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اإلثنني

بعــث حرضة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظــم -حفظه الله
ورعــاه -برقيــة تهنئة إىل فخامــة الرئيس جو بايــدن رئيس الواليــات املتحدة
األمريكية مبناسبة ذكرى استقالل بالده.
ض ّمنهــا جاللته أطيب تهانيه وأصدق متنياته لفخامته بوافر الصحة والســعادة،
وللشــعب األمرييك الصديق باطراد التقدم والرقي ،ولعالقات الصداقة والتعاون
القامئة بني البلدين مزي ًدا من التطور والنامء.

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

 ٥من ذي الحجة  144٣هـ املوافق  ٤يوليو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٩

 12صفحة

غدا
بدء تأثر السلطنة بامتداد منخفض جوي قادم من الهندً ..

ماء منهمر ..أمطار متفاوتة الغزارة مع
استمرار نشاط الخاليا الرعدية
مسقط -الرؤية
قالــت املديرية العامة لألرصــاد الجوية إن
الصور الجوية تظهر اســتمرار تدفق سحب
متفاوتــة االرتفــاع عىل معظــم محافظات
الســلطنة ،مع التنبيه وأخذ الحذر من تدين
مســتوى الرؤيــة األفقية إثر هبــوب رياح
نشطة.
وشــهد عدد من واليــات محافظة الداخلية
هطول أمطار غزيــرة مصحوبة برياح أ ّدت
إىل جريان الشــعاب واألدوية .وأ ّدى هطول
األمطار يف والية نــزوى إىل جريان عدد من
األودية من بينها واديا الرحبة واملعيدن .كام
شــهدت والية إزيك جريان أودية مســدود
والشباك وقنت.
ويف واليــة الجبــل األخرض ،هطلــت أمطار
رعدية غزيرة عىل عموم قرى الوالية .وأ ّدى
هطول األمطار إىل امتالء الســدود الجوفية

ونزول األودية من بينها وادي العني والعيينة
وسيق وبني حبيب وقتم والغشان.
وحتى مثول الجريــدة للطبع ،أظهرت صور
األقامر االصطناعية نشاط خاليا رعدية عىل
أجزاء املناطق الجبلية الواقعة يف محافظات

مباحثات بين سلطنة ُعمان واليمن لتعزيز التعاون في النقل واالتصاالت

صاللة -العامنية

عقدت أمس مبحافظة ظفار جلسة مباحثات
رســمية بــن ســلطنة ُعــان والجمهوريــة
اليمنية يف مجاالت النقل واالتصاالت وتقنية
املعلومات.
وترأس الجانب ال ُعامين معايل املهندس سعيد
بن حمود املعــويل وزير النقــل واالتصاالت
وتقنيــة املعلومــات ،ومن الجانــب اليمني
معايل الدكتــور نجيب منصــور العوج وزير
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات .وشــهدت

الجلســة بحــث أوجــه التعــاون الثنايئ بني
البلديــن الشــقيقني يف مجــاالت النقــل
واالتصاالت وتقنية املعلومات وسبل تعزيزها
وتشــجيع الرشاكات االســتثامرية والتجارية
والتقنية واللوجستية املشــركة بني البلدين،
إضافة إىل إنشاء مشــاريع مشرتكة والوقوف
عىل التحديات والحلول املمكنة بشأن تعزيز
التعاون املشرتك بني البلدين.
وقــال معــايل املهنــدس ســعيد بــن حمود
املعويل إن الجلســة تناولت تطوير العالقات
يف مجــاالت النقــل الربي والبحــري والجوي

وتجــارة الرتانزيــت واالســتثامر يف املناطق
الحــرة ،وتطوير العمل يف مجاالت االتصاالت
وتقنية املعلومات.
من جانبه ،أكّد معايل وزير االتصاالت وتقنية
املعلومــات بالجمهوريــة اليمنيــة أهميــة
اللقاءات املشــركة التي تــأيت يف إطار إعادة
إحيــاء االتفاقيات امل ُربمة بــن الجانبني خالل
الســنوات املاضيــةُ ،مشــ ًرا إىل أ ّن الجلســة
ناقشت تفعيل وتنشــيط مجاالت االستثامر
والتجــارة البينية ،وبحث تســهيل إجراءات
البنوك للمستثمرين اليمنيني.
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المدينة المنورة أولى وجهات بعثة الحج العسكرية بالديار المقدسة
مسقط -الرؤية
وصلت أمس بعثة الحج العســكرية إىل
مطار األمري محمد بن عبدالعزيز باملدينة
املنورة عىل منت عدد من طائرات ســاح
الجو السلطاين العامين ،وكان يف استقبالهم
عــدد من كبــار الضبــاط و املســؤولني
العسكريني بقيادة منطقة املدينة املنورة
03
باململكة العربية السعودية.

بتكلفة  26مليون ريال

إنجاز  %61من شبكات توزيع المياه بالحمراء ..و 83قرية مستفيدة
الحمراء -الرؤية
أنجــزت الرشكة العامنيــة لخدمات املياه
والــرف الصحــي مــا يقــارب  %60من
مرشوع إنشــاء شــبكات توزيــع املياه يف
والية الحمــراء وبعض املناطــق املجاورة
للوالية ،والتي ستغطي الوحدات السكنية
والتجارية والحكومية وغريها من الطلبات،

وتــم تصميم املــروع ليواكب التوســع
العمــراين والنمو الســياحي واالقتصادي
يف الوالية؛ حيثُ إن الشــبكات ســتغطي
الوحدات القامئة وكذلك املستقبلية.
وقــال املهنــدس أحمد بن نــارص العربي
القائــم بأعامل مديــر عام املشــاريع يف
الرشكــة ،إن الرشكة قامت بتســليم بعض
األجزاء التي تم االنتهاء منها يف مركز والية

الحمراء عىل أن يتم تشغيل الشبكة خالل
هذه األسابيع ،مضيفا أن التسليم تم قبل
املوعد املحدد لنهاية املرشوع والذي يأيت
متهي ًدا لتشــغيلها بهــدف تغطية الطلب
املتزايد عىل امليــاه ،كام إن الرشكة تعمل
عىل تشغيل الشبكات يف املناطق األخرى
بشــكل تدريجــي وذلك وفــق جاهزية
الشبكات للتشغيل.
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مصنع إلنتاج اإلنسولين في ُعمان..
وخطط طموحة للتصدير

مسقط -الرؤية
الغريب ،واستمرار فرص هطول األمطار خالل
الساعات املقبلة.
وتُشري آخر تحليالت خرائط الطقس وخرائط
التنبــؤات العدديــة إىل أنه مــن املتوقع أن
تتأثر ســلطنة ُعامن بامتداد ملنخفض جوي
ُمحتمــل قــادم مــن جمهورية الهنــد غ ًدا
الثالثاء ،قد تتأثر به محافظتا جنوب الرشقية
والوســطى وأجــزاء من محافظتي مســقط
وشامل الرشقية بأمطار متفاوتة الغزارة من
املحتمل أن تتجاوز  20مليم ًرتا.

شامل الرشقية والداخلية وجنوب الباطنة.
وقالت األرصاد إنه من املتوقع هطول أمطار
رعديــة متفاوتة الغــزارة مصحوبــة برياح
هابطة نشــطة وتســاقط الربد ،مع تشــكُّل
ســحب ركامية عىل أجزاء من جبال الحجر
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أعلن جهاز االستثامر العامين ،عن بدء االستثامر
يف رشكــة «بايوجينومكــس» املتخصصــة يف
تطوير األدوية ،مع الرتكيز بشــكل خاص عىل
مرىض الســكري ،وذلك من خالل إنتاج أدوية
اإلنســولني املختلفة وتطويرها ،بالتعاون مع
إحدى الرشكات املحلية.
ويؤكد هذا االســتثامر اهتامم الجهاز بتمكني
القطــاع الخاص العــاين والرشاكــة معه يف
االستثامرات الخارجية أو يف جلبها إىل سلطنة
عامن؛ حيث يستهدف االســتثامر قيام رشكة
بايوجينومكــس التــي تأسســت بجمهورية
الهنــد يف عــام  2002بإنشــاء مصنــع لها يف

ســلطنة عامن يعمــل عىل إنتاج اإلنســولني
لتلبية الســوق اإلقليمي مبدئ ًيــا ،ثم االنتقال
إىل األســواق األوروبية واألفريقية يف املراحل
التالية.
وذكــر الجهــاز يف عــدد جديــد مــن نرشته
الفصليــة «إنجــاز وإيجاز» أن اســتثامره يف
يجسد اهتاممه بالقطاع
رشكة بايوجينومكس ّ
الصحي الذي أثبتت فاعلية االســتثامر فيه يف
جائحة كورونا كوفيد ،19-فإىل جانب العوائد
التي يدرها عىل املســتثمرين فيه؛ فهو يسهم
يف جهــود التنويع االقتصــادي ،وتوفري فرص
عمل وأعامل للشــباب ،ويخفف العبء عىل
خصوصا مع ازدياد أعداد
املؤسسات الصحية؛
ً
السكري.
املصابني مبرض
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السيد شهاب يتفقد سير العمل في التمرين االستراتيجي «صنع القرار »9

مسقط -ال ُعامنية

إىل إيجاز عن س�ير فعالي��ات التمرين قدمه
العميد الركن عبدالله بن حمد الحاريث مدير
عام الدراس��ات والشؤون األكادميية بأكادميية
الدراسات االس�تراتيجية والدفاعية .بعد ذلك
قام سموه بجولة يف خاليا التمرين والذي قدّم
رشحا عن فعاليات التمرين
خالله املشاركون ً

وكيفية التفاعل مع األحداث العاملية والقضايا
الوطنية املفرتضة والحلول املناس��بة لها وآلية
تطبيقها عىل أرض الواقع باس��تخدام أساليب
االس��تنباط والتحلي��ل واالس��تنتاج وصولاً إىل
صناعة القرار مبا يخدم أهداف التمرين.
يش��ار إىل أن فعاليات التمرين اإلس�تراتيجي

(صن��ع الق��رار  )9ب��دأت يف  26يونيو املايض
ضمن خطة املنه��اج العام للدورة ومبا يحقق
وتتويجا للعلوم
األهداف التدريبية املتوخاة،
ً
واملعارف التي اكتس��بها املشاركون يف الدورة
التاس��عة من الجه��ات العس��كرية واألمنية
واملدنية بكلية الدفاع الوطني.

مسقط -الرؤية

صاللة -العامنية

يعق��د مجل��س الدولة الي��وم اإلثنني ،جلس��ته
العادي��ة السادس��ة ل��دور االنعق��اد الس��نوي
الثالث من الفرتة السابعة ،برئاسة معايل الشيخ
عبداملل��ك ب��ن عبدالله الخلي�لي رئيس مجلس
الدول��ة ،وبحض��ور املكرمني األعضاء ،وس��عادة
األمني العام للمجلس ،وذلك بقاعة االجتامعات
مببنى املجلس مبسقط.
ويتضم��ن ج��دول أعامل الجلس��ة كلمة ملعايل
الش��يخ رئيس املجلس ،واعتامد محرض الجلسة
العادية الخامسة لدور االنعقاد السنوي الثالث
من الفرتة السابعة املنعقدة يوم الثالثاء املوافق
 10مايو  ،2022ومناقش��ة دراسة لجنة التعليم

عقدت أمس مبحافظة ظفار جلسة مباحثات
رس��مية ب�ين س��لطنة عُ�مان والجمهوري��ة
اليمنية يف مج��االت النقل واالتصاالت وتقنية
املعلومات.
وترأس الجانب ال ُعامين معايل املهندس سعيد
ب��ن حمود املع��ويل وزير النق��ل واالتصاالت
وتقنية املعلومات ،ومن الجانب اليمني معايل
الدكتور نجيب منصور العوج وزير االتصاالت
وتقنية املعلومات .وش��هدت الجلس��ة بحث
أوجه التعاون الثنايئ بني البلدين الشقيقني يف
مجاالت النقل واالتصاالت وتقنية املعلومات
وسبل تعزيزها وتشجيع الرشاكات االستثامرية

والتجارية والتقنية واللوجس��تية املشرتكة بني
البلدين ،إضافة إىل إنش��اء مش��اريع مشرتكة
والوقوف ع�لى التحديات والحل��ول املمكنة
بشأن تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين.
وق��ال مع��ايل املهن��دس س��عيد ب��ن حمود
املعويل إن الجلس��ة تناولت تطوير العالقات
يف مج��االت النق��ل الربي والبح��ري والجوي
وتج��ارة الرتانزي��ت واالس��تثامر يف املناط��ق
الحرة ،وتطوي��ر العمل يف مجاالت االتصاالت
وتقنية املعلومات .من جانبه ،أ ّكد معايل وزير
االتص��االت وتقني��ة املعلوم��ات بالجمهورية
اليمني��ة أهمية اللقاءات املش�تركة التي تأيت
يف إط��ار إعادة إحياء االتفاقي��ات ا ُملربمة بني
ش�يرا إىل
الجانبني خالل الس��نوات املاضيةُ ،م ً

ّأن الجلس��ة ناقشت تفعيل وتنشيط مجاالت
االس��تثامر والتجارة البينية ،وبحث تس��هيل
إجراءات البنوك للمستثمرين اليمنيني .وقال
معالي��ه ّإن هناك العديد من املش��اريع التي
من املتوقع إطالقها قري ًبا ،منها إعادة توصيل
كاب�لات االتصاالت ع�لى الحدود ب�ين والية
املزيون��ة ومنطقة ش��حن اليمنية .من جهته،
قال معايل الدكتور عيل بن مس��عود السنيدي
رئي��س الهيئة العام��ة للمناط��ق االقتصادية
الخاصة واملناطق الحرة إن الجانبان سيعمالن
عىل إيجاد آلية لتفعيل ارتباط بحري أكرب بني
املنطق��ة الحرة بصالل��ة والجمهورية اليمنية
وتفعيل امليناء الربي واملنطقة الحرة باملزيونة
وتعزيز مجال القطاع البنيك بينهام.

قام صاحب الس��مو السيد ش��هاب بن طارق
آل س��عيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع
صب��اح أم��س بزي��ارة التمرين االس�تراتيجي
«صن��ع الق��رار  »9بكلي��ة الدف��اع الوطن��ي

بأكادميية الدراسات االس�تراتيجية والدفاعية؛
وذلك لالطالع عىل سري فعالياته التي ينفذها
املش��اركون يف الدورة التاس��عة بكلية الدفاع
الوطني ويستمر حتى السابع من شهر يوليو
الجاري.
ولدى وصول سموه مقر كلية الدفاع الوطني

كان يف استقباله اللواء الركن جوي (مهندس)
صال��ح بن يحيى املس��كري رئي��س أكادميية
الدراس��ات االس�تراتيجية والدفاعية ،واللواء
الرك��ن حام��د بن أحمد س��كرون آم��ر كلية
الدف��اع الوطن��ي .واس��تمع صاحب الس��مو
الس��يد نائب رئي��س الوزراء لش��ؤون الدفاع

مجلس الدولة يناقش  3دراسات ..اليوم مباحثات رسمية بين سلطنة ُعمان واليمن في مجاالت النقل واالتصاالت

والبحوث ملوضوع “املعلم بني الواقع والطموح”،
ومقرتح اللجنة حول دراس��ة “األطر الترشيعية
إللزامية التعليم يف س��لطنة عُامن» .ومن املقرر
مناقشة الدراسة املقدمة من اللجنة االقتصادية
حول “املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سلطنة
عُامن ..التحديات والفرص واملقرتحات” ،ودراسة

“املؤسسات التقنية
لجنة التقنية واالبتكار حول
ِ
الناش��ئة ..واقعه��ا وطبيع��ة االس��تثامر فيها».
وتشهد الجلس��ة االطالع عىل عدد من التقارير
املقدمة م��ن املكرمني أعض��اء املجلس ولجانه،
إضاف��ة إىل االطالع ع�لى تقرير األمان��ة العامة
حول أنشطة املجلس خالل الفرتة املاضية.
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بعثة الحج العسكرية تصل إلى الديار المقدسة ..والبداية بزيارة المدينة المنورة
مسقط -الرؤية
وصلت أمس بعثة الحج العســكرية إىل
مطار األمري محمد بن عبدالعزيز باملدينة
املنورة عىل منت عدد من طائرات ســاح
الجو السلطاين العامين ،وكان يف استقبالهم
عــدد من كبــار الضبــاط و املســؤولني
العسكريني بقيادة منطقة املدينة املنورة
باململكة العربية السعودية.
والبعثــة غــادرتْ البالد أمــس ُمتو ِّجهة
إىل الديــار املقدســة ألداء فريضة الحج
املباركة ،عىل منت عدد من طائرات النقل
التابعة لســاح الجو الســلطاين ال ُعامين.
وكان يف وداع البعثــة لــدى ُمغادرتهــا
البــاد من قاعدة الســيب الجوية اللواء
خليفة بن عيل الســيايب مساعد املفتش
العام للرشطة والجامرك للشؤون اإلدارية
واملالية ،وعدد مــن كبار الضباط بقوات
السلطان املســلحة والجهات العسكرية
واألمنية األخرى.
ويقــوم التوجيــه املعنــوي واملراســم

العســكرية برئاسة أركان قوات السلطان
املســلحة باإلعداد والتنظيم لتسيري بعثة
الحج العسكرية ،واتخاذ كافة اإلجراءات
املتعلقة بالبعثة ،بالتنســيق مع ســفارة
اململكة العربية الســعودية الشقيقة يف

ســلطنة ُعامن ،ومع بعثة الحج ال ُعامنية
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية
وغريها مــن الجهــات ذات العالقة؛ من
أجل توثيق التواصل والتعاون بني جميع
األطراف؛ بهدف تسهيل إجراءات البعثة

وفقًا للرشوط واألنظمــة املتبعة يف هذا
الشأن.
ويُرافــق البعثة العســكرية فريق إداري
متكامل يضــم كافة التخصصات اإلدارية
والطبيــة واإلعالميــة والفنيــة؛ وذلــك

لتقديم أفضل الخدمات ملنتســبي البعثة
وأداء الحجــاج ملناســكهم يف املشــاعر
املقدسة بكل سهولة ويرس ،وفق الخطط
املوضوعة مســبقًا ،ومبا يحقق األهداف
اإلميانية لهذه الرحلة املباركة.

«الوثائق والمحفوظات» تتمكن من ترميم وصيانة نسخة نادرة

لخريطة «صورة األرض» للشريف اإلدريسي
مسقط -الرؤية
نجــح فريــق عمل الرتميــم والصيانــة بهيئة
الوثائــق واملحفوظــات الوطنية مــن ترميم
وصيانــة خريطــة «صــورة األرض» للرشيف
اإلدريــي (امل ُتوىف ســنة  560هجرية) ،وهي
نســخة نادرة مجمعة لخرائط رســمها العالِم
العريب الرشيف اإلدرييس أحد كبار الجغرافيني
ومؤســي علم الجغرافيــا يف التاريخ ،يف عام
1154م .ومتكــن فريق العمــل من املحافظة
عىل وحــدة الخريطــة بعد تعرضهــا لخطر
التفتت والتكــر نتيجة الرتفاع مســتويات
الحموضــة وفقــدان الخصائص املائيــة بها،
وذلــك عن طريقة تقنيــة الرتطيب املوضعي
باستخدام مســتحلبات مادة النشا الطبيعية؛
النتشــال الخريطة مــن لوح خشــبي كانت
قد ألصقــت فيه ،باســتخدام كميــات كبرية
ني شــديد الجفاف؛ أدى
من غراء بالستييك بُ ّ
إىل تدهــور الحالة املاديــة للخريطة وفقدان
خصائصها املائية من شد وثني وطي .ونفذت
هيئة الوثائق واملحفوظــات الوطنية الرتميم
والصيانة للخريطة ،لصالح املتحف الوطني.
وتعــد خريطــة «صــورة األرض» مــن أهم
الخرائط التاريخية التي وضعها العلامء العرب
املســلمني والتي توضــح البلــدان وجغرافية
األرض .وتحتــوي عــى تفاصيــل دقيقة عن
تلك الحقبة الزمنيــة وتوزيع البلدان والبحار
واألقاليم ،وتظهر ســلطنة ُعــان يف الخريطة
بشــكل بارز باســم « ُعامن»؛ إضافة ألشــهر
املــدن ال ُعامنية مثل مســقط وصحــار ودما
وقلهات وصور وظفار ومرباط وحاسك وقبة
قرب هود ،وســعال ورس عامن (الظاهرة) .وقد

رســمت عامن بني خطي طــول  6و 7ودوائر
العرض  1و 3كام ورد يف الخريطة .والخريطة
تشــكل محاولة متقدمة لتقديم تصور واضح
حول معامل وخريطة بلدان العامل؛ إذ تضمنت
قــارات العامل باســتثناء خريطــة األمريكتني،
ووزعت اليابسة والبحار بطريقة تدعو ملزيد
مــن التأمــل والبحث؛ نظــ ًرا للفــرة الزمنية
التي ُرســمت فيها الخريطــة .وحول مراحل
الرتميم والصيانــة وعملية الرتطيب املوضعي
املستخدمة يف عملية الرتميم ،يقول محمد بن
حميد بن سامل الســليمي رئيس قسم الرتميم
بهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية إن تقنية
الرتطيب املوضعي للوثائق تتطلب مهارة فنية
ومعرفة دقيقة باملكونات املادية للوثائق من
أحبار وألــوان وحركة خطوط أليــاف الورقة
الطوليــة والعرضيــة ،وهي تقنيــة مبتكرة يف
قســم الرتميم بهيئــة الوثائــق واملحفوظات
الوطنيــة؛ لفــك اللواصــق الورقيــة املتلفــة
للوثائــق .وأضــاف أن الفنيني قامــوا بتجزئة
الخريطة إىل  3قطاعات ورقية ،مبساحة 52.3

مرت مربع ،وإضافة مادة “التايلوز” عند درجة
حرارة  60درجة سيليزية ،وإطباق صفحة من
مادة «البويل إيثيلني» عــى الواجهة األمامية
للخريطة ،ومــن ثم التخلص مــن الفقاعات
املتكونة بني الطبقتــن نتيجة ملادة الرتطيب،
وبالتايل بدأت الخريطــة تدريج ًيا يف التفكك
من الغراء الالصق واللوح الخشبي والتامسك
تلقائ ًيــا مــع طبقة «البــويل إيثيلــن» طبقة
الحاميــة املؤقتة ملنــع أجــزاء الخريطة من
التبعرث الناتج عن ارتفاع مستويات الحموضة؛
مام ســاعد عىل بقاء كافــة تفاصيل الخريطة
املكتوبة واملرسومة والحفاظ عىل ألوانها ،كام
أن عمليات التنظيف وإزالة البقع والتكلسات
التــي اســتخدمت أثنــاء املعالجة ســاعدت
عــى إظهــار الخريطــة وتوضيــح تفاصيلها؛
حيــث تعامــل معهــا املختصــون كيميائ ًيــا
باستخدام املشــارط والقطن يف مواضع كثرية
مــن الخريطة ،ومتكنــوا من إزالــة اللواصق
البالســتيكية من ســطح الخريطة ،والحفاظ
عىل كافة التفاصيل.

وأضاف الســليمي أن املرممني أظهروا مهارة
دقيقــة وعالية أثناء عمليــات ترميم وصيانة
الخريطة ،حيث إن الخريطة عبارة عن لوحة
مزيجة من األلوان املتعددة (األسود واألحمر
واألخرض) مبســتويات تركيــز متدرجة؛ األمر
الذي تطلب درجة عالية مــن املهارة والدقة
املتناهية يف التعامل معها ومعالجة مستويات
الحموضة العالية ،التي ظهرت عىل شكل بقع
بنية كبرية ،وكانت السبب الرئييس يف أضعف
البنية املادية للخريطــة مام أدى إىل صعوبة
ملســها بأطراف أصابع اليد؛ فضال عن تداولها
والتعامل معها ،نتيجة التكرس الشديد؛ حيث
تم حقن الخريطة مبواد خاصة للوصول بالرقم
الهيدروجيني إىل مســتوى يعيــد الخصائص
املائيــة لها ،وعمل الفنيــون واملختصون عىل
ترميمها آليا بتجهيز خليط األلياف واحتساب
املســاحات ،وتجهيــز األصــاغ
الطبيعية املتجانسة مع الطبيعة
السيليلوزية للخريطة ،واستخدام
الطبقــات الورقية املالمئة لزيادة
متاسك ومتانة الخريطة.
وخضعــت الخريطــة للعديــد
مــن العمليــات مثــل التعقيم؛
حيث تم أخذ مســحة بيولوجية
لهــا وزراعتهــا يف وســط زراعي
للتأكد من خلوها من الفطريات
والبكترييــا ،ثم تم إجراء التعقيم
لها باســتخدام أحدث التقنيات
الحديثــة يف هــذا املجــال وتم
إدخالها يف جهــاز التعقيمBIO-
 AC 150 MASTERالــذي
يعمــل عــى طريقــة التعقيــم

دفعة جديدة من الشرطة النسائية تلتحق بالعمل الشرطي في بيئة تدريب نموذجية
مسقط -الرؤية
انضمت صبــاح أمس ،دفعة جديدة
مــن املواطنــات من حملــة مؤهل
دبلوم التعليــم العام للعمل برشطة
عامن السلطانية ،وذلك إميانًا بأهمية
ودور العنــر النســايئ يف العمــل
الشطــي ،وضمن الجهــود املبذولة
ُ
من قبل رشطة عامن الســلطانية يف
توظيف الكوادر العامنية بالتنسيق
مــع وزارة العمــل ،لرفــد مختلف
تشــكيالت الرشطة بالعنرص النسايئ
املؤهل لتحقيق التكامل يف منظومة
العمل األمنية.
وستتلقى املنتسبات ال ُجدد التدريب
مبعهد الرشطة النســائية يف أكادميية

الســلطان قابــوس لعلــوم الرشطة
يف بيئــة تدريب منوذجيــة عىل يد
كادر تدريبي متخصص من الرشطة
النســائية ،بهدف تأهيل املتدربات
ألداء مختلف مهام وواجبات العمل
برشطــة عــان الســلطانية بكفاءة
واقتــدار؛ حيــث يشــتمل الربنامج
التدريبي عىل املجاالت العســكرية
واألكادمييــة والقانونيــة إضافة إىل
التطبيقات العملية.
وعبت املنتسبات الجدد عن شعور
ّ
الفخــر والســعادة بعــد اجتيازهن
إلجراءات التقييــم والقبول برشطة
عــان الســلطانية ،حيث قالــت
املواطنــة ليىل بنت ربيــع الهدابية:
«ســعاديت ال توصف مبناســبة قبويل

يف رشطة عامن الســلطلنية وسأبذل
قصــارى جهــدي يف ســبيل خدمة
وطنــي ،متمنيــة التوفيــق لزمياليت
املستجدات».
وقالــت املواطنة تهــاين بنت تعري
اليحيائية« :أتوجه بالشــكر الجزيل
ملنحي وزميــايت فرصــة العمل يف
رشطــة عــان الســلطانية ،وأتعهد
أن أكــون عند حســن الظن ،وأدعو
اللــه أن يوفقنا لخدمــة هذا الوطن
املعطاء».
وأعربت املواطنة لطيفة بنت ضحي
الســعدية عن فرحتها قائلة« :أسأل
الله العيل القدير أن يوفقني الجتياز
فرتة التدريب التي تعد جرس العبور
ألي عمــل ناجــح ،مام سيســهم يف

تنميــة قدراتنا العقلية والجســدية،
وســيؤهلنا لتأدية العمــل املناط بنا
وخدمة الوطن».
وقالت وميض بنت خلفان الناعبية:
«أشــعر بالفخر واالعتزاز بانضاممي
للعمل برشطــة عامن الســلطانية،
والذي يتــرف كل مواطن بخدمة
وطنه من خالله فهــو مصدر األمن
واألمــان ،ويقــدم خدمــات جليلة
للمواطنني واملقيمني».
أما سهام بنت فهد الزدجالية فأكدت
أن توظيــف املــرأة العامنية لتؤدي
واجبها بجانــب أخيها الرجل يحقق
التكاملية يف العمــل ،مضيفة« :هي
أمانة عظيمة ندعــو الله أن يوفقنا
ألدائها عىل أكمل وجه».

بالتبخري باســتخدام تقنية النانو ،بحيث يقوم
الجهــاز بتبخري املــادة املعقمة BIO-MIST
 ،NPV-Sإضافــة إىل غاز النيرتوجني والضغط
العــايل وغريهــا مــن العمليات التــي تعمل
كعوامل محفزة لتغلغل ونفاذ املادة إىل كافة
األجزاء.
واستمرت عملية التعقيم ملدة  18ساعة لضامن
القضاء عــى الكائنات الدقيقــة والحرشات،
ثم جرى أخذ مســحة بيولوجيــة بعد انتهاء
عملية التعقيم لضامن نجاح عملية التعقيم.
بعد ذلــك تم إجراء عملية التنظيف للتخلص
من الغبــار وبقايــا امليكروبــات والحرشات
باستخدام أدوات التنظيف الخاصة بالوثائق.
علــا بــأن الهيئة قامــت بعمليــة املعالجة
ً
والرتميم والتعقيــم والتصوير للخريطة ،فيام
ستعود أصل الخريطة للمتحف الوطني.

وحول اإلجراءات املتخذة لتســيري بعثة
الحــج العســكرية لعام 1443هـــ ،قال
العقيــد الركــن بحــري خالد بن ســامل
الســاملي قائــد بعثة الحج العســكرية:
«بحمــد مــن الله تغــادر بعثــة الحج
العســكرية متجهة إىل الديار املقدســة
ألداء فريضة الحج املباركة ،حيث دأبت
رئاســة أركان قوات الســلطان املسلحة
باملــي قد ًمــا يف االســتعدادات األولية
ويف زمــن قيايس إلمتام كافــة التجهيزات
اإلدارية واللوازمية لبعثة الحج العسكرية
داخل سلطنة ُعامن وخارجها يف اململكة
العربية الســعودية ،ومبــا يضمن القيام
مبناســك الحج ومتطلباتــه ،والحمدلله
مضت األمــور عىل ما هــو مخطط لها.
وأتقدم بعظيم االمتنان وجزيل الشــكر
ملوالنا حرضة صاحب الجاللة الســلطان
هيثم بن طــارق املعظــم القائد األعىل
حفظــه الله ورعــاه  -عــى توجيهاتهالســامية ،وأســأل اللــه أن يديــم عليه
الصحة والعافية».

لواليتي الجبل األخضر وسناو

انتهاء فترة الترشح للمجالس
البلدية ..الخميس
مسقط -العامنية

تتواصــل فرتة تقديم طلبات الرتشــح
لعضويــة املجالــس البلديــة للفرتة
الثالثــة عن والية الجبــل األخرض يف
محافظــةالداخلية ،ووالية ســناو يف
محافظة شــال الرشقية ،وذلك عن
طريق املوقع اإللكــروين لالنتخابات
(.)elections.om
وحددت وزارة الداخلية يوم الخميس
املوافــق  7يوليو الجــاري آخر موعد
لتقديــم طلبات الرتشــح ،ولــن يتم
اســتقبال أي طلبات للرتشح ترد بعد
هذا املوعد.
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مطالب باالستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل بين الطبيب والمريض

االستشارات الطبية عبر اإلنترنت ..سالح ذو حدين في ظل انتشار الحسابات الوهمية
أكد عدد من األطباء أن اس��تخدام وسائل التواصل االجتامعي لتقديم
س�لاحا ذا حدي��ن ،ويجب عىل
االستش��ارات الطبي��ة للم��رىض يعد
ً
العامل�ين يف املجال الطبي االنتباه إىل أهمي��ة هذا األمر وخطورته يف
نف��س الوقت ،وذلك بعدما أصبحت وس��ائل التواصل االجتامعي من
أهم وسائل املعرفة واكتس��بت مؤخرا أهمية كبرية يف الجانب الطبي
خصوص��اً بس��بب جائحة كوفيد  .19وتش�ير بعض الدراس��ات إىل أن
األطباء يف السنوات األخرية بدأوا يف تطوير زيادة تفاعلهم مع املتابعني
عرب هذه املنصات ،فهل تعترب االستش��ارات الطبية عرب اإلنرتنت عامال
فعاال ميكن االعتامد عليه بعيدا عن املناظرة الطبية؟
الرؤية  -سارة العربية

يقول الدكتور املعتصم القصايب اختصايص جلدية:
«إن تقدي��م االستش��ارات الطبية ع�بر منصات
التواصل االجتامعي يعد محدودا جدا؛ حيث إن
االستش��ارة الطبية الكاملة تش��مل أخذ تفاصيل
املرض واألعراض كامل��ة والفحص الرسيري ومن
ث��م الفحوص��ات والعالجات الالزم��ة ،مؤكدا أن
كل ه��ذه الخطوات ال ميك��ن تنفيذها عرب هذه
املنص��ات ،ولكن ميك��ن تقديم نصائ��ح مبدئية
لبعض التخصصات كالتغريات الجلدية البسيطة.
ويؤكد الدكتور عادل الغافري استش��اري أمراض
املفاص��ل والروماتي��زم ،أن وس��ائل التواص��ل
االجتامعي أوجدت منصة تفاعلية سهلة الوصول
بعيدا عن قيود س��اعات مكان العمل ،مشريا إىل
أن فعالية السوشال ميديا تكمن يف تعزيز الوعي
والتثقيف الصحي.
وم��ن املمك��ن أن تس��اهم منص��ات التواص��ل
االجتامعي يف توفري البيئ��ة لألطباء بالتفاعل مع
املرىض بهدف الوع��ي والتثقيف ،ومراقبة الحالة
الصحية للمريض وتش��جيع التغيريات السلوكية
عىل أمل أن تؤدي هذه الجهود إىل تعليم أفضل
وزيادة االمتث��ال العالجي ونتائ��ج عالج أفضل،
وذل��ك عن طريق عرض املعلوم��ات القامئة عىل
األدلة ملواجهة امل��واد غري الدقيقة عىل اإلنرتنت،
وق��د تتيح بعض املنص��ات يف وس��ائل التواصل
االجتامع��ي للجمهور فرصة للمش��اركة يف هذه
املناقشات.
ويش�ير الدكت��ور عي�سى الجهضمي استش��اري
أم��راض الجه��از التنفيس والنوم ،إىل أن وس��ائل
التواص��ل االجتامعي س��اهمت بش��كل إيجايب
يف ه��ذا املجال؛ حي��ث متك��ن آالف املرىض من
التواصل مع األطباء ومناقش��ة حاالتهم الصحية
والحصول عىل استشارة طبية.
وت��رى آمن��ة بن��ت س��عيد الشامس��ية دكتورة
استش��ارات نفس��ية أرسي��ة يف عي��ادة م�لاذ
النفس��ية ،أن م��ن واجب العامل�ين يف املجاالت

د .عادل الغافري

الطبي��ة املختلفة من كاف��ة االختصاصات تقديم
املعلومات بشكل دقيق ،آخذين بعني االعتبار أن
فائض الجهل كفائض املعرفة كالهام ضار بشكل
مختلف ،مؤكدة أن األطب��اء والعاملني يف املجال
الطبي عليهم تحديد جرعات املعرفة مبا يتناسب
مع الجمهور.
وأدت انتش��ار ظاه��رة االستش��ارات الطبية يف
مواق��ع التواصل االجتامعي إىل وجود حس��ابات
عديدة تقدم معلوم��ات طبية خاطئة؛ حيث إن
الكثري من العيادات اإللكرتونية تتسم بالعشوائية
وعدم الدقة يف املعلومات الطبية واالستش��ارات
املقدم��ة ،فضال عن وصف األدوية ،مام يس��بب
مش��كالت صحية أكرث تعقيدا ،كام أن كل مريض
يتطل��ب عالجا خاصا بحس��ب حالته الطبية ،وال
يت��م وصف الدواء املناس��ب حتى يت��م ّ
االطالع
وإجراء تحاليل ملعرفة عوام��ل الوراثة واألمراض
األخ��رى التي عاىن منها املري��ض والتي قد تزداد
مضاعفاته��ا يف ح��ال ُوصف دواء غري مناس��ب
للمري��ض ،وقد يك��ون الغرض م��ن بعض هذي
املنص��ات الرتويج ل��دواء معني غ�ير مرصح وال
معتمد من قب��ل الهيئات الصحي��ة املعنية مثل

د .املعتصم القصايب

األدوية العشبية.
وتتح��دث الشامس��ية ع��ن إمكاني��ة تحس�ين
الخدمات بتطوير استامرات إلكرتونية عىل سبيل
املثال تغطي املعلومات األساسية لطالب الخدمة
و طرق املتابعة فيام بعد ،حتى تتوفر معلومات
كافية لدى املعالج ،الفتة إىل أن عددا من األطباء
وغري األطباء يصفون األدوية بناء عىل استش��ارة
عن بعد وبدون معرفة واعية باملريض.
ويتح��دث الدكت��ور املعتص��م القص��ايب ع��ن
التشخيص الخاطئ باس��تخدام منصات التواصل
االجتامع��ي نتيجة عدم عدم اكتامل االستش��ارة
الطبي��ة ،موضحا أنه ميكن تف��ادي هذه األخطاء
عن طريق تقديم املعلومات العامة عن األمراض،
وكذلك السلوكيات الخاطئة وتجنب االستشارات
الطبية.
ويش��دد الدكت��ور ع��ادل الغافري ع�لى رضورة
تحم��ل األطب��اء مس��ؤولية توعي��ة املجتم��ع
والتصدي لألطباء الوهميني عىل منصات التواصل
االجتامعي ،حت��ى يتمكن املتابع من التمييز بني
املعلومات الصحيحة والخاطئة ،وذلك عن طريق
نرش املعلومات الصحيحة ردا عىل مدّعي الطب،

د .أحمد السعدي

الجهضمي :وسائل
التواصل االجتماعي
ساعدت في سهولة
التواصل بين
المريض والطبيب
القصابي :يمكن
االعتماد على
منصات التواصل
في المعلومات
الطبية العامة فقط

د .عيىس الجهضمي

محذرا من ترك هذه املساحة اإللكرتونية لألطباء
الوهميني ورضورة أن يك��ون وصف األدوية من
خالل طبيب متخصص.
ويقول الدكت��ور أحمد الس��عدي دكتور أمراض
األعص��اب والباطني��ة« :عىل الرغم م��ن الفوائد
الجمة لهذه املنصات إال أنها تش��كل بيئة خصبة
لنرش الش��ائعات ،وهناك الكثري من الحس��ابات
الوهمي��ة م��ن مدع��ي االختص��اص ،وكذلك ما
حدث يف اآلونة األخرية انت�شرت األخبار الزائفة
واملعلوم��ات املضللة حول وب��اء كورونا ،إىل أن
املختص�ين والجهات الرس��مية تص��دوا لها بنرش
الحقائق وكشف الزيف».
وع��ن أبرز االستش��ارات التي يس��تقبلها األطباء
عرب منصات التواصل االجتامعي ،يش�ير القصايب
إىل أنه��م يتلق��ون العديد من االستفس��ارات يف
التغ�يرات الجلدي��ة الطارئ��ة واملزمن��ة وكذلك
استفس��ارات متعلق��ة بالكرمي��ات املوضعي��ة
املنترشة س��واء الطبية أو التجميلية ،وأيضا فيام
يتعلق باألجهزة التجميلية كالليزر وغريها.
ويوضح الغاف��ري أن أبرز االستفس��ارات ترد يف
الجانب التش��خييص والعالجي ألمراض املفاصل

د .آمنة الشامسية

والروماتي��زوم ،وبعضها عن التس��اؤالت الخاصة
باملادة العلمية املعروضة واإلجابة عليها بطريقة
علمية تخدم الس��ائل ،الفت��اً إىل أن بعض املرىض
ُيوجهون إىل العيادات التخصصية األخرى حسب
األعراض املقرتحة.
فيام ذكرت الدكتورة آمنة« :كون عيادتنا نفسية،
تردنا الكثري من األسئلة عن مختلف االضطرابات
النفسية واملشاكل االجتامعية خاصة فئة الشباب
ممن وقعوا بني جيلني مختلفني».
وينصح الدكتورعادل الغافري استش��اري أمراض
املفاص��ل والروماتي��زم ب�ضرورة اإلمي��ان ب��أن
االستش��ارة الطبية اإللكرتوني��ة ال تغني بتاتا عن
املناظ��رة الطبي��ة أو م��ا يعرف بالكش��ف والبد
م��ن تواصل مبارش مع املريض ألخ��ذ التفاصيل،
وكذل��ك إج��راء فحوص طبي��ة مبك��رة .ويوجه
الدكت��ور عيىس الجهضمي األف��راد ممن يعانون
من األم��راض املزمنة باملتابعة مع طبيب مختص
باملرض والتأكد من التش��خيص والخطة العالجية
املوضوع��ة ،مح��ذرا م��ن التعام��ل م��ع املراكز
العالجية غري املرخصة الت��ي تروج طرقا عالجية
غري معتمدة طبيا من أجل كسب املال فقط.

 % 61إنجازا بمشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بالحمراء

الحمراء -الرؤية
أنجزت الرشكة العامني��ة لخدمات املياه
وال�صرف الصحي م��ا يق��ارب  %60من
مرشوع إنش��اء ش��بكات توزيع املياه يف
والي��ة الحمراء وبع��ض املناطق املجاورة
للوالي��ة ،والت��ي س��تغطي الوح��دات
الس��كنية والتجاري��ة والحكومية وغريها
م��ن الطلب��ات ،وت��م تصمي��م املرشوع
ليواكب التوسع العمراين والنمو السياحي
واالقتصادي يف الوالية؛ ُ
حيث إن الشبكات
س��تغطي الوح��دات القامئ��ة وكذل��ك
املستقبلية.
ورصح املهندس أحمد ب��ن نارص العربي
القائ��م بأع�مال مدير عام املش��اريع يف
الرشكة ،أن الرشكة قامت مؤخ ًرا بتس��ليم
بعض األجزاء التي تم االنتهاء منها يف مركز
والية الحمراء عىل أن يتم تشغيل الشبكة
خالل هذه األس��ابيع ،مضيفا أن التسليم
تم قب��ل املوعد املح��دد لنهاية املرشوع
والذي يأيت متهيدًا لتشغيلها بهدف تغطية
الطلب املتزايد عىل املياه ،كام أن الرشكة
تعمل عىل تش��غيل الشبكات يف املناطق
األخ��رى بش��كل تدريج��ي وذل��ك وفق
جاهزية الشبكات للتشغيل.
وأشار العربي إىل أن تكلفة املرشوع تبلغ
أكرث م��ن  26ملي��ون ريال ،وق��د روعي
عن��د تنفيذ املرشوع تغطي��ة كافة القرى
واملناطق السكنية يف والية الحمراء والبالغ
عددها  83قرية باإلضافة إىل بعض القرى
املج��اورة للوالية والتابع��ة لواليات بهالء
والرستاق وعربي ،وتوفري ما يقارب حوايل
 3.225ملي��ون جال��ون من املي��اه يوميا
لـ 81440نسمة ليواكب االزدياد السكاين

م .أحمد العربي

والعمراين؛ حي��ث إن األف��ق التصميمي
للمرشوع لتغطي��ة املناطق املذكورة ميتد
حتى عام .2040
وحول تش��غيل ش��بكات املي��اه يف قرية
بالد س��يت بوالية به�لاء ،فقد أكد القائم
بأعامل املدير العام أن التش��غيل يف هذه
املنطق��ة من املؤمل بأن يتم بنهاية الربع
األول من العام الق��ادم  ،2023وأنه نظ ًرا
للطبيعة الجيولوجي��ة والجغرافية لوالية
الحمراء والقرى املجاورة للوالية املنضوية
ضمن امل�شروع ولضامن حس��ن التنفيذ
وسالس��ة التش��غيل بعد ذل��ك ،فإنه يتم
تنفي��ذ املرشوع عىل مس��ارات خمس��ة
متثل مناطق التجمعات الس��كنية القامئة
واملخططات املس��تقبلية وهذه املسارات
هي مس��ار جب��ل ش��مس ويحتوي عىل
ع��دد  7محط��ات لتقوية الض��خ بكافة
مرافقها وخطوط نق��ل بطول  44.6كلم،
وش��بكات توزيع بطول  35.5كلم ،مسار
الجب��ل الرشقي باتجاه قري��ة هاط وبلد

س��يت يف والية الرس��تاق ،ويشتمل عىل
ع��دد  6محط��ات لتقوية الض��خ بكافة
مرافقه��ا وخطوط نقل بط��ول  20.3كلم
وش��بكات توزيع بطول  5.5كلم ،مس��ار
مس��فاة العربيني و يش��تمل عىل عدد 4
محطات لتقوية الض��خ بكافة مرافقها و
خط��وط نقل بطول  10.2كلم وش��بكات
توزيع بطول  5.7كلم ،مسار حيل الشص
و يش��تمل عىل عدد  4محط��ات لتقوية
الضخ بكافة مرافقها وخطوط نقل بطول
 8.5كل��م وش��بكات توزيع بط��ول 8.10
كلم ،وأخريا مس��ار مركز الوالية ويشتمل
عىل مبن��ى إداري ومحطة ضخ وخطوط
نق��ل بطول  13كل��م و ش��بكات توزيع
بطول  265.5كلم.
وبنا ًء ع�لى هذا  ،فامل�شروع يتكون من
 22محط��ة متكاملة لتقوي��ة ضخ املياه،
لتش��تمل هذه املحطات عىل  68مضخة
بق��درات مختلفة ،وخط��وط لنقل املياه
بط��ول  94كلم وش��بكة متكاملة لتوزيع

املياه بط��ول  350كلم ضمن املس��ارات
الخمس��ة للمرشوع باإلضاف��ة إىل خزان
رئي�سي س��عته  18أل��ف م�تر مكع��ب
ومبن��ى إداري وأنظمة متط��ورة لتعقيم
املي��اه ومراقبة جودتها وكذلك يش��تمل
املرشوع عىل  934غرفة محابس مبرافقها
و 926محبس إلطف��اء الحرائق وأكرث من
 4000وصلة مقاومة للضغوطات العالية
بأنابي��ب املي��اه وأكرث م��ن  29.375مرت
تقاطع للطرق املعبدة.
ومواكبة للتقنيات الحديثة فإنه س��يتم
تركي��ب نظ��ام للتحك��م ومراقبة كافة
مراف��ق امل�شروع م��ن مرك��ز التحكم
الوطن��ي مبحافظ��ة مس��قط .وقد بلغ
إج�مايل الحفري��ات يف امل�شروع 71
ألف مرت مكع��ب من الصخور متفاوتة
الصالب��ة مبواقع الخزان��ات و ٢٠٠ألف
م�تر مكع��ب م��ن الصخ��ور متفاوتة
الصالبة مبسارات األنابيب .و 3000مرت
من الطرق املعبدة.
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ناصر أبو عون

تضمنت أكثر من  70ورقة بحثية بمشاركة من  35دولة

ندوة دولية الستعراض االستراتيجيات الحديثة في
تدريس اللغة اإلنجليزية بـ«جامعة التقنية» في عبري

عربي -نارص العربي
رعــى ســعادة الشــيخ ســيف بــن عبدالله
املعمــري وايل ينقل ،انطالق النــدوة الدولية
لطــرق تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة ،والتي
تنظمها جامعــة التقنية والعلــوم التطبيقية
بعربي ممثلة يف مركز اللغة اإلنجليزية.
وتضمنــت النــدوة أكرث مــن  70ورقة بحثية
مقدمــة من باحثــن من أكرث مــن  35دولة
وبحضور عــدد كبري من املشــاركني .وتهدف
النــدوة إىل تبــادل الخــرات واملعلومــات
واألفكار واالطالع عىل االسرتاتيجيات الحديثة
يف تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة؛ حيــث كان
اليوم األول من النــدوة افرتاض ًيا واليوم الثاين
حضوريا ،وذلك إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من
املشاركني من االستفادة.
وتضمنــت محاور الورشــة الطــرق الحديثة

لتدريس اللغــة اإلنجليزية ،والبحث العلمي،
واســتخدام تقنيــات التعليم ومنهــا التعليم
املدمج وعن بعد ،وتطبيقات الهواتف الذكية
وأجهــزة الحاســب اآليل والســبورة الذكيــة،
واملناهج وطرق التدريس ،ونظريات التعليم،
ووســائل التقييم الفعالــة والتغذية الراجعة،

محافظ الظاهرة يوقع مذكرة لتطوير

المشاريع السياحية والخدمية بعبري

واإلدارة الرتبويــة .شــارك يف املؤمتر نخبة من
األكادمييــن من مختلــف دول العــامل منهم
ستيفن كراشن من الواليات املتحدة األمريكية
والربوفيســورة كارول ايفانــز مــن اململكــة
املتحــدة والربوفيســور ميك كنــج من قطر
والربوفيسورة كريســتني كومب من اإلمارات

 3أركان متنوعة في معرض
«جسور» بعبري

عربي -نارص العربي
عربي -نارص العربي
التقــى ســعادة نجيب بن عــي الرواس
محافظ الظاهرة بشــيوخ ورشــداء والية
عربي ،بحضور ســعادة الشيخ وايل عربي
واملهنــدس مدير عــام بلديــة الظاهرة،
وذلــك تعزيــ ًزا للرشاكــة املجتمعيــة يف
واليات املحافظة.
شــهد اللقاء استعراض عدد من املواضيع
املتعلقــة بتطوير وتنميــة الوالية وعدد

العربية املتحدة والدكتورة أنفال الوهيبية من
سلطنة عامن والربوفيسورة فوزية من الجزائر
والربوفيســور خليل مرتىض من إيران .وخالل
اليــوم األول تــم تقديم أكرث من  40ورشــة
افرتاضيــا مبشــاركة من مختلــف دول العامل،
ويف اليــوم الثاين بدأ املؤمتــر بكلمة افتتاحية
من الدكتور عبدالسالم مكتوم املنذري رئيس
مركز اللغة اإلنجليزية ،بعدها تم تقديم ورش
متعددة حول محاور املؤمتر مبشاركة نخبة من
األكادمييني من مختلف دول العامل ،وشــهدت
الورش مناقشات مثمرة شــارك فيها الحضور
بأفكارهم وتم التجاوب مع تســاؤالتهم .ويف
الختام قدم دكتور عبدالســام املنذري كلمة
شكر للمشاركني والحضور واملنظمني وكل من
ســاهم يف نجاح هذه الندوة ،كام شــدد عىل
أهميــة عقد هذه الندوات ملشــاركة وتنمية
املعرفة.

من الطلبــات الخدمية .كام وقع مكتب
محافــظ الظاهــرة مذكــرة تفاهــم مع
مجموعــة ُعمــران لتطويــر املشــاريع
الســياحية والخدميــة مبحافظة الظاهرة
متاشــ ًيا مع خطط التنمية الســياحية يف
املحافظــة ،حيــث وقع املذكــرة كل من
سعادة نجيب بن عيل بن أحمد الرواس،
محافــظ الظاهرة واملهنــدس محمد بن
ســامل البوســعيدي رئيس مجلــس إدارة
مجموعة ُعمران.

انطلقــت أمــس فعاليات معرض «جســور»
للتعريف بالجانب الثقايف اإلســامي العامين،
والذي تنظمه إدارة األوقاف والشؤون الدينية
مبحافظة الظاهرة مبستشــفى عربي املرجعي،
برعاية الدكتــور نارص بن عبدالله الشــكييل
مدير املستشفى.
وأوضــح الدكتــور نارص الشــكييل أن معرض
«جسور» يضم ثالثة أركان متنوعة ،ركن قسم
التعريف باإلسالم والتبادل الثقايف والذي يضم
مجموعة متنوعة من كتب التعريف باإلسالم
بلغات العامل املختلفة ،وركن اللوحات الفنية
والذي يجســد ارتباط اإلسالم بالفن من خالل

تصوير حياة املسلم بطريقة فنية مبهرة  ،كام
ضم الركن الثالــث كل ما يخص جانب املرأة
كالحجاب وأحكام الطهارة وغريها.
وقال ســعيد الغافري ،باحث شؤون إسالمية
بأوقــاف الظاهــرة« :إن هــذا املعــرض هو
نتــاج الجهد الــذي يقوم به قســم التعريف
باإلســام والتبــادل الثقــايف ،وقد تــم اختيار
املوقع املناســب والذي يوجد بــه عدد كبري
مــن العاملني األجانــب يف محافظة الظاهرة
لالنطالقــة األوىل يف هــذا املجــال» ،مضيفا:
«سنسعى مستقبال لتطوير هذه املعارض من
خالل توســعتها وإرشاك العديد من الجهات
التي من شأنها املساهمة يف رفع الوعي الثقايف
اإلسالمي لدى العاملني األجانب والزوار».

واملهنيــة ،باإلضافة إىل تعزيز الجانب الوقايئ
من خــال تكثيف أعــال النظافــة العامة
وأعامل فرقة مكافحة نواقل األمراض.
وتتضمن خطة البلدية إعداد برنامج شــامل
للعمل خــال الفرتتني الصباحية واملســائية
بكافة القطاعات الخدميــة بالبلدية ،كام تم
تشــكيل فرق للعمل خالل عطلة أيام العيد
وذلك لضــان اســتمرارية أعــال املتابعة
واملراقبة الخاصة بأعامل البلدية.
وشــملت االســتعدادات التعاون بني البلدية
وبني دائــرة الزراعة والرثوة الحيوانية وموارد
املياه ملتابعة الحظائر املرخصة وذلك لفحص
األضاحي من األمراض املعدية .ونظرا الزدياد
إقبــال املواطنني عىل الخدمــات املقدمة من
املســلخ خالل أيام العيد ،وجهت بلدية صور
الرشكــة املــوكل إليهــا إدارة أعامل املســلخ

برضورة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابري
الالزمة لتلبية جميــع الطلبات املقدمة إليها
طوال أيام العيد املبارك ،كام وجهت برضورة
تهيئة املســلخ ومضاعفــة الكــوادر العاملة
باملســلخ لتلبيــة كافة الطلبــات عىل أعامل
الذبح.
ويف الجانب الوقايئ ،شــهدت الوالية يف اآلونة
األخرية سلســة مــن الحمــات الرقابية عىل
األســواق واملنشــآت الغذائيــة ومحــال بيع
اللحوم وبيع الحلوى العامين وبيع الخرضوات
الفواكــه للتأكد مــن مدى التزامهــا بتطبيق
االشــراطات الصحية املنظمة لهذه األنشطة،
كــا قام قســم الصحــة الوقائيــة مبتابعة
الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال
والنســاء مبختلف أنحاء الواليــة ،للتأكد من
تطبيقهــا االشــراطات الصحيــة والتأكد من

املواد واألدوات املستخدمة ومدى صالحيتها
وسالمتها.
واســتعدادا للهبطــة ،تم توزيــع  200موقع
للباعــة وتوزيــع  100موقع لبيــع الوجبات
الرسيعة لألرس املنتجــة وتم تخصيص موقع
جنب ســاحة الهبطة لبيع األضاحي وتركيب
خيمــة توعوية يف الهبطــة ،كام يوجد تعاون
مــع موظفــي حاميــة املســتهلك يف مراقبة
املنتجات املستهلكة واملواد الغذائية يف موقع
الهبطة.
وقــد أعدت دائــرة البلدية بصــور عددا من
الربامج الخاصة بأعامل النظافة ،حيث قامت
بتكثيــف جهودها لتعزيز مســتوى النظافة
بالوالية ،كام شــكلت فرقــا للعمل عىل مدار
الســاعة بهدف الحفاظ عىل مستوى النظافة
يف الوالية.

استعدادات الستقبال عيد األضحى المبارك بوالية صور

صور -الرؤية

تستعد دائرة الشؤون البلدية بصور الستقبال
عيد األضحى املبارك لعام 1443هـ من خالل
إعــداد كافــة اإلجــراءات والتدابــر الالزمة
للعمــل الرقــايب والصحي طيلة أيــام العيد ،
حيــث قام املختصون بالبلدية بإعداد برنامج
شــامل لتلبية كافة املتطلبات الالزمة لخدمة
املجتمع يف كافة املجاالت الرقابية والخدمية.
وارتكزت خطة دائرة الشــؤون البلدية بصور
عــى  3محــاور أساســية متمثلــة يف تعزيز
جاهزية مســلخ البلدية الســتقبال الذبائح،
بجانــب تشــديد الرقابــة عىل محــات بيع
الفواكــه والخرضوات وبيــع الحلوى العامين
واملخابــز وبيع الحلويــات بالوالية ،وتكثيف
الجانــب الرقــايب عــى املنشــآت الغذائيــة

nasser@alroya.net

سيرة المكان:
الطائيون األوائل..
من هنا م ّروا ()2-1
ســرة األمكنة هي ذاكــرة التاريخ التي تتأىب
عىل الــزوال ،رائحــة البرش عندمــا تلتصق
بالحوائــط ،ومتتزج بطــن األرض ،وترسي يف
شــقوق األزقة والحــارات ،وتنطبع يف طمي
األفــاج ،وتذوب يف عروق األمــواج الجارية
بني الصخور ،تســقي األرض العطاش ،وتلقي
بذرتهــا فتطلع نخيال باســقات متد جذورها
يف بواطــن األرض الطيبــة وتــؤيت أكلها كل
حني بــإذن ربّهــا .وها هــم أبناء (الشــيخ
القــايض صالح بن عامر بن ســعيد بن عامر
بن خلــف بن صالح بن محمد بن صالح بن
ســعيد بن عيل بن أيب القاسم بن محمد بن
سليامن بن ســعد بن عبد الله بن ماجد بن
سليامن بن ســعد بن أيب عيل بن محمد بن
مصلح البورشي الطا ّيئ جذو ًرا وأروم ًة وظ ْه ًرا
يش) فهو
وبط ًنا)؛ أما نســبته إىل قبيلة (البطا َّ
انتساب ( ِحلْ ِف ّي وليس ن ََس ّبي) وهذا ما أكده
ٌ
الشــيخ القايض محمد البطايش -رحمه الله
لطي ،وأكده
 حني نفى نســبة بني بطاش ّالكثري من العارفني يف األنساب.
بالطب
يشتغل
أ ّما عن ج ّدهم األكرب – وكان
ّ
واملــداواة  -فقد خرج مــع والدة نجم دولة
اليعاربة من قرية (إحدى) بوادي الطائيني،
وهو وا ٍد نحتته طبيعة الله يف بطون سالسل
جبال الحجــر الرشقي عرب الطريق املفضية
إىل واليتــي (بدبد) ،و(صــور) من محافظة
الرشقية ،وهو وا ٍد عظيم املساحة ،تضطجع
الحجارة الجرانيتية عــى حوافّه وكأنه بحر
صحراو ٌي عظيــم ،مرصوفة أرضــه بحصباء
متفتتة من الصخور الرملية ،نبتت يف أعطافه
(السمر) ،بينام تُطل التالل الصخرية
أشجار ُّ
املرتاصة املتأللئة رؤوســها تحت نري شــمس
الظهرية عىل جانبيه ،وكأنها مالئكة تتش ّوف
الغادين والرائحني عىل طول الطريق املؤدية
إليه ،وترصد حركة الحياة النابتة عىل ضفتيه،
وعند نقطــة التقاء هــذا الــوادي العظيم
بــوادي (ضيقة)  -حيث يصعب الســر فيه
 ،حطّت قافلة الجد األكرب (الشــيخ القايضصالح بــن عامر) يف قرية (طيوي) ،ثم خرج
فلم سألوه :من أين؟ قال:
منها إىل (نزوى)؛ ّ
أنــا من طيوي ،فقال لــه :إذن أنت طيوا ّين.
فعلقت به وبذريته هذه النســبة ،وإمنا هو
طا ّيئ نسبا وصهرا .فهذا الشيخ الشاعر صالح
بن عيىس بن صالح بن عامر الطايئ (1932م
– 1990م) أ ّمه كرمية العالمة القايض الزاهد
ســعيد بن نــارص بن عبــد الله بــن أحمد
بن عبــد الله بن محمد الكندي ســعيد بن
نارص الكنديــة و [ج ّده ألبيه هو (الشــيخ
القايض ســعيد بن عامر بن خلف البطايش
املسكدي) ،وأخو جده هو (حمد بن سعيد
بن عامر بــن خلف العقر ّي النــزو ّي)؛ كان
ح ًّيا إىل سنة  1297هـ وهو أحد رجال (دولة
اإلمام عزان بن قيس) ،وع ُّمه (الشيخ محمد
بن عامر بن سعيد) مدرس (اإلمام الخلي ّيل)
علو َم النحــو والعرب ّية ،ووالــده (صالح بن
عامر بن ســعيد؛ قايض مسقط ..وله قصائد
ومطوالت شعرية ويف إحداها ينشد مفتخرا
بآبائه وأجداده (الطائيــن والكنود) ،مؤرخا
لســرة األماكن التي نشــأوا فيهــا وأصولهم
التــي تح ّدروا منها ،وبيوتهــم التي نزلوا بها
فيقول:
هم ملجأ للخائفني من العدا
واملؤثرين ملن أتاهم معرسا
///
طي) قدوة
(آل
يا
م
كنت
قد ُ
ٍّ

تأهل طالبة بالداخلية للمسابقة الدولية لكتابة الرسائل فئة الشباب
نزوى -نارص العربي
حققــت الطالبة نصال بنــت نارص بن
سامل الرواحية من مدرسة مارية القبطية
للتعليم األســايس مبحافظــة الداخلية،
املركز األول عىل مســتوى الســلطنة يف
املســابقة الدولية لكتابة الرسائل لفئة
الشــباب ،والتي نظمتهــا وزارة الرتبية
والتعليــم بالتعــاون مع هيئــة تنظيم
االتصاالت لتتأهل عىل املستوى الدويل.
وقد شــارك يف املســابقة مــا يزيد عن
 30طالبــا وطالبــة من طلبــة تعليمية
الداخلية ،بهــدف تنمية مهارة وصياغة
الرســائل لــدى الناشــئة ،حيث قدمت
الطالبــة نصــال الرواحية يف املســابقة
رسالة وجهتها إىل معايل الدكتور سعود
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بن حمود الحبيس وزير الرثوة الزراعية
والســمكية ومــوارد املياه ،وناقشــت
خاللها أهم اإلجــراءات املتعلقة بأزمة
املناخ.
وحول الفوز تقول الطالبة« :شعور الفوز
هو شعور ال يوصف ،حيث كانت فرحة
عظيمة بعد جهد كبري وتدريب مكثف
عىل كتابة الرســائل مــن قبل معلامت
اللغة العربية باملدرســة ،واالطالع عىل
العديد من الرســائل الســابقة يف ذات
املجال ،وأطمــح أن أكون كاتبة أخوض
تجربة الكتابة يف شتى الجوانب األدبية
من رسائل وقصص».
وقدمــت الرواحية الشــكر لألســتاذة
وأرستهــا والكــوادر الرتبويــة وكل من
ساعدها لتحقيق هذا اإلنجاز.

مل يبق إال (هاشم) علم الورى
///
علم الرشيعة قد غلقتم بابه
وسعيتم يف علم عرص قد جرى
///
وإذا ذكرت معاهدا يف (بورش)
الشا
من (آل كندة) هم ليوث يف ُّ
///
نارت بهم (نزوى) (السويق) وردة
ودعاة حق ال يريدون الرثا
///
نزلوا بـ(بورش) فاستقر مقامهم
نالت به مرشفا وعزا أوفرا
///
وإذا نزلت بدارهم يف مقحم
ال تسمعن إال الصالة مكربا
فــإذا ما طالعنا ســرة حياة الشــيخ هاشــم
بن عيىس بن صالح بــن عامر الطايئ وجدنا
الشــعر قد أطــلّ عليه يف الهزيــع األول من
الصبا ومن ســقيفة بيتهم السامئيل،
مالعب ِّ
قبل أن يتعلّم القــراءة ويخ ّط بأنامله ألواح
الكتابــة؛ فكلــا تقلّــب يف فراشــه ،وح ّدق
بناظريــه بال ملل أو كلــل يف جذوع النخيل
املرتاصة واملزخرفة بالنقوش يف ســاء صحن
بيــت (العود) بقريــة (الجعفرية) من والية
ســائل الفيحاء؛ أَ ْعظَ َم َها وأَ َجلَّ قد َرها ،وأ َعيا
قريحتــه ليعــرف كُن َهها ويفهــم مقاصدها؛
فلم ّفك طالســم الحروف ،وربط عىل قلبه،
ّ
وقبض عىل جمــر العلم بعد لَ ْ ٍّي ومجاهدة،
استكشــف ُدرر املعاين ،يف بيتني من جواهر
الحكمة ،وشعر الفخر ينتسبان إىل أبيه قايض
القضاة محفوران بإزميــل الصرب واألناة عىل
جــذوع النخيل التي تســقف مجلس بيتهم
يقول فيهام:
قرص رىس فوق الرثى وسام إىل
عايل الطباق وال يزال رفي َعا
///
سكنت به من «آل طي» عصبة
ورثوا املعارف والعلوم جمي َعا
هناك يف الفيحاء (ســائل) النامئة يف حضن
سلســلة جبال الحجر الشــاهقة ،ويف واديها
نبت عود الشــيخ القايض هاشــم بن عيىس
بن صالح بن عامر الطايئ يف شــجرة ســالته
العريقة صهرا ونســبا ،وأورقت فروعه علام
وحكم ًة يف حجر جــده ألمه العالمة القايض
الزاهد سعيد بن نارص بن عبد الله بن أحمد
بن عبد الله بن محمد الكندي ،وتردد صدى
مسائله العلمية ،ومطارحته الشعرية ورسائله
النرثية عىل سالمل جنان الجبل األخرض؛ فنشأ
نقــي الجيب طاهر الصدر ،يألف ويؤلف ،ال
ّ
يزدهيه اإلطــراء ،وال يســتخفه الثناء ،جمع
أكناف الرحمة يف صدر ســا عىل الضغائن،
غســلته أفــاج الفيحــاء الرقراقــة من كل
لجاجة ،وطهرته مجالــس العلامء من أدران
املكابرة ،ووط ّنت نفســه عىل الرضا البطانة
الصالحة من أهله ومريديه ،وصدحت بالبل
شــعره يف ظالل أشــجار فلج (بو سامن) يف
بورش التي اتخذها ســكنا ومأوى تهفو إليها
رسيرته ،وتنعم بظاللهــا عالنيته ،ويزهو بها
مفاخرا ،وله فيها بيتــان يرتدد صداهام عىل
ألسنة سكان بورش ومن زارها:
وقائلة ما بالك اخرتت بورشا
عىل سائر البلدان إذ هي أحق ُر
فقلت لها كُفّي املالمة إمنا
ُ
بالد الفتى من دينه فيه أوفر
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اشــرى ســيارته مــن أحــد معارض
الســيارات ،وبعــد فرتة مــن الزمن
توقفت الســيارة عن العمل ،واضطر
للذهــاب بهــا إىل ورش اإلصــاح،
ويف كل ورشــة يدخلهــا ،يطلب منه
العامل تغيري قطعة معينة واستبدالها
بجديــدة ،لكــن بــا فائــدة تذكر..
اســتنزف الكثــر مــن املال بســبب
اســتغالل العاملــن يف هــذا القطاع
والتــي يهمهم فقط جنــي املال عىل
حساب الزبون!
اكتشف صاحب الســيارة بعدها أن
املشــكلة مل تكــن يف كل تلك القطع
الســابقة التــي تم اســتبدالها مببالغ
خياليــة ،وإمنا املشــكلة الفعلية هي
مجــرد “فيوز» صغري جــدا ال تتعدى
قيمتــه ريــاال واحدا ال أكــر ،انتهت
صالحيته وســبب له تلك املشــكلة،
وبعــد تركيبه وتجربته عىل الســيارة
رجعت الســيارة بكامــل قوتها وهي
تعمل بال توقف.
بــكل اختصــار هذه هــي قصة أحد
املواطنــن الكرام والتي تكشــف لنا
عن بعض ورش إصالح السيارات التي
ال يوجد فيهــا املتخصصون يف مجال
إصالح املركبــات ،والعاملــة الوافدة
التي تعمل فيها هدفها الوحيد كسب
املال واستغالل الزبون؛ ليصبح ضحية
سائغة بني أيديهم.
هذه عينــة من مجاالت االســتغالل
التــي ميارســها بعــض ذوي النفوس
وإل فإن القصص يف اآلفاق
الضعيفةّ ،
األخرى كثــرة ج ًدا ال يســعها مقال
واحد الستقصائها.
مــن املؤســف أن هناك اليــوم من
املواطنــن وامل ُقيمــن وبحســن نية
يتعاملــون مع هذه العاملة ،فيقعون
يف فخ االستغالل ،يرصفون األموال يف
غري محلها؛ كرشاء قطع غيار وتركيبها،
بينام السيارة يف غنى عنها ،فإىل متى
يستمر الغش التجاري يف ورش إصالح
الســيارات؟ أمل يقــل اللــه يف محكم
التنزيلَ « :وأَ ِقي ُموا ْ ٱلْ َوزْنَ بِٱلْ ِق ْس ِط َو َل
ْسوا ْ ٱلْ ِمي َزانَ ».
تُخ ِ ُ
ومن هنا ينبغي عىل الجهات املسؤولة
تكثيف الرقابــة عىل املخالفني الذين
يســتغلون الزبائــن ،وأيضً ــا توعيــة
الجميــع مبخاطر التعامل مع العاملة
غري املتخصصة والتــي همها الوحيد
اســتغالل الناس وغشــهم ورسقتهم
بطــرق مختلفة ومتلونة كاســتبدال
قطــع قدمية عــى أنها غــر صالحة
وهــي يف الواقع صالحة لالســتخدام
واســتبدالها بجديدة ثم بيع القدمية
واالســتفادة مــن أســعارها ويبقــى
الخارس األول واألخري هو الزبون.
إن مراقبة األســواق من أهم الســبل
لتحقيــق مــا نــص عليــه القانــون
املتعلق بسالمة املنتجات والخدمات
الكثرية التي تقدمها األســواق املحلية
للمستهلكني ،وهي تستهدف بالدرجة
األوىل حاميــة املســتهلك من أخطار
املنتجــات وكذلــك العاملــن عليها
ومتابعتها بشكل دقيق بحيث يكون

موسم الحج

جابر حسين العماني

ومن هنا ينبغي
على الجهات
المسؤولة تكثيف
الرقابة على
المخالفين الذين
يستغلون الزبائن،
وأيضا توعية الجميع
ً
بمخاطر التعامل
مع العمالة غير
المتخصصة

الســوق بعيدا عن الغــش والكذب
واالستغالل واالحتيال.
وكام إن للجهات الرسمية واملسؤولة
يف الدولة تكثيف الرقابة عىل كل تاجر
أو عامل مستغل ،كذلك من الواجب
عىل كل فــرد املســاهمة الفاعلة يف
كشف تلك املامرسات التي أصبح ه ُّم
من ميارســها جمع املــال ورسقته من
الناس بشتى الطرق ،وذلك من خالل
إبــاغ الجهــات الرســمية عنهم وما
يقومــون به من غــش وكذب ونهب
واحتيال عىل أموال الناس بدون وجه
حق.
ومــن أجــل حاميــة أســواقنا مــن
املســتويات املتدنية أخالقيا كالكذب
والرسقــة واالحتيــال عــى املواطنني
علينا جميعــا االســتفادة من فرتات
حكم الصالحني مــن الخلفاء األجالء
الراشــدين األخيار ،فعىل سبيل املثال
عندما نتأمل إىل فرتة حكم اإلمام عيل
حريصا عىل
بن أيب طالب ،نجده كان
ً
مراقبة األسواق ،واعظًا ومنب ًها القامئني
عليها من التجــار ،فقد كان ينزل إىل
السوق وهو يحمل يف يده املباركة ما
تســمى بالدرة ،وهي نوع من أنواع
الســياط التي كان ين ّبــه بها كل من
يقوم بغش الناس أو االحتيال عليهم
او اســتغاللهم ورسقتهــم فقد كان-
رضوان الله عليه -يقول دامئًا للتجار:
«أيها التجار ،قدموا االستخارة ،وتربكوا
بالســهولة ،واقرتبــوا مــن املبتاعني،
وتزينوا بالحلــم ،وتناهوا عن اليمني،
وجانبــوا الكذب ،وتجافوا عن الظلم،
وأنصفوا املظلومــن ،وال تقربوا الربا،
وأوفــوا الكيل وامليزان ،وال تبخســوا
النــاس أشــياءهم وال تعثوا يف األرض
مفسدين”.

أنيسة الهوتية
كنــا ال ننام بعد صــاة الفجر يف يوم
خروج الحجاج إىل الحج ،فكان وكأنه
يــو ٌم يزيــد فيــه الحــاس ويتجمع
شــباب الحارة حول بيتنــا الذي كان
فيه “ســان” أغلب الحجــاج ،ومن
بعــد الصــاة يبــدأون بتحميلها من
بيتنا -أســفل جبل كهبون -إىل الباص
مقابل مقربة اللولوة.
وحول مســجد اللولــوة كان يتجمع
جمــع غفــر مــن النــاس املودعني
لحجاجهــم ،ومن الحجــاج من كان
يأيت للمبيت يف بيتنا قبل يوم الســفر
بليلــ ٍة أو اثنتــن أو ثالثــة حســب
ظروفهــم وظروف مــن يجلبهم من
أماكن ســكناهم البعيــدة من صور،
وقريات ،وبلة ،وبــركاء ،وكان البيت
أشبه بفندقٍ لكبار السن املتجهني إىل
مكة املكرمة ألداء فريضة الحج.
فســائق الباص والطبــاخ كان عمي
نورالديــن ،وصاحب البــاص ورئيس
تلك الحملــة كان أيب -رحمهام الله-
ومن األســاء التي ما زالت محفور ًة
يف ذاكرايت من تلك املواســم الجميلة
اسم الجدة آمنة أم محمد ،كانت تأيت
إىل بيتنا كثــ ًرا وتبيت معنا حتى من
غري موســم الحج ،وبعد صالة الفجر
تطلب مني أن أقرأ لها القرآن ألنها مل
تكن تجيد القراءة.
والجــدة فاطمة من مــزارع قريات،
وقد جلبــت يل ثوبًا عامن ًيــا تقليديًا
خاطتــه بيدهــا مــع «الســنجاف»

لألسف الشديد

أشخاص
هناك
ٌ
حولنا ال تهمهم
إبقاء الذكريات

الجميلة في

ذاكرتهم أو ذاكرة
غيرهم؛ بل

يسعون إلضافة

الشوائب
والتعكير

و»الفراريــخ» وأعطته ألمي عىل أنها
هدية العيد يل ،فألبســتني إياه أمي

يف أول أيام عيد األضحى وكان يل من
العمر  5سنوات.
والجدة ســامة ،والتي يف السنة التي
أخذنــا فيها والدي إىل الحج جميعنا-
إخويت وأخــوايت وأمي الحامل -كانت
تجلســني بجانبها يف الباص وتطلب
ٍ
ٍ
عــال :لبيك
بصوت
منــي أن أنــادي
اللهــم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك،
إن الحمــد والنعمــة لــك وامللك ال
رشيك لك ..وتطلــب من الحجاج يف
البــاص التجاوب مع صــويت الذي مل
يكد يسمع حتى من أذناي.
وغريهم الكثري -رحمهــم الله تعاىل-
مل يبــق منهم إال ثالثــ ٌة أو أربع وقد
أتعبهم الشيب واملرض!
وطب ًعا عيد األضحى بالنســبة لنا كان
يف يــوم عودة الحجاج ،فقد كان ذلك
اليــوم أجمل من يوم العيد نفســه!
كان يخــرج جميــع مــن يف الحــارة
النتظــار حافلة الحجــاج ،ومنهم من
كان يستعد من الليلة املاضية بتثليج
املاء لوضعه يف “ترامس” وصفِّها أمام
الدكان املقابل للمســجد مع األكواب
حتــى يرشب منها الحجــاج يف وقت
وصولهم ما ًء بار ًدا مستساغًا.
واألحــداث متــوت وال يبقــى منهــا
رس من
غــر الذكريات .والذكريــات ٌ
أرسار الحياة مثلهــا مثل الهواء واملاء
والطعــام والنــوم؛ فاللحظــات التي
نعيشــها تشــتعل ومتــوت رسيعــة،
وال نستشــعر بجاملها إال باســرجاع

الذكريــات ..ألجل ذلــك تعلمت من
الحياة أن أجمــع الذكريات الجميلة
وأل أضع نفيس
فقــط قدر اإلمــكانّ ،
يف مواقف ســيئة مــع اآلخرين حتى
ال أكون ذكرى ســيئة ألي إنســان أو
حتى لنفيس! فعندما نســعى لتطهري
ذكرياتنــا فنحن مــن نخطها ونكتبها
ونحفظهــا ،ونكون بذلك قــد أنجزنا
األخالق الطيبــة يف حياتنا ويف نفوس
غرينا.
أشخاص
هناك
الشديد
لألسف
ولكن،
ٌ
حولنــا ال تهمهــم إبقــاء الذكريات
الجميلة يف ذاكرتهم أو ذاكرة غريهم؛
بل يسعون إلضافة الشوائب والتعكري،
ومحاولــة تغيــر مجريــات التاريخ
بامتــاك ذكريات اآلخريــن وإضافة
أنفســهم فيهــا ،أو بالتحكم عن بعد
بهم من خالل االتصال بـ”الواي-فاي”
الذهني بهم.
وأحيانًا أفكِّــر ،هل مثل هؤالء الناس
تقبــل منهــم عباداتهــم؛ صالتهــم،
صيامهم؟ وهل حجهم يكون مربو ًرا؟
وهم ممن قطعوا أرحامهم أو تسببوا
بقطع أرحام غريهــم ،فقاطع الرحم
ليس من قطــع أرحامه؛ بل أيضً ا من
تســبب بقطيعة رحمٍ لغــره بغيب ٍة،
وكــذب ،وبهتــانٍ ،
وفتنــ ٍة ،ومنيمــ ٍة،
ٍ
وتلفيقٍ  ،وإفك!
وال أجد جوابًا لســؤايل! فأتبعه بدعا ٍء
لهــم :اللهــم اهدهم فيمــن هديت
وتولهم فيمن توليت.

أسامة ..غراس في الجنة
راشد بن حميد الراشدي
يــن إِذَا أَ َصابَتْ ُهم
قــال تعــاىل( :ال َِّذ َ
ُّم ِصي َبــ ٌة قَالُــوا إِنَّــا لِلَّــ ِه َوإِنَّــا إِلَ ْي ِه
َراجِ ُعــونَ ) ..هكذا هو ديدن الحياة
كام أرادها الله عز وجل بني مفقود
ومولود نعيش اللحظات التي تبهرنا
بربيقهــا وتجذبنا إىل دنيــا فانية ال
مصلحة للعبد فيها وال اطمئنان إال
بذكــر الله وما أوجــده الله له من
ســعي للرزق وعامرتها بتقوى الله
واإلحسان إىل بني جنسه من البرش.
نفقد أعزاء عــى قلوبنا وكلنا وجِ ل
عىل ذلك املصاب الجلل الذي قدره
الله وآمنا نحن بقدره وتدبريه ومع
سويعات املســاء تأتينا األخبار البن
عزيــز وأخ كريم مــن إخويت الذين
عايشــتهم يف مراحــل العمر والذي
اعتــره أخا مل تلده أمــي ،وقد أينع
قطافه يف أبنائه الذين بدت مراحل
الشباب تبهج نفســه لرؤيتهم تأيت
األخبار بفاجعــة وفاة ابنه البكر يف
حادث أليم ،قدره الله له يف لحظات

اليوم يفقد أحد

إخوتي فلذة كبده
ودعاؤنا له أن

ً
غراسا
يجعله الله

له في الجنة وال
حول وال قوة

إال بالله العلي
العظيم

كان األمــل ينغرس فيه بحياة كرمية
ممتدة األفق.
قال تعاىل( :قُــل لَّن يُ ِصي َب َنــا ٓ إِ َّل َما
ب ٱللَّ ُه لَ َنا ُهــ َو َم ْولَ ٰى َنا َو َع َل ٱللَّ ِه
كَتَ َ
فَلْ َيتَ َوكَّلِ ٱلْ ُم ْؤ ِم ُنونَ ).
غراس حياته وبهجة فــؤاده يغادر
املكان وضحكاته مــع أقرانه ووده
الذي يحمله نحــو أبيه وأمه وأهله
يُكلــم األب واألم وأرسته يف فجاءة
املصيبة وهول الفقد.
إنها أقدار الله التي يؤمن بها املؤمن
محتس ًبا أمره لله يف كل ما مير به يف
هذه الحياة من مصائب لينال أجر
احتسابه مضاعفا من رب العاملني.
فقد االبن أمر جلل صعب عىل األب
واألم واألرسة وهو يف ريعان شــبابه
وعنفوان الحياة الفانية وقد المست
بــ ّر هذا االبــن ألبيه وأمــه وأرسته
وأقرانه ،وعايشت من قريب مراحل
حياتــه منــذ والدته وقــد ربطتني
بوالــده وخاله وأرسته أخوة صادقة

منذ الصغر ومع مراحل الشباب يف
مدرســة واحدة ،كنا نعمل فيها ويف
حياتنا اليومية.
ال نقول إال :أجرب الله مصابهم وغفر
البنهم وأسكنه فســيح جناته بإذن
ربه.
هكــذا نرحــل كــا رحــل األولون
وتبقــى الذكريات عزيزة لكل عزيز
رحــل عنا مــع الدعاء الصــادق أن
يجمعنا اللــه جمي ًعا بعد رحمته يف
زمرة ســيدنا محمد -صىل الله عليه
وسلم -وتحت لوائه يف يوم ال ينفع
فيه مــال وال بنون إال مــن أىت الله
بقلب سليم.
اليوم يفقد أحــد إخويت فلذة كبده
ودعاؤنا له أن يجعله الله غراسا ً له
يف الجنــة وال حول وال قوة إال بالله
العيل العظيم.
*عضو مجلس إدارة جمعية
الصحفيني العامنية

اقتصاد الخدمات المستقلة
abualazher@gmail.com

يف مقــايل الفائــت املنشــور بجريــدة
الرؤية تحدثت عن موضوع التحول من
االقتصــاد الريعــي إىل االقتصاد املعريف
الذي طُرح ضمن منتدى ُعامن للموارد
البرشية املعقود خــال الفرتة  22و23
يونيو املايض.
ويف هــذا املقال ،ســأتطرق إىل موضوع
آخــر مهم وله ارتبــاط وثيق باملوضوع
األول؛ ســأتحدث عن اقتصــاد األعامل
أو الخدمات املســتقلة املعروف باللغة
اإلنجليزيــة باســم ،Gig Economy
ووفقًا ملوقــع «املجرة» يُســمى كذلك
اقتصاد العمل الحر ،واالقتصاد التشاريك،
وهــو «االقتصــاد الــذي يعتمــد عىل
الوظائف املرنة واملؤقتة ،ويتم التعامل

د .سليمان المحذوري
بدل من االعتامد
مع موظفني مستقلني ً
عىل موظفني بــداوم كامل» كام تع ّرف
الخدمة املستقلة بأنّها «مهمة محدودة
يؤديها (املســتقل)  Freelancerمقابل
مبلغ يتناسب مع حجم الخدمة ويُسدد
يف غالــب األحيان باســتخدام وســائل
الدفــع االلكــروين» .ومــع املتغــرات
العامليــة املتتاليــة والرسيعة سياســ ًيا
واقتصاديًــا خاصة جائحة «كورونا» وما
نتج عنها من أزمات اقتصادية ساهم يف
تغي منط األســواق التقليدية ،وانتعاش
ّ
تقديم الخدمات املســتقلة ملن يطلبها
سواء الرشكات أو األفراد؛ وبالتايل ظهور
كثري من التطبيقــات واملنصات العاملية
واملحليــة كمظلــة واحــدة تخصصيــة

لتقديــم خدمة معينــة .واســتنا ًدا إىل
موقــع «العربيــة» يعمــل  162مليون
شــخص يف أوروبا والواليات املتحدة يف
سوق العمل املســتقل ليمثل هؤالء ما
بني  20و %30من القوى العاملة.
ومــن مزايا العمل الحر أنّــه يوفر بيئة
عمل مرنة بدون التقيد بســاعات عمل
محــددة ،إضافــة إىل اســتقاللية تنفيذ
املهــام وبــدون ارتباط األفــراد برشكة
معينــة ،كام يُســهم يف تنويــع مصادر
الدخل .ويف املقابل هناك ســلبيات لهذا
النوع من األعامل مثل التنافسية العالية
يف الســوق ،وغيــاب األمــان الوظيفي،
وعــدم وجــود دخــل ثابت نظــ ًرا ألنّ
األعامل تعتمد عىل العقود املربمة إلنجاز

هو االقتصاد

الذي يعتمد على
الوظائف المرنة

والمؤقتة

أعامل معينة ،وفقدان بعض املزايا التي
يتمتع بها املوظفون من ذوي الوظائف
الثابتــة مثــل التأمني الصحــي وأنظمة
وتأسيسا عىل ذلك؛ ُيكن القول
التقاعد.
ً
إنّ ســلطنة ُعامن هي جزء ال يتجزأ من
هذا العامل ،وبالتــايل من األهمية مبكان
ولوج هــذا العامل االقتصــادي الجديد،
أساســا يف
ورمبــا أنّ البعض قد انخرط ً
هــذا االقتصاد؛ بحيث يتمكن الفرد من
استثامر مهاراته وتقديم خدمات عالية
الجــودة ،وتســويقها يف مختلــف دول
العامل باســتخدام الشــبكة العنكبوتية
«اإلنرتنت».
وبالتــايل ُيكــن للباحثــن عــن عمل،
واملتقاعدين ،وربــات البيوت من ذوي

املهارات كســب مبالغ مالية من خالل
االســتفادة من مزايا اقتصــاد الخدمات
املســتقلة .وهذا يقودنــا للحديث عن
أهميــة التعلم الــذايت لألفــراد وتنمية
مهاراتهــم حتــى يتمكنوا مــن دخول
الســوق واملنافســة فيه ،وأهمية تأطري
هــذا العمــل بالقوانــن والترشيعات
املناســبة ،ورضورة وجود شبكة إنرتنت
قوية يف كافة محافظات الســلطنة؛ ألن
العمــل يف هــذا املجال يعتمد بشــكل
رئييس عىل النظام اإللكرتوين.
ختا ًما ..أســتطيع القــول إنّ الدخول يف
هــذا الســوق ال ريب أنّه سيســهم يف
تحقيــق فوائد مالية جيــدة ،ويف نهاية
املطاف تحريك االقتصاد الوطني.

ر�ؤى

اإلثنني  ٥من ذي الحجة  144٣هـ املوافق  ٤يوليو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٩
انخفاض سعر النفط
خلفان الطوقي

1

وليال عشر
ٍ
سالم بن نجيم البادي

2

أموال في مهب الريح
راشد بن حميد الراشدي

ما تنــره هيئة الطريان املدين واألرصاد
العامنية من نــرات دورية عن أحوال
الطقس والريــاح والضباب ،حتى نكون
مســتعدين ملا قــد يواجههنــا يف طرق
السفر.
ومع بدء موســم الخريف السياحي يف
ظفــار ،وإقبــال اآلالف مــن املواطنني
واملقيمني ومن األشــقاء يف دول الخليج
وغريهم من الســياح حــول العامل ،عىل

قضاء هذه األيام يف ظفار ،فقد خصصت
األرصاد العامنية نرشة جوية خاصة عن
حالة الطقس يف واليات املحافظة تزام ًنا
مــع األجــواء الخريفيــة .إن مثل هذه
النــرات والتنبيهات األخرى ،يجب عىل
الجميع أخذها بعني االعتبار خصوصا يف
ظل ما تشــهده ظفار من نزول الضباب
وانخفــاض مســتوى الرؤية .حفــظ الله
الوطن وأبناءه وز ّواره.

الحاجة لعقد اجتماعي متجدد
د .عبدالله باحجاج
بدأ يُتداول بني النخب العامنية اآلن ،مفهوم العقد
االجتامعي الجديد ،وستتصاعد النقاشات ،وستتبلور
يف أشــكال وألوان ،كلام استمرت الحكومة يف تقرير
الرضائب والرســوم وتحرير الخدمات والسلع دون
رشاكة مجتمعيــة حقيقية ،وجعلهــا مصدر متويل
رئيــي ،رغم ارتفاع أســعار النفط والغــاز ،وتزايد
مداخيل املوازنة العامة للدولة من عدة مصادر غري
مسبوقة ،مثل تحويل الكثري من الرشكات الحكومية
اىل أرباح يف عام فقط ،بعد ما كانت تسجل خسائر
منذ عقود ،وبعد حالة االطمئنان لالقتصاد العامين،
ليــس لتجاوز الضغــوط املالية التــي خلفتها أزمة
كورونا وانخفاض أسعار النفط فحسب ،وإمنا كذلك
لالقتصــاد الهيدروجنــي الذي ســتصبح فيه بالدنا
مرك ًزا عامل ًيا له ،ودولة مصدرة ألسيا وأوروبا.
وتلكــم حيثيات مهمــة تضعنا أمــام الدوافع التي
تقــف وراء املطالبــة بالعقد االجتامعــي الجديد/
املتجدد ،وأميل هنا إىل تسميته بـ»العقد االجتامعي
املتجــدد» ،وليس الجديــد ،وذلك عــى اعتبار أن
هناك عقد ســابق مــن الرضوري إعــادة تجديده،
وليــس عقد جديد مــن فراغ ،أو تجاهلً للســابق،
قياسا عىل مفهوم النهضة املتجددة؛ أي تتوفر لدينا
ً
نهضة ســابقة يعاد تجديدها منذ عام  .2020وهذا
التجديد الشامل أصبح ميس أركان العقد االجتامعي
الســابق ،وبالتايل مل يعد العقد االجتامعي السابق
صال ًحا للمرحلة املتجددة الشاملة.
ففي العقــد القديم مثــا ،كانــت الحكومة توفر
الدعم للغــذاء والوقود والكهربــاء ،وخدماتها بني
مجانية وشــبه مجانية ،وتوفر كذلــك الوظائف يف
القطاع الحكومي مبرتبات آمنة ،دون رضائب ..إلخ،
أما مرحلتنا الراهنة ،فهناك رضائب مؤملة اجتامع ًيا،
والحكومــة ترفــع يدهــا بدرجة كبــرة عن دعم
املجتمــع ،وتركز فقط عىل الفئــة األكرث ضعفًا ،ويف

الحكومية إلى شركات؟
إسماعيل بن شهاب البلوشي

عبدالله الفارسي

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

الحــد األدىن من الحامية ،وفيهــا باحثون عن عمل
رسحون ووظائف مؤقتة وأخرى بالساعة ..مبعنى
وم ّ
عام ،فقد كانت شــبكات الدعــم االجتامعية جز ًءا
أصيلً من العقد االجتامعي السابق .ومهام ارتفعت
أسعار النفط والغاز ،ومهام تعاظمت املوارد املالية
األخرى للدولة ،ومهام انتعش االقتصاد العامين ،فلن
يكــون هناك خط رجعة عن الرضائب وال الجبايات
األخــرى؛ فهي تأســس املرحلــة املســتدامة بفكر
أيديولوجي ،كام أوضحته يف مقايل الســابق املعنون
«هل هو متهيد لعودة تحرير الوقود؟».
وما ســبق ،وغريها كثري ،يُدلِّل عــى انتهاء صالحية
العقد االجتامعي الســابق الذي بُنــي عىل مفهوم
الدولــة الرعائيــة ،واآلن تــم االنتقــال إىل مفهوم
دولــة الجبايات ،والفارق بينهــا جوهري ،وبالتايل
تنتفي أساســيات ومقومــات العقد مام يحتم عقد
اجتامعي متجدد يتم البناء عىل السابق ،تُح َّدد فيه
بدقة الحقــوق والواجبات بني الطرفني ،ودون ذلك
سيظل املجتمع متأخ ًرا عن ركب املسرية ..وستظهر
الحكومة متقدمة مبفهومها العاملي ،فأين مقومات
التعايش بني الجانبني يف عرص الجبايات /الرضائب؟
يف محاولــة اإلجابة عىل التســاؤل األخــر ،تذكرت
مقالً ملعــايل الدكتور ســعيد بن محمــد الصقري
بعنوان «فرض الرضائب والعدالة االجتامعية» ،قبل
توليه الوزارة عندما كان كات ًبا صحف ًيا ،ونراهن عىل
معاليــه لتدعيم هذا التوجــه؛ ألنه من املؤمنني به،
فهذا التوجه أداة من أدوات التعايش بني الحكومة
واملجتمع يف عرص الرضائب ،فمعاليه -الكاتب -يرى
أنــه« :إذا كان من حــق الحكومة ترشــيد اإلنفاق
العام ورفع رســوم خدماتها ورفع نســبة الرضائب
واســتحداث رضائب أخرى ملواجهــة العجز ،أصبح
من حق املجتمع املشــاركة يف كيفيــة القيام بذلك
قبل أن يكون واج ًبا عىل املجتمع الســمع والطاعة.
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موقف من الذاكرة

نزيف الطرق ..وإرشادات السالمة
ال أمل يفجــع القلوب مثــل املوت وفقد
عزيز علينا ،وال مشــاعر أشد وطأة عىل
النفــس من فقــدان  4أفــراد من أرسة
واحدة يف حادث تدهــور ،كذلك الذي
جــرى ملركبة عــى طريــق أدم -هيام
باالتجاه إىل محافظة ظفار ،مع إصابة 3
أخرين من نفس األرسة.
تحصــد حــوادث الطــرق الكثــر من
األرواح ،ليســتمر نزيــف الطرق ليس

لماذا تتحول المؤسسات

لقراءة جميع المقاالت زورواhttps://alroya.om/category/3 :

المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

فقــط يف وطننا ،لكــن يف مختلف دول
العــامل؛ األمر الذي يجعلنــا نقف لنعيد
التفكري يف كيفيــة الحفاظ عىل أرواحنا
وأرواح من نحب من عائلتنا.
نعــم أعامرنــا وأقدارنا بيد اللــه ،لكن
يجــب علينــا األخــذ باألســباب واتباع
إجــراءات الســامة املروريــة وااللتزام
باإلرشــادات املروريــة ،وأن نضــع يف
حســباننا تقلبات الطقس ،ومتابعة كل
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وإذا كان من حق املجتمع املشاركة يف اتخاذ القرار للقانــون الجديــد الذي صيــغ وفق عبــارة حاملة
وكان مشــاركًا حقيق ًيا يف رســم السياســات املالية ،وفضفافــة وهى «اختــار أرضك وع ّمرهــا»؛ وهذا
يعني أن مثل هذه الحقوق ســيحتكرها فقط أبناء
أصبح عليه واج ًبا السمع والطاعة».
هذه الفقرة استشــهدتُ بها يف مقال قديم ،وأكرر فئة بعينها ،فهناك  23قطعة ستوزع ،فلمن ستؤول؟
االســتفادة منها إلطارها الزمني ،وألن حق املشاركة والرشاكــة بــن الحكومة واملجتمــع ،لن تقف ضد
املجتمعية غائ ًبا حتى اآلن ،وهو حق ســيايس متليه توجهات الحكومة املالية الجديدة ،وال القوانني؛ بل
فرضيــة التحــول إىل الرضائــب ورفــع الدعم عن ستكســبها الرشعية الوطنية ..فمثــاً لن تقف ضد
املجتمع .ويعرب املجتمع عن استيائه بهذا االستفراد الرضائب أو رفع الدعم ،وإمنا ستعلقنها حفاظًا عىل
بصور عديدة ،طب ًعا ليس من منظور «عدم السمع استقرار املجتمع مع االنفتاح عىل مجموع املصالح
والطاعة» ،وإمنــا من حيث ظهور اآلالم االجتامعية األخــرى ،ولن تقف ضد خفــض اإلنفاق الحكومي،
فوق الســطح ،وحاالت االســتياء العامة يف مجتمع وإمنا ســتوجه للبنود غري الرضورية ،ولن تقف ضد
ميثل فيه الشباب غالبية سكانية ،مل تراع السياسات حل قضيــة العجز؛ بــل عىل العكس ،ســتكون له
املاليــة والكثري من القرارات الحكومية ،طموحاتهم األولويــة ..ولن تقف ضد الليربالية االقتصادية وإمنا
املرشوعــة ،وصنفتهــم إىل باحثــن عــن عمــل ،ضد الوجه القبيح لها ،وستقنع صانع القرار السيايس
ومرسحــن ،وموظفني بعقود غــر دامئة يف وظائف بأنه ومهام كانت الرهانات السياسية عىل الليربالية
دامئة ،ووظائف حكومية بعقود مع رشكات خاصة ،االقتصادية ،فإن مفهوم الدولة االجتامعي ينبغي أن
تــأكل أكرث مــن نصــف مرتباتهم ،مثــل محارضي يتعايش معها ،وال يعلو أحدهام عىل حساب اآلخر.
والنموذج العاملي الذي نقدمه هنا أملانيا ،فكل من
الكليات الحكومية!
وهذا يُص ِّور لنا املشــهد العام من جراء السياســات يدرس تجربتها ،سيخرج بنتيجة مفادها أنها متكنت
املالية ،وإبداعات صناع القــرار التنفيذيني الذي ال من املزاوجــة بني املفهومــن؛ الليربالية االقتصادية
يفكــرون يف مدى قدرة املجتمع عىل تح ّمل تبعات والدور االجتامعي للدولة.
السياســات والقرارات والقوانني .املشكلة هنا ،أنها مام تقدم يتضح ملاذا نحتاج لعقد اجتامعي متجدد
تطبق بأثر فوري ،يف الوقــت الذي يتدرج فيه حل يف عرص الرضائب؛ ألن ذلك ضامنة لتحصني املجتمع
معضالت اإلصالح؛ كتلك التي حددها معايل السيد من االخرتاقات ،ومــا أكرثها اآلن ،وألن ذلك ضامنة
وزير الخارجية عندما حرصها يف مامرسات ومصالح لالســتقرار االجتامعــي ،وقــد أصبحــت إكراهاتها
متجــذرة ،وعــادات وأســاليب بريوقراطية عميقة ،واضحــة اآلن ،وألن قــوة الدولــة قدميًــا وحديثًــا
وهي التي تستوجب اآلنية يف حلها ،وليس التدرج؛ ومســتقبلً تكمــن يف بقــاء الروابط بني السياســة
ألن عامــل الزمن هو الفعل الــذي يحدث الفارق ،واملجتمــع ،وألن هذا العقــد االجتامعي لن يكون
ومــن ثــم النجاح املنشــود يف حقبة زمنيــة مليئة معرقــاً ملرحلة التأســيس وال املرحلــة ذاتها ،وإمنا
ســتكون عملية التأســيس بقاعدة اجتامعية قوية
بالتحديات الداخلية والخارجية.
فمثلً  ..لو تســاءلنا من أيــن يأيت مواطن راتبه  325ومتامســكة ،مهام كان حجم االنفتاحات املعارصة
ريالً أو باحــث عن عمل أو مرسح ،بالتمويل وفقًا أو إكراهاتها.
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أثبت التاريخ القديم والحديث واملعارص
أن لغــة النفــاق لغة عامليــة معرتف بها
دول ًيــا ،ولهــا مقعدها الرفيــع يف جميع
الهيئات التابعة لألمم املتحدة ،وتعد لغة
ذات جودة عالية ومفعول ساحر يف قلب
األوراق وتلميع امللفــات والوجوه ..إنها
لغة الخضوع والخنوع واالنحناء والرتدي،
والسقوط واالرتفاع!
ســمعت كثريا من املف ّوهني واملتشدقني
يقولــون :إن لغة النفاق ما زالت متفوقة
عىل الشــهادة العاليــة واألخالق الرفيعة
واألدب الجــم والنزاهة الناصعة والرشف
األبيــض والكفاءة املتينــة ...وإنها تتقدم
كل املهارات يف مضامر تحقيق املكاسب
وركوب املقاعد واالستحواذ عىل عالمات
النجــاح والقبــض عــى مراكــز الرفعة
والفالح!!
هذه اللغة امللونة املزركشــة استطاعت
أن ترفع بيوت ًا ال عامد لها ،كام إنها متكنت
من هدم بيوت العز واألصل والرشف!
********
عندما تقدمت بطلب لدراسة املاجستري
يف عام ُ ،1995رفض طلبي وأُهمل؛ فكان
مصريه إىل سلة املهمالت العظيمة ،وهي
موئل ومســتقر كل الطلبات واملطالبات
والحقــوق .فنصحنــي ناصــح خبري بأن
أســتخدم لغة النفــاق والتملق للحصول
عــى موافقة رسيعة عــى طلبي .وفعال
استخدمت هذه اللغة العجيبة ممزوجة
بكل أصنــاف التزلف والتــودد والكذب
األبيــض والتي حققت بهــا طلبي خالل
شــهرين فقــط .لقــد أصبحــت منافقًا
عظيــا خالل فرتة زمنية وجيزة وحققت
ً
يف تلك الفرتة «النفاقية» مكاســب جمة
وعديــدة؛ حيــث صــدر قــرار تفريغي
لدراسة املاجســتري اعتبا ًرا من األول من
يناير عــام  ،2000وينتهــي يف األول من
يناير عام  ،2002قابل للتمديد والتمطيط
والتوســيع والرتقيع حســب قدريت عىل
الكذب ومهارايت يف استخدام لغة النفاق
والتزلف.
********
أنهيت اجراءات قبويل بإحدى الجامعات
ُ
األســرالية يف تخصــص اإلرشــاد النفيس
يل
بجامعة ويســرن ســيدين .و ُعــرض ع ّ
مكتــب التنســيق الــدرايس يف مســقط
الســكن مع امرأة عجوز خمسينية لديها
 3غــرف لإليجار؛ فوافقــت مبارشة عىل
الســكن معها وحجزت غرفة واحدة مع

عندما تقدمت
بطلب لدراسة
الماجستير في عام
ُ ،1995رفض طلبي
ُ
وأهمل؛ فكان
مصيره إلى سلة
المهمالت العظيمة

تلك العجــوز والتي تأكــدت عىل األقل
بأنني ســأضمن معها هدويئ واستقراري
وعدم انفجاري اللييل الذي يباغتني عىل
حني غرة ودون سابق إنذار.
********
حني انتهــت إجراءات ســفري وصدرت
تأشرييت وحجزت تذكريت إىل سيدين ،قمت
بوداع كل من اســتحق الــوادع وعانقت
كل من استحق العناق ،فرافقني صديقي
الســوداين عبدالفتاح إىل املطار مؤك ًدا يل
أنه سيلحق يب فور انتهاء فرتة تعاقده مع
وزارة الرتبية بعد سنتني ،داع ًيا يل بالنجاح
والصحة وطيب اإلقامة ولذة الحياة.
********
حضننــي عبد الفتاح بقــوة ودفء وكاد
يبيك أمامــي كطفل يودع أبــاه الحبيب
األثري.
لكنني مازحته قائال« :شو يازوول ..شغل
النسوان دا ما شغلنا!!».
فضحك بــكل براءة الســودان وطهارتها
وطيبتهــا ،وســار معي ماســكًا بحقيبتي
حتى آخر نقطة يســمح لنا فيها بالوداع
«ابق هناك يا
والعناق وهمــس يف أذينَ :
عبدالله وال تعود أب ًدا».
فهمســت يف أذنــه« :ال أســتطيع يا عبد
الفتاح ..والله ال أستطيع أن أعيش إال يف
الشقاء ..أنا مخلوق للشقاء يا صديقي».
فضحك عبدالفتاح بانرشاح وقبلني قبلة
ساخنة مل تنطفىء إال حني دغدغني رذاذ
سيدين وصافح وجهي نسيم ليلها العليل
األنيق ..وأُغرقت أنفي بروائح أشــجارها
الندية وأريج أزهارها الزكية!

المشككون في القرآن ..أين الحقيقة؟ ()1
د .عبدالحميد إسماعيل األنصاري **
فرح املشــككون يف القــرآن الكريــم وهللوا
بالعثــور عىل مخطوطــات صنعــاء القرآنية
وظنوا أنهم وجدوا مطع ًنا يف القرآن وأشاعوا:
كتابكــم الذي تتعبــدون به أيها املســلمون
أصابــه التحريــف الــذي أصــاب الكتــب
الســاوية ،اســتنا ًدا إىل الفرضيــة التخمينية
للمســترشق األملاين غــرد بويــن -الخبري يف
املخطوطــات القرآنيــة -والــذي كان مــوكلً
بفحص مخطوطات صنعــاء يف الفرتة -1981
نصوصا قرآنية تخالف القرآن
 1985واكتشف ً
املعروف.
ما حقيقة مخطوطات صنعاء؟
يف عــام  1972وخــال ترميــم الجامع الكبري
بصنعــاء ،أحد أقــدم املســاجد يف العامل ،عرث
العــال عــى مجموعــة مــن املخطوطات
القرآنيــة وغــر القرآنيــة يف الــدور العلوي

للجامــع ،هــي بقايا مكتبــة قرآنيــة قدمية.
ِوف بدايــة الثامنين ّيــات دعــا مديــر إدارة
اآلثاراليمنية ،ﺍﻟﻘﺎﻲﺿ إسامعيل األكوع خبريين
أملانيــن :الدكتور جريد بويــن وغراف بومتر،
لرتميم املخطوطــات وصيانتها ،ذلك بالتعاون
مع وزارة الخارجية األملانية.
وجدت آالف من املخطوطات والرقاع الجلدية
كتبــت بالخطني الحجــازي والكويف وغريهام
من الخطوط غري املنقوطــة ،يعد بعضها من
أقــدم النصوص القرآنيــة الباقية مع عدد من
املخطوطــات التاريخيــة يرجــع تدوينها إىل
القــرون الثالثة األوىل للهجــرة ،منها (طرس)
قــرآين 80 -ورقة -صار محــل اهتامم العلامء
والباحثني نظــ ًرا لطبيعته الفريــدة ،كونه رقًّا
جلديًّا يحمل خطني :خط أصيل أخفي بالحك
أو الغسل ،لنسخ خط جديد ،وكالهام نصوص

قرآنيــة ،لكن النــص التحتي يرجــع إىل فرتة
مبكرة من القــرن األول الهجري؛ ألنه بالخط
الحجازي الشــائع يف ذلك العهد ،أما الفوقي
فريجع للقرن الثاين .ما فرضية بوين؟
عكــف بوين عىل دراســة هــذه املخطوطة
املكونــة من خطني -والتــي عرفت فيام بعد
بطــرس أو مصحــف صنعــاء -عدة ســنوات
وتوصــل إىل فرضية تطور النــص القرآين عن
النص األصيل القديم .لكن كيف بنى فرضيته؟
توصل بويــن إىل أن الخطوط الفوقية تتوافق
مع املصحف العثامين ،وأما الســفلية التي تم
مســحها -مع إمــكان قراءتها باألشــعة فوق
البنفســجية  -فتحتــوي عــى اختالفــات يف
النصوصِ ،وف ترتيب الســور يخالف الرتتيب
القرآين املعروف ،وهذا ما دفعه إىل اســتنتاج
أن قرآننــا يخالــف القرآن املعــروف يف زمن

رئيس التحرير

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

الرســول الكريم محمد عليه الصالة والسالم .يف املجــيء عام  2007واملشــاركة يف دراســة
كانــت الحكومــة اليمنيــة حظــرت إعطــاء وتصوير هــذه الرقــاع الجلديــة (الطروس)
ترصيحات للصحافة لحني انتهاء الرتميم لكن بدون أي خــوف أو حرج ،كام جاءت الخبرية
بويــن أدىل بترصيــح ملجلــة  The Atlanticباملخطوطات القرآنية الباحثة التونسية أسامء
األمريكية أوضح فيه أن الخط السفيل للطرس ﺍﻟﻬﻼيل عــام  2012ونــرت كتابهــا “طروس
الصنعــاين دليل عــى أن القــرآن ليس ثابت صنعاء ..نقل القــرآن خالل القرون األوىل” يف
عام  ،2016من منشــورات أكســفورد ،وذلك
النص كام يعتقد املسلمون .
املســؤولون علقوا التعاون معه ،مع استمرار بعد دراسة استمرت  8سنوات.
العمل مع زمالئه اآلخرين الذين درســوا كافة هذه املخطوطات محفوظة بدار املخطوطات
املخطوطات ،منهم الخبرية أورسوال دريبهولتز ومتاحــة للجميع؛ بل هي مصورة ومنشــورة
عرب كافة املنصات الرقمية والورقية ،وال يوجد
التي أنهت املهمة نهاية .1989
وأشــاع بويــن أن الحكومة اليمنيــة أوقفت لدى املســلمني ما يخشــونه عىل كتابهم بعد
األعــال املوجهة لدراســة املخطوطات خوفاً التعهد الذي أنزل“ :وإنا له لحافظون”.
من حــدوث بلبلة يف العامل اإلســامي (وهو عــى أن بوين مل يكتف بترصيحاته الســابقة
اتهــام تراجع عنه يف خطــاب اعتذار للقايض فأعادهــا جذ ًعــا ،فقام يف عــام  2015بعمل
األكوع) ،كام استمرت بعثات إيطالية وفرنسية مقابلة مع األخ رشــيد ،وهو مغريب من عائلة

االقتصاد

حاتم بن حمد الطايئ

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

التحرير

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

املحليات

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

مسلمة ســلفية ترك اإلسالم واعتنق املسيحية
وأصبح داعية ضد اإلســام ،عــى قناة الحياة
املســيحية املعروفة بيمينيتها وشــدة عدائها
لإلســام ،وأعاد رسد فرضيته التخمينية ملسألة
تطور النص القرآين عرب الزمن والداعمة ملزاعم
املســترشقني اآلخرين( :وانسربة ،كرون ،كوك،
نيفو ،بيالمي) مــن أن القرآن الذي بني أيدينا
تطــور عرب زمن طويل ومل يكن كتابًا منزلً من
السامء.
الردود عىل فرضية بوين:
ُوجهت ترصيحــات بوين بــردود وانتقادات
كبرية سواء من الوســط األكادميي العاملي أو
األورويب واألمريــي أو العــريب ،نوضحهــا يف
املقال القادم إن شاء الله.
**كاتب قطري

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة

وزارة اإلعالم
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متابعات

بتكلفة  105آالف ريال وعلى مساحة  3840متر مربع

«جسور» تدشن اإلنتاج الفعلي لمشروع البيوت المحمية لبرنامج البراءة الصحية للحمضيات

صحار -سعيد الهندايس
دشنت مؤسسة جس��ور أمس اإلنتاج الفعيل
مل�شروع البي��وت املحمي��ة لربنام��ج الرباءة
الصحية للحمضي��ات مبرحلتيه األوىل والثانية
واملنفذ مبركز البح��وث الزراعية بوالية صحار
مبحافظ��ة ش�مال الباطنة بتموي��ل من رشكة
أوكي��و ،تحت رعاية س��عادة الدكت��ور أحمد
بن ن��ارص البكري وكي��ل وزارة الرثوة الزراعة
والس��مكية وم��وارد املياه للزراع��ة ،بحضور
س��عادة الش��يخ محمد بن س��ليامن الكندي
محافظ ش�مال الباطن��ة وعدد م��ن مديري
املؤسسات الحكومية.
واطلع س��عادة راعي املناس��بة والحضور عىل
مراح��ل املرشوع وإنتاج الش��تالت وأش��جار
الحمضي��ات املنف��ذة يف البي��وت املحمي��ة،
واالس��تامع إىل تفاصي��ل امل�شروع وأهميته.

وأوض��ح الدكتور حمدان بن س��امل الوهيبي،
مدي��ر ع��ام البح��وث الزراعي��ة والحيوانية
أهمية برنام��ج الرباءة الصحية للحمضيات يف
إنتاج ش��تالت حمضيات خالي��ة من األمراض
ومطابق��ة للصنف سيس��هم يف رف��ع إنتاجية

مشاريع لتطوير أسواق أسماك الجملة في

ظفار ضمن خطط النهوض بالتسويق السمكي

صاللة -ال ُعامنية
تواصل وزارة الرثوة الزراعية والسمكية وموارد
املياه اس��تكامل بعض املش��اريع الخدمية يف
قطاع األسامك مبحافظة ظفار كمرشوع سوق
الجملة لألس�ماك بريس��وت ومرشوع سوق
الجمل��ة النموذجي بنيابة الش��وميية التابعة
لوالية شليم وجزر الحالنيات.
وأ َّكد املهندس راش��د بن سعيد الغافري مدير
عام املديرية العامة للرثوة الزراعية والسمكية
وموارد املياه مبحافظة ظفار يف ترصيح لوكالة
األنب��اء ال ُعامنيةّ ،أن الوزارة تس��عى للنهوض
بالتسويق الس��ميك مبحافظة ظفار من خالل
تطوير وتوفري البنية األساسية ألسواق الجملة
لألس�ماك يف والي��ات املحافظ��ة وذلك ضمن
خطط ال��وزارة لتطوي��ر منظومة التس��ويق
السميك يف سلطنة عُامن.
وق��ال ّإن س��وق الجمل��ة املركزي لألس�ماك
بريس��وت يع ّد م��ن املش��اريع ذات األهمية
وت��م تأهيل
للنه��وض بالتس��ويق الس��ميك َّ

وصيان��ة الس��وق وف ًق��ا ملواصف��ات فني��ة
واش�تراطات صحي��ة عالية ،وتس��عى الوزارة
لتشغيل السوق وفق أحدث األنظمة املعمول
بها لتشغيل أسواق الجملة حال ًّيا ومبا يتناسب
مع القطاع السميك يف سلطنة عُامن.
وأضاف ّأن املس��احة اإلجاملية للس��وق تبلغ
نحو  750م� ً
ترا مرب ًعا وهو عب��ارة عن مبنى
ُمغلق مز َّود بنظام تكييف للحفاظ عىل جودة
األسامك خالل كافة املراحل التي مت ّر بها تحت
درجة حرارة  22درجة سيليزية ،مش ًريا إىل أنه
ّتم العمل عىل تأهيل وصيانة س��وق الجملة
لألس�ماك مبيناء الصيد البحري بريس��وت يف
والية صاللة.
ّ
ووضح الغاف��ري ّأن أعامل التأهيل ش��ملت
إنش��اء قاعة لفرز األس�ماك ومنطق��ة إنزال
واستقبال األس�ماك وصالة للمناداة ومنطقة
للتحمي��ل والتنزي��ل ومخت�بر وغرف��ة تربيد
وتخزين األس�ماك س��عة  10أطن��ان وموقع
لوحدة إنتاج الثل��ج إضافة إىل مرافق خدمية
ومكاتب إدارية ملوظفي السوق.

املحص��ول والحد م��ن الخس��ائر االقتصادية
التي يتكبده��ا املزارع نتيجة زراعة ش��تالت
مصابة وأع��راض اإلصابة باملرض تكون كامن؛
حيث ال تظهر عىل األش��جار حديثة الزراعة،
وأض��اف :يهدف املرشوع إىل تحس�ين جودة

ش��تالت الحمضيات التي توزع عىل املواطنني
بش��كل عام واملزارعني ع�لى وجه الخصوص،
واملس��اهمة يف رفع جودة شتالت الحمضيات
ورفع الطاقة اإلنتاجية للمش��اتل من شتالت
الحمضي��ات املصدق��ة ،إىل جان��ب زي��ادة

املس��احة املزروعة بأش��جار حمضيات ذات
جودة عالي��ة وخالية من اإلصاب��ة باألمراض
واآلفات ستسهم يف رفع إنتاجية سلطنة عامن
من هذا املحصول وبالتايل رفع نسبة االكتفاء
ال��ذايت من الحمضي��ات بأنواعه��ا ،فضال عن
تزويد املواطنني أصحاب الحدائق املنزلية من
شتالت الحمضيات التي سيتم تخصيص نسبة
منه��ا للتوزيع عىل هذه الفئ��ة من املواطنني
بهدف زراعة أشجار فاكهة منتجة يف الحدائق
املنزلي��ة تضفي طابعا جاملي��ا وبيئيا ،كام إن
زي��ادة اإلنتاجية من هذا املحصول س��يؤدي
لزي��ادة العرض وتوف��ر املنتج للمس��تهلكني
بأس��عار مقبول��ة .وق��ال جابر بن س��ليامن
البوس��عيدي املدير التنفيذي ملؤسسة جسور
إن امل�شروع م�� ّر مبرحلتني بتكلف��ة إجاملية
موضحا أنه يف
بلغت  105آالف ري��ال عامين،
ً
املرحل��ة األوىل جرى إنش��اء  3بيوت محمية،

ويف املرحلة الثانية تم إنش��اء بيتني محميني،
مبساحة إجاملية تبلغ  3840مرتا مربعا ،وفق
مواصفات فنية خاصة تسهم يف حامية أمهات
أشجار الحمضيات من دخول اآلفات الزراعية
واإلصابة باألمراض .وأشار إىل أنه متت زراعة ما
يقارب من  168شجرة من أصناف الحمضيات
وه��ي  25نوعًا وصن ًفا؛ منها الليمون الحامض
بأنواعه ،والربتقال بأنواعه واليوسفي بأنواعه.
يش��ار إىل أن مؤسسة جس��ور تعد املؤسسة
الرائدة ،وأول مؤسسة غري ربحية للمسؤولية
االجتامعية تأسس��ت يف عام  2012يف سلطنة
ع�مان ،وتهدف إىل خدم��ة املجتمع العامين،
باتب��اع وانتهاج أفض��ل املامرس��ات املتعلقة
مببادئ املس��ؤولية االجتامعية للرشكات ،كام
تعمل عىل تنفيذ وتطوير مش��اريع اجتامعية
مس��تدامة يف املجتمع��ات ،م��ن خ�لال فهم
االحتياجات الحقيقية للمجتمع العامين.

مسقط -الرؤية

إىل س��لطنة ع�مان للتأكد م��ن أن املنتجات
أصلية وس��ليمة ،وللحد من ح��االت تهريب
هذه الس��لع داخل س��لطنة ع�مان وبالتايل
تقليل احتاملية التهرب من الرضيبة االنتقائية
مع ضامن التحصيل الفعال للرضيبة يف الوقت
املناسب .كام يهدف النظام إىل الوفاء مبعايري
االلت��زام املنص��وص عليه��ا يف إط��ار اتفاقية
منظمة الصحة العاملية بش��أن مكافحة التبغ
( )FCTCمن خالل القدرة عىل تتبع منتجات
التبغ املتوافقة مع تلك املعايري.
ويتعني التسجيل يف نظام العالمة املميزة عىل
الخاضعني لالنتقائية من مس��توردي منتجات
التب��غ ،ومصنعي منتج��ات التب��غ ،كام يقع
ع�لى عاتق املوزع�ين والتجار غري املس��جلني
مس��ؤولية التحق��ق من وجود أخت��ام رقمية
عىل الس��لع االنتقائية التي بحوزتهم لتجنب
أي غرامات متعلقة بحيازة الس��لع االنتقائية
(غ�ير الخاضعة للتعليق الجمريك) التي مل يتم
تحصيل االنتقائية عنها.
ويتطل��ب من ال�شركات املصنع��ة ملنتجات
الس��جائر امتالك ما يس��تلزم لوضع العالمات
املمي��زة الفعلي��ة تلقائي��ا وطباع��ة الرم��وز
الرقمية ،باإلضافة إىل تثبي��ت أنظمة الكامريا

عىل خطوط اإلنتاج وبرامج لتسجيل وتحميل
بيان��ات التجميع والش��حن  ،ول��ن يتم فرض
ن��وع محدد من املعدات أو األنظمة من قبل
الجه��از  .كام س��يتطلب من املنت��ج تحميل
برنام��ج مع�ين ع�لى جه��از الحاس��ب اآليل
الش��خيص/املحمول يعرف باسم تفعيل خط
اإلنت��اج ( ، )PLAوس��يطلب امل��ورد املعتمد
إمكانية الوصول عن بعد إىل هذا الجهاز أثناء
تنزيل الربنامج .ويفضل أن يكون هذا الجهاز
مس��تقال وموج��ودا يف نفس منطق��ة تخزين
العالمة املميزة.
وم��ن املقرر تطبيق نظام العالمة املميزة عىل
منتجات الس��جائر وفق املراح��ل اآلتية :أوال:
مرحلة اس��تقبال طلبات العالم��ة املميزة (1
يوليو  ،)٢٠٢٢وبدأ النظام باس��تقبال طلبات
العالم��ة املميزة من قبل الخاضعني لالنتقائية
املسجلني لدى جهاز الرضائب وذلك عرب نظام
إلكرتوين خاص ،مع السامح بتداول املنتجات
التي ال تحتوي عىل طوابع يف األسواق املحلية.
أما املرحل��ة الثاني��ة وهي مرحل��ة التطبيق
عىل منتجات السجائر املستوردة ( ١٤أكتوبر
 ،)٢٠٢٢فيج��ب أن تحم��ل جمي��ع منتجات
الس��جائر العالم��ة املميزة عن��د وصولها إىل

املناف��ذ الجمركية .واملرحل��ة الثالثة تتمثل يف
التطبيق داخل األس��واق املحلي��ة اعتبا ًرا من
أول فرباي��ر 2023؛ حي��ث يج��ب أن تحمل
جمي��ع منتجات الس��جائر املتوف��رة للبيع يف
األس��واق املحلية العالمة املميزة؛ حيث مينع
يف هذه املرحلة بيع منتجات السجائر التي ال
تحتوي عىل العالمة املميزة.
ويج��ب التخلص من أي منتجات س��جائر ال
تحمل العالمة املميزة يف سلس��لة التوريد عن
طريق إتالفه��ا أو نقلها للبيع خارج س��لطنة
ع�مان ،دون رد الرضيبة اإلنتقائية املس��ددة
عنها.
وسيقوم جهاز الرضائب بالتنسيق مع الجهات
الحكومي��ة األخرى بزي��ارة وتفتيش املحالت
التجارية بش��كل دوري للتأكد م��ن االمتثال
ملتطلبات العالمة املميزة والتأكد من أن سلع
ومنتج��ات الس��جائر التي تع��رض للبيع هي
منتجات أصلية تم اس��تريادها بش��كل قانوين
وتحمل العالمة املمي��زة الصحيحة ،ويف حال
اكتش��اف أي مخالفة ،سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحق املخالفني.
وال يجب أن يؤثر تطبيق نظام العالمة املميزة
عىل سعر املنتجات.

قرار بتطبيق «العالمة المميزة» على السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية

أص��در جهاز الرضائ��ب ق��را ًرا بتطبيق نظام
العالم��ة املميزة عىل الس��لع اإلنتقائية ابتداء
م��ن يولي��و  ،2022وس��يتم تطبيق��ه مبدئيا
عىل منتجات الس��جائر ،عىل أن يتم توس��يع
نطاق تطبيق النظام الحقا ليش��مل الشيش��ة
ومنتج��ات التب��غ األخ��رى وجمي��ع الس��لع
اإلنتقائية وفق جدول زمني محدد ميتد لغاية
فرباير .2023
وي��أيت تطبيق ق��رار نظام العالم��ة املميزة يف
سلطنة عامن وفقا لالتفاقية املوحدة للرضيبة
االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي��ة  ،ويعد نظام العالم��ة املميزة نظام
رقايب يه��دف إىل تتبع الس��لع االنتقائية من
مرحلة التصنيع وصوال إىل نقطة االس��تهالك.
ويت��م مبوجب هذا النظ��ام وضع ختم رقمي
مخص��ص يحتوي عىل ممي��زات ورموز أمنية
ته��دف إىل منع تداول الس��لع االنتقائية غري
األصلية.
ويه��دف نظ��ام العالم��ة املمي��زة إىل حامية
املستهلك من السلع االنتقائية املزورة ،حيث
يتم مسح العالمة املميزة عند منافذ الدخول
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«تنمية نفط ُعمان» توقع اتفاقيتين لدعم  150منحة دراسية وتمويل  20مقعدا دراسيا

مسقط -الرؤية
و ّقعت رشكة تنمية نفط عُ امن
اتفاقيتني به��دف دعم تطوير
رأس امل��ال الب�شري وزي��ادة
ف��رص التوظي��ف خاص��ة يف
قط��اع التعليم ،وج��اء توقيع
مذك��رة تع��اون م��ع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي
واالبت��كار لدع��م  150منحة
دراسية كاملة للعام األكادميي
 2023/2022يف إط��ار برنامج
املنح الدراس��ية ألبناء املجتمع
املح�لي يف منطق��ة امتي��از
الرشكة .و ّقع االتفاقية ٌ
كل من
معايل األستاذة الدكتورة رحمة
بنت إبراهيم املحروقية وزيرة
التعليم العايل والبحث العلمي
واالبتكار ،وس��تيف فيمس�تر

«جهاز االستثمار» :إنشاء مصنع إلنتاج اإلنسولين في عمان

مسقط -الرؤية
أعل��ن جه��از االس��تثامر الع�ماين
اس��تثامره يف رشك��ة بايوجينومكس
التي تط�� ّور األدوية ،وتر ّكز بش��كل
خاص عىل مرىض السكري من خالل
إنت��اج أدوي��ة اإلنس��ولني املختلفة
وتطويرها؛ وذلك بالتعاون مع إحدى
الرشكات املحلية.
ويؤكد هذا االستثامر اهتامم الجهاز
بتمك�ين القط��اع الخ��اص الع�ماين
والرشاك��ة مع��ه يف االس��تثامرات
الخارجي��ة أو يف جلبها إىل س��لطنة
عامن ،حيث يستهدف االستثامر قيام
رشكة بايوجينومكس التي تأسس��ت
بجمهوري��ة الهن��د يف ع��ام 2002م
بإنش��اء مصنع لها يف س��لطنة عامن
يعمل ع�لى إنتاج اإلنس��ولني لتلبية
السوق اإلقليمي مبدئ ًيا ،ثم االنتقال
إىل األس��واق األوروبية واألفريقية يف
املراحل التالية.
وذك��ر الجه��از يف ع��دد جديد من
نرشته الفصلية “إنج��از وإيجاز” أن
اس��تثامره يف رشك��ة بايوجينومكس
يجس��د اهتاممه بالقط��اع الصحي
ّ
ال��ذي أثبتت فاعلية االس��تثامر فيه
يف جائح��ة كورونا كوفي��د ،19-فإىل
جان��ب العوائ��د الت��ي يدرها عىل
املستثمرين فيه؛ فهو يسهم يف جهود
التنوي��ع االقتص��ادي ،وتوف�ير فرص
عم��ل وأع�مال للش��باب ،ويخفف

الع��بء ع�لى املؤسس��ات الصحية؛
خصوصا مع ازدي��اد أعداد املصابني
ً
مبرض السكري.
وق��ال معايل عبدالس�لام املرش��دي
رئيس الجهاز إنه خالل الفرتة املاضية
رس��م خارطة طري��ق واضحة املعامل
لالس��تثامرات الداخلي��ة والخارجية
للجهازللمس��اهمة يف من��و االقتصاد
العامين وتطويره ،ومس��اندة املوازنة

العامة للدولة عرب توزيعات األرباح،
وعائدات التخارج.
وأوض��ح الدكتور هاش��ل ب��ن عبيد
املحروقي الرئيس التنفيذي ملجموعة
عم��ران التابعة للجهاز أن املجموعة
س��تقوم بتنفي��ذ مرشوع��ات نوعية
م��ن أبرزها مرشوع يتي الس��ياحي
املتكامل «مرشوع املدينة املستدامة
– يت��ي ،ومرشوع عاي��دة» ،ومنتجع

ختام معرض المنتجات الوطنية في الظاهرة
عربي -نارص العربي
اختت��م معرض املنتج��ات الوطنية مبحافظة
الظاهرة فعاليات��ه ،تح��ت رعاية س��يف بن
س��عيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عامن ورئيس ف��رع الغرفة مبحافظة
الظاهرة ،والذي أقيم بجامعة التقنية والعلوم
التطبيقي��ة بوالية عربي واس��تمر ملدة أربعة
أيام.
وأقي��م املع��رض به��دف إب��راز وتروي��ج
املنتجات العامنية وتشجيع املواطنني لإلقبال
عليها وذلك مبش��اركة مجموعة من الرشكات
واملؤسس��ات الصغرية واملتوسطة والرشكات
الطالبي��ة واألرس املنتج��ة والحرفي�ين واملرأة
الريفية واملنتجات الزراعية.
وأوضح س��يف بن س��عيد البادي رئيس فرع
الغرف��ة مبحافظ��ة الظاه��رة ،أن غرفة تجارة
وصناع��ة عامن تس��عى دامئ��ا إىل تنش��يط
القطاع��ات االقتصادية م��ن خ�لال إقام��ة
املع��ارض و الربام��ج والفعالي��ات ،مضيفا أن
املع��رض كان فرصة  للدعاي��ة ولتس��ويق
املنتجات الوطنية ،خاصة وأن املشاركة يف هذا
املع��رض مجانية ،باإلضافة إىل مش��اركة عدد
م��ن املؤثرين يف وس��ائل التواصل االجتامعي
بهدف تشجيع املش��اركني عىل استخدام تلك
الوسائل يف التسويق ملنتجاتهم وخدماتهم.
وقال فهد بن راشد الزيدي نائب رئيس الفرع:

فور س��يزونز ،وتطوير رشق العرفان
«مرك��ز األع�مال» ،ومنتج��ع دب��ا،
م�شروع مزرعة النارجي��ل ،وتطوير
بع��ض املراف��ق يف وادي درب��ات
وسهل أتني مبحافظة ظفار ،ومرشوع
مزرعة تنعم «مرشوع املليون نخلة»
مبحافظة الداخلية ،ومرشوع تطوير
س��د وادي ضيقة مبحافظة مسقط،
وتطوي��ر حديقة األش��خرة وحديقة
الس��ويح مبحافظة جن��وب الرشقية،
وإمتام مرشوع مركز املغامرات الذي
يض��م الس��لك االنزالق��ي مبحافظة
مس��ندم ،إىل جان��ب االس��تثامر يف
م�شروع الرشق ال��ذي يضم حديقة
ترفيهية وحديقة مائية وفندقني من
فئ��ة  3نج��وم و  4نجوم ومس��اكن
ومحالت للتسوق.
وس�� ّلط العدد الض��وء عىل مرشوع
تسمني أس�ماك التونة ذات الزعنفة
الصفراء الذي تعمل عليه رشكة املياه
الزرقاء التابعة لرشكة تنمية أس�ماك
ع�مان اململوك��ة لجهاز االس��تثامر
الع�ماين ،حيث يس��تهدف املرشوع
زيادة الناتج املحيل اإلجاميل لسلطنة
عامن من مشاريع االستزراع السميك،
وحل إش��كالية جودة أسامك التونة،
بتوف�ير نوعية ذات مس��توى دهون
عالٍ وجودة عالية ،وفتح االس��تثامر
م��ع األس��واق الخارجي��ة لتصدي��ر
أسامك التونة ،إىل جانب إيجاد فرص
عمل وظيفية للشباب العامين.

«لق��د جاء معرض املنتج��ات الوطنية مواكبا
للتطور االقتص��ادي الذي تش��هده املحافظة
بش��كل ملح��وظ يف الف�ترة الحالية وتضمن
عرض املنتج��ات العامنية ال

مناقشة متطلبات المرحلة الثانية
من مشروع قانون البحث العلمي

مسقط -العامنية
عق��دت اللجن��ة التوجيهي��ة مل�شروع إعداد
قان��ون البح��ث العلمي واالبت��كار اجتامعها
الثاين لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور سيف
بن عبدالله الهدايب وكيل وزارة التعليم العايل
والبحث العلم��ي واالبت��كار للبحث العلمي
واالبتكار.
واستعرضت اللجنة خالل اجتامعها مستجدات
املرحلة األوىل ملرشوع القانون ،التي تض ّمنت
اعتامد مهماّ ت الفرق التخصصية املنبثقة من
فريق إعداد قان��ون البحث العلمي واالبتكار
وتحدي��د نق��اط اتصال ل��كل فري��ق ،وعقد
العدي��د من االجتامع��ات املرك��زة مع هذه
الف��رق لتوضيح امله�ّم�اّ ت وتحدي��د الفرتات
الزمنية للمتابعة.
ك�ما َّتم تحدي��د وتقس��يم البنود األساس��ية
مل�شروع قان��ون البح��ث العلم��ي واالبتكار

بنا ًء عىل دراس��ة نتائج تحليل الوضع الراهن
للبحث العلمي واالبتكار ،وحرص الدراس��ات
والتقارير والبحوث العلمية واالس�تراتيجيات
والقوانني ذات العالقة.
كذلك ناقش��ت اللجنة التوجيهية يف اجتامعها
متطلبات املرحلة الثانية للمرشوع التي تتناول
تحلي��ل املواد القانونية حس��ب االس��تامرات
ا ُملع��دة واملوامئة مع رؤي��ة عُامن  2040ومع
القوانني والترشيعات ذات العالقة يف س��لطنة
عُامن ،وآليات إرشاك أصحاب املصلحة.
يشار إىل ّأن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واالبتكار تعمل عىل بناء منظومة
متكاملة للتعلي��م العايل والبحث العلمي
واالبتكار يف س��لطنة عُ امن مبعايري عاملية
م��ن أجل تنمية مس��تدامة ،ومنس��جمة
م��ع التوجهات املحلي��ة والعاملية ،وتتيح
للباحث�ين مجاالت متع��ددة من التطوير
واالبتكار.

مجلس «كلية الدراسات المصرفية»

يستعرض مقترح القروض التعليمية

مسقط -الرؤية

مختلف الرشكات واملؤسسات واألرس املنتجة
باملحافظة ،ولقد س��عدت مبا ش��اهدته من
تطور كبري للمنتجات الوطنية وتقدم صناعي
وتقني وحريف من خالل املعرض».

املدير العام لرشكة تنمية نفط
عُ امن.
وس��يتيح الربنام��ج لخريج��ي
دبل��وم التعليم الع��ام مبنطقة
امتي��از الرشكة حري��ة اختيار
التخصص��ات الت��ي يرغب��ون
بدراس��تها بحس��ب ميوله��م
ورغباته��م ،ك�ما س��يقدّ م
له��م ع�لاوة ش��هرية ط��وال
ف�ترة دراس��تهم لني��ل درجة
البكالوري��وس والت��ي قد متتد
إىل خمس سنوات ،وذلك بعد
استفادة أكرث من  1700طالب
من هذا الربنامج منذ تدشينه.
أم��ا االتفاقي��ة األخ��رى فت��م
توقيعه��ا م��ع وزارة الرتبي��ة
والتعلي��م وجامع��ة التقني��ة
والعل��وم التطبيقي��ة لتمويل
 20مقع��دا دراس��يا لخريجي

دبلوم التعليم العام لتأهيلهم
لشغل الوظائف التدريسية يف
مناطقهم.
و ّق��ع االتفاقية س��عادة ماجد
بن س��عيد البحري وكيل وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م للش��ؤون
اإلداري��ة واملالي��ة ،وس��عادة
الدكت��ور س��عيد ب��ن حم��د
الربيعي رئيس جامعة التقنية
والعل��وم التطبيقية ،وس��تيف
فيمس�تر املدير الع��ام لرشكة
تنمية نفط عُ امن.
وتوف��ر ه��ذه املب��ادرة منحا
دراس��ية لدراس��ة التخصصات
الرتبوي��ة مل��دة أربع س��نوات
وذلك ضمن برنامج «توطني»،
مول��ت الرشكة حتى اآلن
وقد ّ
 285مقعدًا من أصل  500منذ
تدشني الربنامج يف عام .2016

عقد مجل��س إدارة كلية الدراس��ات املرصفية
واملالي��ة اجتامع��ه الراب��ع للع��ام األكادمي��ي
 2022/2021برئاسة الدكتور خلفان بن محمد
ال�برواين رئيس مجلس اإلدارة ،وبحضور أعضاء
مجل��س اإلدارة ممثيل البن��وك ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي واإلبتكار ووزارة العمل
وعميد الكلية.
بدأ االجتامع باعتامد محرضاالجتامع الس��ابق
ومتابع��ة قرارات��ه ،واس��تعرض عمي��د الكلية
الدكت��ور زه��ران بن س��امل الصلت��ي التقرير
الربع الس��نوي عن أنشطة الكلية ،وتم اعتامد
مجموعة من محارض اجتامعات اللجان ومنها:

لجنة ضامن وتحسني الجودة ،ولجنة التدقيق،
ولجنة إدارة املخاطر واالس�تراتجية ،إضافة إىل
اس��تعراض التقرير املايل من قبل مديرة دائرة
الش��ؤون املالي��ة بالكلية .كام تم اس��تعراض
مجموعة من املقرتحات منها مقرتح الصندوق
الوقفي ومق�ترح الق��روض التعليمية ومقرتح
تنظيم مؤمتر البحث العلمي الدويل .يش��ار إىل
أن املجلس وافق يف اجتامعه السابق عىل طرح
برنامج املاجس��تري يف التحول الرقمي MSc in
 Digital Transformatinوذلك بالتعاون مع
جامعة سرتاثكاليد الربيطانية واملؤمل طرحه يف
العام األكادميي الق��ادم 3202/2202م .وتقدم
الكلي��ة برنام��ج البكالوري��وس يف تخصصات
املحاس��بة واملالية والتدقي��ق ،وإدارة األعامل،

واملوارد البرشية ،و التسويق ،وبرنامج الدبلوم
الوطني الع��ايل ( )HNDيف تخصصات املوارد
البرشية ،واملحاس��بة واملالي��ة واملوارد البرشية
و إدارة األعامل والتسويق ،وبرنامج املحاسبة
القانوني��ة من جمعي��ة املحاس��بني القانونيني
الربيطاني��ة  ))ACCAوش��هادة املحلل املايل
املعتم��د ( . )CFAكام تق��دم الكلية برنامج
املاجستري يف إدارة األعامل بالتعاون مع جامعة
سرتاثكاليد الربيطانية .كام و تعتزم الكلية طرح
برامج جديدة مع بداية العام األكادميي القادم
مث��ل :دكتوراة إدارة األع�مال ( )DBAودبلوم
ري��ادة األع�مال و إدارة املش��اريع الصغ�يرة
واملتوس��طة وش��هادة مهنية يف التقنية املالية
(.)Fintech
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�رشكات

بنك مسقط ينظم ندوة لزبائن مجموعة األعمال المصرفية لألفراد عن الثراء المالي
مسقط -الرؤية
نظم بنك مس��قط ،املؤسس��ة املالي��ة الرائدة
بالس��لطنة ،ن��دوة لزبائ��ن مجموعة األعامل
املرصفي��ة لألفراد ح��ول الرثاء امل��ايل قدمتها
الخبرية مريم الدخي��ل ،رائدة أعامل ومدربة
متخصص��ة يف ال�ثراء امل��ايل ،وذل��ك بحضور
مجموع��ة م��ن زبائ��ن «نجاح��ي» وزبائ��ن
األعامل املرصفية املميزة وعدد من املسؤولني
يف البنك.
ويع��د تنمي��ة املعرف��ة ل��دى الزبائ��ن أحد
أهم أش��كال الدعم الذي تعمل املؤسس��ات
املرصفية عىل تطويره ليتناس��ب مع التغريات
املتسارعة يف القطاعات سواء كان الرتكيز فيه
عىل أصحاب األعامل أو األفراد الذين يسعون
إىل تنمي��ة ثرواتهم أو االس��تثامر فيها ،حيث
حرص بنك مس��قط يف السنوات املاضية عىل
التطوير واالبتكار يف تقديم الدعم غري املادي،
ولهذا الغرض طور برامج تدريبية وإرش��ادية
مس��تدامة ملختلف فئ��ات الزبائن ،كام عمل

عىل االبتكار يف إعداد الورش والندوات ودعوة
الخ�براء يف مجاالت متع��ددة لتقديم وطرح
املس��تجدات يف مختلف املواضي��ع التي تهم
قطاع األعامل.
وقال��ت إله��ام بنت مرت�ضى آل حميد مدير
ع��ام األع�مال املرصفي��ة لل�شركات ببن��ك

مس��قط إنهم حريصون عىل مواكبة خدمات
البن��ك للتغي�يرات املتس��ارعة يف القطاعات
واحتياجات الزبائن الخاصة من خالل الرتكيز
ع�لى تطوير الخدم��ات غري املادي��ة املتمثلة
يف الن��دوات وال��ورش والربام��ج التدريبي��ة
واإلرش��ادية للزبائن لتعزيز الشمول والوعي

البنك األهلي يقدم مكافأة نقدية لعمالء النخبة
مسقط -الرؤية
يقدم البنك األهيل مكافآت مالية مميزة عند
إحالة العم�لاء الجدد لفتح حس��اب النخبة،
حيث ميكن لعم�لاء النخبة الحاليني الحصول
عىل ما يصل إىل  150ريال عند إحالة ش��خص
من العائلة أو األصدقاء أو أحد معارفهم لفتح
حساب جديد لدى النخبة ،كام يمُ كن للعمالء
إجراء إحاالت غري محدودة لكسب املزيد من
املكافآت.
وقال منري البلويش مساعد املدير العام ورئيس
إدارة الف��روع بالبن��ك األه�لي« :إن برنامج
اإلحالة لحس��اب النخبة يعكس تقدير البنك
للعم�لاء من خ�لال تقديم مكاف��آت نقدية
الختياره��م البنك األهيل كرشيك مرصيف ،كام
أنه يع��زز اس�تراتيجية البنك لتنمي��ة قاعدة
العمالء ودعوتهم للتمتع بخدمات شاملة عند
انضاممهم لواحد من أكرث الحسابات املرصفية
تنافسية يف السوق».
وأطل��ق البنك حس��اب النخب��ة العام املايض
ليض��م مجموعة من املزاي��ا الحرصية لعمالء
البنك املتميزين ،مبا يتناسب مع منط حياتهم
الع�صري ،حيث يوفر الحس��اب محفظة من
الخدمات املالية وغري املالية ،صممت خصيصا
لتلبي مختلف احتياجاتهم.
ويحظى عمالء حسابات النخبة مبجموعة من
الخدم��ات الحرصية ومنه��ا ،إجراء املعامالت
املرصفي��ة يف مراك��ز مخصص��ة ،باإلضافة إىل
الخدم��ات املرصفية ع�بر الهات��ف املحمول

املايل ،مضيفة“ :يس��عدنا يف مجموعة األعامل
املرصفية لألف��راد مواصلة تقديم ندوات تركز
عىل املواضي��ع املالية ومرتبطة بتقديم الدعم
لزبائن املؤسسات الصغرية واملتوسطة وزبائن
األعامل املرصفية املميزة”.
وخالل الفعالية ،قدمت الخبرية مريم الدخيل

مح��ارضة عن ال�ثراء املايل تحدث��ت فيها عن
التحدي��ات الت��ي تواجه األف��راد يف موضوع
اإلدارة املالية وخاصة يف املرحلة األوىل لرحلة
بناء الرثوة ،كام قدم��ت خاللها مجموعة من
النصائ��ح القي ّمة ومتاري��ن وتطبيقات خاصة
للنجاح املايل لزبائن البنك.
وباإلضافة إىل الخدمات التدريبية واإلرشادية،
يقدم بنك مسقط باقة متنوعة من الخدمات
املرصفي��ة لزبائ��ن األعامل املرصفي��ة املميزة
تتضم��ن خيارات االس��تثامر يف فئات األصول
العاملي��ة م��ن خ�لال منصت��ه إلدارة الرثوات
وعالقات��ه الدولية ،حيث يوف��ر منصة تنفيذ
قوية يديرها مدراء عالقات ذوي خربة يوفرون
للزبائن خيارات تتناس��ب مع وضع الس��وق
ومتطلباتهم الخاصة ،وتشمل هذه الخدمات
األس��هم والس��ندات وصنادي��ق االس��تثامر
املتداولة والصناديق املش�تركة عرب األس��واق
العاملية ،باإلضافة إىل صناديق امللكية الخاصة
والصنادي��ق العقاري��ة وصناديق االس��تثامر
املتداول��ة يف الس��لع ،والخدم��ات املرصفي��ة

الخارجية وإدارة املحافظ عىل مستوى العامل.
كام يقوم بنك مس��قط للخدم��ات املرصفية
الخاص��ة بإرس��ال تقارير بحثي��ة منتظمة إىل
زبائن��ه كجزء م��ن املبادرات الت��ي تعزز من
تجربة الزبائن ،وتغطي هذه التقارير توقعات
االقتص��اد العاملية والتحديثات حول األحداث
االقتصادي��ة والجغرافية الرئيس��ية التي تؤثر
عىل أداء مختلف فئات األصول.
وللمؤسس��ات الصغ�يرة واملتوس��طة تق��وم
وحدة البي��ع بالتجزئة “نجاح��ي” بدور كبري
يف تطوي��ر الخدم��ات املقدم��ة للزبائ��ن يف
ه��ذا القط��اع حي��ث ُصممت الربام��ج التي
تقدمها لتتوافق خصيصا م��ع متطلبات رواد
األع�مال واملؤسس��ات الصغ�يرة م��ن خالل
تقديم الدعم الالزم خالل املراحل التأسيسية
للمؤسس��ة؛ حيث يقدم مجموع��ة من املزايا
ويوفر تس��هيالت متخصص��ة دون ضامنات،
وأجهزة نقاط البيع ،وبطاقات الخصم املبارش
واالئتامن باإلضافة إىل الخدمات املرصفية عرب
اإلنرتنت.

تعيين محمد الذهب وغدير بنت إقبال في الخدمات

المصرفية للشركات بالبنك الوطني العماني
مسقط -الرؤية

واالنرتنت ،كام يتمتعون بدعم دائم من مركز
االتصال عىل مدار الس��اعة ،إىل جانب وجود
مدير عالقات متخصص ومتاح يف كل األوقات
لتقديم أعىل مس��توى من الخدمات املرصفية
التي تلبي احتياجات هذه الفئة.
كام يتمتع عمالء «النخبة» بالعديد من املزايا
تش��مل ،بطاقة ائتامن وبطاق��ة خصم مبارش
مجانية ،كام ميكن لحاميل البطاقات االئتامنية

دخ��ول أك�ثر م��ن  1000صالة مط��ار حول
العامل لـ  12مرة مجانًا ،وخدمة “كونس�يرج”
ش��خصية ،وتأم�ين س��فر مج��اين ،وحامي��ة
املشرتيات والضامن املمتد .إىل جانب العديد
من الفرص لالس��تمتاع بخصومات وعروض ال
تفوت مع متاجر مختارة ،وتعريفات مخفضة
ع�لى الرس��وم املرصفية ،وأس��عار خاصة عىل
الودائع والقروض.

وقد س��اهم التطور التكنولوجي املتمثل يف
تجهيزات األمن والسالمة يف مركبات هونيش
يف ضامن الس�لامة املطلق��ة لراكبيها ،حيث
تأيت كل مركبة من العالمة التجارية الفاخرة
هونيش مع مجموعة واس��عة م��ن ميزات
األمن والسالمة عالية الجودة مثل األنظمة
التي أنشأتها هونيش لتشمل أنظمة السالمة
النشطة وغري النشطة وأنظمة الجهد العايل
وأنظم��ة الس�لامة الوظيفي��ة وأنظمة أمن
املعلوم��ات ،حيث تم تجهي��ز املركبة بـ26
نظام استش��عار ذيك لتقدم حامية متقدمة
لل��ركاب مثل نظام التحذي��ر من االصطدام
األمام��ي والجانب��ي ونظ��ام التحذي��ر عند
مغادرة املسار ونظام التوقف الذيك.
كام تتمت��ع املركبات بأنظم��ة العزل وآلية

اإلن��ذار متعدد املس��تويات؛ لتحافظ بذلك
ع�لى أنظمة الجه��د العايل به��ا ،إضافة إىل
ذل��ك ،تأيت مركبات هونيش بأنظمة الحامية
الذكية واملزدوجة لتضمن سالمة املركبة أثناء
الش��حن .وتأيت مركبات هونيش بهيكل قوي
ومتطور من الفوالذ واألملنيوم ،وتس��تخدم
املركبة ألواح فوالذي��ة حرارية فائقة املتانة
ع�لى ح��رف  Hومصابيح طولي��ة وأعمدة
لدعم الس��قف خل��ف األب��واب األمامية،
ويضمن هيكل الس��يارة املصمم عىل شكل
قفص فوالذي حامية ال��ركاب من التدحرج
واالصطدامات الش��ديدة ويخلق “مساحة
معيش��ية” مريحة ،وتتمي��ز املركبات بآلية
حامية البطاري��ة ملنع الضغط وزيادة نظام
األمان غري الفعال.

أعل��ن البنك الوطني ال ُع�ماين تعيني كل من
محمد ب��ن عبد الل��ه الذه��ب وغدير بنت
إقب��ال بن عيل يف منصب مس��اعد مدير عام
يف مجموع��ة الخدمات املرصفي��ة للرشكات،
موضح��ا أن خربته�ما ستس��اهم يف تعزي��ز
الخدم��ات املرصفي��ة لل�شركات الحائزة عىل
الجوائ��ز باإلضافة إىل ترس��يخ مكان��ة البنك
بصفته املؤسس�� ًة املالي�� ًة الرائ��د ًة يف خدمة
رشكائ��ه من خالل كادر يتمتع بخربة واس��عة
يف القط��اع .وقال أني��ل كومار رئي��س إدارة
الخدمات املرصفية للرشكات يف البنك الوطني
ال ُعامين« :إن البنك يس��عى دامئ��ا إىل تطوير
املنتجات والخدمات مبا يتناسب مع التنافسية والخدم��ات املرصفي��ة لل�شركات ،وش��غلت الخدم��ات املرصفي��ة لل�شركات ،وش��غل
والنمو املتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات مناصب قيادية يف أبرز املؤسسات املرصفية يف خالله��ا ع��دة مناص��ب قيادي��ة يف القطاع
املرصفية للرشكات يف املنطقة» ،مضيفاُ « :يعد عُامن ،وتحمل ش��هادة البكالوريوس يف املالية املرصيف ،ويحم��ل ش��هادة البكالوريوس يف
ال��كادر البرشي أح��د العن��ارص املهمة لذلك من جامع��ة الس��لطان قابوس ،وس�تركز يف إدارة األعامل من جامعة س�تراير بواشنطن،
نحرص عىل اس��تقطاب الكفاءات ،و ُيس��عدنا منصبها الجدي��د عىل تنمية محفظة منتجات الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ،ويف منصبه
قس��مي ال�شركات الكبرية
الرتحيب مبحمد وغدير يف فريق اإلدارة العليا ،البنك ،ودعم الف��رص الجديدة ،وتعزيز البيع الجديد ،س��يدير
ْ
ومن املؤكد أن خرباتهام ستضيف قيمة كبرية متعدد الخدم��ات ،وهيكل��ة املعامالت التي واملؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة يف البنك،
إىل جهودن��ا الرامية لتعزي��ز التجربة الرقمية تتناسب مع احتياجات املؤسسات الكبرية عرب وس�يركز عىل ضامن تقديم أعىل مستويات
للعمالء ،وترس��يخ مكانتن��ا يف القطاع املرصيف مختلف القطاعات ،وتزوي��د العمالء بجميع الخدم��ة للعم�لاء التجاري�ين وتزويده��م
مبجموعة من الخدمات واملنتجات ،وأحدث
احتياجاتهم املرصفية واملالية واالستثامرية.
للرشكات لخدمة عمالئنا بشكل أكرث متيزا».
يشار إىل أن غدير بنت إقبال بن عيل متلك خربة أما محم��د بن عبد الل��ه الذهب ،فيمتلك الحلول لدعمهم يف تحقيق النمو املس��تدام
متتد ألكرث من  10سنوات يف مجاالت االستثامر خ�برة متت��د ألك�ثر م��ن  13عام��ا يف قطاع ألعاملهم.

سيارات «هونشي» ..تمتع بالفخامة والراحة والسالمة «صحار الدولي» يحصد جائزة  Wells Fargoللتميز
مسقط -الرؤية

مسقط -الرؤية
تفخر رشكة محس��ن حيدر درويش لقس��م
السيارات ومعدات البناء والطاقة املتجددة
بكونها الوكيل الحرصي واملعتمد لس��يارات
«هونيش» ،والتي تع��د من أعرق العالمات
الصيني��ة الفاخ��رة ،حيث تم إط�لاق أول
مركب��ة لها يف ع��ام  ،1958ومنذ ذلك الحني
قامت العالمة التجاري��ة «هونيش» بتنويع
وتوس��يع نطاق منتجاتها لتش��مل سيارات
السيدان وس��يارات الدفع الرباعي؛ لتوسع
بذلك ش��بكة مبيعاتها ونجاحاتها إىل العامل.
وتوليّ هون�شي اهتام ًما عال ًيا بأنظمة األمان
والس�لامة م�ما يجعلها من أك�ثر املركبات
أما ًنا.

حصد صحار الدويل جائزة Wells Fargo
للتمي��ز نظ�ير مت ّي��زه يف إدارة عملي��ات
الدف��ع الدولي��ة التي تخض��ع إلجراءات
تقييم دقيقة حول جودة عمليات الدفع
املب��ارشة ( )STPعن طري��ق بنك ويلز
فارجو.
وقد حقق صحار الدويل معدل جودة يف
عمليات الدفع تجاوز  ،%99وقد تم تتويج
هذا اإلنجاز بهذه الجائزة التي تتوج ً
أيضا
جهود البنك املستمرة يف تحقيق معدالت
دق��ة عالي��ة يف عمليات الدف��ع املبارش
تمُ كن بدورها بنك ويلز فارجو من ترسيع
وترية معالجة وتسوية املدفوعات للبنوك
املس��تفيدة يف جميع أنح��اء العامل ،ومن
خالل هذا التميز ،اس��تطاع صحار الدويل
أن ُيعزز من كفاءاته التش��غيلية ،وبالتايل
تقلي��ص التكالي��ف ،والوف��اء بالتزامات
الزبائن.
وقال أحمد املس��لمي الرئيس التنفيذي
لصحار ال��دويل“ :إن ه��ذه الجائزة تعد
اعرتافا بالتميز الذي يشهده صحار الدويل
يف كاف��ة عملياته ،وأن ه��ذا التتويج يأيت
لحرص صحار الدويل املستمر عىل مواكبة
التطور املتسارع الذي تشهده املدفوعات
الدولية” ،مضيفا“ :بدورنا فإننا نفخر بهذا
التتويج من قبل مؤسس��ة مالية مرموقة
عىل املستوى العاملي”.
وأش��ار إىل أنه عىل الرغم من التحديات
التي يواجهها السوق فيام يتعلق باللوائح

وبروتوكوالت االمتثال ومتطلبات املعايري
الدولي��ة ،إال أن صح��ار الدويل متكن من
تقدي��م خدمات عالية الج��ودة للزبائن،
األمر ال��ذي يرتجم حجم اس��تثامراته يف
أحدث االبتكارات التكنولوجية لبناء بنية
تحتي��ة قوي��ة تمُ كنه من مواصل��ة الدور
الريادي يف الصناعة.
و ُيعترب بنك  Wells Fargoأحد املؤسسات
الرائدة عامل ًي��ا يف خدمات الدفع الدولية
بال��دوالر األمري�كي التي يتعام��ل معها
صحار الدويل لتمرير املدفوعات الدولية،

وتتب��ع جوائز املؤسس��ة معاي�ير صارمة
للتقيي��م لتُمنح لعدد قلي��ل محدود من
البنوك يف كافة أنحاء العامل.
وأوض��ح حم��ود الصواعي املدي��ر العام
ورئي��س مجموع��ة العملي��ات بصح��ار
ال��دويل ،أنه��م حريصون ع�لى مواصلة
الدور الريادي يف القطاع ومواكبة أحدث
التط��ورات العاملية ضمن مس�يرته نحو
التحول الرقمي يف كافة العمليات ،مؤكدا
امت�لاك البنك فريقا متمي��زا لديه الخربة
والكفاءة لتوفري تجربة مريحة للزبائن.
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استعراض جهود تسريع عملية تحسين تصنيف ُعمان في المؤشرات الدولية
العامنية
مسقطُ -

االجتامع معايل الدكتور سعيد بن محمد
الصقري وزير االقتصاد ،وبحضور أصحاب
املعايل والسعادة وممثيل القطاع الخاص
أعضاء اللجنة.
وناق��ش االجت�ماع ع��ددًا م��ن
املوضوعات ،منه��ا :متابعة القرارات
الت��ي تم إقراره��ا يف االجتامع األول
للجن��ة له��ذا الع��ام ،واس��تعراض
مس��تجدات م��ؤرش األداء البيئ��ي

اطلعت اللجنة الوطنية للتنافسية خالل
اجتامعها الدوري الث��اين لهذا العام عىل
املوقف التنفيذي ألعامل املكتب الوطني
للتنافس��ية خالل الفرتة من مارس وحتى
يونيو  ،2022التي س��عى من خاللها إىل
ترسيع عملية تحس�ين تصنيف س��لطنة
عُ �مان يف امل��ؤرشات الدولي��ة .ت��رأس

ملناقش��ة خطة تحس��ينه م��ع هيئة
البيئ��ة وأخ��رى لتحس�ين م��ؤرشي
االبتكار العاملي وجاهزية الشبكات.
ويس��عى املكتب الوطني للتنافس��ية إىل
تحس�ين امل��ؤرشات الدولية بالتنس��يق
مع الجهات املعني��ة للوصول إىل مراتب
متقدم��ة يف التقارير الدولية مبا يس��هم
يف رفع تصنيف س��لطنة عُ �مان خليج ًّيا
وإقليم ًّيا وعامل ًّيا.

«المالية» توقع عددا من االتفاقيات بالتعاون مع وزارة الدفاع لتنفيذ  4مشاريع وطنية
مسقط -الرؤية
وقعت وزارة املالي��ة ممثلة يف برنامج
الرشاك��ة من أجل التنمي��ة وبالتعاون
م��ع وزارة الدفاع عددا من االتفاقيات
ملجموعة من املش��اريع ،ذات املردود
االقتص��ادي والتنم��وي العائدة بالنفع
عىل املس��توى الوطن��ي ،والتي تخدم
عملي��ات التحدي��ث والتطوي��ر الذي
تش��هده وزارة الدفاع وقوات السلطان
املس��لحة ،إىل جان��ب مس��اهمتها يف
دع��م وتطوي��ر الصناع��ات الوطني��ة
ومتكني املؤسس��ات العامني��ة الصغرية
واملتوس��طة وتوف�ير ف��رص التدريب
والتوظيف.
وقع االتفاقيات نيابة عن وزارة املالية
معايل نارص بن خميس الجشمي أمني
ع��ام وزارة املالية رئي��س مجلس أمناء
برنام��ج الرشاكة م��ن أج��ل التنمية،
فيام وقع امل��دراء التنفيذين للرشكات
املنفذة للمش��اريع نيابة عن رشكاتهم،
وذل��ك بحضور مع��ايل الدكتور محمد
بن ن��ارص الزعايب األمني الع��ام بوزارة
الدف��اع ،وعدد من املس��ؤولني بوزارة
املالية وجهاز االستثامر العامين ،وعدد
من كبار الضباط بوزارة الدفاع وقوات
السلطان املسلحة.
وتضمن��ت االتفاقي��ات  4مش��اريع
وطنية من خ�لال برنامج الرشاكة من
أج��ل التنمي��ة التاب��ع ل��وزارة املالية،
وتش��مل املش��اريع املوقع��ة تنفي��ذ
ورش��ة صيانة عربات الجن��د املدولبة
بالجي��ش الس��لطاين العامين ،وإنش��اء
محط��ة االس��تقبال الفض��ايئ املب��ارش
متعددة املستشعرات بالهيئة الوطنية
للمساحة ،ونقل تقنية صيانة محركات
طائرات الهوك ،باإلضافة إىل توفري عدد
من األنظمة املتخصصة لطائرات النقل
التعب��وي ( )130cوالطائ��رات املقاتلة
( )16Fبس�لاح الجو السلطاين العامين،
وسوف تنفذ هذه املش��اريع من قبل
مجموعة من الرشكات العاملية امللتزمة
بربنامج الرشاكة من أجل التنمية.
وت��أيت أهمية ه��ذه املش��اريع لتخدم
اآلف��اق املس��تقبلية يف ع��امل الصناعة

والصيانة ومواكبة التطور املتس��ارع يف
عامل التقنية والتصنيع ،وتفتح مجاالت

أوس��ع للك��وادر الوطني��ة للتدري��ب
والتأهي��ل ،وتوفر ف��رص عمل جديدة

وأك��د املهن��دس محمد بن أبو بكر الغس��اين
رئيس مجلس إدارة بن��ك التنمية ال ُعامين ،أن
األهداف االسرتاتيجية للبنك تتضمن أن يكون
للبن��ك دور أك�بر يف تنفيذ برام��ج ومؤرشات
رؤي��ة عُامن  2040م��ن خالل زي��ادة أعداد
املش��اريع املمولة وذات القيم��ة املضافة يف
االقتص��اد الوطني .وأضاف أن املس��اهمة يف

تنمي��ة املحافظ��ات وإيجاد فرص املش��اريع
والعمل للشباب ال ُعامين تعد من بني األهداف
االس�تراتيجية للبنك ،موج ًه��ا مديري مكاتب
اإلرشاف ومدي��ري الفروع بأن يكون لهم دور
أكرب يف النشاط االقتصادي باملحافظات وذلك
بالتنس��يق مع مكاتب املحافظ�ين والجهات
ذات العالقة.

للباحثني عن عم��ل يف املجاالت الفنية
والتقني��ة وامليكانيكي��ة واللوجس��تية

وغريها ،إىل جانب الدفع باتجاه تأهيل
ومتكني املؤسسات الصغرية واملتوسطة

لتق��وم ب��دور فاع��ل عىل املس��توى
الوطني.

مسقط -الرؤية

ومح��ارضي الجامعة مخي�ما تدريبيا
ملدة أسبوعني ،تبعها أسبوع الهاكثون،
قام في��ه الطلبة املش��اركني بتكوين
فرق من شخصني إليجاد فكرة تجارية
قابلة للحل باس��تخدام تقنية البلوك
تش�ين ،ثم عرضت األفكار أمام لجنة
التحكيم ،وفاز فرع الجامعة مبسقط
باملرك��ز األول والثاين عن فكرة إيجاد
منصة مل��زادات العق��ارات ،وتقديم
خدمات البلوك تشني لقطاع األعامل،
بينام فاز فرع الجامعة بصور باملركز

الثال��ث ع��ن فكرة تخصي��ص وتتبع
امليزانية .بينام ركز املس��ار الثاين عىل
رفع الوع��ي املجتمع��ي واألكادميي
حول تقنية البلوك تش�ين عن طريق
إقام��ة  13ن��دوة نقاش��ية عن هذه
التقنية والتقني��ات املرتبطة بها ،من
قب��ل باحث�ين وأكادميي�ين ومحرتفني
من مختل��ف دول الع��امل ،وبحضور
 500شخص .وناقشت الندوات تأثري
ه��ذه التقنية من الجوان��ب التقنية
واالقتصادية والتطبيقية.

 3.5مليون ريال قروضا تمويلية لـ 4مشاريع من «بنك التنمية» ختام فعاليات «البلوك تشين» بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

مسقط -ال ُعامنية
اعتمد بن��ك التنمية ال ُع�ماين ً
قروضا متويلية
ألربعة مش��اريع اس��تثامرية بقيمة إجاملية
بلغت 5ر 3مليون ريال توزعت عىل قطاعات
تدري��ب الطريان والتعليم والس��ياحة والرثوة
الزراعية.

اختتم��ت جامع��ة التقني��ة والعلوم
التطبيقي��ة فعالي��ة «البلوك تش�ين»
التي اس��تمرت مل��دة ثالثة أس��ابيع
بالتعاون مع الرشك��ة العامنية للغاز
الطبيعي املس��ال ،بهدف رفع الوعي
بتقني��ات البلوك التش�ين والتقنيات
املرتبطة لطلبة ومح��ارضي الجامعة
ومختلف رشائح املجتمع.
و تضمن املس��ار األول الخاص بطلبة

ريفي في جامعة السلطان قابوس ()5 - 4
علي بن سالم كفيتان

www.alroya.om

اإلثنني  ٥من ذي الحجة  144٣هـ املوافق  ٤يوليو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٩
تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
املراسالت :ص.ب  - 343الرمز الربيدي118 :
مسقط  -سلطنة عامن
هاتف 24652400 :فاكس24652444 :

الربيد اإللكرتوينinfo@alroya.info :

ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج# :مغردو_الرؤية

بدرية ال�شحية
إن وظيفتنا هي العمل اإليجايب البناء وليس السلبي الهدام.
إننا مكلفون بالتجمل بالصرب ،والتقلد بالشــكر وذلك
بالقيــام بالخدمة اإلميانية البنــاءة التي تثمر األمن
واالســتقرار الداخليــن .إن أعظــم رشوط الجهاد
املعنوي هــو عدم التدخل يف شــؤون الربوبية ،أي
فيام هو موكول إىل الله.

عامد العرميي
النقــد البناء يصحح ويطور ،أما النقــد الهدام فهو مثبط وفيه
الكثري من التشويه والتقليل من إنجازات اآلخرين .ومن
أهم أسباب النقد الهدام هو لفت النظر واالستعراض،
ومن عالماته تجاهل اإليجابيات وعدم تقبل النقاش.
كن دامئًا منتق ًدا يهدف إىل التطوير ومساعدة اآلخرين
وال تكن سب ًبا يف التشويه.

يف صبيحة ذلك اليوم املاطر ،اتخذ أيب قرا ًرا أســعد
الجميــع ورمبا أراد من خاللــه توديعي ومحو آثار
الحزن لدى أفــراد العائلة عىل ســفري ،فقد قررنا
النــزوح اىل القطــن (منطقــة انتقالية بــن الجبل
والصحراء تقل فيها األمطار نســب ًيا)؛ وهو شكل من
أشكال الرعي الرتحايل لسكان جبال ظفار وباديتها،
ففرح الجميع بالخرب .وعــى الفور ج ّمعنا األدوات
القليلة واملتاع البسيط من الثياب القدمية.
ذهبت أنا إىل الســيارة املوقوفــة يف الطرف اآلخر
ُ
من الرابية ،وأزحت عنها الطربال (غطاء بالســتييك
لحاميــة مكينة الســيارة مــن الرطوبــة واملطر)،
وشــغلتها ومن ثم عشــقتها عىل الدفــع الرباعي؛
فاملــكان حول املنــزل كان موحــاً ؛ حيث يختلط
الطني مــع روث املــوايش ويصبح املــكان كبحرية
يصعــب العبور مــن خاللها .قذف الشــباب بكل
رسور األغــراض يف الحوض الخلفي وأردفنا أحواض
الحيوانــات وبضــع جــوانٍ من العلف ،والســاء
كانــت تنهمر ،واذكر أنني غطيت الحمولة بقطعة
بالســتيك وربطنا بالحبال بشــكل محكــم ،وقبل
املغــادرة« :أحرضوا يل عجلً صغــ ًرا فقد أمه قبل
أيام» ،فألحقنــاه بالحمولة واســتقر تحت إحدى

االحــواض .لقــد كان خائفًا ويرتجــف من الربودة
واملطر ،ومع ذلك آثر الصمت عىل الثغاء والصياح،
أقف بــن الفينة واألخرى
وعندمــا
كنت ُ
انطلقت ُ
ُ
لالطمئنــان عــى ســامة الحمولــة ،وخاصة ذلك
العجــل اليتيم املندس بني األغراض .كان الشــارع
الــرايب موحلً وزلقًــا ،وكنت أســتمتع بالقيادة يف
املطــر وإىل جانبــي أختي الصغرى بنــت األربعة
أعوام تقري ًبا ،وإىل جوارها بنت أخي يف نفس السن
تقري ًبــا؛ فالكل يريد الخالص مــن الضباب واملطر
الذي ال يُطاق واألوحــال التي كانت يف كل مكان،
لقد تحولــت األرض إىل إســفنج ممتلئ عن آخره
باملياه؛ فالخريف يكون كر ًميا يف الســفوح املوجهة
لبحر العرب.
لقــد ظعنت آخر أرسة يف القريــة الحجرية وتركت
خلفهــا زخات ال تنتهي وضبابًا ال يعرف الســكون،
وحسيس أشجار الزيتون ،وأكوام مثار التني املتكدسة
تحت األشجار يف أغسطس املاطر ،لقد ودعنا زنبور
املغــرب؛ فهو ســاعتنا التــي تنبئنا بغيــاب النهار
وحلول الليــل ،وهجرنا أكوام الطني التي نتســابق
إليهــا كل صباح لجمع الفطر ،غادرنا أرض الضفادع
التي ال تهدأ عــى تجمعات املياه ويف الينابيع التي

تفجرت يف كل مكان ،ولن تعود وجبة الكوم (نبات
يشبه العنب تطبخ أوراقه وتؤكل) عىل مائدتنا بعد
اليوم ،ولن نضطر لتجفيف الحطب؛ فالقطن مكان
جميل بني املطر والالمطر ،هناك ستجد بق ًعا يابسة
خلف األشجار املعمرة ،تستطيع حتى النوم فيها يف
هذه األرض الفســيحة ،وبني هذه والوهاد الجميلة
ينقشــع الظالم فيزيل كآبة الضباب التي ترســخت
فينــا منذ بداية الخريف .ويف نهايــة النهار ،اكتمل
وصول املحمل؛ فالجميع خلف القطيع وحوله حتى
دخــل قريتنا االنتقالية وبيتنا الصغري املتواضع .لقد
هــب الجميع لنجدتنا والرتحيب بنا واملســاعدة يف
إدخال العجول واألبقار للزرائب .لن أنىس ما كانت
تفعله جديت حرفيش بنت محمد من أعامل جليلة
ذلــك النهار؛ فهي مــن أحرض األكل كــا أدخلت
املــوايش وأنزلــت األغــراض معنا وهي مبتســمة
وضاحكة مرددة« :يا حي بكم بيت أجهام» ،رحمها
الله رحمة األبرار الصالحني.
مللمت
حتى
الجميع،
ســكن
كان يو ًما حافلً وما إن
ُ
وذهبت إىل أيب مستأذنًا بالنزول إىل صاللة؛
أغرايض
ُ
فرحلتي املرتقبة إىل مســقط ستكون يف تلك الليلة.
أعطيت مفتاح الســيارة ألخي أحمد وبذلك استلم
ُ

هو زمام القيادة ،بينام ذهبت أنا راجلً إىل الشارع
العــام للحصــول عىل عربيــة ...الحقتنــي أمي إىل
مكان بعيد ومعها كوب حليب وهي تردد بلهجتها
الريفية الحانية «أبري قطع أريق» أنت من الصباح
مــا أكلت يشء ،ودســت يف يدي مبلغًــا من املال،
أودعت
قائلــة« :هذا لتســتعني به عىل الســفر»ُ .
تجنبت النظر
وميمت نحو الشارعُ ،
املبلغ يف جيبي ُ
إىل الخلف؛ يك ال أحزنها ،وآثرت أن أكون رجلً قويًا
رغم انكســاري مــن الداخل وتســابق الدموع إىل
ُمقلتي ،مل أمسحها إال بعد أن تأكدت أن أمي باتت
وأكملت الســر راجلً عىل الطريق الرتايب،
ال تراين،
ُ
إىل أن وصلت الشارع العام .كان الوقت قبل العرص
بقليل .وقفت متسم ًرا عىل قارعة الطريق حتى أتت
سيارة لقوات الفرق الوطنية يسوقها رجل متوسط
العمر ال أعرفــه ولهجته بدوية ،وقال يل« :تفضل»،
دخلــت عنده يف الكبينــة األماميــة وانطلقنا .كان
لديه بسكوت فتشــاطرنا الزاد والسوالف ،فسألني
عن نفيس وأخربته فأبدى اهتام ًما بالغًا ملعرفته بأيب،
وقبل أن ينزلني يف عوقد ،قال يل« :أنا عمك ســعيد
بن سامل بن سل ُمه من بيت غواص» ..لقد كان رجلً
لطيفًا ..وللحديث بقية.

أيمن البوسعيدي العب ُمنتخبنا للجولف يشارك في بطولة الناشئين المفتوحة بإسكتلندا

مسقط -ال ُعامنية

يُشــارك أمين البوســعيدي العب منتخبنا الوطني
للجولــف للناشــئني يف بطولة الناشــئني املفتوحة
للجولف املقررة إقامتها يف إســكتلندا خالل الفرتة
مــن  11إىل  13يوليو الجــاري .وتعد البطولة رقم

 150وتقــام يف إحــدى مالعب الجولف الشــهرية
مبدينة سانت أندروز بحضور أفضل العبي الجولف
األقل من  16سنة إلضافة أسامئهم للمشاركة لنيل
الــكأس ،وتم لعب بطولة الناشــئني املفتوحة آخر
مــرة يف عام  2018وحقق الالعب مارتن فورســر
من جنوب إفريقيا املركز األول .وقال الالعب أمين

البوســعيدي« :املشاركة يف هذه البطولة سيكون-
بالتأكيد -لها دور كبري ملسرييت القادمة يف الجولف،
الســيام أن هذا الحدث يســتقطب أفضل العبي
الجولــف يف العامل ويرشفني متثيل ســلطنة ُعامن
والبطولــة هــي خطوة مهمة نحــو تحقيق هديف
املتمثل يف لعــب الجولف الجامعــي يف الواليات

املتحدة» .يشــار إىل أن بطولة الناشــئني املفتوحة
تأسســت يف عام  1994وينظمهــا االتحاد الدويل
للجولــف منذ عــام  2000وتقام مرة كل ســنتني،
حيث تتم دعوة جميع دول الجولف املنتسبة إىل
االتحاد الدويل للجولف للمشــاركة يف البطوله مع
أفضل العبي الجولف تحت سن  16سنة.

