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مسقط- الُعامنية

وقعت وزارتا اإلسكان والتخطيط العمراين، والرثوة الزراعية والسمكية وموارد املياه أمس 
عــى 28 عقــد انتفاع بأراٍض مع عدد من مؤسســات القطاع الخاص إلنشــاء مرشوعات 
زراعية وســمكية يف مختلف محافظات ســلطنة ُعامن بقيمة إجاملية بلغت أكرث من 33 

مليون ريال ومبساحة تتجاوز 8 ماليني مرت مربع.
وأكد معايل الدكتور سعود بن حمود الحبيس وزير الرثوة الزراعية والسمكية وموارد املياه 
عى أن هذه املرشوعات تأيت تلبيًة الحتياجات ســلطنة ُعــامن ملرشوعات نوعية وبطرق 

علمية حديثة ومبتكرة ومبا يتوافق مع سياسات األمن الغذايئ.

مسقط- العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- برقية 
تهنئــة إىل فخامة الرئيــس عبد املجيد تبون 
رئيــس الجمهورية الجزائريــة الدميقراطية 
الشــعبية مبناســبة ذكرى اســتقالل بالده. 
ضّمنهــا جاللــة الســلطان املعظــم أطيب 
تهانيه وأصدق متنياته لفخامته بوافر الصحة 
والعافية والعمر املديد، ســائاًل الله تعاىل أن 
يُعيد هذه املناســبة وأمثالهــا عى فخامته 
وقد تحقق للشــعب الجزائري الشقيق كل 

ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
ــلطان  كام بعث حرضة صاحِب الجاللة السُّ

هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
برقيــة تهنئــة إىل فخامة الرئيــس نيكوالس 
مادورو رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية 
مبناسبة ذكرى استقالل بالده. أعرب جاللتُه 
مــن خاللها عــن أطيــب تهانيــه ومتنياته 
لفخامتــه بوافر الصحة والعافية وللشــعب 
الفنزوييل الصديق باطراد التقدم واالزدهار.
وبعــث حرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس خوسيه ماريا 
نيفيس رئيس جمهورية كابو فريدي مبناسبة 
العيد الوطني لبالده. تضّمنت تهاين ومتنيات 
جاللتــه الطيبــة لفخامتــه وشــعب بالده 

الصديق.

28 عقًدا بـ33 مليون ريال إلنشاء 
مشروعات زراعية وسمكية

جاللة السلطان يهنئ رؤساء الجزائر 
وفنزويال وكابو فيردي

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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مرسومان سلطانيان بإصدار نظام »الغرفة« 
وإعادة تنظيم »حقوق اإلنسان«

هطول أمطار على عدد من المحافظات.. و80 ملم أعلى منسوب

تأثيرات تدريجية لـ»منخفض الهند«.. وتوقعات بعواصف رعدية

مسقط- العامنية

لطان هيثم  أصدر حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
بن طارق املعظــم- حفظه الله ورعاه- أمس 

مرسومني ُسلطانيني ساميني.
وقىض املرســوم الســلطاين رقم )56/ 2022( 
بإصــدار نظــام غرفة تجــارة وصناعة ُعامن، 
ويصــدر رئيس مجلــس إدارة غرفــة تجارة 
وصناعة ُعــامن الالئحــة التنفيذيــة للنظام 

املرفق، خالل مدة ال تزيد عى عام واحد من 
تاريــخ العمل به، كام يصــدر اللوائح املالية 
واإلداريــة وغريهــا مــن اللوائــح والقرارات 
الالزمة لتنفيــذ أحكام النظام املرفق، عى أن 
تنرش الالئحة التنفيذية يف الجريدة الرسمية، 
وإىل أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر 
العمــل باللوائح والقرارات املعمول بها، فيام 
ال يتعارض مع أحــكام النظام املرفق. ويلغى 
نظــام غرفة تجــارة وصناعة عــامن الصادر 

باملرســوم الســلطاين رقم 45/ 2017 املشــار 
إليــه، كام يلغى كل ما يخالف النظام املرفق، 

أو يتعارض مع أحكامه.
كام صدر املرسوم السلطاين رقم )57/ 2022( 
بإعــادة تنظيــم اللجنــة الُعامنيــة لحقوق 
اإلنسان، تضمن إنشــاء لجنة وطنية لحقوق 
اإلنســان تســمى »اللجنــة الُعامنية لحقوق 
اإلنســان« تكون لهــا الشــخصية االعتبارية، 
ويكــون مقرها يف محافظة مســقط، ويجوز 

للجنة إنشاء فروع لها يف املحافظات األخرى. 
ويعمل يف شــأن اللجنــة الُعامنيــة لحقوق 
اإلنســان بأحكام النظــام املرفق. وتســتمر 
عضويــة أعضــاء اللجنــة الُعامنيــة لحقوق 
اإلنســان حتى إعادة تشــكيلها مبــا يتوافق 
مع النظام املرفق. ويلغى املرســوم السلطاين 
رقم 124/ 2008 املشــار إليه، كام يلغى كل 
ما يخالف هذا املرســوم والنظــام املرفق أو 

يتعارض مع أحكامهام.

الرؤية- رقية الحامتية

كشف مسعود بن ســعيد الكندي أخصايئ 
أرصاد جوية بدائرة التنبؤات ونظام اإلنذار 
املبكر يف املديرية العامــة لألرصاد الجوية 
بهيئــة الطريان املــدين أن تأثــري املنخفض 

الجوي القادم من الهند ســيكون تدريجيًا؛ 
حيــث ســتتأثر محافظة جنــوب الرشقية 
وأجزاء من محافظة مسقط وسلسلة جبال 
الحجر اليوم الثالثاء، ثــم بقية املحافظات 
غــًدا األربعــاء، يف حــني ســتعود األمطار 
املحليــة عــى جبــال الحجــر ومحافظات 

جنوب وشــامل الباطنة والربميــي بعد غٍد 
الخميــس. وقــال الكنــدي- يف ترصيحات 
خاصة لـ»الرؤية«- إن التوقعات تشــري إىل 
تشكُّل أمطار رعدية اليوم الثالثاء، مصحوبة 
بجريان األودية والشــعاب وتساقط حبات 
الربد، مع رياح نشطة وانخفاض يف مستوى 

الرؤيــة األفقيــة. ويف األثنــاء، توقــع خبري 
األرصــاد العاملــي جيســون نيكــوالس أن 
تتســبب زيادة الرطوبة يف تكّون عواصف 
رعدية يف كٍل من ســلطنة عامن واإلمارات 
واليمن وجنوب اململكة العربية السعودية، 

غًدا األربعاء وحتى نهاية األسبوع.
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جاللة السلطان يصدر مرسومين ساميين بإصدار نظام »الغرفة« وإعادة تنظيم »حقوق اإلنسان«

إقرار 3 دراسات حول تمكين المعلم وتحديات »الصغيرة والمتوسطة« و»المؤسسات الناشئة«

رئيس مجلس الدولة يثمن الجهود السلطانية إلعادة هيكلة المؤسسات وتطوير التشريعات

مسقط- العامنية

لطان هيثم  أصدر حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
ب��ن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 
مرسومني ُسلطانيني ساميني فيام يأيت نّصاهام:
مرســوم ســلطاين رقم )56/ 2022( بإصدار 

نظام غرفة تجارة وصناعة ُعامن 
نح��ن/ هيثم بن طارق س��لطان ُعامن، بعد 
االط��الع عىل النظام األس��ايس للدولة، وعىل 
قانون الس��جل التج��اري الصادر باملرس��وم 
الس��لطاين رقم 3/ 74، وعىل قانون الوكاالت 
التجارية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 26/ 

77، وع��ىل قانون التجارة الصادر باملرس��وم 
الس��لطاين رقم 55/ 90، وعىل قانون س��وق 
رأس املال الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 
80/ 98، وع��ىل نظام غرفة تج��ارة وصناعة 
عامن الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 45/ 
2017، وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة.

رسمنا مبا هو آٍت:
امل��ادة األوىل: يعمل يف ش��أن غرف��ة تجارة 

وصناعة ُعامن بأحكام النظام املرفق.
امل��ادة الثاني��ة: يصدر رئيس مجل��س إدارة 
غرفة تجارة وصناعة ُعامن الالئحة التنفيذية 
للنظام املرفق، خالل م��دة ال تزيد عىل عام 

واحد من تاريخ العمل به، كام يصدر اللوائح 
املالية واإلدارية وغريها من اللوائح والقرارات 
الالزم��ة لتنفيذ أحكام النظام املرفق، عىل أن 
تنرش الالئحة التنفيذية يف الجريدة الرسمية، 
وإىل أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر 
العمل باللوائح والقرارات املعمول بها، فيام 

ال يتعارض مع أحكام النظام املرفق.
املادة الثالثة: يلغى نظام غرفة تجارة وصناعة 
عامن الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 45/ 
2017 املش��ار إليه، كام يلغى كل ما يخالف 

النظام املرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
املادة الرابعة: ينرش هذا املرسوم يف الجريدة 

الرس��مية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 
نرشه.

ص��در يف: 5 م��ن ذي الحجة س��نة 1443ه� 
املوافق: 4 من يوليو سنة 2022م.

مرســوم ســلطاين رقم )57/ 2022( بإعادة 
تنظيم اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنسان

نحن/ هيثم بن طارق س��لطان ُعامن، 
بع��د االط��الع ع��ىل النظام األس��ايس 
للدولة، وعىل املرس��وم الس��لطاين رقم 
124/ 2008 بإنش��اء اللجن��ة الُعامنية 
اختصاصاتها،  اإلنسان وتحديد  لحقوق 
وعىل املرسوم السلطاين رقم 20/ 2022 

بتمديد عضوية أعضاء اللجنة الُعامنية 
لحقوق اإلنسان، وبناء عىل ما تقتضيه 

املصلحة العامة.
رسمنا مبا هو آٍت:

املادة األوىل: تنش��أ لجن��ة وطنية لحقوق 
اإلنسان تس��مى »اللجنة الُعامنية لحقوق 
اإلنسان« تكون لها الش��خصية االعتبارية، 
ويكون مقرها يف محافظة مسقط، ويجوز 
للجن��ة إنش��اء ف��روع له��ا يف املحافظات 

األخرى.
املادة الثانية: يعمل يف شأن اللجنة الُعامنية 

لحقوق اإلنسان بأحكام النظام املرفق.

املادة الثالثة: تس��تمر عضوية أعضاء اللجنة 
الُعامني��ة لحق��وق اإلنس��ان حت��ى إع��ادة 

تشكيلها مبا يتوافق مع النظام املرفق.
املادة الرابعة: يلغى املرس��وم السلطاين رقم 
124/ 2008 املش��ار إليه، ك��ام يلغى كل ما 
يخال��ف ه��ذا املرس��وم والنظ��ام املرفق أو 

يتعارض مع أحكامهام.
امل��ادة الخامس��ة: ين��رش هذا املرس��وم يف 
الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ نرشه.
ص��در يف: 5 م��ن ذي الحجة س��نة 1443ه� 

املوافق: 4 من يوليو سنة 2022م.

واس��تعرض معايل الشيخ رئيس املجلس 
جدول أعامل الجلس��ة الت��ي تضمنت 
مناقش��ة املوضوعني املقدمني من لجنة 
التعليم والبحوث حول دراس��ة “متكني 
املعلم العامين”، ومقرتح اللجنة لدراسة 
“األط��ر الترشيعي��ة إللزامي��ة التعليم 
يف س��لطنة عامن”، ومناقش��ة الدراسة 
املقدم��ة من اللجن��ة االقتصادية حول 
“املؤسس��ات الصغ��رية واملتوس��طة يف 
س��لطنة ع��امن: التحدي��ات والف��رص 
واملقرتح��ات”، ودراس��ة لجن��ة التقنية 
واالبت��كار ح��ول “املؤسس��ات التقنية 
االس��تثامر  واقعه��ا وطبيعة  الناش��ئة: 
فيه��ا”، إضافة إىل االطالع عىل عدد من 
التقاري��ر املقدمة م��ن املكرمني أعضاء 
املجل��س ولجانه، وعىل تقري��ر األمانة 
العام��ة ح��ول أنش��طة املجلس خالل 
الف��رتة املاضي��ة. وأع��رب معالي��ه عن 
ش��كر املجلس لجاللته عىل ما أواله من 
ثقة، وما حظيت ب��ه توصيات املجلس 
من تقدير، س��ائالاً الله تبارك وتعاىل أن 
يع��ني الجميع عىل القيام مب��ا أنيط به 
م��ن واجب��ات وطنية، ع��ىل نحو يؤكد 
أهمي��ة دور املجلس وإس��هامه يف رفد 
مس��رية النهضة املتج��ددة بالتوصيات 
الترشيعي��ة  والدراس��ات واملقرتح��ات 
والتحديث  التطوي��ر  ملس��رية  الداعمة 

التي تستهدفها رؤية “عامن 2040”.
لدراس��ة  مناقش��ته  املجلس  واس��تهل 
“متك��ني املعلم الع��امين” ببي��ان لجنة 
التعلي��م والبحوث؛ حيث أب��رز املكرم 
محمد ب��ن حمدان التويب رئيس اللجنة 
أهمي��ة املعل��م ال��ذي يع��د الركي��زة 
ا  األساس��ية يف العملية التعليمية، تأكيداً
لخطاب جاللة السلطان هيثم بن طارق 
املعظ��م- حفظ��ه الله ورع��اه- يف 23 
فرباير 2020 عىل أهمية قطاع التعليم. 
وأوض��ح رئيس اللجن��ة أن الهدف من 
الدراسة يتمثل بشكل رئييس يف مراجعة 
الترشيعات والقوان��ني الحالية املنظمة 
ملهنة التعليم، ودراس��ة آلي��ات اختيار 

وإعداد وتأهيل وتشغيل وتحفيز املعلم 
واقرتاح سبل تطويرها وإيجاد منظومة 
ترشيع��ات تكفل نقل عملي��ة التعليم 
من كونها وظيفة إىل مهنة تتحىل بكافة 
مي��زات املهن م��ن روات��ب وعالوات 
وحوافز، رغبة يف االرتقاء مبهنة التعليم 

واملكانة االجتامعية للمعلم.
وأق��ر مجل��س الدولة املق��رتح املقدم 
من اللجنة بش��أن رغبتها دراسة “األطر 
الترشيعية إللزامية التعليم يف س��لطنة 

عامن«.
وأقر املجلس كذلك الدراس��ة املقدمة 
من اللجنة االقتصادية حول “املؤسسات 
الصغرية واملتوس��طة يف سلطنة عامن: 
التحديات والفرص واملقرتحات”؛ وذلك 
خالل بيان ألقاه املكرم الش��يخ محمد 
ب��ن عبدالله الح��اريث رئي��س اللجنة 
االقتصادي��ة، أوضح فيه مدى االهتامم 
العامل��ي الكب��ري لهذا القطاع بس��بب 
دوره االقتص��ادي امله��م؛ إذ ُينظر إليه 
عىل أنه من املمكنات الرئيس��ية للنمو 
االقتصادي والتنوي��ع واالبتكار وزيادة 
فرص العمل، ومتكني الطبقة الوس��طى 
من رفع قدراتها االستهالكية وأثر ذلك 
عىل االقتصاد الكيل. واس��تعرض رئيس 
اللجن��ة االقتصادية أهمي��ة القطاع يف 
تحقي��ق “رؤي��ة 2040”، وذل��ك عن 
طري��ق متك��ني القط��اع الخ��اص، كام 
خلصت الدراس��ة التي قدمتها اللجنة 
االقتصادي��ة إىل أن أه��م التحدي��ات 
التي تواجه قطاع املؤسس��ات الصغرية 
واملتوسطة يف س��لطنة عامن تكمن يف 
بيئة األعامل؛ حيث ما زال العديد من 
حواج��ز النم��و والوصول إىل الس��وق 
مفروض��ة عىل القط��اع، وعدم وضوح 
ال��ذي  التنظيم��ي  ال��دور  مس��تقبل 
يج��ب أن يتمث��ل يف ض��امن الف��رص 
املتكافئ��ة بني أصحاب األعامل وإيجاد 
الت��ي تحقق املنافس��ة،  الترشيع��ات 
وغي��اب اس��رتاتيجية واضحة يف مجال 
تطوير املش��اريع الصغرية واملتوسطة، 

وع��دم توفر التنظي��م الكفيل لتطوير 
القطاع.

وناق��ش املجلس دراس��ة “املؤسس��ات 
الناش��ئة.. واقعه��ا وطبيع��ة  التقني��ة 
االس��تثامر فيه��ا”، واملقدم م��ن لجنة 
التقنية واالبتكار؛ حيث سّلطت املكرمة 
الدكتورة مريم بن��ت عبدالله العوادية 
رئيس��ة اللجنة، الضوء عىل املؤسسات 
التقني��ة الناش��ئة، وجوانب االس��تثامر 
فيه��ا، وذلك من خالل تش��خيص واقع 
هذه املؤسس��ات يف الس��لطنة، واقرتاح 
الحلول والترشيعات املناسبة لتأسيسها 
ا  ومتكينه��ا وتعزيزها وإنجاحه��ا، وأيضاً
لتأط��ري العم��ل االس��تثامري يف ه��ذا 
القطاع الحيوي؛ للمس��اعدة يف إحداث 
النقلة املنش��ودة وبأرسع وقت ممكن 
ع��رب إيج��اد البيئ��ة الفعلي��ة والفاعلة 
لقطاع ري��ادة األعامل لكونها أحد أهم 
العوام��ل الهادفة لنمو حج��م القطاع 
الخاص لالستثامرات املفيدة يف مجاالت 
التقنية اتساقاًا مع أهداف رؤية “ُعامن 

.»2040
وأوضحت رئيسة لجنة التقنية واالبتكار 
أن الدراس��ة ت��أيت لتمكني الش��باب يف 
التقني��ة واالبت��كار، واإلس��هام البناء يف 
تحقي��ق متطلب��ات املرحل��ة املقبل��ة 
-مجتمع عامن الرقمي- بوضع منظومة 
وطني��ة فاعل��ة لتأس��يس املؤسس��ات 
التقنية الناش��ئة واالستثامر فيها؛ ملا لها 
من أثر واضح يف خلق الوظائف، وجودة 
الحي��اة، وج��ذب العق��ول، واملواهب، 
واملؤسسات العاملية مبا يحقق االزدهار 
االقتصادي والرف��اه االجتامعي، ويعزز 
املكانة االقتصادية للسلطنة ويرتقي بها 
يف مؤرشات التنمية والتمكني االقتصادي 

عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
إىل ذل��ك، ت��م االط��الع عىل ع��دد من 
التقاري��ر املقدمة م��ن املكرمني أعضاء 
املجل��س ولجان��ه، إضاف��ة إىل االطالع 
عىل تقرير األمانة العامة حول أنش��طة 

املجلس خالل الفرتة املاضية.

رفــع معايل الشــيخ عبدامللك بن عبدالله الخلييل رئيس مجلس الدولة أســمى التهاين، وأجل 
الدعوات إىل املقام الســامي لحرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه 
الله ورعاه- مبناســبة قرب حلول عيد األضحى املبارك، ســائالاً الله القدير أن يعيد عىل جاللته 
املناســبات الســعيدة باليمن والخري والربكة، وأن ميتعه مبوفور الصحة والســعادة، ومين عليه 
بالتأييد والتســديد والتوفيق، كام هنأ معاليه املكرمني بالعيد املبارك السعيد سائالاً الله تعاىل 
أن يعيده عىل الجميع بالخري والهناء. جاء ذلك خالل ترؤس معاليه ألعامل الجلســة العادية 
السادسة لدور االنعقاد السنوي الثالث من الفرتة السابعة التي عقدها املجلس أمس، بحضور 
املكرمني أعضاء املجلس، وسعادة األمني العام للمجلس. ومثن معاليه- خالل كلمته- األهداف 
الوطنية الكبرية املدرجة يف خطة التنمية االسرتاتيجية بعيدةاً املدى لرؤية “عامن 2040” التي 
ا عىل مواردها البرشية واالقتصادية، من  تستهدف عزة عامن وازدهارها ورخاء شعبها، استناداً
خالل ما اتخذه جاللة الســلطان املعظم من إجراءات هيكلية وترشيعية ال تزال تدفع بعجلة 
التنمية قدما يف ظل مســتجدات عامليــة بيئية وصحية وأمنية مؤثرة عــىل اقتصادات الدول 
وخططها لرفاه بلدانها وشــعوبها. ولفت معاليه إىل ذروة عطــاء املكرمني األعضاء للوطن يف 
ظل اإلخالص والوالء الراسخ للقيادة الحكيمة، والعمل الدؤوب لوضع التوجيهات والسياسات 

موضع التنفيذ، بالتعاون مع جميع الجهات املعنية يف الدولة.

مسقط- الرؤية
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أمطار رعدية وتساقط حبات البرد ورياح نشطة مع انخفاض مستوى الرؤية األفقية

خبير أرصاد لـ»           «: تأثيرات تدريجية لـ»منخفض الهند« على أجواء السلطنة
الرؤية- رقية الحامتية

كش��ف مسعود بن سعيد الكندي يف املديرية 
العامة لألرصاد الجوي��ة بهيئة الطريان املدين 
أن تأث��ري املنخفض الجوي الق��ادم من الهند 
س��يكون تدريجًيا؛ حي��ث س��تتأثر محافظة 
جنوب الرشقية وأجزاء من محافظة مس��قط 
وسلس��لة جبال الحجر اليوم الثالثاء، ثم بقية 
املحافظ��ات غ��ًدا األربعاء، يف حني س��تعود 
األمطار املحلية عىل جبال الحجر ومحافظات 
جن��وب وش��ال الباطن��ة والربمي��ي بعد غٍد 

الخميس.
خاص��ة  ترصيح��ات  يف  الكن��دي-  وق��ال 
ل�»الرؤي��ة«- إن تنبيًها بغ��زارة األمطار صدر 
صب��اح أم��س اإلثنني م��ن املديري��ة العامة 
ل  لألرص��اد الجوية ُيظه��ر التوقعات بتش��كُّ
أمطار رعدية اليوم الثالثاء، مصحوبة بجريان 
األودية والشعاب وتس��اقط حبات الربد، مع 
رياح نش��طة وانخف��اض يف مس��توى الرؤية 
األفقية. وذك��ر الكندي أن األمط��ار الرعدية 
ستش��مل مناطق جب��ال الحجر خ��الل فرتة 
املس��اء واملحافظات املجاورة له��ا: الداخلية 
وش��ال الباطن��ة وجن��وب الباطنة وش��ال 
الرشقية، وقد متتد إىل السهول والصحاري من 

محافظات الداخلية والظاهرة.
وأوضح أخص��ايئ األرصاد الجوي��ة أن معظم 
محافظ��ات ش��ال الس��لطنة إىل محافظ��ة 
الوسطى ستتأثر جراء املنخفض الجوي القادم 
م��ن ش��ال الهند أو مب��ا يس��مى ب�«املوجة 
الرشقية« اعتباًرا م��ن اليوم الثالثاء حتى بعد 
غ��ٍد الخميس، م��ع تدفق الس��حب الرعدية 
مصحوب��ة بأمطار يترتاوح منس��وبها بني 30- 
80 ملم مع جريان األودية ونش��اط يف رسعة 
الرياح ون��زول لحبات الربد. وأوضح أن البحر 
س��يكون هائج املوج عىل سواحل بحر العرب 
بارتفاع يقدر ب�4 أمتار، أما بحر عان سيكون 

متوسط إىل هائج املوج بنحو 2- 3 أمتار. 
أن  الجوي��ة  األرص��اد  أخص��ايئ  وأوض��ح 
اإلحصائي��ات املناخي��ة لدى املرك��ز الوطني 
لإلن��ذار املبكر من املخاط��ر املتعددة، تظهر 
ل الحاالت املدارية يف شهر  أنه من النادر تشكُّ
يوليو وأغسطس جراء نشاط الرياح املوسمية 

وبرودة املسطحات املائية خالل هذه الفرتة.
ورًدا عىل س��ؤال »الرؤية« حول دور األرصاد 
بتنب��ؤات  الجمه��ور  توعي��ة  يف  العاني��ة 
الطقس، قال الكندي: »أعتقد أن ما ُيبث من 
توضيحات وتنبيهات كاٍف للتعريف بتنبؤات 
الطق��س؛ ألن جميع نرشاتنا اليومية عن حالة 
الطقس والبحر والرياح ودرجات الحرارة ُتبث 
يف التلفزيون العاين، وميكن للجميع الحصول 

عىل نرشاتنا الجوية من خالل وسائل التواصل 
االجتاعي، واملوقع اإللكرتوين لألرصاد الجوية 
https://www.met.( اإلنرتنت  العانية عىل 
gov.om(«. وأضاف أنه يف الحاالت االستثنائية 
س��واًء خالل املنخفض��ات الجوية الش��توية 
أو الح��االت املداري��ة أو التنبي��ه ألية عوامل 
متعلقة بالطقس، وتؤثر عىل السلطنة، تصدر 
تقاري��ر أو تنبيه��ات ُتبث عرب مرك��ز األخبار 
وكذلك ع��ىل وس��ائل التواص��ل االجتاعي، 
فضاًل ع��ن اللقاءات الصحفية واإلعالمية التي 
تجريها الصحف ووس��ائل اإلع��الم واإلذاعات 
م��ع املختصني يف املركز الوطني لإلنذار املبكر 

من املخاطر املتعددة.
وع��ّرج الكن��دي للحدي��ث ع��ن ال��دروس 
املس��تفادة من الحاالت املداري��ة التي أثرت 

عىل سواحل ومحافظات سلطنة عان، وقال 
إن��ه يج��ري العم��ل ع��ىل اإلرساع يف تطوير 
املبك��ر بأح��دث وأرسع  اإلن��ذار  منظوم��ة 
األجه��زة، موضًحا أن ح��رة صاحب الجاللة 
الس��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم- حفظه 
الله ورعاه- دعا يف خطابه السامي إىل تطوير 
منظومة اإلنذار املبك��ر. وأكد الكندي أهمية 
تحفيز املختص��ني باملديري��ة العامة لألرصاد 
الجوي��ة مادًيا ومعنوًيا؛ نظ��ري ما يقومون به 
من جهود. وشدد الكندي عىل حرص املديرية 
العام��ة لألرصاد الجوية عىل إصدار اإلنذارات 
من مخاطر الطقس يف وقتها، وهو ما يس��هم 
يف تجنب الخس��ائر املادي��ة والبرشية ال قدر 

الله. 
وق��ال أخصايئ األرص��اد الجوية إن من بني 

ال��دروس املس��تفادة من األن��واء املناخية 
التي متر عىل السلطنة، العمل نحو تحسني 
وتطوي��ر ترصيف مياه األمط��ار واألودية، 
خاصة يف محافظة مس��قط، نظ��رًا لتجّمع 
املي��اه أثن��اء هط��ول األمط��ار الغزيرة يف 
العديد من املواقع، داعًيا إىل حاية مجاري 
األودية من أية إنشاءات أو رمي املخلفات 

فيها.
وش��دد الكندي عىل كفاءة خدمات وأنظمة 
األرص��اد الجوي��ة يف التعام��ل م��ع الحاالت 
املدارية، رغم التحدي��ات، معرًبا عن أمله يف 
أن تش��هد األنظمة خالل الفرتة املقبلة املزيد 
م��ن التطوير متاش��ًيا مع املتطلب��ات املحلية 

ومتطلبات املنظات الدولية.
ويف الس��ياق، دعت هيئة الط��ريان املدين إىل 
رضورة أخ��ذ الحيط��ة والحذر نظ��رًا لغزارة 
األمط��ار الرعدي��ة املحتمل هطوله��ا يومي 
الثالث��اء واألربعاء قد ترتاوح يف بعض املناطق 
ب��ني 20 و80 مليم��رتًا. وتوقع��ت الهيئة- يف 
بيان صادر أمس- فرص هطول أمطار رعدية 
محلي��ة متفاوتة الغزارة خ��الل فرتة الظهرية 
واملس��اء عىل املناط��ق الجبلي��ة ملحافظات 
ش��ال الباطن��ة وجن��وب الباطن��ة والربميي 
والظاهرة والداخلية وشال الرشقية وجنوب 

الرشقية قد متتد لتش��مل السهول والصحاري 
املمتدة غرب محافظ��ات الظاهرة والداخلية 
وش��ال الرشقية. كا توقع��ت هطول أمطار 
ترتاوح ب��ني 20 و60 مليمرتًا تؤدي إىل جريان 
األودية والش��عاب مع تس��اقط حبات الربد، 
وهبوب رياح هابطة نش��طة ت��رتاوح بني 50 
و70 كم/ س��اعة قد تؤدي أحيان��ا إىل تطاير 
املواد غ��ري الثابتة، وانخف��اض الرؤية األفقية 
نتيجة هطول األمطار الرعدية وتصاعد الغبار 
واألتربة، والبحر هائج املوج عىل سواحل بحر 
العرب ويصل ارتفاعه 4 أمتار ومتوسط املوج 
عىل س��واحل بحر ُعان ويصل أقىص ارتفاع 

له مرتين.
وأش��ارت هيئ��ة الط��ريان إىل بداي��ة تأث��ري 
املوج��ة الثانية من املنخفض الج��وي القادم 
من ش��ال الهند س��يؤدي تدريجيا إىل تدفق 
الس��حب الركامية مع نشاط للسحب املحلية 
الرعدية وهط��ول أمطار متفاوتة الغزارة عىل 
محافظ��ات جنوب الرشقية وش��ال الرشقية 
ومسقط والوسطى ومحافظات شال الباطنة 
وجنوب الباطنة والربميي والظاهرة والداخلية 
قد متتد لتشمل الس��هول والصحاري املمتدة 
غرب محافظات الظاهرة والداخلية وش��ال 

الرشقية.

مسعود بن سعيد الكندي

6 محافظات تتأثر 
باألمطار المحلية خالل 

الفترة الحالية

تأثيرات »الموجة 
الشرقية« القادمة 

من الهند تستمر حتى 
الخميس

80 ملم أعلى منسوب 
متوقع لألمطار.. و4 

أمتار ارتفاع الموج في 
بحر العرب

»األرصاد« تبذل جهوًدا 
كبيرة من أجل توعية 

الجمهور بحالة الطقس 
والتغيرات المناخية

تطوير منظومة اإلنذار 
المبكر يسهم في 

مواكبة المستجدات 
العالمية

تحذير: ال ترتادوا البحر

الرشطة تدعو لعدم املجازفة بعبور األودية

مسقط- الرؤية

دعــت املديرية العامة لألرصــاد الجوية بهيئة 
الطريان املــدين الصيادين ومرتــادي البحر إىل 
تجنب ارتياده، نظرًا ألن البحر هائج املوج عىل 
جميع سواحل السلطنة ويصل أقىص ارتفاع له 

4 أمتار، اليوم الثالثاء وغًدا األربعاء.
وقد قالت األرصاد إن صور األقامر االصطناعية 
توضــح اســتمرار تدفق الســحب املتوســطة 
والعاليــة عــىل معظــم محافظات الســلطنة، 
ونشاط الســحب الركامية عىل أجزاء من جبال 
الحجر الغريب، مع فــرص لهطول أمطار رعدية 
متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة 

وتساقط حبات الربد.

مسقط- الُعامنية

دعت رشطة ُعامن السلطانية الجميع إىل توخي 
الحيطــة والحذر واتخــاذ االحــرازات الالزمة 
لتأمني ممتلكاتهــم، واالبتعاد عن األماكن التي 
تكون عرضًة لجريان األودية، واالنتباه لألطفال 
وعدم الســامح لهــم بالســباحة يف التجمعات 
املائية؛ نظرًا لغزارة األمطــار الرعدية امُلحتمل 
هطولها خــالل األيام املقبلــة مصحوبًة برياح 

نشطة.
ودعت سائقي املركبات إىل عدم املجازفة بعبور 
األودية وترك مســافة كافية بني املركبات أثناء 
الســياقة يف األجواء املاطرة أو املتأثرة بتصاعد 
الغبــار واألتربة، وتهيب بالصيادين عدم ارتياد 

البحر قبل التأكد من حالة الجو.
وتؤكــد رشطة ُعامن الســلطانية عــىل أهمية 
التقيد باإلرشادات والنصائح التي تذاع وتنرش 
عرب وســائل اإلعالم الرســمية ومتابعة نرشات 
األحوال الجوية وأخذ املعلومات من مصدرها.

بحث التعاون االقتصادي والتجاري بين سلطنة ُعمان وبروناي دار السالم

استعراض الهيكل التنظيمي المستحدث لمركز التواصل الحكومي

بندر رسي بجوان- العامنية

ُعقد أمس، يف مقر وزارة املالية واالقتصاد 
بالعاصم��ة الربوناوية بن��در رسي بجوان 
االجتاع الثالث للجنة الُعانية الربوناوية 

املشرتكة.
وت��رأس االجت��اع عن الجان��ب الُعاين 
س��عادة الدكتور صالح بن س��عيد مسن 
وكي��ل وزارة التج��ارة والصناعة وترويج 
االس��تثار للتجارة والصناعة، فيا ترأسه 
عن الجانب الربوناوي، س��عادة الدكتورة 
الحاج��ة مي فاي��زة بنت الح��اج أحمد 
عارف��ني وكيل��ة وزارة املالي��ة واالقتصاد 

لالقتصاد.
وبحث الجانبان أوجه التعاون االقتصادي 
والتج��اري واالس��تثاري ب��ني البلدي��ن 

الصديق��ني، الس��يا يف مج��االت الزراعة 
والرثوة الس��مكية، والصناعات الغذائية، 

والصناع��ات التحويلي��ة والس��ياحة، إىل 
جان��ب بح��ث إمكاني��ة عق��د رشاكات 

متبادلة تس��هم يف زيادة حج��م التبادل 
التجاري بني البلدين.

كا أعرب الجانبان عن رغبتها يف مواصلة 
تعزي��ز التع��اون التج��اري واالقتصادي 
واالس��تثاري بينها، وأك��دا عىل أهمية 
تفعيل قنوات التعاون والتنسيق ملواصلة 
االرتق��اء بالعالقات الثنائي��ة يف املجاالت 
ذات الصل��ة مب��ا يخدم مصال��ح البلدين 
ويلبي تطلعات الشعبني الصديقني. حر 
االجتاع م��ن الجانب الُعاين، س��عادة 
السفري الشيخ أحمد بن هاشل املسكري 
سفري س��لطنة ُعان املعتمد لدى بروناي 
دار الس��الم، وعدد من املسؤولني بوزارة 
املالي��ة واالقتص��اد الربوناوي��ة، والوف��د 
املراف��ق لس��عادة وكي��ل وزارة التجارة 

والصناعة وترويج االستثار.

مسقط- الُعامنية

نظمت وزارة اإلعالم ممثلة يف مركز التواصل 
الحكوم��ي أمس لق��اء التواص��ل الحكومي 
السابع عرش بحضور سعادة محمد بن سعيد 
البل��ويش وكيل وزارة اإلع��الم، واملعنيني من 
دوائر التواصل واإلعالم يف الجهات الحكومية.
التنظيم��ي  الهي��كل  اللق��اء  واس��تعرض 
الحكوم��ي  التواص��ل  ملرك��ز  املس��تحدث 
وأب��رز اختصاصاته، ورّكز ع��ىل أبرز األعال 
واملرشوع��ات الت��ي أرشف عليه��ا ونفذه��ا 

خ��الل الربع الثاين لعام 2022. وناقش اللقاء 
اآللي��ات املناس��بة لتعزيز مب��ادئ التواصل 
والتفاع��ل يف دوائ��ر التواص��ل واإلعالم مع 
املجتمع بهدف حضور املؤسسات الحكومية 
التواص��ل  ومنص��ات  اإلع��الم  وس��ائل  يف 
االجتاعي، وتجويد العمل االتصايل عرب تبني 
أنشطة اتصالية فاعلة ومس��تدامة باإلضافة 
إىل اس��تعراض األدوات واملعاي��ري الصحيحة 
يف مختل��ف املنص��ات اإللكرتوني��ة إليصال 
املحتوى لألشخاص من ذوي اإلعاقة. وقالت 
جليلة بنت حمد األخزمي��ة املكلفة بأعال 

مدير عام مركز التواصل الحكومي إن املركز 
تبن��ى هذه اللقاءات منذ تأسيس��ه بش��كل 
ربع سنوي لتفعيل هذه الرشاكة يف منظومة 
التواصل الحكومي. وأضافت أنه يف كل لقاء 
ُيناقش موض��وع يتعلق بأدوار واختصاصات 
دوائر التواصل واإلعالم، فهو وس��يلة لتمكني 
املعرفة وقناة لتمرير رسائل تخصصية خدمة 
لتوجهات واس��رتاتيجيات االتصال الحكومي. 
يش��ار إىل أن مركز التواص��ل الحكومي نظم 
س��بعة عرش لق��اًء حت��ى اآلن تناولت عدًدا 
من املوضوعات أبرزها: املارس��ات األفضل 

يف إدارة الحس��ابات املؤسسية عىل منصات 
التواص��ل االجتاعي، وتعزي��ز التواصل مع 
الش��باب، وتحديات دوائر التواصل واإلعالم، 
والتعامل اإلعالمي مع الشائعات، واملشاركة 
الحكومية،  للق��رارات  املجتمعي��ة، والتهيئة 
وش��مولية املحت��وى اإلعالم��ي الحكوم��ي، 
التواص��ل  وخط��ة  الحكومي��ة،  واألجن��دة 
الحكومي، كا صدر عن املركز أكرث من ثالثة 
عرش دلياًل اسرتشاديًّا وإطارًا منِظًا ملارسات 
التواص��ل مع الجمه��ور وه��ي متاحة عىل 

البوابة اإلعالمية لوزارة اإلعالم .

علي بن بدر البوسعيدي

يوًما تلو اآلخر تصلنا أخبار زمالء س��ابقني وكفاءات وطنية زاخرة بالعطاء، تفيد بأنهم أحيلوا إىل 
التقاعد مع رسيان الترشيعات الجديدة، التي حددت س��ن التقاعد عند 30 س��نة يف الخدمة، ما 
تس��بب يف خ��روج اآلالف من الكفاءات وأصحاب الخربات من س��وق العم��ل، مخلفني وراءهم 
فراًغ��ا كبريًا، ل��ن يتم تعويضه يف قادم الوقت؛ بل رمبا يس��تغرق األمر س��نوات طويلة من أجل 
اس��تعادة مثل هذه الخربات. والواقع يش��ري إىل أن القانون جرى تطبيقه دون تأٍن، فقد تررت 
قطاعات متعددة يف بالدنا، إذ ال ميكن أن يُتصور أن يُحال أس��تاذ جامعي إىل التقاعد، أو طبيب 
أو مهن��دس أو كاتب صحفي، فهؤالء مثل الذهب كلا تقادم��وا يف العمر زادت قيمتهم األدبية 
واملعرفية والحياتية، وكان األوىل أن ُيرتك املجال أمام هؤالء لالختيار بني التقاعد- ولو جزئًيا- وبني 
مواصلة العطاء بكامل طاقتهم وإبدعاتهم. اآلن نتحدث عن تدريب الش��باب املقبل عىل س��وق 
العمل، فمن سيتوىل عملية التدريب ونقل عصارة الخربات التي استمرت لعقود طويلة وعارصت 
العدي��د م��ن األزمات؟ حيث إن وجود الكفاءات التي أحيلت للتقاعد كان سيس��هم يف تس��ليح 
الش��باب الجديد يف الوظائف بالخربات الالزمة، التي تس��اعدهم عىل حل املش��كالت والتعاطي 
مع التحديات وتقديم أرقى مس��توى من الخدمة للمواطن. وال ش��ك أن الخربات املتعددة التي 
تش��كلت لدى املتقاعدين ينبغي االستفادة منها، لكن كيف نس��تفيد منها بينا هم خرجوا من 

الخدمة وكأنهم مطرودين منها! 
فمن املؤس��ف أن نسمع قصًصا عن أش��خاص أحيلوا للتقاعد مل يتلقوا كلمة شكر واحدة من أي 
زمي��ل له��م، بل مل يقم رئيس الوحدة بتكرميهم ولو عىل س��بيل التكري��م املعنوي وليس املادي، 
وأن��ا هن��ا ال أتحدث عن مكافأة نهاية الخدمة الضئيلة وال ع��ن املعاش التقاعدي الذي ال يكفي 
فواتري الكهرباء واملياه والوقود ألرسة واحدة؛ بل أش��ري بوض��وح إىل حالة اإلنكار التي تعرض لها 
املتقاع��دون من الجميع. هذا يدفعنا إىل التفكري جدًيا يف إنش��اء جمعي��ة للمتقاعدين، أو نقابة 
لهم، أو ناٍد اجتاعي، باشرتاك رمزي، من املوظفني واملتقاعدين عىل حد سواء، وبدعم ورعاية من 
مؤسسات الدولة العامة والخاصة يف إطار مسؤوليتهم االجتاعية، بحيث تقدم هذه الجمعية أو 
النادي خدمات اجتاعية وترفيهية باملجان أو برسوم يسرية جًدا لفئة املتقاعدين، فهذا أكرم لهم.
وختاًما.. إنني أناشد مختلف الجهات املعنية وعىل رأسها وزارة التنمية االجتاعية ووزارة العمل، 
م��ن أج��ل التفكري جدًيا يف إنش��اء هذه الجمعية أو الن��ادي، حتى ينعم متقاعدونا باالس��تقرار 

االجتاعي والتكريم املعنوي بعد رحلة عطاء يف خدمة الوطن العزيز.

المتقاعدون.. 
أال يستحقون 

التكريم؟!
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مكة املكرمة- الُعامنية

تواصــل وفــود بعثــة الحــج الُعامنية 
جهودهــا يف تقديم خدماتهــا للحجاج 
القادمني من ســلطنة ُعــامن من خالل 
املتابعة املســتمرة ملقرات رشكات الحج، 
وتقديــم خدماتها الصحية واإلرشــادية، 
وإقامــة املحــارضات الدينيــة يف مكــة 

املكرمة واملدينة املنورة.
وقال الدكتور إبراهيم بن نارص الصوايف 
رئيس وفد اإلفتاء واإلرشاد الديني ببعثة 
الحــج الُعامنية، إن الوفد يقوم بإرشــاد 
الحجــاج واإلجابة عىل أســئلتهم يف كل 
ما يتعلق بأداء مناســك الحج إضافة إىل 
التنبيه عىل األخطــاء التي قد يقع فيها 
بعــض الحجاج، مضيفــا أن الوفد يقوم 
بتنظيم فعاليــات دينية وتحديد أوقات 
الصــالة واإلفاضة والخــروج من مزدلفة 
وإلقاء خطبة يوم عرفة إىل جانب القيام 

بزيارات ملقرات رشكات الحج 
وتعليمهم  الحجــاج  لتوعية 

مناسك الحج.
وأشار أن وفد اإلفتاء واإلرشاد 
الديني بدأ العمل مبكرًا قبل 
الوصول إىل الديار املقدســة 
من خالل عقــد االجتامعات 
حلقات  وتسجيل  التحضريية 
مرئية توعوية مبناســك الحج 
وبثها عرب منصــات التواصل 
ألكــرب  لتصــل  االجتامعــي 

رشيحة من الناس.
ورصح الرائد هاين بن راشــد 
الكيومي رئيــس وفد رشطة 
ُعامن السلطانية ببعثة الحج 
الُعامنية أن الوفد قام بفحص 
مباين إقامة البعثة كام يقوم 
بفحــص باقي مبــاين رشكات 
الحــج الُعامنية مبكة املكرمة 
وأماكــن  املنــورة  واملدينــة 
وجود الحجاج ومخيمي منى 
وعرفات للتأكد من استيفائها 

الشرتاطات األمن والسالمة.
يقــوم  الوفــد  أن  وأوضــح 
تتضمن  مطويــات  بتوزيــع 
توجيهــات إرشــادية حــول 
املخاطر التي قد يتعرض لها 
الحاج وكيفية التعامل معها، 
إىل جانــب تقديــم النصــح 
واإلرشاد حول توفري السالمة 
العامة واملرورية ملستخدمي 
الطريق أثناء تنقلهم مبختلف 
الحج  لتأدية مناسك  األماكن 
ســواء ســريًا عىل األقدام أو 
والحافالت  املركبات  بواسطة 
الحج  بعثــة  مع  بالتنســيق 
الُعامنية، كام ســيقوم أعضاء 
حقائــب  بتوزيــع  الوفــد 
أولية يف مخيمي  إســعافات 
منــى وعرفــات للتعامل مع 
ال  والتي  البسيطة،  اإلصابات 
تستدعي النقل للمستشفى.

ونّوه أنه عىل الحجاج وأصحاب رشكات 
الحــج الُعامنية يف حال فقدان أي وثائق 
رســمية أو لوحــات املركبــات اإلبــالغ 
عنها فوًرا مبقر البعثــة الُعامنية، مؤكًدا 
عىل أهمية الحــرص عىل حفظ الوثائق 

الرسمية يف مكان آمن.
مــن جهته، قال الدكتــور أحمد بن عيل 
الكعبي رئيس وفد اإلرشاف عىل رشكات 
الحج ببعثــة الحج الُعامنيــة، إن الوفد 
يقوم بإعداد ومراجعة القوائم بأســامء 
رشكات الحج والحجاج والخدمات التي 
تقدمها رشكات الحــج إىل جانب القيام 
بالزيارات اإلرشافية ألماكن إقامة الحجاج 
والتأكد من التزام الرشكات باشــرتاطات 
العقــود بينهــا والحجــاج، مضيًفــا أن 
البعثة تواصل مقابلة الحجاج املرتددين 
عىل مقرها واالســتامع إليهم وتســجيل 
لرئاسة  ورفعها  ومقرتاحتهم  مالحظاتهم 
البعثــة، كــام أن الوفد ســيقوم بتوزيع 

وتســليم املخيامت عــىل رشكات الحج، 
ومراقبــة اإلقامة فيهــا واالطمئنان عىل 

الحجاج.
ويف املجــال الكشــفي ودوره يف البعثة 
يقول محمد بن سلطان املسكري رئيس 
الوفد الكشفي ببعثة الحج الُعامنية، إن 
الوفد بدأ فور وصوله ملقر البعثة بالديار 
املقدســة يف إعداد اللوحات اإلرشــادية 
الالزمــة لتوجيه الحجــاج القادمني من 
ســلطنة ُعامن لتســهيل مناســك الحج 
وإرشاد الحجاج يف مكة املكرمة واملدينة 

املنورة ومخيمي منى وعرفات.
وبنّي أن الوفد يقوم بالعديد من األعامل، 
من أهمها توعية الحجاج وإرشادهم أثناء 
تأدية املناســك يف مخيمي منى وعرفات 
باإلضافة إىل تســجيل بيانات الزوار ملقر 
بعثة الحج الُعامنية واملساهمة يف حرص 
بيانــات مقاويل رشكات الحــج وبيانات 

الحجاج ومقار سكناهم.

مسقط- الرؤية

زار حجاج بعثة الحج العسكرية عددا من 
املواقع الدينية والتاريخية داخل املدينة 
املنورة، أبرزها جبل أحد ومســجد قباء. 
وقد استمع حجاج البعثة العسكرية إىل 
إيجاز عن هذه املواقع وأهميتها الدينية 
والتاريخية، كام استمع الحجاج إىل رسد 
موجز عن سرية الرسول- صىل الله عليه 
وســلم- منذ وصولــه إىل املدينة املنورة 
التاريخية املشهودة  واألحداث والوقائع 
والدروس والعرب املســتفادة من السرية 

النبوية العطرة.

مسقط- الرؤية

جاهزيــة  مســقط  بلديــة  أكــدت 
واســتعداد مسالخها الســتقبال كافة 
ذبائــح أفــراد املجتمــع خــالل عيد 
األضحــى املبــارك، حيــث تــم رفع 
استعداداتها الفنية والصحية املتمثلة 
يف تهيئة املسالخ واتخاذ كافة الرتتيبات 
الالزمة، وإجراء صيانة شاملة لألجهزة 
وتوفــري  وامليكانيكيــة،  الكهربائيــة 
شتى املســتلزمات األخرى، والتحقق 
الصحيــة  االشــرتاطات  كافــة  مــن 
لتهيئة املواقــع، وتجهيز صاالت ذبح 
األضاحــي؛ لضــامن تقديــم الجودة 
يف العمــل من جانــب، والتقليل من 
الزحام مــن جانب آخــر؛ وذلك من 
خــالل الحث عىل االعتامد عىل نظام 
الحجز املســبق تسهيال عىل العاملني 
يف تلبيتهم للخدمات، وتوفريا للوقت 

والجهد العام للمستهلكني.
وتســعى بلدية مسقط لتنظيم آلية 
عمل مســلخي الســيب والعامرات 
مبعيــة الرشكة املشــغلة للمســالخ، 
حيث تعتمد يف تقديم خدماتها عىل 
تطبيق نظام الحجز املسبق للذبائح 
الخاصة باألفراد من حظائر املسالخ 
بــدًءا من التاســع مــن ذي الحجة 
وحتى ثاين أيام عيد األضحى، بحيث 
يكــون اســتالم الذبائح صبــاح أيام 
العيد من برادات املســالخ. أما من 
املسلخان  التوقيت؛ فسيعمل  حيث 
يف التوقيــت الصباحي من الســاعة 
)7:00 – 11:00( وذلــك بــدًءا من 
العــارش مــن ذي الحجــة، أول أيام 

العيــد وحتى ثالث أيــام العيد. كام 
سيتم استقبال ذبح األغنام والخرفان 
املحلية الُعامنيــة، واألبقار والجامل 
الخاصة باألفراد ابتــداًء من 10 ذي 
الحجــة إىل ثاين أيــام عيد األضحى. 
الفــرتة املســائية من الســاعة   ويف 
)7:00 مساًء -9:00 مساًء( واالستالم 
يف اليوم نفســه، حيث يتم إدخالها 
مــن البوابة الرئيســة، أما بالنســبة 
للذبائح املســلمة أول أيام العيد فال 
تعــد أضحية نظرا لذبحها قبل صالة 

العيد.
كام ســيكون ذبــح املــوايش الخاصة 
بالحجز املســبق واملحــال والرشكات 
العاملة يف مجال اللحوم خالل الفرتة 
املسائية بدون حضور األفراد، وميكن 
لألفــراد الراغبــني يف الحصــول عىل 

الذبائــح التوجه مبــارشة إىل حظائر 
املسالخ للحجز من الساعة السادسة 

صباحا إىل السادسة مساًء.
وتنــوه بلدية مســقط عــىل جميع 
الخرييــة  والجمعيــات  املؤسســات 
ورشكات ومحال اللحوم الراغبة بذبح 
املوايش يف مســالخ بلدية مسقط مع 
التواصل مســبًقا مع الرشكة املشغلة 
للمســالخ حتى تاريخ 8 ذي الحجة، 
حيث لن يتم قبول الطلبات من بعد 

الثامن من ذي الحجة.
يذكــر بــأن عمــل عمــل املســالخ 
سيستأنف بحســب التوقيت السابق 
للــرشكات،   بالنســبة   )8:00-6:00(
ومن الســاعة )8:00 صباحا – 12:45 
ظهــرًا( لألفراد وذلك بــدًءا من رابع 

أيام العيد 1442 هــ .

..ووفود البعثة العامة تواصل تقديم خدماتها للحجاج  بعثة الحج العسكرية تزور عددا من 
المواقع الدينية والتاريخية

بلدية مسقط تؤكد جاهزية المسالخ 
خالل أيام عيد األضحى

استعراض مقترح منظومة 
الحماية الجنائية لألطفال

مسقط- الرؤية

عقــدت اللجنة الوطنية لشــؤون األرسة 
اجتامعها الثاين خالل عام 2022م الجاري 
برئاســة معايل الدكتورة ليىل بنت أحمد 
النّجار وزيرة التنمية االجتامعية رئيســة 
اللجنة الوطنية لشــؤون األرسة وحضور 
أعضائهــا، حيــث اســتعرض االجتــامع 
مذكــرة طلــب حــول مراجعــة قانــون 
منظومة  ومقــرتح  األحــداث،  مســاءلة 
وعــرض  لألطفــال،  الجنائيــة  الحاميــة 
اللوائح التنظيمية املتعلقة بكبار الســن، 
إىل جانب مناقشــة املوضوعات األخرى 

املتعلقة بشؤون األرسة والطفل. 
يذكر أن اللجنة الوطنية لشــؤون األرسة 
صدرت باملرســوم الســلطاين رقــم 12 / 
السياســات  باقــرتاح  وتختــص   ،  2007

والربامج العامة لرعاية األرسة يف مختلف 
املجــاالت االجتامعية والصحية والثقافية 
ومتابعة تطبيقها بالتنســيق مع الجهات 
املختصــة، والتنســيق بني الجهــود التي 
تقــوم بها الجهــات والهيئات الرســمية 
والتطوعيــة العاملــة يف شــؤون األرسة، 
وتشــجيع الدراســات والبحوث املتصلة 
بشؤون األرسة، كام تختص مبتابعة وتنفيذ 
واملؤمترات  اللقــاءات  وتوصيات  قرارات 
الدولية واإلقليمية املتعلقة بقضايا األرسة 
وإبداء الــرأي يف االتفاقيات ذات الصلة، 
والتعــاون مع ســائر اللجــان واملجالس 
العربيــة والدوليــة واملنظــامت املعنية 
بــاألرسة وغريهــا، واقرتاح وتدبــري املواد 
املاليــة لتمويل الربامــج الخاصة باألرسة، 
إىل جانــب أي اختصاصات ومهام أخرى 

تسند إليها من الجهات املعنية باألرسة.

مسقط- الرؤية

واصل منتج زيت الزيتــون الِبكر املمتاز 
املنتــج من مزرعة ريــاض الجبل بالجبل 
األخرض تألقه وتأكيد جودته يف املسابقات 
العاملية، إذ تــّوج بـ5 ميداليــات: اثنتني 

ذهبية واثنتني فضية، وواحدة برونزية. 
جــاء ذلك عىل هامش مشــاركة شــؤون 
البــالط الســلطاين ممثــال يف الحدائــق 
واملــزارع الســلطانية يف مســابقة زيت 
الزيتــون الِبكر املمتــاز املُقامة يف لندن 
)London Iooc(، حيــث متكــن زيــت 
الزيتون الِبكر املمتــاز املنتج من مزرعة 
رياض الجبــل هذا العام مــن تحقيق 5 
جوائــز متقدًما عىل الكثــري من املنتجني 
عامليًّا يف إنتاج زيت الزيتون الِبكر املمتاز.  
وحققــت الحدائق واملزارع الســلطانية 
امليداليــة الذهبية ألفضــل زيت زيتون 
ِبكر ممتاز من مزيج األصناف، وميدالية 
ذهبيــة ألفضل زيت زيتــون بكر ممتاز 
أحادي الصنف عــن صنف كوراتينا، كام 
نال امليدالية الفضية ألفضل زيت زيتون 
بكر ممتــاز أحادي الصنــف عن صنف 
أربكينا، إضافة إىل امليدالية الفضية ألفضل 

زيت زيتون بكر ممتــاز أحادي الصنف 
عن صنف كرونايك، عــالوة عىل حصوله 
عــىل امليداليــة الربونزيــة ألفضل زيت 
زينون بكــر ممتاز أحــادي الصنف عن 
صنف بيكوال، وســيتم توزيع امليداليات 
يف حفــل ســيقام بتاريخ 11 مــن يوليو 
2022م.  وقــال ســعادة املهندس هالل 
بن محمــد الوائيل رئيس شــؤون الخيل 
الســلطانية،  والحدائق  واملزارع  والهجن 
إن هــذا املنتج يواصــل التألق والصدارة 

حيــث حصل وبكل جــدارة عىل إجاميل 
12 جائزة دولية يف عام واحد يف موســم 
2022م مــن خــالل مشــاركته يف ثالث 
مســابقات دولية مرموقة عىل مســتوى 
العــامل.  وأضــاف أن هذا اإلنجــاز دليل 
واضح عــىل ثبات جودة زيــت الزيتون 
الِبكر املمتــاز املنتج مــن مزرعة رياض 
الجبــل وإتقان كافة مراحل إنتاجه بداية 
من اختيار موقع زراعة أشــجار الزيتون 
واالعتنــاء والرعايــة الفنيــة والعلميــة 
للمعامالت الزراعية وحتى  طرق الحصاد 
الدقيقــة واالســتخالص بأفضــل الطرق 

الحديثة وبكافة اإلمكانيات عىل مستوى 
من االتقان واملهارة.

يشــار إىل أن زيت الزيتون الِبكر املمتاز 
املنتــج يف مزرعة رياض الجبــل بالجبل 
األخرض ســبق أن حصد عىل 3 ميداليات 
واحــدة فضيــة واثنتــني برونزية ضمن 
مســابقة زيــت الزيتــون التــي أقيمت 
يف جامعــة زيــورخ للعلــوم التطبيقيــة 
بســويرسا، كام حصد 4 ميداليات اثنتني 
ذهبية واثنتني فضية يف الدورة الســابعة 
من املسابقة الدولية لزيت الزيتون الِبكر                     

املمتاز بإيطاليا.

المزارع السلطانية تحصد 5 ميداليات 
في مسابقة زيت الزيتون الِبكر بلندن

هالل بن محمد الوائيل
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الفــوارق الواضحــة بــن الكائنــات 
العلامء  الحية والجــامدات جعلــت 
يظنون أن أجســام الكائنــات الحية 
تتكــون من مواد مغايــرة متاما لتلك 
املكونة للجامدات، كــام ولّد اعتقادا 
آخر مفاده أن هنــاك قوة مودعة يف 
الكائنــات الحية أطلــق عليها »قوة 
الحياة« هي التي متيز هذه الكائنات 
الحيــة عــن غريهــا، وهــذه القــوة 
هي الســبب وراء تصنيــع املركبات 
الكيميائية التي تتكون منها أجســام 
الكائنات الحية والتــي تولد الفروق 
التي نشــاهدها بــن الكائنات الحية 

والجامدات.
بــل إن علــم الكيميــاء برمتــه تــم 
تقسيمه إىل قســمن أساسين: قسم 
أطلــق عليــه »الكيميــاء العضوية« 
والتــي تضــم املركبــات التــي يتــم 
تصنيعهــا يف الكائنات الحية عرب قوة 
الحياة، وقســم أطلق عليه »الكيمياء 
غــري العضوية« وهــي املركبات التي 
توجــد يف الجامدات ويتــم تصنيعها 
عرب القــوى الفيزيائية املعتادة، وألن 
قوة الحياة قــوة غري مادية فال ميكن 
لإلنسان التحكم بها والسيطرة عليها، 
ولــذا فالبرش ال ميكنه تصنيع مركبات 

الحياة العضوية.
وبهــذا فلقد تركــت لقوى مــا وراء 
الطبيعة مســاحة كبــرية جدا يف علم 
الكيمياء، فجميع املركبات الكيميائية 
التــي تتكون منها الكائنات الحية إمنا 
هي نتيجة لتدخل مبارش لهذه القوى 
امليتافيزيقية والتي أطلق عليها »قوة 

الحياة«.
إال أن الــدور املبــارش لهــذه القوى 
امليتافيزيقيــة واملعــرب عنهــا بـ«قوة 
الحياة« يف تصنيع املركبات الكيميائية 
الحية  الكائنــات  ألجســام  املكونــة 
تعرض لهزات عنيفة متتالية ففي عام 
1828م، قام الكيميايئ فريدريش ويلر 
بتصنيع مركب كيميايئ يف املخترب من 
مركب جامــد ال يوجــد يف الكائنات 
الحيــة؛ إذ قام بتصنيع مركب اليوريا، 
وهو مركب كيميــايئ يتم تصنيعه يف 
أجســام الكائنات الحية ويتواجد يف 
بول االنســان، ولذا فقدرة الكيميايئ 
ويلر عىل تصنيع مركــب اليوريا من 
مركب ال يوجد يف الكائنات الحية، أثار 
تساؤالت عدة حول دور قوة الحياة، 
فإذا كان بإمكاننا إنتاج مركبات توجد 
يف أجسام الكائنات الحية من مركبات 
جامدة ال حياة فيهــا، فلامذا نفرتض 
أن هنــاك قــوة خاصــة ميتافيزيقية 
تتواجد يف الكائنات الحية مســؤولة 

عن تكوين هذه املركبات العضوية!
وقــد علق ويلر عىل ذلك يف رســالته 
لزميلــه، حيــث قال لــه: »إنــه قام 
بتصنيــع مركــب عضــوي »اليوريا« 
دون الحاجــة إىل كليــة أو أي حيوان 
أو إنسان وال يوجد فرق بن ما قمت 

بتصنيعه وبن ما يوجد يف بويل!”
لكــن دور »قوة الحيــاة« يف تصنيع 
مركبات الكيميائية املكونة ألجســام 
الكائنات الحية كان منغرســا بقوة يف 
الوجدان البرشي فلم يكن من السهل 
التنازل عنه بتجربــة واحدة وبإنتاج 
مركــب واحد للقضــاء عليه، وخاصة 
أن مركب اليوريا مركب بســيط وغري 
معقد، لكنه فتح بابا كبريا للتســاؤل 
والبحث. فهل بإمكاننا تصنيع مركبات 
عضويــة أخــرى توجــد يف الكائنات 
الحية من مركبات جامدة ال توجد يف 

أجسام الكائنات الحية؟
ويف عام 1845م كانــت الهزة الثانية 
التي دكت حصون دور »قوة الحياة«، 
فعمليــة التخمــري التــي تتــم عــرب 
الكائنات الحية وبواسطتها يتم إنتاج 
عدد مــن املركبــات الكيميائية منها 
مركب »الخل«، والذي قام الكيميايئ 
»أودولف كولب«، بتصنيعه يف املخترب 
من مركب غري عضــوي ال يتواجد يف 
الكائنات الحية ودون االســتعانة بأي 

عملية بيولوجية.
التالية من الكيميايئ  وجاءت الرضبة 
إدوارد بوخرن عــام 1897، فلقد كان 
معروفــا آنــذاك بأن عمليــة التخمر 
التي تقــوم بها الكائنات الدقيقة يتم 
فيهــا تحويل الســكر إىل كحول وإىل 
غاز ثاين أوكسيد الكربون، وتنتج من 
هذه العملية الطاقة التي متكن خاليا 

الكائنات الحية من القيام بوظائفها.

وتســاءل بوخــرن: هــل نحتــاج إىل 
كائنات حية متتلك قوة الحياة للقيام 
بذلك؟ أم أن الرس يكمن يف املركبات 
الكيميائية املوجودة يف تلك الكائنات 
الحية فهــي الكفيلــة بالقيام بذلك؟ 
فإذا كان الرس يكمن يف تلك املركبات 
الكيميائيــة، فهذا يعنــي أن بإمكاننا 
استخدام هذه املواد الكيميائية خارج 

أجسام الكائنات الحية.
ومن أجــل التحقق مــن فكرته، قام 
بوخرن باستخدام الخمرية والتي يوجد 
بها عدد كبري من الخاليا الحية، وقام 
بطحنها وقتل تلك الخاليا ومن ثم قام 
الكيميائية منها،  باستخالص املركبات 
وخلطها مع الرتاب بعد أن قام بدقها 
وطحنهــا مرة أخــرى، وبعد ذلك قام 
بعرصها وقام باستخدام هذا العصري 
مع محلول الســكر، ووجد أن السكر 
قد تحول إىل كحول وغاز ثاين أوكسيد 
الكربون، وهي نفــس املركبات التي 

تنتج من عملية التخمر البيولوجية.
وبذلــك أوضــح بوخــرن أن املركبات 
الكيميائيــة املوجــودة يف الكائنــات 
الحيــة ميكنهــا القيــام بإنتــاج بقية 
املركبــات الكيميائيــة املوجــودة يف 
الكائنــات الحيــة باســتخدام القوى 
الفيزيائيــة الطبيعيــة ودون الحاجة 
إىل قوة الحياة، وقد حصل عام 1907 
عىل جائزة نوبــل يف الكيمياء اعرتافًا 
بجهوده يف الكشف عن طرق تكوين 

هذه املركبات الحياتية.
واستمر االعتقاد أن اإلنسان غري قادر 
عن تصنيع املركبات املعقدة املوجودة 
يف الكائنات الحيــة فقوة الحياة هي 
القوة الوحيدة القادرة عىل تصنيعها، 
إاّل أن فضول اإلنسان ال يقف عن حد 
معن، فتحدى اإلنســان هذه النظرة 
وغاص يف علم الكيمياء، واليوم تجاوز 
العلــم كل ذلــك، فأصبــح بإمكاننــا 
تكويــن هــذه املركبــات الكيميائية 
وتغيريهــا  واملختــربات  املعامــل  يف 
وتحضريها بالطريقة التي نرغب بها، 
وهكذا غدت كل مركبــات الطبيعة؛ 
أكانــت عضويــة مكونــة ألجســام 
الكائنــات الحيــة أم مركبــات غــري 
عضوية ال توجد يف أجســام الكائنات 
الحيــة ميكن تصنيعهــا يف املختربات، 
فلقد تبن لنا أن القوة املسيطرة عىل 
جميع التفاعالت الكيميائية هي قوى 

كهرومغناطيسية.
وهكذا غدا علم الكيمياء برمته علام 
تجريبيــا بامتياز، فـ«قــوة الحياة« ال 
تصنع املركبــات الكيميائية العضوية 

منها والغري عضوية.
*كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس 

قوة الحياة

د. صالح الفهدي

سعيد غفرم 

سعيدة بنت أحمد البرعمية

أ. د. حيدر بن أحمد اللواتي **

أشــاد الفيلســوف الفرنيس ميشــيل أونفراي 
باملســلمن عــىل الربنامــج الفرنيس الشــهري 
)Face à l’Info( عــىل قنــاة )CNews( مع 
الصحفــي والكاتب إريــك زمور قائــاًل: »إن 
املســلمون لديهم أخالقيات ورشف، أما نحن 

فقد فقدنا الرشف«!
ويقول املفكــر والقانوين الفرنــيس دومينيك 
سورديل يف اســتعراضه ألخالق املسلمن: »ال 
ميكن إنكار أن اإلســالم مارس فضائل حقيقية 
وخاصة منهــا الفضائــل االجتامعيــة، وهي 
اســتجابة لنــداءات القــرآن، نعــر فيها عىل 
أســاليب تضيف إىل وصايا اللــه، وتبدو كأنها 
اســتمرار للرب؛ وذلك كام تحــدد اآلية الرائعة 
ـوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل  التاليــة: )لَّيَْس الْــرِبَّ أَن تَُولُـّ
الَْمــرْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِٰكنَّ الْــرِبَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه 
َوالْيَــْوِم اآْلِخــِر َوالَْماَلئَِكِة َوالِْكتَــاِب َوالنَِّبيَِّن 
َوآَت الْــاَمَل َعــىَلٰ ُحبِِّه َذِوي الُْقــْرَبٰ َوالْيَتَاَمٰى 
ائِلَِن َويِف الرِّقَاِب  ِبيِل َوالسَّ َوالَْمَساكَِن َوابَْن السَّ
كَاَة َوالُْموفُوَن ِبَعْهِدِهْم  ــاَلَة َوآَت الزَّ َوأَقَاَم الصَّ
َّاِء  اِبِريــَن يِف الْبَأَْســاِء َوالرضَّ إَِذا َعاَهــُدوا َوالصَّ
َوِحــَن الْبَأِْس أُولَِٰئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِٰئَك ُهُم 

الُْمتَُّقوَن( )البقرة: 177(.
ويف موســوعة »قصــة الحضــارات« للمؤرخ 
ول ديورانــت، نقتطــُف جزًءا مــن قوله عن 
أخالقيات املســلمن: »ويبــدو بوجه عام أن 
املســلم كان أرقــى مــن املســيحي يف خلقه 
وإخالصــه  بوعــده،  وفائــه  ويف  التجــاري، 

للمعاهدات التــي يعقدها مع غريه«، ويقول 
يف موضعٍ آخر:« املألوف أن املسلم كان مثال 
الرقة، واإلنسانية، والتسامح، وكان- إذا وصفنا 
أواســط الناس- رسيــع الفهم، حــاد الذكاء، 
رسيع التهيج، يســهل إدخال الرسور إىل قلبه، 
واملرح عىل نفســه، يجد الرضا يف البســاطة، 
ويصرب عــىل بلواه يف هــدوء، ويتلقى جميع 
حوادث األيام بصرب، وكرامة، وشمم، وكربياء«. 
ويف ثنائه عىل ُخلق التسامح يقول املسترشق 
األملــاين آدم ميتــز: »وجــود النصــارى بــن 
املســلمن كان ســببًا لظهور مبادئ التسامح، 
التي ينادي بهــا املصلحون املحدثون، وكانت 
الحاجة إىل املعيشــة املشرتكة- وما ينبغي أن 
يكون فيها من وفاق- مام أوجد من أول األمر 
نوًعا من التســامح، الــذي مل يكن معروفًا يف 

أوروبا يف العصور الوسطى«.
هذه مقتطفات لثنــاءات مفكرين ومؤرخن 
غربين قدامى ومحدثن ألخالقيات املسلمن 
يشيدون فيها بأخالق املسلمن املستمدة من 
دينهــم الحنيف، يف الوقــت الذي ينعون فيه 
ضعف األخالقيات اإلِنســانية يف مجتمعاتهم 
وضياع مفاهيــم األرُسة واألوارص اإلجتامعية 
بســبب النزعــات املاديــة التــي طغت عىل 
مجتمعاتهم فحوَّلت اإلنسان إىل مجرَّد سلعة 
تباع وتشــرتى، كام يذكر ذلــك عامل االجتامع 
 Zygmunt( البولنــدي زيجمونــت باومــان
Bauman( يف كتابه  »عرص الحداثة السائلة« 

واصًفــا العرص بأنه ذلــك العرص الذي تذوب 
فيه األخــالق مقابل االســتهالك الذي أصبح 
كالقدر الذي يجعلنا مجرّد كائنات استهالكية 
نســتنزف أنفســنا وطاقاتنا لنشــعر بالرضا، 
مدركــن أو غري مدركن أن هذا الرضا مؤقت، 
وأن الطريق بن مركز التسوق وسلة املهمالت 

قصري املسافة!
انهــارت األخالقيــات يف الغرب إىل مســتوى 
مأساوي؛ فاألرُسة مبفهومها التقليدي أصبحت 
نادرة، والزواج مبفهومه الرشعي صار أضحوكة 
ر عليها الغربيــون يف الغالب، حتى إنني  يتندَّ
ســألُت امرأًة إنجليزية تُعيُل طفلن إن كانت 
ســتكون سعيدة لو أنها كانت متزوجًة تعيش 
مــع زوجها يف بيٍت واحٍد بــداًل من العالقات 
غري املســتقرة فأجابت باإليجــاب، لكن حلم 
االســتقرار أصبح شبه مســتحيل، ولننظر إىل 
الالعب العاملي الربتغايل كريســتيانو رونالدو 
الــذي يعجب بــه مالين الشــباب يف العامل، 
فحياتــه الزوجيــة غــري رشعيــة، وأبنائه غري 
رشعين وبعضهم من أرحام مستأجرٍة ال يُعلم 
عن أمهاتهم شــيئًا، وهذا أمٌر معلوٌم ليس رسًّا 
عىل أحــد..! أخربين أحدهم أن أمريكيًّا انتقل 
للعيــش يف الخليــج مــع أرُسته قائــال لراوي 
القصــة أنه هرب من أمريكا بأبنائه النتشــار 
ــذوذ يف أمريكا وخوفه عــىل أبنائه! لقد  الشُّ
بلــَغ ببعض الــدول أن تختطــف األبناء من 
أحضان والديهم التهاممهم بأنهم ال مينحونهم 

الحقوق الجنســية التي يفــرتض أن يتمتعون 
بها كام تفعل دولة السويد من خالل منظمة 
»السوســيال« التي تصادر األطفال من األرُس 
املســلمة أو تلك التي تريد أن تــريب أبناءها 

عىل قيم سويَّة!
هــذا اإلنهيــار األخالقي يف الغرب هو أشــبه 
باإلنهيــارات الثلجيــة التــي تنتــج فيضانات 
مائيــة تغمُر مــا يكون يف طريقهــا، وهذا ما 
يحدث اليوم؛ فالغرُب ميلك الوسائل اإلعالمية 
القوية النافذة التي ال يســتطيع املسلمون أن 
يتخلَّوا عنها كالشــبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، 
واملنصات التفاعليــة اإلجتامعية، كام ميلكون 
كبار الرشكات التي تصدر منتجاتها إىل بلداننا 

وهي تدعم التوجهات الشاذة جنسيًا.
إننــا نســتقبُل النفايــات البذيئــة مــن هذا 
الطوفان الالأخالقي الذي يأيت يف صوٍر جاذبة، 
وأشــكاٍل مبهرٍة، تناوش النزوات والشــهوات، 
بيَد أنه ال أمل لنا ســوى االعتصام بدســتورنا 
العظيم، والتمســك بديننا الــذي هو مصدر 
أخالقنــا، ووعينــا بــأنَّ الضعــف األخالقــي، 
ـك يف اآلداب ســيصيبان هويتنا- التي  والتهتُـّ
نعتــزُّ بهــا- يف مقتــل..! علينــا أن ال ندفــن 
رؤوســنا يف الرمال كام تفعل النعام إزاء هذه 
االخرتاقــات التي تتقصد تحلّل أخالقيات هي 
مكونات شخصياتنا، وأســاس كياننا اإلِنساين، 
وهذا يتطلب منا العمل وفق جهوٍد منظَّمٍة، 

ُعد. ومشاريَع واضحة يف مختلف الصُّ

اأُلمم األخالق )3(

ال ُبد من وقفة

طريق عقبة الياسمين- مشاهد تتكرر!!

112.. َأِجْب.. َحّوْل

said.gafaram@gmail.com

تعــد عقبــة الياســمن أو ما تســمى بعقبة 
حمريــر الواقعة بن نيابة قريون حرييت ووالية 
صاللة والتي يقطعها طريق )صاللة- مثريت( 
الحيوي، من أكــر العقبات خطورة خاصة يف 
فصــل الخريــف، فعىل الرغم مــن ازدواجية 
الطريق الذي  يعد الرابط الرئييس بن مدينة 
صاللــة وبقية واليــات ومحافظات ســلطنة 
عامن، وملا له من أهمية اقتصادية واجتامعية 
كبرية ساهم خاللها يف تنشيط الحركة التجارية 
والسياحة باملحافظة وقلل من حوادث املرور 
وأصبحــت حركة الســري فيه أكــر أمانًا منذ 
إنشــائه، إاّل أن الكيلومرتات القليلة التي تيل 
عقبة حمريــر نزواًل إىل مدينــة صاللة باتت 

تشكل رعبًا حقيقيًا ملرتادي هذا الطريق.
لقــد أصبحت مشــاهد إغالق الطريــق أمرًا 
اعتياديًا بسبب تدهور بعض املركبات الثقيلة 

وتعطلها مام يتســبب ذلك يف تعطيل الحركة 
املرورية لســاعات طويلــة أحيانًــا مع عدم 

وجود طريق بديل لذلك.
ويف موســم الخريف الذي تتوافد فيه األفواج 
الســياحية إىل محافظــة ظفار يــزداد الوضع 
ســوًءا بسبب كرة حوادث السري حيث تكون 
الطبقــة اإلســفلتية ممتلئة بالزيــت وعوادم 
الســيارات فعندمــا تهطــل األمطــار تتحول 
إىل طبقــة لزجة تؤثــر عىل تــوازن املركبات 
وتســبب يف انزالقهــا وانحرافها عن مســارها 
مــام يؤدي إىل تدهورها  أو االصطدام املبارش 
مــع املركبات األخرى مــام ينجم عنه حدوث 

إصابات وضحايا لألبرياء.
إضافة إىل ما تســببه مثل هذه الحوادث من 
عرقلة شــديدة لحركــة املرور ملرتــادي هذا 
الطريق مام يســتوجب عــىل الجميع توخي 

الحذر واالنتبــاه عند املــرور بطريق العقبة 
وتــرك مســافات كافية بــن املركبــات تجنبًا 
للوقــوف املفاجئ وكذلك عــدم التجاوز عند 
املنعطفــات الخطــرية والتقليل مــن الرسعة 
وفتح الكشافات الضوئية عند انخفاض الرؤية 
نتيجــة الضبــاب الكثيــف ، وتنبيه الســياح 
القادمــن إىل مدينة صاللــة عن طريق منفذ 
حريط بإرشادات السالمة املرورية حفاظا عىل 

سالمتهم وسالمة ساليك الطريق. 
فام الحل األمثل لهذه املشكلة؟ 

مــن خــالل اســتطالع آراء بعــض املواطنن 
واملقيمــن حول طريق عقبة الياســمن، فقد 
جــاءت معظم مطالبهــم إىل الجهات املعنية 
برضورة إيجاد حل مســتدام لهذه املشــكلة 
التي أصبحت تتكرر بشــكل مســتمر وذلك 
مبنع الشــاحنات الكبرية من استخدام طريق 

العقبة كحــل مؤقت  أثناء فــرتة الخريف و 
توجيهها الســتخدام طريــق )حجيف– عقبة 
قفطوت( وصواًل إىل منطقة ريسوت الصناعية 
بالقــرب مــن مينــاء صاللة ووضــع  حواجز 
والفتات يف بداية العقبة  متنع مرور املركبات 
الثقيلــة ذات الحمولــة العاليــة وخاصــة يف 
أوقات الذروة، كام اقرتحوا إنشــاء نفق يربط  
بــن واليتــي صاللة ومثريت؛ حيث سيســهم 
يف إنهاء مشــكلة حوادث العقبة وســيخترص 
املســافة بن الواليتن وسيســهل حركة النقل 
والسياحة وسيجنب املواطنن والزوار الزحام 
وميكن استثامر مسار الطريق الحايل اقتصاديًا 
وســياحيًا من خالل إقامة فنادق واسرتاحات 

ومقاٍه  تطل عىل مدينة صاللة الجميلة.
فهل سرتى هذه املطالب النور يا ترى، أم أنها 

ستظل حبيسة األدراج؟

قرأت خربا مؤسفا للغاية عرب تويرت عن 
وفــاة شــخصن بصحراء الربــع الخايل 
بالقرب من منطقة الحشامن مبحافظة 
ظفار، لكن الردود والتعليقات أســفل 
التغريــدة مل تكن عــىل ائتالف، فهناك 
من يقول إنهام غري عامنين، وهناك من 
ينفي الخرب ومن يؤكــده، إال أنه لفت 
نظــري أن أحد املعلقن يقدم معلومة، 
بوجود رقم للطوارئ ميكن ألي شخص 
االتصال به وطلب املســاعدة. تذكرت 
وقتهــا أنهــا معلومــة قــد قرأتها منذ 
سنوات؛ لكني نسيت الرقم متاًما، ليس 

لصعوبته، إمنا ملجرد النسيان.
لست بصدد البحث والتقيص عن مدى 
صحــة الخرب؛ بل إنني ءاســف إن كان 
الخــرب صحيًحــا، فبالرغم مــاّم وصلنا 
إليــه من تقدم ثقــايف ومعريف، يف زمن 
يُفرتض أن تكــون فيه خدمات رشكات 
االتصــاالت تصــل إىل كّل مــكان ويف 
متناول الجميع، نسمع مبن يفقد روحه 
لهذا السبب وكأننا رجعنا للخلف 100 

عام! 
مــاذا يعني أن يفقد شــخص حياته يف 
عــام 2022 يف صحــراء الربــع الخايل 
وتنقطــع به كافّة ســبل النجاة، ونحن 

يف عرص ذهبي من التقدم التكنولوجي 
واملعريف واملادي، أّي عجز هذا؟!

إْن صــّح الخــرب فهو مؤســف، وعجز 
جسيم من رشكات االتصاالت بالدرجة 
توصيــل  تقصريهــا يف  بســبب  األوىل 
الخدمــات إىل كافــة أرجاء الســلطنة، 
مــع العلــم أن جاللة الســلطان هيثم 
بــن طــارق املعظم- حفظــه الله- قد 
أوىل هــذا الجانــب اهتامًمــا وعناية، 
ألهمية ورضورة  الســامية؛  بتوجيهاته 
وصول خدمات االتصاالت إىل كل مكان 
يف ســلطنة عامن، مهــام كانت طبيعة 
ووعورة املكان، وبالدرجــة الثانية هو 
قلة الوعــي من أغلــب العامنن وغري 
العامنيــن بوجود خدمــة بإمكانها أن 
تحــول الشــعور بلحظات املــوت إىل 

نجاة.  
إذا عجزت رشكات االتصاالت يف إيصال 
الخدمــات، أو مل توليهــا أهمية بالغة، 

فام الحل؟
البد من وجود حّل، وخلق آلية تســهل 
معرفــة النــاس بخدمة االتصــال برقم 
الطــوارئ 112 ليعلــم املواطــن وغري 
املواطن عىل أرض الســلطنة، أن هناك 
طرف خيط ميكنه اإلمســاك به ليقودة 

للنجاة يف حــال لحق به الخطر وتعذر 
لديــه اإلتصال، فالرقــم 112 ميكن ألي 
شــخص اإلتصــال بــه يف حالــة غياب 
الشــبكة، رغــم كل الصعوبــات التي 
يتعــرض لها، كأن يكون جهازه يف وضع 

.”sim« الطريان أو بدون رشيحة
إّن اإلتصــال بالرقم 112 يف حال وصول 
الشــخص ألي نوع مــن األمــور التي 
تشــكل خطر عىل حياته بسبب تخيل 
خدمــات اإلتصال عنــه، يوصله للرقم 
9999 فتحــدد مكانــه عمليات اإلنقاذ 

وترسع إليه.
أقــرتح أّن يُكثــف التثقيــف التوعوي 
يف هــذا الجانب، وهــذا لن يحصل إال 
من خالل خلــق آلية ســهلة تصل إىل 
متنــاول الجميع دون حضــور دورات 
أو محــارضات توعويــة، فعامة الناس 
ال يســعون حتام لحضــور املحارضات، 
فليس لديهم وقت لذلــك، وقد يكون 
ليــس من اهتامماتهــم، مهام اختلفت 
أعامرهم، فالحياة تشــغلهم عن الكثري 
من األمور؛ لكنهم يتوافدون باســتمرار 
لرشاء املســتهلكات اليومية من مأكل 

ومرشرب. 
اقرتاحــي أوجهــه للــرشكات املنتجــة 

للســلع اإلســتهالكية اليومية كرشكات 
املاء واملرطبات واملصانع املنتجة لرقائق 
عامن  وبوفــاك  كبطاطــس  الشــيبس 
وغريها، وعىل األكيــاس بأنواعا؛ وذلك 
بطباعة الرقم 112 عليها، لتســاهم يف 
معرفة الناس بالرقم وســهولة االتصال 
بــه يف حالــة أن أحدهم احتــاج إليه، 
فسيجده مكتوبا عىل العلب واألكياس، 
التي بالتأكيد هي بحوزته ويف سيارته يف 
أي مكان كان، عىل ســبيل املثال قنينة 
ماء أو علبة عصري أو مرشوب غازي أو 

كيس نايلون حوى بعض أشياءه. 
أمتنى أن يكون خرب وفاة الشخصن غري 
صحيــح، وأمتنى أيضــا أن أرى اهتامًما 
فعليًــا بهــذا املوضوع، وذلــك بإيجاد 
طريقة يلجأ إليها من تاهت به السبل 
ولحقه خطر يهدد حياته، لســبب أنه 
يجهل وجود خدمــة ميكنه من خاللها 
قلب املوازين وإزاحة شبح املوت الذي 

بات يكرش عن أنيابه بالقرب منه. 
قــد ال أكــون وفقت يف املقــرتح، وقد 
يكــون هناك مقرتح أفضل، هذا ال يهم 
بقــدر الحاجة املاســة للنظــر يف هذا 
املوضوع نظرة عنايــة وإدراك لتفادي 

هذا الخطر املؤسف.

استمر االعتقاد 
أن اإلنسان 
غير قادر عن 

تصنيع المركبات 
المعقدة 

الموجودة في 
الكائنات الحية 

فقوة الحياة هي 
القوة الوحيدة 

القادرة على 
تصنيعها
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 2٠2 , 2٠4, 2٠٥
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 2٠7 , 2٠8

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 21٥

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24٦٥24٠1-فاكس : 24٦٥2444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24٦٥24٠2- فاكس : 24٦٥24٠4

التوزيع
هاتف: 24٦٥24٠3- فاكس : 24٦٥24٠4

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24٦٥24٠٠-فاكس : 24٦٥2444

ُعمان واليمن.. مرحلة متجددة من التعاون
الرشــيدة  حكومتنــا  جهــود  تقــف  ال 
تحت ظــل القيــادة الحكيمــة لحرضة 
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بن 
طارق املعظــم- حفظه الله ورعاه- عىل 
الوســاطة الدبلوماســية إلرســاء السالم 
واألمــن إقليميًــا ودوليًا؛ بل تســاهم يف 
تعزيز التعــاون مع دول الجوار لتحقيق 

النمو يف مختلف املجاالت املشرتكة.
وال ميكــن ألحــد تجاهــل مــا قامــت 

دبلوماســيتنا يف ســبيل متديــد الهدنــة 
باليمــن والحــرص عــىل تقويــة دعائم 
االســتقرار والســالم، وما تــم من جهود 
للوصــول إىل حل ســيايس ميهــد لكتابة 

السطر األخري يف الحرب اليمنية.
واســتكاماًل لنهــج وطننــا الغــايل، فإن 
املرحلة املقبلة سوف تشــهد تعاونًا مع 
الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد 
جلسة مباحثات رسمية ُعقدت يف صاللة 

وخرجــت بعــدة توصيــات ونتائج، من 
شأنها تعزيز النمو يف عدة قطاعات.

ولعل من أبرز ما تم االتفاق عليه: تسهيل 
حركة وسائل النقل الربي والبضائع، وفتح 
خطــوط نقل بحري مبــارشة بني املوانئ 
الُعامنية واملوانئ اليمنية، وتشجيع رجال 
األعــامل لالســتثامر يف قطاعــات النقل 
املختلفة والتعريــف بالفرص واملميزات 
والتســهيالت يف املناطــق الحــرة لــكال 

البلدين الشــقيقني، إضافــة إىل التعاون 
املشــرتك يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 

املعلومات.
إن الجهــود العامنيــة إقليميًــا ودوليًــا 
والحرص عىل إرساء األمن والسالم، يجسد 
النهج الرشيد لقيادتنا الحكيمة التي متيض 
بننــا نحو حقبــة جديدة مــن العالقات 
املتميزة مع مختلف الدول؛ مبا يعود عىل 

صالح الوطن واملواطن.

إلى سيدتي الجليلة مع التحية )2(

حقوق المرأة والعهد الجديد

ُســعار التطبيع اليــوم ومتكني الكيان 
الصهيوين من جســد األمــن القومي 
العريب غري مســبوق وال ميكن تفسريه 
إال من خالل اســتنطاق هذا السعار 
املحمــوم اليــوم أكرث مــن ذي قبل، 
وملاذا هذا الســعار موجــه بالتحديد 
اىل أقطــار الخليــج خزيــن الرثوات 

العربية؟! 
فــكل يوم مير عىل الكيــان الصهيوين 
اليــوم يُشــعره بزوالــه ال محالة، ومل 
يكن الكيان بهــذا الحجم من القلق 
لوال املستجدات املتسارعة من حوله 
والتي تطورت من الكراهية إىل الردع 
املســلح املبارش وتحديًدا منذ ملحمة 

يوليو 2006.
أقطار الخليج مُتثــل الخارصة الرخوة 
لألمــن القومــي العــريب، ويف الوقت 
نفســه تعاين مــن ظاهرة االســتقرار 
القلق وهــي ظاهرة خطــرية تحمل 
الكثري من أعراض التشــظي والفوىض 
غــري الخالقــة، فهــي أقطــار ريعية 
عــىل  اقتصاداتهــا  تقــوم  بامتيــاز 
استخراج النفط وتصديره خام للغرب 
والرشق وال تنتجه أو تُصنعه أو متتلك 
تقنيته، ومن يقوم عــىل هذه الرثوة 
هــي رشكات غربية ميكــن أن تغادر 
وتُقلــع يف أية لحظــة تقتيض مصالح 
أوطانهــا وكــام هو حالها مــع إيران 
وروســيا اليوم، واألخطر من هذا هو 
تسليم مدخراتها من عوائد النفط اىل 
املصارف الغربية كودائع أو ســندات 

خزينة.
الغرب اليوم يقوم بتجميد نحو 120 
مليار دوالر أموال إيرانية و500 مليار 
دوالر أموال روســية، والســؤال هو: 
مــاذا ميكن ألقطــار الخليج أن تفعل 
لــو تعرضت لهكذا قــرار قرصنة من 

الغرب؟!
الغــرب ليــس دواًل كــام نتوهم؛ بل 
عصابات أنتجت مؤسســات تحميها 
وتديرهــا وتنــربئ هــذه العصابات 
حينــام يتعلــق األمــر بقرصنــة هنا 
أو هناك؛ حيث تســلط مؤسســاتها 
وتتســلح بقانــون الغــاب وقانــون 
القــوة مًعا لتحقيــق قرصنتها ضاربة 
عــرض الحائــط باملواثيــق والقيــم 
بني  للعالقــات  املنظمــة  واألعــراف 
الدول، وال تتوقف عند هذا الحد؛ بل 
تتطاول لتوظيف املنظامت املســامة 
بـ”الدوليــة” مثــل األمــم املتحــدة 
ومشــتقاتها لتصبح أدوات فاعلة لها 
وخاصــة تجــاه األقطار التــي تؤمن 
وتصــدق بأن هنــاك رشعيــة دولية 
يجــب احرتامها واالمتثــال لقراراتها، 
فمن دمر أفغانســتان والعراق وليبيا 
واليمن وســورية ليســت بلــدان بل 
عصابات مبســمى لوبيــات أو مراكز 

قوى أو نفوذ...إلخ.
مجمــل األوضاع اإلقليميــة والدولية 
اليوم تنطق بجملة من الحقائق؛ منها 
أن الكيــان الصهيوين يبحث بجدٍّ عن 
جغرافيــات جديدة يعيــد التموضع 
فيها ليعود مجدًدا ويف زمن ما بأسامء 
ولبوس ومخططات جديدة ويســعى 
يف األرض فســاًدا كعادتــه ورســالته. 
وأقطار الخليج هي الجغرافيا املثالية 
لهــذا املخطــط املســتقبيل؛ حيــث 
القوانني الرخوة والتي رُشعت بغواية 
من منظمــة التجــارة الدولية تحت 
عناوين براقة مثل الرؤى املســتقبلية 
والتنــوع  االســتثامرات  وجــذب 
االقتصــادي، وبفعــل هــذه القوانني 
الرخوة يســهل اخرتاق أقطار الخليج 
العربية وتشــكيل لوبيــات صهيونية 
قويــة ومؤثــرة بجنســيات غربيــة 

ورشقية مختلفة.

ويف لحظــة تاريخيــة فارقــة تتصدر 
هذه اللوبيات املشــهد وتقود مصري 
أقطار الخليج وترســم مالمحه وتقرر 
سياساته، وهذا سيناريو مكرر الحتالل 
فلســطني- ملن يتعظ ويقرأ التاريخ- 
وكيف بدأت تلك العصابات بالتوافد 
عــىل فلســطني مبســمى مهاجريــن 
ومظاهــر مرشدين، ثــم تحولت اىل 
العقارات  عصابات ولوبيــات تتملك 
وصواًل إىل حامية تلــك األمالك بقوة 
السالح ثم إعالن دولة العدو وبتوافق 

واعرتاف دويل لتصبح أمرًا واقًعا.
مــا زال هناك من يصــدق ويتعامل 
مــع الكيان الصهيوين ككيان ســيايس 
ومل يســتوعب بعد بأن هــذا الكيان 
رســالته  بامتيــاز،  غربيًــا  مرشوًعــا 
تشــتيت جهود األمة وإعاقة نهوضها 
ووحدتها وتكاملها، وهويته. إنه كيان 
فــوق القانــون، لهذا ال يتــورع هذا 
الكيــان ورعاته وأعوانه يف تســويقه 
مثل السيد والراعي االقليمي، فهو ال 
يقبــل الندية وتــوازن القوة مع أحد 
يف املنطقة كــون ذلك يخل بوظيفته 
األســاس، وهي تطويع األمة العربية 
وإذاللهــا، لهذا نرى الغرب يقوم عىل 
تنفيذ سياســة تطهري األقطار العربية 
الفاعلــة أواًل بــأول، ويتــوىل الكيان 
اغتياالت وتصفيات  بسلســلة  القيام 
للعقــول والكفــاءآت واملرشوعــات 
العربية املتفردة أواًل بأول؛ ألن الرصاع 
رصاع وجود وليس متكني كيان سيايس 
يف جغرافية بعينها والتطبيع معه رًسا 

وجهرًا والقبول به خوفًا وطمًعا.
قبــل اللقــاء.. مــن كان يؤمــن بأن 
أمريكا قضاء وقدر ال يُرد وأن الكيان 
الصهيوين جيش ال يُقهر وذراع طويل، 
نقــول لــه إن العــامل يتشــكل اليوم 
بصــورة مفصلية حــادة ومل تعد تلك 
التوصيفات الخرافية تستقر سوى يف 
عقول االنهزاميني وأتباع ثقافة البؤس 

والفجيعة!
وبالشكر تدوم النعم.
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اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

الكيان الصهيوني 
يتعلق بقشة التطبيع

`` علي بن مسعود المعشني

ال نحتــاج لعــني ثاقبــة، وال ملكــربات 
العامنية  املرأة  ملشــاهدة  وتلســكوب 
متمتعــًة بحقوقهــا الدســتورية، كــام 
النحتاج للدفوع القانونية إلثبات مكانة 
املرأة العامنية يف العهدين الســلطانيني 
)عهــد الســلطان الخالــد قابــوس بن 
ســعيد، وعهــد الهيثم املجــدد(، فقد 
بالحقــوق  العامنيــة  املــرأة  متتعــت 
والتمكــني، وكانت املــرأة العامنية من 
أوائل نســاء الوطن العريب يف الحصول 
عىل الحقوق السياســية واملشــاركة يف 
الســلطة التنفيذية والترشيعية ومؤخرًا 

القضائية.
لكن وعىل الرغم مام ســبق، فقد ظلت 
بعض املنظامت الحقوقية العاملية ترفع 
رايات العتب والنقد حول حقوق املرأة 
واملقاييس  املــؤرشات  متخذًة  العامنية 
العاملية لتقييم مستويات حقوق املرأة 

يف عــامن، ومع أنني ال أتفق مع جّل ما 
جــاء يف تقارير منظمة العفــو الدولية 
ومنظمــة هيومــن رايتس وتــش؛ رمبا 
ألنني أعي متاًما طبيعة املجتمع العامين 
املحافــظ يف املقــام األول، كــام أعــي 
طبيعــة تلك املنظامت الدولية التي قد 
يأتيها الباطل من أمامها وخلفها وفوقها 
وتحتها، وهو األمــر الذي يفرس تحفظ 
السلطنة لبعض بنود ومواد االتفاقيات 
الدولية املتعلقة بحقوق املرأة. غري أننا 
يف الوقــت ذاته ميكننــا تطوير حقوق 
املــرأة لنصل إىل منتصــف الطريق مع 
التجربة العاملية لحقــوق املرأة، حيث 
إن عجلة التطوير والتحديث واإلصالح 
ســائرة نحــو األفضل يف عهد ســلطاننا 
الهيثــم املعظم وســيدتنا الجليلة عهد 
العهد الجديد ملســرية املــرأة واألمومة 

والطفولة يف سلطنة عامن. 

ما زالت لدينا بعض القوانني والتعليامت 
اإلدارية التي عفا عليها الزمن وتتعارض 
مع مســرية اإلصالح السيايس واملساواة 
بني الذكــر واألنثى يف ما ال يتعارض مع 
الرشيعة اإلســالمية. من هذا املنطلق، 
الترشيعيــة  الجوانــب  إصــالح  فــإن 
وتصحيــح الســيطرة الذكورية ومتكني 
املرأة حســب إمكانياتهــا وقدراتها يف 
الفكــر واملهارة والتعليم واالبداع أمر ال 
مناص منه يف دولة املؤسسات والقانون.
ويف الختــام.. نحن نعيــش اليوم نهضة 
متجــددة يف كل يشء وال أشــك أبــًدا 
أن يكــون هذا األمر مــن ضمن أجندة 
ســيدتنا األوىل- أبقاها اللــه- للوصول 
باملــرأة العامنيــة إىل منصــات املجــد 
الذي تتطلــع إليه العامنيــات يف عهد 
موالنا السلطان املجدد هيثم بن طارق 

املعظم- حفظه الله ورعاه.

منى المعولية

ali95312606@gmail.com

الديمقراطية الثورية.. الجبهة الشعبية الفلسطينية نموذًجا

أنهت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطني 
خــالل األســابيع القليلــة املاضية أعامل 
مؤمترهــا العــام الثامــن وســط ظروف 
سياســية معقــدة عــىل كافــة الصعد، 
والحالــة الفلســطينية الداخليــة التــي 
أضعفتها االجتهادات السياســية الخاطئة 
مــا زالت تراوح مكانهــا وغري قادرة عىل 
الخــروج من عنق الزجاجة، بينام الحركة 
الشــعبية العربية تتمــوج خارج رشوط 

التغيري اإليجايب. 
وإن كانــت األزمات اإلقليميــة والدولية 
التــي تطبخ عىل نار هادئــة تبدو مقبلة 
عىل طريق التســويات الكربى،  واملؤكد 
أن األمة العربية لــن تربح اليشء الكثري 
يف ظل غياب املــرشوع القومي التقدمي 
الوحدوي أو يف أقل تقدير، محاولة إيجاد 
صيــغ متقدمــة يف التكامــل االقتصادي 
والثقايف وتعزيز املشــرتك واستثامراملتاح 
وهو واســع، وحيث الرتابــط الجديل بني 
الوطني والقومي يعكس نفســه بشــكل 
مكثف عــىل الواقع الفلســطيني ســلبا 
وإيجابا، نقطة ارتكاز الــرصاع التاريخي 

ومكمن النجاح والفشل العريب الشامل.
ورغم قساوة الظروف وحجم االخرتاقات 
اإلســرتاتيجية التي ال يجــوز التقليل من 
شــأنها، ســتبقى األمة العربية مبواردها 
البرشيــة واالقتصاديــة وتراثها أكرب مبا ال 
يقاس من أن تهزم باملفهوم االســرتاتيجي 
البعيــد أمام الغزو الصهيوين املدعوم من 
قبــل اإلمربيالية الغربية، مهام كان حجم 

الدعــم والتواطؤ، وهو مــا أدركه العدو 
ومعظم ساســته ومفكريه االسرتاتيجيني 
الذين نظروا لالندماج مع املحيط العريب 
عرب عمليات التطبيع. ولســنا هنا بصدد 
تناول الواقعي العريب املأزوم؛ حيث خيم 
الضبــاب عىل الســامء العربية  وحجب 
الرؤيــة الصافية عقود طويلــة نتج عنها 
حركــة عمياء تســاق  إىل حتفهــا بطيبة 

خاطر.
 وتنهــي الجبهة مؤمترهــا والذي يضعها 
أمام اســتحقاقات نوعية، وهي التنظيم 
الثوري الجذري األكــرث وضوحا وإخالصا 
ورمبا ميثــل الحالــة التقدميــة األبرز يف 
الســاحة العربيــة مــام يضاعــف مــن 
مســؤولياته ومهامته لجهة استنهاض ما 
ميكن استنهاضه فلسطينيا وعربيا يف هذه 
املرحلــة املحددة بســامتها العامة، وهو 
رهان معقود عــىل كل القوى التقدمية. 
وخرجت بعملية تجديد واســعة طالت 
كل هيئاتهــا القياديــة يف تقليــد ثــوري 
مهم، و يف خطوة غري مســبوقة يف تاريخ 
األحــزاب الثورية التي تطالــب بالتغيري 
بينــام تجثــم قادتهــا عقــودا طويلة يف 
مواقعها، والبعض ينافس األنظمة امللكية 
يف توريــث األموات لألحيــاء، األمر الذي 
يتناقص مع دعوته ويضعف من صدقيّة 

رؤاه وطروحاته.  
القناعــة راســخة يف النهــج الدميقراطي 
ورضورته، مام يفســح املجال لضخ دماء 
جديدة يف الجســم التنظيمــي ويعطي 

الحــزب معنى االســتمرار والدميومة. إن 
املؤسســات واألحزاب كام األفراد تتعرض 
للشــيخوخة وال مجــال لتجديد شــبابها 
إال عرب املؤسســات الدميقراطية. وأثبتت 
الجبهة الشــعبية بامللموس للمرة األلف 
بأنهــا تنظيــم طليعي تقدمي ومدرســة 
تحكمهــا عالقــات  ثوريــة دميقراطيــة 
تنظيمية ورفاقية ثابتة، ومل يعد أحد فوق 
املؤسســات وإرادتها الجامعية املنتخبة. 
مام يعطي لرؤيتها الفكرية والسياســية 

قيمتها وترجمتها العملية.
ويبقــى الســؤال هــل حــركات التحرر 
الوطنــي بحاجــة إىل الدميقراطية؟ وهل 
خروج قيادات تاريخية بخرباتها وتجاربها 
ميكن تعويضهــا بيرس؟ وهل انتهاء عرص 
القائد التاريخي الكاريزمي الذي يعوض 
النقص يف العمل املؤســي؟ الصحيح أن 
القيادات التي عرصتها التجارب وأكسبتها 
رشعيــة وراكمت خربات يحــدث غيابها 
فجــوة.. ومهام قيل وســيقال يبقى دور 
الفرد يف التاريــخ قضية جوهرية ويبقى 
عمــل املؤسســات البديــل املوضوعــي 
الواقعي..وقد حســمت الجبهة الشعبية 
هذه اإلشــكالية  النظرية التي تســتمد 
مرشوعيتها من الــرتاث الثوري التقدمي 
و التــي ال تقــدم مناذج نقيضــه يف حيز 
املامرســة العملية وهي النقيصة الكربى 

يف هذا الرتاث الفكري العظيم. 
ومهــام كانت املآخذ  بالنســبة لألحزاب 
التــي مل تنجــز املهــامت الدميقراطيــة 

الرئيسية يف مرحلة التحرر الوطني يبقى 
الخيــار الدميقراطي الضامــن الوحيد يف 
تصليــب بنيــة الحزب وتطويــره بحيث 
تــأيت االختيــارات الفكريــة السياســية 
والتنظيميــة املعربة عــن إرادة األغلبية 
قابلــة للتطبيق الفعــيل و مهام قدمت 
من حجج ومــربرات وجاهتها يف ظروف 
محــددة،  تبقــى املامرســة الدميقراطية 
خيار ال مندوحة عنه ليس لألحزاب فقط 
بل لكل الكيانات السياســية عموما. وقد 
أرســت الجبهة الشــعبية تقاليد حميدة 
تســتحق االحرتام، وإذا كان لها السبق يف 
العمليــات البطوليــة النوعية والتعريف 
بالقضية الفلسطينية عىل الصعيد الدويل  
ويف خلــق التحالفات الثورية الســليمة 
و االلتــزام الفكري واالنضباط والســلوك 
األخالقــي النبيل وتقديــم الوجه املرشق 
للنضــال الوطني الفلســطيني تثبت مرة 
أخــرى بأنها حــزب أيديولوجي عقائدي 

دميقراطي.. 
ويعــد التجديــد ألمينهــا العــام أحمد 
ســعدات القابــع يف ســجون العدو منذ 
2006، الخــرق الوحيد لنظامها الداخيل، 
وبهــذا تؤكــد فهمهــا الجــديل واملــرن 
للدميقراطيــة كوســيلة تبنــي وال تهدم، 
وليس تقليدا شــكليا أعمى تتنصل عربها 

من واجباتها الوطنية واألخالقية.. 
كل التحيــة والتهنئــة بنجــاح مؤمترهــا 
الوطني عىل طريق تحرير فلســطني كل 

فلسطني.

مسعود أحمد بيت سعيد
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جهود للحد من انتشار األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان

»الثروة الزراعية« تحث على اتخاذ االحتياطات عند شراء أضحية العيد
مسقط- الرؤية

نصح��ت وزارة ال��روة الزراعية والس��مكية 
وموارد املي��اه، املواطن��ني واملقيمني برضورة 
أخ��ذ الحيطة والح��ذر عن��د رشاء حيوانات 
الذب��ح، والتأك��د م��ن خلوها م��ن األمراض 
والطفيليات الخارجية خصوصا حرشة القراد، 
ورضورة ذب��ح ه��ذه الحيوانات يف مس��الخ 
البلدي��ة، حفاظا عىل الصح��ة العامة وتناول 
اللحم الصالح لالس��تخدام اآلدمي الخايل من 

األمراض واملسببات املرضية.
وأكدت الوزارة أّنها تعمل عىل اتخاذ كافة التدابري 
الوقائية للحد من انتش��ار األمراض املشرتكة بني 

اإلنسان والحيوان ومن ضمنها العدوى بفريوس 
حمى الق��رم- الكونغ��و النزفي��ة، والعمل عىل 
مكافحت��ه نظ��را لخطورته عىل اإلنس��ان حيث 
تصل نس��بة الوفيات إىل ما يقارب 40%، انطالقا 
من عدة محاور تعتمد عىل طبيعة دورة انتقال 
العدوى واملتمثلة يف ثالثة عوامل هي اإلنس��ان 
والحي��وان والقراد، والتي تح��دث عادًة دون أن 
يالحظها أحد، إال عند حدوث اإلصابات البرشية، 
حيث إن العدوى ع��ادًة ما تكون غري ظاهرة يف 
الحيوانات الحية والذبائح. وترتكز جهود الوزارة 
يف تعزي��ز إجراءات وأنظمة الحج��ر للحيوانات 
الحي��ة للتأكد م��ن خلوها م��ن الق��راد وكافة 
الطفيلي��ات الخارجي��ة األخرى وأخ��ذ العينات 

الالزمة وإرسالها إىل املختربات املتخصصة التابعة 
للوزارة للتش��خيص املخربي، وع��دم اإلفراج عن 
الحيوانات املحجورة إال بعد التأكد من س��المتها 
وخلوها من القراد أو أي أمراض أخرى. كام تقوم 
ال��وزارة بجمع العينات من ال��رشكات التجارية 
وم��زارع وحظائ��ر املرب��ني وإج��راء الفح��وص 
املخربية لها يف حالة االشتباه باملرض، وكذلك رش 
الحيوانات والحظائ��ر باملبيدات الحرشية اآلمنة 
ضمن خطة مكافحة الطفيليات الخارجية. ومن 
تدابري ال��وزارة أيضا إجراء عمليات االس��تقصاء 
الوب��ايئ بالقرب م��ن مواقع الع��دوى البرشية، 
واالستمرار يف الحمالت اإلرشادية التوعوية لحث 
املواطن��ني واملقيم��ني عىل االلتزام باملامرس��ات 

الصحي��ة يف التعامل مع الحيوان��ات عند الذبح 
وخصوصا يف املواس��م واألعي��اد وأهمية أن يتم 
الذبح يف مس��الخ البلدية. وتناش��د الوزارة مريب 
املاش��ية برضورة االهت��امم بالحيوانات والرعاية 
الجي��دة له��ا ووقايتها م��ن التع��رض لألمراض 
ومكافحة الطفيليات الخارجية وخصوصا القراد 
وذل��ك ب��رش أو تغطيس الحيوان��ات باملبيدات 
اآلمن��ة املرصح بها ضد الطفيليات الخارجية من 
خالل التواصل مع العيادات البيطرية الحكومية 
أو الخاصة املنت��رشة بجميع محافظات وواليات 
الس��لطنة، وكذلك الحرص عىل اتباع اإلرشادات 
البيطرية لالس��تخدام اآلمن سواء للمستحرضات 

البيطرية أو املبيدات الحرشية.

مجلسي أمناء وإدارة جامعة الشرقية 
يستعرضان استعدادات العام المقبل

مهرجان الغليل الشعبي ينطلق ثاني أيام العيد

»جمعية البيئة« تواصل جهود حماية السالحف بمصيرة  تدريب مديري عموم »التربية« على منظومة »إجادة«

إبراء- وليد بن خلفان الحسني

عقد مجليس أمن��اء وإدارة جامع��ة الرشقية 
اجتامعه��ام املش��رتك الثاين للع��ام األكادميي 
2022/2021، يف مق��ر الجامع��ة بوالية إبراء، 
والذي تضمن عرضا مرئيا قدمه الربوفيس��ور 
ف��ؤاد ش��ديد رئي��س الجامع��ة ح��ول كافة 
الجوانب املتعلقة بالجامعة وإنجازاتها خالل 
الع��ام األكادمي��ي الحايل، ومنو أع��داد الطلبة 
حس��ب الكليات والربامج الجدي��دة التي تم 

ترخيصها.

وس��لط العرض املريئ الضوء ع��ىل التطور يف 
مج��ال البح��وث العلمية والربام��ج املقدمة 
للمجتم��ع، ك��ام اس��تعرض التحدي��ات التي 
تواجهها الجامعة حاليا وتطلعاتها املستقبلية 
يف ض��وء خططها االس��رتاتيجية 2025-2020، 
باإلضاف��ة إىل اس��تعدادات الجامع��ة للع��ام 

األكادميي 2022-2023م.
واس��تعرض االجت��امع نتائ��ج الن��دوات التي 
نظمتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
واالبت��كار يف مج��ال الحوكم��ة، وكذلك ندوة 
تحول الجامعات إىل جامعات أهلية ووقفية. 

السويق- سعيد الهندايس  

ينظ��م أه��ايل قرية غلي��ل الهن��دايس بوالية 
السويق املهرجان الشعبي الرابع مبناسبة عيد 
األضح��ى املب��ارك، والذي س��ينطلق ثاين أيام 
العيد ويس��تمر ملدة أربعة أيام، ويضم هذه 
املرة العدي��د من الفعاليات واملناش��ط التي 

يغلب عليها الصبغة الرتاثية والتقليدية. 
وق��ال أحمد بن ع��ي الهندايس م��ن اللجنة 
املنظم��ة للمهرجان إنهم يضعون اللمس��ات 
األخرية للتجهيزات الخاص��ة باملهرجان الذي 
لقي إش��ادة كبرية يف نسخه السابقة، موضحا 
أن النسخة الرابعة ستكون أكر إثارة وتشويقا 

ملا ستتضمنه من فقرات متنوعة.

وأضاف: »حاولنا من خالل الفقرات أن يكون 
للرتاث وج��وده يف أغلب الفعاليات بحكم أن 
البل��دة قريبة من البحر س��تغلب الفعاليات 
البحرية، وسيشهد مهرجان هذا العام انطالق 
س��باق الق��وارب التقليدية املعروف��ة محليا 
)الشاش( باإلضافة اىل تقديم الفنون الشعبية 
وتحدي��دا ف��ن الرزح��ة، ورغبة يف مش��اركة 
الشباب مع كبار السن يف مثل هذه الفعاليات 
سيشهد املهرجان مس��ابقة الغوص التقليدي 
لفئة الش��باب وكذلك مش��اركة األطفال من 
خالل مس��ابقة األلع��اب الش��عبية لألطفال، 
وسيكون الجمهور عىل موعد مع عرض للرمي 
بالش��بكة البحرية التقليدية لفئة كبار السن 

وعرض لفن املتاقاة«.

ووجه الهندايس ش��كره للداعمني للمهرجان: 
»ال بد من كلمة شكر أوجهها للفاضل محمد 
بن سعيد الهندايس الراعي الرسمي للمهرجان 
والذي قدم الكثري والكثري من الدعم للمهرجان 
طوال الس��نوات املاضية وال زال، وكذلك بقية 
األخوة يف اللجنة املنظمة وهي دعوة للجميع 

للحضور واملشاركة«.
وأوض��ح س��امل ب��ن عبدالله الهن��دايس أن 
حبه��م لل��رتاث جعلهم يتبن��ون مثل هذه 
املهرجان��ات التي أصبح لها صدى كبريا عىل 
مس��توى الس��لطنة ودول الخلي��ج، مؤكدا 
أن ه��ذه النس��خة س��تكون مختلف��ة عن 
باقي النس��خ ألنها تتضمن فقرات تناس��ب 
مختل��ف األعامر وتربط األجي��ال الحارضة 

مبايض األجداد وتاريخه��م. وتحدث محمد 
بن سعيد الهندايس عن الدور الكبري ألهايل 
الغليل يف تنظيم املهرجان، قائال: »ال بد هنا 
من كلمة شكر أقولها إلخواين يف قرية غليل 
الهناديس عىل هذه الروح األخوية والعمل 
بروح الفريق الواحد، فام ملسته منهم حتى 
اآلن يؤك��د أن هناك رغبة صادقة يف تقديم 
مهرجان يليق باملناس��بة واسم البلدة الغايل 
علين��ا جميع��ا وم��ا دعمنا له��م إال تأكيدا 
ألهمية مثل ه��ذه املهرجانات يف التعريف 
برتاث األجداد وماضيهم التليد وهي رسالة 
أيض��ا نوجهها لش��باب الي��وم بامليش عىل 
خطى األجداد واملحافظة عىل هذا املوروث 

العريق«.

مسقط- الرؤية

تواصل جمعية البيئة العامنية جهودها لصون 
البيئة البحرية بدعم من الس��فارة الربيطانية 
يف مس��قط، حي��ث أطلقت الجمعي��ة فيلام 
كرتوني��ا كج��زء من مب��ادرة أك��رب تهدف إىل 
التخفيف من تأثري شباك الصيد املهجورة عىل 
السالحف البحرية يف جزيرة مصرية، وترسيع 

أنشطة تدوير شباك الصيد يف ُعامن. 
وق��د ُصم��م الفيل��م لن��رش الوع��ي ح��ول 
التهديدات التي تتس��بَّب بها مخلفات شباك 
ومع��دات الصي��د للكائن��ات البحرية، وذلك 
لتش��جيع املجتمع التخاذ خطوات ملموس��ة 
للحفاظ ع��ىل البيئة البحري��ة التي تزخر بها 
الس��لطنة، وصون مواردها ع��رب التخلص من 
مخلفات ومعدات وش��باك الصيد بشكل آمن 

ومستدام.
وأوضحت الجمعية أنه يتم رمي حوايل مليون 
طن سنويا من مخلفات شباك ومعدات الصيد 

والحب��ال يف محيطات العامل، حيث وتش��كل 
هذه املخلفات أح��د أكرب املخاطر التي تهدد 
سالمة الكائنات البحرية عىل نطاق عاملي، ما 
يؤدي لقتل ما يصل إىل 650 ألف كائن بحري 

يف ظاهرة ُتعرف باسم »الصيد الخفي«. 

وأشارت الجمعية إىل أنه تم تنفيذ حملة 
تنظي��ف يف بداية هذا الع��ام، حيث تم 
إزالة 70 طن من ش��باك الصيد املهجورة 
من شواطئ التعش��يش املهمة يف جزيرة 

مصرية.

الرؤية- عبدالله بن سامل البطايش 

باللجنة  ممثلة  نظمت وزارة الرتبية والتعليم 
الرئيسية ملرشوع إجادة لقياس األداء الفردي، 
حلق��ة تدريبي��ة للمرحل��ة الثاني��ة مبنظومة 
إجادة لقياس األداء الفردي، التي اس��تهدفت 
مدي��ري عموم دي��وان عام ال��وزارة ومديري 

عموم تعليميات املحافظات.
تهدف الحلق��ة إىل التدريب عىل آلية العمل 
عىل املرحل��ة الثانية مبنظوم��ة إجادة لقياس 
األداء الف��ردي، وعرض آلي��ة مراجعة الخطط 
وآلي��ة التقيي��م والتغذي��ة الراجع��ة، وبيان 
معالجة األداء املتدين، وع��رض مبارش للعمل 

عىل نظام إجادة اإللكرتوين.
تضمن��ت الحلقة التدريبي��ة تقديم ورقة 
عم��ل بعنوان “دور املس��ؤول املبارش من 
مراجع��ة األه��داف إىل تطوير وتحس��ني 
األداء” قدمه��ا الدكت��ور أحمد بن س��امل 
الحرضمي أخصايئ جودة بقس��م التطوير 

والتحسني املستمر بدائرة الجودة، وهالل 
بن سعيد العامري رئيس قسم اقتصاديات 
التعلي��م بدائ��رة تخطي��ط االحتياج��ات 
التعليمي��ة باملديري��ة العام��ة للتخطيط 

والتطوير االسرتاتيجي.
وتطرقت الورقة إىل الحقيبة التدريبية الثانية 
ومرحل��ة تطبيقه��ا وتحدي��د دور املس��ؤول 

املب��ارش والق��وى األربعة وتعري��ف املواءمة 
وأنواعها، واملراجع األساس��ية ملواءمة خطتي 
املعل��م واملوظف وأهمي��ة مواءمة األهداف 
وأنواع إس��قاط الهدف “املواءم��ة” يف وزارة  
الرتبية والتعلي��م وأمثلة عليه، ومتابعة تنفيذ 
الخطط، ومفه��وم املتابع��ة، وأهمية التنفيذ 

واملتابعة. 
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وزيرا »اإلسكان« و»الثروة الزراعية« يوقعان على 28 عقد انتفاع بأراٍض 

إنشاء مشروعات زراعية وسمكية في مختلف المحافظات بأكثر من 33 مليون ريال
مسقط- الُعامنية

وقع��ت وزارتا اإلس��كان والتخطيط العمراين، 
وال��روة الزراعية والس��مكية وم��وارد املياه 
أمس عىل 28 عقد انتفاع بأراٍض مع عدد من 
مؤسس��ات القطاع الخاص إلنشاء مرشوعات 
زراعي��ة وس��مكية يف مختل��ف محافظ��ات 
س��لطنة ُعامن بقيمة إجاملية بلغت أكر من 
33 مليون ريال ومبساحة تتجاوز 8 ماليني مرت 

مربع.
وأكد معايل الدكتور سعود بن حمود الحبيس 
وزير الروة الزراعية والس��مكية وموارد املياه 
عىل أن هذه املرشوعات تأيت تلبيًة الحتياجات 
سلطنة ُعامن ملرشوعات نوعية وبطرق علمية 
حديث��ة ومبتك��رة ومبا يتوافق مع سياس��ات 
األمن الغ��ذايئ، مضيًفا أن ال��وزارة ماضية يف 
توفري البيئة املناس��بة للمستثمرين سواء من 
داخل س��لطنة ُعامن أو خارجها للتوس��ع يف 

مرشوعات األمن الغذايئ.
وق��ال معاليه إن عدًدا م��ن هذه املرشوعات 
يركز ع��ىل إنتاج القمح ألهمية هذا املحصول 
ومنها ما يتعلق باالس��تزراع الس��ميك والروة 
الحيوانية، إضاف��ة إىل مرشوعات الخرضوات 
والفواكه، موضًح��ا أن املرشوعات تهدف إىل 
االكتفاء ال��ذايت من بع��ض املحاصيل وتوفري 

فرص عمل ورفع مس��اهمة القطاع يف الناتج 
املحيل.

وأشار معاليه إىل أن سلطنة ُعامن تستهلك ما 
يرتواح بني 320 ألًفا إىل 350 ألف طن س��نويًّا 
م��ن القمح وتس��تهدف إنت��اج 10% من هذا 
االس��تهالك داخل سلطنة ُعامن خالل املرحلة 
القادمة عرب إنشاء مرشوعات إلنتاج القمح يف 

مختلف محافظات سلطنة ُعامن.
وق��ع هذه العقود مع��ايل الدكتور خلفان بن 
س��عيد الش��عييل وزير اإلس��كان والتخطيط 
العم��راين، ومعايل الدكتور س��عود بن حمود 

الحب��يس وزي��ر ال��روة الزراعية والس��مكية 
وموارد املياه وعدد من ممثيل رشكات القطاع 

الخاص.
وتتمث��ل املرشوع��ات مبحافظ��ة مس��قط يف 
مرشوع اس��تزراع األسامك الزعنفية باألقفاص 
العامئة بوالية الس��يب عىل مس��احة أكر من 
5ر1 مليون مرت مرب��ع بقيمة إجاملية بلغت 
أكر من 29 مليوًنا و650 ألف ريال ومرشوع 
آخر لرتبية وإكثار األرانب بوالية السيب عىل 
مس��احة 16380 م��رت مربع بقيم��ة إجاملية 

بلغت أكر من 137 ألف ريال.

أما املرشوع��ات يف محافظة الربميي، فتمثلت 
يف زراعة القمح والخرضوات والليمون بوالية 
الس��نينة عىل مس��احة 840 أل��ف مرت مربع 
بقيمة إجاملية بلغت 280 ألف ريال ومرشوع 
زراع��ة األعالف املوس��مية بوالية محضة عىل 
مس��احة 210 آالف مرت مربع بقيمة إجاملية 

بلغت أكر من 147 ألف ريال.
ويف محافظة الظاه��رة، تم التوقيع عىل عدد 
م��ن عقود االنتفاع لزراعة القمح بوالية ضنك 
عىل مس��احة تتجاوز 4 ماليني و670 ألف مرت 
مرب��ع بقيمة إجاملية بلغ��ت أكر من مليون 

ري��ال، ومرشوع زراعة الخ��رضوات والفواكه 
بوالية عربي عىل مس��احة 42 ألف مرت مربع 
بقيمة إجاملية بلغت أكر من 100 ألف ريال.
واش��تملت العق��ود ع��ىل إنش��اء مرشوعني 
يف محافظ��ة الداخلي��ة لزراع��ة الخ��رضوات 
والفواك��ه، األول بوالي��ة به��ال عىل مس��احة 
38950 م��رت مربع بقيم��ة إجاملية بلغت 89 
ألف ريال، والثاين بوالية إزيك عىل مساحة 42 
ألف مرت مربع بقيمة إجاملية بلغت 100 ألف 
ريال، وم��رشوع آخر لرتبي��ة الدواجن بوالية 
بدبد عىل مس��احة 10885 م��رت مربع بقيمة 

إجاملي��ة بلغت 20 ألف ريال. كام اش��تملت 
مبحافظ��ة ش��امل الباطن��ة ع��ىل مرشوعات 
لزراع��ة الخرضوات والفواك��ه وتربية املوايش 
وإنتاج العلف بوالية الس��ويق عىل مس��احة 
168 ألف م��رت مربع بقيم��ة إجاملية بلغت 
أكر من 630 ألف ريال. ويف محافظة جنوب 
الباطنة، متثل��ت يف مرشوع زراعة الخرضوات 
والفواك��ه بوالية بركاء عىل مس��احة 42 ألف 
مرت مربع بقيم��ة إجاملية بلغت أكر من 86 
ألف ريال، وم��رشوع زراعة وإنت��اج املانجو 
بوالي��ة بركاء أيًضا عىل مس��احة 684600 مرت 
مرب��ع بقيمة إجاملية بلغ��ت 600 ألف ريال 
ُعمني ومرشوع زراعة الخ��رضوات والفواكه 
بوالية نخ��ل عىل مس��احة 38937 مرت مربع 
بقيمة إجاملية بلغت 94 ألف ريال ومرشوع 
تربية الدواجن بوالية الرس��تاق عىل مساحة 
10542 م��رت مربع بقيم��ة إجاملية بلغت 56 
أل��ف ري��ال، إضاف��ة إىل توقيع عق��د انتفاع 
لزراع��ة الخرضوات والفواك��ه بوالية املصنعة 
عىل مساحة 42 ألف مرت مربع بقيمة إجاملية 
بلغ��ت 100 ألف ري��ال. أم��ا املرشوعات يف 
محافظة جنوب الرشقي��ة، فتمثلت يف توقيع 
ع��ىل مرشوعني لزراعة الخ��رضوات والفواكه 
بوالية الكامل والوايف عىل مساحة 54100 مرت 

مربع بقيمة إجاملية بلغت 80 ألف ريال.

قيمة التداول العقاري تتجاوز 
885 مليون ريال بنهاية مايو

مناقشة تعزيز العالقات 
التجارية العمانية البروناوية

»الُعمانية للنطاق العريض« توفر البنية األساسية لمشروع »حي النسيم«

15 أكاديميا عمانيا يتعرفون على تجربة فنلندا في ريادة األعمال

مسقط- العُامنية

بلغ إجاميل القيمة املتداولة للنشاط العقاري 
يف س��لطنة عامن 6ر885 ملي��ون ريال بنهاية 
ش��هر ماي��و امل��ايض بانخفاض نس��بته 16.7 
مقارنة بالفرتة نفس��ها من ع��ام 2021م وفق 
البيان��ات الصادرة عن املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
وأش��ارت اإلحصاءات األولية إىل أن الرس��وم 
املحصل��ة لجميع الترصف��ات القانونية بنهاية 
ماي��و 2022م بلغ��ت 24 مليوًن��ا و600 ألف 
ري��ال بانخف��اض نس��بته 25.9%، وانخفضت 
أيًضا القيم��ة املتداولة لعقود البيع ب�نس��بة 
10.6% لتس��جل 439 مليوًنا و900 ألف ريال، 
كام انخفضت عدد عقود البيع ب�نسبة %20.8 
ليس��جل 29 ألًفا و8 عقود مقارن��ة ب�36 ألًفا 
و649 عق��ًدا خ��الل الف��رتة نفس��ها من عام 
2021م. وانخفضت القيم��ة املتداولة لعقود 

الرهن بنهاية مايو املايض بنسبة 21.9% لتبلغ 
439 مليوًن��ا و500 ألف ري��ال مقارنة ب�562 
مليوًنا و900 ألف ريال خالل الفرتة نفسها من 
ع��ام 2021م، وبلغ عدد عقود الرهن 7 آالف 
و462 عقًدا بانخفاض نسبته 2.8% عن الفرتة 
نفسها من عام 2021م والتي سجلت 7 آالف 
و679 عق��دا، كام س��جلت القيم��ة املتداولة 
لعقود املبادلة انخفاًضا بنس��بة 30.4% لتبلغ 
6 مالي��ني و200 ألف ريال بنهاية مايو املايض 
مقارن��ة ب�8 مالي��ني و900 أل��ف ريال خالل 

الفرتة نفسها من عام 2021م.
وبلغ ع��دد امللكي��ات الص��ادرة بنهاية مايو 
املايض 92 ألًفا و848 ملكية بانخفاض نس��بته 
14.2% ع��ن الفرتة نفس��ها من ع��ام 2021م، 
وانخفض أيًضا عدد امللكي��ات الصادرة ألبناء 
دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية 
بنسبة 1.3% ليبلغ 307 ملكيات مقارنة ب� 311 

ملكية خالل الفرتة نفسها من عام 2021م.

مسقط- الرؤية

تجارة وصناعة  ش��اركت غرفة 
اللجن��ة  اجت��امع  يف  ع��امن 
املش��رتكة،  الربوناوية  الُعامنية 
والذي عقد بربوناي دار السالم، 
بحض��ور ع��يل ب��ن حم��دان 
العجم��ي عضو مجلس اإلدارة، 
كام ش��ارك باالجتامع عدد من 

الجهات الحكومية.
ناقش االجتامع مجاالت تعزيز 
العالقات التجارية بني السلطنة 
وس��بل  الس��الم،  دار  وبروناي 

القطاعات  التعاون يف مختلف 
واملجاالت االقتصادية والتجارية 
كام  الصديق��ني،  البلدي��ن  بني 
بحث آلي��ات تطوير العالقات 
توس��يع  وف��رص  التجاري��ة 
قاع��دة الف��رص االس��تثامرية 
باإلضاف��ة  البلدي��ن،  كال  يف 
الزراع��ة  قط��اع  تعزي��ز  إىل 
والصناعات  الس��مكية  والروة 
الغذائية والصناعات التحويلية 
واالقتص��اد الرقمي والس��ياحة 
التع��اون يف مجاالت  وتعزي��ز 

األعامل التجارية.

مسقط- الُعامنية

وقعت الرشكة الُعامني��ة للنطاق العريض 
اتفاقي��ة البني��ة األساس��ية غري النش��طة 
لأللي��اف البرصية ملرشوع “حي النس��يم” 
م��ع رشكة إدراك للتطوي��ر العقاري صباح 
أم��س الرشك��ة املنف��ذة مل��رشوع “ح��ي 
النس��يم” وه��و امل��رشوع األول ضم��ن 
مبادرة رصوح التي تنفذها وزارة اإلسكان 
والتخطيط العمراين لتوفري بدائل س��كنية 
مالمئ��ة ومناس��بة للمواطنني املس��تحقني 
لألرايض الس��كنية ضمن مجمعات سكنية 
متكاملة الخدمات. ويضم “حي النس��يم” 
1051 وحدة س��كنية، عىل مس��احة 355 
ألف م��رت مربع، يف والية ب��ركاء مبحافظة 
جنوب الباطن��ة وتم توقي��ع االتفاقية يف 

موقع املرشوع.
وق��ع االتفاقية من جانب الرشكة الُعامنية 
للنط��اق العري��ض املهن��دس س��عيد بن 
عبدالله املن��ذري رئيس مجل��س اإلدارة، 
وم��ن جانب الرشكة املنف��ذة رشكة إدراك 

للتطوير العقاري الدكتور توماس الكسندر 
الرئيس التنفيذي. وستقوم الرشكة الُعامنية 
للنطاق العريض مبوجب االتفاقية بتقديم 
خدمات البنية األساس��ية لأللياف البرصية 
ومتكني األحياء الس��كنية من الحصول عىل 
خدم��ات االتص��االت ذات الرسعة العالية 

عن طريق مزودي الخدمات.
وقال املهندس س��عيد بن عبدالله املنذري 
رئي��س مجل��س إدارة الرشك��ة العامني��ة 
للنطاق العريض إن االتقافية سوف تسهم 

يف دعم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للنطاق 
العري��ض التي تهدف إىل متت��ع كل مقيم 
يف ُع��امن بإمكاني��ة الوص��ول إىل النطاق 
العريض عايل الرسعة بأس��عار معقولة كام 
س��تتيح الخدمات املقدمة بدعم املنظومة 
االقتصادية فحسب الدراسات فإن انتشار 
ش��بكة النطاق العريض يس��هم يف زيادة 
النات��ج املحيل للمنطقة. م��ن جانبه، قال 
الدكتور توماس الكسندر الرئيس التنفيذي 
لرشكة إدراك للتطوير العقاري إن مرشوع 

األحياء السكنية املتكاملة يهدف إىل تعزيز 
امتالك املنازل يف س��لطنة ُعامن من خالل 
تطوير مس��اكن نوعية يف أحي��اء متكاملة 
وبأس��عار معقولة، وتوف��ري بدائل جديدة 
لتخفي��ف حج��م الطل��ب ع��ىل األرايض 
الس��كنية للمواطنني املس��تحقني مبوجب 
نظام استحقاق األرايض الحكومية، وتحفيز 
االقتص��اد وتعزيز اإلنف��اق الحكومي عىل 
خدمات البنى األساسية للمرشوع بالرشاكة 

مع القطاع الخاص.

مسقط- الرؤية

للمؤسس��ات  العامنية  األكادميية  نظمت 
الصغرية واملتوسطة التابعة لصندوق إمناء 
زيارة ميدانية إىل مدينة يفاس��كيال بدولة 
فنلندا، وذلك للدفعة الثالثة من املشاركني 
يف برنامج املحارض املعتمد، حيث امتدت 
الزيارة إىل 10 أيام مبش��اركة 15 أكادمييا 
م��ن مختلف مؤسس��ات التعلي��م العايل 

بالسلطنة .
ته��دف التجرب��ة العملي��ة يف فنلندا إىل 
تعريف املشاركني عىل التجربة الفنلندية 
يف مناه��ج ري��ادة األع��امل بالواقع مع 
التطبيق، وإكسابهم القدرة عىل تخطيط 
وتنفيذ عمليات التعل��م املتمحورة حول 
الطالب يف التدريس اليومي، حتى يكونوا 
قادرين ع��ىل تطبي��ق أس��اليب تربوية 
جديدة لدعم الطالب يف اكتساب مهارات 
التعل��م يف الق��رن الح��ادي والعرشي��ن، 
والحصول عىل الخربة عملية حول التعليم 
القائ��م عىل الكف��اءة وط��رق التدريس 
املش��رتك، حيث يوفر الربنامج نظرة ثاقبة 
للتفكري واألساليب الرتبوية الحديثة، كام 
سيحصل املعلمون عىل خربة عملية حول 
التعلي��م والتدري��ب املهن��ي القائم عىل 
الكفاءة من خ��الل القيام بعمل جامعي 
ومه��ام فردية خالل أس��بوع التدريب يف 

فنلندا.
وتعد التجرب��ة العملية يف فنلندا،  فرصة 
للمشاركني للتعرف عىل التجربة الفنلندية 
يف مناهج ري��ادة األعامل من خالل دورة 

تدريبية عملي��ة بالجامعة ملدة أس��بوع 
كام��ل  بتع��اون وتقديم من أديكالس��رت 
فنلن��دا، حيث قدمت جامعة يفاس��كيال 
برامج التأهيل املهن��ي الفنلندية الدولية 
املعتم��دة وم��زودة ع��ىل نطاق واس��ع 
بالتعلي��م الثان��وي الع��ام واملهني، وهي 
تعد جامعة للعلوم التطبيقية ومؤسس��ة 
موجه��ة لريادة األع��امل ومعهد للتعليم 
العايل متخصص يف مثانية كفاءات رئيسية.
ويف الي��وم األول تم التع��رف عىل تعليم 
ري��ادة األع��امل يف املنظوم��ة الفنلندية 
للتعلي��م، وم��ن أب��رز املح��اور التي تم 
تس��ليط الض��وء عليه��ا نج��اح التعليم 
الفنلندي بالصورة العملية بنظر املعلمني 
وبنظ��ر الطلبة والعم��يل الجامعي كجزء 
م��ن ضبط الج��ودة. ويف الي��وم الثاين تم 
التعرف عىل دراسات ريادة األعامل للكل 

ومن أهم محاوره التع��رف عىل الكفاءة 
املبني��ة عىل املنهج، الفائ��دة  للجامعات 
والتجربة الطالبية يف الكفاءة املبنية عىل 

املنهج. 
ويف ختام الي��وم الثالث ت��م الرتكيز عىل  
التعلي��م الري��ادي يف جامعة يفاس��كيال 
الفنلندي��ة املبني عىل الكف��اءة والتقييم 
ومن أبرز مح��اوره التقيي��م للمؤهالت، 
التعرف عىل العملية، كيفية عمل التقييم 
باإلضاف��ة إىل التعليم م��ن خالل املؤهل 

التجاري الفنلندي.
وقدمت التجربة الفلندية يف اليوم الرابع 
محور مهم تحت عنوان “التعليم املتمركز 
حول الطالب.. االرشاد و التوجيه” حيث 
تم فيه مناقش��ة التمركز الطاليب التعليم 
والتعل��م وم��اذا يجب األخ��ذ به يف عني 
االعتبار واألدوات واألساليب، باإلضافة إىل 

التوجيه واإلرش��اد. وج��اء اليوم الخامس 
تحت عن��وان ريادة األعامل واملس��تقبل 
وت��م في��ه التطرق إىل مس��ار الدراس��ة 
لدراس��ات ريادة األعامل م��ن جامعات 
العل��وم التطبيقية وع��رض عمل التطوير 

الفردي .
وق��ال الدكت��ور خال��د البل��ويش: “تعترب 
الوح��دة الثالث��ة م��ن برنام��ج املحارض 
املعتمد لريادة األعامل يف السلطنة تكملة 
للوح��دة األوىل والثاني��ة وب��إرشف م��ن 
األكادميية العامنية للمؤسس��ات الصغرية 
واملتوس��طة بالتعاون م��ع وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي واالبتكار للخروج 
بك��وادر عامني��ة ذات كف��اءة عالي��ة يف 
تدريس مادة ريادة األعامل يف الجامعات 
والكلي��ات بالس��لطنة بعد م��ا أصبحت 
هذه املادة من املقررات األساس��ية التي 
يجب عىل الطالب أن يدرس��ها خالل فرتة 
الجامعة، ك��ام أن ما لف��ت انتباهي هو 
تدري��س مادة ري��ادة األعامل للطالب يف 

املدارس الفنلندية”.
واحتوت الدورة عىل الكثري من الوس��ائل 
والط��رق التي يج��ب عىل املح��ارض أن 
يس��تخدمها خالل فرتة تدريس��ه للطالب 
الجامعي��ني، وت��م تطبيقه��ا ع��ىل أرض 
الواق��ع خالل فرتة الدورة، كذلك تم عمل 
بعض الزي��ارات إىل الجامعات والكليات 
القامئ��ة بتدري��س ه��ذه امل��ادة وزيارة 
بعض املؤسسات الخاصة الداعمة لريادة 
األع��امل كذل��ك وبعض حاضن��ات رواد 

األعامل.

د. خالد البلويشإبراهيم البلويش
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بنك مسقط ينظم لقاء للتعريف بأهمية التحول الرقمي 
ونوعية الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات بوالية صحار

صحار- الرؤية

نظم بنك مس��قط، املؤسسة املالية الرائدة يف 
الس��لطنة، لقاء خاصا مع مجموعة من زبائن 
البنك من املؤسس��ات الحكومية والرشكات يف 
والية صح��ار مبحافظة ش��ال الباطنة تحت 
عنوان »أهمية التحول الرقمي« بحضور عدد 
من  مس��ؤويل البن��ك، وذلك ضمن سلس��لة 
اللقاءات التي يخطط بنك مس��قط تنظيمها 
خالل الف��رة املقبلة بهدف تعزي��ز التواصل 
م��ع مختل��ف الزبائ��ن وتعزي��ز الرشاكة مع 
املؤسس��ات الحكومية ورشكات ومؤسس��ات 
القط��اع الخ��اص والت��ي تعم��ل يف مختلف 
القطاع��ات، وتعري��ف هذا القط��اع بأحدث 
املستجدات والتطورات يف قطاع األعال ومن 
بينها تسليط الضوء عىل أهمية االستفادة من 
الخدمات والتس��هيالت املرصفي��ة اإللكرونية 
الت��ي يقدمها البنك مواكب��ة لتحقيق أهداف 
رؤية ُعان 2040، وأيضا العمل عىل التعاون 
مع مختلف املؤسس��ات الحكومية والرشكات 
لالرتقاء بأعالها وتطويره��ا لتحقيق النجاح 

املنشود.

وأوضح��ت إلهام بنت مرتىض آل حميد مدير 
عام األعال املرصفية للرشكات ببنك مسقط، 
أن بنك مس��قط يحرص عىل تنظيم اللقاءات 
مع زبائن��ه لتعزيز أوارص الرشاك��ة والتعاون 
وتبادل املقرحات واآلراء التي من ش��أنها أن 
تس��اهم يف تطوير الخدمات املقدمة ملختلف 
املؤسسات، مشرية إىل أنه وعىل مدار 40 عاما، 
ركز البنك عىل االرتقاء بالخدمات والتسهيالت 
املرصفي��ة املقدم��ة للمؤسس��ات والرشكات 
لدع��م االقتص��اد الوطني وقط��اع األعال يف 

آن واح��د، ومن خالل قطاع األعال املرصفية 
للرشكات بالبنك تم تقديم مجموعة واس��عة 
م��ن الخدم��ات املقدمة س��واء ع��ر الفروع 
أو الخدم��ات الرقمي��ة والت��ي حققت نتائج 
إيجابية وس��اهمت يف تطوي��ر قطاع األعال 
وتنمية مختلف املؤسس��ات والرشكات سواء 

الحكومية أو الخاصة.
وأضافت: “نفتخر يف بنك مسقط بأننا كنا جزءا 
يف  النجاحات التي تم تس��جيلها يف قطاعات 
مختلف��ة من بينها عىل س��بيل املث��ال النفط 

والغاز والطاقة واملياه وتكرير املعادن والنقل 
الري واملوانئ البحرية واملطارات والس��ياحة 
املتكامل��ة والتطوي��ر العق��اري واالتص��االت 
الس��لكية والالس��لكية وتطوير املناطق الحرة 
وغريها وأننا عىل مدار الس��نوات املاضية كنا 
والزلنا رشكاء ملختلف املؤسس��ات نعمل معا 
لتحقي��ق األفضل دامئا واملس��اهمة يف تطوير 

مختلف األعال واملشاريع بالسلطنة”.
وأش��ارت إلهام آل حميد أن ه��ذه اللقاءات 
تهدف إىل تس��ليط الضوء عىل أهمية التحول 

الرقم��ي يف تطوي��ر املؤسس��ات والتعري��ف 
بالخدم��ات اإللكروني��ة حتى تس��تفيد منها 
املؤسس��ات الحكومي��ة ومختل��ف الرشكات 
املتوس��طة والكبرية. شهد اللقاء حضورا مميزا 
من ممثيل املؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة، 
وت��م تقديم ع��رض توضيحي ح��ول برنامج 
التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 قدمته 
س��مية بنت حمي��د الكندية، رئيس��ة فريق 
مس��ار ومش��اركة يف برنامج التح��ول الرقمي 
للحكومة ب��وزارة النقل واالتص��االت وتقنية 
املعلومات، كذلك ش��هد برنامج اللقاء تقديم 
ع��رض توضيحي عن الخدمات والتس��هيالت 
املرصفية املقدمة من بنك مسقط للمؤسسات 
الحكومية والرشكات قدم��ه عباس بن فياض 
الل��وايت، حي��ث رك��ز يف الع��رض ع��ىل أبرز 
الخدم��ات واملنصات اإللكرونية التي يقدمها 
البنك للمؤسس��ات والرشكات، وأيضا تسليط 
الضوء عىل التس��هيالت املرصفي��ة والتمويلية 
الت��ي يقدمها البنك لزبائنه من الرشكات التي 

متثل مختلف القطاعات.
وقال��ت وفاء بنت إبراهيم العجمية مس��اعد 
مدي��ر عام املعام��الت والخدم��ات املرصفية 

الحكومية ببنك مس��قط: “لقد شهدنا جميعا 
كيف أن التحول الرقمي أصبح خطوة أساسية 
للمؤسس��ات الحكومي��ة وال��رشكات لتوف��ري 
خدمات أفضل للزبائن واملواطنني، حيث يعد 
تعزي��ز تجرب��ة الزبائن أحد أه��م ركائز هذا 
التحول الذي ركزت علي��ه التوجهات العاملية 
يف كاف��ة القطاعات، ويتح��دد هدف التحول 
الرقم��ي ال��ذي يقوم ب��ه البن��ك يف مختلف 
أنش��طته وخدماته يف تعزيز الش��مول املايل 
يف الس��لطنة متاش��يا مع أهداف رؤية ُعان 
2040، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات 
للمؤسس��ات الحكومية وال��رشكات من خالل 
توف��ري تحليل متط��ور ملجموع��ات البيانات 
لضان ش��فافية وتحكم أك��ر للزبائن التخاذ 
قرارات مدروسة بش��كل أفضل، وبشكل عام 
يس��تفيد املجتمع م��ن هذا التح��ول بطرق 
عدي��دة، لذلك نحرص من خالل خدماتنا عىل 
تقديم األفضل دامئا”، مؤكدة العجمية أن بنك 
مسقط س��يواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات 
للتعري��ف بأهمي��ة التحول الرقم��ي وكيفية 
استفادة مختلف املؤسس��ات من هذا النوع 

من الخدمات.

اتفاقية بين »إنوفاتيك« و»شل« لتطوير 
منصات البيانات الخاصة بآبار النفط والغاز

استرداد نقدي في محطات » شل« لحاملي بطاقات »األهلي اإلسالمي«

»هوانا صاللة«.. الوجهة المثالية لالستمتاع بالخريف

أقساط شهرية مميزة على »شانجان CS35 بلس«

مسقط- الرؤية

احتلف��ت رشك��ة االبت��كار للحل��ول التقنية 
»انوفاتي��ك« ورشك��ة ش��ل بإع��الن اتفاقي��ة 
الرشاكة متعددة الس��نوات بني كل من رشكة 
ش��ل وهي إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف 
مجال النف��ط والغاز ورشك��ة أنوفاتيك وهي 
رشكة عاني��ة رائدة يف توفري حل��ول التحول 
الرقمي، بهدف تش��كيل فرق عمل متخصصة 
بتكنولوجي��ا املعلوم��ات وإدارة آبار وحقول 
النف��ط والغاز لدمج وتطوي��ر منصات تقنية 
إمكان��ات وآفاق البيانات الخاصة بآبار النفط 

والغاز عىل مستوى العامل.
جدي��د  تج��اري  منت��ج  إط��الق  وي��أيت 
 Shell›s Production لرمجي��ات 
Universe )PU( م��ن خ��الل دم��ج نظ��ام 
منص��ة   ،”Nibras“ م��ع  الح��ايل   )PU( 
أنوفاتي��ك الرقمية املتكامل��ة إلدارة األصول. 
وس��يبدأ ط��رح PU-Nibras ه��ذا العام يف 
أك��ر من ع��رشة مقرات لرشكة ش��ل العاملية 
يف 6 دول يف جمي��ع أنح��اء الواليات املتحدة 
األمريكية وأوروبا والرشق األوس��ط وأسراليا 

وأفريقيا وآسيا.
وق��ال ب��ول باترس��ون رئيس قس��م البيانات 
وس��ري العمل العاملي يف ش��ل: “تهدف ش��ل 
م��ن دمج برامج PU مع منصة نراس التابعة 
لرشكة أنوفاتي��ك إىل دعم برامج PU بأحدث 
التقنيات مع تقليل نفقات التشغيل وتوسيع 

قيمة PU داخل شل”.
وتتب��ع انوفاتي��ك  فلس��فة القيام باألش��ياء 
الصحيحة بالطريقة الصحيحة، وتقديم حلول 
وخدمات مناس��بة للمنتج وعمليه قامئة عىل 
الخ��رة ملس��اعدة العمالء عىل تتب��ع مراحل  
التح��ول الرقم��ي الخاصة به��م برسعة،  من 
خالل الركي��ز عىل ما يس��اهم يف رفع كفاءة 
مهنديس البرول ويزيد من إنتاجية آبار النفط 
واالس��تفادة م��ن خدم��ات الدع��م الهنديس 
لرف��ع العائد من اس��تخدام التطبيق من قبل 

املهندسني.
وأوضح الدكتور رياض موىس الرئيس التنفيذي 
لرشكة انوفاتيك: “نتطلع إىل إثراء عروضنا من 
خالل هذا التعاون ملس��اعدة مشغيل البرول 
يف ترسيع تحوالتهم الرقمية من خالل تقديم 
PU يف ن��راس جنًبا إىل جن��ب مع عقود من 

الخرة يف االبتكار”.

وأش��ار وي��م س��ريفايس رئي��س قس��م 
التكنولوجي��ا يف انوفاتي��ك: “يس��تخدم 
ن��راس حالًيا من قبل 3000 مس��تخدم 
يف 17 تخصًص��ا فنًي��ا وتجارًيا إلدارة أكر 
م��ن 8000 برئ وأكر م��ن 11000 قطعة 
من مع��دات املرافق الس��طحية، وتوفر 
نراس فوائد تجاري��ة كبرية لعمالئها من 
خالل تقلي��ل مخاطر الصحة والس��المة 
والبيئة، وتوفري 40% من وقت املهندسني 
واملشغلني ورفع الكفاءة  التشغيلية بأكر 

من %60”.
وقال محمد سويدان مدير عام تنمية االعال 
برشك��ة  انوفاتي��ك: “نحن عىل ثق��ة من أن 
تعاوننا مع ش��ل سيجلب لقطاع النفط والغاز  
حل��وال متميزة  متكن  العمالء من االس��تفادة 
من بياناتهم التش��غيلية لتوف��ري عوائد عالية 

والحفاظ عليها”.

مسقط- الرؤية

 أعل��ن األه��يل اإلس��المي تعاون��ه مع رشكة 
شل العانية للتس��ويق »شل ُعان« لتقديم 
اس��رداد نق��دي ممي��ز لحام��يل البطاق��ات 
االئتانية. ومن املخطط أن يتم إطالق العرض 
يف األسبوع الرابع من كل شهر وسيستمر ملدة 
خمس��ة أيام يف األس��بوع، وذلك حتى ش��هر 
ديس��مر 2022، حيث يقدم األهيل اإلسالمي 
من خالله اس��ردادا نقديا بنسبة 20% لجميع 
حاميل بطاقاته االئتانية عند التزود بالوقود 
يف محطات خدمة ش��ل أو التسوق يف محالت 
شل سيليكت. وقال يوسف بن سامل الرواحي 
نائب املدير العام ورئيس األهيل اإلسالمي، إن 
ه��ذا العرض يلبي احتياج��ات العمالء ويوفر 
حلوال مرصفية تنسجم مع تطور منط حياتهم 
وتتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية، حيث 
عكف األهيل اإلس��المي عىل ابتكار منتجات 
وخدمات تساعد مختلف الفئات من العمالء 
ع��ىل تحقي��ق أهدافهم وكس��ب فوائد ذات 
قيمة مضاف��ة، وانعكس ذلك من خالل عرض 
االس��رداد النق��دي لحاميل بطاق��ات األهيل 

اإلسالمي االئتانية التي تسهل وصول العمالء 
للخدمات التي يوفرها ال��رشكاء من مختلف 
القطاع��ات. وأضاف الرواح��ي أنه كجزء من 
الع��رض الرويج��ي املش��رك، ميك��ن لعمالء 
األهيل اإلس��المي االس��تمتاع بخصم يصل إىل 
10 رياالت كحد أقىص يف محطات خدمة شل 
ومحالت شل سيليكت. ومتثل حملة االسرداد 
النقدي التزام األهيل اإلس��المي باسراتيجيته 

التي ترك��ز عىل املوازنة ب��ني تحقيق أهداف 
النم��و املس��تدام وتلبية متطلب��ات مختلف 
الفئات من العمالء. ويف الوقت الذي يش��هد 
في��ه قطاع الخدمات املرصفية اإلس��المية منًوا 
ملحوًظ��ا يف العملي��ات التش��غيلية وإقب��ااًل 
متزايًدا من قبل العمالء، من املتوقع أن يكون 
ملث��ل هذه املب��ادرات تأثري إيج��ايب أكر عىل 

التنمية االقتصادية يف السلطنة.

صاللة- الرؤية

ينتظر هوانا صاللة، أكر املش��اريع الس��ياحية 
املتكامل��ة من رشكة موري��ا يف محافظة ظفار، 
ضيوفه من مختلف أنحاء العامل لعيش أوقات 
ال تنىس واالس��تمتاع بفص��ل الخريف. ويري 
هوان��ا صاللة تجرب��ة ال��زوار ومينحهم كل ما 
يتمنونه لالس��تمتاع بج��ال ظفار، فمن خالل 
تش��كيلة من الوح��دات بنظ��ام التملك الحر 
وفن��ادق من فئ��ة الخم��س واألربع��ة نجوم 
ومجموع��ة متنوعة م��ن املطاع��م واملحالت 
التجارية والخدمات الرفيهية عىل أحدث طراز 
 ،ʿ»مبا يف ذل��ك الحديقة املائية »هوانا أكوا بار
حي��ث ال يوجد مكان يف ظفار أجمل من هوانا 

صاللة كوجهة مثالية طوال العام. 
وقال كري��م برشى مدير عام قطاع التش��غيل 
يف هوانا صاللة وجبل س��يفة  إنهم يستعدون 
الستقبال موسم الخريف بكل حاس مع عودة 
حركة السفر الدولية بعد عامني من التحديات، 
وستشهد محافظة ظفار تشكيلة من الفعاليات 
خالل األش��هر الثالثة القادم��ة، حيث أنه من 
املتوقع أن تس��تقبل أكر م��ن 50 ألف ضيف 
م��ن ُع��ان ودول مجلس التع��اون الخليجي. 

وأضاف: »بجانب كونه الوجهة السياحية األكر 
يف س��لطنة عان، نثق أن مرشوع هوانا صاللة 
ُيعد الخيار األمثل الستضافة مختلف الفعاليات 
الرفيهية والرحيب بزوار املحافظة عر تشكيلة 
من عروض اإلقامة الفاخرة تكللها خدمة عاملية 

املستوى لنضمن لهم عيش أوقات ال تنىس«. 
وضمن فعالياته املتنوعة يف موس��م الخريف، 
سيس��تضيف هوانا صاللة مهرج��ان املأكوالت 

»صالل��ة إي��ت«، الفعالي��ة األوىل م��ن نوعها 
يف جن��ويب ُعان، خ��الل الفرة م��ن 4 إىل 13 
أغس��طس 2022م. وس��تضم الفعالي��ة أك��ر 
من 80 مش��اركا من أكش��اك وعربات الطعام 
واملرشوب��ات املحلية من املؤسس��ات الصغرية 
واملتوس��طة واملش��اريع املنزلي��ة، وستش��مل 
تش��كيلة م��ن الفق��رات الحية لجمي��ع أفراد 

العائلة.

مسقط- الرؤية

تقدم رشكة الخليج العريب للسيارات واملعدات، 
إحدى رشكات مجموعة بهوان العاملية، قس��طا 
ش��هريا ُمَيرسا يبدأ من 105 ريال وفرة س��داد 
ق��رض مل��دة 8 س��نوات ع��ىل الك��روس أوفر 
شانجان CS35 بلس طراز 2023 الجديدة كلًيا، 
والتي تأيت بتصميم خارجي معّدل بشكل كبري 
ما يجعلها تشعرك بالشباب والتفاعل واألمان 
والق��وة م��ع ض��ان الرشكة املصنع��ة ملدة 6 

سنوات أو 250000 كلم أيها أسبق.
يأيت ط��راز  CS35 بلس  ليميت��د الجديد كلًيا 
مبي��زات مذهلة تش��مل عجالت من س��بائك 
األملونيوم مق��اس 18 بوص��ة ومقاعد جلدية 

وفتحة سقف بانورامية 

وشاش��ة معلومات تعمل باللم��س مقاس 10 
بوصات وكشافات أمامية “إل يس دي” مقاس 
7 بوص��ات وكش��افات أمامي��ة “إل إي دي” 
باإلضافة إىل جميع س��ات األم��ان املتقدمة، 
مثل مثبت الرسعة التكيفي، والتحكم يف نزول 
املنح��درات، وكام��ريا الرؤية الش��املة بزاوية 
360 درج��ة، والتحذير قبل االصطدام األمامي، 
وفرامل الطوارئ التلقائية، والوس��ادة الهوائية 
الجانبية األمامية ، والوسادة الهوائية الستائرية، 
وميزة الراحة اإلضافية مثل الباب الخلفي ذي 

التحكم الكهربايئ والشاحن الالسليك.
إن ش��انجان CS35 بل��س الت��ي متن��ح قيادة 
مفعم��ة بالحيوي��ة مث��ل الجي��ل الجديد من 
الش��باب، حيث تم تجهيزها مبحرك سعة 1,4 
ل��ر توربو ينتج 

156 حصاًنا و260 نيوتن مر من عزم الدوران 
 )DCT( وم��زود بناقل حرك��ة ثنايئ القاب��ض
بس��بع رسعات إلبقاء املالك��ني دامئًا يف صدارة 

املنافسة عىل الطريق.
وقالت الرشكة إن هذا التصميم الجديد واألنيق 
ش��انجان CS35 بل��س جاذب لرشاء الس��يارة 
مش��جع للراغبني يف أماتالك طراز أحدث، كا 
تم تطوي��ر هذه الكروس أوف��ر الرياضية من 
الجيل الجديد عىل يد فريق البحث والتطوير 
العاملي لرشكة شانجان للسيارات، وتتميز بأداء 
ع��ايل الجودة وتجربة قيادة ُمريحة ومس��احة 
داخلي��ة كب��رية وتجهيزات وفرية من وس��ائل 

الرفيه.
وأض��اف أن ش��انجان CS35 بل��س الجديدة 
كليًا طراز 2023 ُمفعم��ة بالحيوية واألناقة يف 
التصمي��م، وهي تتميز مبظهر قوي من الخارج 
بينا مينح التصميم الداخ��يل الجميل لراكبها 

إحساًسا من الدرجة األوىل.
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االتفاق على تشغيل الخطوط الجوية بين عمان واليمن 

ضمن التعاون بين بنك العز اإلسالمي وبنك عمان العربي

رؤساء تنفيذيون يؤكدون: التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص »ضرورة آنية«

صاللة- الرؤية

اختتم��ت أم��س اإلثن��ن جلس��ة املباحثات 
الرس��مية ب��ن س��لطنة ع��ان والجمهورية 
اليمني��ة، والت��ي عق��دت يف والي��ة صالل��ة 
مبحافظة ظفار، حي��ث ترأس الجانب العاين 
يف املحادثات معايل املهندس سعيد بن حمود 
بن س��عيد املع��ويل وزير النق��ل واالتصاالت 
وتقني��ة املعلومات، فيا ترأس��ه من الجانب 
اليمني معايل الدكت��ور نجيب منصور حميد 

العوج وزير االتصاالت وتقنية املعلومات.
وعرب الجانبان عن ارتياحها بنتائج وتوصيات 
جلس��ة املباحثات الرس��مية وحلقات العمل 
املصاحبة لها، والتي س��يتم بلورتها وتحويلها 
إىل خط��ط عمل ومذكرات تفاهم ُتس��هم يف 
تعزيز التع��اون يف مجاالت النقل واالتصاالت 

وتقنية املعلومات بن البلدين الشقيقن.
ففي قط��اع النقل، اتفق الجانبان عىل أهمية 
البدء يف تش��غيل الناق��الت الوطنية لخطوط 

جوي��ة مبارشة تفعيال التفاقي��ة النقل الجوي 
املوقع��ة بن حكومت��ي البلدين ع��ام 1997 
ومذك��رة التفاه��م يف مج��ال النق��ل الجوي 
املوقعة بن سلطتي الطريان املدين عام 2013، 
وحث الجانب��ان رشكات الطريان الوطنية عىل 

الدخول يف ترتيبات تعاونية فيا بينها.
ك��ا ت��م االتف��اق ع��ىل تفعي��ل االتفاقيات 
الثنائي��ة وتب��ادل الخربات يف مج��االت النقل 

الربي والبحري لتس��هيل حركة وس��ائل النقل 
ال��ربي والبضائ��ع وفتح خط��وط نقل بحري 
مبارشة بن املوانئ الُعانية واملوانئ اليمنية، 
وتشجيع رجال األعال لالستثار يف قطاعات 
النقل املختلفة والتعريف بالفرص واملميزات 
والتس��هيالت يف املناطق الح��رة لكال البلدين 
الش��قيقن.  ويف قط��اع االتص��االت وتقني��ة 
املعلومات، اتفق الجانبان عىل تبادل الخربات 

واملعرف��ة يف إنش��اء وإدارة البنية األساس��ية 
األب��راج«  البرصي��ة،  »األلي��اف  لالتص��االت 
واالس��تفادة م��ن مراكز البيان��ات املتوفرة يف 
س��لطنة ُعان الس��تضافة بيانات الجمهورية 
اليمني��ة واالس��تفادة من م��زودي الخدمات 
السحابية والخدمات األمنية، وتبادل الزيارات 
ب��ن الجانبن، وتب��ادل الخ��ربات واملعرفة يف 
إعداد ومراجعة القوان��ن واللوائح التنظيمية 
والسياسات واألطر يف قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلوم��ات والربي��د، والتعاون بن مش��غيل 
االتصاالت، وتفعيل وإنش��اء الكوابل البحرية 
والربية ب��ن البلدين الش��قيقن. حرض ختام 
الجلس��ة مع��ايل الدكت��ور عيل بن مس��عود 
الس��نيدي رئي��س الهيئ��ة العام��ة للمناطق 
االقتصادية الخاصة واملناطق الحرة وس��عادة 
الدكت��ور خال��د الصال��ح س��فري الجمهورية 
اليمنية املعتمد لدى سلطنة عان، وأصحاب 
السعادة الوكالء املعنين وعدد من املسؤولن 

يف البلدين الشقيقن.

مسقط- الرؤية

أك��د عدد من الرؤس��اء التنفيذين أن الوقت 
الح��ايل يتطل��ب املزي��د م��ن التع��اون بن 
مؤسس��ات القطاع الخاص، أكرث من أي وقت 
م��ى؛ معللن ذل��ك بأن ال��ركات يجب أن 
تتعاون أك��رث وتتنافس عىل تعزي��ز االقتصاد 
والناتج املحيل بش��كل عام، م��ع الرتكيز عىل 
الجوانب التقني��ة وتعزيز الرقمن��ة، والرتكيز 
ع��ىل مواصل��ة النج��اح ولي��س التوقف عند 
تحقي��ق النجاح، حتى يك��ون للقطاع الخاص 
دور محوري يف تعزيز العوائد واملس��اهمة يف 

خلق املزيد من فرص العمل.
 ج��اء ذلك خالل حديثهم يف منتدى الرؤس��اء 
التنفذي��ن امللهم��ن ال��ذي نظمه بن��ك العز 
اإلسالمي بالتعاون مع بنك عان العريب. وقال 
الرؤساء التنفيذيون إن القطاع الخاص له الدور 
األك��رب يف تنمي��ة االقتصاد، ف��كل يشء يؤديه 
القط��اع الخاص ي��ؤدي إىل تعزي��ز االقتصاد، 
ولي��س االقتصار ع��ىل دعم الحكوم��ة فقط، 
مطالب��ن أيضا رجال األعال برضورة التوس��ع 
يف اتخاذ القرارات لتش��كيل كيانات اقتصادية 
وضخ السيولة يف املشاريع التي تؤدي إىل خلق 
عوائد مس��تدامة، باإلضاف��ة أن الوقت الحايل 

يتطلب من كافة املؤسسات دعم جيل الشباب 
ومواكبة العرص الرقمي كون جيل الشباب هم 
األكرث فها للتقنية الحديثة، وكذلك الرتكيز عىل 
مواصلة النجاح وليس اإلكتفاء بتحقيق النجاح، 
مبعنى اس��تباق التنبؤ ما سيحصل يف املستقبل 
والتهيؤ مبا يفيد ذلك. من جهته، قال س��ليان 
بن حمد الحاريث الرئي��س التنفيذي لبنك العز 
اإلسالمي إن فكرة املنتدى تتمحور حول إتاحة 
املجال أمام الرؤوس��اء التنفيذين من مختلف 

القطاعات وال��ركات لاللتق��اء واالطالع عىل 
برامجهم اليومية وكيفية االستثار يف االقتصاد 
ورف��ع عوائد وفوائ��د الركات مبا يس��هم يف 
تحقي��ق الرؤية املس��تقبلية »ع��ان 2040«، 
موضح��ا أن الحكومة الرش��يدة تب��ذل جهوًدا 
كب��رية لتس��هيل اإلج��راءات وتبس��يطها أمام 
املس��تثمرين األجانب، مش��ريًا إىل الدور الرائد 
للقطاع الخاص هوه يف تنمية االقتصاد وتعزيز 
مص��ادر الدخ��ل. وأكد الح��اريث أن الرؤس��اء 

التنفيذي��ن يف القطاعن الع��ام والخاص بحثوا 
خالل هذا املنتدى س��بل تعزيز اإلسهامات يف 
منو االقتصاد الوطني. ويهدف منتدى الرؤس��اء 
التنفيذي��ون إىل تعزي��ز الراكة ب��ن القطاع 
الخاص واملؤسس��ات األخرى، وخاصة املرصفية 
والتنموي��ة، حي��ث إن املنتدى ج��اء ليتوافق 
ويتكامل مع األهداف املأمولة من رؤية »عان 
2040« يف كيفية تعزيز إس��هام القطاع الخاص 
يف الناتج املحيل اإلجايل. ومن املؤمل أن تظهر 
خالل الفرتة املقبلة العديد من النتائج اإليجابية 
والتي ستساهم بش��كل فاعل وملموس يف منو 
االقتصاد املح��يل، وتعزيز االزدهار االقتصادي، 
ودعم مس��رية التنمية الش��املة واملس��تدامة. 
وتخلل املنت��دى تقديم عدٍد من أوراق العمل 
ناقش��ت واقع وتحديات القط��اع االقتصادي، 
إضاف��ة إىل ع��رض بع��ض التج��ارب املحلي��ة 

واإلقليمي��ة والدولي��ة يف كيفي��ة 
تحوي��ل الصعوب��ات والتحديات 
الت��ي تواجه االقتص��اد إىل فرص 
واالس��تفادة منه��ا بأق��ى ق��در 
ممك��ن، خاص��ة تح��ت وط��أة 
التحدي��ات التي واجهت مختلف 
خ��الل  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
جائحة  بس��بب  املاضين  العامن 

كورون��ا. وش��هد املنتدى مناقش��ة ع��دد من 
الجوانب االس��رتاتيجية الت��ي تهدف إىل تعزيز 

ال��راكات بن مختلف الكيان��ات االقتصادية، 
وزي��ادة الفرص االس��تثارية يف املجاالت التي 
تساعد عىل املس��اهمة يف تعزيز الناتج املحيل 
اإلجايل. يش��ار إىل أن املنتدى ينعقد بالتزامن 
مع مس��اع الحكومة الرش��يدة لتعزي��ز أدوار 
القطاع الخاص وتعميق االستثار يف القطاعات 
ذات القيم��ة املحلي��ة املضافة؛ مب��ا يعزز من 
تنافس��ية االقتصاد الوطن��ي إقليمًي��ا ودولًيا، 
وتوفري فرص العمل للش��باب العاين املؤهل؛ 
مبش��اركة مؤسس��ات املجتمع املدين ومواكبة 
س��وق العمل يف تركيبته للتطورات العاملية يف 
مجال وظائف املس��تقبل أو اس��تيعاب أنواع 
جديدة من القوى العاملة املقبلة عىل س��وق 
العمل؛ مبا يرفع نس��بة العالة املاهرة بأقى 
قدر ممك��ن من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة 

وتجويد األداء.

إتاحة بيانات المستوردين في 180 دولة أمام الشركات العمانية

مشروع لصناعة األدوية البيطرية 
والزراعية في »البريمي الصناعية«

مسقط- الُعامنية

دش��نت وزارة التج��ارة والصناعة 
دليل  االس��تثار خدم��ة  وترويج 
املس��توردين الت��ي توف��ر قاعدة 
بيان��ات املس��توردين العاملين يف 
أك��رث من 180 دولة ح��ول العامل، 
سعًيا منها للتسهيل عىل املصدرين 
التجارية  والركات  واملؤسس��ات 

العاملة يف سلطنة ُعان.
وقالت س��عادة أصيلة بنت س��امل 
الصمصامية وكيل��ة وزارة التجارة 
االس��تثار  وتروي��ج  والصناع��ة 
الخدم��ة  إن  االس��تثار  لرتوي��ج 
تهدف إىل التسهيل عىل الركات 
وال��ركات  املص��درة  الُعاني��ة 
الراغب��ة يف التصدي��ر للوصول إىل 
األس��واق املس��تهدفة يف عدد من 
القطاع��ات التجاري��ة املتخصصة 
ع��رب إتاحة وتوفري قاع��دة بيانات 
تجاري��ة للمس��توردين املحتملن 

بحسب القطاعات املستهدفة.

وأضاف��ت س��عادتها أن��ه ميك��ن 
لل��ركات الُعاني��ة التواصل مع 
هذه الركات يف الخارج والتعاقد 
معه��ا لتزويد األس��واق الخارجية 
مؤك��دة  الُعاني��ة،  باملنتج��ات 
عىل أن الخدمة ستس��هم يف فتح 
آفاق أوس��ع للمنتج��ات الُعانية 
الستكشاف أسواق تجارية جديدة 

يف مختل��ف دول الع��امل وزي��ادة 
الص��ادرات الُعاني��ة ع��رب إيجاد 
قطاع��ات  يف  محتمل��ن  رشكاء 
متنوعة، حيث بل��غ إجايل قيمة 
غري  املنش��أ  ُعاني��ة  الص��ادرات 
النفطي��ة لع��ام 2021م نح��و 5 
مليارات و791 مليوًنا و500 ألف 

ريال ُعاين.

وتش��مل خدمة دليل املستوردين 
كاألمريكتن  األقالي��م  م��ن  عددًا 
وآس��يا،  والجنوبي��ة،  الش��الية 
وأفريقي��ا،  األوس��ط،  وال��رق 
وأوروبا، وترتكز بيانات ومعلومات 
املس��توردين يف قطاعات األغذية 
واملروب��ات والزراعة واألس��اك 
والبرتوكياويات  الكياوية  املواد 
واملطهرات  املنظف��ات  ومنتجات 
والبالستيك ومش��تقاتها ومنتجات 
الصيدالني��ة والنس��يج واملالب��س 
إضاف��ة إىل املنتج��ات الزجاجي��ة 
الكهربائي��ة  وامل��واد  والتعدي��ن 

وغريها.
وتوف��ر الخدمة طريقة س��هلة يف 
فرز بيانات املستوردين عن طريق 
عدٍد من املؤرشات النتقاء وتحميل 
بيان��ات ذات ج��ودة عالي��ة من 
بينها رأس��ال الرك��ة ومنتجاتها 
وبيانات  املس��توردين  وعناوي��ن 
التجاري��ة  واألنش��طة  التواص��ل 

وغريها من املعلومات املطلوبة.

الربميي- الرؤية

وّقع��ت مدينة الربميي الصناعي��ة، التابعة 
للمؤسس��ة العام��ة للمناط��ق الصناعي��ة 
»مدائن«، عق��داً مع رشكة الفارايب لصناعة 
األدوية البيطرية والزراعية، إلقامة مروع 
والزراعي��ة  البيطري��ة  األدوي��ة  لصناع��ة 
والفيتامين��ات  الغذائي��ة  واملكم��الت 
واملضاف��ات العلفية، وذلك عىل مس��احة 
وبتكلف��ة  مرب��ع  م��رت  آالف   6 تتج��اوز 
إجالية تبل��غ 2 مليون ريال عاين، حيث 
وّق��ع العقد س��عيد بن عبدالل��ه البلويش، 
مدي��ر ع��ام مدين��ة الربمي��ي الصناعي��ة، 
وجال بن س��عيد العجييل، مدير الركة. 
ويع��د هذا املروع من املش��اريع املهمة 
والداعم��ة للمنطقة بص��ورة عامة، حيث 

س��يقوم بإنتاج م��ا يزيد ع��ن 200 صنف 
من املس��تحرضات الصيدالنية لالس��تخدام 
البيطري والفيتامينات واملكمالت الغذائية، 
وه��و ما يش��كل قيم��ة مضاف��ة للمدينة 
الصناعي��ة وتغطية للس��وق املحيل وتأمن 
توف��ري هذا املنت��ج الحيوي واالس��رتاتيجي 
يف س��لطنة عان مل��ا تتمتع ب��ه من ثروة 
حيواني��ة، عالوة ع��ىل تصدي��ر املنتج إىل 
وكالء الركة املنترين يف عدد من الدول 
العربي��ة واإلفريقية وبالتايل املس��اهمة يف 
تعزيز وزيادة مصادر الدخل القومي ، كا 
سيوفر املروع مجموعة من الوظائف إىل 
جانب اس��تقطاب بعض املشاريع الخدمية 
والتي ميكن أن يس��تفيد منها رواد األعال 
وأصحاب الركات الصغرية واملتوس��طة يف 

محافظة الربميي.

سليامن الحاريث
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ال أؤمن بكل التفاصيل واملبالغات يف الربمجة اللغوية العصبية، 
ولكــن أؤمن باألهميــة البالغة يف تكــرار الحديث مع 

النفــس بربمجتهــا مبعايل العــادات والســلوك، حتى 
رشيعتنا راعــت هذا الجانب بترشيــع تكرار األذكار 
والصلوات وقراءة الفاتحــة، والدعاء جزء منه متوجه 

للنفس، لنحدث أنفسنا دامئًا مبا نريد ونطمح.

االستســام هو فقدان القدرة عىل التغيري وترك الســفينة تجري حيث 
أراد املــوج من غري تحريك ســاكن، وهو العجز يف كل ما يجري 

عليك، لك جانب أنت املسؤول عنه، وعليك أن تقوم به، ومنه 
الدفــع بالدعاء واإلنكار بالقول والقلب أو القوة، ومنه النظر 

يف األمور وطلب معاليها.. ال تكن ورقة تذروها الرياح.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

 راشد بن حميد الراشدي **

مــا نفذته وتنفذه وزارة الرثوة الزراعية والســمكية وموارد املياه من مشــاريع عماقة يف 
مجال األمن الغذايئ وتوفري احتياجات املواطن من إنتاجية أرضه ووطنه وتوفري فرص عمل 
لعدد كبري من املواطنني، فإن مثل هذه املشاريع مفخرة لنا جميًعا؛ إذ بتنفيذ هذه املشاريع 
يُعم الخــري أرجاء الوطن، خاصة إذا علمنا أن هذه املشــاريع ُموزّعة جغرافيًا عىل معظم 
محافظات الســلطنة. باألمس والحمد للــه، تم توقيع 28 عقد انتفاع إلنشــاء مرشوعات 
زراعية وســمكية يف مختلف املحافظات بني وزاريت اإلســكان والتخطيط العمراين، والرثوة 
الزراعية والســمكية وموارد املياه، بقيمة إجاملية بلغت أكــرث من 33 مليون ريال ُعامين، 
وعىل مســاحة تتجاوز 8 مايني مرت مربع. هذه املشــاريع جاء تنفيذها وفق مستهدفات 
رؤية »ُعامن 2040« وبناًء عىل دراســات نوعيــة الحتياجات الوطن وبطرق علمية حديثة 
ومبتكــرة، ومبا يتوافق مع سياســات األمن الغذايئ التي تنفذها حكومتنا الرشــيدة، وفًقا 
ألوليــة االحتياجات الرضورية واملهمة للوطن واملواطن، وعىل مراحل مســتقبلية، وخطط 

بعيدة وقريبة املدى يف هذا القطاع الحيوي.
االتفاقيات تهدف إىل االكتفاء الذايت لوطننا يف بعض املنتجات الزراعية والرثوة الســمكية، 
من خال اإلستزراع السميك وإنتاج املواد املستخلصة من األسامك، بينام يف املجال الزراعي 
تهــدف إىل إيجاد محاصيل موســمية ودامئة كالحبــوب بأنواعها والفواكــه والخرضاوات 

واألعاف الحيوانية.
وتوزعت عقود االنتفاع للمشــاريع املختلفة عىل عدد من املحافظات، يف مجاالت استزراع 
األسامك الزعنفية باألقفاص العامئة، وزراعة القمح والخرضاوات والفواكه والليمون، وتربية 

الدواجن الاحمة والبيّاضة.
إن ما تقدمه وزارة الرثوة الزراعية والســمكية وموارد املياه من تســهيات للمستثمرين- 
خاصة العامنيني- يف هذا املجال من شــأنه أن يسهم يف انتشار مشاريع األمن الغذايئ التي 
يحتاجهــا الوطن، بداًل من االعتامد عىل الغري، ال ســيام إذا علمنــا أن ُعامن- ولله الحمد- 
تتمتع مبســاحات كبرية تصلح للزراعة، وتنفيذ مشاريع االستزراع السميك، وتربية الدواجن 

واملاشية، والتي متثل جميعها ثروة وطنية ومصدر رزق للكثري من املواطنني.
وبتوقيع مثل هذه االتفاقيات يشتد عضد الوطن نحو مستقبل أفضل يف ظل نهضة شامخة 
متجددة األركان يف كل املجاالت، تهدف إىل زيادة اإلنتاج املحيل ودعمه مبختلف الوسائل 

والسبل املتاحة.
شكرًا لوزارة الرثوة الزراعية والســمكية وموارد املياه ووزارة اإلسكان والتخطيط العمراين، 
التي تساند وتدعم كل من يجتهد من أجل بناء هذا الوطن الغايل وبلوغ املستقبل الواعد 

بالخري بإذن الله.
ومع مثل هذه التباشــري الجميل يســعُد الوطن وترتفع هاماته تحت ظل قائد يصون لهذا 
الوطن كرامته ويســعى يف عهد متجدد لتحقيق منجزات تخدم أبناء شــعبه، وفق خطط 
ورؤى مدروســة ســتحقق الخري والرخاء واإلزدهار. حفظ الله ُعامن وســلطانها وشــعبها 

وأسبغ عليهم وافر خرياته ونعمه.. إنه عىل كل يشء قدير.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيني العامنية 

األمن الغذائي.. 
طريق الحياة مسقط- العامنية

أظهــرت دراســة قام بهــا فريــق بحثي من 
مستشــفى جامعة الســلطان قابوس فاعلية 
اللوزتــني  »اســتئصال  الجراحــي  التدخــل 
اإلدراك  مســتوى  تحســن  يف  واللحميــة«، 
والســلوك لــدى األطفال الذيــن يعانون من 
أعراض فــرط الحركــة وقلة االنتباه بســبب 
انقطــاع النفس االنســدادي النومــي نتيجة 

تضخم اللوزتني ولحمية األنف.
وبينت الدراســة أن األطفــال الذين يعانون 
من انقطاع النفس عند النوم بســبب تضخم 
اللوزتــني واللحمية يعانــون أيًضا من فرط يف 

النشاط وقلة يف الرتكيز، ويؤثر ذلك سلبًا عىل 
تحصيلهم الدرايس.

وســعت الدراســة إىل تقييم تأثري اســتئصال 
اللوزتني ولحمية األنف عىل مســتوى اإلدراك 
والسلوك لدى األطفال الُعامنيني مبتوسط عمر 
9- 14 سنة والذين يعانون من انقطاع النفس 
االنسدادي النومي، حيث تم إخضاع 37 طفًا 
من الذكور واإلناث الذين ثبت لديهم انقطاع 
النفس االنســدادي النومي إىل تدخل جراحي 
متمثل يف اســتئصال اللوزتني ولحمية األنف، 
وأوضحت الدراسة إىل انخفاض مؤرش انقطاع 
النفــس أثناء النــوم بعد التدخــل الجراحي 

مبعدل 56 باملائة.

مسقط- الرؤية

كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
أمــس عن الــرشكات الداعمــة للمغامر 
ســليامن بــن حمــود الناعبــي لربنامج 
مغامراتــه املتبقية يف هــذا العام، والتي 
ستنطلق يف نوفمرب املقبل، ويعتزم خالها 
الصعود إىل قمة جبل فنيســون بالقطب 
الوصــول  وكذلــك  الجنــويب،  املتجمــد 
إىل القطــب املتجمــد الجنــويب مركــز 
االرض بالقطــب املتجمــد الجنويب لقارة 

أنتاركتيكا.
جاء ذلــك خال املؤمتــر الصحفي الذي 
الثقافة والرياضة والشباب  عقدته وزارة 
بحضــور الناعبــي؛ حيــث أعلــن عــن 
الرشكات الداعمــة له يف مغامراته وهي: 

أوكيو والرشكة العامنية الهندية للســامد 
»أوميفكــو« ورشكة دليــل للنفط ورشكة 
»�CCED« والرشكــة العامنية لاتصاالت 
»عامنتل« ورشكة محســن حيدر درويش 
والجمعيــة العامنية للخدمــات النفطية 

»أوبال« وطريان السام.
وكان املغامر ســليامن بن حمود الناعبي 
قد متكن من الصعود إىل قمة »إفرست« 
أعىل قمة يف العــامل، والتي يبلغ ارتفاعها 
8849 مرتًا فوق مســتوى ســطح البحر، 
كام صعد قمــة لوتيس رابع أعىل قمة يف 
العــامل، والبالغ ارتفاعهــا 8516 مرت فوق 
مستوى سطح البحر خال نفس الرحلة، 
ورفــع علــم الســلطنة، وصــورة حرضة 
صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق 
املعظم- حفظه الله ورعاه؛ ليكون بذلك 

أول عامين، وثاين عريب يصل للقمتني مًعا 
يف نفس الرحلة.

وقــال الناعبي: »بدأت املغامرة بتاريخ 4 
أبريل، ومتكنت من الوصول لقمة إفرست 
يوم 12 مايو، ويف يوم 13 مايو استكملت 
الرحلة بالصعود والوصول إىل قمة لوتيس 
والتــي تعد رابــع أعىل قمــة يف العامل«. 
وأضــاف الناعبــي: »تعد هــذه املغامرة 
ضمــن برنامج ’جراند ســام إكســبلولر‘ 
الهادف للوصول إىل القمم العاملية السبع 
يف كل قارة والقطبني الجنويب والشــاميل، 
وهذا اإلنجاز يضاف لسلســلة اإلنجازات 
التــي حققتهــا بعد متثييل للســلطنة يف 
صعود قمــة »كلمنجــاروا« أعــىل قمة 
جبلية يف أفريقيا والتي يصل ارتفاعها إىل 

5895 مرتًا.

مسقط- الرؤية

شــاركت ســلطنة عامن ممثلة يف وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 
يف فعاليات االجتامع الحادي والســبعني 
الجتامعــات »لينــداو« لحملــة جائــزة 
نوبل العاملية املخصصة ملجال الكيمياء، 
واملقامة يف مدينة لينداو األملانية؛ وذلك 

عرب مشاركة باحثتني عامنيتني.
وتــأيت املشــاركة يف إطار بنــاء القدرات 
البحثية لدى الشــباب العــامين، وإتاحة 
الفرصــة للتعرف عــىل حيــاة الفائزين 
بجائزة نوبل عن قــرب، ومعرفة ما هي 
آخر املســتجدات العلميــة، وأيضا نقل 
املعرفة العلمية وتبادل الخربات، وكذلك 
إيجاد رشاكات وروابط علمية مع علامء 

من مختلف دول العــامل ودفع الباحثني 
لبــذل املزيــد مــن الجهــد يف البحوث 

العلمية.
وشــاركت الباحثة الدكتــورة زكية بنت 
البحــث  مستشــارة  العزريــة،  هــال 
والتطويــر املؤســيس يف رشكــة تنميــة 
نفــط عــامن، والباحثة يف مجــال طاقة 
الكربــوين،  واالحتجــاز  الهيدروجــني 
وحاصلة عىل درجــة الدكتوراه يف مجال 
الكيمياء الفيزيائيــة من جامعة أوكاند 
الباحثــة  شــاركت  كــام  النيوزلنديــة. 
الدكتورة منى بنت حمد الهنائية، أستاذة 
مســاعدة هندســة الكيميــاء واملعالجة 
التحويلية يف كلية عامن البحرية الدولية 
والجامعــة الوطنيــة، وباحثــة يف مجال 
املواد املركبة وتقنية النانو، وحاصلة عىل 

درجة الدكتوراه يف الهندســة الكيميائية 
وهندسة العمليات من جامعة السلطان 

قابوس.
وتــم ترشــيح الباحثتني من قبــل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 
بعــد أن تقدمتا بطلب املشــاركة خال 
فرتة التســجيل، حيث تم اختيارهم بعد 
عملية تقديم وترشــيح تنافسية متعددة 
املراحــل من جميع أنحــاء العامل، ومتت 
املوافقة عليهام مــن قبل لجنة املراجعة 
العلمية ملجلس اجتامعات لينداو لعلامء 
نوبــل كعلامء شــباب ميتلكون مؤهات 
الشــغف  وإمكانيات  العلمــي  التميــز 
البحثــي والخربة الازمــة والرضورية يف 
مجال الكيمياء كأفضل الباحثني الشباب 

عامليًا.

الرستاق- طالب املقبايل

نفذت اللجنة الثقافية النسائية بفريق الحجر 
الغريب الريايض الثقايف التابع لنادي الرســتاق 
الريايض وعىل مــدى يومــني باملجلس العام 
ببلدة يقــاء بوادي بني غافر فعالية »ســوق 

العيد« لدعم األرس املنتجة.
وأبرزت نوال بنت ســليامن الغافرية أهداف 
الفعاليــة، وقالــت إن الفكرة مــن تنفيذها 

جاءت لتحقيق هدفني رئيســيني: خلق املناخ 
املناســب زمنيًا وجغرافيًا لهذه األرس لتسويق 
منتجاتها، وأيًضا تشجيع الفتيات عىل التفكري 
يف مشاريع تجارية مستقبلية من خال خوض 

تجربة مبارشة ومامرسة تسويقية حقيقية.
وقالــت منــى بنــت خميــس الغافريــة إن 
الفعاليــة جــاءت كبدايــة تتبعهــا فعاليات 
مشــابهة ومتنوعــة يف املجــال واملضمــون، 
وأوضحت بأن اإلقبال عىل الفعالية كان كبريًا 
سواًء من قبل املشــاركات يف عرض املنتجات 
أو بالنسبة ملرتادات السوق وهذا يف حد ذاته 
حافز ملواصلة الجهد يف تقديم فعاليات قادمة 

ومناشط تصب يف خدمة املجتمع.
وتحدثــت فوزيــة بنت مــوىس العبادية عن 
مشــاركتها يف ســوق العيــد شــاكرًة اللجنة 
الثقافية النســائية بفريق الحجر الغريب عىل 
خلق هذه الفرصة، ودعــت إىل تنفيذ املزيد 
من الفعاليات التي تســتهدف تنمية املجتمع 

وتستثمر طاقات أفراده.

دراسة: استئصال اللوزتين واللحمية يسهم 
في تحسن إدراك وسلوك األطفال

سليمان الناعبي يتأهب ألقوى مغامرة بالذهاب إلى القطب المتجمد الجنوبي

باحثتان عمانيتان تشاركان في اجتماعات الفائزين بـ»نوبل«

»سوق العيد« في الرستاق 
لدعم األسر المنتجة
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