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مسقط- العامنية

لطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه-  بعث حرضة صاحب الجاللة السُّ
برقيــة تهنئة إىل فخامة الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو رئيــس جمهورية بيالروس 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، ضّمنها جاللته أطيب تهانيه وأصدق متنياته له بوافر 

الصحة والسعادة، ولشعب بالده الصديق مزيًدا من التقدم واالزدهار.

جاللة السلطان يهنئ 
رئيس بيالروسيا

مسقط- الُعامنية- طهران- الوكاالت

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي 
سلطنة عامن ومواساتها لحكومة وشعب 
الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية الصديقة 
ولذوي الضحايــا جراء الزلزال الذي رضب 
محافظــة هرمزكان يف جنوب إيران صباح 
أمــس، معربــًة عــن متنياتهــا للمصابني 

بالشفاء العاجل.
وأفادت وســائل إعالم إيرانية رســمية أن 
مــا ال يقل عن 5 أشــخاص لقــوا حتفهم 
فيام أصيــب 49 عندما وقــع زلزال بقوة 
6.1 درجــة يف جنــوب إيــران يف ســاعة 
مبكرة أمــس. ويف وقت الحــق تعرضت 
املنطقة لزلزالني بلغت شدة أحدهام 6.3 
درجة واآلخر 6.1 درجة. وذكر مسؤولون 
للتلفزيون الرســمي أن الزلزال الذي وقع 
يف الثانية صباحا بالتوقيت املحيل أعقبته 

نحو 24 هزة ارتداديــة، وأضافوا أنه دمر 
قرية ساية خوش القريبة من ساحل إيران 
عىل الخليــج يف إقليم هرمزجان. ووقعت 
أحدث الهزات االرتدادية يف حوايل الثامنة 
صباًحا. ونقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنبــاء عن فؤاد مــراد زادة حاكم مدينة 
بندر لنجــة قوله “جميــع الضحايا قضوا 
نحبهــم يف الزلزال األول ومل يصب أحد يف 
الهزتــني القويتني التاليتني ألن الناس كانوا 

خارج منازلهم بالفعل”.
ورصح مجتبــى خالدي املتحدث باســم 
خدمــات الطــوارئ للتلفزيون الرســمي 
بأن نصف املصابني غادروا املستشــفيات 
بالفعــل. وقــال املســؤولون إن عمليات 
البحــث واإلنقــاذ انتهــت. وذكــر فريق 
املهام يف جزيريت ســعيد بــور زادة وكيش 
أن خدمات الشحن والطريان يف الخليج مل 

تتأثر بالزالزل.

زلزاالن شديدان في الخليج العربي

سلطنة ُعمان تعزي في ضحايا زلزال إيران

حاتم الطايئ يكتب:

ابتكار ُعامين 100 %
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الرؤية- سارة العربية- العامنية

هطلت أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة عىل 
أجزاء من محافظات الداخلية والظاهرة وشامل 
الرشقية وجنوب الباطنة مصحوبة برياح هابطة 
نشــطة، بينام اســتمر تدفق السحب عىل أجزاء 
من محافظات شــامل وجنوب الرشقية ومسقط 

والوسطى.
وأدى هطــول األمطــار إىل جريــان عــدد من 
الشــعاب واألوديــة  مصحوبة بتســاقط حبات 
الربد عىل محافظــة الداخليــة بالتحديد الجبل 
األخــرض وجبل شــمس، وكذلــك يف محافظتي 
الظاهرة وشــامل الرشقية. وُتشري آخر تحليالت 
خرائط الطقس وخرائط التنبؤات العددية بهيئة 
الطريان املدين إىل أنه من املتوقع أن تتأثر سلطنة 
ُعامن بامتــداد ملنخفض جوي ُمحتمل قادم من 

جمهورية الهند بعد غٍد الثالثاء.

استمرار نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر والمناطق المجاورة

صيب نافع على رؤوس الجبال والقرى.. 
وتأثيرات »المنخفض« تبدأ الثالثاء

توقعات ببحر هائج الموج.. و5 أمتار 
أقصى ارتفاع

رياح هابطة نشطة تؤدي لتطاير 
األجسام غير الثابتة وتصاعد الغبار
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بعثة الحج العسكرية تغادر البالد إلى 
الديار المقدسة

.. وقوافل الحجاج العمانيين تتوافد 
على مكة والمدينة

»تقنية الدولة« تناقش »جائزة االستثمار في ابتكارات التقنية«

مسقط- الرؤية

تغادر اليوم األحد بعثة الحج العسكرية 
ألداء  املقدســة  الديــار  إىل  متوجهــة 
فريضة الحــج املباركة لهــذا العام عىل 

منت طائرات النقل التابعة لســاح الجو 
الســلطاين العامين، وســيكون يف توديع 
البعثــة لــدى مغادرتها قاعدة الســيب 
الجوية اللواء خليفــة بن عيل بن نارص 
الســيايب مســاعد املفتش العام للرشطة 

والجامرك للشــؤون اإلداريــة واملالية ، 
وعــدد من كبار ضباط قوات الســلطان 
املســلحة والحــرس الســلطاين العامين 
ورشطــة عــامن الســلطانية و األجهزة 

األمنية األخرى.
ويــأيت تســيري بعثــة الحــج 
وأوامر  بتوجيهات  العسكرية 
سامية من لدن حرضة صاحب 
الجالة القائد األعىل- حفظه 
اللــه ورعاه- والتــي يترشف 
بتنظيــم تســيريها كل عــام 
التوجيــه املعنوي واملراســم 
أركان  برئاســة  العســكرية 

قوات السلطان املسلحة.

املدينة املنورة- الُعامنية 

بدأت قوافل الحجاج القادمني من سلطنة 
ُعــامن توافدها إىل أرايض الديار املقدســة 

ألداء فريضة الحج لهذا العام.
وقال عبدالعزيز بن مسعود الغافري نائب 
رئيس بعثــة الحج الُعامنيــة : »إن البعثة 
أوفدت فريًقــا منها للمدينة املنورة والذي 
قــام فور وصوله بتقديــم خدماته لحجاج 
بيت الله الحرام الذيــن وفدوا إىل املدينة 
املنــورة، والذيــن بلغ عددهــم حتى اآلن 
قرابــة 3200 حــاج. وأضــاف: »رشع وفد 
االفتاء واإلرشــاد الديني يف تقديم الدروس 
واملحــارضات لحجاج بيت اللــه الحرام يف 

أماكــن إقامتهم، كام قام وفد اإلرشاف عىل 
رشكات الحــج بزيارة الحجــاج واالطمئنان 
عىل مــدى التــزام رشكات الحــج بتقديم 
الخدمــات وفق مــا نصت عليــه العقود 
املربمة بينهــا وبني الحجــاج«. وأوضح أن 

الوفــد الكشــفي يواصل اســتقبال ممثيل 
رشكات الحج يف مقر البعثة وأخذ بياناتهم 
وتوجيههم بحسب الخدمات التي يرغبون 
فيهــا، فضــًا عــن مواصلة الوفــد الطبي 

اإلرشاف عىل الوضع الصحي للحجاج.

مسقط- الرؤية

عقدْت لجنــة التقنيــة واالبتكار 
مبجلس الدولة، اجتامَعها الخامس 
لدور االنعقاد السنوي الثالث من 
الفرتة الســابعة، برئاســة املكرمة 
الدكتــورة مريــم بنــت عبدالله 

املكرمــني  وبحضــور  العواديــة، 
أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي 

األمانة العامة.
وشهد االجتامع مناقشة ماحظات 
مســودة  املكرمني عىل  األعضــاء 
مقرتح دراســة »جائزة االســتثامر 
وذلــك  التقنيــة«،  ابتــكارات  يف 

املجلس.  لرفعها ملكتــب  متهيــًدا 
خــال  اللجنــة  واســتعرضت 
اجتامعها مستجدات ما تم إنجازه 
من أعامل اللجان الفرعية املنبثقة 
منها واملشــكلة لدراسة: توظيف 
منظومــة  صياغــة  يف  التقنيــة 
مبتكرة لحوكمــة األداء يف الجهاز 

االستثامر  للدولة، وجائزة  اإلداري 
يف ابتــكارات التقنيــة، والضوابط 
الترشيعيــة والتنظيميــة للتجارة 
»السيارات   ودراســة  االلكرتونية، 
الكهربائيــة.. التكيف واملواكبة«، 
الســيارات  اندمــاج  وكذلــك 

الكهربائية عىل الطريق.

يف ســاحة تكريم دولية يقف الفريق 
الُعامين للمبتكرين عىل منصة التتويج 
الدويل يف ســياتل عاصمة التكنولوجيا 
تقديرًا  األمريكية،  املتحــدة  بالواليات 
وعرفانًا ملا ابتكــره الفريق من اخرتاع 
غــرّي مجــرى التاريــخ، وذلــك بعــد 
حصولهم عىل أرفع الجوائز املتخصصة 
يف االبتــكار وتقنيــة املعلومــات، عن 
مرشوعهــم الواعد، الــذي يعمل عىل 
تقديــم حلــول تقنية غري مســبوقة، 
وفريدة من نوعها، وما هي إال لحظات 
واشــتعل املرسح بالتصفيــق املختلط 
بدموع الفرح والفخر، ليُعزف الســام 
السلطاين يف ذلك املحفل ويرتفع العلم 
الُعــامين مرفرفًــا ومعلًنا ببلــوغ هذا 

الفريق العاملية من أوسع أبوابها....
مل يكــن ذلك حلم يقظــة، وال رؤيا يف 
منام؛ بل هي مشاهد أُجزم أننا سرناها 
يوًما ما عاّم قريب، هي ليست أمنيات 
بل تطلعات مرتقبة نأمل تحققها خال 
املرحلة املقبلة، فــام يُبذل من جهود 
واضحة من قبل مختلف املؤسســات 
والتكنولوجيا  االبتــكار  بقطاع  املعنية 
يف وطنــي العزيــز، تؤكــد أن شــبابنا 
وفتياتنا املتقدون بالحامس واملفعمون 
بالطاقــة، قــادرون عىل املنافســة يف 
أكرب املســابقات الدوليــة حول العامل، 
وأنهم قريبون جًدا من ابتكار تقنية مل 
يســبقها إليهم أحد، ستساعد البرشية 

وتقدم لهم خدمات جليلة، وملا ال فهم 
أحفاد أحمد بن ماجد البّحار العبقري 
الذي ابتكر أدوات ماحة ونظم بحرية 
ســاعدت عىل تقدم املاحــة البحرية 

عىل مر التاريخ. 
والحديــث عــن االبتكار يحتــاج منا 
تســليط أضــواء كاشــفة عــىل واقع 
االبتــكار يف ُعامن، ففــي الوقت الذي 
نجد فيه مؤسســات الدولة الرســمية 
وعــدد مــن رشكات القطــاع الخاص 
يدعمــون وميولون االبتــكارات، فإننا 
نكتشــف يف املقابل أن الطاقات التي 
ال يتم استيعابها أكرب بكثري، األمر الذي 
يتطلب مضاعفــة العمل وبذل املزيد 
من الجهــود من أجــل توفــري البيئة 
املامئــة والحاضنــة للمخرتعــني. نعم 
لدينا مراكــز متخصصة واســرتاتيجية 
وطنية لابتكار )2040(، والتي أحرزت 
تقدًما ملموًسا خال السنوات املاضية، 
عرب مــؤرشات االبتكار املختلفة، والتي 
ارتكزت عىل املعايري العاملية، وكل ذلك 
وفًقا لألهداف الطموحة التي وضعتها 
الرؤيــة املســتقبلية »ُعــامن 2040” 
وتهــدف إىل بناء اقتصــاد وطني قائم 
عىل االبتــكار، من خال إعادة هيكلة 
اقتصادنا مبا يســهم يف تنويــع املوارد 

االقتصادية.
إذن ما الذي ينقصنا لتحقيق التطلعات 
املرشوعة وتقديم ابتكار ُعامين %100 

للعامل؟ الواقع يشري إىل أن املخصصات 
املالية متوافــرة، ودليل ذلك تخصيص 
مبلــغ 185 مليــون ريــال )أي نحــو 
نصــف مليار دوالر( مــن أجل ترسيع 
وترية التحول الرقمي الحكومي، فضا 
عن املخصصــات املالية األخرى والتي 
تتــوىل اإلرشاف عليهــا وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي واالبتكار، بعد 
إعادة هيكلة القطاعات، وكذلك بعض 
الدعــم املقدم من مؤسســات القطاع 
الخاص ورعايتها ملختلف املســابقات 
التقنيــة التي تُنظم بني الحني واآلخر.. 
لكــن حقيقــة األمــر أننــا ينقصنا ما 
نجده يف الغرب، أال وهو تكاتف كافة 
مؤسســات الدولة العامــة والخاصة، 
من أجــل دعم املبتكر وتوفــري البيئة 

الازمة لــي يتمكن من إطاق العنان 
إلبداعاته. وأذكر هنا أننا خال سنوات 
ماضية كُنا نحتفل بخرية شباب الوطن 
مــن املبدعــني واملبتكريــن، يف حفل 
جائزة الرؤية ملبادرات الشباب، وكانت 
املشــاريع التقنية التي تفــوز باملراكز 
األوىل واعــدة للغايــة، لكن يف املقابل 
مل يكن يُقــدم لها الدعم املأمول، فهي 
ما زالت مشــاريع تجريبيــة يف أمس 
الحاجــة ملن يأخذ بأيديها، وهنا نعّول 
عىل القطاع الخاص وال سيام الرشكات 
الكربى التي تخصــص موازنات كاملة 
لابتــكار واإلبداع، ونأمــل أن تجّنب 
جزًءا مــن هذه املخصصــات للطاب 
أو  التقنيــة،  للتخصصــات  الدارســني 
أصحاب االخرتاعات الذين وهبهم الله 
ملكــة العبقرية والــذكاء القادر عىل 

االبتكار والتفكري خارج الصندوق.
إننا يف خضم الثــورة الصناعية الرابعة 
وعــر الــذكاء االصطناعــي والعوامل 
االفرتاضيــة »امليتافريس« وخوازرميات 
التواصــل االجتامعــي وغريهــا مــن 
التقنيــات الرائدة، ال مُيكــن أن نغض 
الطرف عن عدم إحراز مراكز متقدمة 
يف مختلــف املــؤرشات ذات الصلــة 
بالتقنيــة واالبتــكار؛ إذ ال عــذر لدى 
أي جهــة يف الدولة، فالعقــول الذكية 
واملوارد املالية والخطة االســرتاتيجية، 
كلهــا متوافرة ومتاحة فقط نحتاج إىل 

إرادة صلبة تتخذ القرارات دون رهبة، 
وتوافق عىل املشاريع با أي تردد.

ولنــا أن نرضب مثــااًل بتقنيات الجيل 
الخامــس “5G”، ومــا ســتحدثه من 
نهضــة كبرية يف شــتى املجاالت، ليس 
أقلهــا الســيارات ذاتية القيــادة، وال 
أكربهــا الرسعــة الفائقــة يف تحميل 
وتنزيل امللفات عرب اإلنرتنت؛ بل هناك 
مــا هو أعظم مــن ذلك، مثــل إجراء 
العمليات الجراحية عن طريق التحكم 
يف الروبوتات الطبية، وتقنيات إنرتنت 
األشــياء وغريها الكثري، ولذا توفر هذه 
التقنيات مجــااًل خصبًا أمــام العقول 

املُبدعة واالبتكارات املتطورة.
ولــي تنجــح اســرتاتيجيتنا الوطنيــة 
لابتكار، ال بُد من الســري يف مسارين 

متوازيني؛ األول تدريب وتأهيل الكوادر 
الوطنيــة بــأرسع وتــرية ممكنة، من 
أجل اللحــاق بركب التقدم واالزدهار، 
والثاين: التعاقد مع مؤسســات دولية 
لتوطــني التقنيــات الحديثــة، وهناك 
منــاذج عدة حــول العــامل نجحت يف 
هذه الخطوة رغم أنها ال متلك ســوى 
سياســات وقوانني مرنة وُمشجعة عىل 

االبتكار. 
إننــا ونحن يف النصف الثــاين من ثاين 
أعــوام تنفيــذ رؤية »ُعــامن 2040”، 
يــزداد يقيننــا بقدرتنــا عــىل تحقيق 
اإلنجــاز، متكئني يف ذلــك عىل صابة 
إرادتنــا النابعة من إمياننــا القوي بأن 
ُعامن تستحق من كل فرد يعيش عىل 
هــذه األرض أن يعطي با توقف، وأن 
يعمل ليل نهار من أجل رفعة وازدهار 

ومناء وطننا الغايل.
ويبقــى القول.. إن الســعي املتواصل 
من أجل تحقيق التطلعات يســاعدنا 
يف بلــوغ األهــداف، ومجــال التقنية 
واالبتكار واســع ويتســع ألعداد كبرية 
من أصحــاب الكفــاءات، ولكن يظل 
النجاح رهًنا بالتقيد بالخطط والعمل 
عــىل تنفيذها، دون إبطــاء أو تباطؤ، 
ومبتابعة مستمرة من الجهات املعنية، 
حتــى نصل يوًمــا إىل ما نصبــو إليه، 
ونقطف مثار جهدنا وجهد كل مخلص 

من أبناء هذه األرض الطاهرة.

ابتكار ُعماني %100
حاتم الطائي يكتب:

نحتاج إلى إرادة 
صلبة من أجل بلوغ 

األهداف والتطلعات 
المستقبلية

االستراتيجية 
الوطنية لالبتكار 

واعدة.. ولكن!



03متابعاتمتابعات متابعاتمتابعات األحد 4 من ذي الحجة 1443 هـ املوافق 3 يوليو 2022م - العدد رقم 3388

الرؤية- سارة العربية- العامنية

هطلت أمس أمطــار رعدية متفاوتة 
الغــزارة عــى أجزاء مــن محافظات 
الداخلية والظاهرة وشــال الرشقية 
وجنــوب الباطنــة مصحوبــة برياح 
هابطة نشــطة، بينا اســتمر تدفق 
الســحب عى أجزاء مــن محافظات 
شــال وجنــوب الرشقية ومســقط 

والوسطى.
وأدى هطول األمطار إىل جريان عدد 
مــن الشــعاب واألوديــة  مصحوبة 
بتســاقط حبات الربد عــى محافظة 
الداخليــة بالتحديــد الجبل األخرض 
وجبل شــمس، وكذلك يف محافظتي 

الظاهرة وشال الرشقية.
وُتشــر آخر تحليالت خرائط الطقس 
وخرائــط التنبــؤات العدديــة بهيئة 
الطــران املدين إىل أنه من املتوقع أن 
تتأثر ســلطنة ُعان بامتداد ملنخفض 
جوي ُمحتمــل قادم مــن جمهورية 
الهند بعــد غٍد الثالثاء، قــد تتأثر به 

محافظتا جنوب الرشقية والوســطى 
وأجزاء من محافظتي مسقط وشال 
الرشقية بأمطــار متفاوتة الغزارة قد 

تتجاوز الـ20 مليمرت.
وقــال يونس بن حســن الشــيزاوي 
أخصايئ أرصاد جويــة بهيئة الطران 
املــدين- لوكالة األنبــاء الُعانية- إنه 

مــن املتوقــع أن يكــون البحر هائج 
املــوج عى الســواحل امُلطلــة لبحر 
العرب ويــرتاوح ارتفاعه ما بن 3 إىل 
5 أمتــار ويكون متوســط املوج عى 
بقية السواحل ويصل أقىص ارتفاع له 

مرتين.
وأضــاف: “حالًيــا هناك اســتمرارية 

يف النشــاط للتكونــات املحلية عى 
سلســلتي جبــال الحجــر الرشقــي 
والغــريب واملناطق املجــاورة لها وقد 
متتــد للصحاري خالل هذا األســبوع 
تــؤدي لهطــول أمطــار رعديــة مع 
تساقط لحبات الربد، وجريان األودية 
والشــعاب جراء هذه األمطــار وارد 

جــًدا”. وذكر أنــه مــن املحتمل أن 
تصاحب هذه األمطــار رياح هابطة 
نشــطة تصل إىل أكرث مــن 30 عقدة 
لتطايــر  تــؤدي  )60 كــم/ ســاعة( 
األجســام غر الثابتة وتصاعد للغبار 
التي من شــأنها أن تســبب يف تدين 

مستوى الرؤية األفقية.

استمرار نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر والمناطق المجاورة

أمطار متفاوتة الغزارة وجريان لألودية.. وبدء تأثيرات المنخفض الجوي القادم من الهند الثالثاء

توقعات ببحر هائج 
الموج.. و5 أمتار 

أقصى ارتفاع

أمطار رعدية وتساقط 
لحبات البرد على عدد 

من الواليات

رياح هابطة نشطة تؤدي 
لتطاير األجسام غير 

الثابتة وتصاعد الغبار

مسقط- العامنية

أّكد العميد عيل بن محمد النوفيل مدير عام 
أمن املطارات االستعداد التام يف مطار صاللة 
الســتيعاب زيادة عدد املســافرين القادمن 
إىل محافظــة ظفار عرب رفــد إدارة أمن مطار 
بــة، إضافة إىل  صاللة بالقــوى البرشية امُلدرَّ
تزويد مطار صاللة بأحدث األجهزة والتقنيات 
واألنظمة الجديدة التي ُتسهم يف تحقيق ورفع 
مســتوى األمن والســالمة، وتطوير املنظومة 
األمنيــة داخل املطار، كا يعمل فريق الدعم 
الفني عى مدار الساعة للتعامل مع أي حالة 
فنيــة طارئة ومتابعة عمــل األنظمة وضان 

جاهزيتها واستمرار أدائها بكل دقة.
وتبذل اإلدارة العامــة ألمن املطارات برشطة 
ُعان السلطانية جهوًدا حثيثة لتسهيل حركة 
املسافرين عرب مطارات ســلطنة ُعان خالل 
موســم ظفار الســياحي لهذا العــام وتقديم 

كل الدعــم والتعاون والتســهيالت للزائرين، 
والوقوف عى أمن وسالمة الجميع، والتحقق 
مة لهم واالرتقاء بها  مــن كافة الخدمات امُلقدَّ
وفق االشرتاطات القياســية للمنظمة الدولية 

للطران املدين وهيئة الطران املدين بســلطنة 
ُعان.

وأضــاف- النوفــيل يف ترصيح لوكالــة األنباء 
الُعانيــة- أن اإلدارة العامــة ألمن املطارات 

تعمــل عى نــرش املنظومة األمنيــة يف كافة 
املطارات املدنية يف سلطنة ُعان 
عن طريــق العاملن يف اإلدارات 
واألقســام املختلفــة، ومن هذه 

األقســام قســم مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية مبطار مســقط الــدويل الذي يضطلع 
بــدور كبر يف مكافحة وضبــط كافة الجرائم 
املتعلقة باملخدرات واملؤثرات العقلية ســواء 
كانــت قضايــا تهريب عن طريق األشــخاص 
أو عن طريق الشــحن، كذلــك إدارة جارك 
مطار مســقط الدويل التي تقوم بدور كبر يف 
مكافحة عمليات التهريب الجمريك سواء عن 
طريق األشــخاص أو الشــحنات ومنع دخول 
املواد املمنوعة والخطرة واملغشوشة واملقّلدة 
التي تسّبب رضرًا عى صحة اإلنسان وسالمته.
وأفاد العميــد مدير عام أمــن املطارات بأن 
إدارة الجارك مبطار مسقـــط الدويل متّكنت 
خــالل العام املــايض من ضبــط العديد من 
قضايــا التهريب الجمركيــة ومحاولة تهريب 

املمنوعــات وقضايــا أخرى تتعّلق بتقديـــم 
مستندات زائفة وعدم اإلفصاح عن البضائع، 
ناصًحا الراغبن باستراد أي بضاعة من الخارج 
بالتواصــل مع الســلطات الجمركيــة للتأكد 
من القيــود املوضوعة عــى البضائع حتى ال 
يتعرَّضوا ألية مساءلة عند وصولهم إىل املطار.
وعن خطورة اســتالم بضائع للغــر وإدخالها 
لسلطنة ُعان دون معرفة محتواها قال مدير 
عــام أمن املطارات إن ذلــك ُيعّد من األفعال 
الخاطئــة التــي يرتكبهــا بعض املســافرين 
بحسن النية وبقصد املساعدة، وهذا الترصُّف 
ُيعرِّضهــم للمســاءلة القانونيــة لوقوعهم يف 
املحظــورات األمنيــة يف حالة ثبــوت أن تلك 
البضاعة تحتوي عى أغراض أو أشياء ممنوعة 

أو خطرة تهدد األمن والسالمة.

مدير عام أمن المطارات: استعداد تام الستيعاب زيادة عدد المسافرين خالل موسم ظفار السياحي

تخريج دفعة من الضباط الجامعيين التخصصيين بكلية الشرطة.. الثالثاء

بعد تحقيق نتائج متقدمة.. الفريق الوطني للقفز الحر يعود إلى البالد

النوفلي: منظومة أمنية في مطارات السلطنة للكشف عن المخدرات ومحاربة التهريب

العميد عيل بن محمد النوفيل

مسقط- الُعامنية

تحتفل رشطة ُعان الســلطانية بعد 
غٍد الثالثاء بتخريج دفعة من الضباط 
الجامعين التخصصين بكلية الرشطة 
يف أكادمييــة الســلطان قابوس لعلوم 
الرشطــة بنزوى، تحــت رعاية معايل 
الســيد حمود بن فيصل البوسعيدي 

وزير الداخلية.
وسيشــهد االحتفال عرًضا عســكريًّا 
بحضور عــدد من أصحــاب املعايل، 
وقادة أسلحة قوات السلطان املسلحة 
وكبار ضباط رشطة ُعان الســلطانية 
واألجهزة العســكرية األمنية األخرى، 

وأولياء أمور الخريجن.
قابوس  الســلطان  أكادميية  وتعمــل 
لعلوم الرشطة عــى تخريج الكوادر 

الرشطية واألمنية املؤهلة واملساهمة 
يف صون املكتسبات الوطنية وتحقيق 
األمــن يف ربوع البالد، كــا إنها رافد 
ُمنتســبيها  لتأهيل  علمي وتدريبــي 
واملعــارف  بالعلــوم  وتزويدهــم 

الحديثة.

وتضــم األكادمييــة مجموعــًة مــن 
املعاهــد التدريبيــة كمعهد تدريب 
الضباط الذي ُيســهم بدوره يف صقل 
مهــارات ضباط الرشطــة يف مختلف 
تخصصاتهم وتشــكيالتهم، كا تضم 
األكادمييــة معهــد ضبــاط الصــف 

ومعهد الرشطة املســتجدين ومعهد 
الرشطة النسائية، ومجمع التطبيقات 
العمليــة باإلضافــة إىل كلية الرشطة 
مببناهــا الجديد مكتمل املرافق الذي 
يحتــوي عى قاعات دراســية مزودة 

بأحدث التقنيات التعليمية.

مسقط- العامنية

عاد إىل البالد أمــس الفريق الوطني 
للقفــز الحر مبظالت ســلطان ُعان 
بالجيــش الســلطاين العــاين قادماً 

من جمهورية النمســا الصديقة بعد 
مشــاركته يف بطولة العامل العسكرية 
“الســيزم 2022” للقفــز الحر والتي 
أقيمت يف مدينة جوسينج بجمهورية 
النمســا مبشــاركة 34 فريًقــا مــن 

مختلف دول العــامل. وحقق الفريق 
الوطني للقفز الحر خالل مشاركته يف 

البطولة عدًدا من النتائج املتقدمة.
وكان يف اســتقبال الفريــق الوطني 
للقفز الحــر العميد الركــن عبدالله 

بن محمد البادي مدير عام التدريب 
والتفتيش بالجيش السلطاين العاين، 
وقائــد مظالت ســلطان ُعان وعدد 
من كبار ضبــاط الجيش الســلطاين 

العاين.
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في الذكرى العشرين لتأسيسها

الجمعية الطبية العمانية: نسعى لرفع مستوى مزاولة الطب والمحافظة على أخالقيات المهنة

افتتاح معرض أسلوب ونمط الحياة العماني الكوري

مسقط- الرؤية

احتفل��ت الجمعي��ة الطبي��ة العامني��ة 
بذكرى مرور عرشين عاما عىل تأسيسها، 
حيث ت��رز الجمعية كواح��دة من أهم 
الجمعي��ات املهنية يف الس��لطنة؛ والتي 
تأسس��ت يف العام 2001م مبوجب القرار 
رق��م )2001/88(، وتتمت��ع بالش��خصية 
االعتباري��ة وتض��م يف عضويتها أكرث من 
1000 مش��رك م��ن األطب��اء البرشي��ن 
وأطباء األس��نان والعاملن باملهن الطبية 
األخ��رى، ومقره��ا يف محافظة مس��قط، 
ويت��وزع نط��اق عمله��ا الجغ��رايف عىل 
جميع محافظات الس��لطنة، حيث يجوز 
للجمعي��ة فتح ف��روع لها بع��د موافقة 

وزارة التنمية االجتامعية عىل ذلك.
وقال الدكت��ور وليد بن خال��د الزدجايل 
رئيس الجمعي��ة: »إنه��م يحرصون عىل 
تحقيق العدي��د من األهداف الرئيس��ة 
والتي نص عليها النظام األسايس، وأبرزها: 
الس��عي إىل رفع مس��توى مهن��ة مزاولة 

الط��ب والعلوم املتعلق��ة بها وتطويرها، 
واملحافظة عىل أخالقيات املهنة، باإلضافة 
إىل ب��ث الوع��ي الصح��ي يف املجتمع و 
العمل عىل تحس��ن الخدم��ات الصحية 
لهم من جهة وتقديم االقراحات الكفيلة 

بتطوي��ر الخدمات الصحية يف الس��لطنة 
للجه��ات املختصة من جه��ٍة أخرى، إىل 
جانب العمل عىل رفع مس��توى األطباء 
العلمي مبختلف الوس��ائل، والتعاون مع 
الهيئات املهنية املامثلة يف الدول األخرى 

يف املج��االت املتعلقة بالخدمات الصحية 
أو تطويرها، عالوًة عىل مس��اعدة أعضاء 
الجمعي��ة و الدفاع عنهم أم��ام الهيئات 
القضائي��ة و املجال��س التأديبية، وكذلك 
التعاون والتنس��يق مع الجهات املختصة 

باالتص��ال م��ع الجامعات واملؤسس��ات 
العلمية خارج السلطنة لتوفري الدراسات 
العلي��ا لألعضاء. وأش��ار إىل أن الجمعية 
الطبي��ة العامنية حص��دت عىل مدار 20 
عاما  العديد من اإلنجازات التي ترجمت 
ع��ىل أرض الواقع، حيث إنها تس��اهم يف 
التقلي��ل م��ن األخطاء الطبي��ة بالتعاون 
مع املؤسس��ات الصحية، وتقدم املشورة 
والرأي الفني يف قضاي��ا األخطاء الطبية، 
مضيفا: »أنش��ئت الجمعية مؤخرا لجنة 
قانوني��ة تتب��ع مجل��س اإلدارة وتعن��ى 
بنسبة كبرية بقضايا وموضوعات األخطاء 
الطبي��ة، عالوة عىل الجوان��ب التوعوية 
والتثقيفي��ة للك��وادر الطبية يف املجاالت 
القانوني��ة والحق��وق والواجبات، حيث 
تحرص الجمعية عىل تحقيق العديد من 
اللقاءات العلمية س��نويًا يف هذا الشأن، 
ك��ام تح��رص الجمعية عىل مد جس��ور 
التواصل والتعاون مع مؤسس��ات الدولة 
القانوني��ة والقضائي��ة وإرشاكهم يف مثل 
تل��ك املؤمت��رات وال��ورش العلمية مثل 

املعهد الع��ايل للقضاء، واللجن��ة الطبية 
العليا، ومجلس التعويضات عن األخطاء 
الطبية، ووزارة الصح��ة«. وأكد الزدجايل 
أن الجمعية حققت يف موضوع تس��هيل 
حصول األطباء عىل االمتي��ازات الخاصة 
ملزاولة املهنة بالتعاون مع املديرية العامة 
للمؤسس��ات الصحي��ة الخاصة واملجلس 
الع��امين لالختصاص��ات الطبي��ة ووضع 
اآلليات املناس��بة لكيفي��ة الحصول عىل 
االمتي��ازات الطبي��ة وتجديدها بحيث ال 
ميكن ألي طبيب العمل إال بعد الحصول 
عىل االمتيازات الطبية، موضحا: »نطمح 
يف القريب العاج��ل إىل إعالن املوافقات 
وتوقيع العقد مع مؤسس��ة فنية يتم من 
خاللها رفع طلبات األطباء للحصول عىل 
االمتيازات الطبية ويتم دراستها من قبل 
فريق مشرك من الروابط العلمية التابعة 
للجمعي��ة وبالتعاون م��ع وزارة الصحة 
واملؤسس��ات األخرى، بحيث يتم دراسة 
املوافقات  وإعط��اء  وتقييمها  الطلب��ات 

بشأنها«.

الرؤية- محمود الجهوري- محمد الراشدي

افتت��ح س��عادة كيم كييجو س��فري كوريا 
يف س��لطنة عامن، معرض أس��لوب ومنط 
الحياة »اليف س��تايل« الع��امين الكوري 
2022، بحض��ور محمد بن س��امل الحاريث 
الس��فري الس��ابق لس��لطنة ع��امن لدى 
جمهوري��ة كوريا، واملك��رم حاتم الطايئ 
عض��و مجل��س الدول��ة ورئي��س تحرير 
جريدة الرؤية، وعمر سامل املهرييس مدير 
دائرة املرشوعات الصغرية واملتوسطة  يف 
غرفة تجارة وصناعة ُع��امن، وجوم-باي 
كي��م رئيس الجمعي��ة الكورية يف ُعامن، 

وس��يجن كيم امللحقية التجارية واملدير 
الع��ام لوكالة ترويج التجارة واالس��تثامر 
الكوري��ة. ويه��دف املع��رض إىل تعزيز 
التج��ارة الثنائي��ة بن البلدي��ن وتقديم 
نظرة عن أس��لوب ومنط الحياة والثقافة 
الكورية، حيث تم خ��الل االفتتاح عرض 
مس��تحرضات التجمي��ل الكورية وقطع 
واألطعم��ة  املكتبي��ة  واألدوات  األزي��اء 
الكورية املعبأة، باإلضافة إىل عرض املناظر 
الطبيعية الكوري��ة وأداء للفنون القتالية 
الكورية التايكوندو، عىل شاش��ات قاعة 
املعرض. وقال��ت املحلقية التجارية كيم: 
»يسعدنا استضافة معرض أسلوب ومنط 

الحياة الك��وري كأول حدث يتم تنظيمه 
يف س��لطنة ع��امن للروي��ج للمنتج��ات 
الكوري��ة ونأم��ل يف تقديم من��ط الحياة 
الكوري للمس��تهلكن يف س��لطنة عامن، 
ونحن يف وضع يسمح لنا بدعم الرشكات 
العامني��ة الصغ��رية واملتوس��طة لتنمية 
أعاملها مع العالمات التجارية الكورية«.  
التج��ارة  تروي��ج  وكال��ة  واس��تضافت 
واالس��تثامر الكورية، القسم التجاري يف 
س��فارة جمهورية كوريا وبالتعاون مع 7 
رشكات عامنية محلية، معرض منط الحياة 
الكوري »اليف س��تايل« يف ُعامن أفينيوز 

مول يف 30 يونيو و 1 يوليو 2022.

تكريم المجيدين في ختام البرنامج الصيفي بعبري

مع تمديد المهلة.. »              « تقترح على »اتحاد القدم« التقدم الستضافة »كأس آسيا«

عربي- نارص العربي

رعى الش��يخ ش��هاب بن حم��د البلويش 
حفل ختام الرنامج الصيفي الذي نظمه 
مركز جامع الشيخ شهاب البلويش مبنطقة 
اللثيلة ببلد العراقي يف والية عري، حيث 
جرى تكري��م 68 من الطلب��ة املجيدين 
واملعلم��ن واإلداري��ن بحضور املش��ايخ 

وأولياء امور الطلبة.
وتضمن برنام��ج الحفل الختامي العديد 
من املح��اور مثل حلقات ت��الوة القرآن 

الكريم ومراعاة أحكام التجويد، والتطرق 
لبع��ض املواضي��ع الفقهي��ة وتطبيقاتها، 
ومحارضة دينية عن فضل العرش األوائل 

من شهر ذي الحجة.
وبلغ عدد املش��اركن يف ه��ذا املركز أكرث 
من 68 طالبا وطالبة من مختلف الفئات 
واملراحل التعليمية، وتم تقس��يمهم عىل 
حسب هذه املراحل إىل عدة حلقات وتم 
تهيئتهم لحف��ظ املقرر التعليمي الجديد 
من اآليات والسور القرآنية للعام الدرايس 

القادم، مع مراجعه الحفظ السابق.

الرؤية . أحمد السلامين

مع إع��الن االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
متديد املهل��ة النهائية الس��تقبال ملفات 
الدول الس��تضافة كأس آسيا 2023 حتى 
ي��وم 15 يوليو الجاري، كش��فت جريدة 
»الرؤي��ة« أنها تقدمت مبس��ودة مقرح 
لالتحاد العامين لكرة القدم لدراسة مدى 
إمكاني��ة أن تس��تضيف س��لطنة عامن 
النهائيات اآلس��يوية، بداًل من الصن التي 

اعتذرت عن استضافة البطولة.
وحملت مس��ودة املقرح- والتي ُقدمت 
قبل ش��هر تقريًبا- نقاط القوة والضعف 
التي من املمك��ن أن ترجح ميزان الكفة 
لصال��ح املل��ف الع��امين، إال أن��ه وحتى 
تاريخه، مل يبد االتحاد أي تفاعل أو حتى 
مجرد الرد عىل اتصاالت املعنين بالجريدة 
بشأن مناقشة املقرح. وتضمنت مسودة 
املقرح إمكانية مناقشة النقاط الواردة يف 
الدراسة املبس��طة بن املعنين بالجريدة 

واتحاد كرة القدم.
وكان م��ن املقرر أن تس��تضيف الصن 
بطول��ة كأس أمم آس��يا 2023 يف يونيو 
ويولي��و من الع��ام املقبل، لك��ن رغبة 
الصن الصارم��ة يف التخلص من فريوس 
كورون��ا كان��ت وراء ق��رار االعتذار عن 

عدم االس��تضافة. وبعد اعت��ذار الصن، 
فتح االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم الباب 
أمام الدول اآلس��يوية الستضافة البطولة 
األكر يف الق��ارة الصفراء، ع��ىل أن يتم 
التق��دم بامللف حتى م��دة أقصاها 30 
يونيو، لكن االتحاد اآلس��يوي أعلن عن 

متديد املهلة.
وقال االتحاد اآلسيوي- يف بيان- إنه يجب 
عىل االتحادات الراغبة يف استضافة كأس 
آس��يا أن تتقدم مبلفات بحلول 15 يوليو، 
بعدما كان��ت املهلة الس��ابقة تنتهي يف 
30 يوني��و. وأكد اتحاد كوري��ا الجنوبية 
منذ أيام أنه س��يتقدم مبلف الس��تضافة 
املس��ابقة، بينام قالت اليابان إنه حدث 
تواصل معها بش��كل غري رس��مي ملعرفة 

إمكانية إقامة املسابقة عىل أرضها.
وأعلن االتحاد األس��رايل لك��رة القدم أنه 
يدرس التقدم بعرض محتمل أيًضا، غري أن 
ذلك ق��د يتوقف عىل مدى رغبة االتحاد 
اآلس��يوي يف نق��ل البطول��ة بعي��ًدا عن 
منتص��ف العام، نظرًا الحت��امل التعارض 
م��ع موع��د كأس الع��امل للنس��اء الت��ي 
تس��تضيفها أس��راليا يف نفس الفرة، كام 
أب��دت كل من قطر وإندونيس��يا الرغبة 
يف أن تكون بديلة للصن الس��تضافة هذا 

الحدث الكبري.

زهراء بنت حسن اللواتية  
 

ق��د تبدو لك شاش��ة إعالنات عادية يف إحدى املراكز التجاري��ة مير طفلك أمامها دون أن 
يلحظ املحتوى الذي ُيعرض فيها.. ولكن طفيل وآخرون من أطفال التوحد قد يعانون من 
حساس��ية ضوئية تجاه الحركة الرسيعة لتلك الشاش��ات، والتي قد تؤدي إىل جعلهم غري 
مس��تقرين، أو قد تصل بهم إىل مرحلة من االنهيار. وبش��كل عام، أصبحت بيئات املراكز 
التجارية غري صديقة للتوحدين خالل السنوات األخرية بشكل مّطرد. وسأعرض هنا بعض 
األف��كار املقرحة لجع��ل هذه املراكز أكرث هدوًءا ومالمئ��ةً للتوحدين، وأكرث دمًجا لفئات 

مختلفة من مجتمع ذوي اإلعاقة.
- يعاين الكثري من التوحدين من الحساس��ية الشديدة لألصوات واألضواء، والتي قد تكون 
مؤملة بالنس��بة لهم عند س��امعها أو رؤيته��ا، ولذلك من الجيد إعادة النظر يف مس��توى 
املؤثرات الصوتية التي يتم اس��تخدامها، حيث إن األصوات الخافتة قد تكون أكرث مالمئة، 
وقد تس��اعدهم عىل التأقلم مع املكان بش��كل أس��هل. كام يفضل تقليل عدد الشاشات 
التي تومض بش��كل رسيع، وبالتايل تساهم يف تشتيت انتباههم وجعلهم يشعرون بحالة 
من القلق، والتوتر الشديد التي قد يعقبها نوبات من االنهيار؛ للتعبري عن عدم االرتياح.

- تعريف املوظفن يف املحالت واملطاعم عىل االضطرابات الحسية التي يتعرض لها أطفال 
التوحد، والسلوكيات املتوقعة عند دخول أي طفل توحدي للمكان، وبالتايل تقديم الدعم 
املناس��بة ألرسته يف حال تعرض الطفل لحالة انهيار ألي سبٍب من األسباب، وكذلك تقديم 

خيارات أكرث مراعاًة يف طوابري االنتظار.
- توفري مس��احات اس��راحة هادئة ميكن لألف��راد التوحدين الرج��وع إليها لقضاء بعض 
الوقت الهادئ يف حالة املرور بحالة انهيار، بحيث تكون بعيدة عن املنطقة الصاخبة التي 

يستخدمها عموم مرتادي املركز. 
- تضم��ن األفراد التوحدين يف الحمالت الرويجية التي تنفذها املراكز التجارية واملحالت 
املوج��ودة فيه��ا، واختيارهم كوج��وٍه إعالنية أس��وًة باآلخرين، وذلك تأكي��ًدا عىل مبدأ 
دمجه��م ضمن فئات املجتمع املختلفة. كام أنه من الجيد بناء عالقات مع أهايل األطفال 
التوحدي��ن، أو البالغن التوحدين، وإرشاكهم يف الحمالت املجتمعية لعملية إعادة تأهيل 

تلك املباين لتكون أكرث مالمئة لذوي اإلعاقات. 
- وأخريًا تعريف مرتادي املراكز التجارية حول االجراءات املتبعة لجعل هذه األماكن أكرث 
راحة و موامئة لذوي االعاقة بشكل عام والتوحدين بشكل خاص، عن طريق وضع بعض 
االرشادات يف لوحات االعالنات، أو املنشورات يف منطقة االستعالمات، أو النرش يف وسائل 
التواصل االجتامعي. وهذا سيخفف الضغط عىل أهايل األطفال األطفال التوحدين الذين 
غالًبا ما تحارصهم نظرات االستغراب واالستنكار من اآلخرين، وكذلك االنتقادات اللفظية 

حن يترصف أبناؤهم بطريقة غري متوقعة.
ق��د يش��كل وجود فرد توحدي ضغًط��ا اجتامعًيا كبريًا عىل العائلة يف مجتمعات ليس��ت 
مهيئة للدمج، ولكن حن تأخذ مؤسس��اتنا الحكومية واألهلي��ة واملدنية والخاصة دورها 
يف تكييف بيئاتها لتكون صديقة لذوي اإلعاقة، فإن ذلك سيس��هل حياة الكثري من األفراد 

وأرسهم.

التوحديون.. واالندماج 
في المجتمع
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مسقط- الرؤية

عقــد مجلــس أمنــاء كليــة العلوم 
الرشعية اجتامعه األول للعام 2022م 
برئاســة معايل الدكتــورة رحمة بنت 
التعليم  وزيــرة  املحروقية  إبراهيــم 
العــايل والبحــث العلمــي واالبتكار 
ورئيســة مجلــس األمنــاء، وبحضور 

أعضــاء املجلــس بديوان عــام وزارة 
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

واالبتكار.
تم خــال االجتــامع متابعــة تنفيذ 
قرارات االجتامع الرابع للمجلس لعام 
الســنوي  التقرير  واعتــامد  2021م، 
للكلية للعام ذاته، والئحة مرصوفات 
التعليم عن بعــد، كام اطلع املجلس 

عــى تقارير لجنــة تعديــل الائحة 
الداخلية للكلية ولجنة دراسة تضخم 

الدرجات.
التوظيــف  املجلــس  ناقــش  كــام 
األكادميــي واعتامد خطــة االبتعاث، 
وتــم االطاع عــى محــر اجتامع 
املجلس االستشــاري واعتــامد قوائم 
خريجي التعليم عن بعد لعام 2021.

مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية يناقش التوظيف األكاديمي واعتماد خطة االبتعاث

مسقط- الرؤية

كرمت هيئة تنظيم االتصــاالت بالتعاون مع 
وزارة الرتبيــة والتعليم الطلبة الحاصلني عى 
املراكــز األوىل عــى مســتوى املحافظات يف 
املسابقة الدولية لكتابة الرسائل لفئة الشباب 
التــي ينظمها اتحــاد الربيد العاملي بشــكل 
ســنوي، والتي تهدف إىل تحسني التعليم من 
خال فن كتابة الرســائل، وتشجيع املشاركني 
عى التعبري عن روح االبتكار لديهم فضا عن 

تنقيح مهاراتهم اللغوية. واســتضافت الهيئة 
الطالبــة نصال بنت نــارص الرواحية الحاصلة 
عى املركز األول عى مســتوى ســلطنة عامن 
يف املســابقة املتأهلة للمنافسة عى املستوى 
الــدويل، وقــد تــم تكرميها من قبل ســعادة 
املهندس عمر بن حمدان اإلسامعييل الرئيس 
التنفيــذي للهيئة، باإلضافــة إىل تكريم بقية 
الطلبة الفائزين بتسليم جوائزهم عن طريق 
الرشكات الربيديــة املرخصة من هيئة تنظيم 

االتصاالت.

الرؤية- نارص العربي 

نظمــت  الجمعيــة الُعامنيــة للكتاب 
واألدبــاء فــرع محافظة ظفار جلســة 
ثقافية بعنوان “العادات االجتامعية يف 
ظفار” وذلك مبجمع الســلطان قابوس 

الشبايب للثقافة والرتفيه بصالة.
تضمنت الجلســة والتــي حرها عدد 
مــن الكتــاب واألدباء قــراءة يف كتاب 
“الحياة االجتامعيــة يف ظفار” للكاتب 
حامد بــن جمعان باوزيــر تطرق فيه 
إىل مجموعة مــن العــادات والتقاليد 
االجتامعية القدميــة يف ظفار وباألخص 

يف مدينة صالة.
كــام تم خــال الجلســة الحديث عن 
املحاور األساســية التي تم الرتكيز عليها 
يف الكتــاب والتــي من بينهــا العادات 
الدينية يف الســنوات املاضية وما ارتبط 
بها من مامرســات اجتامعية ومأكوالت 
معينة وذلك أثناء املناســبات السنوية 
كمناسبة شهر رمضان واألعياد الدينية.

كــام تطرقــت الجلســة إىل مــا ذكره 
كتاب “الحيــاة االجتامعيــة يف ظفار” 
املرتبطــة  والتقاليــد  العــادات  مثــل 
املســاجد وكذلك  يف  التعليــم  بنظــام 
“التــداوي  التقليديــة  العــاج  طــرق 

الرتاثية  باألعشــاب” واأللعاب والفنون 
مــن حيث مســمياتها وطريقــة لعبها 
وأوقاتهــا، واســتعراض الفصــول التي 
تتحدث عن اللباس التقليدي ومكوناته 
وكذلــك أنواع الزينــة والبيت الظفاري 
ومــواد  القدميــة  مبســمياته  القديــم 
وأدوات البناء املســتخدمة سابقا وذلك 
عرب اســتخدام لغة ســهلة وبسيطة من 

قبل املؤلف.
شارك يف قراءة الكتاب وحوارات الجلسة 
الثقافية كل من خالد بن سعد الشنفري 
ومنى بنت العبد يسلم وأدارت الجلسة 

مثنة بنت هوبيس الجندل.
يشار إىل أن أن كتاب “الحياة االجتامعية 
يف ظفــار” الذي صدر عــن دار بورصة 
الكتب للنرش والتوزيع وتم تدشــينه يف 
معرض مســقط الدويل للكتاب 2022م 
يتكون مــن 18 فصًا ويتكون من عدة 
مواضيع من بينهــا “ظفار عرب التاريخ، 
التجارة، شجرة اللبان، الزراعة وعاداتها، 
الرعــي”، باإلضافــة إىل فصــول حــول 
“عادات الزواج، عادات البحر وأحواله، 
الصناعات الحرفيــة، وتقويم النجوم يف 

ظفار”.

تكريم الفائزين في المسابقة 
الدولية لكتابة الرسائل

»الكتاب واألدباء« تستعرض »العادات االجتماعية في ظفار«

مسقط- الرؤية

يدخــل “الربنامج الصيفي”- الــذي تنفذه وزارة 
التنميــة االجتامعية ممثلــة يف املديرية العامة 
لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقة- اليوم األحد، 
أســبوعه الرابع واألخــري يف مقر مركــز التقييم 
والتأهيل واملهني، ومركز األمان للتأهيل، وجميع 
مراكــز الوفاء لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقة 
البالــغ عددها 28 مركــزًا يف مختلف محافظات 

سلطنة عامن.
ويهدف هذا الربنامج املوّجه لحاالت األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة امللتحقة مبراكز التأهيل الحكومية 
واألهلية وأرسهم - عى مدى أربعة أسابيع - إىل 
تطويــر القدرات واملهارات املختلفة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وتنميــة مواهبهــم يف مختلــف 
املجاالت، وتفعيل املكتســبات التي تم تدريبهم 
عليهــا خال الســنة التأهيليــة، وتدريب أولياء 
أمورهــم عى بعــض املهارات التي تســاعدهم 
عى تلبية حاجات أبنائهم باملنزل، وتوعية أولياء 
األمــور والعاملــني بالجوانب الطبيــة والصحية 
الواجب اتباعها مع أبنائهم من األشــخاص ذوي 
اإلعاقة ، إىل جانب الرتفيه املوجه إلدخال البهجة 

والرسور يف نفوسهم .
ويشــتمل الربنامــج – خال فــرتة إقامته - عى 
العديد من برامج وخدمات التأهيل يف مجاالت: 
الرتبية الخاصة، والعاج الوظيفي، وعاج النطق، 
والعاج الطبيعــي، والتأهيل النفيس الســلويك، 
والتأهيل املهني التي تقدم بواقع 5 أيام بدًءا من 
الساعة الثامنة ولغاية الساعة 12 لجميع حاالت 
اإلعاقة واملصابني باضطراب طيف التوحد، وأيًضا 
الخدمــات الرتفيهية التي تقدم لهم كل يوم أحد 
من الســاعد العارشة إىل الثانية عرش، إىل جانب 
تقديم الربنامج ألرس الحاالت امللتحقة بالربنامج 
خدمــات التدريب والتوعية األرسيــة، وبرنامج 

تدريبي حول التدخل املبكر. 
ومن بــني املراكز التي تعمل عى تنفيذ الربنامج 
الصيفــي “ مركز الوفاء لتأهيل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بنــزوى”، الذي تأســس عــام 1990م، 
ويقدم منظومــة برامجه وخدماته ل 245 حالة 
من األشخاص ذوي اإلعاقة، واملصابني باضطراب 
طيــف التوحد من واليات: نــزوى، ومنح، وأدم، 
ونيابة بركــة املوز، ويبلغ عدد الحاالت امللتحقة 
بربنامجه الصيفي 105 حالة من الواليات الثاث 

والنيابة املذكورة.   
وتقول ُســليمة بنت مرهــون الزكوانية مرشفة 
مركــز الوفــاء لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقة 
بنــزوى: “ إن املشــاركة يف الربنامج الصيفي تتم 

وفًقا لرغبة ويل األمر، ويشهد املركز إقامة العديد 
من الربامج والفعاليات والتي تتضمن الجلسات 
التأهيلية التي اعتــاد املركز عى تنفيذها خال 
العــام التأهييل، وأخرى تقام خارج املركز كتعلم 
الفروســية والســباحة والتدريب عــى صناعة 
الفخاريات يف والية بهاء، مع الحرص عى إقامة 
ملتقــى كل يوم خميس ألولياء أمــور الحاالت؛ 
الســتعراض تقرير حول ما تم إنجازه مع أبنائهم 
خال األســبوع، وإقامة جلســة فرديــة تجمع 
فنيــة العاج مع ويل األمر وابنــه؛ بهدف توعية 
ويل األمر باألنشــطة التي ينبغــي تكرار إقاماتها 
يف املنــزل، مع الحرص عــى إرشاك أولياء األمور 
مبقرتحاتهــم وأفكارهم عند إعداد خطة التأهيل 

لربنامج السنة القادمة.
وتذكــر نضال بنت ســعيد الصبحية فنية تأهيل 
مبركز الوفــاء لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقة 
بنزوى، أن الربامج الصيفي يعد مكمًا لخدمات 
وبرامج التأهيل التي ُتقدم خال العام التأهييل، 
األمــر الــذي يزيــد أو يحافــظ عى املســتوى 

التأهييل لهذه الحــاالت، مع تركيز الربنامج عى 
املجال الرتفيهي الذي يســهم بنحو كبري يف كرس 
روتــني الجلســات التأهيلية، ويســهم يف صقل 
هوايــات الحــاالت الفردية وتنميتهــا، وهذا ما 

ياحظه أولياء أمور الحاالت.
كام تحدثت شمســة بنت عــيل املصلحية فنية 
تربية خاصة مبركز الوفاء لتأهيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة بنزوى عن قســم الرتبيــة الخاصة الذي 
يخدم 65 حالة يف العام التأهييل، وعدد 28 حالة 
تتأهل من خال الجلســات الفردية والجامعية 
يف املطبــخ التعليمــي واللعب بالرمــل وأعامل 
فنية تصــب يف مجملها حول كيفية االســتقال 
بالــذات، وإدراك ما يحيط بها، مام يســهم ذلك 
يف املشــاركة ببعض األعامل املنزلية التي تخفف 
العــبء عى أرستهــا كرتتيب املابس، وغســل 
الصحون وتجفيفها، وفيام يتعلق بقســم الرتبية 
الخاصة خال العام التأهيــيل فيتم الرتكيز عى 
املعــارف اإلدراكية فيتم نقــل الحالة من الرتبية 
الخاصــة إىل الدمج ثم إىل اإلمنــاء املهني، وذلك 

عقب إجراء اختبار للحاالت التي ترتاوح أعامرها  
من 6 إىل 10 سنوات، حيث يتم تعليمها بأدوات 
خاصة آمنة كيفية إمساك املقص وإبرة الخياطة 

واستخدام دورات املياه وغسل اليدين.
ومن مركز الوفاء لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
بالجبل األخر، توضح عبلة بنت خلف الريامية 
مرشفــة املركز عــن الربنامج الصيفــي يف املركز، 
أن الربنامج التحق بــه عدد 50 حالة من جميع 
اإلعاقــات وتقدم لهم جلســات الرتبية الخاصة 
والعاج الطبيعي والعاج الوظيفي وعاج النطق 
وتعديل الســلوك، وتعزيزًا لتوعية أولياء األمور 
فقــد رشع املركز يف تنفيذ حلقــة عمل توعوية 
لثاثــة أيام حول أهميــة الربنامج الصيفي وآلية 
تنفيذه وتحفيزهم إللحاق أبنائهم فيه، ومشاركة 
أوليــاء األمور يف بعــض برامجه مام يســهم يف 
تحقيق الرشاكة التي تنعكس يف مســتوى تأهيل 

الحاالت ودمجها يف املجتمع. 
ويشــري أحمد بــن جمعة الريامــي فني تأهيل 
مبركز الوفــاء لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقة 

بالجبــل األخــر إىل تنفيــذ جلســات التأهيل 
الفردية والجامعية للحــاالت من متازمة داون 
وذوي اإلعاقــة العقليــة بواقــع 45 دقيقة لكل 
حالة، وتكمن فائــدة الربنامج الصيفي يف زيادة 
الجرعــات التأهيليــة لهذه الحــاالت، منبها إىل 
أهمية زيارة أولياء األمور املســتمرة للمركز، مام 
يتيح لهــم التعرف عى خدماتــه، ويفتح مجال 
التعــاون ويزيد من وعيهم بطرق التعامل املثى 

بحق أبنائهم.
وترشف فايزة بنــت صبيح الزكوانية مســاعدة 
فني تأهيل مبركز الوفاء لتأهيل األشــخاص ذوي 
اإلعاقة بنــزوى، عى 8 حاالت يف قســم النطق 
خــال الصيــف من خــال تنميــة العديد من 
املهارات اإلدراكية واملهارات الحســية واملهارات 
اللغويــة، إىل جانــب إشــادتها بحلقــة العمل 
التدريبية عــن برنامج “بورتيج” لفئات املجتمع 
املختلفــة، وتقديــم جلســات لبعــض الحاالت 

امللتحقة بربنامج الدمج يف املدارس.
وعــن مدى اســتفادة الحــاالت امللتحقــة بهذا 

الربنامــج تقــول الطفلــة شــادية بنــت عوض 
الشكيلية من مركز الوفاء لتأهيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة بنــزوى: “الربنامج الصيفــي مفيد جًدا، 
وأسهم يف إكســايب مهارات صنع أشكال مختلفة 
من الفخاريات ذات األلوان والزخارف املختلفة، 
وأتوجه بجزيل الشــكر للقامئني عى تنفيذ هذا 
الربنامــج وأمتنى املشــاركة مرة أخــرى يف العام 

املقبل”.  
كام أوضحت أم الطفل املعتز بن عصام الزكواين 
مــن فئة متازمــة داون، أن الربنامج الصيفي له 
األثر البالغ يف استثامر الوقت مبا هو مفيد ونافع، 
وأســهم يف تطوير بعــض املهارات لــدى نجلها 
يف مجــاالت: الحيس، والنطــق، والتدخل املبكر، 
والوظيفــي، كام أمثــر التواصل املســتمر لكادر 
املركــز مع أولياء أمور املعتز يف اكتســاب بعض 
املهــارات خال فرتة وجيزة كمهارة رســم بعض 
األشكال الهندسية، وكتابة األرقام والحروف، إىل 
جانب تخّليه عن بعض السلوكيات الغري مرغوب 

فيها. 

لتوعية أولياء األمور بالجوانب الطبية والصحية الواجب اتباعها مع أبنائهم

»التنمية« تعزز مهارات ذوي اإلعاقة وأسرهم في »مراكز الوفاء« ببرنامج صيفي ُمثري

املعتز الزكواين عبلة الريامية شادية الشكيلية

فايزة الزكوانيةأحمد الريامي

شمسة املصلحية

ُسليمة الزكوانية

نضال الصبحية
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اســتوقفتني الكلمة التي وجهها املستشــار 
بهاُء الديــن املري رئيــس محكمة جنايات 
املنصــورة بجمهورية مــر العربية؛ وهي 
مبثابِة صيحٍة إىل املجتمع قبل نطقه بالحكم 
ــاب الذي »ذبح« زميلتــه الطالبة  عىل الشَّ
بكليــة اآلداب يف جامعة املنصــورة، ضمَن 
كلمــٍة مؤثِّرة أنقلها ُهنــا ألهمية أن يقرأها 
كلَّ فــرٍد ويعيهــا، وألنها صــادرٌة من قاٍض 
ُص مآالت االختــالالت األخالقية عىل  يشــخِّ
األفــراد واملجتمع، والنهايات البشــعة التي 
تكوُن عليها أحوالها. يقول املستشار القايض: 
»ُدنيا ُمقبلٌة بزَخارِفها، وإنساٌن ُمتكالٌب عىل 
َمفاتِنها، ماديٌة َســيطرَت، فاستلبَت الُعقوَل 
وصــاَر اإلنســاُن آلة، يَقــٌن غــاَب، وباطٌل 
بالزَّيف يَحيَا، وتَفاهاٌت بالَجهر تَتواتَر، وبَيٌت 
غاَب لســبٍب أو آلخر، واملؤنِساُت الغالياُت 
ِصن يف نظــر املَوتُوريَن ِســلعة، والقواريُر 
فَواخري، ونَفــٌس تَدثرت بــرداِء ُحٍب زائٍف 
َمكــذوب. تأثرت بثقافِة َعر اختَلطت فيه 
املَفاهيــُم، الرغبُة َصارت ُحبًا، والقتُل ألجلِه 
انتصاًرا، واالنتقاٌم َشجاعًة، والُجرأَة عىل ِقيَم 
املُجتمــع وفُحِش الَقوِل والعالقاُت املُحرَّمُة، 
ى ُحريًة َمكفولة، ومن هذا الرَّحم ُولَد  تُسمَّ
ِة صاَر َحطبَها. باَت  َجنيًنا ُمشَوًها، َوقُوُد األمَّ
النــشُء َضحيَة قُــدوٍة ُمشــوهة، وثقافاٍت، 
َمسُموعٍة وَمرئيٍٍّة ومقروءة، هذا هو حالُها، 
ومن فَرِْط ُشيوعِه، واعتباره من قبِل كثريين 
كشــًفا لواقع، ُزيَِّن لهم فَرأَوُه َحســًنا، فكان 
ُجرِم اليوم له نِتاَجا، أفَتذهُب نَفُسنا عليهم 
حَسات؟! إنَّ هــذا الَخلَل، إْن مل نأخذ عىل 
رُه،  أيدي املَوتوريَن وُمروِّجيِه؛ استفَحَل َضَ
وَعزَّ اتقاُء َشِّه، واتَسع الرَّتُق عىل الراتق. يَا 
كُلَّ ِفئاِت املُجتمعِ ال بُدَّ ِمن َوقَفة، يا كُلَّ َمن 
يَْقدُر عىل ِفعِل َشٍء َهلُُموا، اِعقدوا َمحكمَة 
َي  ُصلٍح كُربَى بن قَُوى اإلنساِن املُتابينْة، لُنَنمِّ
فيِه أجمَل ما فيه، أعيُدوا الَنشَء املُلتوي إىل 
َحظريِة اإلنســانية، َعلِموُهم أنَّ الحبَّ قَريُن 
الســالْم، قَريُن الَســكينِة واألماْن، ال يَجتمُع 
أبًدا بالقتِل وَسفِك الدماء، أنَّ الحبَّ ريٌح من 
الَجنِة، وليس َوَهًجا من الَجحيم، ال تُشوهوا 
الُقدوَة يف َمعناها فتَنحلَّ األخالْق، َعِظُموها 
ة، هكــذا يكوُن التناوَل، بالرتبيِة،  تَنهُض األمَّ
باملوعظِة الَحسَنِة، بالثقافِة، بالَفِنون، مبنهٍج 
تكوُن الَوَسطَيُة وســيلتَه، والتَساُمُح ِصفتَه، 
والرُشــُد غايَتَه ال تشوهوا القدوة يف معناها 
فتنحــل األخــالق. ال تضيعوا مــن تعولون، 
صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا يف تفكريهم، 
ال ترتكوهم ألوهامهم. اغرسوا فيهم القيم«.
كلمٌة صدرت وهي تنئُّ من صدٍر يتألَّم وهو 
يتلقَّى القضيَّة تلو األُخرى، كلَّ قضيَّة أشــدُّ 
ِة القضاِء  وحشــيًَّة من الســابقة، ومن منصَّ
أطلق الصيحة املدّوية إىل املجتمع »أعيدوا 
النشء امللتوي إىل حظرية اإلنســانية«؛ ألن 
هناك من تخطَّفُه بســوء األعامل واألفعال، 
ألن هنــاك من أغــواه باألفــكار املنحرفة، 
واألهــواء الضالــة، واإلغــراءات الفاســدة، 
فينحرف به من حضرية اإلنسانية إىل حضرية 

اته. الحيوان تابعاً شهواته، مستغرقاً يف ملذَّ
»علَّموهــم أن الحب قرين الســالم، قرين 
الســكينة واألمان« فالحــبُّ ِهبــٌة ربَّانية، 
صافية املرشب، عذبة الــزالل، نقيَّة النوايا، 
رقيقة املعنى، ال يخالطها اإلثم، وال ميازجها 

الضالل، وال تشاوبها الفواحش«.
»ال تشــوِّهوا القــدوة يف معناهــا فتنحــل 

األخــالق، عظموهــا تنهــض األُمــة«؛ ألن 
القدوة هــي أعظم ما يــرتبَّ عليه النشء، 
وأهم مصدٍر يستمدون منه الفكر والسلوك 
والطباع فإن فسدت فســدت معها الرتبية 
وإن صلحت كاَن صالح النــشِء ظاهرًا بيًِّنا 
يف مجتمــعٍ صالح، ووطٍن متامســك، ولقد 
تشوَّهت القدوة ألنها ذهبت لغريِ أصحابها 
الفضــالء الذين هم ِعامُد األُمــة، فتخطَّفها 
ــفهاء مــن األمــة الذين أســقطوا رداَء  السُّ

الحشمة، وأضاعوا عقال األدب..!  
هات كان نداؤه: »ال تضيعوا  وإىل اآلباِء واألمِّ
من تعولون، صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا 
يف تفكريهم، ال ترتكوهم ألوهامهم، اغرسوا 
فيهم القيم«؛ فالرتبيُة ليســت إنجاُب أبناٍء 
واب؛  ثم تركهم يتســكَّعون يف الشوارع كالدَّ
بل إن املواش لها حظائــُر وأعالٌف وعناية، 
فــام بالكم بالبرش الذيــن يحتاجون إىل أٍب 
ٍه ومرشٍد، وقدوة حسنة،  راٍع، وومعلٍَّم، موجِّ
وإىل أُم فاضلــٍة شيفــٍة عطوفــٍة، تراعيهم 

وتصاحبهم. 
الرتبيــة هــي القاعدة الرئيســة يف تنشــئة 
ــا األخالُق فهــي ِعامدها املُحكم  األبناء، أمَّ
الوثيق، الذي يُقيــُم بنياَن األرُسة واملجتمع، 

وفيها يقول الشاعر معروف الرصايف:
هــي األخالق تنبت كالنبات // إذاُ ســِقيَت 

مباء املكرُمات
تقــوم إذا تعّهدهــا املُــَرّب // عــىل ســاق 

الفضيلة مثمرات
ويُفهــم من معنى األبيــات أن األخالق لن 
تنبــت إالَّ إذا ُســقيت مبــاِء املكرمات؛ أي 
الخصــال الحميدة، والرتبية الراشــدة، ولن 
تقــوم لحالهــا إالَّ إذا تعهَّدهــا املــرب؛ أي 
الوالدين يف األساس ووالُة األمر يف املجتمع. 
إنَّ األب أو األُم إذا تبــع الواحُد منه هواُه مل 
يضيِّعوا أنفسهم وحسب؛ بل يهدمون أركان 
بيوتهم ومجتمعهم، ويقضون عىل أبنائهم، 
ة املرأة التي اتَّفقت مع عشيقها  ولنا يف قصَّ
عىل قتِل زوجها أمام أعِن أطفاله ليشــهدوا 
مقتلــِه، أفقدتهم والًدا مربيًــا، وأنهْت هي 
وعشيقها مغامرتهام الدنيئة بحكم اإلِعدام، 
أما مصائُر األَبناِء فال يُســتغرب إن ســقطوا 
يف مستنقعات املخدرات، أو اإلنحراف بعد 
الصدمة النفســية التي تعرضوا لها بفقدان 

والديهام..!
أعوُد إىل كلمِة املستشــار بهاء الدين املري 
ـرة التــي جاءت بعد هول مــا يراه يف  املؤثِـّ
ة،  املحاكم من مصائب أساسها الرتبيُة الهشَّ
والفــراغ العاطفــي، واإلنحــدار األخالقي، 
وتشــوُّه القــدوات، ألمتنى عــىل أن يُصدر 
القضاُة قبل كل حكم- كام فعل املستشــار 
يف كلمته لهذه الجرمية أو الجرائم السابقة- 
بيانــات يتناقلها الناُس مشــخِّصن أســباب 
ذلــك، وداعــن إىل اإلِصالح؛ فالقضــاُء من 
تــه اإلصــالح وحاميــة املجتمــع، لهذا  مهمِّ
فإن بياناته وكلامته لهــا وقعها عىل األفراِد 
ـة حادثٍة  واملجتمــع، وال يجــب أن متــرَّ أيَـّ
َب عليهــا القايض يف محكمته،  دون أن يعقِّ
والخطيــُب يف منربه، واملعلِّم يف مدرســته، 
ته،  والكاتُب يف صحيفته، واإلعالمي يف منصَّ
حتــى يعي الجميع األســباب واملآالت التي 
تكــون من جرَّاء الضيــاع األخالقي، والفراغ 
األرُسي، واإلنحــراف  والتحلــل  العاطفــي، 
الفكــري وبذلك ســتعلو األصوات لإلصالح، 

والنداءات للتهذيب.

اأُلمم األخالق )2(

كلمة تاريخية في 
التربية واأَلخالق

إسماعيل بن شهاب البلوشي

سالم بن نجيم البادي

يوسف عوض العازمي

د. صالح الفهدي

وحتــى  والدمــج  والتطويــر  التغيــري 
التخصيــص يف بعض املشــاريع يعد أمرًا 
مهــاًم يف مســرية أي وطــن؛ ألن تقلــب 
الزمان واملســتحدثات ومواكبــة التطور 
العاملــي يحتــاج اىل مواءمــة، والجمود 
والســكون هــو عالمــة مــن عالمــات 
االستكانة؛ بل والتكاسل، ولكن كيف يتم 
ذلك؟ وملاذا؟ ومتى؟ والسؤال األهم: هل 
التغيري والتحديــث فرصة لتحقيق مآرب 
خاصة؟ أم إن ذلــك القرار يخدم الوطن 
والجميع ويحقــق مصالح خدمية أفضل 
ويوفــر فرص عمــل وعائــًدا ماليًا ميكن 

استخدامه يف جوانب أكرث أهمية؟
لســُت أكرث علــاًم وفكرًا ممــن يتخذون 
القرار حتــاًم، لكن املراجعة واملشــاركة 
يف الــرأي للوصــول إىل األفضل هو األكرث 
حتميــة إيجابًــا؛ وذلك بهــدف التناضح 
ـد رؤية أكرث  الفكــري الذي ميكن أن يولِـّ
نضًجــا وفائــدة، ولذلك فالســؤال املهم 
هنا أيًضــا: هل إن األمر اختلط علينا بن 
تحويل مؤسســات حكومية تقوم بعملها 

عــىل أفضل ما ميكن ومخصــص لها مال 
معــن قــد ال يزيد عــن 3 ماليــن مثاًل، 
ويتم تحويلها إىل شكة حكومية، بينام ال 
يكفي هذا املبلغ لجزء من رواتب كوكبة 
املديرين ورؤســاء اللجــان واالجتامعات 
وغريهــا، وأن يكون بعيــًدا عن أي فكرة 
ربحية مــااًل وعمــاًل، وبــن جانب آخر 

وهو التخصيص الــذي  يجعل الحكومة 
ترفــع يدها عن األمر برمته وتوفر الثالثة 
مالين ريــال وتعطي لرشكــة متخصصة 
مضطلعة بهذا األمر ولهــا ربحها وعليها 
خســائرها، وتُدار هذه املؤسسة بطريقة 
أكــرث احرتافيــة وتقدم خدمــات أفضل؛ 
بــل وتعطي للحكومة جــزًءا من األرباح 
التي توفرهــا من األموال؛ لتكون الفائدة 

مضاعفة مع االلتزام بتشغيل املواطن؟!
وهــل هنــاك تداخــل يف املعرفــة أم يف 
املصلحــة؟ ومــاذا عن األســس الوطنية 
التــي علينا جميًعا أن نــدرك أن أي مال 
أو جــاه أو وظيفة ال تعــادل عىل املدى 
البعيد اســتقرار األوطان وتوازنها وعزها 
وقوتها وكذلك اســتدامتها للمدى األبعد 
لألبنــاء واألجيــال القادمــة؟ إىل جانب 
ترســيخ مبادئ تجعل مــن الوطن قادًرا 
عىل الصمود والتأقلم مع متغريات الحياة 

التي تكون عاصفة يف بعض املواقف.
كيف نفكر إيجابًا ونبحث عن حلوٍل إذا 
كان- مثاًل- لتفعيل عمل الربيد فإنه عىل 

املواطــن أن ينجز بعــض املعامالت عن 
طريق الربيــد، بينام نبحث عــن تقليل 
وتقليص اإلجراءات التي هي أصاًل ُمملة، 
وهل هــذا يعني رفد رواتــب املدراء يف 
الــرشكات الحكومية أم مــاذا؟ وهل من 
املنطق والحكمة أن نفكر بهذه الطريقة؟
وأخــريًا.. إن الفارق بن تحويل منشــأة 
حكوميــة إىل شكــة حكوميــة تحقــق 
الخسائر ويتم رفدها سنويًا من الصندوق 
العــام للوطــن هــو مبثابــة أكل حقوق 
العامة من أشخاص محدودين، وكام أذكر 
دوًما إن حل بعض املسائل ومراجعة كل 
شء ومــن أي وطن حتــاًم لن يكون من 
الجهة املستفيدة، وعىل من هم أعىل يف 
التنظيــم اإلداري أن يقولوا كلمة الفصل 
عاجــاًل وليس آجــاًل، وأن تكون األمور يف 
مجراهــا الصحيح، وهنــا الحديث ليس 
فقط عن الربيد إمنا عــن قطاع الكهرباء 
التــي ليســت ببعيــد عن هــذا الوضع، 
وجوانب أخــرى تحتاج جميعها إىل جهة 

أعىل ليك تقول كفى!

لماذا تتحول المؤسسات الحكومية إلى شركات؟

ولياٍل عشر

مقهى.. وقهوة.. وشاعر مهمل!

alzmi1969@

مــا إن أُعلن عن ثبوت رؤية هالل شــهر 
ذي الحجة ودخول العــرش األوائل منه، 
حتى رق قلب ضحّي، وقد شــاهد الناس 
يحتفون بهذه العرش ويذكرون فضلها عرب 
حساباتهم، وينرشون النصائح التي تحث 
عىل اغتنام هذه األيام، من خالل اإلكثار 
مــن العبــادات والطاعــات والصدقات 

واألدعية واألذكار.
كان ضحّي متأثــرًا برؤية قوافل الحجاج، 
وهي ذاهبة إىل مكة املكرمة، ومشاهدة 
الحجاج وهم يصلون إىل الديار املقدسة، 
وقد تخيل املشاعر املقدسة والناس وهم 
يؤدون املناســك، ووصلته رســائل وداع 
من معارفه الذين قّدر الله لهم الذهاب 
إىل الحــج هــذا العــام.. هذه الرســائل 
فجرت أشــواقه إىل األماكن املقدســة إىل 
عرفات ومنى واملزدلفة، ورمي الجمرات 
والطــواف بالكعبة، والســعي بن الصفا 
واملروة، ومتنى أن يكون بن تلك الجموع 

الغفرية يف تلك األماكن املقدسة.
وكأمنا الدنيا كلها ضجت بالتلبية والتكبري 
والتهليــل والتحميد و الرحمة تهطل كام 

الغيــث وغاممة من الســكينة متد ظلها 
عىل كل املخلوقــات. هذه أيام لله وهي 
فرصة ســانحة ليــس لجني الحســنات 
فحســب؛ بل لراحــة وســعادة األرواح 
واســرتاحة للقلوب مــن وعثــاء الحياة 
وتعبها تنهد ضحي وأخذ يعاتب نفســه 
ويلومها، وقد اغرورقــت عيناه بالدموع 
وراح يخاطب اللــه- عز وجل- قائاًل: »يا 
إلهي أنا عبدك اآلبق ردين إليك ردا جميال 

لقد بانت تباشري أيامك املباركة«.
لقد طال شــتات ذايت ولوحــت ب رياح 
الضيــاع ذات الجهات األربع و أوجعتني 
ســنوات االغرتاب بعيدا عنك وأنا مل أزل 
يف زهوي وطييش وغرين إمهالك يل. ولقد 
عافيتني ورزقتنــي وأعطيتني من نعمك 
التــي ال تحــى رغــم متــردي وعصياين 
وهــروب إىل لــالشء.. مع يقينــي أنه ال 
هــروب منك إال إليك يا الله.. لقد غرتني 
الحياة الدنيــا والشــيطان وهوى نفيس 
ورحت أعب من املعايص بال حدود، وأنا 
شــارد يف اللهو والغفلة و قد ذهب جل 
عمري ســدى وأنفقــت أيامي يف ما يرض 

وال ينفع، وأغلقت ســمعي عن املواعظ؛ 
وكأن األمــر يخص غــريي، ورست مختاًرا 
يف طريق الضالل، وركبت حصان شهوايت 

يركض ب حيث ال هدف والغاية! 
أنا املنفلت من عقــايل، والضال يف أودية 
التيــه التــي ال نهايات لهــا، واملوغل يف 
صحــاري الوهم واألمــل الطويــل.. إنه 
الساب الــذي ظننته املاء الزالل، فإذا به 
صهد الشمس ورياح السموم والظأم، لقد 
زادين ما كنت أحســبه بحثَا عن السعادة 
والحريــة رهًقــا؛ ألنني طلبتــه خالفًا ملا 

أمرت يا الله.
كم شــقيت حن أعرضت عنك وعشــت 
حياة الضنك والعنت وعانيت من سلسلة 
ممتدة من الهزائم واالخفاقات والخيبات 

والحظوظ العاثرة واألحالم الكاذبة؟
إنها الغفلة يا إلهي.. والتسويف والغرور 
وحب الدنيا الذات، والتقصري يف العبادات 
والكســل عن فعل الخريات وهذه آفات 
قد رانت عىل قلبي وألبســته جلبابا من 
القســوة والتمرد والالمباالة واالســتهتار، 
حتى إذا جاءت مواســم الطاعات ورأيت 

الناس يتســابقون إليك ويقدمون قرابن 
التقوى واإلنابــة، وقفت أتفرج من بعيد 
وأغبطهم عىل حياتهم الروحانية املفعمة 
وراحة  والطأمنينــة  والســكينة  بالرضــا 
البال وبــراءة الضمــري، رأيتهم يحرصون 
عــىل أداء الصلــوات يف جامعــة وكانوا 
يثريون دهشــتي وإعجاب حن يحافظون 
عىل أداء النوافل والســنن الراتبة وصالة 
الضحى وصــالة قيام الليل واســتغربت 
ممن يصوم بعد رمضان 6 أيام من شوال، 
ثم يصوم ثالثة ايام من كل شهر واالثنن 
والخميــس من كل أســبوع وهم الذين 
يواظبون عىل هذه الطاعات دون انقطاع 
ومــن غري ملل وال تذمر وأنا بالكاد أصيل 

الفرائض وأصوم رمضان.
يا الهــي انت الذي هديتهم وأرشــدتهم 
لهــذا الدرب ومنحتهم القوة لالســتمرار 
يف الســري فيه، اجعلني يارب يف زمرتهم، 
واحــرشين مع عبــادك األتقيــاء واجمع 
شــتات نفيس إليك وارحمنــي واكرمني 
بعفوك ومغفرتك وثبت قلبي عىل دينك، 

واهدين صاطك املستقيم.

»ال يــزال الشــعر عاطــاًل حتــى تزينه 
الحكمة، وال تزال الحكمة شــاردة حتى 

يؤويها بيت من الشعر« أحمد شوقي.
*****

يف الشــعر كام يف بقيــة أصناف األدب 
األخرى هنالك مبدعون مهمشــون ومل 
تســلط عليهــم األضــواء، ومل يعرفهــم 
الكثري، رمبا همشــوا لعدة أسباب ليس 
هنــا املجال لعرضهــا أو شحها، وتوجد 
دراسات بحثية عديدة حول هذا األمر، 
و من أشهر الشــعراء املهمشن الشاعر 
أبو الشــمقمق يف العــر العبايس، ويف 
عرنــا املعــاص الشــاعر األردين عرار 

وغريهم الكثري.
تذكرت ما ســبق حــن قادتني الصدف 
البحتــة، لــيك ألتقــي بأحد الشــعراء 
املهمشــن الذيــن يعانــون مــن عدم 
االهتامم؛ حيث حدث ذات مساء وبأحد 
محطات بيع القهوة الساخنة، أن حصل 
لقاء مع أحد الشــعراء املهمشن، الذي 
مل أعرفه بــادئ األمر، وكان لقاء أشــبه 
بالعابر إمنا حمل أفكاًرا وكلامت ال تُنىس، 
كالعادة مع أي عميل جلست يف املقعد 
الفارغ وطلبت احتســاء قهوة ســاخنة 
)أقول ساخنة ألننا يف زمان انترشت فيه 

القهــوة املثلجة!( أثنــاء الجلوس وصل 
أحد العمــالء وجلس باملقعــد املقابل 
بنفس الطاولة التي أجلس عليها، وكان 
األمر مفهوًما وعاديًا جًدا؛ إذ كان املقعد 
املقابــل يف طاولتي هــو املقعد الوحيد 

الفارغ يف قاعة املقهى املمتلئة بالبرش.
كنت أتصفح إحــدى الصحف الورقية، 
وكان يضغط أزرة هاتفه النقال، وصلت 
قهــويت وملــا بــدأت بارتشــافها، أثناء 
تصفحي إحدى الصحف، ملحته يناظرين 
بادرته  باديــة،  االســتغراب  وعالمــات 
بابتسامة: تفضل القهوة. ابتسم واعتذر 
بســبب انتظاره النــادل ليحرض قهوته، 
ثم سألني باســتغراب: هل مازلت تقرأ 

الصحف الورقية؟
قلــت: وال أصرب عنهــا وهي عندي أهم 

من رشفة الفنجان هذه!
قــال: غريب أمرك.. هــل ما زلت تدفع 

مائة فلس لكل صحيفة تقرؤها يوميًا؟
قلت: )كنت أحدثه بابتسام( ليس بهذا 
الشكل، إمنا األكيد أنني أشرتي 3 صحف 

يومية أقرأها صفحة صفحة يوميًا.
قــال والغرابــة متلؤه: أهــا.. يبدو أن ال 

سطر فاتك وال صورة!
قلت: ما ذكرته ليس بعيًدا عن الحقيقة!

اعتدل يف جلسته، ويبدو أن الحوار راق 
له، وســألني مبباغتة: هل تقرأ الشعر يف 

الصحف؟
قلت: وحتى مقامــات الحريري أقرؤها 

حرفًا حرفًا.
قال: أي عىل وزن: تأكلها حبة حبة!

قلت: Yes )باإلنجليزية(.
ثم بــدا وكأن املوضــوع اتجه للحديث 
عــن ضيق يعاين منــه األخ الجار بنفس 
الطاولة، وكأين ضبت عىل وتر حساس؛ 
حيث أخذ يتحدث عن الشعر والشعراء 
وبــأن الشــعر أهمله الجميــع ومل تعد 
للشــاعر تلك الهالــة والهيبة والحضور، 
وكل ما هناك أنصاف شــعراء تنرش لهم 
يف الصحف فقــط لزوم تعبئــة الفارغ 
من الصفحات، وبأن هذا الزمان مل يعد 

صالًحا للشعر وال ألهله الشعراء!
سألته: هل أنت شاعر؟

قــال: نعم.. وألفت أكــرث من 400 نص 
وبأســامء  باســمي  ونــرشت  شــعري، 
مســتعارة وال يعرفني سوى اثنن وأنت 

ثالثهام!
أنا: مــن هام االثنــان أصحــاب الحظ 

السعيد؟
هــو: صديقــي العــرب متــويل الــذي 

يطبطب عــىل كتفي يوميًا ويواســيني 
ويقــول إن هــذا الزمــان ليــس زمنك، 
وشهيد االســالم صديقي اآلسيوي الذي 
يعتربين شــاعرًا عظياًم وبــأين لو نرشت 
أشــعاري يف صحف بنجالديش سأكون 

شاعر دكا األول!
قلت له: يبــدو أن األخ متــويل يعتربك 
من نخبة العظامء كامرؤ القيس وجرير 
واملتنبــي، طبًعــا مــع افــرتاض تذوقه 
للشــعر، فقال: ال. هو يتذوق اإلسمنت 
أكرث من الشــعر؛ حيث إنه معلم مساح 
للجدران! أما اآلسيوي كان الله يف عونه 

يبدو أنه ابتيل بك )قلتها وأنا اضحك(.
نظــر يل وتحدث زاجــرًا: أنت ال تعرف 
الشعر وال تقدر الشــعراء، مثلك كمثل 
هؤالء الذين يرتشون القهوة وال يعلمون 

أهي قهوة أم مرشوب آخر!
قلت: أحلم يا صديقي ويا جاري العزيز 
يف نفس الطاولــة، األمور مجرد اختالف 
بوجهات النظر، واملوضوع كله من أوله 
آلخره مجرد جلسة عىل طاولة مقهى قد 
ال نرى بعدها بعضنا مطلًقا، هّون عليك 
وال داعي للغضب من اجل شعر ال أحد 

سمعه سوى متويل وشهيد اإلسالم!
ارتشــف قهوتــه، وكنــت أنظــر إليــه 

باســتغراب، وأتذكــر أنه ليــس كل ما 
يلمع ذهبًا، وتذكرت أحد الذين يلقبون 
زوًرا وبهتانًا بأنهم شعراء، وقد انترشت 
أشــعارهم يف كل مــكان وتغنــى بهــا 
املطربــون، بينام اليعرفــون الفرق بن 
الهجينــي واملســحوب، ومل متــر عليهم 
طريقــة وزن األبيات لضبــط القصيدة، 
وبــارك الله بالرصيد وباملــال، والفلوس 

اليل تجيب العروس والقصائد!
كم مــن أصحاب املواهب اُهملوا؟ وكم 
من الشــعراء ال أحد يعلــم عنهم؟ وكم 
من الكتــاب ذوي القيمــة ال أحد يقرأ 
لهــم. وكم من املؤرخــن األمناء ال أحد 
يهتم بهم؟ وهلم جرا.. وصدق الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم يف قصيدته 

الرائعة:
يا شيخ.. هذا زمان كله أنعامي

الذيب جايع.. وشبعانه حصانيها!
وعــىل فكــرة الشــعر عند العــرب هو 
فاكهة الحديث، والعرب بطبعه شــاعر، 
فــإن مل يقــرض الشــعر فهــو متذوقه، 
رجااًل ونســاًء، ســواًء يف الشعر الفصيح 
أو اللهجات العامية، وأعتقد ليس غريبًا 
أن تجد يف كل عائلة عربية شــاعرًا، وال 
شــك أن جاري العزيز باملقهى مل يعرف 

كيف ينرش أشــعاره، ففــي وقتنا الحايل 
كل منافذ النــرش مقدور عليها، وتكفي 
وســائل التواصــل االجتامعــي التي قد 
تشهر الشاعر أكرث من الصحف الورقية، 
إمنا يبــدو أنه ما يــزال يحلم بالنرش يف 
صحيفة ورقية، وكأن الزمان ما زال يقف 
مع تلك الصحف التي يبدو أال مستقبل 
لها، وأصبحــت وكأنها أحالم الجمهورية 
العربيــة بالدميقراطيــة املزعومــة، فال 
هــي حققــت الدميقراطيــة وال هــي 
حفظت وجودها بسالم )أقصد عدد من 
جمهوريــات الربيع العــرب(. وصاحبنا 
جار املقهى نصحته بأن يتجه لوســائل 
التواصــل لعله يجد قراء إضافين ملتويل 
وشــهيد اإلســالم، إال أنه يبــدو يف واٍد، 

ونصيحتي يف واٍد آخر!
عىل كل حــاٍل، كان كرميًــا معي ودفع 
الحســاب، بكرم شــديد؛ حيث مل أعلم 
بدفعــه للحســاب إاّل عندمــا نويــت 
املغادرة؛ حيث أخربين محاســب املقهى 

أن الحساب واصل!
يبدو بعد هذه الهدية غري املباشة )طبًعا 
ليست رشوة( سأكون ثالث جمهور هذا 
الشــاعر املهمل، وكم من مهمل يعاين، 

وكم يف الحياة من مظلومن!

الحديث ليس فقط 
عن البريد إنما عن 

قطاع الكهرباء التي 
ليست ببعيد عن 

هذا الوضع
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 20٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

استعدادات مكثفة لموسم الخريف
كل املــؤرشات تؤكــد أن موســم الخريــف 
السياحي هذا العام سيكون متفرًدا عىل كافة 
األصعدة، بعدما ألقت جائحة كورونا بظاللها 
خالل العامني املاضيني وحرمت الكثريين من 

االستمتاع بأجواء ظفار الساحرة.
عادت ظفــار لتفتح أحضانهــا للجميع بعد 
أن تزيّنت الســتقبال زائريها؛ حيث تشــهد 
هــذا العام تســيري رحــالت جويــة جديدة 
لخطوط طريان مثل الجزيرة الكويتية وناس 

السعودية وغريها، يف ظل استعدادات مثالية 
ملختلــف األجهــزة املعنيــة، لضــان راحة 

واستمتاع الزائرين.
وال تدخــر رشطة عــان الســلطانية جهدا 
لتحقيق ورفع مستوى األمن والسالمة، بدءا 
مــن مطار صاللة وتزويــده بالقوى البرشية 
الالزمــة واملدربــة وكذلــك توفــري األجهزة 
التقنية الحديثــة وتخصيص فريق دعم عىل 
مــدار الســاعة للتعامل مــع أي حالة فنية 

طارئة ومتابعة عمل األنظمة، وتقديم الدعم 
للمسافرين والتحقق من سالمتهم، باإلضافة 
إىل نقــاط التمركز عىل الطرق تحســبا ألي 

طارئ.
الجميــع أعلــن جاهزيتــه لهــذا الحــدث 
الســياحي الكبري والذي يقصده آالف الزوار 
من مختلف دول العامل، وتؤكد هيئة الدفاع 
املدين واإلســعاف أنهــا مســتعدة وجاهزة 
لتقديم كافــة الخدمات للزائريــن، وكذلك 

ما تقوم به هيئة حاية املســتهلك من دور 
فعال ملراقبة األســعار والتأكد من عدم رفع 

األسعار خالل هذا املوسم.
إن التكامل بني املؤسسات واألجهزة يف وطننا 
العزيز هو الركيزة األساســية لنجاح موســم 
الخريف الســياحي، ونجــاح أي مرشوع أو 
رؤية تتبناها الدولة يف ضوء املحاور الرئيسية 
لرؤية »عان 2040«، ويف القلب منها تنمية 

القطاع السياحي الواعد.

انخفاض سعر النفط

يعــود االقتصــادي الفرنــي املعروف 
 )Thomas Piketty( تومــاس بكيتــي
املعروف بكتاباته حول الالمســاواة يف 
العامل، وخاصة كتابه األكرث شهرة »رأس 
املــال يف القــرن الحــادي والعرشين«؛ 
حيــث أوضح فيــه أن العائد عىل رأس 
املال يفــوق معدل النمــو االقتصادي، 
وهذا العائــد كان الســبب الرئيس يف 
اتســاع الفــارق الكبــري يف الدخل بني 
األغنياء والطبقات الفقرية واملتوسطة. 

ويــرى البعض أن كتابه هــذا من أهم 
الكتب التي نجحــت يف تحليل دميومة 
النظــام الرأســايل منذ كتــاب »رأس 
املال« لكارل ماركس، الذي ألفه ماركس 
قبــل 150 عاًما. أما كتــاب »رأس املال 
يف القرن الحــادي والعرشين« فقد ركز 
ُجّل تحليله عــىل املجتمعات املتقدمة، 
وبالذات يف أوروبا الغربية وامريكا، لكن 
كتابه اآلخر »رأس املال واأليديولوجيا« 
فقد وّســع فيه إطار التحليل ليشــمل 

بقية أنحاء العامل.
بينــا يقــوم يف كتابــه األخــري »تاريخ 
بتقديــم عرض  للمســاواة«،  مختــر 
متفائل عن تاريخ تقــدم البرشية نحو 
املســاواة، رغــم األزمــات، والكوارث، 
والحروب، والرتاجعات، ورغم إن معظم 
الدراسات تشري إىل أن عدم املساواة يف 
الدخل أصبح أكــرث وضوًحا منذ 1980 
مــع هيمنــة السياســات االقتصاديــة 
النيوليرباليــة؛ حيث إن األغنيــاء كانوا 
أكرث املســتفيدين مــن عمليــة النمو. 
وهذا أمر ال يُنكره بكيتي، إاّل أنه يقّدم 
رسديّــة متفائلة يف هذا الكتاب، ويعلن 
أنــه يعرض قصة البرشيــة نحو التقدم 
واملساواة. وهو يفعل ذلك باتخاذ اطار 
واســع لفــرتة التحليل من عــام 1780 
حتــى عام 2020، متخًذا من السياســة 
للتقدم  إطــاًرا  واالقتصــاد  والرفاهيــة 

اإلنساين.
ويرى بكيتي أن متوســط عمر اإلنسان 
ازداد مــن 26 ســنة إىل 72 ســنة، كا 
ازداد التعليم الحكومي اإلجباري؛ حيث 
ارتفــع معدل معرفة القــراءة والكتابة 
مــن حوايل 10 باملائة إىل 85 باملائة، أما 
العبودية واالستعار اللذان كانا يف فرتة 
ما سائدين، لكن اآلن تقريبًا تم القضاء 
عليها. وحــوايل نصف ســكان الدول 
املتقدمة هم عــىل األغلب من الطبقة 
املتوسطة، رغم أنه قبل القرن العرشين 
مل تكن هناك هــذه الطبقة. إىل جانب 
أن الحق يف التصويت، كان يف السابق- 
حتى يف الدول الدميقراطية- محصوًرا يف 
الرجال الذيــن ميلكون عقاًرا، لكن اآلن 
بات هذا الحق يف طريقه ليُصبح شاماًل 

للجميع. 
ويعــرتف بكيتي بوجود فوارق كبرية يف 
رفاهية األشــخاص؛ ســواء ضمن الدول 
الصناعية ذاتها أو بني الشال والجنوب. 
ولكــن قراءته لتاريخ القــرن العرشين 
متنحــه األمل بــأن هذه الالمســاواة يف 
القــرن الحادي والعرشيــن من املمكن 
تقليصهــا جزئيًا؛ الن النضــال من أجل 
املســاواة بــكل أشــكالها ال ميكــن ان 
يُقاوم، والجزء االخر أن األجيال السابقة 
من اإلصالحني أناروا لنــا طريًقا ما زال 

يرشدنا نحو العدالة. 
بكيتــي يركــز خصوًصا، عــىل الثورة يف 
الحكومــات، والتــي خاضتهــا القــوى 
الليرباليــة واليســارية يف الغرب وذلك 
يف الفــرتة بــني 1910 و1980؛ حيــث 
إنه خــالل هذه العقــود هيمنت عىل 
الرفــاه،  دولــة  الغربيــة  املجتمعــات 
واســتثمرت بشــكل مكثف يف التعليم 
ويف السلع العامة، وقلصت بشكل فعيل 
الالمســاواة االقتصادية، ومنحت فرًصا 

متساوية بني الفقراء واألغنياء.

فا الذي أحدث هــذا التقدم؟ بكيتى 
يقــدم إجابة مبــارشة تتمثل يف: ظهور 
الرضائــب التصاعديــة عــىل الدخــل 
والــرثوة، ودولــة الرعايــة االجتاعية 
الشــاملة. إذ إن الرضائب خّفضت من 
الالمســاواة ودفعــت بدولــة الرعاية 
االجتاعيــة، التــي وفّــرت التعليــم، 
والعنايــة الصحية، ومعاشــات التقاعد 
ويســمي  الحرمــان.  مــن  والحايــة 
بكيتــي هــذه اإلجــراءات بـ«الثــورة 
انتصــار كبري  األنرثبولوجيــة«، وهــي 

للعدالة االجتاعية.
يعتقــد بكيتــي أن أصحــاب األمــالك 
الخاصة، دامئًا اســتغلوا نفوذهم الزائد 
»أنظمة  لتشــكيل  الحكومــات،  عــىل 
الكولونياليــة«،  والهيمنــة  للعســكرة، 
ونهــب وتدمــري البيئة، والــذي جعل 
منهم أكرث غنى ما كانــوا عليه. لذلك 
القول إن عملية النمو ســتحل املشاكل 
االقتصاديــة- مــن وجهــة نظــره- أمر 
جنوين. ما ســيحدث فقط هو إضعاف 
ملمــوس للملكيــة الخاصــة، والتي يف 
الســابق أن أدت اىل التخلص من الرق، 
إضافة اىل سياسات أخرى يجب اتخاذها 

ستؤدي اىل تقليص فجوة الدخل.
بكيتي يسعى نحو »دمقرطة االقتصاد«، 
وهو أكــرث اهتاًما بأصحــاب األمالك 
مــن االهتام بالدخل؛ حيث يعتقد أن 
الريعني )أصحــاب الريع(، ال يختلفون 
كثــريًا عن النبالء املوجودين قبل الثورة 
الفرنســية، وإمنا فقط حّولــوا ثروتهم 
إىل  لإلقطــاع  اململوكــة  األرايض  مــن 
ل  أدوات مالية. ورغــم أن بكيتي يفضِّ
فرض رضائب أعىل عىل الدخل، إاّل أنه 
يدعو اىل إعادة توزيع الرثوة التي هي 
جوهر برنامجه اإلصالحــي. هذا طبًعا 
يشــمل دفع تعويضات ألحفاد من تم 
ع  اسرتقاقهم واستعارهم. كا إنه يُشجِّ
دول الجنوب عىل فــرض رضائب عىل 
أموال غــري املقيمني يف هــذه البلدان، 
وإلغــاء الديون. ويقــرتح كذلك اتخاذ 
خطوات نحو الســيطرة عىل الرشكات 
الكبــرية بعيــًدا عــن هيمنــة املدراء 
للموظفني  ومنحها  األســهم،  وأصحاب 
والعــال ما ســيؤدي إىل نظــام عام 
الحمــالت  للتمويــل مهمتــه متويــل 
السياســية، واإلعــالم، ومراكز األبحاث. 
وذلــك ســيؤدي- يف رأي بكيتــي- إىل 
»تحول عميــق يف النظــام االقتصادي 

العاملي«. 
ويقدم بكيتي يف هــذا الكتاب برنامًجا 
نحــو  للتحــول  ومتكامــاًل  طموًحــا 
 Participatory( االشرتاكية التشــاركية

.)Socialism
هل اضطراب كهذا من املمكن حصوله؟ 
بكيتي ال يقدم تنبؤات، ولكن يقول إن 
املفرطة«  »الرأســالية  الحــايل  النظام 
)Hyper Capitalism( مــن الواضــح 
أنها محكوم عليها بالفشــل، فباستثناء 
االشرتاكية، فإن البديل االخر هو النظام 
الشمويل، كا هو سائد حاليًا يف الصني، 
أو نظــام رجعــي كذلــك الــذي تنظر 
له »داعــش«، وإن قضيــة أن الجميع 
ســيكون رابًحا هــي مســألة »خطرية 

ومخدرة وعلينا التخيل عنها حااًل«.
ال يعتقد بكيتي، أنه من السهولة تحقيق 
برنامجــه اإلصالحي هــذا، ويعرتف أن 
ظروفًا أخرى أدت إىل التحوالت الهائلة 
التي حصلت يف القرن العرشين، إضافة 
إىل نضال الطبقات املستنرية من ضمنها 
حربــني عامليتني مدمرتني ومقتل ماليني 

من البرش. 
لكن الســؤال: هل يحتاج العامل لحرب 
مدمرة لنصل إىل عامل أكرث حرية وعدالة 

ومساواة؟!
*باحث يف قضايا االقتصاد والتنمية
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أحمد بن خلفان الزعابي

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

»تاريخ مختصر للمساواة« 
لتوماس بكيتي

`` علي الرئيسي

نعــم.. ســينخفض ســعر النفط والغــاز ولو 
بعد حني، هي بكل تأكيد ليســت أمنية؛ بل 
فرضية بسبب معطيات حاصلة أو قد تحصل 
يف أي وقت مثل اســتمرار تباطــوء االقتصاد 
العاملــي لســبب أو آلخــر، أو توقف الحرب 
الروســية األوكرانية، أو زيــادة املعروض من 
النفط والغــاز عن املطلوب وبنســب كبرية 
كــا هو حاصــل يف بدايــة 2020، أو تنامي 
وجود البدائل واالتجــاه إىل الطاقة الخرضاء، 
أو غريهــا من االحتاالت التي تعرض ســعر 
النفط والغاز إىل االنخفاض املؤمل القتصاديات 

الخليج ومنها اقتصادنا الوطني.
هــذا يجعل الحكومة تفكــر وتضع احتالية 
»ماذا لو« انخفض ســعر النفط إىل سعر 60 
دوالًرا أو أقل يف أي وقت كان، وماذا عليها أن 
تقوم به »اآلن« قبل حدوث هذا الســيناريو، 
ويف هذه املقالة ســوف يتم اســتعراض هذا 

املوضوع بشكل سلسل ومبسط. 
ومــن املعروف أن الحكومــة حققت فوائض 
مالية يف نشــاطي النفط والغاز يف نهاية عام 
2021، ويف النصــف األول مــن عــام 2022 
بسبب استمرارية ارتفاع هاتني السلعتني، ما 
جعل الحكومة تستطيع أن تتنفس الصعداء 
بعــد عام مؤمل هو عام 2020، والنصف األول 
مــن عــام 2021، وانفرجت األمــور قليال يف 
النصف الثاين من عــام 2021، ولكن القطاع 
الخــاص مل يتعــاَف كــا يجــب بالرغم من 
عمليات الدعم الحكومي ومبادرات التحفيز 

الجــزيئ التــي متت، عليه فمــن األفضل عىل 
الحكومة االستفادة من الفوائض املالية التي 
متت يف النصف األول من هذا العام واإلرساع 
يف عمليــات اإلنقاذ من خالل عدة مســارات 

اهمها:
توســعة رقعة التحفيز: فكا هو معروف أن 
الرشكات الكربى هي عاد أســايس ألي قطاع 
خاص، إن تأثر ســلبا باالنكــاش أو االغالق، 
فإنه ســوف يسحب معه مئات من الرشكات 
الصغرية واملتوســطة، لذلك فالبــد من عدم 
إهال هذا امللــف، واالرساع إىل وضع برامج 
تحفيزية حقيقية قبل فوات األوان، واالستاع 
إىل وجهات نظر هذه الرشكات، وإقامة حوار 

مستمر قبل افالسها أو هروبها خارج البلد.
غض الطــرف: الرشكات الكبرية واملتوســطة 
يف الســلطنة تشــكل أقل من 15% وهي أكرث 
الــرشكات التزامــا يف القوانــني واملارســات 
وبياناتهــا املاليــة والتوظيف ودفع الرســوم 
والرضائب ومساهات التأمينات االجتاعية 
وحتى الدعــم املجتمعي، النهــا عادة تكون 
تحت املجهر، وألن العديد من هذه الرشكات 
عانت ما عانت خالل أعوام كثرية قبل جائحة 
كورونــا وأثناء الجائحة، فــإن تعافيها يحتاج 
إىل أعــوام كثرية، عليه، فــإن اآلن هو الوقت 
املناســب للتدخل الحكومــي الرسيع خاصة 
لهــذه الفئة، والتغايض عــن بعض املتطلبات 
املعمــول فيهــا أوقــات الرخــاء، ففي هذه 
الفرتة عىل الحكومــة مراعاتهم ألنهم ما زال 

معظمهم مثقاًل بهمــوم مالية وإدارية وفنية 
ال حر لها، ولن يكون بوسعهم تحمل مزيد 

من الضغوطات الحكومية. 
املصلحة املشــرتكة: تتمتع الحكومة يف هذه 
الفــرتة ومنــذ ارتفاع أســعار النفــط والغاز 
مبرحلــة رخاء مرحيل، مــا ميكنها من اتخاذ 
قــرارات تحفيزية، وظهر ذلك جليًا من خالل 
مبادرات عديدة تم إقرارها قبل عدة أسابيع، 
لكــن الوضع يحتــاج للمزيد خاصــة لفئات 
الــرشكات الكبرية والقدمية، فتدخل الحكومة 
الرسيــع ودعمهــم اليــوم بصــور مختلفــة 
يعني اســتمراريتهم وبقائهم يف السوق، ما 
يعنــي التوظيف ومنو االقتصاد واســتمرارية 
دخــل الدولــة من األنشــطة غــري النفطية، 
وخلــق قطاعــات مصاحبــة مــن الرشكات 
الصغرية واملتوســطة، فدعمهم اآلن هو دعم 
اســرتاتيجي طويل املــدى لضــان الرشاكة 
واملصلحة املشــرتكة بني الحكومــة والقطاع 

الخاص واملجتمع.
فتــح الســوق: أكــرب دعــم ميكــن أن يقدم 
للقطــاع الخاص هو تســهيل قدوم البرش إىل 
عان، ســوء للعمل أو الســياحة، فليس من 
املهم تخفيض رســوم اســتقدام العالة عىل 
ســبيل املثال ما مل يتبعها تسهيل رشوط هذا 
االستقدام، وال إقرار دخول السلطنة من 103 
جنســيات ما مل تتبعه مؤرشات تثبت واقعية 
هــذا القرار، وقــس عىل ذلــك كل القرارات 

والتوجهات الحكومية.

التــدرج يف التطبيــق: معظــم الــرشكات يف 
الســلطنة تعــودت عىل أنظمــة معينة عىل 
مــدار عرشات الســنوات، وعكفت الحكومة 
ومنــذ 2020 عىل معالجة بعض التشــوهات 
وخاصــة فيا يتعلــق بالتجارة املســترتة أو 
بعض املارســات، وهذا توجه محمود، لكنه 
من األفضل عىل الحكومة التدرج يف التطبيق، 
خاصة أن وقت التطبيق كان أثناء فرتة جائحة 
كورونا املؤملة للجميع، واألجدى للتصحيح أن 
يكون متدرًجا ووفق خطة متوسطة وطويلة 
البقــاء للــرشكات الحقيقة،  املــدى تكفــل 
وتصحيح أوضاع الرشكات غري امللتزمة، وهذا 
هو التوقيت املناسب للقيام بذلك خاصة أن 
هناك رخاء مايل ناتج عن ارتفاع أسعار النفط 

والغاز.
عىل الحكومة االســتفادة من هذه الفوائض 
وضــان  اإلنتاجيــة  القطاعــات  لدعــم 
اســتمراريتها يف الســوق، رمبا وبسبب وجود 
فوائــض مالية يرى البعض أن القطاع الخاص 
غــري مهــم، لكن وجودهــم واســتمراريتهم 
جوهري؛ بل اســرتاتيجي، وأهم من أســعار 
النفط، والســبب أن ســلعتي النفــط والغاز 
ها من الســلع العاملية، والحكومة ال ميكن 
أن تتحكم يف أسعارها، لكن القطاع الخاص 
هــو رشيك حقيقي، وعىل الحكومة أن تفرح 
لفرحه، وتحــزن لحزنه، وتدعمه يف كل وقت 
وحني، وخاصــة يف أوقات رخائهــا، ويف أثناء 

شدة ومحنة القطاع الخاص.

خلفان الطوقي

أموال في مهب الريح

بعــض القوانني بــات يســتغلها بعض ممن 
يسّمون أنفســهم »مستثمرين«؛ حيث بكل 
ســهولة يأخذون ما خف وزنه وغال مثنه من 
أموال الوطن واملواطنني، ثم يلوذون بالفرار 
خــارج البالد دون رجعة! فقــد أصبح نهب 
األموال والســفر بها إىل الخارج، يحدث بال 
حسيب وال رقيب، األمر الذي يجعلنا نبدي 
قلًقــا تجــاه ذلك، ففــي كثري مــن األحيان 
تصدمنــا أنبــاء من مختلــف الواليات تفيد 
بهروب عدد من العالة الوافدة اىل بلدانهم 
وقد رسقوا مبالغ كبرية وخلفوا ورائهم ديون 
كثرية عىل املؤسســات التي كانــوا يعملون 
فيها، وبعضهم عــاش وعمل يف هذا الوطن 
لعرشات الســنني، لكن عندما حانت لحظة 
الغــدر مل يرقب إالًّ وال ذّمــة يف فعل ِفعلته، 
فهرب مخلًفا ُمطالبات كبرية عىل رشكائه من 
املواطنني أو مؤسسته؛ كمستثمر وحيد لتلك 
املؤسســة، ونهب وهرب بال رجعة، وهكذا 
الحال مع عرشات القضايا التي نســمع عنها 

وتصدح بها املحاكم.

ما دعاين للكتابة يف هذا الصدد، قصة حدثت 
أمام مســمعي يف واليتي تفيد بهروب أحد 
املستثمرين األجانب بعد عرشات السنني من 
العمل يف ُعان، وقد خلّف مطالبات مبئات 
األلوف مــن الرياالت بني عشــية وضحاها، 
وعندما علم ضحاياه باألمر، هرعوا مطالبني 
بحقوقهم ووجدوا أن املســتثمر قد باع كل 
يشء وهرب بأموالهم اىل بالده دون رجعة!!

هــذا مثال مــن أمثلة عدة يجــب أن نقف 
عندهــا وأن نتدارســها وأن نجــد الحلــول 
الرادعة والرسيعة لهــا، وإاّل لصارت ظاهرة 
تستنزف اقتصاد الوطن وتنهب من خرياته، 
وهــذه مســؤولية يجــب أن يشــرتك فيها 
الجميع خاصة الجهات املســؤولة يف الدولة 
عــن تطبيــق القوانــني املنظمة لــكل تلك 
املؤسســات وعمل األجانب واملستثمرين يف 

ُعان.
فهل يُعقل أن أعطي امتيازات ملستثمر دون 
مراقبتــه ومراقبــة حركة أموالــه، والقوانني 
املنظمة ملؤسسته، دون حفظ حقوق الوطن 

واملواطنني؟! إن ما يحــدث أمر يدق جرس 
اإلنــذار املبكــر ويجــب أن تتكاتف جميع 
الجهات املعنية إليجاد حلول ناجعة، ونقرتح 
منهــا: فــرض القوانــني املنظمــة والرادعة 
لهروب املســتثمر أو األجنبي، وإيجاد نظام 
بــراءة الذمة لجميع من يعمل من األجانب 
يف البالد؛ ســواء من البنوك أو مؤسساتهم أو 
غريها بهدف تنظيم إصدار هذه الشهادات 
قبــل خروج العامــل األجنبي أو املســتثمر 
من البالد. كا تجب مراقبــة الحركة املالية 
للمســتثمر وحساباته لدى البنوك؛ مبا يكفل 
عــدم تالعبه باألمــوال أو اســتجالب أموال 
مشــكوك فيهــا لغســلها عرب البنــوك وعرب 
مؤسســته، خاصــًة إذا علمنا أن الشــهادة 
البنكية تصدر مرة واحدة مببلغ املســتثمر، 
وميكــن التالعب بها، فمثال يضع املســتثمر 
100 الف ريال ملــدة يومني يف أحد البنوك، 
ثــم يســحب املبلغ بعــد صدور الشــهادة 
البنكية وكشــف الحســاب الــذي يُقّدم إىل 

جهات االختصاص.

حــاالت كثرية مــن التحايل ميارســها عال 
وافــدون؛ ألن القوانني مل تعد كافية ملجابهة 
التحايــل والرسقة والهروب مبا يســتطيعون 
جمعــه مــن أمــوال، فيا يســقط عرشات 
املواطنــني يف فخاخهــم وقد غفلــوا عنهم 
وغابــت عنهم تلــك القوانني، وباتــوا اليوم 
نــزالء الســجون، بينا يطاردهــم أصحاب 

املديونيات ليل نهار.
إننــي أدعو الجميع مؤسســات وأفرادا، إىل 
التنبه من هذه األمــور الخطرية جًدا، وأخذ 
الحيطــة والحذر من الوقــوع يف مثل هذه 
املشــكالت القاصمة للظهــر، والتي حّولت 
حيــاة الكثريين إىل شــقاء، بســبب هروب 

بعض املستثمرين أو العال األجانب.
ختاًمــا.. جنبنــا اللــه وإياكــم كل الرشور 
واملكائــد واملصائــب، وحفظ هــذا الوطن 
وســلطانه وشــعبه من كل مكيــدة، وعىس 

القادم أفضل وأجمل بإذن الله.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيني 
العامنية

 راشد بن حميد الراشدي **
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وكيل »الزراعة« يكرم المشاركين 
في المسابقات الثقافية بالوزارة

تنمية مهارات موظفي »حماية 
المستهلك« حول خدمة العمالء

انطالق األسبوع التوعوي بمستشفى نزوى

استعراض االستراتيجية العمرانية والمقومات االقتصادية بالداخلية

التعريف باإلطار القانوني لضريبتي الدخل والقيمة المضافة بالبريمي

»موارد المياه«: اآلبار غير المرخصة استنزاف للمخزون االستراتيجي

مسقط- الرؤية

رعى س��عادة الدكتور أحمد بن نارص البكري 
وكيل وزارة الرثوة الزراعية والسمكية وموارد 
املي��اه للزراع��ة، حف��ل تكريم املش��اركني يف 
املس��ابقات الثقافي��ة املتنوعة الت��ي نظمها 

صندوق الزمالة ملوظفي الوزارة.
وقال املهندس س��ليامن الساملي رئيس اللجنة 
الثقافي��ة بالصندوق: »إن الصندوق يس��عى 
لرتس��يخ قدميه يف املجتمع، ليظهر بالش��كل 
املأمول يف مختلف مجاالته الرياضية والثقافية 
واالجتامعية«، مضيف��ا: »أن الصندوق حرص 
يف الس��نوات املاضية عىل تنظيم االحتفاالت 
الثقافية والدينية، باإلضافة لدوره يف املسؤولية 
املجتمعية من خالل زي��ارات ميدانية وعمل 
برنام��ج ترفيه��ي تعليم��ي لألطف��ال مرىض 
الرسط��ان وزي��ارة دار الرعاي��ة االجتامعي��ة 
لكبار الس��ن ومركز رعاي��ة الطفولة والتعاون 
مع جمعي��ات املرأة العامنية لخدمة املجتمع 
وغريه��ا من الجهات«. وأش��ار إىل أن من بني 
الفعالي��ات الت��ي يح��رص الصن��دوق عليها 

مس��ابقة حفظ الق��رآن الكريم واإلنش��اد يف 
رمضان واإلفطار الجامعي للموظفني وأبنائهم 
الثقافية التي ش��هدت  الفائزين، واملس��ابقة 
مؤخرا تأهل 3 فرق من بني 12 فريقا متنافسا 
من موظف��ي الوزارة يف مختل��ف املديريات، 
باإلضافة إىل مسابقات أبناء املوظفني يف حفظ 
القرآن الكريم ومس��ابقة اإلنش��اد ومسابقة 
»أبناؤن��ا واإلنرتن��ت«.  وبخصوص مس��ابقة 
“فكر واربح” ملوظفي الوزارة، فقد شارك فيها 
12 فريقا وكانت النتائج كالتايل: املركز األول: 
فازت ب��ه املديري��ة العامة لل��رثوة الزراعية 
والس��مكية وم��وارد املياه مبحافظ��ة جنوب 
الباطنة واملركز الثاين فازت به املديرية العامة 
للتنمية الس��مكية أم��ا املرك��ز الثالث فكان 
من نصي��ب مكتب معايل الوزي��ر. ويف ختام 
الحفل قام س��عادة الدكت��ور أحمد بن نارص 
البكري رئيس مجل��س إدارة الصندوق راعي 
الحف��ل بتكريم املحارضين الذين قدموا عدة 
محارضات يف الربنام��ج التوعوي الذي نظمته 
الوزارة وكذلك الرشكات الراعية للمس��ابقات 

والفائزين يف املسابقات.

مسقط- الرؤية

نظم��ت املديري��ة العامة لحامية املس��تهلك 
بش��امل الباطنة حلقة عمل ملوظفيها بعنوان 
»التمييز يف خدمة العمالء«، وذلك مبش��اركة 
20 موظفا من رؤساء أقسام وباحثني قانونيني 
ومأم��وري الضب��ط القضايئ وكاتبي ش��ؤون 
اداري��ة وإعالم��ني وأخصايئ توعي��ة، بهدف 
إكس��ابهم املعارف واملهارات التي ستسهم يف 

تطوير أدائهم العميل وترتقي به.
قدم��ت املح��ارضة ياس��مينة بن��ت يحيى 
العفيفية مدربة يف إدارة املشاريع والقيادة 
اإلدارية، واش��تملت املحارضة عىل عدد من 
املحاور منه��ا التعريف بخدمة العمالء وما 
يتضمنه من مهام، وأهمية جودة الخدمات 
والجهود الت��ي تقدمها املؤسس��ة لتحقيق 

احتياج��ات العم��الء، والتعري��ف بأهداف  
تقدي��م الخدم��ة إىل العم��الء والتي تتنوع 
بني تحقيق منفع��ة مادية أو ربح اقتصادي 
بهدف الس��عي لتوفري قدر م��ن القبول لها 
والتف��وق عىل املؤسس��ات املنافس��ة. كام 
تطرق��ت العفيفي��ة  إىل قياس م��دى الرضا 
عن الخدم��ات التي تقدمه��ا هيئة حامية 
املستهلك مثل رسعة االستجابة وامللموسات 
واملوثوقية والضامن وأيضا الرعاية، باإلضافة 
إىل تقدي��م أمثل��ة م��ن مب��ادرات تجويد 
الخدم��ات التي تقدمه��ا، وذكرت العفيفية 
الخدمات  لتجوي��د  الداعم��ة  التطبيق��ات 
باإلضاف��ة إىل كيفي��ة خل��ق قيم��ة الرؤية 
والرسالة للمؤسسة، واألهداف االسرتاتيجية، 
واألنش��طة  األه��داف  ب��ني  واالرتب��اط 

واملخرجات والتنوع بينها.

نزوى- نارص العربي

نظم مستشفى نزوى ممثال بقسم التثقيف الصحي 
واإلرشاد النفيس فعاليات األسبوع التوعوي، برعاية 
الدكتور س��عيد بن عبدالله الربومي مس��اعد مدير 
املستش��فى للش��ؤون الطبية والطبية املس��اعدة. 
وأقيم يف اليوم األول والثاين  ورش��ة عمل حول لغة 
اإلش��ارة قدمها س��عيد البوس��عيدي مرشف تربية 
خاصة باملديرية العام��ة للرتبية والتعليم مبحافظة 

الداخلي��ة، وتعرف من خاللها املش��اركون عىل لغة 
اإلش��ارة وأنواعها واإلعاقة السمعية وطرق التواصل 
م��ع الص��م.  ب��دأت الورش��ة بالتعري��ف باإلعاقة 
الس��معية وأس��باب فقد الس��مع التي تنقسم إىل 
قسمني خلقية ومكتسبة، بعدها تحدث عن الطرق 
العدي��دة للتواصل مع األصم وأهمها لغة اإلش��ارة، 
وكذلك الخدمات املقدمة للصم من قبل املؤسسات 
الخدمية، وتدريبات عملية للتواصل مع األش��خاص 

ذوي اإلعاقة السمعية.

نزوى- نارص العربي

الداخلي��ة  محافظ��ة  مكت��ب  نظ��م 
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان والتخطيط 
العم��راين ممثل��ة يف مكت��ب تنفي��ذ 
االس��رتاتيجية العمراني��ة، حلقة عمل 
خاص��ة بتنفيذ نهج عمل اس��رتاتيجية 
الداخلي��ة ومش��اريع املحافظة، وذلك 
برعاية معايل الدكتور خلفان بن سعيد 
الش��عييل وزي��ر اإلس��كان والتخطيط 
الش��يخ  العم��راين، وبحضور س��عادة 
هالل بن س��عيد بن حمدان الحجري 
الس��عادة  وأصحاب  الداخلية  محافظ 
الوالة ومبش��اركة عدد من املؤسسات 

الحكومية والخاصة .
وته��دف الحلقة إىل رصد واس��ترشاف 
األفكار واألراء الت��ي تخدم آلية تنفيذ 
ملحافظ��ة  واملش��اريع  االس��رتاتيجية 
الداخلية مبا يسهم يف توجيه االستثامر 
إىل املواق��ع املالمئة ويحق��ق التكامل 
بني األنشطة التنموية لتعزيز االزدهار 
االجتامع��ي واالقتص��ادي للمحافظ��ة 
وأبنائه��ا، وذلك من خالل التقاء جميع 
األطراف من املختصني املعنيني مبختلف 
ومؤسس��ات  الحكومي��ة  القطاع��ات 

القطاع الخاص .
ب��دأت الحلق��ة بتقديم ع��رض مريئ 
عن االس��رتاتيجية العمرانية باعتبارها 
املحرك الرئيس للقطاعات التنموية من 
خالل أهدافها الرئيس��ية التي تسعى 
ومجتمعات  م��دن  لتحقيقه��ا، وهي 
مرن��ة مالمئة للعي��ش ومحافظة عىل 
الهوي��ة العامني��ة، واالس��تجابة لتغريرّ 
املن��اخ والتكيرّ��ف والتخفي��ف م��ن 

االقتصادي  والتن��وع  والنم��ورّ  أث��اره، 
اس��تنادا عىل مقوم��ات كل محافظة 
واالستخدام املس��تدام للموارد وإنتاج 
وكفاءة  املتج��ددة  ومصادرها  الطاقة 
إدارة املي��اه والنفاي��ات، إىل جان��ب 
حامية وتعزيز البيئ��ة بإدارة ومراقبة 
الحساس��ة  املناطق  ع��ىل  التأث��ريات 
بيئيا وذل��ك بتنظيم التنمية مبا يعمل 
عىل حاميته��ا، وتحقيق األمن الغذايئ 
وكفاءة إدارة امل��وارد املائية، باإلضافة 
إىل عرض مريئ آخر يوضح خطة عمل 
تنفي��ذ ه��ذه الحلقة وآلية تش��كيل 
الفرق وفق املحاور الس��بعة املحددة، 
ال س��يام وأن االس��رتاتيجية العمرانية 
أوضح��ت ب��أن محافظ��ة الداخلي��ة 
ستصبح مركزا للعلم والثقافة واملعرفة 

واالقتص��اد املع��ريف وري��ادة األعامل 
واالبت��كار . وناقش��ت حلق��ة العمل 
عددا من املحاور الرئيس��ية من خالل 
فرق العمل املش��كلة من املؤسسات 
ذات العالق��ة متثلت يف مح��ور البنية 
األساس��ية الفعال��ة، النق��ل الفع��ال، 
للتنمية  االس��رتاتيجية  الخط��ة  تنفيذ 
العمراني��ة، إدارة امل��وارد الطبيعي��ة، 
اإلدارة البيئية، االس��تدامة واالستجابة 
لتغري املن��اخ، تحقيق النمو واالزدهار 
االقتص��ادي، كام س��لطت الضوء عىل 
مختلف الجوانب العامة لالسرتاتيجية 
الداخلية والربامج  العمرانية مبحافظة 
التنفيذي��ة والتخطيطي��ة واملش��اريع 
املرتبطة بها وعىل املقومات االقتصادية 
وأهم املواقع التي من شأنها أن تسهم 

يف رفع النمو االقتصادي للمحافظة  .
ومثن س��عادة الش��يخ هالل بن سعيد 
الحجري محافظ الداخلية ما زخرت به 
حلقة العمل من األف��كار واملقرتحات 
املطروح��ة والتي اتس��مت باإليجابية 
والتي س��يكون لها األثر الكبري واملعزز 
للتنمية الشاملة وتتامىش مع توجهات 
رؤية عامن 2040م ومبا تخدم مصلحة 

أبناء املحافظة .
يش��ار إىل أن حلق��ة العم��ل خرجت 
بعدد من التوصي��ات الهامة واملتعلقة 
باملش��اريع التي تم طرحها ومناقشتها 
واالتفاق بشأنها، ورفع تلك التوصيات 
ضمن الوثيقة املعتم��دة بني محافظة 
ووزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراين 

حتى يتم متابعتها وتنفيذها.

الربميي- سيف املعمري 

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة ُعامن مبحافظة 
الربميي ن��دوة تعريفية ح��ول اإلطار القانوين 
لرضيب��ة الدخل ورضيب��ة القيم��ة املضافة، 
وذلك بالتعاون مع جه��از الرضائب ممثاًل يف 
إدارة الرضائب مبحافظة شامل الباطنة وذلك 
بحضور يوس��ف بن حمد العزاين نائب رئيس 
مجل��س إدارة فرع الغرف��ة مبحافظة الربميي 
وع��دد م��ن مس��ؤويل القطاع��ني الحكومي 
والخ��اص ورواد األع��امل . ب��دأت الن��دوة 
التعريفية بعرض مريئ حول اختصاصات جهاز 
الرضائب وحق��وق الخاضعني لرضيبة الدخل 
وواجباتهم والتعريف باإلطار القانوين لرضيبة 
الدخل، حيث تحدث أحمد بن مصبح البادي 

مدير إدارة الرضائب مبحافظة ش��امل الباطنة 
ع��ن أهمية معرفة املنش��أة التجارية بقانون 
رضيب��ة الدخل، وال��ذي ح��دد أن أن متارس 
املنش��أة الخاضعة للرضيبة نشاطا تجاريا وأن 
يكون رأس املال 60000 ريال أو أقل وإجاميل 

اإليرادات 150000 ريال أو أقل وعدد العامل 
غري العامنيني 25 أو أقل، كام سلط الضوء عىل 
حقوق الخاضع للرضيبة ومنها حق االعرتاض 
وتأجي��ل س��داد الرضيبة والتظل��م الرضيبي 
واسرتداد الرضيبة املدفوعة بالزيادة، مشريا إىل 

أهمية االلتزام بتطبيق كافة األحكام املتعلقة 
باإلجراءات الرضيب��ة لتفادي تراكم الغرامات 
املالي��ة. وقدم يوس��ف ب��ن ن��ارص الصارمي 
أخصايئ رضائ��ب عرضا تقدمييا حول املفاهيم 
األساس��ية لرضيب��ة القيمة املضاف��ة وكيفية 
التسجيل يف اإلقرار الرضيبي من خالل املوقع 
اإللك��رتوين لجه��از الرضائب، كام اس��تعرض 
بعض الخدم��ات التي يقدمها جهاز الرضائب 
والت��ي ميكن لجمي��ع املس��تهلكني وأصحاب 
األعامل االطالع عليه��ا. وتضمنت الندوة الرد 
عىل استفسارات وأسئلة الحضور من أصحاب 
وصاحبات األعامل حول ما يتعلق بالغرامات 
التس��جيل  واإلعف��اءات الرضيبية وإجراءات 
الرضيبي وغريها من املوضوعات ذات الصلة 

برضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.

مسقط- الُعامنية

يع��د حفر اآلبار الجوفي��ة دون الحصول عىل 
الرتاخي��ص القانوني��ة بهدف االس��تخدامات 
الش��خصية اس��تنزافا للمخزون االس��رتاتيجي 
ًيا عىل امل��وارد الطبيعية وانتهاًكا  للمياه وتعدرّ
ولحرم��ة  الناظم��ة  والقوان��ني  للتعلي��امت 
املمتل��كات العام��ة، م��ا ُيع��رِّض مرتكبي��ه 

للمساءلة القانونية.
وقد أصدرت وزارة الرثوة الزراعية والسمكية 
وم��وارد املياه يف يوني��و املايض ق��رارًا وزاريًّا 

بش��أن تش��كيل فريق عمل للحد من ظاهرة 
اآلب��ار غري املرخصة به��دف وضع خطة عمل 
واترّخاذ اإلجراءات القانونية للقضاء عىل هذه 
الظاه��رة الت��ي تزاي��دت بش��كل كبري خالل 

السنوات املاضية.
وق��ال املهن��دس مقبول بن حس��ني الرواحي 
مدي��ر دائ��رة الرتاخيص املائية ب��وزارة الرثوة 
الزراعية والس��مكية وموارد املياه: “إن القرار 
س��يعزز من منظومة الرقابة املائية يف سلطنة 
عامن واملحافظة ع��ىل مصادر املياه وتنميتها 
وإدارته��ا،  اس��تدامتها  وض��امن  وحاميته��ا 

ن فرق الرقابة من أداء عملهم بشكل  وسُيمكرّ
تام وأرسع من الس��ابق يف اتخ��اذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة للمخالفني”. وأضاف أن هذه 
الظاه��رة لها س��لبيات عديدة أهمه��ا التأثري 
عىل األفالج واملصادر املائية القامئة، وتأثرياتها 
الصحي��ة من حيث إن حفر هذه اآلبار داخل 
ح��دود قطعة األرض الس��كنية يقع معظمها 
بالق��رب من خزان��ات مياه ال��رف الصحي 
للمنزل واحتاملية ترسُّب مياه الرف الصحي 
إىل مياه البرئ واردة عىل املدى البعيد، ناهيك 
عن افتق��ار معظم ه��ذه اآلبار الش��رتاطات 

د مدير دائ��رة الرتاخيص املائية  الس��المة. وأكرّ
ع��ىل أن الوزارة مس��تمرة يف من��ح الرتاخيص 
املائي��ة لحفر آبار جديدة التي تخضع لقانون 
حامية الرثوة املائية واللوائح التابعة له، داعًيا 
الجمي��ع إىل التع��اون يف الح��د والقضاء عىل 
ل بالقرار  هذه الظاهرة. وبنيَّ أنرّ الفريق املشكَّ
ن م��ن ممثيل جه��ات معنية  ال��وزاري يتكوَّ
مختلفة وس��يعمل عىل تحديد آلية وضوابط 
وخط��ط عم��ل للحد من ظاه��رة حفر اآلبار 
العشوائية غري املرخصة، وإعداد آلية لإلزاالت 

الفورية لآلبار غري املرخصة.
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في ضوء »االستراتيجية اللوجستية 2040« لتعزيز تنافسية السلطنة

المدير التنفيذي لـ»خزائن«: الطاقة االستيعابية السنوية تتجاوز 
50 ألف حاوية.. ونقدم خدماتنا ألكثر من 80 شركة محلية وعالمية 

بركاء- الُعامنية

أكد املهندس جمعة بن إبراهيم املس��كري 
املدي��ر التنفي��ذي مبيناء خزائ��ن الربي أن 
امليناء ميتلك طاقة استيعابية سنوية تتجاوز 
50 أل��ف حاوي��ة منطي��ة ومحطة ش��حن 
الحاويات مبساحة 3 آالف مرت مربع بنسبة 
إش��غال 100 باملائ��ة يف املحط��ة، موضًحا 
أن املين��اء يخدم حاليًّا أك��ر من 80 رشكة 
محلية وعاملية أبرزها رشكة وكاالت الخليج 

- ُعامن ورشكة دي يب شنكر األملانية.
ويعد مين��اء خزائن ال��ربي أول ميناء بري 
يف س��لطنة ُع��امن ونقطة ارت��كاز مدينة 
خزائن االقتصادية، الذي أنش��ئ عىل ضوء 
االس��رتاتيجية اللوجس��تية الُعامنية 2040 
لتعزيز تنافسية سلطنة ُعامن عىل الخارطة 

اللوجستية العاملية.
ويع��د امليناء الربي حلقة وصل بني املوانئ 
البحري��ة وقطاع��ات الصناعة لالس��ترياد، 
وُيس��هم يف تعزيز كف��اءة عمليات مناولة 
اإلجاملي��ة  التكلف��ة  وتقلي��ل  البضائ��ع 

للص��ادرات والواردات وتعزي��ز الصادرات 
الُعامني��ة م��ن امل��دن الصناعي��ة القريبة 

منها وربطها لوجس��تيًّا بش��بكات الشحن 
البح��ري العاملية. وقال املس��كري- لوكالة 

األنب��اء الُعامنية- “إن اإلرس��اليات الواردة 
إىل املين��اء تش��مل املواد الخط��رة واملواد 

واملعدات  املختلف��ة  للصناع��ات  األولي��ة 
واألجه��زة الصناعية وقط��ع غيارها ومواد 
البناء والتش��ييد، مشريًا إىل أن امليناء يعمل 
بطاقم ُعامين بالكامل حيث نجح يف كسب 
ثقة كربى الرشكات يف عامل الصناعة والنفط 

والغاز واللوجستيات”.
وأوض��ح املدي��ر التنفيذي مبين��اء خزائن 
الربي أن تفعيل املحطة املوحدة للتخليص 
الجمريك واالستثامر يف التكنولوجيا والبنية 
األساسية ملرافق امليناء واستقطاب الكوادر 
لتشغيله، أس��همت يف صنع قيمة تنافسية 
ألكر من 80 رشكة مس��تفيدة من خدمات 
املين��اء، مبيًن��ا أن امليناء يحظى مبس��اندة 
مس��تمرة م��ن اإلدارة العام��ة للج��امرك 
برشط��ة ُع��امن الس��لطانية ووزارة الروة 
الزراعية والس��مكية وم��وارد املياه ووزارة 
النق��ل واالتص��االت وتقني��ة املعلوم��ات 
ووزارة التجارة والصناعة وترويج االستثامر 
البتكار حلول لوجس��تية جدي��دة لخدمة 
املجتمع التجاري. وأضاف املهندس جمعة 
بن ابراهيم املس��كري أن امليناء سيش��هد 

ا يف  يف النصف الثاين من هذا العام توس��عً
خدمة سالس��ل االمدادات امل��ربدة لخدمة 
قطاع ال��واردات الغذائية عامًة والصادرات 
الس��مكية، مبا يسهم يف رفع جودة وسالمة 
األغذية ال��واردة وخفض التآل��ف الغذايئ 
بسالس��ل اإلم��دادات، موضًح��ا أن ميناء 
خزائن الربي يعمل ضمن مجموعة أس��ياد 
التي تعد املطور الرئيس للقطاع اللوجستي 

يف سلطنة ُعامن.
وبنينّ املس��كري أن االس��رتاتيجية التجارية 
ملين��اء خزائ��ن ال��ربي ترتكز ع��ىل خدمة 
ع��دة قطاعات منها النف��ط والغاز واملواد 
وقطاع  التحويلية  والصناع��ات  الكيميائية 
الش��حن وقط��اع  اللوجس��تيات ورشكات 
األغذي��ة والص��ادرات الس��مكية وقط��اع 
السيارات واملركبات وقطاع البناء والتشييد، 
مضيًفا أنه بعد دراس��ة للس��وق، سالس��ل 
اإلمدادات لهذه القطاعات بها فرص تعزيز 
الكفاءة بعمليات النق��ل واملناولة وتقليل 
تكلفة التجارة الكلية مبا ُيس��هم بتنافسية 

الرشكات العاملة بهذه القطاعات.

إدراج 150 مليون ريال صكوك سيادية في البورصة.. اليوم

7.8 % ارتفاًعا بمؤشر سعر صرف الريال.. 
والمعروض النقدي ينمو 1.7 %

بدء الرحالت المباشرة لطيران »ناس« السعودي بين الرياض وصاللة

باستثمارات تقترب من مليار ريال.. طرح 5 فرص سياحية واعدة خالل الفترة المقبلة
مسقط- الُعامنية

قررت بورصة مسقط إدراج اإلصدار السادس 
من الصكوك الس��يادية يف س��وق الس��ندات 
والصكوك ببورصة مس��قط ابت��داء من اليوم 
األحد وحت��ى تاريخ اس��تحقاقه يف 30 يونيو 

.2029
وي��أيت اإلصدار الجديد ضم��ن برنامج صكوك 
اإلج��ارة للرشكة الُعامنية للصكوك الس��يادية 
الت��ي أصدرت قب��ل ذلك 5 صك��وك مختلفة 
يف أحجامه��ا، وبل��غ حجم اإلص��دار الجديد 
150 مليون ريال ُعامين مقس��مة عىل مليون 
و500 ألف صك، وتبلغ القيمة اإلسمية للصك 

الواحد 100 ريال ُعامين.
وتبل��غ مدة اإلصدار الس��ادس م��ن الصكوك 

الس��يادية 7 س��نوات مبعدل ربح يبلغ 4.85 
باملائة، ويعد مبثابة استئناف إلصدار الصكوك 
الس��يادية بعد توقف دام عامني، فقد ش��هد 
ع��ام 2020 إدراج 3 إص��دارات من الصكوك 
الس��يادية يف بورص��ة مس��قط كان آخره��ا 
اإلص��دار الخام��س بحج��م 25 ملي��ون ريال 
ُعامين وتم إدراج��ه يف البورصة يف 29 نوفمرب 
2020 ملدة عامني حيث يستحق يف 24 نوفمرب 

.2022
يف حني بلغ حجم اإلصدار الرابع من الصكوك 
الس��يادية 206.9 ملي��ون ريال ُع��امين وتبلغ 
مدة اإلصدار 5 س��نوات تنتهي يف نوفمرب من 
عام 2025، وبل��غ حجم اإلصدار الثالث الذي 
تم إدراجه يف البورصة يف ش��هر س��بتمرب من 
الع��ام ذاته 200 ملي��ون ريال ُع��امين وتبلغ 

مدة اإلصدار 6 سنوات تستحق يف 21 سبتمرب 
.2026

ومن املتوقع أن ُيس��هم اإلصدار الجديد يف 
تنش��يط حركة التداول يف س��وق السندات 
والصكوك يف بورصة مس��قط، حيث ُتش��ري 
اإلحص��اءات ال��واردة من بورصة مس��قط 
إىل أن القيمة الس��وقية لس��وق السندات 
والصكوك بلغ��ت بنهاية تداوالت الخميس 
امل��ايض 4 ملي��ارات و445.1 ملي��ون ريال 
لة 20 باملائة من إجاميل القيمة  ُعامين مشكنّ
السوقية لبورصة مسقط البالغة 22.2 مليار 

ريال ُعامين.
وبلغت القيمة الس��وقية للصكوك الس��يادية 
املدرج��ة يف بورصة مس��قط بنهاية تداوالت 

الخميس املايض 737.6 مليون ريال ُعامين.

مسقط- الُعامنية

ارتفع مؤرش س��عر الرصف الفعيل للريال 
ل 111.3  الُعامين بنسبة 7.8 باملائة لُيسجنّ
نقطة مقارنة م��ع 103.2 نقطة يف الفرتة 

نفسها من عام 2021.
وأش��ارت اإلحصاءات الصادرة عن املركز 
الوطن��ي لإلحص��اء واملعلوم��ات إىل أن 
جملة النقد املصدر ارتفعت بنهاية أبريل 
امل��ايض لتبلغ ملي��ارًا و924 مليوًنا و900 

ألف ريال ُعامين.
وانخف��ض حجم األص��ول األجنبية للبنك 
املرك��زي الُعامين بنس��بة 6 باملائة بنهاية 
أبريل 2022 ليص�ل إىل 6 مليارات و473 
مليوًنا و600 ألف ريال ُعامين مقارنة مع 
6 مليارات و888 مليوًنا و100 ألف ريال 
ُعامين خالل الفرتة نفسها من عام 2021.

م��ن جانب آخر، انخف��ض إجاميل ودائع 
القط��اع الخاص ل��دى البن��وك التجارية 
والنوافذ اإلسالمية يف سلطنة ُعامن بنسبة 
0.2 باملائ��ة ليص��ل إىل 17 ملي��ارًا و246 
ملي��ون ريال ُع��امين بنهاية ش��هر أبريل 
2022 مقارنة مع 17 مليارًا و273 مليوًنا 
و600 ألف ريال ُعامين خالل الفرتة ذاتها 
م��ن ع��ام 2021. وأش��ارت البيانات إىل 
ارتفاع إجاميل القروض والتمويل بالبنوك 
التجاري��ة بنس��بة 3.9 باملائ��ة ليبلغ 28 
ملي��ارًا و245 مليون ري��ال ُعامين بنهاية 
أبري��ل 2022 مقارنة مع 27 مليارًا و180 
مليوًن��ا و500 أل��ف ريال ُع��امين خالل 

الفرتة نفسها من عام 2021.
ويف سياق متصل، شهد عرض النقد مبعناه 

الواسع منًوا بنسبة بلغت 1.7 باملائة عىل 
أس��اس س��نوي ليبلغ 20.4 ملي��ار ريال 

ُعامين بنهاية أبريل من عام 2022.
وأوضح��ت اإلحص��اءات الص��ادرة ع��ن 
البن��ك املرك��زي الُعامين أنه ع��ىل الرغم 
من انخفاض النقد مبعناه الضيق بنس��بة 
النق��د  1.5 باملائ��ة، إال أن االرتف��اع يف 
مبعناه الواس��ع يعزى إىل الزيادة يف شبه 
النق��د بنس��بة 3 باملائة، وال��ذي يتكون 
م��ن مجموع ودائع التوفري وودائع ألجل 
بالريال الُعامين وشهادات اإليداع امُلصدرة 
من قب��ل البنوك باإلضافة إىل حس��ابات 
هامش الض��امن وجميع الودائع بالعملة 

األجنبية لدى القطاع املرصيف.
وارتفع النقد لدى الجمهور بنهاية أبريل 
من ع��ام 2022 بنس��بة 2.6 باملائة بينام 
ش��هدت الودائع تحت الطل��ب انخفاًضا 

بنسبة 2.8 باملائة. 

وفي��ام يتعل��ق بهي��كل أس��عار الفائدة 
ل��دى البن��وك التجاري��ة التقليدية، فقد 
س��جل املتوسط املرجح ألس��عار الفائدة 
ع��ىل الودائ��ع بالريال الُع��امين انخفاًضا 
طفيًف��ا من 1.976 باملائة يف أبريل 2021 
إىل 1.891 باملائ��ة يف أبري��ل 2022 بينام 
انخفض املتوس��ط املرجح ألسعار الفائدة 
عىل الق��روض بالريال الُعامين من 5.498 
باملائ��ة إىل 5.469 باملائ��ة خ��الل الفرتة 
نفس��ها. أما متوس��ط أس��عار الفائدة يف 
سوق اإلقراض ما بني البنوك لليلة واحدة، 
فقد س��جل ارتفاًعا بلغ 0.630 باملائة يف 
أبريل 2022 مقارنة مع 0.394 باملائة يف 

أبريل من عام 2021.
وش��هد املتوسط املرجح ألس��عار الفائدة 
ع��ىل عمليات إعادة الرشاء ارتفاًعا ليصل 
إىل 0.717 ألول مرة بعد أن كان ثابتا عند 

0.5 منذ مارس 2020.

صاللة- الرؤية

تواصل محافظة ظفار استقبال رحالت الطريان 
املوس��مية التي تس��رينّ من دول الخليج خالل 
فرتة املوسم الس��ياحي الصيفي، فقد استقبل 
مط��ار صالل��ة أم��س الس��بت، أوىل رحالت 
طريان ناس، الناقل الجوي السعودي والطريان 
االقتص��ادي الرائد يف الرشق األوس��ط، الذي 
سيس��رينّ ثالث رح��الت أس��بوعية مبارشة من 
الرياض باململكة العربية السعودية الشقيقة.

واستقبلت رحلة طريان ناس مبرشات املياه 
التقليدي��ة، في��ام قدمت ال��ورود والهدايا 
التذكارية للمسافرين يف رحلتها االفتتاحية. 
وقال س��امل بن عوض اليافعي نائب الرئيس 
ملطار صاللة- خالل حفل االس��تقبال الذي 
حرضه عدد من املسؤولني يف مطارات ُعامن 
ووزارة ال��رتاث والس��ياحة ورشط��ة ُعامن 
السلطانية- »إن تدشني رحالت طريان ناس، 
س��وف تعزز الرحالت املبارشة بني الرياض 
وصاللة خالل موس��م الخريف السياحي«. 
مؤك��دا أن تس��يري ثالث رحالت أس��بوعية 
مبارشة، أيام الس��بت والثالث��اء والخميس، 
س��يعطي فرصة كبرية للمس��افرين، لقضاء 

إج��ازة ممتعة يف رب��وع محافظ��ة ظفار، 
س��واء كإجازة يف نهاية األس��بوع، أو لفرتة 
أط��ول.  وأضاف اليافعي: »إننا يف ’مطارات 
ُعامن‘ س��عداء بتدش��ني رح��الت الطريان 
املوس��مية إىل صالل��ة عاصم��ة الضباب يف 
منطقة الخليج، من خالل أجوائها املنعشة، 
املصحوب��ة بالرذاذ والس��حب التي تغطي 
الجبال والس��هول. حي��ث تنخفض درجات 
الح��رارة إىل ما دون 25 درجة مئوية طوال 

االش��هر م��ن 21 يوني��و اىل نهاية س��بتمرب 
م��ن كل ع��ام«. وتابع قائ��ال: »إننا نرحب 
باملسافرين من اململكة العربية السعودية، 
إىل محافظ��ة ظف��ار، س��واء ع��رب رحالت 
الط��ريان أو رحالت الرب، التي س��وف تزيد 
م��ن الحركة بني البلدين م��ع فتح خطوط 
الطريان املبارشة، وكذلك وجود الخط الربي 
الذي يربط سلطنة ُعامن واململكة العربية 

السعودية«.

مسقط- الُعامنية

كش��فت وزارة التج��ارة والصناع��ة وتروي��ج 
االس��تثامر ع��ن خطة للرتوي��ج لخمس فرص 
اس��تثامرية بالقطاع الس��ياحي يبلغ حجمها 
االس��تثامري 960 مليون ري��ال ُعامين، وذلك 
بالتع��اون مع وزارة الرتاث والس��ياحة وعدد 

من رشكات القطاع الخاص.
وتتمثل تلك الف��رص يف وجهة وطنية للرتفيه 
والسياحة التي ستقام يف والية بركاء مبحافظة 
جنوب الباطنة، ويت��ي وينكيت )املرحلة 1 � 
ب( والتي س��تقام مبحافظة مسقط، ومدينة 
العرفان ومرشوع روايس يف والية بورش ومركز 
مغام��رات مس��ندم يف والي��ة خص��ب. وقال 
فيصل بن سعيد الحكامين مدير دائرة الفرص 

االس��تثامرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج 
االس��تثامرك “إن هذه املب��ادرات تأيت بهدف 
جلب اس��تثامرات نوعية يف قطاعات التنويع 
االقتص��ادي وإيج��اد البيئة املناس��بة لنجاح 
وتنمي��ة كافة االس��تثامرات ومتك��ني القطاع 
الخ��اص وتحفي��زه عىل االس��تثامر إضافة إىل 
املساهمة يف زيادة نس��بة االستثامر األجنبي 
املب��ارش يف النات��ج املحيل اإلج��اميل والرتويج 

لسلطنة ُعامن كوجهة استثامرية واعدة”.
وأضاف الحكامين أن هذه الفرص االستثامرية 
ت��أيت ضمن خطة عمل ال��وزارة تنفذها خالل 
الع��ام الح��ايل أله��م املرشوع��ات والربامج 
واملبادرات والقطاعات االستثامرية املستهدفة 
التي ُتسهم يف تنمية االقتصاد الوطني وإيجاد 
بيئ��ة أع��امل مع��ززة وممكنة لالس��تثامر يف 

مختل��ف القطاعات، مؤك��ًدا أن الوزارة تبذل 
جهوده��ا بالتع��اون م��ع الجه��ات املختصة 
م��ن القطاع��ني الحكومي والخ��اص لتطوير 
وجهات س��ياحية مربحة ومستدامة لتحقيق 
النمو االقتصادي. وأش��ار مدي��ر دائرة الفرص 
االس��تثامرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج 
االس��تثامر إىل أن القطاع السياحي يف سلطنة 
ُعامن يش��هد تحوالت كبرية من شأنها االرتقاء 
بالقطاع الس��ياحي نحو آفاق أوس��ع وأرحب 
لتعزيز البنية األساس��ية الس��ياحية من خالل 
واالس��تثامرات  األم��وال  رؤوس  اس��تقطاب 
األجنبي��ة املب��ارشة وإيجاد فرص اس��تثامرية 
س��ياحية متكاملة مع القطاع الخاص وتعزيز 
الصغ��رية  للمؤسس��ات  الريادي��ة  الف��رص 

واملتوسطة.

فيصل الحكامين
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»التعليم العالي« وبنك مسقط يوقعان برنامج تعاون الحتضان مشاريع التخرج الطالبية
مسقط- الرؤية

وقع��ت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلم��ي واالبت��كار مع بنك مس��قط 
اتفاقية تعاون يف مجال البحث العلمي 
واالبت��كار، حيث وق��ع االتفاقية من 
جانب الوزارة معايل األستاذة الدكتورة 
رحمة بن��ت إبراهيم املحروقية وزيرة 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي 
واالبتكار، فيام وقعها عن بنك مسقط 
ش��يخة بنت يوس��ف الفارسية رئيس 

العمليات. 
ومبوجب االتفاقية، يقوم بنك مسقط 
بدعم ومتويل احتضان أفضل مشاريع 
الطالبي��ة م��ن مؤسس��ات  التخ��رج 
للمبتعث��ن داخ��ل  الع��ايل  التعلي��م 
وخارج السلطنة يف املجاالت املتعلقة 

باألولوي��ات الوطنية، بن��اء عىل رؤية 
ع��امن 2040، وتحويله��ا إىل رشكات 

ناشئة.
كام نص��ت االتفاقية عىل قيام الوزارة 
باختيار املس��ار األنسب لهذا الربنامج 
وف��ق األولويات الوطني��ة املدرجة يف 
رؤية ع��امن 2040، وتش��كيل اللجنة 
التنفيذية لتش��غيل الربنام��ج، وإدارة 
وتنظي��م الربنامج بالتنس��يق مع بنك 
مس��قط لض��امن نجاح��ه وفق خطة 
األع��امل املتف��ق عليه��ا، إضاف��ة إىل 
ع��ىل  واإلرشاف  والتقيي��م  املتابع��ة 
املشاريع الفائزة خالل فرتة االحتضان. 
وي��أيت توقي��ع االتفاقي��ة انطالقا من 
أهمية التعاون والتكامل بن مختلف 
الجه��ات املعني��ة يف س��لطنة عامن، 
ورغب��ة م��ن وزارة التعلي��م الع��ايل 

والبح��ث العلمي واالبت��كار يف تعزيز 
وتطوي��ر الرشاك��ة يف دعم الش��باب 
وتسخري اإلمكانات يف تأسيس وإطالق 
ورعاية الربامج املعنية بريادة األعامل 
واالبت��كار، وإميان��ا من بنك مس��قط 
الرشاك��ة االس��رتاتيجية مع  بأهمي��ة 
كل ما من ش��أنه أن يعزز اسرتاتيجية 
املس��ؤولية االجتامعية الت��ي ينتهجها 
البنك والتي تش��مل إيجاد مش��اريع 

تجارية للشباب والشابات. 
يش��ار إىل أن برنامج تحويل مشاريع 
التخ��رج إىل رشكات ناش��ئة يعد أحد 
الربامج الت��ي تنفذه��ا وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي واالبتكار، حيث 
يس��عى إىل تحويل مش��اريع التخرج 
لط��الب املرحلة الجامعي��ة األوىل إىل 
رشكات ناشئة قادرة عىل النمو بوترية 

مستدامة من خالل سلسلة من الدعم 
امل��ادي واالستش��اري والفني من قبل 

الرشكاء الداعمن للربنامج. 
وتعد هذه الخط��وة إحدى مبادرات 
بنك مس��قط لتعزيز دوره الريادي يف 
مجال املسؤولية االجتامعية، وانطالقا 
من حرصه عىل دعم الش��باب العامين 
وفتح املج��ال لهم لتنمية مهاراتهم يف 
مجال االبتكار واإلبداع ومس��اعدتهم 
ع��ىل تنفي��ذ مش��اريعهم وأفكارهم 
اإلبداعية التي تخدم املجتمع، علاماً أن 
البنك يقوم بتنفيذ برامج مستدامة يف 
مجال املس��ؤولية االجتامعية وتحظى 
مبتابع��ة واهتامم م��ن مختلف فئات 
املجتم��ع كام تم تتوي��ج البنك بعدد 
من الجوائز املحلي��ة واإلقليمية تؤكد 

ريادته يف هذا املجال.

»خليج مسقط« يفتتح صالة عرض جديدة في قلب العاصمة

»أودي عمان« تعلن عن أول ظهور لـA8L  و S8 المطورة  »HUAWEI Band 7« أحدث سوار 
ذكي لعشاق اللياقة البدنية

»مزون لأللبان« تطلق منتج الجبن الجديد بنكهة التوابل

مسقط- الرؤية

أعلن خليج مسقط، املنتجع املتكامل الوحيد 
يف س��لطنة عامن، افتتاح صالة عرض جديدة 
يف قل��ب العاصمة، به��دف توفري موقع مثايل 
لض��امن س��هولة وص��ول العم��الء املهتمن 
للع��روض  واالس��تثامر  بال��رشاء  والراغب��ن 

والخدمات التي يقدمها املنتجع. 
ومتّيز موقع الصالة الجدي��دة يف ووترفرونت 
الش��اطئ مبس��احة مميزة ومخصصة لعرض 
مختلف الخدمات التي يقدمها خليج مسقط، 
باإلضاف��ة إىل مكت��ب ع��ري مجه��ز بقاعة 
اجتامع��ات فخمة لتقدي��م مختلف العروض 
الرتويجي��ة الجدي��دة للعمالء وال��رشكاء، كام 
يعرض من خ��الل الصالة مختل��ف العروض 
التي يقدمها فندق جمريا خليج مسقط الرائد 
عاملياًا يف تقديم أرقى خدمات الضيافة، حيث 
ي��أيت الفندق مبثابة إضافة كبرية ملنتجع خليج 

مسقط الفاخر.
واستضاف فريق خليج مسقط بهذه املناسبة 
فعالي��ة ن��ادي االمتي��از الخاص��ة بش��بكته 
الواسعة واملزدهرة من رشكاء املبيعات، وذلك 
لالحتفال بافتتاح فندق جمريا خليج مس��قط 

الجديد واالحتفاء بالزخ��م املتزايد للمبيعات 
يف املنتجع بأكمله، باإلضافة إىل مقره الرئييس 
يف مكتب املبيعات بخليج مس��قط تس��اهم 
مساحة العرض الجديدة يف جذب عمالء جدد 
وخل��ق املزيد من الوعي لكل من املش��رتكن 

والرشكاء.
وقال جواد س��اجد نائب رئي��س املبيعات يف 
خليج مس��قط: “إن  ق��رار التوس��ع وافتتاح 
مكت��ب ث��اٍن يف ووترفرون��ت الش��اطئ يأيت 
كخط��وة مثالي��ة لتحقيق اس��رتاتيجية تعزيز 
مستوى املبيعات”، مضيفا: “نفخر باستضافة 
رشكائن��ا يف أحدث إضاف��ة لدينا موجهن جّل 

اهتاممنا نحو النمو املستمر يف املبيعات”.
وتابع: “نحن نثق ب��أن لقاء عمالئنا والتعرف 
عليهم مهم للغاية يف سبيل تلبية احتياجاتهم 
مبنته��ى الكف��اءة، وكج��زء من اس��رتاتيجيتنا 
املنصّب��ة نحو توفري أفضل العروض يف س��وق 
مزده��ر، يتيح خليج مس��قط قاعدة مبيعات 
متنوع��ة ملوامئ��ة مختلف الفئ��ات يف مجمع 
سياحي متكامل يشمل عقارات فاخرة لألفراد 
والعائ��الت، وعق��ارات تتوافق م��ع توجهات 
املس��تثمرين، وعقارات تالئم مختلف الفئات 
واألغراض، وبه��دف تلبي��ة احتياجات رشكاء 

املبيعات، نح��ن منتلك اآلن تنفيذي متخصص 
يف تطوير األع��امل لالرتقاء مبتطلبات عمالئنا 

عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والعاملي«.
وم��ن املق��رر أن يوف��ر مكتب صال��ة العرض 
الجدي��دة يف ووترفرون��ت الش��اطئ خدمات 
نق��ل من الطراز الفاخر بهدف تعزيز املبيعات 
ومتكن العمالء املهتمن والرشكاء من اكتشاف 
املنتجع الفاخر. وتش��مل الوحدات الس��كنية 
املخت��ارة يف خلي��ج مس��قط مجموع��ة فل��ل 
وجد سينس��يز جران��د الفخم��ة واملكونة من 
5 غ��رف نوم والتي تقع ع��ىل قمة التل املطل 
عىل الخلي��ج، مجموعة فلل من��ري آيالند، فلل 
زهاء كلوبهاوس املطل��ة عىل الواجهة البحرية 
والبارك الند، سكاي جاردن بنتهاوس، باإلضافة 
إىل مجموع��ة مختارة من الوحدات الس��كنية 
الفاخرة املكونة م��ن غرفة وغرفتي نوم والتي 
تعد فرصة رائعة لالس��تثامر. وم��ام البد ذكره 
هو أنه مل يتبقى سوى عدد قليل من الوحدات 
الس��كنية الت��ي مل يت��م بيعها ضم��ن القامئة 
الت��ي تض��م 260 وحدة س��كنية فاخرة مطلة 
ع��ىل املناظر الجذاب��ة ومجموع��ة رائعة من 
الخدم��ات، عىل بعد 20 دقيقة فقط من قلب 

العاصمة مسقط.

مسقط- الرؤية

 كش��فت أودي ع��امن، ممثل��ة يف املتمي��زة 
للس��يارات، عن أحدث موديالتها الرئيس��ية 
الفخمة وه��ي أودي L A8 و S8 يف املتحف 
الوطن��ي، ال��ذي يعت��رب املؤسس��ة الثقافي��ة 
الرئيس��ية يف ع��امن وال��ذي يع��رض ت��راث 
الس��لطنة الرثي، حيث تم عقد هذه الفعالية 
تحت رعاية صاحب الس��مو الس��يد فهر بن 

فاتك آل سعيد.
وتتيح هذه املوديالت الرئيس��ية تجربة قيادة 
من الدرجة األوىل للركاب والسائقن عىل حد 
س��واء إذ إنها متثل موازن��ة مثالية بن رؤيتي 
أودي للتق��دم واالبت��كار وتجم��ع بينهام يف 
موديل واحد، فيعترب ه��ذان املوديالن رمزان 

ملكانة أودي وعظمتها.
وقال كرس��تيان نعمة املدير الع��ام للمتميزة 
للسيارات عامن قائال: „يرشفنا إتاحة الفرصة 
لنا لإلعالن ع��ن أودي L A8 وS8 يف املتحف 
الوطني العظيم الذي يحيك لنا قصة الشعب 
الع��امين وتاريخه وتراث��ه وثقافتهن ودامئا ما 
كان الجي��ل الرابع من الس��يارات الس��يدان 
الفخمة التي طرحته��ا أودي يف 2018 معيارا 
للقوة وحس��ن التصميم والتجهي��ز ومازالت 

العالمة البارزة ألودي حتى اآلن“.
وأض��اف: „لقد ت��م التعديل لتمثي��ل املكانة 
والنفوذ حتى تبدو ه��ذه املوديالت أكرث ثقة 
وذات مظهر ريايض أك��رث من ذي قبل حيث 
ترمز سيارة أودي الجديدة S8 ألقىص درجات 

الراح��ة وأداء ري��ايض ب��ارع، فم��ع امليزات 
الخارجي��ة امللفتة للنظ��ر والتصميم الداخيل 
املبتكر، كل التفاصيل لها أهمية داخل سيارة 
أودي الجديدة L A8 التي توفر تجربة انيقة 

وفريدة“.
وتعم��ل س��يارة L A8 الحديث��ة بتكنولوجيا 
هجين��ة 48 فولت )مركب��ة كهربائية هجينة 
خفيفة( مبحرك 3.0 لرت V6 بقوة 340 حصان 
وبع��زم 500 نيوت��ن م��رت وبناق��ل حركة آيل 

مث��اين الرسعات ونظام كوات��رو )دفع رباعي( 
م��ن أودي، ويتس��ارع هذا النظ��ام من 0 إىل 
100 كيل��و مرت يف الس��اعة خ��الل 5.7 ثواين 
قب��ل الضغط عىل الرسع��ة القصوى املحددة 
إلكرتونيا والتي تبلغ 250 كيلو مرت يف الساعة.

وتأيت س��يارة أودي S8 مودي��ل 2022 مبحرك 
V8 ترب��و مزدوج 4.0 لرت بق��وة 571 حصان 
وعزم أق��ىص 800 نيوتن مرت وتتس��ارع هذه 
النسخة عالية األداء من 0 إىل 100 كيلو مرت يف 

الساعة خالل 3.8 ثانية فقط. وتلبي موديالت 
L A8 و S8احتياجات قاعدة العمالء املتغرية، 
ففي كال املودييل، يتمث��ل مفهوم التميز أوال 
وقبل كل يشء يف التصميم الداخيل الحس��اس 
واملري��ح املقرتن بالتقنيات الجديدة واملعرتف 
به��ا، ويتمث��ل ذل��ك يف S8 من حي��ث األداء 
البحت مس��تلهام تراث السباقات لدى أودي 
مع الجمع بن الفخامة التقدمية والديناميكية 

الرياضية.

مسقط- الرؤية

متكنت ه��واوي م��ن تغيري مفهوم األس��اور 
الذكية لألفضل، وذلك بعدما تفوقت مع سوار 
HUAWEI Band 7 من خالل جعله أنحف 
 HUAWEI Band وأخف وزن��ا، حيث يعترب
7  أنحف سوار ذيك من هواوي، ويبلغ سمكه 

9.99 ملم فقط. 
كام ميتاز الس��وار بهيكل خفي��ف الوزن يبلغ 
16غرام��ا فق��ط م��ن دون الح��زام، ويوف��ر 
تصميم��ه املنحن��ي الراح��ة القص��وى حول 
معصمك��م لرتتدونه طوال الي��وم، كام يتميز 
 AMOLED السوار الذيك بشاشة عرض كاملة

HUAWEI FullView  مق��اس 1.47 بوصة 
مع نس��بة شاش��ة مذهلة تبلغ %64.88 من 

حجم الهيكل الكيل. 
ويتمت��ع س��وار HUAWEI Band 7 بعم��ر 
بطاري��ة مذهل عىل الرغم م��ن كونه صغريا 
للغاية، إال أنه يس��تمر ملدة تصل إىل 14 يوما 
بعد شحنه ملرة واحدة، وقد يصل إىل 10 أيام 
يف ظل حاالت االستخدام املكّثف، وما يجعله 
أكرث متيزا هو دعمه لخاصية الشحن الالسليك.
وتوف��ر أحدث األس��اور الذكية م��ن هواوي 
مجموع��ة ممي��زة م��ن املزاي��ا الت��ي تتي��ح 
الصحي��ة  حالته��م  مراقب��ة  للمس��تخدمن 

باستمرار.

مسقط- الرؤية

أطلقت مزون لأللبان، رشكة األلبان الرائدة يف 
السلطنة، منتج الجنب الجديد بنكهة التوابل 
الذي ميثل إضافة مميزة لسلس��لة منتجاتها 
من األجبان، ويأيت تدش��ن الجنب الجديد يف 
إطار تدش��ينها لحملة الج��نب يف كافة أنحاء 

السلطنة.
يض��اف إىل سلس��لة منتجات األجب��ان التي 
القت إقباالاً كبرياًا من قبل املس��تهلكن، جبنة 
ش��يدر قابل��ة للده��ن وجبنة كري��م قابلة 
للدهن واملتوفرة يف أحجام 240 جرام و500 

جرام و900 جرام.
ويع��د املنتج الجديد بنكه��ة التوابل الحارة 
إضاف��ة مميزة ملجموعة متنوعة وفريدة من 
املنتج��ات للعالم��ة التجاري��ة العامنية. مع 
إطالق حملتها لألجبان، تسعى مزون لأللبان 
للوصول إىل رشيحة أوسع من املستهلكن يف 

السلطنة.
وم��ع كش��ف م��زون لأللبان ع��ن منتجات 
ا ألعىل معايري الجودة وس��المة  جدي��دة وفقاً
الغذاء، يضعها ذلك يف ريادة السوق العامين 
يف قطاع صناعة األغذية، فهي تسعى دامئاًا إىل 
تلبية احتياجات املستهلكن وتوفري منتجات 
متنوع��ة تن��ال رضاه��م وتتمي��ز بالجودة 

والقيمة الغذائية العالية واملذاق املميز.
ويت��م تحضري جنب مزون م��ن حليب األبقار 
الط��ازج الذي يتم الحصول عليه مبارشة من 
مزرعة األلبان املتكاملة والحديثة يف السنينة 
وتحت اإلرشاف املبارش لفريق ضامن الجودة 
والرقاب��ة وه��و خايل م��ن اإلضاف��ات مثل 

الزيوت النباتية املهدرجة.
ا  وكونها واحدة من أكرث رشكات األلبان تقدماً
م��ن الناحي��ة التكنولوجي��ة يف دول مجلس 

التعاون الخليجي، ته��دف مزون لأللبان إىل 
تقديم منتجات طازجة ومغذية إىل كل منزل 
يف عامن واملنطقة، حيث توس��عت عمليات 
تصدير مزون لأللبان لتصل إىل عدد من دول 
املنطقة، ويتم تصدير مجموعة واس��عة من 

منتجات األلبان إىل 20 دولة.
وتعم��ل مزون لأللبان منذ غنش��ائها إلطالق 
منتجاتها وتلبية احتياجات الس��وق املحيل؛ 
حي��ث إن مجموعة منتجات م��زون لأللبان 
تش��مل الحلي��ب الط��ازج والل��نب الط��ازج 

والحلي��ب املنك��ه والحليب طوي��ل األجل 
والحلي��ب املنكه طوي��ل األج��ل، والزبادي 
املنكه والعصائر الطبيعية والجنب والقش��طة 

الطازجة واللبنة واآليس كريم.
وباإلضافة إىل إنتاج منتج��ات عالية الجودة 
للسلطنة ورفع معايري صناعة األلبان املحلية 
لدعمه��ا وتطويره��ا، تلعب م��زون لأللبان 
دوراًا رئيس��ياًا يف خلق مجتمعات مس��تدامة 
يف جمي��ع أنحاء عامن ودول مجلس التعاون 

الخليجي.



11متابعاتمتابعات اقت�صاداقت�صادمتابعاتمتابعات األحد 4 من ذي الحجة 1443 هـ املوافق 3 يوليو 2022م - العدد رقم 33٨٨

مسقط- الُعامنية

وقعت مجموعة أســياد مذكــرة تعاون 
مــع وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة 
املعلومــات، ووزارة العمــل، والربنامــج 
الوطني للتشغيل، إلطالق برنامج تدريبي 
الكفاءات  لصقــل  بالتوظيــف  مقــرون 
عامليــة  وإمكانــات  بخــربات  الوطنيــة 
املســتوى متّكنهم من االنضامم إىل قطاع 
النقــل البحري وتؤهلهــم لتقلّد مختلف 
املناصــب القياديــة واملســاهمة يف رفع 

تنافسية القطاع.
وتنص مذكرة التعــاون عىل تدريب أكرث 
مــن 200 باحــث عــن عمــل ورفدهم 
باملهــارات املتقدمــة املطلوبــة لشــغل 
مختلف املهن والوظائــف البحرية عىل 
مســتوى الــركات الوطنيــة والعاملية، 
وســيتم تطبيق الربنامج عــىل مرحلتني، 
األوىل هــي املرحلــة النظريــة، والثانية 
ستشــمل التدريــب العمــي عــىل منت 

السفن.

ويــأيت إطالق هــذا الربنامج متاشــيًا مع 
جهــود مجموعــة أســياد لتعزيز خطط 
التعمني يف قطاع النقل البحري والخدمات 
اللوجســتية يف ســلطنة ُعامن، بالراكة 
مــع وزارة العمل كجهــة ممولة للربامج 
التدريبيــة، ووزارة النقــل واالتصــاالت 
وتقنيــة املعلومات التي ســتُقّدم الدعم 
واســتخراج  التدريبي  للربنامــج  الفنــي 
الرتاخيص الالزمة له، وســيطبق الربنامج 
التدريبــي وفق أعــىل املعايري املنصوص 

عليها يف االتفاقيات الدولية.
وأكّد عبد امللك بــن عبدالكريم البلويش 
رئيس وحدة رأس املال البري مبجموعة 
أســياد، التزام املجموعة بتنمية مواردها 
البرية التي تعــّد الرثوة الحقيقيّة التي 
تقــود طموحــات املجموعــة، والعمــل 
عىل تعزيــز التثقيف والتدريب املتصلني 
للكوادر  البحريــة  والهندســة  باملالحــة 
الوطنيــة يف مختلــف األعــامل واملهــن 

البحرية واللوجستية.
وأوضح البلويش أن أسياد تعمل بالتنسيق 

املبارش مــع مختلــف الجهــات املعنية 
عىل اســتقطاب الكوادر الوطنية وإتاحة 
الفــرص لهــا يف تقلّد مختلــف املناصب 
القيادية يف القطاع البحري ورفع نســب 

التعمني يف مختلف قطاعات املجموعة.
وأضــاف أن هذه املبــادرة التي أطلقتها 
أسياد بالراكة مع الركاء االسرتاتيجيني 
تعــد فرصة ســانحة للشــباب لالنضامم 
إىل مختلــف قطاعات العمــل يف املجال 
البحري يف ســلطنة ُعامن مام يُســهم يف 
تأسيس قاعدة متينة من الكوادر الوطنية 
املاهرة لتعزز من تنافســية املجموعة يف 

األسواق اإلقليمية والعاملية.
وأكــد رئيس وحــدة رأس املــال البري 
مبجموعــة أســياد أن املجموعــة تواصل 
تطبيــق خطــط التعمني الشــاملة لبناء 
القدرات الوطنية الســتدامة قطاع النقل 
البحري، مبا يُســهم يف تعزيــز املنظومة 
اللوجســتية يف ســلطنة ُعــامن ملختلف 
الخطوط املالحية العاملية وتعزيز مكانتها 

كمركز لوجستي عاملي.

يستهدف 200 باحث عن عمل بالتعاون مع »العمل« و»النقل«

»أسياد« ُتطلق برنامج تدريب مقرون بالتوظيف في قطاع النقل البحري

بنك ُعمان العربي يبادر بدعم ملتقى 
مسقط للتصميم 2022

»سهيل بهوان« تطلق مسابقة 
احتفاال برواج »نيسان كيكس«

»محسن حيدر درويش« تحصد جائزة »الريادة في ابتكار الحلول الرقمية«

91% ارتفاعا في قيمة التداول ببورصة 
مسقط األسبوع الماضي

مسقط- الرؤية

بــادر بنك ُعــامن العريب بدعــم ملتقى 
مســقط للتصميم 2022 الــذي أقيم يف 
الكليــة العلميــة للتصميم خــالل الفرتة 
من 13-15 يونيو، برعاية صاحب السمو 
الســيد الدكتور أدهم بن تريك آل سعيد 
رئيــس مجلــس أمنــاء الكليــة العلمية 
للتصميم وأســتاذ مساعد بكلية االقتصاد 
والعلــوم السياســية بجامعة الســلطان 
قابوس، حيث شــهد امللتقى مشــاركات 
دوليــة ومحليــة مختلفة مــن القطاعني 
العام والخاص، بحضــور نخبة من خرباء 
قطاع التصميم واالســتدامة واملهتمني يف 

املجال.
وقال رشاد الزبري رئيس مجلس إدارة بنك 
ُعامن العريب: »إن البنك يهتم باملبادرات 
املجتمعيــة الهادفــة لتعزيز االســتدامة 
ودعم املبادرات الوطنية لتحقيق املنافع 
التي يعود أثرها عىل املجتمع واالقتصاد، 
حيث يعد ملتقى مســقط للتصميم أحد 
املحافــل الهامة التي تنســجم مع رؤية 
عامن 2040 الهادفــة إىل االرتقاء بجودة 
الحيــاة عــرب توظيف عنارص االســتدامة 
ومواكبة التطــورات العاملية وبالتايل بناء 

حارض زاهر ومســتقبل باهر للســلطنة 
وأبنائها«.

بعنــوان  العــام  هــذا  امللتقــى  وجــاء 
»إعادة تأطري الصناعــات اإلبداعية نحو 
االســتدامة«، حيث شــهد تقديم أوراق 
عمــل وتنفيــذ ورش تفاعليــة ناقشــت 
األبحــاث والتجارب املرثيــة يف توظيف 
االســتدامة يف الفــن والتصميــم، وركــز 
أيضــا عىل الحلول والتحديــات يف تنفيذ 
املاديــة، ودمــج  البيئــة  االســتدامة يف 
االستدامة يف الربامج األكادميية واألنشطة 

البحثيــة ذات الصلة، كام أبــرز  امللتقى 
الدور املجتمعي للمؤسسات املختلفة يف 
دعم أهداف الرؤية االســرتاتيجية 2040 
وفق مفهوم االستدامة، ودعم الصناعات 
املؤسســات  تتبناهــا  التــي  اإلبداعيــة 

األكادميية والباحثني والفنانني.
ويُعد ملتقى مســقط 2022 حدثا دولياً 
غــري ربحي يقــام كل عامــني ويركز عىل 
الصناعات اإلبداعية، حيث يشكل منصة 
فاعلة تتيح الفرصــة للخرباء واألكادمييني 
والطالب لتبــادل الخــربات واملعارف يف 
مجال التصميم، حيث يستكشف الخرباء 
كيفية تأثــري اإلبداع واالبتــكار واألعامل 

والعوامل االجتامعية عىل التصميم.
تضمنت مشــاركة بنك ُعــامن العريب يف 
الحدث تقديم عرض مريئ عن االستدامة 
يف البنك مع الرتكيز عىل برنامج »نصيحة 
مالية« الــذي أطلقه البنك مؤخًرا بهدف 
ردم الفجوة املعرفية لدى رشائح الشباب 
فيام يتعلــق بالثقافة املاليــة وبالتحديد 
آليــة التعامل مع املصــارف فيام يتعلق 
بأنــواع القــروض املختلفــة، إىل جانب 
أهمية التوفري وأبرز الســبل التي ميكنها 
مســاعدة الشــباب عىل تحقيق ذلك يف 

بداية حياتهم العملية.

مسقط- الرؤية

أطلقت رشكة سهيل بهوان للسيارات مسابقة 
محاكاة غناء عىل أنغام أغنية كيكس، وذلك 
احتفاال برواج سيارة نيسان كيكس وشعبيتها 
يف ســلطنة ُعــامن بعد عــام من تدشــينها، 
موضحــة أنه بنــاًء عىل نجــاح فيديو أغنية 
كيكــس )Built to your Beat( الــذي تــم 
إطالقه يف وقت ســابق من هذا العام، حيث 
تدعو املســابقة الجديدة الجامهري لتسجيل 
فيديو وهم يغّنون أغنية كيكس باســتخدام 
فلرت خاص، وتحميل الفيديو ومشــاركته عرب 
االنستجرام، وتوفر للمشــاركني فرصة الفوز 
بتجربة قيادة حرصية لســيارة كيكس وأيضا 

فرصة الفوز بسامعة بلوتوث ماركة بوز. 
وميكــن املشــاركة يف املســابقة مــن خالل 
تســجيل مقطع مريئ أثنــاء الغناء عىل لحن 
أغنيــة كيكــس باســتخدام فلــرت مخصص 
وتحميل الفيديو الخاص بهم عىل إنستجرام، 
حيث إنه تــم عمل الفيديو بواســطة فنان 
الهيــب هــوب  جاينــو ويز أواي، وتســلط 
أغنية كيكــس الضوء عىل جاذبية الشــباب 
وامليزات الفريدة للكروس أوفر املدمجة وقد 
حصد الفيديو أكرث من 13 مليون مشــاهدة 
عــرب املنصات االجتامعية حتــى اآلن ، مبا يف 
ذلك خدمة بث املوســيقى الشهرية أنغامي  

 Anghami
وتتضمن املشــاركة يف املســابقة اســتخدام 

 NissanKICKS# نيســان_كيكس# وســم 
واإلشــارة إىل حسابات إنســتجرام  لكل من 
 Nissan Middle و SBA Nissan Oman
East  للدخــول يف املنافســة. ومــن املقرر 
أن تســتمر املســابقة حتــى 5 يوليو 2020، 
ليتمكن املشــاركون من فرصة الفوز بتجربة 
قيادة حرصية لـــسيارة كيكس، باإلضافة إىل 
فرصة الفوز بسامعة بلوتوث ماركة بوز مام 
يتيح لهم االســتمتاع باالستامع إىل املوسيقى 
املفضلــة لديهم داخــل الســيارة وخارجها، 
ســيتم اإلعالن عن فائــز واحــد يف 7 يوليو 

.2022

وقالت نيسان عامن إن سيارة نيسان كيكس 
منــذ طرحهــا يف الســوق جذبت الشــباب 
املتحمسني للعالمة التجارية ومنحتهم حرية 
التعبــري عن الــذات، وأنه من خــالل هذه 
املسابقة الجديدة تتواصل الركة مع جمهور 
الشــباب مــع تســليط الضوء عــىل أحدث 
امليزات وخصائــص الجاذبية التي تتمتع بها 
كيكس. وتقدم نيســان كيكــس طراز 2022 
مجموعــة فريدة من امليــزات والتكنولوجيا 
واألناقة والقيمة التي يبحث عنها املشــرتون 
يف كروس أوفر صغــرية الحجم، باإلضافة إىل 

نظام األلوان الجذاب ثنايئ اللون.

مسقط- الرؤية

البنية التحتية  حصلت مجموعة حلــول 
والتكنولوجيــة والصناعية واالســتهالكية 
لركة محسن حيدر درويش عىل جائزة 
»الريادة يف ابتكار الحلول الرقمية« للمرة 
الثانيــة عىل التوايل، وذلــك عىل هامش 
مؤمتر التحــول الرقمي لعام 2022، الذي 
يــأيت بتنظيم من مجلة عامن ايكونوميك 

ريفيو)اليف(. 
تسلم الجائزة جايابراكاش مينون الرئيس 
التنفيــذي ملجموعة حلول البنية التحتية 
والتكنولوجيــة والصناعية واالســتهالكية 
لركة محســن حيــدر درويــش، خالل 
املؤمتــر وحفل توزيــع الجوائــز برعاية 
صاحب السمو الســيد كامل بن فهد آل 
سعيد مســاعد األمني العام ملكتب نائب 
رئيس الوزراء لشــؤون مجلــس الوزراء، 
وبحضــور عــدد مــن كبــار املســؤولني 
التنفيذيــن وخــرباء ذات االختصاص يف 

القطاع.
وتــأيت هــذه الجائــزة املرموقــة نظــري 
جهــود مجموعــة حلول البنيــة التحتية 
والتكنولوجيــة والصناعية واالســتهالكية 
لركة محســن حيدر درويش يف ترسيع 
وترية التحول الرقمي يف املؤسســة، حيث 
تســعى الركــة باســتمرار إىل تقديــم 
مجموعــة مــن املنتجــات والخدمــات 
املتميــزة للبنية التحتيــة والبناء، وحلول 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
وأمتتة املكاتب، والســلع االستهالكية، إىل 

جانب توفري باقــة متنوعة من املنتجات 
الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
والــركات الكبــرية. وقــال جايابراكاش 
مينون: »إن املجموعة لعبت دورا محوريا 
يف متكــني عمالئهــا مــن فئــة  الركات  
لتعزيــز مســريتها نحو التحــول الرقمي، 
األمر الذي ســاهم يف تحســني العمليات 
وزيادة اإلنتاجية وتحقيق أقىص استفادة 

من استثامراتهم«.
وحصلت مجموعــة حلول البنية التحتية 
والتكنولوجيــة والصناعية واالســتهالكية 

لركة محســن حيدر درويش عىل هذه 
الجائــزة بنــاًء عىل عدد مــن املعايري مبا 
يف ذلك املحفظة الواســعة من املنتجات 
والخدمــات التــي تقدمهــا املجموعــة، 
حيث تعترب رشكة محسن حيدر درويش 
مؤسســة رائدة يف تقديم حلول متنوعة 
تغطي كافة القطاعات، وتلبي متطلبات 
واملؤسســات  الحكوميــة  املؤسســات 
العاملة يف مجــال الصناعة والتجارة. كام 
شــهد املؤمتر مشاركة عدد من املتحدثني 

والخرباء البارزين يف القطاع.

مسقط- الُعامنية

ارتفــع املــؤرش الرئيــي لبورصة مســقط 
األســبوع املايض 7 نقاط بعد أسبوعني من 
الهبوط مقلًصا الخســائر التــي ُمِني بها يف 
األسبوعني السابقني، وأنهى املؤرش تداوالت 
األسبوع املايض عىل 4122 نقطة، كام سّجل 
مؤرش قطاع الخدمات ارتفاًعا بـ9 نقاط، يف 
حني تراجع مــؤرش القطاع املايل 37 نقطة، 
وخــرس مؤرش قطــاع الصناعــة 17 نقطة، 

وفقد املؤرش الرعي نقطتني.
وشــهدت بورصة مسقط األســبوع املايض 
تحســًنا يف أدائهــا، فقــد ارتفعــت قيمــة 
التداول بنسبة 91% لتقفز إىل 6ر14 مليون 
ريــال مقابل 6ر7 مليون ريال يف األســبوع 
الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات املنفذة 
بنســبة 2% لتصعــد مــن 2065 صفقة إىل 
2108 صفقات، وســجلت القيمة السوقية 
لألوراق املالية املدرجة يف البورصة مكاسب 
أســبوعية بـــ6ر10 مليــون ريــال لتصعد 
بنهايــة تداوالت األســبوع املــايض إىل 22 
مليــاًرا و6ر202 مليون ريــال. وتصدر بنك 
مســقط الركات األكرث تــداواًل من حيث 
قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أســهمه 

املتداولة 2ر6 مليون ريال متثل 5ر42% من 
إجاميل قيمة التداول، وجاءت عامنتل ثانيًا 
بتــداوالت بلغت قيمتهــا 9ر1 مليون ريال 
مُتثــل 5ر13% مــن إجاميل قيمــة التداول، 
وحــّل البنــك الوطني الُعــامين ثالثًا بـ761 
ألف ريــال ، ثم العامنيــة املتحدة للتأمني 
التي شــهدت تداوالت بلغــت قيمتها 698 
ألــف ريال مُتثّــل 7ر4% من إجــاميل قيمة 
التداول، وحلت رشكة عامن لالســتثامرات 
والتمويــل يف املرتبــة الخامســة بتداوالت 
بلغــت قيمتها 680 ألف ريــال مُتثّل 6ر%4 

من إجاميل قيمة التداول.
وســّجلت األســهم الرابحــة تحســًنا جيًدا 
خالل األسبوع املايض مع صعود أسعار 22 
رشكة مقابل 15 رشكة ارتفعت أســعارها يف 
األســبوع الســابق، كام تراجع عدد األسهم 
الخارسة من 41 رشكــة إىل 28 رشكة، وجاء 
هذا التحسن وسط سعي أصحاب املحافظ 
القتنــاص الفرص املتاحة مع نهاية تداوالت 
النصــف األول من العام الجــاري واقرتاب 
إعــالن النتائــج املالية لركات املســاهمة 

العامة املدرجة يف البورصة.
وسّجل سهم رشكة النفط العامنية للتسويق 
أفضل صعود مرتفًعا بنســبة 5ر8% وأغلق 

عــىل 868 بيســة، وارتفع ســهم اس ام ان 
بــاور القابضة بنحــو 7% وأغلــق عىل 46 
بيســة، وصعد ســهم الدولية لالستثامرات 
املالية القابضة بنسبة 3ر6% وأغلق عىل 67 
بيســة، وصعد سهم شل العامنية للتسويق 
بنســبة 5% وأغلق عىل 840 بيسة، وارتفع 
ســهم الرؤية للتأمني بنســبة 7ر4% وأغلق 

عىل 110 بيسات.
ويف املقابل تصدر ســهم الكــروم الُعامنية 
األســهم الخــارسة مرتاجًعا بنســبة 8ر%26 
وأغلق عــىل ريالني و625 بيســة، وتراجع 
ســهم الحسن الهندسية بنسبة 13% وأغلق 
عىل 20 بيسة، وهبط سهم الخليجية إلنتاج 
الفطر بنســبة 10% وأغلق عىل 261 بيسة، 
وتراجع ســهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 
5ر9% وأغلق عىل 57 بيســة، وتراجع سهم 
صناعة مواد البناء بنسبة 7ر8% وأغلق عىل 

73 بيسة.
وخالل األســبوع املايض أعلنت رشكة بركاء 
للميــاه والطاقــة انتهــاء التعديــالت عىل 
املســتندات واملوافقــات املتعلقــة بإعادة 
جدولــة القــرض وتعديل جداول الســداد 
والتأمني، مشرية إىل أن مجلس إدارة الركة 

وافق عىل هذه التعديالت.

رشاد الزبري
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وهل يبلــُغ املرُء نعيم الرّضا إال بعــد وخزات األمل، أو 
يعرِف لــذة املعّية حتى يتجّرع مــرارة الّتيه، أو 

يذوق بــرد املناجــاة إال بعد حــّر املعاناة، أو 
يستشــِعر َقرار اآلخرة إال بفيح مصائب الّدنيا.. 
إنها العرثات التي يقدرها الله يف ُدروبنا لتدّلنا 

إليه وتعرفنا عليه وترّدنا إليه الرّد الجميل.

اإلنســان بطبيعتــه ال يحب التغيري، ويفضــل البقاء عىل ما 
اعتــاد عليه خوًفا مــن النتائج الســلبية. مل نعتد عىل 

الالمركزيــة للمحافظــات ويراهن الكثري عىل فشــل 
هذه التجربة. ستكون نتائج الالمركزية باهرة رشيطة 
أن يكون املحافظ وفريقه عىل مستوى هذا التخويل، 

والدعم من املركز وإال فستكون التجربة فاشلة.

أرقى الناس أقلهم حديًثا عن الناس، وأنقى الناس أحسنهم 
ظًنــا بالنــاس، وأتقى النــاس أكرثهم ســعًيا لخدمة 

النــاس..  يأيت الصباح وتســكن األنفس، لكن تبقى 
القلوب خفاقة ترســل دعواتها ملــن تحب وتقول: 
اللهم اجعل عالقتي بأحبتي بالود تســقى، وبالخري 
تذكر، وبالوصل تبقى.. وبالدعاء بظهر الغيب ترقى.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

samawat2004@live.comمسعود الحمداني

لبيك اللهم لبيك

)1(
ككواكــب دريــة تطوف حــول نواتهــا، يبدأ 
ومغاربهــا  األرض  مشــارق  مــن  الحجــاج 
مناســكهم حول الكعبــة املرشفة، يلبســون 
البياض، ويتطهرون من رجس األيام، ومن غبار 
الزمن، يحاولون أن يبــدأوا من جديد أطفاال 
كيوم ولدتهــم أمهاتهم، يتجهــون إىل املكان 
األطهر يف هذه األرض، يؤدون طقوســا تشبه 
دورة الحيــاة، دائرة كبرية يلتف حولها الناس، 
يعودون من حيث بــدأوا أول مرة، يطوفون، 
ويســعون، ويرمون الجمــرات، ويتربأون من 
الشيطان، ويقضون أياما معدودات يف سجود 
وركوع وقيام وخشوع، ثم يفرحون بأعاملهم، 

ويحتفلون بـ”عيد ميالدهم” الجديد.
)2(

هؤالء املاليني من املسلمني الذين يحجون كل 
عام إىل هذه البقعــة املباركة، هل يتطهرون 
فعال من أعامل الدنيــا؟ وهل يعود املوظف 

منهــم إىل عمله أكرث إخالصــا وأمانة وحرصا 
عــىل مصالــح اآلخرين؟ وهل يعــود العامل 
أكرث إتقانــا وتفانيا يف وظيفتــه؟ وهل يعيد 
مــن رسق األموال أمــوال الناس إليهم؟ وهل 
يستقيم األعوج منهم ومييش سوّيا عىل رصاط 
مستقيم؟ وهل يعود املســؤول إىل موظفيه 
أكــرث إنصافا وعدال؟ وهل يصــدق الكذاب؟ 
وهــل يتــوب املذنب عام اقرتفــه يف حقوق 
خلق اللــه؟ وهل يــأيت الطبيــب واملهندس 
واملحامــي وغريهم وهم أكرث حرصا عىل أداء 

أمانتهم؟
لــو أن كل مســلم عــاد إىل موطنــه مخلصا 
لوجه الله، وســاعيا ملصالح العبــاد، وقاضيا 
لحوائجهــم، ومصلحــا ألحوالهــم، الختلفت 
صــورة املســلمني واإلســالم، والســتقام كل 
يشء، والمتــأت األرض عدال بعــد أن ُملئت 
جورا، ولك- لأســف الشــديد- يعود الكثري 
من الحجاج من مناســك الطهــارة إىل دائرة 

الفســاد من جديــد، ويطوفــون حول نفس 
الشــعارات الدنيويــة دون أن يعــوا مقاصد 
الحج الحقيقية، ودون أن يعريوا امُلثل العليا، 

والقيم امُلثىل اهتامما.
)3(

الحــج ليس مجرد مناســك وطقــوس تجعل 
املســلم أكرث حرصا عىل الصالة والصيام فقط، 
ولكنــه تطهري للــذات الداخليــة من الرجس 
والعفــن، إنــه التخّلــص من شــوائب الدنيا، 
والتقــرّب إىل الله بالعمل الصالــح، والتكفري 
عن الذنوب الفائتــة، وبدء حياة جديدة أكرث 
إخالصا لكل يشء من حولنا، إنهـ  يف فلســفته 
العميقة، وحكمته البليغة ـ الُبعد عن الفساد 
يف األرض وظلــم اآلخريــن، والتخّلــص مــن 
شــوائب الكســل وتعطيل الضمــري والحرص 
عــىل أداء األمانات عىل أكمــل وجه، ولو أن 
كل حاج عــاد معاهدا الله عــىل مراقبة رّبه 
وضمريه يف كل عمل ووظيفة ومســلك وهيئة 

وخلق، لســاد املســلمون األرض ومــا عليها 
بأخالقهم وإخالصهم، ولصاروا قدوة للعاملني..
ولكــن- لســوء التقدير ولعدم فهــم مقاصد 
الحــج- نجد أن الكثريين يعودون إىل ما كانوا 
عليه من فساد وإفســاد، ولذلك يفّرغ الكثري 
من املســلمني الحج من مضامينه، ويحولونه 
إىل مجرد عبادات وحركات ومامرسات مادية 

تنتهي مبجرد انتهاء طواف الوداع.
)4(

حًجــا مربورًا، وذنًبا مغفــورًا، لجميع من نوى 
الحــج، وحــج، وبدايــاٍت جديدة أكــرث قرًبا 
وتقرًبا لله، وأشــد حرًصا عــىل مصالح البالد 
والعبــاد، ليك تكون دروس الحــج أكرث بالغة 
ويقيًنا، وليك ال يكون الحج مجرد شكل نظري 
وطقوس حركية ال جديد وال تجديد فيها يعود 
بعدها “الحاج” إىل ســابق عهده، والذي حج 
إىل اللــه ليك يتربأ منه، فــإذا هو يقع يف فّخه 

مرة أخرى.

الوسطى- محفوظ الشيباين 

افتتحت جمعيــة املــرأة العامنية بوالية 
األول مببنــى  الكتــاب  الجــازر معــرض 
الجمعيــة، وذلــك تحــت رعاية ســعادة 
الشــيخ حمد بن سلطان البوسعيدي وايل 

الجازر، وبحضور رئيســة الجمعية كنونة 
الجنيبية. 

ويهــدف املعــرض إىل تشــجيع املجتمع 
املحيل عىل القراءة ورفــع الوعي املعريف 
والثقايف بأهمية الكتاب لدى الشــباب يف 
الوالية و سيكون متاح لزيارته واالستفادة 

منــه ورشاء الكتب. ويحتــوي املعرض يف 
مرحلتــه األوىل عىل أكرث مــن 400 كتاب 
متنوع كقصص األطفــال وروايات لكتاب 
عامليني وعرب وكتب علمية ودينية قيمة. 
وشــارك يف دعم املعرض بالكتب الجمعية 
العامنية للكتاب واألدباء ومكتبة “دلييل” 

وعدد من رواد ومؤلفي الكتب. وتســعى 
الجمعيــة إىل تحويل املعرض ملكتبة دامئة 
يف أروقة الجمعية مبشــاركة واســعة من 
دور النرش واملؤلفني؛ لالستفادة منها طوال 
العام، يف خطــوة تعد األوىل من نوعها يف 

الوالية.

400 عنوان في معرض للكتاب بـ»جمعية المرأة« في الجازر

https://alroya.om/p/301644
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