
مسقط- العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- برقية 
تهنئــة إىل فخامة الرئيــس عثامن غزايل رئيــس جمهورية القمر املتحدة مبناســبة العيد 
الوطني لبالده. أعرب جاللة السلطان املعظم من خاللها عن صادق تهانيه وأطيب متنياته 
لفخامته مبوفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية القمر املتحدة الشقيق باطراد التقدم 
واالزدهار. كام بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله 
ورعاه- برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس الدكتور الزاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ماالوي 
مبناســبة ذكرى اســتقالل بالده. ضّمنها جاللته تهانيه ومتنياته الطيبة لفخامته ولشــعب 

ماالوي الصديق.

الرياض- الُعامنية

بعــث حرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله ورعاه- 
رســالة خطيــة إىل أخيــه خــادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلامن بن عبد العزيز آل 
ســعود ملك اململكة العربية الســعودية، 

تتصــل بالعالقات األخويــة الوطيدة التي 
تربط البلدين والشــعبني الشقيقني. سلّم 
الرســالة صاحب الّســمو الّسيد فيصل بن 
تريك آل سعيد سفري سلطنة ُعامن املعتمد 
لــدى اململكــة العربية الســعودية خالل 
لقائه بالرياض أمس معايل وليد الخريجي 

نائب وزير الخارجية السعودي.

جاللته يهنئ رئيسي القمر 
المتحدة وماالوي

رسالة خطية من جاللة السلطان 
إلى خادم الحرمين

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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جاللة السلطان يتوجه إلى المملكة 
المتحدة في زيارة خاصة

مسقط- الُعامنية

محفوفًــا بعناية اللــه ورعايته، 

البــالد حــرضُة صاحِب  غــادر 
ــلطان هيثــم بن  الجاللــِة السُّ
طــارق املعظــم- حفظــه الله 

ورعاه- صباح أمس متوّجًها إىل 
اململكــة املتحــدة الصديقة يف 

زيارة خاصة.

لطان  حفظ الله تعاىل جاللة السُّ
املعظــم يف حلّه وترحالــه، إنّه 

سميع ُمجيب الدعاء.

نزوى- الرؤية

احتفلت رشطة عامن السلطانية، صباح 
أمــس الثالثاء عىل ميدان االســتعراض 
العســكري بكلية الرشطــة يف أكادميية 
الرشطــة  لعلــوم  قابــوس  الســلطان 
التاســعة  الدفعــة  بنــزوى، بتخريــج 
واألربعــني والدفعــة الخمســني مــن 
الضباط الجامعيــني التخصصيني وعدد 
مــن دورات تأهيل وتطويــر املهارات 

الرُشطية للضباط.
ورعــى حفــل التخريج معايل الســيد 
حمــود بن فيصــل البوســعيدي وزير 
الداخلية، بحضور معايل الفريق حسن 

بــن محســن الرشيقي املفتــش العام 
للرشطــة والجامرك، وعدد من أصحاب 
املعايل، وقادة أســلحة قوات السلطان 
املســلحة وكبــار ضباط رشطــة عامن 
السلطانية واألجهزة العسكرية واألمنية 
األخــرى، وأولياء أمور الخريجني. وعىل 
هامــش االحتفــال، قام معايل الســيد 
حمــود بن فيصــل البوســعيدي وزير 
الداخلية بتســليم الشهادات الدراسية 
للضبــاط الخريجني بكلية الرشطة، كام 
كرم أوائل الخريجــني والطاقم اإلرشايف 
والتدريبي للدفعة التاســعة واألربعني 
الضبــاط  مــن  الخمســني  والدفعــة 

الجامعيني التخصصيني.

واليات- الرؤية

شــهدت عدد من واليــات محافظة 
الداخلية هطول أمطــار غزيرة أدت 
إىل نزول الشــعاب وجريــان األدوية 
وانقطاع حركة السري يف بعض املناطق. 
حيث أّدت األمطار يف والية نزوى إىل 
جريان أودية الرحبة واملعيدن وكمه 
وسميط والواسط، كام هطلت أمطار 
غزيرة عىل والية الجبل األخرض أدت 

إىل جريان وادي املناخر. 
ويف محافظة الظاهرة، شــهدت عدد 
من قــرى والية ضنك هطــول أمطار 
تراوحت بــني املتوســطة والخفيفة، 
وتركزت األمطار عــىل رؤوس الجبال 
مصحوبــة بريــاح هابطــة أدت إىل 
جريان وادي خــوس والعمد وبعض 

الشعاب.
وأشــارت توقعات خــراء األرصاد أن 
توضح  االصطناعيــة  األقــامر  صــور 
اقرتاب خلية عميقة جًدا يف رشق بحر 
ُعامن، مع تدفق لبعض السحب عىل 
األجزاء الرشقية من السلطنة، وتواجد 
لخاليا رعديــة يف جنوب رأس مدركة 
يف محافظــة الوســطى، وأطلق هواة 

الطقس عىل الحالة الجوية التي تتأثر 
بها أجواء السلطنة مسمى »منخفض 
املونســون«، وهــي كلمــة إنجليزية 

األصل وتعني الرياح املوسمية.
وقالــت املديريــة العامــة لألرصــاد 
الجوية إن صــور األقامر االصطناعية 
الســحب  تدفــق  اســتمرار  تظهــر 

املصاحبــة للحالة الجوية عىل معظم 
املحافظات، مع هطول أمطار متفرقة، 
واســتمرار فــرص هطــول االمطــار 
الرعديــة عــىل مناطــق متفرقة من 
محافظات مســقط وجنوب الرشقية 

وشامل الرشقية والداخلية.
إىل ذلك، متكنت فــرق اإلنقاذ بإدارة 

الدفاع املدين واإلســعاف يف محافظة 
الداخلية مــن إنقاذ 4 أشــخاص إثر 
احتجاز مركبتهم يف مجرى واٍد بوالية 
الحمراء وهم بصحة جيدة، وأهابت 
الهيئة بقائدي املركبات عدم املجازفة 
بعبــور األوديــة حفاظًا عىل ســالمة 

الجميع.

صاللة- العامنية

عقــدت بلديــة ظفار، مســاء أمــس، مؤمترًا 
صحفيًّا لإلعالن عن تفاصيل فعاليات موســم 
خريف ظفار لهــذا العام، الذي تبدأ فعالياته 
يف 15 يوليو إىل 31 أغسطس، بحضور سعادة 

الدكتــور أحمد بن محســن الغســاين رئيس 
بلدية ظفار، رئيس اللجنة الرئيســية لخريف 
ظفــار 2022، وخالد بن عبدالله العري مدير 
عــام الــرتاث والســياحة يف محافظــة ظفار 

وممثيل وسائل اإلعالم.
وبدأ املؤمتر بإزاحة الســتار عن هوية املوسم 

هذا العام، حيث اتُّخذ شعار »خريف ظفار« 
كعنوان للحملة التســويقية التي سرتكّز عىل 
تقديــم تجربة متكاملة للســائح، ُمســتفيدًة 
مــن كل مقومات املحافظــة يف كافة والياتها، 
وتقديم خيارات أكرث للسيّاح والزائرين. وقال 
ســعادة الدكتور أحمد بن محســن الغساين 

رئيــس بلدية ظفار إّن املحافظــة تعدُّ وجهة 
ســياحية معروفة محليًّا وإقليميًّا، حيث كان 
مهرجــان صاللة الســياحي مــن املهرجانات 
الســياحية األوىل يف املنطقــة، والــذي ضــمَّ 
الكثري مــن األحداث والفعاليات التي أظهرت 

محافظة ظفار كوجه سياحيّة مهمة. 

الرؤية- الوكاالت

ارتفع ســعر نفط ُعامن الرسمي تسليم شهر 
ســبتمر املقبل إىل 111.01 دوالر، بعدما ربح 
يف تــداوالت بورصة ديب للطاقــة أمس 2.57 

دوالر.
يف املقابل، هبطت أســعار النفط أكرث من 12 

دوالرات للرميل أثناء التعامالت أمس الثالثاء؛ 
إذ غطت املخاوف حيال ركود اقتصادي عاملي 
محتمل يقلــص الطلب عىل الخام عىل القلق 

من تعطل يف اإلمدادات.
وتراجعــت عقود خام القيــاس العاملي مزيج 
برنــت 12 دوالًرا، أو 10 باملئــة، إىل 101.30 

دوالر للرمل.

لندن- رويرتز

اســتقال وزيــرا املاليــة والصحــة يف 
بريطانيــا أمس الثالثاء فيــام بدا أنه 
الرضبــة القاضيــة لحكومــة رئيــس 
الــوزراء بوريــس جونســون بعد أن 
حاول االعتذار عن أحدث فضيحة يف 

وزارته.
واســتقال وزير املالية رييش ســوناك 
ووزير الصحة ســاجد جاويد فيام بدا 
أنه تحرك منســق ضد رئيــس الوزراء 
إذ اســتهدف كالهام قدرته عىل إدارة 
حكومــة تلتــزم باملعايــري. واســتقال 
الوزيــران يف الوقت الــذي اعتذر فيه 
جونســون عــام قال إنه خطــأ ألنه مل 
يدرك أن وزيرا ســابقا مل يكن مناســبا 
ملنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى 

ضده تتعلق بسوء السلوك الجنيس.
كان كالهام قد دعم جونسون علنا عىل 

مدى شــهور يف أثنــاء فضيحة متعلقة 
بســلوك إدارتــه وتقريــر عــن إقامة 
حفالت يف مكتبه ومقر إقامته بداوننج 
ســرتيت يف انتهــاك لقواعــد اإلغالق 

الصارمة خالل جائحة كوفيد-19.
وقال ســوناك، الذي قيل إنه اشــتبك 
مع رئيــس الوزراء عىل انفراد بشــأن 
اإلنفــاق، »بالنســبة يل أن أتنحى عن 
منصبي كمستشــار، بينام يعاين العامل 
للوبــاء  االقتصاديــة  العواقــب  مــن 
والحــرب يف أوكرانيــا وغــري ذلك من 
التحديات الخطــرية األخرى، هو قرار 
أتخذه بصعوبة«. وأضاف: »ومع ذلك، 
يتوقع الناس بحــق أن تُدار الحكومة 
بشــكل صحيح وبكفاءة وجدية. أدرك 
أن هذا قد يكــون آخر منصب وزاري 
يل، لكننــي أعتقــد أن هــذه املعايري 
تستحق القتال من أجلها ولهذا السبب 

أستقيل«.

باريس، روما- الوكاالت

أعلن وزير الصحة الفرنيس فرنسوا برون 
خالل جلسة برملانية، أمس، أن حصيلة 
اإلصابات اليومية بوباء »كوفيد-19« يف 

فرنسا ستتخطى 200 ألف حالة.
وقال الوزير يف مســتهل نقاش بشــأن 

قانــون حول األمن الصحــي إن املوجة 
الســابعة مــن التفيش الوبايئ »تشــهد 
يف األيــام األخــرية تزايًدا«، وســّجلنا ما 
معّدله نحو 120 ألف إصابة )يف اليوم( 
يف األســبوع األخــري، وتخطت الحصيلة 
اليوميــة 200 ألف إصابة مســاء أمس 

الثالثاء.

تخريج الضباط الجامعيين 
التخصصيين بكلية الشرطة

إنقاذ 4 محتجزين من واٍد بوالية الحمراء

مخزون مائي وفير باألودية مع هطول األمطار الغزيرة

مفاجآت بانتظار جمهور »خريف ظفار« اعتباًرا من 15 يوليو

نفط ُعمان يرتفع.. وخسائر فادحة لـ»برنت« 
مع تصاعد مخاوف الركود العالمي

الحكومة البريطانية على وشك 
االنهيار بعد استقالة وزيرين

»كورونا« يستعر في أوروبا.. 200 ألف 
إصابة بفرنسا و100 ألف في إيطاليا
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رئيس »البيئة« يستعرض دور القطاع الخاص في دعم مبادرة »التحالف األخضر«

السيد شهاب يستعرض مع السفير الياباني 
العالقات الطيبة

انطالق فعاليات موسم خريف ظفار 15 يوليو.. وألعاب كهربائية وعروض »الدرونز« والمسرح إلسعاد الجمهور

بحث العالقات الثنائية بين ُعمان والمملكة المتحدة

مسقط- العامنية 

عقدت هيئــة البيئة اجتامًعــا مع عدد 
من الرشكات ملناقشــة مبــادرة التحالف 
األخرض التي تأيت ضمن املبادرة الوطنية 
الســتزراع 10 ماليــن شــجرة. وتطــرق 
االجتامع الذي ترأســه ســعادة الدكتور 
عبداللــه بن عيل العمــري رئيس الهيئة 
إىل مناقشــة آلية عمل هذه الرشكات يف 

املبادرة وأهدافها.
وتأيت مبــادرة التحالــف األخرض بهدف 
تحقيق اتفاقيات مع مؤسســات القطاع 
الخاص بســلطنة ُعامن مــع هيئة البيئة 
وبالرشاكة مع بعض مؤسســات القطاع 
العام لتوفري أو تقديم مســاهامت سواء 

مالية أو فنيــة أو تقنية لتحقيق أهداف 
مبادرة زراعة 10 مالين شجرة.

كام تــأيت املبادرة لتحقيق مســتهدفات 
رؤية عامن 2040 نحو منظومة االقتصاد 
األخــرض عرب االســتفادة املثــى للموارد 
الطبيعية واملساهمة يف تقليل االنبعاثات 

الكربونية.
وأكد ســعادة الدكتور رئيس الهيئة عى 
أهمية تكاتف القطــاع الخاص وإرشاكه 
يف تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة، 
مشــريًا إىل الــدور الكبــري الــذي يناط 
بالرشكات لتحقيــق األهداف عرب دعمها 
ومســاهمتها يف اســتزراع األشجار ضمن 
املبــادرة الوطنيــة الســتزراع 10 مالين 

شجرة.

مسقط- العامنية

استقبل صاحب السمو السيد شهاب 
بن طــارق آل ســعيد نائــب رئيس 
الوزراء لشــؤون الدفاع أمس مبكتبه 
مبعســكر املرتفعة ســعادة جوتا ياما 
موتــو ســفري اليابــان املعتمــد لدى 

سلطنة ُعامن.
العالقات  املقابلة استعراض  وشهدت 
الطيبة بن البلدين الصديقن، وتبادل 
وجهــات النظر حــول األمــور ذات 

االهتامم املشرتك.

صاللة- العامنية

عقــدت بلديــة ظفار، مســاء أمــس، مؤمترًا 
صحفيًّا لإلعالن عن تفاصيل فعاليات موســم 
خريف ظفار لهــذا العام، الذي تبدأ فعالياته 
يف 15 يوليو إىل 31 أغسطس، بحضور سعادة 

الدكتــور أحمد بن محســن الغســاين رئيس 
بلدية ظفار، رئيس اللجنة الرئيســية لخريف 
ظفــار 2022، وخالد بن عبدالله العربي مدير 
عــام الــرتاث والســياحة يف محافظــة ظفار 

وممثيل وسائل اإلعالم.
وبدأ املؤمتر بإزاحة الســتار عن هوية املوسم 

هذا العام، حيث اتُّخذ شعار »خريف ظفار« 
كعنوان للحملة التســويقية التي سرتكّز عى 
تقديــم تجربة متكاملة للســائح، ُمســتفيدًة 
مــن كل مقومات املحافظــة يف كافة والياتها، 
وتقديــم خيــارات أكــر للســيّاح والزائرين. 
وقــال ســعادة الدكتــور أحمد بن محســن 
الغســاين رئيس بلديــة ظفار إّن 
املحافظــة تعدُّ وجهة ســياحية 
معروفة محليًّــا وإقليميًّا، حيث 
كان مهرجــان صاللة الســياحي 
من املهرجانات الســياحية األوىل 
يف املنطقــة، والذي ضــمَّ الكثري 
مــن األحــداث والفعاليات التي 
أظهرت محافظــة ظفار كوجهة 
سياحيّة مهمة. وأضاف سعادته: 
»لدينــا تصــوُّر واضــح وخطــة 
لهيكلــة الهوية التســويقية لهذا 
املوسم واملواسم القادمة، وصواًل 
لبنــاء هويــة تســويقية متميّزة 
نُعزز مــن خاللها الهوية بتقديم 
تجربة اســتثنائية للسائح تشمل 
بالطبيعــة واملنــاخ،  االســتمتاع 
وحضور  والتســوُّق  واالستجامم، 
مبختلف  والســياحة  الفعاليات، 
املغامــرات،  كســياحة  أنواعهــا 
والســياحة الثقافيــة وغريهــا«. 
وأشــار ســعادته إىل أّن محافظة 
ظفار تزهو بالكثــري من امليزات 
وأهمهــا الطقــس االســتثنايئ يف 
فصــل الخريــف؛ حيــث الرذاذ 
الحــرارة  ودرجــة  اللطيــف، 
املنخفضة نتيجة الرياح املوسمية 
التــي تهّب كل عــام، لذلك تأيت 
الهويــة البرصيــة لخريف ظفار 
هذا العــام لتنطلق من الطبيعة 
وتحتفي بهــا، لــذا توّجب عى 
الشــعار أن يرُتجم هــذه الفكرة 
بأن يكون شــعاًرا حرًّا عفويًّا فيه 

من خصال الطبيعة.
وأكّد سعادته أّن الهويّة الجديدة 
»خريف ظفار« نابعة من اإلميان 
باملكونــات الطبيعية والحضارية 
للمحافظــة، والبنيــة األساســية 
التي تتطــوَّر كل عام، مع خطط 

طموحة لتوســيع الفــرص االقتصاديــة لهذا 
املوســم املميّز يف هذا العام واألعوام املقبلة، 
كام إّن هذه الهوية الجامعة تستوعب تطوير 

هويّات فرعية بأسامء األنشطة والواليات.
واســتعرض ســعادته يف املؤمتر أبرز فعاليات 
موســم خريف ظفار لهذا العام، حيث كانت 
االسرتاتيجية يف توزيع الفعاليات والنشاطات 
عى عدة مواقع وعدم حكرها يف موقع واحد 
فقط؛ مــام يُعطي الســائح الفرصــة لخوض 
تجارب مختلفة. وأشــار إىل أّن القرية الرتاثية 
يف الحافة ستشتمل عى العديد من النشاطات 
لتجّســد البيئــات الظفاريــة، كــام ســتضّم 
مرسًحا للفنون والفعاليات، ومطاعم شــعبية 
للوجبــات الُعامنية، وأســواقًا تراثية متنوعة 
ومعرًضا للنّحالن الُعامنين ومعرًضا للحرفين 
والحرفيات، كام ســتُقام عروض حيّة تجّســد 
الثقافة الُعامنية. كام ستضم ساحة أتن »أتن 
سكوير« معرًضا استهالكيًّا، ومساحة لأللعاب 
الكهربائية واأللعاب الهوائية، وعليها ســتُقام 
عروض اإلضــاءة والليــزر، إىل جانب عروض 
طائــرات دون طيّــار )الدرونز(، كام ســتضّم 
مرسًحا متنقاًل، والعديد من املطاعم واملقاهي 
املتنوعة. وأضاف سعادته بأّن الحدائق العامة 
مبحافظة ظفار ســتضّم العديد من الفعاليات 
منهــا »حديقة عوقد العامة«؛ حيث ســتُقام 
فيهــا ألعاب الخفة واالســتعراض، واألشــجار 
املضيئــة، والفندق املســكون، ولعبة املتاهة، 
وقســم الســينام املفتوحة لألطفال، ومطاعم 
ومقــاٍه متنوعة، أما »حديقــة صاللة العامة« 
فستضم معارض متنوعة لألرسة وقرية اللبان 
وعروًضا بهلوانية وألعــاب خفة ومتاجر بيع 

الهدايا والفخاريات ومرسًحا لفعاليات منّوعة 
والعديد من املطاعم وألعاب األطفال.

وأكّد ســعاته أنه سيتم تنظيم فعالية »مطبخ 
الشــعوب« يف »حديقــة الســعادة العامة«، 
والتــي يشــارك فيها عــدد مــن الجاليات يف 
تقديــم تجارب من مطابخ الشــعوب، حيث 
ميكــن التعرُّف عى ثقافة تلك الشــعوب من 
خالل األكالت الشــعبية لتلك البلدان، إضافة 
إىل العــروض الحيّة للطبخ من مختلف الدول 

إىل جانب استضافة طباخن عاملين.
وحــول الفعاليات املصاحبة، أوضح ســعادته 
أنه ســتُقام يف منتجع هوانا تجربة متميّزة يف 
فعالية تجمع بن خيــارات الطعام املتعددة، 
والعــروض العائليــة واملرسحيــة، إضافة إىل 
فعاليات أخرى يف مناطق مختلفة، مثل شعت 
واملغســيل، وحديقــة طاقة العامــة، ووادي 
دربات، وميدان االحتفاالت بصاللة، وحديقة 

مرباط العامة.
وأشــار ســعادته إىل إقامة عدد من الحفالت 
الفنية باســتضافة فنانن معروفن إىل جانب 
جلســات ســمر فنية، وعــدد مــن العروض 

املرسحية الكوميدية.
وستقّدم الجمعية الُعامنية للسيارات العديد 
مــن العــروض واملشــاركات خــالل موســم 
الخريــف، حيث ســتتضّمن حلبة لســيارات 
الكارتينج، وعرًضا للســيارات الدفع الرباعي، 
وعروض الدّراجات النارية، وعروض السيارات 
الرياضيــة  الســيارات  الرياضيــة، وعــروض 

الرقمية.
وســتُقام ضمــن الفعاليات مســابقة خريف 
ظفــار للمزاينة واملحالبة التي تهتم باملوروث 

الشــعبي والــرتايث للهجن يف ســلطنة ُعامن، 
إضافة إىل مسابقة خريف ظفار للرماية التي 

تنظمها بلدية ظفار.
وتحّدث ســعادة الدكتور أحمد بن محســن 
الغساين رئيس بلدية ظفار عن فرص الرشاكة، 
وقال: »لدينا قناعة راسخة بأن »خريف ظفار« 
ليس حدثًا متلكه جهة واحدة، وإمنا هو حدث 
وطني نســعى لنصل به إىل املســتويات التي 
نطمــح إليها وهذا ما يجعلنــا اليوم نقف يف 
رشاكة اسرتاتيجية مع وزارة الرتاث والسياحة، 
حيث نقوم بتقديم الخطط املشرتكة، وتنفيذ 
االســرتاتيجيات املوحدة كفريق واحد، إضافة 
إىل رشكائنــا اآلخرين من الجهــات الحكومية 

والقطاع الخاص والجهود املجتمعية«.
وتطرَّق سعادة رئيس البلدية إىل دور اإلعالم، 
مؤكًدا عى أنه رشيك أســاس وهو خري سفري 
لهذا املوســم يف ســلطنة ُعامن والعامل؛ حيث 
إّن لــه الــدور الكبري يف املحتوى التســويقي 
واإلعالمي وإظهاره بأفضل صورة. وقال خالد 
بن عبدالله العربي مدير عام الرتاث والسياحة 
مبحافظــة ظفار إّن بلدية ظفار ووزارة الرتاث 
والســياحة يف رشاكة مستمرة يف إمداد الهوية 
وتطوير املواقع الســياحية وتنظيم الفعاليات 
وهذا املبدأ هو الذي ســنعمل عليه مع كافة 
رشكائنــا من القطاعــن الحكومــي والخاص 
واملجتمع املحيل أيًضا. وأشار إىل أنه تم إلغاء 
املهرجــان هذا العام ولكــن مل تُلَغ الفعاليات 
مت بطريقة جديــدة ومبتكرة، حيث  بــل قُدِّ
تم تحديد مواقع رئيســية إىل جانب فعاليات 
أخرى مصاحبة ســتقّدم تجارب مختلفة عى 

مدار املوسم.

مسقط- العامنية

اســتقبل معــايل الســيد بــدر بــن 
حمد بن حمــود البوســعيدي وزير 
الخارجية بديوان عــام الوزارة اللورد   
الربيطاين.  جرميستون وزير االستثامر 
وجرى خالل املقابلة بحث العالقات 
الثنائية بن البلدين الصديقن وسبل 
املجــاالت،  مختلــف  يف  تعزيزهــا 
املتبــادل  الحــرص  عــى  والتأكيــد 
لتشــجيع وتنمية الرشاكة االقتصادية 
واالســتثامرية آلفاق أرحب واشــمل 
مع توقيعهام عى اتفاقية الرشاكة يف 
مجال االســتثامر يف شهر يناير 2022. 

حرض املقابلة سعادة السفري خالد بن 
هاشــل املصلحي رئيس دائرة مكتب 

الوزيــر وعــدد مــن املســؤولن من 
الجانبن.



شريك أساسي في رقمنة المشاريع الحيوية بمحافظة ظفار

تس��اهم عامنتل يف مس��رة س��لطنة عامن 
نحو مجتم��ع مزده��ر وممّك��ن رقمًيا من 
خ��ال حلول وخدم��ات تقني��ة املعلومات 
واالتص��االت التي تس��هم يف متك��ن التحول 
الرقم��ي يف مختل��ف القطاعات يف س��لطنة 
عامن. وتعمل الحلول الذكي��ة التي توفرها 
عامنت��ل - بفض��ل خربته��ا الكب��رة وبنيتها 
األساس��ية املتطورة ورشاكاتها الفاعلة - عىل 
تعزيز كفاءة العمليات يف هذه املؤسس��ات 
الحيوية التي تعد عص��ب االقتصاد العامين 
وهو ما يسهم يف تحقيق منو أرسع وعائدات 

أكرب.
ويف هذا اإلط��ار وبصفته��ا امُلمكن الرئييس 
للتح��ول الرقم��ي لس��لطنة ع��امن، وقعت 
عامنت��ل ع��دًدا م��ن مذك��رات التفاهم يف 
محافظ��ة ظف��ار م��ع ك��ربى املؤسس��ات 
الحكومي��ة وال��ركات لتنفي��ذ العديد من 

الحلول الذكية املخصصة.

الرشيك املفضل

تعليًق��ا ع��ىل ذلك، ق��ال طال بن س��عيد 
املعمري الرئيس التنفيذي لعامنتل: »إنه ملن 
دواعي رسورنا أن نك��ون قد اخرتنا الريك 
املفضل يف تنفيذ العديد من املش��اريع ذات 
األهمي��ة الوطنية، وندرك أن هذا االختيار مل 
يأِت من فراغ وإمن��ا نتيجة للجهود املبذولة 
من قبل الركة ومس��اهمتها الفاعلة كونها 
ممكًنا رئيس��ًيا للتحول الرقمي وداعم لرؤية 
عامن الهادفة لبناء مجتمع قائم عىل املعرفة 
وبن��اء مجتمع��ات ذكية يف س��لطنة عامن. 
تعززت ق��درة عامنتل ع��ىل تقديم الحلول 
الذكي��ة وتقني��ات الثورة الصناعي��ة الرابعة 
من خال عمليات االستحواذ التقنية والبنية 
األساس��ية، وكانت عامنتل الرائدة واألوىل يف 
تقديم العديد م��ن الخدمات املبتكرة ومن 
ذل��ك كونها أول من نج��ح يف إتاحة الحلول 
الذكية يف السوق، وأثبتنا فعاليتها يف مختلف 

القطاعات«.
وأضاف الرئيس التنفيذي لعامنتل: “تعكس 
مذك��رات التفاهم التي وقع��ت الثقة التي 
تضعه��ا مختل��ف املؤسس��ات الحكومي��ة 
والخاص��ة يف عامنت��ل وتؤكد ع��ىل ريادتنا 
بصفتنا املزود األول لحلول تقنية املعلومات 
واالتصاالت يف س��لطنة عامن. نحن ممتنون 
وفخ��ورون باختيارنا رشكاًء يف مس��رة النمو 
املس��تدام والنهضة املتجددة التي تشهدها 

سلطنة عامن”.
وأسهم إنشاء رشكة  mOmkin- وهي رشكة 
مخصصة لحلول إنرتنت األشياء- واالستحواذ 
ع��ىل NXN لتقدي��م استش��ارات وحل��ول 
املدينة الذكية يف س��لطنة عامن واملنطقة يف 
تعزيز ق��درات عامنتل التقنية، حيث كانت 
عامنتل أول مش��غل اتصاالت يطلق ش��بكة 
إلنرتنت األش��ياء يف س��لطنة ع��امن ويعمل 
عىل تعزيز اس��تخدامها ونرها يف مختلف 

املناطق. 
وتؤم��ن عامنت��ل بأهمية االبت��كار وتقديم 
منتجات وخدم��ات جديدة تلبي احتياجات 

مشرتكيها، ولذلك تعمل الركة عىل االستثامر 
بش��كل متواص��ل يف أح��دث التقنيات مثل 
مراكز البيانات والخدمات السحابية وحلول 
تقني��ة املعلومات وسلس��لة الكتل وإنرتنت 
 SDWAN األشياء وش��بكة املنطقة الواسعة
والبيان��ات الضخم��ة والتحلي��ات واألم��ن 
الس��يرباين والخدمات التش��اركية. حافظت 
عامنت��ل ع��ىل مكانته��ا الرائ��دة يف تقديم 
الخدمات والحلول التقنية املبتكرة من خال 
مواكبة االتجاه��ات العاملية يف مجال تقنية 
املعلوم��ات واالتصاالت من حي��ث اإلنفاق 
والحل��ول والوصول، كام متكن��ت من تلبية 
متطلب��ات األس��واق الناش��ئة الجديدة من 
خال االستجابة الرسيعة الجديدة وقلصت 
الوق��ت الذي يس��تغرقه ابت��كار تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتصاالت للوصول إىل تطبيقه 

العميل لألفراد واملؤسسات.

بلدية ظفار

ومن املقرر أن ُتوّف��ر عامنتل ضمن تعاونها 
م��ع بلدي��ة ظف��ار حل��ول امل��دن الذكي��ة 
وخدمات رقمية مبتك��رة. وتعليًقا عىل هذا 
التع��اون، قال س��عادة الدكت��ور أحمد بن 
محسن الغساين رئيس بلدية ظفار: »سعداء 
أن نوق��ع مذكرة التفاهم ه��ذه مع عامنتل 
وي��أيت ذلك يف إط��ار الجهود املش��رتكة بن 
الطرفن لتحقي��ق تكامل فيام يخص التحول 
الرقم��ي واملدن الذكية. ونس��عى من خال 
ه��ذه االتفاقي��ة إىل مراجع��ة العدي��د من 
األعامل التي تنفذ ورقًي��ا وكذلك التي تنفذ 
من خال األع��امل امليداني��ة بحيث يكون 
هناك اعتامد عىل التقنيات الحديثة ملراجعة 
الكث��ر من األعامل، ومن ذل��ك مثًا مراقبة 
الحركة املرورية ومراقبة الكثافة السكانية يف 
بعض املواقع وآليات التعامل معها من خال 
الربامج واآلليات والنظم التي س��يتم تبنيها 
ب��ن الطرفن، وه��ذا بدوره يدع��م توجهنا 
يف تحس��ن العمل والتح��ول التدريجي نحو 

رقمنة وأنسنة املدن يف وقت واحد«.

جامعة ظفار

ووقعت عامنتل مذك��رة تفاهم مع جامعة 
ظف��ار التي مبوجبها س��تقدم عامنتل خدمة 
تقني��ة املعلوم��ات واالتص��االت لتتاءم مع 
متطلب��ات الجامعة. وقال األس��تاذ الدكتور 
عامر بن عيل الرواس رئي��س جامعة ظفار: 
“اس��تفاد قط��اع التعلي��م الع��ايل والبحث 
العلمي واالبتكار م��ن التقنيات الحديثة يف 
مجال تقنية املعلوم��ات واالتصاالت ونحن 
يف الجامع��ة نحرص عىل مواكب��ة التطور يف 
هذه التقنيات واس��تقطاب ما هو جديد يف 
ه��ذا القط��اع الحيوي واملتج��دد من خال 
املب��ادرات التي تطرحه��ا الجامعة بالراكة 
االس��رتاتيجية مع عامنتل التي بدورها تقدم 
حلواًل مبتكرة تساهم بشكل كبر يف النهوض 
بالتعلي��م العايل واالرتق��اء بالبحث العلمي 
مث��ل املكتب��ات الذكي��ة والقاع��ات الذكية 
واالرتباط بالشبكة العامنية للبحث العلمي 

التي تش��غلها عامنتل، كل هذه املبادرات 
واإلسهامات تقدم تجربة نوعية للتعليم يف 

جامعة ظفار”.

ميناء صاللة

وم��ن خ��ال خرباته��ا املرتاكم��ة يف مجال 
االصطناع��ي،  وال��ذكاء  األش��ياء  إنرتن��ت 
ستس��اعد عامنت��ل ميناء صال��ة يف وضع 
حل��ول ذكية  للمش��اريع القادم��ة لتعزيز 

اإلنتاجية وسامة العاملن يف امليناء. 
وقال املهندس محمد بن عوفيت املعشني 
الرئيس التنفيذي لش��ؤون الركة يف ميناء 
صالة يف تعقيبه عىل توقيع هذه االتفاقية: 
»يع��د مين��اء صالة أكرب ميناء يف س��لطنة 
عامن ومن أكرب املوانئ يف الرق األوس��ط، 
واس��تطاع امليناء – بفضل الجهود املبذولة 
م��ن الجمي��ع يف الفرتة املاضي��ة - تحقيق 
إنجاز عامل��ي متّثل يف حصول��ه عىل املركز 
الث��اين عىل مس��توى الع��امل يف اإلنتاجية.« 
وأضاف املهن��دس »امليناء يف منو مس��تمر 
وهذا النمو يتطلب االس��تفادة من أحدث 
التقنيات خاصة يف مجال تقنية املعلومات 
واالتص��االت، فج��اءت رشاكتن��ا اليوم مع 
الرك��ة الرائ��دة يف قط��اع االتص��االت يف 
س��لطنة عامن ’عامنت��ل‘ لتعزي��ز مكانتنا 
اإلقليمية واالس��تعانة م��ن التقنيات التي 
متتلكها عامنتل خاصة تقنية الجيل الخامس 
وتقنية الذكاء االصطناعي لاس��تفادة منها 
يف العملي��ات اليومي��ة يف املين��اء لزي��ادة 

اإلنتاج ورفع مستوى السامة«.

خدمات ظفار املدمجة

ومبوجب مذكرة التفاهم بن عامنتل ورشكة 
ظفار للخدمات املدمجة، س��تزود عامنتل 
الركة بخدم��ات الكرتونية ذكية التي من 
ش��أنها أن تقدم تجربة فريدة من نوعها يف 
املحافظ��ة.  وقال املهن��دس عيل بن عيىس 
شامس الرئيس التنفيذي  لظفار للخدمات 
املدمج��ة: »توف��ر رشكة ظف��ار للخدمات 
املدمجة خدمات أساسية لسكان محافظة 
ظفار ونحرص يف الركة عىل تسخر تقنيات 
الث��ورة الصناعية الرابعة م��ن أجل تطوير 
الخدمات املقدمة ملش��رتكينا. ستوفر هذه 
االتفاقية حلول ذكي��ة تطبق  للمرة األوىل 
وتش��مل االس��تفادة من الحل��ول الرقمية 
لتطوير خدمات مركز االتصال واس��تخدام 
املس��تجيب اآليل الذي يعمل بتقنية الذكاء 
االصطناع��ي وتطبي��ق الع��دادات الذكية 
وإمكانية فحص محط��ات ومواقع الركة 
الواقعة يف مناطق بعيدة بطائرات الدرون 
واستخدام الخوذ الذكية وهو ما سيسهم يف 
تطوير تجربة املشرتكن من ناحية وتحسن 
الس��امة يف بيئة العمل م��ن ناحية أخرى. 
نح��ن س��عداء براكتنا م��ع عامنتل التي 
أثبتت من خال حلولها وخدماتها املبتكرة 
عاوة عىل كفاءة الش��بكة ونطاق تغطيتها 
الواسع أنها رشيك رقمي لنا ملواصلة مسرة 
منو وتطور رشكة ظفار للخدمات املدمجة«.

محافظة ظــفـــار

توفير حلول 
تقنية المعلومات 

واالتصاالت 
المبتكرة لـ4 

جهات في ظفار

رئيس بلدية 
ظفار: التعاون مع 

»عمانتل« يدعم 
رقمنة وأنسنة 

المدن

الرواس: الحلول 
المبتكرة تسهم 

في النهوض 
بالتعليم العالي 
والبحث العلمي

الرئيس التنفيذي 
لـ»ظفار للخدمات 

المدمجة«: 
االتفاقية تسهم 
في نشر حلول 
ذكية تتماشى 
مع التطورات 

المستقبلية

المعشني: 
تقنيات 

»عمانتل« 
الحديثة تعزز 
مكانة ميناء 

صاللة إقليمًيا
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مع عدد من دورات تأهيل وتطوير المهارات الُشرطية للضباط

االحتفال بتخريج الضباط الجامعيين التخصصيين بكلية الشرطة

عق��ب ذل��ك، أدى الخريجون نش��يد رشطة 
ع��امن الس��لطانية »حامة الحق« ث��م رددوا 
قس��م ال��والء وهتف��وا ثالًثا بحي��اة صاحب 
الجالل��ة الس��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم 
القائد األعىل �� حفظه الله ورعاه �� وبعد أداء 
التحية العس��كرية ملعايل السيد راعي الحفل 
اس��تأذنه قائد الطابور ملغادرة الطابور ميدان 

االستعراض إيذاًنا بانتهاء مراسم التخريج.
وعىل هامش االحتفال، قام معايل السيد حمود 
بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بتسليم 
الشهادات الدراسية للضباط الخريجني بكلية 
الرشطة، ك��ام كرم أوائ��ل الخريجني والطاقم 
اإلرشايف والتدريبي للدفعة التاسعة واألربعني 
والدفعة الخمس��ني من الضب��اط الجامعيني 

التخصصيني.
وُتش��كل الكوكب��ة الجديدة م��ن الخريجني 
رافًدا مه��اًم ملنظومة العمل الرُشطي لتحقيق 
يف  الرُشطي��ة  واالس��راتيجيات  األه��داف 
املحافظة عىل األمن العام ومواجهة التحديات 
األمني��ة املس��تجدة وتجوي��د الخدمات وفق 
اختصاص��ات ومهام تش��كيالت رشطة عامن 
الس��لطانية، وقد ُألحقوا خ��الل فرة تدريبهم 
بكلي��ة الرشط��ة بربامج متقدم��ة يف مختلف 
التخصصات العلمية، ليصبحوا مؤهلني للعمل 
يف مختلف التشكيالت بإمكانات مهنية عالية. 

تخصصات نوعية

يش��ار إىل أن الضب��اط الخريج��ني يحمل��ون 
مؤه��ل البكالوري��وس يف ع��دة تخصص��ات 
منها علم اإلج��رام وإدارة وتخطيط الطوارئ 
والكوارث وإدارة العمليات ونظم املعلومات 
واإلحص��اء والتغذي��ة والهندس��ة امليكانيكية 
واملدنية واإلدارة اللوجستية واألمن اإللكروين 
واللغ��ة اإلنجليزي��ة واملالية واملحاس��بة، إىل 
جان��ب تخصص��ات يف الط��ران العم��ودي 
والهندس��ة البحرية واملالحة البحرية، وغرها 
من التخصصات القانونية والتقنية والهندسية 
طبيع��ة  م��ع  تتناس��ب  الت��ي  واإلعالمي��ة 

واحتياجات العمل الرُشطي.
وعرب الخريجون عن فرحتهم الغامرة مبناسبة 
تخرجهم وبدء مرحلة جديدة يف مسرة العمل 
الرُشطي، ليكون��وا الحراس األوفي��اء واألمناء 
عىل مكتسبات الوطن تحت القيادة الحكيمة 
ملوالنا حرضة صاحب الجاللة الس��لطان هيثم 
بن طارق املعظ��م القائد األعىل- حفظه الله 

ورعاه.
وقال املالزم ماجد بن س��لطان الفاريس: 
“ه��ا نحن نقف ش��امخني متأل أنفس��نا 
الع��زة والفخ��ر مل��ا أنجزنا خ��الل فرة 
التدري��ب وما وصلنا إليه من مس��توى 
رفيع يف املهارات العس��كرية والرشطية 
والقانونية، وأس��أل الله العيل القدير أن 
يوفقني وزم��اليئ لنكون س��واعد تبني 

ع��امن بحصيلتنا العلمية والعملية التي 
اكتس��بناها وأن ال نألوا جهدا يف س��بيل 

تحقيق ذلك”.
وقال املالزم الحس��ني بن ط��الل الزعايب: “إنه 
ل��رشف وفخر لن��ا التخرج م��ن كلية الرشطة 
بأكادميية الس��لطان قابوس لعل��وم الرشطة، 
إذ نحتف��ل بتخرجن��ا بع��د اجتيازن��ا للربامج 
التدريبي��ة وتأهيلنا وصقل مهاراتنا باملقررات 
الدراس��ية واملهارات العس��كرية الس��تكامل 
مس��رة العطاء والتفاين خدمة الوطن وصون 
مكتس��باته س��ائلني املوىل عزوجل أن يوفقنا 

جميعاً يف مسرتنا العملية”.
وأك��د املالزم عي��ى بن جمع��ة الوهيبي 
أن التخ��رج من أكادميية الس��لطان قابوس 
لعل��وم الرشط��ة بعد ميض ع��ام كامل من 
العس��كري والريايض ودراس��ة  التدري��ب 
العلوم الرشطي��ة والقانونية، مدعاٌة للفخر 
واالعتزاز، قائال: “نعاهد الله وموالنا جاللة 
الس��لطان القائ��د األعىل بأن نك��ون العني 
الس��اهرة له��ذا الوطن”. أم��ا املالزم حمد 
بن راش��د الجهوري، فقال: “نحتفل بجني 
مث��ار عملنا وجهدن��ا، وإنه ل��رشف عظيم 
أن أك��ون أحد خريجي كلي��ة الرشطة هذا 
ال��رح التدريب��ي الش��امخ وال��ذي نهلنا 
م��ن معينه العديد من العلوم العس��كرية 
واألكادميية التي ط��ورت وصقلت مهاراتنا؛ 
لنك��ون ضباطا أكفاء وس��ندا وعونا لخدمة 
الوط��ن العزيز”. وقال امل��الزم عبدالله بن 
س��ليم الصارخي: “تغم��رين الفرحة يف هذا 
اليوم النتس��ايب إىل رشطة عامن السلطانية، 
وأس��ال املوىل عز وجل التوفيق والسداد يل 
ولزماليئ يف أداء الواجب الوطني عىل أكمل 
وجه وأن نحمل األمانة بكل عزم واقتدار”. 
وتح��رص أكادميية الس��لطان قابوس لعلوم 
الرشطة من خالل رؤيتها إىل تحقيق الريادة 
يف التعلي��م والتدري��ب والتأهيل والبحث 
العلم��ي لتنمية وصقل مه��ارات وقدرات 
منتس��بي رشطة عامن الس��لطانية املهنية 
والعلمي��ة، من خالل توف��ر البيئة العلمية 
والبحثية والتدريبية ووسائل الدعم الالزمة 
مبا يحقق أهداف رشطة عامن الس��لطانية.    
وبهدف االرتقاء بأداء منتسبي رشطة عامن 
السلطانية وتطوير مهاراتهم املهنية وزيادة 
معارفه��م القانونية والرشطية يتم إلحاقهم 
بدورات تأهيل وتطوير املهارات العملياتية 
واإلدارية، والتي ُتعد من متطلبات الُس��لم 
الوظيف��ي لرجل الرشطة لالنتقال إىل الرتبة 
األعىل، حيث تتضمن برامج هذه الدورات 
ع��ىل مناه��ج علمي��ة تش��مل موضوعات 
صمم��ت لتواكب املس��توى الوظيفي لكل 
رتبة من حيث املهام والواجبات، إىل جانب 
حصص الرياضة واللياقة البدنية والتدريب 

العسكري والرماية.

احتفلــت رشطة عامن الســلطانية، صبــاح أمس الثالثــاء عىل ميدان 
االستعراض العسكري بكلية الرشطة يف أكادميية السلطان قابوس لعلوم 
الرشطة بنزوى، بتخريج الدفعة التاســعة واألربعني والدفعة الخمسني 
من الضباط الجامعيــني التخصصيني وعدد من دورات تأهيل وتطوير 
طية للضباط. ورعى حفل التخريج معايل الســيد حمود  املهارات الرشرُ
بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور معايل الفريق حسن بن 
محســن الرشيقي املفتش العام للرشطة والجامرك، وعدد من أصحاب 
املعايل، وقادة أســلحة قوات الســلطان املســلحة وكبار ضباط رشطة 
عامن الســلطانية واألجهزة العســكرية واألمنية األخرى، وأولياء أمور 
الخريجــني. وبدأت وقائع االحتفال عند وصول راعي املناســبة مليدان 
االســتعراض العســكري حيث أدى الطابور التحية العسكرية، بعدها 
مّر طابور الخريجني من أمام املنصة الرئيســية بهيئة االستعراض، بعد 
ذلك قام معايل السيد راعي الحفل بتسليم الجوائز ألوائل الخريجني.  

تصوير/ الوكيل أول بدر الرزيقي- الرقيب سالم البكري- الرقيب سامي الحوسنينزوى- الرؤية

حمود بن فيصل 
يسلم الشهادات 

الدراسية للخريجين.. 
ويكرم األوائل 

والطاقم اإلشرافي 
والتدريبي
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إنقاذ 4 محتجزين في قلب واٍد بوالية الحمراء

أمطار غزيرة على الداخلية والظاهرة.. ومخزون مائي وفير باألودية والشعاب 
واليات- الرؤية

ش��هدت عدد من والي��ات محافظة الداخلية 
هطول أمطار غزيرة أدت إىل نزول الش��عاب 
وجريان األدوية وانقطاع حركة السري يف بعض 
املناطق. حيث أّدت األمطار يف والية نزوى إىل 
جريان أودية الرحبة واملعيدن وكمه وسميط 
والواسط، كام هطلت أمطار غزيرة عىل والية 
الجبل األخرض أدت إىل جريان وادي املناخر. 
ويف والية إزيك أدت األمطار إىل جريان وادَيي 
قلع��ة العوام��ر وزكيت، أما يف والية س��امئل 
ف��أدت األمطار إىل جري��ان وادَيي نجد وبني 
رواحة، كام هطل��ت أمطار عىل جبال الرشق 
بوالية الحمراء أدت إىل جريان وادي املوخل.

ويف محافظ��ة الظاه��رة، ش��هدت ع��دد من 
قرى والية ضنك هط��ول أمطار تراوحت بني 
املتوس��طة والخفيفة، وترك��زت األمطار عىل 
رؤوس الجبال مصحوبة برياح هابطة أدت إىل 

جريان وادي خوس والعمد وبعض الشعاب.
وأشارت توقعات خرباء األرصاد أن صور األقامر 
االصطناعية توض��ح اقرتاب خلية عميقة جًدا 
يف رشق بحر ُعامن، مع تدفق لبعض السحب 
عىل األج��زاء الرشقية من الس��لطنة، وتواجد 
لخالي��ا رعدي��ة يف جن��وب رأس مدرك��ة يف 
محافظة الوسطى، وأطلق هواة الطقس عىل 
الحالة الجوية التي تتأثر بها أجواء الس��لطنة 
مس��مى »منخفض املونس��ون«، وهي كلمة 

إنجليزية األصل وتعني الرياح املوسمية.
وقال��ت املديرية العامة لألرص��اد الجوية إن 
صور األقامر االصطناعي��ة تظهر أن املنخفض 
الجوي الذي تتأثر به السلطنة تكّون عىل إثره 
نش��اط الس��حب الركامية مع هطول أمطار 
رعدي��ة متفاوت��ة الغ��زارة، مصحوب��ة أحياًنا 

برياح هابطة نش��طة ت��ؤدي إىل انخفاض يف 
مس��توى الرؤية األفقي��ة، يف املناطق الجبلية 
م��ن محافظات الربميي والظاه��رة والداخلية 

وش��امل الرشقية. ونرشت هيئة الدفاع املدين 
واإلسعاف أسامء األودية التي شهدت جريان 
مي��اه األمطار فيه��ا، يف عدد م��ن محافظات 

الس��لطنة، ففي محافظ��ة جن��وب الباطنة، 
جرى وادي مس��تل بوالية نخل، ويف محافظة 
الداخلي��ة، جرى وادي الواس��ط بوالية نزوى، 

ووادي مق��ّوع بوالي��ة إزيك، ووادي الضبابنة 
والية بهال. 

ويف محافظة الظاهرة بوالية ضنك جرى وادي 

خ��وص ووادي م��ري ووادي الس��مر ووادي 
الخبي��ب ووادي فدى ووادي دوت، ويف والية 
ينقل ج��رى وادي امل��ري ووادي الروضة ويف 
والية عربي ج��رى وادي الهجر، ويف محافظة 
ش��امل الرشقية ج��رى وادي ضعاضع بوالية 
املضيب��ي، ويف محافظة الربمي��ي جرى وادي 
الس��مر بوالية الربميي. وحثت الهيئة الجميع 
عىل أخ��ذ الحيط��ة والحذر وع��دم املجازفة 

بعبور األودية.
وأشارت هيئة الدفاع املدين واإلسعاف إىل إن 
فرق اإلنقاذ بإدارة الدفاع املدين واإلسعاف يف 
محافظة الداخلية متكنت من إنقاذ 4 أشخاص 
إث��ر احتجاز مركبته��م يف مج��رى واٍد بوالية 
الحم��راء وهم بصحة جي��دة، وأهابت الهيئة 
بقائدي املركبات عدم املجازفة بعبور األودية 

حفاظاً عىل سالمة الجميع.
وش��هدت أجواء السلطنة أمس هطول أمطار 
متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحياًنا 
عىل جبال الحجر األوس��ط والغريب، وتحديًدا 
عىل محافظ��ات: الداخلية والظاهرة وجنوب 
الباطن��ة، وذلك بالتزامن مع تدفق الس��حب 
املمط��رة عىل أج��زاء من محافظات ش��امل 

الرشقية وجنوب الرشقية ومسقط.
ودعت األرصاد الجميع إىل أخذ الحيطة 
والحذر أثناء العواصف الرعدية؛ حيث 
يصاحبها هبوب الرياح الهابطة النشطة 
الت��ي قد تثري الغب��ار يف بعض األماكن، 
فتؤدي إىل انخفاض يف مس��توى الرؤية 
األفقية. وقالت يف تغريدة عرب حس��ابها 
الرس��مي عىل توي��رت إن ه��ذه الرياح 
ق��د ت��ؤدي أيًض��ا إىل تطاير األجس��ام 
غ��ري الثابتة، داعي��ة إىل تجنب مجاري 

األودية.

أطفال البرلمان العربي يزورون »حقوق اإلنسان«

بدء أعمال إنشاء متنزه المعبيلة 
على 152 ألف متر مربع

استكمال إجراءات تعيين المعلمين الجدد في الوسطى

إتالف مواد غذائية فاسدة في أدم

مسقط- الرؤية

زار فري��ق م��ن ممثيل س��لطنة 
ع��امن يف الربملان الع��ريب للطفل 
اللجنة العامنية لحقوق اإلنس��ان، 
وتضمن الزيارة تقديم رشح حول 
م��ا تقوم به اللجنة من أعامل وما 
تضطلع به من مهام ومسؤوليات، 
كام تم توضيح اآلليات املتبعة يف 
البالغ��ات والربامج  الرصد وتلقي 
التوعوية الت��ي تنفذها اللجنة يف 
مجال حقوق الطف��ل، إضافة إىل 
دورها يف التع��اون والتواصل مع 

منظامت حقوق اإلنسان اإلقليمية 
والدولية.

واس��تقبل املك��رم الش��يخ عبدالل��ه 
بن ش��وين الحوس��ني رئيس اللجنة 
العامني��ة لحقوق اإلنس��ان وبحضور 
سعيد بن س��امل النعامين األمني العام، 
الفري��ق الزائر وق��دم له��م التهنئة 
مبناسبة حصولهم عىل املركز األول يف 
مسابقة الربملان العريب للطفل والذي 
يعزز م��ن املس��اهمة يف رفع اس��م 
ُعامن يف املحاف��ل اإلقليمية والدولية 
وخصوص��ا يف مج��ال مواهب الطفل 

وحقوقه.

مسقط- العامنية

تب��دأ رشك��ة أوكس��يدنتال ُع��امن 
أع��امل إنش��اء متن��زّه املعبيل��ة يف 
والية السيب مبحافظة مسقط عىل 
مس��احة إجاملية تبلغ 152400 مرت 
مربع تحت إرشاف بلدية مس��قط، 
يف موقع حي��وي مفعٍم باملنش��آت 
واملراف��ق  والس��كنية  العمراني��ة 

التجارية.
ويتضم��ن املتنزّه مراف��ق متعددة، 
ُصممت وفق أس��س تراعي معايري 
الجودة واالس��تدامة، وتخدم كذلك 
األش��خاص ذوي اإلعاقة، ومن أبرز 
املرافق التي يتضمنها املتنزّه: ممىش 
الهوائية  للدراجات  ومس��ار  ريايض 
ل��كل منه��ام،  بط��ول 3200 م��رت 
وجس��ور علوية للمش��اة ورياضيي 
مخاطر  لتفادي  الهوائية؛  الدراجات 
قطع الشارع العام، مع إنشاء مواقع 
للرياضة  األطفال، ومعدات  أللعاب 
للجل��وس،  واس��رتاحات  البدني��ة، 
إىل جان��ب إضفاء عنارص التش��جري 
واإلن��ارة  الخ��رضاء  واملس��طحات 
املوزع��ة ع��ىل املتنزّه، ك��ام يحتوي 
امل��رشوع ع��ىل مالع��ب رياضي��ة 
متعددة االستخدام، وموقع لرياضة 

التزلج ع��ىل األلواح، ومقاٍه، ومواقع 
وإنش��اء  املتنقلة،  للعرب��ات  مهيأة 
ومص��ىل،  مي��اه،  ودورات  مراف��ق 

ومواقف عامة للمركبات.
ويهدف املرشوع إىل تقديم خدمات 
مس��تدامة ألفراد املجتم��ع، وتوفري 
متنفس طبيعي صحي يش��جع عىل 
مامرسة األنشطة البدنية والرياضية، 
مبا ُيس��هم يف الحف��اظ عىل الصحة 

البدنية لألفراد.
وتتامىش فك��رة املرشوع يف إمكانية 
املواق��ع  بع��ض  م��ن  االس��تفادة 
الجيدة،  املس��احات  املفتوحة ذات 
والتي ميكن استغاللها بشكل مثايل، 
بحيث تخدم العديد من التجمعات 
العمراني��ة،  واملناط��ق  الس��كانية 
ومن املؤمل أن يس��تمر تنفيذ هذا 
املرشوع ملدة 24 ش��هرًا. ويأيت هذا 
التع��اون م��ع رشكة »أوكس��يدنتال 
بلدي��ة  أه��داف  ضم��ن  ُع��امن« 
مس��قط الرامية إىل تعزيز الرشاكة 
مع مؤسس��ات القط��اع الخاص عرب 
تنفيذ املشاريع والخدمات واملرافق 
املشرتكة التي تخدم املجتمع بكافة 
فئاته، وانسجاًما مع رؤية البلدية يف 
توفري بيئات تعزز السعادة والصحة، 

وتدعم اسرتاتيجية املدن الحديثة.

الوسطى- محفوظ الشيباين

ب��دأت املديري��ة العام��ة للرتبي��ة والتعليم 
إج��راءات  اس��تكامل  الوس��طى  مبحافظ��ة 
تعي��ني الهيئ��ات التدريس��ية الجدي��دة من 
املعلم��ني واملعلامت العامني��ني الجدد للعام 
معل��ام   18 منه��م  ال��درايس 2023/2022، 
ومعلمة من أبناء املحافظة، حيث ميثل منهم 
12 معل��ام ومعلمة م��ن مخرج��ات برنامج 
»توطني«، وذلك بعمل املقابالت الش��خصية 
واس��تكامل إج��راءات ومس��وغات التعي��ني 
واستالم املس��تندات واملرفقات الالزمة، وذلك 

عىل مدار 3 أيام متتالية بقاعة مركز التدريب 
والتأهيل بوالية هيامء.

وقال حافظ الغافري رئيس قس��م التعيينات 
والتنق��الت إن املحافظة ش��هدت خالل هذا 
الع��ام ال��درايس تعيينات جدي��دة حيث تم 
خالله��ا تعي��ني 330 معلم ومعلم��ة منهم 6 
ذكور، و324 إناث بالعقود الدامئة والس��نوية 
وسيتم توزيعهم حسب األسس املعمول بها. 

الج��دد  املعين��ني  م��ن  أن 312  إىل  وأش��ار 
باملحافظة يس��تكملون إج��راءات تعيينهم يف 
املحافظات القريبة من مقر س��كناهم وذلك 

حسب الخطط الزمنية لكل مديرية.

أدم- محفوظ الشيباين

نفذت دائرة البلدية بأدم ممثلة بقسم التوعية 
واإلع��الم وبالتعاون مع قس��م رقاب��ة األغذية 
بالبلدي��ة، حملة تفتيش��ية توعوي��ة للمطاعم 
واملقاهي ومحالت الحالقة واملنش��آت التجارية 
بالوالي��ة وذل��ك يف إط��ار االس��تعدادات لعيد 
األضحى املبارك، نتج عنها إغالق مطعم مخالف 
لالشرتاطات الصحية وتحرير 7 مخالفات صحية 
وإت��الف 10 كيلوغرامات من امل��واد الغذائية 
الفاس��دة ومص��ادرة أدوات وأوانٍ تالفة. وقام 
الفريق بزيارات ميدانية تم خاللها التأكيد عىل 

العامل��ني برضورة االلتزام بالنظافة الش��خصية 
والنظاف��ة العام��ة وذلك للحد من املش��كالت 
الناشئة عن إهامل تطبيق االشرتاطات الصحية، 
باإلضاف��ة إىل توعي��ة العامل��ني بأهمي��ة رمي 
املخلف��ات يف األماك��ن املخصصة له��ا وتطبيق 
التعلي��امت والتقيد بها يف إعداد املوائد وحفظ 
امل��واد الغذائي��ة . وخ��الل الحملة ت��م توزيع 
مطويات ومنشورات تثقيفية للتعريف بأهمية 
الذبح يف املس��لخ اس��تهدفت املراجعني بقاعة 
إنجاز بالبلدية مع تفعيل شاش��ة العرض وعدد 
من الزيارات لألحياء الس��كنية تحث عىل رمي 

مخلفات الذبح يف األماكن املخصصة لها.

مدرين المكتومية 
 

فضيحة مدوّية أطلقها أحد أهم خرباء الفريوس��ات يف الواليات املتحدة األمريكية والعامل، وهو 
الربوفيس��ور جيفري س��اكس رئيس لجنة الفريوس��ات التاجية يف مجلة »ذا النس��يت« الطبية 
األش��هر عىل اإلطالق؛ حيث كشف يف حديث مريئ مصور أنه بات متأكًدا بدرجة ما أن فريوس 

كورونا قد جرى تخليقه يف املختربات، بتكنولوجيا حيوية أمريكية، لكنه مل يحدد املوقع!!
ه��ذا الترصي��ح الخطري للغاية يض��ع أمريكا ومنظم��ة الصحة العاملية وغريهم أمام مس��اءلة 
تاريخي��ة، فقد أنك��روا متاًما إمكانية أن يك��ون الفريوس معدال جينًي��ا يف املختربات واملعامل، 
وخاصة داخل الواليات املتحدة وبتكنولوجيا أمريكية؛ بل وزادوا الطني بلة بأن اّدعوا أن الصني 
هي منشأ الفريوس، رغم عدم وجود أدىن دليل عىل ذلك، نعم بداية الحاالت كانت يف ووهان 
بالص��ني، لكن ه��ذا ال يعني مطلًقا أن الفريوس أصله صيني، بينام يبدو أنه متأصل ومتجذر يف 

أمريكا!
لك��ن يف املقاب��ل يقودنا هذا الكش��ف الخط��ري إىل بدايات ظهور املرض، وم��ا أثري من نظرية 
املؤامرة؛ باعتباره س��الًحا بيولوجًيا، وناتجا عن الرصاع بني أمريكا والصني، ال س��يام وأن البعض 
أك��د آنذاك أن هذا التفيش الغريب واملثري للريبة والش��ك ال ميكن أن يكون طبيعًيا؛ بل بفعل 

فاعٍل!
جيف��ري ال��ذي فجر هذه الترصيح��ات الصادمة تم تس��ميته مرتني من قبل مجل��ة »التايم« 
األمريكية عىل أنه ضمن أكرث 100 شخصية تأثريًا.. لكن السؤال الذي ميكن طرحه يف ظل هذه 
الترصيحات، إذا ما كان الفريوس مختلق مخربًيا: كيف سيتم التعامل مع هذا األمر خاصة وأنها 
باتت بكل وضوح جرمية يف حق اإلنسانية جمعاء؟ وما االجراءات التي سيتم اتخاذها يف حالة 
إذا ما تأكدت املؤامرة؟ هل يجرؤ العامل عىل معاقبة أمريكا؟ وهل ستتسابق املنظامت الدولية 

لطرد أمريكا من عوضيتها كام فعلت مع روسيا بسبب الحرب يف أوكرانيا؟!
لقد كانت كل أصابع اإلتهام تشري إىل أن جائحة كورونا مفتعلة وأن الفريوس نتاُج خطة مرتبة 
ترتيًبا محكاًم، بينام أكدت سيناريوهات أخرى أن الفريوس حيواين وال دخل لإلنسان فيه. وهذا 
يوضح لنا أن كل االحتامالت التي عاشت عليها البرشية طوال الفرتات العصيبة املاضية مل تنتهِ 
بعد؛ ألن الخطر األكرب مل يأِت بعد، وما الذي قد يقوم به العامل ملنع تفيش وباء جديد من صنع 

اإلنسان وتدبريه وتآمره؟
إن ما حدث يف أزمة فريوس كورونا ميكن أن نطلق عليه وصف »ش��يطنة الِعلم«؛ حيث جرى 
استغالل العلم- والذي هو يف حد ذاته نبيل وسلمي- من أجل شن حروب بيولوجية واقتصادية 
وإعادة رس��م خارطة النفوذ واملال حول العامل، يف مقابل التضحية مباليني األبرياء من الناس يف 
كل م��كان. وهو ما يؤكد لنا كذلك كي��ف أن رشكات األدوية واللقاحات حققت أرباًحا مل تكن 

تتخيلها لوال الجائحة.
ه��ذه القضية الخطرية تذّكرنا بفضيح��ة »الثاليدومايد« والتي ظهرت يف أواخر الخمس��ينيات 
وأوائل الستينسات من القرن املايض، حيث جرى الرتويج لدواء قيل أنه يعالج القلق ومشاكل 
النوم والتوتر والغثيان، واستخدمته أعداد كبرية من الحوامل يف أكرث من 46 دولة، لكنه تسبب 
يف كارثة طبية؛ حيث ولد نحو 10 آالف طفل بتش��وهات خلقية، وتس��بب الدواء يف انتش��ار 

حاالت اإلجهاض.. 
ولذلك، يجب أن تتكاتف الجهود من أجل معرفة أصل الفريوس ومنش��أه، والدولة التي رعته 
وقدمت ل��ه التمويل ووظفت ما متلكه من تكنولوجيا حيوي��ة متقدمة للغاية، ليس من أجل 
خدمة البرشية، بل لوأدها حية، فمش��اهد املستشفيات التي كانت تعج باملرىض غري القادرين 
ع��ىل التنفس رغم األجهزة املختلفة واألدوية، ومش��اهد الناس وهي قابعة يف بيوتها لش��هور 
طويل��ة ال تس��تطيع أن متارس حياتها الطبيعية، وكذلك االنهي��ار االقتصادي الذي حدث خالل 
الجائحة وحتى اآلن، من سيكون مسؤواًل عن كل ذلك، ومن سيتحمل دفع الفاتورة الباهظة؟!
نأمل أن تكشف لنا األيام القادمة عن املزيد من األرسار التي ظلت حبيسة أدراج أجهزة ودول 

جعلت العامل بأرسه حقل تجارب مفتوح... ولألسف يبدو أن من املؤكد أن ما خفي أعظم!!

.. وانكشفت 
الفضيحة!
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مسقط- الُعامنية 

تتصــدر محافظــة ظفار وواليــة الجبل 
األخــر واملناطــق الســاحلية املطلــة 
عىل بحر العرب أبرز املواقع الســياحية 
التــي ترثي املوســم الســياحي الصيفي 
يف ســلطنة ُعــان، نظــرًا ملــا تتميز به 
من مناخ معتدل يشــجع عىل السياحة 
الداخلية ويُســهم يف استقطاب السياح 

من مختلف دول العامل.
وتعمــل وزارة الــراث والســياحة عىل 
اســتقطاب الســياح خالل فرة الصيف 
عرب إبراز املواقع الســياحية يف ســلطنة 
ُعان التــي تتميز بدرجات حرارة باردة 
ومناســبة لزيارتهــا إىل جانــب وجــود 

األنشطة والتجارب السياحية املناسبة.
وتتميــز ســلطنة ُعان بوجود سالســل 
جبلية عديــدة، وتوجــد يف بعض هذه 
الجبــال خدمــات ســياحية للزائريــن 
إيوائيــة ومســارات للميش  كمنشــآت 
الجبيل ومواقع زراعية، ومن أبرزها جبل 
شــمس، والجبل األخر الذي يشــتهر 
النباتات الزراعية كالفواكه  بالعديد من 

والزهور وصناعة ماء الورد.
وتعد الشــواطئ املوجودة يف الســاحل 
الرشقــي لســلطنة ُعــان التــي تتأثر 
مبوسم الخريف مناســبة لزيارتها خالل 
فرة الصيف كشــاطئ رأس الحد ورأس 
الجنز التي توجد بها محمية للسالحف 
وشــواطئ األشــخرة وجزيــرة مصــرة 
وشــواطئ محافظة الوسطى، كا وتربز 
األودية كمعــامل طبيعية رائعة للنزهات 
العائلية وللسباحة حيث ميكن االستمتاع 

بامليــاه الصافيــة املنتــرشة يف عدد من 
محافظات سلطنة ُعان.

وتعد املــدن الزراعية التــي تكون أكرث 
بــرودة مــن أي منطقة أخرى، مشــهًدا 
مألوفًــا يف جميــع محافظات ســلطنة 
ُعان، وهي معروفــة بألوانها الخراء 
واملياه الجوفية التــي تجري فيها، ومن 
القــرى الجميلــة التي تســتحق الزيارة 

قرية »وكّان« وقرية »بالد سيت”.
وتعــد النــزل الخــراء واحــدة مــن 
املنتجات السياحية التي تم الرخيص لها 
من قبل وزارة الراث والســياحة، وتعد 
مكانًا مثاليًّا إلقامة العائالت حيث توجد 
فيها أحواض الســباحة وألعاب األطفال 

وغرها.
وتتميز محافظة ظفار مبوســم الخريف 

الذي يبدأ يف 21 يونيو ويســتمر إىل 21 
من شــهر ســبتمرب، حيث تهــب الرياح 
بالغطــاء  األرض  وتكتــي  املوســمية 
األخر النبــايت وتحاط التالل بالضباب، 
ويتميز باملناخ البارد الذي يجذب الزوار 

من مختلف األرجاء.
وفيا يخص جانب الفعاليات السياحية، 
أوضــح هيثم بن محمد الغســاين مدير 
عــام الرويج الســياحي بــوزارة الراث 
والســياحة، أن الوزارة ترشف عىل تنفيذ 
مجموعة من الفعاليات الســياحية التي 
تتوزع عىل مــدار العام، حيث قامت يف 
النصــف األول من هذا العــام بتنفيذ 3 
فعاليات يف محافظــات مختلفة متثلت 
يف بطولة »الرجل الحديدي« و«مهرجان 
اســتقطب  الذي  للأمكــوالت«  صحــار 

حوايل 45 ألف زائــر، ومهرجان ترايث يف 
قلعة نزوى مبحافظة الداخلية.

وقــال إن الوزارة تحر يف النصف الثاين 
من هــذا العام لتنفيــذ فعاليات قادمة 
مــن ضمنهــا فعاليــة مهرجــان الجبل 
األخر يف نهاية شــهر أغسطس القادم 
تزامنا مع موســم حصاد الرمان بالجبل 
الحديدي«  »الرجــل  األخر، وبطولــة 
مبحافظــة ظفار خالل شــهر ســبتمرب، 
وفعاليــة مهرجــان اللبــان يف محافظة 
ظفار واملخطط تنفيذها يف شهر أكتوبر 
القــادم والنســخة الثانية مــن مهرجان 

الربع الخايل يف بداية العام القادم.
وقد أطلقــت الرشكات برامج ســياحية 
جديــدة وأنشــطة وفعاليات ســياحية 
متنوعــة منهــا البحريــة والجبلية، وما 

تتضمنــه مــن مارســة رياضة تســلق 
الجبال أو الغــوص، وجوالت بحرية عرب 
ســفن ســياحية تعرب مناطق وشواطئ 
خالبــة باإلضافة إىل تنظيــم رحالت إىل 

مواقع سياحية.
وأشــارت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة 
الــراث والســياحة إىل أن إجايل عدد 
زوار الــربك املائيــة يف وادي بنــي خالد 
مبحافظة شال الرشقية بلغ حتى نهاية 
أبريل 2022 نحو 33 ألًفا و46 زائرًا شكل 
الُعانيــون منهــم 9 آالف و878 زائرًا،  
وبلــغ عــدد زوار الجبــل األخر حتى 
نهايــة أبريل 2022 حــوايل 39 ألًفا و25 
زائرًا منهم 12 ألًفا و876 من الُعانيني، 
وســجل إجايل الزوار للقالع والحصون 
يف ســلطنة ُعــان بنهاية عــام 2021م 

نحو 108 آالف و871 زائرًا.  واســتقبلت 
محمية جزر الدميانيات الطبيعية خالل 
األشــهر األربعة األوىل من العام الجاري 
12 ألًفــا و858 زائــرًا، ونحــو 293 زائرًا 
ملحميــة الكائنــات الحيــة والفطريات 
بالوسطى بنهاية مايو 2022م، ونحو 63 
زائرًا لبحرات األنصب مبحافظة مسقط 

بنهاية مايو املايض.
أمــا زوار كهف الهوتة فقد بلغ عددهم 
بنهاية مايــو املايض نحــو 21 ألًفا 939 
زائــرًا ونحــو 6 آالف و181 زائرًا ملحمية 
الســالحف لنهايــة أبريل املــايض، ويف 
محمية القــرم الطبيعية بلغ عدد الزوار 
بنهاية العام املايض ألًفا و132 زائرًا، فيا 
ســجل عدد زوار خريف ظفــار يف عام 

2019 نحو 766 ألًفا و772 زائرًا.

ظفار والجبل األخضر تستقطبان آالف الزوار

فعاليات وأنشطة متنوعة في المواقع السياحية خالل الموسم الصيفي

مناقشة مشاريع المياه والكهرباء 
المستقبلية بجنوب الشرقية

انطالق مهرجان »عيود شناص« 
في ثاني أيام عيد األضحى

محافظ جنوب الباطنة يتفقد المشاريع 
الخدمية والسياحية

إنشاء مراكز لتجميع األسماك في عدد من المواقع الساحلية

صور- العامنية

ناقش مكتــب محافظ جنــوب الرشقية 
لقطاع  املســتقبلية  والرؤيــة  املشــاريع 
الرصف الصحي واملياه والكهرباء بواليات 
املحافظــة، وذلك خــالل االجتاع الذي 
عقــده ســعادة الدكتور يحيــى بن بدر 
املعويل محافظ جنــوب الرشقية مع كل 
من الــوالة ومســؤويل املديريــة العامة 
لإلســكان والتخطيــط العمــراين وبلدية 
الُعانيــة  والرشكــة  الرشقيــة  جنــوب 
لخدمات الرصف الصحــي واملياه ورشكة 

كهرباء مزون.
وتــم خــالل االجتــاع، قدمــت الرشكة 
الُعانية لخدمات الرصف الصحي واملياه 
»ديم« عرضا استعرضت فيه أهم خطط 
العمل لعام 2022 واملشاريع االسراتيجية 
املنفذة والجاري تنفيذها ومشاريع األمن 

املايئ بواليات املحافظة.

كا ناقش االجتاع الخطط االسراتيجية 
لتحقيق األمن املايئ باملحافظة ومناقشــة 
التحديات، إىل جانب تقديم رشكة كهرباء 

مزون عرضــا للجهود املبذولــة من قبل 
الرشكة ومشــاريعها ومبادراتها يف مجال 

الصحة والسالمة.

شناص- سعيد الهندايس   

ينطلق مهرجان »عيود شناص« يف نسخته 
الثانيــة ثاين أيــام عيد األضحــى املبارك 
بحديقــة شــناص العامة، حيث ســيتم 
افتتاح الخيمــة التي تحتضــن منتجات 
رواد األعال واألرس املنتجة  تحت رعاية 
املكرمة الدكتورة عائشــة بنت أحمد بن 
يوســف الوشاحية عضوة مجلس الدولة، 

وبإرشاف دائرة البلدية بشناص 
وأشــاد عبدالله عيد من اللجنة املنظمة 
للمهرجــان بالتعــاون الكبــر مــن قبل 
الجهات املشــاركة يف املهرجــان، مقدما 
شــكره لبلديــة شــناص عــىل الجهــود 

املبذولة.
وقــال: »وجدنا كل التعــاون من جميع 
الجهات املشــاركة معنا يف مهرجان عيود 
شــناص الثاين ســواء من األخوة يف بلدية 
شناص من خالل استضافة حديقة شناص 
العامة للمهرجان وتهيئة املكان الحتضانه 
وتقديم كل التسهيالت للمنظمني، وأقدم 

الشــكر ملكتــب محافظ شــال الباطنة 
ولســعادة الشــيخ محمــد بن ســليان 
الكنــدي محافــظ شــال الباطنــة عىل 
تدشــينه لشــعار املهرجان ولجميع من 
ســاهم يف التجهيز لهــذا املهرجان الذي 

يتوقــع مشــاركة أعداد كبــرة من األرس 
فيه«.  يشار إىل أن مهرجان عيود  شناص 
الثاين سيســتمر ملدة أربعة أيام، سيشهد 
خاللها العديد من الفعاليات واألنشــطة 

املختلفة.

الرستاق- الرؤية

قام سعادة الشيخ سيف بن حمر الشحي 
محافــظ جنــوب الباطنة بزيــارة تفقدية 
لعدد من املشــاريع الخدمية والســياحية 
التي يجري العمل عىل تنفيذها باملحافظة.
وتم خــالل الزيــارة الوقوف عــىل تنفيذ 
مرشوع عــني الكســفة ومــا يتضمنه من 
مرافق التطوير والتجميل، حيث يُعترب هذا 
املوقع من األماكن الســياحية التي تشــهد 
أعدادا كبرة من الزوار، كا اطلع ســعادته 
عىل سر العمل يف مرشوع الخاضة واملقام 
يف واليــة الرســتاق، لتزويــد هــذا املوقع 
الســياحي بالخدمــات واملرافق للســياح 
والزوار والعمل عىل تهيئة املكان من خالل 
عمل املواقف املناســبة للسيارات وغرها 

من الخدمات.
وتضمنت الزيارة الوقوف عىل سر العمل 
يف مــرشوع الحوقــني بواليــة الرســتاق، 

حيث يجــري العمل عىل إنشــاء مظالت 
واســراحات بأعداد تتناســب مع السياح 
وزوار املــكان وكذلك يتم تصميمها لتكون 
بالطابع الجايل املعارص، إىل جانب تزويد 
املوقع باملرافــق الرورية التي يتطلع لها 
الزائر من داخل الســلطنة وخارجها.  كا 
تــم الوقوف عىل مــدى اســتيفاء املواقع 
السياحية يف والية الرستاق للمرافق العامة 
متمثلة يف توفر محطات االنتظار واملايش 

الصحية وتوفر عدد من األكشــاك للباعة 
املتجولني، باإلضافة إىل تطوير مدخل والية 
الرســتاق. يشــار إىل أن الزيــارة امليدانية 
تــم خاللهــا االطــالع عىل نســب اإلنجاز 
يف املشــاريع الجــاري تنفيذهــا ومراحل 
العمــل فيها، كــا وجه ســعادة املحافظ 
القامئني بأهمية مضاعفة الجهود يف تنفيذ 
املشــاريع واالنتهــاء مــن تنفيذها خالل 

الفرة املحددة.

مسقط- الرؤية

تنفــذ وزارة الرثوة الزراعية والســمكية 
وموارد املياه مرشوع إنشاء مراكز تجميع 
األساك يف عدد من املحافظات الساحلية 

يف سلطنة عان.
ويقوم هذا املرشوع عىل فكرة اســتثار 
مواقــع ســاحلية بالقــرب مــن مواقــع 
اإلنزال الســميك ألســطول الصيد الحريف 
إلنشــاء وتشــغيل وإدارة مراكز تجميع 
األســاك بالقرى يف الواليات الســاحلية 
يف محافظات جنوب الرشقية والوســطى 
وظفــار، وذلــك مبواقــع محــددة ذات 
اشــراطات ومواصفات صحيــة تتم فيها 
عملية البيع والرشاء بنظام البيع بالجملة 
إلتاحــة الفــرص لجميــع املســتفيدين 
للحصول عــىل املنتجات الســمكية من 
ناقيل األســاك والرشكات والتجار وتجار 
التجزئة وأصحاب محالت بيع األســاك 
واملطاعــم وغرهم من املســتفيدين يف 

السلطنة.
وتتوزع مواقــع مراكز تجميع األســاك 
جغرافيــا عىل ثالثة محافظات ســاحلية 
كالتايل: قرية جويرة يف والية جعالن بني 

بو حســن وقرى خومية وصقلة وموقعني 
يف قريــة الســويح يف واليــة جعالن بني 
بوعيل مبحافظة جنــوب الرشقية وقرى: 
هيتام ورأس مدركة يف محافظة الوسطى 
ويف نيابة الشــوميية وقريــة رشبثات يف 
والية شــليم وجزر الحالنيــات ويف نيابة 

حاسك بوالية سدح يف محافظة ظفار. 
وتتكــون مراكــز تجميــع األســاك من 
منشــآت ومرافق تشــمل: مكتبــا إداريا 
ملوظفي الوزارة وقاعة اســتقبال األساك 
وغرفــة تخزين األســاك وقاعــة مناداة 
ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول 
ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف األساك، 
ووحدتــني لتصنيع الثلــج وغرفة تخزين 
الثلــج ومخــازن تربيــد وغرفة الشــحن 
مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع املخلفات 
وغرفة حفظ املواد الكياوية واملنظفات 
وغرفة غسيل املعدات واألدوات ومخزن 
للمعــدات واألدوات ومنطقــة غســيل 
وتعقيم للســيارات عىل املدخل باإلضافة 
إىل مصىل واسراحة وغرف تغير مالبس 

للعال ودورات مياه.
وتكمن األهمية االقتصادية ملرشوع مراكز 
تجميع األساك يف تجميع األساك مبواقع 

محــددة ذات اشــراطات ومواصفــات 
صحية وإتاحة الفرص لجميع املستفيدين 
للحصول عىل املنتجات السمكية وتوزيع 
املنتجــات الســمكية مبــا يضمــن تلبية 
حاجة الســوق املحيل، وحصــول الصياد 
الحريف عىل الســعر والفائــدة الحقيقية 
ملا قام بصيده والتي تعود عليه بالفائدة 
االقتصادية وترفع مــن دخله املادي من 

عمله يف مهنة صيد األساك.
ويهدف مرشوع مراكز تجميع األســاك 
إىل رفع مستوى جودة املنتجات السمكية 
من خــالل توفــر الخدمــات الرورية 
كفرز وتنظيف وتعبئة األساك الطازجة 
التــي يتم الحصول عليهــا من الصيادين 
الحرفيني وتوفــر الثلج للصيادين وناقيل 
األســاك وتحقيــق الشــفافية يف البيع 
والــرشاء من خــالل نظام البيــع العلني 
لألســاك، وتنفيذ الضوابط والترشيعات 
التــي تُعنى بتنظيم التســويق الســميك 
وتسهيل عملية الرقابة عىل مواسم صيد 
بعــض الرثوات املائية وكذلك الرقابة عىل 
الراخيص الســمكية وجمــع املعلومات 
والبيانات ألغراض اإلحصاء وباإلضافة إىل 

توفر فرص عمل للعانيني.
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 20٧ , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 2١4 , 2١5

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24٦5240١-فاكس : 24٦52444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24٦52402- فاكس : 24٦52404

التوزيع
هاتف: 24٦52403- فاكس : 24٦52404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24٦52400-فاكس : 24٦52444

لنستمتع باألجواء الماطرة بال حوادث
ليس مــن العقل أن نحوِّل اللحظات 
الســعيدة إىل آالم بسبب املجازفات 
غري املنطقية وتعريض حياتنا وحياة 
غرينا للخطر، فهذه األيام تشهد بالدنا 
هطــول أمطار خري وبركة، وموســًا 
ســياحيًا يقصده عرشات اآلالف من 
مختلف دول العامل لالستمتاع بأجواء 
خريف ظفــار، فلاذا إرصار البعض 

عىل املجازفة؟

نتابع من خالل عمليات اإلنقاذ التي 
تكشف عنها رشطة عان السلطانية 
وهيئــة الدفــاع املدين واإلســعاف، 
كيــف يُعرِّض بعض األفــراد حياتهم 
للخطــر من خــالل عبــور األودية، 
عىل الرغم من التنبيهات املســتمرة 
بــرورة توخــي الحيطــة والحذر 
الالزمة، واالبتعاد  واتخاذ االحرتازات 
عــن األماكــن التــي تكــون عرضًة 

لجريــان األوديــة، واالنتباه لألطفال 
وعــدم الســاح لهم بالســباحة يف 
التجمعــات املائيــة؛ نظــرًا لغــزارة 

األمطار املصحوبًة بالرياح النشطة.
الجميــع  يلتــزم  أن  نتمنــى  ولــذا 
بإرشادات السالمة التي تنرش بشكل 
دائــم عــر منصــات رشطــة عان 
الدفــاع املدين  الســلطانية وهيئــة 
واإلسعاف، وأن نقيض هذه األوقات 

الخريفية الرائعة دون إيقاع أنفسنا 
يف الخطر، أو أن نكون عرضة للسجن 
والغرامــة مبوجــب القانــون الذي 
يُعاقب بالســجن مــدة ال تزيد عىل 
3 أشــهر، وبغرامة ال تزيد عىل 500 
ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من  تعمد عبور األودية بشكل ينجم 
عنه تعريــض حياته أو حياة الركاب 

معه أو الغري للخطر.

النفايات في العيد

يُعرَف اإلنسان بهويته، فإنسان بال هوية 
إنســان مجهول، والهوية الوطنية تجمع 
عددا من الهويات داخل الوطن فالدين 
هوية، والتوجه الســيايس هوية، وثقافة 
اإلنســان وعاداتــه وموروثاتــه هويــة، 
وســلوكياته اليوميــة من لبــاس ومأكل 

ومرشب تأخذ طابًعا ُمميزًا أو هوية.
وارتبــط مفهوم الهويــة الوطنية بوطن 
اإلنســان ومهــد إقامته، ويزخــر تراثنا 
العريب واإلســالمي بكل املعاين الجميلة 
يف حــب الوطــن، ففي القــرآن الكريم 
)َولَْو أَنَّا كَتَبَْنا َعلَيِْهْم أَِن اقْتُلُوا أَنُفَســُكْم 
ــا فََعلُوُه إاِلَّ  أَِو اْخرُُجــوا ِمــن ِديَارِكُم مَّ
ْنُهْم( )النساء: 66(، ياُلحظ إشارة  قَلِيٌل مِّ
لطيفة إىل أهمية الوطــن وعلو مكانته 
إذ يتســاوى قتل النفس مع الخروج من 
الوطــن، كا نجــد العديد مــن اآليات 
الكرميــة األخــرى املبثوثــة بــني دفتي 
الكتــاب العزيز تؤكد عىل ســمو مكانة 
الوطن ومنزلتــه الرفيعة ومن ذلك قول 
الله عز وجــل )َوإِْذ أََخْذنَــا ِميثَاقَُكْم اَل 
تَْسِفُكوَن ِدَماءَكُْم َواَل تُْخرُِجوَن أَنُفَسُكم 
ن ِديَارِكُْم ثُمَّ أَقَْررْتُْم َوأَنتُْم تَْشــَهُدوَن(  مِّ
)البقــرة: 46( وقوله تعاىل: )قَالُوا َوَما لََنا 
أاَلَّ نَُقاتَِل يِف َســِبيِل اللَِّه َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمن 
ِديَارِنَا َوأَبَْنائَِنا( )البقرة: 246(، كا دلت 
األحاديث النبويــة الرشيفة عىل مكانة 
الوطن وحضت األفراد عىل حبه والدفاع 
عن مقدســاته، وقد رضب لنا الرســول 
الكريــم- صىل الله عليه وســلم- املثال 
واألمنوذج واألسوة األعىل يف حب الوطن 
فبعد أن خرج مهاجرا إىل املدينة املنورة 
التفــت إىل بلــده العزيز مكــة املكرمة 
وقال كلمته التي بقيت نراســا يحتذى 
مدى الدهر: »لوال أن أهلك أخرجوين ما 
خرجت«، كا عــد العلاء حب الوطن 

شعبة من شعب اإلميان.
وقــد تغنــى الشــعراء بأجزل الشــعر 
وأجملــه وأعذبه وألطفه يف حب الوطن 
بــدًءا من امرؤ القيــس يف معلقته »قفا 
نبك من ذكرى حبيــب ومنزل«، وتواىل 
جهابذة الشــعر وعالقتــه عر العصور 
واألزمنة يدبجون القصائد والدواوين يف 
محاسن الوطن ومفاتنه وأطالله وربوعه 
وتاريخــه وحضارتــه وفيافيــه وقفــاره 
وبحاره وســائه، وكم أطربنــا إبراهيم 
طوقان وهــو يتغنى مبوطنه ذي الجالل 
والجال والسناء والبهاء والحياة والنجاة 
والهنــاء والرجاء، وطاملــا رددنا مع أمري 

الشعراء أحمد شوقي يف رائعته:
وطني لو ُشِغلُت بالُخلِد عّنه    نازعتنى 

إليه ىف الُخلِد نَفيس
ويشــري مفهــوم الهويــة الوطنيــة إىل 
واملعتقدات  الســات  مــن  »مجموعة 
واألفــكار والقيم والتقاليــد االجتاعية 
واالقتصاديــة  والسياســية  والثقافيــة 
التــي تكونت خالل فــرتة زمنية طويلة 
ومتيــز مجتمعــا عن غــريه وتجعل من 
أفرادها يشــعرون بالفخر لالنتاء لها«، 
وللهوية الوطنية تأثري كبري عىل منظومة 
القيــم الثقافية والفكريــة التي يتبناها 
أفــراد املجتمع، كا تؤثــر عىل الرتكيب 
الشــخيص للفــرد وصفاتــه الشــخصية 
والسياســية  االجتاعيــة  واتجاهاتــه 
املســتمدة من ثقافــة املجتمع وعاداته 
وتقاليــده املتمثلة يف الحكمــة والصر 
والتعاون والتسامح مع اآلخر، والتعاطي 
مــع األحــداث واألزمــات والترصفــات 
التــي يتبعها الفــرد يف مختلف املواقف 
الحياتية، كا إنها تولّد لدى أبناء الوطن 
الواحد الشعور بأنهم جزء فاعل وحيوي 
من نســيج املجتمع يســهمون يف بناءه 
وحايته، كا تســهم يف ذوبان الفوارق 
بــني األفــراد عــىل الرغم مــن اختالف 
الطوائف واالنتــاءات، كا تعمل عىل 
إيجــاد مشــاعر ومعتقــدات إيجابيــة 

برورة تقليل أو منع النزاع فيا بينهم، 
وتحسن اتجاهاتهم نحو الوطن. 

وقد حرصت ســلطنة عان عىل تعزيز 
الهويــة الوطنيــة لدى أبناء هــذا البلد 
وحايته من مختلف املؤثرات الخارجية 
األســايس  النظــام  أشــار  إذ  الدخيلــة؛ 
للدولة الصادر باملرســوم السلطاين رقم 
)2021/6( يف املواد أرقام )1( و)2( و)3( 
إىل إن سلطنة عان دولة عربية إسالمية، 
وإن دين الدولة هو اإلســالم، وإن اللغة 
الرســمية لها هــي اللغــة العربية، وقد 
ذكر الصحفي الرسيالنيك الل ميرتاباندو 
مجموعة من الخصائص والســات التي 
متيز الشــعب العاين وتعد هوية متيزه 
عــن غريه مــن الشــعوب كاآليت )موقع 

:)www.oman.net :الكرتوين
- الكثــري مــن الناس فيها مــن مختلف 
األعراق واألديان يف محبة ووئام وتعاون.
- نــادرا ما تصادف جرائم مأســاوية يف 

سلطنة عان أو تسمع عنها.
- احرتام الناس بعضهم بعضا وترحيبهم 

وإفشاء السالم بينهم.
- ال يفقد العانيون أعصابهم بســهولة 
حتى يف أعنف املواقف فلهم قدرة عالية 

عىل ضبط النفس.
- يحــرتم الرجــل العاين املــرأة احرتاما 
خاصا ويســمح لها بــأداء دور فعال يف 

املناسبات األرسية.
- حــرص الســائق العاين عــىل االلتزام 

بالقوانني املرورية.
وختاًمــا فــإن ســلطنة عان مبــا تزخر 
به من كنــوز تراثية وثقافيــة وطبيعية 
ممتدة يف كافة ربوع البالد، تدل بشكل 
قاطــع عىل هوية وثقافــة أصيلة، وعىل 
إبداع فكر اإلنســان العــاين، واعتزازه 
وارتباطــه بأرضــه ووطنــه، وإن هــذه 
الرمــوز واملفردات الوطنيــة ما ينبغي 
التمســك بها والحفــاظ عليها وحايتها 
من االندثار والــزوال، وإن الحفاظ عىل 
مقدسات الوطن والذود عن حياضه لهو 
من أوجب الواجبات ولنا يف تلك املقولة 
الخالــدة لفولتري “خبــز الوطن خري من 
كعك الغربة” أبلــغ الدروس، وأن ندعو 
لهــذا الوطــن الحبيــب مبا دعــا به أبو 
األنبياء إبراهيم عليه السالم: )رَبِّ اْجَعْل 
َذا بَلًَدا آِمًنا َواْرزُْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمرَاِت(. َهٰ

** مهتم بقضايا اإلرشاد الوظيفي

لقراءة جميع المقاالت زوروا: https://alroya.om/category/3المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

1 المتقاعدون.. أال 
يستحقون التكريم؟!
علي بن بدر البوسعيدي

2 الكيان الصهيوني يتعلق 
بقشة التطبيع

علي بن مسعود المعشني

3 ال ُبد من وقفة
د. صالح الفهدي

4 حقوق المرأة والعهد 
الجديد

منى المعولية

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

الهوية الوطنية.. 
األهمية والداللة

`` د. سليمان بن خليفة المعمري **

قضيــة النفايــات التــي ترتاكم خالل 
العيــد من القضايا املهمة التي تحدثنا 
عنها سابًقا، والقضية بسيطة وال تحتاج 
إىل مزيد من التوضيح والرشح، وتدل 
عىل مدى الوعــي والثقافة املجتمعية 
بكيفية التعامل مع البيئة والحياة من 
حولنــا، وال يتطلب منــا كمجتمع واٍع 
أكرث من رمي هذه النفايات يف األماكن 
املخصصة لهــا، والتي تتوزع يف مواقع 
معروفة ومحددة من قبل رشكة بيئة.

والوعي املجتمعي مرتبط ارتباطا كبريا 
بالثقافة اإلســالمية التي تحث املسلم 
عىل النظافــة البدنية ونظافــة البيئة 
من حوله فقد قال الرســول- صىل الله 
عليه وســلم: »النظافة مــن اإلميان«، 
وهو حديــث قليل يف كلاتــه ولكنه 
عميق يف معناه، وطاملا كانت النظافة 
بهــذه املكانة العالية مــن حياتنا ولها 

التأثــري الكبري مــن الناحيــة اإلميانية؛ 
فمــن األوىل أن نتوقف عندها بصورة 
عامة، ويف أيام العيد بصفة خاصة فهي 
مناســبة عظيمة نلبس فيهــا الجديد 
ويدعونا املوىل سبحانه ألن نُظهر فيها 
الفــرح والرسور وبــث البهجة، وهذه 
الدعــوة املباركــة تتنــاىف والترصفات 
التي تصدر من البعــض يف أيام العيد 
من رمي نفايات الذبائح عىل الشوارع 
والحارات،  الســكك  وبــني  والطرقات 
وهــو ما يشــكل إيذاًء نفســيًا وماديًا 
لحيــاة الجــريان، ومســتخدمي هذه 
املواقع من مواطنني ومقيمني وسياح، 
ولها آثــار برصيــة تتخــزن يف العقل 
الالوعــي وتعمــل عىل إيصال رســالة 
ســلبية عن مدى الثقافــة املجتمعية 
لدى هؤالء وهو ما ال نرضاه ملجتمعنا 

امللتزم أخالقيا وسلوكيا.

األمــر ال يتطلب من األفــراد إال وضع 
نفايــات الذبائــح ونفايــات الشــواء 
واملشاكيك بعد إطفاء الفحم املشتعل 
يف أكياس بالســتيكية وأحــكام إغالقها 
ووضعهــا داخل أي حاويــة قريبة أو 
التخلــص منهــا يف مجمــع الحاويات 
املخصــص لنفايــات الذبائــح وهــي 
معروفــة ومحددة ومنتــرشة يف كافة 
ربوع الواليات، والبــد من وضع خط 
أحمــر داكــن لكلمة مغلقــة بأحكام 
فعندما تتــم هذه العملية ال ميكن أن 
تصــدر روائح من هــذه األكياس عىل 

املدى القريب والبعيد. 
هــذا التــرصف الســليم لــه جوانب 
إيجابيــة عديدة تنعكــس أثارها علينا 
كأفراد وكمجتمع حيث نعيش يف بيئة 
نظيفة خالية من الحــرشات والروائح 
الكريهــة، وتدل عىل مســتوى الوعي 

املجتمعــي الراقي يف كيفيــة التخلص 
السليم لنفايات الذبائح، وهذا السلوك 
املجتمعي الراقي ميثل مؤرشا حضاريا ملا 
وصلنا إليه يف عاننا الجميلة، ويحملنا 
مسؤولية أكر لتحقيق املزيد من الرقي 
للحفــاظ عىل بيئة عان خالية من أي 
أســباب للتلوث، ودرس عميل ألطفالنا 
يف تعزيز قيم النظافة واالهتام بالعيد 
وفرحتــه واحرتام الجار وعــدم إيذائه 
بالروائح وفرصة عملية يف إيصال رسالة 
ألطفالنــا بأن عــال النظافة هم برش 
ولهم احرتامهم وتقديرهم خاصة وأننا 
يف أيــام عيد مباركــة، ومن حق هؤالء 
العــال االحتفال بالعيد بدل إرهاقهم 
يف تتبــع مخلفات العيد بني الســكك 
والحواير وبجنب مجمع القامة وعىل 

الطرقات العامة.
ودمتم ودامت عان بخري.

د. خالد بن علي الخوالدي

في التسعين )4(

العالقة بني الرياضة واإلنجاز عالقة توأمة، 
وعند أهل الفيزيــاء تعتر عالقة طردية؛ 
مبعنى كلا زاد االهتام بالرياضة والبذل 
لهــا كان اإلنجــاز حارضا بقــوة، والرغبة 
الصادقة يف تحقيــق اإلنجاز؛ هي الدافع 
وراء رقي الرياضة وانتشارها، كا إن ذلك 
هو السبيل الســتمرارها ودميومتها وهذا 

هو الفرق بني الرياضة هنا وهناك.
ال يخفى عىل أحد االهتامات املجتمعية 
واملتابعــات الحميميــة والعشــق الذي 
يظهر مــن الكثرييــن يف كل العامل تجاه 
الرياضة بعمومهــا، ولعبة معينة بعينها، 
وبطبيعة الحــال فإن االهتــام برياضة 
معينــة يختلف بحســب ميــول وثقافة 
البلــد؛ لكن ال خــالف أن كرة القدم هي 
الرياضة املرتبعة عىل عرش كل األلعاب، 
وهــي األوىل يف قلوب الكثرييــن، لذلك 

تحظى بحضور كبري جدا.
عموما فــإن حديثي هنا ليــس عن كرة 
القدم وشــعبيتها، وإمنــا عالقتها وعالقة 
غريهــا من األلعــاب باإلنجــاز؛ واإلنجاز 
مفهوم واســع يختلف بني شخص وآخر، 
مبعنى مــا أراه أنا إنجازا قــد يراه غريي 
أمرا عاديا، وهــذا متعلق بحدود اإلنجاز 
املرســومة، وخططــه املعــدة، وأهدافه 
املنشــودة؛ فعىل ســبيل املثال للتوضيح؛ 
هناك فــرق بني من يــرى بلوغه ألبطال 
أســيا إنجازا وبني من يرى تحقيقه لهذه 

البطولة هو اإلنجاز.
وهنا يكمن الفــرق بني صاحب الطموح 

العظيم، وبني صاحب الغاية القريبة التي 
يســهل بلوغها، ولكن ال جديد وال إضافة 
معها. نعلم جميعــا أن الرياضة اليوم مل 
تعد مجرد مشــاركة ومارســة - ولو أننا 
حتــى هذه املشــاركة مل نبلغ غايتها بعد 
يف ظل اعتــذار العديد مــن األندية عن 
املشــاركة يف األلعــاب املختلفة - نعم مل 
تعد مجرد مشــاركة، ذلك أن الهدف إن 
اقتــرص عىل املشــاركة فحســب إمنا هو 
هدر للال، ومضيعة للوقت، واســتهالك 
للطاقات، ومع هذا كله ضعف وخوار يف 

العزائم ال يصح وال ينبغي.
بعد أكرث من خمســني عامــا ومع رعاية 
حكوميــة واضحــة، وبذل مــن الجهات 
املختصــة، وضــخ مبالغ طائلــة، وال زلنا 
نتغنى باملشــاركة يف بطولة ما، ونســعد 
دوري  مــن  أعــىل  دور  بلــوغ  ملجــرد 
املجموعات، ونهتف هتاف من ال هدف 
لــه وال غايــة يف بلــوغ املراتــب العليا، 
واملراكــز األوىل فهذا أمــر مل يعد مقبوال، 
والصحيح أنــه ال ينبغي أن يكون مقبوال 

أبدا.
إن لوطننــا الغايل ســبق وحضور مرموق 
يف كثري مــن املجاالت؛ إال أننا يف الرياضة 
ال زلنــا دون مســتوى الطمــوح والغاية 
التــي يتمناها كل ريايض، ويرنو إليها كل 
عاين. إن تحقيق االنجاز الحقيقي ال يتم 
بالرغبات؛ وإمنا يحتاج إىل عمل حقيقي، 
وإعــداد دقيــق، وخطة واضحــة، فمثال 
بلــوغ نهائيات كأس العــامل غاية ومرام، 

ليس صعبا مع العمل الجاد، وبعيد املنال 
مع ما نراه من واقع.

فكيف نبلغ الغايات، واألندية تعتذر عن 
املشاركة يف املسابقات، ولعل ثالثة األثايف 
أن يعتذر ناٍد عن املشــاركة يف مســابقة 
كأس موالنا السلطان، فهل يقبل أن يخط 
أحد األندية خطابه معتذرا عن مســابقة 
لها مكانتهــا وأهميتها، وفيها ما فيها من 
أبعــاد وطنيــة، ودوافع تنافســية؛ وهل 
يقبل العقل وبعد كل هذه السنوات من 
البناء وتوفري البنية االساســية أن يأيت ناٍد 
من األنديــة له حضــوره وصفته وبخط 
قلــم فيعتذر عن مســابقة رفيعة، والتي 
كان من الواجب أن تكون املشــاركة فيها 

إجبارية.
كيــف نبلغ الغايات وعدد املشــاركني يف 
دوريات املراحل الســنية أقل من نصف 
األندية املســجلة، وبالتايل حرمان املئات 
من األبناء لعل من بينهم مواهب تستحق 
االهتام، ولها حظ عظيم، وحضور مجيد 
إن ظهرت وأعدت. كيــف نبلغ الغايات 
وال زلنا ال نعلم دورينا هل هو للمحرتفني 
عىل الحقيقة أو له من ذلك االسم فقط. 
كيف نبلغ الغايــات دون خطى واضحة 

ومسار محدد.
إىل كل االتحادات دون استثناء أقول: إن 
اإلنجاز ليس مشــاركة وبلــوغ دور أعىل 
من دور؛ بل هــو طموح للمعايل، ودرب 
للتتويج، وغاية نرتقي بها فوق كل منجز، 
ونرتفــع بها فوق كل طمــوح. وال نكون 

ممــن ) وتعظم يف عني الصغري صغارها(؛ 
بل نكــون ممن ) وتصغر يف عني العظيم 
العظائم(. إن بالدنا تستحق منا كل بذل 
وعمل، ولو كان العمل تطوعيا فال بد فيه 

من اإلخالص والعطاء والوفاء.
لقد أصبح الزما أن يقف املسؤول يف كل 
اتحاد نعــم كل اتحاد أمام مرآة يخاطب 
فيها نفسه؛ ويسأل هل قدمت ما يجب؟ 
مــا التغيري الــذي أحدثته؟ ومــا عالقته 
بتطوير الرياضة التي أرشف عليها؟ وهل 
أســري يف الطريق الصحيــح؟ وماذا وملاذا 
ومتــى وكيــف؟ وقبل كل ذلــك هل أنا 
جدير بهذا العمل؟ هل أنا له؟ وهي ذات 
األسئلة لكل مســؤول يف األندية، خاصة 

تلك التي ال عمل لها غري االعتذار.
الغاية قريبة املنال، ســهلة الوصول، ملن 
رام املعــايل، وتعّود عىل صعــود الجبال، 
وصعبة عســرية مســتحيلة ملن ) وعاش 
أبــد الدهر بــني ....(، ونافلــة القول؛ ال 
بــد من وقفة صادقــة، وال بأس من جلد 
للذات من أجل تصحيح املسار، وتعديل 
الطريقة، وتطوير العمــل وفقا للغايات 
العظيمة، وليكــن العمل تكامليا، وتحية 
إجــالل وإكبار لكل قلــم حر يضع عان 
أمامه ونصب عينيه، وليكن منذ الســاعة 
نعم لــكل عمــل ريايض حقيقــي، نعم 
لتفعيــل دور الوزارة وحوكمتها بشــكل 
أكــر، نعم لكل من بذل جهده، وســعى 
سعيه املحمود لخدمة الوطن والسلطان 

وأبناء عان.

د. خالد بن حمد الغيالني khalid.algailni@gmail.com

سلطنة عمان بما 
تزخر به من كنوز 

تراثية وثقافية 
وطبيعية ممتدة 

في كافة ربوع 
البالد، تدل 

بشكل قاطع 
على هوية 

وثقافة أصيلة
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إقبال كبير على »هبطة العيد«.. وانتعاش 
بالحركة التجارية في األسواق الشعبية

استيراد أكثر من 269 ألف رأس من المواشي

مسقط- الُعامنية

ُقبيل عيد األضح��ى املبارك ومع بدء أول 
أيام ش��هر ذي الحجة يتواف��د الُعامنيون 
إىل »الَهْبَط��ة« يف مختل��ف محافظ��ات 
س��لطنة عامن وهي س��وق ش��عبي ُيقام 
عىل مساحات واس��عة مخصصة من ِقبل 
الجه��ات املعني��ة وتكون ع��ادة بالقرب 
من القالع والحص��ون وغريها من املواقع 
األثري��ة ويض��م بني زواي��اه مالمح العيد 

وبهجته، ويحقق مردوًدا اقتصاديًّا.
وتع��د الهبطة فرصة ملريب األغنام واألبقار 
واإلبل لبيع مواشيهم بأسعار جيدة؛ نظرًا 
لإلقب��ال عليه��ا، متخذين م��ن “املناداة” 
طريق��ة للبي��ع وهي عملي��ة مزايدة بني 

املشرتين عىل مختلف أنواع املوايش.
ومتثل هبط��ة العيد فرحًة لألطفال حيث 
يقفون َحيارى بني األلعاب وأنواع الحلوى 
واملكرسات وهم يرتدون أجمل ما لديهم 
من املالبس الُعامنية، لترتسخ يف نفوسهم 

ص��ورة بانورامي��ة تحم��ل أه��م مالمح 
العادات والتقالي��د الُعامنية التي توارثها 

آباؤهم وأجدادهم جياًل بعد جيل.
ويعد الس��ابع م��ن ذي الحجة ذروة أيام 
الهبط��ة، ليش��هد إقباًل واس��ًعا من كافة 
رشائح املجتمع للت��زود بكل احتياجاتهم 

ال��زي الُعامين مثل  للعيد، ومس��تلزمات 
الخناجر والعيص للرجال والحيل للنساء.

من جهتها تنظم هيئة تنمية املؤسس��ات 
الصغرية واملتوس��طة خالل ف��رتة األعياد 
هبطات للعيد ومعارض للمنتجات؛ بهدف 
دع��م املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة 

ورواد األعامل والحرفيني واألس���ر املنتجة 
يف بعض محافظات سلطنة ُعامن.

وت��أيت هذه الفعاليات يف إطار اس��تغالل 
إلب��راز  والوطني��ة  الديني��ة  املناس��بات 
منتج��ات هذه املؤسس��ات وتش��جيعها 

وتعريف فئات املجتمع بها.

مسقط- العامنية

قال��ت وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية 
وموارد املي��اه إنها تعمل عىل التنس��يق 
الدائ��م مع ال��ركات لس��ترياد املوايش 
وتبس��يط  التس��هيالت  كاف��ة  وتقدي��م 
اإلج��راءات والروط يف عملي��ة إصدار 
الرتاخيص لها خالل هذه الفرتة لس��ترياد 
املوايش املختلفة بهدف ضامن اس��تمرار 
سلس��لة اإلمداد للمنتجات الحيوانية يف 
إطار الستعدادات لستقبال عيد األضحى 
املبارك لعام 1443ه�، وتلبية لحتياجات 

املستهلكني من اللحوم الحمراء.

وكشفت الوزارة أنه تم استرياد 269342 
أل��ف رأس من املوايش خالل الفرتة من 1 
يونيو املايض ولغاية 5 يوليو منها 10405 
م��ن األبق��ار و258937 م��ن األغنام من 
عدد من الدول املصدرة للرثوة الحيوانية 
مثل الصومال والس��ودان وكينيا، ويتوقع 
وص��ول ما يق��ارب 80 أل��ف رأس خالل 

األيام القادمة.
وأك��دت ال��وزارة اس��تمرار فت��ح منافذ 
خارجي��ة جديدة؛ حيث ت��م اعتامد أحد 
املحاجر البيطرية بالجمهورية اإلس��المية 
اإليرانية لس��د احتياجات السوق املحيل 

من املوايش واألغنام الحية.

استزراع األسماك الزعنفية بوالية السيب بتكلفة 30 مليون ريال رائد أعمال يتخصص في بيع التمر بالشوكوالته.. 
قصة كفاح مغلفة باإلبداع والتميز

مسقط- الُعامنية

وقعت وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد املياه عقد 
انتفاع لتنفيذ مروع اس��تزراع األسامك الزعنفية باألقفاص 
العامئة مبحافظة مس��قط بولية السيب عىل مساحة بحرية 
1.5 ملي��ون مرت وبتكلفة اس��تثامرية حوايل 30 مليون ريال 

عامين.
ومن املق��رر أن ُينفذ املروع خالل عام 2022، مس��تهدًفا 
اس��تزراع أس��امك عالية الجودة وذات قيمة اقتصادية مثل 

أسامك الكوفر، وأسامك الربمندي، والقاروص.
وتق��در الطاق��ة اإلنتاجية للم��روع يف املرحل��ة األوىل مبا 
يق��ارب 3000 طن بنظام األقفاص العامئ��ة وتتم فيه تربية 
صغار األس��امك )اإلصبعيات( حتى وزن التس��ويق يف حيز 

مغلق من الشباك تحت سطح البحر.
وستكون للمروع وحدات لوجس��تية ستقام عىل مساحة 
7548 م��رتًا مربًعا وهي مصنع تغليف وتعليب األس��امك، 
مخزن لألع��الف، مخزن للمعدات، موق��ع لرتكيب األقفاص 
واملعدات، موقع لغس��يل الشباك، موقع للتحميل والتنزيل، 

موقع ملعالجة األسامك امليتة وغريها من الوحدات.

الرؤية- رقية الحامتية

مل يك��ن طري��ق مصع��ب ب��ن محم��ود 
الهادي رئيس مجل��س إدارة رشكة »ديونز 
للحلويات« مفروًشا بالورود؛ بل كافح حتى 
امتلك واحدة من أشهر العالمات التجارية 

يف مجال بيع التمور بالشوكولته.
سّطر مصعب الهادي قصة نجاح »ديونز« 
بإرادته الت��ي مل تلني يوًم��ا، وحقق ُحلمه 
ال��ذي حمل��ه ه��و وأربع��ة ش��باب عىل 
أكتافه��م، تعلموا فيه الكث��ري ليتحوَل بعد 
التعِب والجهد إىل مصنٍع للضيافة العامنية 
األصيلة، بصورٍة جديدٍة تناغمت فيها نكهة 
الحداث��ة مع عب��ق الرتاث؛ لتنت��ج التمور 
بالش��وكولتة بعدة نكهات، مس��تخدًما يف 
ذل��ك متر الف��رض الُعامين املع��روف بقلِة 

محتواه من السكريات.
بداية املروع 

وتح��دث مصع��ب اله��ادي إىل »الرؤية«، 
وق��ال إن فكرة امل��روع بدأت مع رشكايئ 
وهم: ش��اذان بن خلف ال��وردي، ومحمد 
ب��ن نبيل الوهيبي، وإس��امعيل بن حبيب 
الهادي؛ حيث عكفوا عىل دراسة املشاريع 
بالس��وق  الت��ي تعم��ل يف ذات املج��ال 
املحلية، تجنًبا لتكرار املش��اريع التي يقوم 
بها اآلخرون. وق��رر الركاء األربعة دخول 
عامل التصنيع الخفيف، ونظرًا لرتباط التمر 
مع املائ��دة الُعامنية اتجه املؤسس��ون إىل 
خي��ار دمج الحداثة م��ع األصالة؛ للخروج 
به��ذا املنتج الذي يتكون من التمر العامين 

الشهي مغطسا بالشوكولتة اللذيذة.
وأشار الهادي إىل أن التحديات التي واجهته 
يف طريق��ه لتحقي��ق حلمه كان��ت كبرية، 
وق��ال: »أول التحدي��ات متثلت يف الوقت، 
الذي ه��و أمث��ن ُعملة يحتاجه��ا صاحب 
م��روع متعل��ق بالصناع��ة، ث��م وصول 

املع��دات، وإدارة املنش��أة، وتوزيع العمل 
تحديات أوىل، ولك��ن- بحمد الله- وبهمة 
الش��باب تجاوزناه��ا ونجحن��ا يف تصني��ع 
الدفع��ات األوىل«. وأكد اله��ادي جاهزية 
التعامل مع كل التحديات الفنية واإلدارية 

التي تواجهنا بافضل طريقة ممكنة.
وعىل صعيد آخر، أشار مصعب الهادي إىل 
أن تلك املرحلة التي مر بها املروع مهمة 
للغاي��ة؛ ُمعلِّاًل ذل��ك بالتخطيط لتصنيع 3 
آلف صن��دوق يف الدفعات الوىل، موضًحا 
أنه رغم صعوبة التحديات التي واجهوها، 
إل أنهم نجحوا يف بيع ما يزيد عن 60% من 
الدفعة األوىل، وخالل األس��ابيع التي تلتها 

حققوا مبيعات تجاوزت نسبة %85.
وأض��اف: “وألننا ج��زء ل يتج��زأ من هذا 
املجتم��ع، اس��تمعنا بكل ود وس��عة صدر 
إىل آراء جمي��ع املس��تهلكني؛ مام دعانا اىل 
التوقف قلياًل إلس��تيعاب كافة املالحظات 
الت��ي وردتن��ا وقمن��ا بتكثي��ف الجه��ود 
لالس��تفادة من كل تلك املالحظات و نحن 
اآلن يف ص��دد تصنيع ع��دة دفعات، ومنها 
سوف ننطلق إىل عقود لتوفري منتجنا، ومع 

الوق��ت نأم��ل أن هذه العقود ستس��اعد 
املصن��ع ع��ىل إنت��اج الكميات الت��ي تردُّ 
علينا بالفائدة، وتس��مح لنا بتطوير عملنا، 

ومعداتنا”.
وفي��ام يتعل��ق بالتع��اون م��ع القطاعات 
األخ��رى، أوض��ح الهادي أن هن��اك رشاكة 
مع بعض املؤسس��ات يف مج��ال التوزيع، 
وبي��ع امل��واد الغذائية، واملقاه��ي، وقال: 
“نتواص��ل يومًي��ا مع املش��اريع التي نجد 
فيها رشاكًة فاعلًة معها، ولقد خاطبنا عدة 
جه��ات وعرضنا عليه��م منتجاتنا ولكننا مل 
نتل��ق أي رد حت��ى اآلن، آمل��ني أن نتلقى 
اس��تجابة ملخاطباتن��ا”. وأكد اله��ادي أن 
الركة تس��عى لتوطي��د العالقة مع رشكة 
تنمية نخي��ل عامن، والتخطي��ط للتعاون 
م��ع الربنامج الوطن��ي لالس��تثامر وتنمية 
الصادرات “نزدهر”، إىل جانب التعاون مع 
بنك التنمية العامين من أجل الحصول عىل 

متويل لرأس مال املروع.
“ديون��ز  إدارة  مجل��س  رئي��س  وأش��ار 
للحلوي��ات” إىل رؤي��ة امل��روع املتمثلة 
يف الحض��ور واملش��اركة يف كل املناس��بات 
الحكومي��ة و الخاصة ويقدم ه��ذا املنتج 
ل��كل ضيوف ع��امن. وأكد خ��الل حديثه 
ل�”الرؤية” امتداد سلسلة املوروث العامين 
والحضارة العامنية يف هذا املنتج من خالل 
إعادة تصني��ع التمورالعامنية والتي كانت 
ول زال��ت رم��زًا للضياف��ة العامنية يف كل 

مكان  بصورة حديثة و عرصية .
وكش��ف الهادي عن الخطط املس��تقبلية 
للمروع، وقال: “نس��عى جاهدين لنجاح 
هذا املروع ومواجهة كل التحديات التي 
تواجهنا؛ س��واًء كانت خارجي��ة أو داخلية 
ونس��عى بأن يكون هذا املنت��ج حارًضا يف 
كل البيوت العامنية واملؤسسات الحكومية 

والخاصة”.

مصعب الهادي
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مع صدور النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة ُعمان

رئيس وأعضاء »الغرفة« يثمنون االهتمام السامي بتمكين القطاع الخاص 
مسقط- الرؤية

مثن رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
غرفممة تجممارة وصناعممة عممان 
صدور املرسمموم السمملطاين رقم 
)2022/56( بإصممدار نظام غرفة 
تجارة وصناعة عممان، مؤكدين 
أن النظام الجديد يعكس الحرص 
السامي من لدن حرضة صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
املعظم- حفظه الله ورعاه- عىل 
اضطممالع القطاع الخمماص بدور 
أكممر يف املرحلة القادمة تتواكب 
مممع التطورات واملتغممرات التي 
املحليممة  السمماحة  تشممهدها 

واإلقليمية والدولية.
ويقممدر مجلممس إدارة الغرفممة 
االهتام السامي لجاللة السلطان 
املعظم بتمكممن القطاع الخاص 
من لعممب دور أكممر يف التنمية 
بالبممالد؛ وفممق أهممداف رؤيممة 

عممان 2040، وإثممراء وتوسمميع  
تجربة املشمماركة يف صنع القرار 
االقتصممادي من كافة الفاعلن يف 
بسمملطنة  االقتصادية  الجوانممب 

ُعان. 
املهنممدس رضا  وأوضح سممعادة 
بممن جمعممة آل صالممح رئيممس 

مجلس إدارة الغرفة، أن املرسوم 
والقممايض  السممامي  السمملطاين 
باصممدار نظام الغرفة جاء مؤكدا 
عىل تعزيز دور الغرفة يف جهود 
التنميممة، ومحققا لألهداف التي 
تنشدها السلطنة ليكون القطاع 
الخمماص هو الممذي يقممود دفة 
االقتصمماد وذلك من خالل تعزيز 
دور ومكانة غرفة تجارة وصناعة 
عان املمثل الرسمممي والحاضنة 

للقطاع الخاص والداعمة له.
وأكد سعادته أن صدور املرسوم 
السلطاين يف هذا التوقيت يعكس 
العديد مممن الدالالت السممامية 
التممي تتواكممب مممع متطلبممات 
املرحلة بتمكممن القطاع الخاص 
مممن النهوض بممدوره يف العملية 
التنموية يف البممالد ومنها تعزيز 
مشاركة القطاع الخاص يف اتخاد 
بالعمليممة  املتعلقممة  القممرارات 

التنموية واالقتصادية.

111 مليون ريال أذون 
خزانة من »المركزي«

رئيس »الغرفة« يشارك في المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي بساو باولو
مسقط- العامنية

بلغ إجايل قيمممة األذون املخصصة لإلصدار رقم 562 من 
أذون الخزانة الحكومية 111 مليون ريال، تستحق ملدة 91 
يوًما ابتداًء من يوم اليوم األربعاء وحتى 5 أكتوبر املقبل.

وذكر البنك املركزي الُعاين أن متوسط السعر املقبول بلغ 
450ر99 ريال، ووصل أقل سعر مقبول 430ر99 لكل 100 
ريال، فيا بلغ متوسط سعر الخصم 2.20785%، ومتوسط 
العائد 2.22009%. وأشممار البيان إىل أنَّ سعر الفائدة عىل 
عمليممات إعادة الرشاء مع البنممك املركزي الُعاين )الريبو( 
عىل هذه األذون هو 2.25%، بينا يبلغ سممعر الخصم مع 

البنك املركزي عىل تسهيالت أذون الخزانة %2.75.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفرتة قصرة األجل 
تصدرهمما وزارة املاليممة لتوفممر منافذ اسممتثارية للبنوك 
التجارية املرخصة، حيث يقوم البنك املركزي العاين بدور 
مدير اإلصدار لهذه األذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية 
تسييل رسيع عن طريق خصمها مع البنك املركزي العاين، 
وعن طريق إجراء صفقات إعادة الرشاء )الريبو( مع البنك 
املركزي أيًضا، كا ُيكن للبنوك التجارية املرخصة أن تجري 
عمليممات الريبممو فيا بينهمما عىل أذون الخزانة يف سمموق 
ما بممن البنوك، إضافة إىل أنَّ هذه األداة ُتسممهم يف إيجاد 
مؤرش اسرتشادي ألسعار الفائدة قصرة األجل للسوق املايل 
املحممي، ويكن للحكومة أن تلجأ إليها يف متويل بعض من 

املرصوفات بشكل سلس ومرن.

مسقط- الرؤية

شمماركت غرفممة تجممارة وصناعة عان 
ممثلة بسعادة املهندس رضا بن جمعة 
آل صالممح رئيممس مجلممس اإلدارة، يف 
الرابعة للمنتممدى االقتصادي  النسممخة 
العممريب الرازيي الذي عقممد  تزامنا مع 
العربية  التجاريممة  الغرفممة  احتفمماالت 

الرازيلية مبرور 70 عاما عىل تأسيسها.
وشممارك يف هذا املنتدى عممدد كبر من 
املسممؤولن وأصحاب األعممال وممثلن 
عممن هيئات ومؤسسممات رسمممية من 
مختلف الدول العربية والرازيل، حيث 
يركز املنتدى يف نسخته لهذا العام حول 
اإلرث واالبتممكار؛ وذلك احتفاء مبسممرة 
الغرفممة التجاريممة العربيممة الرازيليممة 
والتحمموالت التممي شممهدتها ودورها يف 
تعزيممز العالقممات االقتصاديممة العربية 
الرازيلية والذي عقد مبدينة سمماو باولو 

بالرازيل.
كا شارك من غرفة تجارة وصناعة عان 
عي بن سامل الحجري النائب الثاين لرئيس 
مجلس اإلدارة رئيس مجلس إدارة فرع 
الغرفة مبحافظة شممال الرشقية وراشد 
بن عامممر املصلحي عضو مجلس اإلدارة 

وسممامل بن سممعيد العلوي مديممر دائرة 
مجلس اإلدارة.  وشارك سعادة املهندس 
رئيس مجلممس إدارة الغرفممة يف إحدى 
جلسات املنتدى النقاشية، تطرق خاللها 
إىل العالقممات االقتصادية بن السمملطنة 

والرازيل ومستوى التبادل التجاري، كا 
تم التعريف باملناخ االستثاري وما ييز 
السمملطنة من ممكنات وحوافز تسممهم 
يف جذب املسممتثمرين ورؤوس األموال 

لالستثار يف السلطنة.

وعممىل هامممش املنتممدى تممم التوقيع 
عىل مذكممرة تفاهممم بن غرفممة تجارة 
التجاريممة  والغرفممة  عممان  وصناعممة 
العربيممة الرازيلية هدفممت إىل  تعزيز 
التعمماون والعمل املشممرتك بن الغرفتن 

يف املواضيممع التي تخدم تحقيق أهداف 
الرؤى الوطنية للبلدين. واختتم املنتدى 
االقتصممادي فعالياتممه بحضممور فخامة 
هاميلتممون موراو نائب رئيس جمهورية 

الرازيل االتحادية.

 م. رضا آل صالح

وفد يمني يطلع على منظومة النقل واللوجيستيات بظفار »معالجة المعادن النفيسة« تستضيف حفل 
صاللة- الرؤيةتخريج  المشاركين في برنامج تطوير الخريجين

قام الوفد اليمني برئاسممة معايل الدكتور 
نجيب منصممور العوج وزيممر االتصاالت 
وتقنية املعلومات بجولة يف والية صاللة، 
يرافقه معايل املهندس سممعيد بن حمود 
بن سعيد املعويل وزير النقل واالتصاالت 
وتقنية املعلومات وذلك يف إطار جلسممة 
املباحثممات الرسمممية بن سمملطنة ُعان 
والجمهوريممة اليمنية يف مجمماالت  النقل  
واالتصمماالت  وتقنيممة املعلومممات ، حيث 
اشممتملت الجولممة زيممارة مطممار صاللة 
واملنطقممة الحممرة بصاللة ومينمماء صاللة 
وذلممك لالطممالع عممىل منظومممة النقممل 

واللوجيستيات مبحافظة ظفار.
وتم خالل زيارة مطار صاللة االطالع عىل 
تجربممة سمملطنة عان يف قطمماع الطران 
املممدين وما تتمتممع به من بنى أساسممية 
متطورة، بعدها زار الوفد املعرض الدائم 
لألرصاد واملالحة الجويممة ومركز األرصاد 
الجويممة لالطالع عممىل اإلمكانيات وأوجه 

التعاون امُلتاحة.
كمما زار الوفممد املنطقة الحممرة بصاللة 
إحممدى رشكات مجموعممة أسممياد، حيث 
اسممتعرض الدكتور عي بممن محمد تبوك 
الرئيممس التنفيممذي، إيجاز عممن املنطقة 
الحممرة بصاللة واالسممتثارات القامئة بها 
والفرص اإلستثارية املستقبلية وجاهزية 
البنيممة األساسممية التي تلبممي احتياجات 
مختلممف  يف  وتطلعاتهممم  املسممتثمرين 

الخدمممات  إىل  باإلضافممة  القطاعممات، 
والتسممهيالت املقدمة للمسممتثمرين عر 
املحطممة الواحدة من تسممجيل الرشكات 

خالل وقت قيايس.
وتم خممالل الزيممارة بحث فممرص جذب 
وتشجيع االستثارات اليمنية يف قطاعات 
مختلفممة وتحديممًدا يف قطاعممات النقممل 
واالتصمماالت وتقنيممة املعلومممات، وقممد 
اسممتطاعت املنطقة الحرة بصاللة توطن 
استثارات ينية مبختلف القطاعات ألكرث 

مممن 40 مممرشوع اسممتثاري، حيث قام 
الوفد بجولة ميدانية لعدد من املشمماريع 
الممرثوة السمممكية  باملنطقممة يف مجممال 
و الصناعممات الغذائيممة وقطمماع صناعة 

الجبس.
 واطلع الوفممد اليمني خالل زيارته ميناء 
صاللة عىل الخدمات اللوجستية واملرافق 
وأهممم اإلمكانيات املتوفرة يف امليناء، وتم 
تقديم عرض مريئ عن املشاريع التجارية 
والفرص اإلسممتثارية التي يقدمها ميناء 

صاللة للمجتمع التجمماري، ثم قام الوفد 
بجولة ميدانية تفقد من خاللها العمليات 
والكفمماءات التشممغيلية التممي يتمتع بها 

امليناء والتقنيات املستخدمة.
شارك يف الجولة سعادة املهندس خميس 
بن محمد الشمماخي وكيممل وزارة النقل 
واالتصمماالت وتقنيممة املعلومممات للنقل 
وسممعادة الدكتممور خالد الصالح، سممفر 
الجمهورية اليمنية املعتمد لدى سمملطنة 

عان.

صحار- الرؤية

اسممتضافت رشكة معالجة املعادن النفيسممة 
واالسممرتاتيجية حفممل تخممرج املشمماركن يف 
برنامممج تطويممر مهممارات الخريجممن لعممام 
2022، بالرشاكة مع جهاز االسممتثار العاين 
ووزارة العمممل، حيث يأيت الرنامج اسممتكااًل 
للمبممادرات التممي أطلقتها الرشكممة من أجل 
تعزيممز مهممارات الخرجن العانيممن وتوفر 

الفرص الوظيفية لهم. 
وخالل الرنامج الذي اسممتمر ستة أشهر منذ 
ينايممر 2022م، تعرف املتدربون عىل عمليات 
الرشكة وأهم املهممارات الفنية الالزمة للعمل 
يف هممذا املجال، وتأهيلهم لسمموق العمل من 
خممالل التدريب عىل رأس العمل، كا تسمملم 
املتدربممون شممهادات تخرجهم مممن الرنامج 
التدريبي، وشممهادات شممكر تقديرًا لدورهم 

الحيوي خالل الرنامج التدريبي.
وقممال جويل مونتجمممري الرئيس التنفيذي 
للرشكة، إن سمملطنة ُعان تنعممم برثوة من 
العقول الشابة املوهوبة والكادحة واملبدعة، 
وأن الرشكممة تفخممر وهي تواصممل طريقها 
يف تويل الريممادة يف قطمماع معالجة املعادن 
االسممرتاتيجية يف سلطنة عان باملساهمة يف 
تدريب الشممباب العمماين وصقل مواهبهم، 
باعتبارهممم عاد القطاع وقادة املسممتقبل. 

كا أشمماد الرئيس التنفيذي بالدور املحوري 
الذي اضطلع بممه مدربو الرنامج  يف تطوير 
وصقممل   2022 دفعممة  خريجممي  معممارف 
مهاراتهممم وخراتهم وتجهيزهم للدخول إىل 
سمموق العمل، فضال عن غممرس الثقة فيهم 
لتحقيق أهدافهم املهنية. ويقع مصنع رشكة 
معالجة املعادن النفيسممة واالسممرتاتيجية يف 
واليممة صحار مبحافظممة شممال الباطنة  إذ 
يعمل املصنع عىل معالجة املعادن النفيسة 
التقنيممات  مممن  مسممتفيًدا  واالسممرتاتيجية 
الحديثممة إلنتمماج مصدر نظيممف لألنتيمون 
وتصديره للسوق الدولية. وبصفتها رائدة يف 
إنتاج األنتيمون النظيف وتصديره تسممتعد 
الرشكة لتعزيز وجودها يف السمموق العاملية 
وتلبية الطلب املتزايد عىل الفلزات النفيسة 
واالسممرتاتيجية التي تسممتخدم يف مجموعة 

واسعة من القطاعات الصناعية.
وُتعممدُّ الرشكة مممن أهم مصممدري األنتيمون 
النظيممف يف السمموق الدولية وذلممك بفضل 
املوقع االسممرتاتيجي للرشكة يف سلطنة عان 
عىل طرق الشممحن العاملية يف منطقة الرشق 
األوسط. كا يحوي مصنع الرشكة عىل أحدث 
التقنيممات “الصديقة للبيئممة” واملتوافقة مع 
اللوائح البيئية العاملية مثل إرشممادات االتحاد 
األورويب ولوائح وكالة حاية البيئة األمريكية 

ولوائح هيئة البيئة يف عان.
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وجهة نابضة بالحياة العصرية

»الموج مسقط« يدعم السياحة المستدامة ويرفد االقتصاد الوطني باستثمارات نوعية
مسقط- الرؤية

نج��ح امل��وج مس��قط، أول مجّمع س��ياحي 
متكامل بالس��لطنة، يف الوفاء بوعده بتطوير 
قطاع السياحة بالسلطنة واملساهمة يف النمو 
االقتصادي، حيث يستقطب حوايل 3.9 مليون 
زائر س��نوًيا ممن يقصدونه لالستمتاع مبرافقه 
الرتفيهية التي ال مثيل لها، وبالتايل يساهم يف 

دعم النمو االقتصادي.
ويستقطب املوج مس��قط العديد من الزوار 
س��واًء من داخل الس��لطنة أو من املنطقة أو 
من جميع أنح��اء العامل، ليتس��متعوا بوجهة 
رائ��دة للحي��اة العرصية يف الس��لطنة، ممن 
يقص��دون ملعب الجولف الحائز عىل العديد 
من الجوائز املرموقة أو املرىس البحري النابض 
بالحي��اة أو العديد من أماك��ن تناول الطعام 
امُلطلة عىل مياه املحيط، فهو عبارة عن وجهة 
س��ياحية ش��املة تضم عدًدا من املؤسس��ات 
الرائدة يف قطاع الضيافة وفنادق عاملية شهرية 
قررت االستثامر يف قلب هذه الوجهة متعددة 

اإلستخدامات.
وتعترب الفنادق من أهم عنارص البنية التحتية 
الس��ياحية للم��وج مس��قط، ولدي��ه فندقان 
دوليان تحت التشغيل حالًيا، وهام كمبينسيك 
مس��قط ومس��ك املوج من ش��ذى، بإجاميل 
582 غرف��ة فندقية. كذلك، ف��إن العمل جاٍر 

حالًيا عىل افتتاح منتجع س��انت ريجيس من 
فئة الخمس نجوم أيًض��ا، بإجاميل 440 غرفة 
فندقية، وفندق ريحان املوج من روتانا الذي 
س��وف يضيف 251 غرف��ة، وهن��اك أيًضا 3 
فنادق أخرى قيد التخطيط، وس��وف تضيف 
الفنادق الس��بعة أكرث من 2000 غرفة وجناح 

فندقي عند اكتامل املرشوع.
وقال  كارس��ن ويجانت املدي��ر العام لفندق 
كمبينس��يك مسقط الذي افُتتح يف عام 2018، 
أن ه��ذا املرشوع نج��ح يف تحقي��ق املعادلة  
الت��ي تجمع ب��ن الضيافة العامني��ة األصيلة 
والتج��ارب الرتفيهي��ة الت��ي ال ُتضاهى ومنط 
الحي��اة العرصية، حيث يتمّتع الزوار بالجامل 
الطبيعي األخاذ للس��لطنة، كام مينحهم املوج 

مس��قط كل ما يحتاجون إليه فيشعرون أنهم 
يف مجتم��ع متكامل بكل ما تعنيه الكلمة من 
معن��ى، وهو مكان ال مثيل له وسيس��تقطب 
املزيد من الزوار، س��واًء م��ن املنطقة أو من 

جميع أنحاء العامل.
ومل ت��أت قصة نجاح املوج مس��قط يف مجال 
السفر والسياحة من فراغ، إذ أن لديه مجموعة 
من األصول التي ساعدته عىل الوصول إىل مثل 
ه��ذه املكانة الرائدة، وأهمها ملعب الجولف 
الذي صممه أسطورة الجولف العاملي جريج 
نورم��ان، فبفضل ما يتميز به هذا امللعب من 
مرافق لعب استثنائية وموقع خاّلب ُمطل عىل 
املحيط، انضم إىل قامئة أفضل 100 ملعب يف 
العامل وحاز ع��ىل تصنيف مرموق كواحد من 

بن أفضل ملعبي جولف عىل مستوى الرشق 
األوسط.  وهو أول ملعب يف السلطنة معتمد 

من جمعية مح��رتيف الجولف )PGA(، حيث 
استضاف بطولة عامن املفتوحة، ضمن الجولة 
األوروبية، ملدة ثالثة أعوام. كام يعمل النادي، 
الذي يتمّتع بشهرة واسعة بن العبي الجولف 
املحلين، عىل تحديث منشآته ومبانيه بشكل 
يرتقي بتجربة اللعب إىل مس��توى أعىل، ويف 
ضوء التقديرات التي تشري إىل أن قيمة التأثري 
االقتصادي اإلجاميل السنوي لسياحة الجولف 
ق��د تتجاوز 1.7 مليون ريال، ويس��عى املوج 
إىل أن يلع��ب دورًا محورًيا يف زيادة االهتامم 

بهذه الرياضة مام يساهم يف تطوير القطاع.
كام يش��هد مرىس امل��وج الحائز ع��ىل جائزة 
املرساة الذهبية، والذي يعترب من أهم أصول 
املوج مس��قط، العديد من التوس��عات والتي 
مبجرد اكتاملها س��وف يصبح لديه 400 مرفأ، 
وباإلضاف��ة إىل ما يوف��رّه من مناظ��ر خاّلبة 
للمن��ازل الفاخرة التي تق��ع عىل مقربة منه، 
يعترب املرىس م��الًذا ال يضاهى ملماُّلك اليخوت 
وعش��اق اإلبحار ممن يج��دون يف خدمتهم 
فريًقا ممتازًا يض��م نخبة من موظفي املرىس 

املتخصصن وخدمات دعم رهن إشارتهم.
ومع هذه التوس��عات الت��ي ُتّكن املرىس من 
اس��تيعاب املزيد من القوارب، ش��كل املرىس 
الس��بب الرئي��ي الزده��ار قطاع الس��ياحة 
البحري��ة يف الس��لطنة، ك��ام أنه يض��م حالًيا 
17 مش��غل رح��الت بحري��ة، وجميعهم من 

املؤسسات املحلية املستقلة التي تستفيد من 
اإلقب��ال امللحوظ عىل ه��ذه الوجهة النابضة 
بالحياة، حيث كان لكل هذا الدعم الفضل يف 

منو هذه الفئة املهمة من السياحة البحرية.
باإلضافة إىل إمكاني��ة تقديم خدماتها ملحبي 
اإلبحار والغوص والغطس يف موقع اسرتاتيجي 
يف الوجهة النابض��ة بالحياة العرصية، تحظى 
هذه املؤسسات بدعم اس��تثنايئ كان له تأثري 
ملحوظ ليس فقط عىل توفري فرص العمل، بل 
أيًضا عىل زيادة ع��دد الرحالت البحرية التي 
تنطل��ق من املرىس إىل أكرث م��ن 1850 رحلة 

سنوًيا.
هذا باإلضاف��ة إىل الفعاليات الفريدة واملثرية 
التي تنح الزوار ذكريات ال ُتنىس، مثل جوالت 
مشاهدة قرش الحوت التي حازت عىل جوائز 
عاملية، مثل جائزة “الخيار املثايل للمسافرين” 

من موقع تريب أدفايزور.
ويق��ول نارص بن مس��عود الش��يباين الرئيس 
التنفيذي للموج مس��قط، إن الس��ياحة  من 
أهم الركائز الرئيسية لرؤية ُعامن 2040؛ ألنها 
تساهم يف توفري فرص العمل وتعزيز اإلنفاق 
املح��ي وإتاحة الفرص للمؤسس��ات، مضيفا: 
“حرصن��ا عىل دع��م الس��ياحة املس��تدامة، 
والحفاظ عىل مكانتنا العاملية واّتباع أس��اليب 
مبتك��رة لتقديم قيم��ة مس��تدامة ملجتمعنا 

وأصحاب العالقة والسلطنة ككل”.

»فالورد« تشارك في منتدى »الرؤساء التنفيذيون«»طيران السالم« ُيدشن أولى الرحالت المباشرة من صحار للهند
مسقط- الرؤية

أعلن طريان السالم، الطريان االقتصادي األرسع 
من��وا يف الس��لطنة، تدش��ن رح��الت مبارشة 
أس��بوعية من صحار إىل كاليكوت اعتبارًا من 

22 يوليو كل ثالثاء وجمعة.
ق��ال الكابن محمد أحم��د الرئيس التنفيذي 
لطريان السالم، إن طريان السالم له الريادة يف 
كونه أوىل رشكات الطريان التي تستخدم مطار 
صحار لتس��يري رحالت دولية مبارشة إىل شرياز 
وكاليك��وت و طرابزون، ورح��الت داخلية إىل 
صاللة، مضيفا أنهم يدرسون إضافة املزيد من 
الرحالت بن صحار والوجهات الدولية، بهدف 
تلبية احتياج��ات الوافدين واملس��افرين من 
رجال األعامل والس��ائحن. وأضاف: “رشاكتنا 
االس��رتاتيجية مع الطريان الع��امين تكننا من 
خدمة السوق الهندي، وزيادة الطلب وحركة 
ال��ركاب، وبالتايل تس��اهم يف تحقي��ق رؤية 
ع��امن 2040«. وأعلن طريان الس��الم مؤخرًا 
عن رشاكة اس��رتاتيجية مع الط��ريان العامين، 
مام أدى إىل توس��يع اتفاقية املش��اركة بالرمز 

لتسهيل حركة الركاب إىل السلطنة لتعزيز منو 
السياحة. وكان طريان السالم قد دشن مؤخرًا 
رحالته م��ن صاللة إىل كاليك��وت كل جمعة 
وأحد ابتداًء من 3 أبريل من العام املايض. ويف 

أعقاب جائحة كوفيد 19، أعلن طريان السالم 
عن تشغيل رحالت خاصة إىل كاليكوت ضمن 
اتفاقي��ة الط��ريان املؤقتة الثنائي��ة بن الهند 

وسلطنة عامن.

مسقط- الرؤية

ش��اركت رشكة ف��الورد، الوجهة األوىل يف 
مج��ال توصيل الورود والهدايا أونالين يف 
منطقة الرشق األوسط واململكة املتحدة، 
يف منت��دى »الرؤس��اء التنفيذيون« الذي 
أقيم يف مسقط بتنظيم بنك عامن العريب 
وبنك العز اإلس��المي ومبشاركة أكرث من 

200 رئيس تنفيذي. 
وش��ملت مش��اركة فالورد تزين جميع 
الرؤس��اء  بالورود الس��تقبال  الط��اوالت 
التنفيذين املش��اركن، ومّث��ل الرشكة يف 
املنت��دى حارس أس��لم املدي��ر فالورد يف 
س��لطنة ع��امن، وال��ذي ق��ال: “نترشف 
باملش��اركة يف حدث من هذا النوع ولقاء 
رؤس��اء تنفيذين من مختلف القطاعات 
والرشكات ملناقش��ة ببيئة العمل والنظر 
مبا ميكنن��ا تقدمي��ه لإلس��هام يف تحقيق 

الرؤية املستقبلية عامن 2040”.
يذكر أن فالورد هو متجر إلكرتوين تأسس 
ع��ام 2017 معني بطلب الورود والهدايا 

عرب اإلنرتنت، حيث تق��وم برشاء الورود 
م��ن أفضل املزارع يف العامل وتوريدها إىل 
ورش عمله��ا يف جميع الدول التي تعمل 
به��ا ليتم تنس��يقها من قب��ل املصممن 
وتق��وم  ال��ورود.  ومنس��قي  املحرتف��ن 
الرشكة بالتع��اون مع عدد من املصممن 

والعالم��ات التجاري��ة العاملي��ة واملحلية 
لتقدي��م مجموعة واس��عة من املنتجات 
كالشوكوالتة والحلويات والعطور وغريها 
الت��ي يت��م توصيلها يف نف��س اليوم عرب 
خدم��ة التوصيل الخاصة بالرشكة لضامن 

أفضل تجربة للعمالء.

المشروع السياحي المتكامل 
يستقطب 3.9 مليون زائر 

سنوًيا

ملعب الجولف بالموج من 
أفضل 100 ملعب في العالم

مرسى الموج الخيار األمثل 
ك اليخوت وعشاق اإلبحار لُملاّ

2000 غرفة وجناح فندقي 
ضمن فنادق المشروع 

»مزون لأللبان«: نقدم مستويات رائدة 
في الرعاية الحيوانية بمزارع السنينة

مازيراتي »ليڤانتي هايبرد جي تي«.. المعنى الحقيقي لألناقة والرقي

مسقط- الرؤية

 تعم��ل رشكة مزون لأللب��ان عىل تطبيق أعىل 
املعايري العاملية يف إدارة مزارع األبقار الحلوب، 
حيث قام��ت بتوفري أحدث التقنيات يف مجال 

رعاية الحيوانات والعناية بها. 
وتحت��وي مزرع��ة الرشك��ة يف والية الس��نينية 
مبحافظ��ة الربميي عىل مجموع��ة متكاملة من 
املراف��ق املجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن 
الحص��ول عىل منت��ج طازج ع��ايل الجودة من 
الحلي��ب الخ��ام، حيث تتضمن ه��ذه املرافق 
مجموعة من الحظائر املصممة بش��كل فريد 
يضمن اس��تقرار درج��ات الح��رارة عىل مدار 
العام عند 25 درجة مئوية، والتي تعترب مثالية 

بالنسبة لألبقار.
ويقول الدكتور خلفان بن عي الطامي مدير 
الدع��م يف مزرعة مزون: “تتوف��ر مبزرعتنا 16 
حظرية مجهزة بأحدث التقنيات، تستوعب كل 
حظرية 600 بقرة حلوب، وإىل جانب الحظائر 
يوجد املحلب اآليل املتكامل الذي تصل طاقته 
االس��تيعابية إىل 1000 بقرة يف الساعة، والذي 
يتمي��ز بخ��ط إنت��اج آيل معق��م دون تدخل 
ب��رشي خالل مختلف مراحل الحلب، باإلضافة 
إىل مخت��رب متكامل يرشف ع��ىل فحص عينات 
الحليب الطازج للتأكد من جودته العالية قبل 

إرساله ملرحلة التصنيع”. 

وأضاف أنه يوجد مخزن لألعالف مزود بأحدث 
املع��دات اآللية لخل��ط األع��الف واملكمالت 
الغذائي��ة الت��ي تحتاجها األبق��ار لنمو صحي 
متوازن، األمر الذي ينعكس عىل جودة الحليب 
يف النهاي��ة، وكذلك توج��د الحاضنات الخاصة 
بالعجول، والت��ي تتوىل رعاية العجول الصغرية 
وتربيتها بالش��كل املطلوب حتى مراحل النمو 
والتلقي��ح.  ويوض��ح عبدالحميد ب��ن محمد 
الصارمي مدير ضبط وضامن الجودة يف مزون 
لأللبان، اس��رتاتيجية الرشكة تعتمد عىل تعزيز 
حصتها السوقية بتقديم منتجات عالية الجودة 
دون أي مدخالت صناعية ضارة بالصحة، األمر 
الذي س��اهم خالل الس��نوات القليلة املاضية 
يف تعزيز س��معة الرشكة وس��ط املنافس��ن مبا 
ينسجم مع تطلعاتها نحو تعزيز األمن الغذايئ 
يف هذا القطاع ع��رب رشكة محلية بالكامل مثل 
مزون لأللبان. يشار إىل أن العمليات التشغيلية 
للرشك��ة قد بدأت يف العام 2019، وخالل هذه 
الفرتة، منا حجم قطيع األبقار التابع للرشكة من 
3400 رأس، إىل م��ا يزيد عن عرشة آالف رأس 
بنهاية مايو 2022، األمر الذي مّكن الرشكة من 
تغطية احتياجات الس��وق املحي. كام تخطط 
الرشك��ة إىل زيادة حجم ه��ذا القطيع إىل 25 
ألف رأس بحل��ول العام 2028 لتغطية الطلب 
املتزايد يف الس��وق املح��ي، إىل جانب خطط 

الرشكة للتوسع اإلقليمي. 

مسقط- الرؤية

يعترب ط��راز الفئة الخاصة من ليڤانتي هايربد 
جي يت مرادفا ملعنى األناقة والرقي والفخامة، 
ويتناسب مع أذواق األفراد املعارصين الذين 
يبحث��ون عن متعة القيادة بأفضل أداء بتوفري 
مس��توى منخفضا من االنبعاثات واس��تهالك 

الوقود.
وقام��ت مازي��رايت بتجهي��ز ليڤانت��ي جي يت 
مبحرك هجن رباعي األس��طوانات بقوة 330 
حصان��ا،  تجس��يًدا لل��روح الحرضي��ة ونهج 
التبس��يط واملعارصة للعالم��ة التجارية، كام 
رفعت ليڤانتي هاي��ربد جي يت األداء واألناقة 
إىل آفاق جديدة، مع تعزي��ز ُعنرص الكفاءة، 
و ت��م تصميم التكنولوجيا الهجينة يف ليڤانتي 
الجديدة، امللهمة واملذهلة، لتجربة استثنائية 

يف كل مغامرة يخوضها مالك السيارة.
وتجم��ع ليڤانت��ي جي يت هاي��ربد بن محرك 
االحرتاق الداخي سعته 2 لرت وأربع أسطوانات 
مع نظام هجن كهربايئ بقوة 48 فولت ميكنه 
اس��تعادة الطاقة عند التباطؤ بفعل الفرامل، 
يف تناغ��م تام مع عنارصه��ا األصيلة. اختارت 

مازيرايت حاًل
الحف��اظ عىل األداء، مع تقليل االس��تهالك يف 
نف��س الوقت،  والنتيجة املحققة اس��تثنائية: 

أداء فائق واستهالك أقل. 
ويتم االحتفاظ بنفس تيز املحرك واألداء مثل 
محرك البنزين الس��دايسV6، عىل الرغم من 
انخفاض االس��تهالك، مام يجعل ليڤانتي جي 
يت هاي��ربد أكرث قدرة من إص��دارات ليڤانتي 

املزودة مبحرك البنزين. 
ومن الواضح أن ليڤانتي جي يت هايربد ُصنعت 
بحًث��ا ع��ن أفض��ل أداء؛ حيث تزن الس��يارة 
الهجين��ة أقل وتتمتع بتوزيع محّس��ن للوزن 
بفضل وجود املحرك يف املقدمة والبطارية يف 
الخلف، عىل الرغم من ذلك، ال يتم املس��اس 
بس��عة الحمولة، كام أن وزن السيارة متوازن 
تاًما، حيث يزن املحرك األخف وزًنا 20 كجم 
 V6 أق��ل من اإلصدار املجهز مبحرك س��دايس
بق��وة 350 حصاًنا، مام يحس��ن أيًضا توزيع 
الوزن بنس��بة 50:50. هذا ما يجعل س��يارة 

ليڤانتي جي يت هايربد ممتعة حًقا يف القيادة.
وبفضل الق��وة التي تبل��غ 330 حصاًنا وعزم 
دوران يبل��غ 450 نيوتن مرت عند 2250 دورة 
يف الدقيق��ة - ميك��ن تحقي��ق أك��رث من %90 
منه��ا من 1750 دورة يف الدقيقة، ويعترب أداء 
الليڤانت��ي جي يت هايربد، التي ال تزال مزودة 
بنظام الدفع الُكي، ذات أهمية حيوية حيث 
تبلغ لرسعة القصوى 245 كم / س��اعة، ومن 
صفر إىل 100 كم / س��اعة ممكنة يف 6 ثواٍن ، 
ونس��بة مذهلة من القوة إىل الوزن تبلغ 165 

حصانا / لرت.

وتتميز طرازات هذه الفئة الخاصة املوجودة 
يف املجموع��ة بلمس��ات مطلي��ة بالك��روم، 
باإلضاف��ة إىل عج��الت من س��بائك األملنيوم 
مقاس 18 بوص��ة، يتميز بأس��لوب راقي مع 
مواد عالية الجودة دون عنارص غري رضورية، 
وتم تجهي��ز ليڤانت��ي هايربد بلوح��ة رقمية 
مق��اس 8,4 بوصة، تتيح ل��ك تحديد موقعها 
وتفعيل بعض الوظائف عن ُبعد باس��تخدام 
 Maseratiكونك��ت “مازي��رايت  برنام��ج 
Connect  وتتضم��ن مقاع��د جلدية مريحة 

وحليات باللون األسود “البيانو”.
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»ُعمان شل« تحتفل بتخريج 37 طالبا من برنامج »شل نوافذ«

تبدأ من 30 رياال ضمن الحملة السياحية »في ُعمان«

»عمران« تطلق 4 باقات مميزة لإلقامة في فنادق ومنتجعات بمختلف المحافظات

مسقط- الرؤية

احتفلت عامن ش��ل بتخريج الدفعة األوىل 
من طالب برنامج »شل نوافذ«، الذي يعد 
من أهم الربنامج التعليمية الشاملة، حيث 
يركز عىل تطوير املهارات الفنية والحياتية 
لطالب الجامع��ات والخريجني الجدد من 
تخصصات العلوم والهندس��ة ، وقد استمر 

هذا هذا الربنامج ملدة ستة أشهر.
ويهدف برنامج »ش��ل نواف��ذ« الذي يتم 
تقدمي��ه بالرشاكة م��ع الجامع��ة األملانية 
للتكنولوجي��ا يف ُع��امن »جيوتك« وأوتورد 
باون��د ُع��امن »تحدي ع��امن«، إىل متكني 
املش��اركني من قي��ادة املرحل��ة االنتقالية 
نحو مش��اريع الطاقة املتجددة، وذلك من 
خالل التدريب الفني املتخصص والحلقات 
النقاش��ية وورش العم��ل ذات الصلة، إىل 
جان��ب التواص��ل وتب��ادل الخ��ربات مع 
م  املتخصص��ني يف هذه املج��االت، كام ُصمِّ
ه��ذا الربنام��ج لتطوير قدرات املش��اركني 
الفنية وتحس��ني مهاراتهم القيادية، إضافة 
لتأهيله��م لت��ويل أدوار متنوعة ومهمة يف 

قطاع الطاقة يف املستقبل.
تضم��ن الحفل ال��ذي أقيم تح��ت رعاية 
صاحب الس��مو الس��يد الدكت��ور فهد بن 
الجلندى آل س��عيد نائ��ب رئيس مجلس 
الجامع��ة، وبحض��ور وليد ه��ادي رئيس 
رشكات ش��ل يف س��لطنة عامن، تخريج 37 
طالبا مشاركا يف النسخة األوىل من الربنامج.
وقالت ملك الشيبانية املدير العام لعالقات 
الرشكات والقيمة املحلية املضافة يف ُعامن 
ش��ل، إنه��م يس��عون إىل تزويد الش��باب 

باملعارف واملهارات التي س��يتطلبها سوق 
الحارضواملس��تقبل، مضيف��ة:  الطاق��ة يف 
»التغيري الحاصل يف هذه األسواق متسارع 
جدًا، ودورنا هو متكني الشباب من مواكبة 
ه��ذه املتغ��ريات من خالل تعل��م أحدث 
التقنيات والتطبيقات التي يتم استخدامها 
يف مجال الطاقة املتجددة، فينس��جم هذا 
الربنامج مع أهداف رؤية ُعامن املستقبلية 
2040 يف مج��ال تنوي��ع مص��ادر الطاقة. 
نشكر املشاركني عىل اهتاممهم يف الربنامج 

وتفاعلهم الكبري رغم الظروف غري املتوقعة 
خالل الجائحة، حي��ث قدمنا محتوى كبري 
من الربنامج يف البيئ��ة االفرتاضية، ونتطلع 
لتقدي��م النس��خة الجديدة املحس��نة من 

الربنامج قريبا مع رشكائنا يف الربنامج«.
وتحدثت إحدى خريجات النس��خة األوىل 
من الربنام��ج عن تجربتها قائلة: »لقد كان 
برنامج ش��ل نوافد منص��ة مثالية للتعرف 
ع��ىل أحدث املس��تجدات يف ع��امل الطاقة 
املتجددة وتطبيقاتها يف السلطنة من خالل 

املش��اريع الحية، حيث كانت الجلس��ات 
النقاش��ية وورش العم��ل مس��احة مثالية 
لتبادل وجهات النظر واالستامع إىل الخرباء 
يف املج��ال واالس��تفادة م��ن خرباتهم، كام 
أنها س��اعدتني عىل تطوي��ر طريقة تفكري 
وكالهام رضوري  وإبداعي��ة،  اس��رتاتيجية 
لبناء حياة مهنية ناجحة. عالوة عىل ذلك، 
لق��د س��اعدين الربنامج يف صق��ل مهارايت 
التقنية والش��خصية، والتي ستساهم بكل 

تأكيد يف دعم وتعزيز مسرييت املهنية«.

مسقط- الرؤية

أعلنت الرشكة العامنية للتنمية السياحية 
النس��خة  إطالق  ُعم��ران«،  »مجموع��ة 
الرابعة من حملتها الرتويجية الس��ياحية 
»يف ُع��امن« والتي تق��دم مجموعة من 
الباق��ات والع��روض املمي��زة للمواطنني 
واملقيمني لالستمتاع بالعديد من التجارب 
السياحية يف عدد من فنادق ومنتجعات 

املجموعة.
وتركز الحملة يف نس��خة هذا العام عىل 
تش��جيع األف��راد والعائ��الت واألصدقاء 
واستكش��اف  ممتع��ة  أوق��ات  لقض��اء 
الوجهات والتجارب السياحية، إىل جانب 
االس��تمتاع بأنشطة الرتفيه واملغامرات يف 
21 فندقا ومنتجعا يف مختلف محافظات 
السلطنة، حيث جرى تصميم أربع باقات 
رئيس��ية تتضمن خيارات مرن��ة لإلقامة 
وخدمات الضيافة، و سيتمكن الزوار من 

االستفادة من عروض الحملة حتى نهاية 
شهر سبتمرب القادم.

وأوضح محمد بن خميس الغفييل رئيس 
العمليات يف مجموعة ُعمران، أن الحملة 
ته��دف إىل تحفي��ز الس��ياحة املحلي��ة 

وتش��جيع الزوار لقضاء املوسم السياحي 
الصيف��ي يف األص��ول الفندقي��ة التابعة 
للمجموعة يف مختلف ربوع الس��لطنة، 
مضيف��ا أن مجموعة املزاي��ا والخدمات 
املقدم��ة يف الفنادق واملنتجعات س��وف 

تس��اهم يف خلق تجربة سياحية ممتعة 
لألفراد واألرس خالل املوسم.

الداخلية،  للس��ياحة  »تش��جيًعا  وق��ال: 
تقدم املجموعة عروًض��ا حرصية وقّيمة 
لالس��تفادة من خدمات ومرافق اإلقامة 

والضيافة بهدف إبراز املقومات السياحية 
الت��ي تنف��رد بها س��لطنة ُع��امن، حيث 
تتضمن الحملة أربع باقات رئيسية وهي: 

انتعش واستمتع واسرتخي واستجم«. 
وتش��مل ع��روض الحمل��ة املقدمة باقة 

»انتع��ش« بقيم��ة 30 ري��ال لإلقامة يف 
كل م��ن فندق ك��راون بالزا-مركز ُعامن 
املدينة  وفن��دق  واملعارض،  للمؤمت��رات 
الدقم، ومنتجع ش��اطئ صحار، ومنتجع 
بارس��يلو املصنعة، وضيافة أتانا األشخرة، 
وفندق أتانا خصب، ومحمية الس��الحف 
برأس الجنز، وضيافة أتانا صاللة، وفندق 
سيفاوي بوتيك، أما باقة »استمتع« بقيمة 
45 رياال لإلقام��ة يف كل من منتجع أتانا 
 )d2( مس��ندم، ومنتجع نسيم-دوس��يت

الجبل األخرض، ومنتجع جزيرة مصرية.
وت��أيت باقة “اس��رتخي” بقيم��ة 65 رياال 
يف فندق إنرتكونتيننتال مس��قط، وفندق 
كراون بالزا الدقم، ومنتجع روتانا صاللة، 
وفندق كراون ب��الزا صاللة، وفندق أليال 
خليج حينو، وفندق ومس��اكن الفنار، أما 
باقة “استجم” بقيمة 75 رياال يف كل من 
فندق دبليو مسقط وأليال الجبل األخرض 

وفندق قرص البستان-الريتز كارلتون.

99  فائزا في ختام الحملة 
الترويجية لـ»األهلية للتأمين«

مسقط- الرؤية

اختمت رشكة التأمني األهلية، إحدى أقدم 
رشكات التأم��ني الع��ام يف س��لطنة عامن، 
حملته��ا الرتويجية، الت��ي قدمت للعمالء 
الذين اش��رتوا تأمني السيارات فرصة للفوز 
بجوائز أس��بوعية مثل هاتف آيفون 13 أو 
اسرتداد ألقساط التأمني الخاصة بهم حتى 

مبلغ 45 ريال.
وكانت الس��حوبات األسبوعية تتم بإرشاف 
م��ن وزارة التج��ارة والصناع��ة وتروي��ج 
االستثامر، وقد شهدت تلك السحوبات 10 
فائزين كل أس��بوع ربحوا اسرتداد أقساط 
التأم��ني الخاصة بهم، يف ح��ني كان هناك 
فائز محظوظ واحد بهاتف آيفون 13، وقد 

ش��ملت الحملة إجاميل 99 فائ��زا حصلوا 
عىل هدايا وجوائز قيمة.

وقال برافني كومار الرئيس التنفيذي لرشكة 
التأمني األهلية، إن العمالء هم ركيزة نجاح 
الرشك��ة ومنوها، مقدم��ا التهنئ��ة لجميع 
الفائزين واختيارهم الرشكة األهلية للتأمني 
عىل سياراتهم كام هنأ بدر بن صباح اللوايت 
مدير الرقمية والتس��ويق يف رشكة التأمني 
األهلي��ة الفائزين، مضيفا: »إنه ملن دواعي 
رضان��ا الكبري- دامئ��ا- أن تج��د الحمالت 
املوجهة للعمالء ردود فعل إيجابية، ونحن 
بصفتن��ا رشكة رائ��دة يف تقدي��م خدمات 
التأمني، ملتزمون بضامن اس��تمرار عمالئنا 
يف تلقي مس��توى عال م��ن الرعاية عندما 

يختارون منتجاتنا«.

انطالق بطولة عمان لإلبحار الشراعي.. 17 يوليو »المها« تقدم فحصا مجانيا لسيارت زائري خريف صاللة
صور- الرؤية

تس��تعد مؤسس��ة ُع��امن لإلبح��ار تحضرياتها 
النطالق النس��خة الس��ابعة م��ن بطولة ُعامن 
لإلبح��ار الرشاعي واملقرر إقامتها يف ش��واطئ 
والي��ة صور مبحافظ��ة جن��وب الرشقية خالل 

الفرتة من تاريخ 17 ولغاية 24 يوليو 2022. 
ومن املتوقع أن يش��ارك يف منافسات البطولة 
ح��وايل 75 بّحارًا من مختل��ف مدارس اإلبحار 
الرشاع��ي التابعة للمؤسس��ة وهي؛ مدرس��ة 
بندر الروضة، مدرس��ة املوج، مدرسة املصنعة 
ومدرسة صور، عىل أن تقام السباقات عرب ست 
فئات من القوارب، وهي: قوارب األوبتمست، 
قوارب إلكا4 وإل��كا6 وقوارب من فئة آي.كيو 

فويل وفئة قوارب آر.أس فنترش وديام 24.
وستش��هد نس��خة ه��ذا الع��ام م��ن البطولة 
الت��ي يتم تنظيمه��ا بإرشاف اللجن��ة الُعامنية 
للرياضات البحرية إدخ��ال فئة قوارب آر.أس 
فنت��رش املخصص��ة لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة 
وق��وارب دي��ام 24 للم��رة األوىل يف البطولة، 
كام س��يتضمن جدول س��باقات البطولة إقامة 
س��باقات تحضريي��ة يف الف��رتة م��ن تاريخ 17 
وحت��ى 20 يولي��و، لتنطلق بعدها الس��باقات 
الرس��مية ملدة أربعة أيام مبعدل ثالث سباقات 
يف كل فئة يومًيا وتستمر حتى تاريخ 24 يوليو.
وق��ال صالح ب��ن س��عيد الجابري املس��ؤول 

ع��ن البطول��ة والقائ��م بأعامل رئيس قس��م 
فعاليات اإلبحار الرشاعي واألنش��طة التجارية 
بُعامن لإلبح��ار، إن هذه البطلوة تعترب فرصة 
للبّح��ارة إلبراز مواهبه��م يف اإلبحار الرشاعي 
والتنافس م��ع زمالئهم البّح��ارة من مختلف 
م��دارس اإلبح��ار من أج��ل اختب��ار قدراتهم 
وقياس مس��توى أدائهم، مضيف��ا أن البطولة 
بش��كل س��نوي م��ن أج��ل متابعة مس��توى 
تق��دم أداء البّح��ارة واختيار البّح��ارة والفرق 
الوطنية لتمثيل س��لطنة ُع��امن يف البطوالت 

واالس��تحقاقات الدولي��ة القادم��ة. أوضح أن 
بطولة ُعامن لإلبحار الرشاعي تس��اهم بشكل 
كبري يف رفع مس��توى أداء ومه��ارات املدربني 
واملحكم��ني م��ن خ��الل مش��اركتهم يف إدارة 
السباقات والتي ستعمل عىل تعزيز مهاراتهم 
واكس��ابهم املزي��د م��ن الخ��ربات، مؤكدا أن 
البطول��ة تعترب األكرث نجاحًا بالنس��بة لربنامج 
تطوي��ر البّحارة الناش��ئني والذي تس��اهم يف 
تطوير مستوى أداء الفرق واملنتخبات الوطنية 

يف البطوالت واالستحقاقات الدولية املقبلة.

 مسقط- الرؤية

أعلنت رشكة املها لتسويق املنتجات النفطية، 
وبالرشاكة مع رشكة بريسيش��ن تيون للعناية 
بالس��يارات، إطالق حملة “قد بأمان”، حيث 
س��يحصل الزوار القادمني م��ن طريق نزوى-
صاللة عىل فرصة عمل فحص مجاين لس��المة 
السيارة الذي يشمل تسع نقاط، وذلك للتأكد 
من جاهزية السيارة الس��تخدامها يف الطريق 
إىل صالل��ة.  وق��ال رئيس قط��اع املبيعات يف 

رشكة املها لتس��ويق املنتجات النفطية، حافظ 
آل حدي��د، إن هذه الخدم��ة العامة املجانية 
تأيت م��ن منطلق دعم الزبائ��ن والحرص عىل 
ضامن س��المة الس��يارة يف رحلة الذهاب إىل 
صالل��ة، حي��ث إنه ميك��ن لجمي��ع املتجهني 
إىل صاللة االس��تفادة من حمل��ة “قد بأمان” 

وفحص مركباتهم مجانا. 
 وس��تكون نقاط الفحص التي تقدمها الحملة 
متوفرة يف محطات امله��ا التي تقع يف منطقة 
الغاب��ة وهيام ب��دًءا من 5 يوليو، وستش��مل 

الخدمة محطات املها املوجودة يف بهجة هيام، 
ومثريت، وصاللة الجديدة، وذلك خالل موسم 

الخريف. 
وس��يتمكن أصحاب املركبات من رؤية املرفق 
املؤق��ت الذي يت��م فيه إجراء فحص س��المة 
املركب��ات عن��د دخولهم له��ذه املحطات، إذ 
يشمل فحص: زيت املحرك، سائل نقل الحركة، 
س��ائل مّساحة الزجاج األمامي، زيت الفرامل، 
محلول التربي��د، فحص البطاري��ة واإلطارات 

واإلضاءات واملّساحات.
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تغرق الســفينة بســبب املياه الداخلــة إليها، 
وليس بســبب املياه املحيطة بهــا، لذا ال 

تســمح باألمور املحيطة بك أن تتســلل 
لداخلــك لتضعفك وتكــرك؛ فتهوي و 
تغرق، احم نفســك وضــع حاجزًا ملا قد 

يثقلك ويغرقك.

ابعث لنفسك برسائل إيجابية كل يوم ودونها يف مفكرتك..
ستجد نفسك بعد فرتة قصرية، وقد تحررت من جميع 

األفكار السلبية التي تسيطر عىل عقلك، مام مينحك 
مزيــًدا من الثقــة يف النفس، وشــعوًرا بالطأمنينة 
والسالم الداخيل، وأصبحت أكرث سيطرة عىل أفكارك 

وانفعاالتك. ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

طالب المقبالي
muqbali@gmail.com

وأنا أقلُّب يف أوراقي القدمية، عرثُت عىل نســخة رســالة موجهة إىل رئيس 
تحريــر جريدة عــامن تحمل مقرتًحا بإنشــاء نافذة عبــارة عن عمود يف 
جريدة عامن بعنوان »أضواء« أســاهُم يف تحريره باعتباري مراساًل لوكالة 
األنباء العامنية؛ وذلك يف منتصف عام 1987م يبدأ مطلعها بتحية اإلسالم 

الخالدة كام ييل:
»السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

يف الحقيقة أدرك أنه ليس من حقي أن أتصل بكم مبارشة دون الرجوع إىل 
املســؤولني يف وكالة األنباء العامنية ملا يختص بنرش أي مادة عرب صفحات 
جريرتكم الغراء، إاّل أنني عىل يقني بأن عمال كهذا قد يريض املســؤولني ملا 
يف هذا األمر من إخالص يف تأدية الرسالة اإلعالمية امللقاة عىل عاتقنا، وملا 

يف هذا من خدمه للقارئ يف بالدنا الحبيبة.
فعىل ضوء ذلك أود مشــاركة زماليئ املحررين يف جريرتكم بإنشــاء عمود 
للمناقشــة ابتداء باملواضيــع التي أرفقها لكم يف طيــات هذه املذكرة إن 
رأيتــم صالحيتها لذلــك، أو تحويلها إىل الزميل ســامل من خميس املخيني 
لتخصيص عمود ضمن صفحته رســائل القــراء، ويكون تحت عنوان دائم 
»أضواء«، فإن نالت هذه املواضيع رضاكم فإنني ســوف أواصل املشــاركة 
بإلقاء الضوء عىل الكثري من األمور والقضايا التي تحدث من حولنا، وكذلك 
تســليط األضواء عىل املنجزات التي تحققت يف ظل النهضة املباركة ملوالنا 
حرضت صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم- حفظه الله، 
وتفضلــوا بقبول فائق االحــرتام، طالب بن مبارك املقبــايل مندوب وكالة 

األنباء العامنية«. )انتهت الرسالة(.
كان هــذا مضمون الرســالة التي وجهتها إىل رئيــس تحرير جريدة عامن 
وقتــذاك، ويف صفحة أخرى كان منوذًجــا ألول موضوع من املواضيع التي 
ســتنرش تحت زاوية أو عمود »أضواء« وكان يســلط الضوء عىل املعاهد 
واملدارس الدينية يف بالدنا والتي كانت تعقد يف املساجد يف كل من واليتي 
نزوى والرســتاق اللتني عرفتا قدميًا باملدرستني الرستاقية والنزوانية، وفيام 

ييل نص املوضوع أو الحلقة األوىل من سلسلة أضواء:
»عزيزي القارئ.. أشياء كثرية وأمور تستوجب الرتيث أمامها وإلقاء الضوء 
عليهــا، فــام يحدث من حولنا يســتحق إعادة النظر فيــه وتغيري االتجاه 
والنمــط الذي يســري عليه، فلعل أناًســا فقدوا أشــياء ال يدركون عواقب 
تجاهلهــا، فاملثل يقول »فاقد الــيء ال يعطيه« أي مبعنى أن الذي يعاين 

من املشكلة ليس كالذي ال يعاين منها.
فمن املعروف قبل النهضة املباركة مل تكن هناك ســوى 3 مدارس للتعليم 
يف السلطنة، وُعامن واسعة األرجاء وال ميكن لكل الشباب أن يلتحقوا بتلك 
املدارس، ولكن كانت هناك معاهد دينية وحلقات لتدريس الفقه والعلوم 

االسالمية وعلوم النحو والرصف وعلوم الفلك وغريها من العلوم.
وقــد تخرج من تلك املعاهد واملســاجد العرشات بــل املئات من العلامء 
والقضاة والوالة واملعلمني، ومن هؤالء من ارتقوا إىل مراتب وزارية كربى، 
والغالبية منهم كثريًا ما تزخر مكتباتنا مبؤلفاتهم القيمة من مثرات أقالمهم.
ويوجد شــباب قد تلقوا تعليمهم فيام بني الخمســينيات والستينيات من 
القــرن املنرصم، ومع انبالج فجر النهضة املباركــة تم تعيينهم يف مختلف 
القطاعات، فمنهم من التحق باملحاكم الرشعية كقضاة أو كتبة، ومنهم من 
التحق بســلك التعليم فأصبح معلاًم، أما القضاة فقد تحسنت أوضاعهم، 
إذ توليهــم الدولة رعاية خاصة لندرة الكوادر العامنية يف هذا املجال، أما 
الذين التحقوا بأعامل أخرى كاملعلمني مثاًل فقد حكم عليهم الزمن بالبقاء 
يف أماكنهم ويعاملون كبقية العاملــني الذين ال يحملون مؤهالت علمية، 
مع أن ثقافتهم فوق املســتوى الجامعي، ولكن- وبكل أسف- ال ينظر إىل 

الجوهر، وإمنا ينظر إىل املؤهل والشهادة الحديثة.
فعىل سبيل املثال، هناك شاب أعرفه جيًدا قد تم تعيينه عام 1971 معلاًم، 
ومــا زال حتى يومنا هذا معلاًم بالدرجــة الرابعة من الحلقة الثانية، وكل 
من تعلم عىل يديه أصبحوا رؤساء يف أعاملهم، فمنهم من أصبحوا مديري 
مدارس، ومنهم من أصبحوا أعىل من ذلك، مع العلم أن لهذا الرجل ثقافة 
واسعة يف العلوم الرشعية والفقه، وحتى علوم الفلك، ولديه باع طويل يف 
األدب والشعر. وقد طُلب للقضاء من قبل وزارة العدل واألوقاف والشؤون 
االسالمية لعلمها واطالعها عىل ثقافته ومستواه من التعليم، إال أنه يرفض 
يف كل مرة ملا يف هذا العمل من مصاعب وتحمل للمســؤولية دنيا وآخرة، 
وقد اختــار مهنة التدريس بدرجتــه تلك مضحيًا بالفــرص الذهبية التي 

يسعى لها كثريون وال ينالوها.
هــذا واحد من أولئك الذين كبتــت طموحاتهم ومواهبهم الفكرية لعدم 
حمل الشــهادة، فلام كان الوضع السائد معروفًا يف نظام التعليم يف ُعامن 
سابًقا ملا ال تنشأ أقسام باملعاهد أو املدارس أو الكليات أو حتى يف جامعة 
السلطان قابوس لقياس واختبار مستويات املواطنني ممن يرغبون ذلك يك 
يحصلون عىل املؤهالت والشــهادات التي يستحقونها، ومن ثم بإمكانهم 
مواصلة دراستهم كام هو متبع يف معاهد األزهر بجمهورية مرص العربية، 

أو يف الجامعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية.
وإننــي أعرف أناًســا ذهبوا إىل معهد البحوث االســالمية بجمهورية مرص 
العربية ملواصلة الدراسة من خالل اختبار املستوى، فأنهوا الثانوية العامة، 
بعد ذلك واصلوا دراســاتهم الجامعية سواًء باإلنتساب إىل جامعة بريوت 
العربيــة أو الجامعات املرصية، ثم واصلوا دراســاتهم العليا وحصلوا عىل 

درجتي املاجستري والدكتوراه.
مثــل هؤالء األشــخاص ميتلكــون ثقافات عاليــة بفضل تعليــم املعاهد 
واملطالعة، فالشــهادة ليســت باملقياس للثقافة، وهنــا أوُد أن أتطرق إىل 
جانب آخر وهي الخربة يف العمل؛ فالبعض يحمل شهادة الصف السادس 
االبتــدايئ أو األول أو الثاين االعدادي وقد اقتضت ظروفهم املادية إىل ترك 

الدراسة وااللتحاق بالعمل«. )انتهت الرسالة األوىل(.
أكتفــي بهذا الجزء مــن النافذة األوىل للحلقة األوىل مــن زاوية »أضواء« 
التي مل تَر النور، ومل يعرها رئيس تحرير جريدة عامن- آنذاك- أي اهتامم 
باملقــرتح، ومل يتم الرد حتى يومنــا هذا، وبقيت الزاوية مركونة يف أوراقي 

املنسية!!

قصة أخرى من 
دفتر الذكريات الرؤية- أحمد السلامين

متكن مبــني الكندي من تحقيــق امليدالية 
الذهبيــة يف مســابقة إطاحــة املطرقة يف 
اليوم الثالث من  بطولة غرب آسيا أللعاب 
القوى للشباب التي تستضيفها لبنان خالل 
الفرتة من 3 إىل 6 يوليو الجاري وذلك عىل 
ميدان ومضامر ملعب الجمهور، مبشــاركة 
عرش دول وهي ســلطنة عــامن والكويت 
وقطر واإلمــارات واليمن والعراق واألردن 
وسوريا وفلســطني ولبنان، وسجلت هذه 

النسخة غياب السعودية والبحرين.
وقبل ختام البطولــة املقرر اليوم األربعاء، 
حقق العبونا 5 ميداليات ملونة. وكان اليوم 
األول قد شهد إحراز العداءة أالء الزدجالية 
برونزيــة ســباق 100 مرت عــدو وحملت 
برونزيــة الالعــب خالد الســيايب يف املي 
10000 مرت جدال كبريا يف األوساط الرياضية 
العامنية بعد أن شارك يف السباق 3 العبني 
فقــط إال أنه ال ميكن إنــكار الجهد الكبري 
الذي قام به الالعب وإكامله للســباق. ويف 
اليوم الثاين أهــدت املتألقة عالية املغريية 
ســلطنة عامن امليدالية الذهبية يف الوثب 
الطويل، فيام حقق الشاب منري البوسعيدي 

فضية الوثب العايل.
ويشــارك منتخبنا الوطنــي أللعاب القوى 
للشــباب بوفد مكون من 14 العبا والعبة 
وهم: حمزة بــن عبدالله الجابري وعدنان 
بــن درويــش الشــيزاوي وعبدالعزيز بن 
سعيد الحبيس ومؤيد بن عبدالله السالمي 
وشــيخة بنت راشــد الهنائيــة وآالء بنت 

عبداللــه الزدجالية وأحمــد بن خليفة آل 
عبدالســالم ومنري بن ســعيد البوســعيدي 
وعاليــة بنــت فائــق املغرييــة وأيهم بن 
عبدالله الحوسني ومبني بن راشد الكندي 
وأفنــان بنــت فهد البلوشــية ومريم بنت 
عبدالله الشكيلية وخالد بن هالل السيايب.
ويرتأس وفد سلطنة عامن املشارك يف هذه 
البطولة املهندس سعيد الهادي نائب رئيس 
مجلس إدارة االتحاد العامين أللعاب القوى، 
ويضم الوفد الرسمي أيضا كال من اإلداري 
فــوزي بن مبارك الكيومي وأخصايئ العالج 
الطبيعــي أحمد بن نــارص الوهيبي، بينام 
تتكون األجهزة الفنيــة املرافقة للبعثة كال 
من عبدالله بن محمد العنربي وسعيد بن 
حمد الحاريث وشنونة بنت صالح الحبسية 
وغريب بــن محمد الخالــدي وأحمد بن 

خميس السيايب واملنصف الفطنايس.
واغتنمت اللجنــة اإلعالمية يف اتحاد غرب 
آســيا أللعــاب القوى مناســبة اســتضافة 
لبنان لبطولة الشابات والشبان يف نسختها 
الثانيــة، لإلضــاءة عىل جوانــب متعددة 
يف خصوصيــات “أم األلعــاب” وتنّوعهــا. 
ونظّمت ندوة بالتعاون مع االتحاد العريب 
للصحافــة الرياضية، بحضــور نائب رئيس 
اتحــاد غرب آســيا محمد عيــى الفضالة 
واألمني العام وليد العجمي وأعضاء اللجنة 
االعالمية يف اتحاد غرب آســيا برئاسة عضو 
االتحــاد وأمني عام االتحاد اللبناين وســيم 
الحويل ونائبة رئيس التحاد اللبناين أللعاب 
القوى ناديا نعمة ومهتمني ورجال صحافة 

وإعالم.

الرؤية- نارص العربي 

نظمت جمعيــة الرحمة فعاليــة »عيدية 
الرحمة« لأليتــام املســجلني يف الجمعية  
والتــي تُقــام يف كل عام؛ حيــث أتت هذا 
العــام بحلتهــا الجديــدة تحت مســمى 
»عيدية الرحمة« بهدف خلق جو ترفيهي 
لأليتــام تزامًنــا مــع فرحة عيــد األضحى 

املبارك.
يــأيت ذلــك من منطلــق حــرص الجمعية 
عىل دعــم فئة األيتام مــن الناحية املادية 
بهــم  واملعنوية للوصــول  والتأهيليــة 
ملســتوى معيش أفضل. وتضمــن برنامج 
الفعاليــة عــدًدا مــن األركان منها: رســم 
األطفــال، ألعــاب الخفــة، ركــن التصوير 
والنباتات وركن  الهدايــا  والحلويات، ركن 
صحي لتوعيــة الصحيــة والفحص املجاين 
لألطفال وغريهــا الكثــري وذلــك بحضــور 
ودعم عدد من املؤثرين يف وسائل التواصل 
هــذه  مبثــل  أشــادوا  االجتامعي حيــث 
املبادرة واحتضنــت الفعالية 400 يتيم مع 
أمهاتهم من والية الســيب. وأشــار قسم 
األيتــام إىل أن هذه الفعاليــة من الربامج 
األساســية التي تحظى بأهمية كبرية لدى 
القسم والجمعية، حيث إن األيتام هم من 
الفئات التي تُعنى الجمعية بدعمها وتوفري 

الرعاية الشاملة واملتكاملة لهم.
وقالــت ســناء الخنجرية رئيســة جمعية 
الرحمــة لرعايــة األمومــة والطفولة: »إن 
النبيلــة  بالخصــال  تســتهدي  الجمعيــة 
املغروســة لدى أبناء املجتمــع العامين يف 
طريقة سري العمل بالجمعية وحث األفراد 
عــىل أهمية العمــل التطوعي ومســاندة 

مختلف رشائح املجتمع«.
واستقطبت هذه الفعالية تربعات بالهدايا 
واملبالــغ النقديــة مــن أفــراد املجتمــع 
ومؤسســاته وأصحاب األعــامل وهذا من 
شأنه أن يدعم التكافل والتالحم االجتامعي 
بني الفئات واستمرار رسالة البذل والعطاء.
وقامــت الجمعيــة بتحويل مبالغ كســوة 
عيد لأليتــام املكفولني من قبــل الجمعية 
والبالغ عددهــم 1559 يتياًم من مختلف 
محافظات الســلطنة، وبلــغ إجاميل مبلغ 

الكسوة 31180 رياال عامنيا.

أبطال السلطنة يحصدون الذهب في 
منافسات ألعاب القوى للشباب بلبنان

400 يتيم يشاركون 
في »عيدية الرحمة«
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