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مسقط- العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم- أبقاه الله- برقية 
تعزيــة ومواســاة إىل أخيه جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحســن ملك اململكة 
األردنية الهاشــمية، يف ضحايا حادث ســقوط وانفجار صهريج غاز مبيناء العقبة. 
ضّمنها جاللة السلطان املعظم خالص تعازيه وصادق مواساته لجاللة امللك وأرس 
الضحايا والشــعب األردين الشــقيق، داعيًا الله تعاىل أن يتغّمد الضحايا بواســع 
رحمته ويُسكنهم فســيح جناته ويُلهم ذويهم الصرب والسلوان، متمنيًا للمصابن 

الشفاء العاجل. 

جاللة السلطان يعزي 
ملك األردن

9 جزر و200 نوع من النباتات النادرة 
في »محمية المنتزه الوطني«

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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لقاء أخوي بين جاللة السلطان والرئيس المصري يستعرض سبل تعزيز العالقات الراسخة

دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين ُعمان 
ومصر.. وتأكيد معالجة الخالفات بالطرق السلمية

مسقط- الُعامنية

ــلطان  عقد حــرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
هيثم بن طــارق املعظــم- حفظه الله 
ورعــاه- وفخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
الســييس رئيس جمهورية مرص العربية 
لقــاًء أخويًّا بقرص العلــم العامر صباح 

أوارص  القائــدان  واســتعرض  أمــس. 
العالقات الثنائية التاريخية الراسخة بن 
البلدين الشــقيقن، وسبل تعزيزها عىل 
جميــع األصعدة واالرتقــاء بها إىل آفاق 
جديدة من التعاون املشــرك؛ مبا يخدم 
مصالحهــام ويُلبي تطلعات شــعبيهام، 
يف ظــّل ما يجمــع القيادتن والشــعبن 

الشقيقن من روابط أخوة ومودة وثيقة.
ــلطان  وأكــد حرضة صاحب الجاللة السُّ
هيثم بن طــارق املعظــم- حفظه الله 
ورعــاه- وفخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
الســييس رئيس جمهورية مرص العربية 
عن عزمهام رفع وترية التعاون االقتصادي 
بــن البلديــن ووّجها بدراســة إنشــاء 

صندوق اســتثامري مشرك بن البلدين 
ذات  املشــاريع  يف  باالســتثامر  يُعنــى 

الجدوى يف قطاعات حيوية متنوعة.
جاء ذلك يف البيان املشرك الصادر أمس 
مبناســبة الزيــارة التي قام بهــا فخامة 
رئيــس جمهوريــة مــرص العربيــة إىل 

سلطنة ُعامن.

ووقّعت ســلطنة ُعامن وجمهورية مرص 
العربية بقرص العلم العامر صباح أمس 
عــىل 6 مذكرات تفاهــم واتفاقيتن و3 
برامج تنفيذية ورســائل تعاون يف عدٍد 

من املجاالت.
إىل ذلــك، أكد فخامــة الرئيس املرصي- 
خــالل لقــاءه مع عــدد مــن أصحاب 

وصاحبات األعامل الُعامنين- اســتعداد 
التســهيالت  كافــة  لتقديــم  بــالده 
للمســتثمرين مــن أصحــاب األعــامل 
الُعامنين الراغبن باالستثامر يف مختلف 
املجــاالت االقتصاديــة، الفتًــا إىل الدور 
املهم الذي يضطلع به القطاع الخاص يف 

كال البلدين.

العزم على رفع وتيرة التعاون االقتصادي.. 
وبحث زيادة التبادل التجاري

الزعيمان يوجهان ببحث فرص االستثمار في الطاقة 
المتجددة والصناعات الدوائية والتطوير العقاري

مسقط- العامنية

الجاللــة  صاحــب  حــرضة  أصــدر 
الســلطان هيثم بن طارق املعظم- 
حفظــه اللــه ورعــاه- 4 مراســيم 

سلطانية سامية.
ونص املرســوم الســلطاين رقم )51/ 
2022( عــىل تعديــل بعــض أحكام 
قانــون الكتــاب بالعــدل. فيام جاء 
املرسوم الســلطاين رقم )52/ 2022( 
بتعديــل بعض أحكام قانون الوثائق 

واملحفوظات.
أما املرســوم الســلطاين رقــم )53/ 
2022(، فقــد صدر يف شــأن الهيئة 
الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة 
واملناطــق الحرة واملؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعيــة، حيــث تُنقل 
تبعيــة املؤسســة العامــة للمناطق 
الصناعية إىل الهيئة العامة للمناطق 

الحرة،  واملناطق  الخاصة  االقتصادية 
وأن تتــوىل الهيئة العامــة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصة واملناطق الحرة 
املؤسســة  اختصاصــات  مامرســة 
العامة للمناطــق الصناعية املتعلقة 
برســم السياســة العامــة والتنظيم 
والرقابة واإلرشاف وتوحيد الخدمات 
التي تقدم  والتســهيالت والحوافــز 
للمســتثمرين. كام تتوىل املؤسســة 
الصناعية مامرســة  للمناطق  العامة 
بتشــغيل  املتعلقــة  االختصاصــات 
املناطق الصناعية. وتســتبدل بعبارة 
وترويح  والصناعــة  التجــارة  »وزير 
االســتثامر« أينام وردت يف القوانن 
الصلة  ذات  الســلطانية  واملراســيم 
باملؤسسة العامة للمناطق الصناعية، 
عبــارة »رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة 
واملناطــق الحــرة«. ويصــدر رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصة واملناطق الحرة 
القــرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
املرســوم. املادة السادسة: يلغى كل 
ما يخالف هذا املرســوم، أو يتعارض 

مع أحكامه. 
ونص املرســوم الســلطاين رقم )54/ 
2022( عىل إنشــاء محميــة املنتزه 
الوطني الطبيعي يف محافظة مسندم، 
ويصــدر رئيس هيئة البيئــة اللوائح 
والقــرارات املنفــذة لهذا املرســوم 
بعــد موافقة محافظ مســندم، عىل 
أن تتضمــن: طريقــة إدارة املحمية، 
الجمهور،  لدخول  املنظمة  والقواعد 
لذلــك، وأوقات  املقــررة  والرســوم 
وجودهم فيها، واألنشــطة املسموح 
املحظورة  وتلــك  لهــم مبامرســتها، 
عليهم، والجزاءات اإلدارية املناســبة 

لكل حالة.

مسقط- الُعامنية 

لطان هيثم  تلقى حرضة صاحب الجاللة السُّ
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة 
خطية من أخيه فخامــة الرئيس عبد الفتاح 

الســييس رئيــس جمهورية مــرص العربية، 
تتضمــن دعوة جاللته لحضور اجتامع القمة 
الســابعة والعرشين ملؤمتر األطراف التفاقية 
األمــم املتحــدة اإلطارية حول تغــري املناخ 
)كوب-27( والتي ســتعقد يف شــهر نوفمرب 

2022 يف مدينة رشم الشيخ بجمهورية مرص 
العربية.

تســلّم الرســالة معايل الســيد بدر بن حمد 
البوســعيدي وزيــر الخارجية خــالل لقائه 
مبعايل سامح شكري وزير الخارجية املرصي.

مسقط- الرؤية

مثّنت هيئة البيئة صدور املرســوم الســلطاين 
رقم 54/ 2022 بإنشاء محمية املنتزه الوطني 
الطبيعــي يف محافظــة مســندم، مؤكدة أن 
هذا املرســوم يجســد ما تزخر بــه محافظة 
مســندم من تنوع جغرايف ثرى وبيئة طبيعية 
ومقومات جاذبة للســياح مــن مختلف دول 

العامل.
وقالــت الهيئــة -يف بيــان صحفــي حصلت 

»الرؤيــة« عىل نســخة منه- إنــه من خالل 
املســوحات التي أجرتها هيئة البيئة بالتعاون 
مع مكتب محافظ مسندم فإن املحمية تبلغ 
مســاحتها )1149.40( كــم2، وهي تشــمل 
9 جــزر بحرية، والســواحل وامليــاه الضحلة 
البعيدة عن الشاطئ والخريان والخلجان. وبّن 
املســح امليداين األويل للنباتات الربية يف املحمية 
وجود أكــر من 200 نوع مــن النباتات املعمرة 
والحولية واملوســمية يعد عــدد منها من األنواع 

النادرة واملهددة بخطر االنقراض.

مسقط- العامنية

تجتمع مســاء اليوم األربعاء اللجنة الرئيسية 
الســتطالع رؤية هالل شــهر ذي الحجة لعام 
1443هـ، بديوان عام وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية، ويرأس اجتامع اللجنة معايل الدكتور 
محمد بن ســعيد املعمــري وزيــر األوقاف 
والشــؤون الدينيــة. ودعــت وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينيــة املواطنــن واملُقيمن إىل 
تحــّري رؤيــة الهــالل بالتعاون مــع الفرق 
امليدانية يف الواليــات أو التواصل مع اللجان 

الفرعية مبكاتب أصحاب السعادة الوالة.

4 مراسيم سامية تتضمن تعديل قانونين ونقل 
تبعية »المناطق الصناعية« وإنشاء محمية

جاللته يتلقى دعوة السيسي لحضور مؤتمر »كوب - 27« بشرم الشيخ

اليوم.. استطالع 
هالل ذي الحجة
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وأقام حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- بقرص 
العلم العامــر ظهر أمس مأدبة غداء خاصة 
عىل رشف فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس 
رئيس جمهورية مرص العربية؛ وذلك مبناسبة 
زيارة فخامته لســلطنة ُعامن حرضها عدد 
من أصحاب املعايل الوزراء وعدد من أعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لفخامة الضيف. بعد 
ــلطان املعظم فخامة  ذلــك وّدع جاللة السُّ
الرئيــس، متمنًيا له عوًدا حميــًدا إىل بالده 
بــإذن الله تعاىل ولجمهوريــة مرص العربية 
الشــقيقة كل التقــدم والرخــاء واالزدهار. 
وأعــرب فخامة الرئيس املــرصي عن خالص 
شــكره وامتنانه لحفــاوة االســتقبال وكرم 
الضيافــة التــي أحيطت به ووفــده املرافق 
خالل فرتة زيارته، متمنًيا لجاللة الســلطان 
املعظم دوام الصحة والسعادة ومديد العمر 
وللشــعب الُعامين اطــراد التقــدم والرقي 
والنامء يف ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد 

املفدى.
بعــد ذلــك، غــادر البــالد فخامــة الرئيس 
املرصي؛ حيــث كان يف وداعه لدى مغادرته 
ــلطاين الخاص صاحب الســمو  املطــار السُّ
الســيد شــهاب بن طارق آل ســعيد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وعدد من كبار 

املسؤولني.

البيان املشرتك

لطان  إىل ذلك، أكد حرضة صاحب الجاللة السُّ
هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
وفخامة الرئيس عبد الفتاح الســييس رئيس 
جمهورية مــرص العربية عــن عزمهام رفع 
وترية التعاون االقتصادي بني البلدين ووّجها 
بدراسة إنشاء صندوق استثامري مشرتك بني 
البلدين ُيعنى باالســتثامر يف املشاريع ذات 

الجدوى يف قطاعات حيوية متنوعة.
جــاء ذلــك يف البيان املشــرتك الصادر أمس 
مبناســبة الزيارة التي قــام بها فخامة رئيس 

جمهوريــة مرص العربية إىل ســلطنة ُعامن، 
وفيام يأيت نصه:

“انطالًقــا مــن العالقات والصــالت األخوية 
العريقة والتعاون الوثيق بني ســلطنة ُعامن 
وجمهوريــة مــرص العربية، وتلبيــة لدعوة 
كرميــة من لــدن حــرضة صاحــب الجاللة 
ــلطان هيثم بن طــارق املعظم- حفظه  السُّ
اللــه ورعاه- ســلطان ُعــامن، قــام فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السييس رئيس جمهورية 
مــرص العربية بزيارة رســمية إىل ســلطنة 
ُعــامن عىل رأس وفد رفيع املســتوى وذلك 
يومي اإلثنني والثالثــاء 27 و28 ذي القعدة 
1443هـ املوافــق 27 و28 يونيــو 2022م. 
وعقــد الزعيامن جلســة مباحثات رســمية 
ســادتها روح األخــوة واالنســجام والرغبة 
القويــة يف تعزيــز عالقات التعــاون الثنايئ 
واالرتقــاء بــه نحــو آفــاق أرحب وأوســع 
ومزيد من اإلنجــازات يف مختلف املجاالت 
التــي تعود باملنافع واملصالــح عىل البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأشــاد الزعيامن مبا تــم تحقيقه من تعاون 
وثيق وتنســيق دائم يف املجاالت السياسية 
والدبلوماســية واالقتصادية والثقافية، وأكدا 
عىل مواصلة دعم كل ما من شأنه أن يخدم 
دعائم األمن واالســتقرار والسالم يف املنطقة 
والعــامل أجمع وينهض مبزيد مــن الرفاهية 

والنامء ألبناء البلدين.
وعّب الزعيامن عن عزمهام رفع وترية التعاون 
االقتصادي بني البلدين وإرادتهام الراســخة 
يف تطوير مختلف جوانب العالقات الثنائية، 
وأكدا يف هذا اإلطار عىل أهمية الدور الذي 
تقــوم به اللجنة املشــرتكة ومجلس األعامل 
الُعــامين املــرصي نحــو مســارات التعاون 

املشرتك وتطويره.
ووّجــه الزعيامن كافــة الجهــات املختصة 
لبحــث فــرص االســتثامر بــني البلدين يف 
مختلف املجاالت، وخاصة مشــاريع الطاقة 
املتجــددة والصناعــة، واملجــال  والطاقــة 
الصحــي والصناعــات الدوائيــة، والتطوير 
والبرتوكيامويــات،  والســياحة،  العقــاري، 
املعلومات،  وتقنية  التحويليــة،  والصناعات 
مبا يعــود باملنافع املتبادلة، ويف ضوء الفرص 
الواعــدة واملتنوعــة لــكال البلديــن لتنمية 

العالقــات االقتصادية وزيادة االســتثامرات 
الــراكات يف القطاعــات املذكورة  وإقامة 
وغريها، فضاًل عن فرص زيادة حجم التبادل 
التجــاري ودور القطاع الخاص ومشــاركته 

البناءة وذلك تحقيًقا للتكامل بني البلدين.
وتعزيزًا لذلك وّجه الزعيامن بدراســة إنشاء 
صندوق استثامري مشرتك بني البلدين ُيعنى 
باالســتثامر يف املشــاريع ذات الجــدوى يف 

قطاعات حيوية متنوعة.

وتبــادل الزعيــامن وجهــات النظــر حول 
مختلف املسائل والقضايا التي تهم البلدين 
عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، وأكدا عىل 
أهميــة الحوار ومعالجــة الخالفات بالطرق 
السلمية ملختلف القضايا، وتنسيق مواقفهام 
مبا يخدم مصالحهام وُيسهم يف دعم التعاون 
اإلقليمــي والدويل وفًقــا لقواعــد القانون 
الدويل ومبادئ العــدل واإلنصاف واالحرتام 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للغري.
لطان هيثم  م حرضة صاحب الجاللة السُّ وقدَّ
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- خالص 
التهــاين لجمهورية مرص العربية الشــقيقة 
مبناســبة فوزها الســتضافة فعاليات الدورة 
السابعة والعرين ملؤمتر األطراف التفاقية 
األمــم املتحــدة اإلطارية حول تغــري املناخ 
)كــوب-27( والذي ســينعقد يف نوفمب من 

العام الجاري 2022 يف مدينة رشم الشيخ.
وأعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح الســييس 
رئيس جمهورية مرص العربية عن شــكره 
ــلطان  وتقديره لحرضة صاحب الجاللة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظــم- حفظــه الله 
ورعاه- وحكومة وشعب سلطنة ُعامن عىل 
حفاوة االســتقبال وكــرم الضيافة لفخامته 
ووفده املرافق متمنيًّا لسلطنة ُعامن املزيد 
ه فخامته  من التقــدم واالزدهار. كــام وجَّ
ــلطان لزيارة  الدعــوة ألخيــه جاللــة السُّ
جمهورية مــرص العربية والتي لقيت بالغ 

الرتحيب من لدن جاللته.
وتم خالل زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح 
الســييس رئيــس جمهورية مــرص العربية 
إىل ســلطنة ُعامن التوقيع عــىل عدد من 
االتفاقيات ومذكــرات التفاهم يف مجاالت 
متنوعــة منها حاميــة وترويج االســتثامر 
وتنمية الصادرات، وحامية البيئة، وإنشــاء 
وإدارة املناطــق الصناعيــة، والتعــاون يف 
مجال الشباب والرياضة، ويف مجال العمل 
والتدريــب، والتعــاون يف مجــال التعليم 

العايل.
صــدر هذا البيــان يف مســقط بتاريخ 28 
ذي القعــدة 1443هـــ املوافــق 28 يونيو 

2022م”.

لقاء أخوي بين القائدين يستعرض سبل تعزيز العالقات التاريخية الراسخة

جاللة السلطان والرئيس المصري يوجــــــــهان بدراسة إنشاء صندوق 
استثماري مشترك.. ويؤكدان العزم علـــــــى رفع وتيرة التعاون االقتصادي

لطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه-  عقد حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
وفخامة الرئيس عبد الفتاح الســييس رئيس جمهورية مرص العربية لقاًء أخويًّا 
بقرص العلم العامر صباح أمس. واســتعرض القائــدان أوارص العالقات الثنائية 
التاريخية الراســخة بني البلدين الشقيقني، وسبل تعزيزها عىل جميع األصعدة 
واالرتقاء بها إىل آفاق جديدة من التعاون املشــرتك؛ مبا يخدم مصالحهام وُيلبي 
تطلعات شــعبيهام، يف ظّل ما يجمع القيادتني والشــعبني الشقيقني من روابط 

أخوة ومودة وثيقة.

مسقط- الُعامنية

مسقط- العامنية

عقد معايل الســيد بدر بن حمد البوسعيدي 
وزير الخارجية ومعايل ســامح حســن شكري 
وزير خارجيــة جمهورية مرص العربية بقرص 
العلم العامر اجتامًعا يف إطار الزيارة الرسمية 
التــي قام بهــا فخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
الســييس رئيس جمهورية مــرص العربية إىل 

ســلطنة ُعامن. وأكد الجانبان عمق العالقات 
عــىل  العمــل  املرصيــة ورضورة  الُعامنيــة 
تطويرهــا يف مختلف مجاالت التعاون خاّصة 
االقتصادية واالستثامرية والسياحية والعلمية. 
كام تم اســتعراض وجهــات النظر حول عدٍد 
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم 
املشــرتك، وأهميــة حــّل النزاعــات بالطرق 

السلمية وعب الحوار.

حرض االجتامع ســعادة الســفري عبدالله بن 
نارص الرحبي سفري سلطنة ُعامن املعتمد لدى 
جمهورية مرص العربية ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية وســعادة السفري خالد 
رايض ســفري جمهورية مرص العربية املعتمد 
لدى سلطنة ُعامن وســعادة السفري خالد بن 
هاشــل املصلحــي رئيس دائــرة مكتب وزير 

الخارجية.

بدر بن حمد وشكري يؤكدان عمق العالقات الثنائية

الزعيمان يوجهان ببحث 
فرص االستثمار في 

الطاقة المتجددة والصناعات 
الدوائية والتطوير العقاري

بحث فرص زيادة التبادل 
التجاري تحقيًقا للتكامل بين 

البلدين

تأكيد أهمية معالجة 
الخالفات بالطرق السلمية 

وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للغير

السيسي يدعو جاللة 
السلطان لزيارة مصر.. وبالغ 

الترحيب من لدن جاللته

مسقط- الُعامنية

التقــى فخامــة الرئيس عبــد الفتاح الســييس 
رئيــس جمهورية مــرص العربيــة، بضيافة قرص 
العلم العامر مبســقط أمس عــدًدا من أصحاب 
وصاحبات األعامل الُعامنيني بهدف تعزيز تنمية 
العالقــات التجارية واالســتثامرية بــني البلدين 
الشــقيقني، يف إطار الزيارة الرسمية التي قام بها 

فخامته لسلطنة ُعامن خالل اليومني املاضيني.
وأكــد فخامــة الرئيــس املرصي- خــالل اللقاء- 
التســهيالت  كافــة  لتقديــم  بــالده  اســتعداد 
للمســتثمرين مــن أصحاب األعــامل الُعامنيني 
املجــاالت  مختلــف  يف  باالســتثامر  الراغبــني 
االقتصادية، الفًتا إىل الــدور املهم الذي يضطلع 

به القطاع الخاص يف كال البلدين. 
وألقــى معايل قيــس بن محمد اليوســف وزير 
التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثامر كلمة 
قــال فيها إن هــذه الزيارة متّثل رغبــًة جادًة يف 
بنــاء رشاكــة متنامية يف القطاعــات االقتصادية 
االســرتاتيجية وســعًيا واضًحا نحو تعزيز جهود 
االســتثامر والتبــادل التجاري مبــا يعكس امليزة 

النسبية والتنافسية بني البلدين. وأضاف معاليه 
أن الراكــة الُعامنية املرصية ميكن أن تؤســس 
عىل قواعد أكب من العمل املتكامل بني البلدين 
من خالل مســتوى االنفتاح االقتصادي والتبادل 
التجــاري والتعاون االســتثامري. وأكدت معايل 
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية بجمهورية مــرص العربية يف كلمتها 
عــىل أهميــة التعــاون والدخــول يف رشاكات 
استثامرية تحقق املصالح املشرتكة وتعود بالنفع 

عىل البلدين الشــقيقني. وقال ســعادة املهندس 
رضــا بن جمعــة آل صالح رئيــس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة ُعامن إن البلدين يشــرتكان 
مًعا يف رؤى مســتقبلية “ُعــامن 2040” و”مرص 
2030” ويطمــح أصحــاب األعــامل والقطــاع 
الخاص يف البلدين لتعزيز مشاركتهام الفاعلة يف 
االقتصــاد العاملي وزيــادة اإلنتاجية، األمر الذي 
يفتح مجــاالت للتعاون خاّصة يف القطاعات غري 
النفطيــة ومنها ما هو معــّول عليه يف توّجهات 

التنويــع االقتصــادي بســلطنة ُعــامن. وأكدت 
املكرمــة لجينة بنت محســن بن حيدر درويش 
عضــوة مجلــس الدولة رئيســة مجلــس إدارة 
رشكة محســن حيدر درويش أهمية هذا اللقاء 
الذي تناول الفرص االســتثامرية املتاحة للقطاع 
الخاص الُعامين للدخول يف رشاكات اســتثامرية 
مــع الجانب املرصي يف عدة مجــاالت التجارية 

والصناعية والسياحية.
وأعرب الشــيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس 
مجلــس إدارة رشكــة البكة للخدمــات النفطية 
رئيــس مجلس إدارة رشكة ســكن إلدارة املرافق 
عن أمله يف أن ُيســهم هذا اللقاء بتقديم املزيد 
من التســهيالت والحوافز التي من شأنها جذب 
االســتثامرت إىل كال البلديــن، مؤكًدا أن اهتامم 
قياديت البلدين الشــقيقني بتعزيــز دور القطاع 
الخاص يعد حافزًا مشــجًعا لــدى رجال األعامل 

الُعامنيني ونظرائهم املرصيني.
وتضمــن اللقــاء تقديم الجانب املــرصي عرًضا 
مرئيًّا تطرق للفرص االستثامرية بجمهورية مرص 
العربيــة واإلجــراءات القانونيــة املنظمة لها يف 

مختلف املجاالت االقتصادية.

مسقط- الُعامنية

اســتقبل فخامــة الرئيس عبد الفتاح الســييس 
رئيــس جمهورية مــرص العربية مبقــر إقامته 
بضيافــة قرص العلم العامر صباح أمس صاحب 
السمو الســيد فهد بن محمود آل سعيد نائب 

رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وشــهدت املقابلــة تبــادل األحاديــث الودية 
وبحث أوجه التعاون القائم بني البلدين وسبل 
دعمه وتعزيزه يف مختلف املجاالت، واستعراض 
العالقــات الثنائية الوطيدة انطالًقا من الروابط 
التاريخيــة التــي تجمــع البلدين والشــعبني 
الشــقيقني، إىل جانب بحث عــدٍد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

الرئيس المصري: مستعدون لتقديم كافة التسهيالت للمستثمرين الُعمانيين السيسي يبحث مع السيد فهد أوجه 
التعاون القائم والعالقات الوطيدة

توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات 
وبرامج تعاون بين عمان ومصر

مسقط- الُعامنية

وّقعت سلطنة ُعامن وجمهورية مرص العربية 
بقــرص العلــم العامــر صبــاح أمــس عىل 6 
مذكرات تفاهم واتفاقيتني و3 برامج تنفيذية 
ورســائل تعاون يف عدٍد من املجاالت يف إطار 
الزيارة الرّســمّية لفخامة الرئيس عبد الفتاح 
الســييس رئيس جمهورية مــرص العربية إىل 

سلطنة ُعامن.
وقــد وّقــع البلدان الشــقيقان عــىل مذكرة 
تفاهــم بني وزارة التجــارة والصناعة وترويج 
االســتثامر وجهــاز حاميــة املنافســة ومنع 
املامرسات االحتكارية املرصي يف شأن التعاون 
يف مجال تعزيز املنافسة ومكافحة املامرسات 
االحتكاريــة ومذكرة تفاهم بني وزارة التجارة 
والصناعــة وترويج االســتثامر والهيئة العامة 
لالســتثامر واملناطق الحــرة يف مرص يف مجال 
ترويج االســتثامر ومذكرة تفاهــم بني وزارة 
التجارة والصناعة وترويج االســتثامر والهيئة 
العامــة ملركز تنميــة الصــادرات املرصية يف 

مجال تنمية الصادرات.
ووّقع البلــدان عىل مذكــرة تفاهم يف مجال 
إنشــاء وإدارة املناطق الصناعية بني املؤسسة 
العامــة للمناطــق الصناعية والهيئــة العامة 
للتنمية الصناعيــة املرصية ومذكرة تفاهم يف 
مجال حامية البيئة بني حكومة سلطنة ُعامن 
ممثلــة يف هيئــة البيئة وحكومــة جمهورية 
مرص العربيــة ممثلة يف وزارة البيئة باإلضافة 
إىل التوقيع باألحرف األوىل عىل مذكرة تفاهم 
بشــأن االعرتاف املتبادل بالشــهادات األهلية 
البحرية للمالحني وأعامل النوبة الصادرة عن 

سلطنة ُعامن وجمهورية مرص العربية.

كام وّقعت حكومتا سلطنة ُعامن وجمهورية 
مرص العربيــة عىل اتفاقية تعــاون باألحرف 
األوىل يف مجــال النقــل البحــري واملوانــئ 
ــلطان  السُّ بــني جامعــة  واتفاقيــة تعــاون 
قابــوس واملعهــد القومي للبحــوث الفلكية 

والجيوفيزيقية املرصي.
ووّقع البلدان الشــقيقان عىل برنامج تنفيذي 
للتعاون يف مجال الشباب والرياضة بني وزارة 
الثقافــة والرياضة والشــباب ونظريتها وزارة 
الشــباب والرياضة بجمهوريــة مرص العربية 
لألعــوام )2023- 2025(، وبرنامــج تنفيذي 
للتعــاون الفني يف مجايل العمــل والتدريب 
للعــام )2022م( وبرنامــج تنفيــذي للتعاون 
يف مجــال التعليم العــايل والبحــث العلمي 

واالبتكار لألعوام )2022- 2023- 2024(.
ووّقــع مذكــرات التفاهــم وبرامــج التعاون 
والبنامــج التنفيذي ورســائل التعــاون نيابًة 
عن حكومة ســلطنة ُعامن معايل الســيد بدر 
بن حمد البوســعيدي وزيــر الخارجية وعن 
حكومة جمهورية مرص العربية معايل ســامح 

حسن شكري وزير الخارجية.

وأّكد معايل سامح حسن شكري وزير خارجية 
جمهوريــة مــرص العربيــة- لوكالــة األنبــاء 
الُعامنيــة- أّن هــذه االتفاقيات تــأيت بدفعة 
جديــدة من التعــاون يف مختلــف املجاالت 
وتنفيذهــا ســيكون إضافــة كبــرية للعالقة 
الخاصة التي تربط ســلطنة ُعامن وجمهورية 
مــرص العربية وهــي تبّر بعوائد ملموســة 
خالل الفرتة القادمة لصالح البلدين الشقيقني.
من جانبه، أّكد معايل الســيد بــدر بن حمد 
البوســعيدي وزير الخارجيــة أّن االتفاقيات 
املوقعة بني ســلطنة ُعــامن وجمهورية مرص 
العربية تأيت اســتكاماًل ملجموعة ســابقة من 
مذكرات التفاهم واالتفاقيات، وسوف يلحقها 
مزيــد من التعــاون الذي سُيســهم يف تنمية 
العالقات بــني البلديــن يف مختلف املجاالت 
خاصة االقتصادية. وقــال معاليه إّن البلدين 
الشقيقني يتطلعان إىل مضاعفة حجم التبادل 
التجاري واالســتثامري من خالل عمل اللجنة 
الُعامنية املرصية املشــرتكة والجهات املعنية 
ترجمًة لتوجيهات القيادتني ملا يحقق مصالح 

البلدين والشعبني الشقيقني.
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جاللة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية بتعديل قانونين ونقل تبعية 
»المناطق الصناعية« وإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في مسندم

مسقط- العامنية

أصدر حرضة صاحب الجاللة الس��لطان هيثم 
بن ط��ارق املعظ��م- حفظه الل��ه ورعاه- 4 

مراسيم سلطانية سامية فيام يأيت نصوصها:
مرســوم ســلطاين رقم )51/ 2022( بتعديل 

بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل
نح��ن/ هيثم ب��ن طارق س��لطان ُعامن، بعد 
االطالع ع��ىل النظام األس��ايس للدولة، وعىل 
قان��ون الكّت��اب بالع��دل الصادر باملرس��وم 
الس��لطاين رقم 40/ 2003، وبعد العرض عىل 
مجل��س عامن، وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة 

العامة. رسمنا مبا هو آٍت..
امل��ادة األوىل: تجرى التعدي��الت املرفقة عىل 
قان��ون الكتاب بالعدل، املش��ار إلي��ه. املادة 
الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، 
أو يتعارض م��ع أحكامها. املادة الثالثة: ينرش 
هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ نرشه. صدر يف: 28 من 
ذي القعدة س��نة 1443ه��� املوافق: 28 من 

يونيو سنة 2022م.
مرســوم ســلطاين رقم )52/ 2022( بتعديل 

بعض أحكام قانون الوثائق واملحفوظات
نح��ن/ هيثم ب��ن طارق س��لطان ُعامن، بعد 
االطالع ع��ىل النظام األس��ايس للدولة، وعىل 
قانون الوثائق واملحفوظات الصادر باملرس��وم 
الس��لطاين رقم 60/ 2007، وعىل نظام الجهاز 
اإلداري للدولة الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
75/ 2020، وبع��د العرض عىل مجلس ُعامن، 

وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة.
رسمنا مبا هو آٍت..

امل��ادة األوىل: ُتجرى التعدي��الت املرفقة عىل 
قانون الوثائق واملحفوظات املشار إليه. املادة 
الثانية: ُيلَغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة 
، أو يتعارض مع أحكامها. املادة الثالثة: ينرش 
هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ نرشه .
ص��در يف: 28 من ذي القعدة س��نة 1443ه� 

املوافق: 28 من يونيو سنة 2022م.
مرســوم ســلطاين رقم )53/ 2022( يف شأن 
الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
واملناطق الحرة واملؤسســة العامة للمناطق 

الصناعية
نح��ن/ هيث��م ب��ن ط��ارق س��لطان عامن، 
بعد االط��الع عىل النظ��ام األس��ايس للدولة، 
وعىل املرس��وم الس��لطاين رقم 4/ 93 بإنشاء 
املؤسس��ة العامة للمناط��ق الصناعية، وعىل 
نظ��ام املؤسس��ة العامة للمناط��ق الصناعية 
الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 32/ 2015، 
وعىل املرس��وم الس��لطاين رقم 75/ 2020 يف 
ش��أن الجهاز اإلداري للدولة، وعىل املرس��وم 
الس��لطاين رق��م 105/ 2020، بإنش��اء الهيئة 
العامة للمناطق االقتصادية الخاصة واملناطق 
الح��رة وتحدي��د اختصاصاتها، وبن��اء عىل ما 

تقتضيه املصلحة العامة. رسمنا مبا هو آت..
امل��ادة األوىل: تنق��ل تبعية املؤسس��ة العامة 
العام��ة  الهيئ��ة  إىل  الصناعي��ة  للمناط��ق 
واملناط��ق  الخاص��ة  االقتصادي��ة  للمناط��ق 
الحرة. امل��ادة الثاني��ة: تتوىل الهيئ��ة العامة 
واملناط��ق  الخاص��ة  االقتصادي��ة  للمناط��ق 
الحرة مامرس��ة اختصاصات املؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية املتعلقة برس��م السياس��ة 
العامة والتنظيم والرقاب��ة واإلرشاف وتوحيد 
الت��ي  والحواف��ز  والتس��هيالت  الخدم��ات 
تق��دم للمس��تثمرين. امل��ادة الثالث��ة: تتوىل 
املؤسس��ة العامة للمناطق الصناعية مامرسة 
االختصاص��ات املتعلق��ة بتش��غيل املناط��ق 
الصناعي��ة. امل��ادة الرابعة: تس��تبدل بعبارة 
“وزير التجارة والصناعة وترويح االس��تثامر” 
أينام وردت يف القوانني واملراس��يم السلطانية 
ذات الصل��ة باملؤسس��ة العام��ة للمناط��ق 
الصناعية، عبارة “رئي��س مجلس إدارة الهيئة 

العامة للمناطق االقتصادية الخاصة واملناطق 
الحرة”. املادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس 
إدارة الهيئ��ة العام��ة للمناط��ق االقتصادية 
الخاص��ة واملناطق الح��رة الق��رارات الالزمة 
لتنفيذ أحكام هذا املرس��وم. املادة السادسة: 
يلغى كل ما يخالف هذا املرسوم، أو يتعارض 
م��ع أحكامه. امل��ادة الس��ابعة: ين��رش هذا 
املرس��وم يف الجريدة الرسمية، ويعمل به من 

تاريخ صدوره.
ص��در يف: 28 من ذي القعدة س��نة 1443ه� 

املوافق: 28 من يونيو سنة 2022م.
مرســوم ســلطاين رقم )54/ 2022( بإنشــاء 
محمية املنتــزه الوطني الطبيعي يف محافظة 

مسندم
نح��ن/ هيثم ب��ن طارق س��لطان عامن، بعد 
االطالع ع��ىل النظام األس��ايس للدولة، وعىل 
قان��ون املحمي��ات الطبيعية وص��ون األحياء 
الفطرية الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 6/ 

2003، وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة. 
رسمنا مبا هو آت.. 

امل��ادة األوىل: تنش��أ محمية طبيعية باس��م 
محافظ��ة  يف  الطبيع��ي  الوطن��ي  )املنت��زه 
مس��ندم(، وتخصص له��ا املنطق��ة املحددة 
أبعاده��ا يف امللحق والخريطة املرفقني. املادة 
الثاني��ة: يصدر رئي��س هيئة البيئ��ة اللوائح 
والقرارات املنفذة لهذا املرس��وم بعد موافقة 
محافظ مسندم، عىل أن تتضمن: طريقة إدارة 
املحمية، والقواعد املنظمة لدخول الجمهور، 
والرس��وم املق��ررة لذلك، وأوق��ات وجودهم 
فيها، واألنشطة املسموح لهم مبامرستها، وتلك 
املحظورة عليهم، والجزاءات اإلدارية املناسبة 
لكل حالة. املادة الثالثة: ينرش هذا املرسوم يف 
الجريدة الرس��مية، وُيعَمل به من اليوم التايل 

لتاريخ نرشه.
ص��در يف: 28 من ذي القعدة س��نة 1443ه� 

املوافق: 28 من يونيو سنة 2022م.

وفد إيراني يزور مركز األمن البحري

.. ويناقش المردود االقتصادي وتنافسية القطاع الزراعي

بتكليف ساٍم.. رئيس »البيئة« يشارك في مؤتمر »المحيط 2022« بالبرتغال

»الدولة« يستعرض مع وكيل »النقل« ممكنات تعزيز السياحة الداخلية

ا »البعثة الُعمانية« تواصل استكمال بيانات الحجاج إلكترونيًّ

مسقط- الُعامنية

زار صباح أمس وفد من الجمهورية اإلسالمية 
اإليراني��ة مركز األم��ن البحري وال��ذي يزور 
س��لطنة ُعامن حالًيا، وكان يف اس��تقبال الوفد 
ل��دى وصوله مق��ر املركز نائ��ب رئيس مركز 

األمن البحري.

وتعرف الوفد الزائر ع��ىل أدوار ومهام املركز 
املختلفة والعمل املش��رك م��ع باقي الجهات 
املختصة بعمليات البحث واإلنقاذ، واملحافظة 
عىل س��المة البيئة البحرية يف املياه اإلقليمية، 
ك��ام اطلع الوفد خالل تجوله يف مرافق املركز 
عىل ما زود به م��ن إمكانات وأنظمة حديثة 

تلبي واجباته الوطنية.

مسقط- الرؤية

عق��دت اللجنة الفرعي��ة املنبثقة م��ن اللجنة 
االقتصادية مبجلس الدولة، واملش��كلة لدراسة 
»القطاع الزراعي: امل��ردود االقتصادي والقدرة 
التنافس��ية«، أم��س اجتامعه��ا الثال��ث لدور 
االنعقاد الس��نوي الثالث من الفرة الس��ابعة 
برئاسة املكرم مصطفى بن عبد القادر الغساين، 
وبحضور املكرمني أعضاء اللجنة. واس��تضافت 
اللجن��ة خ��الل اجتامعه��ا عدد من مس��ؤويل 
وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد املياه؛ 

ملناقش��تهم حول موضوع الدراسة التي تهدف 
إىل تش��خيص واق��ع قطاع الزراعة يف س��لطنة 
ع��امن، وإب��راز دوره وأهميته ومس��اهمته يف 
االقتصاد الوطني، وتس��ليط الضوء عىل الفرص 
املتاح��ة يف القط��اع واملعوقات الت��ي تعرض 
مس��اره، إضاف��ة إىل وض��ع املوجه��ات العامة 
لسياس��ات تعزيز قدرات القط��اع الزراعي من 
خالل الهي��اكل التنظيمية واإلدارية، وسالس��ل 
مس��تويات  وتعزيز  واللوجس��تيات،  القيم��ة، 
اإلنتاج، والرويج والتسويق للمنتجات الزراعية 
العامنية، وزيادة دخلها لدعم االقتصاد املحيل.

مسقط- العامنية 

بتكليف س��اٍم من حرضة صاحب الجاللة 
لطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه  السُّ
الل��ه ورع��اه- يش��ارك س��عادة الدكتور 
عبدالل��ه بن ع��يل العم��ري رئيس هيئة 
البيئ��ة يف أعامل مؤمت��ر »املحيط 2022« 

واملنعقد يف مدينة لشبونة بالربتغال.
ويناق��ش املؤمت��ر- ال��ذي تنظم��ه األمم 
املتحدة ويس��تمر حتى بعد غٍد الجمعة- 
تنفيذ الهدف ال�14 م��ن أهداف التنمية 
املس��تدامة “الحياه تحت امل��اء”، والذي 
ميث��ل جزءا من خطة التنمية املس��تدامة 
لع��ام 2030 وضم��ن مجموع��ة أهداف 
البالغ عددها 17 هدفا تحويليا يشدد عىل 
الحاج��ة إىل الحفاظ عىل محيطات العامل 

البحرية واس��تخدامها  وبحاره وم��وارده 
عىل نحو مستدام.

ويركز الهدف ال�14 عىل قضايا عدة منها 
املحيط��ات والح��د من التل��وث البحري 

البحرية  االيكولوجي��ة  النظ��م  وحامي��ة 
والس��احلية وتقليل الحمض إىل أدىن حد 
والقضاء عىل صيد األس��امك غري املرشوع 
واملف��رط وزي��ادة االس��تثامر يف املعرفة 
العلمي��ة والتكنولوجي��ا البحرية واحرام 
القانون الدويل الذي يدعو إىل االستخدام 

اآلمن واملستدام للمحيط وموارده.
ويبح��ث املؤمت��ر تعزيز الجه��ود لتهيئة 
وإدارة الحلول لتحقي��ق أهداف التنمية 
املس��تدامة ال���17 بحلول ع��ام 2030م 
والروي��ج للحل��ول الت��ي تت��م إدارته��ا 
الخرضاء  لتكنولوجي��ا  بش��كل مس��تدام 
واس��تخدامات مبتكرة للم��وارد البحرية، 
ك��ام تتضمن الحل��ول معالج��ة األخطار 
التي تهدد صحة بيئ��ة واقتصاد وحوكمة 

املحيطات.

مسقط- الرؤية

اس��تضافت لجنة الثقافة واإلعالم والس��ياحة 
مبجلس الدولة أمس برئاسة املكرمة الدكتورة 
عائشة بنت حمد الدرمكية، وبحضور املكرمني 
أعض��اء اللجنة، وس��عادة األمني العام ملجلس 
الدولة، س��عادة املهن��دس خميس بن محمد 
الش��امخي وكي��ل وزارة النق��ل واالتص��االت 
وتقنية املعلومات للنقل، وعدد من مس��ؤويل 
الوزارة، وذلك ملناقش��ة دراس��ة اللجنة حول 
»ممكنات تعزيز السياحة الداخلية يف سلطنة 

عامن«.
واس��تعرضت اللجنة خالل اجتامعها التاس��ع 
ل��دور االنعقاد الس��نوي الثالث م��ن الفرة 
الس��ابعة، م��ع س��عادة وكي��ل وزارة النقل 
واالتصاالت وتقني��ة املعلومات للنقل، وعدد 
من مس��ؤويل الوزارة واقع السياحة الداخلية 

يف س��لطنة ع��امن يف الوقت الح��ايل وموامئة 
البني��ة األساس��ية، والف��رص غ��ري املس��تغلة 
الس��ياحة  وتكالي��ف  الس��ياحية،  لألماك��ن 
الداخلية مقارنة بدول املنطقة، ودور وكفاية 
السياس��ات والترشيعات املؤسسية يف تحقيق 
النه��وض بالقطاع، واس��تفادة س��لطنة عامن 
من االتفاقيات والربامج والخطط املؤسس��ية، 
والعوائد االقتصادية والقطاعات املس��تهدفة 
يف ه��ذا املج��ال، ودور القط��اع الخ��اص يف 
تطوير القطاع، إضافة إىل مناقش��ة مس��تقبل 

قطاع الس��ياحة الداخلي��ة ودوره يف التنويع 
االقتص��ادي يف رؤية ع��امن 2040، ومجاالت 
تطوي��ره، واملعالجات املطلوبة والسياس��ات 

وآليات وطرق الرويج للنهوض بهذا القطاع.
وضم وف��د وزارة النقل واالتص��االت وتقنية 
املعلوم��ات محم��د ب��ن محس��ن الصبحي 
املكلف بتس��يري أع��امل مدي��ر مكتب وكيل 

الوزارة للنقل.
يشار إىل أن الدراسة تهدف إىل إبراز أهمية 
تفعي��ل قطاع الس��ياحة الداخلية، وتحديد 

موجهات السياس��ات واإلجراءات القانونية 
والترشيعي��ة الخاص��ة بالقط��اع، والتعرف 
ع��ىل التحدي��ات التي تواجه��ه، ومعززات 

تنافس��يته، وتقييم االحتياجات 
مقومات  واس��تثامر  السياحية، 
يف  وآداب��ه  الع��امين  التاري��خ 
تقديم وانتاج مشاريع سياحية 
ثقافية، إضاف��ة إىل تعزيز دور 
املحافظات يف تنشيط السياحة 

الداخلية.

مكة املكرمة- الُعامنية

تعمل بعث��ة الح��ج العامنية عىل 
استكامل بيانات الحجاج بالتنسيق 
م��ع رشكات الح��ج ليت��م رفعه��ا 
السعودي من  اإللكروين  للمس��ار 
أجل دفع الرس��وم وإنهاء إجراءات 
الحجاج الُعامني��ني قبل مغادرتهم 

أرايض سلطنة ُعامن.
وق��ال س��لطان بن س��عيد الهنايئ 
رئي��س بعث��ة الح��ج الُعامنية إنه 
يجري التواصل م��ع رشكات الحج 
لتنظي��م وقت الس��فر والتنس��يق 
مع السلطات السعودية يف املنافذ 
الربي��ة والجوي��ة لتس��هيل دخول 
املقدس��ة.  للديار  الرحمن  ضيوف 
اس��تكامل  الهن��ايئ رضورة  وأك��د 

الحج��اج القادم��ني م��ن س��لطنة 
ُع��امن أخذ التطعي��امت املطلوبة 
للحج واملتمثل��ة يف: جرعتي لقاح 
كورن��ا معتمدة يف س��لطنة ُعامن 
املوس��مية  االنفلونزا  وتطعي��امت 
موعد  قب��ل  الس��حايئ،  وااللتهاب 
السفر؛ حيث يعد ذلك رشًطا أساسيًّا 
لدخول اململكة العربية السعودية. 
وأض��اف أن بيان��ات التطعي��امت 
اإللك��روين  املس��ار  س��تضاف إىل 
الس��عودي من خالل التعاون بني 
وزارة األوق��اف والش��ؤون الدينية 
بسلطنة ُعامن ووزارة الصحة، الفًتا 
إىل أنه من خ��الل التكامل الرقمي 
ب��ني النظ��ام اإللك��روين لحج��اج 
س��لطنة ُع��امن وبني بواب��ة الحج 
الس��عودية يتم نقل هذه البيانات 

إلكروني��ا. وأش��ار إىل أن مخيمي 
منى وعرفات سيقدمان حزمة من 
الخدم��ات املالمئ��ة لراحة الحجاج 
ومتكينه��م من أداء ش��عائر الحج 

بسهولة ويرس.
ومن جهة ثاني��ة، توجه فريق من 
بعثة الح��ج الُعامني��ة إىل املدينة 
لتقدي��م خدمات  أم��س  املن��ورة 
القادمني  الُعامنيني  البعثة للحجاج 
للمدين��ة برئاس��ة عبدالعزي��ز بن 
مس��عود الغاف��ري نائ��ب رئي��س 
البعث��ة. وق��ال نائب رئي��س بعثة 
الحج الُعامني��ة- يف ترصيح لوكالة 
األنباء الُعامنية- إن الفريق سيبارش 
املن��ورة  للمدين��ة  ف��ور وصول��ه 
تقدي��م خدمات الوعظ واإلرش��اد 
والخدم��ات الصحية، كام س��يقوم 

أعضاء وف��د اإلرشاف عىل رشكات 
امليدانية  بتنفي��ذ زياراته��م  الحج 
لالطمئنان ع��ىل الحجاج الُعامنيني 
الذي��ن وصلوا إىل املدين��ة املنورة 
واللق��اء به��م يف أماك��ن إقامتهم 
الخدمات  ع��ىل  وضامن حصولهم 
وفق بن��ود التعاقد بينهم ورشكات 

الحج.
وب��ني أن م��ا يزيد ع��ىل 50% من 
الحج��اج القادم��ني م��ن س��لطنة 
ُعامن يتوجهون إىل املدينة املنورة 
النب��وي الرشيف  لزيارة املس��جد 
قب��ل التوجه إىل مكة املكرمة ألداء 

فريضة الحج.
وقد بلغ عدد حجاج سلطنة ُعامن 
ا، منهم 200  هذا العام 8338 حاجًّ

حاج من املقيمني.
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آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي
مسقط- العامنية

اس��تقبل اللواء الركن حامد 
بن أحمد س��كرون آمر كلية 
الدفاع الوطني مببنى الكلية 
اللواء  الفلج  بيت  مبعس��كر 
بح��ري ج��اك فاي��ار قائ��د 
الفرنسية يف املحيط  القوات 
الذي يزور س��لطنة  الهندي 

ُعامن حاليًّا.

ت��م خ��ال املقابل��ة تبادل 
ومناقشة  الودية،  األحاديث 
عدٍد م��ن املوضوعات ذات 
التي من  املش��رك  االهتامم 
ش��أنها أن تخ��دم الجان��ب 
بني  والتدريب��ي  األكادمي��ي 

الجانبني.
ح��ر املقابلة العميد الركن 
الكلباين  راش��د  ب��ن  ن��ارص 
مس��اعد آم��ر كلي��ة الدفاع 

الوطن��ي، والعمي��د الرك��ن 
عبدالل��ه بن حم��د الحاريث 
الدراس��ات  ع��ام  مدي��ر 
والشؤون األكادميية بأكادميية 
االس��راتيجية  الدراس��ات 
والدفاعية، وع��دد من كبار 
الضباط، ك��ام حر املقابلة 
امللحق العس��كري بس��فارة 
الفرنس��ية  الجمهوري��ة 

مبسقط.

الشرطة: نمتلك الكفاءة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات الدولية

إنشاء سّدين واستكمال العمل بـ6 آخرين في عدد من الواليات

تكريم الفائزين في مسابقة األندية لإلبداع الثقافي بالعامرات

استعراض تجربة ُعمان حول 
»تقييم وتصنيف اإلعاقة«  مسقط- العامنية

تويل رشط��ة ُع��امن الس��لطانية ممثلة يف 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلي��ة اهتامًم��ا كبريًا للتص��دي ملكافحة 
املخ��درات واملؤث��رات العقلي��ة، متخ��ذًة 
ع��دًدا م��ن اإلج��راءات األمني��ة الازم��ة 
للقي��ام بعملي��ات اس��تباقية ملن��ع دخول 
املواد املخدرة وتهريبها إىل س��لطنة ُعامن، 
وتتمثل يف اتباع أحدث الوسائل واألساليب 
واس��تخدام التقنيات الحديث��ة يف عمليات 
التتبع والرصد وضب��ط املهربني والكميات 

املهربة.
وقال املقدم س��ليامن بن س��يف التمتمي 
مدير إدارة ش��ؤون القضايا باإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية: “إن 
عملي��ات الضبط لجرائ��م التهريب أثبتت 
الكف��اءة العالي��ة الت��ي يتمتع به��ا رجال 
املكافح��ة يف مواجه��ة ش��بكات التهريب 
الدولية والقبض ع��ى أفرادها”، مضيفا أن 
جرائ��م املخدرات تعد من الجرائم املنظمة 
واملتطورة واملعقدة يف الوقت نفسه وذلك 
ملا تتس��م به من خطورة إجرامية وتنوع يف 
األس��اليب التي ترتكب بها ووسائل اإلخفاء 

والتمويه التي يتبعها املجرمون.
وأشار إىل التحديات التي تواجهها عمليات 
املكافح��ة، منه��ا تحديات نوعي��ة تفرضها 
طبيعة جرمية املخ��درات التي تأخذ طابع 
التطور املتسارع يف األنواع والتأثري ووسائل 
تعاط��ي  ظاه��رة  أن  موضًح��ا  االتص��ال، 

املخدرات من الظواهر املزمنة حيث يكون 
فيها الش��خص املتعايف عرضة لانتكاس��ة، 
باإلضاف��ة إىل األم��راض الخط��رية واملعدية 
للمدمنني وخطورة انتقالها لرجال املكافحة 

أثناء املداهمة والخطف. 
وأوضح املقدم س��ليامن بن سيف التمتمي 
اإلمكان��ات  لديه��ا  ُع��امن  س��لطنة  أن 
واالستعداد الكايف ملواجهة جرائم التهريب 
من خال ما تقوم به تشكيات رشطة ُعامن 
الس��لطانية والتش��كيات األخرى املساندة 
لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلي��ة بقي��ادة رشط��ة خفر الس��واحل 
وبالتنسيق مع األجهزة العسكرية واألمنية 
األخرى م��ا كان له ال��دور الكبري يف ضبط 

عدد كبري من جرائم التهريب.

ملش��كلة  التص��دي  أن  التمتم��ي  وأك��د 
املخدرات يتطلب وج��ود تكاتف وتعاضد 
مجتمعي ق��وي، ألن الرشاك��ة املجتمعية 
تعد م��ن األدوار املهمة الت��ي يعول عليها 
كثريًا يف كبح مش��كلة املخدرات والحد من 
خطورتها، ك��ام يعول كثريًا عى دور األرسة 
يف املجتم��ع من خال االهت��امم بأفرادها 
وتنشئتهم التنش��ئة الصحيحة القامئة عى 
تعاليم الدين اإلس��امي واألخاق الحميدة 
والوق��وف عى االحتياج��ات التي يتطلبها 

العرص.
��ا قانونيًّا يش��دد  يش��ار إىل أن هن��اك نصًّ
العقوبة عى جرائ��م التهريب والتي تصل 
إىل اإلعدام أو السجن املطلق، باإلضافة إىل 

الغرامة التي تصل إىل 50 ألف ريال.

مسقط- الرؤية

انته��ت وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية 
وم��وارد املي��اه ممثل��ة يف دائرة الس��دود 
باملديرية العامة لتقيي��م موارد املياه، من 
األع��امل اإلنش��ائية يف عدد من مش��اريع 
س��دود التغذية الجوفية، حيث وصل سري 
العمل إىل مراحل متقدمة يف سدود أخرى 

يف الواليات مبحافظات سلطنة عامن. 
وم��ع اق��راب نهاي��ة النص��ف األول من 
العام الج��اري 2022م، انتهت الوزارة من 
تنفيذ العمل يف س��د وادي العريش يف بلدة 
الوقبة بوالية ينقل مبحافظة الظاهرة وسد 
وادي الظويه��ر يف والي��ة بدبد يف محافظة 
الداخلي��ة، وج��رى اس��تام املرشوعني من 
الرشكت��ني املنفذتني للس��دين، حيث يبلغ 
الس��عة التخزينية لس��د وادي العريش إىل 
تس��عني ألف م��ر مكعب، بينام الس��عة 
التخزيني��ة لس��د وادي الظويهر تصل إىل 
خمسة وعرشين ألف مر مكعب. وأشارت 
ال��وزارة إىل أن العام��ل جاٍر يف 6 س��دود 
تغذية جوفية أخرى، حيث وصلت األعامل 
اإلنش��ائية لتلك الس��دود مراحل متقدمة، 
وبلغت نس��بة اإلنجاز يف أعامل إنشاء سد 

وادي املصلة ببلدة تن��وف يف والية الجبل 
األخر مبحافظة الداخلية إىل 95% وجرى 
االنتهاء من نس��بة 80% من إنش��اءات سد 
وادي صدام��ة الدراوش��ة يف والي��ة ينقل 
مبحافظ��ة الظاه��رة، وبل��غ نس��بة إنجاز 
األعامل يف س��د وادي حيل الطريق بوالية 
عربي يف محافظة الظاه��رة إىل 75% بينام 

وصل نس��بة إنجاز األعامل اإلنشائية لسد 
ن��ادان بجبل الكور يف والية بهاء مبحافظة 
الداخلية وس��د الع��ارض يف والية عربي يف 
محافظ��ة الظاه��رة إىل نس��بة 70% ل��كا 
الس��دين. وتندرج هذه الس��دود الثامنية 
ضمن سدود التغذية الجوفية وتنفذ بنظام 
الرشاك��ة املجتمعية بني الوزارة واألهايل يف 

الواليات مبحافظات س��لطنة عامن، وذلك 
لتنفي��ذ املش��اريع التنموي��ة الت��ي تخدم 
املواطنني وتساهم يف تنمية وتعزيز املوارد 
املائية، حيث يقوم األهايل بالتمويل وتقوم 
وزارة ال��رثوة الزراعية والس��مكية وموارد 
املي��اه بالتصمي��م واإلرشاف ع��ى ه��ذه 

السدود.

العامرات- الرؤية

كرم س��عادة وايل العامرات الش��يخ 
محمد بن حمي��د الغابيش الفائزين 
يف مس��ابقة األندية لإلب��داع الثقايف 
بالوالي��ة، واللج��ان العامل��ة ولجنة 
التحكيم للموسم 2021-2022 عى 
مس��توى اللجن��ة الش��بابية باملركز 

الريايض بوالية العامرات.
ويف مس��ابقة القص��ة القصرية عى 
مس��توى املركز ومحافظة مس��قط 
ف��ازت باملرك��ز األول ب��راءة بن��ت 
يعق��وب الس��عدية، وملي��س بنت 
خمي��س الهنائية باملرك��ز الثاين، أما 
املرك��ز الثالث فقد ف��ازت به تبارك 

بنت محمد الغدانية. 
ويف مس��ابقة عامنيات ف��از باملركز 
األول ع��ى مس��توى املركز الريايض 
واملركز الثاين عى مس��توى محافظة 
مس��قط الفريق املك��ون من أيوب 
بن محم��د األخزمي وس��ليامن بن 
أحمد البوص��ايف وعبدالله بن عامد 
الجابري ومؤيد بن منصور البادري، 
ويف مسابقة الفنون التشكيلية فازت 

باملرك��ز األول عالي��ة بن��ت محمد 
البلوش��ية وباملركز الثاين منال بنت 
جمعة البطاش��ية وباملرك��ز الثالث 

خميس بن سليم الناعبي.
ويف مس��ابقة الش��عر الفصي��ح فاز 
باملرك��ز األول أحم��د ب��ن س��يف 
املقيمي وباملركز الث��اين عيناء بنت 
عبدالقادر البلوش��ية، ويف مس��ابقة 
الفنون الشعبية فاز محمد الرشجي 
باملرك��ز األول ع��ى مس��توى املركز 
الش��بايب وباملركز الثاين عى مستوى 

محافظة مس��قط، أما يف مس��ابقة 
االبت��كار التقن��ي فقد ف��از باملركز 
األول منصور ب��ن محمد الحديدي 
وباملركز الثاين اليس��ع ب��ن إبراهيم 
اله��ادي وباملركز الثال��ث مازن بن 

سامل الهادي.
ويف مس��ابقة امل��رح )الديودراما( 
ف��ازت مرحي��ة الك��ريس باملرك��ز 
األول  للمخ��رج خميس بن جمعة 
السليمي واملمثان محمد بن جمعه 
السليمي ومانع بن سعيد السليمي، 

ويف مس��ابقة األف��ام القص��رية فاز 
باملركز األول فلم نظرة أمل لخلفان 
بن نارص الهادي وفازت ابتهال بنت 
يارس الهنائي��ة باملركز الثاين ومحمد 

بن راشد الحبيس باملركز الثالث. 
أما يف مسابقة التصوير بالهاتف فقد 
فاز باملركز األول عى مستوى املركز 
وباملركز الثاين عى مستوى املحافظة، 
وفاز س��عيد بن سامل الحبيس باملركز 
الث��اين ويونس ب��ن عام��ر الرحبي 
باملركز الثالث. ويف مسابقة التصميم 
الرقمي ف��ازت باملرك��ز األول إرساء 
بنت مرهون العلوية وباملركز الثاين 
راشد بن عبدالله الشيذاين، وجاءت 
تس��نيم بنت حس��ن الفارس��ية يف 

املركز الثالث .
كام كرم سعادة وايل العامرات أعضاء 
لجن��ة التحكيم يف كافة املس��ابقات 
املتعاون��ة  امل��دارس  و  اإلبداعي��ة 
وتكري��م أعض��اء اللجنة الش��بابية، 
بحضور س��عيد  بن ن��ارص الرحبي 
رئي��س اللجن��ة الش��بابية بالوالية، 
وأعضاء املجل��س البلدي وعدد من 

املدعوين.

مسقط- الرؤية

شاركت سلطنة عامن ممثلة يف وزارة التنمية 
االجتامعية يف أعامل حلقة العمل الثانية حول 
»التصنيف العريب لإلعاقة«، يف دولة قطر ملدة 
يومني، وقد مّثل الس��لطنة يف هذه املش��اركة 
حمود بن مرداد الش��بيبي مدير عام املديرية 
العامة لش��ؤون األشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة 

التنمية االجتامعية.
وش��هدت الحلقة تقديم تجربة سلطنة عامن 
حول »تقيي��م وتصنيف اإلعاقة وفًقا ملتطلبات 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة » حيث 
ت��م التأكيد من خاله��ا عى اعتامد س��لطنة 
عامن من��ذ وقد مبكر تصنيًف��ا لإلعاقة تضمن 
مختلف اإلعاقات الجسدية والحسية والعقلية 
باالعتامد ع��ى نتيجة الفحص الطب��ي، ووفًقا 
لهذا التصنيف تصدر وزارة التنمية االجتامعية 
لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة بطاقة »ش��خص ذي 
إعاق��ة » معتم��دة كوثيق��ة رس��مية لتقديم 
الخدم��ات التأهيلية والرعائي��ة لدى مختلف 
والخاص��ة  الحكومي��ة  املجتم��ع  مؤسس��ات 
واألهلي��ة. وتص��در هذه البطاق��ات عرب نظام 
إلكروين مرتبط بسجل األحوال املدنية برشطة 

الس��لطانية،  ع��امن 
آليات  إيج��اد  بهدف 
وتصني��ف  تقيي��م 
لإلعاق��ة موحدة عى 
الوطن��ي  املس��توى 
ومتوامئة م��ع اتفاقية 
األش��خاص  حق��وق 
وذلك  اإلعاق��ة،  ذوي 
حالة  تحدي��د  ألج��ل 
الشخص  لدى  اإلعاقة 
بش��كل  ودرجته��ا 

فعيل نتيجة لتطبي��ق إجراءات تقييم اإلعاقة . 
كام اش��تمل عرض تجربة س��لطنة عامن الذي 
قدم��ه مدير ع��ام املديري��ة العامة لش��ؤون 
األشخاص ذوي اإلعاقة عى رؤية وزارة التنمية 
االجتامعي��ة يف هذا امل��رشوع، والتي تتمثل يف 
إحالة األشخاص الذين اعتربوا من ذوي اإلعاقة 
إىل برام��ج وجهات مختلفة ق��د تجري تقييام 
أك��رث تفصيا لإلعاق��ة لتزويده��م بالخدمات 
وغريه��ا م��ن أوج��ه الدعم يف ح��ال االحتياج 
لذلك، وإجراءات التقييم التي وضعت لتحديد 
حالة إعاقة الشخص، وكذلك الجهات الرشيكة 
يف امل��رشوع ك��وزارة الصح��ة ووزارة الربي��ة 
والتعليم واملركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
وممثلني من األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت 
األش��خاص ذوي  غ��ري حكومي��ة ومنظ��امت 
اإلعاقة املعنية بش��ؤون اإلعاقة . كام استعرض 
الشبيبي تجربة مراحل هذا املرشوع الذي بدأ 
ع��ام 2016م، واس��تبيان تقييم األطف��ال وفًقا 
ملراحله��م العمرية، والدلي��ل التدريبي ليكون 
مبثاب��ة مرجع فن��ي للمدرب��ني واملقيمني عند 
التعامل مع أدوات تقييم وتحديد اإلعاقة، إىل 
جانب اس��تعراض ما تتطلب��ه املرحلة القادمة 

لهذا املرشوع.
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الرؤية- محمود الجهوري

افتتحت ســعادة حليمة الزرعية رئيسة هيئة 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة معرض تضامن 
الخريي الســابع الذي تنضمه جمعية األطفال 
ذوي اإلعاقة، بحضور صاحبة الســمو السيدة 
حجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد رئيسة 
مجلس إدارة جمعية األطفــال ذوي اإلعاقة، 
وبحضور عدد من ممثــي الرشكات الداعمة 
للمعــرض؛ حيــث يهدف املعــرض إىل زيادة 
الدخل املايل واملساهمة بشكل كبري من أجل 
الرقي مبســتوى التدريــب والتأهيل لألطفال 
امللتحقني مبراكزها التأهيلية، وتسليط الضوء 
عىل منتجات املؤسســات الصغرية واملتوسطة 

ودعم منتجاتهم.
وقالت صاحبة الســمو السيدة حجيجة  بنت 
جيفــر آل ســعيد: “إن الجمعيــة تعتمد يف 
متويــل الفعاليــات واألنشــطة والربامج التي 
تقــوم بها ســنويا عــىل اشــراكات األعضاء 
والتربعــات والهبات، لذلك تســعى الجمعية 

دامئــا إىل إيجــاد دخل مــايل ثابــت لها من 
خــالل الفعاليات التي تنفذهــا أو من خالل 
الداعمــني مــن مؤسســات املجتمــع املدين، 
باإلضافة املوارد املالية الحالية واالســتثامرات 
التــي تســعى جاهــدة إىل تنفيذهــا، مــام 
سيســهم ويساعد عىل دعم الربامج التدريبية 
والتأهيليــة والعالجية املقدمة لألطفال  ذوي 

اإلعاقة املنتسبني إىل مراكزها التأهيلية، تحت 
الت ومدربات،  إرشاف أخصائيني وفنيات مؤهَّ
وتحفيز ودمج األطفال يف املجتمع املحي عن 
طريق الربامج املعدة لهم واكتشــاف وصقل 
قدراتهــم  ومهاراتهــم، كام تقــوم الجمعية 
بتنفيــذ العديــد مــن املحــارضات والورش 
التدريبية لصقل مهارات الكادر، باإلضافة إىل 

الربامــج التي تقدمها الجمعية إىل أولياء أمور 
األطفال؛ حيث تأيت جميع هذه الربامج ضمن 

خطط ورؤى مدروسة وضعتها الجمعية.  
وأضافت سموها: “أن للطفل من ذوي اإلعاقة  
الحق يف الرعاية واالهتامم وأن يتلقى التأهيل 
والتدريب املناســب له وفق قدراته، ومتكينه 
وتقديم املســاندة له إلظهار قدراته ومواهبه 
وصقلها بالربامج العلمية املناسبة له، موضحة 
أن الجمعية تســعى دامئا للبحث عن مصادر 
متنوعــة تســاعد عىل أن يكــون هناك دخل 
ثابــت مليزانية الجمعية من أجل اســتمرارية 
تقديم خدماتها وتنفيذ أهدافها التي تضمنها 

النظام األسايس للجمعية.
ودعت صاحبة الســمو السيدة حجيجة  بنت 
جيفر آل سعيد الجميع إىل التعاون والتكاتف 
مــع الجمعية، إلنجاح املعرض الذي ســيعود 
لصالح الربامج التأهيلية والتدريبية والعالجية 
املوجه لألطفال ذوي اإلعاقة. صاحب االفتتاح 
جولة يف أركان املعرض والتعرف عىل املنتجات 

املعروضة.

افتتاح معرض »تضامن الخيري« لدعم األطفال ذوي اإلعاقة

وتعــد الجزر من أهم املواقــع التي مل تتأثر 
بالتدخــالت البرشيــة، وهــي ذات أهمية 
وطنيــة وإقليمية، فضال عــن كونها مناطق 
آمنة لتعشــيش عــدة أنــواع مــن الطيور 
البحرية والربية، كام إنها تحتوي عىل مناظر 
طبيعيــة خالبة وميكن أن تعــد متحفاً عىل 
الطبيعــة، و تتكون تلك الجــزر من صخور 
جريية ناتئة وشــعاب مرجانية قدمية حيث 
يظهــر املرجان للعيــان وتتضمن منحدرات 
صخرية شديدة االنحدار، وتحد بعض الجزر 
من جــروف رملية ضحلة وواســعة ونطاق 

مرجاين بارز.

املكونات االحيائية باملحمية

وحســب مســوحات هيئة البيئــة، توجد يف 
امليــاه املحيطة بتلــك الجزر أنــواع مختلفة 
من الشعاب املرجانية والطحالب واألعشاب 
البحرية التي تجذب إليها األسامك والكائنات 
البحريــة األخــرى. كــام توجــد يف املنطقة 
الســالحف الخــراء والرشفاف للتعشــيش 
والتغذيــة. وكذلك تعتــرب مواقع ذات أهمية 
عاليــة لحامية الحيــاة الفطريــة من حيث 
وفــرة األســامك وتنــوع الشــعاب املرجانية 
وتعد أنشــطة الغوص والصيــد البحري من 
أكرث االنشــطة مامرســًة مام يتطلب حســن 

إدارتها للمحافظة عىل قيمتها بالنسبة للحياة 
الفطرية والرفيهية.

ورصــدت مســوحات هيئــة البيئــة عــدًدا 
مــن الحيوانــات الربيــة مثل األرنــب الربي 
والقنفذ والوشــق والثعلب الجبي والثعلب 
األحمر والقط الــربي، والعديد من الزواحف 
كالسحايل والثعابني، كام توجد مجموعة من 
الحيوانــات القارضة يف املنطقة ومنها العضل 
والجرز والجربــوع، أما النمر العريب والذئب 
العريب فكانا موجودين بأعداد قليلة يف جبال 
املحافظة وتشري الدراسات واألبحاث امليدانية 

إىل انقراضهام من املنطقة.
وبنّي املســح امليداين األويل للنباتات الربية يف 
املحمية وجود أكرث من 200 نوع من النباتات 
املعمرة والحولية واملوســمية يعد عدد منها 
من األنواع النادرة واملهددة بخطر االنقراض.

وتعد الجزر البحرية مبحافظة مسندم مناطق 
ذات غطــاء نبــايت متفاوت، وتحتــوي قامئة 
حرص املــوارد أنواعــا من النباتــات وقد تم 
توضيح املواطن البحرية الطبيعية باملزيد من 
التفصيل مقارنة مع املواطن الطبيعية الربية، 
وتتضمن بعض خصائص مجموعات الشعاب 
املرجانيــة، كام تتميز النباتات البحرية بوفرة 

وتنوع الطحالب فيها.
والجزر منفصلٌة عن الرب الرئييس، وال توجد يف 
الجزر املحمية أية ثديّيات برية عدا القوارض، 
إاّل أن األهــايل وضعوا يف بعــض الجزر بعض 

رؤوس األغنام لتكاثرها.
وتسود الطيور البحرية يف الجزر؛ حيث يؤدى 
وجــود آالف منهــا إىل تحويل هــذه الجزر 
إىل بانورامــا رائعة وخاصــة جزيرة أم الطري. 
وتشــاهد الثعابني البحريــة أحياناً بعيداً عن 
الشــاطئ، كام تعشش يف الشــواطئ الرملية 

للجزر عدد قليل جدا من السالحف الخراء 
والرشفاف.

الثديّيات البحرية

وميكن مشــاهد الثدييــات البحرية من مختلف 
األنــواع، ومنهــا الدولفــني ذو األنــف القنينــي 
واألنــواع املحلية من الدولفني العــادي، وكذلك 
الدولفني سبرن )الدوار( والحوت األحدب، وتدعم 
هذه الجزر العديد من أنواع الشــعاب املرجانية 
املوجــودة يف هــذه املنطقة لتحمى الشــواطئ 
بتكوينها ألرصفة مرجانية يف املياه الضحلة نتيجة 
لوفــرة الطبقــة التحتية املالمئة وغــري امللوثة يف 
املياه الضحلة وهي توفر الغــذاء واملوئل ألنواع 
عديــدة مــن الكائنــات الحية واألســامك ذات 
األهميــة التجاريــة، وتعترب مواقــع مهمة لصيد 

األسامك بالنسبة للصيادين.
وأكدت مسوحات هيئة البييئة أنه تتواجد أعداًدا 
ال بــأس بها مــن الحيوانات الربيــة مثل األرنب 
الربي والقنفذ والوشق والثعلب الجبي والثعلب 
األحمــر والقط الــربي، والعديد مــن الزواحف 

كالســحايل والثعابــني، كام توجــد مجموعة من 
الحيوانــات القارضــة يف املنطقــة ومنها العضل 
والجرز والجربوع والقنفذ، أما النمر العريب فكان 
يتواجــد بأعداد قليلة يف جبال املحافظة وتشــري 
بعــض املعلومات غــري املؤكدة مــن األهايل إىل 
وجوده يف املناطق الجبلية النائية، إال أن االبحاث 
التي متت خالل السنوات املنرصمة مل تحصل عىل 
أي دليل يؤكد عدم انقراض هذا الحيوان النادر.

وتعــد مجموعــة الشــعاب املرجانيــة املنترشة 
عىل مســافات مختلفة من الشواطئ يف محمية 
مســندم للمناظــر الطبيعية من أهــم الحواجز 
الطبيعية التي تساهم يف حامية الشواطئ وتوفر 
البيئــة املثاليــة لتكاثر بعــض األحيــاء البحرية 
وتساهم بشكل مبارش يف تنمية السياحة البيئية، 
باإلضافــة إىل بعض املناطق الجبليــة والواحات 
الخراء فحدود مناطق اإلدارة تشــمل كل هذه 
املكونات، ولتســهيل التخطيــط وتعيني الحدود 
عىل الخرائط فقد تم تحديدها جغرافيا لتسهيل 
إدارة املنتزه وملراقبة األنشطة البرشية والحد من 

تأثرياتها عىل املكونات الطبيعية للمنتزه.

المرسوم السلطاني يجسد التنوع الجغرافي والطبيعي والمقومات السياحية بالمحافظة

هيئة البيئة: إنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي 
في مسندم ترجمة لالهتمام السامي بصون البيئة

مّثنت هيئة البيئة صدور املرسوم السلطاين رقم 54/ 2022 بإنشاء محمية املنتزه الوطني 
الطبيعي يف محافظة مسندم، مؤكدة أن هذا املرسوم يجسد ما تزخر به محافظة مسندم 
من تنوع جغرايف ثرى وبيئة طبيعية ومقومات جاذبة للســياح من مختلف دول العامل.
وأكدت الهيئة أنها ســتعمل عىل الفور لوضع املرســوم السلطاين السامي موضع التنفيذ 
بالتنسيق مع الوزارات والجهات املعنية لضامن إدارة هذه املحمية اإلدارة املثىل وإصدار 
القواعد املنظمة إلدارتها، وفق األبعاد والحدود التي أقرها املرســوم الســلطاين السامي. 
وقالت الهيئة -يف بيان صحفي حصلت »الرؤية« عىل نسخة منه- إنه من خالل املسوحات 
التي أجرتها هيئة البيئة بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم فإن املحمية تبلغ مساحتها 
)1149.40( كم2، وهي تشمل تسع جزر بحرية ، والسواحل واملياه الضحلة البعيدة عن 

الشاطئ والخريان والخلجان.

مسقط- الرؤية

المحمية تقع على 
مساحة تتجاوز 1149 

كيلومتر مربع وتشمل 9 
جزر بحرية

المحمية كنز طبيعي 
خّلب ومتحف مفتوح 

يتزين بالمرجان 
والمنحدرات الصخرية

حيوانات برية نادرة 
ومهدد باالنقراض تعيش 

في نطاق المحمية

200 نوع من النباتات 
المعمرة والحولية 

والموسمية توجد في 
المحمية

ناصر بن سلطان العموري

اســتكامال ملسرية النهضة التى بدأها باين عامن السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وتواصلت 
مع حرة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- أصبح الوضع الحايل 

يتطلب ظهور وزارة األشغال مرة أخرى.
فمــع تعدد الحاالت املناخية التي متر بها البالد بني الفرة واألخرى والتي تؤثر بطبيعة الحال بشــكل 
كبري عىل ما تم تنفيذه من مشــاريع تنموية رصفت عليها الحكومة املاليني، فإن إعادة تخطيط تلكم 
املشــاريع ومنها الطرق ورسعة تنفيذها بالشــكل الصحيح يحتاج لتفعيل هذه الوزارة من جديد كام 
إن تأخري تنفيذ املشــاريع الحكومية املتمثلة يف الســدود واملباين الحكومية وما يعري تلك املشــاريع 
من أخطاء كارثية يف البعض منها نتيجة إحالتها ملقاويل الباطن كلها أمور تستدعي تدخل جهة رسمية 
تكــون املســؤول األول أمام الحكومة فاملرشوعات الكربى بات يتطلــب تنفيذها إرشافا فنيا من جهة 
متخصصة عوضا عن إســنادها ألطراف فرعية قد تتســبب يف تأخري املرشوع أو والدته مشــوها و غري 
مطابق لالشراطات واملعايري وجراء ذلك يتوقف املرشوع تظهر للسطح إشكاليات كثرية وسألوا أروقة 

املحاكم التي فيها من قضايا املشاريع املتوقفة ما فيها.
ومنذ مطلع النهضة املباركة يف أوائل الســبعينات كان من ضمن الجهاز اإلداري للدولة وزارة مبســمى 
وزارة األشــغال العامة تختص بكل من تنفيذ اإلنشــاءات الحكومية ومتابعتها وتنفيذ أعامل الصيانة، 
وذلك بعد التنســيق مع الوزارات واألجهزة الحكومية التابعة لها، ومتابعة املنشــآت الحكومية التي 
يتــوىل غريهــا تنفيذها ومراقبة تقدم أعــامل التنفيذ أو الصيانة فيها ومــدى االلتزام برشوط التعاقد 
وإعــداد التقاريــر الدورية عن تقدم العمل بهــا وما قد تعرضه من اختناقــات أو صعوبات وإيجاد 

الحلول املناسبة لها.
ما دعاين لكتابة هذا املقال ما نراه من أطالٍل ملباين حكومية متوقفة منذ أمد ليس بالقليل، ومشاريع 
عقد عليها املواطن طموحات كبرية ليك تظهر للنور وتقدم اإلضافة الجاملية للمكان، واإلضافة النوعية 
ًها وغري قابل للتجميل رغم املحاوالت الحثيثة  ملرتاديها، لكن ظهر العكس متاًما؛ فاملرشوع ولد مشــوّ

من قبل البعض إلعادة تجميله.
فهل ســرنى إعادة إحياء لوزارة األشــغال من جديد عرب وزارة أو هيئة مستقلة لتكون هي جهة ضبط 
ورصد وتقويم ألي مرشوع حكومي متعرث أو غري مطابق للمواصفات املعدة سلًفا وتنسيق الجهود يف 
جهة واحدة عوًضا عن تشــعب الصالحيات الظاهر عىل السطح حالًيا أو أقّله استحداث مديرية لدى 
مجلس املناقصات يكون لها تنســيق مبارش مع جهاز الرقابــة اإلدارية املالية للدولة تقوم مبقام عمل 
وزارة األشــغال، ال سيام أن هذا ينسجم مع توجهات رؤية “عامن 2040” وما متثله من مرجع أسايس 

ألعامل التخطيط يف العقدين القادمني.
الوضع الحايل بات يستدعي إنشاء جهة رقابية وفنية متخصصة يف آٍن واحد تجنًبا للقيل والقال وكرثة 
الســؤال؛ فالعامل أصبح قرية صغرية، وال مجال للكتامن؛ إذ إن قواعد الشــفافية واملحاسبة هي املعيار 
يف عرص النهضة املتجددة، وهذا ما أكده جاللة الســلطان املفدى، لتطوير أدوات املساءلة واملحاسبة، 

ولتكون ركيزة أساسية من ركائز ُعامن املستقبل.

وزارة األشغال.. 
هل ستعود؟
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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

جهود كبيرة لخدمة الحجاج
تبــذل بعثة الحــج العامنيــة جهوًدا 
كبــرة إلنهــاء إجراءات ســفر حجاج 
ســلطنة عامن إىل بيت اللــه الحرام 
ألداء املناســك، بالتنسيق مع اململكة 
العربية الســعودية التي تحرص عىل 
توفــر كافــة الخدمات والتيســرات 
لضيوف الرحمن، الذين يأتون من كل 

فج عميق ألداء هذه الفريضة.
ومل تقترص جهود بعثة الحج العامنية 

عىل اإلجراءات التنسيقية واإللكرتونية 
ورفعها  الحجــاج  بيانات  الســتكامل 
للمسار اإللكرتوين السعودي؛ بل سافر 
وفد مــن البعثة إىل املدينــة املنورة 
للحجاج  البعثــة  لتقديــم خدمــات 
ومن  للمدينة،  القادمــن  الُعامنيــن 
بن هــذه الخدمات تقديــم الوعظ 

واإلرشاد والخدمات الصحية.
واملالحظ مــن تحــركات بعثة الحج 

العامنيــة، أنها تســعى لراحة حجاج 
ســلطنة عــامن، ليــس فقــط بإنهاء 
االجراءات الرســمية؛ بــل من خالل 
إجــراء املقابــالت يف أماكــن اإلقامة 
الخدمــات  للوقــوف عــىل تقديــم 
بالشكل املطلوب مبا يوفر لهم الراحلة 

ألداء مناسك الحج.
إن بعثــة الحــج العامنيــة تحــرص 
بشــدة عىل ضامن الســالمة الصحية 

لضيوف الرحمن، ولذلك شددت عىل 
رضورة تلقــي حجاج ســلطنة عامن 
للتطعميات الالزمة قبل موعد السفر 
باعتبارهــا رشطا لدخول الســعودية، 
واتبــاع اإلجــراءات التــي تتخذهــا 
املمكلــة يف هــذا اإلطــار يف ظــل ما 
يتم توفره مــن خدمات توفر الراحة 
للحجــاج ومتكنهــم من أداء شــعائر 

الحج بسهولة ويرس.

لسُت مع »ديناصورات الوظيفة«، 
والســرة امُلِملة الكئيبة، والدوران 
يف الحلقة املفرغة، ولكن الحياة ال 
تدور بشكل طبيعي إال بالتجديد، 
القديــم  بــن  األدوار  وتبــادل 
والجديــد، وهناك مهــٌن أرى من 
هل يف التقاعد  وجهة نظري أن ُيتمَّ
بها؛ ألن التَّــرسع يف تطبيق نظام 
التقاعــد عليها فيــه خرسان كبر، 
وُيشــكل خلــاًل يف الخدمــة التي 
م من خالل أشخاصها، وأقصد  ُتقدَّ
هنا عىل ســبيل املثــال ال الحرص: 
صات  التخصُّ ذات  األطبــاء  مهــن 
العاملن،  القضاة  وفئات  الدقيقة، 
العلمين  العلامء كالخــراء  وكافة 
الحرفين،  والعلــامء  والفيزيائين، 
وخــراء البحث الجنــايئ واملختر 
الجنايئ ومرسح الجرمية، والبحوث 
املجــاالت،  كافــة  يف  العلميــة 
وعلــامء الفقــه والديــن، وخراء 
الترشيع، وخراء اإلعالم والسياسة 
واالقتصــاد، وكلُّ عمل عام يعتمد 
نتيجة  الفكــر والعقــل والخــرة 

للمامرسات العملية املكتسبة.
يتــم  أنــه  امُلالحــظ  األمــر  ألنَّ 
التقاعدات،  بعض  االســتعجال يف 
فُينَظر إىل ِسنيِّ الخدمة والوظيفة 
والدرجة أو الرتبة، ولكن يجب أن 
ُينظر كذلك إىل األثر السلبي الذي 
سُيحِدثه تقاعد »فالن« من الناس 
عن الوظيفة العامة؛ فعىل ســبيل 
املثال: عندما يتقاعد طبيب ما يف 
ص نادر، ســينتج عنه إغالق  تخصُّ
ُمستشــفى بأكملــه، ليــس غلًقا 
فعليًّــا، وإمنــا مجازيًّــا؛ ألن هناك 
مستشفيات يشهرها طبيب واحد، 
وطبعــاً ال يحــدث العكس مهام 
كانت حال املستشــفى من نظافة 
وكياسة ورونق بشكل عام، ومهام 
ما كان يتمتع به من إدارة جيدة، 
بالوقت واملواعيد، ولكن  وملتزمة 
دون وجــود طبيب متميــز فإنه 

مجرد بناء رائع ال أكرث.
غ املحاكــم  وكذلــك عندمــا ُتفــرَّ
مــن القضــاة العاملــن الفاعلن، 
وأصحــاب الثقة والخــرة الكبرة، 
التقاعد«  قانــون  لـ«حرفية  طاعة 
وغــض الطرف عــن روح القانون 
ومبتغاه، ومن ثمَّ الذهاب للبحث 
عــن قضــاة مــن خــارج الوطن، 
فستكون املسألة جد مكلفة، ليس 
واملالية،  اإلداريــة  الجوانــب  من 
وإمنا القايض الُعامين يعرف طبائع 
الخاصة  الناس، ولهجاتهم ولغتهم 
التي يخاطبون بها فهمه وعقيدته، 
ا  وهنا ال أقصد اللغــة العربية نصًّ
وروًحــا، وإمنا ما أقصــده مكامن 
النَّخوة فيهم، وُسنن البالد وأعرافها 
وتقاليدهــا، فبعــض القضايا ُتحل 
د  بكلمــة، وبنفــس الكلمــة تتعقَّ
األمور وال ُتحل بســهولة، وهكذا 

األمر دواليك.
وهــو األمر نفســه الــذي يحدث 
يف الكثر مــن املهن والتخصصات 
النــادرة التي تعتمــد عىل الخرة 
واملامرســة الطويلة؛ إذن ال بد من 
عة،  ُمراعــاة جوانب كثــرة ومتنوِّ
وكذلك املهن ذات األهمية قبل أْن 
ُيوكل إىل الحاســب اآليل استخراج 
قامئة بالذين حان تقاعدهم وفقاً 
للزمن، هذا إذا تجاوزنا التصفيات 
الشــخصية التــي يتخذهــا بعض 
املديرين، وهي قرارات يسمح بها 
القانــون، ولكــن إْن أمعنَت فيها 
ًيا من بعض  العقل ســتجدها تشفِّ
هذا  يغيظــون  الذين  األشــخاص 

الرئيس بُجرأتهــم يف إثبات الحق 
بالحــق، وال يغضــون الطرف عن 
الباطل الذي هــو عليه، ومن هم 

عىل شاكلته.
إنَّ علوم املوارد البرشية الحديثة، 
ُتقــر بوجــود مســار للخدمة يف 
الوظائف العامة، وذلك من خالل 
التأهيل والتدريــب، فُتهِدر أمواالً 
ومــوارَد كثرة يف هــذا الخصوص، 
ولكن مبجرد أن يتوىل رئاسة العمل 
للضمر واإلنسانية،  فاقد  شــخص 
فإنه يبدأ التشــفي مــن خصومه، 
مســتغاًل الســلطة التــي وصلت 
إليه، فيبطش مبن ال تهواه نفســه، 
وذلــك بغــض النظر عــن أهمية 
قراراتــه تلك للوظيفة. ومثاالً عىل 
ذلك؛ قال يل صديــق؛ إن جهة ما 
أرســلت ثالثــة مديريــن لحضور 
دورة تخصصية نــادرة، والبالد يف 
حاجــة ماســة لها، وقــد اجتهدوا 
وعــادوا بتقارير متميــزة، فوافق 
عودتهم وجود رئيس عمل جديد، 
فأىت مســؤول آخر مــن »أصحاب 
الغفلة الزمنية إياهم«؛ ففي األيام 
األوىل طار أحدهــم بالتقاعد، ثم 
الثاين، ولحق بهم الثالث، واليوم ال 
ص،  أحد يأيت عىل سرة ذلك التخصُّ
وهــو مُيثل صناعة مهمــة، والبالد 
ُمْقِدمة عليها، ولها إيجابيات بالغة 

لالقتصاد واألمن.
إنَّ املصلحــة العامــة، يجــب أن 
مة عــىل مصلحة  تظــل دامئًا ُمقدَّ
األفــراد؛ ذلك عندما يكون الضمر 
حيًّا، ومخافة الله َتسُكن القلوب، 
والوطن فــوق أي اعتبــار؛ فيظلُّ 
النظر عندئذ مرّكــزًا عىل مصلحة 
النادرة  للمهن  الوطن. وبالنســبة 
واملؤثــرة يف خدمة الوطن، فيجب 
الحرص عىل املهــن التي تخدمه، 
حتــى لو يتــم إحضــار الخبر إىل 
العمل عــىل كريس ُمتحــرك، فهو 
أفضــل ألــف مــرة مــن أن يؤىت 
بشخص كالحصان للعمل، ولكن ال 
يهتم إال مبصلحته الشــخصية، فال 
يقّدم شيًئا للوطن، بل ُيؤخر ويُض 
بالعمل، ويكون ســبًبا يف تعســه 
ونحســه، حتــى لــو كان ال يعلم 

بسوء فعلته.
إذن.. يجــب أن مُنِعــن التفكر يف 
األمور األفضل للعمل الوطني، وأنَّ 
املســاواة ال متثل العدالة املطلقة، 
مهــام تــراءت األمــور للناظرين 
بصحة الشــكل، وانتظام األجسام 
وتناســقها، فــإنَّ ذلك متســاو يف 
الشــكل، لكنه ُمختلف يف املقدار 
واملعيار.. حفظ الله ُعامن وشعبها 
األيّب، وأعــز اللــه ســلطانها الفذ 

الحكيم.
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حمود بن سيف السلماني

34 الوزير القائد ووزير 
السلة

علي بن مسعود المعشني

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

هؤالء يجب أن 
يتجاوزهم التقاعد!

`` حمد بن سالم العلوي

إلى سيدتي الجليلة.. 
مع التحية

منى المعولية

لسنا مع الحروب

علي بن بدر البوسعيدي

عصر السوبر ماركت

تحدث الكاتب إريك فروم يف كتابه “االنسان 
بــن الجوهــر واملظهــر”، عــن منطــن من 
الشخصيات؛ شخصية تحب التملك، واألخرى 

تبحث عن كينونتها.. 
األوىل تتعامل مع الطبيعة كملكية شخصية؛ 
لذلك تلجــأ إىل قطف الــوردة المتالكها. أما 
األخرى تتأمل الوردة يف مكانها دون اقتالعها 

من جذورها باعتبارها كائنا يستحق الحياة.
الحياة تغرت يف “عرص السوبر ماركت”، فكل 
يشء قابل للبيــع والرشاء، وقد انترشت نزعة 
االمتالك واالســتحواذ بن بنــي البرش، وهي 
حالة غر صحيــة تهدد الحياة عــىل كوكبنا، 
فالسكان يف ازدياد واملوارد الطبيعية تتناقص 
أمام جشع اإلنســان، الذي ال يكتفي بإشباع 
حاجاته األساسية، فأصبح يقتني األشياء حتى 

وان كان ال يحتاجها من أجل التفاخر.
قبل حّمى الرأساملية كان اإلستهالك التفاخري 
مرتبــط باملكانة اإلجتامعيــة والطبقة الغنية 
املرتفــة، أما اليــوم فإن الطبقتن املتوســطة 
والفقرة هي التي متيل إىل االستهالك املفرط 
أكرث مــن الطبقــة الغنية. قيل عــن األديب 
التشــييك كافكا “أنه ال يقرأ اإلعالنات.. حتى 
ال يقــي وقتــه يف اقتناء األشــياء” نعم هذا 
ما تؤكده الدراســات التــي تؤكد أن التعرض 
املبارش إلعالنات السلع والعروض الرتويجية، 
يحســم قرار الرشاء يف أغلــب األوقات وإن 

كنت ال تحتاج إىل تلك السلعة أو الخدمة. 
إن نزعــة االســتهالك الــرتيف صناعــة برشية 

بحتــة، وليســت مــن الفطــرة يف يشء، لقد 
تحولت الحضارة اإلنسانية املعارصة إىل سوق 
ضخم، تديره األنظمة اإلنتاجية واإلستهالكية، 
وتحكمــه قانون الربح والخســارة، كمحصلة 
للفكر الليرايل الحديــث، القائم عىل مفهوم 
أن الســوق يجــب أن يســتوعب األنشــطة 
اإلنسانية والعالقات اإلجتامعية واإلقتصادية، 
بحيــث يتــم تعظيــم دور القطــاع الخاص 

وتقليص دور الدولة.
نحــن نعيــش عــرص “الســوبر ماركت” يف 
أزهــى أوقاتــه، التي تنظر إىل اإلنســان عىل 
أنه مستهلك فقط للكم الهائل من املنتجات 
والخدمــات واألفكار، التي ُتصنع كل ســاعة 
حــول العامل. ولعــب اإلعــالم دوراملروج. يف 
الســوق، لــكل يشء مثن إال املســتهلك، ُيرى 

كأداة لتحقيق األرباح.
م اللّذة واإلثارة والشــكل عىل  إنها ثقافة تعظِّ
حســاب كل يشء، مبــا فيها الصحة وســالمة 
الكوكــب. أصبــح االنســان قابــال للقولبــة 
والتنميــط وفقــا لرغبات الســوق، فال نجد 
اختالفات كثرة يف العادات االســتهالكية بن 

املجتمعات التي باتت متشابهة.
إن االســتهالك الــرتيف منتــرش ال ســيام بن 
األجيال الشابة، لتحقيق الوجاهة االجتامعية 
والتفاخــر، حتى أضحــى اإلنفــاق أكرث من 
الدخــل، لوجــود محفــزات كثرة كســهولة 
االقــرتاض والتســوق باألقســاط والتســوق 
اإللكــرتوين واســتغالل املشــاهر يف الرتويج 

...إىل آخــره، فاملغريات كلها تنصب يف صالح 
الســوق، وتقود املجتمع إىل منط اســتهاليك 

مظلم.
البعــض بــات يقــرتض حتى يحظــى برحلة 
اســتجامم أو رشاء ثوب زفاف ملصمم عاملي، 
أو يرصف كل ما ميلك لرشاء نظارة شمســية 
باهظــة الثمن أو أحدث اصــدار لهاتف ذيك 
نرى ونســمع الكثر من القصــص التي تبن 
أن الســلوك االســتهاليك مل يعــد يقترص عىل 

الحاجة، فالرتف والوجاهة سيد املوقف.
من يقرأ عن مســتويات الدخل ويرى ارتفاع 
األســعار يتســاءل: من الذي يعاين من ضيق 
العيش وتبعات ارتفاع األسعار، واملوائد متتىلء 
مبا لذا وطــاب من املأكوالت يف املناســبات، 
والتــي قد ينتهي بها املقام يف ســلة القاممة، 
واألســواق واملقاهي ال تخلو من الرواد؟ من 
الذي يعاين من ارتفاع األسعار. اذا كنا نشاهد 
الســيارات الفارهة تجوب الشوارع، أكرث من 

السيارات االقتصادية.
النزعة االســتهالكية ال تعكس وجود مشكلة! 
ولكن هل املشــكلة يف الوفرة أم أن االنسان 
قد أدمن التسوق حتى فقد القدرة عىل كبح 

رغباته؟ 
يرر البعض نزعته االستهالكية بقوله “أرصف 
مايف الجيب يأتيك ما يف الغيب”، وال يؤمنون 
بأن القرش األبيض قد ينفع يف األيام الرمادية 
القادمــة، نتحمــل نحــن كأفراد مســؤولية 
تغيرعاداتنا االستهالكية فال يجب أن ننساق 

بال وعي ملغريات السوق.
إن مصلحــة الفــرد واملجتمــع واحــدة، ويك 
يزدهــر املجتمــع وينمــو، عليــه تصحيــح 
ثقافته االستهالكية وتوجيهه نحو اإلستدامة، 
وتغيراألمناط القامئة إىل أمناط تراعي مخاطر 

اإلرساف عىل البيئة والتغر املناخي.
الكل مسؤول عن معالجة املسألة، فاالستهالك 
التفاخــري وباء، يدفع اإلنســان الســتهالك 
خارج عــن احتياجاته الفعلية، وتحمله أعباء 
مالية تفوق قدرته عىل االسرتداد، وتؤثر عىل 
إنتاجيته وعىل اقتصــاد الدولة، لذلك وجب 

البحث عن جذور املشكلة واستئصالها.
تقــع املســؤولية عــىل الجميــع مــن بنوك 
واإلعــالم  والتعليــم  التمويــل  ومؤسســات 
واملؤسســات الحكوميــة والخاصة واملجتمع 
املدين، الكل جزء أصيل من املشــكلة وكذلك 
الحل.. يف الوقت الذي يخطو االقتصاد خطوات 
بطيئة نحو التعايف من تبعات الجائحة، حتى 
دخــل العامل يف نفــق اآلثارالســلبية للحرب 
الروسية ـ األكرانية والتضخم وارتفاع األسعار، 
والتغــرات املناخيــة... كل املــؤرشات تنذر 
بأن زمــن الرفاهية قــد وىّل، وحــان الوقت 
إلعــادة ترتيــب أولوياتنــا املاليــة والرتكيــز 
عــىل الضوريــات، وتحفيــز املجتمــع عىل 
الطرق املثىل إلدارة األموال، والتســوق الذيك 
والصحي، قيل يف األثر”من اشرتى ما ال يحتاج 

إليه باع ما يحتاج إليه”.
باحثة عامنية *

مرفت بنت عبدالعزيز العريمية*

يف املقال السابق ســألني أحد األخوة الكرام؛ 
مــاذا تقصد بعبــارة “ما منيس عــىل اختياره 
قد نصبح عىل اختيار غــره”؟ وكان الحديث 
عندهــا عن انتخــاب الجمعيــات العمومية 
ملجالس اإلدارة باالتحادات الرياضية املختلفة.
حقيقــة األمــر أن الدوافــع االنتخابية كثرة، 
والــكل يرى أن الكفــاءة والقدرة هي معياره 
األســايس يف االختيار، نعم.. لكن حسبام يراه 

هو.
وحينام ذكرُت يف املقال الســابق تلك العبارة 
محل التســاؤل فقد عنيتها متاما، وقصدت بها 
أن أعضــاء الجمعية كانوا عىل عدة توجهات، 
واعتمــدوا عــددا مــن اآلليــات يف االختيار؛ 
فبعض األعضاء درســوا أســامء املرتشحن من 
جميــع األنديــة، وعقدت مجالــس إداراتهم 
اجتامعــات عديــدة لتحديد الشــخص الذي 
ينال صوتهــم، ومن يقــوم بالتصويت، وهذا 
وفقا ملكانة املرتشح وأهميته، ومن ثم لحضور 
االتحاد نفســه بن االتحادات األخرى، وبعيدا 
عــن الدوافع وراء االختيــار، فإنه منطقي إىل 

حــد كبر ومقبــول، وفيه كثر مــن الوضوح 
واملوضوعيــة، لكن من نهج هــذا النهج قليل 

من كثر.
ا اآلليــة الثانية، فهؤالء انحازوا متاما ملمثيل  أمَّ
املحافظات التي ينتمون إليها، وحشــدوا كل 
جهــد ممكن ليحصل ممثلوهم عىل األصوات 
املطلوبــة، وعقــدوا توافقــات مــع غرهــم 
للمعاملة باملثل، وهذا يحدث بطبيعة الحال 
يف االنتخابات، وال ميكن تجاوزه أو منعه، وهو 
مامرســة طبيعية للكثرين، بل ويراها هؤالء 

ا وواجًبا يف آن واحد. حقًّ
وهنــا.. يحُدث كثر مــن التحوالت يف األفكار 
والتوافقــات، وُممكن أن يتــم ذلك التغير يف 
املوقف حتى أثناء ســر العمليــة االنتخابية، 
يتحكم يف هذا األمر مسار املرتشح هذا وذاك.
وبأمانة شــديدة، فإنَّ هــذا النهج يف العملية 
االنتخابيــة ال يــأيت باملأمــول واملعــول عليه 
يف القيــام بالبناء والتطوير، ذلــك أن الهدف 
املعتمد هنا هو نجاح هــذا التكتل االنتخايب 

دون غره.

واآللية الثالثة أن يعمل كل عضو لوحده ساعًيا 
لنجــاح ممثلــه، معتمدا عىل عــدد األصوات 
التــي ميلكها يف مختلف االتحــادات، وعالقته 
البينيــة مع اآلخرين، وهنــا تتم عملية تبادل 
األصوات لكنها بدرجة أقل، ويف الغالب األعم 
فإنها ناجحة ملن يرتشــح ملناصــب العضوية، 

ولها أثرها الذي ال يجهله أحد.
أما اآلليــة الرابعة، فهذه عــادة تكون ملن مل 
يرتشــح من طرفه أحد، وصوته متاح للجميع، 
وهــذه املجموعة هي من ترجــح طرفا عىل 
آخــر، وميكن أن تذهب بالبعــض بعيدا جدا 
عن كل التوقعات. وقد لعبت لقاءات الطوابق 
العلوية يف توجيه مســار هذه املجموعة دورا 
كبرا، وأسهمت يف الدفع بعدد من املرتشحن 

للمقدمة خالل الساعات األخرة.
عمومــا.. ليــس رشًطــا أن تــأيت االنتخابــات 
باألفضــل )واألفضلية نســبية(، لكن الحقيقة 
املاثلة أمامنا أنها جاءت مبن قال لهم األعضاء 

املصوتون “نعم”.
ونعــم هــذه تعنــي ثقــة نالوهــا، وأمانــة 

وطنية تحملوها، وهــم -أي مجالس إدارات 
االتحادات- أمام مسؤولية عظيمة تقدموا لها 
طوعا، ونالوها عــر صناديق انتخابية معلنة، 

قوا بها أعناقهم. وطوَّ
لذلــك؛ فإنَّ أبنــاء ُعامن وشــبابها ورياضييها 
ينتظــرون منهــم الكثــر: تطويــرا وتفعيــال 
وإنجازا، وهذا يحتاج للوازم وعزائم وقدرات، 
فــإن توافرت فهذا املــراد، وإال فليســتعينوا 
بذوي الخــرات واإلمكانات، وهــذا الترصُّف 
الرشيد الذي يهتم بالنجاح واإلنجاز، ويسعى 

للتعاون واالستفادة من التجارب املختلفة.
ا أعضــاء الجمعيات، فعليهــم أمانة أعظم  أمَّ
ودور رقــايب كبــر، وال بد مــن “حوكمة أداء 
دوه من  إدارات االتحــادات” تجــاه ما حــدَّ
أهداف ومــا ركزت عليه خططهم من محاور 
تطويريــة وخطوات نحــو إنجــازات عاملية، 
طوا لتحقيقها، وُمدد ذلك، وما تم  وكيــف خطَّ
حتى اآلن، وهل املسار واضح أمام الجميع؟!

وختاما.. لكم كل الحــق يف االختيار، وعليكم 
كل الواجب يف الرقابة واملتابعة.

د. خالد بن حمد الغيالني Khalidalgailni@gmail.com

في التسعين )3(

المساواة ال 
تمثل العدالة 

المطلقة، مهما 
تراءت األمور 

للناظرين

آخر كالم
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بالتعاون مع »الفاو« و»الثروة الزراعية«

»الزبير« يطلق مبادرة لتعزيز األنظمة الغذائية الصحية بالسلطنة
مسقط- الرؤية

أطلق��ت كل م��ن منظم��ة األغذي��ة والزراعة 
لألمم املتحدة »الف��او« ووزارة الرثوة الزراعية 
والس��مكية وموارد املياه ومرك��ز الزبري لتطوير 
املؤسس��ات، مبادرة لتعزي��ز األنظمة الغذائية 
الصحية واملس��تدامة لتحس��ن األم��ن الغذايئ 

والتغذوي يف السلطنة. 
وتهدف ه��ذه املبادرة إىل رف��ع اإلنتاج املحيل 

واإلم��داد باألغذي��ة اآلمنة واملغذي��ة بطريقة 
تس��اهم يف اتباع أنظم��ة غذائي��ة صحية من 
خ��ال التأث��ري عىل س��لوك املس��تهلك، إضافة 
إىل تش��جيع الجه��ات الحكومي��ة وال��ركات 
الصغرية واملتوس��طة واملنظ��ات الداعمة لها 
واملس��تثمرين عىل اس��تخدام نتائ��ج التحليل 
يف تخطيطه��م ما يعزز من إمكانات ساس��ل 
القيم��ة هذه لتولي��د الدخل ونتائ��ج تغذوية 
أفضل عىل الصعيد الوطني. وتأيت هذه املبادرة 

متاشيا مع اسرتاتيجية التغذية الوطنية للسلطنة 
2014-2050 واس��رتاتيجية الزراعة املس��تدامة 
والتنمية الريفية 2040، والتي تؤكد عىل أهمية 
تن��اول كميات كافية م��ن الفواكه والخرضوات 
مع التقليل من تناول األطعمة الغنية بالطاقة، 
باعتباره��ا عنرًصا رئيس��ًيا للصح��ة والتغذية. 
ولق��د أجرت الجهات املذك��ورة تقييًا لتحليل 
سلس��لة القيم��ة املراعية للتغذي��ة يف منطقة 
ش��ال الباطنة، والتي تعد إح��دى املحافظات 

الزراعية الرئيسية يف السلطنة، وركزت الدراسة 
عىل س��لعتن وها الفاف��اي “البابايا” والجزر 
الحتوائها عىل نس��بة عالية من البيتاكاروتن، 
وهو املك��ون الرئيس لفيتامن )أ( الذي يفتقره 
النظام الغذايئ للسكان العانين بحسب املسح 
الصح��ي للتغذية األخري ال��ذي قامت به وزارة 
الصح��ة يف عام 2017.  كا ش��ملت الدراس��ة 
تقييا للركات الصغرية واملتوسطة ذات الصلة 
باألغذية والزراعة ومنظات املزارعن وأصحاب 

املؤسس��ات الصغرية والجهات الفاعلة األخرى 
عىل طول ساس��ل القيمة، وسلطت الضوء عىل 
املش��هد الحايل للسلطنة من القيود والفرص يف 
العرض والطلب ع��ىل الجزر والبابايا من حيث 
صلتها بالتحدي��ات يف النظام الغذايئ والتغذية. 
جاءت هذه الدراس��ة بالعدي��د من التوصيات 
العملي��ة وف��رص االس��تثار ع��ر سلس��لتي 
الباباي��ا والج��زر القّيمة بهدف تحس��ن البيئة 
التمكيني��ة لتعزي��ز الطلب والع��رض يف مجال 

معالجة األغذية، وس��وف ت��ؤدي هذه الفرص 
إىل زي��ادة دخل أصحاب املؤسس��ات الصغرية 
واملزارعن وكذلك الركات الصغرية واملتوسطة 
والركات الناش��ئة املبتكرة.  وم��ن املؤمل أن 
يس��اهم هذا التقيي��م يف تحقيق أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املس��تدامة من خال تحس��ن 
املعرفة بالنظام الغذايئ يف سلطنة عان وتوفري 
مجموع��ة متنوعة من التدخ��ات القامئة عىل 

األدلة وفرص االستثار.
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تضمنت إنشاء منصة إلكترونية لطرح فرص األعمال

8 توصيات استراتيجية في ختام منتدى »آفاق اإلعمار« بشمال الباطنة
صحار- سعيد الهندايس 

اختتم منتدى آفاق اإلعامر الذي نظمه فرع 
غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة شممامل 
الباطنممة أعاملممه بالخروج بثممامن توصيات 
اسممراتيجية، تحت رعاية سعادة محمد بن 
سممليامن الكنممدي محافظ شممامل الباطنة، 
بحضور عممدد من املختصني بقطمماع العقار 

والبناء والتشييد باملحافظة. 
وقال املهندس سممعيد بن عيل العربي رئيس 
اللجنممة املنظمة للمنتممدى يف كلمة الختام: 
»إن توصيممات املنتممدى جمماءت بعد عرض 
وتقديممم 10 ورقات عمل عممى يومني، فقد 
خرج املنتممدى بثامن توصيات اسممراتيحية 
متثلت يف إنشاء منصة إلكرونية لطرح فرص 
األعممامل واالنتفاع من الجهممات الحكومية 
واملؤسسممات الخاصة وأصحمماب وصاحبات 
األعممامل مبحافظة شممامل الباطنممة، واتخاذ 
التدابممر الالزمممة لعمممل خطممة تنفيذيممة 
تنويممع  وأيضمما  العمرانيممة،  لالسممراتيجية 

فريق العمل الخاص باالسممراتيجية املكانية 
العمرانيممة ملحافظممة شممامل الباطنممة من 
خالل اسممتقطاب الكفاءات املتخصصة عى 
أن تكممون له الصالحيات يف االسممتجابة ألي 
تغرات تحدث مستقبال تحت مظلة مكتب 

املحافظ، ووضع الخطممط واآلليات لتطوير 
التخطيط العمراين مبحافظة شممامل الباطنة 
للتقليل من اآلثار التي تسببها األنواء املناخية 
كاألعاصر والفيضانممات الجارفة، إىل جانب 
تفعيل الصناديق العقاريممة لتوفر التمويل 

للمشممرين يف قطاعممات التطويممر العقاري 
وإيجاد رشاكة فاعلممة بني القطاع الحكومي 
ورشكات القطمماع الخاص يف تنفيذ مشمماريع 
مشممركة، وتنمية املمموارد البرشيممة وصقل 
املهممارات الفنيممة واملهنية يف مجممال البناء 

والتشممييد من خالل إقامة الدورات والورش 
التدريبية والفعاليممات املامثلة ملنتدى آفاق 
اإلعممامر، ومراجعة الترشيعممات مبا يتوافق 
مع اسممتخدام التقنيات واألساليب الحديثة 
املتعلقة بالبناء والتشييد لتجنب االزدواجية 

والتضممارب بممني مختلممف الترشيعات ذات 
العالقة لتحقيق الجودة والتنافسية يف قطاع 
البناء والتشممييد، وإقامة النسخة الثانية من 
املنتدى سممنويا«. و تضمن اليمموم الثاين من 
املنتدى تقديممم 6 أوراق عمل، جاءت األول 
حول ريادة األعامل يف قطاع البناء والتشييد 
قدمها قيس بن راشد التويب، والثانية بعنوان 
الفرص والتحديات يف قطاع البناء والتشممييد 
قدمهمما املهندس عيل بن محمممد الحامدي، 
وورقممة عمل عن التقنيات الحديثة يف البناء 
والتشييد قدمها الدكتور وضاح موفق توفيق، 
إىل جانب أوراق عمل حول البناء املسممتدام 
وعرض تجربة البيت الصديق للبيئة لجامعة 
السمملطان قابوس قدمهمما الدكتور صالح بن 
نارص السمماعدي، وتجربممة ناجحة يف قطاع 
البناء والتشممييد، كام تخلل املنتدى جلسات 
مناقشة عامة.  واختتم املنتدى تحت رعاية 
سعادة محمد بن سممليامن الكندي محافظ 
شامل الباطنة بتكريم مقدمي ورقات العمل 

إىل جانب املؤسسات املشاركة.

500 ألف ريال إلنشاء محطة خدمات متكاملة 
للمركبات في »البريمي الصناعية«

»العمل« تطلق منظومة الشؤون اإلدارية والمالية

3 ماليين ريال أذون خزانة من »المركزي«

رئيس »حماية المستهلك« يتابع وضع األسواق في رخيوت

الموج مسقط يحقق نموا قياسيا 
مع استثمارات 3.5 مليار دوالر

الربميي- الرؤية

وّقعت مدينممة الربميي الصناعية، التابعة 
الصناعية  للمناطممق  العامة  للمؤسسممة 
»مدائممن«، عقممدا مع رشكممة مرتفعات 
محضممة للتجارة إلقامة مممرشوع محطة 
خدمات متكاملة للمركبات عى مساحة 
3559 مر مربع، وبتكلفة إجاملية تصل 
إىل 500 ألممف ريممال، حيممث يعد هذا 
املرشوع من املشمماريع املهمة والداعمة 
للمستثمرين وأصحاب األعامل والعاملني 
خاصممة  بصممورة  الصناعيممة  باملدينممة 
واملقيمممني يف محافظممة الربميممي بصورة 
عامة، ملا يقدمه من تسهيالت وخدمات 
للمركبات، ال سمميام وأن املحطة سممتقام 
عممى الشممارع العام املممؤدي إىل املدينة 

الصناعية.
ويعد هذا املرشوع قيمة مضافة للمدينة 
الصناعيممة مممن خالل توفممره عددا من 
الوظائف ومساهمته يف استقطاب بعض 
املشاريع الخدمية التي ميكن أن يستفيد 
منهمما رواد األعامل وأصحمماب الرشكات 
الصغرة واملتوسممطة، حيممث وّقع العقد 

سممعيد بن عبدالله البلممويش مدير عام 
مدينة الربميي الصناعية، وراشد بن سامل 

الكعبي مدير املرشوع.
وتواصممل املؤسسممة العامممة للمناطممق 
الصناعيممة “مدائممن” تنفيممذ عممدد من 
املشمماريع الحيويممة يف مدينممة الربميممي 
الصناعية، من أبرزهمما مرشوع “ تطوير 
البنية األساسممية املرحلممة 1&2”، والذي 
يتممم تنفيذه بتكلفة إجامليممة تتجاوز 5 
مليون ريال، حيث تتجمماوز اإلنجاز فيه 

الم30 %، ويشمممل تنفيذ محطة معالجة 
ميمماه الممرف الصحي بسممعة 400م2، 
أعامل إعادة تأهيل الطرق، إنشاء شبكة 
توزيع إمداد املياه، واألعامل الكهربائية 
مبا يف ذلك توفر إنارة الشوارع للمرحلة 
الثانية من االمتممداد والتي يبلغ عددها 
85 عمممود إنممارة، ومتديد أعممامل البنية 
التحتية والخدمات، ويجري العمل حاليا 
عى اسممتكامل أعممامل محطممة الرف 
الصحي، وشبكات تريف مياه األمطار.

مسقط- الرؤية

للشممؤون  العامممة  املديريممة  دشممنت 
اإلداريممة واملاليممة منظومممة الشممؤون 
اإلدارية واملالية، وذلك يف إطار خططها 
الراميممة إىل أمتتممة الخدمممات املقدمة 
بهدف تبسمميط وتسممهيل العمليات و 
اإلجممراءات، تحممت رعاية محسممن بن 
سمميف املعمري مديممر عام الشممؤون 
اإلداريممة واملالية، وبحضور املهندسممة 

أمل بنت سعيد السبتية املديرة العامة 
للمديرية العامة للتخطيط بجانب عدد 

من املسؤولني واملعنيني بالوزارة.
وقممدم عبدالله بن حمممدان الغافري، 
مدير دائممرة الحسممابات واملروفات 
ومدير املرشوع، عرضا مرئيا الستعراض 
املراحممل التممي مممرت بهمما املنظومة 
بممدءا بتكوين الفرق واملسممح الخاص 
بالخدمممات مممرورا بإعممادة هندسممة 
اإلجممراءات، كممام اسممتعرض الفئممات 

والتحديات  املنظومة  املسممتهدفة من 
املصاحبة إلطالقهمما والجوانب التي تم 
إنجازها، باإلضافممة إىل النتائج املرجوة 
مممن تطبيقهمما. ويف ختممام الحفل، تم 
التجريبممي  التشممغيل  آليممة  اعتممامد 
للمنظومة اإللكرونية وذلك من خالل 
التوقيممع عممى الكتيب الخمماص بآلية 
التشممغيل من قبل مدير عام الشؤون 
اإلدارية واملالية ومدير دائرة الحسابات 

واملروفات ومدير املرشوع.

مسقط- العامنية

بلغ إجاميل قيمممة األذون املخصصة 
لإلصممدار رقم 570 من أذون الخزانة 
الحكوميممة 3 ماليممني ريممال ُعامين، 
تسممتحق ملدة 364 يوًممما ابتداًء من 
اليوم األربعاء وحتى 28 يونيو 2023.

وذكر البنك املركممزي الُعامين يف بيان 
أن متوسممط السممعر املقبممول بلممغ 
875ر97 ريممال ُعممامين، ووصممل أقل 
سممعر مقبول 750ر97 ريممال ُعامين 
لممكل 100 ريممال ُعممامين، فيممام بلغ 
متوسممط سممعر الخصممم 13084ر2 

باملائة، ومتوسممط العائممد 17727ر2 
باملائممة. وأشممار البيان إىل أنَّ سممعر 
الفائممدة عى عمليات إعممادة الرشاء 
مع البنممك املركزي الُعممامين )الريبو( 
عممى هذه األذون هممو 25ر2 باملائة، 
بينام يبلغ سممعر الخصم مممع البنك 
املركزي عى تسممهيالت أذون الخزانة 
75ر2 باملائة. وتعد أذون الخزانة أداة 
ماليممة مضمونة لفممرة قصرة األجل 
تصدرهمما وزارة املاليممة لتوفر منافذ 
استثامرية للبنوك التجارية املرخصة، 
حيث يقمموم البنك املركممزي العامين 
بدور مديممر اإلصدار لهممذه األذون. 

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل 
رسيع عن طريممق خصمها مع البنك 
املركممزي العامين، وعممن طريق إجراء 
صفقممات إعادة الممرشاء )الريبو( مع 
البنك املركزي أيًضا، كام مُيكن للبنوك 
التجارية املرخصة أن تجري عمليات 
الريبو فيام بينها عممى أذون الخزانة 
يف سمموق ما بني البنمموك، إضافة إىل 
أنَّ هذه األداة ُتسهم يف إيجاد مؤرش 
اسرشممادي ألسممعار الفائممدة قصرة 
األجل للسمموق املممايل املحيل، وميكن 
للحكومة أن تلجأ إليها يف متويل بعض 

من املروفات بشكل سلس ومرن.

رخيوت- الرؤية

زار سممعادة سممليم بممن عيل بن سممليم 
الحكامين رئيس هيئة حامية املسممتهلك 
واليممة رخيوت، وذلممك يف إطممار جولته 
امليدانية لعدد من واليات محافظة ظفار 
للوقوف عممن كثب عى وضع األسممواق 

فيها.

وخالل الزيارة التقى سممعادته بسممعادة 
الشمميخ عيممى بن أحمد املعشممني وايل 
رخيوت، والشيخ محمد بن سامل الكثري 
نائممب الوايل بشممهب اصعيب وعدد من 
املشممايخ ومممريب الممروة الحيوانية، وتم 
خالل اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات 
املتعلقة بوضع املحال التجارية يف الوالية، 
ومدى اسممتقرار أسعار املواد االستهالكية 

والوقمموف عى  و«الربايممد«،  واألعممالف 
التحديات التي تواجه املسممتهلك وإيجاد 
الحلول املناسممبة لها، كام أكد سممعادته 
خممالل اللقمماء عممى املزوديممن برضورة 
الخاصة  والترشيعات  باألنظمممة  االلتزام 
بحاميممة املسممتهلك لتجنممب املسمماءلة 
القانونية، والتأكيممد عليهم بأهمية عدم 

رفع األسعار دون مربر.

مسقط- الرؤية

نجممح املمموج مسممقط،  بالرشاكة مع 
ماجممد الفطيممم وعمران، يف إنشمماء 
وجهة ُتحقق فيها االسممتثامرات منوا 
وقيمة دامئة للسلطنة، حيث إنه منذ 
تأسيسممه يف عممام 2006 كأول مجّمع 
سياحي متكامل يف السلطنة، شهدت 
أصوله منّوا بنسبة 777%، فيام بلغت 
قيمممة إجاميل اسممتثامراته 3.5 مليار 
دوالر أمرييك، باإلضافة إىل مساهمته 
الفّعالة يف تحقيق أهداف رؤية ُعامن 
الرائعة  2040. كام ساهمت الرشاكة 
التي قام عى أساسممها املوج مسقط 
يف دعممم النمو يف قطاعممات التجزئة 
والعقممارات والرفيه مبمما يتامىش مع 
الرؤيممة االسممراتيجية بعيممدة املدى 

للسلطنة.
وعممالوة عى نسممبة النمو السممنوي 
االسممتثنائية، نجممح املمموج مسممقط 
أجنبيممة  اسممتثامرات  اسممتقطاب  يف 
مبممارشة بقيمممة 884 مليممون دوالر 
أمرييك، وسممداده رضائب بقيمة 11 
مليون ريممال ُعامين لخزينممة الدولة، 
كممام التزم بإنفمماق 4.43 مليون ريال 

عى مشاريع املسممؤولية االجتامعية، 
تطويممر  يف  ملموًسمما  دورًا  ولعممب 
املهارات املحلية وتوفر فرص العمل 
يف عّدة قطاعات، مبا يف ذلك السياحة 
والتجزئة واإلنشاءات، كام أنه يف عام 
2020 حّقق املوج مسقط أرباحا قبل 
خصم الرضيبة ُتقّدر بم76 مليون ريال 
، وسمماهم يف الناتممج املحيل اإلجاميل 

للسلطنة بحوايل 46 مليون ريال.
وقممال أحمد املسممّن الرئيممس املايل 
للموج مسقط: “لقد نجحنا يف تنمية 

األصول بشكل ال مثيل له، وذلك من 
خالل تبني اسممراتيجية السممتقطاب 
االسممتثامر األجنبي املبارش من جميع 
نجحممت  وبالفعممل  العممامل،  أنحمماء 
هذه االسممراتيجية يف تحقيق عوائد 
ملحوظة ومسممتمرة، وتربز السلطنة 
اليمموم عى السمماحة الدولية كوجهة 
جاذبة لالستثامرات، ونحرص عى أن 
يظل املوج مسممقط الوجهممة املثالية 
لالسممتثامر والنمممو والفممرص لألفراد 

واملؤسسات عى حد سواء.«
وأوضح نارص بن مسممعود الشمميباين 
الرئيس التنفيذي للموج مسممقط، أن 
النتائج واألرقام تشر إىل النجاح الذي 
حققه املوج مسقط والقيمة التي تم 
تحقيقها، مضيفا: “نسممتمر بدورنا يف 
دعم منو قطاعات متنوعة بالسمملطنة 
مثممل متاجممر التجزئممة والعقممارات 
واإلنشمماءات والبنيممة األساسممية من 
خالل بيع املنازل، واألعامل اإلنشائية 
واملتاجر،  والرفيه  الضيافة  وأنشممطة 
كام سممنواصل االبتممكار يف املنتجات 
والخدمممات مممن أجل تحقيممق تأثر 
ملموس لألفراد واملجتمع والسمملطنة 

ككل«.

نارص بن مسعود الشيباين
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لحاملي بطاقات »حفاوة Visa« االئتمانية 

»Visa« ميثاق« يطلق عرضا لربح باقات ضيافة لكأس العالم 2022 مقدمة من«
مسقط- الرؤية

أعلن ميثاق للصريفة اإلسالمية من بنك 
مس��قط إطالق عرض خ��اص لحاميل 
س��يجنيترش    Visa حف��اوة  بطاق��ة 
االئتامنية لربح باقتني لفعاليات كأس 
 ،Visa 2022  مقدمة من FIFA العامل
حيث ي��أيت ه��ذا الع��رض تزامنا مع 
اقرتاب بدء أضخم األحداث الرياضية 
العاملية، وسيس��تمر العرض حتى 31 

أغسطس 2022.
وم��ن خالل العرض، س��يحصل فائزان 
اثن��ان عىل فرصة الحص��ول عىل باقة 
لش��خصني  التكاليف  مدفوعة  ضيافة 
 2022  FIFA الع��امل  كأس  لحض��ور 
مقدمة م��ن Visa، وتش��مل الباقات 

تذاك��ر الط��ريان وتذاك��ر املباري��ات 
ومصاريف اإلقامة يف الفنادق، س��يتم 
اختيار الفائزين بش��كل عام بناء عىل 
 Visa إنفاقهم باستخدام بطاقة حفاوة
س��يجنيترش االئتامنية، بحيث سيفوز 
يف العرض الزبون الذي ينفق أكرث من 
خالل هذه البطاقة خالل فرتة العرض 
دون إجراء أي س��حوبات، ومن خالل 
اس��تخدام البطاقة س��يحصل الزبائن 
ع��ىل نقط��ة واح��دة ل��كل 50 رياالاً 
تنفق يف الس��لطنة باستخدام البطاقة 
االئتامني��ة، أما بالنس��بة لالس��تخدام 
الدويل للبطاقة، سيحصل الزبائن عىل 
ضعف عدد النقاط، كام يحق للزبائن 
الحصول عىل نقطتني إضافيتني إذا كان 
البطاقة  باس��تخدام  الشهري  إنفاقهم 

يس��اوي 500 ريال أو أك��رث، علام أن 
العرض ال يش��مل اس��تخدام البطاقة 

يف ال��رصاف اآليل أو دف��ع املرصوفات 
والرسوم الحكومية.

وأعرب س��امي بن عرفة بيت راش��د 
مس��اعد مدير عام األع��امل املرصفية 
لألف��راد مبيث��اق للصريفة اإلس��المية، 
ع��ن س��عادته بتقديم ه��ذه الفرصة 
املمي��زة للزبائن لربح باق��ة الضيافة 
 FIFA لحض��ور فعالي��ات كأس العامل
2022 مقدم��ة م��ن Visa، مضيفا أن 
إط��الق ه��ذا العرض جاء متاش��يا مع 
رؤي��ة ميث��اق املرتكزة ع��ىل الزبائن 
واسرتاتيجيته الهادفة إىل تقديم أفضل 
املزاي��ا للزبائن. كام دعا حاميل بطاقة 
حفاوة االئتامنية للمشاركة واالستفادة 
من هذا الع��رض املميز للحصول عىل 
تجربة العمر وحضور كأس العامل لكرة 

الق��دم، مقدما ال��رشك لزبائن ميثاق 
ع��ىل ثقته��م املس��تمرة يف الخدمات 

واملنتجات الحديثة التي يقدمها.
وتأيت بطاقة حفاوة Visa س��يجنيترش 
االئتامني��ة والتي تس��تند إىل مفهوم 
اإلجارة املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية 
مع فرتة ائتامن خالية من األرباح تصل 
��ا، وُتقب��ل بطاقات حفاوة  إىل 52 يوماً
Visa سيجنترش يف جميع أنحاء العامل 
يف أك��رث م��ن 30 مليون موق��ع ويتم 
توف��ري تغطية لحام��يل البطاقات ضد 

التلف العرض
التغطي��ة إىل البضائ��ع املش��رتاة عرب 
اإلنرتنت، كام يتمت��ع حاملو بطاقات 
حف��اوة Visa س��يجنترش االئتامني��ة 
ذات  مزاي��ا  إىل  الوص��ول  بإمكاني��ة 

قيمة مضافة يف أك��رث من 900 فندق 
فاخر حول العامل مب��ا يف ذلك ترقيات 
تلقائي��ة للغ��رف )حس��ب املتوف��ر( 
وإنرتن��ت مجاين داخل الغرفة وخدمة 
صف السيارات ووجبة إفطار مجانية 
وتس��جيل خ��روج متأخ��ر وقس��ائم 

لألطعمة واملرشوبات املجانية.
ويح��رص ميث��اق للصريفة اإلس��المية 
عىل ط��رح منتجات وخدمات تتوافق 
م��ع أحكام الرشيعة اإلس��المية حيث 
مي��ر كل منتج م��ن منتج��ات ميثاق 
ع��رب مجموعة من إج��راءات مراجعة 
االلت��زام بأح��كام الرشيع��ة تقوم بها 
هيئة الرقابة الرشعي��ة وتتم صياغتها 
بتوافق مع ترشيع��ات البنك املركزي 

العامين.

البنك الوطني الُعماني يطلق »األعمال المصرفية الخاصة«»بيئة« تناقش مشكلة نفايات البناء والهدم في ظفار

أقساط شهرية مميزة على »نيسان ألتيما«»صحار الدولي« يستعرض تجربة »إكسبو 2020 دبي« 
مسقط- الرؤية

اختتم صحار الدويل تنظيم النس��خة 
مبادراته  م��ن  الع��ارشة  االفرتاضي��ة 
الرائ��دة »آراء- منتدى رئيس مجلس 
اإلدارة«، والتي شارك فيها محمد بن 
محفوظ العارض رئيس مجلس إدارة 
صحار الدويل، معايل ريم بنت إبراهيم 
الهاش��مي وزي��رة الدول��ة لش��ؤون 
التع��اون ال��دويل يف دول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة واملدير العام إلكسبو 
ديب 2020، حي��ث ناقش��ت الضيفة 
املتحدثة موضوع »اكتش��ف التجربة 
الكامن��ة خلف اكس��بو 2020 ديب«، 
واستعرضت تجربة تنظيم واستضافة 
هذا الحدث العامل��ي الهام يف مدينة 

ديب.
وحظ��ي املنت��دى بحض��ور ومتابعة 
واس��عة من خ��الل الب��ث املبارش يف 
يوم 23 يوني��و الجاري الذي ُبث عرب 
تطبي��ق زووم وإذاعة الش��بيبة، كام 
شهدت هذه النس��خة مشاركة عدد 
م��ن املس��ؤلني التنفيذي��ن والخرباء 
املتخصص��ني يف املج��ال وكذلك فئة 
الش��باب، كام أتاح املنت��دى الفرصة 
للمش��اركني للتفاع��ل م��ع املتحدث 
الضي��ف والتواصل م��ع خرباءالقطاع 
ومناقش��تهم ع��رب ط��رح العديد من 

األسئلة.
وقال محم��د بن محف��وظ العارض 

رئي��س مجلس إدارة صح��ار الدويل: 
“يحرص منت��دى آراء دامئاًا عىل إلهام 
جي��ل الش��باب للتفك��ري اإلبداع��ي 
واستكشاف املجاالت املهنية املتنوعة، 
فض��ال عن تش��جيعهم ع��ىل التحيل 
بالصف��ات القيادية لتويل زمام األمور 
يف املجتم��ع، ويف الوق��ت ذاته، تتيح 
هذه املنص��ة لألفراد إمكانية التعرف 
ع��ىل التحديات والف��رص املتاحة يف 

األسواق الدولية بصورة أفضل”.
وأضاف: “لقد كان إكس��بو 2020 ديب 
القائم عىل عن��ارص االبتكار واإلبداع، 
حدثا عامليا بارزا متّكن من استقطاب 
أكرث من 190 دولة من مختلف أرجاء 
العامل، وعليه فإن استكشاف التجربة 
خل��ف هذا الحدث الهام يعد أمرا يف 
غاية األهمية، وقد أثبت القامئون عىل 
هذا الحدث العاملي بالتحيل بقدرات 
اس��تثنائية من االبتكار واملرونة، األمر 

الذي ساهم يف تحقيق معرض إكسبو 
ديب نجاحا مبهرا، كام أدت معايل ريم 
بنت بن��ت إبراهيم الهاش��مية دورا 
أساسيا يف إنجاح هذا الحدث الضخم 
يف مدينة ديب، وعليه فقد كان املنتدى 
مبثابة فرصة مثالية ملش��اركتنا ببعض 
من الرؤى املعرفية والفكرية الكامنة 

خلف تجربة اكسبو 2020 ديب”.
واس��تعرضت معايل ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي القيم األساسية التي ساهمت 
يف تحقيق النم��و وتعزيز تجربة عمالء 
ذات مستوى عاملي، كام ناقشت أهمية 
توظيف االبت��كار والرقمنة يف النهوض 
واالرتق��اء بال��دول املتقدم��ة، موضحة 
أن معرض إكس��بو 2020 ديب اس��تطاع 
تحدي األزم��ات والتدابري الالزمة خالل 
ف��رتة كورون��ا، والتواصل املس��تمر مع 
أصحاب املصلحة وجمع أعضاء الفريق 

إلنجاح هذا املرشوع الوطني العاملي.

مسقط- الرؤية

أعلنت رشكة نيس��ان ُعامن من رشكة سهيل 
بهوان للس��يارات، عن قسط شهري ُمخّفض 
عىل نيسان ألتيام املعروفة بقيادتها املمتعة 
واملن��اورة الفائق��ة والكف��اءة يف اس��تهالك 
الوقود والحل��ول التقنية املدروس��ة، حيث 
ميك��ن للزبائن اآلن االس��تفادة من قس��ط 
شهري مخفض بشكل استثنايئ يبدأ من 123 
رياال عىل  أس��اس س��عر طراز SV مع %20 
دفعة أوىل و3% ُمع��ّدل فائدة وقرض مدته 
10 س��نوات من خالل بنك مس��قط، تخضع 
ملوافقات االئتامن وتطبق الرشوط واألحكام.
ا باعتزاز مالكيها  وتحظى نيس��ان ألتيام أيضاً
يف ُعامن نظراًا ملظهره��ا الجميل وتصميمها 
الخارجي املذهل وتشكيلة األلوان والرحابة 
والتصمي��م الداخ��يل األنيق؛ حي��ث تخلق 

ا للتصميم ومتعة  نيسان ألتيام معياراًا جديداً
القي��ادة والتكنولوجي��ا ضمن فئة س��يارات 
السيدان متوس��طة الحجم، وتتميز بتصميم 
مع��رّب ومقصورة راقية واثنني من آليات نقل 
الحرك��ة وميزات التنقل ال��ذيك املتطورة من 

نيسان.
ويحصل جميع الزبائن الذين يقومون برشاء 
أي من س��يارات نيس��ان ألتيام عىل  خدمة 
صيان��ة دورية مجانية 3 س��نوات / 60,000 
( ، تنحرص فقط  كل��م )أيه��ام يح��دث أوالاً
ع��ىل 6 خدمات صيانة دوري��ة فقط، وهذا 
العرض يتضمن فق��ط نطاق خدمة الصيانة 
الدوري��ة 10 ألف كل��م، باإلضافة إىل تأمني 
مجاين للسنة األوىل “سلطنة ُعامن واإلمارات 
العربي��ة املتح��دة فقط”، وتس��جيل مجاين 

للسنة األوىل. 
واس��تنادا إىل برنامج عمالء االمتياز ومكافاة 

عمالء نيسان، فإن املالكني الحاليني ملركبات 
نيس��ان وأف��راد العائل��ة م��ن ذوي القرابة 
املب��ارشة “الزوج��ة/ الزوج/ اإلب��ن/ اإلبنة/ 
األخ/ األخ��ت”، س��يكونوا مؤهلني للحصول 
عىل مزايا عند رشاء س��يارة نيس��ان األخرى 
الجدي��دة واملزاي��ا تتضم��ن خدم��ة صيانة 
دوري��ة إضافية للس��يارة الجدي��دة األخرى 
التى يتم رشاؤه��ا وخصومات حرصية عىل 

رسوم عمل الخدمة و مزايا االستبدال”.
 SV وتش��مل ميزات األمان يف نيسان ألتيام
س��عة 2,5 لرت، كامريا الرؤية الخلفية ومثبت 
الرسع��ات الذيك ونظ��ام التحذي��ر الذيك يف 
النقط��ة العمياء )BSW( وتنبيه حركة املارة 
الخلفي��ة )CTA(  ونظ��ام تنبي��ه مس��اعد 
للسائق )DAA(  وفرامل الطوارئ األمامية 
)FEB(  والتحذي��ر من االصط��دام األمامي 

.)FCW(

صاللة- الرؤية

نظم��ت الرشك��ة العامني��ة القابضة 
لخدم��ات البيئة »بيئة« ورش��ة عمل 
بعن��وان »نفاي��ات البن��اء واله��دم« 
بوالي��ة صالل��ة يف محافظ��ة ظف��ار، 
وذل��ك بحض��ور مدير ع��ام املديرية 
العامة لبلدي��ة صاللة منري بن عوض 
الجدياين، وممثلني من دائرة الشؤون 
الهندس��ية ودائ��رة النظاف��ة العامة 
ودائرة التنس��يق واملتابع��ة لبلديات 
الوالي��ات، إىل جان��ب ممثل��ني م��ن 
رشك��ة بيئة ضم��ت املهندس فهد بن 

عيل الخرويص رئي��س دائرة تخطيط 
النفاي��ات البلدية و املهندس خميس 
ب��ن مره��ون الس��يايب رئي��س دائرة 
عمليات النفاي��ات البلدية واملهندس 
س��امل بن راشد الش��يدي رئيس دائرة 

النفايات الخاصة وإدارة األصول.
ناقشت الورشة الوضع الراهن إلدارة 
مخلفات البناء والهدم مبحافظة ظفار 
ودراسة مشكلة نفايات البناء والهدم 
واالتف��اق عىل آلي��ة العمل من كافة 
الجه��ات ذات االختص��اص، باإلضافة 
إىل تس��ليط الض��وء ع��ىل التحديات 
واملعوق��ات املرتبطة ب��إدارة نفايات 

مس��ؤولية  وتحديد  واله��دم  البن��اء 
الجه��ات املعنية ومنتج��ي النفايات 

ودورهم املجتمعي.
قدمت الورشة املهندسة فاطمة بنت 
إبراهم املجينية مديرة اسرتاتيجيات 
النفايات البلدية، والتي اس��تعرضت 
نفاي��ات  إلدارة  املقرتح��ة  الخط��ة 
البن��اء والهدم ش��ملت خطة قصرية 
املدى وخط��ة طويلة املدى وتهدف 
إىل إرشاك كافة الجه��ات املعنية مبا 
يضمن تطبيق أفضل الس��بل وإيجاد 
حلول جذرية يف إدارة نفايات البناء 

والهدم.

مسقط- الرؤية 

أطلق البنك الوطني الُعامين “األعامل 
املرصفية الخاصة” بهدف إتاحة فرص 
مالية واس��تثامرية جدي��دة وواعدة 
للعم��الء أصح��اب ال��رثوات العالية، 
حيث ُتقدم الخدمة الجديدة خيارات 
ا  متكاملة مصممة خّصيصاً استثامرية 
لتلبية  مختل��ف طموحات وأهداف 
العم��الء وتق��دم لهم تجرب��ة مميزة 

تتسم بالخصوصية والرسية التامة. 
ويواص��ل البنك دع��م عمالئه خالل 
تزويده��م  ع��رب  املالي��ة  رحلته��م 
بخدم��ات توّظف أح��دث التقنيات 
وُتكملها الخربات الكبرية التي ميتلكها 

يف القطاع وإملامه الواسع باألسواق.
وق��ال عيل بن مصطفى اللوايت رئيس 
األع��امل املرصفية الخاص��ة يف البنك 
الوطني الُع��امين: “إن إطالق األعامل 
املرصفية الخاصة يش��كل إنجازا مهاماًّ 
يف مس��رية البنك وإضافة قّيمة لإلرث 
العري��ق املمت��د لخمس��ة عق��ود”، 
مضيفا: “نريس بهذه األعامل املرصفية 
الحديث��ة معاي��ريا جدي��دة يف قطاع 
الخدم��ات املرصفية املميزة يف ُعامن، 
وصممن��ا خدماتنا لتلبي��ة متطلبات 
وتزويده��م  ال��رثوات  إدارة  عم��الء 
باستش��ارات مخصص��ة وبقامئة من 
أحدث الفرص االستثامرية واملنتجات 

املرصفية الحرصية.

وأضاف أن هذه الخدمة تعد إضافة 
قيم��ة لقط��اع الخدم��ات املرصفية 
املميزة والتي من شأنها أن تعزز من 
ُأطر التعاون م��ع العمالء وتدعمهم 
يف تحقي��ق أهدافه��م االس��تثامرية 

واملالية.
وُتقدم “األعامل املرصفية الخاصة” 
مجموعة م��ن منتجات وخدمات 
مب��ا  ال��رثوات  وإدارة  االس��تثامر 
يف ذل��ك الصنادي��ق االس��تثامرية 
االس��تثامرية  واملنتجات  العاملي��ة 
امُلهيكلة التي تتيح للعمالء الفرصة 
لالس��تثامر يف مجموعة واسعة من 
املنتجات التي تعزز االستفادة من 
فرص السوق باإلضافة إىل خدمات 
الوس��اطة املالي��ة وتنفيذ عمليات 

املنظم  االستثامر  التداول، وخطط 
والخدمات االستش��ارية لالستثامر 
ال��رثوات  وتخطي��ط  العامل��ي 
والتموي��ل  االئت��امن  وخدم��ات 
م��ع قامئة متكاملة م��ن الخيارات 
التقليدية  املرصفية  الحلول  تشمل 

واملخصصة.
وُيع��د البنك الوطن��ي الُعامين البنك 
الوحي��د الذي يوفر ه��ذه املجموعة 
الواس��عة من حلول ومنتجات إدارة 
الرثوات مثل “الصدارة” بهدف تلبية 
االحتياج��ات املرصفية واالس��تثامرية 
للعمالء م��ن أصحاب الرثوات العالية 
م��ع العديد من املمي��زات الحرصية 
الت��ي تتناس��ب م��ع أمن��اط حياتهم 

املختلفة.

سامي بن عرفة بيت راشد
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مسقط- الرؤية

تنطلق اليوم األربعاء أعامل منتدى »الرؤساء 
التنفيذيون« الذي ينظمه بنك العز اإلسالمي 
بالتعــاون مــع بنك عــامن العــريب، بحضور 
أكــر من 200 رئيــس تنفيذي مــن مختلف 
املؤسســات والكيانات االقتصادية العاملة يف 
الســلطنة، وســيتخلل املنتــدى تقديم بعض 
أوراق العمــل التي تناقش واقــع وتحديات 
القطاع االقتصــادي، باإلضافة إىل عرض بعض 
التجارب املحلية واإلقليمية والدولية يف كيفية 
تحويــل الصعوبات والتحديــات التي تواجه 
االقتصــاد إىل فــرص واالســتفادة منها بأقىص 
قدر ممكن، السيام مع العقبات التي واجهت 
مختلــف القطاعات االقتصادية خالل العامني 
املاضيني بســبب جائحة كورونا . و سيشــهد 
املنتدى إجراء تقييم شامل حول كيفية تعزيز 
أدوار القطــاع الخاص مبا يتســق مع مرئيات 
الحكومة يف خلق فرص العمل واملســاهمة يف 
الناتج املحيل بالشكل الذي يلبي الطموحات 

وتعزيز التدفقات املالية، األمر الذي يؤدي إىل 
تشــخيص املشهد وخلق اســراتيجية واضحة 
يتم من خاللهــا االعتامد عىل الحقائق وليس 
الفرضيات مبعنى تحويل ما يتم االتفاق عليه 
إىل واقع يســاهم بشــكل رئيــي ومبارش يف 
الوصول إىل النتيجة املبتغاة يف هذا املنتدى .

وسيقدم عبدالعزيز البلويش الرئيس التنفيذي 
لرشكة أومينفســت وطارق القرييش الرئيس 
التنفيذي واملؤســس لرشكة ماد تاكس، أوراق 
عمل حول عدة محاور اســراتيجية يف كيفية 
بناء اقتصاد منتــج ومتنوع قائم عىل االبتكار 

وتكامــل األدوار وتكافؤ الفرص وكيفية تعزيز 
نطاق أعــامل القطاع الخاص عىل املســتوى 
املحــيل واإلقليمــي ليحقــق تنمية شــاملة 

مستدامة تزامنا مع رؤية ُعامن 2040.
وقــال عبدالعزيز البلويش الرئيــس التنفيذي 
لرشكة أومينفست: »إن الرشكة تؤمن برضورة 
وضوح األهداف يف تحقيق رسالتها«، مضيفا: 
»نطــور األعامل لننهض باملجتمع، وبال شــك 
فإن هــذا املنتدى ســيمنحنا ومينــح القطاع 
الخــاص الفــرص املواتيــة للنهــوض والعمل 
بشكل جامعي الســيام القطاع االقتصادي يف 
الســلطنة، ويف السياق ذاته تسعدين املشاركة 
يف هذا املنتدى الذي سيمنح رؤى مختلفة من 
قبل الرؤســاء التنفيذيني املشاركني من جميع 
أنحاء الســلطنة، وآمل أن يــؤدي إىل إحداث 

تغيري إيجايب يف هذا القطاع«.
ومــن املؤمــل أن يشــهد املنتــدى الخــروج 
بقــرارات اســراتيجية تعــزز الــرشاكات مع 
مختلــف الكيانــات االقتصاديــة، وأن يعــزز 
من الفرص االســتثامرية الجديدة يف مختلف 

املجاالت التي تؤدي إىل املســاهمة يف تعزيز 
الناتج املحيل للســطنة، وتعزيز عملية جلب 
االستثامرات الخارجية املبارشة، السيام يف ظل 
وجود التسهيالت املتنوعة للمستثمرين وبيئة 
مهيئــة لتوســيع القاعــدة االنتاجية ملختلف 
القطاعــات، وتوظيــف التقنيــات الحديثــة 
يف مختلــف املجــاالت. وتســعى الســلطنة 
خالل الوقت الحــايل إىل تعزيز أدوار القطاع 
الخاص وتعميق االستثامر يف القطاعات ذات 
القيمة املضافة العالية مبا يعزز من تنافســية 
االقتصاد إقليميــا وعامليا، وتوفري فرص العمل 
للشــباب العامين املؤهل مبشــاركة مؤسسات 
املجتمع املدين ومواكبة سوق العل يف تركيبته 
للتطورات العاملية يف مجال وظائف املستقبل 
أو اســتيعاب أنواع جديدة من القوى العاملة 
القادمة إىل سوق العمل مبا يواكب التحديات 
املستقبلية، ورفع نسبة العاملة املاهرة بأقىص 
قدر ممكن من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة 
وتجويد األداء وإجراء التقييم لتعزيز ممكنات 

األداء.

مسقط- العامنية

الُعامنيــة لالتصاالت  وقعــت املجموعــة 
إذكاء«  »مجموعــة  املعلومــات  وتقنيــة 
مذكرة تفاهم مع رشكة »ثقة« الســعودية 
املتخصصة يف الحلول الذكية بهدف تطوير 
وإطالق منتجات تجارية مشركة والتعاون 
يف مجــاالت الحلــول الذكيــة ذات القيمة 
املضافة. وقع املذكرة عن املجموعة العامنية 
لالتصــاالت وتقنية املعلومــات »مجموعة 
إذكاء« املهندس سعيد بن عبدالله املنذري 
الرئيس التنفيــذي للمجموعة فيام وقعها 
عن رشكة »ثقة« الســعودية املهندس بدر 
بــن عبدالله الُعَمــري الرئيــس التنفيذي 

للرشاكات االسراتيجية برشكة ثقة.
وأوضح املهندس سعيد بن عبدالله املنذري 
الرئيــس التنفيذي ملجموعــة »إذكاء« بأن 
املجموعة ســتعمل خالل هذه املذكرة مع 
الجانب السعودي لبحث آليات االستفادة 

من تجربة رشكة »ثقة« يف تقديم الخدمات 
والحلول الذكيــة بتطوير وتقديم خدمات 

إلكرونية للعديد من الجهات.
وأضــاف أن الرشكــة تســعى لتعزيز هذا 
التعــاون املتبادل مبا هو متاح من خدمات 
تتــواءم مــع توجهــات التحــول الرقمي 

بســلطنة عامن، وإتاحة الفرصة للرشكات 
التقنيــة تحــت مظلة املجموعة بتوســعة 
نطــاق أعاملها يف الســوق الســعودي من 

خالل رشكة ثقة.
وأوضــح املهنــدس بــدر بــن عبدالله 
التنفيــذي للرشاكات  الُعَمــري الرئيس 

االســراتيجية برشكة »ثقــة« أن الغرض 
من هــذا التعاون مــع مجموعة إذكاء 
بســلطنة عامن يــأيت إىل إيجــاد فرص 
اســتثامرية متنوعة يف القطــاع الرقمي 
لتعزيــز وضــامن وتركيز االســتثامرات 
التي ستدعم تكنولوجيا الثورة الصناعية 
الرابعة والبنية األساسية الرقمية الالزمة، 
مبينا أن هذا التعاون يعد فرصة مميزة 
لتبادل التجــارب والخربات بني الجانبني 
الســعودي والعامين مبا يعــزز توجهات 
الرقمــي والرؤى املســتقبلية  التحــول 

للطرفني.
وأكد العمري بــأن الرغبة لدى الطرفني يف 
التعاون املشــرك عززت من دراسة الفرص 
املتاحــة يف القطــاع التقنــي إليجاد حلول 
ذكية تصنع التغيري، وتحدث األثر لإلســهام 
يف منو خدمات األعامل الرقمية، ونسعد يف 
رشكة ثقة بتســخري قدراتنا التقنية لتمكني 

االزدهار الرقمي للجميع.

مسقط- الرؤية

وقع كل من بنك ظفار ورشكة النفط الُعامنية 
للتسويق اتفاقية لتقديم حلول الدفع، حيث 
قام بتوقيع االتفاقيــة كل من الدكتور طارق 
طــه رئيس مجموعة التجزئــة املرصفية ببنك 
ظفار، وعــيل مقيبل مدير عام البيع بالتجزئة 
الدوليــة يف رشكة النفط العامنية للتســويق، 
وبحضور أعضــاء اإلدارة التنفيذية، وتتضمن 
االتفاقيــة تقديم بنــك ظفار لرشكــة النفط 
الُعامنية للتســويق حلول الدفــع املبتكرة مبا 
فيهــا أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع لتطبيق 

الهاتف النقال لنفط عامن.
وقــال الدكتور طــارق طه رئيــس مجموعة 
التجزئــة املرصفيــة ببنــك ظفــار: »إن هذه 
االتفاقيــة تنعكس إيجابًا عــىل تجربة زبائن 
الرشكــة وخاصة ملســتخدمي تطبيق الهاتف 
النقال وبطاقة بســمة، وأن بنــك ظفار يهتم 
بتقديم أفضــل الخدمات واملنتجات والحلول 

املرصفيــة للزبائــن«، مضيفــا: »إننا ســعداء 
بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مع رشكــة النفط 
الُعامنية للتســويق لتقديم حلول الدفع التي 

من شأنها أن تسهل عملياتهم«.
وستضمن أجهزة نقاط البيع املقدمة من بنك 
ظفــار إجــراء معامالت الدفــع بدرجة عالية 
من األمــان وبرسعة عالية، عــالوة عىل ذلك 
ستعزز بوابة الدفع تجربة مستخدمي تطبيق 
نفط عامن ســواء عند رشاء بطاقة بســمة أو 
تعبئــة الرصيد فيهــا. ويعد بنــك ظفار أحد 
البنوك الرائــدة يف املنطقة، إذ يقدم خدمات 
مرصفية متكاملة لزبائنه من الرشكات واألفراد 
وخدمات التمويل التجــاري، كام يعمل عىل 
تلبية احتياجــات الزبائن مــن خالل تطبيق 
أفضــل املامرســات العاملية يف عــامل الصريفة 
والبنــوك، كــام يحــرص البنك عىل تشــجيع 
االبتــكار وإثــراء التجربة املرصفيــة للزبائن 
عرب املنتجات والخدمــات املبتكرة، وتوظيف 

أحدث وسائل التكنولوجيا العرصية.

مسقط- الرؤية

حصدت رشكة صناعة الكابالت العامنية، 
الرشكــة الرائــدة يف تصنيــع الكابــالت 
الصناعية يف سلطنة عامن، جائزة التميز 
يف التصنيــع لتمكني املواهــب املحلية، 
وذلك خالل مشــاركتها يف قمة التصنيع 
2022، والتــي نظمتهــا مجلــة »عامن 

ايكونوميك ريفيو«.
وقد حازت الرشكة عــىل الجائزة بفضل 
رفعها ملعدل توطينها للوظائف بنســبة 
تقــارب 50% هــذا العــام، مــن خالل 
تقدميهــا برامج تدريــب وتطوير لصقل 
مهــارات وإمكانــات القــوى العاملــة 
املحليــة، حيــث أتاحت القمــة فرصة 
للرشكة لعرض خطتها لدعم رؤية عامن 
2040 مــن خالل االعتــامد عىل تقنيات 
اإلنتــاج املبتكرة ذات املســتوى العاملي 

لتعزيز القدرة التنافسية للبالد.

وشــاركت يف القمــة ســينزيا فاريــي، 
الرئيسة التنفيذية لرشكة صناعة الكابالت 
التنفيذية ملجموعة  العامنية والرئيســة 
بريسميان مبنطقة الرشق األوسط وتركيا 
والهنــد، حيــث رشحت بدورهــا مدى 
التزام الرشكة بدعــم التنويع االقتصادي 
يف سلطنة ُعامن من خالل إنتاج وتقديم 
تكنولوجيا الكابالت األكر تقدما. وتتبنى 
رشكة صناعــة الكابــالت العامنية رؤية 
»التمكــني واالبتــكار والتميــز«، التــي 
تشــمل منتجاتها وخدماتهــا إضافة إىل 
الفرص املتاحة للقوى العاملة لديها، كام 
أطلقــت الرشكة العديد مــن املبادرات 
التعليمية لتحقيق االستدامة عىل املدى 
الطويــل لنمــو الرشكة والقــوة العاملة 
لديها، حيث تــم تصميم برامج التطوير 
لتحســني مهــارات املوظفــني ومتكــني 
املواهــب املحلية يف مجــاالت املبيعات 

والتحكم والتمويل.

 ينظمه بنك العز اإلسالمي وبنك عمان العربي

انطالق أعمال منتدى »الرؤساء التنفيذيون«.. اليوم

»إذكاء« توقع مذكرة تفاهم في مجاالت الحلول الذكية مع »ثقة« سعودية

اتفاقية بين بنك ظفار و»النفط العمانية 
للتسويق« لتقديم حلول الدفع

»الكابالت العمانية« تحصد جائزة 
التميز في التصنيع 2022

مدرين المكتومية

عندمــا كّنا صغاًرا، ظلت األحالم تالزمنا بأن نكرب، لكننا عندما كربنا، متنينا لو أّن الحياة تعود بنا إىل 
تلك املرحلة الجميلة، عندما كان أكرب هّمنا الحصول عىل 50 بيســة لرشاء الحلوى، أو الظفر بلعبة 

كهدية عند النجاح يف االمتحانات... فلقد أدركنا الحقيقة املُرّة؛ الحياة صعبة!
بالفعل الحياة مليئة بالتحديات واملصاعب، ُحبىل باألوجاع واآلهات، متخمة بالضجر واليأس. األمر 
أشــبه برحلة ال تتوقف عن الوصول إىل شواطئ االستقرار النفي والعاطفي وكل استقرار نستطيع 
الوصــول إليه، وخالل هذه الرحلة نستكشــف ذواتنا ونغوص يف أعامق أنفســنا لنضع أيدينا عىل 
مواطــن الضعف والقــوة، غري أن ما يعترصنا أننا نــدرك مدى ضعفنا البــرشي، وأننا ال نقوى عىل 
تحمل اآلالم التي تقذفها علينا األيام واحًدا تلو اآلخر! الحياة باختصار عبارة عن مزيج من املشاعر 
املختلطة، واألحاســيس املتباينة، وعلينا أن نواجهها بجــرأة وإرادة، واضعني نصب أعيننا أننا خلقنا 
يف هــذه الدنيا من أجل أن نكد ونعمل بكل تفاٍن وإخالص، وأاّل نتوقّف؛ ألننا إذا توقفنا ســنتأخر، 
وسيتقدم علينا غرينا، وسنظل يف مؤخرة الركب، ولن نحقق يوًما ما نصبو إليه من تطلعات مرشوعة.
ولــذا علينا أن نتجــاوز كل ما مير بنا، وهذا التجاوز ال يقترص عىل األمل والحزن وحســب؛ بل علينا 
تجاُوز كل ما من شــأنه أن يعكِّر صفو حياتنا وكل لحظة فيها، ويؤثّر عىل تقدمنا نحو ما نســعى له 
من أهداف ومشــاريع مســتقبلية. علينا أن نتجاوز البرش الذين ال يبادلوننا عالقات الود واملحبة، 
فمثــل هؤالء يعانون من أزمات نفســية داخلية، فهم غري قادرين عىل قــول أي كلمة جميلة، وال 
يســتطيعون التعبري عن أي مشاعر إيجابية، وال ميلكون أي رغبة يف العيش بسعادة، هؤالء يعانون 

يف داخلهم، لذلك لن يعيشوا الحياة كام يجب أن تُعاش!
وأسوأ أنواع هؤالء، أولئك الذين يتربصون بالناس سلبياتهم ويذكّرونهم بالتفاصيل املؤذية، لذا علينا 
أن نتجاوزهــم ونتخطاهم بالتجاهل وعــدم االهتامم، وأال نلتفت لهم أبــًدا، علينا أن نتبع قاعدة 

التجاهل والتجاوز واالبتعاد عن كل ما هو مؤٍذ.
وأي إنسان يف هذا الوجود ال ميكنه العيش مبعزل عاّم يحيط به، لكنه ميكن أن يصنع لنفسه »غطاًء” 
و«حاجزًا« عن أي موقف أو شــخص يريد أن يقتل الســعادة، ولذلك علينا أن نتعلم كيفية صناعة 
السعادة، وأن تكون السعادة مرشوًعا نسعى إىل تحقيقه، كغريه من املشاريع الحياتية التي نخطط 
لهــا، حتى نصل يف نهاية املطــاف للحظة نقف عندها ونقول بكل يرس: “مرّت الســنوات دون أن 

نشعر بها.. مرت كلمح البرص.. مرت وتركت معنا ذكريات جميلة نواصل العيش بها«.
إننا عندما نتجاوز يعني أننا تكتب ألنفســنا أماًل جديًدا.. فرصة مميزة.. حياة ثانية. عندما نتجاوز 
نكتشف كم كُّنا معرضني ملشاعر البؤس، لو أن أجمل لحظات عمرنا رحلت يف غيابات الحزن وأنفاق 
األمل املظلمة، نحن لن نعود شــبابًا أكر من هذه اللحظة التي نعيشــها، ولن نعود أصغر ســًنا من 
هذه الفرصة املتاحة لنا اآلن، ومع ذلك نكتفي يف كثري من األحيان مبشــاهدة لحظات عمرنا وهي 
متر دون أن نصنع منها ما يُضاف لرصيد الغد. نحن ال نشعر بقيمة أي لحظة إال عندما ننتهي منها؛ 
لذلك علينا أن ال نجعل اللحظات الســعيدة تنتهي دون أن تكون قد تحققت كام نريد، وال نسمح 
ألي يشء أن يعيقنا وأن يضعنا عند مفرق طرق ألننا نعلم أيها نســلُك. علينا أن نحافظ عىل ُصنع 
البدايــات الجديدة دامئًــا وأبًدا، وأن نتجاوز اللحظات الحرجــة، وأن نبتعد إىل األبد عّمن يجهلون 

قيمتنا، وأن نتعلم كيف نبتسم للقادم من الوقت.
إن التجــاوز فكرة رائعة عىل الرغم من صعوبــة تطبيقها، لكنها الحل املريح.. الحل الذي ميكنه أن 

يُغرّي كل يشء، ويعمل كالسحر يف البدء نحو الطرق الصحيحة للعيش يف سالٍم.
قد يجد البعض فيام أقول رضبًا من املثالية أو التفاؤل الزائد عن الحد، لكنني أقول إنه اإلميان بأن 
الــذي خلقنــا إلعامر األرض، ال يريــد لنا العيش يف البؤس والكآبة؛ بل أمرنا أن نســري يف األرض ليك 
نتعلم، وأن نواجه الصدمات والتحديات وأن نصرب عىل الناس والظروف العصيبة... ألننا سنكتشف 

يف نهاية الرحلة أن املتعة إمنا كانت يف املسرية، وليست يف الوصول إىل نقطة النهاية!

لحظات االنكسار



تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

هاتف: 24652400   فاكس: 24652444

املراسالت: ص.ب 343  - الرمز الربيدي: 118

مسقط - سلطنة عامن

www.alroya.om

األربعاء 2٩ من ذي القعدة 1443 هـ املوافق 2٩ يونيو 2022م - العدد رقم 3386

info@alroya.info :الربيد اإللكرتوين

حمود ال�سيابيحمود ال�سيابي

عزيزة را�سدعزيزة را�سد

د. خالد ال�سعيديد. خالد ال�سعيدي

حممود الرياميحممود الريامي

من حســنات الزيارات الرســمية للرؤســاء هذا النقل الحي 
الذي يقدم مسقط بقالعها املتدرعة بالعنفوان وجبالها 

املنقوعة يف ذوبان الجــوز وبحرها املتاموج بالفريوز 
وبيوتهــا البيضــاء كقلوب أهلهــا وســيتابع املاليني 
خطوط سري املواكب العابرة للجامل إن مسقط نجمة 

تفلّتْت من السامء لتربق بني السامء والسامء.

الكتــاب هــو الذي يصنــع منك عقل 
ناضج وفكر متجــدد ونضج فكري 
وعلم ثقايف، يهذب الطباع ويخلق 
شــخصية متزنه وعميقــة، علموا 
أوالدكم القراءة ولكل بيت مكتبة.

كانــت فكرة عدم االنحيــاز التي تبناها بعــض العرب يف حقبة 
الحــرب الباردة بني حلف وارســو واألطليس فكرة واقعية 

جنبت الوطن العريب ظاهريا بعض الرصاعات وحفظت 
له شيئا من مصالحه مع الفريقني أما سعي بعض العرب 
اليوم للتحالف العلني مع أمريكا والكيان الغاصب فهو 

منزلق اسرتاتيجي خطري للتبعية والحروب.

عندما يكــون التاريخ والحضــارة األعمدة 
املتينــة التي تســند العالقــات فال بد 
لها أن تكون راســخة كرســوخ جبال 
ُعــامن، شــامخة كشــموخ إهرامات 
مرص ومســالتها . كانت وستظل مرص 

كالقلب بالنسبة للوطن العريب . #مغردو_الرؤية
شتاج: 

م عبر الها
سلوا إلينا تغريداتك

ار

طالب المقبالي
muqbali@gmail.com

نعــم.. بهام يكتمُل عقد اللؤلــؤ، وتزدان حباته التي أصبح عددهــا 63 لؤلؤة، تزيد هذا 
العقد الُعامين بكل جاملياته بهاًء وجامالً، إنهام والية سناو مبحافظة شامل الرشقية، ووالية 

الجبل األخرض مبحافظة الداخلية.
فمن أبرز ما جاء يف املرســوم السلطاين الســامي رقم 2022/36 هو رفع املستوى اإلداري 
لنيابة الجبل األخرض بوالية نزوى، ونيابة سناو بوالية املضيبي؛ لتكونا: والية الجبل األخرض، 
ووالية سناو. فهاتان الواليتان الحديثتان هام يف مقام الواليتني قبل املرسوم السامي الذي 

صدر ليكتمل الدور الذي كانتا تُقومان به منذ قديم األزل.
فوالية الجبل األخرض كام جاء ذكرها يف موسوعة ويكيبيديا بأنه جبل يقع يف سلطنة عامن 
مبحافظة الداخلية، وهو جزء من سلســلة جبال الحجر، ويشتهر بتنوع منتجاته الزراعية 
كالرمــان والخوخ واملشــمش والجوز والورود، التي ال ميكــن أن تنمو يف أي مكان آخر يف 

الخليج العريب، عدا الجبل األخرض نتيجة للطقس املتميز.
وقــد وصَف الكاتب نارص بن ســلطان العمــوري -يف مقال له نُــرِش يف جريدة »الرؤية« 
بتاريــخ 22 يونيو 2022- الجبل األخرض، بوالية الســحاب. وقد تطرَّق الكاتب إىل الزيارة 
الســامية التي قاَم بها حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه 
اللــه ورعاه- للجبل األخرض العام املايض بأنها مل تكن زيــارة عابرة، فقال: مل تكن الزيارة 
الســامية للجبل األخرض يف أواخر شهر أغسطس من العام املايض زيارة عابرة، بل كان لها 
مغــزى كبري، ونظرة ثاقبة من صاحب بصرية؛ إذ تجســدت مالمحهــا وانبثقت من خالل 
ن رفع املســتوى اإلداري لنيابة الجبل األخرض إىل مستوى  املرســوم الســلطاين الذي تضمَّ
والية، لتكون مبســمى »والية الجبل األخرض«. وكذا الحال يف والية سناو، فإنها تقوم بدور 
الوالية قبل أن تصبح والية مبوجب هذا املرسوم السلطاين السامي الذي أعاد لهذه الوالية 
أمجادها التاريخية التي تغنَّى بها الشعراء، ورواها الرواة واملدونون يف صحائفهم. ويقول 
الكاتب ســيف بن محمد املحروقي -يف مقاله املنشور بصحيفة »النبأ« اإللكرتونية بتاريخ 
20 يونيــو 2022: »أناخ التاريخ مطيته، وكُتب لســناو أن يرتقــي مقامها، فتُجابه فخامة 
املدن، وتنضوي مع راية الثالث وســتني والية عامنية، جاءت بها تباشري املرسوم السلطاين 
)2022/36( بإعادة هيكلة املحافظات، واالرتقاء مبستوى التمثيل اإلداري لسناو من نيابة 

إىل والية«. 
م به أبناء ســناو منذ العام 2011م لرفع املســتوى اإلداري لسناو،  فقد كان طلبًا قدميًا تقدَّ
ويف العام 2013 نظّموا مسريات والء وعرفان إىل سيح الشامخات بوالية بهالء؛ حيث كان 

املقام الخالد شامخاً فيه، وكان من ضمن املطالبات رفع مستواها اإلداري إىل والية.
وأختتم مقايل بأبيات من الشعر، قالها الدكتور صالح بن خلفان بن محمد الرباشدي، تحيًة 
وتقديرًا إىل صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه- مبناسبة 

رفع املستوى اإلداري لنيابة سناو إىل والية سناو:
إىل حكيِم عامَن السيِد العلِم خطّت سناُو معاين الشكِر بالقلم 

يَِم يا نجَل طارَق أهَل العزِّ والشِّ إىل سليِل العال السلطاِن هيثِمنا 
َحْت صورَة السلطاِن والَعلَِم  توشَّ هذي الواليُة جاءت تزدهي فرحاً 

والشعُر يزداُن باإللقاِء والنغم  والكل مبتهج والوجُه مبتسٌم  
وللقصيدة بقية، وللكالم رسد ال ينتهي؛ فواليات ُعامن آللئ وأقامر مضيئة بنفحات التاريخ، 
وبحضارة العهد الزاهر املتجدد، وستشــهد هذه الواليــات طفرة من التطور والحداثة يف 
ظــل الرؤية التي بــدأت مالمحها تتضح منذ إطالقها يف العــام 2020، وهي رؤية »ُعامن 
2040«.. حفظ الله ُعامن، وحفظ قائدها امللهم جاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم 

-نرصه الله.

بهما يكتمل
عقد اللؤلؤ

مسقط- الرؤية

فازت ســلطنة عامن ممثلة يف وزارة 
الصحة بجائزة ســمو الشــيخ ســامل 
بدولة  للمعلوماتيــة  الصبــاح  العيل 
الكويت عــن مرشوع »ترصد بلس«، 
وذلــك خالل حفل تكريــم الفائزين 
الـ20؛ ضمن أفضل مشاريع  بالدورة 
تعنــى بتطوير القــدرات البرشية يف 

مجال التنمية املعلوماتية.
ومثّل الســلطنة وفد رسمي ضم كالً 
من: ســعادة الدكتــورة فاطمة بنت 
محمد بن باقر العجمية وكيلة وزارة 
الصحــة للشــؤون اإلداريــة واملالية 
والتخطيــط، وبــدر بن ســليامن بن 
منصــور أوالد ثاين مدير عــام تقنية 

املعلومات بوزارة الصحة.
وُصمم تطبيق »ترصد +« من منطلق 
السعي نحو مشاركة املجتمع وتوفري 
املعلومــات الالزمة  والــذي يحتوي 
عىل عدد مــن الخصائص والخدمات 

اإلحصــاءات  مثــل:  االلكرتونيــة، 
املختلفة واملواد التوعوية والتثقيفية 
والتنبيهات والقرارات والكشــف عن 

املعزولني.
و«ترصــد بلــس« التطبيــق الخاص 
بجهــود مكافحة وبــاء »كوفيد-19« 
للمواطنــني واملقيمــني واملســافرين 
اىل ســلطنة عــامن، ويتميــز بأنــه 
يتيح للمســتخدم االطالع عىل نتائج 
الفحــص املخــربي »يب يس آر« وعىل 
حالة التحصني يف الصفحة الرئيســية 
من التطبيــق إذا تم تحصينه بجرعة 
وبامــكان  ثالثــة،  أو  جرعتــني  أو 
عرض شــهادة التطعيم بعد تسجيل 
دخوله بالتطبيق عن طريق الضغط 
الرسيعــة  االســتجابة  رمــز   عــىل 
)QR code(. وبامــكان املســتخدم 
أيضــا ربــط حالة لشــخص آخر مع 
إلزاميــة إدخال الرقــم املدين وتاريخ 
امليــالد وتاريخ انتهاء البطاقة املدنية 

للتحقق من الحالة املضافة.

مسقط- الرؤية

للتحريــات  العامــة  اإلدارة  أحبطــت 
والبحث الجنــايئ عملية احتيال إلكرتوين 
عرب شبكة دولية تقوم بالرتويج لسحوبات 
مختلفــة وإيهام الضحايــا بالفوز بجوائز 
نقدية كبرية مقابل رشاء قســائم اشرتاك 
مزورة مببلغ زهيد. وتستكمل اإلجراءات 

القانونية تجاه املتهمني يف القضية. وتؤكد 
رشطة عــامن الســلطانية عــىل رضورة 
التثبت من صحــة ومصداقية اإلعالنات 
والدعايات التي يتم ترويجها عرب املواقع 
اإللكرتونية ووســائل التواصل االجتامعي 
وعــدم اإلنجرار خلف العــروض املغرية 
وإبالغ الجهات املختصة فور االشــتباه أو 

الوقوع يف فخ االحتيال.

الرؤية- أسامء الغدانية

صدر للشيخ خالد بن أحمد بن سيف 
األغــربي كتــاب »الجهــد املتواضع 
يف تبيان الواقع«، وهو ســرية ذاتية 
ترصد مســرية األغــربي يف مختلف 
املواقــع واملناصــب الحكومية التي 
توالها، وكان مــن بينها وايل قريات 
يف محافظة مسقط. ويقع الكتاب يف 
426 صفحة من الحجم املتوسط، يف 
نسخة فاخرة قشــيبة، معتمًدا عىل 
التصميــم الرتايث مع صــورة طولية 
للمؤلــف. ويتناول الكتــاب توثيق 
مراحــل حيــاة األغربي عــىل أربعة 
فصول؛ وجاء الفصــل األول بعنوان 
»الوجيــز يف ســرية الجــد والوالد«، 
أمــا الفصــل الثــاين فحمــل عنوان 
»محطات مــن الحياة«، بينام كانت 
»كلــامت ومناســبات« يف الفصــل 
الثالث، يف حني احتوى الفصل األخري 
عىل مقاالت للمؤلف نرشها يف عدد 

من الصحف واملجالت.
ويتضمــن الكتاب عرًضا ملراســالت 
قدمية ومعلومات عن مناذج السرية 
وهم الجد ســيف بن حمد األغربي، 
واألب أحمد بن سيف األغربي، واألخ 
ســعيد بن أحمد األغــربي. وزخرت 
ومشــاهد  مبناظر  الكتاب  صفحات 
متنوعة لســلطنة عــامن، إضافة اىل 
بعض الصور األرشيفية ألعداد قدمية 
من الصحف وصور مرتبطة بلمحات 

الفصل وما يعرضه.  

مسقط- الرؤية

متكن مستشفى خولة مؤخراً من توظيف 
تقنية عــالج فعالة لظفر القــدم الغائر؛ 
وذلك باســتخدام مركــب الفينول الذي 
مينع من حدوثه مجدًدا عن طريق حرق 
األنســجة؛ حيث يعد ظفر القدم الغائر 
من الحاالت املرضية الشــائعة جًدا التي 
تنترش لــدى مختلف الفئــات العمرية، 
وتحدث عندمــا تنمو زاويــة من أظافر 

القدم داخل اللحم؛ مام يؤدي إىل حدوث 
تورم وآالم والتهابات مســتمرة تستدعي 
يف بعض األحيــان تدخــال جراحيًا إلزالة 
الجــزء الغائر يف اللحــم، ولكن قد يعود 
الظفر بعد إزالته للنمو مجدًدا بالطريقة 

نفسها.
وقالــت إميــان بنــت طاهــر اللواتيــة 
اختصاصية طب القدم مبستشفى خولة: 
»إن إزالة الظفر الغائر باستخدام مركب 
الفينول تقلل من نســبة منوه مجدًدا إىل 

5% مقارنــة بالعالج الجراحــي الذي قد 
تصل نســبة منو الظفر بعد اســتخدامه 
مجــدًدا إىل 50%. وأشــارت إىل أن هذه 
التقنيــة تســتخدم يف الــدول املتقدمة 
وهــي فعالــة جــًدا لعــالج مثــل هذه 
الحــاالت، ويعــد مستشــفى خولة من 
أوائل املستشفيات يف سلطنة عامن التي 
تســتخدم هذه التقنيــة؛ مواكبًة للتطور 
العلمي يف هذا الجانب، وســعيًا منه إىل 
تقديم أفضل الحلول العالجية للمرىض«.

الرؤية- نارص العربي

أعلنت جمعية الرحمة لرعاية األمومة 
والطفولــة عن رصف أكرث من 80650 
ريــااًل عامنيًا عىل برنامج كســوة عيد 
املتعففــة؛  واألرس  لأليتــام  األضحــى 
حيث تــم رصف 49470 ريااًل عامنيًا 
عــىل األرس املســتحقة واملســجلة يف 
 1649 عددهــم  والبالــغ  الجمعيــة 
أرسة مــن محافظــة مســقط، وذلك 
ضمن برنامج كســوة عيــد الذي يعد 
أحد الربامج الســنوية واألساســية يف 
الجمعيــة. وقالت الجمعيــة يف بيان 
صحفي إنــه تم رصف عيدية لألطفال 
األيتــام مببلــغ 31180 ريــااًل عامنيًا، 
توزعت عىل 1559 يتياًم من مختلف 

محافظات الســلطنة، وتم إيداع هذه 
املبالغ مبارشة يف الحســابات البنكية 
لألرس املتعففة واأليتام. يشــار إىل أن 
إجــاميل مســاعدات الجمعيــة خالل 
شــهري إبريل ومايو بلغت 320744 
ريــااًل عامنيًا، وجرى توزيع هذا املبلغ 
عــىل مجموعــة متنوعة مــن الربامج 
واملســاعدات والتي من بينها: ســداد 
مبالــغ اإليجــارات وفواتــري الكهرباء 
واملاء وأقساط التمويل لألرس املتعففة، 
وفك كربة، ودعــم الطلبة الجامعيني 
املتعففــني وكفالة األيتام وكفالة األرس 
املتعففة. ومثنت الجمعية الدعم الذي 
تقدمه مؤسســات املجتمــع املختلفة 
وأفراده لصالح خدمة رسالتها الخريية، 
وخدمة الفئات املتعففة التي تكفلها.

»ترصد بلس« يحصد جائزة الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية بالكويت

الشرطة تحبط عملية احتيال 
إلكتروني عبر عصابة دولية

خالد األغبري يوثق مسيرته الوطنية في »الجهد المتواضع في تبيان الواقع«

تقنية عالج فعالة لظفر القدم الغائر بمستشفى خولة

»جمعية الرحمة« تصرف 80650 رياًل على كسوة العيد واألسر المتعففة
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