيالت وامتيازات للمســتثمرين 
املحليني واألجانب وتوفر بيئة استثارية 
خصبة يبحث عنها املســتثمرون، إضافة 
إىل املوقــع الجغرايف املتميــز الذي يعد 
نقطة ارتكاز رئيســية بــني تجارة الرشق 

والغرب.

“ما ال ميكن قياســه ال ميكن إدارته”.. هكذا تعلمنا 
وهكذا متيض الحيــاة، ويتفق معي كثرون عىل أن 
اإلحصاءات التي متثل ركيزة أساســية لرصد التقدم 
وفهــم الظواهر املختلفــة، ودعم متخــذي القرار 
مبــا يحتاجونه من أدلــة وبراهني علمية لالســتناد 
عليهــا لفهم أمناط الســلوك والقضايــا االقتصادية 
واالجتاعيــة وصياغــة حلــول لهــا، متثــل كذلك 
أساًســا جوهرًيا لتخطيط وتنفيــذ ومتابعة وتقييم 
التقــدم املحــرز يف رؤية “ُعــان 2040”، وتحقيق 
أهــداف التنمية املســتدامة، وإضافــة اىل كل هذا 
ترســخ األرقام اإلحصائية مبدأ املحاســبة واملساءلة 

والشفافية وتعزيز منظومة املتابعة والتقييم.
وبعيــًدا عــن العاطفة، يتطلب النجــاح يف املرحلة 
املقبلة، التي تتســم بتغــرات متســارعة، رضورة 
اســتخدام معلومات قامئة عىل األدلة، وتســتند إىل 
إحصــاءات موثوقة وعالية الجودة، لتشــق ُعاننا 
طريقهــا نحــو رؤية جديــدة، قامئة عــىل تعظيم 
االســتفادة مــن اإلنجــازات، وربط مكامــن القوة 
وتعزيــز الفرص، بغيــة تحقيق نقــالت نوعية من 
شأنها توسيع القاعدة اإلنتاجية، وخلق فرص عمل، 
وتعزيز جهود التصدير، وجذب الكفاءات والعملة 
األجنبيــة وتعزيــز دور القطاع الخــاص. ولتحقيق 
ذلك ال بد من االرتكان إىل ترســانة من اإلحصاءات 

الرصينة.
مــا زالت البيانــات اإلحصائية الوطنية يف ســلطنة 
ُعــان، بعيدة عن املأمــول، وبحاجــة إىل االرتقاء 
باملنظومة بشــكل متكامــل؛ يك نتمكن من اإلجابة 
عن تســاؤالت أساســّية، فعىل الرغم من أن هناك 
تحســًنا يف قواعد البيانات واإلحصاءات املتوفرة؛ إذ 
ليس مــن املقبول، وبعد مــيض 5 عقود من نهضة 
ُعــان الحديثة، أن ُيرك فضاء اإلحصاء واملعلومات 
يف أيدي وســائل التواصل االجتاعــي، دون وجود 

أرقام رسمية ُتستقى منها املعلومة.
وهنا أتســاءل عن إحصاءات لتعزيــز دور القطاع 
الخــاص وتحقيــق نقالت نوعيــة يف االقتصاد. عىل 
سبيل املثال: كم تبلغ مســاهمة القطاع الخاص يف 
الناتج املحيل اإلجايل؟ وكم تبلغ مساهمة الحكومة 
والرشكات الحكومية وشبه الحكومية يف ذلك؟ وكم 
تبلغ مساهمة القطاع الخاص يف التكوين الرأسايل؟ 
وكم متثل النسبة الفعلية للباحثني عن عمل )معدل 
البطالة(؟ وكم عدد الــرشكات التي تدفع رضائب؟ 
وهل مبقدورنا أن نعرف مدى تأثر اإلنفاق العام يف 
االقتصاد املحيل وقيمة مضاعف اإلنفاق ومضاعف 
االســتثار؟ وما الحجم الحقيقي للطبقة املتوسطة، 
ومــا مدى تآكلها؟ وكم يبلغ معدل الفقر يف ُعان؟ 
ومــا مدخالت ومخرجات االقتصــاد العاين؟ وهل 
اإلحصاءات املتوفرة حول قطــاع الخدمات كافية؟ 
ومــا الخدمات التــي نســتوردها؟ ومــا التي يتم 

تصديرها؟
مثــل هــذه التســاؤالت، وغرهــا، يتوجــب عدم 
الخجل من طرحها؛ يك يتمكن املهتمون والباحثون 
والقامئــون عىل صنع القرار من التعامل مع القضايا 
االقتصاديــة واالجتاعية بطريقــة علمية وعملية 
واضحة املعامل والخطط، خصوًصا وأن هذه القضايا 
باتــت تؤرق املجتمع، وتحد من ثقة املســتثمرين، 
ورشكات التصنيف الدويل، فضاًل عن وضع تنافسية 
ســلطنة ُعان تحت وطأة توقعــات قد تكون غر 

دقيقة.
ونورِد عىل ســبيل املثال: القصــور الذي تعاين منه 
أهــم البيانــات، وأكرثهــا إلحاًحــا، وهــي بيانات 
الباحثــني عن العمل، التي تحظــى باهتام مبارش 
مــن املقام الســامي، ملا لها انعكاســات كبرة عىل 
مســتويات معيشــة املواطنني وعىل فئة الشــباب 
بشــكل خاص؛ حيث تشــر أحدث البيانات اىل أن 
معــدل الباحثــني عن العمل بلــغ 2.1 فقط، خالل 
شــهر مايو لهذا العام، وإذا ما ســلمنا بهذا املعدل، 
فإنه يعني أساًســا أن ليس لدينا مشكلة باحثني عن 
عمل. ويف معظــم األدبيات االقتصاديــة، فإن هذا 
املعــدل يعنــي أن االقتصاد يعمل بأقــى طاقته، 
ويســمى هذا املعدل بـ”معدل البطالة الطبيعي”. 
ويكُمــن القصور يف هذا املجال يف أمرين أساســني؛ 
األول: طريقــة االحتســاب التي تقوم عىل قســمة 
عدد الباحثني عن العمل من العانيني عىل إجايل 
قوة العمــل )الباحثني واملشــتغلني( من العانيني 
والوافدين، يف حني أنه تجب قسمة أعداد الباحثني 
عن العمــل عىل قوة العمــل العانية فقط، حتى 

ندرك حجم املشكلة، وهي الخطوة األوىل يف عملية 
البحث عن الحلول. 

أما االمر الثاين، فإنه يتعلق بطريقة احتســاب عدد 
الباحثــني، والذي يقوم عىل أن عــدد الباحثني عن 
العمــل هم من يقومــون بتحديــث بياناتهم لدى 
وزارة العمــل، ومن ال يقوم بتحديــث بياناته فإنه 
ال يعــد يف عــداد الباحثني عن العمــل، بالرغم من 
تعطله عــن العمل! ولنا أن نتخيــل حجم األعداد 
التي ال تقوم بتحديث بياناتها بسبب إحباطهم من 
االســتمرار يف تحديث بياناتهم لسنوات دون أمل!! 
وهــذه املنهجية مخالفة متاًمــا للمعاير العاملية يف 
احتساب معدل البطالة، والتي يجب أن تستند إىل 
“مســح قوة العمل” والذي ينفذ بشكل ربعي )كل 
3 أشــهر( أي أربعة جوالت ســنوًيا، ويقدم بيانات 
تفصيلية عن معدل الباحثني عن العمل، ناهيك عن 
أهمية “مسح فرص العمل املستحدثة”، والذي يتم 
تنفيذه بشــكل نصف سنوي. ويعد هذان املسحان 
من أهم املسوح املطلوبة دولًيا ومحلًيا، والتي توفر 
بيانات دميوغرافية واقتصادية واجتاعية حول قوة 
العمل، وما يوفر ســوق العمــل العاين من فرص 
عمل والتي تســاعد املخططــني ومتخذي القرارات 
التخاذ القرارات السليمة التي تنعكس إيجابيا عىل 

املجتمع.
ويف قضيــة أخــرى ال تقــل أهميــة عــن معــدل 
الباحثــني عن العمل، فإننــا ال زلنا غر قادرين عىل 
إنتــاج بيانات الحســابات القوميــة، ومعدل النمو 
االقتصادي باألسعار الثابتة وعىل أساس ربعي، كا 
هــو معمول يف معظــم دول العــامل، وحتى الدول 
الفقــرة والنامية؛ حيث ما زلنا نصدر بيانات الناتج 
املحيل باألســعار الجارية، والتي عــىل أهميتها، إاّل 
انها ال تعكس الصــورة الحقيقية لتطورات اإلنتاج، 
وتعطي صورة غر دقيقة لصانع القرار عن معدالت 
النمو الحقيقية )باألســعار الثابتة(. ونشــر هنا إىل 
معــدل النمو االقتصادي، باألســعار الجارية، خالل 
الربــع األول من هذا العــام والذي بلغ 25.7%، مع 
العلــم أن ُجلَّ هــذا النمو مرده اىل ارتفاع أســعار 
النفــط وليس ارتفاع اإلنتاج، وإذا ما تم احتســاب 
ُمقلِّص الناتــج املحيل اإلجايل، فإن النمو الحقيقي 
قــد ال يتعــدى حاجــز 3%. والتغنــي مبعدالت منو 
جاريــة كبرة لن يخدم أحًدا، وقد يؤدي إىل تضليل 
املجتمع وأصحاب املؤسســات الصغرة واملتوسطة، 
يف ضوء تســاؤلهم عن معدالت منو كبرة، يف حني ال 

تظهر آثارها عىل حياتهم وأعالهم!
هذه املســوح واإلحصاءات املهمة، وغرها، مهمة، 
يف القطاع الخارجي مثل األرقام القياســية ألســعار 
وكميــات الصــادرات، واألرقام القياســية ألســعار 
وكميــات الــواردات التي تعد رضورية الحتســاب 
رشوط التبــادل التجــاري، ومعرفــة إن كانت متيل 
لصالح اقتصادنا أم ضده. إىل جانب األرقام القياسية 
لكميات وأســعار الصناعات التحويلية والصناعات 
االســتخراجية، والقامئــة تطول وتطــول. كل ذلك 
مطلب ملــح. وننتظر من املركــز الوطني لإلحصاء 
واملعلومــات- باعتباره الجهة املســؤولة عن إنتاج 
الرقم اإلحصايئ -وضع خطة زمنية عاجلة الحتسابها 
ونرشها؛ للمساعدة يف الوقوف عىل واقع التحديات 
والبــدء يف معالجتها مســتندين إىل أدلــة وبيانات 

دقيقة وموثوقة.
ويجب اإلقرار بأن عدم توفــر اإلحصاءات الدقيقة 
ل قصورًا يف املنظومة  لظواهر ومؤرشات مهمة، ُيشكِّ
اإلحصائيــة الوطنيــة، كا يجب اإلقــرار بأن هناك 
قصــورًا آخــر مرتبًطا بالقــدرة عــىل تحويل هذه 
اإلحصــاءات إىل معلومــات مُيكن االســتفادة منها، 
ومــن ثم توفر قــراءة تحليلية واضحــة ومفهومة 
للجــداول التي يحتويهــا الكتاب اإلحصــايئ للفئة 
املستهدفة؛ سواء أكانت رشكات أو كيانات حكومية 

أو مستثمرين.
ومــن املعلــوم أن منظومــة اإلحصــاءات الجيدة، 
تعكس الواقــع الفعيل دون أي عمليــات تجميل، 
فضاًل عن أنها تتسم بالشــمولية، وتلتزم بالتوقيت 

املناسب، وتراعي الدقة واملصداقية.
وكل ما سبق يؤكد رضورة دعم مؤسسات اإلحصاء 
يف ســلطنة ُعان، وتطوير مهــارات العاملني فيها، 
وتحســني أدوات وأساليب جمع البيانات وتحليلها؛ 
فعملية تحديد بوصلة الحلول للتحديات املختلفة، 
مرهونــٌة مبــا يتوافر لها مــن بيانــات ومعلومات 

ومؤرشات إحصائية.
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تعــود طبول الحــرب لتقرع مــرة أخرى 
يف املنطقــة، ورغم أننــي ال أميل إىل رأي 
بعض اإلعالميــني الذين يهولون املشــهد 
كأن الحرب واقعة ال محالة، اال أن الوضع 
اآلن أكرث تعقيدا بعد تعرث االتفاق النووي 
اإليــراين، بعد أن رفضت الواليات املتحدة 
رفع اسم الحرس الثوري اإليراين من قامئة 

اإلرهاب. 
الربنامــج النــووي اإليراين دخــل مرحلة 
خطرة وحاسمة، فحسب مصادر أمريكية 
متلك إيران كميات كافيــة من اليورانيوم 
املخصــب لتصنيــع قنبلة نوويــة؛ فاملواد 
املخصبة لدرجة 60 باملائة تحتاج لتخصب 
إىل 90 باملائة ليك تكون جاهزة الستعالها 
كســالح نــووي. وإن هــذه العملية التي 
 )Breakout( تســمى بعملية االنطــالق
تحتاج ألســابيع فقــط، ويعــود هذا إىل 
الخطــوات التــي قامــت بها إيــران منذ 
2019، بعد تخــارج الواليات املتحدة من 
االتفــاق النووي يف عــام 2015. ورغم أن 
هذه الخطــوات وحدهــا ال تكفي إيران 
لتصنيع قنبلة نووية، ولكنها خطوة مهمة 
نحو ذلك. كا قامــت إيران مؤخرا بحفر 
شبكة إنفاق شاســعة وذلك غرب منشأة 
ناتانز موقع اإلنتاج النووي األسايس؛ وهي 
منشــاة نوويــة جديدة يف عمــق الجبال 
قد تكــون قادرة عــىل مقاومــة القنابل 
األمريكية الضخمة والهجات اإللكرونية. 
ويعتقــد بعض املراقبــني أنها ورقة ضغط 

إيرانية عىل املفاوضني يف فيينا.
ما زالت الدوائر الغربية واألمريكية بالذات 
تعول عىل منع ايران بالطرق الدبلوماسية، 
ويقدرون أن هناك أشهرًا أو سنوات حتى 
تتمكــن إيران مــن الوصــول إىل تحقيق 
هدفها. غــر أن الواليات املتحدة والغرب 
يجهــزان أنفســهم يف حالة فشــل الخيار 
الدبلومايس؛ فالواليات املتحدة قد حذرت 
مرارًا من أن الخيار العسكري مطروح فيا 
إذا فشلت املباحثات الدبلوماسية. ويقول 
الدبلومــايس األمريــيك روبــرت مييل يف 
مجلة “فورين أفــرز”: “إن قدرات إيران 
وصلت مرحلــة بحيث بإمكانهــا تصنيع 
وقود لصنع قنبلة قبل أن تتمكن الواليات 
املتحدة من معرفة ذلك، فا بالك بالقدرة 
عــىل منعها. وقــد أعلنت وكالــة الطاقة 
الذريــة يف بداية يونيو الجــاري أن إيران 
تحتاج فقط ألسابيع للتمكن من تخصيب 
كميــات كافية إلنتاج وقــود لصنع قنبلة 
نوويــة، إاّل أن تصنيــع قنبلة لالســتخدام 
قد يســتغرق ســنتني عىل األقل حســب 
تقديرات مســؤولني إرسائيليــني، وفًقا ملا 

نرشته صحيفة نيويورك تاميز األمريكية”.
وكتبت “فورين أفرز”، يف مقال لها مؤخرا، 
أن هنــاك 3 تحديات أساســية؛ األول: ما 
الزمن املطلوب إليران لتصنيع مواد كافية 
لتصنيع القنبلة. والتحدي الثاين ما الوقت 
الــالزم للمفتشــني الدوليــني أو العواصم 
الغربيــة لتكشــف عن هذه األنشــطة؟ 

والتحــدي الثالث: ما الوقت الالزم للغرب 
لرد بصوره مناسبة عىل هذه األنشطة؟ 

وبنــاًء عىل تقديرات مســؤولني أمريكان، 
فــإن إيران تحتاج أليام فقط؛ لتتمكن من 
إنتــاج مواد كافيــة لتصنيــع قنبلة، بينا 
يحتاج املفتشــون ألســابيع ليتمكنوا من 
اكتشــاف ذلك، وخاصة بعد قيــام إيران 
بإغــالق بعض كامــرات املراقبة، وتحتاج 
الواليــات املتحدة ألســابيع لرد عىل تلك 
الخطــوة. كا إنه من الواضح ان الواليات 
املتحدة تحتاج لوقت أكرب لحاية حلفائها 
يف حالــة ما قامت ايــران بالرد عىل رضب 
برنامجها النووي. إن قيام ايران بتخصيب 
اليورانيــوم بدرجــة 90 باملائــة ال يعني 
صنع قنبلة، فا زالت تحتاج إىل خطوات 
أخرى مهمة مطلوبة، ولكن وجود الوقود 
النــووي الكايف لصنــع قنبلــة وتخصيب 
اليورانيــوم بدرجة 90 باملائة يعطي إيران 
ميزة نســبية مقلقــة للغــرب وإرسائيل 

وبعض الدول العربية.
إن هــذا اىل حــد ما يفرس هذا التســارع 
الغريــب من إرسائيــل والواليات املتحدة 
بالعمل عىل تحشــيد وإيجــاد تحالف أو 
منتدى أمني يشــمل دول الخليج، ومرص، 
واألردن، وحتى العــراق، ليكون ذلك أواًل: 
ورقــة للضغــط عىل إيــران لتتنــازل عن 
رشوطها يف مباحثات فيينا، وثانًيا: يف حالة 
فشــل املباحثات القيام بعملية عســكرية 
ضــد الربنامج النووي اإليــراين. ويبدو أنه 

سيتم تتويج هذا التحالف يف زيارة الرئيس 
األمرييك بايدن املقررة يف يوليو املقبل.

إن تنفيذ هذا الســيناريو يواجه تحديات 
عديــدة منها: إن عمليــة كهذه قد تؤدي 
الطاقــة يف  إمــدادات  يف  اضطــراب  إىل 
وقــت وصلت فيها أســعار البرول والغاز 
أوروبــا  يف  وبالــذات  خياليــة،  ألســعار 
الغربيــة وامريــكا، وخاصــة أن ارتفــاع 
التضخم يف الدول الغربية يهدد بســقوط 
الحكومــات الحالية يف هــذه الدول، وأن 
الحزب الدميقراطــي يف الواليات املتحدة 
مهــدد بفقدان األغلبيــة يف الكونجرس يف 

االنتخابات النصفية القادمة. 
إن الحــرب ســتؤدي إىل اضطــراب أمني 
شــامل يف منطقة الخليج ورمبا إىل تدمر 
كبر لحقول النفط يف املنطقة، يحدث ذلك 
بينا إرسائيل تعاين مــن خالفات داخلية 
كبــرة، وخاصــة بعــد ســقوط الحكومة 
الحالية. أما مــرص واألردن فقد تتعرضان 
للضغوط األمريكية نظرا لحاجتها لتمويل 
موازناتها التي تعاين من عجوزات ضخمة، 
وتدهور الوضع االقتصادي واالجتاعي يف 
البلديــن. إن نصب الــرادارات )بطاريات 
البحريــن  يف  اإلرسائيليــة  الصواريــخ( 
واالمارات يشــكل خطــرا ليس عىل إيران 
فحسب وإمنا عىل منطقة الخليج. وتبقى 
مصالح شــعوب املنطقة مغّيبــة متاًما يف 

سياسة حافة الهاوية هذه.
* باحث يف قضايا االقتصاد والتنمية

علي الرئيسي *

عقــدت وزارة املالية قبل عدة أيام لقاًء 
إعالمًيا لتســليط الضوء عىل الحســاب 
الختامي للميزانية العامة للدولة واألداء 
املــايل لعام 2021، ومقارنــة األداء املايل 
مــع عام 2020، وإبراز األداء الفعيل وما 
هو مخطط له يف عام 2022، وضّم كثرا 
مــن الحقائق واألرقــام، بعضها مطمنئ 
ومبرش، وبعضهــا ميثل تحدًيا، وال ُبد أن 
ُينظر اليــه بجدية قصوى، هــذا املقال 
هــو محاولــة تســهيل املعلومــات إىل 
القراء املهتمني مبا هو »حســن« ومبا هو 

»أحسن« من أرقام وحقائق.
األخبار »الحســنة« املفرحة كثرة؛ منها 
أن متوسط ســعر برميل النفط املرصود 
ملوازنــة 2012 كان 45 دوالرا أمريكيــا، 
أمريكًيــا  دوالرًا   61 كان  الفعــيل  أمــا 
مرتفًعــا مببلــغ 16 دوالرًا عن كل برميل 
نفــط، والذي يشــكل ارتفاع ما نســبته 
35%، كا أن نســبة اإلنتاج زادت بنسبة 

ضئيلــة بأقل من 1%، ويعني ذلك زيادة 
يف دخل اإليــرادات النفطية تصل ألكرث 
مــن 58%، وزيادة أيضا يف إيرادات الغاز 
بنســبة تصل إىل 40.6%، ومن الحقائق 
القروض ارتفعت  املطمئنة اســردادات 

بنسبة %50.
ومن الحقائق الجيدة أيضا يف األداء املايل 
لعــام 2021 أن نســبة العجز انخفضت 
عــن ما هــو مخطط لــه بنســبة %45، 
والحاجة إىل التمويل الداخيل والخارجي 
قلت بنســبة 27%، كا انخفضت نسبة 
الســحب مــن االحتياطــات املاليــة مبا 
يعــادل 33%، فبــدال مــن ســحب 600 
مليون ريال عاين من احتياطات الدولة، 
قّل املبلغ ليكون 400 مليون ريال عاين 
فقط، كا ارتفع التصنيف االئتاين أمام  
الــوكاالت العامليــة للتصنيــف االئتاين 
من ســلبي إىل مســتقر، ونســبة الدعم 
الحكومــي لكافة الربامج قلت بنســبة 

9%، وهو مؤرش جيد للــوكاالت الدولية 
برصانة االستدامة املالية، مع تحفظ كثر 

من فئات املجتمع.
أمــا بالنســبة للمؤرشات واألرقــام التي 
تشــكل تحديات هــو أن اإليرادات غر 
النفطية قلت عن املخطط بنســبة تصل 
لـ88 وانخفاض اإليرادات الجارية بنسبة 
تصــل إىل 4%، واإليــرادات الرأســالية 
أيضا انخفضت بنســبة كبــرة تصل إىل 
75%، وأخرا انخفاض اإليرادات والرسوم 
عن مــا هو مخطــط بنســبة تصل إىل 
8%، ويعــود ذلــك إىل جائحــة كورونــا 
وتخفيــض كثر من الرســوم الحكومية، 
وتقديم الحوافز والتســهيالت لكثر من 

القطاعات اإلنتاجية.
الخالصة.. أن »الحســن« يف األداء املايل 
لعام 2021 هو تقليل العجز بنسبة جيدة 
جدا، لكن األحســن ســوف يتحقق بعد 
سد العجز املايل، ليس من خالل األسعار 

املرحلية املرتفعة للنفط والغاز، إمنا من 
خالل ســد االنخفاضات يف األنشطة غر 
النفطيــة واإليرادات الجارية واإليرادات 

الرأسالية. 
»الحسن« يف الحقائق أننا يف عام 2021 
حققنا أفضل ما هــو مخطط، وأفضل 
مــن األداء املايل لعام 2020، واألحســن 
هــو أن ال نقارن بهــذا العام املؤمل الذي 
شهد بدايات جائحة كورونا واإلعسار يف 
كل جوانــب الحياة محليا وعامليا، ولكن 
األحســن أن تتحــدى الحكومة نفســها 
يف أن تأيت مبعاير تضمن لها االســتدامة 
املاليــة قــدر اإلمــكان يف عــام 2022 
ومــا بعده من أعوام  بغــض النظر عن 
تقلبات ســعر النفط والغاز واملشتقات 
النفطيــة األخرى الــذي يتحكم به غرنا 
من  ظروف الســوق العاملية من عرض 
الجيوسياســية  واملعطيــات  وطلــب، 

العاملية األخرى.

خلفان الطوقي

الحسن واألحسن في األداء المالي
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خالل زيارة منظمة الطيران المدني الدولي ولقاء عدد من المسؤولين

المعولي يناقش تعزيز كفاءة المالحة الجوية الدولية عبر المجال الجوي للسلطنة

وفد »غرفة شمال الباطنة« ينهي زيارته إلى مصر

مسقط- الرؤية

التقى مع��ايل املهندس س��عيد بن حمود 
املعويل وزي��ر النقل واالتص��االت وتقنية 
املعلومات، سعادة  س��لفاتوري شاكيتانو 
رئي��س مجل��س منظم��ة الط��ران املدين 
الدويل، الستعراض جوانب التعاون بهدف 
تعزيز كف��اءة وس��المة املالح��ة الجوية 
الدولية عرب املجال الجوي لسلطنة عامن، 
حيث أش��اد س��عادة رئيس املجلس بدور 
س��لطنة عامن يف الحفاظ عىل اس��تدامة 
وسالمة تدفق الحركة الجوية الدولية بني 
مختل��ف دول الع��امل عرب املج��ال الجوي 

العامين.
كام التقى معايل الوزير مع دلفاين نوديت 
رئيسة مكتب ممثلية املفوضية األوروبية 
لدى منظمة الطران املدين الدويل، وجرى 

خالل اللقاء بحث س��بل التعاون يف مجال 
خدمات النقل الجوي لدعم زيادة تشغيل 
رشكات الط��ران بني املط��ارات العامنية 
واألوروبي��ة، وذل��ك يف إط��ار االتفاقي��ة 
الش��املة للنقل الجوي بني سلطنة عامن 
واالتحاد األورويب والتي تم التوقيع عليها 

باألحرف األوىل يف نهاية العام املايض.
وبحث معالي��ه آفاق التع��اون والرشاكة 
بني هيئ��ة الطران املدين ورشكات الطران 
مع مايكل كمرب مدير اتحاد النقل الجوي 
واس��تعرض الجانب��ان س��بل التع��اون يف 
األهداف املش��ركة التي تحق��ق املصالح 

املتبادلة لسلطنة عامن ورشكات الطران.
واس��تعرض مع��ايل املهن��دس س��عيد بن 
حم��ود املعويل م��ع مدير مكت��ب النقل 
الج��وي ملنظمة الط��ران امل��دين الدويل 
ومس��اعدة املدي��ر للبيئة جهود س��لطنة 

ع��امن يف تنفي��ذ خطة خف��ض وتعويض 
الكرب��ون للطران ال��دويل ،)CORSIA(؛ 

حي��ث أثنى املختصون م��ن املنظمة عىل 
التق��دم يف العمل وما تعرفوا عليه يف هذا 

الجانب م��ع الرغبة يف اس��تمرار التعاون 
لتطوير خطة عمل س��لطنة عامن لخفض 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
كام التقى معاليه مع ميش��يل جيل مدير 
مكت��ب الش��ؤون القانوني��ة والعالق��ات 
الخارجي��ة ملنظمة الط��ران املدين الدويل 
وتم خالل اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون 
لدعم األنش��طة ذات االهتامم املشرك يف 

املجال القانوين.
 وناق��ش معايل الوزير مع س��تيفن كرمير 
مدي��ر مكت��ب املالح��ة الجوي��ة مبنظمة 
الط��ران امل��دين الدويل، تق��دم العمل يف 
تنفيذ الخطة التصحيحية لس��لطنة عامن 
لتدقي��ق االيك��او ع��ىل مراقبة الس��المة 
الجوي��ة USOAP-CMA حيث أظهرت 
النتائ��ج الت��ي س��جلتها املنظم��ة تقدما 
ملموس��ا لس��لطنة عامن للمعدل العاملي 

للدول حالي��ا، ويتواص��ل العمل لتحقيق 
مس��تويات متقدمة خالل املرحلة املقبلة 

يف هذا املجال.
واطل��ع الحض��ور عىل التق��دم املحرز يف 
تنفي��ذ الربنامج الوطني لس��المة الطران 
)SSP( وال��ذي ح��ددت املنظم��ة العام 
2027 موعداً الس��تكامله م��ن قبل كافة 
دول العامل، كام جرى خالل اللقاء مناقشة 
الجوان��ب الفنية ملرشوع س��لطنة عامن 

لتطوير خدمات املالحة الجوية.
ش��ارك يف االجتامع��ات كل من س��عادة 
املهن��دس نايف ب��ن عيل الع��ربي رئيس 
هيئ��ة الطران املدين و س��عادة الس��فر 
موىس بن حمدان الطايئ س��فر س��لطنة 
عامن ل��دى الواليات املتح��دة األمريكية 
والسفر الغر مقيم لس��لطنة ُعامن لدى 

كندا واملكسيك .

مسقط- الرؤية

اختت��م أصحاب األع��امل من غرف��ة تجارة 
وصناع��ة عامن فرع ش��امل الباطنة زيارتهم 
إىل جمهوري��ة مرص العربية والتي اس��تمرت 
أسبوعا، وشملت زيارات ميدانية للمؤسسات 
واملصان��ع ولقاءات مع عدد من املس��ؤولني 
املرصيني لبحث الفرص االس��تثامرية املتاحة 

يف كال البلدين.
وتضمنت الزيارة عقد منتدى األعامل العامين 
املرصي والذي أقيم بالهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة مبرص مبش��اركة أكرث من 100 
رشك��ة عامني��ة ومرصي��ة وبحضور س��عادة 
عبدالل��ه ب��ن نارص الرحبي س��فر س��لطنة 
عامن املعتمد ل��دى جمهورية مرص العربية 

ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
كام شارك الوفد يف املؤمتر العقاري الثاين الذي 
نظمته مؤسس��ة أخبار اليوم للتعرف وتبادل 

الخربات حول االستثامر باملجال العقاري.
وخ��الل الزي��ارة، تع��رف أصح��اب األعامل 
العامنيني عىل الفرص االس��تثامرية والتجارية 
والبن��اء  املق��اوالت  قطاع��ات  يف  املتاح��ة 
والطاق��ة  الحديث��ة  والتقني��ات  واألس��مدة 
املتج��ددة وتجربة الصناع��ة املرصية، وذلك 
من خالل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية 
و املصان��ع، كام زار الوف��د العاصمة اإلدارية 
املتاح��ة  االس��تثامرية  والف��رص  الجدي��دة 
واملشاريع املقامة و تقسيامتها، وأيضا الهيئة 
العام��ة للتنمي��ة الصناعية واالتح��اد العام 

للغرف التجارية املرصية.

ختام فعاليات ملتقى رائدات األعمال بالظاهرة

بيع منتجات زراعية وحرفية في معرض محضة

عربي- نارص العربي

اختتمت فعالي��ات ملتقى رائ��دات األعامل 
ال��ذي نظمته لجنة صاحب��ات األعامل بفرع 
غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة الظاهرة، 
حيث رعى حفل الختام  الدكتورة زينب بنت 
خلف��ان املقبالية عميد مش��ارك بكلية عامن 
للعل��وم الصحية مبحافظ��ة الظاهرة، بحضور 

عدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع.
ويهدف امللتقى إىل تعزيز مهارات املشاركات 
م��ن رائدات األع��امل يف عدد م��ن الجوانب 
االقتصادية، وذلك  من خالل  تنفيذ عدد من 

الحلقات والورش التدريبية، والتي اس��تمرت 
مل��دة 3 أي��ام متواصل��ة، حيث ش��هد اليوم 
الثال��ث للملتق��ى تقديم ورش��ة عمل حول 
التج��ارة اإللكرونية  قدمه��ا املهندس مروان 
ب��ن عوض اليعق��ويب، وتضمنت الحديث عن 
فوائ��د التجارة اإللكرونية وكيفية اس��تخدام 
إنش��اء املتاج��ر اإللكرونية، وذلك مبش��اركة 
أكرث م��ن 75  من رائدات األعامل. وأش��ارت 
ميمون��ة بنت عبدالله املجرفية رئيس��ة لجنة 
صاحبات األعامل بفرع الغرفة إىل أن امللتقى 
ش��هد تفاعال كبرا عىل م��دار 3 أيام من قبل 
رائدات األع��امل وذلك بفضل تن��وع الورش 

والحلق��ات التدريبية التي تم تقدميها، بهدف 
إرس��اء الوع��ي االقتصادي لدى املش��اركات. 
واعترب م��روان بن عوض اليعقويب أن ورش��ة 
التج��ارة اإللكروني��ة م��ن أهم ال��ورش  يف 
مج��ال ريادة األعامل؛ حيث إنها ستس��هم يف 
تزويد املشاركات باألدوات الفكرية األساسية 
وتطوي��ر قدراته��ن وتعزيزه��ا وتزويده��ن 
باملعرف��ة وامله��ارات الالزمة لصق��ل الجانب 
التسويقي لديهن.  وأشار إىل أن الورشة ركزت 
عىل تطوير كفاءات املرأة يف مجال اس��تخدام 
شبكات التواصل االجتامعي ومهارات االتصال 
وتقدي��م العروض، مضيفا: »ُيعترب التس��ويق 

اإللك��روين عن��رصا هام��ا لرائ��دات األعامل 
بش��كل عام، حيث أّنه يف عرصنا الحايل يقوم 
معظم املس��تهلكني بالبحث ع��ن معلومات 
تخص املنتج ال��ذي يرغبون برشائه من خالل 
ش��بكة اإلنرنت، ويوجد العدي��د من الطرق 
التي ميكن م��ن خاللها الوص��ول إىل الزبائن 
وتس��ويق املنتجات لهم بشكل إلكروين وعرب 
ش��بكة اإلنرنت«. وقالت مروة بنت حمدان 
الغريبية، إحدى املش��اركات يف الورشة: »لقد 
تعرفنا عىل األس��اليب العرصية املس��تخدمة 
يف التج��ارة اإللكرونية وكيفية إنش��اء متجر 

إلكروين«.

محضة- سيف املعمري

اختتم بوالية محضة مبحافظة الربميي فعاليات 
معرض محض��ة للمنتجات املحلية والذي يقام 
ألول مرة مببادرة من أهايل الوالية واستمر ملدة 

ثالثة أيام، حيث تضمن بيع املنتجات الزراعية 
والحيواني��ة والحرفية واملنتج��ات املنزلية إىل 
جان��ب منتج��ات امل��رأة الريفي��ة والحرفيني 
والعس��ل ومنتجاته، وعرض املواد االستهالكية 
للمش��اريع املنزلية، وأصنافا من الرطب املحيل 

ملختلف أنواع النخيل التي تش��تهر بها الوالية 
ومنتجات الفواكه والخرضوات والعسل.

وشاركت إدارة  البيئة مبحافظة الربميي 
يف املع��رض مبب��ادرة توزي��ع أش��جار 
متنوع��ة من البيئ��ة املحلية بش��كل 

مج��اين لل��زّوار؛ به��دف رف��ع الوعي 
بأهمية املحافظة عىل تلك األش��جار. 
كام ض��م املع��رض ركًنا لبي��ع الطيور 
واألغن��ام بأنواعها؛ حيث تم البيع عن 

طريق “املناداة” عىل األغنام.
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الدقم- الُعامنية

أصبحــت كل مرافــق مينــاء الدقــم 
الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة 
بالدقــم واملتمثلة باألرصفــة التجارية 
والحكومية واملواد الســائلة والســائبة 
جاهزة وتقــوم بعملياتها بكل طاقاتها 

االستيعابية.
الرئيــس  فريمولــن  ريجــي  وأوضــح 
التنفيذي لرشكة ميناء الدقم، أن الرشكة 
تعمل بشكل مكثف مع الهيئة العامة 
للمناطق االقتصادية الخاصة واملناطق 
الحرة لرتكيب رافعات جديدة ستكون 
عالمة فارقــة يف مناولــة الحاويات يف 

امليناء.
وقال: »إن الرشكة ستســتلم يف مطلع 
العــام القــادم عــدًدا مــن الرافعات 

باإلضافــة لرافعات جرسيــة بإطارات 
مطاطية ليصل العدد اإلجاميل ملعدات 
املناولــة الثقيلة عند 7 رافعات متنقلة 
وآليــة و12 رافعــة جرسيــة بإطارات 

مطاطية«.
وأكــد عىل أن عمليات التطوير بامليناء 
تجري بشــكل متســارع حيث تعمل 
الرشكة بشكل وثيق مع أسياد للدخول 
يف مرشوعات مشــرتكة معها مشريًا إىل 
أن محطة أســياد-والدقم تتعامل اآلن 

مع البضائع كبرية الحجم.
وأضاف ريجي فريمولن أن رشكة ميناء 
الدقــم تســعى خــالل هــذه املرحلة 
إلرشاك أكــر عدد ممكن من الُعامنين 
يف العمليــات اللوجســتية مــن خالل 

الرشاكة مع مجموعة أسياد.
وأشــار إىل أن ميناء الدقم يشهد حاليًّا 

الســمكية  للمنتجات  نشــاطًا متزايًدا 
حيث تتعاون الرشكــة حاليًّا مع رشكة 
األسامك الُعامنية التي قامت برفع عدد 
أســطولهم البحري من خــالل تفريغ 
حموالتهم وحاوياتهم وإعادة تجهيزها 

للتصدير من خالل ميناء الدقم.
وقــال الرئيس التنفيــذي لرشكة ميناء 
الدقــم: »إن امليناء يشــهد أيضا تزايًدا 
يف األنشــطة املرتبطة بقطاعات النفط 
والغاز واملصــايف، موضًحــا أن الرشكة 
تعمــل جاهدة لتوفــري كل ما بإمكانه 
دعــم هــذه األنشــطة والقطاعــات 

الحيوية«.
وفيام يتعلق بنســبة التعمن يف رشكة 
ميناء الدقم أكد عىل أن نسبة التعمن 
بالرشكــة وصلــت إىل 90% وتســعى 
الرشكة خالل الفرتة القادمة إىل رفعها.

عالمة فارقة في مناولة الحاويات

تركيب 7 رافعات جديدة و12 رافعة جسرية في ميناء الدقم 

انطالق منتدى »آفاق اإلعمار« 
بشمال الباطنة.. غدا

19.1 مليار ريال رصيد االئتمان 
الممنوح بنهاية أبريل

صحار- الرؤية

تنطلق غًدا اإلثنــن فعاليات منتدى 
آفــاق اإلعامر تحت عنــوان »البناء.. 
اســتدامة وفــرص ريــادة«، والــذي 
تنظمــه غرفة تجــارة وصناعة عامن 
فــرع شــامل الباطنة ممثلــة بلجنة 
التطوير العقاري واملقاوالت ويستمر 

عىل مدى يومن.
ويشارك يف املنتدى 36 رشكة ومؤسسة 
حكوميــة وتجاريــة تعنــى مبجاالت 
التخطيــط والتطوير العقاري وريادة 
األعــامل يف البناء والتشــييد وغريها، 
فيــام بلغ عدد املســجلن يف املنتدى 
أكرث من 270 مشاركًا ومشاركة، حيث 
يتضمن عقد جلسات وحلقات عمل 

تدريبية ومعرض مصاحب. 
وقال خليفة بن سيف الجابري رئيس 
اللجنة العلمية للمنتدى: »إن املنتدى 
يتضمن مناقشة 10 أوراق عمل عىل 
مــدار يومــن، لتســليط الضوء عىل 
التنميــة العمرانيــة بشــامل الباطنة 
وفرص االســتثامر والتطوير العقاري، 
إىل جانــب أوراق عمل متخصصة يف 
مجاالت التحكيــم وإدارة العقود يف 
قطاع البناء والتشييد وريادة األعامل 
يف هذا القطاع، وكذلك عرض تجارب 
ناجحة لعدد من الرشكات املتخصصة 
حــول التقنيــات الحديثــة يف البناء 

والبيوت الصديقة للبيئة«.

وأضــاف أن املنتدى ســيخرج بعدد 
من التوصيات والرؤى التي من شأنها 
تعزيز مكانــة قطاع العقارات والبناء 
يف االقتصاد وتقديــم توصيات تعنى 
بتطوير محافظة شــامل الباطنة وفق 
مؤرشات النمــو العمراين واالقتصادي 

للمحافظة.
ويسعى املنتدى إىل تحقيق رسالته يف 
تطوير بيئة جاذبة محفزة ومستدامة 
يف قطاع البناء والتشــييد يف محافظة 
شــامل الباطنة، وفق رؤيــة واضحة 
يف أن تكون شــامل الباطنة املحافظة 
الرائــدة لألعامل وفــرص العمل عىل 
مســتوى سلطنة عامن يف قطاع البناء 

والتشييد.

مسقط- الُعامنية

يشــري تحليل أنشــطة البنوك التجارية 
التقليدية من مــارس 2021م إىل أبريل 
2022م إىل اســتمرار منــو االئتــامن يف 
سلطنة ُعامن، حيث سجل إجاميل رصيد 
االئتامن املمنــوح من ِقبل البنوك زيادة 

بنسبة 7ر%2.
وأوضــح التقريــر الصــادر مــن البنك 
املركزي الُعــامين أنه بالنســبة لالئتامن 
املمنــوح للقطــاع الخاص فقــد ارتفع 
مبقــدار 2ر0 باملائــة ليصــل إىل 1ر19 
مليار ريــال بنهاية أبريل 2022م. وفيام 
يخص بند االســتثامر، فقد وصل إجاميل 
اســتثامرات البنوك التجاريــة التقليدية 
يف األوراق املاليــة إىل حــوايل 3ر5 مليار 
ريــال أي بزيادة 10 باملائة بنهاية أبريل 

2022م.
وســجل االســتثامر يف ســندات التنمية 
5ر%2  بنســبة  انخفاًضــا  الحكوميــة 
باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املايض 
ليبلغ 1ر2 مليار ريال، يف حن ســجلت 
اســتثامراتهم يف األوراق املالية األجنبية 
انخفاًضا مبعدل 5ر1% أي ما يقارب 870 

مليون ريال بنهاية أبريل 2022م.
ويف الجانب اآلخر للميزانية »الخصوم«، 
ســجل إجــاميل الودائــع لــدى البنوك 
التجارية التقليدية ارتفاًعا بنسبة 7ر%1 

ليبلــغ 2ر21 مليــار ريــال بنهاية أبريل 
2022م. وضمن إجاميل الودائع، سجلت 
ودائــع الحكومة لدى البنــوك التجارية 
ارتفاًعا بنســبة 6ر13% لتبلــغ حوايل 5 
مليارات ريال، وكذلك بالنســبة لودائع 
مؤسســات القطاع العــام فقد ارتفعت 
بنســبة 7ر11% لتبلغ حــوايل 4ر1 مليار 
ريال خالل الفرتة نفســها، بينام سجلت 
ودائــع القطاع الخاص انخفاًضا بنســبة 
7ر2% لتصــل إىل 4ر14 مليــار ريــال يف 
أبريل 2022م لتشــّكل ما نسبته 6ر%67 
من إجاميل الودائع لدى البنوك التجارية 

التقليدية.
وارتفع إجاميل األصــول للبنوك والنوافذ 
اإلســالمية مجتمعة إىل حوايل 1ر6 مليار 
ريــال أي ما نســبته 6ر15% من إجاميل 
أصول القطاع املرصيف يف ســلطنة ُعامن 
بنهاية أبريــل 2022م، مســجال ارتفاًعا 
مبعدل 2ر11% مقارنة بالفرتة نفسها من 

العام املايض. 
وأشــارت البيانــات إىل أن إجاميل رصيد 
التمويــل املمنــوح من الوحــدات التي 
متارس هذا النشاط سجل ارتفاًعا بنسبة 
9ر9% ليبلــغ حــوايل 5 مليــارات ريال 
ُعامين، كام ســجلت الودائع لدى البنوك 
والنوافذ االســالمية زيادة بنسبة 8ر%11 
لتبلــغ 5ر4 مليــار ريال بنهايــة أبريل 

.2022

سامئل- الرؤية

افتتحــت املؤسســة العامة للمناطــق الصناعية 
»مدائن« مبنــى الخدمات والتســهيالت ومركز 
الخدمات »مســار« يف مدينة ســامئل الصناعية، 
وذلــك تحــت رعاية هــالل بن حمد الحســني 
الرئيــس التنفيــذي لـ«مدائــن«، وبحضور عدد 
من الرؤســاء التنفيذين واملسؤولن يف القطاعن 
العام والخاص. يأيت هــذا االفتتاح تعزيزا للرؤية 
املســتقبلية »مدائن 2040« التي تسعى إليجاد 
مــدن أعامل بهوية عامنية ومبقاييس عاملية، وأن 
تكون املؤسســة الذراع الحكومي املعّزز للتنمية 
االقتصادية واالجتامعية الشاملة واملستدامة عر 
الرشاكة مــع القطاع الخاص، وتطوير وتشــغيل 
مــدن أعامل متكاملــة الخدمــات، وذات رسعة 
اســتجابة للمتغريات، وتعتمد عىل أفضل الحلول 
والتقنيــات لتلبية متطلبات األعــامل مع مراعاة 

املعايري البيئية.
وتبلغ مســاحة مبنى الخدمات يف مدينة سامئل 
الصناعية اإلجامليــة أكرث من 16 ألف مرت مربع، 
ومبســاحة إيجاريــة تصل إىل أكرث مــن 12 ألف 

مــرت مربع، وبتكلفة إجاملية تصل إىل 4.5 مليون 
ريــال، حيث صمم املبنــى لتقديم أفضل خدمة 
الســتيعاب متطلبــات الســوق وتقديم مختلف 
املرافــق للعاملــن باملدينة وهو مكمــل للبنية 
األساســية والخدمــات، ويتكون مــن 8 طوابق 
)أريض + 7 طوابــق(، حيــث خصــص الطابقان 
األريض واألول لألغــراض التجارية أمــا الطوابق 
األخــرى فللمكاتــب ورشكات االتصــاالت، كــام 
يتضمن املبنــى أيضا مرافق وخدمــات مختلفة 
مثــل الخدمات البنكية ووكالة ســفريات ومقاه 
ومتجر للمواد االستهالكية، باإلضافة إىل مجموعة 
من املطاعــم. كام افتتــح يف الطابق األريض من 
املبنى نفسه، مركز الخدمات مسار والذي يهدف 
إىل رفع مستوى الخدمات املقدمة للمستثمرين 
من خالل ترسيع وتبســيط اإلجــراءات، وتعزيز 
العالقات مع الرشكاء لتقديــم خدمات متكاملة  
للمســتثمر، وكذلك توطيد العالقة مع املستثمر  
مبــا يوفر بيئة أعــامل آمنة، باإلضافــة إىل توفري 
البيانات اإلحصائية الدقيقة الخاصة باملستثمرين، 
حيث يعد  املركز نافذة اســتثامرية بنظام موحد 
لتيسري وتبســيط إجراءات حصول املستثمر عىل 

جميع املوافقات والتصاريــح والرتاخيص الالزمة 
ملرشوعــه االســتثامري يف محطــة واحــد ومدة 
زمنية محددة، وذلك من أجل تشــكيل منظومة 
من الخدمات املتكاملة التي يحتاجها املســتثمر 
لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعامل جاذبة 
لالســتثامرات يف سلطنة عامن، كام يساهم املركز 
يف متابعة املشــاريع املتعــرثة، عالوة عىل تقديم 
املركز لخدمات القيمة املضافة مثل االستشارات، 
التمويــل والبنــوك، الفحــص الطبــي، الريــد، 

والتسويق والرتويج.
كام تم خالل حفل االفتتاح، توقيع اتفاقية تعاون 
بن املؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” 
ممثلة يف مدينة سامئل الصناعية، ورشكة شموخ 
لالستثامر والخدمات، وأكادميية االبتكار الصناعي، 
بهدف إيجاد مســاحة يف مبنى الخدمات مبدينة 
ســامئل الصناعية الحتضان املؤسســات الصغرية 
واملتوسطة ودعمها ومساندتها بشكل مستمر إىل 
حن تخارجها من الرنامج، وإدارة وتنظيم الرنامج 
لضامن نجاحه، وفق خطة األعامل املتفق عليها، 
ومتكن املؤسســات الصغرية واملتوسطة الُعامنية 
من خــالل إقامة الورش والفعاليات التي متكنهم 

مــن إدارة مؤسســاتهم بكفاءة عاليــة وتحقيق 
أعــىل قيمة مضافة باألســواق املحلية واإلقليمية 
والعامليــة، والتســويق الدعــايئ للحاضنات عن 
طريــق منصات االتصــال والتواصل والتســويق 
املختلفــة. وتواصل “مدائن” تنفيذ مجموعة من 
املشــاريع الحيوية يف مدينة ســامئل الصناعية، 
ومــن أبرزهــا  مرشوع مبنــى اللياقــة الصحية 
الــذي من املتوقــع افتتاحه يف ديســمر 2022، 
وكذلك مــرشوع العيــادة الطبية، وهــي عيادة 
طبيــة بها مجموعــة من االختصاصــات الطبية، 
مثل فحوصــات عامة، توفري خدمة اإلســعافات 
األوليــة، طب عام وغريها من االختصاصات التي 
تخدم العاملــن يف املدينة الصناعيــة واملقيمن 
يف األحيــاء القريبــة منها، باإلضافــة إىل مواصلة 
تنفيــذ مــرشوع األعــامل التكميليــة للمدينــة 
الصناعية، واملتضمن ازدواجية الشارع املؤدي إىل 
املدينة وربطها بالخط الرسيع، حيث تبلغ  نسبة 
اإلنجاز يف هذا املرشوع 89%، وكذلك ربط خزان 
الرصف الصحــي للمرحلة الثانية باملرحلة األوىل، 
والذي تجاوزت نســبة اإلنجاز فيه إىل 40%، ومن 

املتوقع تسليمه يف شهر يونيو القادم. 

مسقط- الُعامنية

اســتحوذت البنوك املدرجة يف بورصة 
مسقط األسبوع املايض عىل 53.4% من 
إجاميل قيمة التــداول يف الوقت الذي 
حققــت فيه بعض األســهم أداء جيدا 
ومتكنت بدعم من الرشكات االستثامرية 
املدرجــة يف عينة مــؤرش القطاع املايل 
من الصعود مبــؤرش القطاع إىل 6652 
نقطة مرتفعا 60 نقطة مســجال بذلك 
االرتفــاع الوحيد بن مؤرشات البورصة 

التي تراجعت جميعها.
وأغلق املؤرش الرئيس عىل 4115 نقطة 
مرتاجعا 7 نقاط، وســجل مؤرش قطاع 
الصناعــة أعــىل الرتاجعــات عند 74 
نقطة، وفقد مؤرش قطاع الخدمات 34 
نقطة، وســجل املؤرش الرشعي تراجعا 

بنحو 4 نقاط.
واتســمت تــداوالت األســبوع املايض 
بالحذر من قبل املستثمرين يف انتظار 
النتائــج املالية للنصف األول من العام 
الجــاري لتســجل قيمة التــداول أدىن 
العام  خــالل  األســبوعية  مســتوياتها 
الجاري مرتاجعــة إىل 7.6 مليون ريال 
مقابل 16 مليون ريال يف األسبوع الذي 

سبقه.
واســتطاعت البنــوك الثامنية املدرجة 
يف البورصة تعزيز قيمــة التداول بعد 
أن شــهدت تداوالت بنحو 4.1 مليون 
ريــال، كام متكنــت البنــوك من دعم 

مؤرش القطاع املايل بعد أن سجل سهم 
بنك اتش اس يب يس عامن صعوًدا قويًّا 
مرتفًعا بنسبة 18.5% وأغلق عىل 134 

بيسة.
ويأيت هذا الصعود بعد أن أعلن البنك 
أنه قــام مبراجعــة خطاب بــدء النية 
بخصــوص االندمــاج املحتمل مع بنك 
صحــار الــدويل مشــريا إىل أنــه وافق 
عىل البــدء يف املناقشــات األولية مع 
بنــك صحار للحصول عــىل املزيد من 
املعلومــات لدراســة احتاملية اندماج 
البنكــن. وكان بنك صحــار قد قال إن 
االندمــاج املقرتح ســيكون من خالل 
صفقــة تتضمن مقابال نقديا وأســهام 
ملســاهمي بنك اتش اس يب يس عامن، 
موضحــا أن املقرتح يخضع للموافقات 
النهائية من مجالــس اإلدارة والجهات 

الرقابية واملساهمن.
وشهد األســبوع املايض ارتفاعا بنسبة 
3.9% يف عدد الصفقــات املنفذة التي 
بلغــت 2065 صفقــة مقابــل 1987 
ســبقه،  الــذي  األســبوع  يف  صفقــة 
واستحوذ قطاع البنوك عىل 35.9% من 
إجاميل عدد الصفقات املنفذة بعد أن 
شــهد تنفيذ 742 صفقة من بينها 229 
صفقة عىل ســهم بنك مسقط، و113 
صفقة عىل ســهم بنك نــزوى، و152 
صفقة عىل ســهم بنك صحــار الدويل، 
و107 صفقات عىل سهم بنك اتش اس 

يب يس عامن.

وارتفعــت أســعار 15 رشكة مقابل 41 
رشكة تراجعــت أســعارها و14 رشكة 
الســابقة  مســتوياتها  عــىل  حافظت 
األســبوع املايض، ودفعــت الرتاجعات 
املســجلة القيمــة الســوقية للبورصة 
للرتاجع إىل 22 مليــاًرا و191.9 مليون 
ريال مســجلة خسائر أســبوعية تقدر 

بـ155.4 مليون ريال.
كام تأثرت القيمة الســوقية اإلجاملية 
للبورصة برتاجع القيمة السوقية لسوق 
الســندات والصكوك التي هبطت من 
4 مليــارات و545.1 مليون ريال إىل 4 

مليارات و445.1 مليون ريال. 
وســجل بنــك اتــش اس يب يس ُعامن 
أفضل صعــود مرتفعا بنســبة %18.5 
وأغلق عىل 134 بيســة، وارتفع ســهم 
رشكــة التأمن العربية فالكون بنســبة 
9.5% وأغلــق عىل 126 بيســة، وصعد 
ســهم الباطنة للتنمية واالســتثامر إىل 
53 بيســة مرتفعا بنسبة 8.1%، وارتفع 
ســهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة %5 
وأغلــق عىل 63 بيســة، وارتفع ســهم 
العامنيــة لخدمات التمويــل إىل 166 

بيسة مرتفعا بنسبة %3.7.
وجاء سهم املدينة لالستثامر يف مقدمة 
األسهم الخارسة مرتاجعا بنسبة %15.2 
وأغلــق عىل 50 بيســة، وهبط ســهم 
الرشقيــة لالســتثامر القابضة بنســبة 
10.7% وأغلق عىل 83 بيســة، وتراجع 
ســهم عــامن لالســتثامرات والتمويل 

بنســبة 10.7% وأغلق عىل 125 بيسة، 
وشملت الرتاجعات أيضا سهمي الرؤية 
للتأمن وتكافل عــامن للتأمن اللذين 
تراجعا بنســبة 8.7% و8% عىل التوايل 
فأغلق األول عىل 105 بيســات وأغلق 

الثاين عىل 46 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط عىل 20.5% من 
إجــاميل قيمــة التداول التي شــهدتها 
البورصة األسبوع املايض وبلغت قيمة 
أســهمه املتداولة مليونًــا و574 ألف 
ُعامين، وجــاءت عامنتل ثانيا بتداوالت 
بلغت قيمتها مليونًــا و53 ألف ريال، 
وجاء بنك اتــش اس يب يس عامن ثالثًا 
بتــداوالت عند 635 ألــف ريال متثل 
8.3% من إجــاميل قيمة التداول، وحل 
بنك صحار رابًعاـ  593 ألف ريال، وجاء 
البنك الوطني العامين خامسا بتداوالت 

بلغت قيمتها 571 ألف ريال.
ودعا البنك األهيل مســاهميه األسبوع 
املايض لحضور اجتامع الجمعية العامة 
غري العادية يف 6 يوليــو املقبل لبحث 
إصدار ســندات رأســامل إضــايف من 
املســتوى األول يف شكل سندات دامئة 
عن طريق االكتتاب الخاص بحد أقىص 
75 مليون سند تشمل 50 مليون سند؛ 
وخيــاَر اإلضافــة بعدد يصــل إىل 25 
مليون ســند إضايف بقيمة ريال ُعامين 
واحــد متثّل القيمة االســمية للســند 
وخمس بيسات مصاريف اإلصدار لكل 

سند.

افتتاح »مبنى الخدمات« ومركز »مسار« في »سمائل الصناعية«

البنوك تستحوذ على 53.4% من تداوالت بورصة مسقط

خليفة الجابري
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يقام بشراكة بين »عمان العربي« و»العز اإلسالمي« وإشراف »أومنيفست«

انطالق أعمال منتدى »الرؤساء التنفيذيون الملهمون« بمشاركة أكثر من 100 شخص.. األربعاء
مسقط- الرؤية

تنطلق أعامل منتدى الرؤساء التنفيذيني 
امللهمني الذي يشارك فيه أكرث من 100 
رئيس تنفيذي م��ن مختلف القطاعات 
يف الس��لطنة، األربع��اء املقب��ل مبطعم 
روزن��ة؛ حيث يأيت تنفي��ذ هذا املنتدى 
بالرشاك��ة بني بنك ع��امن العريب وبنك 
الع��ز اإلس��امي وبإرشاف مب��ارش من 
قب��ل الرشكة العامني��ة العاملية للتنمية 

واالستثامر »أومنيفست«.
وترك��ز ه��ذه الكيان��ات الثاث��ة عىل 
أهداف  تدع��م  مش��ركة  اس��راتيجية 
الس��لطنة،  يف  االقتص��ادي  التن��وع 
واس��تهداف القطاعات االقتصادية التي 
ميكن من خالها خلق قيمة مس��تدامة 
يف ظ��ل تحس��ن األوض��اع االقتصادية 
خال الفرة الحالي��ة مع رفع الحكومة 
لكاف��ة التدابري واالج��راءات االحرازية 

بسبب جائحة كورونا.
وسيش��هد املنت��دى تقدي��م مجموعة 
من أوارق العمل التي سرس��م خارطة 
الطري��ق للقط��اع الخ��اص يف كيفي��ة 

املس��اهمة بش��كل رئي��ي يف تطوي��ر 
االقتصاد واملؤسسات واملجتمع واألفراد؛ 
حي��ث إن دور القط��اع الخ��اص خال 
الوق��ت الح��ايل يحّت��م علي��ه الوقوف 
بجان��ب الحكوم��ة يف تحقي��ق الرؤى 
التنفي��ذ، والركيز عىل  لتكون موض��ع 
املب��ادرات ذات املناف��ع طويلة األجل، 
كام أن أدوار الرؤس��اء التنفيذيني خال 
الوق��ت الحايل أصبح م��ن الرضوري أن 
يكون ممتدا خارج املؤسس��ة ليش��مل 
الرؤى واألفكار املتبادلة التي تؤدي إىل 
ازدهار األعامل يف السنوات القادمة، يف 
ظل التحديات العاملية، وذلك من خال 
ابتكار رؤى ومس��ارات تؤدي إىل خلق 
قيم��ة مضاف��ة لاقتص��اد واملجتمع مبا 
يعزز من��وه ودوره املركزي الذي ينبغي 

أن يكون عليه.
وقال س��ليامن بن حمد الحاريث الرئيس 
التنفي��ذي لبن��ك العز اإلس��امي: »إن 
التعايف االقتصادي بش��كل كامل مازال 
بحاجة إىل بعض الوق��ت، إال أن هناك 
مساٍع للتحسني املس��تمر التي تنعكس 
ع��ىل امل��ؤرشات االقتصادي��ة الكلي��ة، 

مضيفا: »نتوقع أن يس��تمر هذا الزخم 
م��ن الطلب ع��ىل االئتامن واس��تقرار 
أوضاع الس��يولة خال هذا العام، فحني 
قررنا تنفيذ أعامل هذا املنتدى بالرشاكة 
مع عامن الع��ريب، وبإرشاف مبارش من 
قب��ل الرشكة العامني��ة العاملية للتنمية 
واالس��تثامر  »أومنيفس��ت« سبق ذلك 
إجراء تقييم ش��امل ع��ىل األدوار التي 
يجب أن يضطلع بها القطاع الخاص يف 
عجلة االقتصاد م��ن خال االطاع عىل 
حزم��ة متنوع��ة من التج��ارب الدولية 
العاملية ومس��اهمة الرؤساء التنفيذيني 

يف هذا الشأن«.
وأش��ار إىل أنه م��ع بداية ع��ام 2022 
تج��ددت الثق��ة يف الس��وق وأصبحت 
امُلح��رّك  الخارجي��ة  الدخ��ل  مص��ادر 
األس��ايس للنمو، وذلك بسبب االرتفاع 
الذي ش��هدته أس��عار النف��ط والغاز، 
ومن املقرر أن تش��هد السلطنة منًوا يف 
االستثامر، ألنه بعد زيادة أسعار النفط 
ستتضاعف االستثامرات العامة املرتبطة 
برؤية ُع��امن 2040،  األمر الذي يحتم 
ع��ىل القط��اع الخ��اص يف مؤسس��اته 

الرائ��دة أن يك��ون رشيك��ا يف صناع��ة 
وابتك��ار الحل��ول التي ت��ؤدي بطبيعة 
الحال إىل حلول متنوع��ة قد تتمثل يف  
خلق كيان��ات اقتصادية جديدة وخلق 
فرص عمل وتن��وع الرشاكات أو تعزيز 
التدفق��ات املالي��ة، أو إيج��اد رشاك��ة 
مستدامة بني القطاع الخاص والحكومة، 
مؤكدا رضورة املب��ادرة يف ابتكار حلول 

قبل انتظار املبادرات.
وأضاف الحاريث أن النمو الذي تش��هده 
السلطنة تحت القيادة الحكيمة ملوالنا 
حرضة صاحب الجالة الس��لطان هيثم 
بن طارق املعظ��م -حفظه الله ورعاه- 
بالتزامن مع رؤية عامن 2040 ستجلب 
آفاًقا جديدة للنمو وس��يعزز من جودة 
الخدم��ات وتبن��ي اس��تخدام األنظمة 
ذل��ك يف رسع��ة  التقني��ة، وينعك��س 
الحكوم��ة ع��ىل  اتخاذ ع��ّدة إجراءات 
مالية وإصاح��ات اقتصادية، وأنه كام 
بدأ برنامج اإلصاح االقتصادي الحكومي 
»خط��ة التوازن املايل« يؤيت بثامره، فإن 
س��قف التوقعات س��وف يرتفع بشأن 

التعايف االقتصادي والنمو.

بنك عمان العربي يطلق برنامجا جديدا للمكافآت

»إم جي موتور« تفتتح صالة العرض الـ12 في جعالن بني بوعلي

ورشة عمل حول تحديات ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة

»فودافون« توقع اتفاقية مع مركز »جول ون« 

مسقط- الرؤية

نظمت جمعية املصارف العامنية ومجموعة 
من رواد األعامل ورشة عمل مشركة ملناقشة 
التحديات املختلفة التي يواجهها رواد األعامل 
وأصحاب املش��اريع الصغرية واملتوس��طة يف 

مرحلة ما بعد الوباء.
وأقيم��ت الورش��ة تح��ت عن��وان »أفك��ار 

اس��تثنائية ألوقات اس��تثنائية« بهدف خلق 
ح��وار بني جميع األط��راف ذات الصلة حول 
التحديات الرئيس��ية الت��ي يواجهها أصحاب 
املش��اريع الصغ��رية واملتوس��طة يف التمويل 
والدعم املرصيف والتس��هيات وآليات تحصيل 

الديون. 
حرض الورشة أصحاب املشاريع الصغرية 
واملتوس��طة وكبار ممثيل البنوك الكربى 

والبن��ك املرك��زي الُعامين وهيئ��ة تنمية 
»ريادة«  واملتوسطة  الصغرية  املش��اريع 
وغرف��ة تج��ارة وصناعة ع��امن  وحدة 
متابعة تنفي��ذ رؤية ع��امن. واختتمت 
بخارطة طريق مع ع��دد من اإلجراءات 
واالعتبارات التي ستتعاون الجمعية مع 
البن��وك واألط��راف ذات الصلة ملواجهة 

التحديات.

مسقط- الرؤية

وقع��ت فودافون ُع��امن اتفاقية مع 
مركز »جول ون« لكرة القدم للرويج 
للعامة التجارية فودافون يف ماعبه 
مع تزويد املنش��أة بجه��از فودافون 
للخدم��ة الذاتي��ة. وق��ع االتفاقي��ة 
بالنيابة عن فودافون أحمد الشعييل 
املدير املايل للرشكة، فيام مثل »جول 
ون« أحم��د املح��رزي املدي��ر املايل 

للرشكة.
وقال أحمد الشعييل: “إن االتفاقية 
ت��أيت يف إط��ار رؤية الرشك��ة تجاه 
املجتم��ع املح��يل؛ حي��ث تعم��ل 
فوداف��ون ع��ىل متكني املؤسس��ات 
من  املحلية  واملتوس��طة  الصغ��رية 
خال هذه النوعي��ة من الرشاكات 
التي تساعدهم عىل االلتزام مبعايري 
عاملي��ة لتقدي��م الخدم��ات، األمر 
الذي ينعكس إيجاب��ا عىل قدرتهم 
عىل النمو والتوس��ع يف املس��تقبل، 
تنظي��م  لب��دء  “نتطل��ع  مضيف��ا: 
أنشطتنا الرياضية عىل ماعب جول 
ون، إىل جان��ب حملتنا اإلعانية يف 
هذه املاعب، كام س��نقوم بتزويد 
املنش��أة بجهاز فوداف��ون املتطور 
للخدم��ة الذاتي��ة ليش��كل قيم��ة 

مضافة ملستخدمي هذه املاعب يف 
املستقبل”.

وع��رب أحم��د املحرزي عن س��عادته 
به��ذه االتفاقية والدخ��ول يف رشاكة 
اس��راتيجية مع رشكة ُعامنية عاملية 

مثل فوداف��ون، لتمكني املجتمع من 
خال الرياضة، مضيفا: “نحن سعداء 
بحضور العامة التجارية لفودافون يف 
املاعب التي تديرها الرشكة ونتطلع 

لتطوير هذه الرشاكة يف املستقبل”.

مسقط- الرؤية

أعل��ن بن��ك ُع��امن الع��ريب إط��اق برنامج 
»أصدق��اء بن��ك ُع��امن العريب« ال��ذي يتيح 
لعمائه أن يكونوا جزءا من برنامج املكافآت 
والحصول عىل مكاس��ب رائعة؛ حيث يهدف 
البنك إىل مكافأة العماء عىل والئهم وتقديم 
خدمات تلبي متطلباتهم وتتجاوز تطلعاتهم.

وع��رب برنام��ج “أصدقاء بنك ُع��امن العريب” 
ميك��ن للعماء الحصول عىل مكافآت ش��يقة 
وذلك عرب ترش��يح صديق أو قريب لانضامم 
لعائلة بن��ك ُعامن العريب م��ن خال تطبيق 
الهاتف النقال، وسيكس��ب العميل عند قيام 
املرش��ح بإيداع 1000 ريال وأكرث واالحتفاظ 
بها يف الحس��اب ملدة ش��هر واحد عىل األقل، 
عىل مكاف��أة 1% ع��ن كل 1000 ريال يجري 
إيداعه��ا حتى 10 ترش��يحات، وكلام زاد عدد 

األصدقاء زادت املكافآت.
وقال رش��اد بن جعفر الش��يخ رئي��س إدارة 
الخدم��ات املرصفية لألف��راد: “إن بنك عامن 
العريب يس��عى إىل ترس��يخ مكانته الرائدة يف 
القطاع املرصيف، ولذلك صمم منهجيته لرتكز 
عىل تعزيز تج��ارب العماء وتقديم خدمات 
ومنتجات مميزة ترقى لهم حيث يحرص البنك 
عىل تعزيز القيمة املضافة للعماء، مضيفا أن 
برنامج املكافآت ليس جديدا عىل العماء وأن 

تم تدش��ني برنامج مكافآت بنك عامن العريب 
لحاميل البطاق��ات االئتامنية س��ابقا، والذي 
القى إقباال واستحس��انا من منتس��بيه، حيث 
ميكن للمؤهلني كس��ب نق��اط مكافآت عند 
اس��تخدامهم لبطاقاته��م االئتامنية من بنك 
عامن العريب، وميكن تجميع واس��تبدال هذه 

النقاط مبزايا ومكافآت كثرية ومتنوعة.
وأض��اف: “بعد النجاح الكب��ري لهذا الربنامج، 
ارتأينا توس��عة طرق كس��ب النقاط بإطاق 
برنام��ج “أصدقاء بنك ع��امن العريب” والذي 
مين��ح العم��اء نق��اط مكافآت عند ترش��يح 
أصدقائه��م وعائاته��م لبنك ع��امن العريب؛ 

حت��ى يتمكنوا هم أيضا من االس��تمتاع بهذه 
املكافآت”.

ويف ه��ذا الربنام��ج، يتم منح العم��اء نقاط 
مكاف��آت والت��ي ميك��ن االس��تفادة منها يف 
عملي��ات ال��رشاء املس��تقبلية ل��دى املتاجر 
املختل��ف رشكاء اس��رداد مكافآت OAB مع 
خي��ار الدفع من خ��ال أجهزة نق��اط البيع، 
باإلضاف��ة إىل اس��تبدال هذه النق��اط مببلغ 
نقدي يف الحس��اب مبارشة، كام ميكن لعماء 
بنك عامن العريب االطاع عىل نقاط املكافآت 
املعام��ات  وتفاصي��ل  والس��ابقة  الحالي��ة 

باستخدام التطبيق.

جعالن بني بوعيل- الرؤية

افتت��ح محس��ن ب��ن ه��اين البحراين 
الرئيس التنفيذي لرشكة محسن حيدر 
الس��يارات ومعدات  درويش لقس��م 
البناء والطاقة املتجددة الصالة الثانية 
ع��رش يف والية جعان بن��ي بنو عيل؛ 
لتعك��س بذل��ك التزاماته��ا يف تقديم 
مركبات وخدمات ذات مستويات غري 

مسبوقة، وتوس��يع وجودها يف جميع 
أنحاء السلطنة.

وأعرب البحراين عن س��عادته به��ذا االفتتاح، 
مؤك��دا أن افتت��اح الصال��ة الثاني��ة عرشة يف 
جعان بني بو عيل يعد نجاحا جديدا؛ حيث 
تسعى الرشكة إىل كسب ثقة الجمهور وتزويد 

العماء بأفضل خدمة ممكنة.
وأض��اف: “ت��أيت صال��ة الع��رض الجديدة يف 
والية جعان بني بو ع��يل ضمن أهم الركائز 

األساس��ية لهذه العامة التجارية يف توس��يع 
وجودها يف مختلف مناطق السلطنة، ولتقدم 
بذلك صاالت عرض متكاملة بأس��عار معقولة 

تناسب جميع األعامر واألذواق”.
وتع��د إم جي إحدى أقدم العامات التجارية 
يف سوق السيارات، وتتميز بتاريخ من االبتكار 
واإلب��داع، وتتفوق لتكون يف ص��دارة صناعة 
الس��يارات يف الع��امل، وهي متوف��رة اآلن يف 

سلطنة ُعامن.
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يسهم في تعزيز القيمة المحلية وتوطين الصناعة

»مصنع كروة« ينوي افتتاح خط إلنتاج الحافالت 
الكهربائية.. و25 % من المنتجات إلى السوق المحلي

»وقار« من بنك مسقط.. فرصة سانحة للمتقاعدين لالستفادة من الخدمات والتسهيالت المصرفية

الدقم- الُعامنية

ميثل مصنع كروة للسيارات باملنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم نقلة نوعية يف الصناعة العامنية 
وإضاف��ة جيدة لتعزيز القيم��ة املضافة للقطاع 
الصناع��ي يف س��لطنة ع��امن إىل جانب جلب 
التقني��ات الحديث��ة التي تس��اعد يف تأس��يس 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة باملنطقة.
ويهدف املصنع إىل نقل تقنية صناعة الحافالت 
إىل سلطنة ُعامن وخاصة إىل املنطقة االقتصادية 
الخاص��ة بالدق��م وتوط��ن صناع��ة مختل��ف 

الحافالت.
وجاء املرشوع الذي تم افتتاحه رسميًّا األسبوع 
امل��ايض ضمن خط��وات الرشاكة االس��راتيجية 
االس��تثامرية بن س��لطنة ُعامن ممثل��ة بجهاز 
االس��تثامر الذي ميلك 30 باملائ��ة من املرشوع 
ودولة قطر الش��قيقة ممثل��ة برشكة مواصالت 

التي متتلك 70 باملائة.
ويض��م املصن��ع مجموعة م��ن ال��ورش الفنية 
املتخصص��ة يف صناعة الحافالت أبرزها ورش��ة 
التقطيع واللحام والصباغ��ة وتجميع املكونات 
ك��ام يضم مخ��ازن رئيس��ة متع��ددة األغراض 
لتخزين املواد الخام واملكونات واألصباغ واملواد 

الكيميائية الداخلة يف صناعة الحافالت.
وق��د بدأ تنفي��ذ مرشوع كروة للس��يارات عىل 
أرض الواقع يف ع��ام 2019 باملنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم عىل مس��احة قدرها 568 ألف 
مر مربع باس��تثامر وص��ل إىل 71 مليون دوالر 
أمرييك، ورغم التحديات الت��ي فرضتها جائحة 
كوفي��د-19 اس��تطاع املرشوع يف ش��هر نوفمرب 
2021 إنت��اج أول حافل��ة كتب عليه��ا ُصنع يف 
سلطنة ُعامن لنتمكن الرشكة بعدها من تسجيل 

اس��م “ك��روة “ يف قامئة الرشك��ات املعتمدة يف 
املواصفات القياسية الخليجية.

وأكد معايل جاس��م بن سيف الس��ليطي وزير 
املواص��الت بدولة قط��ر عىل العالق��ة املتميزة 
الت��ي تربط س��لطنة ُعامن ودول��ة قطر بفضل 
التوجيه��ات الحكيمة لحرضِة صاح��ِب الجاللِة 
��لطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله  السُّ
��مو الش��يخ متيم بن  ورعاه- وأخيه صاحِب السُّ
حمد آل ثاين أم��ري دولة قطر، وحرصهام الدائم 
عىل تطوير هذه العالقات يف مختلف املجاالت.

وقال معاليه- لوكالة األنباء الُعامنية- إن مصنع 
ك��روة للحافالت الواق��ع يف املنطقة االقتصادية 
الخاص��ة بالدقم ميّث��ل أحد أه��م املرشوعات 
االس��راتيجية ب��ن البلدي��ن الش��قيقن اللتن 
تعمالن عىل فت��ح آفاق اس��تثامرية يف العديد 
من القطاع��ات الحيوي��ة والواع��دة، مبا يعزز 
من جهودهام نحو تحقي��ق التنويع االقتصادي 
من خالل تطوير مجموع��ة الصناعات املرتبطة 
بقطاع النقل والخدم��ات املصاحبة له. وأضاف 
أن املصنع سيس��هم يف دعم احتياجات السوق 

القطري من الحافالت خاصة وأن خطط إنتاجه 
تس��تهدف الس��وقن القطري والُع��امين بصفة 
خاصة، وأسواق املنطقة بصفة عامة انطالقا نحو 

األسواق العاملية.
م��ن جانب��ه، ق��ال س��عادة الدكتور س��عد بن 
أحمد املهندي رئي��س مجلس إدارة رشكة كروة 
للس��يارات- لوكالة األنب��اء الُعامنية- إن مصنع 
الرشكة باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يعد 
املصن��ع الوحيد يف منطقة الخليج الذي يتم فيه 
تصنيع جس��م الحافالت بالكام��ل وتصنيع جزء 

من الش��ايص، مشريا إىل أن حافالت كروة تخدم 
منظومة املواصالت يف دولة قطر.

وأض��اف أن الرشك��ة س��عت إىل نق��ل صناعة 
الحاف��الت إىل املنطق��ة االقتصادي��ة الخاص��ة 
بالدقم وتعزيز القيمة املضافة للقطاع الصناعي 
بس��لطنة ُعامن وتأس��يس املرشوعات الصغرية 
واملتوس��طة التي س��تخدم املصنع خالل الفرة 
القادم��ة إىل جان��ب توف��ري الف��رص الوظيفية 
للش��باب العامين التي قد تص��ل إىل 300 فرصة 
مب��ارشة وغ��ري مب��ارشة. وبن أن ل��دى الرشكة 

خط إنت��اج الحافالت الكهربائية وأن األس��واق 
املستهدفة للرشكة يف الوقت الحايل هي األسوق 

الخليجية واألفريقية.
من جهته قال الدكتور إبراهيم بن عيل البلويش 
الرئي��س التنفي��ذي ملصن��ع ك��روة إن الرشكة 
ترك��ز عىل مواكبة احتياجات س��وق العمل من 
الحافالت س��واء باملنتجات الحالية أو منتجات 
جديدة يف املس��تقبل. وأكد عىل أن مصنع كروة 
للحافالت مجهز لتصني��ع الحافالت الكهربائية 
يف املس��تقبل حيث تم تصميم مرافق ومنشآت 
املصنع لتتامىش مع هذا التوجه واملتغريات التي 
يش��هدها هذا القطاع، مشيدا بإمكانات الرشكة 
والكفاءات البرشية العاملة واملرافق والخدمات 
الفنية واملس��احات الواس��عة التي تستطيع من 

خاللها صناعة الحافالت الكهربائية.
وأكد الدكتور إبراهي��م البلويش عىل أن املصنع 
يرك��ز عىل عملي��ة ضبط الج��ودة واملواصفات 
العالية بحيث يس��تطيع إنت��اج حافالت بقيمة 
عالية تعكس قيمتها يف األس��واق األخرى، مشريًا 
إىل أنه س��يتم تخصيص 25 باملائة من منتجات 
املصن��ع للس��وق املحلي��ة والباق��ي لألس��واق 

الخليجية واإلقليمية.
وأوضح أن الس��وق املحلية تعد إحدى األسواق 
املس��تهدفة حيث ش��اركت رشكة كروة يف عدة 
مناقصات يف سلطنة ُعامن لجهات شبه حكومية 
لتوريد الحاف��الت وتعمل حاليًّا مع عدة جهات 
لتوري��د الحاف��الت لها كون ه��ذه النوعية من 
الصناع��ات بحاجة إىل دع��م داخيل يف املراحل 
األوىل الس��تدامتها ومس��اعدتها ع��ىل النهوض 
ونتائجه��ا س��تكون باه��رة يف إنش��اء صناعات 
صغرية ومتوسطة تعزز القيمة املحلية وتساعد 

يف توطن الصناعة.

مسقط- الرؤية

يويل بنك مس��قط اهتامًما كب��ريًا بتعزيز 
الش��مول امل��ايل بغ��رض مواكب��ة النم��و 
والتطور يف الب��الد، ومن أجل هذا الهدف 
أطل��ق البنك يف ع��ام 2020 باقة »وقار« 
املرصفي��ة، وذل��ك بع��د دراس��ة معمقة 
الحتياج��ات املتقاعدي��ن م��ن الجه��ات 

الحكومية أو املؤسسات الخاصة.
كام يويل البن��ك الزبائن أهمي��ة وأولوية 
خاصة يف مجال تقديم مختلف الخدمات 
والتس��هيالت املرصفي��ة، ل��ذا ك��ان أول 
مؤسسة مالية تقدم متوياًل مرًنا أو بطاقات 

ائتامنية تناسب الوضع املايل للمتقاعدين؛ 
حيث توفر التسهيالت التي تقدمها الباقة 
نس��ب فائ��دة مخفضة تبدأ م��ن %3.25 
ولفرة تص��ل حتى 10 س��نوات للقروض 
للق��روض  س��نة   25 ومل��دة  الش��خصية 
الس��كنية. وتتضمن الباق��ة أيًضا بطاقات 
ائتامنية تقدم أفض��ل الخدمات لهم، بناًء 
عىل احتياجاتهم الخاص��ة، علاًم بأن بنك 
مس��قط يواصل عملية إط��الق املنتجات 
الجدي��دة والتس��هيالت املرصفية املبتكرة 
للمس��اعدة ع��ىل مواكب��ة االحتياج��ات 
املتغرية للزبائ��ن وترجمة ألهداف خطط 

التنمية يف السلطنة.

وح��ول باق��ة »وق��ار«، ق��ال عبدالله بن 
متان املعش��ني مدير ع��ام املنتجات ببنك 
مس��قط، إن توفري وصول س��هل ملختلف 
املنتج��ات والخدم��ات املرصفي��ة مث��ل 
املعام��الت الرقمي��ة والتوف��ري واالئتامن 
والتأمن خطوة مهمة وأساس��ية يف سبيل 
تعزيز اقتصاد الس��لطنة؛ حيث تعزز مثل 
هذه الخدمات الش��مول امل��ايل ملختلف 
الفئات. وأض��اف أن الباق��ة التي أطلقها 
البنك للمتقاعدين يف 2020، تؤكد التزامه 
بتقديم خدم��ات مرصفية مبتكرة لجميع 
أفراد املجتمع بطريقة مس��تدامة؛ حيث 
س��اهمت باقة »وق��ار« يف تقديم حلول 

مرصفي��ة لفئة املتقاعدي��ن الذين ميثلون 
أهمية كربى يف املجتمع. وأعرب املعشني 
عن س��عادته بالثقة املستمرة التي يوليها 
زبائن البنك باملنتجات والخدمات املقدمة 
وع��ىل مالحظاته��م القيم��ة؛ كونها تعزز 
اإلجراءات الداعمة األخرى التي يقوم بها 
البنك لتحسن الشمول املايل يف السلطنة، 
وتحفز عىل االس��تمرار يف تطوير منتجاتنا 

وخدماتنا لتواكب تطلعات الزبائن.
وباعتباره املؤسس��ة املالية الرائدة، ميتلك 
البن��ك أكرب ش��بكة مرصفية بح��وايل 146 
فرًعا مخصًصا لتقديم الخدمات املرصفية 
لألفراد، وأكرث من 800 من أجهزة الرصاف 

اآليل واإليداع النق��دي واألجهزة متعددة 
مختل��ف  ع��ىل  موزع��ة  االس��تخدامات 
املحافظات. ومع بداية التحول التقني يف 
قطاع الخدمات، وّفرت الخدمات الرقمية 
املتمثل��ة يف الخدم��ات املرصفية املقدمة 
عرب اإلنرن��ت والهاتف النق��ال، خيارات 
إضافية وس��هولة أكرب للزبائن للوصول إىل 
الخدمات عىل مدار الس��اعة وطوال أيام 

األسبوع. 
ويس��عى البنك جاهًدا لضامن راحة البال 
لعائلت��ه الكبرية م��ن الزبائ��ن من خالل 
تضمن االبتكار يف الخدمات املرصفية التي 

يقدمها لهم يف مختلف املجاالت.

بطول 16 كيلومتًرا.. إسناد المرحلة األولى بدء العمل بالعينة الجديدة للمؤشرات في بورصة مسقط.. 3 يوليو
من أعمال »الطريق الوطني 32« بالدقم مسقط- الُعامنية

تبدأ بورصة مس��قط يف الثالث من ش��هر 
يولي��و املقب��ل العم��ل بالعين��ة الجديدة 
للم��ؤرش الرئييس للبورص��ة »مؤرش بورصة 
مس��قط 30« واملؤرشات القطاعية للقطاع 

املايل وقطاعي الصناعة والخدمات.
ويأيت تعديل العينة بع��د أن انتهت دائرة 
العمليات يف بورصة مس��قط من املراجعة 
الس��نوية لعين��ة املؤرش الرئي��يس وعينات 
امل��ؤرشات القطاعي��ة. وته��دف املراجعة 
الس��نوية للعين��ة إىل تحقي��ق مزي��د من 
العدالة والشفافية للتداوالت التي تشهدها 
البورصة يف ظل تركي��ز كثري من الصناديق 
عىل  واألف��راد  االس��تثامرية  واملؤسس��ات 
االستثامر يف األسهم املدرجة يف عينة املؤرش 

الرئييس أو عينات املؤرشات القطاعية.
ويعتمد دخول الرشك��ات إىل عينة املؤرش 
الرئييس وامل��ؤرشات القطاعية أو خروجها 
منها ع��ىل 3 عنارص هي القيمة الس��وقية 
وس��يولة الس��هم والربحية، إذ يتم اختيار 
أفض��ل الرشكات ع��ىل مس��توى البورصة 
بشكل عام لعينة مؤرش بورصة مسقط 30؛ 
وعىل مستوى القطاعات لعينات املؤرشات 

القطاعية.
وج��اء بن��ك مس��قط يف ص��دارة أفض��ل 

الرشك��ات ضمن عينة امل��ؤرش الرئييس من 
حيث القيمة الس��وقية والسيولة والربحية 
وبل��غ إجاميل نق��اط التقيي��م التي حصل 
عليه��ا 87.6 باملائ��ة، واحت��ل البنك أيضا 
ص��دارة عينة مؤرش القط��اع املايل بإجاميل 
88 باملائة، وجاءت عامنتل يف صدارة عينة 
مؤرش قطاع الخدمات بنقاط تقييم بلغت 
53.3 باملائ��ة، وتصدرت جلفار للهندس��ة 
واملقاوالت الرشكات املدرجة يف عينة مؤرش 
قط��اع الصناعة بنق��اط تقييم بلغت 33.4 

باملائة.
وتعتمد حركة املؤرشات ع��ىل االرتفاعات 
أو الراجعات التي تش��هدها أسعار األسهم 
املدرجة يف العينة، غري أن بورصة مس��قط 
حددت نسبة 10 باملائة كسقف أعىل لتأثري 
الرشكات ذات القيمة الس��وقية األكرب عىل 

املؤرشات.
ومبوج��ب املراجع��ة الس��نوية الجدي��دة 
دخلت إىل العين��ة 11 رشكة وخرجت من 
العين��ة 11 رشك��ة أخ��رى، ويض��م املؤرش 
الرئي��يس للبورصة 30 رشك��ة من مختلف 
القطاعات، فيام يض��م مؤرش القطاع املايل 
15 رشك��ة، ويضم مؤرش قطاع الصناعة 15 
رشكة أيضا، كام يضم مؤرش قطاع الخدمات 
15 رشك��ة. وش��هد امل��ؤرش الرئي��يس وهو 
مؤرش بورصة مس��قط 30 أك��رب تغيري من 

خالل دخول 5 رشك��ات إىل العينة وخروج 
5 رشكات أخرى، وم��ن أبرز الرشكات التي 
دخل��ت إىل عينة امل��ؤرش الرئييس رشكات 
التموي��ل مثل املتحدة للتمويل ومس��قط 
للتموي��ل وتأجري للتموي��ل كام دخلت إىل 
العينة الرشكة الدولية لالس��تثامرات املالية 
القابضة ورشكة عامن واإلمارات لالستثامر.

وتع��د الرشك��ات الخم��س م��ن الرشكات 
العامل��ة يف القط��اع املايل، في��ام خرجت 
من عينة املؤرش الرئي��يس رشكتان عاملتان 
يف قط��اع الطاقة ه��ام الس��وادي للطاقة 
وس��يمبكورب صاللة، كام خرج بنك عامن 
الع��ريب واملطاح��ن الُعامني��ة والُعامني��ة 
املتحدة للتأمن من عينة املؤرش الرئيسيي.
وش��هد القط��اع امل��ايل دخ��ول 3 رشكات 
هي: املتحدة للتمويل ومس��قط للتمويل 
والدولي��ة لالس��تثامرات املالي��ة القابضة، 
وخرجت من العينة رشكة ُعامن واإلمارات 
لالس��تثامر والُعامنية املتحدة للتأمن وبنك 
ُعامن العريب، وش��هد قطاع الصناعة دخول 
الصف��اء لألغذية ورشكة صناعة مواد البناء، 
وخرجت م��ن عينة املؤرش رشك��ة الخليج 
الدولي��ة للكياموي��ات والرشك��ة الوطنية 
لصناعة البس��كويت، وش��هد مؤرش قطاع 
الخدمات دخول الوطنية الُعامنية للهندسة 

واالستثامر وخروج مسندم للطاقة.

الدقم- الُعامنية

أسندت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاص��ة واملناطق الح��رة املرحلة األوىل 
من األع��امل اإلنش��ائية للطريق الوطني 
رقم 32 الواقع��ة ضمن املنطقة الصناعية 
ويبلغ طوله 16 كيلومرًا، استكاماًل لتنفيذ 
شبكة الطرق االسراتيجية ضمن املخطط 
الش��امل للمنطق��ة االقتصادي��ة الخاصة 

بالدقم.
وم��ن القم��رر أن تب��دأ املرحل��ة األوىل 
للطري��ق من أم��ام مصفاة الدقم ش��اماًل 
وحت��ى مدخل مركز والي��ة الدقم جنوًبا. 
وأكد املهندس يحيى بن خميس الزدجايل 
املكلف بتسيري أعامل املنطقة االقتصادية 
الخاص��ة بالدقم عىل أن م��رشوع تطوير 
املرحل��ة األوىل من الطري��ق الوطني رقم 
32 يع��د الرشي��ان امل��روري املهم ضمن 
ش��بكة الطرق املقرحة للمخطط الشامل 
لتطوي��ر الط��رق يف املنطق��ة االقتصادية 
الخاصة بالدق��م؛ حيث يرب��ط القادمن 
من الشامل إىل وسط املنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم وسيخدم الحركة املرورية 

املتنامي��ة ونقل البضائ��ع بن املرشوعات 
االس��راتيجية يف املنطقة الس��يام مرشوع 
مصفاة الدق��م. وأضاف أن أعامل املرحلة 
األوىل من الطريق تتضمن إنش��اء س��ت 
حارات للمرور، ثالث يف كل اتجاه وعرض 
ح��وايل 120 مرًا، ويفص��ل بن االتجاهن 
جزيرة وس��طية مع أكت��اف عىل الجانبن 
لكل اتجاه، باإلضافة إىل طرق خدمية عىل 
طريف الطريق يبلغ مجموع أطوالها حوايل 

23 كيلومرًا وعرضه��ا حوايل 3ر7 مر مع 
إنشاء 4 إشارات مرورية ودوار واحد.

وأش��ار إىل أن امل��رشوع يتضم��ن تركيب 
أعمدة لإلنارة الذكية ولوائح إرشادية وتم 
تصمي��م الطريق مبواصفات عالية لتجنب 
تجمع املياه السطحية واألودية من خالل 
إنشاء 3 جس��ور خرسانية ملجاري األودية 
الرئيس��ة يف املنطقة وهي )صاي، وجرف، 

ودنجرت(

عبدالله املعشني
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د. حممد الورديد. حممد الوردي

ال�شيخ اأحمد بن حمد اخلليليال�شيخ اأحمد بن حمد اخلليلي

الرجال معــادن مكنونة تصقلهــا التجــارب وتظهرها األحدات 
هــذا ما أثبته البطل عيل الــوردي وزمالئه بإنقاذ األطفال 

العالقــن بــوادي بهالء حيث إتســم موقفــه البطويل 
بالشــجاعة والتضحية يف سبيل إنقاذ اآلخرين وما ذلك 
املوقف سوى غيض من فيض ملواقفه البطولية املتعددة 

فلهم منا خالص الشكر والتقدير.

إنا بــكل أســف وأىس نقدم تعازينــا الحارة إىل الشــعب 
األفغاين املســلم الشــقيق يف ضحايا الزلزال الرهيب، 

الذي وقع بــاألرض األفغانية العزيزة ســائلن الله 
تعاىل أن يتقبل الشــهداء األبــرار وأن يبوئهم مبوأ 
الرحمة وأن يعايف جميــع املصابن، وأن مين عليهم 
وعىل سائر األخوة املنكوبن يف أفغانستان باللطف. ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

مسعود الحمداني

علي الوردي.. وحكايات اآلخرين

samawat2004@live.com

عيل الوردي شاٌب عاميّن أصبح »أيقونة« للرجولة 
والتضحية واإليثار، رمى بنفســه إىل التهلكة حن 
خاض غامر الــوادي، لينقذ طفلن من براثن املاء 
الهــادر، مل يســتغل اللحظة ليوثّــق للحدث، ومل 
يقف مكتوف اليدين وهو يرى الطفلن يتقاذفهام 
املاء، ومل يركن إىل الكامريا ليسّجل “ترند”، ويزيد 
غلّتــه مــن املتابعن كام يفعل الكثــريون يف مثل 
هــذه املواقف، بل حفر لنفســه مكانــا يف خانة 
“األبطال”، وأصبح حديث الناس، دون قصد منه، 
ودون تخطيط مســبق، ولكن اللحظات الحاسمة 

تُظهر معادن الرجال.
ودون شــك فهنــاك الكثــري أمثال عــيل الوردي 
ضّحــوا بأرواحهــم إلنقاذ حياة غريهم، وســطّروا 
مالحــم بطولية مل يوثقها مســّجل، ومل يرها أحد، 
ومل تنتــر كالنار يف الهشــيم كام هــو الحال يف 
حادثــة »الوردي«، فوســائل التواصل االجتامعي 
أصبحت سيّدة الحدث، حيث ينتر الخرب برسعة 

الــربق، ويتفاعل معه الناس بعواطفهم، وأموالهم 
أحيانا، فكم من حدث مغمور مل يكن لينتر لوال 
توثيق الكامريا، ولوال وســيلة النر األكرث فتكا يف 
التاريخ البري حتى اآلن، وهي وســائل التواصل 
االجتامعــي غــري التقليديــة التي باتــت صانعة 

للحدث وناقلة له يف حد ذاتها.
ال ننــى ونحن نشــاهد لحظــة انقــاذ الوردي 
للطفلــن، أولئك الرجال األشــاوس من منتســبي 
الدفــاع املدين، ورشطة عامن الســلطانية، ورجال 
القوات املسلحة مبختلف تشكيالتها والذين يرمون 
بحياتهــم كل يوم يف وجــه األعاصري، والعواصف، 
واألمطــار، واألوديــة، وأمــواج البحــر الهائجة، 
ويضحــون بأرواحهم لينقــذوا أرسة تهــّور قائد 
مركبتهــا فحاول مناطحة الــوادي، أو صيادا جنح 
به مركبه وسط عاصفة بحرية، أو مزارعا سقط يف 
برئ قديم، أو عائلة علقت بن نريان حريق شّب يف 
منزلها، وغري ذلك من مشاهد ومواقف ال تُحرص، 

وال تُعد كان العاميّن فيها ســواء ـ جنديا أو رشطيا 
أو مدنيــاـ  هو البطل املنقذ، الذي مل يرتدد لحظة 
يف مد يــد العون ملن هو محتاج للمســاعدة. يف 
املقابل هناك من وقفوا موقف املتفرج الخايل من 
املشاعر، وتجاهلوا حياة اآلخرين، وبدال من تلبية 
نداء النخوة والرجولة أمسكوا بهواتفهم ليسجلوا 
اللحظة، ليكســبوا مزيدا مــن املتابعن، ويرفعوا 
رصيدهم من املشاهدات، وكل ذلك عىل حساب 
مواقفهم اإلنسانية، وشهامة مجتمعهم، فسقطوا 
ســقطة أخالقية رهيبة، وخرسوا أنفسهم، ولك أن 
تتخيّل: شــاب يغرق، أو فتاة تتعرّض لالنتهاك، أو 
طفل يختنــق أمام املارة، أو ســيارة مقلوبة عىل 
ظهرهــا يطلب فيها الركاب الغوث، بينام ميســك 
أحدهم بهاتفه ليصور اللحظــة، ويوثق الحدث، 
دون أن يقــّدم أي فعــل للمســاعدة، وإنقــاذ 
املوقف، فأي حقــارة ميتلكها مثل هــؤالء؟..وأي 

رجولة يفتقدونها؟..وأي إنسانية ينتهكونها؟

إّن زْرع بذور النخوة والشهامة يف نفوس الناشئة 
هو أحد نتاجات هذا املجتمع العامين الذي اعتاد 
عــىل مد يد العون للمحتاج، والذي وقف وقفات 
مرفــة يف كثــري من األحــداث، وحتــى التاريخ 
الســيايس يحيك قصصا رائعة عــن نخوة العامين، 
وحكايــات مرقة من حكايــات التآخي والتآزر، 
كان لهــا أكرب األثر يف الســلوك االجتامعي العام، 
ولذلك ال بد أن تبقى مثل هذه النامذج الريفة 
حافزا لكل األجيال، وملهمة للشــباب الذين هم 
عدة املجتمع وعتــاده، متاما كام كان منوذج عيل 
الوردي وأشــباهه مثار اإلعجاب والشجاعة لدى 
الكثريين، وكام يســّجل رجال القوات املســلحة، 
ورشطة عامن الســلطانية، ورجــال الدفاع املدين 
واإلســعاف لحظــات ال تُنى مــن الرجولة التي 
يبعثونها كل يوم يف وجدان هذا املجتمع العامين 
الصلــب، القــوّي بأفــراده، ومثله العليــا التي ال 

متوت.

العوايب- حارث البحري

أعلــن فريق العوايب الريايض الثقايف بوالية 
العوايب، والتابع لنادي الرستاق يف محافظة 
جنــوب الباطنــة، عــن تنظيــم العــرس 

الجامعي الثاين يف 29 يوليو املقبل.
وقال نرص بن ســامل الصقري رئيس اللجنة 
االجتامعية بفريق العوايب الريايض الثقايف: 

»إن الفريــق ممثــاًل باللجنــة االجتامعية 
سوف ينظم يوم الجمعة املوافق 29 يوليو 
2022 العــرس الجامعــي الثــاين، مدفوع 
التكاليف مــن قبل عدد من املؤسســات 
التجارية بالوالية«، مضيفا أن تقرر تسمية 
هــذه املبادرة »مبادرة الســعادة«، حرًصا 
مــن الفريــق عــىل تحقيق ســعادة أبناء 

الوالية.

وأكــد الصقــري أن الفريق يــويل اهتامًما 
كبريًا بتقديم النصح واإلرشاد ألبناء الوالية 
املقبلــن عىل الزواج، مع دعوتهم إىل عدم 
إرهاق أنفســهم بتكاليف تفوق قدراتهم 
حتى يتمكنوا من بدء حياتهم الزوجية بال 
أعبــاء. وأوضح أن فكــرة العرس الجامعي 
يف الوالية تأيت من هذا املنطلق، مشريًا إىل 
أنه تم تشــكيل لجنة للتنظيم واالستقبال، 

وســتعمل عىل توفري كافــة متطلبات هذا 
املحفل، والذي ســيقام يف مصيل العيدين 
مبركز الوالية. وبن الصقري أن هذا الحفل 
تكلف بــه عدٌد من املؤسســات التجارية 
مــن الوالية، ومن هذه املؤسســات: مركز 
كرامات للتســوق، الداعــم األكرب يف هذه 
املبادرة، عىل أمل مشاركة مؤسسات أخرى 

يف رعاية املبادرة.

انطالق العرس الجماعي الثاني في والية العوابي.. 29 يوليو

https://alroya.om/p/301644
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