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السلطنة والواليات المتحدة
تبحثان وقف الحرب في اليمن
مسقط -العامنية
تلقى معايل السيد بدر بن حمد بن حمود
البوســعيدي وزير الخارجية ً
اتصال هاتف ًيا
مســاء أمس مــن معــايل الدكتــور أنتوين

بلينكن وزيــر خارجية الواليــات املتحدة
األمريكية.
وتناول االتصــال بحث عدد مــن القضايا
الراهنة ذات االهتامم املشرتك وخاصة دعم
الجهــود املبذولة لوقــف الحرب يف اليمن

وتشجيع الحوار بني األطراف كافة يف إطار
عملية سياسية تحقق األمن واالستقرار.
وأكــد الجانبــان عىل اســتمرار التشــاور
والتعاون بينهام مبا ُيسهم يف تحقيق السالم
ويعود باملنفعة عىل الجميع.

صرف  11مليون ريال مساعدات عاجلة للمتأثرين من «شاهين»

مسقط -العامنية

أكدت معــايل الدكتورة ليىل بنت أحمد
النجار وزيرة التنمية االجتامعية أنه تم
رصف  11مليــون ريال عُ امين لـ 11ألف
أرسة استفادت من املســاعدة العاجلة
للمتأثرين من الحالة املدارية «شاهني».
وأضافــت معاليهــا -يف لقــاء بربنامــج
املنتدى االقتصادي عىل إذاعة ســلطنة
عُ ــان -أن رصف ا ُملســاعدة العاجلــة

مازال مســتم ًرا لبعض الواليات ،وهناك
إجراءات أخرى تتخذهــا الوزارة خالل
الفــرة املقبلة ،وأن هنــاك حاالت فيها
إشــكاليات معينــة تتعلق بــن مؤجر
ومستأجر أو بني ورثة أو عدد مشرتك يف
املنزل ذاته .وأوضحت معاليها أن وزارة
التنميــة االجتامعيــة تعــددت مهامها
واختصاصاتها حســب حاجــة املجتمع
وانتقلت من الجانب الرعايئ إىل الجانب
التنمــوي وإىل مرحلة التمكني وتحقيق

أهداف التنمية التــي تتطلب النظر يف
احتياجا
حاجة األرسة أو الفئــات األكرث
ً
وتوفري متطلبات الرعاية الالزمة لها ،إىل
جانب تأهيلها لتكــون عنارص فاعلة يف
خدمة تنمية املجتمع ويقع عىل عاتقها
دور يف تنمية الرعاية لدى أبناء املجتمع
وإيجــاد الكثري مــن الحلــول والربامج
التثقيفية والتوعوية التي تالمس حاجة
املجتمع مع مالمســة تطــور العامل من
حولنا.
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جاللة السلطان يصدر ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوجيهات سامية بترقية موظفي الحكومة
وتثبيت أسعار الوقود وإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغاء رسوم عن بعض القطاعات االقتصادية

المقام السامي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

التأكيد على أهمية

إنشاء وحدة لدعم

تضافر جهود

واتخاذ القرار

مؤسسات الدولة

باألمانة العامة

لمواصلة تنفيذ

لمجلس الوزراء

مبادرات التحول

مسقط -العامنية
تفض��ل ح�ضرة صاح��ب الجالل��ة
الس��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم-
ُّ
حفظه الله ورعاه -فرتأس صباح أمس
اجتامع مجلس ال��وزراء املوقر مببنى
مجلس الوزراء مبسقط.
وقد استهل جاللته االجتامع بالتوجه
إىل الل��ه س��بحانه وتع��اىل بالحم��د
والثن��اء عىل جزي��ل أفضال��ه ووافر
نعامئه التي حبا بها هذا البلد العزيز
اً
س��ائل املوىل ع َّز َّ
وجل
وأبناءه الكرام،
أن يحفظ عُ �مان وأهله��ا واملقيمني
فيه��ا ،و ُيديم عليهم موف��ور الصحة
وسابغ العطاء واالطمئنان ..إنه سميع
ُمجيب الدعاء.
ث��م تفض��ل جاللت��ه -أبق��اه الل��ه-
باس��تعراض األوض��اع املحلية؛ حيث
أك��د عىل أهمية تضاف��ر جهود كافة
مؤسس��ات الدول��ة يف ترسيع تطوير
الخدم��ات الحكومية ومواصلة تنفيذ
مب��ادرات التحول الرقم��ي ،وإيجاد
ا ُملعالج��ات الش��املة للتحديات ،إىل
جان��ب توظي��ف الطاق��ات واملوارد
املتوف��رة يف س��بيل ذلك ،م��ن أجل
مواكبة األوضاع الراهنة واملستقبلية،
وتعزي��ز التواص��ل والتفاع��ل م��ع
املجتمع وتطلعاته.
ك�ما اس��تعرض جاللته -أع��زه الله-
نتائ��ج تقيي��م أداء املؤسس��ات
الحكومية لعام  2021/2020والجهود

متابعات
الر�ؤية اليوم
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سام
ٍ
توجيه

الرقمي

بترقية الموظفين
ضرورة توظيف

الحكوميين من

الطاقات والموارد

أقدمية 2011

إليجاد المعالجات
تثبيت أسعار وقود

الشاملة للتحديات

المركبات عند أسعار
إنشاء وحدة

أكتوبر ..2021

مستقلة تتبع جاللة

والحكومة تتحمل

السلطان لقياس

فروقات أي زيادة

أداء المؤسسات

باألسعار

الحكومية
إلغاء حزمة من

املبذولة من كافة القطاعات لتجويد
األداء وتقديم خدمات أفضل ُملواكبة
التط��ورات وتحقيق الصال��ح العام،
مش ًريا -أبقاه الله -إىل أ َّنه سيتم إنشاء
وحدة ُمس��تقلة تتبع جاللة السلطان
لقي��اس أداء املؤسس��ات الحكومية

وضامن اس��تمرارية تقييمها واقرتاح
آليات رف��ع كفاءتها ،مع قياس جودة
الخدمات ورضا املستفيدين منها.
كام وجه جاللته بإنشاء وحدة لدعم
واتخ��اذ الق��رار تتبع األمان��ة العامة
ملجلس ال��وزراء ،وذل��ك بهدف رفع

مستوى األداء من خالل تعزيز كفاءة
صنع القرار.
ويف ظ��ل االهتامم الس��امي لجاللته
مبوظف��ي الجه��از اإلداري للدول��ة
وحثهم عىل ب��ذل املزيد من الجهود
لرف��ع كف��اءة األداء خ�لال املرحلة

وجه جاللت��ه -حفظه الله
القادم��ةَّ ..
ورعاه -برتقية املوظف�ين الحكوميني
التابع�ين لنظ��ام الخدم��ة املدني��ة
واألنظمة املدنية األخرى املس��تحقني
م��ن أقدمية ع��ام  ،2011اعتبا ًرا من
العام القادم .2022

واس��تمرا ًرا لالهت�مام الحكوم��ي
بالجوان��ب االجتامعي��ة واالقتصادية
وما ُتقدمه الدولة من خدمات ودعم
للمواطنني ..وجه -أعزه الله -بتثبيت
أس��عار وقود املركب��ات وف ًقا ملعدل
شهر أكتوبر املايض  2021كحد أعىل،

«وحدة قياس

الرسوم المرتبطة

األداء» تتولى

بأنشطة بعض

قياس جودة

القطاعات لتحفيز

الخدمات ورضا
المستفيدين

وبحيث تتحم��ل الحكومة الفروقات
الناتجة عن أي زيادة تطرأ يف أس��عار
النفط وذلك حتى نهاية عام .2022
وم��ن أجل تحفيز االقتص��اد الوطني

وتنشيط بيئة االس��تثامر بشكل عام،
وج��ه -أبقاه الله -بإلغ��اء حزمة من
الرس��وم املرتبط��ة بأنش��طة بع��ض
القطاع��ات ،وكذل��ك تخفي��ض عدد

منه��ا .ويف خت��ام االجت�ماعَّ ..
تفضل
جالل��ة الس��لطان املعظ��م -حفظه
الله ورع��اه -بالتط��رق إىل عدد من
الجوانب التي تهم الوطن واملواطنني،

وأس��دى توجيهات��ه الكرمي��ة يف هذا
الش��أن ..متمن ًيا جاللته للجميع دوام
السداد والتوفيق ملا فيه الخري والنامء
لهذا الوطن العزيز وأبنائه األوفياء.

االقتصاد الوطني
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بدر بن حمد يبحث مع الحجرف مسيرة العمل الخليجي المشترك حمود بن فيصل يستقبل أمين عام «مجلس التعاون»
مسقط -العامنية

مسقط -العامنية

اســتقبل معايل الســيد بــدر بن حمد
بن حمود البوســعيدي وزير الخارجية
مبكتبــه بديــوان عــام وزارة الخارجية
أمــس معــايل الدكتــور نايــف فــاح
مبــارك الحجرف األمــن العام ملجلس
التعاون لــدول الخليج العربية ومعايل
عبدالرحمن أحمد الحريب املنسق العام
للمفاوضــات ورئيس الفريق التفاويض
ملجلس التعاون.
جــرى خــال امل ُقابلة بحــث عدد من
املوضوعات املتعلقة بالعمل الخليجي
امل ُشــرك ،وســبل تعزيــز التعــاون
وتطوير العالقــات مع الدول الصديقة

استقبل معايل السيد حمود بن فيصل
البوســعيدي وزير الداخلية مبكتبه يف
ديوان عام الوزارة أمس معايل الدكتور
نايف فــاح الحجــرف  -األمني العام
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشــهدت املقابلــة اســتعراض
املوضوعــات املدرجــة عــى جدول
أعامل اجتــاع وزراء الداخلية بدول
املجلس امل ُقــرر عقده خــال الفرتة
القادمــة باإلضافة إىل بحث عدد من
الجوانــب املتعلقــة بالعمــل األمني
بــن دول املجلــس .كام تــم التطرق
إىل الجهود املســتمرة واملقدرة التي

واالتحــادات واملنظــات اإلقليميــة
والدوليــة يف املجــاالت االقتصاديــة
والتجارية .حرض اللقاء ســعادة السفري
خالد بن هاشــل بن محمــد املصلحي

رئيس دائــرة مكتب الوزير وســعادة
الســفري ســعود بــن أحمد بــن خالد
الــرواين رئيس دائرة مجلــس التعاون
لدول الخليج العربية.

تبذلها األمانة العامة يف تعزيز العمل
الخليجي املشــرك مبا يطور مســرة

التعــاون وتوطيــد أوارص األخــوة
القامئة.

المعولي يناقش مع الجحرف سبل تحقيق التكامل الخليجي السلطنة تشارك في «المؤتمر
الدولي لهيئات االدعاء العام» بمصر
مسقط -الرؤية
اســتقبل ســعادة خالــد بــن هالل
املعويل رئيس مجلس الشورى صباح
أمس مبقــر املجلس معــايل الدكتور
نايف فالح الحجرف أمني عام مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والذي
يزور السلطنة حال ًيا.
وخالل اللقاء رحب ســعادة رئيس
املجلس مبعــايل الدكتور األمني العام
مشي ًدا بجهود األمانة العامة ملجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
وسبل تعزيز التعاون يف العديد من
املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعية
والثقافية بــن دول الخليج العربية،
وســعي األمانــة العامــة إىل تذليل
التحديــات لتحقيــق التكامــل بني
الــدول يف مختلــف املجــاالت التي
تخدم الشــعوب الخليجية ،والعمل
عــى تطويــر األطــر والترشيعات
القانونية.
وأشــاد معــايل الدكتور األمــن العام
ملجلس التعــاون ،بجهود الســلطنة

القاهرة -ال ُعامنية

يف شــتى املجــاالت من أجــل وحدة
البيت الخليجي وما قدمته السلطنة
من جهــود حثيثة وصادقــة يف دعم
املجلــس ،وحلحلة القضايا العالقة يف

وكيل «األوقاف» يطلق السهم
الوقفي لوالية الحمراء
أصلــه .ويهــدف الســهم الوقفــي يف التنظيم
مسقط -الرؤية
والتنسيق بني الواقفني يف املصالح التي يوقفون
رعى ســعادة الدكتور محمد بن سعيد املعمري عليها ،بحيــث إنها ال تصب يف وجه واحد فقط
وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية مببنى عام من وجوه الخري وإمنا تشمل كل مجاالت الحياة،
الوزارة إطالق الســهم الوقفــي بوالية الحمراء فقد خصــص للســهم الوقفي لواليــة الحمراء
وبحضور الشيخ محمود بن زاهر العربي ووكالء النصيــب األكرب من هــذه الوقوفــات إلعامر
املســاجد ومدارس القرآن الكريــم والعناية بها
السهم الوقفي بالوالية.
وتأيت فكرة الســهم الوقفي لواليــة الحمراء يف وتشغيلها ورفدها مبا تحتاج إليه من احتياجات
إطار تنظيم العمل الوقفي والســر به نحو أفق برشية ومادية إضافة إىل دعم الربامج التعليمية
التطــور والنامء وفق منظومــة وقفية متكاملة واملســاعدات اإلنســانية وأعامل الرب املختلفة.
ترفد االقتصاد العامين يف شتى املجاالت ،انطالقاً يشــار إىل أ َّن جميع األســهم الوقفية التي يتم
من النهج القويم لديننا الحنيف الذي يحثنا عىل التربع بها يف الوقت الحايل بكل أشكالها من نقد
الرب واإلنفاق يف أوجــه الخري املختلفة ،قال الله وأعيان هي أصوال وقفيــة ال ترصف يف أهداف
تعاىل« :لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مام تحبون» ،الســهم الوقفي (املوقوف عليــه) وإمنا يرصف
وقوله« :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ريعهــا بعد االســتثامر .أما املرحلــة اآلتية هي
كســبتم ومام أخرجنا لكم من األرض» ،وال شك مرحلة تكوين السهم الوقفي واألصول الوقفية
أ َّن الوقــف من الصدقات الجاريــة الدامئة غري التابعــة له مام يعنــي عدم اســتعجال النتائج
املنقطعة فثواب الوقــف ونفعه دائم بدميومة والرصف ألهدافه املقررة.

«الدولة» يناقش سياسات التعليم

القائم عن بعد مع «االعتماد األكاديمي»
مسقط -الرؤية
اســتضافت لجنة التعليم والبحوث مبجلس الدولة
أمــس ،ســعادة الدكتورة جوخــة بنــت عبدالله
الشــكيلية الرئيســة التنفيذيــة للهيئــة العامنية
لالعتامد األكادميي وضامن جــودة التعليم ،وعدد
من مســؤويل الهيئة ،وذلك ملناقشتها حول دراسة
اللجنة «واقع السياسات والترشيعات للتعليم عن
بعد القائم عىل التقنية وســبل تطويرها يف سلطنة
ُعامن».
وخــال اجتامعها األول لــدور االنعقاد الســنوي
الثالث من الفرتة الســابعة برئاســة املكرم محمد
بن حمدان التويب رئيس اللجنة ،وبحضور املكرمني
أعضاء اللجنة ،استعرضت اللجنة عد ًدا من محاور
الدراســة التــي تهــدف إىل التعرف عــى التعليم
عن بُعــد ماهيتــه ،وأهميتــه ،وآثــاره ،والتعرف
عــى التحديات التي تُواجهــه وإيجاد الترشيعات
الالزمة لتطبيقه مبا يتســق مع أفضل املامرســات
الدولية ،عالوة عىل اقرتاح سياسات تضمن فعاليته

ودميومته امل ُســتقبلية .وناقشــت اللجنة مجموعة
من محاور الدراســة منها :السياسات والترشيعات
املنظمــة للتعليم عن بُعد باملؤسســات التعليمية
بالســلطنة ،وتجارب تلك املؤسســات عند تطبيق
الدراسة ،إضافة إىل اســتعراض التجارب اإلقليمية
والدولية يف هذا املجال.
وتناولــت اللجنة مدى جاهزيــة البنى التحتية يف
املؤسســات التعليمية بالســلطنة لتطبيق التعليم
عن بُعد ،واملجاالت التي شــملها ،وأبرز التحديات
يف هــذا املجال والحلــول املقرتحــة ،والترشيعات
املقــرح اســتحداثها يف هذا الجانــب ،عالوة عىل
مناقشــة املقرتحات والتصورات والــرؤى العملية
التي من شأنها تطوير التعليم عن بُعد يف السلطنة.
واستضافت اللجنة خالل االجتامع كال من :الدكتور
نارص بن ســعيد الهنــايئ املدير العــام للتخطيط
والتطويــر بالهيئــة ،وفخرية بنت عيل الحبســية
القامئــة بأعامل املديــر العام ملركــز ضامن جودة
التعليم العــايل ،ومديرة باملديريــة العامة لإلطار
الوطني للمؤهالت.

املنطقة بكل عقالنية وإتزان .وأشــاد
معاليه مبواقف السلطنة الثابتة نحو
القضايــا العربية والنهج الذي تســر
عليه يف التعامل مع مختلف القضايا

مــن خالل تعزيز ثقافة الحوار .حرض
املقابلة سعادة نائب رئيس املجلس،
وعدد من أصحاب الســعادة أعضاء
مكتب املجلس.

شــاركت الســلطنة ممثلة يف االدعــاء العام
يف أعــال املؤمتــر الدويل بشــأن دور أجهزة
النيابــة العامــة وهيئــات االدعــاء العام يف
ُمكافحة الجرائم العابــرة للحدود الذي ُعقد
بالقاهــرة تحــت رعاية فخامــة الرئيس عبد
الفتاح السييس رئيس جمهورية مرص العربية
الشــقيقة .وترأس وفد السلطنة سعادة نرص
بــن خميس الصواعي املدعــي العام .وتناول

املؤمتر عد ًدا من املوضوعات من بينها اإلطار
الــدويل واإلقليمي ملكافحة الجرميــة العابرة
للحدود وآليات التعاون القضايئ الدويل ،ودور
الشبكات اإلقليمية املعنية ،وأفضل املامرسات
والتحديــات التي تواجه التحقيــق يف قضايا
الجرائــم العابرة للحدود ،وكيفية التعامل مع
املجنــي عليهــم وحامية الضحايــا ،والتعاون
بــن أجهزة النيابات العامــة وهيئات االدعاء
العام مع أجهزة إنفاذ القانون يف ضبط قضايا
الجرائم العابرة للحدود والتحقيق فيها.

وزيرة «التربية» :تأخر طباعة الكتب ناتج عن تداعيات «كورونا» على المطابع

«مكتب الشورى» يستعرض طلب لمناقشة آلية صرف

المساعدات والتعويضات للمتأثرين بـ»إعصار شاهين»

مسقط -الرؤية

اســتعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس،
طلب املناقشة املقدم إىل معايل الدكتورة وزيرة
التنمية االجتامعية بشأن اآللية املتبعة يف رصف
املســاعدات والتعويضات للمواطنني املتأثرين
من الحالة املدارية «إعصار شاهني» ،الذي تقدم
به عدد من أصحاب الســعادة أعضاء املجلس،
وبعد مناقشــته قــرر املكتب إحالته للجلســة
املقبلة.
واســتعرض املكتــب رد معــايل رئيــس جهــاز
االستثامر العامين عىل طلب اإلحاطة املقدم إليه
حــول ارتفاع الكلفة التأمينية للمصانع واملصايف
والــذي أفاد بــأن الكلفــة التأمينيــة للمصانع
واملصــايف للرشكات التابعة للجهاز متســقة مع
االرتفاع العاملي بقطــاع تأمني هذه الصناعات،
وشهد سوق التأمني ارتفاعا عامليا لألسعار؛ حيث
بلغ االرتفاع يف عام  2020حوايل  .%35جاء ذلك
يف اجتامع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاين
( )2022- 2021لدور االنعقاد الســنوي الثالث
من الفرتة التاســعة للمجلس برئاســة ســعادة
خالــد بن هالل املعويل رئيس املجلس وبحضور
أصحــاب الســعادة أعضــاء مكتــب املجلــس
وســعادة الشــيخ أحمد بن محمد الندايب أمني
عام املجلس.
وناقش املكتب رد معــايل الدكتور وزير العمل
عىل الســؤال املوجه إليه بشــأن اشــراط عمر
معني للتقــدم للوظيفــة؛ حيث أفاد الــرد بأ َّن
رشوط شــغل الوظيفــة فيام يتعلق مبنشــآت
القطاع الخاص يتم تحديدها من قبل املنشــأة،
وأما بالنســبة للوظائف الحكوميــة فإ َّن الوزارة
ال تحــدد عمر املرتشــح وإمنا تــم تحديد عمر
 19عا ًمــا كحد أدىن للمنافســة عــى الوظائف
املعروضة ،وفيام يتعلق بالقطاع العسكرية فإ َّن
الوزارة ال تتدخل يف اشرتاطات التوظيف؛ وذلك
ألنها مرتبطة بسنوات الخدمة التي يعمل بها يف
الجهات العســكرية .إضافــة إىل رد معاليه عىل
السؤال املوجه إليه بشــأن استيعاب مخرجات
تخصص العلوم السياســية ،حيث أفاد الرد بأنه
مــن خالل دراســة نتائــج العــرض والطلب يف
القطاع الخاص عىل مخرجات العلوم السياسية

وبعد التنسيق مع جامعة السلطان قابوس تبني
إمكانية التحاق خريجــي هذا التخصص يف 41
مهنة يعمل بها أكرث من  20ألف عامل وعاملة.
واســتعرض املكتب خــال اجتامعــه رد معايل
الدكتــورة وزيرة الرتبية والتعليم عىل الســؤال
املوجه إليها بشــأن تأخــر طباعة بعض املناهج
الدراســية ،وأوضــح الرد أن الوزارة ســعت إىل
التنســيق املســبق مــع دور النــر واملطابــع
لتأمــن طباعــة الكتب الجديــدة وكتب إعادة
الطباعة ،غري أن التداعيات التي فرضتها جائحة
كوفيــد 19-كان لهــا التأثري الواضــح عىل هذه
املطابع من حيث القدرة التشغيلية املتمثلة يف
عدم وصــول أوراق الطباعة ولوازمها من الجهة
املصنعة.
وناقش االجتامع رد معايل الدكتور وزير الطاقة

واملعادن عىل طلــب اإلحاطة املقدم إليه حول
نسب التعمني يف الرشكات املتعاقدة مع رشكات
النفط والغاز الحكوميــة ،والذي أفاد بأن كافة
الــركات العاملــة يف قطاعــي النفــط والغاز
الحكوميــة -عدا رشكة تنميــة نفط عامن -تقع
تحت مســؤولية جهاز االســتثامر العــاين ،أما
نسب التعمني يف الرشكات املتعاقدة لدى رشكة
تنمية نفط عامن فإ َّن النســبة الكلية تبلغ حالياً
 .%55واطلــع املكتــب خــال اجتامعه عىل رد
معايل الدكتور وزير العمل عىل الســؤال املوجه
إليه بشــأن مزاولة القــوى العاملة غري العامنية
ملهنة البيــع باملراكز التجارية؛ حيــث أفاد الرد
بأن الوزارة قد أصــدرت بتاريخ  20يناير 2021
قــرارا رقم ( )2021/ 8ينــص عىل أن مهن البيع
واملحاسبة والرصافة وترتيب البضائع يف املحالت

التجارية تقترص مزاولتها عىل العامنيني عىل أن
يتم العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وقــد قامت الــوزارة بتطبيق القــرار من تاريخ
العمــل به وســتقوم الــوزارة بتكثيف حمالت
التفتيش عىل املنشآت للتأكد من تطبيق أحكام
قانون العمل .وأجاز املكتب عدة طلبات تقدم
بها عدد من أصحاب الســعادة أعضاء املجلس
منها طلب اإلحاطة املقــدم إىل معايل الدكتورة
وزيــرة الرتبية والتعليم حــول طلبة اضطرابات
طيــف التوحد املقيديــن لدى الــوزارة؛ حيث
تضمــن الطلب اإلحاطــة علام بخطــة الوزارة
بشأن توفري خدمات التعليم ألطفال اضطرابات
طيف التوحد يف مختلف محافظات الســلطنة،
وعــن عدد الطلبة من هــذه الفئة املقيدين يف
الوزارة ،والتحديات التي تواجه الوزارة يف توفري
الخدمــات والتعليــم لهذه الفئة مــن األطفال،
وقرر املكتب إحالة طلب اإلحالة للجهة املعنية.
وأجاز مكتب املجلس طلب اإلحاطة املقدم إىل
معايل وزير التجارة والصناعة وترويج االستثامر
بشــأن موضــوع جلــب االســتثامرات يف ظل
التنافس الــدويل ،والذي تضمــن اإلحاطة علام
بخطة الوزارة بشــأن فتح مكاتب دولية لجلب
االســتثامرات الخارجيــة ،ومدى توفــر الكادر
اإلداري والدعــم املايل للــوزارة إلنجاح الخطة،
والســتقطاب أكرب عــدد من كبار املســتثمرين
يف العــامل ،وقــرر املكتب إحالــة الطلب للجهة
املعنية.
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صرف  11مليون ريال مساعدات عاجلة للمتأثرين من الحالة المدارية «شاهين»
مسقط -العامنية
أكدت معــايل الدكتورة ليىل بنت أحمد
النجار وزيرة التنمية االجتامعية أنه تم
رصف  11مليــون ريال عُ امين لـ 11ألف
أرسة استفادت من املســاعدة العاجلة
للمتأثرين من الحالة املدارية «شاهني».
وأضافــت معاليهــا -يف لقــاء بربنامــج
املنتدى االقتصادي عىل إذاعة ســلطنة
عُ ــان -أن رصف املســاعدة العاجلــة
مازال مســتم ًرا لبعض الواليات ،وهناك
إجراءات أخرى تتخذهــا الوزارة خالل
الفــرة املقبلة ،وأن هنــاك حاالت فيها
إشــكاليات معينــة تتعلق بــن مؤجر
ومستأجر أو بني ورثة أو عدد مشرتك يف
املنزل ذاته .وأوضحت معاليها أن وزارة
التنميــة االجتامعيــة تعــددت مهامها
واختصاصاتها حســب حاجــة املجتمع
وانتقلت من الجانب الرعايئ إىل الجانب
التنمــوي وإىل مرحلة التمكني وتحقيق
أهداف التنمية التــي تتطلب النظر يف
احتياجا
حاجة األرسة أو الفئــات األكرث
ً
وتوفري متطلبات الرعاية الالزمة لها ،إىل

جانب تأهيلها لتكــون عنارص فاعلة يف
خدمة تنمية املجتمع ويقع عىل عاتقها
دور يف تنمية الرعاية لدى أبناء املجتمع
وإيجــاد الكثري مــن الحلــول والربامج
التثقيفية والتوعوية التي تالمس حاجة
املجتمع مع مالمســة تطــور العامل من
حولنا.
وبينت معاليهــا أن الوزارة تســتهدف
انتقــال الفــرد مــن مســتوى معني إىل
مســتوى آخر مبا يتواكب مــع أهداف
«رؤية عُ امن »2040؛ وهو ما تسعى إىل
تحقيقه من خــال العمل عىل املواءمة
بني خطــة وزارة التنمية االجتامعية مع
الربامــج والخطط لتنســجم مع «رؤية
عُ ــان  »2040بهــدف تحقيــق محور
الرفــاه والحامية االجتامعيــة ملختلف
رشائح املجتمع.
وأشــارت معاليهــا إىل أن الوزارة معنية
مبؤرشات منظومــة الحامية االجتامعية
الخاصــة بتحقيــق التنميــة البرشيــة
ومحور خاص ُيعنى بالتنمية االجتامعية
بشــكل عــام ويتضمــن رعايــة األرسة
ومتكني املرأة والطفل والشباب والنشء

تدشين حزمة برامج
إلكترونية في
مارس المقبل..
وخدمات رقمية
احتياجا
لألسر األكثر
ً
د .ليىل بنت أحمد النجار

تطبيق دراسة

ورعايــة املســنني ورعايــة األرس األكرث
احتياجــا ،مــن بينها فئات األشــخاص
ً
ذوي اإلعاقة من أجل تطوير الخدمات
املقدمــة ســواء الخدمــات الرعائية أو
التأهيلية وإيجــاد املتخصصني للتعامل
مع األشــخاص ذوي اإلعاقة مع مختلف
هذه الرشائح وتحسني االستهداف لهذه
الفئات املستحقة للدعم أو املساندة أو
تكون مشمولة بالحامية من أي تقلبات

لتحديد الحاجة
المستقبلية
للجمعيات األكثر
إيجابية

أو تغــرات طارئة ميكــن أن تطرأ عىل
الجانب االقتصادي أو املعييش.
وذكــرت معايل الدكتــورة وزيرة التنمية
االجتامعيــة أن الوزارة من خالل برمجة
الخطــة االســراتيجية وخطــة العمــل
االجتامعــي تعمــل عىل إعــادة ترجمة
املبادرات واملشاريع االجتامعية املختلفة
املتعلقة بجانب متكــن املرأة والطفولة
املبكــرة ورعايتهــا باإلضافــة إىل تقديم
الرعاية إىل فئات األشخاص ذوي اإلعاقة
بهدف تحســن الخدمــات املقدمة لهم
وتنظيم الترشيعــات والقوانني املختلفة
لهــذه الفئات كــا تعمل عــى تطوير
وتحسني هذه الخدمات من خالل إيجاد
منظومة متكاملة مــن برامج الخدمات
اإللكرتونية وتوثيقها يف منظومة بالرشاكة
مع الجهات ذات العالقة املختلفة.
وقالــت معاليهــا إن هنــاك حزمة من
الربامــج اإللكرتونيــة ستدشــنها الوزارة
خالل شــهر مارس املقبــل ،وتنطلق من
بعدها حزمة ثانية من خدمات التحول
الرقمي ستســاعد بشكل كبري يف تجديد
احتياجا وتسهل
االستهداف لألرس األكرث
ً

الوصول إىل األرس التــي هي بحاجة إىل
دعــم أو رعاية خاصــة وتقديم الخدمة
بأسهل الطرق للمواطن من خالل توفري
الربامج أو بوابــة خاصة ملنظومة خاصة
يتم خاللها تقديم الطلب ومتابعته.
وأضافــت معاليها أن الــوزارة بدأت يف
تنفيذ دراســة منذ  6أشهر لواقع العمل
األهيل وملختلــف الجمعيــات األهلية،
وحال ًّيــا هــي يف مرحلــة تطبيــق هذه
الدراســة لتحديــد الحاجة املســتقبلية
للجمعيات األكرث إيجابية ،كام أن هناك
جهــود تبــذل من قبــل لجنــة وزارية
مشــكلة بهذا الجانــب ووزارة التنمية
االجتامعية رشيك فيها.
وأوضحــت معاليهــا أن اللجنــة تحرص
عــى إيجــاد منظومة لحوكمــة العمل
األهيل خاصــة العمل الخــري والفرق
والجمعيات الخريية والجمعيات املهنية
ودور هــذه الجمعيــات بقطاعاتهــا
املختلفــة يف تقديم خدماتهــا وتحقيق
االستفادة ألفراد املجتمع وتقديم الدعم
للجهــود الحكوميــة املبذولــة يف تنمية
املجتمع يف مختلف املجاالت.

المعولي يستقبل مديرة «الوثائق الملكية» بالمغرب ختام اللقاء التربوي حول استراتيجية تطوير العمل بمراكز التدريب
مسقط -الرؤية

مسقط -ناهد الكلبانية

اســتقبل سعادة خالد بن هالل املعويل رئيس
مجلس الشورى أمس سعادة الدكتورة بهيجة
ســيمو املديرة العامة ملديرية الوثائق امللكية
باململكة املغربيــة ،والوفد املرافق لها؛ وذلك
يف إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد
املغريب املرافق لها للسلطنة.
وشــهد اللقــاء اإلشــادة بالعالقــات الثنائية
املشــركة ،وبحث أوجه التعــاون القائم بني
البلدين الشــقيقني .واطلعت سعادة املديرة
العامة للوثائق امللكية باململكة املغربية عىل
تجربة املجلــس يف مجــال إدارة الوثائق من
خالل الرشح الــذي قدمه عدد من املختصني
بدائــرة الوثائق واملحفوظات باملجلس ،حيث
تم اســتعراض آلية عمــل الدائــرة يف مجال
إدارة الوثائــق ،كام اقرتب الوفــد من تجربة
املجلس يف إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق

اختتمــت وزارة الرتبيــة والتعليــم
ممثلة باملعهد التخصيص للتدريب
املهنــي للمعلمني ،أمــس ،فعاليات
اللقــاء الرتبــوي حول اســراتيجية
تطوير العمل مبراكز التدريب.
واســتهدف اللقاء مديــري الدوائر،
والخرباء ،ورؤساء األقسام واملوظفني
باملعهد التخصيص للتدريب املهني
للمعلمــن ،إىل جانــب مشــاركة
رؤســاء مراكز التدريب باملديريات
التعليميــة باملحافظــات .وســعى
اللقاء إىل تفعيــل أطر التواصل بني
املشــاركني ،ورســم خارطــة طريق
لتحقيق اســراتيجية تطوير العمل
مبراكــز التدريب ،من خــال التقاء
أعضاء فريق إدارة املعهد التخصيص

املشــركة والخصوصية وأماكن حفظ الوثائق
الوســيطة .وتعــرف الوفــد عــى التقنيــات
الحديثــة املتبعة يف إدارة الجلســات وكيفية
التصويت اإللكرتوين عىل املوضوعات املناقشة
يف املجلس باستخدام أحدث األجهزة املتقدمة

من خالل زيارته للقاعة الرئيســية للجلسات،
وشاهد خالل زيارته للمجلس تفاصيل البناء
املعامري الهنديس ملجلس عامن واملســتوحى
مــن الرتاث العــاين األصيل ،كــا زار مكتبة
مجلس عامن.

«تعليمية الشورى» تناقش مبررات التعاقد مع معلمين وافدين
مسقط -الرؤية
التقــت لجنة الرتبيــة والتعليــم والبحث
العلمي مبجلس الشورى صباح أمس ،عددًا
مــن املختصني بــوزارة الرتبيــة والتعليم؛
ملناقشة مربرات تعاقد الوزارة مع معلمني
وافدين مؤخ ًرا ،األمر الذي أثار استياء عدد
كبري من قبل الباحثني عن عمل يف مختلف
التخصصات.
جاء ذلك خــال االجتامع الــدوري الثاين
لــدور االنعقاد الســنوي الثالــث (2021
 )2022مــن الفــرة التاســعة (2019 )2023للمجلس برئاســة ســعادة جاملبــن أحمد العربي رئيــس اللجنة وبحضور
أصحاب الســعادة أعضــاء اللجنة .وناقش
اللقاء مربرات تعاقــد الوزارة مع املعلمني
الوافديــن يف ظــل توافــر العديــد مــن
املخرجــات الرتبويــة الباحثة عــن عمل،
واإلجراءات املرتبطة بالتعاقد مع املعلمني
الوافديــن ،ومعايــر اختيارهــم .وأكــد
املختصون بالــوزارة أن جميع التخصصات

املطلوبــة من لجنــة اإلعــارة ال يوجد بها
باحثون عــن عمل من العامنيــن بقوائم
باالنتظار .وأشاروا إىل َّأن الوزارة استنفدت
كافة السبل للحصول عىل عامنيني مؤهلني
يف عــدد مــن التخصصات من الجنســن
الذكــور واإلناث قبل اللجــوء إىل التعاقد،
وذلــك بعــد طرح سلســلة مــن إعالنات
الوظائف الرتبوية بدون متقدمني ،ومن ثم
السامح للمتقاعدين من العامنيني بالتقدم
للتعاقد إىل جانب إتاحة فرصة للتعاقد مع

العامنيني من غري املستوفني للرشوط.
وأكد املعنيون خــال اللقاء أن اإلجراءات
التي قامــت بها لجنــة التعاقد متت وفق
أســس ومعايري محددة بداية من التدقيق
عىل صحــة املؤهالت العلميــة وكفاءتها،
والتأكد من الخربة العملية ملدة ال تقل عن 3
سنوات ،إضافة إىل رشط اجتياز االختبارات
واملقابــات والفحص الطبــي .وحول آلية
رصــد احتياجات الــوزارة من التخصصات
الرتبويــة املختلفة ،أكد املختصون بالوزارة

أن تحديــد احتياجات الوزارة من املعلمني
مبختلــف التخصصات مرتبط بعدة عوامل
منها أعــداد الطلبة وتوزيعهــم الجغرايف
وفق البيانات واملؤرشات اإلســكانية خالل
الســنوات القادمــة ،كام أ َّنــه يعتمد عىل
الدرجات املالية املستحدثة لوظيفة معلم
من قبل وزارة املاليــة .وأضافوا أن خطط
الــوزارة املســتقبلية خاصة فيــا يتعلق
باعتامد املسارات املهنية يف التعليم يشكل
عامــ ًا جديدًا يف تحديد احتياجات الوزارة
خالل السنوات ا ُملقبلة.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عىل
أهمية التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة التعليــم العايل والبحــث العلمي
واالبتكار ،لتغطية احتياجات وزارة الرتبية
والتعليم من املعلمــن ،إىل جانب التأكيد
عىل أهمية برامج التأهيل الرتبوي ودورها
يف رفــد احتياجــات الوزارة مــن معلمني،
باإلضافة إىل تعزيــز دور املركز التخصيص
يف التجسري بني التخصصات الرتبوية لتلبية
احتياجات الوزارة.

«التنمية» تشارك في ندوة خليجية حول «اإلدماج الرقمي لكبار السن»
الرؤية -ريم الحامدية
الســلطنة ،ممثلة يف وزارة التنمية
شاركت َّ
االجتامعية ،يف أعامل “ندوة اإلدماج الرقمي
لكبــار الســن و ُمعالجــة التمييــز العمري
بالرقمنــة” ،التي نظمهــا املكتب التنفيذي
ملجلس التَّعاون لدول الخليج العريب أمس.
وتهدف الندوة إىل توجيه وإرشاد املسؤولني
والعاملني مع كبار السن يف وزارات الشؤون
والتنمية االجتامعية بدول مجلس التعاون.
ويســهم اإلدماج الرقمــي يف تحديث طرق
العمل مع املســنني ومواكبة التطور يف بناء
السياســات التي تدعم متاســك واســتقرار
األرس يف املجتمع الخليجي .وتسلط الندوة
الضوء عــى أهمية اإلدمــاج الرقمي لكبار

الســن من خــال مجموعة املحــاور التي
تناولتها مجموعــة أوراق العمل املطروحة
من قبل الدول ا ُملشاركة.
ومثلــت الســلطنة يف النــدوة صفية بنت
محمــد العمرييــة مديــرة دائــرة شــؤون
كبار الســن بــوزارة التنميــة االجتامعية،
حيــث قدمــت ورقة عمل ،قالــت فيها َّإن
“شيخوخة الســكان تعد من الظواهر ذات
النمو املســتمر يف العامل ،وتشكل أحد أبرز
التحديات عىل الصعيــد الدويل مبا يف ذلك
تأثريهــا عــى االقتصــاد العاملــي وأجندة
الحكومات وحيــاة كبار الســن” .وع ّرفت
العمرييــة “شــيخوخة الســكان” بعمليــة
االنتقــال الدميغــرايف مــن ارتفــاع معدل
الــوالدات والوفيــات إىل انخفاضهــا بذلك

يزداد عــدد الســكان وكبار الســن بوترية
متسارعة مقارنة مع مجموع السكان حيث
تغريت تركيبة ســكان العامل بشــكل كبري يف
العقــود األخرية ومــن املتوقع أن يتضاعف
عدد كبار الســن بحلول عام  2050إىل 5.1
مليار شخص.
وأوضحــت العمريية أن الجهات املســؤولة
عن رعاية كبار السن تتمثل يف وزارة الصحة
باملديرية العامة لرعايــة الصحة األولية يف
قســم رعاية املســنني والصحــة املجتمعية
ووزارة التنمية االجتامعية متمثلة يف دائرة
شــؤون كبار الســن ،مشــرة إىل أن دائرة
شــؤون كبار الســن تعنى بالنهــوض بكبار
السن وتعزيز دورهم ومكانتهم يف املجتمع
ومتكينهم من املشــاركة يف الحيــاة العامة

ورسم منهجيات العمل يف مجال رعاية كبار
الســن وصياغة الترشيعات املنظمة لذلك
كام تبارش اختصاصاتها يف قســمني متمثلني
يف قســم الرعايــة املنزلية وقســم الخطط
والخدمات االجتامعية .
وتناولت ورقة العمل التي قدمتها العمريية
العديد مــن املحاور متثلت يف السياســات
واالســتفادة مــن التقنيات الرقميــة لكبار
الســن وفــق أهــداف التنمية املســتدامة
وشــملت دور األرسة واملجتمع واملؤسسات
الحكومية واألهلية يف متكني كبار الســن يف
املجــال التكنولوجي .واختتمــت العمريية
ورقة العمــل بطرح توصيــات و ُمقرتحات
لدعم وتعزيز إدماج كبار الســن يف املجال
التكنولوجي.

للتدريب املهني للمعلمني برؤســاء
مراكــز التدريــب باملديريــات
التعليميــة باملحافظات؛ ملناقشــة
وتبــادل اآلراء ومشــاركة التجارب
الناجحــة ،ومواجهــة التحديــات
كفريــق واحــد من أجــل الوصول
إىل رؤية مشــركة تسهم يف تحقيق
الهدف األســمى وهو تحسني تعلم
الطلبة ،من خالل تحقيق االستدامة
يف جــودة برامــج اإلمنــاء املهنــي
املركزية والالمركزية.
وتضمــن برنامج اليــوم األول كلمة
الدكتــورة انتصــار بنــت عبداللــه
أمبوسعيدية املديرة العامة املساعدة
للمعهد التخصيص للتدريب املهني
للمعلمني تحدثــت من خاللها عن
حرص معايل الدكتورة وزيرة الرتبية
والتعليم عــى متابعة تنفيذ برامج

اإلمناء املهني باملعهد ،والتوســع يف
تنفيذ الربامج التدريبية االسرتاتيجية
المركزياً من خــال توجيه معاليها
بإعداد خطة لضــان جودة تنفيذ
الربامج الالمركزية.
وتضمنت جلسات النقاش عددًا من
أوراق العمــل ،جاءت الورقة األوىل
بعنوان “خطــة ضامن جودة تنفيذ
الربامج الالمركزية” قدمتها الدكتورة
انتصار بنت عبدالله أمبوســعيدية
املديــرة العامة املســاعدة للمعهد
التخصــي للتدريــب املهنــي
للمعلمني .أما ورقــة العمل الثانية
فقام بتقدميهــا خالد العامري مدير
دائرة الربامــج التدريبيــة باملعهد.
وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان
“األنظمة املحوســبة” قدمها محمد
الفاريس ،فني إلكرتونيات.
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قائد سالح الجو السلطاني العماني يرعى افتتاح أعمال المؤتمر بالكلية العسكرية التقنية

تأمين المصادر المستدامة يتصدر مناقشات مؤتمر ُعمان الدولي لهندسة وإدارة مصادر المياه
مسقط -الرؤية
نظمت الكلية العسكرية التقنية صباح أمس
مؤمتر عُامن الدويل لهندس��ة وإدارة مصادر
املياه ،مبشاركة  40باحثا ومتحدثا رئيسيا إىل
جانب أكرث م��ن  200مش��ارك من مختلف
دول الع��امل ،متضمن��ا ع��ددا م��ن األوراق
البحثي��ة والتج��ارب املختلفة ،واملناقش��ات
العلمي��ة املهم��ة ،تحت رعاية الل��واء الركن
طيار خميس بن حامد الغافري قائد س�لاح
الجو الس��لطاين العامين رئيس مجلس إدارة
الكلية العسكرية التقنية.
وألق��ى عمي��د الكلي��ة العس��كرية التقنية
كلم��ة تط��رق فيه��ا إىل أهمي��ة إقامة مثل
هذه املؤمت��رات ومواكبة التط��ور يف املجال
البحثي ومبا يتامىش م��ع رؤية عامن 2040؛
حيث يعد هذا املؤمتر ال��دويل الثالث الذي
تنظمه الكلية العسكرية التقنية ،بعد املؤمتر
الدويل األول لتكنولوجيا األسمنت والخرسانة
يف الع��ام  ،2017واملؤمت��ر الدويل للهندس��ة
البحرية والتكنولوجيا يف العام  .2019وشاهد
راع��ي املناس��بة والحضور عرض��ا مرئيا عن
املؤمتر ونبذة تعريفية عن الكلية العسكرية
التقنية ،بعد ذل��ك تحدث رئيس املؤمتر عن
الهدف م��ن إقامة املؤمتر وم��ا يتضمنه من
أوراق بحثي��ة ومحاور علمي��ة ،وما يصاحبه

من نقاش��ات وتبادل لألف��كار واآلراء وطرح
املوضوع��ات ذات الصلة مبعالجة املش��اكل
والحل��ول املقرتح��ة املصاحبة لض�مان توفر
مصادر املياه ،حيث تط��رق الدكتور عاطف
بدر رئيس قس��م الهندس��ة املدني��ة بالكلية
العس��كرية التقنية رئيس املؤمت��ر يف ورقته
النقاش��ية إىل األفالج يف ع�مان وأهميتها يف
امل��ايض والحارض واملس��تقبل لتأمني مصادر
مياه مستدامة يف السلطنة ،وتناول املهندس
س��امل بن محمد الخنبيش مدير عام مساعد
إلدارة املي��اه لش��ؤون الرتاخي��ص وامل��وارد
املائية من وزارة الرثوة الزراعية والس��مكية
وموارد املياه يف ورقته النقاش��ية عن مصادر
املياه يف السلطنة ،وكيفية إدارتها ومسؤولية

الوزارة عنها ،وأهم مصادر املياه يف السلطنة،
وأهمية الحفاظ عليها ،وأهم التحديات التي
تواجه قطاع املياه وإسرتاتيجيات إدارة املياه
يف الس��لطنة ومب��ا يتامىش م��ع (رؤية عامن
.)2040
ويف الختام قام اللواء الركن طيار قائد سالح
الجو الس��لطاين العامين راعي املناسبة بجولة
يف املعرض املصاحب للمؤمتر الذي اش��تمل
عىل عرض ل�شركات القطاع الخاص املختصة
يف هذا املج��ال وإبراز أدوارها ومش��اريعها
يف مصادر املي��اه ،إضافة إىل عرض لعدد من
املش��اريع الطالبي��ة واالبتكارات الهندس��ية
لطلبة الكلية العسكرية التقنية.
ويهدف مؤمتر عُامن الدويل لهندس��ة وإدارة

مص��ادر املي��اه إىل إيج��اد الحل��ول التقنية
لح��ل املش��اكل املتعلقة باملي��اه وعرض كل
ما هو جديد ،وحل هذه املش��اكل حس��ب
آخ��ر األبح��اث والتقنيات ،واالس��تفادة من
خربات املش��اركني من الباحثني واألكادمييني
العاملي�ين من أجل إثراء البحث العلمي ،كام
يوف��ر املؤمتر فرصة مثينة ملناقش��ة مجموعة
واس��عة من التحديات لضامن مستقبل مايئ
مس��تدام للس��لطنة وجميع املجتمعات ،إىل
جانب التعريف بالكلية العس��كرية التقنية
كإح��دى املؤسس��ات األكادميي��ة الرائدة يف
الس��لطنة واملنطقة .وقال س��عادة املهندس
ع�لي بن محم��د العربي وكي��ل وزارة الرثوة
الزراعية والسمكية وموارد املياه ملوارد املياه

دراسة بحثية تساعد في الكشف عن الفوائد الطبية للنبتة

«الكابريس» ..النبات «المعجزة» يسهم في عالج العديد من األمراض والوقاية منها

إن املؤمت��ر ميثل فرصة كبرية ملناقش��ة قضايا
املياه عىل املستويني اإلقليمي والدويل؛ حيث
اً
هائ�ًل� م��ن األوراق العلمية
يس��تعرض اًكم
املحكم��ة ذات البع��د العلم��ي واألكادميي.
وأض��اف“ :إذ نتطلع إىل االس��تفادة من هذا
املؤمت��ر يف تطبيق التوصي��ات والعمل بها يف
املؤسس��ات ذات الصل��ة إىل واق��ع ملموس
يسهم يف حل تحديات املياه املتعلقة بندرتها
وإدارة وفرتها ،وهناك أدوار جليلة تقوم بها
وزارة الرثوة الزراعية والسمكية وموارد املياه
يف هذا الش��أن ومن أهمها إعداد إسرتاتيجية
متكاملة تبنى عليها خطط الوزارة املستقبلية
واملواءمة ب�ين هذه الخطط داخ��ل الوزارة
ورؤية عامن  ،2040ونأمل بأن تش��كل هذه

مس��اهمة بناءة يف االقتصاد واالس��تثامر يف
قطاع املياه” .وقال املهندس س��امل بن محمد
الخنب�شي مدير ع��ام مس��اعد إلدارة املياه
لش��ؤون الرتاخيص وامل��وارد املائي��ة بوزارة
الرثوة الزراعية والس��مكية وموارد املياه إن
املش��اركة يف هذا املؤمتر تس��تهدف مناقشة
إدارة امل��وارد املائي��ة يف الس��لطنة ،الفتا اىل
ان املش��اركون تطرقوا إىل املوق��ع الجغرايف
للس��لطنة وندرة املي��اه ،واختصاصات وزارة
الزراعة والرثوة الس��مكية وم��وارد املياه يف
قط��اع املياه ،كذل��ك القوان�ين والترشيعات
التي يتم من خاللها تنظيم اس��تخدام الرثوة
املائية وحاميتها من النض��وب والتلوث ،إىل
جانب اس��تعراض بعض املش��اريع والجهود
التي قامت بها ال��وزارة يف مجال إدارة املياه
وتنمية املوارد املائية يف الس��لطنة .وذكر أن
من بني هذه املشاريع بناء عدد من السدود؛
حيث تم بناء  173سدا منها  55سدا للتغذية
الجوفية ،و 115س��دا للتخزين السطحي و3
لحامي��ة املدن يف مس��قط وصالل��ة وصور،
إضاف��ة إىل حفر اآلب��ار وح�صر األفالج إىل
جانب الدراسات التي قامت بها الوزارة مثل
تحديث امليزان املايئ للس��لطنة ،وغريها من
املش��اريع والجهود التنموي��ة التي تقوم بها
ال��وزارة ،باإلضافة إىل اإلس�تراتيجية الوطنية
املائية التي تتزامن مع (رؤية عامن .)2040

ميناء صحار يستشرف مستقبل الطائرات

ُالمس ّيرة ضمن أعمال «إكسبو دبي»

مسقط -الرؤية
كشفت دراسة بحثية نفذها فريق بحثي من
جامعة نزوى بقيادة الباحث الرئيس سعيد
بن حمود الغاوي ح��ول نبتة «الكابريس»،
عن فوائد عديدة تتميز بها هذه النبتة.
وبحسب الدراس��ة ،فإن هذه النبتة تدخل
يف ع�لاج العديد من األم��راض مثل صداع
أمل الرأس وتس��هيل الوالدة وعالج الكدمات
والتورم��ات وأمل األذن والش��لل ولدغ��ة
األفاعي ،وتس��تخدم مثرة هذه النبة كمبيد
للدي��دان ومل�ين ومس��هل للبط��ن وعالج
االضطرابات العصبية .وتستخدم أوراق هذا
النبات لع�لاج داء الس��كري والقحة وطرد
الديدان من املعدة .وعن��د تجفيف األوراق
وتدخينها تستخدم لعالج الربو .كام إن ساق
ه��ذا النبات يس��تخدم لعالج اإلس��هال ،أما
أزهار وجذور هذا النبات فتُس��تعمل كمدر
للبول ومطه��ر للكلية .واملادة اللبنية للنبات
تس��تخدم لعالج آالم األسنان وعالج األمراض
الجلدي��ة ،وميكن اس��تخدام النب��ات كدواء
لعالج مرض الس��كري من الن��وع الثاين ،عن
طريق تثبيط عمل إنزيم ألفا جلوكوس��يديز.
وتس��اعد النبت��ة يف عالج أم��راض الرسطان،
وتس��اعد هذه النبتة أيضاً يف ع�لاج العديد
من األم��راض مثل :التلي��ف الكييس وزيادة
كتلة الجسم وس��كري الحمل وتلف األوعية
القلبي��ة وم��رض الطنجة والته��اب القولون
التقرحي ،وميكن اس��تخدامها لعالج القرحة
الهضمي��ة وقرحة املع��دة والته��اب الكلية
املزم��ن والته��اب الحوض وتجوي��ف الكلية
وحىص البول والغيبوبة الكبدية.
وله��ذه النبتة تأث�ير دوايئ مض��اد للمالريا،

مسقط -الرؤية

سعيد الغاوي

كام تعد مضادة للرسطان ومضاد لألكس��دة
ومض��اد لاللتهاب��ات ومض��اد للميكروب��ات
والفريوس��ات ،وتحمي م��ن تصلب الرشايني
ومينع تجلط الصفائح الدموية ومينع حدوث
الجلطة ،وتستخدم كمبيدات للحرشات ،ولها
تأثري يف عالج ارتفاع ضغط الدم.
وحول أهداف الدراسة البحثية ،قال الباحث
إنها ستساعد بش��كل كبري يف توضيح تركيب
املركبات املس��تخلصة من نب��ات «الكابريس
كارتيالجيني��ا» ،والفوائد الطبية التي تحتويها
ه��ذه النبت��ة والفوائد العدي��دة التي ميكن
الحص��ول عليها يف ع�لاج الكثري من األمراض
التي تنترش يف السلطنة.
وتم تقس��يم هذه الدراس��ة إىل عدة محاور؛
املحور األول تناول موجزاً ملخصا تاريخياً عن
هذه النبت��ة مع مقدمة عامة ع��ن النباتات
الطبي��ة وأه��داف الدراس��ة البحثي��ة ،بينام
تناول املح��ور الث��اين الرتكيز ع�لى النباتات
الطبي��ة العامنية ال��واردة يف التاريخ العامين

وأهميتها التاريخية يف حياة اإلنسان العامين،
تم التطرق يف ه��ذا املحور أيضا إيل النباتات
العامنية الطبية قدمياً وحديثاً واس��تخداماتها
الطبية من قبل اإلنس��ان الع�ماين وارتباطها
بحياته اليومية .وتناول املحور الثالث وصف
دراسة منهجية ملستخلص امليثانول من نبات
الكابري��س كارتيالجينيا للمس��اعدة يف فصل
وتوضيح تركيب املركبات الجديدة.
وح��ول إمكانية تطبيق نتائج هذه الدراس��ة
ع�لى ارض الواقع ،قال الباحث إن دراس��ته
تش��مل أن��واع النبات��ات الطبي��ة املختلفة
املس��تخدمة يف الع�لاج والت��ي لها أنش��طة
طبية ميكن اس��تخدامها يف الس��لطنة وميكن
اس��تخدامها يف تطوير األدوي��ة وتصنيعها يف
عامن ،س��يام العش��بية منها .وأضاف أن من
خالل هذه الدراسة تبني ان الكثري من الناس
يفضل��ون الطب التقلي��دي ويعتربونه بديالً
ع��ن األدوي��ة التقليدية ،كام يعتم��د الكثري
من س��كان العامل ع�لى النبات��ات الطبية يف
الرعاي��ة الصيدالنية األولية ،الفتا إىل أن هذه

الدراس��ة البحثية يف النباتات الطبية بش��كل
عام ستساعد بشكل كبري يف تطوير استخدام
التقنيات الحديثة يف عامن.
وبالحدي��ث عن التوجهات املس��تقبلية ،قال
الباحث س��عيد الغ��اوي إن هذه الدراس��ة
البحثية ستس��اهم وبش��كل كبري يف العديد
م��ن املركب��ات املهم��ة املس��تخلصة م��ن
نب��ات الكابري��س كارتيالجيني��ا والتي ميكن
استخدامها يف تصنيع أدوية جديدة مهمة يف
حياة اإلنس��ان ،واملركبات الجديدة املوضحة
س��تضيف معلومات هامة إىل عل��م كيمياء
واملنتج��ات الطبيعي��ة وس��تفتح مج��االت
جديدة للبحث يف هذا املجال عىل املستويني
املحيل والعاملي.
يش��ار إىل أن هذه الدراس��ة البحثية أجراها
فري��ق بحثي بقيادة الباحث الرئيس س��عيد
بن حمود الغاوي من جامعة نزوى وعضوية
كل م��ن الدكت��ورة تانيا ش��ميم ،واألس��تاذ
الدكت��ور أحم��د الحرايص ،والدكت��ور جافيد
حسني ،والدكتور فضل معبود.

شارك ميناء صحار واملنطقة الحرة ُممثالً قطاع
اللوجس��تيات والشحن بالس��لطنة يف معرض
هايربموش��ن ديب ،وهي منص��ة فريدة تجمع
أبرز أصحاب الرشكات والخ�براء واملبتكرين؛
ملناقشة أحدث تقنيات العامل.
وضمن فعالي��ات معرض إكس��بو 2020ديب،
انض��م س��فيان املعمري ،مهن��دس أول إدارة
األص��ول يف امليناء ،إىل نخبة من خرباء القطاع
ملناقش��ة ال��دور ال��ذي تلعب��ه دول مجلس
التعاون الخليجي كمركز رئييس لتقنية الدرون
مستعرضاً تجربة ميناء صحار واملنطقة الحرة
يف توظي��ف هذه الطائرات املس�يرة عن بعد
يف مختلف عملياتها .وضمت قامئة املتحدثني
كل م��ن خليف��ة القمه ،مدي��ر مختربات ديب
للمستقبل ،وربيع بو راشد ،الرئيس التنفيذي
لرشك��ة فالكون أي درونز ،ومايكل أنجر ،كبري
موظفي التقنيات ومؤسس لينوسيفري.
وق��ال عيل الي�ماين املدي��ر التنفيذي للقس��م
الفني مليناء صح��ار واملنطقة الحرة“ :من واقع
تجربتنا ،س��اهم توظيف التقنيات الحديثة يف
بش��كل
تعزي��ز كفاءة عملياتن��ا وأداء القطاع
ٍ
عام .وتق��وم مختلف موانئ العامل اليوم بإجراء
ٍ

العديد من األبحاث الكتش��اف أفضل الس��بل
املمكن��ة لتس��خري ه��ذه التقنيات م��ن أجل
تطوير القطاع اللوجس��تي” .وأضاف“ :يستقبل
مين��اء صحار أك�ثر من  3000س��فينة كل عام
بحمول��ة إجاملية تق��ارب  85مليون طن .ومن
أجل مواصلة س��جل نجاحنا ،نحرص عىل تعزيز
مواردن��ا وتحقيق التح��ول الرقمي يف مختلف
خدماتن��ا ،واتباع أفضل املامرس��ات يف تقنيات
الدرون والذكاء االصطناعي» .ويعد ميناء صحار
واملنطقة الحرة األول يف الس��لطنة يف استخدام
تقنية الطائرات املسرية عن ُبعد إلجراء عمليات
املراقبة األساس��ية للمين��اء .فباإلضافة إىل مزايا
التصوي��ر الج��وي للكش��ف ع��ن أرضار البنية
األساس��ية يف الوقت الفعيل ،وتقديم التقارير،
ومراقبة مس��توى الس�لامة البيئي��ة واألمن يف
األرصفة البحرية ،اس��تطاعت التقنية الجديدة
أن تثبت فعاليتها للوصول إىل املناطق الصعبة.
وتق��دم الص��ور الجوية منظور جدي��د للميناء
واملنطقة الحرة حيث ُتس��هل اكتشاف األرضار
ومتكن فرق العمل من االستجابة بشكل فوري
ورسي��ع لها .كام وتحلل هذه التقنية التغيريات
يف البنية األساسية باستخدام خوارزميات الذكاء
االصطناع��ي مام يقل��ل مدة الصيان��ة وفرتات
التعطل بسبب حدوث املشكالت.

ر�ؤى

األربعاء  ٥من ربيع اآلخر  144٣هـ املوافق  ١٠نوفمرب 2021م  -العدد رقم ٣٢٢٨
مدينة السلطان هيثم
الرياضية

حمود بن علي الحاتمي

1

العم مسعود ..زارع

االبتسامة طيب األثر
ناصر بن سلطان العموري

2

المنح اإلضافية
أحمد بن خلفان الزعابي

أن تتحمــل الحكومة فروقات األســعار ،ويف ذلك
ترجمــة ملطالب املواطنني الذيــن مل يحصلوا عىل
ترقيات منذ عام  ،2011فضالً عن تقدير الظروف
االقتصاديــة واالجتامعية لبعض فئــات املجتمع.
ومن بني التوجيهات كذلك إنشــاء وحدة مستقلة
تتبــع جاللــة الســلطان لقياس أداء املؤسســات
الحكوميــة ،وهنا تتجــى اإلرادة الســلطانية يف
اإلصــاح اإلداري .أما التوجيه الســامي بإنشــاء

وحدة لدعم واتخاذ القرار باألمانة العامة ملجلس
الــوزراء ،فيعكس حــرص جاللته عــى االهتامم
بتفعيل دور املراكز البحثية لخدمة عملية صناعة
القرار يف الدولة ،ليك تتامىش مع مختلف الظروف.
إ َّن مســرة النهضة املتجددة بقيادة عاهل البالد
املفدى ،ماضيــة يف طريقها نحو مزيد من الرخاء
واالستقرار والتنمية الشاملة واملستدامة ،بسواعد
أبناء الوطن املخلصني.

مرتضى بن حسن بن علي

حوار الشباب
الشــباب مورد األمــة ،وأمل البــاد ،حارضها
الزاهــر الــذيك ،ومســتقبلها املتقــد بالعزمية
والعطــاء ،واملتوقــد بالبــذل والفــداء ،هــم
عتادها وعدتهــا ،وذخرها وســندها ،وال خري
يف أمــة ال تهتم بشــبابها ،وال ترعاهم الرعاية
التي متكّنهــم من القيام بدورهم ،وهم بحمد
الله تعــاىل يف املكانة التي يســتحقون ،وكلنا
ندرك الحرص الســامي ملوالنا جاللة السلطان
املعظم لالهتامم بالشــباب وتقديم كل لوازم
البنــاء والتنمية لهــم كأفراد ،ومن ثــ َّم كبناة
للمجتمع ينهضون بدورهم الوطني ،وواجبهم
املجتمعي.
“وســوف نحرص عىل االســتامع لهم” ..هكذا
أراد موالنا السلطان وقد عناها بقوله الكريم:
االســتامع ،ومعنى ذلــك أن يُنصت لهم كامل
َحــر كل الجــوارح عندمــا
اإلنصــات ،وأن ت ُ
يتحــدث الشــباب ،وأن يتلقــى الطرف اآلخر
حديثهم بقلب حارض مستمع ،وحضور دائم،
وإصغــاء يعقبه تنفيــذ ومتابعة .واالســتامع
للشــباب أمــر رضوري؛ ألنهم أكــر املجتمع
عددا ،وأقدرهم بــذال ،وأوجبهم قياما باملهام
الصعبــة ،وأكرثهم تحمــا للصعاب ،وتقلبات
الدهر ،وحــوادث األيام ،وألنهم مســتحقون
لكل اهتــام ،محتاجون لــكل رعاية وعناية،
معــ ّول عليهم الكثري والكثري مــا تطمح إليه
األوطــان ،ويرتقبــه بنوهــا يف مجــال التقدم
والرفعة ،وتحقيق املنجزات.

د .خالد بن حمد الغيالني
إننا جميعاً نتابع بسعادة غامرة ،وفرحة كبرية
الحراك املجتمعي والحوار الشــبايب الذي وجه
به موالنا الســلطان -حفظه الله ورعاه -وهنا
أطرح تساؤال أراه مهام :ما هو الحوار الشبايب
الذي نريــد؟ وكيف نصل إليــه؟ وما األدوات
املمكّنــة لذلك؟ ومــا مســتوى التمثيل الذي
نطمحه ،واملشاركة التي نرجوها من الشباب؟
ولإلجابــة عىل هذه التســاؤالت مــن وجهة
نظــري ،فإنه عنــد حــوار الشــباب البُد من
االبتعاد عــن االعتبارات الربوتوكولية امل ُعتادة؛
فهذا ليس حفال أو اســتعراضا أو افتتاحا ،وإمنا
نقــاش يحتــاج إىل قــرب وتواصل قــد متنعه
الربتوكــوالت الرســمية ،وتحــد منــه املقاعد
املحددة ،وتحــول دونه اللقــاءات التقليدية،
كام إنه ال مجال لالنتقــاء فيمن يحرض ،والبُد
مــن إتاحــة املجال للمشــاركة ألكــر قاعدة
شــبابية ممكنــة ،واألمــر متاح متامــاً يف ظل
توفر وســائل االتصال والتواصل الحديثة التي
ميكن استغاللها االستغالل األمثل يف مثل هذه
الحوارات التي تحدد مســارنا الوطني ،وتف ّعل
دور شــبابنا العامين الفتي ،كــا أنه ال بد من
الحــرص عىل الذهاب إليهــم حيث يوجدون،
وإن تعددت الزيارات ،مــع تنوع يف الزائرين
املستمعني من حيث املهام واألدوار.
هــذه أمور البُد منهــا إذا أردنا حوا ًرا شــباب ًيا
فاعلً منت ًجــا ،بعيدا ً عن الشــكليات ،ومجر ًدا
مــن الرســميات ،وبعد هــذا فالحــوار الذي

نريده هو الحــوار القائم عىل محاور واضحة
ومحددة تنطلق من رؤيتنا الوطنية ،وتنسجم
مع أهدافنا املستقبلية ،وتقرتح حلولً ملختلف
اإلشــكاالت املجتمعية ،حــوا ًرا يصنــع جيلً ،
ويؤطــر مســتقبلً  ،ويبنــي مرتكــ ًزا ثابتًا لغد
مرشق ،حوا ًرا أساســه الشباب وأداته الشباب
وأركان تحقيقــه الشــباب ،حوا ًرا كــا أراده
موالنا السلطان.
إ َّن هــذا الحــوار نصل إليه من خالل حســن
االستامع ،واتساع رقعة املشاركة ،وسعة الوقت
املمنوح للشباب ،وموضوعية الطرح ،وشفافية
النقاش ،ووطنية املسؤوليات ،و ُعامنية التعامل
رقيــا تفاعال ومنهجا وســلوكا ،نصــل إليه من
خالل الوصول للشباب حيثام وجدوا ،والسعي
إليهم ســعي من أراد رفعــة األوطان ومتكني
الشباب ،ووضعهم حيث يستحقون.
أمــا األدوات املمكّنة لذلك فكثــرة وعديدة،
ومن أهمها حلق النقــاش ،واملقابالت ،وورش
العمل ،وهذه تعطي الشــباب فرصة للتفاعل،
والديناميكيــة التي تســتخرج الآللئ الكامنة
بــن جنباتهــم ،وتســتخلص األفــكار املبدعة
للمســتقبل املنشــود ،يف قالب نقايش حواري
معتمد عىل تبادل املعرفة ،وتداول املعلومات،
ســاعيا إىل تحقيــق األهــداف بــكل منهجية
علمية ،ورغبة صادقة ،وعزمية أكيدة.
وأما التمثيل الذي نرجوه؛ فهو متثيل الجميع،
وإن بــدا ذلك صعبا؛ فهو ليس مســتحيالً مع

رغبــة الحوار الجاد ،وميكن بيشء من حســن
التنظيــم ،وجدولة محددة الوصــول إىل أكرب
رشيحة ممكنة ،متثل املجتمع الشــبايب ،بعيدة
عن االنتقــاء ،والتمثيل النخبوي الذي غالبا ما
تأيت نتائجه غري معربة عن الواقع ،وقد تذهب
بنا نحو مسارات ال تُحقق الهدف السامي من
هذا الحوار.
وهنا رســالة للشــباب العامين؛ فالكرة اآلن يف
مرضبهم ،وأمر املشــاركة الفاعلة رهن بجميل
حضورهــم ،وحســن اســتعدادهم ،ومنطقية
حديثهم ،ومنهجية حوارهم ،وقبل هذا وذاك،
تركيزهم عــى أن الحوار رغبة ســامية ،وأمر
ســلطاين ،وبالتايل فال مجال للمجاملة ،وال بد
من الوضوح والشفافية ،وأن تكون عامن أمام
ناظــر كل منهــم ،مع األخذ بعــن االعتبار أال
تجاوز لحــدود النقاش ،وااللتــزام التام بأدب
الحوار ،وهذا ســمت ُعامين ال ميكن أن نحيد
عنه ،وكام أقول دو ًما ،وسأظل كذلك؛ فالشباب
العامين نتــاج بيئــة تربوية ناصعــة البياض،
ونبت تــرىب يف تربــة رويت مبــاء املكرمات،
وســمدت بعــرق املخلصــن ،وهبــت عليها
نسائم املاجدين ،وشــبابنا أوراق مجد يانعة،
عىل أغصان عز ماثلة ،تحملها جذور راســخة،
وتسمو بها أنفس عزيزة أبية سامقة.
حفظ الله تعــاىل وطننا الغايل ُعامن شــامخًا
وســلطاننا امل ُعظم مطا ًعا مهابًا ،وأبناء
مصانًاُ ،
وطني كرا ًما أباة غ ًرا ميامني.

التنمر في المدارس
ُّ
khalid1330@hotmail.com

كنت ال ألقي باالً لهذه الكلمة الغريبة ع َّيل،
وأتحدث بينــي وبني نفيس من أين خرجت
كلمة «التنمر» وتابعت وبحثت وقرأت عن
هذا الســلوك والذي ُيكن وصفه بامل ُشــن؛
حيث يُؤثر عىل نفســيات األطفال أكرث من
الكبار ويُعرضهم لألمراض النفســية وبسببه
حدثت حــاالت انتحار ،وخــال هذه األيام
فقــط قرأت عــن حالة انتحــار يف الكويت
وقتل طالب يف مرص ،سأذكر تفاصيلهم بعد
التعريف بهذا الخطر الداهم.
رمبا األجيال السابقة كانت تُعاين من حاالت
التنمر بأشــكال مختلفة ولكنهــا محدودة،
ويف هــذه اآلونــة زادت هــذه الحــاالت
وتشــعبت نتيجة وجــود امل ُحفــزات لهذه
الظاهــرة الغريبة التي ميكــن تعريفها بأنها
ظاهرة عدوانية متارس فيهــا مختلف أنواع
العنف الجســدي واللفظي والعاطفي ،وقد
متارس بشــكل فــردي أو جامعــي ضد فرد
أو مجموعــة أفراد مســتخدمني العديد من
األســاليب منها السب والشــتم والسخرية

د .خالد بن علي الخوالدي
واالســتفزاز والتهديــد والتعليقات الجارحة
وقد يســتخدم الــرب والطعــن والصفع
وغريهــا مــن أســاليب اإليذاء الجســدي،
وأخطر انتشار لها يف املجتمع املدريس؛ حيث
تغيب الرقابة والرتبيــة والتعليم والتهذيب
لهــؤالء املتنمريــن .يف مــر -عىل ســبيل
املثــال -وتحديــ ًدا يف ُمحافظة كفر الشــيخ
الواقعة يف الشامل ،وقعت حادثة بشعة ،إثر
قتــل طالب ( 18عامــا) يف املرحلة الثانوية
عىل يد زمالئه بعد تنمرهم عليه والشــجار
معه؛ حيث تعرض الطالب إىل إصابة بجرح
قطعــي يف الرقبة عىل يد ثالثــة من زمالئه
يف املدرســة .وقبل أيام انتحرت فتاة كويتية
تبلغ من العمر  15سنة؛ حيث أنهت حياتها
بالقفــز من أعىل بناية مؤلفة من  14طابقًا،
وكان ســبب االنتحار صديقاتها يف املدرسة؛
حيث إ َّن والدها متزوج من والدتها الفلبينية
ومالمــح البنت آســيوية ،ومن ثــم تن ّمروا
عىل شــكلها ،وبعد كرثة التنمر واســتمراره،
أُصيبت باالكتئاب وحالة نفســية سيئة أدت

إىل انتحارها .مثل هــذه األخبار لن تتوقف
إال إذا انتبهنــا وركزنا نظرنــا عليها وأجرينا
دراســات منهجية واضحة ألسبابها وعالجها
والقضــاء عليها أو التخفيف منها ،من خالل
ســن قوانني ووضع لوائــح وأنظمة تجرمها،
وفــرض عقوبات مشــددة عىل مــن يثبت
عليه مامرســة عمليــات التنمر بأ ِّي شــكل
من األشــكال خاصة بني األطفال يف البيئات
الدراسية.
املــدارس قــد تكون بــؤر حاضنــة لحاالت
التنمــر؛ لعدم إدراك األطفــال لخطورة هذا
الترصف غــر اإلنســاين ،لذا البُد مــن قيام
األخصايئ االجتامعي بدوره يف املدرســة من
خالل توعية الطالب بهذا الســلوك الشنيع،
ورضورة تواصــل الطالــب املتن َّمر عليه مع
إدارة املدرســة وامل ُعلمــن واألخصايئ ،حتى
يتم عالج كل حالة عىل حدة ،وعدم تجاهل
املوضــوع .وعــى إدارات املدارس تشــكيل
فرق عمل الكتشــاف هذه الحاالت والقضاء
عليها قبل أن تســتفحل؛ حيث تظهر حاالت

رئيس التحرير

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

التنمــر عىل الطالب من خــال عدم الدوام
والغياب غري امل ُربر واالنعزال وظهور حاالت
االكتئــاب والقلــق والتوتر وتدين املســتوى
التحصيــي وظهور حــاالت رضب وغريها..
وعىل هــذا الفريق توضيح األســاليب التي
ُيكن أن ميارســها الطالب الذي يتنمر عليه
لتفادي تأثري وعواقب هذا التنمر.
إ َّن الوعي املجتمعي لخطورة التنمر وإدراك
أفــراد املجتمــع لخطورتــه وما قد يســببه
أصبــح أمــ ًرا واج ًبــا ،وعــى األرسة االنتباه
وتحذيــر أطفالهــا لعواقــب ومخاطر هذا
السلوك الســيئ ،كام عىل املسجد دور بارز
يف النصــح واإلرشــاد ..أما البيئة املدرســية
فيقع عليها املســؤولية األكرب نظ ًرا النتشــار
هذه األمنــاط من الســلوكيات داخلها ،وله
تأثري سلبي للغاية عىل األطفال ،وهنا يتعني
عىل الجهات القانونية إصدار ترشيع وإطار
قانــوين يحدد العقاب عىل مــن ُيارس هذا
النــوع من الســلوكيات الخاطئــة يف الدول
املتقدمة ..ودمتم ودامت ُعامن بخري.

االقتصاد

حاتم بن حمد الطايئ

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

التحرير

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

علي بن مسعود المعشني
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اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

Khalid.algailni@gmail.com

3

أحالم جميع العرب

4

شروط تحقيق

أفراح نوفمبر ..ومالمسة تطلعات المواطن
يف غمرة االســتعدادات لالحتفــال بالعيد الوطني
الحــادي والخمســن املجيــد للنهضــة ،تــأيت
الســلطانية السامية لتطلق األفراح يف
التوجيهات ُّ
أنحاء الوطــن ،فتعم البهجة ربــوع ُعامن ،فهذه
التوجيهات الســلطانية تالمس عن قرب تطلعات
املواطنني كافةً ،وتنرش مشــاعر الرسور والسعادة
يف نفوسهم.
التوجيهــات جاءت جميعها تلبية ملطالب طرحها

أحالم السودانيين..

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

المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

املواطنون والنخــب الفكرية ،وكلهــا تؤكد مدى
الرعاية الســامية من لدن حرضة صاحب الجاللة
الســلطان هيثم بن طارق املعظــم -حفظه الله
ورعــاه -للمواطنني ،يف مختلف املواقع وقطاعات
العمل .فخالل تفضــل جاللته -أيده الله -برتؤس
اجتامع مجلس الــوزراء ،وجه جاللته -أيده الله-
برتقيــة أكرث مــن  28ألفًا مــن موظفــي الجهاز
اإلداري للدولة ،وتثبيت أسعار وقود املركبات عىل
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املحليات

``

هناك حديث ال يتوقف يف عد ٍد من وسائل التواصل
االجتامعي عن كيفية تحقيق رؤية « ُعامن ،»2040
وماذا تــ َّم خالل الفرتة من بدايــة عام  2021حتى
اآلن؟ وكيــف ميكــن متويل املشــاريع املتضمنة يف
الخطة الخمسية يف ظل وجود هذه الضائقة املالية،
وإعطــاء األولوية لخطــة التوازن املــايل الرضورية
لوقــف العجــز يف املوازنــة العامة وإيجــاد فائض
مايل لســداد القــروض الضخمة التي تــ َّم اقرتاضها
لدفع رواتب موظفي الدولة الضخمة وســد العجز
املرتاكم؟ وكيــف ُيكن للقطاع الخــاص املنظم أن
يُســهم بدور كبــر ،وهو اآلخر يُعاين من مشــاكل
عديدة تســتوجب االهتامم من املسؤولني؟ وكيف
ميكن جذب اســتثامرات خارجيــة ضخمة رضورية
لتنفيــذ مشــاريع عديدة يف ظل عــدم وجود بيئة
صديقة وجاذبة لالســتثامر وانتشــار البريوقراطية
املعطلة ألنشــطة عديــدة ،وارتفــاع تكلفة وحدة
اإلنتاج ومعدل ســعر الفائــدة ووجود قوانني عمل
قدمية معطلّة لإلنتاجية أو معرقلة لتوفري الوظائف؟
وهل ســوف يتمكن الجهاز اإلداري للدولة بوضعه
الراهن من االضطالع مبهمة تنفيذ الرؤية الطموحة
مــن دون إجراء إصالحات عميقة فيه ،ومنها كيفية
الســيطرة عىل البريوقراطية آلتــي تقتل عددا كبريا
مــن املبــادرات ،وتؤخر مشــاريع عديــدة أو عىل
األقل تؤجلها وإيجاد أســس للمحاســبة واملساءلة
والشخص املناسب؟ وهل ميكن الية رؤية أن تنجح
من دون إجراء إصالحات هيكلية عميقة يف األنظمة
التعليميــة والتدريبية واالقتصاديــة؟ وكيف ميكن
االســتفادة من أخطائنا املاضيــة لتجنب الوقوع يف
نفس األخطاء مرة أخرى؟وهل وملاذا وكيف ..إلخ؟
تلك كلها أسئلة مطروحة يف عامن يف هذه اللحظة،
وهي واحدة من تلك اللحظات التي يظهر ويتجىل
فيها ومض الفرص التاريخيــة لهؤالء الذين ميلكون
جســارة اإلمســاك مبصائرهم ومقاديرهــم! وعلينا
أن نــدرس ونتعلم أيضً ا من تجــارب الدول األخرى
آلتــي متكنت من تحقيق رؤاهــا بنجاح كبري ،وهي
مل تكن متتلك حظوظ ُعامن من حيث امتالكها ألية
مــوارد طبيعيــة ،ومع ذلك متكنــت أن تتحول من
دول فقــرة متأخرة من العــامل الثالث إىل منظومة
العامل األول املتقدم ،مثل ســنغافورة الصغرية مثالً.
أوجه التشابه ،بني النموذج السنغافوري والنموذج
العامين من حيــث البدايات والظروف والصعوبات
والتحديات والتأخر ،كثــرة ،لكن هناك االختالفات
املتعــددة أيضً ــا واملتمثلــة يف أن عــان مل تحرز
نجاحــا مامثال ،رغم أنها دولــة أكرث غنى يف ثرواتها
الطبيعية والتعدينية والبحرية والســياحية ولديها
عم لدى
وفــرة يف األرايض غري املســتغلة مبراحــل َّ
ســنغافورة ،كام لديها فرص تنموية منوذجية ميك ّنها
متى ما توفرت اإلرادة والتصميم والتخطيط السليم
والتكامل واملساءلة واملحاسبة ،أن تستغرق زمناً أقل
من زمن الرحلة آلتي اســتغرقتها سنغافورة للتحول
من العامل الثالث إىل العامل األول .هناك قول منسوب
لبيل جيتس ،مؤسس رشكة مايكروسوفت العمالقة،
يقول فيه« :االســراتيجية بدون تنفيذ تبقى حلامً،
وأي تنفيذ بدون إســراتيجية سوف يكون كابوساً».
كل ذلك يعلِّمنا إن تحدي أي عرص وال سيام عرصنا،
هــو تحــدي اإلرادة واإلدارة يف جميــع املجاالت،
والحقيقة آلتي ننســاها أن السياسة التنموية هي
يف صميمهــا علــم وفــن إدارة مــوارد املجتمعات
املختلفة ،مبا يف ذلك املــوارد الجغرافية والتاريخية
واإلنســانية واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة
واإلسرتاتيجية ،ومبا يُحقق لهذه املجتمعات صحتها
ورخاءها ورفاهيتها ومناءها داخل حدودها ،وأمنها
ومصالحها وراء هذه الحدود.
وتنفيذ أية سياسة تنموية يتطلب اآليت:
أن يكــون هنــاك إجامع ســيايس داخل املؤسســة
التنفيذية عىل أهــداف أية رؤية أو خطة ومقتنعة
بهــا ،ومســتعدة بالتضحيــة مــن أجلها وتســخري
كل اإلمكانيــات لبلــوغ أهدافها ،وتحمــل أية آثار
جانبية مصاحبــة ،ومن دون وجود هذه القناعات،
ومــن دون وجود التنســيق والتكامل والرشاكة بني
مختلــف الجهــات الحكومية ،فإ َّن أيــة رؤية وأية
خطة ســوف تبقى حلام جميال ،مثلام حصل لرؤية
ُعامن  2020وســائر الخطط الخمســية .أن تكون
األهــداف واضحة ومحــددة ،ألنه ليــس أخطر يف
السياســة من الــرؤى الغامئة أو غــر الواضحة أو
الحركات التي ال ترى لنفســها مقصدا واضحا تركز
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عليه برصها باســتمرار أو أن كل جهة تعمل مبعزل
عن الجهات األخرى وأحيانا عىل التضاد منها .فمثال
ال ميكن أن يكون هدف إصــاح التعليم ممكناً إذا
مل تكن الوسائل الرضورية واضحة ومحددة للتغلب
عىل التحديات يف املناهج واإلدارات املختلفة إلدارة
العمليــة التعليمية واملدرســية ونوعية املدرســن
علمياً وسلوكياً ونفسياً وغريها من الوسائل.
أن تكون لهذه األهــداف إمكانية فعلية ومضمونة
أو عىل األقل محتملة بنسبة عالية تسمح بتحقيقها،
فليس هناك فائدة من أهداف مهام كانت واضحة
ومحــددة إذا كانت الوســائل واألدوات الرضورية
لنوالهــا ليســت موجودة وال محتملــة أو غارقة يف
الشــكليات والعموميات .أن تتكفل الحياة العامة
بأن تعطــي إلدارتها أصلح وأنضــج وأكفأ العنارص
املتوفرة لتحمل املســؤولية ،وطنية كانت أو دولية
مشهودة ،مبا يوفر درجة معقولة من الكفاءة يحقق
ألي هدف حدا مأموناً من فرص النجاح.
يكــون أي هــدف من أهــداف الرؤية معــرا عنه
مبقاديــر كميــة ونوعية قابلــة للقيــاس واملتابعة
املســتمرة من قبل جهات رقابية كفوءة ومســتقلة
عن الجهة التنفيذية وقادرة عىل محاسبة املقرصين.
وضــع إســراتيجيات وسياســات وخطــط واضحة
والتفريــق بينهــا ،بحيــث إن كل واحــدة تدفــع
باألخرى للوصول إىل أهدافها ،فالهدف يســتهدف
الوصــول إىل غايــات ونتائج مطلوبــة ومحددة يف
وقت محدد وينقســم إىل قسمني:الكمي والنوعي،
وتوضــع لكالهــا مقاييــس محــددة وواضحــة.
أمــا االســراتيجيات ،فهــي التوجه العــام املصمم
للوصــول إىل أهــداف معينــة ،أي فــن التخطيط
وإدارة املــوارد بأقــى درجات الفعاليــة للوصول
إىل النتائــج املتوخــاة ،والسياســات فهي مجموعة
املبــادئ والتوجهات العملية التي تحكم خط ســر
املؤسســة وأداءها ،متضمنة آليات اتخاذ القرارات،
أي أنهــا مبثابة خارطة طريــق واضحة ،أما الخطط
فهــي اإلجــراءات التنفيذية املحــددة ،أو مجموع
العمليات املنظمة التي يجب اتخاذها يف تسلســل
واضح ،أي املراحل التفصيلية التي توضح أســلوب
إمتام األعامل ومسؤولية الجهات املختلفة لتنفيذها،
والفرتة الزمنية الالزمة لكل عمل.من الســهل قياس
األعامل الكمية ولكنها ليســت كافيــة للتعبري عن
حقيقــة األهداف املحققة من دون وجود مؤرشات
نوعية ميكن قياسها .وأخ ًريا ..تقدر الحياة العامة أن
تعطي ألحســن العنارص املتوفرة حقهــا يف الرقابة
إلدارة العمليــة التنفيذيــة يف مجملهــا وتصحيــح
أيــة صعوبات أو انحرافات قــد تحصل عن طريق
أجهزة القياس الرضورية واملناســبة .كام ينبغي أن
تكون الجهة الرقابية مســتقلة عن الجهة التنفيذية
ومدعومة بالقوانــن واألنظمــة الرضورية ومتتلك
الصالحيــات ملحاســبة أي مســؤول وعزله يف حالة
إخفاقه املستمر .إن إعداد الرؤى وتحديد األهداف
واإلســراتيجيات والخطط والسياســات ليس عمالً
ســهالً ،بل هو عمل ذهني وفكــري ونظري بداية،
يتطلــب بذل جهــود كبرية من الجهات املســؤولة
عن وضع الرؤى وتحديد األهداف واإلملام بجوانب
عديدة من املشــكلة التي يــراد التوصل إىل حلول
لهــا ،وتوفــر جميع اإلمكانــات البرشيــة واملادية
والترشيعيــة الالزمــة .إضافة إىل ذلك فــإ َّن إيقاع
الزمن الذي نعيشــه ،دا ٍع يسبق غريه من الدواعي
التــي تفرض الحذر يف أي تنــاول ملدة طويلة جدا،
ولقد كان هذا صعبــاً يف كل األزمنة ،وهو بالتأكيد
أشــد صعوبــة يف العقد الثــاين من القــرن الواحد
والعرشيــن ،حيث الســباق عىل أشــده يف العلوم
والتكنولوجيــا وتطبيقاتها ،ويف األفكار وانتشــارها،
ويف العوامل واتصالها ،ويف العادات والتقاليد وتبدلها،
ويف االحتياجــات وتغريها ،واألجدى أن يكون النظر
إىل خمس ســنوات أو عقد عىل األكرث ألن أكرث من
ذلك صعب ،مع بقاء األهداف العامة ثابتة.
وإذا نظرنــا إىل مجــال واحــد فقــط وهــو مجال
املواصالت واالتصاالت ومــا طرأ عليه من معدالت
الرتاكــم يف الســنوات األخــرة لرأينا صــورة باهرة
لحركــة التغيــر .فــإذا وضعنــا معــدالت الرتاكم
وتأثرياتها املتبادلــة يف كل النواحي ،ألدركنا صعوبة
استطالع املستقبل بعد حدود ُمعينة بقدر كاف من
الثقة وشبه اليقني .وتظل األهداف واإلسرتاتيجيات
والسياسات والخطط ،يف حوار مستمر مع األحداث
واألطراف والزمن.

االشرتاكات
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وفد بحريني ّ
يطلع على تجربة المدن الصناعية التابعة
لـ«مدائن» ..وتباحث حول االستثمارات المشتركة

مسقط -الرؤية

ق��ام وفد برئاسة س��عادة الدكت��ور خالد بن
فهد العلوي الوكيل املس��اعد لتنمية الصناعة
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يف مملكة
البحرين ،بزيارة إىل املؤسسة العامة للمناطق
الصناعية “مدائ��ن” يف مقرها الرئييس بواحة
املعرفة مسقط.
وكان يف اس��تقبال الوف��د ه�لال ب��ن حم��د
الحس��ني الرئيس التنفيذي لـ”مدائن” ،الذي
بحث مع الوفد آفاق التع��اون يف القطاعات
املتعلق��ة بتطوير امل��دن الصناعي��ة وجذب
االس��تثامرات مبا يخدم املصالح املش�تركة بني
البلدين الشقيقني ،موضحا الحسني أن مدائن
تس��عى إىل إيجاد مدن أع�مال بهوية عامنية
ومبقاييس عاملية ،وأن تكون الذراع الحكومي
املع��زّز للتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتامعي��ة
الشاملة واملس��تدامة عرب الرشاكة مع القطاع
الخاص ،وتطوير وتشغيل مدن أعامل متكاملة
الخدمات ،وذات رسعة اس��تجابة للمتغريات،
وتعتمد عىل أفض��ل الحلول والتقنيات لتلبية
متطلبات األعامل مع مراعاة املعايري البيئية.
وقدّم املس��ؤولون يف مدائ��ن عرضاً عن رؤية

املؤسسة املتمثلة يف تعزيز موقع عامن كمركز
إقليمي رائ�� ٍد للتصنيع وتكنولوجيا املعلومات
واالتص��االت ،وروح املبادرة واالبتكار والتميز،
ورس��التها العامة التي تس��عى من خاللها إىل
جذب االس��تثامرات الصناعية ،وتوفري الدعم
للمستثمر من خالل االسرتاتيجيات التنافسية
اإلقليمية والعاملية والبنية األساس��ية الجيدة،
وخدم��ات القيم��ة املضاف��ة ،واإلج��راءات
الحكومية السهلة ،إضافة إىل األهداف العامة
للمؤسس��ة واملتمثلة يف جذب االس��تثامرات
األجنبية لالس��تثامر بالس��لطنة وتوطني رأس
امل��ال الوطن��ي ،وتحفي��ز القط��اع الخ��اص

للمس��اهمة يف تحقي��ق التنمي��ة االقتصادية
واالجتامعية املس��تدامة والشاملة ،إىل جانب
إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملني
املهارة الفنية الالزمة لتطوير إنتاجهم وايجاد
ف��رص عم��ل جدي��دة باإلضافة إىل تش��جيع
الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتش��جيع
إقام��ة الصناع��ات التصديري��ة ،وتنش��يط
القطاع��ات االقتصادي��ة العاملة بالس��لطنة؛
مثل :قط��اع النقل ،والقطاع املرصيف ،والقطاع
السياحي ،وغريها من القطاعات.
واس��تعرض املس��ؤولون الفرص االس��تثامرية
املتاح��ة يف املدن الصناعية التابعة لـ”مدائن”

مبختل��ف القطاع��ات الصناعي��ة الخفيف��ة
واملتوس��طة ،موضحني الخدمات والتسهيالت
املتع��ددة كعقد إيجار مل��دة ( )30عاماً قابل
لتجدي��د ملدة مامثلة برس��وم رمزي��ة (83.3
بيسة /املرت ش��هريا) ،وأحقية التنازل عن حق
اإليجار للمدة املتبقية يف العقد برسوم رمزية
م��ع إمكانية بيع أو رهن اإلنش��اءات واملباين
والتجهي��زات املقامة عىل األرض املس��تأجرة،
وأحقية إدخال رشكاء يف عقد اإليجار ،وكذلك
وج��ود تقييم ع��ادل للمب��اين واإلنش��اءات
والتجهيزات املقامة عن��د انتهاء عقد اإليجار
م��ع توف��ر أرايض مط��ورة ومجه��زة بكاف��ة

الخدمات األساس��ية (مياه ،كهرباء ،اتصاالت،
وط��رق) ،ووجود أطر قانونية ش��فافة توضح
الحق��وق وااللتزام��ات ،عالوة ع�لى االلتزام
بف�ترات زمنية مح��ددة لالس��تجابة لتقديم
الخدم��ات ،وأولوي��ة املش��اركة يف املع��ارض
الداخلية والخارجية لحملة املنتجات الوطنية
(صنع يف ع�مان) ،واملش��اركة بكافة حلقات
العم��ل والن��دوات واملعارض الت��ي تنظمها
مدائن ،إىل جانب توفر مدن سكانية متكاملة
الخدمات ،ومس��اعدة املستثمر لدى الجهات
الحكومية عرب مركز الخدمات (مسار).
وقال املس��ؤولون خالل الع��رض إن “مدائن”

تق��دم حزمة من الحواف��ز واملزايا كإعفاء من
رضيب��ة الدخل لخمس س��نوات للمش��اريع
الصناعية ،وأيضا إعف��اء مدخالت اإلنتاج من
الرضائب والرس��وم الجمركي��ة ،وخصم % 50
عىل الر س��م املايل إلص��دار وتجديد الترصيح
البيئي يف أنشطة الفئة (ب) ،كام أن األنشطة
الصناعية الواقع��ة يف الفئة (ج) بوزارة البيئة
والش��ؤون املناخية ال تتطلب إجراء دراس��ة
بيئية ،عالوة عىل وجود بنية أساس��ية مجهزة
بكل الخدم��ات ،وقرب امل��دن الصناعية من
الخدم��ات اللوجس��تية (الط��رق الرئيس��ية
واملوانئ واملطارات).

تخريج  47أكاديميا ورائد عمل في «المحاضر المعتمد« »3مدائن» تناقش «اشتراطات األمن والسالمة» للمنشآت الصناعية

مسقط -الرؤية
رعت مع��ايل الدكتورة رحمة بن��ت إبراهيم
املحروقي وزيرة التعليم العايل اختتام برنامج
«املحارض املعتم��د لريادة األع�مال» والذي
نظمت��ه األكادميي��ة العامني��ة للمؤسس��ات
الصغرية واملتوسطة التابعة لصندوق «إمناء»،
وذلك بحضور الش��يخ ص�لاح املعويل الرئيس
التنفيذي للصندوق وعدد من املسؤولني.
واس��تمر برنام��ج املح��ارض املعتم��د لريادة
األع�مال لتطوي��ر الكف��اءات العامنية مبجال
ريادة األعامل العاملية يف نس��خته الثالثة ملدة
ثالث��ة أي��ام متواصلة وتم تقدي��م ثالثة ورش
تدريبية مبعدل ورش��ة يف كل يوم؛ حيث جاء
اليوم األول بعنوان «العقلية الريادية» ،واليوم
الث��اين ح��ول «التعلم من أج��ل الحياة» ،ويف
اليوم الثالث «التعليم للمس��تقبل» .وسلطت
الورش التدريبية التي عقدت يف مسقط الضوء
عىل التجرب��ة الفنلندية والكث�ير من املعرفة
واملهارات الالزمة للمختصني بقطاع املؤسسات
الصغرية واملتوس��طة والتى ستمكنهم من بناء
وحدات ريادة األعامل للمؤسسات التعليمية
والجه��ات األخرى وربطه��ا مبنظومة األعامل
وإميان��اً بأهمي��ة االس��تمرار يف دف��ع عجل��ة
التنمية االقتصادية للوطن من خالل االهتامم

بتنمي��ة املواهب والك��وادر البرشي��ة .وبلغ
عدد املخرجات م��ن برنامج املحارض املعتمد
يف نس��خته الثالث��ة  47من العامل�ين بقطاع
مؤسسات التعليم األسايس والعايل ،واملختصني
مبج��ال ريادة األعامل من ذوي العالقة بقطاع
املؤسس��ات الصغ�يرة واملتوس��طة .ومن أبرز
التوصي��ات التي خ��رج بها برنام��ج املحارض
املعتم��د يف نس��خته الثالثة تعزي��ز منظومة
ري��ادة األعامل مبؤسس��ات التعلي��م وربطها
بقطاع األعامل بالس��لطنة ،تزويد  40ش��خصا
من مختيص ري��ادة األعامل واألكادمييني ملقرر
ريادة األعامل مبؤسسات التعليم العاىل وذوي
الصلة ب��األدوات وامله��ارات والكفاءة الالزمة
لتعزيز فعاليتهم بتدريس وتقديم مقرر ريادة

األع�مال وتطوي��ره ،وتعزيز مفهوم اإلرش��اد
والتوجيه ملخرجات مؤسس��ات التعليم العايل
لتأسيس مشاريعهم والتوظيف الذايت ،وتعزيز
نوادي ري��ادة األعامل باألنش��طة والفعاليات
املبتكرة ،وتعزيز أنشطة نوادي ريادة األعامل
واالبتكار مبؤسس��ات التعلي��م املختلفة لخلق
بيئ��ة مس��تمرة ومحف��زة ملب��ادرات األعامل
باملخرج��ات الحديث��ة بالس��وق ،ويت��م فيه
تبادل املعارف والخربات مبجال ريادة األعامل
واألع�مال التجاري��ة وخل��ق بيئ��ة ريادي��ة،
واالس��تفادة من التجرب��ة الفنلندية الناجحة
يف مج��ال تدريس مقرر ريادة األعامل كمقرر
مهني واالنتقال من النظرى إىل العميل واملهني
وربطها مبا يتناسب واملجتمع والسوق.

مسقط -الرؤية
ّنظمت املؤسس��ة العامة للمناطق الصناعية
«مدائن» ،جلس��ة نقاش��ية بعن��وان “أهمية
اش�تراطات األمن والس�لامة وتحديات توفري
الغطاء التأميني للمنش��آت الصناعية» ،وذلك
مبش��اركة مجموعة من الجهات يف القطاعني
العام والخاص بس��لطنة عُ�مان ،ومنها هيئة
الدف��اع املدين واإلس��عاف ،هيئ��ة التأمينات
االجتامعي��ة ،الهيئ��ة العام��ة لس��وق املال،
بحض��ور ع��دد م��ن ممث�لي رشكات التأمني
واملختصني يف الرشكات واملصانع املستثمرة يف
املدن الصناعية التابعة لـ”مدائن”.
وناقش��ت الجلس��ة  3محاور رئيسية؛ تطرق
املح��ور األول “اش�تراطات األمن والس�لامة

يف املنش��آت الصناعي��ة” إىل متطلبات األمن
والس�لامة يف املنش��آت الصناعي��ة ،الحوادث
واإلصابات واألمراض املهني��ة يف بيئة العمل،
وأهمي��ة ُمع��دات األم��ن والس�لامة يف بيئة
العم��ل ،بينام تط��رق املحور الثاين “أس��باب
رفض رشكات التأم�ين توفري الغطاء التأميني”
إىل أه��م التغطي��ات واملنتج��ات التأميني��ة
املتوف��رة للمنش��آت الصناعي��ة ،والتحديات
الت��ي تواجهه��ا رشكات التأم�ين يف تغطي��ة
املؤسس��ات الصناعية وما هي أسباب رفضها
لتوفري التغطية وأسباب تفاوت قيمة التغطية
التأميني��ة ،وكذلك البنود القانونية التي تعيق
رشكات التأم�ين وما هي الحل��ول التي ميكن
تعديلها من قبل الهيئة العامة لس��وق املال،
إضافة إىل مناقش��ة اتفاقيات إع��ادة التأمني

وأثرها ع�لى قبول الرشكات لتوف�ير التغطية
التأميني��ة ،وإجراءات تقيي��م الخطر وتثمني
املمتلكات يف املؤسسات الصناعية ومتطلبات
رشكات التأم�ين في�ما يتعلق بأمن وس�لامة
املنشآت ،والتس��هيالت والعروض التشجيعية
الت��ي من املمكن أن تقدمه��ا رشكات التأمني
للمنشآت التي تتقيد بأنظمة الصحة والسالمة
املهني��ة ،ع�لاوة ع�لى اس��تعراض املقرتحات
والحل��ول املطروحة لتوفري الغط��اء التأميني،
يف ح�ين تطرق املحور الثالث “تجارب ومناذج
بعض الدول يف توف�ير التغطية التأمينية” إىل
أفضل املامرسات والتجارب املعمول بها سواء
يف تطبيق اشرتاطات األمن والسالمة أو توفري
التغطية التأمينية ،وتقديم مقرتحات لتوحيد
وثيقة التأمني بني جميع رشكات التأمني.

«طلبات» :التسوق اإللكتروني السريع ينعش التجارة عبر اإلنترنت «نيسان ألتيما» ..تصميم جذاب بتقنيات التنقل الذكي

مسقط -الرؤية
يف طليع��ة منص��ات التس��وق اإللك�تروين
الرسي��ع ،ترتب��ع «طلبات م��ارت» من منصة
طلبات الرائدة يف توصي��ل الطعام واملنتجات
االستهالكية بالسلطنة ،ما يجعلها األبرز ضمن
متاج��ر البي��ع بالتجزئ��ة عرب اإلنرتن��ت؛ إذ ال
تتطلب من العمالء دخول املتجر عىل اإلطالق
حيث يقوم فريقها بتجهيز واس��تالم الطلبات
بشكل سلس وسهل.
ومتثل الرسعة والكفاءة والخدمة املحلية أبرز
مالمح عرص التس��وق اإللكرتوين ،ومع انتشار
جائحة كوفي��د ،19-كان ال ُبد من إيجاد حلول
استباقية للتعامل مع املتغريات التي يشهدها
رسع من ظهور مفهوم التسوق
العامل ،وهذا ما َّ
اإللكرتوين الرسيع ليصبح الورقة ال َّرا ِبحة كونه
يتيح للعم�لاء رشاء جمي��ع احتياجاتهم بكل
س��هولة ورسع��ة ودون الحاج��ة إىل ُمغ��ادرة
منازلهم.
وبعد أن كانت العوامل الجاذبة للمتس��وقني
هي واجهات املح�لات ذات التصاميم األنيقة
وأس��لوب عرض البضائع ،جاء عرص التس��وق
اإللك�تروين الرسي��ع ليق��دم للعم�لاء تجربة
جديدة كلياً تختل��ف يف مفهومها عن املتاجر
التقليدي��ة .ولهذا ،ارتفع قب��ول تجار التجزئة
عىل منصات التسوق اإللكرتوين نظراً ملا توفره
لهم من مس��احات شاسعة لتخزين منتجاتهم

وتلبية متطلبات املس��تهلكني بتجربة تس��وق
رقمية ورسيعة وموثوقة وعالية الكفاءة.
وبدأت رحلة «طلبات مارت» يف الس��لطنة يف
ع��ام  2020وحظيت بش��عبية واس��عة وذلك
مل��ا توفره من تجربة تس��وق مريحة ورسيعة
للعم�لاء يف مختلف أنحاء الس��لطنة .وأصبح
بإمكانه��م طلب املنتجات م��ن خالل خاصية
«البقالة» ع�بر التطبي��ق أو املوقع اإللكرتوين
الخ��اص بطلب��ات .ووظفت طلب��ات أحدث
التقنيات املتط��ورة يف املنصة إلعداد الطلبات
بكف��اءة ورسعة عالية من قب��ل فريق طلبات

م��ن املحرتفني .وحرص��ت الرشكة عىل توزيع
مخازنه��ا يف مختلف أنحاء الس��لطنة لضامن
التوصي��ل الرسي��ع للعم�لاء  -يف أق��ل م��ن
 30دقيق��ة .وحالي��ا ،متلك الرشك��ة  9مخازن
مبواقع إس�تراتيجية ب��د ًءا من صح��ار وحتى
صالل��ة ،وس��يتم إضاف��ة املزيد م��ن املخازن
األخ��رى خالل الفرتة القادمة .وتضم سلس��لة
املخازن مجموعة ضخمة من منتجات البقالة
واملنظف��ات واألطعم��ة الطازج��ة واللح��وم
والوجبات الجاهزة ،وكله��ا متوفرة عىل مدار
الساعة وبأسعار تنافسية للغاية.

مسقط -الرؤية
ُتضيف س��يارة نيس��ان ألتيام معي��ا ًرا جديدًا
للتصمي��م األنيق ،وتجارب القي��ادة املمتعة،
والتكنولوجي��ا املتط��ورة ب�ين فئة س��يارات
الس��يدان متوس��طة الحج��م ،وذل��ك بفضل
تصممه��ا الفري��د واملخص��ص ،ومقصورته��ا
الرحبة التي تتس��م بالرقي ،باإلضافة إىل أنها
تأيت بفئت�ين من املحركات الجدي��دة القوية،
إىل جان��ب تقني��ات التنقل ال��ذيك املتطورة
من نيس��ان .وتتسم نيس��ان ألتيام بتصميمها
الفري��د واملظه��ر الخارج��ي الالف��ت للنظر،

وتش��كيلة األل��وان ،والرحاب��ة ،والتصمي��م
الداخيل الع�صري .كام يضيف محركها القوي
عايل األداء ومجموعة م��ن الخيارات األخرى
إىل جاذبيتها .وأفاد مس��ؤول من نيسان عُامن
يف تعلي��ق ل��ه حول الس��يارة نيس��ان ألتيام:
“ ُتث�ير نيس��ان ألتيام إعج��اب العمالء بفضل
اس��تهالكها االقتص��ادي للوق��ود ،وتصميمها
األني��ق ،وديناميكي��ات القي��ادة املس��اعدة
للس��ائق ،وبفض��ل توفريه��ا لتجرب��ة فريدة
مفعمة بالراح��ة ،إىل جانب التكنولوجيا التي
ُتس��اعد عىل توفري األمان .كام توفر نيس��ان
تجربة قيادة ُمحس��نة وسلس��ة أثن��اء ،تتوفر

العدي��د م��ن املزايا مع ميزة توفري اس��تهالك
الوقود إىل جانب الحلول التقنية املدروس��ة”.
ونيسان ألتيام مجهزة بتقنيات سالمة متطورة
تناسب أولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة
إس��تثنائية .ومايجذب ماليك الس��يارة بشكل
كبري التقنيات املتطورة والتصميم الراقي الذي
يضم��ن لهم قيادة ممتعة ال مثيل لها .وتتوفر
سيارة نيس��ان التيام مبحرك  2.0لرت يعترب من
أفضل املحركات يف العامل ملا يضمنه من متعة
يف القي��ادة وتصميمه الجدي��د املتميز حيث
تم تصميمه ل ُيجس��د أرق��ي املعايري الجديدة
ملحركات السيارات متوسطة الحجم.
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بنك العز اإلسالمي يستقبل العيد الوطني المجيد بباقات تمويلية متنوعة
مسقط -الرؤية
يســتقبل بنــك العــز اإلســامي
العيــد الوطني الواحد والخمســن
املجيــد بباقة متنوعــة من العروض
والجوائــز النقديــة التــي تلبــي
مختلــف احتياجات العمالء؛ ســواء
عىل مســتوى التمويــات بأنواعها
املختلفة السكني والشخيص ومتويل
الســيارات ،وكذلك للعمــاء الذين
يحولــون أو يضاعفــون ودائعهم يف
حســاب التوفري للجوائــز “برشى”،
الحساب األول من نوعه يف السلطنة
الذي يأيت متوافقا مع أحكام ومبادئ
الرشيعة اإلســامية ،كــا إن جميع
املنتجــات التــي يقدمها بنــك العز
اإلســامي مصادق عليهــا من هيئة
الفتوى والرقابة الرشعية.
وكشف بنك العز اإلسالمي ممثال يف
قسم الخدمات املرصفية لألفراد عن
عــروض متويلية ميــرة للتمويالت
الســكنية ســواء للراغبني يف رشاء أو
بنــاء منزل بنســبة ربــح ال تتجاوز
 %5.10مع ســهولة ومرونة يف انجاز
املعاملة املرصفية باستخدام أحدث

ســهلة ومرنة وإنجاز املعامالت بكل
سهولة ويرس .وعىل مستوى حساب
التوفــر للجوائز “برشى” ،ســيقوم
بنك العز اإلسالمي بإجراء سحوبات
نقديــة يف الثامن عــر من نوفمرب،
ويبلــغ عدد الفائزيــن يف هذا اليوم
 51فائزا وكل فائز سيحصل عىل 500
ريــال عامين ،إضافة إىل ذلك فيمكن
للعمــاء اإلســتفادة مــن العروض
املصاحبــة لحســاب بــرى فعىل
ســبيل املثال ال الحرص فإن أول 500
عميل جــدد يودعــون مبلغ 5000
آالف ريال عامين يف حســاب برشى
ســيحصلون عىل مكافآت االسرتداد
النقدي وتبلغ قيمة مكافأة االسرتداد
النقدي  51ريــال عامين لكل عميل
مع رشط االحتفاظ باملبلغ ملدة شهر
واحد عىل األقــل .أما العمالء الذين
لديهم حســابات يف حساب التوفري
للجوائز برشى ويضاعفون ودائعهم
مببلغ  5000آالف ريال عامين أو أكرث
ســيحصلون أيضا عىل مبلغ اسرتداد
نقدي بقيمة  51ريال عامين.
وتعليقا عىل هذه العروض املتوافقة
مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعــة

الوســائل الرقميــة يف ترسيع وترية
املعامــات املرصفية ســعيا من بنك
العــز اإلســامي يف توظيف أحدث
الوســائل التكنولجية لتلبية رغبات
العمالء يف تحقيق رضاهم التام لكل
الخدمات واملنتجات التي يقدمها .
وعىل مســتوى التمويل الشــخيص
لتمويــل البضائــع ،فقد قــدم بنك
العز اإلســامي نسبة ربح يف متناول
الجميــع ال تتجــاوز  %5.10ســواء
للتمويالت التي تصــل مدة متويلها
 5ســنوات أو  60شــهرا للتمويالت
التي تصــل فرتة ســدادها ما بني 6
إىل  10ســنوات اي مــن  60شــهرا
إىل  120شــهرا .أمــا عىل مســتوى
التمويــات الشــخصية للراغبني يف
رشاء الســيارات ،اعتمــد بنــك العز
اإلســامي أيضــا نســبة ربــح تبلغ
 %5.10للمحولــن رواتبهم ونســبة
 %6للذيــن مل يحولــوا رواتبهــم مع
إمكانية االســتفادة من هذا العرض
والحصول عىل نســبة مخفضة عند
تحويل الراتب لتحقيق أكرب قدر من
للمختلف رشائح املجتمع لالستفادة
مــن هذه العــروض ،مــع إجراءات

اإلســامية ،قــال محمــد الغســاين
مســاعد املديــر رئيــس الخدمات
املرصفيــة االســتهالكية لألفــراد:
“يتزاحم الجميع مع هذه املناســبة
الوطنية لتقديــم مختلف العروض
واملنتجات ،هذا بشكل عام ،أما من
يبحث عن االستثناء يف االستفادة من
الخدمــات واملنتجات فإن بنك العز
قياسا
اإلســامي وجهته الرئيســيةً ،
عىل الســلة املتنوعة التي يزخر بها
من املنتجــات املصــادق عليها من
قبل هئية الفتوى والرقابة الرشعية”.
ومنذ إنشــائه يف عــام  ،2013نجح
بنك العز اإلســامي يف ســد الفجوة
بني العمالء والبنك باستخدام أحدث
الحلــول التقنية .وتــم تطوير البنية
التحتية للبنك لتزويد العمالء بحلول
ماليــة مبتكرة وخدمــة عمالء ذات
جــودة عالية عــر مختلف القنوات
مثــل املوقع االلكــروين والخدمات
املرصفية عرب االنرتنت وعرب الهواتف
الذكية والرســائل النصيــة القصرية،
ومركــز االتصــال ،وأجهــزة الرصف
التفاعــي ،وأجهــزة الــراف اآليل،
والخدمات املرصفية يف الفروع.

«الوطنية للتمويل» تتعاون مع

البنك األهلي يحتفل بسحوبات

مسقط -الرؤية

مسقط -الرؤية

وقعــت رشكــة الوطنيــة للتمويــل،
عــر جناحهــا للمســؤولية املجتمعية
“امتداد” ،اتفاقية تعاون مع جمعية دار
العطــاء الخريية؛ لدعم مرشوع إنشــاء
البيــوت املحمية الخرضاء ضمن برنامج
“التمكــن” الــذي أطلقتــه دار العطاء
مؤخرا لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.
وقــع االتفاقيــة طــارق بــن ســليامن
الفــاريس الرئيــس التنفيــذي للوطنية
للتمويل ،فيــا وقعها مــن جانب دار
العطــاء املكرمــة مريــم بنــت عيىس
الزدجالية رئيســة الجمعية وذلك تحت
رعاية ســعادة الشيخ راشــد الشاميس
وكيــل وزارة التنمية االجتامعية .وجرى
توقيع االتفاقية مبكتب ســعادة الشيخ
بديوان عــام الوزارة .وتهــدف املبادرة
إىل بناء تســعة بيوت محمية خرضاء يف
مختلف مراكز الوفاء االجتامعي لتأهيل
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة
من خــال توفري فــرص وظيفيــة لهم
متنحهم مصدر دخل مستدام.
وقال طارق الفاريس“ :ســعداء بالتعاون
مــع دار العطــاء واملؤسســات الخريية
عموماً ملســاندة املجتمــع ،حيث نعي
يف الوطنيــة للتمويل أن مســؤولياتنا ال
تقتــر فقط عــى عمالئنــا وموظفينا
ومســاهمينا ،ولكــن أيضــاً تجــاه

تزامنًا مع احتفاالت السلطنة بذكرى العيد الوطني الحادي والخمسني
للنهضــة ،أعلن البنــك األهيل عن تقديــم جوائز نقديــة تبلغ قيمتها
اإلجاملية  51000ريال ضمن برنامج ســحوبات الوفــرة ،بواقع 1000
ريــال لكل فائز ،وذلــك يف إطار جهود البنك لغــرس ثقافة االدخار يف
أوساط املجتمع.
ويشــرط للتأهل لدخول الســحب االحتفاظ مبتوسط رصيد شهري ال
يقــل عن  100ريال عُامين ،عىل أن يكون الحد األدىن للرصيد الشــهري
متوف ًرا يف الحســاب يف يوم الســحب ،والذي سيقام خالل شهر نوفمرب
وســيتم بث وقائعه مبارشة عرب حســابات البنك عىل منصات التواصل
االجتامعي.
وقال منري البلويش ،مســاعد املدير العام ورئيــس إدارة الفروع بالبنك
األهــي“ :احتفاالً مبناســبة العيــد الوطني والذي يعــد يوما خاصا يف
نفوســنا كعامنيني ،يرسنا اإلعالن عن ســحوبات خاصــة بهذه الذكرى
الوطنيــة املجيدة ،حيث يحــرص البنك عىل مشــاركة زبائنه فرحتهم
بالعيد الوطني الواحد والخمســن للنهضة ،ويرسين بالنيابة عن جميع
أعضــاء أرسة البنك األهيل أن أرفع أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل
مقــام حرضة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طــارق ،حفظه الله
عــز ّ
وجل أن يعيد
ورعــاه ،وإىل عموم الشــعب العامين .داعني املوىل ّ
هذه املناســبة عىل عُامن وشعبها أعواما عديدة وسنوات مديدة وهي
تنعــم باألمان والعزة والفخار” .وأضاف ،قائ ًال“ :فخورون بالنجاح الذي
يحققــه برنامــج جوائز الوفرة لعــام  ،2021والذي يســعى البنك من
خاللــه إىل تكريــس ثقافة االدخار بني العمالء وعمــوم الجمهور ،وإىل
جانب الجائزة القيمة التي يقدمها البنك األهيل لعمالئه مبناسبة العيد
الوطني املجيد ،يســعى البنك إىل توســيع قاعدة الفائزين ومنح فرص
للفوز ألكرب عدد ممكن من العمالء ،ونعتقد َّأن هذا الربنامج سيســهم
يف تشجيع املزيد من األفراد للمشاركة ويساعدهم يف تحقيق االستقرار
املايل .لقد استطاع البنك األهىل منذ تأسيسه أن يؤكد عىل أدائه القوي

«دار العطاء» لدعم أبناء المجتمع خاصة تزامنا مع العيد الوطني المجيد

املجتمعات التــي نعمل فيها .ويف ضوء
ذلــك ،سنســعى نحو تكويــن رشاكات
فاعلة مــع العديد من الجهات لتحقيق
منافع جمة ألبناء الوطن وبناء مستقبل
مرشق لهم”.
ومن جانبها ،أعربت املكرمة مريم بنت
عيىس الزدجالية ،رئيســة مجلس اإلدارة
عن شــكرها وامتنانها عىل دعم الرشكة
الوطنية وسعيها لخدمة ا ُملجتمع املحيل
من خالل برامج مستدامة.
وقالت ســهام بنت يوســف الخروصية
مديــرة برنامــج “التمكــن”“ :يســهم
مرشوع البيــوت املحميــة الخرضاء يف
تعزيــز دور برامــج الدمــج الوظيفية
لذوي االحتياجات الخاصة مبركز الوفاء
االجتامعــي ،وذلك من خــال إلحاقهم

يف إنتاج وتســويق املحاصيــل الزراعية
بهدف تحقيق رشاكــة مجتمعية فعالة
للفئة املستهدفة وتسليط الضوء عليها،
حيث تسعى الجمعية من خالل برنامج
التمكني إىل املساهمة يف إيجاد مشاريع
مســتدامة هدفهــا خدمــة املجتمــع
وتحقيق التكافل االجتامعي”.
يشــار إىل أن الوطنية للتمويل تأسست
يف عام  ،1987وتعــد الرشكة الرائدة يف
مجال التمويل يف الســلطنة والتي يثق
بهــا اآلالف مــن العمالء ،حيــث تقدم
الرشكــة مجموعة متنوعة من املنتجات
التــي تســتهدف األفــراد وأصحــاب
املؤسســات الصغــرة واملتوســطة عرب
شــبكة فروعها البالغ عددهــا  20فرعا
منترشا حول السلطنة.

والتزامه بتقديم حلول ومنتجات مرصفية تلبي أســلوب حياة العمالء
املعــارص ،وبذل كافة الجهود إلنشــاء بنية تحتية ُمتميزة تدعم القطاع
املرصيف ،إضافة إىل تبني تقنيات متطورة لدعم التوجه الحايل”.
ويأيت اســم “الوفــرة” الذي يعني املزيد من العطاء والســخاء والنامء،
ليمنح برنامــج البنك لعام  2021العمالء جوائــز إجاملية تزيد عىل 2
مليــون ريال عُامين تقــدم إىل أكرث من  1600عميل عــر فروع البنك
األهيل يف أنحاء الســلطنة ،حيث تتــاح الكثري من الفرص للفوز بجوائز
جذابة ،أسبوعية وشهرية ألفرع البنك وجوائز لتحويل الراتب ،وجوائز
حســابات األطفال وجوائز فئة الشباب “اختياري” ،وجوائز ربع سنوية
خاصة لعمــاء النخبة والحــري وعمالء امتياز ،وســحوبات الجوائز
الكــرى “راتب مدى الحيــاة” ،إضافة إىل ســحوبات افتتــاح الفروع
الجديدة.

«ميسرة» 50 :فائ ًزا في السحب الخاص بالعيد الوطني للنهضة «صحار الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «فودافون ُعمان»
مسقط -الرؤية
كشــفت “ميــرة” للخدمــات املرصفيــة
اإلسالمية ،نافذة الخدمات املرصفية اإلسالمية
لبنــك ظفار ،عــن تفاصيل الســحب الخاص
الذي من ا ُملقرر إجراؤه يف  18نوفمرب الجاري،
وذلــك تزامناً مع احتفاالت الســلطنة بالعيد
الوطني الـ 51للنهضة.
وبحســب برنامج الجائــزة ،خصصت ميرسة
 50000ريــال عــاين للجوائز التي ســتمنح
للفائزيــن حيــث تم تخصيــص  5جوائز لـ5
فائزيــن من كل فرع ،أي مبجمــوع  50فائزا
لريبــح كل منهــم  1000ريال عــاين .وقال
نارص بــن ســعيد البهانته رئيــس مجموعة
التجزئة املرصفية اإلسالمية مبيرسة“ :تأيت هذه
الجوائز يف ســياق االحتفال مبناســبة خاصة
وعزيزة عىل قلوبنا جميعاً حيث نحرص عىل
مشاركة زبائننا الفرحة بهذه املناسبة الغالية،
فقد القت الســحوبات املاضية صدىً إيجابياً
ومشــاركة واسعة من الزبائن ضمن فعاليات
سحوبات حســاب الجائزة  2021من ميرسة،
ونتطلع اليوم للســحوبات القادمة مبشــاركة
زبائننا من مختلف أنحاء السلطنة”.
وإضافة إىل الســحب الخاص بالعيد الوطني
للنهضــة ،كانت ميرسة قــد أعلنت يف وقت
ســابق عن أســاء الفائزات يف الســحوبات

واملعلمــن واملتقاعديــن والزبائــن الجــدد مسقط -الرؤية

نارص بن سعيد البهانته

الخاصة بالنساء؛ حيث حصلت زبونة واحدة
مــن كل فرع عىل جائزة نقدية قيمتها 1000
ريال عامين بإجاميل  10000ريال عامين لـ10
فائزات ،يف الســحوبات التــي أقيمت يف 17
أكتوبر .2021
وعالوة عــى الجوائز التي تــم اإلعالن عنها
ضمن برنامج الجائــزة ،أعلنت ميرسة مؤخ ًرا
عن سحوبات خاصة وحرصية لفئات محددة
مــن الزبائن؛ حيــث ميكنهم الفــوز بجوائز
نقديــة تبلغ قيمتها اإلجامليــة  52800ريال
عامين ،تــم تخصيصها لـ 68فائزًا من موظفي
قطاع الصحة ومنتسبي وزارة الدفاع والرشطة

واملستخدمني الجدد لبطاقات االئتامن.
وتستمر سحوبات حساب الجائزة من ميرسة
لهــذا العام لغاية  31ديســمرب 2021؛ حيث
يتــم اختيــار  3فائزين من كل فــرع للفوز
بالجوائــز األســبوعية الفوريــة ،والتي تبلغ
قيمتهــا  100ريال عامين لــكل فائز بإجاميل
 30فائز أسبوع ًيا ،إضافة إىل الجوائز الشهرية
املخصصــة لألطفال؛ حيث يتــم اختيار فائز
واحد شهر ًيا من كل فرع ليحصل عىل جائزة
بقيمــة  100ريال عامين لــكل فائز ،بإجاميل
 10فائزين شــهر ًيا .إىل جانب جوائز شهرية
مخصصــة لزبائن الخدمات املرصفية الخاصة
والعامة تبلغ قيمتهــا  500ريال عامين لفائز
واحد من كل فرع بإجاميل  10فائزين شهر ًيا،
وجوائز شــهرية مخصصــة لزبائن الخدمات
املرصفيــة املتميزة والتي تبلــغ قيمتها 2000
ريــال عــاين لفائز واحــد مــن كل فرع و
بإجاميل  10فائزين شــهر ًيا .كام تم تخصيص
جوائــز نصف ســنوية وجوائز نهايــة العام،
ففي السحوبات النصف سنوية هناك جوائز
مخصصة لألطفــال قيمتها  1000ريال عامين
لكل فائز من فئة األطفال عىل مستوى شبكة
الفــروع ،وجائــزة بقيمــة  5000ريال عامين
لفائز واحد مــن زبائن الخدمــات املرصفية
الخاصة والعامة.

و ّقع صحار الدويل مذكرة تفاهم اسرتاتيجية
مــع الرشكة العامنيــة التصاالت املســتقبل
“فودافــون” ،وذلك يف املقــر الرئييس لرشكة
فودافون ،وســط حضــور عدد مــن أعضاء
اإلدارة التنفيذية لكال الطرفني ،ووقع مذكرة
التفاهم ،خليل بن سامل الهديفي املدير العام
ورئيس مجموعة الخدمات املرصفية ،والسيد
فهد بن سعيد البوسعيدي الرئيس التنفيذي
لخدمات الدعم بفودافون.
وقــال الهديفــي“ :يواصــل صحــار الدويل
إســهاماته التــي تــأيت متوامئ ًة مــع أهداف
التنويع االقتصادي ضمن رؤية عامن 2040؛
حيث يــؤدي البنــك دو ًرا حيو ًيــا يف تعزيز
مختلــف القطاعــات من خــال الرشاكات
االسرتاتيجية مع أبرز املؤسسات يف القطاعني
العــام والخاص .وتأيت مذكــرة التفاهم التي
وقعهــا صحــار الــدويل مؤخ ًرا مــع الرشكة
العامنيــة التصاالت املســتقبل فودافون من
أجل استغالل كافة فرص التعاون املحتملة يف
املستقبل بني املؤسستني ،األمر الذي سيمكن
كال الطرفني من تعزيز نســبة رضــا الزبائن
وتقديــم خدمــات ومنتجــات ذات قيمــة
مضافــة .عليه يرسنــا أن نوقع هذه املذكرة
مع أحد الرشكات العامليــة الرائدة يف مجال

االتصــاالت ،ونحــن عىل يقني مــن أن هذه
الرشاكة ســتعم بالفائدة عــى كال الطرفني،
حيث ســيقوم فريق الخرباء لدينــا بتقديم
كافة الدعم الالزم لرشكة فودافون”.
وقال الســيد فهد بن ســعيد البوســعيدي:
فرصا
“فخــورون بهــذه الرشاكة التــي تتيح ً
واعدة ملشاريع تجارية واعدة لكال الطرفني.
عليه فإن توقيع مذكــرة التفاهم مع صحار
الــدويل متثل بداية لــراكات بعيدة املدى،
ومن جانبنا فإننا ســنواصل تشجيع املشاريع
املستقبلية مع صحار الدويل نحو آفاق أوسع

كونه أحد املؤسسات التي أثبتت قدرتها عىل
تقديم حلول مبتكرة للزبائن”.
وتــأيت هذه االتفاقية مجســدة لرؤية صحار
الــدويل ليصبــح مؤسســة خدميــة عُامنية
الطابع عاملية الريــادة؛ حيث يواصل صحار
الدويل عقد رشاكات اســراتيجية ناجحة من
أجل تعزيز تجربة زبائنه ،األمر الذي ســاعد
البنك عىل اكتســاب فهــم أعمق ملتطلباتهم
ومواكبة توجهات القطاع واغتنام فرص النمو
لتوفري منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة
لزبائنه.
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رئيس «اتحاد القدم» يصل اإلمارات ..والرشيدي واألغبري يلتحقان بالمعسكر

جدا» ..منتخبنا يواصل
في أجواء «مثالية ً
االستعدادات للقاء الصين بإستاد الشارقة
مسقط -الرؤية
يواصــل املنتخب الوطنــي األول لكرة القدم
تحضرياته اليومية ،استعدادا للمباراة املرتقبة
مع منتخب الصــن ،واملقررة غــدًا الخميس
يف السابعة مســا ًء عىل إستاد الشارقة ،ضمن
التصفيات اآلســيوية املؤهلــة لنهائيات كأس
العــامل «قطــر »2022؛ حيث نفــذ املنتخب
حصصا تدريبية يف معســكره الخارجي بإمارة
ً
ديب.
ووصل سامل بن سعيد الوهيبي رئيس االتحاد
العامين لكرة القدم إمارة ديب بدولة اإلمارات
العربية املتحدة؛ لحضور مباراة منتخبنا.
وأخضــع الجهــاز الفنــي بقيــادة املــدرب
الكــروايت برانكــو إيفانكوفيتــش الالعبني إىل
متاريــن اإلحــاء واللياقة البدنيــة والجانب
الفنــي التكتييك يف الجــزء الثاين وعمل بعض
التامريــن الخاصــة بالتســديد نحــو املرمى
واختتــم الحصة التدريبية بعمــل مناورة ثم
الرتكيز عىل الركالت الحرة .وانتظم يف معسكر
املنتخب الوطني املقــام حاليا يف ديب كل من
فايــز الرشــيدي وزاهر األغــري قادمان من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لاللتحاق ببعثة
املنتخب.
مــن جانب آخر ،أعلن االتحــاد الصيني لكرة
القــدم عــن تخصيص  500مقعــد للجامهري
العامنيــة الراغبــة يف حضور مبــاراة منتخبنا
الوطني األول أمام نظريه الصيني يف التصفيات
اآلســيوية املؤهلة لنهائيات كأس العامل «قطر
 .»2022وعىل الجامهــر العامنية الراغبة يف
حضور املباراة تحميل جواز السفر أو البطاقة
الشــخصية وكذلك شــهادة التطعيــم ورقية

وإلكرتونيــة مــع تحميل فحــص (يب يس آر)
سلبي خالل  96ساعة قبل املباراة مع التأكيد
من وضع الكاممات يف جميع األوقات.
وأوضح االتحاد الصيني أنه ال ُيســمح بدخول
أي نوع من الســاعات أو برنات بكتابات أو
شــعارات أو أعالم أكرب مــن  3×2أو أي يشء
قابل لالشتعال أو مرشوبات بعلب معدنية.
وأجرى املنتخب الصينــي تدريباته يف ملعب
نادي الشــارقة .وضمت البعثــة الصينية 25
العبا من ضمنهم املجنسون الربازيليون الثالثة:
أالن كارفالهو وألكيســون ولــو غوفو .ويعاين
املنتخب الصيني من غياب حارســه األسايس
زينج شينج لإلصابة؛ حيث يحل مكانه حارس
نادي شــانغهاي بورب يان جون لينج ومدافع
نادي جوانزهو جاو زهــوين وجناج جوانزهو
يل شــيهاو .ووصل أمس الالعب وو يل بعد أن

تأخرت رحلة وصوله من اسبانيا وسينتظم يف
تدريبات الفريق.
وكان مدرب منتخــب الصني يل يت قد اعرتف
أنه غري قادر عىل تعزيز تشــكيلة الفريق قبل
املباراتــن املقبلتني يف تصفيات كأس العامل ،يف
ظل توقــف الدوري املحــي املمتاز .وتوقف
الدوري الصيني يف منتصف أغســطس وملدة
ثالثة أشــهر ونصف الشهر ،ملنح الفرصة أمام
املنتخب الوطني لالســتعداد للتصفيات ،ومع
محاولة الصني التأهــل لكأس العامل ألول مرة
منذ ظهورها الوحيد يف .2002
وســيدير مبــاراة منتخبنا مع الصــن ،الحكم
التايالنــدي ســيفاكورن يب دوم ويســاعده
مواطنــه راوات ناكاريت والســنغافوري كوه
روين مــن كايــت والحكم الرابــع التايالندي
مونجكولتشيا بشــر ،إىل جانب حكام «الفار

 »VARالسنغافوري محمد تقي بن جاهري
واملاليــزي محمــد امرول بن يعقــوب ،بينام
ســيق ّيم الحكام القطري جاسم محمد الهيل،
واإلمارايت عبدالرحمن محمد إبراهيم املسؤول
الطبــي ،فيــا يراقب املبــاراة الفلســطيني
عيل جربيل واملاليزي يس مي تشــايت ممثال
لالتحاد االسيوي.
و ُيعقد اليوم االجتامع الفني للمباراة ســيتم
خالله تحديد ألــوان املنتخبني وكذلك اعتامد
قوائــم الالعبني ،إىل جانــب املؤمتر الصحفي
ملدريب املنتخبني.
وقال جمعة الحبيس العــب منتخبنا الوطني
إن األجــواء يف املعســكر التدريبيــة «مثالية
جدًا» والجميع سعيد ومتفائل ومستعد للقاء
املرتقب أمــام املنتخب الصيني .وأضاف« :ما
نشــهده من رضا املدرب عــن أدائنا يعطينا
وحامســا وثقــة لتقديــم املزيد
داف ًعــا أكرب
ً
وبــذل كل ما منلك من عطاء للفوز يف املباراة
القادمة ونسأل الله أن يوفقنا يف ذلك ونسعد
الجميع» .وتابع القول« :منذ أكرث من أسبوع
ونحــن مــع بعضنا البعــض ويومــا بعد يوم
نشــعر ان قوتنــا يف ازدياد ،كــا إن الظروف
تم تهيئتها لنــا من كل النواحي ..ورغم بعض
التامرين التكتيكية الجديدة من الجهاز الفني
إال أننا أتقناها برسعة بفضل االنســجام التام
بيننــا جميعا ،وأؤكــد أن كل الالعبني قادرون
عىل العطاء وتنفيذ مــا يطلبه للمدرب وأكرث
بإذن الله» .وأضاف الحبيس «حظوظنا ليست
ســهلة وجميــع املنتخبــات قوية ،كــا إننا
فرضنا أنفســنا وقدمنا مباريات تليق باســم
الكرة العامنية ،وســنظل نقدم أفضل ما لدينا
باستمرار دون تهاون لنحقق ما نسعى له».

الوهيبي يتصدر منافسات الفئة الثانية من «رالي أوريجن تريل» األمريكي
مسقط -الرؤية
احتل ســائق الراليات حمد الوهيبي املركز
األول يف الفئة الثانية  RC2بأول مشــاركة
له يف منافســات رايل «أوريجــن تريل» يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فيــا حل
باملركــز الرابــع يف الرتتيب العــام يف ختام
منافســات الــرايل الــذي أقيــم يف منطقة
غوليندال بالقرب من والية واشنطن.
وســيطر الوهيبي ومســاعده النيوزيلندي
توين ســركومب عىل صــدارة الفئة الثانية
بتســجيلهام أفضل األوقات وتقدمهم عىل
العديــد من املنافســن فيــا توجا ضمن
الخمسة األوائل يف الرتتيب العام بحصولهام
عىل املركز الرابع خلف أقوى ثالثة منافسني
يف الــرايل والذيــن يعتــرون من أســاطري
الراليات األمريكية وهم براندون سيمينوك
وأســطورة املغامــرة كني بلــوك وترافيس
باسرتانا.
وشق الوهيبي طريقه نحو املراحل النهائية
عىل مــن  ،Ford Fiesta R5الذي يديرها

فريــق  McKenna Motorsportوســط
متابعة كبرية من عشــاق سباقات الراليات
الذيــن تجمهــروا عــى جوانــب املراحل
الخاصة ملتابعة الرايل.
وعلق الوهيبي لدى وصولــه لخط النهاية
قائال« :يف الحقيقــة الرايل ممتاز جداً ومتيز
بالرسعة العاليــة وأخذنا وقت للتعود عىل

هذه الرسعــة ألننا منذ وقت طويل مل نقم
بالقيــادة بهــذه الرسعة ولكــن الحمدلله
الســيارة كانــت ممتــازة وكان معنا فريق
ممتاز كذلك والتنظيم ممتاز واألمور سارت
عىل ما يرام وأنا سعيد جدا ألننا كنا األرسع
يف  R5وحققنا هذه النتيجة».
وأشــار الوهيبي إىل قوة املنافســة يف الفئة

املفتوحة وهي الســيارات التي تشــارك يف
بطولة العامل للراليات  ،WRCمشرياً إىل أن
املشــاركة يف الفئة الثانيــة قد تكون متهيداً
للمشاركة يف الفئة املفتوحة الحقاً ونحن يف
طور دراسة املوضوع مع بعض
الفرق هنا.
وخاض الوهيبــي مراحل الرايل
وســط منافســة محتدمــة مع
عدد من االســاء العاملية التي
تنافــس ضمــن فئــة WRC
مبشاركة األسطورتني األمريكيتني
باســرانا وبلوك عــى الصدارة،
لكن الوهيبي كان منافساً قوياً
خاصــة يف الفئــة الثانية RC2
التــي تصدرهــا وســيطر عىل
أوقاتها منذ بداية الرايل.
ويقــود الوهيبي ســيارة فورد
يف الواليــات املتحدة األمريكية
بدعــم لوجســتي مــن رشكة
أسياد إكسربيس ورشكة سندان
للتطوير.

افتتاح ثاني أكبر إستادات «مونديال قطر  30 ..»2022نوفمبر
الدوحة -الرؤية
تتجه أنظار العــامل يف الثالثني من نوفمرب
الجاري إىل مدينة الخور ،شامل العاصمة
القطرية الدوحــة ،يف ترقب لإلعالن عن
جاهزية إستاد البيت ،ثاين أكرب إستادات
مونديــال قطــر  ،2022وذلــك خــال
استضافته مباراة منتخبي قطر والبحرين،
يف أول أيام منافسات كأس العرب FIFA
قطر .2021
وســينضم الــرح الريايض الــذي تبلغ
طاقتــه الجامهريية  60ألــف مقعد إىل
اإلســتادات الخمســة الجاهزة الستضافة
منافســات مونديال قطــر  ،2022وهي

إســتادات خليفــة الــدويل ،والجنــوب،
واملدينــة التعليميــة ،وأحمــد بن عيل،
والثاممة ،إىل جانب إستاد رأس أبو عبود
املقرر أن يشهد أوىل مبارياته يف مستهل
منافســات بطولة كأس العرب .ويشــهد
إســتاد البيت خمــس مباريات يف بطولة
كأس العرب ،من بينها املباراة النهائية يف
 18ديســمرب بالتزامن مع احتفاالت دولة
قطر بيومها الوطني .ويقع إســتاد البيت
يف مدينة الخــور التي تبعد نحو  46كلم
شــال العاصمة الدوحة ،وميتاز بتصميم
فريــد يعكس الثقافة العربية األصيلة؛ إذ
اســتوحي شكل اإلســتاد من بيت الشعر
أو الخيمــة التقليدية التي ســكنها قدمياً

أهــل قطر واملنطقــة العربية .ومن أهم
ما مييز إستاد البيت هو احتفائه باألصالة
والحداثــة يف آن واحــد؛ فعــاوة عــى
يجســد التقاليد األصيلة
تصميمــه الذي ّ
يف قطــر واملنطقــة ،روعي عنــد تصميم
اإلســتاد تضمني أفضل التقنيات الحديثة
التي ستُســهم يف إثراء تجربة املشــجعني
والالعبــن ،واســتمتاع الجميــع بتجربة
كرويــة اســتثنائية ،ويف مقدمتهــا تقنية
التربيد املتطورة.
وسيشــهد إســتاد البيــت انطــاق
منافســات بطولة كأس العامل يف قطر يف
 21نوفمــر  2022باملبــاراة االفتتاحيــة
للبطولة ،إضافــة إىل  8مباريات من دور

املجموعات حتــى نصف النهــايئ ،فيام
يعــد ثــاين أكــر اإلســتادات املونديالية
اســتضافة للمباريات يف البطولة املرتقبة
العام املقبل ،بعد إســتاد لوســيل الذي
سيستضيف  10مباريات يف املونديال.
وتجســيداً اللتــزام قطر بأفضــل معايري
االســتدامة يف العامل ،وضــان بناء إرث
مســتدام للبطولــة يعــود بالنفــع عىل
األجيــال القادمة بعــد املونديــال؛ من
املقرر تفكيــك مقاعد املدرجات العلوية
لخفض الطاقة االستيعابية لإلستاد إىل 32
ألف مقعد ،واالســتفادة من تلك املقاعد
يف تشــييد منشــآت رياضية داخل قطر
وخارجها.

متابعات
ريا�ضة

محمد العليان
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ضربة حرة

منتخبنا يسعى
الستعادة األمل
يخوض ُمنتخبنا الوطني لكرة القدم مساء غد الخميس لقا ًء ً
مهم ضمن التصفيات
النهائيــة املؤهلة لبطولة كأس العــامل بدولة قطر  ،2022أمــام املنتخب الصيني
والتي ستقام يف إمارة الشــارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،كملعب محايد،
تم اختياره من قبل املنتخب الصيني.
ويسعى األحمر إىل استعادة آماله واالستمرار يف املنافسة ،واملباراة ال تقبل أنصاف
الحلول ألهميتها بالنســبة ملنتخبنا الوطني إذا أراد االســتمرار ومواصلة املنافسة
ضمــن املجموعــة الحديدية ،وبإذن اللــه منتخبنا مؤهل لتجــاوز التنني الصيني
والعودة باالبتسامة من ملعب اإلمارة الباسمة ،من خالل الفوز بالثالث نقاط .وما
أخشــاه فن ًيا عىل املنتخب ونجومه الراحة السلبية الطويلة منذ آخر مباراة لعبها
املنتخــب ،إضافة إىل أن املنتخب مل يلعب أي مباراة تجريبية دولية يف املعســكر
الذي أقيم بديب ملدة  10أيام وابتعاد الالعبني عن جو املباريات الدولية والرسمية
وملدة شــهر تقري ًبــا ..أمتنى أال يكون هذا العامل الفني ســلبيا ومؤثرا يف املباراة،
ويدخــل منتخبنا هذه املبــاراة وهو أكرث ارتياحا من الناحية النفســية واملعنوية
من املنتخب الصيني ،بعد أن كســب منتخبنا يف اللقاء الســابق قبل هذه املباراة
املنتخب الفيتنامي.
هــذه املباراة يأمل فيها نجوم األحمر الظهور مبســتوى فني أفضل من املباريات
السابقة ليربهنوا عىل أنهم األحسن واألقدر عىل حسم املباراة؛ لذلك عىل املدرب
الكروايت برانكــو إيفانكوفيتش أن يدفع بكامل أوراقه الفنية منذ الدقيقة األوىل،
وبالالعب األجهز فن ًيا وبدن ًيا .واألحمر لديه نجوم مؤثرة وفعالة وبارزة لها ثقل يف
مسرية املنتخب يف التصفيات ،ويأيت أولهم أسد الحراسة فايز الرشيدي مصدر أمان
وثقة ونصف الفريق وقوته وثقة لخط الدفاع ،ويأيت ً
أيضا املحارب واملقاتل حارب
السعدي محور االرتكاز وضابط اإليقاع والعب الخربة الطويلة وصاحب املستوى
الثابت يف أدائه من خالل املباريات الســابقة .وهناك النجم الشاب املتميز املنذر
العلوي هــدّاف املنتخب إىل اآلن يف التصفيات ،والــذي يعتمد عليه املنتخب يف
التســجيل ولو من أنصاف الفرص ،والرتكيز من خالل حســم اللقاء وعدم إضاعة
الفرص السهلة ،إضافة إىل بقية العبي املنتخب.
املبــاراة تعد إثبا ًتــا لرغبة املنتخب يف الفوز الســابق والذي ظهــر فيه املنتخب
مبستوى مطمنئ ،وهذا التفوق يجب أن ينعكس أمام املنتخب الصيني ،واستمرار
هذا التفوق .ولذلك الرتكيز ثم الرتكيزعىل الفوز وكسب الثالث نقاط والفوز اليوم
ال بديــل عنه الذي نحتاجه للعودة من جديد لســاحة التصفيات واالســتمرار يف
املنافسة والتأهل.
لن نقول إن املباراة ســهلة وكذلك الفوز بها؛ َّ
ألن من املؤكد أن الطريق إىل الفوز
ســيكون صع ًبا ويحتاج لقــوة األداء والجدية والحامس والــروح القتالية وإراده
أكرث ثقة وقوة يف اإلمكانيات ،كام يتطلب من كل العب يف املنتخب -أساســيا أم
احتياطيا -أن يكون يف أفضل حاالته البدنية واملعنوية ،وللجهاز الفني دور كبري يف
وضع الخطة املناسبة التي تساعد الالعبني عىل االهتداء لطريق الفوز..
وكلنا ثقة يف نجوم األحمر بالعودة باالبتسامة من اإلمارة الباسمة.
********
آخر الكلامت“ :كل لحظة يف الحياة تعيشها ،كنز ال يتكرر”.

زراعة  30شجرة علعالن في الجبل األخضر

مدرين المكتومية
madreen@alroya.info

صناعة التفاهة!
www.alroya.om
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هاتف 24652400 :فاكس24652444 :
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د� .سعيد املحرمي
تبنت عامن يف الســنة املاضية والحالية السياســة االنكامشية
بخفــض اإلنفــاق ،والتي نتج عنها :خفــض عجز امليزانية
التحكم يف حجم الدين العام تحسن النظرة املستقبلية
من مؤسسات التصنيف االئتامين زيادة ثقة املستثمرين
فإن املرحلــة القادمة تتطلب تبني #سياسة_توســعية
باالعتامد عىل استثامرات القطاع الخاص.

د .حمود النوفلي
استلم السفينة وهي وسط البحر تتالطمها أمواج مدفوعة
بريــاح عاتية من:أزمة كورونا وهبوط أســعار النفط
وتراكم الدين العام وترحيل أزمة الباحثني عن عمل،
وخســائر يف الرشكات الحكوميــة ،ومحدودية ثروة
الصندوق السيادي ،وإذا به يقودها بكل ثقة وإرصار
ليصل بها إىل بر األمان قري ًبا.

علي الكلباين
(نبــارك) تشــكيل لجنــة الصحفيــن ملحافظتــي الظاهرة
والربميــي .والتــي ترشفت بــاإلرشاف عــى االنتخابات
ليكون د.ســلطان اليحيايئ رئيســا وســعد الشندودي
نائبا للرئيس وخليفة الشامخي مقررا(.ومحمد العلوي
ونــارص العربي وحميد املنذري وثويني اليحيايئ أعضاء
إداريني) لتكون تحت مظلة جمعية الصحفيني العامنية.

مرت�ضى ح�سن
األصــل يف الدولــة عــدم تشــكيل أيــة رشكات إال للرضورة
وتخصيصهــا الحقــاً .دعا ابــن خلدون إىل عــدم الجمع
بني”التثمري واإلمارة ،ألن يف ذلك مفســدة لكليهام”أي
عــدم الجمع بــن الحكومة وبني النشــاط االقتصادي
ألنها ستنافس القطاع الخاص ويتم سن القوانني بشكل
متحيز ملصالح رشكاتها وتستنزف املال ويعم الفساد.

مسقط -الرؤية
قامت جمعيــة البيئة ال ُعامنيــة بالتَّعاون مع
حديقة النباتــات واألشــجار ال ُعامنية ورشطة
عُــان الســلطانية ومكتب نائــب وايل الجبل
األخــر وبلدية الجبــل األخــر بزراعة 30
شجرة من أشــجار العلعالن يف الجبل األخرض
تكرمياً لذكــرى الراحلة داريــن مهدي ،إحدى
أعضــاء مجلس إدارتهــا التي وافتهــا املنية يف
يوليو .2020
وكانت الزراعة جز ًءا من حدث تذكاري أقيم يف
 9نوفمرب باســتضافة ا ُملنتجع الحديث دوسيت
دي  -2نسيم الجبل األخرض ،وقد حرض الفعالية
عد ٌد من أفراد عائلتها ومن الزمالء واألصدقاء.

السمو السيدة تانيا
وعن دارين ،قالت صاحبة ُّ
بنت شــبيب آل ســعيد رئيســة جمعية البيئة
ال ُعامنية“ :ال أجد الكلامت التي ميكن أن تصف
تفاين وشغف شخصية دارين ،فقد كانت نابضة
بالحياة وشجاعة وقدوة لكل من عرفها .وال شك
أننــي والجمعية قد فقدنا أحــد أبرز الداعمني
للتنوع الحيوي يف البالد ومتكني الشباب ،ولهذا
جاءت هذه الفعاليــة التذكارية لتبقى ذكراها
وسريتها العطرة خالدة بيننا وملهم ًة للكثري منِّا
لنواصل الخطى عىل مســرتها يف الحفاظ عىل
التنوع الحيوي الغني للسلطنة”.
وانطلقت مســرة دارين -رحمهــا الله -املهنية
بعــد حصولهــا عــى شــهادة البكالوريوس يف
التقنيات الحيوية من جامعة السلطان قابوس.

تواصل تلقي طلبات التسجيل في
مسابقة األندية لإلبداع الثقافي
مسقط -الرؤية
تواصــل وزارة الثقافــة والرياضة والشــباب
باســتقبال طلبــات التســجيل إلكرتونيا من
خــال املوقع اإللكرتوين للمســابقة https://
 youthcreations.omللفئــة العمريــة من
 16 -10ســنة ،ومــن  30 -17ســنة حســب
الــروط واألحــكام املذكــورة يف اســتامرة
التسجيل اإللكرتوين باملوقع.
وتتضمن املســابقة  10مجاالت وهي القصة
القصــرة ،والشــعر الفصيــح واملســابقات
الثقافيــة “عُامنيــات” ،باإلضافــة إىل مرسح

“الديودراما” ،ومســابقة الفنون الشــعبية يف
فنــون البادية ،والفنون التشــكيلية “الرســم
والتصويــر الزيتــي” ،والتصويــر بالهاتــف،
ومســابقة األفالم القصــرة والتصميم الرقمي
“تطبيقــات الهواتــف الذكيــة” ،ومســابقة
االبتكار التقني ،وهناك مسابقتان مصاحبتان
للمســابقة وهام أفضل لجنة شبابية والهدف
منها املساهمة يف رفع الوعي بأهمية املشاركة
املجتمعية يف املســابقة وتعزيــز التنافس بني
شباب األندية واملراكز الرياضية وأفضل فريق
إعالمي قــام بتغطيــة منافســات وتصفيات
املسابقة.

“نظام التفاهة” عنوان كتاب للكاتب الكندي أالن دونو أســتاذ الفلســفة والعلوم السياسية يف جامعة
كيبيك بكنداُ ،يوضح من خالله بعض الجوانب التي قد يغفل عنها الكثري من رواد التواصل االجتامعي
أو من يطلق عليهم “املؤثرون” ،ال يدري هؤالء أنهم يعيشــون تحت ســطوة لعبة سيئة تلعبها مواقع
التواصل االجتامعي لجذب أكرب عدد من املشاهدات واملستخدمني..
تلــك التفاهــة التي يقوم بها بعض مــن رواد هذه املواقع عىل أنها تزيد من شــهرتهم وترفع عائدهم
املــادي مــا هي إال قذارة من إدارة هذه الحســابات ،التي ال تهتم بالفرد وال تهتم مبا ســيرتتب عىل ما
يتم بثه من محتوى ،فتجد تلك املواقع تســعى لنــر أي محتوى فاضح أو منحط ألجل الحصول عىل
متابعات و”اليكات” وحسب!!
املشكلة ال تكمن فقط يف رفع رصيد رشكات تلك الحسابات وإمنا ً
أيضا يف الحالة الرنجسية التي يعيشها
العديد من هؤالء التافهني ،فهي بكل بســاطة لعبة اقتصادية ،هدفها جني أكرب قدر من املال ،وبالتايل
سنجد يف كل فرتة زمنية ظهور عدد من الربامج الجديدة وتطوير يف العدد اآلخر للتنافسية التي يتطلب
ســيحقق لها
هذا الســوق ،وبالتايل ال يهم تلك اإلدارات املحتوى الج ِّيد بقدر اهتاممها باملحتوى الذي ُ
عائــداً مادياً ،لذلــك ال علينا أن ننبهر كثريا بكمية املتابعات التي قد نراها عىل حســابات األشــخاص،
خاصــة إن كانت تلك الحســابات ال تضيف شــيئاً ،وأصحابه يعملون بنظام “الطلــب” أي أنهم مجرد
“روبوتــات” يقومون بتنفيذ ما ميىل عليهم مقابل حفنة من األوراق املالية ،صحيح أنه ال ميكننا نكران
أنهم استطاعوا الدخول للسوق بقوة ولكننا نحن من ساهمنا يف ذلك بالتأكيد.
ليــس هذا فقــط ،فهؤالء الذين ميكن تصنيف مــا يقدمونه من محتوى عىل أنه “تافه” هم أنفســهم
بائسون ألنهم ال يدركون حجم اللعبة الكبرية التي وقعوا بها ،وأخذتهم الشهرة وحب الظهور للذهاب
بعيدًا ،فهم ال يدركون أن كل ما يخرج عىل شكل “فضيحة” أو محتوى مدمر للمجتمع ما هو إال وسيلة
إلدارة بعض الحســابات لتقديــم معلومات عن مجتمع وبلد بعينه ،وبيعــه وترسيبه آلخرين يهتمون
بذلك .ويف هذا السياق أذكر فضيحة رشكة “فيسبوك” األخرية ،بعدما قامت واحدة من كبار املسؤولني
يف الرشكــة بترسيب وثائق ومعلومات رسية ،األمر الذي كشــف وضع هــذه املواقع التي ال تهتم أبدًا
مبرتاديها بقدر اهتاممها باملال الذي ســتجنيه من وراء انتشــار مقطع أو منشــور “بوست” قد يساهم
يف رفــع أرصدتها البنكية ،من خالل ارتفاع عدد املشــاهدات التــي تعمل هي بدورها عىل إعادة نرشه
بصورة متواصلة.
وعنــد الحديــث عن صناعة التفاهة ،علينــا أوال أن نعرتف أننا جميعاً اضطررنا ملرة أن نتابع مشــهوراً
بعينه كوننا ســمعنا عنه الكثري ،ولكن مبجرد ما نقلب يف حســابه نشعر باالشمئزاز ورمبا بالخجل كونه
ينتمي ملجتمعنا ،خاصة إن كان ما ُيقدمه هو مجرد محتوى تافه ،ومحتوى ال يستفيد منه املجتمع ..إن
هؤالء األشــخاص يصنعون شهرتهم بطرق وضيعة للغاية ،وبالتايل يضيع املتابع بني ما الذي عليه فعله
وما الذي يجب عليه تركه .هذا األمر ســاهم يف ظهور أشــخاص ال ثقافة لهم ،وال مبادئ وال أي محتوى
حقيقي يقدمونه ملتابعيهم ،لكنهم ً
أيضا صنعوا من الحقيقة خدعة ومن الخدعة حقيقة؛ ألنهم وبشكل
ما ال ينظرون لألشياء إال من منظور مايل بحت؛ أي أنهم ال يفكرون إن كانت الطريقة الئقة أم ال ،ورمبا
صحي ومناسب األمر الذي يسبب األذى والخلط عىل املتابع.
يروجون ملنتج رديء عىل أنه ّ
لقد اســتطاعت هذه املواقــع أن تفضح تناقضات الكثــر من املجتمعات ،ولكن أيضــاً أي مجتمع يف
حقيقة األمر يعيش تناقضاً ،ألن كل فرد يف هذه الحياة له رغباته وتطلعاته وشــعوره أيضا بأنه يعيش
تحت التناقضات التي ال ميكنه أن ينكرها ،والتناقض أمر صحي ولكن عندما يصل األمر لألفكار وترسيخ
فكر ســيئ بدافع أن الشــخص املشــهور أكرث إدراكا وفهام من غريه هنا تكمن املشكلة ،وأكرب من ذلك
كله عندما يعيش املشــهور نفســه خدعة الشــهرة عىل أمل أنه يقدم ما ال يقدمه غريه دون أن يدرك
أن وجوده وشــهرته قام بها ً
أيضا إدارة الحســاب ألنها تجني مام ينرشه مبالغ مالية ،خاصة إن كان بال
محتوى جيد.

