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مسقط- الرؤية

كشف أحمد بن عيل العمري نائب رئيس الهيئة العامة لسوق املال لقطاع 
التأمــن أن الهيئة وبالتعاون مع الرشكاء يف القطاع العام والخاص، تعكف 
عىل إعداد وثيقة موحدة لتأمن مشــاريع أصحاب املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة، مشــريًا إىل أنها ســتوفر الحد األدىن من التغطيــة التأمينية 
األساس، واملزايا اإلضافية لهذه النوعية من املؤسسات، معتربًا ذلك خطوة 

متقدمة يف تنظيم التغطية التأمينية لهذه النوعية من املؤسسات. 

عاّمن- الُعامنية

ــلطان هيثم  بعث حرضُة صاحِب الجاللِة السُّ
بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- رســالًة 
خطيّــًة إىل أخيه جاللة امللــك عبدالله الثاين 
ابن الحســن ملك اململكة األردنية الهاشمية، 
تتصل بالعالقات الثنائية بن البلدين الشقيقن 

وتعزيزها.
ســلّم الرسالة معايل الســيد  بدر بن حمد بن 
حمــود البوســعيدي وزيــر الخارجية خالل 
اســتقبال صاحب الســمو املليك األمري فيصل 
بن الحســن نائب جاللة امللــك ملعاليه أمس 

بقرص الحسينية يف العاصمة األردنية ّعامن.
والتقى معايل الســيد وزيــر الخارجية مبعايل 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 

وشؤون املغرتبن يف اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة مبقر وزارة الخارجية األردنية. وتناول 
اللقاء العالقات األخوية القامئة والتعاون البّناء 
بن سلطنة ُعامن واململكة األردنية الهاشمية 
يف مختلــف املجــاالت وخاصــة االقتصادية 
والثقافية واالستثامرية وحرص قياديت البلدين 
عــىل تعزيز وتــرية التعاون مبــا يحقق املزيد 
من املنافع املُتبادلة لشعبيهام الشقيقن. كام 
تبــادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية واملوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك.
حرض اللقاء سعادة الســفري الشيخ هالل بن 
مرهون املعمري ســفري سلطنة ُعامن املعتمد 
لدى اململكــة األردنية الهاشــمية وعدد من 

املسؤولن من الجانبن.

عواصم- رويرتز

قالت كريســتالينا جورجيفــا مديرة صندوق 
النقــد الــدويل أمــس األربعــاء إن توقعات 
االقتصاد العاملي »ســاءت كثــريا« منذ أبريل، 
وإنهــا ال ميكنهــا اســتبعاد إمكانيــة حدوث 
ركــود عاملي يف العام املقبــل يف ظل املخاطر 
الضخمة القامئة. وقالت لرويرتز إن الصندوق 
سيخفض خالل األسابيع املقبلة توقعاته لنمو 
نسبته 3.6 يف املئة يف االقتصاد العاملي لثالث 
مــرة هذا العــام، مضيفــة أن االقتصادين يف 
الصنــدوق ما زالوا يعدون النســب الجديدة 

النهائيــة. ومــن املتوقــع أن ينــرش صندوق 
النقد الدويل توقعاتــه املحدثة لعامي 2022 
و2023 يف أواخــر يوليــو بعد أن قلص توقعه 
بنســبة تقرتب مــن واحد يف املئــة يف أبريل. 
وكان االقتصاد العاملي قد حقق منوا يف 2021 
معدلــه 6.1 يف املئــة. ويف األثنــاء، تراجعت 
أسعار النفط بنحو 2% إىل أدىن مستوى لها يف 
12 أسبوعا يف تعامالت متقلبة أمس األربعاء، 
لتواصل الخســائر الفادحة التــي تكبدتها يف 
الجلسة الســابقة مع تزايد قلق املستثمرين 
مــن تعرض الطلب عىل الطاقة لرضبة يف ظل 

ركود عاملي محتمل. 

لندن- رويرتز

متارس مجموعة من كبــار الوزراء يف حكومة 
بوريس جونسون ضغوطًا لحثه عىل االستقالة 
من منصب رئيس وزراء بريطانيا، بعد أن أرص 
عىل أنه لن يستقيل يف مواجهة التمرد املتصاعد 
يف حزبه. وبعد تقرير لهيئة اإلذاعة الربيطانية 
)يب.يب.يس( أفاد بأن مجموعة من كبار وزرائه 
كانوا عىل وشــك إبالغ جونســون بــأن عليه 
االســتقالة وارتفاع اســتقاالت الحكومة ألكرث 
من 30، شــكك البعض يف حكمة جونسون يف 

أثناء محاولته تجاوز العاصفة، وتســاءلوا عام 
إذا كان هناك أي شــخص بقي لســد الفجوة 
التي تركتها االستقاالت املفاجئة. وعىل الرغم 
من الرضبات القاضية، قال جونسون إن لديه 
تفويضا مــن انتخابــات 2019 للميض قدما. 
وقــال أمام لجنة برملانية »لن أســتقيل وآخر 
يشء تحتاجــه هذه الدولة برصاحة هو إجراء 
انتخابــات«. وكان الرد قاســيا. ففي جلســة 
أســبوعية بالربملــان للرد عىل األســئلة، كافح 
بعض أعضــاء حزبه لكتــم ضحكاتهم عندما 

سخر آخرون من رئيس الوزراء.

وثيقة موحدة لتأمين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

بحث العالقات األخوية القائمة بين البلدين

جاللة السلطان يبعث رسالًة خطّيًة 
إلى العاهل األردني

»صندوق النقد«: 2023 عام 
الركود االقتصادي العالمي

رغم استقاالت وزراء بالحكومة البريطانية.. 
جونسون متحدًيا: لن أستقيل

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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توقعات بوصول معدالت الهطول إلى 80 مليمتًرا

أمطار غزيرة لمدة 3 أيام مع عواصف رعدية.. 
وتحذيرات من عبور األودية وارتياد البحر

مسقط- الرؤية

حــذرت املديرية العامــة للطريان املدين 
بهيئة الطريان املدين مــن غزارة األمطار 
الرعدية املحتمل هطولها اليوم الخميس 
وغًدا الجمعة وبعد غد الســبت، والتي 
قد ترتاوح غزارتهــا يف بعض املناطق من 

20 إىل 80 مليمرتًا.
وأهابــت األرصاد بالجميــع رضورة أخذ 
الحيطــة والحــذر أثناء هطــول األمطار 
الرعدية وعــدم عبور األوديــة وتجنب 

األماكن املنخفضة وعدم ارتياد البحر.
وقال خبــري األرصــاد العاملي جيســون 
نيكــوالس- عرب حســابه الرســمي عىل 
تويرت- إن خرائط الطقس تشري إىل ظهور 
نشــاط عواصف رعدية اليــوم الخميس 

عىل سلطنة ُعامن.
وأضاف الخبري العاملي أن من املتوقع أن 
يتشــكل منخفض جوي آخر بالقرب من 
ســاحل الهند خالل اليومن املقبلن، مع 
زيادة هطول أمطار عىل إقليم جوجارات 
يف باكستان يومي األحد واإلثنن املقبلن.
إىل ذلك، عززت رشطة عامن الســلطانية 
من انتشــارها يف جميع الواليات لتأمن 
الحركــة املروريــة، مؤكــدة أن مراكــز 

الرشطة ستؤدي عملها االعتيادي وتقدم 
كافــة الخدمــات املناطة بهــا عىل مدار 
الساعة للحفاظ عىل األمن والنظام العام 
وتقديــم العون واملســاعدة ملن يطلبها، 
وذلك بالتزامن مع إجــازة عيد األضحى 

املبارك.
ومتنت الرشطة للجميع قضاء عيد سعيد 

وآمــن مع االســتمتاع باألجــواء وأمطار 
الخري التي تشهدها السلطنة مع االلتزام 
بإجراءات الســالمة. وحثت رشطة عامن 
السلطانية الجميع عىل اتباع اإلرشادات 
لحاميــة  الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
أنفســهم واآلخرين، وتأمن منازلهم عند 
مغادرتها لفرتة طويلة واستخدام األجهزة 

والتقنيــات الحديثة ملراقبتهــا، واالبتعاد 
عــن األماكن التي تكــون عرضة الرتفاع 
منســوب املياه وركن املركبات يف أماكن 
آمنــة، وعــىل الصيادين تأمــن قواربهم 
لحن هدوء األحوال الجوية وأخذ أجهزة 
اإلتصال ووســائل الســالمة الالزمة عند 

ارتياد البحر.

مكة املكرمة- الوكاالت

انطلقــت أمس مناســك الحــج لعام 
موســم  أكــرب  يف  هجريــة،   1443
منــذ تفيش جائحــة فــريوس كورونا 
)كوفيد-19(، وسط إجراءات احرتازية 
تشمل تعقيم املسجد الحرام 12 مرة 
يوميًا. ويتجه الحجاج اليوم الخميس 
)يوم الرتوية( إىل منى، استعداًدا ألداء 
ركن الحج األعظــم والصعود بعرفة. 

وسمحت السلطات السعودية ملليون 
مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفريوس 
كورونــا، بينهــم 850 ألفــا أتــوا من 
الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام 
بعد عامن من تقليص األعداد بشكل 

كبري بسبب الوباء.
ويف ســياق متصل، تستعد بعثة الحج 
الحجاج مبخيمي  الُعامنية الســتقبال 
منــى وعرفــات ألداء مناســك الحج 
لهــذا العــام. وقــال عبدالعزيــز بن 

مســعود الغافري نائــب رئيس بعثة 
الحــج الُعامنيــة، إن البعثــة أكملت 
التجهيزات الالزمة الســتقبال ضيوف 
الرحمن الذين سيفدون مكة املكرمة 
إىل مشــعر منى صباح يــوم الرتوية، 
الــذي يوافق الخميس الثامن من ذي 
الحجة، وذلك بالتنســيق مع الجهات 
مختلــف  لتقديــم  معهــا  املتعاقــد 
الخدمات. وأوضح أن املخيامت تضم 
املتطلبات املالمئــة للحجاج واملتمثلة 

يف أجهزة التكييــف والفرش واملرافق 
العامــة، الفتًــا إىل أن البعثــة قامت 
بتســليم مخيــامت منــى وعرفــات 
ملقاويل رشكات الحج مبقر البعثة مبكة 

املكرمة.
وبــنَّ أن تفويــج الحجــاج الُعامنين 
القادمن إىل الديار املقدسة قد اكتمل 
والجميع بخري، وأن البعثة تعمل عىل 
العامنين  للحجــاج  الخدمات  تقديم 

ألداء مناسكهم بكل سهولة ويرس.

مليون مسلم يقضون يوم التروية في المخيمات

ضيوف الرحمن إلى منى استعداًدا لركن الحج األعظم.. 
وتجهيزات مكتملة ببعثة الحج العمانية
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»الزراعة« تشارك في اجتماع إلعداد خطط األمن البحري

»حقوق اإلنسان« تشارك في مؤتمر دولي حول الحريات

استعراض الفرص االستثمارية بين عمان وبروناي دار السالم

»بعثة الحج« تستقبل ضيوف الرحمن في منى وعرفاتإشهار جمعية المرأة العمانية بمطرح

رئيس مجلس الدولة يستقبل 
السفير الياباني 

مسقط- الرؤية

شاركت سلطنة عامن ممثلة يف وزارة 
الــروة الزراعيــة والســمكية وموارد 
للهيئــات  امليــاه يف االجتــامع األول 
التابعــة لرابطــة الــدول املطلة عىل 
املحيط الهندي، والذي انعقد افرتاضيا 
أمــس األربعــاء. ومثــل الــوزارة يف 
االجتــامع، الدكتور داود بن ســليامن 
اليحيايئ مدير عام البحوث الســمكية 
مديــر وحدة الدعم الســميك التابعة 

للرابطة.
 وناقــش االجتــامع  خطــط عمــل 

الهيئات وفرق العمل التابعة للرابطة 
يف مختلــف املجاالت وهي الســامة 
واألمــن البحري، التجارة واالســتثامر، 
مخاطــر  إدارة  الســمكية،  الــروة 
والعلــوم،  التكنولوجيــا  الكــوارث، 
الســياحة والتبادل الثقــايف، االقتصاد 

األزرق.
يشــار إىل أن رابطــة الــدول املطلــة 
عىل املحيــط الهندي تأسســت يف 7 
مــارس 1997، وتعترب الســلطنة من 
الدول املؤسســة لهــذه الرابطة منذ 
بدايتها، وتضم الرابطة حاليا 23 دولة 

كعضو و9 دول كرشكاء حوار.

مسقط- الرؤية

لحقوق  العامنيــة  اللجنــة  شــاركت 
اإلنســان يف أعــامل املؤمتــر الوزاري 
أو  الديــن  حريــة  بشــأن  الــدويل 
املعتقــد الــذي عقد مبركــز مؤمترات 
امللكــة إليزابيث الثانيــة يف العاصمة 
الربيطانية لندن  خال الفرتة من 6-5 

يوليو 2022.
و ناقــش املؤمتر محاور عديدة ركزت 
عــىل تعزيز حرية التعبــر عن الرأي 
مــن خــال الحــوارات بــن األديان 
واملعتقــدات، ولبنات البنــاء وحوافز 
الحامية الدســتورية الفعالة، واإلنذار 
املبكر ومنع االنتهاكات، وحرية الدين 
أو املعتقــد كإنذار مبكــر بانتهاكات 
حقوق اإلنســان، كذلك  تعزيز حرية 
الديــن أو املعتقــد يف عــامل رقمــي، 

والتصــدي للتمييز وحريــة الدين أو 
املعتقــد يف أوقــات النــزاع وانعدام 

األمن.

كام تناول املؤمتــر محور حرية الدين 
أو املعتقد والتعليم للتثقيف يف مجال 
حقوق اإلنســان واســتخدام االبتكار 

التكنولوجي لتعزيــز حرية الدين أو 
املعتقد، ودور وسائل اإلعام يف اإلباغ 
عن حريــة الدين أو املعتقد و إرشاك 
الجيل القادم من الشــباب يف حامية 
الرتاث الثقايف والديني ودور املجتمع 

املدين كمحرك للتغير.
وهــدف املؤمتــر إىل تنــاول القضايا 
الجامعة ملكافحة انتهاكات وتجاوزات 
حريــة الديــن أو املعتقــدات ووضع 
املرأة واألقليات االجتامعية واملواضيع 
املتصلة التي ميكن للربملانين واملجتمع 
املدين املساهمة يف حلها او حاميتها يف 

إطار حقوق اإلنسان.
مثَّل اللجنة يف املؤمتر ســعادة السفر 
الشــيخ حميد بن عــي املعني نائب 
رئيس اللجنه العامنية لحقوق اإلنسان 
وأحمد بن نارص الراشدي مدير دائرة 

الرصد وتلقي الباغات باللجنة.

بندر رسي بجوان- الُعامنية 

استعرضت سلطنة ُعامن وبروناي دار السام 
خال فعالية نظمتها ســفارة سلطنة ُعامن يف 
بروناي دار السام بالتعاون مع جامعة بروناي 
دار الســام، الفــرص التجارية واالســتثامرية 
والحوافــز والتســهيات املتاحــة يف البلدين، 
إىل جانب بحث تعزيــز العاقات االقتصادية 
والتجاريــة بينهام يف املجــاالت األخرى ذات 

الصلة.
وتضمنــت الفعالية التي عقــدت بالعاصمة 
الربوناوية بندر رسي بجوان ندوة لاســتثامر 
وأخــرى للتعليــم ومعرًضــا مصاحبًــا تراثيًّا 
ســياحيًّا، تزامًنــا مع أعامل االجتــامع الثالث 

للجنة الُعامنية الربوناوية املشرتكة.
وتسعى الفعالية التي تستمر عدة أيام إىل فتح 
آفاق أوســع لتعزيز التعاون املشــرتك وتبادل 
الخــربات يف مختلــف املجــاالت االقتصادية 
والثقافية والسياحية مبا يعود بالنفع عىل كا 

البلدين والشعبن الصديقن.
رعى افتتــاح الفعالية معايل الدكتور أمن ليو 
عبدالله وزيــر ديوان رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير املالية واالقتصــاد الثاين يف بروناي دار 

الســام الذي أكد يف كلمة له عىل أن الفعالية 
تعكس تقارب العاقات بــن البلدين اللذين 

يشرتكان يف كثر من القيم الثقافية.
وقال معاليه إن الفعالية تســتعرض مختلف 
املزايا التي توفرها كل من بروناي دار الســام 
وسلطنة ُعامن لتشــجيع تدفق االستثامرات، 
مضيًفا أن حكومتي البلدين تبذالن جهودهام 
لتوفر مناخ استثامري جاذب وآمن، معربًا عن 
أمله يف أن تثمر الفعالية واألنشطة املصاحبة 
لها عــن مخرجــات هادفــة تعــزز عاقات 

التعاون والصداقة الوثيقة بن البلدين.
من جانبه قال ســعادة الســفر الشيخ أحمد 
بن هاشــل املســكري ســفر ســلطنة ُعامن 
املعتمــد لدى برونــاي دار الســام إن هذه 
الفعالية بأنشطتها املختلفة تهدف إىل ترويج 
التعــاون يف مجــاالت االســتثامر والتعليــم 
العايل والســياحة بن البلديــن الصديقن، يف 
إطار الدبلوماســية االقتصادية والدبلوماسية 
العامة اللتن تكمان الدبلوماســية التقليدية 
مبا يعزز النمو املســتمر للعاقــات التاريخية 

الوطيدة بن البلدين ويلبي تطلعات الشعبن 
الصديقن.

وأشــار ســعادة الســفر إىل الــدور املؤمــل 
الذي ميكــن أن تخرج بــه الفعالية يف توثيق 
أوارص التعاون بن املؤسســات االســتثامرية 
واالقتصاديــة وتلك التي تُعنى بالتعليم العايل 
يف البلدين الصديقن مبا يســهم يف فتح آفاق 
جديدة ملزيد من التعاون والتنســيق املشرتك 
ويحقق النامء واالزدهــار مبا يلبي التطلعات 
املشــرتكة. وتــم خــال الفعالية اســتعراض 
االســتثامرات املختلفة لرشكة ُعــامن بروناي 
لاستثامر -البالغ إجاميل رأساملها 200 مليون 
دوالر أمريــيك- يف العديد من القطاعات منها 
الطران والرعاية الصحية والسياحة والضيافة 

والتصنيع واالتصاالت والتعليم.
حرض افتتاح الفعالية ســعادة الدكتور صالح 
بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة 
وترويج االستثامر للتجارة والصناعة، وسعادة 
الدكتورة الحاجة مي فايزة بنت الحاج أحمد 
عارفن وكيلة وزارة املالية واالقتصاد يف بروناي 
دار الســام، ورؤســاء البعثات الدبلوماســية 
العمتمدين لدى بروناي دار السام وعدد من 

رجال األعامل واألكادمين واإلعامين.

مسقط- الرؤية

الدكتــورة ليىل  أصــدرت معــايل 
بنت أحمد النجــار وزيرة التنمية 
االجتامعيــة قــراًرا وزاريًــا يقيض 
بإشــهار جمعيــة املــرأة العامنية 
بوالية مطرح، وبذلك يصل إجاميل 
عــدد جمعيــات املــرأة العامنية 
يف ســلطنة عامن 60 جمعية، و6 

أفرع.
وتهــدف جمعية املــرأة العامنية 
بوالية مطــرح إىل تطوير وتفعيل 
دور املــرأة للمســاهمة يف البناء 
والتنمية املجتمعية، ورفع مستوى 
املــرأة ومتكينها يف بنــاء املجتمع، 
والتوعيــة املجتمعيــة بالخدمات 
وتنميــة  واالجتامعيــة  الصحيــة 

املهارات القيادية لدى املرأة.

مكة املكرمة- الُعامنية

تستعد بعثة الحج الُعامنية الستقبال 
الحجــاج مبخيمــي منــى وعرفــات 
ألداء مناســك الحج لهذا العام. وقال 
عبدالعزيز بن مسعود الغافري نائب 
رئيس بعثة الحج الُعامنية، إن البعثة 
أكملت التجهيزات الازمة الســتقبال 
ضيــوف الرحمــن الذين ســيفدون 
مكة املكرمة إىل مشــعر منى صباح 
يــوم الرتوية، الــذي يوافق الخميس 
وذلــك  الحجــة،  ذي  مــن  الثامــن 
بالتنسيق مع الجهات املتعاقد معها 

ح  لتقديــم مختلف الخدمــات. ووضَّ
أن املخيامت تضم املتطلبات املامئة 
للحجاج واملتمثلة يف أجهزة التكييف 
والفرش واملرافق العامة، الفتًا إىل أن 
البعثة قامت بتســليم مخيامت منى 
وعرفات ملقــاويل رشكات الحج مبقر 

البعثة مبكة املكرمة.
وبــنَّ أن تفويج الحجــاج الُعامنين 
القادمــن إىل الديــار املقدســة قــد 
اكتمــل والجميع بخــر، وأن البعثة 
تعمل عىل تقديم الخدمات للحجاج 
العامنين ألداء مناسكهم بكل سهولة 

ويرس.

مسقط- الرؤية

اســتقبل معــايل الشــيخ عبــد امللك بن 
عبداللــه الخليي رئيــس مجلس الدولة، 
ســعادة جوتا يامــا موتو ســفر اليابان 
املعتمد لدى ســلطنة ُعــامن. وتم خال 
املقابلة اســتعراض العاقات الثنائية بن 
البلدين الصديقن، وتبادل وجهات النظر 

حول األمور ذات االهتامم املشــرتك عىل 
صعيد العمل بن املجالس النظرة.

وأعرب معايل الشــيخ الرئيس عن تطلعه 
نحو تعزيــز وتطوير العاقات يف شــتى 
املجاالت، وفتح مسارات جديدة للتعاون 
املشرتك، يف ظل القيادة الحكيمة لحرضة 
صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق 

املعظم- حفظه الله ورعاه.

د.ليىل بنت أحمد النجار
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 الرؤية- هناء الشبيبية 

رعت معــايل الدكتورة مديحة بنت أحمد 
الشــيبانية وزيرة الرتبيــة والتعليم، حفل 
تكريــم الطلبــة املجيدين يف املشــاركات 
الخارجية، بحضور وكيــل الوزارة للتعليم 
ســعادة الدكتــور عبداللــه بــن خميس 
أمبوســعيدي، وســعادة ماجد بن سعيد 
بن سليامن البحري وكيل الوزارة للشؤون 
اإلداريــة واملاليــة، وعدد من املســؤولني 
بديوان عام الوزارة، واملرشفني واملرشفات 
عىل الطلبة املكرمني. تضمن الحفل تكريم 
77 مــن الطالب واملرشفــني ممن حققوا 
مراكز متقدمة يف مســابقات فن الخطابة 
بالفصحــى وتعميق دراســة  والتحــدث 
النحو، ومسابقة مباريات منظمة السياحة 
العاملية لعــام 2021، ومســابقة املنظمة 
اإلقليمية لحاميــة البيئــة البحرية للعام 
الـ13  الــدرايس 2022/2021م، والــدورة 
لجائرة مكتب الرتبية العريب لدول الخليج 
للتفــوق الدرايس لطلبــة التعليم العام يف 
الدول األعضاء، ومســابقة الربملان العريب 
للطفل »أنا صديق البيئة«، وجائزة عاملية 
لربنامج »SHELL Explorers«، ومسابقة 
بحوث برنامج GLOBE البيئي، ومسابقة 
الهندسة البيئة ISEF، وأوملبياد الرياضيات 
الخليجي الثامــن، وأوملبياد العلوم الدويل 
للناشــئني الثامن عرش، وأوملبياد الفيزياء 
الخليجــي الرابع، وأوملبياد أحمد الفرغاين 

الدويل يف الفيزياء.
وقالــت ريــا نت عامــر الجابريــة مدير 
مســاعد دائرة األنشــطة مبركــز التوجيه 
املهنــي واإلرشــاد الطاليب، إن األنشــطة 
الرتبوية الالصفية تشــكل النواة األساسية 
الكتشــاف القدرات واملهارات يف مختلف 
املجاالت، وتعمل عــىل تعزيز اإلبداعات 
واإلجــادات التــي تزخر بها مدارســنا يف 
شــتى برامج املعرفــة والعلــوم الثقافية 

واالجتامعية والرياضية والفنية والعلمية.
وأضافت: »عىل املســتوى الــدويل حقق 
طلبتنــا املراكــز األوىل يف العديــد مــن 
املســابقات كمســابقة مباريــات منظمة 

الســياحة العامليــة 2021م التــي حصلنا 
فيها عــىل املركز األول، واملركــز األول يف 
مســابقة املنظمة اإلقليمية لحامية البيئة 
البحرية للعام الدرايس 2022/2021م عىل  

املســتوى اإلقليمي، ويف مســابقة الربملان 
العريب للطفل )أنا صديــق البيئة( حققنا 
املركــز األول عربيًــا ، ويف املجال العلمي 
حصــد أبناء عامن املجيديــن العديد من 

املراكــز املتقدمــة عىل كافة املســتويات 
اإلقليميــة والدوليــة، حيــث حصلنا عىل 
املركز األول يف  مســابقة بحــوث برنامج 
GLOBE باإلضافة لخمسة مراكز ذهبية 

لــذات املســابقة، فضاًل عــن العديد من 
املراكــز املحققة يف مختلف املســتويات 
واملسابقات التي شــارك فيها أبناء وبنات 

عامن«.

الطالب تّوجوا بمراكز متقدمة إقليميا ودوليا

وزيرة التربية والتعليم تكّرم 77 من المجيدين في المشاركات الخارجية

الشرطة تعزز من انتشارها في الواليات.. 
وتحث على اتباع إرشادات السالمة

لقاء بين الشركات السياحية العمانية والسعودية في ظفار إجراء اختبارات توظيف بالمؤسسات 
الحكومية في ظفار

انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح 
للمجالس البلدية.. اليوم

مسقط- الرؤية

عززت رشطة عامن الســلطانية من انتشارها 
يف جميع الواليــات لتأمني الحركــة املرورية، 
مؤكــدة أن مراكــز الرشطــة ســتؤدي عملها 
االعتيادي وتقدم كافــة الخدمات املناطة بها 
عىل مدار الساعة للحفاظ عىل األمن والنظام 
العام وتقديم العون واملســاعدة ملن يطلبها، 
وذلك بالتزامن مع إجازة عيد األضحى املبارك.
ومتنــت الرشطــة للجميع قضاء عيد ســعيد 
وآمن مع االســتمتاع باألجــواء وأمطار الخري 
التي تشهدها السلطنة مع االلتزام بإجراءات 

السالمة.
وتحث رشطة عامن السلطانية الجميع باتباع 
اإلرشــادات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية 
أنفســهم واآلخريــن، وتأمــني منازلهــم عند 
مغادرتهــا لفــرتة طويلة واســتخدام األجهزة 
والتقنيــات الحديثة ملراقبتهــا، واالبتعاد عن 

األماكــن التي تكون عرضة الرتفاع منســوب 
املياه وركــن املركبات يف أماكــن آمنة، وعىل 
الصيادين تأمني قواربهم لحني هدوء األحوال 
الجوية وأخذ أجهزة اإلتصال ووسائل السالمة 

الالزمة عند ارتياد البحر.

كام تدعو الرشطة ســائقي املركبات إىل عدم 
املجازفة بعبور األودية وترك مسافة كافية بني 
املركبات أثناء السياقة يف األجواء املاطرة وعند 
انخفــاض مســتوى الرؤية األفقيــة، وااللتزام 
بالرسعات املحددة عىل الطُــرق والتأين أثناء 

السياقة وعدم االســتعجال، إضافة إىل تجنب 
الســلوكيات الخاطئة كالتســابق عىل الطُرق 

العامة واالستعراض باملركبات.
كام نبهت بخطورة إطــالق األعرية النارية يف 
الهواء عىل حيــاة اآلخريــن، وكذلك خطورة 
اســتخدام املفرقعات النارية وما تســببه من 
إصابــات جســدية، وأنــه عىل أوليــاء األمور 
مراقبة أبنائهم وتقديم النصح واإلرشــاد لهم 
بعــدم رشاء واســتخدام املفرقعــات النارية، 
والحرص عىل اختيار األماكن املناسبة واآلمنة 
ملامرســة مختلف األلعاب كسياقة الدراجات 
النارية والهوائية بعيدا عن الطرقات، واالنتباه 
لهم أثناء التنزه والتواجد يف األماكن السياحية 
وبالقــرب من التجمعات املائيــة، وتوجيههم 
بكيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي 
واأللعــاب اإللكرتونيــة ذات التواصل املبارش 
عرب شبكات اإلنرتنت مبا يحقق لهم االستخدام 

اآلمن واملفيد.

صاللة- العامنية

نظّمــت وزارة الرتاث والســياحة ممثلة 
يف املديريــة العامــة للرتاث والســياحة 
مبحافظــة ظفار، لقاء عمــل بني رشكات 
الســفر والســياحة يف ســلطنة ُعــامن 

واململكة العربية السعودية.
وتحّدث محمــد أمني رئيس وفد رشكات 
الســفر والســياحة الســعودية يف كلمة 
ألقاهــا عــن جهــود ودور وزارة الرتاث 
والســياحة بســلطنة ُعــامن يف مجــال 
االهتــامم بتفعيل القطاع الســياحي بني 
البلديــن والرتويج لــه، وذلك من خالل 
تنظيم اللقــاء للتعريف وزيــارات أهم 
املعامل الســياحية مبحافظــة ظفار للوفد 

السعودي املشارك.
م محمد بن سيف الحبيس  من جهته قدَّ
مــن رشكة فيزت ُعامن للحجز اإللكرتوين 
للتنميــة  العامنيــة  للرشكــة  التابعــة 
الســياحية “عمــران” ورقة عمل أشــار 
فيهــا إىل أن الرشكة لديهــا منصة رقمية 

متكاملــة للحجــز اإللكــرتوين للــرشكاء 
التجاريــني تهــدف إىل ربــط مــزّودي 
الخدمــات الســياحية يف ســلطنة ُعامن 

بــرشكات الســياحة والســفر العامليــة. 
وتــّم عقد لقاءات مبــارشة بني الرشكات 
واملكاتب السياحية الُعامنية والسعودية؛ 

ملناقشــة التعــاون املشــرتك يف مجــال 
الســفر والســياحة والفرص االستثامرية 

والتسهيالت والخدمات السياحية.

صاللة- الُعامنية

أجــرت وزارة العمل اختبارات لعدد من أبناء 
محافظة ظفار لشــغل عدد من الوظائف يف 
املؤسســات الحكومية بالكلية التقنية بصاللة 
التابعة لجامعــة التقنية والعلــوم التطبيقية 
وتســتمر يومني. ويتنافس يف االختبارات عدد 
من الباحثني عن عمل من الذكور واإلناث من 
املرتشحني لشغل 21 فرصة عمل بعقود مؤقتة 

ممن اســتوفوا الرشوط املحددة يف عدد من 
الوحدات الحكومية مبحافظة ظفار شــملت 
العمــل ووزارة اإلســكان والتخطيــط  وزارة 

العمراين ووزارة التنمية االجتامعية.
تأيت هذه االختبارات ضمن مبادرة »ســاهم« 
املختصــة بتوفــري وظائف للشــباب العامين 
يف الجهــات الحكومية مبختلــف املحافظات 
ترسيخا ملبدأ الالمركزية وفتح املجال للكوادر 
الوطنيـة مـــن الباحثني عن عمـل لإلسهام يف 

مسقط- العامنية

تنتهي اليوم الخميس فرتة تقديم طلبات 
الرتشــح لعضوية املجالس البلدية للفرتة 
الثالثة عن والية الجبل األخرض يف محافظة 
 الداخلية، ووالية سناو يف محافظة شامل 
الرشقية، وذلك عند الساعة الثانية عرشة 

لياًل، ولن يتم استقبال أي طلبات للرتشح 
ترد بعد هذا املوعد.

ودعــت وزارة الداخليــة أبنــاء الواليتني 
الراغبــني يف الرتشــح ممن تتوفــر فيهم 
رشوط الرتشح إىل اإلرساع بتقديم طلباتهم 
عن طريق املوقــع اإللكرتوين لالنتخابات 
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النجار تطلع على برامج »دار العطاء« وجهود الدعم المجتمعية

»التربية« توقع مذكرتي تفاهم مع »أوكيو« لدعم برنامج »ستيم« و»الرياضة المدرسية«

تتضمن عددا من الطرق وبرامج التحول الرقمي

41 اتفاقية لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في البريمي بتكلفة 6.4 مليون ريال

مسقط- الرؤية

أشادت معايل الدكتورة ليىل بنت أحمد 
النجار وزيرة التنمية االجتامعية بجهود 
الدع��م واملس��اعدة يف مختلف األعامل 
اإلنس��انية الت��ي تقدمه��ا جمعي��ة دار 
العطاء عرب حزمة من الربامج واملبادرات 
للفئ��ات املس��تحقة له��ا، وذل��ك خالل 
زيارته��ا مع ع��دد من مس��ؤويل وزارة 

التنمية االجتامعية ملقر الجمعية.
ش��ملت الزيارة جولة ملع��ايل الوزيرة يف 
مرافق وأقس��ام الجمعية والتعرف عىل 
الكادر الوظيفي العامل فيها وتخصصات 
األقس��ام وما تقدمه من مهام تصب يف 
خدم��ة ومس��اعدة الفئات املس��تحقة، 
حيث رافقها مريم بنت عيىس الزدجالية 
دار  الجمعي��ة  إدارة  مجل��س  رئيس��ة 

العطاء.
كام اطلعت وزي��رة التنمية االجتامعية 
خ��الل الزي��ارة ع��ىل برامج املس��اعدة 
الت��ي تقدمها جمعي��ة دار العطاء، مثل 
برنام��ج » ف��ك ع��رة« ال��ذي بلغت 
تكلفت��ه اإلجاملي��ة خالل ع��ام 2021م 
والنصف األول من ع��ام 2022م مليون 
ونصف ريال، وبرنامج »مسكني مأمني«  
وُيعن��ى ببن��اء وصيانة املن��ازل بتكلفة 
وصل��ت إىل نص��ف مليون ري��ال خالل 

الع��ام امل��ايض والنص��ف األول من عام 
2022م الجاري، وبرنامج »رعاية األرسة« 

املعني بتقديم املؤونة الشهرية والعالج 
واألجه��زة الطبية واألجه��زة الكهربائية 

واألثاث واملس��اعدات اإلنسانية األخرى 
بلغ��ت  الجاري��ة، حي��ث  والصدق��ات 

التكلفة املالية له��ذا الربنامج خالل عام 
ونصف ستامئة ألف ريال.

كام تقدم الجمعية برنامج رعاية الطالب، 
ووصلت تكلفت��ه 158 ألف ريال خالل 
عام ونصف الع��ام، باإلضافة إىل برنامج 
»متكني« بتكلفة إجاملية بلغت أكرث من 
مائة ألف ريال خالل عام ونصف لتعليم 
وتأهي��ل ودعم مش��اريع األفراد واألرس 

املعرة لخلق فرص دخل مستدامة.
وتس��اهم جمعية دارة العط��اء يف بناء 
وصيان��ة املن��ازل املترضرة م��ن األنواء 
املناخي��ة، حيث تعك��ف الجمعية عىل 
بن��اء »ح��ي العط��اء« بتكلف��ة مليون 
ونصف ريال يف منطقة صنعاء بني غافر 
بوالي��ة الخابورة، والذي يتكون من عدد 
35 من��زل ومرافق��ه األخرى كاملس��جد 
والحديقة واملقهى والحضانة مع العمل 
ع��ىل متك��ني األرس للعم��ل يف الحضانة 
واملقهى، وكذلك رشع��ت الجمعية منذ 
تأسيس��ها يف ع��ام 2002م يف بن��اء أكرث 
م��ن 100 من��زل وصيان��ة 1700 منزل 
يف مختل��ف محافظات س��لطنة عامن، 
باإلضافة إىل برنامج »القيم اإلس��المية« 
ال��ذي وصلت تكلفت��ه املالية 134 ألف 
ري��ال لل��زكاة وإفطار صائ��م، وأضاحي 
وكسوة العيد إىل جانب جهود الجمعية 
املس��تمرة يف حمالت اإلغاث��ة الخارجية 
بالتعاون م��ع الهيئ��ة العامنية لألعامل 

الخريية.

 الرؤية- هناء الشبيبية 

وقع��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم مذكريت 
 “ OQتفاه��م م��ع مجموع��ة “أوكي��و
للتوس��ع يف تطبيق برنامج س��تيم عامن 
ودعم االتحاد العامين للرياضة املدرسية.
وقع االتفاقية من جهة الوزارة س��عادة 
األس��تاذ الدكت��ور عبدالله ب��ن خميس 
للتعليم،  ال��وزارة  وكي��ل  أمبوس��عيدي 
ومث��ل مجموعة أوكيو الرئيس التنفيذي 
للم��وارد البرشي��ة والتكنولوجيا وثقافة 
العمل أرشف ب��ن حمد املعمري، وذلك 

بديوان عام الوزارة
 وق��ال س��عادة الدكت��ور عبدالل��ه بن 
خمي��س أمبوس��عيدي وكي��ل ال��وزارة 
للتعلي��م إن االتفاقي��ة األوىل تضمن��ت 
وامل��ادي  اللوجس��تي  الدع��م  تقدي��م 
لالتح��اد الع��امين للرياض��ة املدرس��ية؛ 
لتجويد الربامج والفعاليات التي ينفذها 
والتي ستمنح الطلبة فرص أكرب ملامرسة 
وإظه��ار إمكانياتهم الرياضية واملهارية، 
وتعزيز منوهم البدين والنفيس، وتساهم 

يف االرتقاء مبستوياتهم التحصيلية.
وأضاف سعادة وكيل الوزارة للتعليم أن 
االتفاقي��ة الثانية ُتعن��ى بقطاع االبتكار 
وتدري��س العل��وم، وذل��ك م��ن خالل 
 STEM التوس��ع يف برنامج ستيم عامن
OMAN ال��ذي يس��عى لن��رش ثقافة 

العلوم والتكنولوجيا وتوظيفها يف خدمة 
املجتم��ع، حيث ينف��ذ الربنامج حالياً يف 
30 مدرسة موزعة عىل جميع محافظات 
س��لطنة عامن، وت��أيت االتفاقي��ة اليوم 
لتوس��ع يف تطبيق��ه بإضاف��ة 6 مدارس 
جديدة لتنضم للمدارس السابقة املنفذة 
للربنامج يف املراحل األوىل السابقة، حيث 
تتوزع املدارس الجديدة عىل محافظات 
ظفار ومسندم وشامل الباطنة والداخلية 
والظاهرة وش��امل الرشقية، وذلك ملدة 
3 أعوام بدءا م��ن العام الدرايس القادم 

.2023-2022
وأكد أرشف بن حمد املعمري أن برامج 
تهدف  للمجموعة  االجتامعي  االستثامر 
إىل االهتامم مبج��االت التعليم والصحة 
ضم��ن   االقتص��ادي  والرف��اه  والبيئ��ة 
اس��رتاتيجيتها؛ وأن توقي��ع اتفاقيتني مع 
وزارة الرتبي��ة والتعليم لدع��م الرياضة 
والتكنولوجيا  العلوم  وتدريس  املدرسية 
والهندس��ة والرياضيات، لهام أهمية يف 
تحفي��ز الطلبة والطالب��ات عىل اإلبداع 
واالبت��كار يف مج��االت العل��وم، وصقل 

مهاراتهم يف األنش��طة الرياضة املدرسية 
الهادفة إىل إكس��ابهم املهارات والعلوم 

املختلفة.
وأضاف املعمري: “نح��ن عىل يقني بأن 
هذه االتفاقيات ستسهم يف رفد الجهود 
التي تبذله��ا وزارة الرتبي��ة والتعليم يف 
التعليمي��ة والرتبوية املختلفة  املجاالت 
يف تحقي��ق ما نصب��و إليه واملس��اهمة 
يف متوي��ل مرشوع��ات تعليمية وتربوية 
وبحثية تسهم يف إثراء وتعزيز املنظومة 

التعليمية”.

الربميي- سيف املعمري 

وقع س��عادة الس��يد الدكتور حمد بن أحمد 
البوس��عيدي محاف��ظ الربمي��ي 41 اتفاقي��ة 
تتضمن تنفيذ عدد من املش��اريع والخدمات 
البلدي��ة والتنموية بقيم��ة إجاملية بلغت 6 
مالي��ني و476 ألف��ا و907 رياال بع��د مرحلة 
شملت العديد من الزيارات امليدانية ملختلف 
والي��ات وقرى املحافظ��ة، تخللها لقاءات مع 
األه��ايل لالس��تامع إليهم إضاف��ة إىل  لقاءات 
مع املكرمني أعض��اء مجلس الدولة وأصحاب 
الس��عادة أعض��اء مجل��س الش��ورى ممثيل 
والي��ات املحافظة، وأعض��اء املجلس البلدي، 

ُحددت من خاللها أولويات هذه املرحلة.
وجاء مرشوع تصميم ورصف الطرق الداخلية 
مقدم��ة  يف  الث��الث  املحافظ��ة  والي��ات  يف 
االتفاقيات التي جرى توقيعها، ملسافة قاربت 
60 ك��م، إذ ُيعد هذا امل��رشوع من األولويات 
الت��ي ج��رى العم��ل عليها منذ ف��رتة طويلة 
بهدف تحديد احتياجات املخططات السكنية 

وفق اآللي��ة املتبعة يف توزي��ع الطرق، ويأيت 
يف مقدمتها ربط هذه املخططات بالش��وارع 
الرئيسية تسهيال لحركة التنقل منها وإليها، مع 
األخ��ذ بعني االعتبار عامل الكثافة الس��كانية 

بصفته أحد املعايري املهمة التى جرى االعتامد 
عليها، م��ع التأكيد أن هنال��ك مرحلة قادمة 
لتوسعة شبكة الطرق داخل هذه املخططات.
كام وق��ع س��عادة املحافظ اتفاقي��ة إلصالح 

الط��رق املترضرة باألن��واء املناخية يف واليات 
املحافظ��ة الث��الث بقيم��ة بلغ��ت 715 ألفا 
و133 ري��اال، باإلضافة إىل أنه تم التوقيع عىل 
الدراس��ة االستش��ارية ملرشوع امليدان “داون 

تاون” يف املنطقة الواقعة بني حصني الخندق 
والحلة، والذي سيحوي العديد من الخدمات 
واملراف��ق، وتوقي��ع اتفاقية أخ��رى متثلت يف 
التصمي��م املعامري والدراس��ة االستش��ارية 

واإلرشاف مل��رشوع ترفيه��ي متكام��ل بوالية 
الربمي��ي، ويعد ه��ذان املرشوعان م��ن أبرز 
املش��اريع التي يعول عليها الكث��ري يف إيجاد 

قيمة مضافة للمحافظة يف املرحلة القادمة.
ك��ام ج��رى التوقي��ع ع��ىل اتفاقي��ة مرتبطة 
بتعزي��ز التح��ول الرقمي، إذ ُتع��د الخدمات 
اإللكرتونية ضم��ن األولويات التي يهدف من 
خاللها تس��هيل اإلجراءات وس��هولة التواصل 
بني املجتمع واملؤسس��ات الخدمية املختلفة، 
وكذل��ك التوقيع ع��ىل عدد م��ن االتفاقيات 
ملؤسسات أبناء املحافظة تلخصت يف استثامر 
ع��دد من املواقع يف والي��ات املحافظة إلقامة 

مشاريعهم الخاصة.
وضم��ن االتفاقيات املوقعة م��رشوع إنارة 
طريق حفيت الس��نينة، حي��ث تم االتفاق 
م��ع الرشكة املنف��ذة لرتكيب أعم��دة إنارة 
مع كاف��ة ملحقاتها لهذا امل��رشوع، إضافة 
لالحتياجات األخ��رى املرتبطة به، باإلضافة 
إىل عدد م��ن  االتفاقي��ات املرتبطة ببعض 

املشاريع الخدمية.

ابتكار طالبي مختص بأنظمة السالمة في السيارة

مسقط- الُعامنية

ابتكر عدد من ط��الب الكلية الوطنية لتقنية 
السيارات يف تخصص صيانة وإصالح املركبات 
الخفيفة أنظمة مختصة بالس��المة يف س��يارة 
منوذجي��ة تحتوي عىل مقب��س مدمج يعمل 
بض��غ الهواء »مكب��س ضغط« لتغي��ري إطار 
الس��يارة، باإلضافة إىل توقف محرك الس��يارة 

عن العمل عند فتح خزان الوقود.
وقال محمد بن حبيب العجمي لوكالة األنباء 
العامنية: “يتميز جه��از املحاكاة بوجود رافع 
س��يارة مركب أسفل الس��يارة يعمل بواسطة 
ضغط الهواء، والهدف منه منع رافع السيارة 

من االن��زالق وارتطام املركب��ة عىل األرض يف 
حالة استخدام الرافع املوجود يف السيارة”.

وأضاف: “تحت��وي الس��يارة النموذجية عىل 
ميزة أخرى لزيادة األمان وهي توقف املحرك 
تلقائي��ا عند فت��ح غطاء الوق��ود يف محطات 
تعبئة البنزين ملن��ع أي حوادث من املحتمل 

حدوثها عند بقاء املحرك يف حالة التشغيل”.
وبني العجمي أنه تم دعم املرشوع ماديا من 
قبل الكلية الوطنية لتقنية السيارات. ويطمح 
الفريق املبتكر املكون من 4 طالب مس��تقبال 
بصناعة س��يارة بطرق مبتك��رة محليا وتعمل 
بنظام الحساسات وتتحرك بدون سائق حيث 

يتم توجيهها إلكرتونيا.
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استعدادت بلدية مكثفة مع قرب حلول عيد األضحى.. والمسالخ جاهزة الستقبال األضاحي

»عمان المعرفة« تقدم هدايا لكبار 
السن في دار الرعاية بالرستاق

الرؤية- نارص العربي- واليات

تكثف بلدي��ات عدد م��ن املحافظات 
جهوده��ا تزامن��ا مع ق��رب حلول عيد 
األضحى املب��ارك، واالنته��اء من وضع 
خططه��ا لتقدي��م أفض��ل الخدم��ات 
للمواطن��ن، باإلضاف��ة إىل وضع برامج 

ترفيهية متنوعية.
تشديد الرقابة عىل املحالت

استكملت بلدية جنوب الباطنة ودوائر 
الش��ؤون البلدية  التابعة لها االستعداد 
الستقبال عيد األضحى املبارك 1443ه�، 
وذلك بتشديد الرقابة عىل محالت بيع 
اللحوم والخ��روات والفواكة، والتأكد 
من جاهزية املس��الخ وتهيئة مصليات 
العي��د والحدائق وتنظي��م العديد من 
الفعالي��ات الرتفيهي��ة فيها ط��وال أيام 

العيد املبارك.
 وعملت البلدية ودوائر الشؤون البلدية 
التابعة له��ا عىل تنفي��ذ برامج مكثفة 
لتشديد الرقابة عىل محالت بيع اللحوم 
الخ��روات والفواكة  بي��ع  ومح��الت 
ومحالت بيع الحلوى واملخابز ومحالت 
بي��ع الحلوي��ات، وذلك لتعزي��ز الدور 
الرق��ايب عىل هذه املنش��آت للتأكد من 
التزامها باالشرتاطات الصحية وصالحية 
املنتج��ات فيها، كام ت��م تكثيف برامج 
الزي��ارات من قب��ل املختص��ن بدوائر 
الش��ؤون البلدي��ة للمنش��آت الغذائية 
كاملطاع��م واملقاهي واملطاب��خ العامة 
ومراك��ز التس��وق واملصان��ع الغذائية 

وغريها .
ونظ��را للزيادة الكبرية املتوقعة يف عدد 
الذبائح التي تس��تقبلها املس��الخ خالل 
أيام العيد،  قامت بلدية جنوب الباطنة 
بتكثيف جهودها يف متابعة سري العمل 
اليومي للمس��الخ التابع��ة لها مبختلف 
والي��ات املحافظة للتأك��د من تطبيقها 
لكافة االشرتاطات الصحية التي تضمن 
سالمة وصحة املستفيدين من مختلف 

خدماتها.
البلدية برورة  ووجهت دوائرالشؤون 
تهيئ��ة املس��الخ ومضاعف��ة الك��وادر 
العاملة باملس��الخ لتلبية كافة الطلبات 
ع��ىل أع��امل الذب��ح،إىل جان��ب عمل 
الصيانات واإلضافات الالزمة والرورية 
اإلضافية  األع��داد  وتوف��ري  للمس��الخ، 
م��ن القصابن وعامل النظاف��ة واتخاذ 
إج��راءات الس��المة الالزم��ة والتخلص 
من مخلف��ات الذبح، عالوة عىل تنظيم 
سري العمل باملس��الخ، وقيام املختصن 
البيطري��ن بدوره��م يف الكش��ف عىل 

صحة وسالمة اللحوم.
وتق��وم البلدية مبتابعة العمل يف مجال 
لتكثي��ف  األم��راض  نواق��ل  مكافح��ة 
حمالت الرش عىل املس��الخ ومجمعات 
القامم��ة ونقل مخلفات الذبح بش��كل 
مس��تمر وتعزي��ز املواق��ع باملزيد من 
الحاويات وذلك بالتعاون مع رشكة بيئة 
لتجميع النفايات يف املواقع الس��ياحية 
والتجاري��ة واملأهول��ة بالس��كان حتى 
تس��توعب الزيادة املتوقع��ة للنفايات 

خالل أيام العيد. 

كام عملت ع��ىل تهيئة الحدائق العامة 
يف الواليات وتنظيم عدد من الفعاليات 
الرتفيهي��ة حي��ث تنظم كل م��ن دوائر 
الش��ؤون البلدية باملحافظ��ة فعاليات 
ترفيهي��ة يف الحدائ��ق العام��ة وبعض 
املراكز التجارية والقاعات يف أيام العيد 
املبارك  وف��ق اإلعالنات التي س��تقوم 
بنرشها والتي تش��تمل عىل مس��ابقات 
متنوع��ة وعرض ملنتجات األرس املنتجة،  

باإلضافة إىل توزيع هدايا لألطفال.
تكثيف  الرقابة الصحية يف الظاهرة 

بلدية الظاهرة كاف��ة  وأنه��ت 
األضحى  عيد  الس��تقبال  اس��تعداداتها 
1443ه�، حي��ث  الع��ام  املبارك له��ذا 
قام��ت بإعداد خط��ة متكاملة يف إطار 
حرصها ع��ىل تقديم أفض��ل الخدمات 

للجمهور خالل أيام عطلة العيد.
تهيئ��ة  الظاه��رة  بلدي��ة   وتتاب��ع 
املسالخ يف كل من واليات عربي وينقل 
وضنك والتأكد من مس��توى الجاهزية 
وذلك حرًصا عىل  املواطنن،  الس��تقبال 
س��المة اللحوم وااللتزام مبعايري النظافة 
العامة داخل املسالخ، كام سيتم إخضاع 
كافة الذبائح للفحص قبل الذبح بواسطة 
املختصن، حيث تساهم املسالخ بشكل 
كب��ري يف توفري لحوم س��ليمة من خالل 
الكش��ف البيط��ري ع��ىل املذبوح��ات 

يضمن مأمونيتها لالس��تهالك  مب��ا 
اآلدم��ي، ك��ام تضمن املس��الخ الوقاية 
اإلنس��ان  األمراض املنقولة ب��ن  م��ن 
إىل حامية البيئ��ة  والحيوان، إضاف��ة 
ومصادر املي��اه من التل��وث مبخلفات 

الذبح. 
ممثل��ة  الظاه��رة   وتقوم بلدي��ة 
ينق��ل-  »ع��ربي-  الث��الث  ببلدياته��ا 

ضنك« بتكثيف أع��امل الرقابة الصحية 
خالل الزيارات امليدانية للمنشآت  من 
الغذائية كاملطاع��م واملقاهي واملطابخ 
العامة ومراكز التسوق ومصانع الحلوى 
عليها  ي��زداد  والتي  العامنية وغريه��ا، 
إضافة  واألعياد،  املناسبات  الطلب فرتة 
إىل تنفيذ ع��دد من زي��ارات التفتيش 
م��ن قب��ل املختص��ن ملتابع��ة م��دى 

التزام املنش��آت الغذائية باالش��رتاطات 
الصحي��ة الالزمة، واتخ��اذ اإلج��راءات 

الالزمة حيال املخالفن.
وتش��تمل عمليات الرقاب��ة التأكد من 
صالحي��ة امل��واد الغذائي��ة املعروض��ة 
للبي��ع ومتابع��ة عملي��ات تحضريه��ا 
وتداولها وم��دى مطابقتها للمواصفات 
القياس��ية املعتم��دة وغ��ري ذل��ك من 
الجوان��ب املتعلق��ة بس��المة األغذية، 
إىل جان��ب توعية املس��تهلكن برورة 
التأك��د من صالحي��ة تلك امل��واد قبل 
رشائها حفاظا ع��ىل الصح��ة العام��ة،  
يف  الظاهرة جهوده��ا  وتعزز بلدي��ة 
حمالت التفتيش عىل مختلف املنشآت 
املهني��ة ومنها محال الحالق��ة الرجالية 
وصالون��ات التجميل النس��ائية للتأكد 
م��ن س��المة األدوات واملس��تحرات 
املس��تخدمة فيه��ا وم��دى توافقها مع 
وتوعية  الالزم��ة  الصحية  االش��رتاطات 
العامل��ن فيها ب��رورة اتب��اع الطرق 
الس��ليمة والصحية، باإلضافة إىل تعزيز 
الجانب الوقايئ من خالل تكثيف أعامل 
فرقمكافحة نواقل األمراض، من جانب 
الظاهرة بتنظيف  بلدي��ة  بارشت  آخر، 
الس��احات العام��ة ومصلي��ات العي��د 

وتجهيزها الستقبال املصلن.
وتق��وم املحافظة بجه��ود توعوية من 

خ��الل الن��رش اإللك��رتوين يف مختل��ف 
وسائل التواصل االجتامعي والتي تحث 
املواطنن عىل رضورة التعاون وااللتزام 
بوضع جميع مخلفات الذبح يف املواقع 
املخصص��ة له��ا والحفاظ ع��ىل نظافة 

األماكن العامة.
فعاليات وبرامج ترفيهية

وناق��ش املهندس س��ليامن ب��ن حمد 
الس��نيدي مدي��ر ع��ام بلدية ش��امل 
الباطنة، م��ع رشكة بيئ��ة خطة العمل 
واالس��تعدادات املبكرة الس��تقبال عيد 
األضحى املبارك، وذلك من خالل تعزيز 
دوره��ا يف يف التخل��ص م��ن مخلفات 
الذبائ��ح وتعقي��م مجمع��ات القاممة 
وتوزيع الحاويات اإلضافية عىل الشارع 

العام.
وأكدت بلدية ش��امل الباطن��ة تفعيل 
خطة التفتيش والرقابة املس��تمرة عىل 
املسالخ التابعة لها يف املحافظة، والتأكد 
من توفري كاف��ة االحتياج��ات الخاصة 
باملس��الخ وتجهيزها الس��تقبال الذبائح 
وفحصه��ا بيطري��ا قبل عملي��ة الذبح 
لضامن سالمة هذه اللحوم من األمراض 
الصحي��ة  االش��رتاطات  م��ن  والتأك��د 
املعم��ول بها يف املس��الخ خ��الل العيد 
وتنظيم عملية دخول املوايش والتسهيل 
عىل مرتادي املسالخ، باإلضافة إىل رسعة 
اإلنجاز والتأكيد عىل التقيد باإلجراءات 
االحرتازي��ة الوقائي��ة وح��ث الرشكات 
املش��غلة للمس��الخ باتب��اع اإلجراءات 
الخاصة بتس��هيل العمل بها و االهتامم 
الشعبية  التقليدية والهبطات  باألسواق 
الت��ي تقام ببع��ض والي��ات املحافظة 

للمرة األوىل.
وأعدت البلدية برنامج زيارات تفتيشية 
عىل مح��الت امل��واد الغذائي��ة وخطة 
باملناوب��ن خالل إج��ازة العيد وتفعيل 
خدمة »هات علومك« لتلقى البالغات 
واملالحظات التي تهتم بصحة وس��المة 
املس��تهلك. كام س��يقام بوالية ش��ناص 
فعالي��ات العيود والت��ي تتضمن عدة 
برام��ج ترفيهية ومس��ابقات للجمهور، 
وستبدأ الفعاليات من يوم 7 ذي الحجة 
تتخلله��ا افتت��اح خيمة العي��ود لدعم 
رواد ورائدات األع��امل واألرس املنتجة، 

وتستمر حتى ثالث أيام العيد.
ويقام يف لوى “عيود لوى” والذي يضم 
فق��رات وفعالي��ات ترفيهية، ويف صحم 
يقام بالس��وق املركزي ع��دة فعاليات 
منه��ا انط��الق هبط��ة عي��د األضحى 
املب��ارك ومزاد بي��ع امل��وايش ويتزامن 
معها فن��ون متنوعة من ت��راث الوالية 
لألطف��ال وفن��ون ش��عبية متنوعة، أما 
بوالية الخابورة س��تكون هبطة س��ابع 
العيد مبنطقة الرسحات حيث تم تهيئة 
املوقع واالس��تعداد الس��تقبال أضاحي 
العي��د ويف والية الس��ويق تقام هبطة 
العيد يوم سابع مبنطقة الغريفة بالرثمد 
ومركز البداية وخالل أيام العيد ستقام 
فعاليات ومس��ابقات ترفيهية لألطفال 
مبرك��ز اللول��و هاي��رب مارك��ت ومنىص 
السويق كام سيقام بساحة االحتفاالت 

عرض للفنون واألهازيج الشعبية.

مسقط- الرؤية

زارت عامن املعرف��ة، املنصة الرائدة لتبادل 
املعرفة يف السلطنة،  دار الرعاية االجتامعية 
يف الرس��تاق للت��ربع بالهداي��ا وقضاء وقت 
مع كبار الس��ن، وذلك متاش��يا م��ع برنامج 
رد الجمي��ل للمجتمع ال��ذي أطلقته عامن 
املعرفة عام 2018 كج��زء من التزام املنصة 

بجلب الفرح واالحتفال لألرس املحتاجة.
وقال��ت بلقي��س الحس��ني رئيس��ة ُعامن 
املعرفة، إن رد الجمي��ل للمجتمع جزء من 
املس��ؤولية املجتمعي��ة، وذل��ك من خالل 
الزيارات والتربع وتبادل الهدايا ونرش الفرح 
ملختلف الجمعي��ات التي تحتاج إىل رعاية، 
موضحة أن مثل هذا النشاط يساعد أعضاء 
عامن املعرفة ع��ىل التعرف عىل قيم وتأثري 

العطاء كفرد ومهني أيًضا.
وتضمن��ت الزي��ارة تناول الغ��داء مع كبار 
الس��ن وتزين دار الرعاية، وجلس��ة تقديم 

الهدايا التذكارية، والت��ربع باملالبس واملواد 
الغذائي��ة والهداي��ا وغريه��ا مبناس��بة عيد 
األضح��ى املب��ارك. وأش��ار ط��ارق الربواين 
مؤس��س عامن املعرف��ة: إىل أنهم ملتزمون 

ب��رد الجمي��ل للمجتمع من خ��الل تنفيذ 
مبادرات املس��ؤولية االجتامعية مع الرتكيز 
عىل تحسن املجتمع ككل وتحسن األعضاء 

كأفراد مشاركن يف املرشوع.

ندوة علمية تناقش تدريس اللغة اإلنجليزية 
في العصر الرقمي بجامعة الشرقية

إبراء- وليد بن خلفان الحسني

نظم��ت جامع��ة الرشقي��ة ممثل��ة يف لجنة 
اإلدارة والتطوير املهني مبركز اللغة والربنامج 
التأسييس ندوة علمية بعنوان »وجهات النظر 
ح��ول تدريس اللغ��ة اإلنجليزي��ة يف العرص 
الرقم��ي« وذل��ك تح��ت رعاية الربوفيس��ور 
يحيى الوهيبي نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكادميي��ة والبح��ث العلمي. ب��دأت الندوة 
بكلم��ة ألقاها الدكت��ور وليد الح��اريث مدير 
مركز اللغ��ة والربنامج التأس��ييس رحب فيها 
بالحضور واملشاركن يف الندوة ، حيث أكد يف 
كلمت��ه عىل اهمية عقد مث��ل هذه الندوات 
يف التطوير املهني ومس��تقبل البحث العلمي 
يف تدريس اللغة اإلنجليزية يف العرص الرقمي 
متمنيا لهذه الندوة أن تحقق أهدافها املرجوة 
واالس��تفادة منه��ا يف مج��ال تدري��س اللغة 
اإلنجليزية. ويف نهاية كلمته قدم ش��كره لكل 
من س��اهم يف تنظيم هذه الندوة واملشاركن 

فيها من خالل خرباته��م وعطاءاتهم العملية 
متمنياً للندوة واملشاركن كل التوفيق والنجاح 
. بعدها قدم الدكتور فرانس��يس دومينج من 
جامع��ة هاواي بالوالي��ات املتحدة األمريكية 
محارضة تحدث فيها عن دمج أمناط التواصل 
الرتب��وي يف الصفوف الرقمية وكيفية تطبيقها 
يف ظل التقدم التقني، بعد ذلك قدم الدكتور 
أحمد الرحبي مدير معهد التأس��يس بجامعة 
ن��زوى كلمت��ه متحدثا عن التقوي��م الرتبوي 
بن املامرس��ات الحالية والتوجه املس��تقبيل 

مبينا فيه��ا عن األنظمة الحديث��ة واملقاييس 
املس��تجدة يف مج��ال التقوي��م الرتبوي. من 
جانبه��ا قدمت الربوفيس��ورة ماي��ا ديفد من 
جامع��ة م��االي مباليزي��ا مح��ارضة بعن��وان 
املهارات اللغوية التي ميكن تدريسها عن بعد 
من وجهة نظر املعلمن والطالب. كام تناولت 
الندوة عددا من األوراق البحثية والتي قدمها 
عدد م��ن األكادميين والباحث��ن من جامعة 
الرشقية والجامعات الحكومية بسلطنة عامن 

والجامعات املشاركة من الدول الشقيقة. 
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كلــا أىتَ موســم الّصيــف، تذكّــر النَّــاس 
الّسياحة والخدمات، فتتزايد التعليقات عىل 
أداء الجهات املعنية عن القطاع الســياحي، 
مع تلميحات بالتقصــر، ويف الواقع ال أريد 
أن أنّصــب نفيس محاميًا عن أي جهة، وهنا 
يجب أن أوّضح أن وزارة الرتاث والســياحة 
)الجهة األوىل املسؤولة عن القطاع( ال تنفذ 
املشاريع السياحية، وإمنا تعمل عىل تنظيم 
ورقابــة القطــاع، ووضع اللوائــح، وإعطاء 
الرتاخيــص للخدمات الســياحية، أما األمور 
التنفيذية فتقوم بها الرشكات واملؤسســات 
التــي تقوم بصناعة الســياحة، لكن هذا ال 
يعفي الوزارة من واجبها يف تحديد الجهات 
واملناطــق ذات الجــذب الســياحي.. ومن 
هنــا يتبني أن دور وزارة الرتاث والســياحة 
يتمثــل يف اإلرشاف واملتابعة، ولذا ال يجب 
أن نطالبهــا باملســتحيل، ويف حقيقة األمر 
إن نهضة الســياحة تعتمد يف األســاس عىل 

القطاع الخاص وحتى األفراد.
غــر أن النُّظم البروقراطية التي تكبّل أمور 
عدة يف قطاعات مختلفة، تشر إىل أن لدينا 
عدد كبر من البرش الذين يبدعون يف خلق 
التعقيــدات اإلدارية، لضــان عدم مقدرة 
اآلخرين عىل حلها! مبعنى “اللِّ شبكها هو 
الذي يخلصها”، عــىل غرار ما كان يغني به 
املطــرب عبدالحليم حافــظ فيقول: »واللِّ 

شبكنا يخلصنا«! 
هذا هو حال عدد من موظفي الحكومة يف 
بالد العرب قاطبة، وُعان ليســت ببعيدة، 
إذ إننا جزء من العــامل نتأثر ونؤثر فيه، فال 
اء، وما أكرثها، وهذه  شك أن لدينا ُعقد صَّ
الُعقد املســتعصية عىل الحــل، ال تتحملها 
وزارة الــرتاث والســياحة منفــردة؛ بل قد 
تشــارك فيها هذه الوزارة مشاركة تضامنية، 
وذلك مع بقية املؤسســات العامة والخاصة 

املعنية بالتطوير السياحي.
ومن هنا فإّن رفع شــعار »الســياحة ترُثي« 
قصدها من ذلك تشجيع الناس عىل العمل 
يف صناعة الســياحة، وهــي صناعة مربحة 
جــًدا ملن يجيــد الســر فيها، وهــي ترُثي 
حًقا، ملن يُخلص العمل فيها، وإنَّ الســياحة 
وغرهــا من القطاعــات االقتصادية، تتقدم 
إىل األمام بالهمة العالية، والعقول املفتوحة 
وحتــى املجنونة بحــب الوطــن وتّقدمه. 
وعندمــا تتحىل هــذه العقــول بالجرأة يف 
اتخاذ القرارات الشــجاعة- واملحســوبة يف 
نفــس الوقــت- وأن تكون عاشــقة للوطن 
إىل درجة الوله والهيام، فإن املســؤول الذي 
نبحــث عنــه، ســتكون لديه القــدرة عىل 
تحديد األهداف الكبرة، وكذلك املتوســطة 
والصغــرة، وهــو يعــرف مــاذا يريــد من 
قراراته؟ وماذا ســيحقق بعد عدد معني من 
السنوات ويف كل سنة؛ ألنَّ العمل باألهداف 

هو العمل الناجح واملضمون.
وهنا نؤكد مجدًدا عىل أن البنية األساســية 
لصناعــة الســياحة ال تقوم بهــا الحكومة 
منفردة، وإمنا يقوم بها رأس املال املحل أو 
األجنبي، يف حني أن واجب مؤسسات الدولة 

يتمثل يف رســم الخطط، وتحديد املشاريع 
واإلرشاف عــىل تنفيذهــا، والدفــع بها إىل 
املســتثمرين، ودعم املستثمر املحل باملال 
واملشورة، وحتى باملشاركة إن لزم األمر ولو 
إىل حــني، وأن تتعهد هذه الجهــات بإزالة 

الُعقد عن طريق املستثمرين جميًعا.
إن ُعــان تتميز بتنوع جغــرايف وطبوغرايف 
عظيمني، التنــوع األول يتمثــل يف التوزيع 
الجغرايف للمفردات السياحية، وهذا التنوع 
يغطي كل مواســم العام، ففي فرتة الشتاء 
تكــون الســواحل املطلة عىل بحــر ُعان 
معتدلــة الربودة، يف حــني يتجمد اآلخرين 
بالثلوج، ففي ُعان يكتفــي املرء باملالبس 
الخفيفــة، أما يف فرتة الصيف فعندنا صاللة 
والجبل األخــر، ومصرة ورأس الحد، وكل 
الســواحل املطلة عىل بحرب العرب؛ حيث 
تكون باردة صيًفــا، وتنافس بربودتها أجواء 
أوروبا. أمــا التنوع الثــاين فيمثل الجوانب 
الطبوغرافية؛ وهو ما يتعلق باستغالل القالع 
والحصون والحارات القدمية، كمزارات ونزل 

ومتاحف تاريخية.
وختاًما.. يف كل هــذه العناوين، تجد هناك 
مشــاريع اســتثارية وســياحية مســتقلة 
بذاتها، وستكون مغرية يف كل فصول السنة، 
وسيساعد استثارها يف التنمية االجتاعية 
يف محيطها القريب، وعىل مستوى الواليات 
واملحافظات، وله مردود اقتصادي مضمون 
يف طول البالد وعرضها، إذن؛ فقط نحتاج إىل 
إدارة شــجاعة، وعقول نظيفة ونرة، وأفكار 
مبدعة ومتطــورة، وتحب ُعــان أكرث من 
حبها لذاتها، ليك ننجز اليشء الكثر ونتقدم 

يف كل االتجاهات والنواحي.

الّسَياحة التي 
تثري!

د. سعيد بن سليمان العيسائي

 راشد بن حميد الراشدي

خليفة بن عبيد المشايخي

حمد بن سالم العلوي 

ال ميــرُّ عيٌد من األعيــاِد إال وتبثُّ ُمعظُم 
اإلذاعاِت يف العــامل العريب أغنية “يا ليلة 
العيــد” ألمِّ كُلثوم، فيتقبلها كلٌّ حســِب 
حالته النفســية، والواقع الذي يعيشــه، 
والظروف التي ميرُّ بها، فمنهم من يتقبلها 
بفرٍح وِغبطٍة وُسوٍر، ومنهم من يتقبلها 
ِبُحزٍن وأمٍل ومرارة، وكأنهم يســتحرون 

قول املتنبي:
عيٌد بأيِّة حاٍل ُعدَت يا عيُد // مبَا َمَض أْم 

بأْمٍر فيَك تْجديُد
أّما األِحبُّة فالبَيْداُء دونَُهُم // فَلَيَت دونََك 

ِبيداً دونََها ِبيُد
ولكــنَّ الكثرين ال يعرفــون تاريخ هذه 
األغنيــة وِقصتهــا، فارتأينــا تقديم نبذة 
ُمخترصة عنهــا ليتعرف القــارئ الكريم 

عىل هذه األغنية عن كثٍب.
تعوُد قصة هذه األغنية إىل العام 1940م 
حنَي َغنَّت أمُّ كُلثوٍم هذه األغنية ىف فيلم: 
“دنانر” التي كانت هي بطلته، واألغنية 
من كلات الشاعر: أحمد رامي، وألحان: 
رياض الســنباطي، وأخرج الفيلم املخرج 
الكبــر: أحمد بدرخان. وىف 17 ســبتمرب  
1944م كانت أمُّ كُلثــوٍم تُغني أغنية “يا 
ليلــة العيــد” ىف النادي األهــل، وفجأة 
َدَخَل امللك فاروق عليهم الحفل، وهتف 
الحضور بحياة امللك، وارتجلت أمُّ كُلثوٍم 

بعض األبيات وغنتهــا، وِمن ضمن هذه 
األبيات قولها:

يعيش فاروق ويتهنــى // ونحييله ليايل 
العيد

وىف نهاية الحفل أنعم عليها امللك فاروق 
بوســام )الكال( بصفة اســتثنائية؛ ألنه 
كان مُينح ألفراد األسة املالكة من النساء 
ممن قدمنَّ أعــاالً جليلة، فأصبح لقبها 
“صاحبــة العصمة”. كــا تحدث كتاب: 
“العرص الذهبي للغنــاء املرصي مواقف 
وحكايات” للدكتور نبيل حنفي محمود، 
الصادر عن دار الهالل، بتفصيل عن هذه 
األغنية. تأســس هذا النيشــان )الوسام( 
مبُوجــب أمر ســلطاين أصدره الســلطان 

حسني كامل سنة 1915م
والســلطان حســني كامل هو مــن القلة 
القالئــل الذيــن حملوا لقب )ســلطان( 
ىف مــرص مــن ســاللة الدولــة العلوية. 
واســتمر منح هذا الوســام للنساء الاليت 
ْمنَّ خدمات جليلة للبالد واإلنســانية،  قَدَّ
فمنح الرئيس عبد الفتاح الســييس هذا 
الوســام للسيدة جيهان الســادات أرملة 
الرئيس األسبق محمد أنور السادات بعد 
وفاتها. ونُشــر ُهنــا إىل أنَّ بعض أمرات 
ْمنَّ  وملــكات العرص العلــوي ىف مرص قَدَّ
أعــاال خرية وتربعــن بــأراٍض ومزارع 

ومبالغ نقدية إلنشــاء بعــض الجامعات 
مثل جامعة فؤاد التي تحوَّل اســمها إىل 
جامعــة القاهــرة. ومن أشــهر األمرات 
الــاليت أســهمن ىف إنشــاء الجمعيــات 
الخريــة واملربات األمرة ُشــويكار زوجة 

امللك أحمد فُؤاد األوىل وطليقته.
ْمــنَّ أعاال خرية  ومن النســاء الاليت قَدَّ

امللكة فريدة زوجــة امللك فاروق األوىل 
وطليقتــه، حيــث حصلــت عىل وســام 
الكــال. ومنهنَّ كذلــك امللكة األم نازيل 
زوجة امللك أحمد فؤاد، وأمُّ امللك فاروق.
وىِف معــرِض حديثنــا عن ِمــرص والعيد 
نود اإلشــارة إىل أنَّ بداية العيدية كانت 
ىف العــرص الفاطمي، وكانــت تُوزععىل 
املهنئني للخلفاء، وعىل األقارب، واألرحام، 

وحفظة الُقرآن الكريم.
ويــرى البعــض أنهــا ظهــرت ىف العرص 
“الجامكية”،  عليهــا  وأطلقــوا  اململويك، 
وهــي تعنــي “املبالغ املُخصصــة لرِشاِء 
املالبس”، وبعد ذلك تمَّ تعريفها لتصبح 
“العيديــة”، وكانــت قيمتهــا تختلــف 
بحســب املكانة االجتاعية والرتبة. يأيت 
العيد فنتذكــر أعزة وأحبابــا فقدناهم، 
وكُنــا نأنس بحديثهــم ولُقياهم ىف هذه 

املناسبة.
يــأيت العيــد فنســتذكر أحــوال الفقراء 
رين واملرىض، فنشــكر  والالجئــني واملُهجَّ
الله عىل ما نحــن فيه من نعمة وصحة، 
ولسان حالنا يقول: يا ليلة العيد آنسِتيَنا 
// وجدديت األمــل فينا يا ليلة العيد، كا 
نتذكر قول الشاعر: ما أضيقُّ العيَش لوال 

فُسحُة األمِل!
*كاتب وأكادميي

يا ليلة العيد

صيبا نافعا وحجا مبرورا وعيدا مباركا

أخرجوا زياد

khalifaalmashayiki@gmail.com

ثالثة أعيــاد نعيش لحظاتهــا الجميلة 
الرائعة خالل هذه األيام تستحق الفرح 
وشــكر املنعم ورفع أكف الراعة لله 
كا نزف من خاللها التهاين والتربيكات 
للوطن وقائده وشعبه، ولألمتني العربية 
واإلســالمية بتام اإلميان وقبول العمل 
الصالــح وغفران الذنوب وما جادت به  

الساء علينا من رب العاملني.
ْوُق أَقْلَـَق ُمْهَجِتـي َوفُــؤَاِدي الشَّ

َوابْـتَـزَّ ِمنِّي َراَحـِتـي َورُقَـاِدي
لَِم اَل َوَحجُّ الْبَيِْت أَْغلَـى ُمْنيَـٍة

يِف ُدنْيَِتي َوأََعزُّ ِمْن أَْواَلِدي
فَاْغِفــْر إِلِهي لِلَْحِجيْـِج َجِميِْعِهْم

ًخـا ِبَسَواِد َولَِمـْن َدَعــاَك ُملَطَـّ
)مقتطفــات من شــعر د. عبد الرحمن 
بن عبد الرحمن شــميلة األهدل(. إنها 
أيام مباركــة كرمية تهل علينا وتكبرات 
الحجيــج تصــدح يف مكــة املكرمة من 
حناجر مــن لبى نــداء الحج وســعى 
ملرضاة ربــه يف ركن عظيــم من أركان 

اإلســالم؛ فاليــوم نرفــع جميعــا أكف 
الراعة لله بالتوفيق والتيسر لحجيج 
بيت الله الحرام يف أداء مناســكهم وأن 

يتقبل الله منهم صالح العمل.
ومع أيام عيد األضحى املبارك الســعيد 
وأفراحه السعيدة تهل علينا بشائر مزن 
الســاء من رب العاملــني وقد هطلت 
األمطار عىل معظم واليات ومحافظات 
العميم  بالخصــب  مبــرشة  الســلطنة 

والخر الوفر ..
ٱلَِّذيَن  ويقول اللــه تعــاىل: )أََولَْم يَــَر 
ِت َوٱأْلَرَْض كَانَتَا رَتًْقا  َوٰ ــَمٰ كََفــُرٓواْ أَنَّ ٱلسَّ
ٍء َحىٍّ   فََفتَْقَنُٰهَا َوَجَعلَْنا ِمَن املاء كُلَّ َشْ
أَفاََل يُْؤِمُنوَن(. فا أعظم الخالق يف عاله 
ومــا أعظم نعمه علينا حيث عم الفرح 
بهطول املطر وجريان األودية والشعاب 
يف ربوع الوطــن الحبيب فالكل ينتظر 

مثل هذه اللحظات املباركة السعيدة.
ومع فرحة املطــر وفرحة الحاج ببلوغ 
مناله تتوج األفراح بعيد األضحى املبارك 

وقد أفض املســلمون يف مشارق األرض 
ومغاربهــا بتوبة نصوحــة لرب العاملني 
يف أيــام العرش الكرميات من شــهر ذي 
الحجة داعــني الله تقبل توبتهم وتقبل 
صالحات أعالهــم وأن يحفظ الله أمة 
اإلســالم عىل تقوى الله والعمل بنهجه 
القويم وســنة نبيه محمــد- صىل الله 
عليه وسلم- وأن يبارك لهم يف أرزاقهم 
وأقواتهــم وخراتهــم …  إنه ســميع 

مجيب.
صيبًّا نافًعــا وحًجا مربوًرا وعيًدا مباركًا- 
بــإذن الله- عىل أوطاننا وســائر أوطان 
املسلمني ســائلني الله العل العظيم أن 
يحفظ الله ُعان وســلطانها وشــعبها 
وســائر بالد العاملني من كل ســوء وأن 
يفرح الجميع بعيد األضحى املبارك بعد 

انقطاع دام عامني.
وكل عام والجميع بخر.

** عضو مجلس إدارة جمعية
الصحفيني العامنية

تلوح لنا يف األفق تباشر عيد األضحى 
املبارك، وتقرتب منا أفراحه ال أتراحه، 
وتزيــن ســاؤنا بهجاتــه ولحظاتــه، 
وتغمرنا نفحاته وبشاراته، وترتسم يف 
النفوس فضائلــه، وتنترش برحمة الله 
تعاىل خراته، فيتبادل مســلمو األرض 
فيه التهاين، ويتــزاور األهل واألقرباء 
والجران واألصحــاب واألصدقاء فيا 
بينهــم، أبعدهــم ربنــا جميعــا عن 
بالرسور،  بعضهم  فيستقبلون  النران، 
مهللــني ومكربين: لبيــك اللهم لبيك، 
لبيــك ال رشيك لك لبيــك، إن الحمد 

والنعمة لك وامللك ال رشيك لك.
عزيزي القارئ.. األيام مضت، واألوقات 
بحلوها ومرها انجلت، فكل منا بهذه 
الطاعــة فــرح، فهبت عليه نســامئها 
فحمــد، وزانت أوقاته معها فســعد، 
فطاب قلبه فــرّق، وإذا رّق راق، وإذا 
راق ذاق، وإذا ذاق فــاق، وإذا فــاق 
اشــتاق، وإذا اشــتاق اجتهد يف جعل 
أوقاتــه يف أيام العيد ســعيدة، فحر 

هــذا وذاك، وجمع من هنــا وهناك 
مــا يتزينوا به، فــأرشك يف ذلك أهله، 
وقاســم ولــده، وبارك لصهــره وعمه 
وخالــه، فهكــذا أيام العيد تتســطر، 
وهكــذا ينبغــي أن تكــون املشــاعر 
فيــه صادقــة، والنفــوس متصالحــة 
ومتســامحة ومتحابــة، فهيهــات من 
جعــل من أيام العيــد تصالح، وأغلق 
صفحات املايض وصافــح، وهنيئا ملن 
شعر قبال بغره، وواىس وجاد يف سره، 
ومد يده فابتسم، ولرشع ربه احتكم.
إن العيد وقد تبعدنا عنه ساعات، فإنه 
صار عىل مقربة منا، وحتى كتابة هذه 
السطور، لســنا نعلم إن كنا سنالقيه، 
ولســنا ندري أنكون ممن يحتفي به، 

أم ممن انتهى أجله وختم به.
إن يف هــذه الحياة الدنيا، كل يشء يف 
زماننا هذا تغــر، وكل يشء اعرتاه إما 
جال أو قبح فتحر، ففي املايض كان 
للعيد أنس مختلف عن اليوم، وبهجة 
وسعادة وفرحة ال تضاهى، فال مقارنة 

بني األمس واليوم، وبني البارحة وغدا، 
فهذه سنة الله يف خلقة، ولكن الناس 

فيهم الخر ال شك.
إن عيد األضحى املبــارك وهو يقربنا 
إليه، اســتعد له كثرون، إال أن هناك 
زمرا وجاعات وأفرادا مل يتســنى لهم 
االســتعداد له، ومل يتهيأ لهم التجمل 
والتزيــن لــه، لظــروف مختلفة تلم 
بهم، وألوضاع متعددة يرزحون تحت 

وطأتها.
ينبغــي االقــرتاب ممن هــم كذلك، 
وبالتفكــر فيهــم لعل خرا مــن الله 
تعــاىل ينالــك، ولعــل رحمــة تأويك 
فتصلــح بالك، ولعل توفيقا يســتقيم 
معه حالك، فال تــرتد يف إمعان النظر 
فيهم، وال تتهــاون يف االنرصاف بالهّم 
والفكر صوبهم، فــال يعلم أي منا أي 

حسنة وفعل يدخله الجنة.
يحزنني أن أقول إن هنــاك أحبابًا لنا 
وأهاًل وأصدقــاء، لن يحظــوا بفرصة 
قضــاء العيد مع أهلهم وأبنائهم، مثل 

أخونــا زياد الرجل الــذي كان وال زال 
مغرتبًــا عن بلده، ومنذ ســنة ومثانية 
شــهور يقبع عن زوجته وابنته وأهله 
يف الســجن، فأّمه من بلدها العريب يف 
اتصــال هاتفي يب. ومعــي تبيك بكاًء 
مرًا؛ فالحزن عىل ولدها أتعبها. ولدها 
فلذة كبدها الذي منذ سنوات مل تره، 
ورمبا مل تســمع صوته. مطالب مببلغ 
ثالثــة آالف وخمســائة ريال، تنتظر 
مــن أهل عان كافة، من يفعل الخر 
فيه. ويتطلع إىل أهل الخر واملقتدرين 
من هذا البلد، أن يعتقوه بالدفع عنه، 

وإعطاءه فرصة لتصحيح أوضاعه.
والدتــه تواصلــت معي مــن دولتها 
وبلدها العريق، تبيك ومكلومة، ترتجى 
بأن نحاول إخراج ولدها من السجن، 
ولألمانــة فالعني بصــرة واليد قصرة، 
ليس يل قــدرة، ويحز يف نفوســنا، أن 
يأيت العيد وأخونــا زياد الرجل العريب 
األصيــل يف الســجن، وهــو يف بلدنــا 

ضيف معنا، وأخ عزيز وغال علينا.

أقولهــا رصاحة وأرجو من أبناء عان، 
أن يهبوا إلخراج زياد من السجن، زياد 
الذي ليس عانيًا ولكنه عريب مســلم، 
يقــول أرجوكــم تعبت من الســجن، 
فبنتــي وزوجتي يف عــان ليس لهم 
أحد، وال أعرف عنهم شــيئا. ال أعرف 
كيــف هم وكيف تســر أمورهم، وال 
كيــف يعيشــون وإذا مرضــوا مــاذا 
يفعلون، فكفاه ســجًنا ســنة ومثانية 
شــهور، فزوجته وابنته الاليئ يعشــن 
مبفردهــن يف إحدى الواليــات يعانني 

األمرين، وليس لهن بعد الله أحد.
زياد يف السجن وهو رجل غريب عن 
بلدنا وضيف معنا وعلينا، ولطاملا هو 
بيننا ويف بلدنــا، فحاله حالنا، فوجب 
احرتامه وتقديــره وإكرامه، وإخراجه 
من الســجن، ليذهب لذويه وألسته 
فهــم بحاجة له، خاصة يف هذه األيام، 
واملبلغ الــذي عليه بســيط جدا كا 
تقدم ذكره أعاله، فمن لها ليخرج زياد 

من السجن؟

أقولها صراحة 
وأرجو من أبناء 
عمان، أن يهبوا 
إلخراج زياد من 

السجن

نؤكد مجدًدا 
على أن البنية 

األساسية 
لصناعة السياحة 

ال تقوم بها 
الحكومة منفردة، 

وإنما يقوم 
بها رأس المال 

المحلي أو 
األجنبي

ا نافًعا وحًجا  صيبًّ
مبروًرا وعيًدا 

مبارًكا- بإذن الله- 
على أوطاننا 
وسائر أوطان 

المسلمين

ولكنَّ الكثيرين 
ال يعرفون تاريخ 

هذه األغنية 
وِقصتها، فارتأينا 

تقديم نبذة 
ُمختصرة عنها
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: ٢0٢ , ٢04, ٢05
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: ٢0٧ , ٢0٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢14 , ٢15

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: ٢465٢401-فاكس : ٢465٢444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢465٢40٢- فاكس : ٢465٢404

التوزيع
هاتف: ٢465٢403- فاكس : ٢465٢404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢465٢400-فاكس : ٢465٢444

ركن الحج األعظم
تنطلق مناســك الحج، بيوم الرتوية، 
الثامن من ذي الحجة؛ حيث يتوجه 
حجاج بيــت الله الحــرام إىل منى، 
مكربين ومهللني، سائلني الله الرحمة 

واملغفرة والعتق من النريان.
يف هذا اليوم تتجه األنظار نحو مسري 
الحجــاج إىل منــى، وتتعلق القلوب 
بهذه الشــعرية اإلســامية املعظمة 
وهــذه الفريضة التــي يرجوها كل 

مســلم، وســط نفحات ربانية لزوار 
بيــت الله الحرام الذيــن جاؤوا من 

كل فج عميق. 
اليوم، يبيُت ضيوف الرحمن ليلتهم 
يف منــى، حتــى ترشق شــمس يوم 
عرفة، التاسع من ذي الحجة، والذي 
يوافق هذا العــام يوم الجمعة، يوم 
إكامل الديــن وإمتــام النعمة، هذا 
اليوم الــذي يغفر الله فيــه لعباده 

ويعتق رقابهم من النار ويباهي بهم 
املائكة.

ال تقترص النفحــات الربانية يف هذا 
اليوم املهيب عــى حجاج بيت الله 
الحــرام وفقط، بل تشــمل نفحات 
خالقنا جميــع عبــاده، فصيام هذا 
اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة 
الحقــة، هو يــوم اســتجابة الدعاء 
واملناجاة والتكبري. يأيت موسم الحج 

هذا العام بعد معاناة عاشــها العامل 
عــى مــدار عامــني وأكرث، بســبب 
جائحة كورونا ومــا خلفته من آثار، 
ويوم عرفة هو فرصة يجب اغتنامها 
والتوجــه إىل الله بالدعــاء أن يزيل 
الباء عــن هذه األمــة، وأن يحفظ 
أوطاننا ويعّز سلطاننا ويكتب الخري 
الوفري لهــذا الوطــن وأهله وجميع 

باد املسلمني.

زوايا العيد

ُســئلُت يف مقابلة: ما هي أَسباب انساخ 
بعض املســلمني من القيم األخاقية رغم 
أننا منلــك املرجعية الدينيــة وعندنا كل 
ــك بالقيم؟ قُلت اإلجابة  األسباب للتمسُّ
هــي يف كلمــة واحــدة: »اإلزدواجية«، 
فاإلنتامء إىل اإلسام ال يعني مجرَّد القول 
بأنني مســلم، وال يعني إقامة الصاة يف 
ا أيًضا تطبيــق مباديء وقيم  وقتهــا وإمنَّ
هذا الدين عى أرضيــة الواقع، وأضفُت 
قائا: »بعد أن خرجــت الجمعة الفائتة 
من الصــاة يف الجامــع وجدُت ســيَّارًة 
ألحد املصلِّني تســدُّ مدخــل الجامع! فام 
هو معنى أن يهرع شخٌص ما ألداء فرض 
الصــاة وهو يســدُّ عى النــاس مدخل 
الجامــع، غري آبٍه وال مكــرتث بتعطيلهم، 
ترصفــه  بســبب  الزحمــة  وإحــداث 

الامسؤول؟!«.
أتذكَّر ُهنا حينام جاءتني موظفة وقالت: 
»إن مديري ينصحني بالقول ال تتمســي 
دامئًا بالصدق، بل اكذيب تارًة واصدقي تارًة 
أُخــرى، فام رأيك؟« قُلُت لها: »هذا يعود 
لــك فإن كنِت ترين الصدق ســلعة تُباع 
وتشــرتى فعندها ميكنك أن تتكيَّفي مع 
الظروف بحسب متغرياتها، وأما إن كنت 
ترين الصدق قيمــة من قيمك األخاقية 
التي تشــكِّل كيانك اإلنســاين فهذا أيًضا 
يعود لك، ولكن لي تكســبي شــخصية 
وازنًة، واثقًة فعليك اعتبار الصدق إحدى 

القيم الراسخة يف شخصيتك.
أن أكــون مســلاًم يعني أن ألتــزم بقيم 
دينــي وأولها القيم األَخاقيــة التي هي 
أســاس الديــن، فقد دخلت شــعوٌب مل 
تكن مســلمة ال بسبب مواعظ املسلمني 
عن اإلِســام بل بســبب أخاقهــم التي 
أُعجبت بها تلك الشــعوب، أما أن ننتمي 
إىل اإلســام يف حني أن أخاقياتنا عى غري 
املنهــج الذي يدعــو إليه فنحــن نعيش 
اإلزدواجية واملــراءاة متخذين من الدين 
رداًء وسرتًا، والله ينهانا عن ذلك بالقول:« 
»يــا أيهــا الذين آمنــوا ملَ تقولــون ما ال 
تفعلون * كرب مقتًا عند الله أن تقولوا ما 

ال تفعلون« )الصف: 2(.
يروي الداعية الكويتي ومؤسس جمعية 
ة  العون املبارش عبدالرحمن السميط قصَّ
حينــام كان موجــوًدا يف إحــدى البلدان 
األفريقية يقول: تعطَّلت علينا السيارة يف 
إحدى الطرقات النائية ومل يكن عندنا ماء، 
فمرت علينا ســيارة الكنيســة وأوقفناها 
وطلبنا منهم املساعدة فقد منوت بسبب 
عدم توفر املاء لكن القسيس الذي كان يف 
تلك الســيارة رفض مساعدتنا وقال: أنتم 
املسلمون أشد أعدائنا، أنتم هنا لتحويل 
الناس إىل اإلســام، لذلك دعوا رســولكم 
محمد يســاعدكم، يقول: تركونا ومضوا، 
ثم وفقنا الله وأصلحنا الســيارة، ومضينا 
ر الله أن نرى  إىل املدينة، وبعد مسافة قدَّ
سيارة الكنيسة وقد تعطَّلت حينها وقفنا 
وعرضنــا عليهم املســاعدة بأيــة طريقٍة 
كانت، ثم أخذنا الســيارة إلصاحها، ويف 
الطريق كان القســيس –الــذي ركب يف 
ســيارتنا- يتصبب عرقًا خزيانًا مام فعله 
معنا، ويرى ما فعلنــاه نحُن معهم اآلن، 
حينهــا قلُت له: إن مــا نفعله ليس أكرث 
مــام أمرنا به ديننا اإلســام، بعدها مبدة 
أســلم القسيس وجملة من كانوا معه يف 
السيارة وهم املسيحيون الكاثوليك دون 

أن ننطق بكلمة عن اإلسام.
مــا فائدة الديــن إن مل يكــن هو منهج 
الحياة التــي نعيُش بها حياتنــا، والدين 
ليس مجموعة فرائض وشــعائر تعبدية؛ 
بل هو أول ذلك مجموعة عبادات عملية 
توجهها وتضبطها األخاق السامية، ومن 
املؤســف أن بعض املســلمني يــرتدَّدون 
يف الثقــة ببعضهــم البعــض يف العهود، 
والتعامات، حيــث ضعفت بينهم قيمة 
الكلمــة، وقــل الصــدق، وكــرث الغش، 

وازدادت حــاالت التحايل عــى العهود، 
ومعــاداة صاحــب الحــق، وغريهــا من 
األخاقيات الذميمة التي ال تجوز ملسلم 
الــذي يفرتض أن يكون مــن أرقى الناس 
أخاقًا، وأســامهم تهذيبًــا، وأرفعهم أدبًا 
فالنبــي األكرم عليه أفضــل الصاة وأزىك 
السام حني ســئل: ما الدين؟ قال:ُحْسُن 

الُخلُق )رواه مسلم(.
املسلُم األصيل هو الذي يجعل من أخاقه 
األســاس الذي يرتكُز عليه فيام يبدُر منه 
من ســلوكيات، ومواقــف، ويتخذه من 
قــرارات، ويربمه من اتفاقيــات، ويظهره 
من اســتجابات، ألن األخاق بالنسبة له 
هي الضابط والــرادع واملوجه وهي قبل 
ذلــك ما يحفــُظ كيانه اإلنســاين ليكون 
متســًقا مع بعضه البعض غري مختل كام 

مُتسك األعمدة البناء فيظلُّ سامًقا.
املسلم األصيل متناسق يف أخاقه ال يعاين 
مــن اإلزدواجية فيكذُب هنــا، ويصدق 
هنــاك، يظلــم هنــا ويعدل هنــاك، وال 
يناقض نفسه يف ســلوكياته، ومواقفه بل 
هو صاحــُب مباديء واضحة وراســخة، 
ثابــُت األقــدام ال يتزحزح بســبب هزَّة 
عاطفية، وال يجنح بسبب هفوة نفسية، 

وال يسقط بسبب شهوة ونزوة.
املسلم األصيل يواجه التيارات املشبوهة، 
واألفــكار الضالــة، واآلراء الدخيلة بعقل 
مســتتنري، وفكــر منفتــح ولكنــه أيًضا 
يواجهها ولديه أســاٌس متني مــن اعتزاٍز 
بدينــه، وانتامٍء لتاريخــه، وافتخاٍر ألمته 

ووطنه.
املســلم األصيل ال يتنــازل عن خلقه من 
أجل تحقيق مصلحٍة آنيٍة، وقضاء مصلحة 
ألنــه يُــدرك أن مــن تخىَّ عــن أخاقه 
ليحقــق مأربًــا ماديًــا فهو إنســاٌن فََقَد 
معنى اإلنســانية، وأضاع كرامته وحريته 
يف مقابل أن يهنأ ماديًا، ويســعد ظاهريًا 
لكنه يف داخله يشعر بالنقص ملا فعله..! 
ــخ وجودها  خاصة القول أن األُمة ال ترسِّ
بالقــوة العلمية، وال بالقوة العســكرية، 
وال بالقوة االقتصادية وال بغري ذلك وإمنا 
ُخ وجودها بالقوة األخاقية التي هي  ترسِّ
وراء كل تلــك القــوى، يقــول عيل عزَّت 
بيجوفيتش يف كتابه )اإلعان اإلســامي(: 
»إّن كل قــوة يف العــامل تبــدأ يف ثبــات 
أخاقي، وكل هزمية تبدأ بانهيار أخاقي” 
مــا يعني أن األُمــة لن يغنيهــا يشٌء إن 
انحدرت أخاقها، وتهاوت إىل الحضيض!
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أصالُة المسلم

`` د. صالح الفهدي

»كل عبارة نقولها أو نكتبها هي جزء من 
قصة«.

نجتهد كثريا حتى ال نتعلق بأحد أو نتغري 
من أجل أحد، بالرغم من أن التغيري جزء 
من منونا الطبيعي ومقاومته ليســت إال 
عراقيل نصنعها ألنفسنا، ألننا نهتم، فنحن 
نتغــري، ألننا نريد أن نحقق شــيئا جميا 
أو إنجــازا رائعا نحن نتغــري؛ ألن الحياة 
محطــات ولــي نســتطيع أن نخرج من 
محطة وننتقل إىل محطــة أخرى نحتاج 
أن نتغري، كنا صغارا وأصبحنا كبارا عندما 
تغرينــا، كنا عــى علم محــدود وأصبحنا 
عــى أرصفة النضج ألننــا نتغري، تختلف 
العاقات من حولنا وتتجدد ونتعرف عى 

ناس ونرحل عن ناس ألننا نتغري. 
يرحل عنا ونفقد ونشتاق ونحاول امليض 
قدمــا وال يتحقق ذلــك إال إذا تغرينا، إذا 
ال طائل من املقاومــة ومحاولة الوقوف 
حيث راحــة البال، ألنها ال تتحقق إال إذا 
قبلنــا التغيري كجزء من وجودنا، وكفرصة 
تعطينــا أكرث مــام نتمنــى أو نتخيل أو 

نسعى له.

إذن ال بــأس مــن التغيري، فهــو طريقنا 
للميض نحو األهداف والشعور بأننا مازلنا 
هنــا؛ وهذا هو عيدنــا القريب الغريب، 
عيد غــاب عنه الكثري، وتغرينــا، واغرتبنا 
بني زواياه، وجــوه اعتدنا عليهــا، تركتنا 
ورحلت، ضحكات اعتدنا عليها أصبحت 
صدى ال يســمعها إال حنــني قلوبنا، عيٌد 
لن نرى فيه تلك األنفس املزدانة بالحب 
والدفء والخري، لن تدفعنا تلك األصوات 
نحــو اإلرساع إلنهاء زينــة العيد حتى ال 
نتأخــر، لــن متنعنا من إضافــة املاء عى 
العرسية حتى ال تخرب، ولن تهزأ بضعف 
أذرعنا يف رضب العرســية، ولن نســمعها 
وهي تقــول لنا »ارضب هنــا«، »ارضب 
عدل«، »جيــب أعلمك«، »هني البخور«، 
»صــاة صاة« لن نســمع تلك الكلامت 
وأكرث... وأكرث، ضاعت زوايا العيد وما زلنا 
عى البســاط نجتمع، ونتجــرع الدموع 
مع قطع العرســية، املغموســة بالسمن 
والطرشــة اللزجــة عى أصابعنــا، أراكم 
رغم الغياب، ابتســم ألطياف ال تغادرين، 
أرواح طاهــرة حارضة رغم رحيلها، حرض 

الضيوف، وأشــباه الشــفقة عى أعينهم، 
وعــى وجوههــم ابتســامات ال معجم 
يُفرسها يل، ســوف متر أثوابنا عى بخور 

العيد إال ثوبك، ســوف  تتعاقب فناجني 
القهوة إال فنجانك، ســوف تدور الحلوى 
وتتخطــى طيفــك دون تــردد، آآه هي 
الزوايــا دونك ودون ريحك وحســك، قد 
تغــريت ولكنها ال تســمح لنــا أن نغرتب 

عنها وإن تغرينا.

نعــاين الفقــد ومنطي، نضحــك والقلب 
منكــرس، وكتــف توكأنا عليه قــد ُضمر 
يف قــربه، وحب نرفــض أن يرفــق ذكره 
»حياته.. كان«، ونبقى محتفظني بكلامت 
أزهرت األمل ورسخت بعض القوة لقوت 

يأيت بالغد ونستمر.
سمو...

ال نعلم متــى الرحيل، لكننــا قد تعلمنا 
كيف تكون الحياة بعد أيام العزاء، تذوقنا 
حزن الفقــد، وضجيج الحنــني، وتعلمنا 
بكل تأكيد أن الوجود وإن اســتمر يتغري 

معه كل يشء مع كل زيارة قرب.
وتعلمــت أن املوت ليــس هجرا، وأنه ال 
بأس من الحزن لكن ال غضب بل الحمد 

لله. 

فاطمة الحارثية

كنت لي عيًدا!

كانــت األيــام متر بنــا وال نحــس بأن 
أعامرنا يف انتقاص. كنا سعيدين لدرجة 
مل نتوقــع أن يفرقنا القدر. كنت يف كل 
عيد أحرض لــك الهدايا وكنت تســعد 
بها كثــريا، وكنت تقــول: “أريد عاممة 
صوف بيضاء”.. كنت ابحث عنها دامئا 
وكانــت أول يشء أشــرتيه واقتنيه لك 
باإلضافــة لاكسســوارات األخرى. وال 
أنــى أن أطبع قبلة عى رأســك كلام 
أتيت لزيارتك وكان لساين وقلبي يقول: 

جدي جدي! 
مرت شهور عى رحيلك إال أنني الزلت 
أراك أنك العيد الذي نبحث عنه ونلجأ 
له وكأنــك موجود بيننا يف منزل عمتي 
ليى أو عمتي معصومــة أو منزلنا مع 
والدي وســتذهبون هذا العيد للسام 
عى املكرم الشــيخ ســعيد بن محمد 
الربيــي فهو من أبنــاء عمومتك وأنتم 

حريصني عى الزيارة والسام.
كيــف يل أن أنــى صورتك املرســومة 
يف قلبــي ووجداين وأنــت مرتبع عليه، 
وآخر لقاء جمعنا وأنت تنظر إيّل  نظرة 
الوداع، كيف أليب أن يذهب هذه املرة 
للســام وحيدا وكيف سيلملم جراحه 

فقد كنت حبيبه وأباه.
هكذا املوت يفرقنا عن أحباب لنا كانوا 

بيننــا  وأصبحــوا يف دار أخرى ال نعلم 
عنهم شيئا وما منلك لهم إال الدعاء فإن 
الله قريب سميع يجيب دعوة الداعي 

إذا دعاه. 
ونحن نستعد الســتقبال عيد األضحى 
املبــارك كانت الســيدة هاجــر- عليها 
السام- تهرول بني الصفا واملروه وحيدة 
تبحث عن مخرج وعن ماء لتســقي به 
ابنها إســامعيل بعــد أن تقطعت بهم 
األســباب والســبل وبقيــا وحيدين يف 
صحــراء خالية فأي عظمــة هذه التي 
حدثــت وجعلت من ســيدنا إبراهيم 
وابنه إسامعيل ذكرى واحتفالية مهمة 
يحييها املســلمون كل عام من مشارق 
ويلبــون  يطوفــون  ومغاربهــا  األرض 
ويرمون ويقفون وقفــة يوم عرفة ويف 

قلوبهم من الشوق آالفًا.
يتنابني الحنني لســكيك وشوارع حيّنا 
القديــم- أم الجعاريــف؛ حيــث كان 
للعيــد طعام وكنا أطفــاال ال نعلم من 
هــذه الحيــاة إال اإلبتســامة والفرح. 
نصحو يف صبــاح العيد مبكرين، نلبس 
الجديــد باللون األصفــر، ونوحد اللون 
ونذهب عند مصى العيد للســام عى 
رجال ونســاء الحي الكبار لي نحصل 
عــى العيدية وبعدهــا نطوف البيوت 

بيتا بيتا- ســكة سكة- لنجمع أكرب قدر 
من العيدية. كنا نصطف طوابريا ننتظر 
أهل املنزل الذي نزوره أن ميدون علينا 
بالعيديــة. كان املنــزل الــذي يعطينا 
نصف ريــال هو منزل الشــيوخ وكبار 
القوم وكم كانت تغمرنا السعادة برؤية 
العيدية الجديدة لنشــتم رائحتها قليا 

ونقلبها بني أيدينا فرحني مرسورين.
كم أذكر حفات العيود التي تحدث يف 
حديقة صحار والتزاحم الشديد لرؤية 
الحفــل من مــكان أقــرب، ولكن ذلك 
املشــهد الــذي ال يغيب عــن مخيلتي 
عندمــا علقنــا يف زحمة النــاس وكاد 
يغمى عى أمي وعيل، وانتشــلونا من 
بني الحضور ليُسلّم علينا املذيع املتألق 
عبداللــه الذهــيل، ويقــول: “اعذرونا 
عى مــا حدث وقتهــا”. حدثت نفيس 
وقلــت يجب أن أكــون مختلفة لي ال 
يتكــرر هــذا املوقف يل وألمــي ومنها 
أصبحت شخصية معروفة، وكنت أقدم 
حفات العيود يف حديقة صحم وتلتها 
مشاركات عدة ودعوات مهمة لحضور 
أمسيات شــعرية عى مستوى الوطن 
فكنــت يف كل مــرة أقــول: نعــم لقد 

فعلتها ومل أعد كباقي الحضور! 
ذكريات األعياد كثرية ولكن أجملها أن 

نسعى يف تحقيق السعادة لآلخرين من 
هنا أوجــه كلمة للجميــع أن نتكاتف 
ونهب ملســاعدة اآلخرين ونقف وقفة 
واحــدة ونتصــدق وندفــع ونحــاول 
أن نضيــف البســمة، فهــذا بحد ذاته 
عيد. إن كلامت الشــكر ال تفي الفرق 
والجمعيــات الخرييــة التــي تتكاتف 
إلســعاد وفك كــرب املحتاجني وبعض 
املســاجني واملرسحني عــن العمل، ولو 
كانت كل مؤسســة تســاهم بجزء من 
املال إلخراج أحد السجناء املغلوب عى 
أمرهــم لكانت الدنيــا بخري؛ حيث إنه 
ليس من العدل أن يبقى ســجني واحد 
بعيد عن أرسته بسبب مطالبات مالية 
بسيطة جدا. إن عامن وشعبها األوفياء 
قــادرون أن يكونــوا يدا بيــد للتفريج 
عن الذين هم بحاجــة لوقفتنا الجادة 

معهم.
ختاًما.. أقول كل عام وجالة السلطان 
هيثــم بن طــارق املعظــم بألف خري 
وجميع أفراد األرسة املالكة والشــعب 
العامين أجمع والعامل اإلســامي بألف 
خــري ودامــت أعيادنــا ونحــن نرفل 
بثوب العــز واملجد والســؤدد ورحمة 
الله تغىش ســلطاننا الخالد قابوس بن 

سعيد- طيب الله ثراه.

سارة بنت علي البريكية

ما فائدة 
الدين إن لم 

يكن هو منهج 
الحياة التي 
نعيُش بها 

حياتنا، والدين 
ليس مجموعة 

فرائض وشعائر 
تعبدية يرحل عنا ونفقد 

ونشتاق ونحاول 
المضي قدما 

وال يتحقق ذلك 
إال إذا تغيرنا

sara_albreiki@hotmail.com
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»سوق المال«: جارٍ العمل على إعداد الوثيقة الموحدة لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية

كشف أحمد بن عيل العمري نائب رئيس 
الهيئة العامة لس��وق املال لقطاع التأمني 
أن الهيئ��ة وبالتع��اون م��ع ال��ركاء يف 
القطاع العام والخاص، تعكف عىل إعداد 
وثيق��ة موحدة لتأمني مش��اريع أصحاب 
املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة، مشريًا 
إىل أنها س��توفر الحد األدىن من التغطية 
التأميني��ة األس��اس، واملزاي��ا اإلضافي��ة 
له��ذه النوعية م��ن املؤسس��ات، معتربًا 
ذلك خطوة متقدم��ة يف تنظيم التغطية 

التأمينية لهذه النوعية من املؤسسات. 
جاء ذلك خالل ورش��ة بعن��وان »التأمني 
ودوره يف إدارة املخاط��ر الت��ي تواج��ه 
أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة« 
والتي نظمته��ا الهيئة بالتعاون مع هيئة 
املؤسس��ات الصغرية واملتوسطة؛ ترجمًة 
لالهت��ام الذي تولي��ه يف توف��ري املناخ 

االس��تثاري املالئم ألصح��اب املبادرات 
االس��تثارية مبا فيها املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة.
ويعكس تنظيم هذه الورشة حرص الهيئة 
العامة لس��وق املال وهيئة املؤسس��ات 

الصغ��رية واملتوس��طة، ع��ىل إتاح��ة كل 
املمكن��ات والعوام��ل املس��اعدة للنمو 
وتش��جيع ظهور مبادرات وطنية ش��ابة 
تساهم يف توس��يع حجم القطاع الخاص 
والدفع بعجلة التنمية االقتصادية، حيث 

يعت��رب الغط��اء التأميني واح��د من أبرز 
املمكنات التي تساعد املؤسسات الصغرية 
واملتوس��طة يف البقاء واالس��تدامة كونها 
من أبرز متطلب��ات إدارة املخاطر، الذي 
عادة ما ُيالزم أيَّ بناء مؤسيس يسري وفق 

خطة وج��دول واضح لتحقي��ق التطوير 
والنجاح، فضال إىل أهميته يف توفري عنرص 
الثق��ة واالطمئنان لرائ��د العمل وهو ما 
ميث��ل العن��رص األس��اس إلدارة املروع 
واالنطالق به إىل غاياته املنش��ودة. وأكد 
املعمري أن »س��وق املال« تس��عى- من 
خالل هذه الورشة- إىل تحقيق 4 أهداف 
رئيسة؛ تتمثل يف غرس املفاهيم املرتبطة 
بفلس��فة التأم��ني التي توض��ح العالقة 
التعاونية بني أعض��اء املحفظة التأمينية، 
وتبني ذلك النس��ج التكام��يل الذي ميثل 
صام أمان مشرتك ملواجهة آثار املخاطر 
التي تفرضها طبيعة األنشطة االستثارية 
والتعامالت واملصالح العرصية املتشابكة. 
وق��ال إن الندوة ته��دف إىل التأكيد عىل 
أهمية التأم��ني يف إدارة املخاطر، ومدى 
قدرته ع��ىل تعزيز إمكانيات املؤسس��ة 
ب��األدوات املناس��بة ملواجه��ة تقلب��ات 
األس��واق، فضال ع��ن مواجه��ة الحاالت 

الكث��رية الت��ي تتع��رض لها املؤسس��ات 
الصغرية واملتوس��طة ويجعلها يف مواجهة 
أمام مصاري��ف إدارية مخفية مل تكن يف 
الحس��بان، والتي عادة ما يكون س��ببها 
التجاه��ل ل��دور التأمني وع��دم وضعه 
ضم��ن أولوي��ات املصاري��ف اإلداري��ة. 
وأوضح أن الورشة س��اهمت يف تعريف 
املش��اركني بأبرز املنتجات التأمينية التي 
تحتاجها املؤسس��ة الصغرية واملتوس��طة 
لتوفري الطوق التأميني املناسب لحايتها 
وضان استدامتها. يشار إىل أن االهتام 
باملنتجات  الخاص��ة  املب��ادرات  بتوف��ري 
التأميني��ة ألصح��اب املش��اريع الصغرية 
واملتوسطة ينصب يف املساهمة بتحقيق 
األولوي��ات الوطنية لرؤية “ُعان 2040” 
املتمثل��ة يف تفعي��ل دور القطاع الخاص 
لتحقيق التنويع االقتصادي واالس��تدامة 
املالية فضال إىل أنه يوجه املؤسسات نحو 
اإلدارة االقتصادية الناجحة واملستدامة. 
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تتويج الفائزين بختام الدورة الثانية من برنامج »دوت 
نكست« للتطوير الريادي في التقنيات المتقدمة

مسقط- الرؤية

كرم��ت رشك��ة أوج االبتكار أم��س، الرشكات 
الفائزة يف الدورة الثانية من معس��كر برنامج 
دوت نكس��ت للتطوير الري��ادي يف التقنيات 
املتقدمة، وذلك تحت رعاية س��عادة الدكتور 
منص��ور بن طالب الهنايئ، رئيس تنظيم هيئة 
الخدم��ات العام��ة واملرشف الع��ام للربنامج 
الوطني للتش��غيل، وبحضور ع��دد من كبار 
املس��ؤولني من املؤسس��ات العامة والخاصة، 

وعدد من املستثمرين املحليني.
وجاءت النتائج النهائية للمسابقة لتعلن فوز 
فريق )Medo 7/24( باملركز األول، فميا حصد 
فريق )Eteen( املركز الثاين، أما املركز الثالث 
 .)Al Jameiah( فكان م��ن نصي��ب فري��ق
 20 Top( ك��ا تم تتويج 20 مش��ارًكا بجائزة
Achievers(؛ نظ��ر تفوقه��م التحصي��ي يف 
املرحلتني األوىل والثانية من الربنامج، وذهب 

املركز األول إىل عنود بنت راشد املقبالية.
وقال نارص بن عيىس املسكري مدير املسؤولية 
االجتاعي��ة برشكة أوكس��يدنتال عان: “إن 
ه��ذه الرعاي��ة الحرصية الت��ي نقدمها اليوم 
له��ذا الربنام��ِج هي ليس��ت األوىل، حيث إن 
أوكس��يدنتال عان آمنت من��ذ البداية بهذا 

الربنام��ج وبأهمية تطوير الطاقات الش��بابية 
وتعزيز معارفهم ومداركهم يف مجال التقنيات 
املتقدم��ة، ليك يكونوا ش��علة وق��ادة يف بناء 
مس��تقبل تقني مرشق لهذا البلد العزيز. وما 
ش��هدناه اليوم من أفكار ومشاريع ما هو إال 

نتاج عصارة بحث وس��عي كبر من املشاركني 
منذ بداي��ة الربنامج للخروج بأفضل ما لديهم 

من أفكار وتطلعات للمستقبل”. 
من جهت��ه، أوضح املهندس أزهر بن أحمد 
الكن��دي املدير الفن��ي للربنام��ج الوطني 

للتش��غيل أن ترقية مه��ارات الباحثني عن 
عمل من خ��ال املعس��كرات التقنية تأيت 
ضمن املب��ادرات الرئيس��ية الت��ي يحرص 
الربنام��ج عىل دعمها وتطويره��ا باعتبارها 
أحد أهم الوس��ائل التي ترفع من جاهزية 

الشباب للمنافسة يف سوق العمل والحصول 
عىل فرص عمل نوعية للش��باب امللتحقني 
باملعس��كر عىل اهتامهم بالتنمية املهنية 
وتقديم أنفس��هم كمبدع��ني يف تخصصهم 
من خال املش��اريع واملبادرات التي قاموا 

بتطويرها طوال فرتة التحاقهم باملعس��كر. 
وقال املهندس حمود بن س��لوم الشكري، 
نائب الرئيس للمشاريع والعمليات برشكة 
أوج االبت��كار: “ نطمح من خ��ال برنامج 
دوت نكس��ت أن منك��ن الش��باب العاين 
يف مجال ريادة األع��ال التقنية والتقنيات 
املتقدمة مبا يتناس��ب مع متطلبات السوق 
العامل��ي ومبا يتاىش مع رؤية عان 2040، 
وذلك عن طريق تعزيز معرفتهم وقدراتهم 
ليصبح��وا رائدي أع��ال أو أصحاب أعال 
مس��تقلني قادري��ن عىل مواكب��ة مختلف 
التطورات يف ع��امل التقنية”. وضمت لجنة 
تحكيم الربنامج لهذا العام نخبة من الخرباء 
واملختص��ني يف ريادة األع��ال وهم: غادة 
بن��ت أحمد الخ��رويص نائب مدي��ر مركز 
االبتكار يف البنك املركزي العاين، وس��يف 
ب��ن عبدالل��ه الع��ربي مدير أول يف قس��م 
االس��تثار والتطوير التج��اري يف مجموعة 
الف��اريس  إس��اعيل  ب��ن  أس��امة  إذكاء، 
مدير عام امل��وارد البرشي��ة يف بنك ظفار، 
املهندس أمين بن محمد الزكواين مؤس��س 
رشيك ملنصة “م��دارك”، ومحمد بن أحمد 
الراس��بي املدير التنفيذي لربنامج “تكوين” 

بالصندوق العاين للتكنولوجيا.

»مطارت عمان« تنظم »هبطة المطار« لتسويق المنتجات
مسقط- الرؤية 

نظم��ت »مط��ارات ُعان« ممثل��ة بدائرة 
ال��رأس املال الب��رشي والثقافة املؤسس��ية، 
فعالية »هبطة املطار« تش��جيعا للموظفني 
وتس��ويق  لع��رض  التابع��ة  وال��رشكات 

مشاريعهم الصغرة.
وحظي��ت الفعالي��ة التي تقام مل��دة ثاثة 
أي��ام، يف طاب��ق امليزانني مببن��ى املغادرين 
مبط��ار مس��قط ال��دويل، بإقب��ال كبر من 
موظف��ي الرشكة واملس��افرين ال��ذي قاموا 
ب��رشاء عدد م��ن املنتج��ات الت��ي عرضها 
أصح��اب املؤسس��ات.  ش��ارك يف الفعالية 
20 ش��خصا ميثل��ون ع��ددا م��ن أصح��اب 
املؤسسات الصغرة واملتوسطة الذين متكنوا 
من تس��ويق منتجاتهم للزبائن س��واء من 
موظفي مطارات ُعان والرشكات التابعة أو 
من موظفي الرشكاء يف مطار مسقط الدويل 
وكذلك عدد من املسافرين عند خروجهم من 
املطار.  وعرب عدد من أصحاب املؤسس��ات 
الصغ��رة واملتوس��طة وأصحاب املش��اريع 
املنزلي��ة عن ش��كرهم ل�«مط��ارات ُعان« 
عىل هذه املبادرة التي ساهمت يف الرتويج 
ملنتجات مؤسساتهم، مؤكدين أن مثل هذه 
الفعاليات تشجع أصحاب هذه املؤسسات 

عىل العمل عىل مرشوعاتهم وتسويقها بني 
موظفي املؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة. 
وقال عبدالله البلويش صاحب محل أجهزة 
الب توب: »س��عدنا باملش��اركة يف الفعالية 
التي ساهمت يف تسويق منتجاتنا يف موقع 
مهم مثل مطار مس��قط ال��دويل الذي يعد 
بوابة ُعان الجوية مع العامل، حيث حظيت 
ه��ذه الفعالية بحضور جي��د من املوظفني 
وعدد من املسافرين« وأوضحت كوثر بنت 
أحمد الحبس��ية، صاحبة محل لبيع األكات 
الش��عبية العانية: »كانت املشاركة فرصة 
لن��ا للتعريف باألكات التي نقوم بإعدادها 

وحظيت بإعجاب الزوار الذين قاموا برشاء 
األكات العانية، بجانب أننا نوفر خدماتنا 
للحفات واملناسبات التي تقيمها املؤسسات 
وهذا يسهم يف تشجيعنا عىل تنمية عملنا«.
وأشار أسعد بن بدر الدوحاين صاحب محل 
بي��ع املصار العانية، إىل أن »هبطة عان« 
كانت فرص��ة لبي��ع املنتجات م��ن املصار 
العانية يف ظل اإلقب��ال عىل هذه النوعية 
من املضار قبل عيد األضحى، مضيفا: »نحن 
ن��ورد أنواع��اً مختلفة من املص��ار العانية 
س��واء البش��مينا والتورم��ة وس��وبر تورمة 

وبأسعار تنافسية«.

»أوكيو« توقع اتفاقية لرعاية »منصة االبتكار« 
مسقط- الرؤية

وقعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع رشكة رؤية 
الش��باب لرعاية مبادرة منصة أوكيو لابتكار 
الش��بايب، وذل��ك يف إط��ار جه��ود املجموعة 
الرامي��ة لتعزيز مب��ادرات الش��باب العاين 
يف املج��االت العلمي��ة واالبت��كارات الهادفة 
إىل تحقي��ق االس��تدامة يف الجوانب التنموية 

والحياتية.
وتهدف املبادرة إىل تأس��يس برنامج ابتكاري 
يحت��وي عىل مواد تعليمية للش��باب العاين 
تعمل ع��ىل تعزيز االس��تدامة يف العديد من 
املج��االت، ومتك��ني الكف��اءات الوطني��ة من 
الحص��ول عىل امله��ارات األساس��ية والتقنية 
والريادي��ة املهمة للنجاج يف س��وق التقنيات 
والتكنولوجي��ا الحديثة. وق��ع االتفاقية مريم 
الش��يبانية نائ��ب الرئيس للم��وارد البرشية 
والتكنولوجي��ا وثقافة العمل مبجموعة أوكيو، 
ومريم العامرية الرئيس التنفيذي لرشكة رؤية 

الشباب.
وقالت مريم الش��يبانية، إن املجموعة ترعى 
مبادرة منصة أوكيو لابتكار الشبايب كجزء من 
املجاالت التي يرتكز عليها برنامج االس��تثار 
االجتاعي عرب دعم مجاالت التعليم والصحة 
والرف��اه االقتص��ادي، مش��رة إىل أن االبتكار 

يحظى باهتام م��ن حكومة صاحب الجالة 
الس��لطان هيثم بن طارق- حفظ��ه الله- يف 
العدي��د من املج��االت يف الب��اد، وأن أوكيو 
ترتجم ه��ذا االهتام من خ��ال التعاون مع 
الجه��ات وال��رشكات لتوظي��ف االبت��كار يف 

مجاالت عملها.
وأضافت: “من هذا املنطلق، ارتأت املجموعة 
إرشاك الشباب العاين عرب رشكة رؤية الشباب 
يف ه��ذه املرشوع��ات لتمكينهم م��ن تقديم 
ابتكارات تسهم يف تعزيز القيمة املضافة من 
هذه املرشوعات و توس��يع االبتكار لتوظيفه 

يف املجاالت التي تحتاج إليها الباد “.
وأك��دت الش��يبانية أن أوكي��و تس��عى م��ن 
خ��ال هذه االتفاقية إىل رعاي��ة الربامج التي 

تس��اهم يف تطوي��ر املجتمع والش��باب عىل 
وج��ه الخص��وص إمياًن��ا منه��ا بأهمية دعم 
هذه املبادرات النوعية التي تسهم يف تحفيز 
الشباب العاين عىل االبتكار يف كافة املجاالت 
الحياتية، مضيفة أن هذه املبادرة من ش��أنها 
أن تفتح آفاًقا أوسع أمام الشباب العاين عرب 
تنمية قدراتهم يف جوانب االبتكار التي تسهم 
يف تقدي��م حلول مبتك��رة يف جميع مجاالت 

الحياة.
من جانبها، عربت مريم العامرية عن امتنانها 
لرعاية املجموعة ملنصة أوكيو لابتكار الشبايب 
وما يش��كله ذلك من أهمي��ة كبرة يف إطاق 
الطاقات العلمية للشباب يف مجاالت االبتكار 

التي توليها املجموعة اهتاًما كبرًا.

اتفاقية لتوفير خدمات تزويد السفن بالوقود بميناء صحار»غرفة الظاهرة« تكرم إعالميي المحافظة

عربي- نارص العربي 

نظ��م فرع الغرف��ة مبحافظ��ة الظاهرة حفل 
تكري��م لعدد من اإلعاميني باملحافظة، تحت 
رعاية س��عادة الش��يخ س��يف ب��ن عبدالله 
املعمري وايل ينقل، وبحضور عدد من أعضاء 
مجلس إدارة فرع الغرفة باملحافظة الظاهرة.
وي��أيت تنظيم ه��ذا التكريم يف إط��ار اهتام 
غرفة تجارة وصناعة ع��ان باإلعام باعتباره 
رشي��كا أساس��يا يف التنمي��ة الش��املة الت��ي 
تش��هدها س��لطنة عان، باإلضاف��ة إىل كونه 
داعا رئيسيا للقضايا املتعلقة بالقطاع الخاص 
بش��كل عام والغرفة بش��كل خاص، وتغطية 
األنش��طة االقتصادية التي من ش��أنها تعزيز 

القطاع الخاص وإبراز إنجازاته. 
وقال س��يف بن س��عيد البادي عضو مجلس 

إدارة غرفة تجارة وصناعة عان ورئيس فرع 
الغرفة بالظاه��رة: “لقد حرص ف��رع الغرفة 
مبحافظ��ة الظاهرة عىل تنظي��م حفل تكريم 
اإلعاميني باملحافظة نظ��را لدورهم الكبر يف 
نقل الرسالة اإلعامية للقطاع الخاص وتوعية 
املجتم��ع عامة وأصح��اب وصاحبات األعال 
والفعالي��ات  والربام��ج  بالخدم��ات  خاص��ة 
االقتصادية التي ينظمها الفرع، كا إن حضور 
اإلعاميني إىل مق��ر الفرع يؤكد عمق العاقة 
معهم، متمثلة يف دعم وتنشيط وإبراز الحركة 

االقتصادية بواليات املحافظة”. 
بعد ذلك تم تقديم عرض مريئ لخص مس��رة 
العم��ل اإلعامي ب��ني فرع الغرف��ة مبحافظة 
الظاهرة واملؤسس��ات اإلعامي��ة خال الفرتة 
الحف��ل  راع��ي  وك��رّم   ،2021  -2018 م��ن 

اإلعاميني يف الختام؟

صحار- الرؤية

 أبرمت رشكة النفط الُعانية للتس��ويق 
اتفاقية مع ميناء صحار واملنطقة الحرة 
لتزويد السفن بالوقود عرب بارجة وقود 
بحري��ة، حي��ث يعد ه��ذا التعاون هو 
األحدث يف قامئة الرشاكات بني الطرفني 
من أجل تلبية املتطلبات املختلفة لهذا 

القطاع. 
ومبوجب االتفاقية، ستقوم رشكة النفط 
الُعاني��ة للتس��ويق بتش��غيل بارج��ة 
 MT ALPHA“ IMO“ الوقود البحرية
9286451بطاقة استيعابية تبلغ 10000 
ط��ن مرتي لتوفر زيت الوقود للس��فن 
التي تزور وترس��و  يف امليناء، وستسهم 
ه��ذه الخط��وة يف تعزيز مكان��ة ميناء 
صحار كوجه��ة مثالية للت��زود بالوقود 

بكل رسعة وكفاءة عالية.
كا ستوفر بارجة الوقود البحرية جميع 
أنواع الوق��ود منخف��ض الكربيت وفًقا 
ملعاي��ر IMO 2020  م��ا يضم��ن أن 
جميع شحنات الوقود ُتلبي أعىل معاير 
املواصفات الدولية. وتضم القامئة زيت 
 )VLSFO( الوق��ود منخفض الكربي��ت
بنس��بة 0.5%، وزي��ت الغ��از البح��ري 

)MGO( بنس��بة 0.1%، وزي��ت الوقود 
عايل الكربيت  )HSFO(  بنس��بة %3.5، 
مبعدل ضخ يصل إىل 1000 مرت مكعب/

ساعة.
وقال طارق بن محمد الجنيدي الرئيس 
العاني��ة  النف��ط  لرشك��ة  التنفي��ذي 
للتس��ويق، إنه��م قادرون ع��ىل تزويد 
الس��فن بوقود عايل الجودة مبا يف ذلك 
زيت الوقود منخف��ض الكربيت وزيت 

الوق��ود الثقي��ل وزيت الغ��از البحري 
وفق أعىل معاير املواصف��ات العاملية، 
وأن وس��يفتح هذا التعاون آفاًقا أوسع 
أمام الطرفني لتحقيق النمو املس��تدام، 
وسيسهم يف تعزيز مكانة الرشكة كرواد 
تسويق وتوزيع الوقود ومنتجات زيوت 

التشحيم متعددة القطاعات.
وأوض��ح عم��ر ب��ن محم��ود املحرزي 
الرئي��س التنفي��ذي للمنطق��ة الح��رة 

بصحار ونائب الرئي��س التنفيذي مليناء 
صحار، أن خدمة تزويد السفن بالوقود 
عايل الجودة تعد أمرًا أساسيا يف الحفاظ 
عىل كفاءة الس��فن ومساعدتها يف تلبية 
املتطلب��ات التنظيمية، ويف نفس الوقت 
االلت��زام باملواعي��د والربام��ج الزمني��ة 
املح��ددة لحركته��ا، وأن ه��ذه الخدمة 
ستش��كل إضافة قيمة ملا يقدمه امليناء 
من مزاي��ا وحوافز متكامل��ة وخدمات 
لجميع سفن الشحن املحلية واإلقليمية 
والدولي��ة وضان اس��تمرارية ساس��ل 
التوري��د العاملية وتعزي��ز مكانة امليناء 
واملنطقة الحرة كمركز لوجستي متكامل 
مرتب��ط م��ع مختلف خطوط الش��حن 

العاملية.
يشار إىل أنه من املتوقع أن يشهد سوق 
وقود الس��فن يف منطقة الرشق األوسط 
وأفريقيا منوا ملحوًظا يتجاوز 12% خال 
الف��رتة 2020-2025، وس��تفتح املحطة 
الجديدة أم��ام ميناء صح��ار واملنطقة 
آفاًقا أوس��ع لتلبية الطلب املتزايد عىل 
الوقود البحري عاِل الجودة ألكرب س��فن 
الش��حن العاملي��ة وج��ذب املزيد من 
االس��تثارات، وترسيخ س��معة سلطنة 

ُعان كمركز لوجستي عاملي املستوى.
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»العز اإلسالمي« يدعم بعثة الحج العمانية بمسابقة »مناسك«
مسقط- الرؤية

قدم بنك العز اإلسللامي دعمه لبعثة 
الحللج العامنيللة لهللذا العللام التي 
توجهت إىل الديار املقدسة ممثلة يف 
وفد اإلفتاء، وذلك مبسابقة »مناسك« 
الثقافيللة الدينية، حيللث تقدم هذه 
املسللابقة فقللرات متنوعللة عن فقه 

ومناسك الحج.
ويرشف عللى هذه املسللابقة علامء 
أجاء هدفهللم توعية وتثقيف الحاج 
بللكل مللا مللن شللأنه رفع مسللتوى 
الدرايللة والوعللي يف كافللة الجوانب 
املتعلقللة بالحللج للوصللول إىل غاية 
الحللج املللرور، حيللث إن مثل هذه 
املسللابقات تسللاهم يف التثقيف بني 
النظللري والعميل، كام إنها تعزز لدى 
الناشللئة أيضا ثقافللة الحج من خال 
طرح أسللئلة ومعلومللات تناقش يف 
التللي ينبغي عى  جوهرها األدبيات 
الحللاج اإللتللزام بها، وكذلللك فضل 
الحللج عللى مؤديه والثللواب املرجو 

من هذه العبللادة، باإلضافة إىل كون 
الحجيج يف سللفر فإن هذا النوع من 
املسابقات تؤدي إىل التنافس املعريف 
وكذلك ترويللح النفوس مع الجرعات 
املعرفيللة التي يضيفهللا العلامء عى 
األسللئلة. كللام يدعم بنللك العز مثل 
هذه املسللابقة الدينيللة ألهميتها يف 
بقائهللا إرثللا دينيا خالللدا يف املراجع 
اإللكرتونيللة، وميكن االسللتفادة منها 
بشللكل مستمر لتكون مرجعا لطاب 
العلم والباحثني والدارسللني يف مجال 
القضايا املستجدة واملعارصة املتعلقة 
بأعامل الحج والظروف العامة للناس، 
السيام يف ظل الظروف التي أدت إىل 
تبدل وتقلب األحللوال خال العامني 

املاضيني.
وقال عيىس بن سللامل الريامي رئيس 
إدارة االلتللزام والتدقيللق  الرشعللي، 
إن البنللك ال يدخر جهدا يف تسللجيل 
حضللوره يف مثللل هللذه املناسللبات 
الدينية التي تعللد من أهم الجوانب 
لتعريللف الحجللاج مبناسللك فريضة 

الحج. وأضاف: »لقد عززنا عاقتنا مع 
وزارة األوقاف والشللؤون الدينية، بل 
إنها عاقة تتخلها أوشاج التعاون التي 
تللؤدي بطبيعة الحللال إىل التعريف 
بللكل مللا يتعلللق بديننا اإلسللامي 
الحنيف، وبدور البنك أيضا يف تقديم 
الخدمللات واملنتجللات املتوافقة مع 
أحللكام ومبادئ الرشيعة اإلسللامية، 
نحللن ملتزمون بدعم ومنللو وازدهار 
نتحمللل  بأننللا  ونؤمللن  مجتمعنللا، 
مسللؤولية رد الجميل وإحداث تغيري 
إيجللايب يف املجتمعات التللي نعيش 

ونعمل فيها«.
وأشللار الريامللي إىل أنلله خال 
البنك  القادمة سلليضاعف  الفرتة 
الفعاليات  دعللم  لتعزيز  جهوده 
واملناسللبات الدينيللة التي يكون 
لها القيمة املضافة عى املجتمع، 
مبللا يؤدي إىل خلق ثقافة توعوية 
حللول رسللالة اإلسللام الخالللدة 
والتسامح الديني الذي تتميز به 

السلطنة.

»البنك الوطني« يقدم خدمة المعامالت المصرفية الفورية للشركات 

تعيين مدير تنفيذي لشركة »إنفينيتي« في الشرق األوسط

»الطيران العماني«: 100 % نسبة التعمين بالوظائف القيادية

»هواوي« تكشف عن أفضل ساعة ذكية لصيف 2022

مسقط- الرؤية

أطلق البنك الوطني الُعامين خدمة إجراء 
املعامللات املرصفية الفوريللة من خال 
منصة الخدمللة املرصفية للللرشكات عر 
اإلنرتنت، وذلك ضمن التزامه بفتح آفاٍق 
جديللدة لرشكائه التجاريللني وتزويدهم 
بأفضل الحلول الرقمية، ومن خال هذه 
الخدمة الجديللدة أصبح بإمكان العماء 
التجاريني تحويل مبالغ تصل إىل 20 ألف 
ريال بشللكل فللوري عى مدار السللاعة 

وطوال أيام األسبوع. 
وقال محمللد بن يحيللى الجابري رئيس 
البنللك  يف  املرصفيللة  املعامللات  إدارة 
الوطنللي الُعللامين، إن خدمللة املعامات 
املرصفيللة الفورية أصبحللت إحدى أبرز 
للللرشكات  الرقميللة  والحلللول  األدوات 
مضيفللا:  أعاملهللا.  اسللتمرارية  لدعللم 
»جاء إطللاق خدمتنا الجديللدة ملواكبة 
مسللتجدات التحول الرقمي  وتكنولوجيا 
املدفوعات حول العللامل، وضمن التزامنا 

بتلبيللة احيتاجللات ُعمائنللا املختلفللة. 
وميكللن للعمللاء الوصللول إىل الخدمة 
بكل سللهولة مللن خال منصللة الخدمة 
املرصفيللة للرشكات عللر اإلنرتنت والتي 
تسللّهل للعماء عمليات الدفع، وتحّسن 
وبالتللايل  ألعاملهللم  النقللدي  التدفللق 
حصولهم عى خدمة مرصفية أكرث كفاءة 

وتدعللم طموحاتهللم. وتوفللر الخدمات 
املرصفيللة للللرشكات من البنللك الوطني 
الُعللامين مجموعة متكاملللة من الحلول 
املبتكرة التي تلبي االحتياجات املرصفية 
اليومية للعماء يقدمها فريق من مديري 
العاقللات املتخصصني والخللراء يف هذا 

املجال.
وعر توظيف أحدث التقنيات وخصائص 
األمللان املتطللورة، تتيح منصللة الخدمة 
اإلنرتنللت  عللر  للللرشكات  املرصفيللة 
للرشكات، واملؤسسللات الحكومية إجراء 
الفورية واملدفوعات  املعامات املرصفية 
أرصللدة  إىل  والوصللول  والتحويللات 
الحسللابات، وتقديم االستفسارات والرد 
عليهللا، والحصللول عى الخدمللات غري 
املاليللة وسللجل كامل للمعامللات التي 
متللت عللى جميللع حسللاباتهم. وتتوفر 
هذه الخدمات مجاًنا وعى مدار الساعة 
وطوال أيام األسللبوع ويحرص البنك عى 
تحديثها باسللتمرار، لضامن إثراء العماء 

بأفضل تجربة مرصفية.

مسقط- الرؤية

األوسللط،  الرشق  إنفينيتي  أعلنت 
التللي كانت جللزءا مللن إنفينيتي 
أميللو، تعيللني أنللدرو ماكلوغللان 
مديرا تنفيذيا جديدا لها. وسينتقل 
ماكلوغللان مللن منصبلله الحللايل 
كمديللر خدمات ما بعللد البيع يف 
رشكة نيسان الرشق األوسط للعمل 
تحللت إدارة تيللريي صبللاغ، رئيس 
نيسان السعودية واملدير التنفيذي 

لنيسان الرشق األوسط.
ويتمتللع ماكلوغللان بخللرة تزيد 
عللن 25 عاما يف قطاع السلليارات، 
اكتسبها خال عمله يف العديد من 
رشكات السيارات يف الرشق األوسط 
املتحللدة وأفريقيا، كام  واململكللة 
ميتلك خللرة يف مختلللف مجاالت 
العمللل والتللي تتضمللن املبيعات 
البيللع وخدمة  وخدمات مللا بعد 

العماء وتطوير شبكات الوكاء.

وقال بيللامن كارجار رئيس مجلس 
إدارة إنفينيتي: “يرسين تويل أندرو 
هللذا املنصب، فخللال الفرتة التي 
قضاها يف نيسللان الرشق األوسط، 
أظهر قللدرات كبرية عللى القيادة 
وأصبح  الجميللع  باحللرتام  وحظي 
أحللد األعضاء األساسلليني يف فريق 

العمل«.
ويقود تيريي صبللاغ عملية تطوير 
منوهللا  وتعزيللز  نيسللان  أعللامل 
املسللتدام يف املنطقة، واعتبارا من 
األول من يوليو أصبح تيريي مسؤوال 
عللن إنفينيتي الرشق األوسللط إىل 

جانب مهامه الحالية.
وقال تيللريي صباغ رئيس نيسللان 
السعودية واملدير التنفيذي لنيسان 
الرشق األوسللط: “تعتللر إنفينيتي 
جزءا ال يتجزأ من مجموعة نيسان 
وأتطلللع  كوربوريشللن،  موتللور 
إىل التعللاون مللع أنللدرو لارتقاء 
بالعامللة التجاريللة يف املنطقللة”، 
مضيفا: “كان أداء أندرو اسللتثنائيًا 
خال الفرتة التي قضاها يف نيسللان 
الرشق األوسط، ويرسين توليه هذا 
املنصب الجديد، فأنا عى يقني بأنه 
سلليكون منوذجا للتفللاين وااللتزام 
يف منصبه الجديللد كمدير تنفيذي 

لرشكة إنفينيتي الرشق األوسط«.

مسقط- الرؤية

الُعللامين،  الطللريان  يواصللل 
الناقللل الوطنللي لسلللطنة ُعامن، 
اسللرتاتيجيته الطموحللة للمللوارد 
البرشية والهادفة نحو متكني املزيد 
مللن الكللوادر الُعامنيللة مبختلف 
املؤهات األكادميية من شغل شتى 
الوظائف القيادية وعالية التخصص 
كالطيارين واملهندسللني، إضافة إىل 

الوظائف التجارية واإلدارية. 
واعتمدت اإلدارة التنفيذية للناقل 
الوطنللي العديللد من السياسللات 
الراميللة إىل رفللع نسللبة الكوادر 
الُعامنيللة يف الرشكللة، خصوصا يف 
مجال التخصصللات الفنية واإلدارة 
العليا، وذلك اسللتلهاًما من النطق 
السللامي ملوالنللا حللرة صاحب 
الجالة السلللطان هيثم بن طارق 
املعظللم- أعزه الله- حني قال: »إن 
الشللباب هم ثروة األمم وموردها 
الللذي ال ينضب، وسللواعدها التي 
تبني، هم حارض األمة ومستقبلها«. 
وقال هال بن عيل السيايب، نائب 
رئيللس أول املللوارد البرشيللة، إن 
الطللريان العللامين يفخللر بتحقيق 
نسللبة تعمني بلغت 94% يف يونيو 
عام 2022م، وذلك يف حالة استثناء 
اإلناث ضمن أطقم الضيافة الجوية، 
حيث تعد النسللبة مرتفعة مقارنة 
بحجللم الرشكللة التللي تسللتدعي 
متطلبللات العمللل فيهللا وجللود 
الجنسلليات  مختلف  من  موظفني 
واللغات بهدف مد الجسللور لرأب 
والوفاء مبستويات  التفاهم،  فجوة 
يتوقعها  التللي  املميللزة  الخدمللة 
ضيوف الناقللل الوطني، مؤكدا أن 

إجاميل عللدد املوظفللني الُعامنيني 
يف الرشكة يبلللغ 2811 موظفا، إىل 
جانب املؤهلني وذوي خرة من 64 
دولة. وأضاف: “من بني 415 طيارًا 
بنهاية يونيللو 2022م، هناك 398 
طيللارًا عامنًيا، أمللا الطيارين الل17 
األخريللن فهم مللن ذوي الخرات 
ويعملللون  املكتسللبة  الرتاكميللة 
كمدربني للطيارين لتمكني طياري 
املسللتقبل من تجاوز املسللتويات 
طياريللن  إىل  والتحللول  العاديللة 
عامليي املستوى، إضافة إىل أن نحو 
93 كادرا ُعامنيللا ينخرطون ضمن 

برنامج رخصة طيار النقل الجوي يف 
الوقت الحللايل، ويتلقى 81 متدرًبا 
منهم تدريبهم النظري والعميل يف 
عدد من أهم مؤسسللات التدريب 
العامليللة يف أوروبا ضمن 6 دفعات 
مختلفللة، ودفعة أخرى تتألف من 
12 متدرًبللا تتلقى برامللج تأهيل 
أولية يف جامعة السلللطان قابوس، 
كام اسللتطعنا من تحقيق نسللبة 
تعمني بلغت 100% يف العديد من 
الوظائللف القيادية والتخصصية يف 
مختلف وحللدات مركللز عملياتنا 

مبسقط.

مسقط- الرؤية

 HUAWEI كشللفت هللواوي عن سللاعة
Pro 3 WATCH GT التي تأيت يف نوعني: 
إصدار التيتانيوم 46 مم وإصدار السرياميك 
43 مم السللاعة الذكية أيًضا بعمر بطارية 
يصللل إىل 14 يوًما مع الشللحن الاسللليك 
الرسيللع، وميللزات إدارة الصحللة املهنية، 
وأوضللاع التمرين الجديللدة، باإلضافة إىل 

ميزات مساعدة الحياة املريحة األخرى.
 3 HUAWEI WATCH GT وتم تجهيز
Pro  طبعللة التيتانيللوم بهيكل معدين من 
التيتانيوم وعدسللة زجاجية مللن الياقوت 
وعلبة خلفية من السرياميك، كام أن تصميم 
معرفها املتميز نظيف وأنيق املظهر سللائد 
عللر مجموعللة متنوعة من األسللاليب كل 
منها يجسللد مزيًجا من التكنولوجيا والفن، 

يف حني أن إصدار السرياميك ناعم وأنيق. 
بوظيفللة  املتطللور  تصميمهللا  ويكتمللل 
مراحل القمللر - Moon Phase التي توفر 
للمستخدمني وجوًها فريدة للساعة ميكنهم 
من خالها مراقبللة املراحل املختلفة للقمر 
أثناء تغريه، يف حني أن هذه امليزة موجودة 
غالًبا يف السللاعات التقليدية الراقية، فإنها 
 HUAWEI سللاعة  أناقللة  إىل  تضيللف 
Pro 3 WATCH GT ومتنحها ملسة فاخرة 

خاصة.
 HUAWEI WATCH سللاعة  وتعللد 
GT Runner أول سللاعة ركللض احرتافية 
ُصممللت خصيًصا للرياضة، وهي ليسللت 
املسللاعد الذيك ملللن يرتديها فحسللب، بل 
إنها أيًضا مدرب التدريب الشخيص الخاص 
بك، ومن خال تسللجيل البيانللات البيئية 
والصحية، ميكن ألحدث سللاعة رياضية من 
هواوي صياغة خطة تدريب علمية وفعالة 

لتزويدك بتجربة لياقة شاملة واحرتافية. 
 HUAWEI WATCH GT كام إن سللاعة

Runner هي سللاعة رياضيللة تأيت محملة 
مبراقبة معللدل رضبات القلللب يف الوقت 
الحقيقي، وتحديللد املواقع بدقة، وبرنامج 
تشللغيل علمللي، وميللزة مدرب تشللغيل 
مدعمة بالذكاء االصطناعللي، وتتميز أيًضا 
بعمر بطارية مذهل مدته أسبوعني، وإدارة 
صحية طوال اليوم، وميزات مريحة تساعد 
عى قيام املهام بسللهولة، وتوافق واسع مع 
امللحقللات وتطبيقات الجهللات الخارجية. 
ويبلللغ وزن جسللم السللاعة بالكامل يبلغ 
38.5 جراًما، مام يوفر تجربة ارتداء مريحة 
للعدائني، وتتبنى السللاعة حزام سلليليكون 
مضللاد للبكترييللا، لذلللك ال داعللي للقلق 
بشأن التعرق واألوساخ التي تامس الحزام 

أثنللاء التدريب مللام قد يؤثللر عى صحة 
 HUAWEI وراحة املسللتخدم. أما سللاعة
WATCH FIT 2  التللي تم إطاقها حديًثا 
خطللوة أخللرى يف االتجللاه الصحيح، وهي 
 HUAWEI تتبع تصمياًم مشللابًها لسللاعة
WATCH FIT ولكللن مللع مزيللد مللن 
التحسللينات، وتحتللوي السللاعة الجديدة 
عى شاشللة عللرض كاملللة من هللواوي - 
 HUAWEI FullView AMOLED
مقاس 1.74 بوصة وقاذفة شطرنج جديدة 
توفللر تجربللة مسللتخدم سلسللة. ميكللن 
للمسللتخدمني تخصيص الساعة باستخدام 
مجموعة واسعة من أحزمة الساعة ووجوه 

الساعة.

محمد بن يحيى الجابري

أندرو ماكلوغالن



م��ع ق��رب حلول عي��د األضح��ى املبارك، 
كش��ف فندق جراند حياة مس��قط، أحد 
أفخم الفن��ادق ذي الخمس��ة نجوم، عن 
أحدث عروض��ه للنزالء؛ حي��ث أعلن عن 
ع��رض خاص بهذه املناس��بة عىل أس��عار 
الغرف وحفالت الزفاف، إىل جانب تقديم 
أش��هى املأكوالت والحلوي��ات يف مطاعمه 
الش��هرية، وأبرزها مطعم »توسكاين« الذي 
يتميز بتقديم مأكوالت من ش��تى املطابخ 
العاملية وبأعىل جودة ومذاق ال ُينىس، إىل 

جانب مطعم »موكا كافيه«.
وق��ال متحدث باس��م الفن��دق: »نود أن 
نع��رب ع��ن س��عادتنا الكبرية باس��تقبال 
ضيوفنا األعزاء خ��الل إجازة عيد األضحى 
املبارك، ونعدهم بتجربة فندقية استثنائية، 
كام ه��و عهدنا مع كل ضيوفنا يف مختلف 
املواس��م، ونؤكد أن كل ضيوفنا سيحظون 
باالهت��امم والرعاية الفندقي��ة الفاخرة يف 

مختلف غرفنا وأجنحتنا وكل مرافقنا«.
وتتمّي��ز الغرف الراقي��ة يف الفندق بأثاث 
فخم ورشفات وحاّمم��ات رخامية، وتتوّفر 
فيه��ا خدم��ة Wi-Fi مجاني��ة وأجه��زة 
تلفزيون مع قنوات فضائية وقواعد إرساء 
ألجه��زة iPod وب��ارات صغ��رية. وتط��ل 
الغرف األعىل درجة عىل البحر، وتش��تمل 
األجنح��ة األنيقة املؤلفة من 1 إىل 3 غرف 
نوم وغرف��ة للجلوس، مع إمكانية الوصول 
إىل صاالت خاصة، كام تشتمل بعض هذه 

الغرف عىل أرسّة بأربعة أعمدة.
ويتأهب مطعم “موكا كافيه”، الس��تقبال 
ضيوف��ه بقامئ��ة فري��دة من الطع��ام من 
ش��تى املطابخ العاملية؛ حيث يس��عى إىل 
تلبي��ة رغب��ات الزبائن يف تن��اول وجبات 
شهية، تجمع بني األكالت النباتية والربوتني 
الحيواين، وهام من أش��هر التفضيالت لدى 

عشاق الطعام. 
وم��ن بني مراف��ق املطعم، منص��ة الطهي 
املبارش التي تقدم للضيوف األرز اآلس��يوي 
مع اختي��ار البحريات أو اللحم أو الدجاج 

أو الخضار، وكذلك طبق النودلز اآلس��يوي 
األشهر عىل اإلطالق، وغريها من األطباق.

زوار الفندق س��يكونوا أيًضا عىل موعد مع 
تشكيلة منّوعة من األطباق الساخنة مثل: 
كراب مع صلصة الصويا والسويت تشييل، 
وسمك املاهي مع صلصة الصويا والليمون 
األخ��ر، والدجاج ال��كاري التايالندي مع 
أرز الياسمني، وطبق البيف ستري فرايد مع 

صلصة أويسرت.
ويف ركن الحلويات، س��تم عرض تش��كيلة 
فريدة حلوة املذاق، منها بودينج الساجو، 
وكي��ك الباش��ن ف��روت، والدامبلينج مع 
جوز الهند، والحلوي��ات الرشقية، والكيك 

بأنواعه.
أما مطعم “توسكاين” اإليطايل، أحد مطاعم 
الفن��دق، فس��يمنح زواره تجرب��ة املذاق 
اإليط��ايل األصي��ل، مع مجموع��ة متنوعة 
م��ن املقّب��الت، والبيتزا امُلع��دة بالطريقة 
التقليدية، والحلويات، إىل جانب تش��كيلة 
مختارة من إبداعات الش��يف عالء الدين 
الدقاق، وس��ط أجواٍء ُمستوحاة من قلب 

العاصمة روما.
وقال عالء الدين الدقاق الشيف التنفيذي 
ملعط��م “توس��كاين” بفن��دق جراند حياة 
مس��قط: لطاملا ش��كل مطعم “توسكاين” 
الوجهة املفضلة لعش��اق الطعام اإليطايل 
وأش��هى املأكوالت والنكهات التوس��كانية 
األصيلة يف مسقط. ونظرًا ألجوائه املميزة؛ 
فق��د أصب��ح املقص��د الرئي��ي للراغبني 
بإحياء كافة املناسبات الرومانسية املميزة. 
ز ذلك بتكريم جديد  وأضاف الدقاق: “تعزَّ
حصل عليه طاقم مطبخ “توسكاين” خالل 
مهرج��ان “هوري��كا 2022”، والذي أقيم 
مؤخرًا مبركز ُع��امن للمؤمترات واملعارض، 
بعدما توِّجوا بامليدالية الذهبية، يف انعكاس 
لحرص فريق عمل “توسكاين” عىل العناية 
بأدق التفاصيل املتعلقة بالطعام واألجواء، 
إىل جان��ب تقدي��م أفكار جديدة بش��كل 
مستمر تساعد يف تحسني تجربة الطعام”.

»جراند حياة«
إقامة فندقية ساحرة مع إطاللة بحرية ال مثيل لها وأطعمة من أشهر المطابخ العالمية

أحواض سباحة 
وشاطئ خالب لقضاء 

أمتع األوقات

أطباق شهية 
ومكونات فاخرة في 

»توسكاني« اإليطالي

 »موكا كافيه« يستقبل 
ضيوفه بقائمة طعام 

فريدة ومذاق رائع
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د. حيدر بن علي اللواتيد. حيدر بن علي اللواتي

ال تسمح ألحد أن يضعك يف مرمى االتهامات. ال تستمر 
يف عالقــة أنت مطالب فيهــا دامئًــا بالدفاع عن 

نفســك. وتربير أفعالك وكلامتك ألنك ستخرس 
فيها نفســك، أنت لست ســيئًا بالرضورة، ومن 
ال يقبلونك ليســوا أيًضا ســيئني، لكــن األرواح 

مذاهب.. املهم أن يبقى االحرتام!

عواملك الهادئــة، املليئة بتفاصيلك التــي تُحّب وتهَوى، 
التــي تعود إليها بشــوق بعــد أيامــك املُزدحمة، 

ـق يف آفاقهــا، وتُبِحــر يف أعامقها، فتجد يف  فتَُحلّـِ
ل زاد روحك، ويف التفكُّر غايتك من الوجود،  التأمُّ
ويف القــراءة شــحن لذهنــك، ويف الكتابة ترتيب 

ألفكارك؛ احتِف بها وحاِفظ عليها كأمثَن األشياء.

الصني وروسيا تعمالن عىل توسيع مجموعة »بريكس« عرب ضم 
إيران واألرجنتني، ولتقوية دور منظمة شنغهاي السيايس 

واألمني ليتجــاوز التعاون االقتصادي. هــذا التحالف 
املضاد ألمريكا يضم نصف البرشية، وسيطلق مشاريع 
وصناديق وآليات تحــرره من هيمنة الدوالر وصندوق 

النقد الدويل، وسينجح يف إضعاف قوة الغرب! ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

فايزة بنت سويلم الكلبانية
Faizaalkalbani1@gmail.com

التغريات املناخية وتقلبات أحوال الطقس مل تعد خافية عىل أحد، فقد بات من املعتاد أن تهطل أمطار 
غزيرة يف الصحاري، وأن تتواىل املنخفضات الجوية يف موجات واحدة تلو األخرى، وأن تستمر السحب 

الركامية تزين السامء لعدة أيام، ثم تسقط يف صورة أمطار، تؤدي إىل جريان األودية والشعاب.
ويف ظل ما تعانيه منظومة الســدود يف معظم أنحاء البالد من أداء ضعيف، فإن الحاجة تتعاظم من 
أجــل تطوير هذه املنظومة، بهدف االســتفادة من املوارد املائية التــي تقدر مبئات اآلالف من األمتار 
املكعبة من املياه، عالوة عىل تعزيز جهود الحامية من مخاطر الفيضانات التي تســبب فيها األودية 
الجارفة. الواقع يشري إىل أن معظم السدود أُنشأت يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض، وما 
يتم بناؤه اآلن من سدود فهي بجهود أهلية تحت إرشاف الجهات املختصة، لكن هذا ليس بكاٍف عىل 
اإلطالق، فمعدالت هطول األمطار تســجل مســتويات مرتفعة عاًما وراء عام، كام إن مناســيب املياه 
آخذة يف الزيادة، ومل تعد السدود القامئة قادرة عىل استيعاب تلك الكميات الهائلة من مياه األمطار، 
وبات من الرضوري تطويرها وتعزيزها وفق رؤية اسرتاتيجية تسترشف املستقبل، وتبني عىل توقعات 
خــرباء األرصاد والتغري املناخــي.  وبالتوازي مع جهود حامية املوارد املائية من خالل االســتفادة من 
مياه األودية، يجب إيالء قضية ترصيف مياه األمطار يف شوارع املدن أولوية ضمن خطط املحافظات، 
خصوصــا وأن املحافظات باتــت تتمتع مبنظومة المركزية تســاعدها عىل تنفيذ ما تراه مناســبًا من 
مرشوعــات، ويف ضوء ما خصصته الحكومة لها من موازنات مســتقبلة تصل إىل 20 مليون ريال لكل 
محافظة، بناًء عىل التوجيات الســامية يف هذا اإلطار. ففي كلٍّ تسقط األمطار عىل املدن، حتى متتلئ 
الشــوارع الرئيســة والفرعية باملياه، وتفيض لتدخل يف أحيان عدة إىل البيوت واألبنية، ومنها مدارس 
أو مؤسســات حكومية وخاصة، عالوة عىل الخســائر التي قد يتكبدها املواطن نتيجة فقدان سياراته 

وممتلكاته، فضال عن تكبد املزارعني لخسائر فادحة يف املزروعات واملوايش، وغريها.
هنــا نقــرتح رضورة تعزيز منظومة الرصف مليــاه األمطار، من خالل العمل عــىل ترصيفها من خالل 
مصارف املجاري، والتوســع يف هذا املرشوع الخدمي والتنموي لتكون مصارف املجاري منترشة يف كل 
والية ونيابة وقرية.  التحديات التي نشــري إليها مل تعد مقترصة عىل محافظات بعينها؛ بل صارت كل 
املحافظات عرضة ملخاطر األمطار الغزيرة وجريان األودية الجارفة، وكم تعالت نداءات االستغاثة من 
املواطنني إليجاد حلول ملن يعيشــون يف مجاِر األودية أو يواجهون خطر تدفق وفيضان مياه األمطار 
عليهــم وعــىل منازلهم وممتلكاتهم.        ما الذي مينعنا من االســتفادة مــن تجارب وخربات الدول 
األخرى التي شــهدت منظومة الســدود فيها تحوالت وتطورات كبرية، مثل منظومة السدود الرقمية، 
حيث يتم التحكم يف الســدود عن بعد، عن طريق بوابات إلكرتونية، وتركيب أجهزة استشعار لقياس 

معدالت ومنسوبات املياه، فضال عن قياس نسب الشوائب أو امللوثات، وغريها.
إننا أمام تحديات كبرية يف ظل تبعات التغري املناخي، وال شــك أن حكومتنا الرشيدة تسعى بكل جهد 
مــن أجل حاميــة املواطن من املخاطر الناجمة عن ذلك، لكن يحدونا األمل أن تتســارع الخطى وأن 
يُكثف املسؤولون الجهود من أجل الخروج بحلول ومقرتحات بناءة تعود بالنفع عىل الوطن واملواطن.

******
همسة:

ســاعات تفصلنا عن عيد األضحى املبارك، فلنجعلها مليئة بالفرح والســعادة، وسط توقعات بهطول 
املزيــد من األمطار خالل األيام املقبلة، وهو ما يفرض عىل الجميع، وخصوًصا الشــباب، تفادي عبور 

األودية أو القيام بأي مامرسات تلحق الرضر بهم.. حفظ الله عامننا الغالية وطًنا يتطور كل يوم. 

تطوير السدود وصون 
الموارد المائية

مسقط- الرؤية

للخيالــة  ســوكو  الحصــان  حقــق 
الســلطانية املركز األول يف الشــوط 
الخامس ملســافة 1900 مرت )شــوط 
مهرجــان الشــيخ منصور بــن زايد 
الفئــة الثالثة(، وذلك بقيادة الفارس 

أوليفيه واملدربة إليزابيث برنارد.
أمــا املركــز الثاين فــكان من نصيب 
شفار دي برجر ملالكه أوين آيدروس 
بقيــادة الفــارس فايــربوس فــريون 
واملــدرب يت جــي ليمــر. وذهــب 
املركــز الثالث إىل خري الشــام ملالكه 

الشــقب للســباقات بقيادة الفارس 
جريوم كابر واملدرب تومس فوريس. 
أما يف الشــوط السابع ملسافة 1400 
مرت )شــوط الخيول املبتدئة(، حصل 
عىل املركــز األول طري املــري ملالكه 
رين وكوتش بقيــادة الفارس ڤالنتني 
املدرب أكس تومس، فيام نال املركز 
الثاين املهر كريم للخيالة الســلطانية 
بقيــادة الفــارس أوليفيــه واملدرب 
تشارلز جوردان، وانتزع املركز الثالث 
صن عامر ملالكه حــارس دي جراند 
بقيــادة الفــارس جــي روم املدرب 

توماس فوريس.

مسقط- الرؤية

صدر العدد الجديد من مجلة إضاءات علمية، 
الذي تصــدره وزارة التعليم العــايل والبحث 
العلمــي واالبتكار، ويحمــل يف طياته العديد 
مــن املوضوعات يف مجــاالت البحث العلمي 

واالبتكار.
وتصّدر العدد موضوع االفتتاحية التي ناقشت 
أهمية الســياحة القامئة عــىل البحث العلمي 
واالبتكار، كام تنــاول ملف العدد الجديد من 
املجلة الذي يحمل اإلصدار رقم )35( موضوع 
»أدوار البحث العلمي يف إثراء السياحة« حيث 
تطــرق لجهود بعــض املؤسســات الحكومية 
واألكادميية واألهلية يف مجاالت تطبيق البحث 
العلمــي املبني عــىل االبتكار واملســتند عىل 
املعرفــة إلبراز الســياحة العامنية عرب محاور 
توظيف الدراســات العلمية لخدمة السياحة، 
واملمكنات العلمية لصناعة السياحة، و تفعيل 
دور البحوث العلمية لدعم القطاع السياحي، 
ودور املؤسســات األكادمييــة يف متكني ثقافة 
البحث العلمي، و توظيف البحث العلمي يف 
ريادة األعامل الســياحية، و برامج ومبادرات 
بحثيــة تخدم القطــاع الســياحي، وذلك عرب 
اســتضافة عدد مــن املســؤولني واألكادمييني  

ورواد األعامل  يف القطاع السياحي.
واحتوت املجلة عىل موضوعات علمية ماتعة 
مثل: ابتــكار طاليب ملنتج طبيعــي يطيل من 
فــرتة صالحية الفاكهة والخــرضاوات ويحافظ 
عىل شــكلها ويحفظها من التعفن وال يسبب 
أي رضر عــىل االنســان عنــد األكل، بحيــث 
يســاعد هذا االبتــكار رشكات تصدير الفواكه 
رشاء  تكاليــف  تقليــل  عــىل  والخــرضاوات 
املنتجات كالشــمع أو آالت سحب األكسجني 

وغريها من املميزات.
ويف باب حوار مــع باحث، تطرقت املجلة إىل 
موضــوع »مرشوع بحثي طــاليب صمم نظاما 
ذكيا لتوربينات الرياح واملعزز باستخدام تقنية 
الطباعــة ثالثيــة األبعاد عرب إنشــاء محطات 

صغرية مبتكرة لتوليد الطاقة يف حالة الكوارث 
وانقطــاع التيــار الكهربــايئ«. وتضمن العدد 
كذلــك، موضوعات أخــرى متنوعــة تناولت 
عناويــن متفرقة يف مجــاالت البحث العلمي 
والتطوير واالبتكار واملعرفة، مثل سرية باحث 
عــن الدكتــور عبداللــه بن محمد الشــكييل 
مــن جامعة نــزوى، ومقــال علمــي بعنوان 
بــني الباحث والبحــث واالعــرتاف األكادميي 
للدكتور حســني كاظــم الوائــيل، والتعريف 
ببعض املعدات البحثية املتوفرة يف مؤسسات 

التعليم العــايل، باإلضافة إىل مخرجات بحثية، 
ومنجزات علمية، ومعلومــة، والجدير بالذكر 
أن مجلة إضاءات علمية تصدر كل ثالثة أشهر 
عــن قطاع البحــث العلمي واالبتــكار بوزارة 
التعليــم العايل والبحــث العلمــي واالبتكار 
باللغتني العربيــة واالنجليزيــة، ويتم نرشها 
إلكرتونيا يف قنوات التواصل االجتامعي التابعة 
للقطاع، كام يتم توزيعها عرب الربيد اإللكرتوين 
للجهات املسجلة ونقاط االتصال املوجودة يف 

قواعد بيانات دائرة النرش العلمي والتوعية.

الرؤية- أحمد السلامين

وصل إىل والية صحار صباح أمس وفد االتحاد 
الكامريوين لكرة القدم برئاســة صمويل إيتو، 
وذلك للوقوف عىل جاهزية املدينة الستقبال 
معســكر املنتخــب الكامــريوين وجامهــريه 
اســتعدادا النطالق مباريات كأس العامل لكرة 

القدم - قطر 2022.
واســتقبل البعثة اإلدارية الكامريونية، داؤود 
الشــيزاوي رئيس نادي صحار والذي ســعى 
جاهدا الســتقطاب معســكر أســود أفريقيا، 
وقال الشــيزاوي يف ترصيح خاص لـ«الرؤية« 
إن البعثــة اتجهت مبــارشة إىل والية صحار، 
للوقوف عىل املنشآت واملرافق املتوفرة، منها 
مطار صحار، واملجمع الريايض، وملعب نادي 
صحار وفنادق اإلقامة، ومن ثم عقدت جلسة 
ملناقســة بعض التفاصيل. وأضــاف أن إدارة 
نادي صحار ســتتوىل املســؤولية املبارشة عن 
كافة ترتيبات معســكر املنتخــب الكامريوين 
وجامهــريه، وذلــك بدعم مــن وزارة الثقافة 
والرياضــة والشــباب واإلتحــاد العامين لكرة 

القــدم. وتابع الشــيزاوي قائــاًل: »نتمنى أن 
نوفّق يف الرتويج ملدينة صحار وجاهزيتها من 
حيث املرافق واملالعب والفنادق الســتضافة 
املنتخبــات العامليــة كاملنتخــب الكامريوين؛ 
حيث تحدثت مع رئيــس االتحاد الكامريوين 
إيتو عن إمكانية اســتقبال الجامهري العاشقة 

لألسود يف صحار«.
وزاد بالقول: »نهدف إىل استقطاب املنتخبات 
قبــل ذهابها إىل قطر مــع إمكانية اإلقامة يف 
صحار، مبا يضمــن تحقيق عوائــد اقتصادية 

وسياحية«. وتأيت والية صحار ضمن اهتاممات 
منتخــب الكامــريون اســتعداًدا للمونديال، 
بجانب مــدن أخرى وفق اإلمكانيات املتوفرة 
لديهــا. ووقع منتخب الكامريون يف املجموعة 
الســابعة التي تضم معه منتخبــات الربازيل 
ورصبيا وســويرسا، وتأهل منتخب الكامريون 
إىل نهائيــات كأس العــامل 2022، عقب فوزه 
الدرامي عــىل الجزائر باملبغــراة الفاصلة، يف 
ملعــب األخــرية بنتيجة 2- 1، رغم خســارته 

ذهابا 0- 1.

الرؤية - نارص العربي

صدر للكاتبة زكية بنت عيل الهاشــمية كتابها 
الجديــد بعنــوان »صدى الشــجون«، والذي 
يتناول كيفية تخطي عوامل الوهن، من خالل 
مواقــف واقعية ومشــاهد تعبرييــة حقيقية 

ومراحل يعيشها اإلنسان عرب األيام.
وقالت الهاشــيمة إن الكتاب يُســلط الضوء 
عىل بعــض الجوانب املبهمة واملجهولة؛ حتى 
يســتنبط منها عصارة القرار لكل من نأى عن 
واقعــه، وأن يضــع نصب عينــه أهدافًا، وأن 

يقيض عىل كل العقبات بإرصاٍر وعدم الهروب 
لألمام، أو التخيل عام يسعى له، وبذلك سيجد 
ســبيالً فيه بصيص نوٍر. وذكرت الهاشــمية يف 
الكتاب أن الحياة متقلبة، فاإلنســان الدؤوب 
ال بُــد أن يصارع الحياة بــكل متقلباتها، وأن 
يعيــد ترتيــب أفــكاره، وتخطيطــه يف حالة 
هشــمت الحياة ُمحيا طموحاتــه، فيجب أن 
يعترَِب من معرفة مكامن الخطأ الذي وقع به، 
وال بــد أن ميتلك فن الخروج من قطب رحى 
الجدل والتهميش، واللذان يؤديان إىل تسلط 

عوادم قدرة اإلنسان عن التحمل.

الحصان »سوكو« للخيالة السلطانية ينتزع المركز 

األول على مضمار »التست« في فرنسا

صمويل إيتو في صحار لمناقشة معسكر الكاميرون اإلعدادي»إضاءات علمية« تناقش أدوار البحث العلمي في إثراء السياحة

زكية الهاشمية ترصد مواقف واقعية للبشر في »صدى الشجون«
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