»FÉ£dG ¿Éª«∏°S øH óªëe
»°VÉjôdG

ócDƒj IRQÉÑª∏d »æWƒdG ÉæÑîàæe ÜQóe
¿OQC’G ôµ°ù©e øe IOÉØà°S’G ≈∏Y

…OÉ°üàb’G

äÉ«∏ëªdG

¿hDƒ°T áæéd óah ΩÉeCG ¢Vô©à°ùj ádÓ°U AÉæ«e
ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh πª©dG á«dBG äÉ«Øë°üdG

Qhód ájQGRƒdG äÉfÉ«ÑdG èeÉfôH ¢ûbÉæj ziQƒ°ûdG Öàµe{
á°ûbÉæªdG äÉÑ∏W øe GOóY ¢Vô©à°ùjh ådÉãdG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G

»`aÉ≤ãdG

zÜƒéæ°T{ πMQ .. Oô`jƒ``°T í`dÉ`°U
¬eÓMCG πªµj ºd z¿GóªM ≈àØdG{h
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51 `dG áæ°ùdG ` (13605) :Oó©dG ` Ω2021 ôÑªàÑ°S øe 15 ≥aGƒªdG ` ` g 1443 ôØ°U øe 8 AÉ©HQC’G

¿É£∏°ùdG ádÓ÷ ádÉ°SQ
øjôëÑdG ∂∏e øe

»MÉ«°S èjhôJh »°VÉjQ ¢ùaÉæJ

äÉ«dÉ©a QÉØX á¶aÉfi ‘ π°UGƒàJ Éª«a
…òdG á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d ádÓ°U ±GƒW
Ú≤HÉ°ùàŸG øe á©°SGh ácQÉ°ûÃ ¢ùeCG ≥∏£fG
∫hO øeh ,áæ£∏°ùdG äÉj’h ∞∏àfl øe
±ó¡dG ≈£îàj ..»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›
≈∏Y √QÉ°üàbG ájOhófi ¥ÉÑ°ùdG Gòg øe
øe ¢ùaÉæàdG Gòg ≈∏Y Öë°ùæj Éeh ¢ùaÉæàdG
Éak GógCG ≥≤ë«d ;á«°VÉjôdG ìhôdGh IƒNC’G º«n bp
äÉe uƒ≤ŸGh øcÉeCÓd èjhÎdG ‘ πãªàJ iôNCG
‘É©J ™jô°ùJ ≈∏Y πª©j ÉÃ á«MÉ«°ùdG
≥°ùæŸG íjô°üàd É≤k ahh .»MÉ«°ùdG ´É£≤dG
¥ÉÑ°ùdG ¿EÉa 2021 ádÓ°U ±Gƒ£d »eÓYE’G
,á«dÉãe AGƒLCG ‘ …ôéj ≈dhC’G ¬àî°ùf ‘
¢ùaÉæàdGh á«é«∏ÿG IƒNC’G ìhQ §°Shh
ÖfÉ÷ÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y πª©j ÉÃ ,∞jô°ûdG
ÚLGQódG äGQÉ¡e π≤°Uh ,áÑ©∏d »æØdG
QÉ«àNG ≈dEG …ODƒj ÉÃ ÖgGƒŸG ±É°ûàcGh
.á«æWƒdG äÉÑîàæª∏d ô°UÉæ©dG π°†aCG
QôëŸG
2¢U .................................. ™dÉW ■

Ωƒ«dG AGQBG
É¡∏fi ‘ IOÉ°TEG z

{ …CGQ

±ƒ«°†dG IƒYO â«µ«JEGh á«°SÉeƒ∏HódG øa
ΩGÎM’Gh ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ á«aÉØ°T
ΩOÉ≤dG Ò«¨àdG ¿ÉgQ ΩÓYE’G
GÈJ ÜGÎdG Ö∏≤æ∏a

16

:ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóªdG RÉ«àe’G ÖMÉ°U

¢ùeCG ÊÉjõdG ¬dÉÑ≤à°SG AÉæKCG ¥QÉW øH ó©°SCG É¡ª∏°ùJ øjôëÑdG ∂∏e øe ¿É£∏°ùdG ádÓL ádÉ°SQ ■

øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
∂∏ŸG ádÓL ¬«NCG øe á«£N ádÉ°SQ ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW
.á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ádÉ°SôdG º∏q °ùJ
πãªŸGh ‹hódG ¿hÉ©àdGh äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf
¢ùeCG ìÉÑ°U ¬ÑàµÃ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿É£∏°ùdG ádÓ÷ ¢UÉÿG
á«LQÉÿG ôjRh ÊÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S
2¢U.............π«°UÉØJ ■
.øjôëÑdG áµ∏ªÃ

¿É£∏°ùdG ádÓL
Gƒ`LGQÉµ«f ¢ù«FQ Åæ¡j
ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
t
Éé«JQhCG ∫É«fGO ¢ù«`FôdG á`eÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH `
∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ Gƒ`LGQÉµ«f ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
.√OÓH
¢üdÉN øY É¡dÓN øe º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG
t ádÓL ÜôYCG
,IOÉ©°ùdGh áë°üdÉH ¬àeÉîØd ¬JÉ«æ“ Ö«WCGh ¬«fÉ¡J
.»bôdGh Ωó≤àdG OGôWÉH ≥jó°üdG √OÓH Ö©°ûdh

ó°Uô∏d á«æWh áeƒ¶æeh ..z2030 º«∏©àdG{ »`a πFÉ°Sh 3h äÉjÉZ 7

™HGôdG ±ó¡dG ò«ØæJ ∫ƒM ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æŸ øjôjô≤J
ƒëf á«HÉéjE’G äGô°TDƒŸG øe ójó©dG Éª¡dÓN øe äRôHCG
.2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ±ó¡dG ≥«≤ëàd √ÉŒ’G
4¢U..................................π«°UÉØJ ■

É¡à©HÉàe ≈∏Y áæ£∏°ùdG ¢Uô– ,ò«ØæJ πFÉ°Sh 3h äÉjÉZ
º««≤àdGh ó°Uô∏d á∏eÉµàe á«æWh áeƒ¶æe ∫ÓN øe
‘ á∏ã‡ áæ£∏°ùdG âeóbh .ò«ØæàdG ‘ Ωó≤àdG ¢SÉ«bh
á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

â°UôM áæ£∏°ùdG ¿EG (øWƒdG) ™e AÉ≤d ‘ Ωƒ∏©dGh
á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG äÉjÉZ êÉeOEG ≈∏Y
á«°ùªÿG á«ªæàdG §£N ‘ (2030 º«∏©àdG) áeGóà°ùŸG
7 øe ¿ƒµàj …òdGh º«∏©à∏d á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh

:ÊGƒcõdG Oƒªfi ` Öàc

´É£b IôFGO ôjóe »KQÉ◊G ¿Éª«∏°S øH QóH ∫Éb
áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉª©dG á«æWƒdG áæé∏dÉH á«HÎdG

É«eƒj øW ∞dCG 15`d êÉàfE’G ¿É©aôj á©°SƒJh ójóL §N :z¿ÉªY âæª°SEG{

300 ≠∏ÑJ ójó÷G êÉàfE’G §ÿ á«dhCG ájôjó≤J áØ∏µàHh ,Év«eƒj
‘ áæ£∏°ùdG ‘ ¬Yƒf øe ÈcC’G ´hô°ûŸG ó©ojh .Q’hO ¿ƒ«∏e
áØ∏c á«dÉ©a IOÉjR ≈∏Y πª©«°S å«M ,âæª°SE’G áYÉæ°U ∫É›
õjõ©Jh ¿ÉªoY âæª°SEG ácô°ûd á«°ùaÉæàdG Iõ«ŸG ™aôjh ,êÉàfE’G
.á«dhódGh á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ É¡MÉ‚
......................................π«°UÉØJ ■

:z

{ ` §≤°ùe

êÉàfE’ ójóL §N AÉ°ûfEG øY ¿ÉªoY âæª°SEG ácô°T âæ∏YCG
,Ωƒ«dG ‘ øW ±’BG Iô°ûY ≠∏ÑJ á«LÉàfEG á©°ùH âæª°SE’G
≈dEG øW 4,000 øe ådÉãdG §î∏d á«LÉàfE’G á©°ùdG IOÉjRh
øW ∞dCG 15,000 ≈dEG É¡LÉàfEG ™ØJÒd Ωƒ«dG ‘ øW 5,000

2024 …QÉéàdG π«¨°ûàdGh ..Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ÊÉãd ™æ°üe :QÉë°üH Iô◊G

ÚàYô÷G ÚH IÎØdG ¢ü«∏≤Jh IójóL áHÉ°UEG 60h IÉah ádÉM

IÉah ádÉM π«é°ùJ áë°üdG IQGRh âæ∏YCG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
äôcPh .ádÉM 71 ‘É©Jh áHÉ°UEG 60h ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL
ô¡X ≈àM ` á«°VÉŸG áYÉ°S 24`dG ∫ÓN áeƒæŸG ä’É◊G OóY ¿CG IQGRƒdG
54 á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ áeƒæŸG ä’É◊G OóY ≠∏H Éª«a 5 ≠∏H ¢ùeCG
‹ÉªLEG ≠∏Hh .ádÉM 28 ≈dEG IõcôŸG ájÉæ©dG ‘ Oó©dG π°Uhh ,ádÉM
293414 ÚaÉ©àŸGh ádÉM 303223 áæ£∏°ùdG ‘ á∏é°ùoŸG ä’É◊G
,áÄŸÉH 1Q3 áÑ°ùæH 4090 äÉ«aƒdGh áÄŸÉH 96Q8 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH
âæ∏YCG ôNBG ÖfÉL øe .ádÉM 5719 á£°ûædG ä’É◊G OóY ≠∏H Éª«a
äÉMÉ≤∏d ÚàYô÷G ÚH á«æeõdG IÎØdG ¢ü«∏≤J øY áë°üdG IQGRh
.AÉ©HQC’G Ωƒ«dG øe Ak GóàHG ™«HÉ°SCG 4 ≈dEG ™«HÉ°SCG 6 øe 19 ó«aƒc

ácô°T â©bs h :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
ácGô°T
á«bÉØJG ¿ÉªoY ¿OÉ©e á«ªæJ
Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ÊÉK êÉàfEG
AÉ°ûfE’ á«ŸÉ©dG z∑Qƒà°S{ ácô°T ™e
IOÉjõd ∫ÉéŸG QÉë°üH Iô◊G á≤£æŸG »`a zΩƒ«fÉà«àdG{ ó«°ùcCG ÊÉãd ô¶àæŸG êÉàfE’G íàØj ó«°ùcCG ÊÉK êÉàfE’ ™æ°üe ôjƒ£Jh
.¬H á£ÑJôŸG ájƒfÉãdG äÉYÉæ°üdG øe OóY áeÉbEGh ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G Iô◊G á≤£æŸG ‘ zΩƒ«fÉà«àdG{
120 øY ójõJ áMÉ°ùÃ QÉë°üH
á«LÉàfEG á©°ùHh ™Hôe Îe ∞dCG
™Hôe Îe ∞dCG 120 øY ójõJ ™æ°üŸG áMÉ°ùe
áØ∏µàHh Éjv ƒæ°S øW ∞dCG 150 ≠∏ÑJ
Éjƒæ°S øW ∞dCG 150 á«LÉàfE’G á©°ùdG
..ÊÉªoY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 43 ≈dEG π°üJ
π«¨°ûàdG CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh
ÊÉªYo ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 43 ≈dEG π°üJ áØ∏µàdG
ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH ´hô°ûª∏d …QÉéàdG
ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH ™bƒàŸG …QÉéàdG π«¨°ûàdG
.Ω2024 ΩÉY
Ω2024 ΩÉY
..................π«°UÉØJ ■

∫hC’G õcôŸÉH õFÉØdG »æjOÈdG óªMCG …ô£≤dG êGQódG ■

zádÓ°U ±GƒW{ ájó«¡“ »`a ’hCG »æjOÈdG
ácQÉ°ûŸG á«é«∏ÿG ∫hódG ∞∏àflh áæ£∏°ùdG
êGQódG ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y π°üMh ,±Gƒ£dG ‘
AÉLh 7^49^08 ∫ó©Ã »æjOÈdG óªMCG …ô£≤dG
∫ó©Ã ∞«ØY ¬∏dGóÑY …ô£≤dG ÊÉãdG õcôŸG ‘
ódÉN »JGQÉeE’G ≥HÉ°ùàŸG ó°üMh 7^49^46
.7^50^52 ∫ó©Ã ådÉãdG õcôŸG ±ƒ«©e
..............................π«°UÉØJ ■

óªMCG …ô£≤dG êGQódG ê qƒJo :á«fÉª©dG ` ádÓ°U
ájó«¡ªàdG á∏MôŸG ‘ ∫hC’G õcôŸÉH »æjOÈdG
…òdG á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d ádÓ°U ±GƒW øe
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™ª› ΩÉeCG øe ¢ùeCG ≥∏£fG
…Oôa ¥ÉÑ°ùH á°†¡ædG êôH ≈dEG ádÓ°üH ‘É≤ãdG
.äGÎeƒ∏«c 6 áaÉ°ùŸ áYÉ°ùdG ó°V
øe êGQO 101 ¥ÉÑ°ùdG ‘ ∑QÉ°T óbh

ájOƒ©°S á«fÉªY á©HÉàe
õjõ©J åëHh ..z‹ÉÿG ™HôdG òØæe{`d
äÉ«à°ùLƒ∏dGh π≤ædG »`a ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG
:á«fÉª©dGh z

{ ` §≤°ùe

ÚH ácÎ°ûŸG É«∏©dG á«æeC’G áæé∏dG øY ≥ãÑæŸG ∑Î°ûŸG πª©dG ≥jôa ΩÉb
…òdG ‹ÉÿG ™HôdG òØæe ≈dEG ájó≤ØJ IQÉjõH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh áæ£∏°ùdG
äÉ°UÉ°üàNGh ΩÉ¡e øY RÉéjEG Ëó≤J ” å«M ájOƒ©°ùdGh áæ£∏°ùdG ÚH §Hôj
™e äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRh â°ûbÉf ôNBG ÖfÉL øe .òØæŸG
á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH äÉeƒ∏©ŸGh §«£îà∏d á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh π≤ædG IQGRh
äÉ«à°ùLƒ∏dGh π≤ædG ∫É› ‘ øjó∏ÑdG ÚH ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ájOƒ©°ùdG
øe IOÉØà°S’Gh áMÉàoŸG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸGh
.π≤ædG ™jQÉ°ûŸ á«°SÉ°SC’G ≈æÑdG ò«ØæJ ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ÜQÉéàdG
2¢U....................................................π«°UÉØJ ■

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 162`H á«eƒµM áfGõN ¿hPCG

≠∏H :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
á°ü°üîŸG ¿hPC’G áª«b ‹ÉªLEG
¿hPCG øe 125 ºbQ QGó°UEÓd
¿ƒ«∏e 162 á«eƒµ◊G áfGõÿG
28 IóŸ ≥ëà°ùJ ,ÊÉªoY ∫ÉjQ
AÉ©HQC’G Ωƒ«dG øe Ak GóàHG Ékeƒj
.πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 13 ≈àMh
∂æÑdG øY QOÉ°U ¿É«H ôcPh
§°Sƒàe ¿CG ÊÉªo©dG …õcôŸG
,99Q952 ≠∏H ∫ƒÑ≤ŸG ô©°ùdG
∫ƒÑ≤e ô©°S πbCG π°Uhh
,ÊÉªoY ∫ÉjQ 100 πµd 99Q950
º°üÿG ô©°S §°Sƒàe ≠∏H Éª«a
§°Sƒàeh ,áÄŸÉH 0Q62402
.áÄŸÉH 0Q2432 óFÉ©dG
...............π«°UÉØJ ■

ô°SCG π«gCÉJ
IQGOE’G »`a ¿Éª°†dG
∫ÉªYC’G IOÉjQh
á«ªæàdG IQGRh â©bs h
π«gCÉàd á«bÉØJG á«YÉªàL’G
øen h »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ô°SCG
º¡JGQÉ¡e ôjƒ£Jh º¡ªµM ‘
‘ º¡JGQóbo h º¡JÉfÉµeEGh
,∫ÉªYC’G IOÉjQh IQGOE’G ∫É›
á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe ôjƒ£Jh
iƒà°ùŸG ™aQ ‘ º¡°ùoj É‡
.º¡d »°û«©ŸG
............π«°UÉØJ ■

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ..36`dG á©aódG É¡dÉÑ≤à°SG »`a
á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàc’ IQOÉÑŸG ≈∏Y ÜÓ£dG å–
:á«fÉª©dGh z

{ ` §≤°ùe

¢ù«FQ ó«©°S ∫BG ióæ∏÷G øH ó¡a QƒàcódG ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ sLh
ºgOóY ≠dÉÑdG 36`dG á©aódG áÑ∏£d á«Ñ«MôJ áª∏c ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
áÑ∏W øe 189 º¡æe ,2021/2022 »ÁOÉcC’G ΩÉ©∏d áÑdÉWh ÉkÑdÉW 3295
±QÉ©ŸG Ö°ùc ‘ IQOÉÑŸG πeÉ©H òNC’G ≈∏Y É¡«a º¡ãM …ƒHÎdG Ωƒ∏HódG
ΩÉŸE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢ùjQóàdG äÉYÉb êQÉN π°UGƒàdGh á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸGh
3¢U...........π«°UÉØJ ■
.áØ∏àîŸG ÚfGƒ≤dGh º¶ædÉH
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الأربعاء  8من �سفر  1443ه ـ ـ الموافق  15من �سبتمبر 2021م ـ العدد )13605( :ـ ال�سنة الـ 51

تناف�س ريا�سي وترويج �سياحي
فيما تتوا�سل يف حمافظة ظفار فعاليات طواف �ساللة
للدراجات الهوائية الذي انطلق اأم�س مب�ساركة وا�سعة من
املت�سابقني من خمتلف وليات ال�سلطنة ،ومن دول جمل�س التعاون
اخلليجي ..يتخطى الهدف من هذا ال�سباق حمدودية اقت�ساره
على التناف�س وما ين�سحب على هذا التناف�س من ِقيَم الأخوة
والروح الريا�سية؛ ليحقق اأهدا ًفا اأخرى تتمثل يف الرتويج
لالأماكن واملقوِّ مات ال�سياحية مبا يعمل على ت�سريع تعايف القطاع
ال�سياحي.
ووف ًقا لت�سريح املن�سق الإعالمي لطواف �ساللة  2021فاإن
ال�سباق يف ن�سخته الأولى يجري يف اأجواء مثالية ،وو�سط روح
الأخوة اخلليجية والتناف�س ال�سريف ،مبا يعمل على الرتقاء
باجلانب الفني للعبة ،و�سقل مهارات الدراجني واكت�ساف املواهب
مبا يوؤدي اإلى اختيار اأف�سل العنا�سر للمنتخبات الوطنية .كذلك
فاإن مرور مراحل ال�سباق بالأماكن ال�سياحية واملعامل احل�سارية
املتميزة مبحافظة ظفار �سيعمل على تعزيز الرتويج ال�سياحي
لل�سلطنة ب�سكل عام وحمافظة ظفار ب�سكل خا�س ،وهو ما يتج َّلى
يف مراحل ال�سباق التي متر مبيناء �سمهرم الأثري و�ساطئ
املغ�سيل ومتنزه البليد الأثري ومتحف اأر�س اللبان وح�سن طاقة.
فهذا الرتويج ،والذي ميكن اعتباره باكورة الفعاليات الرتويجية
للمو�سم ال�سياحي ،ينبغي ت�سليط ال�سوء عليه وتعزيزه باأن�سطة
مماثلة تعمل على ت�سريع تعايف القطاع ال�سياحي ..فكل مكان
بال�سلطنة من �سمالها اإلى جنوبها يت�سمن العديد من املقوِّ مات،
وميتلك القدرة على احت�سان اأكرب الفعاليات.
املحرر

ر�سالة خطية جلاللة ال�سلطان من ملك البحرين
ت�سارك فـي االجتماع
ال�سلطنة ُ
التح�سريي لوزراء الرتبية
والتعليم بدول التعاون

■

م�سقط ـ العمانية :تلقى ح�سرة �ساحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ ر�سالة خطية من اأخيه جاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين
ال�سقيقة .وقد ت�س ّلم الر�سالة �ساحب ال�سمو ال�سيد
اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد نائب رئي�س الوزراء

اأ�سعد بن طارق اأثناء ا�ستقباله وزير اخلارجية البحريني
ل�سوؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل
اخلا�س جلاللة ال�سلطان خالل ا�ستقبال �سموه
مبكتبه �سباح اأم�س �سعادة الدكتور عبداللطيف
بن را�سد الزياين وزير اخلارجية مبملكة
البحرين .مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
وا�ستعرا�س العالقات الثنائية الطيبة بني البلدين

ال�سقيقني و�سبل دعمها وتطويرها يف خمتلف
املجالت .ح�سر املقابلة معايل ال�سيد بدر بن حمد
البو�سعيدي وزير اخلارجية ،واأ�سحاب ال�سعادة
الأمني العام وامل�ست�ساران مبكتب �سموه،
و�سعادة ال�سفري الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي
�سفري مملكة البحرين املعتمد لدى ال�سلطنة.

فريق العمل للجنة الأمنية العليا امل�سرتكة بني ال�سلطنة وال�سعودية يزور منفذ الربع اخلايل
ال�سلطنة وال�سعودية ت�ستعر�سان امل�ساريع امل�سرتكة فـي النقل واللوج�ستيات

م�سقط ـ العمانية :قام فريق العمل امل�سرتك
املنبثق عن اللجنة الأمنية العليا امل�سرتكة بني
�سلطنة عُمان واململكة العربية ال�سعودية اأم�س
بزيارة تفقدية اإلى منفذ الربع اخلايل الذي
يربط بني ال�سلطنة واململكة العربية ال�سعودية،
وذلك �سمن اأعمال الجتماع الرابع لفريق
العمل امل�سرتك املنبثق عن اللجنة الأمنية العليا
امل�سرتكة بني �سلطنة عُمان واململكة العربية
ال�سعودية .جرى خالل الزيارة تقدمي اإيجاز عن
مهام واخت�سا�سات املنفذ ،كما قام الوفد بجولة
يف مرافق املبنى .تاأتي هذه الزيارة على هام�س
اجتماع الفريق امل�سرتك الذي بداأت اأعماله يوم
اأم�س الول بعقد جل�سته الأولى يف ال�سلطنة
والتي ت�سمنت بحث العالقات الثنائية واأوجه
التعاون بني اجلانبني يف خمتلف املجالت
الأمنية امل�سرتكة.

م�سقط ـ «

■

LOCAL NEWS

وكيل النقل اأثناء م�ساركته يف الجتماع املرئي

»:

ا�ستعر�ست ال�سلطنة واململكة العربية
ال�سعودية اأم�س اأبرز مالمح واأهداف
ال�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات
اللوج�ستية باململكة العربية ال�سعودية وبحث
تعزيز التعاون القائم بني البلدين يف جمال
النقل واللوج�ستيات.
وناق�س الجتماع املبادرات وامل�ساريع
امل�سرتكة والفر�س ال�ستثمارية املُتاحة
وال�ستفادة من التجارب وتبادل اخلربات

يف تنفيذ البنى الأ�سا�سية مل�ساريع النقل
وا�ستخدام التقنيات املتقدمة يف هذا املجال
حتقي ًقا مل�ستهدفات “روؤية عُمان ”2040
و”روؤية اململكة .”2030
جاء ذلك خالل الجتماع عرب الت�سال
املرئي بني �سعادة املهند�س خمي�س بن حممد
ال�سماخي وكيل وزارة النقل والت�سالت
وتقنية املعلومات للنقل مع �سعادة الدكتور
من�سور بن عبداحلميد الرتكي وكيل وزارة
النقل واخلدمات اللوج�ستية للتخطيط
واملعلومات باململكة العربية ال�سعودية.

الريا�س ـ العُمانية� :ساركت ال�سلطنة ممثلة يف
وزارة الرتبية والتعليم ،عرب الت�سال املرئي ،يف
الجتماع التح�سريي لالجتماع اخلام�س للجنة
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة وزراء الرتبية والتعليم
بدول جمل�س التعاون.
ناق�س الجتماع تنفيذ قرارات املجل�س الأعلى يف
دورته الـ 41قمة ال�سلطان قابو�س وال�سيخ �سباح
(العال ـ يناير 2021م) ،املتعلقة بالتعليم العام يف
دول جمل�س التعاون ،وتعزيز العمل اخلليجي
املُ�سرتك وا�ستكمال ر�سد وتوثيق جهود دول
جمل�س التعاون يف مواجهة تاأثري جائحة فريو�س
كورونا على التعليم العام ،وما قامت به الوزارات
من اأعمال ومبادرات لتنظيم ا�ستمرار العملية
التعليمية اأثناء الظروف ال�ستثنائية جلائحة
كورونا «كوفيد.»19-

اليوم « ..الرتبية والتعليم» ُتعيد فتح
ت�سجيل التالميذ امل�ستجدين بال�سف الأول
كتب ـ عبدالله بن �سامل البطا�سي:
ُتبا�سر وزارة الرتبية والتعليم اليوم اإعادة فتح باب
ت�سجيل التالميذ امل�ستجدين بال�سف الأول باملدار�س
احلكومية للعام الدرا�سي اجلديد 2022/2021م ،الذي
�سوف ي�ستمر اإلى يوم اخلمي�س 2021/9/30م ،على اأن
يكون الت�سجيل ح�س ًرا على الأطفال من مواليد الفرتة من
2014/9/1م حتى 2015/12/31م ،ويكون لدى الطفل رقم
مدين ب�سهادة امليالد ،و�سرورة وجود بطاقة مقيم �سارية
املفعول بال�سلطنة بالن�سبة لالأطفال غري العمانيني ،واأن
يخ�سع الطفل للفحو�سات الطبية ،ويف حالة وجود مر�س
مزمن لدى الطفل يتم موافاة اإدارة املدر�سة بتقرير طبي
موثق من موؤ�س�سة �سحية معتمدة عن تلك الأمرا�س اأو اأي
اإعاقات يعاين منها ،و�سوف يتم تقدمي طلبات الت�سجيل عن
طريق بوابة �سلطنة عمان التعليمية وذلك بالدخول ملوقع
الوزارة .ww.moe.gov.om

جل�سة مباحثات ر�سمية بني ال�سلطنة وجمهورية كوريا

مكتب جمل�س ال�سورى اأثناء اجتماعه اأم�س

مكتب جمل�س ال�سورى يناق�س برنامج البيانات الوزارية لدور االنعقاد ال�سنوي الثالث
■

م�سقط ـ العُمانية :ناق�س مكتب جمل�س ال�سورى يف اجتماعه
اأم�س ،برنامج البيانات الوزاريّة لدور النعقاد ال�سنوي الثالث من
الفرتة التا�سعة للمجل�س.
وا�ستعر�س املكتب خالل اجتماعه الدوري الثالث والع�سرين
لدور النعقاد ال�سنوي الثاين ،برئا�سة �سعادة خالد بن هالل املعويل
رئي�س املجل�س ،عددًا من طلبات املناق�سة املقدمة لبع�س اأ�سحاب
املعايل الوزراء .كما ا�ستعر�س املكتب تقرير جلنة اخلدمات

والتنمية الجتماعية حول ا�ست�سافة هيئة اخلدمات العامة ،وتقرير
جلنة اخلدمات والتنمية الجتماعية.وا�ستعر�س الجتماع التقرير
ال�سنوي لعام 2020م لوزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات.
كما ا�ستعر�س املكتب عددًا من اأدوات املتابعة املقدمة من قِبل
اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء املجل�س ،كما نظر يف عد ٍد من ر�سائل
اللجان الدائمة يف مو�سوعات خمتلفة ،وعدد من الر�سائل والتقارير
اخلارجية.

اجلل�سة �سهدت تبادل وجهات النظر حول الق�سايا الإقليمية والدولية
م�سقط ـ العمانية :عُقدت بديوان عام وزارة اخلارجية الكوري ،الذي يزور ال�سلطنة اقرتاب احتفاء البلدين مبرور خم�سني
اخلارجية اأم�س جل�سة املباحثات الر�سمية حاليًّا .و�سهدت اجلل�سة بحث التعاون الثنائي عامًا منذ اإقامة العالقات الدبلوما�سية عام
بني ال�سلطنة وجمهورية كوريا ،حيث تراأ�س بني البلدين ال�سديقني ،وتبادل وجهات النظر 1973م بينهما .ح�سر جل�سة املباحثات عدد
اجلانب العُماين �سعادة ال�سيخ خليفة بن علي حول الق�سايا الإقليمية والدولية والتعاون من امل�سوؤولني بوزارة اخلارجية و�سعادة
بن عي�سى احلارثي ،وكيل وزارة اخلارجية القت�سادي بني البلدين .واأعرب اجلانبان كيم ت�سانغ كيو� ،سفري جمهورية كوريا
لل�سوؤون الدبلوما�سية ،ومن اجلانب الكوري عن الهتمام امل�سرتك لالرتقاء مب�ستوى املعتمد لدى ال�سلطنة والوفد املرافق ل�سعادة
�سعادة ت�سو جوجن مون النائب الثاين لوزير التعاون وال�سراكة اإلى اآفاق اأو�سع مع ال�سيف.
■

« »١٠٠٠اأ�سرة ت�ستفيد
من م�سروع احلقيبة
املدر�سية ب�سنا�س
�سنا�س ـ من اإبراهيم الفار�سي:
د�سن الفريق اخلريي بولية
�سنا�س الذي يعمل حتت مظلة
وزارة التنمية الأجتماعية بالولية
م�سروع احلقيبة املدر�سية للعام
الدرا�سي  .2021/2022وياأتي
امل�سروع يف اإطار براجمه الهادفة
لدعم الأ�سر املع�سرة وعددها
( )1000اأ�سرة يف ن�سخته الثامنة
على التوايل ،وقد مت طرح مناق�سة
توريد الأدوات املدر�سية املتمثلة
يف احلقائب والأقالم والدفاتر
وغريها من امل�ستلزمات ال�سرورية
للطالب ،وبعد ا�ستالم العرو�س
مت اختيار العر�س الأن�سب ومت
التعاقد مع املكتبة املحددة لتوريد
الأدوات و�سيتم التوزيع قبل
قدوم العام الدرا�سي اجلديد
والهدف من ذلك تخفيف عبء
م�ساريف الدرا�سة وتكاليفها عن
الأ�سر املع�سرة وت�سجيع اأبنائها
على التعليم وتعزز من الفارق
الجتماعي بني اأبناء هذه الأ�سر
وغريهم من اأبناء املجتمع.
وي�سعى الفريق اإلى بلورة
م�ساريعه اخلا�سه بطالب املدار�س
لتكون حتت مظلة م�سروع واحد
مب�سمى الرعاية الطالبية .وقال
علي بن حممد بن حمود العامري
رئي�س الفريق اخلريي بالولية
باأن هذا امل�سروع لقي جتاوبا كبريا
من املواطنني بفعل الثقة التي نالها
الفريق ولكونه حلقة و�سل بني
املجتمع لهذه الأ�سر املع�سرة ليكون
الفريق مثال لالأعمال التطوعية
واخلريية والعمل على الرقي
بالعمل التطوعي يف الولية.
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فـي كلمتها اأمام منتدى القيم الدينية الثامن باإيطاليا

رئي�س جامعة ال�ضلطان قاب��س ي�جه
كلمة ترحيبية لطلبة الدفعة الـ36
التدري�س ،باالإ�سافة اإلى
وجه
م�سقط -العمانيةّ :
االإملام بالنظم والقوانني
�ساحب ال�سمو ال�سيد الدكتور
املختلفة ،التي هي جزء
فهد بن اجللندى اآل �سعيد
من االإعداد للحياة العملية
رئي�س جامعة ال�سلطان
للقيام بالواجبات احلالية
قابو�س كلمة ترحيبية لطلبة
وامل�ستقبلية.
الدفعة الـ 36البالغ عددهم
اأ�ساف �سموه :ويف
 3295طالبًا وطالبة للعام
هذا االإطار اأذكركم ونف�سي
االأكادميي ،2021/2022
وجميع الزمالء ب�سرورة
منهم  189من طلبة الدبلوم
ممار�سة اأق�سى ما ميكن من
الرتبوي� ،سمن فعاليات
■ فهد بن اجللندى اآل �سعيد
اإجراءات �سحية ممكنة،
الربنامج التعريفي للعام
ل�سمان �سالمتكم و�سالمة
االأكادميي .2021/2022
وقال �ساحب ال�سمو يف كلمته  :اإن اأ�سركم وجمتمعكم ،وكذلك ل�سمان عدم
ان�سمامكم للمرحلة اجلامعية لهو تتويج تعطلكم يف مهمتكم الدرا�سية التي تقت�سي
لالجتهاد والعمل اجلاد يف مرحلة التعليم العام ا�ستثمار كل دقيقة من اأجلها.
وهو ا ً
واأو�سح اأن هذه اجلائحة فر�ست علينا اأن
أي�سا بداية ملرحلة جديدة يف حياتكم،
تعدكم للم�ستقبل الواعد الذي ينتظركم ُنعيد ت�سكيل حياتنا ،لي�س يف اجلانب ال�سحي
اإن �ساء الله .م�سريًا اإلى اأن هذه املرحلة ال وح�سب ،بل يف �ستى املجاالت ،لكن االإن�سان
تختلف كثريًا عما �سبقها يف كون االلتزام بطبيعته قادر على التكيف واكت�ساف الفر�س
والعمل اجلاد من اأهم اأ�س�س النجاح يف جميع اجلديدة التي تفر�سها التحديات واملع�سالت
مراحل احلياة ،لكنها تختلف يف كونها مرحلة الكبرية ،ففي كل حمنة منحة ،وكلما كربت
تتطلب االأخذ بعامل املبادرة يف ك�سب املعارف حتدياتنا يف احلياة فاإنها تخلق اآفا ًقا جديدة ال
واملهارات امل�ستقبلية والتوا�سل خارج قاعات يدركها اإال من كابد وعمل بجد واجتهاد.

مناق�سة الإطار العام ل�سرتاتيجية ال�سبكة
اخلليجية ل�سمان جودة التعليم العايل
م�سقط ـ العمانية :ناق�س االجتماع
التح�سريي لوكالء التعليم العايل والبحث
العلمي بدول جمل�س التعاون الذي عُقد عرب
االت�سال املرئي عددًا من مو�سوعات التعاون
امل�سرتك بني دول املجل�س يف املجاالت البحثية
والعلمية واالبتكار ،وجهود وزارات التعليم
العايل والبحث العلمي يف مواجهة جائحة
كوفيد 19-بدول جمل�س التعاون.
كما ناق�س االجتماع االإطار العام ال�سرتاتيجية
ال�سبكة اخلليجية ل�سمان جودة التعليم العايل

بدول املجل�س ،متهيدًا لعر�س هذه املو�سوعات
على جلنة معايل وزراء التعليم العايل والبحث
العلمي واالبتكار بدول املجل�س يف دورتها
الواحدة والع�سرين املزمع عقدها االأحد املقبل
يف مملكة البحرين .وم ّثل ال�سلطنة يف االجتماع
�سعادة الدكتور بخيت بن اأحمد املهري وكيل
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
للتعليم العايل ،مب�ساركة اأ�سحاب ال�سعادة وكالء
وزارات التعليم العايل والبحث العلمي بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

الي�م ..بدء فعاليات م�ؤمتر �ضالمة املر�ضى
م�سقط ـ العمانية :تنطلق اليوم فعاليات
موؤمتر اليوم الوطني الرابع والعاملي الثالث
ل�سالمة املر�سى الذي تنظمه وزارة ال�سحة
ممثلة يف املديرية العامة ملركز �سمان اجلودة،
والذي جاء هذا العام حتت �سعار “العمل من
اأجل والدة يف كنف االأمان واالحرتام” وا�سعًا
عنوان “الرعاية االآمنة لالأم والوليد” هد ًفا
اأ�سا�س ًّيا لتكري�س الوعي لدى العاملني ال�سحيني
مع اإ�سراك املر�سى على امل�ستوى العاملي باأهمية
ح�سول هذه الفئة على الرعاية ال�سحية املاأمونة،
وتعزيز �سالمة املر�سى كثقافة عامة.
و�ست�سم فعاليات اليوم الوطني عدة حلقات

عمل تهدف اإلى عر�س اأحدث ما و�سل اإليه البحث
العلمي من ممار�سات والتو�سيات املتعلقة
ب�سالمة االأم والوليد ،ويهدف املوؤمتر اإلى اإبراز
اإجنازات ال�سلطنة يف جمال �سالمة املر�سى مع
تبادل اخلربات على امل�ستويني الوطني والدويل.
و�سريعى افتتاح املوؤمتر العلمي يوم اخلمي�س
بفندق �سرياتون معايل الدكتور اأحمد بن حممد
ال�سعيدي وزير ال�سحة وبح�سور �ساحبة ال�سمو
ال�سيدة الدكتورة منى بنت فهد بن حممود اآل
�سعيد م�ساعدة رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س
للتعاون الدويل ،ومب�ساركة عدد من اخلرباء من
داخل ال�سلطنة وخارجها.

ال�ضلطنة ت�ؤكد على القيم الإن�ضانية امل�ضرتكة
ونبذ كافة �ض�ر التطرف والعنف والكراهية
�ساركت ال�سلطنة ممثلة
بوزارة االأوقاف وال�سوؤون
الدينية يف منتدى القيم
الدينية الثامن  2021املنعقد
يف بولونيا باجلمهورية
االإيطالية .تراأ�س وفد ال�سلطنة
�سعادة الدكتور حممد بن �سعيد
املعمري ـ وكيل وزارة االأوقاف
وال�سوؤون الدينية والذي األقى
كلمة ال�سلطنة يف اجتماعات
املنتدى بح�سور  70دولة
وما يقرب من األف م�سارك من
حكومات وممثلني من �سبكات
وجمتمعات دينية وعقائدية من
خمتلف اأرجاء العامل.
واأكد �سعادة الدكتور يف
م�ستهل كلمته على اهتمام
حكومة ال�سلطنة بقيادة ح�سرة
�ساحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ بالقيم االإن�سانية
امل�سرتكة والدعوة اإلى ال�سلم
واحلوار ،وتعزيز قيم التعاي�س
والوئام بني املجتمعات
والدول.
م�سريا �سعادته يف كلمته
اإلى ما حققته ال�سلطنة خالل
�سنوات النه�سة من ح�سور
عاملي فاعل يف تعزيز ال�سلم
العاملي ،وال�سعي نحو حل
امل�سكالت وال�سراعات باحلوار
والطرق الدبلوما�سية ،ونبذ
كافة �سور التطرف والعنف
والكراهية.
وقال �سعادته :اإن ال�سلطنة
بف�سل الله ونعمته ومبا تقدمه
من جهود عملية حثيثة تبواأت
مراكز متقدمة يف �سعيد ال�سلم
واالأمان ،ويف خلوها من
التطرف واالإرهاب يف موؤ�سر
االإرهاب يف العامل ،وما اتخذته
من خطوات ملمو�سة ووا�سحة
لتحقيق اأهداف التنمية
امل�ستدامة لالأمم املتحدة .2030
واأو�سح �سعادته باأن
روؤية عمان  2040توؤكد على
اجلوانب االإن�سانية والقيم
الدينية من خالل اأهدافها
واأولوياتها
اال�سرتاتيجية
الوطنية والتي تت�سمن يف
اأولوية املواطنة والهوية
والرتاث والثقافة الوطنية

■ الطريان العماين اأثناء تكرمي الطلبة

�إعــــــــالن
تعلن املديرية العامة للم�ساريع واخلدمات بوزارة الرتبية والتعليم عن طرح
املناق�سة التالية:
رقم املناق�صة

ا�صم املناق�صة

ال�صركاتلها قيمة اآخر موعد لتوزيع موعد تقدمي
التي يحق
العطاءات
اال�صرتاك امل�صتند امل�صتندات

جتهيز اعمال الديكور وتا
أثيث ال�صركات
املتخ�ص�صة 25ر٫ع 2021/10/5 2021/9/23م
 2021/155خمترب التطوير التقني ب��وزارة
الرتبية والتعليم
ميكن احل�سول على م�ستندات ال�سروط واملوا�سفات عن طريق خدمة ا�سناد
على املوقع االلكرتوين  elendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ
املذكور باجلدول اأعاله على ان يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع االلكرتوين
باملوقع.
على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا يف �سورة �سمان
م�سريف او �سيكا م�سدقا عليه من احد البنوك العاملة يف ال�سلطنة اليقل عن ()٪1
من قيمة العطاء معنونا با�سم رئي�س جلنة املناق�سات الداخلية بالوزارة و�ساري
املفعول ملدة  ٪90يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء الي�ستويف التاأمني
املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه على ان يتم ارفاق �سورة من ال�سمان امل�سريف
او ال�سيك امل�سدق عليه مع العر�س املقدم من ال�سركات يف املوقع االلكرتوين
(خدمة ا�سناد) واالحتفاظ باأ�سل ال�سمان امل�سريف او ال�سيك امل�سدق عليه الى ان
يتم طلبه من قبل الوزارة.
يجب تقدمي العطاءات عن طريق خدمة ا�سناد باملوقع االلكرتوين املذكور اعاله
قبل ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات و�سوف اليعتد
بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد ايا كانت ا�سباب التاأخري.
الوزارة غري مقيدة بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر

توجيهات جاللته م�ستمرة فـي تعزيز جوانب القيم الدينية
مبا يحفظ ا�ستقرار املجتمعات وطماأنينة العالقة بني الأديان والثقافات

تعزيز وجود جمتمع رائد عامليًا
يف التفاهم والتعاي�س وال�سالم،
مع اعتزاز املجتمع بهويته
ومواطنته وثقافته ،ويعمل على
املحافظة على تراثه وتوثيقه
ون�سره عامل ًّيا.
واأكد �سعادته اأن توجيهات
جاللته ـ اأبقاه الله ـ م�ستمرة
يف تعزيز جوانب القيم الدينية
مبا يحفظ ا�ستقرار املجتمعات
و�سكينة النفو�س وطماأنينة
العالقة بني االأديان والثقافات.
من جهة اأخرى قدّم �سعادة
الدكتور وكيل وزارة االأوقاف
وال�سوؤون الدينية ورقة عمل
تناولت جهود ال�سلطنة يف
تعزيز القيم الدينية والدعوة
اإلى الت�سامن العاملي من
اأجل م�ستقبل اأف�سل لالأجيال
القادمة ،وما قامت به ال�سلطنة
حمل ًّيا وعامل ًّيا يف ن�سر القيم
االإن�سانية امل�سرتكة من خالل
الربامج واملبادرات الهادفة اإلى
تعزيز ثقافة احلوار وال�سالم،
والعمل �سمن اإطار اإن�ساين
باأخالق عاملية حتفظ املجتمعات
واالأفراد من الوقوع يف خطاب
الكراهية وممار�سات العنف
والتطرف واالإرهاب.
كما �سارك �سعادته يف حلقة
عمل على هام�س املنتدى تتعلق
بال�سباب ،والتقى �سعادته على
هام�س اجتماعات املنتدى بعدد

■ وكيل االأوقاف اأثناء م�ساركته
من امل�سوؤولني من خمتلف دول التعاون مع قادة الفكر الديني
العامل ومن ممثلي االأديان واملمثلني ال�سيا�سيني ،مرتك ًزا
والثقافات ،مت فيها تبادل على االأدوار احليوية التي
املو�سوعات ذات االهتمام توؤديها املوؤ�س�سات الدينية
امل�سرتك وال�سعي نحو تبادل والعقائدية يف ال�سوؤون العاملية
اخلربات وتعزيز التعاون على نحو يعك�س تنوعً ا غن ًّيا من
وا�ستثمار ال�سراكات نحو مزيد املوؤ�س�سات واالأفكار والقيم.
من الفاعلية يف تعزيز احلوار
وت�سمل الع�سوية لهذا
وال�سلم يف العامل.
املنتدى منظمات االأديان العاملية
وي�سم املنتدى والذي واملراكز الثقافية والقيادات
ي�ستمر خم�سة اأيام قيادات الدينية والعلماء واملوؤ�س�سات
دينية بارزة من جميع الطوائف التنموية واالإن�سانية واجلهات
الدينية واأع�ساء املنظمات الفاعلة يف قطاع االأعمال
الدينية يف العامل ،باالإ�سافة واملجتمع املدين.
اإلى م�سوؤولني حكوميني وكبار
ويُعقد منتدى االأديان
امل�سوؤولني يف منظمات االأمم ملجموعة الع�سرين كل عام يف
املتحدة و�س ّناع القرار واأكرث البلد امل�سيف لقمة جمموعة
من األف م�سارك من جميع اأنحاء الع�سرين ،ويوفر من�سة �سنوية
العامل ،يجتمعون للت�ساور حول ت�سمح مب�ساركة �سبكة من
ق�سايا تتعلق بالقيم الدينية املوؤ�س�سات واملبادرات الدينية
واحلد من خطاب الكراهية يف جداول االأعمال العاملية.
وتداعيات جائحة (كوفيد ـ )19
وتهدف هذه االجتماعات اإلى
والعدالة بني اجلن�سني والتنمية امل�ساهمة يف روؤى وتو�سيات
القت�سادية.
ذات مغزى ت�ساعد يف ت�سكيل
ومن املقرر تقدمي التو�سيات قمة جمموعة الع�سرين،
ذات االأولوية الق�سوى اإلى قمة وبالتايل جداول اأعمال
قادة جمموعة الع�سرين املزمع ال�سيا�سات العاملية.
انعقادها يف اأكتوبر القادم يف
ويعتمد جدول اأعمال منتدى
روما باجلمهورية االإيطالية القيم الدينية ملجموعة الع�سرين
البلد امل�سيف للقمة.
لعام  2021على اأهداف االأمم
وي�سعى منتدى القيم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
الدينية ملجموعة الع�سرين اإلى والق�سايا االإ�سافية التي تتعلق
اإيجاد حلول عاملية من خالل بالتما�سك االجتماعي وامل�ساواة

واال�ستدامة التي تناولها
املنتدى منذ انعقاده كاأحد
مو�سوعاته الرئي�سة .واأما
جمموعة الع�سرين فهي املنتدى
الرئي�س للتعاون االقت�سادي
الدويل حيث جتمع قادة
االقت�سادات الرائدة يف العامل.
وميثل اأع�ساء جمموعة
الع�سرين حوايل  ٪80من
الناجت االقت�سادي العاملي،
وثلثي �سكان العامل ،وثالثة
اأرباع التجارة الدولية.
وعلى مدار العام ،يجتمع
ممثلون من دول جمموعة
الع�سرين ملناق�سة الق�سايا املالية
واالجتماعية واالقت�سادية
باالإ�سافة اإلى الق�سايا االإن�سانية
االأو�سع نطا ًقا التي ت�ستهدفها
اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم
املتحدة.
وجتمع قمة قادة جمموعة
الع�سرين قادة العامل ملناق�سة
�سبل التعاون االقت�سادي
واالهتمامات
الدويل
االجتماعية االأو�سع نطا ًقا،
وامل�ساركون يف قمة جمموعة
الع�سرين هم روؤ�ساء دول اأو
حكومات من  19دولة واالحتاد
االأوروبي ،باالإ�سافة اإلى ذلك
ي�سارك يف القمة قادة الدول
التي ت�سارك ب�سفة �سيف
وممثلو املنظمات االإقليمية
والدولية املدعوين.

«بلدي جنوب الباطنة» يقف على مطالب اأهايل «ي�سب ـ املارات» بالر�ستاق

الطريان العماين يحتفل بتكرمي اأوائل
الطلبة فـي الدبل�م العام
م�سقط ـ «

وكيل الأوقاف:

الر�ستاق ـ من �سيف بن مرهون الغافري:
»:

احتفى الطريان العماين،
الناقل الوطني ل�سلطنة عمان
بالتن�سيق مع وزارة الرتبية
والتعليم اأم�س بتكرمي  14من
الطلبة والطالبات املجيدين
واملتفوقني يف دبلوم التعليم العام
للعام الدرا�سي 2021/2020
احلا�سلني على ن�سبة ٪99
فاأكرث �سمن املدار�س احلكومية
واخلا�سة ،وذلك يف حفل بهيج
بح�سور اأولياء اأمور الطلبة.
وقام الكابنت نا�سر بن اأحمد
ال�ساملي ،الرئي�س التنفيذي
للعمليات بالطريان العماين
بت�سليم ال�سهادات والهدايا
وتذاكر ال�سفر املجانية للمتفوقني
بح�سور الفا�سل هالل بن علي
ال�سيابي ،نائب رئي�س اأول املوارد
الب�سرية اإلى جانب عدد من كبار
امل�سوؤولني التنفيذين بال�سركة،
وقال :اإن ما حققه اخلريجون يف
هذا العام الدرا�سي ي�ستحق من
االإ�سادة والثناء نظرا للظروف
االإ�ستثنائية التي فر�ستها جائحة
كوفيد 19-على القطاع التعليمي.
واإدراكا منا على اأهمية اخلريجني
ال�سباب الذين يُنظـر اإليهم كونهم
اأغلى ما منلك لبناء م�ستقبل الوطن
وتعزيز ريادته ،قمنا بتنظيم هذا
احلفل التكرميي تقديرا جلهودهم
التي يبذلونها من اأجل حتقيق
املراتب العلميّة املتقدّمة ،فهم
ثروة الوطن وعليهم تعقد االآمال
والطموحات ملوا�سلة امل�سري
نحو امل�ستقبل امل�سرق لهذا البلد.
وتعبريا عن �سكرها وتقديرها
ملبادرة الطريان العماين ،قالت
الطالبة املتفوقة زمزم اجلابرية
من مدر�سة مقنيات للتعليم
االأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة ،باأنها
ممتنة وفخورة الختيارها �سمن
هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات
الذين حظوا ب�سرف هذا التكرمي
املميز ،واأ�سافت :لقد كانت �سنة
ا�ستثنائية �سعبة ومبثابة اختبار
لنا جميعا ،اإال اأننا جتاوزناها
بالعمل اجلاد الدوؤوب.

قام اأع�ساء جلنة ال�سوؤون العامة باملجل�س البلدي مبحافظة جنوب
الباطنة برئا�سة يون�س بن عبدالرحيم البلو�سي ع�سو املجل�س البلدي
مبحافظة جنوب الباطنة ،رئي�س جلنة ال�سوؤون العامة وعدد من اأع�ساء

اللجنة ممثلي والية الر�ستاق وعدد من املعنيني بوزارة النقل واالت�ساالت
وتقنية املعلومات بزيارة الى م�سروع �سق الطريق اجلبلي (ي�سب ـ
املارات) الذي يربط حمافظة جنوب الباطنة مبحافظة الداخلية وحمافظة
الظاهرة والذي ينفذ بجهود اأهلية .مت خالل الزيارة الوقوف على مطالب
واحتياجات اأهايل و�سكان قرى ي�سب وكرب واملارات.
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Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉª©dG á«æWƒdG áæé∏dÉH á«HÎdG ´É£b IôFGO ôjóe ™e QGƒM »`a

✱ ÊGƒcõdG ôgGR øH Oƒªfi

..™HGôdG ±ó¡dG
ìƒªWh äÉjÉZ
ò«ØæJh á©HÉàÃ (∞∏q µoŸG) »æWƒdG ≥jôØdG ∞µ©j
´É£≤d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
™«ªé∏d º«∏©àdG á«dƒª°T ¿Éª°V ò«ØæàH ,2030 º«∏©àdG
πMGôe ∞∏àfl ‘ á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG õjõ©Jh ºYOh
.IÉ«◊G
áæ£∏°ùdÉH áª¡ŸG äÉYÉ£≤dG óMCG º«∏©àdG ´É£b ót ©ojh
‘ á«Yƒf á∏≤f ≥≤ëj ¿CÉH ™«ª÷G ¬«∏Y ∫ qƒ©j …òdGh
å«M øe AGƒ°S ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG øY º«∏©àdG IÒ°ùe
hCG á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ‘ á«°SGQódG ègÉæŸG ôjƒ£J
»æ≤àdG ô°üæ©dG ∫ÉNOEG hCG ájô°ûÑdG OQGƒŸG IAÉØc ™aQ
á«YGóHE’G ô°UÉæ©dG ™«é°ûJ ÖfÉL ≈dEG ,»LƒdƒæµàdGh
..º«∏©àdG äÉLôfl iód ájQÉµàH’Gh
É¡Ñ∏£àJ »àdG ô°UÉæ©dGh πeGƒ©dG øe ÉgÒZh
π«°UÉØJ ™«ªéH º∏q eo ´Gh
m πl «L CÉ°ûæ«d áeOÉ≤dG á∏MôŸG
á«YÉæ°üdG IQƒãdG πX ‘ πFÉ¡dG Ωó≤àdGh Qƒ£àdG Gòg
‘ ™bhh ió°U É¡d äÉLôîŸG √òg íÑ°üàdh á©HGôdG
¿ÉªY ájDhQ ™e ÖcGƒàJh ≥aGƒààd ∂dPh πª©dG ¥ƒ°S
.2040
GkÒ¨J âKóMCG áæ£∏°ùdG ‘ º«∏©àdG IÒ°ùe q¿EG
QGôªà°SÉH Qƒ£àJ âdGR Ée »gh Oô£e πµ°ûHh Éjs QòL
º««≤àdGh ójƒéàdÉa ,É¡FGOCG äGô°TDƒe ´ÉØJQG ™e
äGô°TDƒe ƒ‰ ≈∏Y π«dO á«dÉ◊G Iô°ûÑŸG èFÉàædGh
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG äÉjÉZ ≥«≤–h º«∏©àdG
.º«∏©àdG ´É£≤d
á«ª«∏©àdG áeƒ¶æª∏d á©HÉàe Ió«°TôdG áeƒµ◊Éa
ä’ÉéŸGh ÖfGƒ÷G ∞∏àfl øe ∂dPh QGôªà°SÉH
á∏é©H ™aóJ å«M ,Ö©°ûŸG ´É£≤dG Gò¡H ≥∏©àJ »àdG
,IôaÉ¶dG IÒ°ùŸG √ò¡d QÉgOR’Gh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG
øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL ÖMÉ°U Iô°†M ¬Lh å«M
áÁôµdG ájÉæ©dÉH ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW
IõØëŸGh áeRÓdG áÄ«ÑdG ÒaƒàH ájÉYôdGh ΩÉªàg’Gh
.º«∏©àdG ´É£≤d
ò«ØæJh á©HÉàÃ »æWƒdG ≥jôØdG π«µ°ûJ AÉL å«M
´É£≤d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
IQƒàcódG ‹É©e øe …QGRh QGô≤H ,2030 º«∏©àdG
º«∏©àdGh á«HÎdG IôjRh ` á«fÉÑ«°ûdG óªMCG âæH áëjóe
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒŸGh á«eƒµM äÉ¡L IóY øe ¿ƒµŸGh
.ÊóŸG ™ªàéŸGh ¢UÉÿG
áfÉeC’G πª◊ õgÉL »æWƒdG ≥jôØdG ¿EG å«M
óaôd ∂dPh ,áª«∏©àdG á«∏ª©dG ‘ º¡°ùjh á«dhDƒ°ùŸGh
áæµªàŸGh IõgÉ÷G á«æWƒdGh QOGƒµdÉH πª©dG ¥ƒ°S
.ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ á©∏£ŸGh
∞∏àfl ‘ πª©j ƒgh ÊÉª©dG QOÉµdG íÑ°UCG Gòd
™«£à°ùjh ¬dÉ› ‘ º¡°ùj ∞«c Gkó«L »©j øjOÉ«ŸG
RÈJ ¿CÉH äóYhCG »¡a ,¬fGó«e ‘ RÈjh èàæj ¿CG
k G É¡JGRÉ‚G
∞∏àfl ‘ É¡JÉeÉ¡°SG ô¡¶J ¿CGh ∫hCÉH ’hC
äGõéæŸG ™«ªL ≈∏Y ßaÉ– ¿CGh ,áæ£∏°ùdG ‘ øjOÉ«ŸG
™bƒJ á«æWƒdG QOGƒµdG √òg πgDƒJ Éeóæ©a ,áÑ°ùàµŸG
.Iô°ûÑŸG èFÉàædGh AGO’G ‘ GkójƒŒ ¿ƒµ«°S Gkó«L
§£ÿG øe ójó©dG â©°Vhá°üàîŸG äÉ¡÷Éa
iDhôdG ™«ªL ≥«≤ëàd ∂dPh ,äÉ«é«JGÎ°S’Gh
ájDhôdGh IƒLôŸG ±GógC’G ≥ah áMhô£ŸG èeGÈdGh
k Gh á«dƒª°ûdGh áë°VƒdGh
áÑ«£dG èFÉàædG ≥«≤– É°†jC
´É£b É°Uƒ°üNh
IQGRƒdÉH äÉYÉ£≤dG ™«ªL AGôKE’
k
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG RôHCGh øª°V ¬∏©Lh ,º«∏©àdG
.´É£≤∏d
z
{ ôjô– Iô°SCG øe ✱
musc50@hotmail.com

ΩôµJ á«bô°ûdG ∫Éª°T á«ª«∏©J
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO áÑ∏W πFGhCG

á«bô°ûdG ∫Éª°ûH øjó«éŸG áÑ∏£dG ËôµJ ■

:»ã«¨dG óªfi øH Üƒ≤©j ` Öàc
∫Éª°T á¶aÉfi ‘ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG âeôc
º«∏©àdG Ωƒ∏HO ‘ ÚbƒØàŸGh øjó«éŸG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG á«bô°ûdG
áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG Qƒ°†ëH .2021/2020 »°SGQódG ΩÉ©∏d ΩÉ©dG
.ÊÉª©dG »æWƒdG ∂æÑdG øe ájÉYôHh
áeÉ©dG IôjóŸG á«°ùÑ◊G ó«©°S âæH AÉ«∏Y ËôµàdG πØM ≈YQ
»æWƒdG ∂æÑdG øY Ú∏ã‡ Qƒ°†ëH á«bô°ûdG ∫Éª°T á«ª«∏©àd
.ÊÉª©dG
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG É¡«a äôµ°T áeÉ©dG IôjóŸG øe áª∏µH πØ◊G CGóH
‘ ±ô°ûdG ÖJGôe É¡dÓN øe GƒdÉfh ÉgƒdòH »àdG ºgOƒ¡L ≈∏Y
™e √ƒ≤≤M …òdG ÒÑµdG RÉ‚E’G º¡d âcQÉHh ,ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO
,ÖJGôŸG ≈∏YC’ ∫ƒ°Uƒ∏d Oƒ¡÷G á∏°UGƒŸ á«ªgC’G ≈∏Y º¡d ó«cCÉàdG
ÉªFGO ≈fGƒàJ ’ »àdGh ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒŸ Égôµ°T âeób Éªc
.äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ËôµJ øY
AÉ«dhCG É°†jCG ËôµàdG πª°Th ,øjó«éŸG áÑ∏£dG ËôµJ ” Égó©H
≈dEG º¡FÉæHCG ∫ƒ°Uh ‘ ÒÑµdG QhódG º¡d ¿Éc øjòdG áÑ∏£dG QƒeCG
ô“ »àdG ±hô¶dG πX ‘ ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO ‘ áeó≤àŸG õcGôŸG
.19 ó«aƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ⁄É©dGh áæ£∏°ùdG É¡H

z2030 º«∏©àdG{ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d ™HGôdG ±ó¡dG ÚeÉ°†e ¢Vô©à°ùJ z
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{

:ÊGƒcõdG Oƒªfi ` QGƒ◊G iôLCG
k
áæ£∏°ùdG ájDhôd GkOGóàeGh ÉXƒë∏e
GQk ƒ£J º«∏©àdG ´É£b ó¡°ûj ■■
º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒa ,áeGóà°S’G ÇOÉÑeh º«b ≈∏Y áªFÉ≤dG
,º«∏©à∏d á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh á«°ùªÿG á«ªæàdG §£N â©°Vh
äÉ«é«JGÎ°S’G √òg ≥«≤ëàH á∏«ØµdG á«dÉŸG OQGƒŸG ó°UôH âeÉbh
á«eGôdG ±hô¶dG áaÉc áÄ«¡J ÖfÉL ≈dEG ,Ió©°U’G ∞∏àfl ≈∏Y
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG ó°UÉ≤e ≥«≤– ≈dEG
πeÉ°ûdGh ∞°üæŸG ó«÷G º«∏©àdG ¿Éª°V):ƒgh (2030 º«∏©àdG)
´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM .(IÉ«◊G ióe º∏©àdG ¢Uôa õjõ©Jh ™«ªé∏d
´É£b IôFGO ôjóe ` »KQÉ◊G ¿Éª«∏°S øH QóH ™e AÉ≤d (øWƒdG) äôLG
…òdG Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉª©dG á«æWƒdG áæé∏dÉH á«HÎdG
á«°ùªÿG §£ÿGh πª©dG äGõµJôe ºgCG øe áeGóà°S’G Èà©J :∫Éb
IójóL áÑ≤M AóH øY ¿ÓYE’G ó©Hh ,á∏jƒW äGÎa òæe áæ£∏°ùdG ‘
±GógC’ 2030»ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G ∫hóL ¥ÓWEÉH áeGóà°ùŸG á«ªæàdG øe
ƒg º«∏©àdG ¿CG QÉÑàYÉHh ,2015 ÈªàÑ°S ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
,áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d (ô°ûY á©Ñ°ùdG) ±GógC’G ≥«≤– äGõµJôe ºgCG
≥«≤ëàH ‹hódG º«∏©àdG ™ªà› ™e âeõàdG áæ£∏°ùdG ¿CG Éë°Vƒe
ó«÷G º«∏©àdG ¿Éª°V) áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
ák jóÑe ,(IÉ«◊G ióe º∏©àdG ¢Uôa õjõ©Jh ™«ªé∏d πeÉ°ûdGh ∞°üæŸG
≈dEG ¬àªLôJh ,2030 º«∏©àdG IóæLCG πªY QÉWEÉH ï°SGôdG É¡eGõàdG
á£°Sƒàe πªY èeGôHh §£Nh πLC’G á∏jƒW á«æWh äÉ«é«JGÎ°SG
ÇOÉÑeh º«b ≈∏Y áªFÉ≤dG áæ£∏°ùdG ájDhôd GkOGóàeG ,πLC’G IÒ°übh
™ªàéŸG ‘ IQòéàŸG ,ácQÉ°ûŸGh ΩÓ°ùdGh IGhÉ°ùŸGh áeGóà°S’G
■■ .¿B’G ≈àMh ¬JCÉ°ûf òæe ÊÉª©dG

™HGôdG ±ó¡dG ÚeÉ°†eh ±GógCG í°Vƒj »æWƒdG ≥jôØdG
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd
¢û«©dG Ö«dÉ°SG ´ÉÑJGh
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ,áeGóà°ùŸG
,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh
òÑfh ΩÓ°ùdG áaÉ≤ãd èjhÎdGh
,á«ŸÉ©dG áæWGƒŸGh ,∞æ©dG
,‘É≤ãdG ´ƒæàdG ôjó≤Jh
‘ áaÉ≤ãdG áªgÉ°ùe ôjó≤Jh
∫ƒ∏ëH ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
.2030 ΩÉY
≥aGôe ∑Éæg ¿CÉH É kë°Vƒe
É¡àfƒæY ºàj äÉjÉ¨∏d iôNCG
:»g ÉgRôHCG ±hôMh ΩÉbQCÉH
»àdG á«ª«∏©àdG ≥aGôŸG AÉæH
,Ú°ùæ÷G ÚH ¥hôØdG »YGôJ
™aQh ,∫ÉØWC’Gh ,ábÉYE’Gh
á«ª«∏©àdG ≥aGôŸG iƒà°ùe
á«ª«∏©J áÄ«H áÄ«¡Jh áªFÉ≤dG
øe á«dÉNh áfƒeCÉeh ádÉ©a
≥«≤–h ,™«ªé∏d ∞æ©dG
íæn Ÿp G OóY ‘ IÒÑc IOÉjR
¿Gó∏Ñ∏d áMÉàŸG á«°SGQódG
,»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á«eÉædG
Gƒ‰
v ¿Gó∏ÑdG πbC’ á°UÉNh
IÒ¨°üdG ájQõ÷G ∫hódGh
,á«≤jôaC’G ¿Gó∏ÑdGh á«eÉædG
ÉÃ ,‹É©dG º«∏©àdÉH ¥ÉëàdÓd
»æ¡ŸG ÖjQóàdG íæe ∂dP ‘
äÉeƒ∏©ŸG
É«LƒdƒæµJh
èeGÈdGh
,ä’É°üJ’Gh
á«ª∏©dGh á«°Sóæ¡dGh á«æ≤àdG
ƒªædG áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG ‘
,iôNC’G á«eÉædG ¿Gó∏ÑdGh
IOÉjõdGh ,Ω2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH
Úª∏©ŸG OóY ‘ IÒÑc áÑ°ùæH
øe ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú∏gDƒŸG
ÖjQóàd ‹hódG ¿hÉ©àdG ∫ÓN
á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ Úª∏©ŸG
.Ω2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH
á©HÉàŸ »æWƒdG ≥jôØdG
™HGôdG ±ó¡dG ò«ØæJ
»æWƒdG ≥jôØdG øY ÉeCGh
™HGôdG ±ó¡dG ò«ØæJ á©HÉàŸ
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe
áæ£∏°ùdG âfÉc :»KQÉ◊G ∫É≤a
á©HÉàŸ É«v æWh É≤k jôa â∏µq °T ób
øe ™HGôdG ±ó¡dG ò«ØæJ
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG
»ŸÉ©dG ¿ÓYE’G ó©H Iô°TÉÑe
á«ªæàdG ±GógCG ò«ØæJ AóH øY
ôjÉæj ô¡°T ‘ áeGóà°ùŸG
á«HÎdG IQGRh á°SÉFôH 2016
øe OóY ájƒ°†Yh º«∏©àdGh
‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G
π«µ°ûJ ó«YCG ºK ,áæ£∏°ùdG
øe ¢ù£°ùZCG ô¡°T ‘ ≥jôØdG
øY Ú∏ã‡ ºs °Vh ,2021 ΩÉY
™ªàéŸGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G
á«HÉÑ°ûdG äÉ°ù°SDƒŸGh ÊóŸG
ó≤oYh ,á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒŸGh
IOÉYEG ó©H ≥jôØ∏d ´ÉªàLG ∫hCG
≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¬∏«µ°ûJ
…òdGh ,2021 ÈªàÑ°S 9
äGQGô≤dG øe Oó©H êôN
πªY ¥ôa π«µ°ûJ É¡ªgCG øe
áeAGƒŸG á°SGQód Iô¨°üe
2040 ¿ÉªY ájDhQ ÚH
,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCGh
á«©LôŸG äGô°TDƒŸG á°SGQOh
iƒà°ùŸG ≈∏Y ™HGôdG ±ó¡∏d
IQOÉÑŸG á°SGQOh ,»æWƒdG
áª¶æe øe áeó≤ŸG ájô£≤dG
ºYódG Ωó≤J »àdGh ƒµ°ùfƒ«dG
AÉ°†YC’G ∫hó∏d ‹ÉŸGh »æØdG
»ŸÉ©dG QÉWE’G ò«ØæJ π«¡°ùàd
á«ªæàdG πLG øe º«∏©à∏d
.2030 áeGóà°ùŸG

≈∏Y ¢Uô◊G ■
äÉjÉZ êÉeOEG
øe ™HGôdG ±ó¡dG
á«ªæàdG ±GógCG
»`a áeGóà°ùŸG
á«ªæàdG §£N
á«°ùªÿG
äÉ«é«JGÎ°S’Gh
º«∏©à∏d á«æWƒdG

á«æWƒdG áæé∏dÉH á«HÎdG ´É£b IôFGO ôjóe
:Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉª©dG

»KQÉ◊G QóH ■

‹hódG º«∏©àdG ™ªà› ™e âeõàdG áæ£∏°ùdG
á«ªæàdG ±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG ≥«≤ëàH
πeÉ°ûdGh ∞°üæŸG ó«÷G º«∏©àdG ¿Éª°V{ áeGóà°ùŸG
zIÉ«◊G ióe º∏©àdG ¢Uôa õjõ©Jh ™«ªé∏d

º«YóJ ■
§£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG
äÉ©jô°ûàdGh
»ª– »àdG º¶ædGh
»°SÉ°SC’G ≥◊G
¿É°ùfEÓd
º«∏©àdG »`a
’ Gô°TDƒe (43) ∫ÓN øe
É¡©«ªL Égôcòf ¿CG Éæ©°ùj
¿CG ¿Éª°V »g äÉjÉ¨dÉa ,Éæg
ÚæÑdGh äÉæÑdG ™«ªL ™àªàj
…ƒfÉKh »FGóàHG º«∏©àH
…ODƒj ó«Lh ∞°üæeh ÊÉ›
á«ª«∏©J èFÉàf ≥«≤– ≈dEG
ΩÉY ∫ƒ∏ëH áªFÓeh ¬dÉq©a
ìÉàJ ¿CG ¿Éª°Vh ,2030
ÚæÑdGh äÉæÑdG ™«ª÷
á«Yƒf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Uôa
ájÉYôdGh AÉªædG øe Ió«L
IôµÑŸG ádƒØ£dG á∏Môe ‘
≈àM »FGóàH’G πÑb º«∏©àdGh
º«∏©à∏d øjõgÉL Gƒfƒµj
,2030 ∫ƒ∏ëH »FGóàH’G
á«°SÉ°SC’G ájÉ¨dG ¿G Éªc
¢Uôa DƒaÉµJ ¿Éª°V »g
‘ ∫ÉLôdGh AÉ°ùædG ™«ªL
»æ≤àdG º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
‹É©dG º«∏©àdGh »æ¡ŸGh
ÉÃ ,áØ∏µàdG Qƒ°ù«ŸGh ó«q ÷G
,»©eÉ÷G º«∏©àdG ∂dP ‘
≥«≤–h ,2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH
ÜÉÑ°ûdG OGóYCG ‘ IÒÑc IOÉjR
º¡jód ôaGƒàJ øjòdG QÉÑµdGh
‘ ÉÃ ,áÑ°SÉæŸG äGQÉ¡ŸG
,á«æ¡ŸGh á«æ≤àdG äGQÉ¡ŸG ∂dP
á≤F’ ∞FÉXh π¨°Th πª©∏d
,Iô◊G ∫ÉªYC’G Iô°TÉÑŸh
AÉ°†≤dGh ,2030ΩÉY ∫ƒ∏ëH
Ú°ùæ÷G ÚH ähÉØàdG ≈∏Y
DƒaÉµJ ¿Éª°Vh º«∏©àdG ‘
™«ªL ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¢Uôa
ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉjƒà°ùe
ÉÃ ,áØ«©°†dG äÉÄØ∏d »æ¡ŸG
…hP ¢UÉî°TCÓd ∂dP ‘
á«∏°UC’G Üƒ©°ûdGh ábÉYE’G
¿ƒ°û«©j øjòdG ∫ÉØWC’Gh
∫ƒ∏ëH á°ûg ´É°VhCG πX ‘
º∏j ¿CG ¿Éª°Vh ,2030 ΩÉY
IÒÑc áÑ°ùfh ÜÉÑ°ûdG ™«ªL
≈∏Y Ak É°ùfh ’k ÉLQ QÉÑµdG øe
áHÉàµdGh IAGô≤dÉH AGƒ°S óM
,2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ÜÉ°ù◊Gh
™«ªL Ö°ùàµj ¿CG ¿Éª°Vh
äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG Úª∏©àŸG
á«ªæàdG ºYód áeRÓdG
á∏ªéH ∂dP ‘ ÉÃ ,áeGóà°ùŸG
º«∏©àdG É¡æ«H øe πÑ°ùdG øe

IOÉjR ∫ÓN øe º∏©àdGh
¿hô≤ŸG º«∏©àdÉH ´ÉØàf’G
á«Yƒf Ú°ùëàd ÒHGóàH
õjõ©Jh ,º∏©àdGh º«∏©àdG
ôaGƒàH IÉ«◊G ióe º∏©àdG
äÉÄØdG ™«ª÷ º∏©àdG ¢Uôa
QÉÑµdG áÄa É¡«a ÉÃ ájôª©dG
,º«∏©àdG äÉjƒà°ùe ™«ªL ≈∏Y
ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ º«∏©àdGh
á«©«Ñ£dG çQGƒµdG AGƒ°S
Éeh äÉYGõædG hCG áÄHhC’G hCG
¿Gó∏ÑdG πNGO ‘ É¡æY ºéæj
äÉ«∏ªY øe Ohó◊G ÈY hCG
k G ∑ÎJ ¿CG øµÁ ìhõf
’É«LC
äÉeó°üdG øe ÊÉ©J á∏eÉc
º«∏©àdG øe áehôfi π¶Jh
‘ áªgÉ°ùª∏d á∏gDƒe ÒZh
»YÉªàL’G ¢TÉ©àf’G ≥«≤–
.É¡fGó∏Ñd …OÉ°üàb’G
™HGôdG ±ó¡dG äÉjÉZ
±ó¡dG äÉjÉZ øY ÉeCGh
¿CG »KQÉ◊G ócCÉa ™HGôdG
±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
øe ¿ƒµàj áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
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IOófi πFÉ°Shh äÉjÉZ »gh
IQƒãH º¡°ùJh ,¢SÉ«≤∏d á∏HÉb
±ó¡dG ≥«≤– ‘ Iô°TÉÑe
øY È©J
»gh ,πeÉ°ûdG
q
»¨Ñæj ìƒª£∏d »ŸÉY iƒà°ùe
»©°ùdG ≈∏Y ¿Gó∏ÑdG ™é°ûj ¿CG
Éªc .Ωó≤àdG á∏éY ´Gô°SEG ‘
¿Gó∏ÑdG ™«ªL ≈∏Y ≥Ñ£æJ É¡fCG
±hô¶dG ∞∏àfl »YGôJh
≈∏Y á«ªæàdG äÉjƒà°ùeh
ΩÎ–h »æWƒdG ó«©°üdG
äÉjƒdhC’Gh
äÉ°SÉ«°ùdG
¿CG ≈dG QÉ°TCG Éªc ,ó∏H πµd
ó°UôJh ¢SÉ≤J äÉjÉ¨dG √òg

º∏©àdGh º«∏©àdG øe QÉÑµdGh
IOƒ÷G ≈∏Y õ«cÎdGh ,ó«÷G

»àdG ájOÉ°üàb’Gh á«aÉ≤ãdGh
ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ÚjÓe Ωô–

áæ£∏°ùdG ¿CG ≈dG GkÒ°ûe
äÉjÉZ êÉeOEG ≈∏Y â°UôM
±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡dG
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
á«°ùªÿG á«ªæàdG §£N
á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh
äÉ«fGõ«ŸG ó°UQh ,º«∏©à∏d
ióŸG ≈∏Y É¡≤«≤ëàH á∏«ØµdG
áÄ«¡Jh ,πjƒ£dGh §°SƒàŸG
≈dEG á«eGôdG ±hô¶dG áaÉc
™HGôdG ±ó¡dG ó°UÉ≤e ≥«≤–
É¡à©HÉàeh ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y
á«æWh áeƒ¶æe ∫ÓN øe
º««≤àdGh ó°Uô∏d á∏eÉµàe
,ò«ØæàdG ‘ Ωó≤àdG ¢SÉ«bh
‘ á∏ã‡ áæ£∏°ùdG âeób óbh
∫ÓN º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh
á«°VÉŸG äGƒæ°S ¢ùªÿG
ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æŸ øjôjô≤J
™HGôdG ±ó¡dG ò«ØæJ ∫ƒM
øe ójó©dG É¡dÓN øe äRôHCG
ƒëf á«HÉéjE’G äGô°TDƒŸG
∫ƒ∏ëH ±ó¡dG ≥«≤ëàd √ÉŒ’G
.2030 ΩÉY
™HGôdG ±ó¡dG ÚeÉ°†e
´É£b IôFGO ôjóe í°VhCGh
á«æWƒdG áæé∏dÉH á«HÎdG
áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉª©dG
ÚeÉ°†e ∫ƒM Ωƒ∏©dGh
k
ÉeCG :ÓFÉb
™HGôdG ±ó¡dG
á«°ù«FôdG äÉª°ùdGh ÚeÉ°†ŸG
±GógCG øe ™HGôdG ±ó¡∏d
‘ πãªààa áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
§£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG º«YóJ
»àdG º¶ædGh äÉ©jô°ûàdGh
»°SÉ°SC’G ≥◊G »ª–
ójó°ûàdGh ,º«∏©àdG ‘ ¿É°ùfEÓd
êÉeOE’Gh ±É°üfE’G ≈∏Y
á«¨H º«∏©àdG ‘ IGhÉ°ùŸGh
á«YÉªàL’G äÉÑ≤©dG á÷É©e

¿Ó````````YEG
 اﻻﻋﻼن ﻋﻦ،ﻳﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ داون
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة
 ﻓﻲ ﺗﻤﺎم٢٠٢١  أﻛﺘﻮﺑﺮ١ ( ﺑﺘﺎرﻳﺦZoom) ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
: وﺳﻮف ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل،اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل وﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل،ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
٢٤٤٩٦٧٦٢ :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
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�أمريكا و«الأوروبي»
يتبنيان اتفاقا عامليا
خلف�ض انبعاثات امليثان
■ الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أثناء ا�ستقباله نظريه ال�سوري ب�شار الأ�سد يف الكرملني �أم�س د ب ا

بوتني والأ�سد يبحثان التعاون الثنائي و«مكافحة الإرهاب»
دم�شق ـ «

» ـ عوا�صم ـ وكاالت:

ا�ستقبل الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
نظريه ال�سوري ب�شار الأ�سد ،يف الكرملني ،يف
زيارة مل يتم الإعالن عنها م�سبقا.
وذكرت وكالة الأنباء الر�سمية ال�سورية (�سانا)
�أنه جرى خالل القمة التباحث ب�ش�أن ملفات
التعاون الثنائي ،والإجراءات املتخذة لتو�سيعه
وتطويره .وجرى بحث “التعاون امل�شرتك
بني جي�شي البلدين يف عملية مكافحة الإرهاب
وا�ستكمال حترير الأرا�ضي التي ما زالت تخ�ضع
ل�سيطرة التنظيمات الإرهابية”.كما مت التباحث
ب�ش�أن اخلطوات املتخذة على امل�سار ال�سيا�سي،
حيث �أكد اجلانبان �أهمية ا�ستكمال العمل يف
هذا امل�سار من �أجل التو�صل �إلى توافقات بني
ال�سوريني ،ودون �أي تدخل خارجي.
وتطرقت املباحثات �أي�ضا �إلى جماالت التعاون
االقت�صادي بني البلدين ،اً
ف�ضل عن �آخر م�ستجدات
الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ونقل
موقع قناة “�آر تي عربية” الرو�سية عن بوتني

القول خالل اللقاء”:بجهودنا امل�شرتكة وجهنا
�ضربة للإرهابيني ،فاجلي�ش ال�سوري ي�سيطر على
�أكرث من  %90من �أرا�ضي �سوريا ،رغم بقاء عدد
من ب�ؤر الإرهاب قائمة” .وتابع بوتني”:امل�شكلة
الرئي�سية ،يف ر�أيي ،تكمن يف �أن قوات �أجنبية
موجودة يف مناطق معينة من �سوريا دون قرار من
الأمم املتحدة ودون �إذن منكم ،وهو ما يتعار�ض
ب�شكل وا�ضح مع القانون الدويل ومينعكم من
بذل �أق�صى اجلهود لتعزيز وحدة �سوريا ومن
�أجل امل�ضي قدما يف طريق �إعادة �إعمارها بوترية
كان من املمكن حتقيقها لو كانت �أرا�ضي �سوريا
ب�أكملها حتت �سيطرة احلكومة ال�شرعية” .من
جهته ،و�صف الأ�سد العقوبات املفرو�ضة على
�سوريا ب�أنها ال �إن�سانية وال �شرعية ،و�أ�شار �إلى �أن
جي�شي �سوريا ورو�سيا حققا جناحات ملمو�سة
يف الق�ضاء على الإرهاب.
كما �أعرب الأ�سد عن امتنانه لرو�سيا على
م�ساعدتها لبالده يف مكافحة تف�شي فريو�س
كورونا وتقدمي م�ساعدات �أخرى ،مبا يف ذلك
�إمدادات املواد الغذائية.

كوريا اجلنوبية تغرم جوجل
ملمار�سات �ضد املناف�سة

�سيئول ـ د.ب.ا :قررت
هيئة مكافحة االحتكار يف
كوريا اجلنوبية فر�ض
غرامة على �شركة جوجل
التكنولوجية بقيمة 4ر207
مليار وون (8ر 176مليون
دوالر) ب�سبب ممار�سة
�ضغوط على ال�شركات
امل�صنعة للهواتف املحمولة من
�أجل ا�ستخدام نظام ت�شغيل
اندرويد اخلا�ص بال�شركة
فقط .وذكرت وكالة يونهاب
الكورية اجلنوبية للأنباء �أن
هيئة التجارة احلرة الكورية
حتقق منذ عام  2016ب�ش�أن
ما يرتدد عن قيام جوجل مبنع
ال�شركات املحلية ل�صناعة
الهواتف مثل �سامو�سنج
للإلكرتونيات و�أل جي عن
ا�ستخدام �أنظمة ت�شغيل
طورتها �شركات مناف�سة.

بروك�سل ـ وا�شنطن ـ رويرتز� :أفادت وثائق
ب�أن الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي اتفقا
على هدف خلف�ض انبعاثات غاز امليثان ،الذي
يت�سبب يف رفع درجة حرارة الكوكب ،بنحو
الثلث بحلول نهاية العقد احلايل ،ويدفعان
اقت�صادات كبرية �أخرى لالن�ضمام �إليهما.
ي�أتي اتفاقهما يف الوقت الذي ي�سعى فيه
اجلانبان لتحفيز اقت�صادات كربى �أخرى قبيل
قمة عاملية تتناول تغري املناخ ت�ست�ضيفها مدينة

NEWS

جال�سجو اال�سكتلندية يف نوفمرب .وميكن �أن
يكون لالتفاق ت�أثري كبري على الطاقة والزراعة
والنفايات ،وهي القطاعات امل�س�ؤولة عن اجلزء
الأكرب من انبعاثات امليثان.
ويزداد الرتكيز على غاز امليثان ،وهو امل�سبب
الأكرب لتغري املناخ بعد ثاين �أك�سيد الكربون ،مع
بحث احلكومات عن حلول من �أجلعدم جتاوز
ارتفاع درجة حرارة الأر�ض  1.5درجة ،وهو من
�أهداف اتفاقية باري�س للمناخ.

دافع عن االن�سحاب فـي جل�سة عا�صفة بالكوجنر�س

بلينكن� :أمريكا � ّ
ستقيم العالقات مع باك�ستان فيما يتعلق مب�ستقبل �أفغان�ستان
وا�شنطن ـ وكاالت :قال وزير
اخلارجية الأمريكية �أنتوين
بلينكن �إن الواليات املتحدة
�ستنظر يف عالقتها مع باك�ستان
يف الأ�سابيع املقبلة لتحديد
الدور الذي تريد لها �أن تلعبه يف
م�ستقبل �أفغان�ستان.
ويف �أول جل�سة ا�ستماع
علنية بالكوجنر�س حول
�أفغان�ستان منذ انهيار احلكومة
الأفغانية املدعومة من الواليات
املتحدة ال�شهر املا�ضي ،قال
بلينكن للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية
رويرتز
■ عنا�صر من حركة «طالبان» تقف �أمام مدخل مدينة مالهٍ يف العا�صمة الأفغانية كابول
مبجل�س النواب الأمريكي �إن
باك�ستان لها “م�صالح متعددة
العا�صفة التي دعاه خاللها ع�ضو جمهوري واحد على الأقل �إلى تقدمي
يتعار�ض بع�ضها مع م�صاحلنا” .وردا على �س�ؤال من امل�شرعني عما ا�ستقالته .ويف �أثناء نقا�شات �ساخنة مع امل�شرعني ،دافع بلينكن عن قرار
�إذا كان الوقت قد حان لوا�شنطن لإعادة تقييم عالقتها مع باك�ستان ،الرئي�س جو بايدن االن�سحاب ورد على اتهامات ب�أن وزارة اخلارجية
قال بلينكن �إن الإدارة �ستفعل ذلك قريبا .ورد بلينكن على االنتقادات كان من املمكن �أن تبذل املزيد من اجلهود للم�ساعدة يف �إجالء الأمريكيني
املوجهة الن�سحاب القوات الأمريكية من �أفغان�ستان ،وذلك يف اجلل�سة والأفغان املعر�ضني للخطر قائال �إن الإدارة ال�سابقة مل ت�ضع خطة.

ال�صني تغلق مدينة
�شيامن لوقف تف�شي
�ساللة «دلتا»

COVID-19

بكني ـ د ب �أ� :أغلقت ال�صني مدينة �شيامن ال�ساحلية ب�إقليم فوجيان
جنوب �شرق ال�صني والتي يقطنها 5ر 4مليون ن�سمة لوقف تف�شي
ال�ساللة دلتا ،املتحورة من فريو�س كورونا امل�ستجد ،والأ�شد عدوى،
حيث تتم�سك ال�صني بنهجها ال�صارم املتمثل يف عدم التهاون مطلقا
مع عدوى الفريو�س.

درا�سة :تراجع كبري فـي الأج�سام امل�ضادة لكورونا خالل � 4أ�شهر من التطعيم

■ نحو  %90من �سكان الإمارات تلقوا
جرعة اللقاح الأولى

دوليا� ،أظهرت بيانات �إح�صائية ارتفاع
�أعداد العاملني لدى ال�شركات يف بريطانيا
�إلى �أعلى من م�ستويات ما قبل جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد يف ظل و�صول
معدالت التطعيم �ضد الفريو�س �إلى م�ستويات
قيا�سية ،يف الوقت الذي تعاين فيه ال�شركات
من نق�ص العمالة الناجم عن �إجراءات
الإغالق وخروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي .بدورها تعتزم �إيطاليا البدء يف
�إعطاء جرعة معززة من اللقاحات امل�ضادة
لفريو�س كورونا للأ�شخا�ص الذين يعانون
من �ضعف يف جهاز املناعة اعتبارا من 20
�سبتمرب اجلاري ،ح�سبما �أعلن وزير ال�صحة
الإيطايل روبرتو �سبريانزا .يف ال�سياق
قال م�س�ؤولون يف �أ�سرتاليا �إنه �سوف يتم
متديد فرتة الإغالق املرتبط بفريو�س كورونا
يف �إقليم العا�صمة الأ�سرتالية ،الذي ي�ضم
العا�صمة كانربا ،لأربعة �أ�سابيع �أخرى.

■ ارتفاع الإ�صابات ب�أكرث من  %72منذ
بداية �سبتمرب مب�صر
■ �أعداد موظفي ال�شركات فـي بريطانيا
تعود �إلى م�ستويات ما قبل اجلائحة
■ �إيطاليا تعتزم �إعطاء جرعة معززة ملن
يعانون من �ضعف املناعة
■ متديد الإغالق فـي �إقليم العا�صمة
الأ�سرتالية

تنويه
تود وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
واالبتكار ممثلة يف املديرية العامة للم�ؤ�س�سات
�سلطنة عُمان
وزارة التعليم العايل التدريبية اخلا�صة �أن تنوه للم�ؤ�س�سات التدريبية
والبحث العلمي واالبتكار اخلا�صة كافة ،ب�أنه قد مت اعتماد املعايري الوطنية
يف جمال اللحام والت�صنيع ،وت�شغيل الرافعات،
و�إدارة العمليات الهند�سية ،وهند�سة ال�صناعات
امليكانيكية ،وهند�سة ال�صيانة و�صيانة املباين
واملن�ش�آت من قبل وزارة العمل بالتعاون مع
اجلمعية العمانية للخدمات النفطية (.) OPAL
عليه ،نرجو منكم االلتزام بربط ومواءمة
الربامج التدريبية املخت�صة باملجاالت املذكورة
�أعاله باملعايري املهنية املو�ضحة تفا�صيلها يف
الرابط املرفق.
https://oglearninghub.om

واهلل ويل التوفيق

بوبان�سوار” الهند” ـ عوا�صم ـ وكاالت� :أظهرت
درا�سة �شملت  614من العاملني بالقطاع الطبي يف الهند
الذين تلقوا التطعيم امل�ضاد لفريو�س كورونا كامال،
نق�صا “كبريا” يف الأج�سام امل�ضادة ملر�ض “كوفيد”19
لديهم يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تلقي اجلرعة الأولى.
وميكن �أن ت�ساعد نتائج الدرا�سة احلكومة الهندية على
اتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن تعطي جرعة
تن�شيطية من اللقاحات كما فعلت بع�ض الدول الغربية.
وال يعني تراجع الأج�سام امل�ضادة بال�ضرورة �أن
ال�شخ�ص مل تعد لديه القدرة على مقاومة املر�ض� ،إذ �أن
خاليا الذاكرة يف اجل�سم ما زال ب�إمكانها التدخل لتوفري
حماية كبرية وفقا ملا ذكره مدير املعهد احلكومي الذي
�أجرى الدرا�سة .وقال �ساجناميرتا باتي مدير مركز
�أبحاث الطب الإقليمي الواقع يف مدينة بوبان�سوار يف
�شرق الهند لرويرتز “بعد �ستة �أ�شهر ميكننا �أن نبلغكم
بو�ضوح �أكرب ما �إذا كانت هناك حاجة جلرعات تن�شيطية
ومتى ميكن �أن تعطى”.
وقد �أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
بفريو�س كورونا يف �أنحاء العامل قد جتاوز 3ر225
مليون ،فيما يقرتب عدد جرعات اللقاحات التي جرى
�إعطا�ؤها من 72ر 5مليار جرعة.
خليجيا� ،أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
الإماراتية ،تقدمي �أكرث من  18مليونا و� 997ألف جرعة
لقاح كورونا مبعدل توزيع  192.08جرعة لكل 100
�شخ�ص ،وفق ما ذكرت وكالة “وام” .وجنحت دولة
الإمارات يف تقدمي اجلرعة الأولى من اللقاح امل�ضاد
للفريو�س� ،إلى �أكرث من  90يف املئة من ال�سكان .الى
ذلك ،ك�شفت البيانات الر�سمية يف م�صر ،عن ارتفاع
�إ�صابات فريو�س كورونا اجلديدة يف �أنحاء اجلمهورية
مبعدل كبري للغاية منذ بداية �شهر �سبتمرب اجلاري
تزامنا مع املوجة الرابعة من الوباء .وح�سبما ك�شفت
بيانات وزارة ال�صحة امل�صرية ،ف�إن �إ�صابات الوباء يف
م�صر زادت منذ بداية ال�شهر احلالية ب�أكرث من ،%72
حيث ارتفعت من � 279إ�صابة �إلى � 481إ�صابة.
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اإ�ضادة فـي حملها

AL WATAN

ت�ضدرها الموؤ�ض�ضة العُمانية لل�ضحافة والطباعة والن�ضر والتوزيع �ش.م.م

مل توؤثر جائحة كورونا (كوفيد )19على الو�سع ال�سحِّ ي والجتماعي
لالإن�سان حول العامل فح�سب ،لكن كان لها تاأثري كبري على القت�ساد العاملي،
حيث اأ َّكد خرباء القت�ساد حول العامل اأن تداعيات كورونا القت�ساديَّة
هي الأكرب منذ الك�ساد العظيم يف ثالثينيَّات القرن الع�سرين ،حيث
قدَّر ال َّنائب الأوَّل ملدير عام �سندوق ال َّنقد الدويل ،جيفري اأوكاموتو،
خ�سائر الناجت الإجمايل العاملي ج َّراء جائحة كورونا بنحو  22تريليون
دولر ،مبا يعادل  %2.8من قيمة الناجت العاملي ،كما اأدَّت اجلائحة اإلى
اإلغاء  225مليون وظيفة دائمة ،وف ًقا للتقرير ال�سادر عن منظمة العمل
الدوليَّة التابعة لالأُمم امل َّتحدة ،وكان لقطاع ال�سياحة ال َّن�سيب الأكرب من
اخل�سائر ،حيث تو َّقع تقرير اأُممي اأن ت�سل خ�سائر القت�ساد العاملي
ب�سبب انهيار قطاع ال�سياحة ج َّراء تداعيات جائحة كورونا اإلى اأكرث من
اأربعة تريليونات دولر .ومُنيت ال�سياحة الدوليَّة والقطاعات املرتبطة بها
بخ�سائر تقدَّر بنحو  2،4تريليون دولر يف  2020ب�سبب الآثار املبا�سرة
وغري املبا�سرة لالنخفا�ض احلا ِّد يف عدد ال�سياح الدوليني.
تعرب عن مدى حجم املع�سلة التي مي ُّر بها القت�ساد العاملي،
وهي اأرقام ِّ
مت تاأجيلها ،اإن مل يكن قد َّ
فبع�ض الإ�سالحات الداعمة لل ُّنمو َّ
مت الرتاجع
عنها ،والقت�سادات اأُ�سيبت ببع�ض الندوب الغائرة ،حيث وُجِّ هَت
الطاقات القت�ساديَّة لالإنفاق على عمليَّات التطعيم وخطط التعايف ،حتى
يت�س َّنى لتلك القت�سادات توفري التدابري الداعمة لل ُّنمو من اأجْ ل تعوي�ض
اخل�سائر ،فبح�سب القت�ساديني ،لول الإجراءات التي ا َّتخذها �س َّناع
ال�سيا�سات لو�سل الركود الذي وقع يف العام املا�سي اإلى ثالثة اأ�سعاف
امل�ستوى الذي بلغه بالفعل .فالدول التي ا َّتخذت �سيا�سات ناجحة يف
مواجهة اجلائحة هي الأقرب الآن للتعايف ،فتلك الدول ح َّققت التوازن بني
حمايَة ال�سحَّ ة العامَّة واحليلولة دون ا�ستمرار الهبوط االقت�سادي لفرتة
مطوَّلة ،فقد راأت اأن الإغالق العام ينطوي على تكاليف ق�سرية الأجل،
لك َّنه قد ي�س ِّرع التعايف القت�سادي؛ لأ َّنه يخف�ض عدد الإ�سابات ،ثم يح ُّد
من التباعد الجتماعي الطوعي .وتاأتي ال�سلطنة على راأ�ض تلك الدول
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مرا�ضلو

OPINION

التي �سعت منذ الوهلة الأولى عرب خطوات وخطط واإجراءات احرتازيَّة
توازن ب َْني حمايَة الإن�سان �سحيًّا واقت�ساديًّا واجتماعيًّا ،حيث كانت
الروؤية والتوجيهات ال�سَّ ديدة حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عنوا ًنا لذلك التوازن ،والذي بداأ يثمر
يف دخول ال�سلطنة مرحلة التعايف من تداعيات اجلائحة ،وذلك ب�سهادة
�سندوق ال َّنقد الدويل ،الذي اأ�ساد بالإجراءات التي ا َّتخذتها ال�سلطنة
لحتواء الآثار ال�سحيَّة والقت�ساديَّة التي خ َّلفتها جائحة كورونا،
واجلهود املبذولة يف حملة ال َّتح�سني ال�ساملة ،وتعزيز بيئة الأعمال
ودعم القطاعات القت�ساديَّة املت�سررة من بينها اإطالق َّ
“خطة التحفيز
القت�سادي” و”مبادرات احلمايَة الجتماعيَّة” مثل اإتاحة قرو�ض طارئة
بدون فوائد والإعفاء من بع�ض ال�سرائب والر�سوم ،وتخفي�سها و�سداد
ال�سرائب على اأق�ساط ،واإن�ساء �سندوق االأمان الوظيفي ،وزيادة ال�سلع
املطبَّق عليها �سريبة القيمة املُ�سافة بن�سبة �سفر باملئة من  93اإلى 488
�سلعة .وكذلك قيام البنك املركزي العُماين بتي�سري الأو�ساع النقديَّة
عن طريق خف�ض اأ�سعار الفائدة وعمليَّات �سخ ال�سيولة ،وتاأجيل �سداد
القرو�ض اإلى جانب اجلهود الراميَة لتعزيز �سبكة الأمان الجتماعي،
ورفع كفاءة اإدارة املوارد العامَّة املتم ِّثلة يف الأ�سول احلكوميَّة ،ورفع
تناف�سيَّة ال�سركات احلكوميَّة ،حيث اأ�سار تقرير �سندوق ال َّنقد الدويل اإلى
َّ
واخلطة املاليَّة متو�سط املدى
اأن ال�سيا�سات املاليَّة امل َّتخذة يف عام 2021م
( )2024-2020تعمل على اإيجاد توازن بني اإجراءات معاجلة مواطن
ال�سعف يف املاليَّة العامَّة ودعم التعايف القت�سادي واحلمايَة الجتماعيَّة،
ومن املتو َّقع اأن حت ِّقق ال�سيا�سات املاليَّة والنقديَّة امل َّتخذة تواز ًنا ب َْني دعم
القت�ساد واحتواء خماطر ال�ستقرار املايل ،ويتو َّقع خرباء ال�سندوق
ا�ستمرار تعايف الأن�سطة القت�ساديَّة تدريجيًّا مع حتقيق ُمنو يف الناجت
املح ِّلي الإجمايل احلقيقي غري النفطي يف عام 2021م بحوايل 5ر1
باملئة مدفوعًا بارتفاع ن�سب التح�سني لي�ستم َّر املعدَّل يف ال ُّنمو التدريجي
ً
و�سول اإلى  4باملئة يف عام 2026م.

فـي الخارج:

م�سر ـ لبنان ـ الأردن ـ اليمن ـ �سوريا ـ العراق ـ الجزائر ـ المغرب ـ الكويت ـ المارات ـ
البحرين ـ قطر ـ ال�سعودية ـ رو�سيا ـ اميركا ـ بريطانيا ـ فرن�سا ـ المانيا ـ تون�ض .
الراء والمقالت المن�سورة بالجريدة ل تعبر بال�سرورة عن راأي «

»

~

maldaami@yahoo.com

~

■ اأ.د .حممد الدعمي
كاتب وباحث اأكادميي عراقي

 ..واإذا ما طلب اأح ٌد
ال�ستئنا�ض براأيي ،فاإين
اأدعو اإلى ال�ستثمار يف
الرتبية والتعليم العايل؛
لأن هذين القطاعني
القت�ساديني اإمنا
ي�سكالن ً
نفطا ل ين�سب،
ب�سبب ما يقدمانه من
عقول ذكية..

فلنقلب الرتاب تربا

فن الدبلوما�ضية واإتيكيت دعوة ال�ضيوف
~

من اأهم بنود الإتيكيت
يف ا�ستقبال ال�سيوف:
اأن ت�ستقبل �سيوفك
والبت�سامة تعلو وجهك،
فالبت�سامة هي مفتاح
للقلوب ،كما اأنها من اأرقى
الأ�ساليب يف التعامل
مع الأفراد ،وكذلك نربة
وم�ستوى ال�سوت..

~

تعتمد العديد من الدول ،ومنها العربية،
على ما تكتنزه الأر�ض من موارد طبيعية
(كالنفط اأو الفحم احلجري) لتدبر وتدوير
عجلة احلياة القت�سادية ل�سعوبها .هذه حقيقة
ثابتة ،ل لب�ض فيهاَ .ب ْي َد اأن اأهم انتقاد لهذا
النوع من القت�سادات التي اأطلق عليها و�سف
“ريعية” ،اإمنا يتبلور يف تذكري الرا�سخني
يف العلم من القت�ساديني واملخططني
ال�سرتاتيجيني يف الإدارات احلكومية لهذه
الدول بحقيقة مريرة ،وخال�ستها :اأن النفط،
كما هي عليه حال باقي الرثوات الطبيعية
التي جتود الأر�ض بها ،اإمنا هو ثروة نا�سبة!
وقد دفع الوعي بن�سوب النفط و�سواه من
املوارد الطبيعية باحلكومات العربية نحو
البحث عن موارد اقت�سادية (بديلة اأو مكافئة)
ميكن اأن نطلق عليها لفظ “م�ستدامة”،
مبعنى موارد اقت�سادية اأخرى (�سوى النفط
واملعادن) ،ميكن اعتمادها ،لي�ض لتدوير
عجلة القت�ساد الوطني ح�سب ،ولكن كذلك
كاحتياطات اقت�سادية خ�سية الوقوع يف
هاوية الفقر والعوز.
واإذا ما ردد البع�ض مقولت من نوع
“الزراعة نفط ل ين�سب” ،اأو “ال�سناعة
برتول دائم” ،فاإنهم مل يفارقوا ال�سواب قط.
َب ْي َد اأن هذا املو�سوع ال�سرتاتيجي
احل�سا�ض ل ينبغي اأن يغيب عن عقل الإدارات
احلكومية العربية بعيدة النظر وهي يف
ن�سوة الوفورات املالية النفطية ،ذلك اأن
على هذا العقل اأن يتح�سب لكل الحتمالت،
يكون بعيد النظر ،بقدر تعلق الأمر مب�ستقبل
الأجيال ال�ساعدة التي قد تلعن جيلنا يو ًما
ملمو�سا
ما ،ب�سبب خذلنها ،اإن مل نفعل �سي ًئا
ً
يعو�ض الوفورات املالية النفطية التي يتمتع
بها هذا اجليل اليوم.
واإذا ما طلب اأح ٌد ال�ستئنا�ض براأيي ،فاإين
اأدعو اإلى ال�ستثمار يف الرتبية والتعليم
العايل؛ لأن هذين القطاعني القت�ساديني اإمنا
ي�سكالن ً
نفطا ل ين�سب ،ب�سبب ما يقدمانه من
ً
عقول ذكية ،موؤهلة تاأهيال اأكادمي ًّيا رفيعًا،
وهذا ما يعاون الإدارات احلكومية يف
التعوي�ض عن نق�ض املوارد الطبيعية مبا يتاح
لديها من عقول م�ستنرية قادرة
على حتويل الرتاب اإلى ترب!

د� .سعدون بن ح�سني احلمداين
دبلوما�سي �سابق

يتميز جمتمعنا العربي الأ�سيل باأعلى مراتب
الربوتوكول والإتيكيت يف ا�ستقبال ال�سيوف ،ومهما كان
نوع ودرجة ومن�سب ال�سيف ،وتخربنا م�سايف وجمال�ض
قبائلنا عن مدى االن�سباط واالحرتام والكرم ،وا�ستقبالهم
برحابة �سدر وب�سا�سة البت�سامة وحلوة الكلمة.
تنفرد اأغلب ال�سعوب العربية بهذه ال�سفة من ناحية
ا�ستقبال ال�سيف والحتفاء به والوقوف على خدمته منذ
حلظة و�سوله اإلى حني مغادرته هو ومن معه ،حيث يجل�ض
ال�سيف يف �سدر امل�سيف وعلى ميني امل�سيف ،و ُيقدم له
الطعام وال�سراب له اأول ثم بقية احل�سور .ولكن ينق�سهم
بع�ض الأمور الأكادميية والفنية احلديثة والأغلب معذورون
لعدم معرفتهم بهذه املرا�سم والأعراف الدبلوما�سية والتي
اأ�سبحت �سمة من �سمات الع�سر احلديث ،لذلك فاإن ظاهرة
مقومات النجاح والكرم وح�سن
ا�ستقبال ال�سيوف هي من ِّ
اخللق حتى اأن ديننا احلنيف يوؤكد على ذلك.
كما اأن كثريًا من املدار�ض الدبلوما�سية يف خمتلف بقاع
العامل اقتب�ست من العامل العربي الكثري من العادات الكرمية
والطيبة.
اإنّ اإتيكيت ا�ستقبال ال�سيوف من خمتلف الدرجات
ً
رجال) ر�سم ًّيا� ،سخ�س ًّيا ،عائل ًّيا،
وال�سنوف (ن�ساء اأو
�سباحً ا ،م�ساءً ،زيارة عمل ،زيارة جماملة ،زيارة �سديق،
وخ�سو�سا يف
زيارة خا�سة ،كلها لها (اإتيكيتها) اخلا�ض،
ً
عاملنا العربي والإ�سالمي ،ولها �سماتها املعروفة بالتقيد
بتعاليم الإ�سالم وعاداتنا العربية الأ�سيلة ،وحتى طبيعة
األوان املالب�ض ال�سباحية اأو امل�سائية اأو يف ا�ستقبال
ال�سيوف.
ومن اأهم بنود الإتيكيت يف ا�ستقبال ال�سيوف :اأن يكون
ال�سيف على اجلهة اليمنى من امل�ست�سيف منذ اللحظة
الأولى ل�ستقباله من باب البيت اأو املكتب ،واأن يجل�ض ا ً
أي�سا
على اليمني يف غرفة اأو حجرة ال�سيوف اأو املكتب .ويف
الزيارات الر�سمية يكون املن�سق (ال�سكرتري) اأو مدير املكتب
هو املكلف با�ستقبال ال�سيف من ال�سيارة اإلى اأن ي�سل
مكان اللقاء ،ويف التوديع على امل�سيف توديع �سيفه اإلى
الباب الرئي�سي ملكان الإقامة (البيت اأو الدائرة الر�سمية)،
من الأف�سل اأن تقوم اأنتَ بنف�سك بفتح الباب ل�سيوفك يف
الدعوات العائلية والجتماعية ح�س ًرا ،احر�ض على نظافة
ن�سق
منزلك ب�سورة دائمة وذلك لتتجنب اإحراج نف�سكِّ ،
مواعيد �سيوفك بحيث يكونون متقبلني لبع�سهم البع�ض،

وجتنب ا�ست�سافة الأ�سخا�ض الذين يوجد بينهم تنافر يف
الراأي ،حتى ل تكون �سببًا يف حدوث امل�ساكل بينهم ،الهتمام
باأطفالهم اإن كانوا موجودين مع ال�سيوف ،عدم املبادرة
مب�سافحة املراأة املحجبة اإل اإذا بادرت هي بامل�سافحة.
ومن اأهم بنود الإتيكيت يف ا�ستقبال ال�سيوف :اأن
ت�ستقبل �سيوفك والبت�سامة تعلو وجهك ،فالبت�سامة هي
مفتاح للقلوب ،كما اأنها من اأرقى الأ�ساليب يف التعامل مع
الأفراد ،وكذلك نربة وم�ستوى ال�سوت ،فهي ُتعد من عالمات
ال�سيافة ،وعلى ال�سيوف عدم اجللو�ض طويال بعد فرتة
أجل�ض
الغداء اأو الع�ساء؛ لأنه قد ي�سبب اإحراجً ا للم�سيف ،ا ْ
�سيوفك يف غرفة مريحة واهتم باأن تكون درجة حرارة الغرفة
منا�سبة للطق�ض ،ابتعد عن ا�ستعمال الهاتف النقال اأمام
ال�سيف اإل يف احلالت الطارئة فقط ،اترك ً
جمال لل�سيوف
اأن يتحدثوا وا�ستمع لهم باإن�سات واهتمام ،اإذا ان�سكب اأي
�سيء من ال�سيوف على الأر�ض اأو على اأثاث الغرفة ل تتذمر
اأمامهم بل ا�ستقبل الو�سع بابت�سامة لطيفة ورقيقة ،اإذا كان
�سيوفك متزوجني فال تقم با�ستدعاء �سيف اأعزب واحد
معهم ،حتا�سى و�سع الرجلني على بع�سهما وهزها اأمام
ال�سيوف ،ل حتاول اأن تظهر اأمام �سيوفك مب�ستوى اأعلى
من م�ستواك؛ فذلك �سيثري الت�ساوؤلت وي�سيء اإليك ول تتكلم
عن نف�سك وتفوقك يف اأي جمال ،يف�سل جت ُّنب و�سع امللح
الزائد يف الأكل اأو البهارات اأو الأ�سياء احلارة؛ لأن ذلك قد
يحرج ال�سيف وهو يف حالة �سحية مع َّينة ،يكون تقدمي
امل�سروبات ح�سب ذوق ال�سيف وح�سب عاداتنا الإ�سالمية
والعربية ،بالإ�سافة اإلى عدم اإجبار ال�سيف على اأكل نوع من
املاأكولت اأو الفواكه اأو �سيءاآخر ،الإ�سغاء الكامل لل�سيف
والتفاعل معه بالكالم ،واإف�ساح املجال للبقية بالنقا�ض مع
تفادي احلديث يف املوا�سيع احل�سا�سة مثل :الدين واملذهب
والأمور املالية كالراتب واملخ�س�سات والقرو�ض.
هناك اأنواع كثرية ل�ستقبال ال�سيوف ،وي�ستند ذلك
اإلى مو�سوع الزيارة ونوع الأ�سخا�ض وهدف الزيارة
(ر�سمية ،عائلية ،اجتماعية� ،سخ�سية ،ن�سائية ،خمتلطة)،
وكذلك تف�سل الأوقات دائ ًما يف كل اأنواع الزيارات بني
�سباحا اإلى الـ( )12اإذا كانت زيارة
ال�ساعة الـ()10
ً
جماملة ،وكذلك م�سا ًء بني ال�ساعة الـ( )6اإلى ال�ساعة
الـ( ،)8اأما اإذا كانت هناك ماأدبة غداء اأو حفل ع�ساء،
فاإن ا�ستقبال ال�سيوف ي�ستند اإلى عمق العالقة وطبيعة
الزيارة وتاريخها و�سلة القرابة.
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اأ�شواء كا�شفة
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�سفافية ت�ستحق التقدير والحرتام
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الإعالم رهان التغيري القادم
تطرح الرتاكمات االقت�صادية واالجتماعية والفكرية
والثقافية ،وحتديات الهُوية والت�صغيل والتوظيف
والتمكني ،وتفاقم اأو�صاع الت�صريح من ال�صركات
وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص التي مير بها املواطن يف ظل
حالة عدم اال�صتقرار والو�صوح يف ال�صيا�صات واخلطط
والربامج اخلدمية وتنازعها امل�صتمر يف كونها حقا
م�صروعا مكت�صبا للمواطن غري قابل للم�صاومة عليه اأو
غري ذلك ،وتزايد حجم املعرفة واملعلومات التي يتلقاها
من و�صائط متعددة وقنوات متنوعة ،تطرح على االإعالم
الوطني م�صوؤوليات كبرية وت�صاوؤالت حتدد موقعه
يف خ�صم هذه االأمواج العاتية واملناف�صة احلادة ،عرب
وجود �صيا�صات اإعالمية اأكرث ن�صجا ومهنية و�صفافية
وابتكارية يف اإدارة معطيات املرحلة واال�صتجابة الأ�صرعة
التغيري التي ت�صمنتها روؤية “عُمان  ،”2040والتكيف
مع الواقع االقت�صادي العاملي وال�صرورات التي بات
يفر�صها على هند�صة البناء والتطوير واملواطنة والهُوية
وال ِق َيم واملبادئ واالأخالقيات ،بال�صكل الذي ي�صنع منه
م�صاحة اأمان داخلية ت�صمن احتواء املواطن واالقرتاب
منه ،واالأخذ بيده وم�صاعدته يف جتاوز هذه الظروف
واملنعطفات اخلطرية يف حياته ،وتب�صريه بالبعد الزمني
واملكاين واملجايل لهذه الظروف وما اإذا كانت االإجراءات
االقت�صادية املتخذة اأو تلك املرتبطة بجائحة كورونا
(كوفيد )19حالة وقتية طارئة ترتبط بوجود هذه املربرات
االقت�صادية التي تع�صف بالعامل وال�صلطنة على حد �صواء،
اأو اأنها م�صار حكومي قادم يتجه اإلى اال�صتمرارية.
وبالتايل حجم التغيري الذي يجب اأن ميار�صه االإعالم
الوطني يف بنيته وهيكلته واأجندة عمله ،الذي تقع عليه
م�صوؤولية احتواء هذه التناق�صات التي يعي�صها املواطن،
والظروف ال�صعبة التي انعك�صت على جوانب حياته
اليومية ،وعززت من حالة الإحباط والت�ساوؤم وال�سلبية،
وا ّأ�صلت فيه �صلوك الوهن والتذمر و�صعف م�صتوى
املبادرة واالإنتاجية يف ظل تعدد ال�صدمات التي يواجهها،
والتناق�صات التي ي�صهدها يف اخلطاب املوؤ�ص�صي والطلة
االإعالمية للم�صوؤول احلكومي والتي اأ َّدت اإلى املزيد من
الفجوات والتباينات ،واأف�صحت عن حالة من عدم الثقة،
واخللل يف بناء اال�صرتاتيجيات وفهم االأدوات ،و�صعف
يف اإنتاج البدائل ،والتنويع يف اخليارات ،واملرونة
يف الفر�ص ،يف ظل ما �صحب ذلك من حمدودية احلوار
الفكري املنتج مع املواطن العادي والتمكني الفكري له يف
اإنتاج احللول ،وما يعنيه ذلك من م�صوؤولية االإعالم يف
ت�صخي�ص هذه احلالة ودرا�صتها وفهم مقت�صياتها ،والقرب
من املواطن ور�صد اأحداث الواقع وجتلياته ،وخلق
م�صاحة اأمل اإيجابية تنقل املواطن من ال�صلبية التي تالحقه
يف حتقيق غاياته وطموحاته نظرا لعقدة االإجراءات
و�صبابية الر�صالة االإعالمية ،ونزوع االإعالم اإلى الفردانية
يف معاجلة ق�صايا املواطن واأولوياته واهتماماته ،وحالة
االنف�صام التي يعي�صها يف ظل جتاهله الأولويات ال�صباب
واأطروحاته.
عليه ،ت�صع املفارقات واالأحداث واملتغريات والظروف
اأمام االإعالم م�صوؤولية جاهزية التغيري يف اأدواته
واأ�صاليبه ،واإعادة هيكله حمتواه وفل�صفة عمله ،ل�صمان
قدرته على �صناعة مواطن امل�صتقبل يف ظل طموحاته
املتعاظمة ،ورغباته املتزايدة ،واهتماماته املتغايرة،
وتعددية الفر�ص واخليارات التي يعي�صها ،واملقارنات
التي بات ُي�صقطها املواطن على واقعه االجتماعي ،يف
عامل مفتوحه ف�صاءاته يقراأ ما يدور يف عمان وي�صنع
منها اأجندته واأهدافه اخلفية؛ لتتجه م�صوؤولية االإعالم
الوطني اليوم يف �صيا�صاته وخططه وبراجمه ومبادراته
اإلى �صرورة ا�صتيعاب هذه االأو�صاع ،واالنكفاء على
درا�صتها ،والتكيف مع هذه االأحداث ،مبا يوؤ�ص�ص ملرحلة
متقدمة يقف فيها االإعالم يف واجهة التغيري القادم واإدارة
اأ�صرعته ،وح�صن توجيهها بال�صكل الذي ي�صمن كفاءة
املنتج املتحقق من الر�صالة االإعالمية يف جت�صيد فقه
املرحلة يف �صلوك املواطن ومبادرات اجلهاز االإداري
للدولة ،واإعادة هند�صة الواقع االجتماعي لتقبل فكر
التطوير وجتاوز حالة الرتهل الفكري ،وت�صحيح املفاهيم
املغلوطة وتوجيه حالة ال�صغف والتفاعل واحلما�ص وروح
التغيري وحافز االأداء لدى ال�صباب وعرب تعزيز املن�صات
االإعالمية وترقية امل�صاحة املتاحة لل�صباب فيها للحوار
معه واال�صتماع اإليه واالإن�صات له واالأخذ مبقرتحاته
وتعزيز ح�صور اأفكاره وتعزيز املفاهيم االإيجابية التي
ت�صنع له ح�صورا نوعيا متكافئا يف ال�صيا�صات الوطنية
واخلطط والربامج واملبادرات ومتكينه من القيام بدور
حموري يف �صناعة التغيري مبا يعرب عن الهُوية العمانية
وي�صتح�صر ال ِق َيم واالأخالقيات واملبادئ التي ارتبطت
بحياة العمانيني وانتمى اإليها االإن�صان العماين وظلت

حا�صرة معه يف كل الظروف وال�صعوبات واالأحوال.
اإن االإعالم رهان التغيري وطريق بلوغ احلكمة وجناح
فر�ص اال�صتثمار وقدرة روؤية “عُمان  ”2040على بلوغ
اأهدافها ،لذلك اإن اأح�صن اإلى نف�صه ،واأعاد ت�صحيح
ممار�صاته ،ور�صم معامل الطريق لنجاحاته ،منطلقا من
مبادئ ال�صفافية واملو�صوعية والو�صوح وامل�صداقية
واالأمانة والتكامل واالحرتافية والدخول يف قلب احلدث
واحل�صور مع املواطن يف كل تفا�صيل العمل؛ كان ذلك
�صفيعا له يف قدرته على الثبات واال�صتدامة واالعرتاف
به كداعم لل�صيا�صات والفكر التغيريي امل�صتنري ،واأ�صبح
ح�صن املواطن ووجهته اأينما �ص ّرق وغ ّرب ،وو�صعه يف
اأولوية اهتمامه ومتابعاته اليومية ،منه ي�صتقي املعلومة،
ومن خالله يقراأ العامل ،ويف ظله ينطلق للبناء والتطوير،
ويف املقابل اإن ظل على حالة التكرارية والفاقد املتكرر
يف العمليات االإعالمية ومل يقدم ما يثري هاج�ص املواطن
ويحتويه ،عندها لن يالم املواطن عندما يتجه اإلى
املن�صات االإعالمية االأخرى ،اأو اأن ي�صنع لنف�صه م�صاحة
حوارية جديدة عرب ح�صاباته يف من�صات التوا�صل
االجتماعي ليثبت فيها حجته ويقرر فيها اأجندته ويتحدث
من منظوره ،وهي م�صاحة غري ماأمونة ملا قد يدخلها من
ذاتية الت�صرف واالندفاع والتحامل.
كما اأن االنعزالية التي يعي�صها االإعالم الوطني يف
مواكبة االأحداث الداخلية التي تهم املواطن ،وتتفاعل
مع طموحات ال�صباب ،وتتجاوب مع اأولوياته وتعرب
عن مطالبه وحقوقه امل�صروعة له� ،صوف ت�صنع هام�صية
االإعالم يف قامو�ص املواطن ،الذي يتجه لالإعالم االآخر
بكل م�صاوئه وت�صوهات ال�صورة التي ينقلها عن واقعنا
الوطني اأو النكهات االرجتالية االأخرى التي ي�صيفها
على هذه ال�صورة وفق االأجندة والغايات واالأهداف
التي ي�صعى اإليها ،في�صبح التاأخر هنا والبطء ،رجوع اإلى
اخللف ،ونكو�ص عن الهدف ،وتخاذل عن بلوغ الغايات،
فاإن م�صوؤولية االإعالم الوطني اأن ي�صتدرك الواقع بروح
مهنية عالية متجاوزا كل اأ�صكال النمطية والبطء وعقدة
االإجراءات والظواهر ال�صوتية التي قد ال تعك�ص طموحات
املواطن اأو تعرب عنه ،كما اأن الهروب من الواقع ،وحماولة
كتم ال�صورة امل�صرقة ،وت�صويه ال�صلوك االجتماعي
احلكيم لل�صباب ال ميكن اأن يقدم اإعالم املرحلة اأو يوؤ�ص�ص
لنه�صة اإعالمية تتناغم مع روؤية “عُمان  ”2040وتتفاعل
مع مقت�صيات الواقع اأو حتظى باعرتاف جمتمعي
ور�صيد اجتماعي ي�صمن جناحها ،وال ميكن لالإعالم اأن
يحقق غاياته الكربى غري املنظورة ،ويوؤثر يف اجتاهات
الراأي العام ،اإال اإذا ارتبط بالواقع االجتماعي ،وا�صت�صعر
وجود املواطن بكل ظروفه واأحواله ،وعمل على الدخول
يف عمق احلدث واال�صتماع له ،حتى ي�صنع منه رهان
التغيري القادم ويجنبه حالة الفوقية وال�صلطوية التي
باتت تعك�ص نزوعا عن الواقع وان�صرافا على االأولويات
وهروبا من امل�صوؤوليات.
اأخريا ،فاإن التحدي القادم اإعالمي من الدرجة
االأولى؛ واالأزمة القادمة اأ�صا�صها فجوة الثقة بني االإعالم
واملواطن ،واأن اإعادة هيكلة البنية االإعالمية واملحتوى
االإعالمي وخلق �صيا�صات اإعالمية نا�صجة قادرة على
احتواء ال�صباب ،الطريق ل�صمان تعزيز الثقة وخلق
روح التكامل والت�صامن يف االنتقال ب ُعمان اإلى م�صتوى
طموحات واآمال اأبنائها يف �صتى املجاالت ،ونقل االإعالم
اإلى مرحلة القوة يف ا�صتيعاب االأحداث وقراءة الواقع
والوقوف مع املواطن ،فاإعالم املرحلة اليوم بحاجة اإلى
اأن يتحول اإلى الواقع ،وينزل للميدان ،وير�صد االأحداث،
ويج�صد مواقف املواطن يف كل اأحواله ،ويعمل على
تقريب فجوة التباين احلا�صل ،يف حفاظ على خط �صري
وا�صح ي�صنع لالإعالم الوطني القوة واملهنية يف قدرته
على بناء مواطن امل�صتقبل الذي يج�صد الروح الوطنية
يف كل حمطات حياته ،ويقدم �صورة منوذجية تعمل
على ت�صخي�ص الواقع وحتليله بروؤية املواطن نف�صه،
ومب�صاحة احلرية املتاحة له للتعبري عن ذاته ،ويف
الوقت نف�صه توجيه اجلهد احلكومي نحو تقوية ال�صعور
االإيجابي لدى املواطن والثقة فيه ،فيتعامل مع املواطن
مبهنية وحكمة وذوق ورقي واحرتام لفكره وروح تتطلع
للتجديد ،واإدراك ملا ميتلكه املواطن من وعي ومهنية وفهم
وقراءة للواقع وا�صت�صراف للم�صتقبل ،ويقراأ يف مطالبات
املواطن وحقوقه م�صاحة للعمل اجلاد مع احلكومية
واجلهات املعنية يف الو�سول اإلى نقاط عمل م�سرتكة
وتقا�صم امل�صوؤوليات واحرتام ارادة املواطن ،وعندها
لن يكون هناك اأي م�صاحة للت�صويه والفو�صى الفكرية
والتداخالت املعرفية غري املح�صومة واال�صتفزازات
االإعالمية املتكررة ،بل م�صارات عمل م�صرتكة وتوجهات
حكيمة ت�صنع القوة وحتفظ عُمان االأمانة.

التقرير الذي �صدر موؤخرا عن وزارة املالية مت�صمنا بيانا
تف�صيليا باحل�صاب اخلتامي الأداء امليزانية العامة للدولة للعام
املايل 2020م يربهن على اأن حكومتنا الر�صيدة تتعامل مع اأبناء
عمان االأوفياء مبنتهى ال�صفافية وال�صدق ،وهي مبادئ ت�صتحق
كل التقدير واالحرتام ..فاالأرقام التي ت�صمنها التقرير تبلور
الو�صع ال�صعب الذي عا�صته الدولة خالل الفرتة املا�صية يف ظل
انت�صار جائحة كورونا التي اأ َّدت اإلى انهيار اأ�صعار النفط وتدهور
االقت�صاد العاملي ،اإال اأن الو�صع يف ال�صلطنة مل يكن ماأ�صاويا مثل
بع�ص الدول حتى واإن انخف�صت االإيرادات الفعلية املح�صلة،
وارتفع العجز الفعلي عن املوازنة املعتمدة ،فاالأمور ما زال ميكن
ال�صيطرة عليها وحتقيق االأهداف املر�صومة.
ال �صك اأن تداعيات جائحة كورونا وما اأعقبها من ت�صديد
االإجراءات االحرتازية واالإغالق والتباعد االجتماعي ،وحظر
التجوال وغريها من القرارات التي كانت تهدف اإلى احل ِّد من
انت�صار الفريو�ص واملحافظة على �صحة املواطنني كان لها اأثر
كبري يف تراجع االقت�صاد ،خ�صو�صا اأن هناك قطاعات بالكامل
كانت �صبه متوقفة متاما مثل قطاع ال�صياحة املهم الذي كان يدر
دخال مقبوال ،وكذلك احلال بالن�صبة للقطاعات الثقافية والريا�صية
وكافة القطاعات تقريبا ،والتي تاأثرت ب�صكل كبري بقرارات االإلغاء
واالإغالق والتباعد ..وبالرغم من ذلك مل تتوقف امل�صرية التنموية
املتجددة ،وظلت ت�صري يف طريقها ال�صحيح يج�صد ذلك اإبرام
ال�صلطنة اتفاقيات مع دول عربية واأجنبية على امل�صتوى التجاري
وال�صناعي واالقت�صادي ب�صفة عامة ت�صهم يف الدفع بعجلة
االإنتاج والتقدم والتي �صتوؤتي ثمارها خالل ال�صنوات القادمة..
اأي اأن االإنفاق يكون يف الوقت احلا�صر والعائد يف امل�صتقبل..
كما اأننا ال ميكن اأن نتجاهل اأن �صعر النفط املعتمد يف امليزانية
اأكرب من ال�صعر الواقعي ،وهو ما ت�صبب يف حدوث فجوة يف
االإيرادات.
اإن االأرقام التي ت�صمنها تقرير وزارة املالية ال يثري لدينا اأي قلق
على م�صتقبل البالد االقت�صادي؛ الأننا ندرك متاما اأنها يف اأيدٍ اأمينة،
واأن قائدها املفدى بحكمته وروؤيته الثاقبة لالأمور �صي�صتطيع
اأن يعرب بالوطن اإلى بر االأمان ..حيث اأثبتت اال�صرتاتيجية
التنموية لل�صلطنة اأنها ت�صابق الزمن يف االأداء املتميز ي�صهد
على ذلك العديد من الدوائر االإقليمية والدولية و�صهادات التميز
التي ح�صلت عليها يف تلك املحافل واآخرها تقرير �صندوق النقد
الدويل الذي خرج يف نف�ص اليوم الذي ك�صفت فيه وزارة املالية
عن تقريرها ال�صنوي ،حيث اأ�صاد ال�صندوق باإجراءات ال�صلطنة
لتعزيز بيئة االأعمال ودعم االقت�صادات املت�صررة واحتواء االآثار
ال�صحية واالقت�صادية جلائحة كورونا واجلهود املبذولة يف حملة
التح�صني ال�صاملة ،كما توقع فائ�صا يف موازنة  2022وتراجعا
يف الدين العام ،واأ�صار اإلى اأن النمو احلقيقي يزيد تدريجيا،
وتوقع اأن ي�صل  %4بحلول عام 2026م اإلى اآخر هذا التقرير
املب�صر باخلري بالن�صبة للو�صع املايل لل�صلطنة.
ال �صك اأن اطمئنان �صندوق النقد الدويل للو�صع االقت�صادي
للبالد يربهن على ال�صيا�صة احلكيمة التي ت�صري عليها ال�صلطنة
ملواجهة االأزمة املالية العاملية احلالية؛ الأنه بالتاأكيد و�صع يف
معني
اعتباره عند كتابة التقرير عدم ا�صتقرار �صعر النفط عند رقم َّ
وتذبذب قيمته ،وكذلك تداعيات جائحة كورونا التي من املحتمل
اأن ت�صتمر لفرتة من الزمن وغري ذلك من العوامل التي تثري القلق
والإحباط ..ولكن موؤ�سرات التقرير جاءت كلها متفائلة وتر�سم
�صورة م�صرقة للو�صع االقت�صادي لل�صلطنة.
نتمنى اأن حتقق ال�صلطنة املزيد من التقدم واال�صتقرار ،واأن
تتمكن من احلفاظ على موؤ�صر تعايف االقت�صاد الوطني ،واأن تكلل
اجلهود التنموية بالنجاح الباهر الذي ي�صب يف �صالح البالد
والعباد.
* * *
�صاعات وتفتح املدار�ص اأذرعها واأبوابها ال�صتقبال اأبنائها
الطالب يف الوقت الذي ُيعد فيه التعليم هو اأ�صا�ص نه�صة اأي اأمة،
والركيزة االأ�صا�صية لتحقيق التنمية امل�صتدامة بها ..خ�صو�صا اأننا
نعي�ص االآن عاملا يتطور فيه العلم والتكنولوجيا بطريقة مت�صارعة
مما دعا باحلاجة لتطوير التعليم كي يواكب ويالحق هذا التدفق
املعلوماتي املهول ،وهو ما ميثل حتديا و�صداعا الأي دولة تريد اأن
تلحق بركب التطور والتقدم.
ال �صك اأن التعليم يعد املمول االأ�صا�صي لتخريج كوادر ب�صرية
موؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات الع�صر؛ لذلك جند اأن
حكومتنا الر�صيدة حر�صت دائما على اأن تتم عملية تطوير
التعليم ب�صورة �صحيحة ،فقامت بالرتكيز على عدة عوامل لعل
اأهمها تطوير املعلم الذي ُيعد املحور االأ�صا�صي يف هذه العملية
مع �صرورة اال�صتفادة من التجارب ال�صابقة حمليا وعربيا ودوليا
يف هذا املجال ،باالإ�صافة اإلى جتديد املناهج الدرا�صية مبا يواكب
اأحدث التطورات العاملية ..كما حر�صت على حت�صني نظرة املجتمع
نحو التعليم الفني واملهني ،حيث اإن هذا النوع من التعليم يعاين
من ظلم كبري نتيجة النظرة ال�صلبية التي يرمقها له املجتمع املدين
والذي ال يتباهى اإال بالتعليم النظري فقط رغم اأن اأ�صا�ص تطور اأي
جمتمع يقوم على التعليم املهني ..اإلى جانب اأنها تقوم مب�صاعدة
الطالب يف اختيار امل�صار املنا�صب لقدراتهم وميولهم نظرا الأن عدم
الوعي بقدرات اخلريج وميوله يزيد كثريا من فر�ص الف�صل نتيجة
عدم وعيه لقدراته وتوظيفها وا�صتغاللها اال�صتغالل االأمثل الذي
يعود عليه وعلى جمتمعه باخلري والنفع ،حيث يجب اأن يكون لدى
اخلريج عدة مهارات اأ�صا�صية متعارف عليها دوليا توؤهله لالندماج
يف العامل اخلارجي.
نتمنى لكل امل�صوؤولني التوفيق يف العمل على تطوير التعليم
مبا يعود على عُمان باخلري والنفع ،كما نتمنى للطالب النجاح
والفالح اأن يوفقهم الله لل�صمو بوطنهم ورفع رايته
خفاقة عالية.

«تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة»
حما�ضرة ب�شمال ال�شرقية
م�سقط ـ «

نظم فرع الغرفة مبحافظة �شمال ال�شرقية حما�ضرة
ح��ول تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وذل��ك
عرب االت�صال املرئي.وتطرق املحا�ضر الدكتور حممد بن
�أحمد الربواين الى �أ�ساليب رفع قدرات العاملني وكيفية
تنمية عالقاتهم مع الزبائن و�أهمية العالمات التجارية يف
الوقت الراهن وحتديد هوية ال�شركة و�شعار منتجاتها
التي تطرحها يف ال�سوق وكيفية �إ�ضافة عوامل االبتكار
واال���س��ت��خ��دام��ات ال��ت��ج��اري��ة الأخ�����رى لعن�صر االب��ت��ك��ار
و�أ�ساليب توظيف التكنولوجيا.
كما تطرق يف حما�ضرته �إل��ى �أهمية التدريب الفردي
واجلماعي داخ��ل امل�ؤ�س�سة وخارجها و�أن��واع��ه وكيفية
ممار�سته يف القطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إلى ذلك مت التطرق
إ�ل��ى عومل الت�سويق و�إمكانيات ال�شركات وقدراتها يف
جوانب الت�سويق وتطبيق ذلك وفق ر�ؤيتها.
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�أ�سعار الذهب

�أوقية الذهب:

ريال عماني 687.538

�أ�سعار الف�ضة

�أوقية الف�ضة:

ريال عماني 9.063

امل�صدر :بلومبريج

توظيف النتاج الأكادميي
فـي احلقل العملي

�ضمن ال��ط��رق امل��ب��ت��ك��رة لتوظيف ال��ن��ت��اج الأك��ادمي��ي
يف احلقل العملي واال�ستفادة من خمرجات امل�ؤ�س�سات
التعليمية والتدريبية  ..ي�أتي ف��رز طلبة ال�سنة الأخ�يرة
بكلية احلا�سوب وتقنية املعلومات وجامعة �صحار والذي
تنفذه اجلامعة بالتعاون مع ف��رع غرفة جت��ارة و�صناعة
عُ��م��ان مبحافظة �شمال الباطنة حيث يعمل ال��ف��رز على
�إيجاد العنا�صر التي ت�ساهم يف �إيجاد حلول تقنية مل�شاكل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وي�ب�رز ه��ن��ا م��ب��د أ� ال��ت��ع��اون امل�ستمر ب�ين امل���ؤ���س�����س��ات
الأك��ادمي��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص حيث �سيعمل ف��رع الغرفة
مبحافظة �شمال الباطنة على ا�ستق�صاء ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ُتعاين من م�شكالت تقنية وبحاجة �إلى
حلول تقنية ورقمية منا�سبة.
وم��ن جهتها ت��ق��دم امل�ؤ�س�سة ا ألك��ادمي��ي��ة م��ن يعكفون
على �إج���راء م�شروعات تخرج (حت��ت �إ���ش��راف �أكادمييني
متخ�ص�صني يف حقل تقنية املعلومات) مع تعظيم اال�ستفادة
من اخل�برات الأكادميية باعتبار �أن امل�شروعات الطالبية
هي �أفكار ابتكارية و�إبداعية يُعوّ ل عليها يف تطوير القطاع
اخلا�ص و�إذا كان هذا النمط من التعاون بني امل�ؤ�س�سات
الأكادميية والقطاع اخلا�ص قد مت يف قطاع التقنية وهو
قطاع ال ينف�صل يف اجلانب الأكادميي عن العملي ب�شكل
كبري ..
�إال �أن العمل على تعميم ه��ذا النمط م��ن ال��ت��ع��اون يف
قطاعات خمتلفة �سيعمل بالت�أكيد على �إثراء اجلانب البحثي
وتدعيم القطاع اخلا�ص مب�شاريع مبتكرة  ..و�أي�ضا �سيدفع
امل�ؤ�س�سات التعليمية �إلى مراجعة مدى مالءمة ما تقدمه من
برامج الحتياجات الواقع العملي.

املحرر

�أ�سعار النفط
نفط عمان  72.49دوالر
نفط مربان  72.91دوالر
النفط العربي الخفيف  76.33دوالر
النفط العربي الثقيل  70.23دوالر
نفط برنت  73.91دوالر

العملة
الريال ال�سعودي
الريال القطري
الدرهم الإماراتي
الدينارالكويتي
الدينار البحريني

ا�سعار
العمالت

�شراء

0.1023754
0.1040368
0.1045438
1.2762563
1.0186487

بيع
0.1026475
0.1045911
0.1048218
1.2804736
1.0215724

�أع��ل��ن��ت �شركة �أ�سمنت ع��م��ان ع��ن �إن�����ش��اء خ��ط ج��دي��د إلن��ت��اج
الأ�سمنت ب�سعة �إنتاجية تبلغ ع�شرة �آالف طن يف اليوم ،وزيادة
ال�سعة الإنتاجية للخط الثالث من  4,000طن �إل��ى  5,000طن
يف اليوم لريتفع �إنتاجها �إلى � 15,000ألف طن يوميًا ،وبتكلفة
تقديرية �أول��ي��ة خل��ط ا إلن��ت��اج اجل��دي��د تبلغ  300مليون دوالر.
حيث يعد امل�شروع الأكرب من نوعه يف ال�سلطنة يف جمال �صناعة
الأ�سمنت ،حيث �سيعمل على زي��ادة فعالية كلفة الإن��ت��اج ،ويرفع
امليزة التناف�سية ل�شركة �أ�سمنت عمان وتعزيز جناحها يف الأ�سواق
املحلية وال��دول��ي��ة .وت���أت��ي ه��ذه اخلطوة يف �إط��ار اجلهود التي
تبذلها ال�شركة لتعزيز االكتفاء الذاتي من الأ�سمنت يف ال�سلطنة،

0.5417607
0.0243734
0.0015329
0.3840000
0.4536960

0.5444005
0.0245849
0.0015400
0.3850000
0.4549160

بتكلفة ت�صل �إلى  43مليون ريال عماين

«معادن عمان» ّ
توقع اتفاقية �شراكة لإن�شاء م�صنع
لإنتاج «التيتانيوم» فـي املنطقة احلرة ب�صحار

م�سقط ـ العمانية :و ّق��ع��ت �شركة تنمية
م���ع���ادن عُ���م���ان ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م���ع �شركة
«�ستورك» العاملية لإن�شاء وتطوير م�صنع
لإن��ت��اج ث��اين �أك�سيد التيتانيوم يف املنطقة
احلرة ب�صحار مب�ساحة تزيد عن � 120ألف
مرت مربع وب�سعة �إنتاجية تبلغ � 150ألف طن
�سنو ًّيا وبتكلفة ت�صل �إل��ى  43مليون ريال
عُماين.
وي��ت��وق��ع �أن ي���ب���د�أ ال��ت�����ش��غ��ي��ل ال��ت��ج��اري
للم�شروع بحلول نهاية عام 2024م على �أن
يو ّفر �أكرث من  300فر�صة عمل.
ي���أت��ي اخ��ت��ي��ار امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب�صحار
موقعًا للم�شروع بهدف اال�ستفادة من البنية
الأ�سا�سية املتطورة يف املنطقة وا�ستيفا ًء
حلاجة امل�شروع من ميناء �صحار ال�سترياد
املواد اخلام وت�صدير املنتج النهائي ولقرب
املنطقة من الأ�سواق امل�ستهدفة .ومبوجب
االتفاقية �ستمتلك �شركة تنمية معادن عُمان
 35ب��امل��ائ��ة م��ن امل�����ش��روع ،بينما �سيمتلك

■ اجلانبان خالل التوقيع على اتفاقية ال�شراكة.
احل�����ص��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة ���ش��رك��اء ا���س�ترات��ي��ج��ي��ون توفري املزيد من فر�ص العمل ورف��ع �إ�سهام
م��ن �أب��رزه��م �شركة «���س��ت��ورك» العاملية .كما قطاع التعدين يف الناجت املحلي الإجمايل
و�سيُ�سهم امل�����ش��روع يف زي����ادة اال�ستثمار لل�سلطنة .يُذكر �أن ت�صنيع املنتجات املرتبطة
الأجنبي املبا�شر و�إقامة عدد من ال�صناعات مبعدن «التيتانيوم» ت�ستخدم ب�شكل رئي�سي
الثانوية املرتبطة به ا ألم��ر ال��ذي من �ش�أنه يف �صناعة الأ�صباغ.

0.5315712
0.0034884
0.2859909
0.0052114
0.0022799

0.5329940
0.0034978
0.2867570
0.0052257
0.0022917

م�سقط ـ ال��ع��م��ان��ي��ة :ب��ل��غ �إج���م���ايل ق��ي��م��ة الأذون
املخ�ص�صة ل�ل�إ���ص��دار رق���م  125م��ن �أذون اخل��زان��ة
احلكومية  162مليون ريال عُماين ،ت�ستحق ملدة 28
ي��ومً��ا اب��ت��دا ًء م��ن ال��ي��وم الأرب��ع��اء وحتى � 13أكتوبر
املقبل.
وذك��ر بيان �صادر عن البنك امل��رك��زي العُماين �أن
متو�سط ال�سعر املقبول بلغ 952ر ،99وو���ص��ل �أق��ل
�سعر مقبول 950ر 99لكل  100ريال عُماين ،فيما بلغ
متو�سط �سعر اخل�صم 62402ر 0باملائة ،ومتو�سط
العائد 62432ر 0باملائة.
و أ����ش��ار البيان �إل��ى � َّأن �سعر الفائدة على عمليات
�إعادة ال�شراء مع البنك املركزي العُماين (الريبو) على
هذه الأذون هو 5ر 0باملائة ،بينما يبلغ �سعر اخل�صم
مع البنك املركزي على ت�سهيالت �أذون اخلزانة 75ر0
باملائة.
وت��ع��د �أذون اخل��زان��ة �أداة مالية م�ضمونة لفرتة
ق�صرية الأج��ل ت�صدرها وزارة املالية لتوفري منافذ
ا�ستثمارية للبنوك التجارية املرخ�صة ،حيث يقوم
البنك امل��رك��زي ال��ع��م��اين ب���دور م��دي��ر ا إل����ص���دار لهذه
الأذون.
وتتمتع �أذون اخلزانة بخا�صية ت�سييل �سريع عن
طريق خ�صمها مع البنك املركزي العُماين ،وعن طريق
�إجراء �صفقات �إعادة ال�شراء «الريبو» مع البنك املركزي
� ً
أي�ضا ،كما يمُ كن للبنوك التجارية املرخ�صة �أن جتري
عمليات «الريبو» فيما بينها على �أذون اخل��زان��ة يف
�سوق ما بني البنوك� ،إ�ضافة �إلى � َّأن هذه الأداة ُت�سهم
ٍ
يف �إيجاد م�ؤ�شر ا�سرت�شادي لأ�سعار الفائدة ق�صرية
الأجل لل�سوق املايل املحلي ،وميكن للحكومة �أن تلج�أ
�إليها يف متويل بع�ض من امل�صروفات ب�شكل �سل�س
ومرن.

م�ؤ�شر بور�صة م�سقط يفقد  0.2نقطة

«�أ�سمنت عمان» ت�ضيف خط �إنتاج
جديدا ب�سعة ع�شرة �آالف طن يوميا
»:

العملة
الدينارالأردني
الجنيه الم�صري
الريال اليمني
الدوالر الأمريكي
اليورو

�شراء

بيع

العملة
الجنيه الإ�سترليني
الين الياباني
الدوالر ال�سنغافوري
الروبية الهندية
الروبية الباك�ستانية

�شراء

بيع
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بتكلفة تقديرية  300مليون دوالر

م�سقط ـ «

»:

واحل��د من اال�سترياد ،حيث ت�ستورد ال�سلطنة ما يربو على 50
باملائة من احتياجاتها من الأ�سمنت .كما يعزز خط الإنتاج اجلديد
دور ال�صناعة العمانية يف رفد املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية
الأخرى مثل قطاعات البناء والت�شييد العقاري.
وق��ال املهند�س �سامل بن عبدالله احلجري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أ�سمنت عمان :يف �إطار اجلهود التي تبذلها ال�شركة لدعم
خطط احل��ك��وم��ة العُمانية ال��رام��ي��ة لتنويع م�����ص��ادر ال��دخ��ل يف
ال�سلطنة متا�شيًا مع ر�ؤية عُمان  2040الهادفة �إلى تعزيز القطاع
ال�صناعي يف ال��ب�لاد مب��ا يرفع م��ن م�ساهمته يف ال��ن��اجت املحلي
الإج��م��ايل ،م�شريًا إ�ل��ى �أن خط الإن��ت��اج اجلديد �سيحقق االكتفاء
الذاتي من الأ�سمنت يف ال�سلطنة بحلول عام  ،2024دون احلاجة
�إلى اال�سترياد من اخلارج.

م�����س��ق��ط ـ ال��ع��م��ان��ي��ة� :أغ���ل���ق م���ؤ���ش��ر
بور�صة م�سقط (� )30أم�س عند م�ستوى
ً
منخف�ضا بـ (2ر )0نقطة
(44ر )3962نقطة
وبن�سبة (01ر )0باملائة مقارنة مع �آخر
جل�سة ت��داول والتي بلغت (68ر)3962
نقطة.
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال����ت����داول ( )5م�لاي�ين
و(� )976أل ًفا و( )640ريالاً عمانيًا مرتفعة
بن�سبة (5ر )217باملائة مقارنة مع �آخر
جل�سة تداول والتي بلغت مليو ًنا و()882
�أل ًفا و( )304رياالت عمانية.
و�أ���ش��ار التقرير ال�����ص��ادر ع��ن بور�صة
م�سقط �إلى �أن القيمة ال�سوقية قد انخف�ضت
بن�سبة (026ر )0ب��امل��ائ��ة ع��ن �آخ���ر ي��وم
ت���داول وبلغت م��ا ي��ق��ارب م��ن (01ر)22
مليار ريال عماين.
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«اقت�صادية» ال�شورى تناق�ش م�شروع قانون الأوراق املالية

■ اللجنة االقت�صادية مبجل�س ال�شورى خالل اجتماعها �أم�س.

م�سقط ـ «

»:

ناق�شت اللجنة االقت�صادية واملالية مبجل�س ال�شورى
�أم�س تقريرها حول م�شروع قانون الأوراق املالية الذي
عكفت على درا�سته خالل دور االنعقاد ال�سنوي الثاين،
وال��ذي يهدف �إلى حتقيق اال�ستقاللية وتنظيم �صناعة
الأوراق املالية يف ال�سلطنة مبا يتواكب مع التغيريات
امل�ستقبلية ب��ال�����س��وق .ح��ي��ث ارت������أت ال��ل��ج��ن��ة �إح��ال��ت��ه
�إل��ى اللجنة الت�شريعية والقانونية باملجل�س إلب��داء
مالحظاتهم ومرئياتهم من الناحية القانونية.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة ال��دوري الأول ملا بني
دوري االن��ع��ق��اد ال�سنوي ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن الفرتة

التا�سعة وال���ذي عقد برئا�سة �سعادة أ�ح��م��د ب��ن �سعيد
ال�شرقي رئي�س اللجنة وبح�ضور �أ�صحاب ال�سعادة
�أع�ضاء اللجنة وخ�لال االج��ت��م��اع ،ق��دم موظفو قطاع
االقت�صاد والتنمية باملجل�س ً
عر�ضا مرئيًا تناول اجلهود
التي قامت بها اللجنة وما �أجنزته خالل دور االنعقاد
ال�سنوي الثاين من الفرتة التا�سعة يف خمتلف اجلوانب
الت�شريعية وكذلك �أدوات املتابعة ،واملوا�ضيع املحالة
�إليها من مكتب املجل�س.
كما ناق�شت اللجنة ع��ددا من الرغبات امل��ب��داة التي
تدار�ستها ،منها :تقرير الرغبة املبداة ح��ول ا�ستغالل
ال���زي���ادة احل��ال��ي��ة لأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة وحتقيق
الإي����رادات ل�صالح خف�ض املديونية العامة لل�سلطنة،

وكذلك تقرير الرغبة املبداة حول �إدراج �أن�شطة جتارية
�أخ��رى �ضمن قائمة الأن�شطة التجارية املحظورة على
امل�ستثمر الأجنبي ،بالإ�ضافة �إلى تقرير الرغبة املبداة
ح��ول ��ش��روط اال�ستحقاق ل��دع��م الكهرباء وامل �ي��اه يف
ن��ظ��ام ال��دع��م ال��وط��ن��ي ،وت��ق��ري��ر ال��رغ��ب��ة امل��ب��داة ب�ش�أن
ت�ضمني فئة الأن�شطة الزراعية �ضمن فئات دعم الكهرباء
واملياه ،وعليه ارت�أت اللجنة �إحالتها �إلى مكتب املجل�س
ال�ستعرا�ضها فيما بعد يف جل�سات املجل�س املقبلة.
�إل��ى جانب ذل��ك ،جرى خالل االجتماع �إحاطة �أع�ضاء
اللجنة بالتقرير ال�سنوي ل���وزارة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار للعام 2020م ،وال��ذي يتوافق مع ما
ن�صت عليه املادة ( )55من قانون جمل�س عمان.
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áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûÃ

✱ …ó«©°SƒÑdG óªfi øH ó«ªM .O

? çóM GPÉe ôaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG ΩÉ¶f
Gó°UDƒe πX ÉŸÉ£d ÉHÉH ¥ô£«d ∫É≤ŸG Gòg »JCÉj
GƒdòÑj ⁄ á«fóŸG áeóÿG ƒdhDƒ°ùªa ,IójóY ÉeGƒYCG
õaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG ΩÉ¶f ¿ƒµj »µd É«FÉæãà°SG Gó¡L
iôNC’G Iõ¡LC’G ™e ’OÉYh ÉfRGƒàe á«fóŸG äGóMƒdÉH
ä’DhÉ°ùJ ™°†«d »JCÉj ∫É≤ŸG Gòg .ádhódÉH á«fóŸG ÒZ
ábhQCGh áeÉ©dG ¢ùdÉéŸG É¡H â°üZ ÉŸÉW äÓ«∏–h
?çóM GPÉªa ∞ë°üdGh ΩÓbC’G É¡æe âØLh πª©dG
á«fóŸG áeóÿG ΩÉ¶f GhQOÉZ ÚØXƒŸG ±’BG øe OóY
QƒHÉW ∫ƒW øe Gƒ°ùÄj º¡fC’ ,ÉjQÉ«àNG º¡°†©H
º¡JGhÉ°ùe ‘ πeCG ¢ü«°üH OƒLh Ωó©d QÉ¶àf’G
¢üîj Éª«a á«fóŸG ÒZ iôNC’G Iõ¡LC’G ‘ º¡fGôbCÉH
øe GƒLôN ôNB’G ¢†©ÑdGh .õaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG
ÉgOóM »àdG áÑ°ùædG º¡à©bhCG Éeó©H øjôcÉH áeóÿG
GƒdÉ≤a ,óYÉ≤à∏d º¡àdÉMEG ôeCG ‘ ‹ÉŸG ¿RGƒàdG ≥jôa
±ó¡dGh ájÉ¨dG π©dh .øWƒdG πLCG øe áYÉWh É©ª°S
¥ÉØfE’G ¢ü«∏≤àd ¿Éc “ôµÑŸG óYÉ≤àdG” ≈ª°ùj Ée øe
π©dh .πªY øY ÚãMÉÑ∏d IójóL ¢Uôa íàah ΩÉ©dG
º¡jód âfÉc ‹ÉŸG ¿RGƒàdG èeÉfôH ‘ ÚdhDƒ°ùŸG
,äGQOÉÑe Gòµg Gƒ°VôY ÉeóæY á«∏ªYh á«ª∏Y äGQÈe
ΩÉ©dG “ôµÑŸG óYÉ≤àdG” ò«ØæJ äÉ«dBÉH ≥∏©àj Éª«a
¢üîj Éª«a πª©dG áª¶fCG ¿CÉH Éæg iõ¨ŸGh .»°VÉŸG
ádGó©dGh ¿RGƒàdG ´GôJ ⁄ ,õaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG
,Ú«fóŸG ÒZ ™e Ú«fóŸG ádhódG »ØXƒe ÚH á«Ø«XƒdG
.óYÉ≤à∏d º¡àdÉMEG AÉæKCG hCG º¡àeóN AÉæKCG AGƒ°S
õaGƒ◊G ‘ ähÉØàdGh äÉ«bÎdG ÒNCÉJ á«∏ªY ¿EG
øe Oƒ≤Y á∏«W ôªà°SG …òdG á«fóŸG áeóÿG »ØXƒŸ
áeóÿG iƒà°ùe ‘ á«Ñ∏°S QÉKBG ¬d âfÉc ,øeõdG
¿É«MC’G ¢†©H ‘ iOCG É°†jCGh ,øjó«Øà°ùª∏d áeó≤ŸG
øe ¢†©H øY RôaCG å«M ,πª©dG áfÉeCG ‘ ∫ÓàNG ≈dEG
äÉ«MÓ°üdG øe ≈aÉæàJ ∫ÉªYCÉH GƒeÉb ,ádhódG »ØXƒe
º¡°VGôZCG áeóÿ º¡ØFÉXh ∫Ó¨à°SÉH ∂dPh ,º¡d áWÉæŸG
.ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≈∏Y AÓ«à°S’Gh á°UÉÿG
äÉMÎ≤eh äÉeóN Ωób ¿ÉªY ¢ù∏› ¿CÉH Ωõ‚
Iõ¡LCG ¿CG Éªc .á«fóŸG áeóÿG ∫É› ‘ ádhódG äófÉ°S
Ö≤◊G á∏«W É°†jCG ¬«∏Y ∫ƒ©J âfÉc á«fóŸG áeóÿG
ádhódG) ¬«≤°ûH ¿ÉªY ¢ù∏› Ωƒ≤j ¿CÉH ,á≤HÉ°ùdG
Ú«fóŸG ÚØXƒª∏d Gó°†Yh Gkóæ°S ¿ƒµ«d (iQƒ°ûdGh
‘ ähÉØàdGh π∏ÿG ‘ IÉfÉ©ŸG ™aQ ádhÉfi ‘
ÒZh á«fóŸG áeóÿG áª¶fCG ÚH õaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG
‹ÉŸG ∫Ó≤à°S’G ™e É«°TÉ“h ¿ÉªY ¢ù∏› .á«fóŸG
ÉeÉ¶f óLhCÉa ,ôNBG …CGQ ¬d ¿Éc ,¬d ìƒæªŸG …QGOE’Gh
øY Ée ÉYƒf ∞∏àNG ¢ù∏éŸG »Ñ°ùàæŸ É°UÉN Ó≤à°ùe
,¿ÉªY ¢ù∏› øe ∫ƒeCÉŸG ¿Éch .á«fóŸG áeóÿG ΩÉ¶f
á«©jô°ûJ äÉ«MÓ°U øe ¬d ÉÃh ,á«°VÉŸG ΩGƒYC’G á∏«W
’ á«fóŸG áeóÿG áª¶fCG ó«MƒàH ÖdÉ£j ¿CG ,á«HÉbQh
ádhódG ¿CG ÉÃh .¬«ØXƒŸ á«∏«°†ØJ õaGƒM óLƒj ¿CG
IGhÉ°ùŸGh ∫ó©dG ‘ áflÉ°T IQÉæe ¿ÉªY ¢ù∏› Èà©J
¿ÉªY ¢ù∏› ¿ƒfÉb Qó°U Gòd ,á«fóŸG Iõ¡LC’G ÚH
¿ÉªY ¢ù∏› ´É°†NEG ≈∏Y ¢üf …òdGh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG
Éª«a É¡æe ,IóY QƒeCG ‘ ádhó∏d …QGOE’G RÉ¡÷G áª¶fC’
áHÉbôd ¢ù∏éŸG ´É°†NEGh »ª«¶æàdG πµ«¡dÉH ≥∏©àj
¢ù∏› ¿ƒfÉb .ádhó∏d ájQGOE’Gh á«dÉŸG áHÉbôdG RÉ¡L
iôNC’G Iõ¡LCÓd Éë°VGh É¡«ÑæJ »£©j ójó÷G ¿ÉªY
ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ áª«µ◊G IOÉ«≤dG ¿CÉH ,ádhódÉH
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM - º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
ÉjGõŸGh ¥ƒ≤◊G ‘ ähÉØJ ’ πÑ≤à°ùª∏d ÉgQÉ©°T Ω2040 ¿ÉªY ájDhQ ¬àª°SQ Ée ™e ÉeÉé°ùfG á«Ø«XƒdG
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ äGQOÉÑeh äÉ¡LƒJ øe
πÑb ájô°ûÑdG OQGƒª∏d πª©dG π«ch íjô°üJ π©dh
¢SÉ«b áeƒ¶æe ¿CÉH ôcP ÉeóæY ,¬∏fi ‘ Iõ«Lh IÎa
≈∏Y »¡a .´ƒL øe »æ¨J ’h øª°ùJ ’ á«dÉ◊G AGOC’G
øjòdG AÉÑWC’G hCG Ú«ÁOÉcC’G ´GôJ ⁄ ,∫ÉãŸG π«Ñ°S
åëÑdGh á«Ñ£dG ájÉYôdGh ¢ùjQóàdG ‘ º¡àbh Gƒ°Sôc
äGô“DƒŸG Qƒ°†Mh á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh »ª∏©dG
á«ª∏©dG äÉLQódG ‘ ≈∏YCG ÖJGôe ≈∏Y Gƒ∏°üëj »µd
áeƒ¶æe º¡d ™Ø°ûJ ⁄ Égƒ°†b »àdG ΩGƒYC’G .á«Ñ£dGh
Gƒ∏¶a ,á«fóŸG áeóÿG áª¶fCÉH õaGƒ◊Gh äÉ«bÎdG
áeƒ¶æŸG ádÉ°SQ âfÉch ,á«bôJ É‰hO á∏jƒW ÉeGƒYCG
¿ƒª∏©j øjòdG AGƒ°S πµdG :º¡d äÉ«bÎ∏d á«dÉ◊G
¢ù«d ,á∏ãeC’G √òg ôcòf ÉeóæYh .¿ƒª∏©j ’ øjòdGh
k
ø¡ŸGh ∞FÉXƒdG ∂∏J øµdh iôNC’G ∞FÉXƒ∏d Ó«∏≤J
k
á«bÎdG óYGƒ≤d É≤ÑW ≈bÎJ ’ ¢SÉ°SC’G ‘ á«Ñ£dG
åëÑdG ƒg º¡à«bôJ ‘ π°UC’G É‰EGh ,É¡«∏Y ±QÉ©àŸG
äÉLQóH ¢ù«dh á«Ø«Xh º¡JÉ«bÎa ,»ª∏©dG ô°ûædGh
AÉæH ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d áeÉ¡dG äÉ¶MÓŸG øeh .á«dÉe
Ghó«©j ¿CG ,á«æWƒdG IOÉLE’Gh AGOC’G ¢SÉ«b áeƒ¶æe
¢†«Øîàa ” á«bÎdG ‘ á«eóbC’G” QÉ«©e ‘ ô¶ædG
á«bÎdG ¥É≤ëà°S’ IójóL ÒjÉ©e AÉæHh á«eóbC’G áÑ°ùf
hCG áØ«XƒdG ‘ AÉ≤ÑdG Ióe ¿ÉÑ°ù◊G ‘ òNC’G É‰hO
»ØXƒe øe IÒÑc áÄØd GQô°V ≥ë∏j ób ,á«dÉŸG áLQódG
øe ÌcC’ á«bÎdG ¿hô¶àæj Gƒ∏X øjòdG á«fóŸG áeóÿG
.?Ö«› øe π¡a ,ΩGƒYCG 10
humaidms@yahoo.com ✱
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL – IOƒ÷G ¿Éª°V ÖàµÃ ÒÑN

¥Gƒ°SC’G äÉÄ«g AÉ°SDhQ áæé∏d 23 `dG ´ÉªàL’G
´É£≤dG äGQƒ£J ¢Vô©à°ùj ¢ù∏éŸG ∫hóH á«dÉŸG
á°ûbÉæe ÖfÉL ≈dEG ,¢ù∏éŸG
ådÉK ±ôW áaÉ°VEG á«fÉµeEG
KYC `dG äÉÑ∏£àe OÉªàY’
ÜÉ°ùM íàa äÉÑ∏£àe êPƒ‰h
∂∏«ªY ±ôYG äGAGôLEGh
áØ°üH êPÉªædG √ò¡H πª©dGh
ôcòdÉH ôjó÷G , ájOÉ°TÎ°SG
∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG
äGAÉ≤∏dG Qƒ°†M ≈∏Y á°üjôM
äÉYÉªàL’G √ò¡d ájQhódG
¿hÉ©àdG iƒà°ùe õjõ©J ±ó¡H
≈∏Y á«aGô°TE’G äÉ¡÷G ÚH
∫OÉÑJh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG
ó«H Gój πª©dGh äGÈÿG
äÉÄ«¡dG »∏ã‡ AÉ≤°TC’G ™e
¥Gƒ°SC’G ≈∏Y á«aGô°TE’G
ôjƒ£J ‘ º¡°ùj ÉÃ á«é«∏ÿG
Ωóîj ÉÃ áYÉæ°üdG √òg
∫hód á«æWƒdG äÉjOÉ°üàb’G
.¢ù∏éŸG

ájƒYƒàdG ájQÉªãà°S’G á∏ª◊G
™°Vh ∫ÓN øe ácÎ°ûŸG
√ò«ØæJ CGóÑj πeÉµàe èeÉfôH
øª°†àj ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ∫ÓN
´ƒÑ°SCGh …ô¡°T iƒàfi
IõFÉLh ,»é«∏ÿG ôªãà°ùŸG
.»é«∏ÿG »còdG ôªãà°ùŸG
áÄ«¡dG ìÎ≤e OÉªàYG ” Éªc
á≤∏M º«¶æàd ∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG
ΩÓYE’G ôFGhO »ØXƒŸ ájƒæ°S
¥Gƒ°SC’ áª¶æŸG äÉ¡÷G ‘
Ú«eÓYE’Gh á«é«∏ÿG ∫ÉŸG
™bƒàŸG øe »àdGh ÚjOÉ°üàb’G
™HôdG ∫ÓN Égò«ØæJ ºàj ¿CG
” Éªc.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe ∫hC’G
IGOC’G á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN
áÑ°SÉæŸG á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
»æ«ÑdG π«é°ùàdG OÉªàY’
äÉ¡÷G ÚH á«dÉŸG äÉéàæª∏d
∫hóH á«dÉŸG ¥Gƒ°SCÓd áª¶æŸG

:z

.»FôŸG ∫É°üJ’G ÈY ´ÉªàL’G ‘ ∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿ƒ∏ã‡ ■
áµ∏ªŸG ìÎ≤e ¿ƒ©ªàéŸG á«YƒàdG á∏ªM ò«ØæJ ≈∏Y ¢VGô©à°SG ÖfÉL ≈dEG ,AÉ°†YC’G
OGóYEG ¿CÉ°ûH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG zº∏oe{ »é«∏ÿG ájQÉªãà°S’G ‘ äGQƒ£àdGh äGóéà°ùŸG
á«Yƒà∏d óMƒe »é«∏N èeÉfôH øe Èªaƒf ‘ â≤∏£fG »àdG ,¢ù∏éŸG ∫hód á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G
á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH π«Ñ°S ‘h ,Ωô°üæŸG ΩÉ©dG IOÉ°TE’G ´ÉªàL’G øª°†J å«M
´hô°ûe ôjƒ£àd ¢ù∏éŸG ∫hóH óªàYG ÖfÉ÷G Gò¡H AÉ≤JQ’G ºFÉ≤dG á«YƒàdG ≥jôa Oƒ¡éH

{ ` §≤°ùe

á∏ã‡ áæ£∏°ùdG âcQÉ°T
‘ ∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH
øjô°û©dGh ådÉãdG ´ÉªàL’G
¥Gƒ°SC’G äÉÄ«g AÉ°SDhQ áæé∏d
∫hóH (º¡dOÉ©j øe hCG) á«dÉŸG
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›
,»FôŸG ∫É°üJ’G ÈY á«Hô©dG
QÉWEG ‘ ´ÉªàL’G Gòg AÉL
è«∏ÿG ∫hO ÚH áªFÉ≤dG Oƒ¡÷G
∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG á«∏eÉµJ õjõ©àd
¿hÉ©àdG ≥«≤–h á«é«∏ÿG
º¡°ùj ÉÃ äGÈÿG ∫OÉÑJh
¥GQhC’G áYÉæ°U ôjƒ£J ‘
∫ÓN ” á≤£æŸG ‘ á«dÉŸG
øe OóY á°ûbÉæe ´ÉªàL’G
¥ƒ°S ´É£≤H á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG
≈∏Y ±ƒbƒdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ
∫hódG ÚH ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûŸG

¿hDƒ°T áæ÷ óah ΩÉeCG ¢Vô©à°ùj ádÓ°U AÉæ«e
ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh πª©dG á«dBG äÉ«Øë°üdG
á£ÑJôŸG á«ŸÉ©dG äGô°TDƒŸG ócDƒJ Éªc ,⁄É©dG ‘
õcôŸG ≈∏Y AÉæ«ŸG ∫ƒ°üM πãe ,ÖfÉ÷G Gò¡H
øY Ók °†a ,äÉjhÉ◊G øØ°S ádhÉæe áYô°S ‘ ∫hC’G
.⁄É©dG ‘ ¢ùÑé∏d Qó°üe ÈcCG √QÉÑàYG
≈∏Y IQÉjõdG √òg ‘ äÉcQÉ°ûŸG âaô©J Éªc
É¡æeh ,AÉæ«ŸG É¡H õ«ªàj »àdG á∏FÉ¡dG äÉfÉµeE’G
äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G ≈æÑdGh á«∏«¨°ûàdG IAÉØµdG
,ÉgÒZh á«Ä«ÑdGh á«YÉæ°üdGh á«à°ùLƒ∏dG
,á«Ø«XƒdGh ájQÉªãà°S’G ¢UôØ∏d õaGƒ◊G RôHCGh
äÉcGô°ûdG ∫ÓN øe É¡eó≤j »àdG áaÉ°†ŸG áª«≤dGh
,ájQÉéàdG ácô◊G ¢TÉ©fG ‘ á«ÑæLC’Gh á«∏ëŸG
™e ΩGóà°ùŸG ¿hÉ©àdG øe á©°SGh ¥ÉaBG íàah
πFGóÑdG øY åëÑdG ÈY ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl
‘ 2040 ¿ÉªoY ájDhôd Ék ≤ah ,IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊Gh
øe áeó≤àŸG ∫hódG ±É°üe ‘ áæ£∏°ùdG π©L
πjƒ–h ,…OÉ°üàb’G ™jƒæàdG ≥«≤– ∫ÓN
ƒëf Ò«¨àdG äÉHGƒHh ôjƒ£àdG äGQÉ°ùe
,‘É≤K ∫É°üJG øe √ôaƒj Ée ∫ÓN øe Iô°UÉ©ŸG
âaô©J Éªc .á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SCÓd ∫ƒ°UƒdG ‘
AÉæ«ŸG É¡YÉÑJG ” »àdG äGAGôLEÓd äÉcQÉ°ûŸG
á∏ãªàŸG AÉæ«ŸG äÉjƒdhCGh ÉfhQƒc áeRCG IÎa ∫ÓN
≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,ÚØXƒŸG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘
®ÉØ◊Gh ,“ójQƒàdG á∏°ù∏°S” ™FÉ°†ÑdG ácôM
ihó÷G äGP ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G áeÓ°S ≈∏Y
.áeRCG á«∏N π«µ°ûJ ÈY ,á«dÉŸG

:á«dÉLOõdG ÖæjR øe ` ádÓ°U

ádÓ°U AÉæ«Ã ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh õaGƒ◊G øY ìô°ûd ø©ªà°ùj IQÉjõdG ‘ äÉcQÉ°ûŸG ■
Éªc ,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh AÉ«°TC’G âfÎfEGh 2023 á«∏Ñ≤à°ùŸG á«é«JGÎ°S’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.AÉæ«ŸG πª©d
ΩÉbQC’ÉH »∏«°üØJ ìô°T ≈dEG äGƒ°†©dG â©ªà°SG
πNóJ »àdG äÉæMÉ°ûdG ácôMh øØ°ùdG OGóYCG øY ÖfÉ÷G ≈∏Y ±ƒbƒdG IQÉjõdG ∫ÓN ” Éªc
äÉ«∏ª©H á≤∏©àe äÉ«FÉ°üMEGh ,AÉæ«ŸG øe êôîJh áª¶fC’G å«M øe ,AÉæ«ŸG ‘ ™ÑàŸG »æ≤àdG
™FÉ°†ÑdG OGÒà°SG AGƒ°S ä’ƒª◊Gh øë°ûdG äGQƒ£àdG ÖcGƒj ÉÃh ,áeóîà°ùŸG äÉ›ÈdGh
π≤ædG π°SÓ°S ∂dòch ,Égôjó°üJ hCG ™∏°ùdGh äÓeÉ©ŸG ¢ü«∏îJh ∑QÉª÷G ∫É› ‘ »ŸÉ©dG
áµÑ°T ÈY ⁄É©dG ÅfGƒÃ É¡WÉÑJQGh ™jRƒàdGh Oƒ¡Lh ÅfGƒŸG ¿óe áYÉæ°Uh ájôëÑdG áMÓŸGh
ÅfGƒŸG ºgCG øe Gk óMGh √QÉÑàYÉH ,§FÉ°SƒdG IOó©àe á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J ∞«XƒJ

™«HÉ°SCG 6 áªb ≠∏Ñj ΩÉÿGh Éàæ°S 67 ™ØJôj ¿ÉªY §Øf
á«cÒeC’G äGOGóeE’G π£©J øe ±hÉfl π©ØH
øe áFÉŸÉH 40 øe ÌcCGh
πMÉ°S ‘ RÉ¨dGh §ØædG êÉàfEG
ÉØbƒàe ∫GR Ée »cÒeC’G è«∏ÿG
ó©H ,ÚæK’G ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj øe
QÉ°üYE’ ÉMÉ«àLG øe ÚYƒÑ°SCG
É≤ah ÉfÉjõjƒd áj’h πMÉ°ùd GójCG
»Ä«ÑdG PÉØfE’Gh áeÓ°ùdG ÖàµŸ
Ö°SÉµe äAÉL .´É£≤∏d º¶æŸG
±hÉfl πX ‘ É°†jCG QÉ©°SC’G
.É«Ñ«∏«a §ØædG êÉàfEG π£©J øe
§Øæ∏d á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG âdÉbh
…AÉæ«e ‘ π«ªëàdG äÉ«∏ªY ¿EG
¢SCGQh IQó°ùdG Ú«Ñ«∏dG §ØædG
á©ª÷G Ωƒj âØfoDƒà°SG ±ƒf’
,óMGh Ωƒ«d ∞bƒJ ó©H »°VÉŸG
á≤jô◊G AÉæ«e ‘ É°Sóæ¡e øµd
É≤∏¨e ∫GR Ée AÉæ«ŸG ¿EG ∫Éb
.Úéàfi ÖÑ°ùH

‘É°üe ¬«a äCGóH …òdG âbƒdG
OGó©à°S’G ájÈdG §ØædG ôjôµJ
,¢S’ƒµ«f á«FGƒà°S’G áØ°UÉ©∏d
πMÉ°S Üƒ°U ¬éàJ »àdG
ÉgQób ìÉjQ áYô°ùH ¢SÉ°ùµJ
113) áYÉ°ùdG ‘ Ó«e 70
IOó¡e ,(áYÉ°ùdG ‘ GÎe ƒ∏«c
ÉfÉjõjƒdh ¢SÉ°ùµJ »àj’h
øe ¿É«aÉ©àJ ÉàdGR Ée Úà∏dG
hQƒJÉ°S ∫Ébh .GójCG QÉ°üYE’G
á«dhC’G ™∏°ùdG π∏fi Gó«°Tƒj
õ«àjQƒ«µ«°S ÚJƒcGQ iód
¿CG øe ¿ƒ≤∏b ¿hôªãà°ùŸG”
ôNBG Ó£©J ÖÑ°ùj ób ¢S’ƒµ«f
âbƒdG ‘ è«∏ÿG πMÉ°S ‘
IóŸG ôjó≤àd ¬«a ¿ƒ©°ùj …òdG
ΩÉÿG êÉàfEG É¡dÓN π¶«°S »àdG
.“GójCG QÉ°üYE’ÉH GôKCÉàe

º°UGƒY ` á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿ÉªoY §Øf ô©°S ≠∏H :ä’Éch `
ΩOÉ≤dG Èªaƒf ô¡°T º«∏°ùJ ¢ùeCG
.»cÒeCG Q’hO (72Q49)
¢ùeCG ¿ÉªoY §Øf ô©°S ó¡°Th
áfQÉ≤e Éàk æ°S (67) ≠∏H É kYÉØJQG
≠dÉÑdGh ÚæK’G Ωƒj ô©°ùH
.»cÒeCG Q’hO (71Q82)
∫ó©ŸG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒ
ΩÉÿG §ØædG ô©°ùd …ô¡°ûdG
ÈªàÑ°S ô¡°T º«∏°ùJ ÊÉªo©dG
Q’hO (72Q73) ≠∏H …QÉ÷G
QGó≤Ã Ék©ØJôe π«eÈ∏d »cÒeCG
äÉàæ°S (7)h »cÒeCG Q’hO
ô¡°T º«∏°ùJ ô©°ùH áfQÉ≤e
.»°VÉŸG ¢ù£°ùZCG
QÉ©°SCG â¨∏H ôNBG ó«©°U ≈∏Y
áà°S ‘ É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG §ØædG
π©ØH AÉKÓãdG ¢ùeCG ™«HÉ°SCG
ób iôNCG áØ°UÉY ¿CG øe ±hÉfl
¢SÉ°ùµJ ‘ êÉàfE’G ≈∏Y ôKDƒJ
âbƒdG ‘ ≈àM ´ƒÑ°SC’G Gòg
ΩÉÿG áYÉæ°U ¬«a ¬LGƒJ …òdG
≈dEG IOƒ©∏d äÉHƒ©°U á«cÒeC’G
ó©H á«©«Ñ£dG êÉàfE’G äÉjƒà°ùe
GQGô°VCG GójCG QÉ°üYE’G ≥◊CG ¿CG
.è«∏ÿG πMÉ°ùH
ΩÉÿG QÉ©°SCG äó©°Uh
,‹GƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG á°ù∏é∏d
≈∏YCG âfôH ΩÉN ≠∏H Éª«a
øe ÊÉãdG òæe ¬JÉjƒà°ùe
≥HÉ°S âbh ‘ »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG
âfôH ΩÉN ó©°Uh ,á°ù∏÷G øe
áFÉŸÉH 0^5 ∫OÉ©j Ée hCG Éàæ°S 40
ó©H ,π«eÈ∏d Q’hO 73^91 ≈dEG
™ØJôŸG iƒà°ùŸG ≈dEG OGR ¿CG
âbh ‘ Q’hO 74^08 ≠dÉÑdG
ÜôZ ΩÉN ™ØJQG Éªc .≥HÉ°S
45 »cÒeC’G §«°SƒdG ¢SÉ°ùµJ
≈dEG áFÉŸÉH 0^6 ∫OÉ©j Ée hCG Éàæ°S
OGR ¿CG ó©H ,π«eÈd Q’hO 70^90
ƒgh π«eÈ∏d Q’hO 71^05 ≈dEG
øe ådÉãdG òæe ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG
.»°VÉŸG ¢ù£°ùZCG
¢ùeCG AÓLEG äÉ«∏ªY äôLh
§ØædG äÉ°üæe øe ÚæK’G ∫hC’G
‘ ∂«°ùµŸG è«∏N ‘ ájôëÑdG

á«©ªéH äÉ«Øë°üdG ¿hDƒ°T áæ÷ øe óah ΩÉb
á«YÓ£à°SG IQÉjõH ¢ùeCG ,á«fÉªo©dG Ú«Øë°üdG
πª©dG á«dBG ≈∏Y É¡dÓN øaô©J ,ádÓ°U AÉæ«e ≈dEG
AÉæ«ŸG ¬H Ωƒ≤j …òdG º¡ŸGh …ƒ«◊G QhódGh
QÉWEG ‘ ∂dP »JCÉj .»æWƒdG OÉ°üàb’G óaQ ‘
á¶aÉfi ≈dEG áæé∏dG IQÉjõd »ª°SôdG èeÉfÈdG
.…QÉ÷G ÈªàÑ°S 16- 11 øe IÎØdG ∫ÓN QÉØX
âæH ÖæjR É¡°SCGÎJ »àdG IQÉjõdG âëààaGh
á°ù«FQh IQGOE’G ¢ù∏› Iƒ°†Y á«dÉLOõdG ¢ù«ªN
Ú«Øë°üdG á«©ªéH äÉ«Øë°üdG ¿hDƒ°T áæ÷
äÓeÉ©dG äGƒ°†©dG øe OóY É¡≤aGôj ,á«fÉªo©dG
¢VôY Ëó≤àH ,»eÓYE’Gh »Øë°üdG ∫ÉéŸG ‘
â«aƒY øH óªfi ¢Sóæ¡ŸG ¬eób π°üØe »Øjô©J
AÉæ«Ã ácô°ûdG ¿hDƒ°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »æ°û©ŸG
á«ªgC’Gh ¬JCÉ°ûfh AÉæ«ŸG ïjQÉJ ¬«a ∫hÉæJ ,ádÓ°U
äÉjhÉ◊G ∫ÉÑ≤à°S’ õcôªc ,É¡H OôØæj »àdG á«fÉµŸG
™bƒe äGP ájôëH á¡LGhh ≈dhC’G áLQódG øe
∞∏àîŸ IóaGôdG ¬JÉeÉ¡°SEGh ,ÜGòLh »é«JGÎ°SG
≈∏Yh ,™ªàéŸG QÉgORÉH á£ÑJôŸG á«ªæàdG ÖfGƒL
≠∏Ñe ¢ü°üîàH á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG É¡°SCGQ
≈∏Y ´ÓW’G ” Éªc ,Ék jƒæ°S ÊÉªoY ∫ÉjQ ∞dCG 100
ÚH É¡ª°†j »àdG áØ∏àîŸG ≥aGôŸGh AÉæ«ŸG äÉfƒµe
,É¡eó≤j »àdG IófÉ°ùŸGh ºYódG äÉeóNh ¬JÉÑæL

Égôaƒj äGõ«ªŸG øe ÒãµdG
É«c øe íHQGh í°ùeG ¢VôY

.øFÉHõdG äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJ Iójó÷G É«c äGQÉ«°S ■
ájƒ≤dG 5 ¬«c º«ª°üJ á¨d πã“ OÈjÉ¡dG á«FÉHô¡µdG
k
ájQÉéàdG áeÓ©∏d ∞¨°ûdGh ICGô÷G øe ôNBG Ó°üa
áª°üH ∑ÎH õ«ªàJ 5 É«c ¿EÉa AGOC’G ∫ÓN øe
»L Îd 2^5 ∑ôfi ≈∏Y É¡FGƒàMG ∫ÓN øe á©FGQ
≈°übCG ¿GQhO ΩõYh ,Éfk É°üM 191 Iƒ≤H …BG …O
.äÉYô°S 8 ‹BG ácôM πbÉæH ¿Î≤jh ,ºéc 25^1
πª°ûJh íjôeh ÜGòL º«ª°üàH IQƒ°ü≤ŸG âªª°Uo
êÉLõdG ∂dP øeh äGõ«ŸG øe áYƒª› ≈∏Y
πFÉŸG ¬«LƒàdGh ,¢ùª°ûdG á©°TC’ ΩhÉ≤ŸG π∏¶ŸG
,»H ¢SEG ƒj êôfl ™e ƒjOGôdGh , »Hƒµ°ù∏àdGh
ÒãµdG ÉgÒZh ó©oH øY ºµëàd »Jƒ°U RÉ¡Lh
äÉØ°UGƒŸG ÚH ¢Sƒà∏«°S É«c ™ªŒ.äGõ«ªŸG øe
áÄØdG ∂∏J ‘ IóFGôdG áMÉ°ùŸGh á«eó≤àdG á«æØdG
iƒà°ùŸG äGP áeÓ°ùdG äGõ«¡Œ øe áYƒª› ™e
“ËÎ°S äQÉª°S” ∫hÎH ∑ôëÃ áeƒYóe »ŸÉ©dG
á©°S ∫hÎH ∑ôëÃ »JCÉJ å«M.IAÉØµdG ‹ÉY
ácôM πbÉf ¬H ¿Î≤jh ,Éfk É°üM 121 èàæj Îd1^6
IQÉ«°ùd »∏NGódG º«ª°üàdG .äÉYô°S â°ùH ‹BG
IQÉ«°S É¡fEG å«M ,ÜÉéYEÓd Òãe ¢Sƒà∏«°S
Iõ¡›h á›óe äÉeGóîà°S’G IOó©àe á«°VÉjQ
ìÉàØŸG ∂dP øeh ,áeó≤àŸG äGõ«ŸG øe áYƒªéÃ
ΩÉ¶f , ‹B’G áYô°ùdG âÑãe ,π«¨°ûàdG QR ™e »còdG
(πeôdGh , πMƒdGh , è∏ãdG) ¢ùjQÉ°†àdG §‰
øe ójó©dG ÚH øe ÊhÎµdE’G äÉÑãdG èeÉfôHh
.iôNC’G áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdGh äGõ«ŸG
á«dhódG OÉªàY’G ácô°T Ωuó≤J áæ£∏°ùdG ‘h
øFÉHõ∏d Iójôa ∑ÓàeG áHôŒ É«c ´Rƒe äGQÉ«°ù∏d
ó©H Ée ºYOh äÉéàæª∏d IRÉàªŸG ÉjGõŸG ∫ÓN øe
Iô°ûàæŸG á∏eÉµàŸG äBÉ°ûæŸG øe ójó©dG ÈY ™«ÑdG
øFÉHõdG AÉ°VôH ∫ƒ°Uƒ∏d OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL ‘
≥jô£dG ≈∏Y π«e πc øe π©éàdh äÉjƒà°ùŸG ≈∏YC’
.øFÉHõ∏d ∫ÉÑdG áMGQh IOÉ©°ùdG øe ’k É«eCG

Èà©j …òdGh íHQGh í°ùeG ¢VôY É«c Ωó≤J
ójó©dG ôaƒj å«M ΩÉ©dG Gòg É≤jƒ°ûJ ÌcC’G
É«c äGQÉ«°S ∑ÓàeG ‘ ÚÑZGô∏d äGõ«ªŸG øe
.Ék«∏c Iójó÷G
≥«≤– ≈dEG ¿ƒ©°ùj øjòdG øFÉHõ∏d øµÁ
RƒØdG á°Uôa ≈dEG Gƒ©∏£àj ¿CG É«c øe º¡eÓMCG
í°ùeG ¢VôY ∫ÓN øe iôNCG Iôe É«c IQÉ«°ùH
áª«b øe %50 áª«≤H RƒØdG á°UôahCG ,íHQGh
á°UôahCG ,íHQGh í°ùeG ¢VôY ∫ÓN øe IQÉ«°ùdG
RƒØdG á°UôahCG ,ájó≤ædG ájó¡dG ≠∏Ñe áØYÉ°†Ÿ
100,000 ≈dEG π°üJ ájQhO áfÉ«°U áeóîH
áÑjô°†d É«c ™aO Iõ«e ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Îeƒ∏«c
øe Aõéc É¡eGóîà°SG øµÁ »àdGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG
»¡àæj …òdG ¢Vô©dG Gòg ™°†îjh .áeó≤ŸG á©aódG
øµÁ »àdGh •hô°û∏d 2021 Èª°ùjO 28 ‘
¢VôY ádÉ°U ÜôbCG IQÉjR óæY π«°üØàdÉH É¡àaô©e
.áæ£∏°ùdG ‘ É«c
,äGQÉ«°ù∏d á«dhódG OÉªàY’G ácô°T πã‡ ∫Ébh
≈∏Y ÉfOƒ¡L ÉkªFGO õcôf :áæ£∏°ùdG ‘ É«c AÓch
‘ É«c äGQÉ«°S »µdÉŸ ÜQÉéàdG π°†aCG Ëó≤J
»¨Ñæj ’ Gójôa ¢Vô©dG Èà©j å«M .áæ£∏°ùdG
øe ÒãµdG OƒLh ÖÑ°ùH ∂dPh ,øFÉHõdG ¬JƒØj ¿CG
áHôŒ Iô°TÉÑe º¡æµÁ å«ëH ,¿hõîŸG ‘ ÉjGõŸG
IOÉ©à°SG á°Uôah íHQGh í°ùeG ábÉ£H ‘ º¡¶M
áª«b øe %50 íHQ hCG ,iôNG Iôe É«c IQÉ«°S
∑Éæg ,Oó°üdG Gòg ‘ áeóÿG ≈àM hCG IQÉ«°ùdG
.É«c ‘ ™«ªé∏d A»°T
‘ É«c äGQÉ«°S á∏«µ°ûJ …ƒà– :±É°VCGh
á∏gòŸG äGQÉ«°ùdG øe áYƒª› ≈∏Y áæ£∏°ùdG
äGQÉ«°S øe .¿ƒHR πc äÉÑ∏£àe Ö°SÉæJ »àdG
äGQÉ«°ùdGh ,¿ƒdÉ°üdG äGQÉ«°S ≈dEG ∑ÉÑ°ûJÉ¡dG
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«التجارة وال�صناعة» توقع اتفاقية ت�شغيل وتطوير �إ�صدار بطاقات
كفاءة الطاقة العمانية مع هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون
م�سقط ـ «

»:

وق�����ع�����ت وزارة ال����ت����ج����ارة
وال�����ص��ن��اع��ة وت���روي���ج اال���س��ت��ث��م��ار
�أم�������س م���ع ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��ي��ي�����س ل���دول
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج
العربية اتفاقية خل��دم��ات ت�شغيل
وت��ط��وي��ر �إ����ص���دار ب��ط��اق��ات ك��ف��اءة
ال���ط���اق���ة ال��ع��م��ان��ي��ة وذل�����ك ب��امل��ق��ر
الرئي�سي ل��ل��وزارة مب�سقط  ،وقع
االتفاقية من جانب الوزارة �سعادة
الدكتور �صالح بن �سعيد م�سن وكيل
ال���وزارة للتجارة وال�صناعة ومن
جانب هيئة التقيي�س �سعادة �سعود
بن نا�صر اخل�صيبي رئي�س هيئة
التقيي�س ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون
لدول اخلليج العربية.
وت���أت��ي �أه��م��ي��ة تنفيذ م�شروع
بطاقة كفاءة الطاقة يف ا�ستكمال
ت��ط��وي��ر �آل���ي���ات ت���ق���ومي امل��ط��اب��ق��ة
لبطاقات ك��ف��اءة الطاقة للمكيفات
ل��ت��ط��ب��ي��ق أ�ن���ظ���م���ة ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة
للأجهزة الأخ���رى ،وتعزيز توجه
ال�سلطنة ل�لا���س��ت��دام��ة اق��ت�����ص��ادي��ا
وبيئيا وكذلك تنفيذ �آليات ت�ساعد
يف تر�شيد ورف���ع ك��ف��اءة ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية يف ال�سلطنة.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إل���ى تنظيم
ع��م��ل��ي��ة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ا���ش�تراط��ات
ومعايري الكفاءة لإ���ص��دار بطاقات
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ،وال��ت��ع��ام��ل ب�شكل
م���ب���ا����ش���ر م�����ع ج���م���ي���ع امل�����ش��غ��ل�ين
االق��ت�����ص��ادي�ين امل��ع��ن��ي�ين ب أ���ج��ه��زة

التكييف يف ال�سلطنة ،و�إ���ش��راك
ج���ه���ات م�����س��ت��ق��ل��ة ك���ط���رف ث��ال��ث
لتحديد ما �إذا كانت منتجاتها تلبي
معايري ال��ك��ف��اءة العمانية لل�سوق
املحلية ب��الإ���ض��اف��ة إ�ل���ى ا�ستخدام
املن�صة الإلكرتونية لنظام �إ�صدار
بطاقة ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ،وا�ستخدام
م��ن�����ص��ةاالل��ك�ترون��ي��ة ل��ن��ظ��ام تعيني
جهات تقومي املطابقة تلقي طلبات
التعيني من جهات تقومي املطابقة.
وت�شمل االتفاقية على خدمات
�إ�����ص����دار ب��ط��اق��ات ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة
العمانية عرب املن�صة الإلكرتونية
ل��ن��ظ��ام إ������ص����دار ب���ط���اق���ات ك��ف��اءة
ال���ط���اق���ة ،وجت���دي���ده���ا وامل��راج��ع��ة
والتحديث للبطاقة و�آليات الف�سح
اجلمركي والرقابة على املنتجات
احلا�صلة على بطاقة كفاءة الطاقة
بال�سوق العماين والتن�سيق بني
الأط�����راف امل�ستفيدة م��ن خ��دم��ات
�إ�صدار بطاقات كفاءة الطاقة ،كما
تت�ضمن على خدمات تعيني جهات
ت��ق��ومي املطابقة يف جم��ال �إ���ص��دار
بطاقات كفاءة الطاقة العمانية عرب
املن�صة الإلكرتونية لنظام تعيني
جهات تقومي املطابقة ،واملراجعة
والتقييم لطلبات التعيني ومتابعة
الكفاءة للجهات املقبولة وحتديث
جم����ال ال��ت��ع��ي�ين وال��ت��ن�����س��ي��ق بني
الأط�����راف امل�ستفيدة م��ن خ��دم��ات
التعيني وتطوير منظومة اجراءات
التعيني.
كما مت خ�لال توقيع االتفاقية

■ �صالح م�سن و�سعود اخل�صيبي خالل توقيع االتفاقية.
تد�شني املن�صة الإلكرتونية لإ�صدار
ب��ط��اق��ة ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة ال��ع��م��ان��ي��ة
للمكيفات والتي ت�ساهم يف توفري
خدمات الكرتونية حيث جتاوز عدد
منتجات �أج��ه��زة التكييف املنزلية
امل�سجلة يف املن�صة العمانية لكفاءة
الطاقة  900مكيف منزيل وذلك لكل
من �أجهزة تكييف النافذة (Window
 )Type Air Conditionersو�أجهزة
التكييف املنف�صلة (Spilt Type Air
 )Conditionersال��ت��ي ال تتجاوز
���س��ع��ت��ه��ا  70000وح����دة ح��راري��ة
بريطانية.
وقال �سعادة الدكتور �صالح بن
�سعيد م�سن وكيل وزارة التجارة
وال�����ص��ن��اع��ة وت���روي���ج اال���س��ت��ث��م��ار
للتجارة وال�����ص��ن��اع��ة :ب����أن بطاقة
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ت��ه��دف �إل���ى ت�سريع
وق��ت الف�سح اجلمركي للمنتجات
املطابقة وجتنب رف�ض ال�شحنات

وت���وف�ي�ر ال��ت��ك��ل��ف��ة .وك���ذل���ك زي���ادة
كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على
املنتجات من خالل التطبيق املتكامل
ملتطلبات ال�سالمة ومتطلبات بطاقة
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة مب��ا ي�ضمن توفري
م�ستويات عالية ل�سالمة امل�ستهلكني
وال��ب��ي��ئ��ة ،ك��م��ا �ست�ساهم البطاقة
يف ت��وع��ي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك وت���زوي���ده
باملعلومات ال�ضرورية عن اجلهاز.
م�����ش�يرا �إل����ى �أن ال�����س��ل��ط��ن��ة ب���د�أت
يف إ����ص��دار بطاقات ك��ف��اءة الطاقة
للمكيفات منذ العام 2019م ،كذلك
ف�إن م�شروع بطاقات كفاءة الطاقة
للمكيفات �سي�شجع للبدء بتو�سيع
جماالت بطاقات كفاءة الطاقة لبقية
املنتجات الكهربائية كالغ�ساالت
وال��ث�لاج��ات وغ�يره��ا م��ن الأج��ه��زة
واملعدات الكهربائية.
و�أ���ض��اف �سعادته :ب���أن املن�صة
الإلكرتونية لإ���ص��دار بطاقة كفاءة

املها تد�شن عر�ضا جديدا لبطاقة الدعم الوطني
م�سقط ـ «

■ منوذج لبطاقة الدعم الوطني من املها.
�أعلنت م���ؤخ��را �شركة املها لت�سويق املنتجات التنفيذي ل�شركة املها :تتمتع املها ب�شبكة وا�سعة
ال��ن��ف��ط��ي��ة ع��ن ت��د���ش�ين ع��ر���ض ح�����ص��ري للراغبني من حمطات التعبئة يف ال�سلطنة ،منت�شرة يف املدن
يف احل�صول على بطاقة الدعم الوطني من املها والقرى واجلبال وال�صحراء والوديان واملوانئ
حيث ي�سري العر�ض على جميع بطاقات الدعم وال��ك��ث�ير م��ن امل��ن��اط��ق النائية ،مم��ا �سي�سهل على
الوطني اجلديدة خالل الفرتة من � ١سبتمرب �إلى حاملي بطاقة الدعم الوطني على التزود بالوقود
� ٢٦أكتوبر القادم .و�سيدخل الزبائن املقدِّمني على �أينما كانوا .وي�سعدنا �إقبال عدد كبري من امل�سجِّ لني
طلب احل�صول على بطاقة الدعم من املها يف �سحب اجل��دد على اختيار املها ،ولهذا قمنا بتد�شني هذا
�أ�سبوعي حيث �سيح�صل  ٢٠فائزا �أ�سبوعيًا على العر�ض كمبادرة للرتحيب بان�ضمامهم لعائلة املها.
وقود بقيمة  ٢٠رياال عُمانيا بحيث يكون �إجمايل يتم تقدمي طلب احل�صول على دعم الوقود من خالل
الت�سجيل عرب بوابة نظام الدعم الوطني واختيار
الفائزين خالل فرتة احلملة  ١٦٠فائزا.
وق��ال املهند�س حمد بن �سامل املغدري الرئي�س �شركة املها لت�سويق املنتجات البرتولية.

الطاقة العمانية �سوف ت�ساهم يف
توفري خ��دم��ات الكرتونية للقطاع
ال�صناعي والتجاري والتقدمي من
نافذة واح��دة لكافة ه��ذه اخلدمات
وب��ال��ت��ايل �سينعك�س ع��ل��ى تقليل
ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��رت��ب��ط��ة ب�����إج����راءات
ت���ق���ومي امل��ط��اب��ق��ة وي��ق��ل��ل الإط�����ار
ال��زم��ن��ي والإج�����رائ�����ي ال��ل��ازم يف
امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة ،وه���ذا �سيقلل
الأعباء التي يتحملها امل�ستوردون
وامل�صنعون على حد �سواء ،ويزيد
كفاءة تطبيق املنظومة اخلليجية
املوحدة للرقابة على املنتجات ،من
جانب �آخ��ر ف���إن املن�صة ت�ساهم يف
احلد من حاالت التالعب يف بيانات
ا�ستهالك الطاقة اخلا�صة ب�أجهزة
ال��ت��ك��ي��ي��ف امل���ت���وف���رة يف ال�����س��وق
العماين.
ب���دوره �أو���ض��ح �سعادة �سعود
بن نا�صر اخل�صيبي رئي�س هيئة
التقيي�س ل���دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ب���أن توقيع
االتفاقية وتد�شني من�صة �إ�صدار
ب���ط���اق���ات ك����ف����اءة ال���ط���اق���ة ج���اء
نتيجة للتعاون القائم بني الهيئة
والوزارة يف �إ�صدار بطاقات كفاءة
الطاقة للمكيفات يف ال�سلطنة منذ
عام 2019م والذي يعترب منوذج ًا
ن��اج��ح�� ًا ل�برام��ج �إ����ص���دار بطاقات
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة يطبق ع�بر �آل��ي��ات
خليجية ،وه��ذا ب��دوره �سينعك�س
على تعزيز البنية التحتية للجودة
يف ال�����دول الأع�������ض���اء والآل���ي���ات

التنفيذية لها ،ومب��ا يعزز ت�سهيل
التبادل التجاري وتنفيذ الآليات
اخل��ل��ي��ج��ي��ة .و�أ����ض���اف ���س��ع��ادت��ه:
ب���أن ه��ذا امل�����ش��روع �سيعزز العمل
اخل��ل��ي��ج��ي امل�������ش�ت�رك م����ن خ�ل�ال
تلبية متطلبات ال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة واالتفاقية االقت�صادية،
ومب���ا ي�ضمن ت��وح��ي��د املتطلبات
و�آليات املطابقة للمنتجات املتداولة
بال�سوق اخلليجية ،والهيئة ت�سخر
ك���اف���ة �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ل��ل��ت��ع��اون مع
ال��دول الأع�ضاء لتطبيق املنظومة
اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل���وح���دة للمنتجات
وت���وف�ي�ر الآل����ي����ات والإم��ك��ان��ي��ات
لتطبيق اللوائح الفنية اخلليجية
ومنها املتطلبات املرتبطة بالالئحة
الفنية اخلليجية للأجهزة واملعدات
الكهربائية منخف�ضة اجلهد ،والتي
منها بطاقات الكفاءة للمنتجات.
ك��م��ا �أن ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��ي��ي�����س ت��ق��وم
بالتن�سيق م��ع �أج��ه��زة التقيي�س
ال��وط��ن��ي��ة لتنفيذ امل���ب���ادرات التي
تهدف �إلى تعزيز العمل اخلليجي
امل�����ش�ترك وال�����ذي مي��ث��ل �أول���وي���ة
عالية بالذات يف الظروف احلالية
ويف ���ض��وء ت��وج��ي��ه��ات ق���ادة دول
جمل�س التعاون �أع�ضاء املجل�س
الأعلى با�ستكمال تلبية متطلبات
ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،ومثل
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ه���ذا �سي�ساهم
يف توحيد امل�سار اخلليجي لكافة
الدول الأع�ضاء وفقا لهذه املنهجية
املتبعة.

BUSINESS

ا�ستدعاء هواتف �آيفون  12و 12برو
م�سقط ـ «

»:

�أطلقت هيئة حماية امل�ستهلك بالتعاون مع �شركة التكنولوجيا
املتطورة للإلكرتونيات ( )MISTOREا�ستدعاء لكافة هواتف �آيفون
 12و�آيفون  12برو ط��رازات � 2020إلى  2021التي مت ت�صنيعها
خالل الفرتة من �أكتوبر 2020م ولغاية ابريل 2021م.وي�أتي �سبب
اال�ستدعاء لوجود ن�سبة �صغرية من هواتف �آيفون  12و�آيفون 12
ب��رو قد تواجه م�شاكل يف ال�صوت ب�سبب �أح��د املكونات التي قد
يكون بها عطل يف وحدة جهاز اال�ستقبال ،وعليه �ستعمل ال�شركة
بخدمة الأج��ه��زة امل�ؤهلة .وت�ؤكد ه��ذه اال�ستدعاءات على اجلهود
التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الوكاالت على توفري احلماية
الالزمة للم�ستهلكني من خالل حر�صها امل�ستمر على �إجراء مراجعات
م�ستمرة جلميع املنتجات املطروحة يف �أ�سواق ال�سلطنة.

�أ�سعار الذهب ت�ستقر قبل
بيانات الت�ضخم الأمريكية
�سنغافورة ـ (روي�ترز) :ا�ستقرت �أ�سعار الذهب �أم�س مع ترقب
امل�ستثمرين بيانات ت�ضخم رئي�سية يف الواليات املتحدة قد تعطي
م�ؤ�شرات ب�ش�أن قرار جمل�س االحتياطي االحتادي بتقلي�ص �إجراءات
التحفيز الرامية لدعم التعايف االقت�صادي من اجلائحة.
ومل يطر�أ تغري يُذكر على �سعر الذهب يف التعامالت الفورية
عند 1791.09دوالر للأوقية (الأون�صة) يف حني نزل يف التعامالت
الآجلة يف الواليات املتحدة  0.1باملائة �إلى  1792.40دوالر.وتوقع
اقت�صاديون �أن يكون معدل الت�ضخم الأ�سا�سي ،الذي ي�ستبعد �أ�سعار
الطاقة والغذاء املتذبذبة ،ارتفع  0.3باملائة يف �أغ�سط�س مقارنة
بال�شهر ال�سابق .وقال �أفتار �ساندو مدير ال�سلع يف فيليب فيوت�شرز
يف مذكرة «ق��د متثل ق��راءة �أخ��رى مرتفعة كثريا حتديا من واقع
البيانات لآراء �صانعي ال�سيا�سات ب�أن الت�ضخم �سيكون م�ؤقتا.
وت���أت��ي البيانات قبل اجتماع مهم ب�ش�أن ال�سيا�سات ملجل�س
االحتياطي االحتادي يومي  21و� 22سبتمرب اجلاري ،حيث ترتقب
الأ�سواق عن كثب �إع�لان املجل�س عن توقيت بدء تقلي�ص برنامج
�شراء ال�سندات خالل اجلائحة.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخ��رى ،نزلت الف�ضة  0.3باملائة
�إلى  23.65دوالر للأوقية ،وفقد البالتني  0.3باملائة �إلى 957.87
دوالر ،بينما ارتفع البالديوم  0.6باملائة �إلى  2100.10دوالر.

البنك الأهلي يدعم حملة «العودة �إلى املدار�س»
»:

�أع��ل��ن البنك الأه��ل��ي م�ؤخرا
دع���م���ه حل��م��ل��ة «ال�����ع�����ودة إ�ل����ى
امل��دار���س» التي تنظمها جمعية
دار العطاء ،امل�ؤ�س�سة اخلريية
ال���رائ���دة يف م�����س��اع��دة ال��ف��ئ��ات
امل��ع�����س��رة .وت���أت��ي اخل��ط��وة يف
إ�ط������ار ح���ر����ص ال��ب��ن��ك الأه���ل���ي
على امل�ساهمة يف دع��م اجلهود
اخل�يري��ة والتطوعية املختلفة،
وم�����س��اع��دة الأ����س���ر امل��ح��ت��اج��ة،
وحت���ق���ي���ق �أه����������داف ال��ت��ك��اف��ل
وال��ت��ك��ام��ل امل��ج��ت��م��ع��ي لتمكني
ال���ن���ا����س م���ن حت��ق��ي��ق م�ستقبل
�أف�ضل.
وت��ه��دف احل��م��ل��ة إ�ل���ى تقدمي
الدعم للطلبة والطالبات من فئة
ال��دخ��ل امل���ح���دود .وذل����ك بهدف
تقليل الأعباء املالية عن الأ�سر،
وت�شجيع الطلبة على ب��دء عام
درا�����س����ي أ�ك��ث��ر ت����ف����ا�ؤال .حيث
تت�ضمن املبادرة توفري جزء من
امل�ستلزمات الدرا�سية يف خمتلف
املراحل الدرا�سية وفق املعايري
التي حددتها جمعية دار العطاء.
وثمنت املكرمة مرمي بنت عي�سى

املحكمة االبتدائية ببدية
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ب�سريان موعد ميعاد اال�ستئناف
تعلن ام��ان��ة ���س��ر املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة ب��ب��دي��ة �أن���ه بتاريخ
1442/12/17ه������ـ امل��واف��ق 2021/7/27م �صدر احلكم يف
الدعوى التجارية بالرقم االلكرتوين (2021/1303/33م)
املقامة من ال�شركة الوطنية للتمويل� /ضد املحكوم عليه (�سعيد
بن را�شد بن خنيفر احلجري) ومنطوق احلكم كالآتي( :حكمت
املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب���أن ي���ؤدي للمدعية مبلغا وقدره
( 5902ر.ع) خم�سة �آالف وت�سعمائة وري��ال�ين عمانيني عن
املبلغ املتبقي من القر�ضني االول والثاين ،وبر�سوم وم�صاريف
ال��دع��وى ،وات��ع��اب امل��ح��ام��اة ب��واق��ع ( 50ر.ع) خم�سني ري��اال
عمانيا ،مع الت�صريح للمدعية ببيع املركبة املرهونة لديها،
وبرف�ض ما زاد على ذلك من طلبات.
وملا كان املحكوم عليه مل يح�ضر جل�سة النطق باحلكم وتعذر
اعالنه بالطرق العادية ف�إن هذا الن�شر يعترب اعالنا له باحلكم
ل�سريان موعد اال�ستئناف طبقا للمادتني (11و )204من قانون
االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
(2002/29م).

�أمانة �سر املحكمة

■ �صورة جماعية لعدد من امل�س�ؤولني يف البنك الأهلي وجمعية دار العطاء
الزدجالية ،رئي�سة جمل�س �إدارة ب���أن��ه �سيكون لها دور كبري يف �إال من خالل ال�شراكة والتكامل
جمعية دار ال��ع��ط��اء دور البنك ت�شجيعهم على بدء عام درا�سي ب�ين ك��اف��ة م���ؤ���س�����س��ات و�أط��ي��اف
الأهلي الفاعل يف دع��م احلملة ،جديد مليء بالنجاح والإجتهاد .املجتمع.
و�أ����ض���اف���ت� :إن ج��م��ع��ي��ة دار
ب���دوره���ا ق��ال��ت جن��ل�اء بنت
حيث ق��ال��ت :يعك�س ه��ذا الدعم
م��ن البنك الأه��ل��ي حر�صه على العطاء م��ن اجلمعيات ال��رائ��دة م��رت�����ض��ى ال��ل��وات��ي��ة ،م�����س��اع��دة
دع��م مثل ه��ذه الربامج اخلريية ال��ت��ي ت��ع��ن��ى مب�����س��اع��دة ال��ف��ئ��ات امل��دي��ر ال��ع��ام -رئي�سة اخلدمات
وال����ت����ي ب��ل�ا ����ش���ك ���س��ي��ن��ع��ك�����س املع�سرة يف املجتمع ،ومتكينها امل�����ص��رف��ي��ة اخل���ا����ص���ة و�إدارة
�أث��ره��ا الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى �أطفالنا وم�ساعدتها على تغيري �أو�ضاعها ال�ثروات بالبنك الأهلي :تتمثل
و�أبنائنا الطلبة .ونحن ن�ؤمن نحو الأف�����ض��ل ،وذل���ك ل��ن يت�أتى م�������س����ؤول���ي���ت���ن���ا وواج����ب����ن����ا يف

املحكمة العليا
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي

موا�صلة تقدمي دعمنا للمجتمع
و�أبنائه من ال�شباب والأط��ف��ال،
الذين يعتربون امل�ستقبل وحجر
الأ�سا�س يف التنمية امل�ستدامة.
وه��ن��ا ي�����س��رين �أن أ�ث��م��ن عاليا
اجل��ه��ود القيمة ال��ت��ي ت��ق��وم بها
ج��م��ع��ي��ة دار ال��ع��ط��اء م���ن �أج���ل
تخفيف الأعباء على �أولياء �أمور
ال��ط��ل��ب��ة م���ن خ�ل�ال إ�ط��ل��اق ه��ذه
امل���ب���ادرة ال��ط��ي��ب��ة ،ال��ت��ي تعك�س
تكاتف جهود امل�ؤ�س�سات اخلريية
وم���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخل���ا����ص ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات
امل������ادي������ة وامل����ع����ن����وي����ة ودع�����م
امل���ب���ادرات املجتمعية ال��ه��ادف��ة،
مبا يعود بالنفع على ال�صعيدين
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي يف
البالد .ونحن يف البنك الأهلي
نحر�ص على موا�صلة امل�شاركة
وتعزيز م�ساهمتنا حت��ت مظلة
م�س�ؤوليتنا الإجتماعية ،التي
تت�ضمن دع��م خمتلف امل��ب��ادرات
وال��ق��ط��اع��ات مب��ا فيها التعليم،
باعتباره ركيزة �أ�سا�سية لتن�شئة
الأج�����ي�����ال م����ن أ�ج������ل م�����س��ت��ق��ب��ل
�أف�ضل ،يحقق النمو واالزده��ار
للمجتمع.

املحكمة اال�ستئناف مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي

تعلن امانة �سر املحكمة بان الطاعن/ب�شري
احمد جوري  -هندي اجلن�سية -قد اقام الطعن
رقم2019/8102/693:م �ضد املطعون �ضده/امري
بن عرفة باحلاف الرباكة طالب فيه نق�ض احلكم
املطعون فيه واعادة الدعوى الى حمكمة ا�ستئناف
�صاللة لنظرها بهيئة مغايرة او الت�صدي للحكم والزام
املطعون �ضده امل�صروفات واتعاب املحاماة.
ونظرا لتعذر اعالن املطعون �ضده بالطرق العادية
لعدم وجود موطن معروف له فقد تقرر اعالنه
بطريق الن�شر طبقا للمادة ( )11من قانون االجراءات
املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم:
2002/29م وهذا الن�شر يعترب اعالنا للمطعون �ضده
للرد على �صحيفة الطعن خالل خم�سة ع�شر يوما
وت�سليمه الى مقر املحكمة الكائن يف الغربة ال�شمالية
مقابل جامع ال�سلطان قابو�س االكرب وينتج االعالن
اثره من تاريخ الن�شر.

�أمانة �سر املحكمة

تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن امل�ست�أنفة /ال�شركة الوطنية للتمويل
�ش.م.م �أقامت �أمامها اال�ستئناف التجاري رقم (2021/7103/833م)
�ضد -1 :هود بن �سعيد بن دروي�ش امل�سلمي  -2مال الله بن �سعيد بن
دروي�ش امل�سلمي تطلب فيه :تعديل احلكم امل�ست�أنف جزئيا والق�ضاء
جمددا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدهما ب�إن ي�ؤديا للم�ست�أنفة بالآتي -1 :مبلغا
وقدره  731ر.ع �سبعمائة وواحد وثالثون رياال عمانيا وهو الفرق
بني املبلغ املطالب به واملبلغ املحكوم به لي�صبح كامل املبلغ 2٫217
ر.ع �ألفني ومائتني و�سبعة ع�شر رياال عمانيا والت�أييد فيما عدا ذلك -2
الفائدة مبقدار � ٪7سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد
مع الفائدة الت�أخريية (غرامة جزائية) � ٪1٫5سنويا وحتى تاريخ
ال�سداد الفعلي  -3امل�صاريف ومبلغ  300ر.ع �أتعاب حماماة ومن باب
االحتياط الكلي ندب خبري ح�سابي يف الدعوى.
وقد تعذر اعالن امل�ست�أنف �ضدهما ( -1هود بن �سعيد بن
دروي�ش امل�سلمي  -2مال الله بن �سعيد بن دروي�ش امل�سلمي) بالطرق
العادية ،وهذا الن�شر يعترب اعالنا لهما باال�ستئناف وحددت جل�سة
2021/10/10م ال�ساعة التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن
(باخلوير  -جممع املحاكم بحي الوزارات) موعدا ل�سماعه طبقا
للمادة  11من قانون االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2002/29وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة
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«غرفة �شمال الباطنة» وجامعة �صحار توفران حلوال رقمية للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
�صحار ـ «

»:

تبد�أ جامعة ُ�صحار ممثلة يف كلية
احلا�سوب وتقنية املعلومات وبالتعاون مع
فرع غرفة جتارة و�صناعة عُمان مبحافظة
�شمال الباطنة يف فرز طلبة ال�سنة الأخرية
بالكلية الذين يعكفون على �إجراء م�شروعات
تخرج (حتت �إ�شراف �أكادمييني متخ�ص�صني
يف حقل تقنية املعلومات لتعظيم اال�ستفادة
ب�شكل
من اخلربات الأكادميية) وتهدف
ٍ
رئي�سي على توفري حلول رقمية للم�شكالت
التي تواجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وذلك من خالل التعاون
املبا�شر مع فرع الغرفة مبحافظة �شمال
الباطنة الذي بدوره �سيعمل على ا�ستق�صاء
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي ُتعاين
من م�شكالت تقنية وبحاجة �إلى حل ل�ضمان
الو�صول �إلى حلول تقنية ورقمية منا�سبة
ُتر�ضي هذه ال�شركات ،وذلك �ضمن اللقاء
الذي عُقد مبقر فرع الغرفة مبحافظة �شمال

املقبايل م�ساعد رئي�س جامعة �صحار ل�ش�ؤون
الطلبة والتعاون ب�أن مبادرة التعاون بني
جامعة �صحار وفرع الغرفة مبحافظة
�شمال الباطنة تهدف �إلى تقدمي حلول
رقمية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة مبا
يتما�شى مع التحول الرقمي وتنفيذ �أهداف
ر�ؤية عمان  ،2040وتطوير قدرات البحث
واالبتكار العلمي لدى الطالب ومراكز
البحوث داخل القطاع ال�صناعي والتجاري،
وو�ضع بنية �أ�سا�سية لعمليات نقل وتبادل
املعرفة بني اجلامعة والطالب والقطاع
التجاري وال�صناعي.
و�أ�ضاف :بالإ�ضافة �إلى تعزيز التعاون
الأكادميي وال�صناعي والتجاري؛ لتحقيق
ت�أثري اقت�صادي يُ�ساهم يف عملية التنمية
امل�ستدامة ،وجعل م�شروعات تخرج الطلبة
مرتبطة ونابعة من احلاجة الفعلية ل�سوق
العمل ،وخلق �شبكة و�صل فاعلة بني البيئة
التعليمية والبيئة العملية؛ لتنمية مهارات
خمرجات التعليم العايل.

اجلانبان يف فرع الغرفة ب�شمال الباطنة وجامعة �صحار �أكدوا على تعزيز
التعاون الأكادميي وال�صناعي والتجاري.
■

الباطنة .وقال عبدالله بن علي ال�شافعي
رئي�س جمل�س �إدارة فرع الغرفة مبحافظة
�شمال الباطنة فرع الغرفة يويل م�شروعات
تخرج الطلبة اهتماما بالغا ،حيث ُتعترب هذه
امل�شروعات مبثابة �أفكار ابتكارية و�إبداعية
يُعوّل عليها يف تطوير القطاع اخلا�ص؛
فكثري من الربامج والو�سائل التكنولوجية

العاملية التي ن�ستخدمها اليوم كان من�ش�أها
من طلبة الكليات واجلامعات .وقال عبدالله
بن علي ال�شافعي :من هذا املنطلق� ،أبدينا
اهتمامنا ملثل هذه امل�شروعات � اً
أمل يف
تطويرها و�إمداد القطاع اخلا�ص ب�أفكار
حيوية و�إبداعية.
من جانبه قال الدكتور حممد بن عبدالله

«التنمية االجتماعية» توقع اتفاقية تعاون مع «الزبري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية» لدعم �أ�سر ال�ضمان االجتماعي
»:

م�سقط ـ «

وقعت وزارة التنمية االجتماعية
ممثلة بدائرة تنمية ومتكني الأ�سرة،
�أم�س اتفاقية تعاون مع مركز الزبري
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية حيث تهدف االتفاقية
الى تطوير برامج داعمة لأ�سر ال�ضمان
االجتماعي يف جمال الإدارة وريادة
الأعمال وت�أ�سي�س امل�شاريع التجارية .وقع
االتفاقية بالنيابة عن الوزارة ،ال�سيدة
معاين بنت عبدالله البو�سعيدية ،املديرة
العامة للتنمية الأ�سرية ،فيما مثل مركز
الزبري �سعيد بن �سامل ال�ساحب رئي�س
املركز ،بح�ضور كل من �سعادة ال�شيخ
را�شد بن �أحمد ال�شام�سي ،وكيل وزارة
التنمية االجتماعية ،والزبري بن حممد
الزبري نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الزبري .وتت�ضمن االتفاقية املوقعة بني
الطرفني ت�صميم برامج تدريبية متخ�ص�صة
لت�أهيل �أ�سر ال�ضمان االجتماعي ومن يف
حكمهم وتطوير مهاراتهم و�إمكانياتهم يف

■

�صورة جماعية عقب التوقيع على اتفاقية التعاون بني اجلانبني

جمال الإدارة وريادة الأعمال� ،إلى جانب
م�ساعدتهم على تطوير م�شاريعهم اخلا�صة
من خالل تقدمي اال�ست�شارات التخ�ص�صية
يف �إعداد درا�سات اجلدوى واخلطط
التنفيذية والتمويلية لهذه امل�شاريع�،إلى
جانب برامج الت�سويق والتحفيز للنهو�ض
بهذه امل�شاريع وتعزيز ا�ستدامتها .وقالت
ال�سيدة معاين بنت عبدالله البو�سعيدية:
ن�سعى دوم ًا لتعزيز التعاون امل�شرتك بني
القطاعني العام واخلا�ص لتوحيد جهود

الطرفني يف خدمة املجتمع ،ونحن �سعداء
بتوقيع هذه االتفاقية مع مركز الزبري
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية الذي �أثبت ح�ضوره
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية يف قطاع
دعم ومتكني امل�شاريع ال�صغرية ،الأمر
الذي ين�سجم مع تطلعات املديرية العامة
للتنمية الأ�سرية يف ت�أهيل �أ�سر ال�ضمان
ومتكينهم من ت�أ�سي�س م�شاريع �صغرية
لدعم ا�ستقرارهم االقت�صادي واالجتماعي.
و�أ�ضافت :نتطلع لتطوير برامج احرتافية

لت�أهيل هذه الأ�سر يف جمال الإدارة وريادة
الأعمال خالل الفرتة القادمة بالتعاون بني
اخلرباء من اجلانبني ،كما ن�سعى لتوقيع
اتفاقيات م�شابهة مع م�ؤ�س�سات �أخرى
يف القطاع اخلا�ص لتعزيز هذا التعاون
البناء.
من جانبه قال �سعيد بن �سامل ال�ساحب
رئي�س مركز الزبري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية :
املركز على �أمت اال�ستعداد لو�ضع خرباتنا
يف حقل تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف
خدمة �أهداف هذه االتفاقية ومتكني �أ�سر
ال�ضمان االجتماعي من امتالك املهارات
الالزمة يف عامل ريادة الأعمال وت�أ�سي�س
و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،حيث �ست�ساهم
الربامج التدريبية التي �سيقوم املركز
بتطويرها مع �شركائنا يف املديرية العامة
للتنمية الأ�سرية ،يف تعزيز قدرة هذه الأ�سر
على حتقيق ا�ستقاللها االقت�صادي من خالل
متكينها من البدء مب�شاريعها اخلا�صة
وتنميتها ب�شكل م�ستمر وم�ستدام ،لرفع
امل�ستوى املعي�شي لأفرادها.

�ضمن مبادرة «هاتفي عماين»

«تنظيم االت�صاالت» تفتتح مركزا لبيع
و�صيانة �أجهزة االت�صاالت بالعرميي بوليفارد

■

مركز لبيع و�صيانة �أجهزة االت�صاالت يوفر العديد من جماالت ال�صيانة وبيع الأجهزة وملحقاتها.

م�سقط ـ «

»:

افتتحت هيئة تنظيم االت�صاالت و�شركة �أمانة لإدارة
الأ�صول �أم�س �أول مركزا لبيع و�صيانة �أجهزة االت�صاالت
باملركز التجاري العرميي بوليفارد مبحافظة م�سقط،
�ضمن مبادرة (هاتفي عماين) ،وذلك بدعم وتعاون
من ال�شركة العمانية لالت�صاالت (عمانتل) وال�شركة
العمانية القطرية لالت�صاالت ( ،)Ooredooحيث يوفر
املركز فر�ص عمل لـ  ٤من الكوادر الوطنية امل�ؤهلة .ي�أتي
ذلك ا�ستكماال جلهود هيئة تنظيم االت�صاالت يف �إيجاد
فر�ص عمل وت�أهيل الكوادر الوطنية يف خمتلف املهن
املرتبطة بقطاع االت�صاالت ،وبال�شراكة مع برنامج
�أمانة للتمكني االقت�صادي للأ�سر امل�ستحقة للرعاية.
�شهد حفل االفتتاح ح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سعادة
وممثلي �شركات االت�صاالت ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أمانة لإدارة الأ�صول ،وعدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة
العرميي بوليفارد ،وجمعية دار العطاء .و�أو�ضح
املهند�س �أحمد بن ح�سن الهدابي املدير التنفيذي لوحدة
التخطيط اال�سرتاتيجي بهيئة تنظيم االت�صاالت :تهدف
الهيئة من خالل هذه املبادرة �إلى تعزيز التعمني يف
مهنة بيع و�صيانة �أجهزة االت�صاالت؛ وذلك من خالل

م�سقط ـ «

»:

د�شن البنك الوطني العُماين جهاز اخلدمة الذاتية متعدد
اال�ستخدامات الأول من نوعه بال�سلطنة .حيث �أ�صبح ب�إمكان
العمالء ا�ستخدام هذا اجلهاز على مدار ال�ساعة لإمتام العديد
من املعامالت امل�صرفية مثل فتح احل�ساب ،وعمليات الدفع،
وحتديث املعلومات ،والطباعة الفورية لبطاقات اخل�صم
وبطاقات بديل م�سبقة الدفع يف �أقل من  3دقائق .كما �أن هذا
اجلهاز مرتبط بنظام �شرطة عُمان ال�سلطانية مما يعني �أن
العمالء ب�إمكانهم عر�ض ودفع املخالفات املرورية ،و�إدارة
م�ستنداتهم والو�صول �إلى عد ٍد من �أهم اخلدمات الإلكرتونية
الأخرى.
يوجد جهاز اخلدمة الذاتية يف املكتب الرئي�سي للبنك يف
العذيبة ليوفر للعمالء و�سيلة �آمنة ومنا�سبة و�سهلة اال�ستخدام

املحكمة االبتدائية بالعامرات
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أم��ان��ة �سر املحكمة ب����أن املدعية/م�ؤ�س�سة اخل��وري
ل��ل��م��ع��دات ��������ش.م.م اق���ام���ت ام���ام���ه���ا ال����دع����وى امل���دن���ي���ة رق��م
(2021/1208/196م) �ضد امل��دع��ى ع��ل��ي��ه��م -1/قمر عبا�س
(� -2 )86817868سعيد احمد ن��زار احمد (-3 )79467099
لياقات علي دين احمد ( -4 )113189528ان�صار حممود الله
ديتا ( )77175649للمطالبة باالتي -1 :ب�سداد قيمة امل�سروفات
مبلغ وقدره (3320/487ر.ع) ثالثة �آالف وثالثمائة وع�شرون
ري��اال واربعمائة و�سبع وثمانون بي�سة -2 .بتعوي�ض املدعية
عن اال�ضرار املادية التي حلقتها مبلغ وق��دره (1500ر.ع) الف
وخم�سمائة ريال عماين -3 .بامل�صاريف واتعاب املحاماة مبلغ
وقدره (500ر.ع) خم�سمائة ريال عماين .
وق��د تعذر اع�لان املدعى عليهم بالطرق العادية ،وعليه فان
هذا الن�شر اعالنا لهم بالدعوى وحتديد موعدا ل�سماعها بجل�سة
يوم االثنني املوافق 2021/10/11م ال�ساعة التا�سعة �صباحا
مبقر املحكمة الكائن (بوالية العامرات  -ال�ساد�سة بجانب جامع
ال��وه��اب) وذل��ك عمال بن�ص امل��ادة ( )11من قانون االج���راءات
املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29:م.

�أمانة �سر املحكمة

املحكمة اال�ستئناف مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن امل�ست�أنف /بنك م�سقط
�ش.م.ع.ع قد �أقام �أمامها اال�ستئناف التجاري رقم
(2021/7103/825م) �ضد ناجي�ش فينكات�ش بو�سبوالتي
(هندي اجلن�سية) يطلب فيه �إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء
جمددا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنف  -1مبلغا
وقدره  2٫849ر.ع �ألفان وثمامنائة وت�سعة واربعون رياال
عمانيا  -2فائدة قدرها ( )٪4٫95من تاريخ 2020/2/21م
وحتى متام ال�سداد ملبلغ القر�ض مع �إلزام امل�ست�أنف �ضده
بامل�صروفات  -3مبلغا وقدره  400ر.ع اربعمائة ريال عماين
اتعاب املحاماة ومن باب االحتياط �إحالة الدعوى الى خبري
ح�سابي.
ونظرا لتعذر اعالن امل�ست�أنف �ضده (ناجي�ش فينكات�ش
بو�سبوالتي) بالطرق العادية ،وهذا الن�شر يعترب اعالنا له
باال�ستئناف وحددت جل�سة 2021/10/10م ال�ساعة التا�سعة
�صباحا مبقر املحكمة الكائن (باخلوير  -جممع املحاكم
بحي الوزارات) موعدا ل�سماعه طبقا للمادة ( )11من قانون
االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم2002/29 :م وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

■

■

جهاز اخلدمة الذاتية متعدد اال�ستخدامات

حمكمة اال�ستئناف بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أمانة �سر حمكمة اال�ستئناف ب�أن�/شاين
كيناث باك �شني جومي�س اقام اال�ستئناف املدين رقم
(2021/7102/28م) �ضد�/ساربجيت �سينغ فارين
للمطالبة بالآتي :من حيث املو�ضوع بالغاء احلكم
امل�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء جمددا  -بالزام
امل�ست�أنف �ضده باداء مبلغ ( )13500ثالثة ع�شر الفا
وخم�سمائة ريال عماين - .بالزام امل�ست�أنف �ضده
بامل�صروفات ومبلغ ( )1000ريال مقابل اتعاب املحاماة.
ونظرا لتعذر اعالن امل�ست�أنف �ضده بالطرق العادية،
يعترب هذا الن�شر اعالنا له مبوعد نظر اال�ستئناف يف
يوم االثنني املوافق 2021/9/27م ال�ساعة التا�سعة
�صباحا مبقر املحكمة الكائن (ال�سيب ـ اخلو�ض �شارع
جامع ال�سيدة ميزون بجانب حمطة نفط عمان)
موعدا ل�سماعه طبقا للمادة ( )11من قانون االجراءات
املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم:
2002/29م وتعديالته.

تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن املدعي/عبدالرحيم جان
حممد م�سند البلو�شي اق��ام امامها الدعوى ال�شرعية
رق��م (2021/1109/195م) بتاريخ 2021/8/8م
�ضد امل��دع��ى عليها/كوثر حلمي للمطالبة ب��الآت��ي- :
حما�سبتها على االفعال ودف��ع التعوي�ضات - .اتخاذ
االجراءات القانونية ح�سب ال�شريعة .
وقد تعذر اعالن املدعى عليها بالطرق العادية ،وعليه
ف��ان ه��ذا الن�شر اع�لان��ا لها ب��ال��دع��وى وحت��دي��د موعد
ل�سماعها بجل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2021/9/30م
ال�ساعة التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن (بوالية
العامرات  -ال�ساد�سة بجانب جامع ال��وه��اب) وذلك
ع��م�لا ب��ن�����ص امل������ادة ( )11م���ن ق���ان���ون االج������راءات
امل��دن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين
رقم2002/29:م.

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي «بطلب التنفيذ»

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي «بطلب التنفيذ»

بناء على:
ملف التنفيذ
الدائرة
احلكم رقم
()2021/9105/3456
(تنفيذ ايجارات)
()2020/1503/1032
احلق املطالب به(حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان ت�سدد للمدعي مت�أخرات االجرة بالن�سبة للمطعم
من بداية �شهر �أكتوبر  2020والى نهاية �شهر نوفمرب  2020مبلغا وقدره ( )4000اربعة �آالف ر.ع
وما ي�ستجد من اجره مبواقع (� )1000ألف ر.ع حتى تاريخ االخالء الفعلي وان تدفع له مت�أخرات االجرة
بالن�سبة لل�شقه من تاريخ  2018/9/1وحتى تاريخ  2020/12/31مبلغ وقدره (� )2800ألفان
وثمامنائة ر.ع وما ي�ستجد من اجره بواقع ( )100مائة ر.ع حتى تاريخ االخالء الفعلي والزامها اخالء
املحل وال�شقه امل�ؤجرتني خاليني من اال�شخا�ص وال�شواغل وان ت�سدد فواتري الكهرباء واملاء للمحل وال�شقة
حتى تاريخ االخالء وان تعيد املحل وال�شقة للمدعي بحالة جيده و�صاحلني لال�ستخدام ال�سكني كما كانا
عليه وقت التعاقد وان تدفع للمدعي مبلغ ( )200مائتي ر.ع اتعاب املحاماة ورف�ض الطلبات يف مواجهة
املدعى عليه الثاين وحملت املدعى عليها امل�صاريف.
ا�سماء الأطراف
�سعيد بن نا�صر بن �سعيد املحروقي
بهرام ح�سني ح�سني بور
م�شكاة الدولية �ش.م.م

ال�صفة
طالب التنفيذ
منفذ �ضده
منفذ �ضدها

الرقم املدين
01446911
14332867

ونظرا لتعذر اعالن املنفذ �ضدهما بالطرق العادية وعليه يعترب هذا
الن�شر اعالنا لهما مت�ضمنا تكليفهما بالوفاء مبا هو مطلوب منهما �أعاله
خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر عمال بن�ص املادتني ( )11و()356
من قانون االجراءات املدنية والتجارية.

�أمانة �سر املحكمة

�أمانة �سر املحكمة

بناء على:
ملف التنفيذ
الدائرة
احلكم رقم
(( )2020/1303/514تنفيذ جتاري) ()2021/9103/1937
احلق املطالب به(قررت املحكمة حكما قطعيا الزام املدعى عليه  6٫486/-ر.ع وفائدة
� ٪7٫65سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام والت�صريح ببيع الركبة املرهونة
ل�صالح املدعية يف حالة الف�شل يف ال�سداد وحماماة  100ر.ع والزامه بامل�صاريف).
ا�سماء الأطراف
ال�شركة الوطنية للتمويل
ماثهيوا ايكني لوو

الند روڤر (ديفندر V8بوند)

�أعلنت الند روڤر �إن�شاء وحدة تعديل ال�سيارات
اخلا�صة ( )SV Bespokeيف الند روڤر �إ�صدار
“ديفندر V8بوند” اجلديد ،وذلك احتفاالً بالفيلم
اخلام�س والع�شرين من �سل�سلة �أفالم جيم�س بوند
“ال وقت للموت” ،وذلك قبيل �إطالقه يف وقت الحق
من ال�شهر احلايل.
وقال فينبار ماكفول ،مدير العالمة التجارية
يف الند روڤر :نوفر عرب �إ�صدار الند روڤر (ديفندر
V8بوند) ن�سخة ح�صرية من �أقوى �سيارات ديفندر
املخ�ص�صة للإنتاج على الإطالق ،م�ستقني �إلهامنا
من ال�سيارات الظاهرة يف فيلم (ال وقت للموت)،
ومت ّثل هذه ال�سيارة لقا ًء بني ا�سمني بريطانيني

املحكمة االبتدائية بالعامرات
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي

�أمانة �سر املحكمة

بناء كوادر وطنية م�ؤهلة لالرتقاء مبنظومة العمل
يف القطاع متا�شيا مع �أهداف اال�سرتاتيجية اخلم�سية
للهيئة ( ،)2025 - 2021حيث ي�أتي �إطالق املركز على
�إثر مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع �شركة �أمانة
يف الـ  25من مايو املا�ضي؛ بهدف �إيجاد فر�ص عمل
للعمانيني من �أبناء �أ�سر ال�ضمان االجتماعي يف جمال
�صيانة وبيع �أجهزة االت�صاالت وملحقاتها ،وذلك من
خالل ت�أهيل وتدريب ال�شباب العمانيفي جمال ت�صليح
وبرجمة �أجهزة االت�صاالت وخدمة العمالء .من جانبه
ا�ستعر�ض املهند�س يو�سف احلارثي الرئي�س التنفيذي
لأمانة لإدارة ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات الوقفية خالل
احلفل اخلطة الت�شغيلية ملبادرة (هاتفي عماين)،
م�شريا �إلى �أن برنامج �أمانة للتمكني االقت�صادي لأبناء
ال�ضمان االجتماعي وذوي الدخل املحدود بال�شراكة
مع قطاع االت�صاالت يهدف �إلى امل�ساهمة يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة بال�سلطنة من خالل
العمل مع الباحثني عن عمل .و�أ�ضاف� :سيوفر الربنامج
منهجا قائما على التمكني؛ وذلك من خالل توفري فر�ص
عمل جاذبة وم�ستدامة لل�شباب العماين؛ لتعزيز نهج
ا�ستثمار قائم على الأثر االجتماعي ،ومبا يتما�شى مع
�أهداف ر�ؤية عمان امل�ستقبلية .2040

«الند روفر» تعلن إ��صدار «ديفندر  V8بوند»

البنك الوطني العماين يد�شن جهاز اخلدمة الذاتية متعدد اال�ستخدامات
تربز التزام البنك بتزويدهم بتجربة م�صرفية ع�صرية مبتكرة
تلبي متطلباتهم املختلفة.وقال طارق عتيق ،رئي�س جمموعة
اخلدمات امل�صرفية والرقمية للأفراد يف البنك الوطني
العُماين� :شهدت الأعوام املا�ضية اهتمام ًا متزايد ًا بالتحول
الرقمي يف القطاع امل�صريف ولذا نوا�صل جهودنا لإيجاد �سبل
جديدة لتعزيز التجربة امل�صرفية التي نقدمها لعمالئنا.
و�أ�ضاف :ي�أتي �إطالقنا جلهاز اخلدمة الذاتية متعدد
اال�ستخدامات لكي منكن عمالئنا من التفاعل مبا�شرة مع البنك
واحل�صول على خدماتنا على مدار ال�ساعة بدون احلاجة �إلى
زيارة الفروع .ونتطلع �إلى توفري �أجهزة �إ�ضافية يف مواقع
�أخرى يف امل�ستقبل القريب ون�ؤكد �أننا �سنوا�صل تزويد
عمالئنا بحلول مبتكرة تواكب متطلبات ال�سوق يف الوقت
الراهن وتتما�شى يف الوقت ذاته مع ر�ؤية عُمان  2040الرامية
�إلى �إيجاد جمتمع رقمي ومتقدم تكنولوجيا.

BUSINESS

الرقم املدين
ال�صفة
طالبة التنفيذ 1263366
منفذ �ضده 113206859

ون��ظ��را لتعذر اع�لان املنفذ �ضده بالطرق العادية
وعليه يعترب ه��ذا الن�شر اع�لان��ا ل��ه مت�ضمنا تكليفه
بالوفاء مبا هو مطلوب منه �أعاله خالل �سبعة ايام من
تاريخ هذا الن�شر عمال بن�ص املادتني ( )11و( )356من
قانون االجراءات املدنية والتجارية.

�أمانة �سر املحكمة

عظيمني ،واحتفاالً فريد ًا بالتعاون املمتد لفرتة 38

عام ًا بني الند روڤر و�أفالم جيم�س بوند .و�أ�ضاف:
�إن طراز “بوند” قائم على �سيارة “ديفندر ،”V8
ويعمل مبح ّرك بنزين بقوّ ة  525ح�صان و�سعة 5.0
لرت مع ال�شحن الفائق ،ويو ّلد عزم دوران يبلغ 625
نيوتن مرت ،مع ناقل �سرعة �أوتوماتيكي بثماين
�سرعات .وت�ستطيع �سيارة ديفندر V8بقيا�س 90
الت�سارع من � 0إلى  100كم�/ساعة خالل  5.2ثانية
( 60-0ميل�/ساعة يف  5.2ثانية) ،وتبلغ �سرعتها
الق�صوى  240كم�/ساعة ( 149ميل�/ساعة) .وتعترب
�شركة حم�سن حيدر دروي�ش الوكيل احل�صري
لعالمة الند روفر يف ال�سلطنة.

املحكمة االبتدائية مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن طلب تنفيذ

تعلن �أمانة �سر املحكمة بان/م�شاريع قهوان تقدمت
بطلب التنفيذ التجاري رق����م) 2019/9103/5162(:
ل���ت���ن���ف���ي���ذ احل����ك����م ال�����������ص�����ادر يف ال������دع������وى رق�����م:
 2018/1309/124الل����زام امل��ن��ف��ذ ���ض��ده��ا���/ش��رك��ة
اال�سكاف (الوا�صل للجلديات ����ش.م.م )ب�سداد مبلغ
وقدره 26226٫367ر.ع �ستة وع�شرون �ألفا ومائتان
و�ستة وع�شرون رياال وثالثمائة و�سبع و�ستون بي�سة
وامل�����ص��اري��ف ومبلغ وق���دره 100/-ر.ع (م��ائ��ة ري��ال
عماين) اتعاب املحاماة.
ونظرا لتعذر اع�لان املنفذ �ضدها بالطرق العادية
يعترب هذا الن�شر اعالنا لها مت�ضمنا تكليفها بالوفاء
مب��ا ه��و م��ط��ل��وب منها خ�ل�ال �سبعة اي���ام م��ن ت��اري��خ
ه��ذا الن�شر عمال ب��امل��ادة ( )11م��ن ق��ان��ون االج���راءات
امل��دن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين
رقم( )2002/29وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
ت��ع��ل��ن ام���ان���ة ���س��ر امل��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ب��ال�����س��ي��ب ب�����أن/
ه��زاع ب��ن �سعيد ب��ن م��ب��ارك ال�سيابي تقدم ب��ال��دع��وى املدنية
رقم2021/1208/516:م �ضد/امري بن علي عبدالله البلو�شي
لتحليفه ب�صيغة اليمني( :اق�سم بالله العظيم القوي اجلبار ذي
القوة املتني القادر على ان ي�سخطني اذا كذبت بانني مل اطلب
من هزاع بن �سعيد بن مبارك ال�سيابي �شراء هاتف عن طريق
�شركة عمانتل وذلك لكي اقوم ببيعه و�سد حاجتي على ان اقوم
ب�سداد املبلغ له بعد �شهرين وانه اليوجد يف ذمتي اي مبالغ له
والله على ما اقول �شهيد).
وقد تعذر اعالن املدعى عليه بالطرق العادية ،وهذا الن�شر
يعترب اعالنا له بالدعوى وحتديد يوم اخلمي�س املوافق
2021/9/30م ال�ساعة التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن
(ال�سيب ـ اخلو�ض ال�سابعة بالقرب من حمطة نفط عمان) موعدا
ل�سماعها وينتج االعالن اثره من تاريخ الن�شر عمال بن�ص املادة
( )11من املر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29م وعلى املدعى عليه
احل�ضور �شخ�صيا (او وكيله املفو�ض بوكالة م�صدقة ح�سب
اال�صول) يف املوعد واملكان املحددين اعاله والرد على طلبات
املدعي خالل املدة املحددة �سالفة البيان.

�أمانة �سر املحكمة

م�سقط24490155 /24491919 :
مكتب �صاللة 23294201 :
مكتب عربي 25690700 :
مكتب نزوى 25411202 :
مكتب �صحار 26844449 :
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تنظيف

مكافحة احل�شرات
الربزخ للتجارة
ت�أ�س�ست منذ عام 1990
نخل�صك من ال�صرا�صري
نعالج املباين �ضد النمل
الأبي�ض «الرمة» ات�صل على
99437728 %
99437729 %
24593337 %
24592228 %

تنظيف وتلميع املباين
واملنازل واملفرو�شات
ب�أ�سعار منا�سبة
96178727 %
94255818 %
❂❂❂
تنظيف �شقق
ـ ومبان واطقم جلو�س
ورخام و�سرياميك
ومكافحة احل�شرات
97569000 %

�صـيــانـــة
�صيانة املكيفات املركزية
97159292 %
99723585 %
❂❂❂
ت�صليح وتركيب املكيفات
املركزية والعادية
ال�صيانة بـ  6رياالت
95779616 %

مقاوالت
بناء وت�شييد مباين
�سكنية وجتارية على
ح�سب ت�صاميم اخلرائط
و�شروط املالك
94647953 %
99346986 %

يطلب عمال

يطلب عمال
❂❂❂
�سائق باك�ستاين خفيف
خربة � 13سنة يف
ال�سلطنة
95496555 %
❂❂❂
مهند�س مدين وم�صمم
ان�شائي �سوداين خربة
� 14سنة
92038346 %
96207264 %
❂❂❂
�سوداين ب�صاللة
بكالوريو�س اقت�صاد
وعلوم ادارية خربة
� 22سنة يجيد الرتجمة
والطباعة واالعمال
االدارية للتوا�صل
99452790 %
❂❂❂
مهند�س مدين �سوداين
حديث التخرج متدرب
وجاهز للعمل فورا
رخ�صة قيادة ويتحدث
 3لغات
97727285 %

مهند�س مدين �سوداين
بكالوريو�س خربة 8
�سنوات يف �سلطنة عمان
يحمل رخ�صة قيادة
www.ami4.org
عمانية باحث عن عمل
instagram
94972976 % www.instagram.
com/clean-odok
❂❂❂
❂❂❂
حما�سب واداري
مكافحة الرمة النمل
�سوداين
االبي�ض وب�ضمانات
93554071 %
ت�صل الى � 15سنة
❂❂❂
مكافحة بق وعث
معلم ريا�ضيات م�صري
الفرا�ش مع ال�ضمان
مطلوب لل�شراء
متواجد يف ال�صيف
مكافحة جميع انواع
للعام اجلديد وطالب
مطلوب ارا�ض يف
احل�شرات والقوار�ض
الدور الثاين
والزواحف
مرتفعات العامرات
95950070 %
96012015 %
والنه�ضة واحلاجر
99037690 %
❂❂❂
95546964 %
�سائق باك�ستاين يبحث
لال�ستثمار/ايجار
عن عمل
 4منازل م�ؤجرة بـ 500
97779744 %
ر.ع �شهريا و�سنويا
❂❂❂
 6000ر.ع �سيدفع
�سائق خفيف يف
امل�ستثمر مقدما عن كل
ال�سلطنة يتحدث العربية
�سنة 4000ر.ع مبعدل
واالجنليزية
فائدة �سنوية 2000ر.ع
95860266 %
وتكون املدة ال تقل عن
❂❂❂
� 5سنوات والتزيد عن
� 10سنوات و�سيح�صل مدير ور�شة عربي يبحث
عن عمل
على �ضمانات (�شيكات
91184846 %
 ،عقد اتفاقية) ال�صيانة
واملتابعة على املالك -
❂❂❂
ال�سيب
معلمة لغة عربية
99328467 %
وحتفيظ قر�آن تقوية من
ال�صف االول الى ال�صف
عقارات
الثامن
للبيع وال�شراء
المير لل�سم�سرة
94878948 %
توا�صل معنا يف خدمتكم
العقارية
❂❂❂
لالرا�ضي حمافظة م�سقط
متخ�ص�صون يف بيع
معلم ريا�ضيات لطالب
وبركاء الفليج بجميع
و�شراء االرا�ضي بجميع
واجلامعات
الثانوي
اال�ستخدامات
ا�ستخداماتها باملعبيلة
96012015 %
99018110 %
99601527 %

فــقـدان

عقارات

فقدت املواطنة عائ�شة بنت
تاج جمان ال�شامخ
را�شد بن طناف اجلابرية
الو�ساطة العقارية
ملكية وحدة (�سكنية) رقم
( )1v-90باملربع (� )12شراء وبيع االرا�ضي من
الكائنة يف (فلج القبائل /كافة انحاء ال�سلطنة وبكل
والية �صحار) والبالغ
انواع اال�ستعمال
(192٫34م)2
م�ساحتها
من املالك مبا�شرة
فعلى كل من يعرث عليها
توجد معنا ارا�ض للبيع
التكرم بت�سليمها لأقرب
بقيمة ا�ستثمارية
مركز لل�شرطة
يف والية الدقم
❂❂❂
فقدت املواطنة عائ�شة بنت
والية حموت
را�شد بن طناف اجلابرية
والية امل�ضيبي
ملكية وحدة (�سكنية) رقم
( )2v-90باملربع ( )12مطلوب من املالك مبا�شرة
ارا�ض من املعبيلة/
الكائنة يف (فلج القبائل/
اخلو�ض/املوالح/والية
والية �صحار) والبالغ
م�ساحتها (192٫34م)2
بركاء
فعلى كل من يعرث عليها موقعنا باملعبيلة ال�شمالية
التكرم بت�سليمها لأقرب
مقابل �شارع ال�سلطان
مركز لل�شرطة
قابو�س بجنب جامع
❂❂❂
بن
احمد
فقد املواطن
املزمل وبرادات رجب
دروي�ش بن حارب البلو�شي
98845101 %
ملكية ار�ض (�سكنية) رقم
( )568باملربع (م)1/
الكائنة يف (مرتفعات
الدبي�ش/والية عربي)
والبالغ م�ساحتها (767م)2
فعلى كل من يعرث عليها
التكرم بت�سليمها لأقرب
مركز لل�شرطة
❂❂❂
فقد املواطن عبدالله بن
�صالح بن جمعة املعمري
ملكية ار�ض (�صناعية) رقم
( )531باملربع (البليدة)
الكائنة يف (والية �شنا�ص)
والبالغ م�ساحتها (930م)2
فعلى كل من يعرث عليها
التكرم بت�سليمها لأقرب
مركز لل�شرطة
❂❂❂
فقد املواطن عبدالله بن
�صالح بن جمعة املعمري
ملكية ار�ض (جتارية) رقم
( )531باملربع (البليدة)
الكائنة يف (والية �شنا�ص)
والبالغ م�ساحتها (600م)2
فعلى كل من يعرث عليها
التكرم بت�سليمها لأقرب
مركز لل�شرطة
❂❂❂
فقد املواطن عبدالله بن
�صالح بن جمعة املعمري
ملكية ار�ض (�سكنية) رقم
( )530باملربع (البليدة)
الكائنة يف (والية �شنا�ص)
والبالغ م�ساحتها (910م)2
فعلى كل من يعرث عليها
التكرم بت�سليمها لأقرب
مركز لل�شرطة
❂❂❂
فقد املواطن عبدالله بن
�صالح بن جمعة املعمري
ملكية ار�ض (�سكنية) رقم
( )242باملربع (ال�سيفة)
الكائنة يف (والية �شنا�ص)
والبالغ م�ساحتها (900م)2
فعلى كل من يعرث عليها
التكرم بت�سليمها لأقرب
مركز لل�شرطة

وظائف �شاغرة
مطلوب موظف او
موظفة مبيعات عماين
اجلن�سية ل�شركة علمية
متخ�ص�صة يف جتارة
االجهزة العلمية الدقيقة
خربة على االقل �سنة
يف جمال املبيعات
جامعي يتقن العربية
واالجنليزية مهارة
التعامل مع العمالء لبق
ح�سن ال�سلوك واملظهر
حمرتف يف الت�سويق
االلكرتوين والت�سويق
املبا�شر يرجى
التوا�صل عرب االمييل
او الوات�ساب فقط
ويرفق ال�سرية الذاتية
واخلربات و�صورة
�شخ�صية لن يتم االلتفات
الى املر�سالت التي
الت�ستويف الطلبات
@swdetectors
gmail.com

90998700 %
❂❂❂
مطلوب طباخ وطباخة
خربة يف امل�أكوالت
العربية والغربية للعمل
يف (منزل خا�ص)
96232057 %
❂❂❂
مطلوب موظفات اناث
ملكتب من ذوي اخلربة
يف الت�أمني ويجدن
اللغة العربية والهندية
واالجنليزية
ار�سال ال�سرية الذاتية
على الربيد االلكرتوين
muscatxyz@gmail.com

وظائف �شاغرة
تعلن مدر�سة املعارف
اخلا�صة عن حاجتها الى:
 -1مدير مدر�سة
 -2معلم تقنية معلومات
خبري يف �صيانة اجهزة
احلا�سوب
 -3اخ�صائي نف�سي
اجتماعي
 -4معلم تربية فنية خبري
بالر�سم على احلائط
ي�شرتط ان يكون املتقدم:
عماين اجلن�سية  -لديه
�شهادات خربة مبمار�سة
املهنة
للتوا�صل
99130621 %

للبيع منازل
�شقة �سكني/جتاري
للبيع باخلط االول
ب�سوق اخلو�ض التجاري
تتكون من غرفتني و�صالة
ودورتي مياه للتوا�صل
99411330 %
❂❂❂
للبيع منزل دور ار�ضي
(�سكني جتاري) يف روي
(احلي التجاري)
99544585 %
ارا�ضي الداخلية

من المالك
ار�ض �سكني جتاري
بوالية منح خمطط
املعرى  2امل�ساحة
798مرتا بها  3حمالت
تبعد  2كم عن متحف
عمان عرب الزمان
مطلوب  38الف ريال
عماين
95566393 %

قابل للتفاو�ض
ارا�ض الو�سطى

ار�ض بالدقم �سكني
رقمها( )10م�ساحتها
(750م )2املربع الدقم
خمطط ( )56بـ � 35ألف
ر.ع
99609020 %
❂❂❂
ار�ض بالدقم �سكني
رقمها( )155م�ساحتها
(750م )2املربع الدقم
بـ � 40ألف ر.ع
99609020 %

ارا�ض م�سقط

ار�ض �سكنية يف املعبيلة
اجلنوبية (850م)2
املرحلة (� )8شارع النور
بكافة اخلدمات مطلوب
( 73الف ر.ع)
95948177 %
❂❂❂
ار�ضان جتارية و�سكنية
يف قريات
79023717 %
❂❂❂
للجادين فقط
ار�ضان �شبك يف
العامرات املرحلة (،)17
كل �أر�ض ( )450مرتا
مطلوب ()10500
ريال عماين غري قابل
للتفاو�ض
99349878 %
❂❂❂
للبيع ار�ض �سكنية بروي
احلمرية امل�ساحة 260م
بها خرائط بناء جاهزة لـ
� 6شقق  3طوابق ال�سعر
بـ  26الف ر.ع فقط
95122342 %

مطلوب
تعلن �شركة زهور
�صحار املتحدة للتجارة
و املقاوالت عن رغبتها
ب�شراء ترخي�ص مكاتب
العمالة (اال�ستقدام)
مرخ�ص وفعال وعلى
من يرغب بالبيع يرجى
التوا�صل على االرقام
التالية
0096897262746
0097477792000 %
ارا�ض الباطنة

ار�ض �صناعية يف �صحار
بالعوينات انا املالك
امل�ساحة 1000م2
بـ  13الف ريال عماين
99375305 %

لاليـجـار
لاليجار توين فيال راقية
مبوقع ممتاز على ال�شارع/
املعبيلة ال�سابعة قرب جامع
تبارك
99550515 %
❂❂❂
منزل لاليجار يف بركاء بـ
 80رياال
97753677 %
❂❂❂
�شقق غرفة وغرفتان
باملمتاز واخلوير والغربة
99341138 %
90991079 %
❂❂❂
�شقق لاليجار باخلوير
92323298 %
❂❂❂
لدينا العديد من ال�شقق
لاليجار يف و�سط احلي
التجاري يف الغربة
 3غرف وغرفتان وغرفة
وكما يوجد حمالت لاليجار
99567398 %
96231144 %
❂❂❂
لاليجار م�صنع بكامل
معداته يف اجلفنني
ال�صناعية م�ساحة االر�ض
850م 2والبناء 400م2
71551851 %
❂❂❂
�شقة لاليجار بالغربة
ال�شمالية على �شارع 18
نوفمرب غرفتان وجمل�س
وكل غرفة بحمامها قريبة
من كل اخلدمات
95774456 %
❂❂❂
�شقتان لاليجار �شارع 18
نوفمرب فوق مطعم �صحن
املندي الغربة ال�شمالية
99024949 %
❂❂❂
املوالح اجلنوبية
غرفة+دورة مياه فقط -
م�ؤثثة  115رياال �شامال
الكهرباء و املياه
99626017 %
92843800 %
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ث َّمنت الإجناز التاريخي لل�سلطنة فـي الألعاب الباراملبية

اللجنة الأوملبية تبحث التح�ضري لالنتخابات وت�ستعر�ض
م�شروع امليزانية وامل�شاركة فـي البطولة اخلليجية
عقد جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية ال ُعمانية
اجتماعه الثاين لهذا العام برئا�سة ال�سيد خالد بن حمد
البو�سعيدي رئي�س اللجنة ،وذلك عرب االت�صال املرئي
مت خالله اعتماد حم�ضر اجتماع اللجنة الأول املنعقد
بتاريخ  21مار�س املا�ضي ،وحم�ضر اجتماع اجلمعية
العمومية العادية للجنة الذي عقد بتاريخ � 22أبريل
املا�ضي كما مت ا�ستعرا�ض حما�ضر اجتماعات اللجان
امل�ساعدة ملجل�س الإدارة ممثلة يف جلنة التخطيط
واملتابعة ،واللجنة املالية وغريها من اللجان ،واتخذ
القرارات الالزمة بالتو�صيات الواردة مبحا�ضر
االجتماعات.
■■

■■

احل�ضور
وا�ستعر�ض
الإجراءات الت�سل�سلية اخلا�صة
بعقد اجتماع اجلمعية العمومية
ملجل�س �إدارة اللجنة الأوملبية
العُمانية للدورة االنتخابية (2020
2024 – 1 +م) ،واتفق الأع�ضاء
بالبدء يف الإجراءات الأولية لعقد
اجتماع اجلمعية العمومية غري
العادية للجنة الأوملبية العُمانية
التي ت�سبق اجتماع اجلمعية
العمومية االنتخابية ،ويف هذا
ال�ش�أن ا�ستعر�ض �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �شروط ومعايري و�ضوابط
اختيار ال�شخ�صيات الريا�ضية
لع�ضوية اجلمعية العمومية،
و�أي�ضا �شروط ومعايري و�ضوابط
اختيار ممثلي الريا�ضيني لع�ضوية
اجلمعية العمومية وجمل�س �إدارة
اللجنة الأوملبية العُمانية.
كما مت ا�ستعرا�ض م�شروع
ميزانية اللجنة الأوملبية العُمانية

للعام القادم 2022م،
والعديد من املوا�ضيع املدرجة يف
بند ما ا�ستجد من �أعمال من بينها
اخلطاب الوارد من الأمانة العامة
مبجل�س التعاون لدول اخلليج
العربي ب�ش�أن موعد دورة الألعاب
الريا�ضية الثالثة لدول اخلليج
العربية ملجل�س التعاون التي �ستقام
يف دولة الكويت خالل الفرتة من
 19 – 9يناير 2022م ،ووجه
املجل�س جلنة التخطيط واملتابعة
با�ستكمال الإجراءات الأولية
للم�شاركة يف �ضوء الألعاب التي
مت اعتمادها مبدئيا خالل الفرتة
املا�ضية بعد التن�سيق الذي مت مع
االحتادات واللجان الريا�ضية .كما
قرر املجل�س االعتذار عن امل�شاركة
يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
التي �ستقام يف ال�صني خالل الفرتة
من  20 – 4فرباير 2022م لعدم
وجود �ألعاب �شتوية بال�سلطنة.

رئي�س اللجنة العمانية الباراملبية ي�ؤكد موا�صلة
العمل من �أجل حتقيق النتائج الإيجابية
م�سقط ـ العمانية :قال الدكتور من�صور بن �سلطان الطوقي
رئي�س اللجنة العمانية الباراملبية �إن اللجنة واجلهاز الفني
لفريق �ألعاب القوى لذوي الإعاقة يعمالن على خطة طموحة يف
العام املقبل من �أجل امل�شاركة الإيجابية يف الألعاب الباراملبية
ملنطقة غرب �آ�سيا ،والدورة الباراملبية الآ�سيوية ،وبطولة العامل
لألعاب القوى .و�أ�شار الطوقي يف ت�صريح لوكالة الأنباء العمانية
�إلى �أن الإعداد للمرحلة
القادمة يحتاج �إلى تخطيط
متقن حتى يتمكن الفريق
من املحافظة على م�ستوى
التناف�س العايل ،كونه حقق
�أول ميدالية باراملبية يف
تاريخ ال�سلطنة عن طريق
الالعب حممد امل�شايخي يف
دفع اجللة فكان نقطة حتوّ ل
من الهواية �إلى االحرتاف
■ من�صور الطوقي
الريا�ضي لذوي الإعاقة.
وقال رئي�س اللجنة العمانية
الباراملبية� :إن �إدارة اللجنة
تتطلع �إلى تكرار هذا
الإجناز حيث معامل الطريق
وا�ضحة واخلربة الفنية
والإدارية حا�ضرة.

غدا انطالق
م�سابقة �صحار
للري�شة الطائرة
تنطلق غدا م�سابقة
للري�شة
�صحار
والتي
الطائرة
املديرية
تنظمها
للثقافة
العامة
والريا�ضة وال�شباب
�شمال
مبحافظة
الباطنة بال�شراكة
مع �أكادميية متكني
الريا�ضية وبالتعاون
مع اللجنة العمانية
الطائرة،
للري�شة
ت�ستهدف
حيث
امل�سابقة العمانيني
خالل
واملقيمني
الفرتة من 18-16
�سبتمرب اجلاري وذلك
يف املجمع الريا�ضي
ب�صحار .وتت�ضمن
امل�سابقة فئتني :الفئة
الأولى من عمر (-14
 )17فردي ،وتت�ضمن
الفئة الثانية من
عمر  18فما فوق
(فردي ،زوجي) وقد
مت فتح باب امل�شاركة
والت�سجيل من 14-7
�سبتمرب اجلاري.

■ �صورة �أر�شيفية من االجتماع الأول للجنة الأوملبية العمانية
وناق�ش املجل�س التقرير املرفوع �أجنلو�س  2028والغر�ض حتقيق
من خبري التخطيط واملتابعة ،النتائج املرجوة.
واعتمد املجل�س برامج
وتقرير مدير بعثة ال�سلطنة لدورة
الألعاب الأوملبية الثانية والثالثني الأكادميية الأوملبية العُمانية الربع
– طوكيو  2020ونتائج هذه �سنوية لعام 2021م ممثلة يف 3
امل�شاركة ،ووجه املجل�س مبخاطبة دورات يف احلوكمة الريا�ضية،
االحتادات واللجان الريا�ضية التي والتدريب الريا�ضي ،و�سيكولوجية
�شارك العبوها يف الدورة املذكورة الإدارة وتعزيز دافعية العمل يف
لرفع تقارير فنية عن امل�شاركة املجال الإداري.
ويف �إطار الدعوة امل�ستلمة من
خ�صو�صا بعد النتائج التي ح�صل
ً
عليها الالعبون ليتم ا�ستعرا�ضها من احتاد اللجان الأوملبية الوطنية
قِبل جلنة التخطيط ومن ثم �إدراجها (�أنوك) حل�ضور اجتماعات
يف �إطار التقرير املرفوع من قبل اجلمعية العمومية لـ (�أنوك)
اللجنة .كما وجه املجل�س ب�ضرورة واحلفل ال�سنوي قرر املجل�س تلبية
بدء االحتادات الريا�ضية و�أجهزتها الدعوة وامل�شاركة بوفد ير�أ�سه
الفنية يف حت�ضري و�إعداد برامج ال�سيد خالد بن حمد البو�سعيدي
تطوير وت�أهيل امل�ستويات الفنية رئي�س اللجنة الأوملبية العمانية،
للمنتخبات الوطنية والريا�ضيني ومبعيته الدكتور فريد بن خمي�س
يف �ضوء اخلطط التي مت و�ضعها الزدجايل ع�ضو جمل�س الإدارة
ل�ضمان امل�شاركة يف �أوملبياد باري�س للتواجد يف االجتماعات التي
اً
و�صول لأوملبياد لو�س �ستعقد باليونان خالل الفرتة من
2024

� 25 – 24أكتوبر القادم.
وا�ستعر�ض الأع�ضاء نتائج
م�شاركة ال�سلطنة يف دورة الألعاب
الباراملبية – طوكيو 2020
التي �أقيمت خالل الفرتة من
� 24أغ�سط�س ولغاية � 5سبتمرب
اجلاري ،و�أ�شاد املجل�س بالإجناز
التاريخي الذي حققه الالعب حممد
امل�شايخي بعد تتويجه بامليدالية
الربونزية يف مناف�سات دفع اجللة،
وهي امليدالية الأولى لل�سلطنة
يف الألعاب الباراملبية ونتاج
ثمار للجهود الكبرية املبذولة من
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
واللجنة الباراملبية العُمانية
برئا�سة الدكتور من�صور الطوقي،
ومن بطل ال�سلطنة حممد امل�شايخي
الذي قدم �أدا ًء متميز ًا و�إجناز ًا
م�ش ّرفا لل�سلطنة.
كما ا�ستعر�ض الأع�ضاء نتائج
املنتخب الوطني لألعاب القوى
الذي �شارك يف بطولة العامل
لألعاب القوى لل�شباب التي �أقيمت
يف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي بكينيا،
وهن أ� الأع�ضاء العدّاء العُماين
علي البلو�شي الذي ح�صل على
املركز الرابع عامليا يف �سباق 100
مرت مثمنني اجلهود التي بذلها
االحتاد العُماين لألعاب القوى
وجهازه الفني يف دعم ورعاية
الريا�ضيني ،ومتمنني لالعب
علي وجلميع الريا�ضيني النجاح
والت�ألق وحتقيق املزيد من النتائج
الإيجابية يف املحافل الدولية.

الزدجالية وطاقم حتكيم عماين فـي �إدارة
البطولة الآ�سيوية الـ  18لل�سيدات بالأردن
ت�شارك عبري بنت عي�سى الزدجالية
رئي�سة جلنة الريا�ضة الن�سائية
باالحتاد العماين لكرة اليد ع�ضوة جلنة
النا�شئني ومدار�س كرة اليد باالحتاد
الآ�سيوي لكرة اليد باللجنة الفنية
للبطولة الآ�سيوية الـ  18لل�سيدات
التي ت�ست�ضيفها الأردن خالل الفرتة
من � 15إلى � 25سبتمرب اجلاري وهي
الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى بطولة العامل
والتي ت�ست�ضيفها �إ�سبانيا يف �شهر
■ عبري الزدجالية
دي�سمرباملقبل حيث مت تق�سيم املنتخبات
امل�شاركة الـ  12على جمموعتني �ضمت املجموعة الأولى كوريا اجلنوبية
و�أوزبك�ستان وكازاخ�ستان وقطر و�سنغافورة وهونغ كونغ و�ضمت
املجموعة الثانية االردن البلد امل�ست�ضيف واليابان و�إيران و�سوريا
وفل�سطني والكويت .من جانب �آخر اختار االحتاد الآ�سيوي لكرة اليد طاقم
التحكيم القاري املكون من ه�شام الدغي�شي وح�سني احل�سني للم�شاركة
يف البطولة الآ�سيوية  18لل�سيدات �ضمن ت�صفيات بطولة العامل لل�سيدات
التي ت�ست�ضيفها الأردن وت�ستمر حتى  25من ال�شهر اجلاري وقد جاء
اختيارهم بعد امل�ستوى الكبري الذي ا�ستطاعوا يقدموه اثناء ادارتهم عددا
من املباريات يف البطوالت الآ�سيوية التي نظمها االحتاد الآ�سيوي خالل
الفرتة املا�ضية ونالوا على اثره ا�شادة من قبل جلنة احلكام يف االحتاد
الآ�سيوي وكذلك جاء االختيار يف اطار اجلهود املبذولة من قبل االحتاد
العماين لكرة اليد يف ت�أهيل وتطوير م�ستوى احلكام واحلر�ص على
تواجد احلكام العمانيني يف خمتلف البطوالت اخلليجية والآ�سيوية.

■ ه�شام الدغي�شي وح�سني احل�سني

مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة ي�ؤكد على اال�ستفادة من مع�سكر الأردن
وحول اال�ستحقاقات
القادمة ملنتخبنا الوطني
قال كر�شود :نعمل على
الظهور بوجه م�شرف
والتتويج يف البطولة
العربية للم�ستجدين (حتت
 11و  13و � 15سنة)،
كما نعمل على تنظيم 6
بطوالت حملية خالل
■ ه�شام كر�شود
�شهري �أكتوبر ودي�سمرب،
وامل�شاركة يف بطولة
العامل للنا�شئني يف �شهر
�أبريل  .2022وحول ن�شر اللعبة يف ال�سلطنة قال :مت �إدخال
ريا�ضة املبارزة يف � 7أندية هي نادي �صاللة ونادي �أهلي
�سداب ونادي الب�شائر ونادي النه�ضة ونادي عمان ،ونادي
م�سقط ونادي قريات بهدف تطوير اللعبة ون�شرها ،كما قمنا
بدورة تكوينية يف جمال التدريب والتحكيم ملجموعة من
مدر�سي الرتبية البدنية وطالب من كلية الرتبية البدنية،
كما �أدخلنا ريا�ضة املبارزة �ضمن ريا�ضات اليوم الأوملبي
املدر�سي .و�أ�ضاف :نعمل على تو�سيع قاعدة ممار�سة ريا�ضة
املبارزة با�ستقطاب عدد كبري من طالب ال�صفني الثالث
والرابع ،وتكوين وتطوير حكام حمليني ،والعمل على �إدخال
املبارزة �ضمن خطة دعم ريا�ضيي الأداء العايل بالتعاون مع
مكتب املدير العام للتطوير الريا�ضي بالوزارة.

■ منتخبنا الوطني للمبارزة

■■ م�سقط ـ العمانية� :أنهى منتخبنا الوطني للمبارزة �أخريا مع�سكره اخلارجي الذي �أقيم
بدعوة من املنتخب الأردين للمبارزة ،وهو مع�سكر تدريبي م�شرتك �أقيم يف الفرتة من � 2إلى
� 12سبتمرب  .2021وعن امل�شاركة يف املع�سكر حتدث التون�سي ه�شام بن علي كر�شود مدرب
منتخبنا الوطني للمبارزة يف ت�صريح لوكالة الأنباء العمانية قائال :ركز املع�سكر على اجلوانب
الفنية ورفع معدل اللياقة بعد التوقف يف الفرتة املا�ضية بالإ�ضافة �إلى تطبيق عدد من التكتيكات
والعمل على التوافق الذهني والنف�سي والبدين وهذا يف �سبيل ك�سب اخلربة■ ■.

ختام الدورة املتقدمة للحكام مبحافظة ظفار
�صاللة ـ العمانية :اختتمت ام�س الدورة
املتقدمة للحكام (�أ) والتي نظمها االحتاد
العُماين لكرة القدم ب�إ�شراف االحتاد الدويل
(الفيفا) خالل الفرتة من � 10إلى � 14سبتمرب
اجلاري .وهدفت الدورة �إلى تهيئة احلكام
والوقوف على م�ستوياتهم وتعريفهم بالقوانني
والتعديالت اجلديدة يف مواد قانون اللعبة ،من
خالل حما�ضرات نظرية وعملية واختبارات
للياقة البدنية ومواد قانون اللعبة .ت�ضمن
اخلتام تقدمي عدة حما�ضرات نظرية تناولت
جوانب من قانون اللعبة يف احلكم امل�ساعد
الإ�ضايف و�إ�صابات املالعب قدمها املحا�ضر
خالد الهنائي ،ومل�سة اليد قدمها املحا�ضر

الدويل ال�سعودي علي الطريفي ،وكرة
الإ�سقاط قدمها خبري التحكيم عمر ب�شتاوي.
وكان امل�شاركون يف الدورة قد خ�ضعوا �أم�س
االول الختبارات اللياقة البدنية على م�ضمار
جممع �صاللة الريا�ضي لال�ستعداد لإدارة
ا�ستحقاقات املو�سم اجلديد 2022/ 2021
لدوري عمانتل وك�أ�س جاللة ال�سلطان بح�ضور
فريق العمل امل�شرف .و�ستنطلق غدًا دورة
احلكام للم�ستوى الأول (ب) للكادر التحكيمي
من الدوليني والدرجة الأولى والثانية ،والتي
ينظمها االحتاد العُماين لكرة القدم ممثال
بدائرة وجلنة احلكام وت�ستمر لغاية 18
�سبتمرب اجلاري مب�شاركة  28حكمًا.

■ احلكام امل�شاركون يف املع�سكر �أثناء حما�ضرات اليوم اخلتامي

■ حممد امل�سلمي

■ علي البو�سعيدي

■ �صالح اليحيائي

�أندية دوري عمانتل تت�سارع لك�سب خدمات العبي منتخبنا الوطني
م�سقط ـ العمانية :تت�سارع �أندية دوري عمانتل يف الظفر بخدمات
العبي منتخباتنا الوطنية ،كونهم هم الأجهز يف الوقت احلايل بعد
املع�سكرات اال�ستعدادية لعدد من اال�ستحقاقات الدولية .وميلك نادي
ال�سيب ح�صة الأ�سد يف ك�سب خدمات العبي منتخبنا ،وي�أتي نادي
ظفار وال�سويق يف املرتبة الثانية ،كما �أن  4العبني يتواجدون خارج
ال�سلطنة .ووقع  3من العبي منتخبنا مع �أندية خارج ال�سلطنة خلو�ض
جتربة احرتافية جديدة ،حيث وقع كل من حار�س منتخبنا الوطني
فايز الر�شيدي والعب خط الو�سط زاهر الأغربي مع نادي م�س
رف�سنجان الإيراين ،وهي التجربة االحرتافية الأولى لزاهر ،بينما
�سبق و�أن تواجد فايز يف الدوري ال�سعودي .و�سوف يتواجد قلب
دفاع منتخبنا الوطني حممد امل�سلمي يف دوري جنوم قطر بعدما وقع
مع نادي الغرافة القطري خلو�ض جتربة احرتافية جديدة وهي الثانية
له بعد جتربته مع نادي اجلزيرة الإماراتي .ويتواجد  9العبني يف
�صفوف نادي ال�سيب وهم احلار�س �أحمد الرواحي ،و�صالح اليحيائي

و�أر�شد العلوي و�أجمد احلارثي وعبدالعزيز املقبايل ،وعبدالعزيز
الغيالين وعلي البو�سعيدي وخالد الربيكي وجمعة احلب�سي .بينما
يتواجد كل من فهمي �سعيد دوربني واحلار�س �إبراهيم املخيني مع
نادي الن�صر .ووقع كل من عمر الفزاري وع�صام ال�صبحي و�أحمد
اخلمي�سي مع نادي ال�سويق ،ووقع �أحمد الكعبي مع نادي النه�ضة
وحممد الغافري مع نادي الر�ستاق ،وحم�سن جوهر مع نادي �صحم.
ويتواجد مع نادي ظفار �إلى الآن كل من حارب ال�سعدي وعبدالله فواز
ويزيد املع�شني واملنذر العلوي ،وخالد الهاجري الذي مل يحدد وجهته
القادمة .بينما �أعلن حم�سن الغ�ساين عن اللعب يف نادي ال�سيب قادمًا
من نادي ال�سويق يف املو�سم املا�ضي ،قبل الإعالن عن �إلغاء الدوري،
حيث مل يتمكن من اللعب مع ال�سيب ،وبالتايل ف�إن ال�صورة غري
وا�ضحة عن الوجهة القادمة لدى الالعب حلد الآن ،و�سبق �أن خا�ص
الغ�ساين جتربة احرتافية مع نادي �سبهان الإيراين .اجلدير بالذكر �أن
دوري عمانتل �سوف ينطلق يف ال�ساد�س ع�شر من �أكتوبر القادم.
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فوز

بغداد ـ �أ.ف.ب :فاز وزير ال�شباب والريا�ضة العراقي عدنان
درجال مبن�صب رئا�سة االحتاد العراقي لكرة القدم وذلك يف
االنتخابات التي جرت ام�س الختيار جمل�س ادارة جديد لالحتاد
لأربع �سنوات .وح�صل درجال على � 48صوتا من � 65صوتا لأع�ضاء
الهيئة العامة التي �شاركت يف الت�صويت ،فيما ح�صل مناف�سه �شرار

حيدر على � 16صوتا .واختري ملن�صب النائب االول لرئي�س االحتاد
علي جبار بالتزكية لعدم وجود مناف�س له لهذا املن�صب ،واحلال ذاته
بالن�سبة للهداف الدويل ال�سابق يون�س حممود الذي فاز مبن�صب
النائب الثاين .وهذه املرة اخلام�سة التي تقام فيها انتخابات االحتاد
العراقي لكرة القدم منذ عام .2003

حفلت بالكثري من الإثارة واملناف�سة القوية

قطر ت�ستحوذ على جوائز املرحلة الأولى لطواف �صاللة للدراجات الهوائية

ليلى بنت خلفان الرجيبية ✱

حلول جذرية

■ الدراج القطري �أحمد الربديني الفائز باملركز الأول

■ تكرمي الفائزين باملراكز الثالثة يف اجلولة الأولى للطواف

اليوم ..انطالق املرحلة الثانية من ميناء �سمهرم الأثري مل�سافة  106كيلومرتات

�صاللة ـ من عو�ض دهي�ش:

4
مراحل

■ ■ ا�ستحوذ املنتخب القطري على �أغلب جوائز املرحلة الأولى من طواف �صاللة للدراجات
الهوائية والتي حفلت بالكثري من الإثارة واملناف�سة والتحدي بني الدراجني امل�شاركني ،والتي
امتدت مل�سافة  6كيلومرتات ،حيث كانت االنطالقة من �أمام جممع ال�سلطان قابو�س ال�شبابي للثقافة
والرتفيه ،بينما خط االنتهاء �أمام برج النه�ضة ،وتوج باملركز الأول الدراج �أحمد الربديني بعدما
�سجل توقيتا زمنيا بلغ  7دقائق و  49ثانية و � 8أجزاء من الثانية■ ■..
اما زميله يف املنتخب
الدراج عبدالله عفيف فقد
ا�ستطاع حتقيق مركز الو�صافة
بعدما �سجل توقيتا زمنيا بلغ 7
دقائق و  49ثانية و  46جزءا
من الثانية ،بينما حل يف املركز
الثالث الدراج االماراتي خالد
معيوف بعدما �سجل توقيتا
زمنيا بلغ  7دقائق و  50ثانية و
 52جزءا من الثانية .بعدها مت
تكرمي الفائز بالقمي�ص الأبي�ض
(�أوكيو) لفئة حتت � 23سنة
حيث توج به الدراج القطري
بالل ال�سعدي� ،أما القمي�ص
االخ�ضر (ميناء �صاللة) فكان
من ن�صيب دراج املنتخب
القطري �أحمد الربديني ،بينما
ح�صل على القمي�ص الأزرق
(عمانتل) نف�س الدراج القطري
�أحمد الربديني .وقام بتكرمي
الفائزين باملرحلة الأولى من
الطواف ال�شيخ حممد بن ح�سن
املرهون مدير عام املديرية
العامة ل�ش�ؤون الواليات مبكتب
وزير الدولة وحمافظ ظفار
و�سيف بن �سباع الر�شيدي
رئي�س جمل�س ادارة االحتاد
العماين للدراجات الهوائية.
ترويج �سياحي وثقايف
قال ال�شيخ حممد بن ح�سن
املرهون مدير عام املديرية
العامة ل�ش�ؤون الواليات مبكتب
وزير الدولة وحمافظ ظفار:
ال يخفى على اجلميع ب�أن
طواف �صاللة للدراجات يف
ن�سخته الأولى ميثل الكثري
من الأهمية لأنه ي�ساهم ب�شكل
كبري يف الرتويج للمقومات
ال�سياحية والثقافية التي
متتاز بها حمافظة ظفار �إلى
جانب مالءمة �أجواء اخلريف
لإقامة مثل هذه ال�سباقات،
و�إذكاء روح التناف�س بني
املت�سابقني واالرتقاء باجلانب
الفني للعبة ،كما �أن مثل هذه
الفعاليات لها متابعون ب�شكل
كبري ،واجلميع يدرك �أهمية
القطاع الريا�ضي مبا يقدمه
من �إعالن وجذب وتعريف
باجلوانب واملعامل ال�سياحية
يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة،
عالوة على ت�شجيع ال�شباب
على ممار�سة الريا�ضة ويف
ن�شر ريا�ضة ركوب الدراجات
الهوائية مما ي�ساعد يف تفعيل
الريا�ضة املجتمعية والتي
ترفع من ن�سبة املمار�سة لهذه
الريا�ضة بني ال�شباب.
و�أ�ضاف املرهون :من الرائع
�أي�ضا �أن ن�شاهد يف الن�سخة
الأولى من الطواف م�شاركة
املنتخبات اخلليجية وهذا ي�ؤكد
على �أهمية هذا احلدث وخا�صة

يف هذه الفرتة من مو�سم اخلريف وهو
مو�سم مهم للجميع ،وال يخفى ب�أن
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار يدعم
كل ما من �ش�أنه خدمة املجتمع ويعرف
باملحافظة وتعزيز دور ال�شباب،
ونتمنى �أن تكون الن�سخة املقبلة من
الطواف ب�شكل �أو�سع من حيث امل�شاركة
و�أن ي�صبح لهذا الطواف �صدى اقليمي
ودويل ،ونقدم ال�شكر اجلزيل لوزارة
الثقافة والريا�ضة وال�شباب واالحتاد
العماين للدراجات الهوائية للجهود
الكبرية التي يبذلونها من �أجل اقامة
هذا الطواف ،واي�ضا ال�شيء الذي يبهج
ال�صدر هو �أن جميع املنظمني وطاقم
العمل من ال�شباب العماين ،كما نقدم
ال�شكر اي�ضا جلميع اجلهات احلكومية
واخلا�صة و�شرطة عمان ال�سلطانية،
وال�شكر اجلزيل لوزارة االعالم على
اجلهود املقدر من �أجل ت�سليط ال�ضوء
على هذا احلدث الريا�ضي املهم.
اختيار مواقع املراحل
قال مروان بن عبداحلكيم ال�سيل
الغ�ساين مدير دائرة الرتويج
باملديرية العامة للرتاث وال�سياحة
مبحافظة ظفار :ت�أتي م�شاركة وزارة
الرتاث وال�سياحة يف طواف �صاللة
للدراجات الهوائية �إميان ًا منها ب�أهمية
ال�سياحة الريا�ضية باعتبارها احدى
�أهم الو�سائل والأدوات يف الرتويج
للمقا�صد ال�سياحية ويتناغم مع
جهودها يف توظيف مكانتها املرموقة
عاملي ًا ومقوماتها ال�سياحية وقدراتها
التناف�سية والتي ت�ؤهلها �أن ت�صبح
مركزا �إقليميا وعامليا ال�ست�ضافة العديد

من الأحداث والفعاليات الريا�ضية.
و�أ�ضاف :متت امل�شاركة مع االحتاد
العماين للدراجات الهوائية يف اختيار
مواقع مراحل الطواف مبا يتوافق
مع املعايري الفنية الدولية ويف ذات
الوقت ي�ضمن �إبراز املقا�صد الأثرية
وال�سياحية لت�شمل مواقع انطالقة
وختام مراحل ال�سباق.
اكت�شاف املواهب
قال يو�سف جواد مدير فريق
املنتخب البحريني للدراجات الهوائية:
بال �شك �أن طواف �صاللة للدراجات
الهوائية هو بداية خري جلميع دول
اخلليج وذلك بعد توقف دام �أكرث من
�سنتني بدون اقامة بطوالت خليجية يف
الدراجات الهوائية ،ون�شارك بالفريق
الثاين ولي�س املنتخب املحرتف يف
هذه الريا�ضة وذلك بهدف اكت�شاف
املواهب وايجاد جيل من الدراجني
للم�ستقبل ومن �أجل �صقل مواهبهم
وت�أهيلهم ب�شكل �صحيح و�سليم للزج
بهم يف البطوالت اخلليجية واالقليمية
والدولية.و�أ�ضاف :ا�ستعداد الفريق
كان قبل �شهر واحد ،حيث حر�صنا
على امل�شاركة يف الن�سخة الأولى من
الطواف يف حمافظة ظفار ون�أمل �أن
يكت�سب هذا الطواف خالل ال�سنوات
املقبلة �سمعة عاملية ويحظى مب�شاركني
من خمتلف دول العامل.
فر�صة لإثبات اجلدارة
�أكد مدرب املنتخب القطري
للدراجات الهوائية حم�سن الرحيلي
�أن املنتخب القطري ي�شارك يف طواف
�صاللة للدراجات الهوائية وذلك من

■ و�صول �أحد الدراجني خط النهاية

■ حلظة انطالق �أحد الدراجني يف الطواف
�أجل التح�ضري لال�ستحقاقات الدولية للفرتة املقبلة
وهي فر�صة كبرية للدراجني من �أجل اثبات �أنف�سهم
بقوة وهذا �أول طواف خليجي بعد انح�سار جائحة
كورونا ،كما ان اقامة هذا الطواف يعمل على ت�شجيع
اقامة ال�سباقات يف خمتلف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .و�أ�ضاف الرحيلي قبل امل�شاركة يف هذا
املع�سكر خ�ضنا مع�سكرا خارجيا يف �سلوفينيا ملدة 40
يوما من �أجل التح�ضري والو�صول للجاهزية الكاملة
للم�شاركة يف هذا الطواف واي�ضا خ�ضنا العديد من
املناف�سات هناك �إلى جانب التدريبات اليومية .و�أكد
حم�سن الرحيلي ان املناف�سة كانت قوية يف املرحلة
الأولى من الطواف وقد متكن دراجو املنتخب القطري
من الفوز ب�أغلب املراكز و�سنوا�صل املناف�سة وفر�ض
�سيطرتنا على باقي مراحل الطواف.

ويتكون طواف �صاللة
للدراجات الهوائية من
 4مراحل ،حيث كانت
يوم �أقيمت �أم�س املرحلة
التمهيدية للطواف مل�سافة
 6كيلومرتات ،وكانت
االنطالقة من �أمام جممع
ال�سلطان قابو�س ال�شبابي
للثقافة والرتفيه ،بينما
خط االنتهاء والتتويج
كان �أمام برج النه�ضة،
واملرحلة الثانية من
الطواف تقام اليوم
مل�سافة  106كيلومرتات،
و�ستكون نقطة االنطالقة
من ميناء �سمهرم الأثري،
بينما خط النهاية ف�سيكون
يف �شاطئ املغ�سيل ،بينما
املرحلة الثالثة �ستقام
يوم غد اخلمي�س مل�سافة
 101كيلومرت ،و�ستكون
انطالقة املرحلة من �أمام
متنزه البليد الأثري -
متحف �أر�ض اللبان� ،أما
ختام املرحلة ف�سيكون
يف قريون حرييتي،
وتختتم مناف�سات طواف
�صاللة للدراجات الهوائية
بعد غد اجلمعة ب�إقامة
اجلولة الرابعة والأخرية
التي �ستمتد مل�سافة 109
كيلومرتات ،و�ستكون
انطالق اجلولة اخلتامية
من �أمام ح�صن طاقة،
بينما نقطة اخلتام وحفل
التكرمي يف جممع ال�سعادة
الريا�ضي.

اليوم ونحن نتحدث بكل �شفافية عن الواقع
الكروي يف ال�سلطنة ف�إنه ي�سري يف اخلط
الت�صاعدي ولكن ببطء ب�سبب اال�شكاليات التي
تنتقل من جيل الى جيل �آخر دون �إيجاد حلول
جذرية لها .املتابع للمنتخب الأول ومنتخبات
الفئات ال�سنية وم�شاركة الأندية املحلية
خارجيا يف اال�ستحقاقات اخلليجية والآ�سيوية
يالحظ وجود عنا�صر �شابة قوية ومتتلك
املوهبة بالإ�ضافة الى ت�سخري كافة الإمكانيات
والت�سهيالت لتجهيز املنتخبات و�صقلها
باملع�سكرات الداخلية واخلارجية وتعاقب
الأجهزة الفنية عليها والتي تكون قد اختريت
بعناية فائقة ووفق معايري خا�صة يبحث فيها
خمت�صون من اجلهات املعنية باالحتاد العماين
لكرة القدم ،وبالرغم من توافر كل تلك العوامل
�إال �أننا نخ�سر يف املواجهات ب�سبب افتقادنا
(الهداف) و(�صانع الألعاب) ،وال تزال هذه
الإ�شكالية تتوارثها املنتخبات جيال بعد جيل.
على كرثة الفرق التي متثل الأندية الريا�ضية
واالكادمييات الكروية وكذلك الفرق الأهلية يف
كرة القدم �إال �أنها مل ت�ستطع �أن ت�صنع الفارق،
ولن �أت�سرع �إذا قلت :نحن ما نزال يف �إطار
الهواية ومل نتعداها ،حيث �إن انت�ساب الالعب
يف الفئات ال�سنية يحتاج الى �صقله بالكثري من
الأ�سا�سيات املهمة داخل امل�ستطيل الأخ�ضر على
�أيدي مدربني ذوي خربة وا�سعة بعامل الكرة،
فاليوم نحن ن�شكل الفرق الكروية ون�ستقطب
الالعبني لي�س من �أجل اللعب والفوز واخلروج
من املباراة �أو التدريبات بدون ح�س كروي،
لذلك نتمنى ان يكون هناك منهج خمت�ص يعنى
ب�أ�سا�سيات كرة القدم وتعالج من خالله كافة
ال�سلبيات التي تعاين منها منتخباتنا� ،أي �أن
يكون الالعب متقنا للعبة منذ نعومة �أظفاره.
لو طبقنا فكرة �صرف الرياالت للمخت�صني
واملدربني الأكفاء ذوي اخلربة يف �صنع الالعب
�سوف نوجد جيال ذهبيا يف عامل امل�ستديرة حيث
�إننا اليوم نعول على الأجهزة الفنية والالعبني
ونلقي عليهم بالالئمة مع �أي �أداء ال يروق
للجمهور ،وهم لي�س لديهم الع�صا ال�سحرية خللق
الهداف �أو �صانع الألعاب لأن هذه اال�شكالية مل
جتد احلل منذ �سنوات ،فلماذا نلقي اللوم على
الأجهزة الفنية؟ ب�صراحة �شدين تعليق برانكو
مدرب منتخبنا الوطني خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
م�ساء ام�س الأول حيتما قال �إن م�شكلة الهداف
حلم كل منتخبات العامل ولكن يف املقابل احللم
�سيكون حقيقة لو ا�ستطعنا العمل ب�شكل �صحيح
وخطوة بخطوة.
وجهة نظر ...
ال �أقول �أمتنى بل �أطالب من يفكر بعلم
ال�سلطنة ويحب �أن يراه خفاقا يف كافة املحافل
�أن يعمل ب�شكل �سليم و�أن يقدم لنا جيال كرويا
متكامال بكافة �أركانه داخل امللعب كما اننا منني
النف�س �أن يكون لدى الأجهزة احلالية ولو حال
م�ؤقتا لإيجاد من ي�ستغل الفر�ص ال�سهلة �أمام
املرمى وي�صنع منها هدفا.
»
✱ من �أ�سرة حترير «
Myth_512@hotmail.com

يركز على حتفيز الإبداعات والطاقات ال�شبابية

«عامل الريا�ضة املتميز» مبادرة جمتمعية ب�صور ملمار�سة الريا�ضات البحرية

■ ركن الدراجات الهوائية

�صور ـ من عبدالله بن حممد باعلوي
■■ دخل مركز عامل الريا�ضة املتميز بوالية �صور مراحله الأخرية يف الإن�شاء والذي جاء
تنفيذه مببادرة من �شباب والية �صور خلدمة املجتمع واحت�ضان خمتلف الريا�ضات البحرية
والدراجات الهوائية ،حيث مت �إن�شاء املركز وفق �أهداف ي�سعى من خاللها �إلى ن�شر الريا�ضات
البحرية وريا�ضة الدراجات الهوائية واحت�ضان امل�سابقات املحلية واخلارجية■■.

تتويج فريق االحتاد بطال لبطولة غ�ضفان
�شنا�ص ـ من �إبراهيم الفار�سي
توج فريق االحتاد بطال لبطولة غ�ضفان التابع لنادي ال�سالم وذلك
بعد فوزه يف املباراة النهائية على فريق الأهلي  .4/5رعى حفل ختام
البطولة �سعيد بن عبدالله املعمري بح�ضور جمموعة من الريا�ضيني
والفرق امل�شاركة يف البطولة .املباراة جاءت متكافئة من الفريقني
و�ضاعت فيها العديد من الفر�ص ال�سهلة من �أقدام املهاجمني .ويف اخلتام
قام راعي املنا�سبة بتتويج فريق االحتاد بك�أ�س البطولة وتكرمي الالعبني
والإداريني والداعمني وت�سليم جائزة هداف البطولة لالعب يو�سف
املعمري وجائزة �أف�ضل حار�س لالعب من�صور العامري.

■ تتويج فريق االحتاد بك�أ�س البطولة

■ مركز عامل الريا�ضة املتميز بوالية �صور
وقال خالد بن مبارك العرميي �إن
ال�سلطنة تزخر مبقومات �سياحية متنوعة
ومنها ال�سياحة البحرية والتي ت�ضم
العديد من الريا�ضات البحرية والتي
متار�س من قبل ال�صغري والكبري وتقام
خاللها امل�سابقات املحلية والدولية ووالية
�صور مبوقعها اال�سرتاتيجي البحري
يتميز �أهلها مبمار�سة الريا�ضات البحرية
�إلى جانب احت�ضانها العديد من امل�سابقات
البحرية ك�سباق القوارب التي تنظمها
ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال
والتي �ألهمتنا ا�ست�سقاء �أفكار م�شابهة
والبناء عليها ونتج عن ذلك �إدخال ريا�ضة
قوارب التجديف (الكاياك) ال�ستقطاب
رواد خور البطح من والية �صور والقت
ا�ستح�سان �أهايل الوالية لتنتقل بعد ذلك
�إلى جذب ال�سياحة الداخلية واخلارجية.
و�أ�ضاف خالد العرميي وبعد هذا
النجاح كان البد من الإ�ضافة وتطوير
الأفكار حتى ن�صل �إلى اال�ستدامة فقمنا
ب�إدخال ريا�ضة زوارق التجديف ال�سريعة
(ال�سريف�سكي) والتي تقام لها �سباقات
عاملية �سنوية وهي بادرة جديدة على

■ ركن قوارب التجديف
م�ستوى ال�سلطنة قمنا بها ونحن على ثقة
ب�أن ال�سلطة �أ�صبحت جاهزة ال�ستقبال
وتنظيم مثل هذه امل�سابقات العاملية وهي
ار�ض خ�صبة ب�سواحلها وخلجانها والتي
ت�ؤهلها الحت�ضان العديد من امل�سابقات
امل�شابهة .وتطورت الأفكار لت�شمل �إ�ضافة
الدراجات الهوائية يف عام 2017م حيث
�إننا كنا بحاجة لها لتنظيم م�سابقات
ريا�ضية او�سع مثل (الرجل احلديدي)
وهي م�سابقة عاملية �أخرى ومت �إقامة
جميع امل�سابقات املذكورة وعلى �ضوء
ذلك جاءت الفكرة لإن�شاء مركز متكامل
الحت�ضان هذه الريا�ضات حتت م�سمى
(عامل الريا�ضة املتميز) حيث بلغت التكلفة
الإن�شائية للمركز � 50ألف ريال عماين.
وقال العرميي وال�ستدامة فكرة �إن�شاء
املركز للقيام بدوره املتكامل والقانوين
جاءت الفكرة للبحث عن موقع منا�سب
للقيام ببناء املركز فتمت خماطبة بلدية
�صور للبحث عن موقع متميز لإقامة
مركز يحت�ضن ريا�ضات بحرية عديدة
وح�صلنا على املوافقة بعد درا�سة كل ما
مت طرحه وقد تكفلنا ب�إقامة املركز على

�أ�س�س حديثة ليكون مركزا خدميا بن�سبة
 %40ولكي نح�صل على اال�ستدامة املرجوة
قمنا بتوجيه  %30من �أرباح املركز لدعم
تطويره مبا يحتويه من مرفقات و�أفكار
جديدة واحلمد لله و�صلنا �إلى املراحل
االخرية لإطالق خدمات املركز والذي مت
�إن�شاء ديكوراته الداخلية ب�أيد عمانية دون
�أي تدخل فني خارجي ليبقى �شاهدا على
�أن ال�شاب العماين �شاب منتج.
وحول ر�ؤية املركز ومكوناته قال
خالد العرميي ترتكز ر�ؤية املركز يف
الو�صول للعاملية ورفع ا�سم ال�سلطنة يف
م�صاف الدول املمار�سة ملختلف الريا�ضات
والتوعية ال�صحية ب�ضرورة مزاولة
خمتلف الريا�ضات لأهميتها ال�صحية
والعمل جنبا بجنب مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية املهتمة بال�شباب والريا�ضة
واجلمعيات التطوعية والعمل على تطوير
الإبداعات والطاقات ال�شبابية وتطويرها
وجتهيزها لتمثيل ال�سلطنة يف املحافل
الدولية واحت�ضان امل�سابقات العاملية
حتت ا�سم ال�سلطنة يف املجاالت التي
يرعاها املركز.
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.. Oô`jƒ``°T í`dÉ`°U
Oôjƒ°T ídÉ°U

¬eÓMCG πªµj ⁄ z¿GóªM ≈àØdG{h zÜƒéæ°T{ πMQ

■

z⁄É°S ∫É©Jh ó«©H Ò°S{ π°ù∏°ùe øe πMGô∏d á£≤d

■

z¢SÎØŸG ∂ØdGh Üƒéæ°T{ π°ù∏°ùe øe á£≤d

■

»°ù°SDƒe øe Oôjƒ°T ídÉ°U πMGôdG :óªfi ÖdÉW
áª«b ∫ÉªYCÉH ÉeGQódG iôKCGh ÊÉª©dG ìô°ùŸG
:»HÉ«°ùdG áØ«∏N øH ódÉN ` √QhÉM

óªfi ÖdÉW

■

ìô°ùŸG) ÊÉLô¡e ‘ Ωôc ób ¬fCG ,»°Tƒ∏ÑdG
(»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO)h (ÊÉª©dG
(¿ódG) É¡æe á«∏fi iôNCG äÉfÉLô¡e IóYh
Ék«YGQ ¿Éc Éªc (‘É≤ãdG …OÉædG)h (¥Éà°SôdG)h
¿Éc ¬fCG ≈dEG GkÒ°ûe ,äÉ«dÉ©ØdG øe ÒÑc Oó©d
ìô°ùª∏d ¢ù°SDƒe)`c ádhódG øe Ωôc ¬fCG ƒd ≈æªàj
.(áæ£∏°ùdG ïjQÉJ ‘ ÉeGQódGh
¢Vôe ∫ƒ°üa »°Tƒ∏ÑdG ÖdÉW ¿ÉæØdG ôcòà°ùj
∫É°üJ’G ºFGO ¿Éc ¬fCG É kë°Vƒe ,πMGôdG ¿ÉæØdG
áëFÉ÷G äGAÉæãà°SG ¬à©æe øµd ,¬©e π°UGƒàdGh
ºFGO ¿Éc ¬fCG ’EG ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ¬JQÉjR øe
≈dEG ¬∏≤f ”h ,»∏Yh ≥«aƒJ ¬jƒNCG ™e π°UGƒàdG
≈dÉ◊G ÈªàÑ°S øe ¢SOÉ°ùdG ‘ á∏FÉ©dG ∫õæe
óbh ,á«ë°üdG ¬àdÉM ø°ù– ó©H §≤°ùe ÚHÉ«Ã
óYh óbh Ió«÷G QÉÑNC’G ∂∏J ¬YÉª°ùd GkÒãc ìôa
ÚfÉæØdG øe áYƒª› ™e πMGôdG IQÉjõH ¬jƒNCG
ôeCG øµd ,…QÉ÷G ô¡°ûdG øe 12 Ωƒj ‘ øjôNB’G
¿ÉæØdG ¿CÉH ∫É°üJG ¬«JCÉ«d A»°T πc ≥Ñ°S ób ¬∏dG
ó©H ÉæŸÉY øY πMQ ób Oôjƒ°T ¬∏dGóÑY øH ídÉ°U
øe ™°SÉàdG ¢ù«ªÿG ìÉÑ°U á«ë°U á°SÉµàfG
áæ÷Gh IôØ¨ŸGh áªMôdG ¬d ¬∏dG ∫CÉ°ùf ..ÈªàÑ°S
.ÚªMGôdG ºMQCG øe
ΩÓYCG øe √ƒ≤Ñ°S øeh Oôjƒ°T ídÉ°U ≈≤Ñjh
Üƒ∏b ‘ ÚbÉH áÑ«Ñ◊G Éæàæ£∏°S ‘ øØdG
.“¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG“h ,ÚÑëŸG

AÉª°SC’G øe Oôjƒ°T ídÉ°U πMGôdG ¿ÉæØdG{
É«YGPEG ¬JÒ°ùe CGóH ,øØdG ∫É› ‘ á©eÓdG
ÉeGQódG iôKCG óbh äÉ«æ«©Ñ°ùdG ∞°üàæe
ƒgh ,áª«≤dG äÉHÉàµdG øe ójó©dÉH á«fÉª©dG
ÉeGQódG íFGƒd øª°V ¬ª°SG ™°Vh øe πFGhCG øe
¿ÉæØdG CGóH IQÉÑ©dG √ò¡H ,zΩÓYE’G IQGRh ‘
,(øWƒdG) ™e √QGƒM »°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ÖdÉW
§≤°ùe ÜÉÑ°T øe πMGôdG πãªŸG ¿CG ≈dEG GkÒ°ûe
»Ñfi øe ,¬JƒNE’ ÈcC’G ≥«≤°ûdG ƒgh ,ÚHÉ«ŸG
á°SQóŸG ‘ ¢SQO .√ô¨°U òæe π«ãªàdGh øØdG
»ÑXƒHCÉH ájOGóYE’G ¬à°SGQO πªcCGh ájó«©°ùdG
ó©j :»°Tƒ∏ÑdG Oô£à°ùj .IôgÉ≤dG ‘ ájƒfÉãdGh
ïjQÉJ ‘ ìô°ùŸG »°ù°SDƒe øe πMGôdG ¿ÉæØdG
ìQÉ°ùŸG …OÉJôe øeh IAGô≤∏d ÉvÑfi ¿Éch ,¿ÉªY
ábôa ¢ù«°SCÉàH ΩÉb å«M ,¬à°SGQO ≈¡fCG ¿CG òæe
¬JGƒNCG á«©Ã §≤°ùÃ ¿ÉªY …OÉf ‘ á«Mô°ùe
âfÉµa ¢ù«ªN ∫ƒàHh ¢ù«ªN ájôîa ÚàfÉæØdGh
Ée ƒgh ,“ÉgÒZ QhO” ¿Gƒæ©H á«Mô°ùe ∫hCG
¿ƒjõØ«∏àdGh áYGPE’G ≈dEG π°ü«d ¬d ∫ÉéŸG íàa
πµ°ûH ΩÓYE’Gh ìô°ùŸG ÜÉ«Z ∫ÓN ∂dPh
ßaÉM ø°ùM êôîŸG √ÉæÑJ å«M ,∑GòfBG í°VGh
k
Óã‡h
Gvó©e »æØdG √QGƒ°ûe πªµ«d ` ¬∏dG ¬ªMQ `
Ò°ûjh .¿ƒjõØ«∏àdG äÓ°ù∏°ùeh èeGôH ‘
ÚÑé©ŸGh Ú©HÉàŸG øe ¬fCG ≈dEG »°Tƒ∏ÑdG ÖdÉW
∫ÉéŸG ‘ É°Uƒ°üN
πMGôdG ¿ÉæØdG ∫ÉªYCÉH
k
(ÚYóÑŸG IQóf)`H ¬Ø°Uh øeR ‘ …ó«eƒµdG
πMGôdG ¿ÉæØdG π°üM GPEG Ée ∫ƒMh .¬dÉãeCG
í°Vƒj ,¬dÉ› ‘ ËôµJ øe ≥ëà°ùj Ée ≈∏Y

»`aÉ≤ãdG ´GóHEÓd áæeÉãdG ájófC’G á≤HÉ°ùŸ ó©à°ùJ zäGôeÉ©dG á«HÉÑ°T{
AÉæHCG É¡H ôNõJ »àdG äÉYGóHE’Gh ÖgGƒŸG AGƒàMG á«ªgCG
≈©°ùJ áæé∏dG ¿CG ≈dEG ´ÉªàL’G ∫ÓN »ÑMôdG QÉ°TCGh .áj’ƒdG
Ò°†ëàdG ∫ÓN øe á≤HÉ°ùŸG √ò¡d ΩÉàdG OGó©à°SÓd IógÉL
äÉ°ù°SDƒŸGh áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ É¡æY ¿ÓYE’Gh ≥Ñ°ùŸG
É¡à«ªgCÉH Úaó¡à°ùŸG ∞jô©àd áeOÉb äGAÉ≤d ó≤Yh á«eƒµ◊G
∫ÉéŸG ‘ º¡JGQób ôjƒ£Jh ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ ‘ øªµJ »àdG
‹ÉàdÉHh ájƒæ©ŸG ìhôdG º¡jód ¢Sô¨j …òdG ‘É≤ãdG
õjõ©Jh á«YGóHE’G º¡cQGóe ájƒ≤àd áeRÓdG äGQÉ¡ŸG º¡Ñ°ùµj
.á«aô©ŸGh ájôµØdG º¡à«°üî°T

:ÊGOô÷G ¬∏dGóÑY øe ` äGôeÉ©dG
áj’ƒH »°VÉjôdG õcôŸÉH á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG â°ûbÉf
øe GkOóY ` õcôŸG ô≤Ã ¬Jó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ‘ ` äGôeÉ©dG
‘É≤ãdG ´GóHEÓd ájófC’G á≤HÉ°ùÃ á∏°üdG äGP ™«°VGƒŸG
ô°UÉf øH ó«©°S á°SÉFôH (Ω2022/2021) º°Sƒª∏d
,á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG ¢ù«FQh õcôŸG ¢ù«FQ ÖFÉf »ÑMôdG
É¡∏«©ØJ á«dBGh á≤HÉ°ùŸÉH ∞jô©àdG Qƒ°†◊G ¢Vô©à°SG å«M
≈∏Y ó«cCÉàdG ÖfÉL ≈dEG áaó¡à°ùŸG ájôª©dG äÉÄØdGh Égò«ØæJh

¢ù«ªN ájôîa ¬HQO á≤«aôH ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ¬à©ªL

:z

É¡d áÁó≤dG §≤°ùŸ á≤«°†dG ∂«µ°ùdG øe É¡©ªL
É¡àWÉ°ùH ≈∏Y ¬JÉ°ûØb âfÉch ∫hC’G øeõdG AÉ≤f
¢VGôeC’Gh IÉ«◊G äÉ°ü¨æe ¿C’ Éæµë°†J
Oôjƒ°T ídÉ°U πMôj ÚMh ICÉWh πbCG Ωƒª¡dGh
k
.(√ôFÉà°S ∫ó°ùj √Éæ°ûY Éµk MÉ°V Ó°üa
¿EÉa
OÉ©à°SG ,…ôª©ŸG ¿Éª«∏°S »eÓYE’Gh ÖJÉµdG
k
¬àeRCG ‘ Oôjƒ°T ídÉ°U πMGôdG øY ¬Ñàc ’É≤e
Oôjƒ°T ídÉ°U ∫É°U) ,¬«a AÉL É‡ ,á«ë°üdG
äÉ«æ«fÉªãdGh äÉ«æ«©Ñ°ùdG …ó≤r Yp ‘ ∫ÉLh
,Éæàµë°VCG ÉŸÉ£d á«YGPEGh á«fƒjõØ∏J äÓ°ù∏°ùÃ
∂ë°†dG Oƒ©j ’ Ωƒ«dG É¡JógÉ°ûe ó«©f ÚM Éææµd
π«ªL øeõd Úæ◊G Oƒ©j Ée Qó≤H É¡°ùØf Iƒ≤dÉH
»eÓc º¡Ø«°S .AÉŸÉc Éæ©HÉ°UCG ÚH øe Üôq °ùJ
Ú∏gDƒe GƒJÉHh Ú©HQC’G GhRhÉŒ øe ÌcCG Gòg
πµd ¿CG í«ë°üdGh .á«æµ°S ¢VQCG π«æd GkÒNCG
k
,Éjó«eƒµdG ¬«a ¿ƒ°SQÉÁ ’ÉLQh
ák dhO ¿ÉeR
m
ô°üY ‘ AÉµÑdG Òãj ób ,ô°üY ‘ ∂ë°†o
p j Éeh
¢ù«d Ωƒ«dG Oôjƒ°T ídÉ°U qÖëf øëfh ,ôNBG
‘ Éæµë°VCG ¬fC’ πH ,Éæµë°†oj ∫GR Ée ¬fC’
¿É£∏°S øH áØ«∏N ¢UÉ≤dG ÉeCG .(Ö°SÉæŸG âbƒdG
É«KGQ ∑ƒÑ°ù«ØdG ‘ ¬àëØ°U ≈∏Y Öàµa ,…È©dG
»æ∏°üj) ,É¡©æ°U »àdG äÉjôcòdGh ,Oôjƒ°T ídÉ°U
k OƒYCÉa (Üƒéæ°T) IÉah ÈN
πîædG â«H ‘ ÓØW
»°ùÑ«H ¢TGôZ áëFGQh ¿É°†eQ ôjRGƒa ô¶àæj
¿CG πÑb ™°û≤e óªfi Ëôµ°ùYh á°ù«H Ú°ùªÿG
Iôe ∫hC’ Üƒéæ°T »≤à∏«a ôaÉ°ùjh ,πØ£dG Èµj
ÒÑµdG …OGƒdÉH ÜÉÑ°ûdG ìô°ùÃ á«Ø«°U IQhO ‘
™bGƒdG øe ìGõæJ ÉfÈc Éª∏c ¬fCG hóÑj !»£≤°ùŸG
ôYÉ°ûdG OôZ Éª«a .(ÉæJôcGP ‘ √ƒLhh äGƒ°UCG
πÑb ,ICÉ°ûædG πÑb) ,»°Tƒ∏ÑdG ó«ªM »eÓYE’Gh
øe ¿Éc ídÉ°U ,“äÉ«fÉµeE’G” í∏£°üe »JCÉj ¿CG
äô q°ùµJ ,IôµØdG ôî°U ‘ ºgôaÉXCÉH øjôaÉ◊G
!ƒªæJ âfÉc Iôe πc ‘h ,GkÒãc ôaÉXC’G ∂∏J
¿ÉæØdG OôZh .(Oôjƒ°T ídÉ°U Éj ∂«∏Y ¬∏dG áªMQ
Évjó«eƒc Ékª‚ ¿Éc) :ÓFÉb ‹ÉLOõdG º«gGôHEG
k
IÎa ‘ ÉeGQOh É kMô°ùe Ó«ã“h
ÉØk «dCÉJ Gkôjób
Éfó≤ah √Éfó≤a Ωƒ«dG ,äÉ«æ«fÉªãdGh äÉ«æ«©Ñ°ùdG
.(§≤a ƒg ¬H á°UÉÿG ¬JGQÉÑYh ¬JÉ°ûØb
≈KQ ó≤a ‹ÉLOõdG ídÉ°U øH ódÉN ™jòŸG ÉeCG
Gkôcòà°ùe ,ÎjƒJ ‘ ¬HÉ°ùM ≈∏Y πMGôdG ¿ÉæØdG
âØdCG ób âæc ¬H »≤àdCG ¿CG πÑb) ,∫hC’G ÉªgAÉ≤d
k
ÉØk dDƒeh Óã‡h
,áYGPE’G ≈a Ék©jòe õ«ªŸG ¬Jƒ°U
Gòg πÑbh ,á«YGPE’G á«eGQódG ∫ÉªYC’G øe Oó©d
äÓØM ≈a ìô°ùª∏d ≥°TÉ©c Qƒ¡ª÷G ¬«∏Y ±ô©J
∞∏µJ ¿hO øe áeÉ°ùàH’G ™fÉ°U ¬fEG .. ¿ÉªoY …OÉf
.(¬∏dG áªMQ ∂«∏Y ,»bGôdG ™°VGƒàŸG ¿É°ùfE’Gh
π°UGƒàdG ™bGƒe äCÓàeG ,äÉHÉàµdG √òg ÒZh
¿ÉæØdG ∫ÉªYCG QÉcòà°SGh AÉKôH »YÉªàL’G
,¢ùeC’ÉH Éæµë°VCG …òdG ,∫ÉM ¿É°ùdh ,πMGôdG
.Ωƒ«dG ¬∏«MôH Éæ«µÑj

{ ` §≤°ùe

k
,π«ãªàdG øY ÓjƒW
Éæk eR ∞bƒJ ¬fCG ºZQ
É¡eób »àdG á«æØdG ∫ÉªYC’G ¢VôY OÉ©j OÉµdÉHh
,áYGPE’G ÒKCG ÈY hCG ,¿ƒjõØ«∏àdG äÉ°TÉ°T ≈∏Y
¬∏dGóÑY øH ídÉ°U ÊÉª©dG ¿ÉæØdG π«MQ ¿CG ’EG
øe πc ¢SƒØf ‘ ≠dÉH ôKCG ¬d ¿Éc ,Oôjƒ°T
ÚH Ö∏≤àj ƒgh (¿GóªM ≈àØdG) Ωƒj äGP ™HÉJ
,(¢SÎØŸG ∂ØdG ™e Üƒéæ°T) ájÉµMh ,¬eƒªg
»àdG áLhõdG ,(OƒÑY ™e á°ùª°T) ájÉµMh
,IójóY á«YÉªàLG ∞bGƒe ‘ É¡LhR ™°†J
ídÉ°U πMQ .íFÉ°üædGh È©dG É¡æe ¢ü∏îà°ùj
ó«©à°ùJ π«L IôcGPh ,Oôjƒ°T ¬∏dGóÑY øH
,É¡dÉM ≈∏Y Éæk «M ∂ë°†J ,¬ØbGƒeh ,¬JGQGƒM
,IÒãc ÚjÉMCG ‘ É¡fCG óM ,ôNBG Éæk «M »µÑJh
..É¡dÉM ≈dEG Ò°ûàd ,(Üƒéæ°T) øeR ™LÎ°ùJ
…CÉa ,IÉ«◊G âdóÑJh ,∫GƒMC’G äÒ¨J ób ºch
âfÉc .äÉÑ∏≤àdG √òg πc ÖYƒà°ùj ƒjQÉæ«°S
âfÉc É¡æµd ,GvóL IOhó©e Oôjƒ°T ídÉ°U ∫ÉªYCG
,™°SGh ¥É£f ≈∏Y (áYƒª°ùe)h (IógÉ°ûe)
ÒãµdG ≈∏Y áNô°U áHÉãÃ á«æØdG ¬dÉªYCG âfÉch
É¡°ûbÉf ,á«YÉªàL’G ∫GƒMC’Gh ,ÉjÉ°†≤dG øe
AÉØ°VEG ‘ º¡°SCG ,¢SÉædG øe áÑjôb á£«°ùH á¨∏H
iQGƒJ ÚMh ,¬«©HÉàe ≈∏Y áeÉ°ùàH’Gh áé¡ÑdG
ó«©à°ùJ π«é°ùàdG áWô°TCG âfÉc ,AGƒ°VC’G øY
,(¢SÎØŸG ∂ØdG)h (Üƒéæ°T) PÉà°SC’G äÉ≤∏M
íÑ°UCGh ,á©°SGh Iô¡°T ∫Éf …òdG π°ù∏°ùŸG
.Oôjƒ°T ídÉ°U ¿ÉæØdG º°S’ ÉØk jOQ (Üƒéæ°T)
øe Oôjƒ°T ídÉ°U ¿ÉæØdG IÒ°ùe â°ù°SCÉJ
ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ ìô°ùª∏d ¬à°SGQO ∫ÓN
òæe »YGPE’G πª©dG ™e ¬JÒ°ùe CGóHh ,á«Hô©dG
å«M ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG ∞°üàæe
,èeGÈ∏d Ék©jòe ºK ,§HQ ™jòªc ¬àjGóH âfÉc
.QÉÑNC’G äGô°ûf É¡æ«M Ωóbh
áYGPE’G ‘ ¬∏ªY ¿ÉHEG Oôjƒ°T ídÉ°U ºgÉ°S
èeGÈdG ¢†©H OGóYEG ‘ ¿ƒjõØ«∏àdGh
§ÑJQG .ájƒYƒàdGh ájƒªæàdGh ,á«YÉªàL’G
áfÉæØdG ™e á«eGQódG ¬dÉªYCG ‘ πMGôdG ¿ÉæØdG
Ωób ,É këLÉf Év«FÉæK Ék©e Éfsƒch ,¢ù«ªN ájôîa
á«fƒjõØ∏àdG äÓ°ù∏°ùŸGh èeGÈdG øe ójó©dG
∫ÉªYC’G øe OóY Úª©àH ΩÉb Éªc ,á«YGPE’Gh
¿ƒjõØ«∏àdGh áYGPEÓd É¡Áó≤Jh ,á«eGQódG
É¡°†©H ‘ ≈ØàcGh ,É¡°†©H ‘ óLGƒJ ,ìô°ùŸGh
π«MQ .∞«dCÉàdGh áHÉàµdG ‘ ácQÉ°ûŸÉH ôNB’G
™°SÉàdG ¢ù«ªÿG Ωƒj ,Oôjƒ°T ¬∏dGóÑY øj ídÉ°U
,¬«©HÉàe iód áeó°U çóMCG ,…QÉ÷G ÈªàÑ°S øe
»HÉ«°ùdG ⁄É°S øH OƒªM »Øë°üdG ÖJÉµdG OôZ ó≤a
k ,ÎjƒJ ‘ ¬HÉ°ùM ≈∏Y
ídÉ°U πãÁ):ÓFÉb
¬Ä«› ºZQ Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’G Éªæ«°S Oôjƒ°T
»àdG ÚÑ«£dG äÉjÉµMh ¿GƒdC’G ô°üY ‘ ÉeGQó∏d

■

»FôŸG ∫É°üJ’G ÈY

zº¡∏e{ ÜÉÑ°T ≈≤à∏e »`a ¿ÉªY äGôXÉæe õcôe ácQÉ°ûe ΩÉààNG
:»HÉ«°ùdG áØ«∏N øH ódÉN ` á©HÉàe

≈≤à∏ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe OóY
.á«°üî°T
äGôXÉæe õcôe ¿CG ôcòj
Ωób ≈≤à∏ŸG ájÉ¡f ‘ ¿ÉªY
õcôÃ Év«Øjô©J Év«fhÎµdEG ÉkÑ«àc
ÚcQÉ°ûŸG ™«ª÷ ¿ÉªY äGôXÉæe
.Qƒ°†◊Gh

á«fÉæ°ùdG Ú≤j

■

ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGôj
.ó«©°S ∫BG ∂JÉa øH ¢SGôa
øe ÚcQÉ°ûŸG ¢†©H ΩÉbh
¢VGô©à°SÉH iôNC’G ∫hódG
ÚH Ée âYƒæJ å«M ,º¡MÉ‚
äÉMÉ‚h á«°ù°SDƒe äÉMÉ‚

■

äGRÉ‚E’G ¢VGô©à°SG ”
‘ õcôŸG AÉ°†YCG É¡≤≤M »àdG
.IÒNC’G äGƒæ°ùdG
äGô°TDƒe ¢VGô©à°SG ” Éªc
äGƒæ°ùdG ∫ÓN õcôŸG AGOCG
»àdG Iójó÷G á∏µ«¡dGh á«°VÉŸG

»FÉæ¡dG ô°UÉf

■

»FÉæ¡dG ô°UÉf ¿ÉªY äGôXÉæe
Ú≤jh ,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG `
ÖjQóàdG º°ùb á°ù«FQ ` á«fÉæ°ùdG
¢VGô©à°SG ” å«M ,õcôŸÉH
≥jôa øe õcôŸG ∫ƒ– ájÉµM
Éªc .á°ù°SDƒe ≈dEG »Yƒ£J

õcôe ácQÉ°ûe âªààNG
≈≤à∏e ‘ ¿ÉªY äGôXÉæe
IQGRh ¬ª¶æJ …òdG º¡∏e ÜÉÑ°T
¿hÉ©àdÉH ájOƒ©°ùdG á°VÉjôdG
¢ù∏› ∫hód áeÉ©dG áfÉeC’G ™e
âª«bCG å«M ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG
∫É°üJ’G ÈY ≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a
áæ£∏°S) ácQÉ°ûÃ (ΩhhR) »FôŸG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh ¿ÉªY
áµ∏ªŸGh øjôëÑdG áµ∏‡h
á«fOQC’G áµ∏ªŸGh á«Hô¨ŸG
ádhOh âjƒµdG ádhOh á«ª°TÉ¡dG
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh ô£b
.(IóëàŸG
õcôe πãe ≈≤à∏ŸG Gòg ‘

»YÉaôdG ÖdÉW »FGhô∏d á«fÉªY á©ÑW »`a .. zÖ«Ñ◊G ∞£N{
,á«∏FÉ©dG ¬JQƒ°U ‘ Òfƒ«∏ŸG Iô°SCG ,IqóY
É¡£«fi πNGO ,É¡æ«H ¬fRGƒJh É¡JÉWÉÑJQG
äÉª«¶æJ ≈dEG óªMCG ¬æHG ∫ƒNOh ,»ª«ª◊G
¬°SÉµ©fG ‘ ô°SB’G ¬LƒdG OƒLh ºK ,ájOÉ¡L
áLÉ◊G å«M ,π£ÑdG á«°üî°T ≈∏Y ‹Éª÷G
IÉ«◊G á∏éY ¿GQhO ¬Ñ©àj Éªæ«M Aôª∏d á q°SÉŸG
ÉëjÎ°ùe ,Ó«∏b É¡æe ∫hõædG ‘ ÖZÒa ,Iqó°ûH
¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG OhóM êQÉN ,âbƒdG ¢†©Ñd
≥«≤–h ,¿RGƒàdG ≈∏Y ¬JQó≤H ¿ÉãÑ©j øjò∏dG
,á«HÉgQEG áYÉªL ¢SCGÎj …ódh) :äÉ«æeC’G πc
’ áHÉ°T IÉàa »g Égh !ΩÉ°ûdG OÓH ‘ πJÉ≤J
,(‹ÉH π¨°ûàa ICÉéa »≤jôW ¢VÎ©J É¡aôYCG
Ühôg ,iôNCG á«∏°üØe ádÉM ΩÉeCG π£ÑdÉa
,IÒNC’G »JGƒæ°S ‘ :ôNBG øªµe ≈dEG »ØWÉY
o
ΩÉªàgÉH ôKCÉà°ùj ICGôŸG ó°ùL ¿CÉH ôo ©°TCG äô°U
,»eÉeCG øe q…ôW ól °ùL ôt Á Úëa ;»°ü°ü∏J
ºàcCGh ,»JGô¶f º∏ŸoCG ,√ôKCG ‘ ôl £Yh È©j
..âµ°SCGh ,»àÑZQ ≥jQ ™∏HCGh ,»°ùLGƒg
âjƒµdG ‘ áæµeC’G ≈dEG äGQÉ°TE’G ≈≤ÑJh
´QGƒ°û∏d ≥«bO ∞°Uh ∫ÓN øe ,áë°VGh
,á«◊É°üdG ¥ƒ°ùc áæjóŸG ‘ áahô©ŸG ⁄É©ŸGh
,ácô°ûdG Öàµeh ¬à«H ÚH »eƒ«dG ¬≤jôW ‘
á«dÉàdG äGQÉ°ùŸG ≈dEG ’ƒ°Uh ,¬àcôM ôFÉ°S hCG
¿Gô¡W ≈dEG ôaÉ°ùj å«M ,ájGhôdG É¡é¡àæJ »àdG
çó– »àdG äBÉLÉØŸGh ,¬æHG »ØWÉN á∏HÉ≤Ÿ
áª©Øe ,çGóMC’ÉH áÑNÉ°U ájGhQ É¡∏©éj ÉÃ
,ìhôdG äGòH ≥∏£æj ,π«ªL …Oô°S Üƒ∏°SCÉH
.ájÉµ◊G ájÉ¡f ≈dEG ,ájGhôdG ájGóH øe

ÜÉàµdG ±ÓZ

■

,»bGô©dG ∫ÓàM’G AÉ¡àfG òæe) :IÉ«◊G
o qƒ©J
OôéÃ .áæ°S πc »JQÉ«°S ∫óÑà°SCG ¿CG äO
π«ch »≤jó°U ÖJq ôoj ójó÷G πjOƒŸG π°üj ¿CG
s EG É¡∏°Sôjh ,Iójó÷G »JQÉ«°S ¢Só«°SôŸG
,‹
.(»°VÉŸG ΩÉ©dG IQÉ«°S øuªãoj ¿CG ó©H
ájÉµM) øe óH Óa IÉ«M á°üb É¡fC’h
Iô¶ædG òæªa ,ájOô°ùdG ádÉ◊G πqªŒ (ÖM
s EG πq«îj) ≈dhC’G
‘ ì’ Év«ØN Ak Góf ¿CG ‹
GkôJh ∑ôq Mh ¢ùªa
s ,É¡¡Lh áëØ°Uh É¡Jô¶f
É¡àjDhQ ∫É«N πX ÚæK’G Ωƒj ,…ôWÉN ‘
É¡H äô©°Th ,iôNC’Gh áæ«ØdG ÚH ‹ ìƒ∏j
.(â«ÑdG ≈dEG óFÉY ÉfCGh IQÉ«°ùdG ó©≤e »æcQÉ°ûJ
äGQÉ°ùe ≈∏Y É«æa ájGhôdG áÑ©d Oóëààa

(ΩOÉb ºµHÉ≤Y ,ΩOÉb ºµHÉ≤Y) √ódGh ¬Lh ‘
ágÉàe ‘ πNójh ,ÊÉ¨aC’G ¢SÉÑ∏dÉH øqjõà«d
.É¡d OhóM ’ hóÑJ
™≤j ,Òfƒ«∏e ,»àjƒc πLQ ájGhôdG π£Ña
Éª«ah ,á«fGôjEG ,á∏«ªL áHÉ°T ™e ábÓY ‘
¬LGƒj ,É¡JÉ«YGóJh IÉ«◊G äÉ≤q °ûe óHÉµj
≥ëà∏j ,¬«dEG √O’hCG ÖMCG ,óªMCG ¬æHG Ò°üe
¬æY ±ô©j OÉµj Óa ,ájOÉ¡÷G äÉYƒªéŸÉH
øª°V ógÉ› ;¬æY »æ∏°üJ QÉÑNC
m G ∞àf):ÉÄk «°T
√ô¨°U òæe !ájQƒ°S ‘ πJÉ≤J á«eÓ°SEG áYÉªL
ÚM »MhQ ôo µ°ùJ ,»Ñ∏b ≈dEG ÖMC’G ¿Éc
¬Jô°UÉN ‘ ¬ZóZOCG .Ék©e ´QÉ°üàfh ¬æ°†àMCG
Éeh ,(Iƒ∏◊G ¬JÉµë°V äƒ°U ƒ∏©«a ,√òîah
óª◊G) :ÈcCG ágÉàe ‘ ¬∏Nój QÉÑNCG øe ¬∏°üj
‘ ájOÉ¡L áYÉª÷ GkÒeCG QÉ°U óªMCG ,¬∏d
.(»àjƒµdG íàØdG ÉHCG ¬à«æc âëÑ°UCGh ,ájQƒ°S
¬àÑ©d øY GÒãc ó©àÑj »YÉaôdG OÉµj ’
,≥HÉ°S πªY øe ÌcCG ‘ É¡eqób »àdG á«FGhôdG
ÉHÎ≤e ,ádƒ£ÑdG QhO Ö©∏j ¿ÉµŸG å«M
Gó«©H ,áµFÉ°ûdG á«YÉªàL’G ≥WÉæŸG øe
ádƒªM ¢SÉÑdEGh á«°SÉ«°ùdG äGÒ¶æàdG øY
,É¡fƒ≤ëà°ùj ’ ¢UÉî°TC’ á«ªgƒdG ä’ƒ£ÑdG
OÉµj ,»àjƒµdG ™ªàéŸG AÉæHCG »YÉaôdG ∫É£HCÉa
É¡bGƒ°SCG ≈∏Y ¬J’ƒL ‘ º¡H Ωó£°üj AôŸG
IÉfÉ©ŸG ,∫ÉªYCG ∫ÉLQh AÉ£°ùH ,É¡JÉ«fGƒjOh
(á«≤«≤M IÉ«M) øY åëÑdG ‘ áªFGódG
IôŸG √òg π£ÑdGh ,á«°ùØædG äÉHGò©dG §°Sh
ñòH ¢û«©j Òfƒ«∏e (Ö«Ñ◊G ∞£N) ‘

§≤°ùe ‘ äQó°U :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
(Ö«Ñ◊G ∞£N) ájGhQ øe á«fÉªo©dG á©Ñ£dG
áHôŒ ‘ ,»YÉaôdG ÖdÉW »àjƒµdG »FGhô∏d
,»Hô©dG øWƒdÉH ô°ûædG ⁄ÉY ‘ ábƒÑ°ùe ÒZ
14 øª°V Iô°VÉM ¿ƒµà°S »àdG ¿ÉÑd QGO øY
»HOC’G πª©dG Gòg ÇQÉ≤∏d âeób á«HôY ô°ûf QGO
.√Qhó°U Ωƒj ¢ùØf ‘
Iƒ£ÿG √ò¡H ¬JOÉ©°S øY »YÉaôdG ÜôYCGh
øe Qób ÈcCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG É¡æe πeCÉj »àdG
‘ ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG øe ™°SGh OóY ‘ AGô≤dG
x
±hô¶dG §°Sh á°UÉN ô°ûædG á∏µ°ûŸ §îJ
É¡dƒ°Uh hCG ¢VQÉ©ŸG QÉ¶àfGh ,á«dÉ◊G
Éªc ,É¡FÉæàbG ‘ ÚÑZGôdG ≈dEG á«dÉY áØ∏µH
∫ÓN øe ô°ûædG QhO iód ´ qƒæàdG ¢ùµ©J É¡fCG
‘É°VEG ów ©H Gògh ,áØ∏ZCÓd áØ∏àfl º«eÉ°üJ
Ωqób »YÉaôdG ÖdÉW »FGhôdG ¿CÉH Ékª∏Y ,áHôéà∏d
øe §«°ùH OóY πHÉ≤e ô°ûædG Qhód ájóg πª©dG
√òg ÜÉë°UCG πÑb øe IôµØdG »æq ÑJ ºYód ,ï°ùædG
º¡fÉWhCG ‘ º¡JÉ©«Ñe ô°üëæà°S å«M QhódG
‘ (Ö«Ñ◊G ∞£N) ±ÓZ Qqó°üJh .§≤a
AÉ«°V »ŸÉ©dG ¿ÉæØ∏d áMƒd á«fÉªo©dG É¡àî°ùf
Ωób Éª«a ,∞dDƒŸG äÉ«æà≤e øe »gh ,…hGõ©dG
,IÉ«M áÑ«Ñ◊G) ¬àNCG ≈dEG AGógEG ¬∏ªY ∞dDƒŸG
π¡à°ùàd ,(ÅØ£æJ ’ AÉ≤d áØ¡dh ôªY äÉjôcP
πª©dG áqjƒg ≈dEG ájƒb IQÉ°TEÉH ≈dhC’G É¡à∏ªL
¢ùª°T ≈∏Y ¢VGÎYG ’) å«M á≤«ª©dG »HOC’G
»àdG á«dÉàdG á∏ª÷ÉH ájDhôdG πªàµJ å«M ,(¬∏dG
ñô°üj …òdG øH’G ,ájGhôdG ∫É£HCG óMCG É¡dƒ≤j

AL WATAN
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:ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóªdG RÉ«àe’G ÖMÉ°U
AÉ°ûY
7:26
7:38

åjOÉMCGh á«fBGôb äÉjBG …ƒëJ IójôédG
É¡eGóîà°SG IAÉ°SG ΩóY ≈Lôj ájƒÑf

Üô¨e
6:16
6:31

ô°üY
3:34
3:45

ô¡X
12:07
12:24

¥hô°T
5:53
6:12

ôéa
4:38
4:59

§≤°ùe
ádÓ°U

1102ºbôH π°üJG ¢ù≤£dG QÉÑNG ôNBG áaô©Ÿ

(1443): ∞JÉg

áãjó◊G AGò¨dG •É‰CG
¿RƒdG IOÉjR AGQh ÖÑ°ùdG

á©eÉL äô°ûf :CG Ü O ` ø∏HO
¿CG √OÉØe ÉãëH OQƒØ°ùchCG
’ ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ‘ •GôaE’G
,¿RƒdG ‘ IOÉjR ÉªFGO ÖÑ°ùj
‘ ÖÑ°ùdG ™o Lôoj …òdGh
≈dEG »cÒeC’G záfGóÑdG AÉHh{
Ée ,á÷É©ŸG äGQó«gƒHôµdG
‘ ÖÑ°ùàdG ≈dEG äÉfƒeô¡dG ™aój
.™°SGh ¥É£f ≈∏Y á«°†jCG ≈°Vƒa
IOÉ«≤H ÚØ©°ùŸGh AÉª∏©∏d É≤ahh
»FÉ°üNCG ƒgh ,è«aOƒd ó«aGO
≈Ø°ûà°ùe ‘ AÉª°üdG Oó¨dG
ÖW á«∏ch ∫ÉØWCÓd ø£°SƒH
»g ágGô°ûdG â°ù«d ,OQÉaQÉg
ÖÑ°ùdG øµdh .á«≤«≤◊G á∏µ°ûŸG
AGò¨dG •É‰CG{ ƒg »≤«≤◊G
∑Ó¡à°S’ÉH º°ùàJ »àdG áãjó◊G
ÖÑ°ùJ »àdG ájòZCÓd •ôØŸG
,ΩódG ‘ ôµ°ùdG áÑ°ùf ´ÉØJQG
á÷É©ŸG äGQó«gƒHôµdG á°UÉNh
ájòZC’G πª°ûJh .zº°†¡dG á©jô°S
´ÉØJQG ÖÑ°ùJ »àdG äÉHhô°ûŸGh
äÉHhô°ûŸG ΩódG ‘ ôµ°ùdG áÑ°ùf
,á«∏≤ŸG ¢ùWÉ£ÑdGh IÓëŸG
RQC’Gh AÉ°†«ÑdG áfhôµŸGh
IRƒÑîŸG ¢ùWÉ£ÑdGh ,¢†«HC’G
GƒdÉbh .QÉ£aE’G ÜƒÑM ≥FÉbQh
ájò¨à∏d á«cÒeC’G á∏éª∏d
ÖÑ°ùJ ájòZC’G √òg{ ,ájôjô°ùdG
Ò¨J ,á«fƒeôg áHÉéà°SG
ÖÑ°ùJh ¢SÉ°SC’G ‘ ÜÓ≤à°S’G
¿RƒdG ÜÉ°ùàcGh ¿ƒgódG ¢ü≤f
≥jôØdG ±É°VCGh .záfGóÑdGh
AÉHh º¡a πLCG øe{ :»ãëÑdG
§≤a ¢ù«d ,ô¶ædG Öéj ,áfGóÑdG
,É¡dhÉæàf »àdG ΩÉ©£dG á«ªc ≈dEG
ΩÉ©£dG ôKDƒj ∞«c É°†jCG øµdh
äÉfƒeô¡dG ≈∏Y ¬∏cCÉf …òdG
™e ,zÉæjód ¢†jC’G á«∏ªYh
≈∏Y π¡°ùdG øe ¬fCÉH QGôbE’G
πcC’G ‘ •GôaE’G ¢UÉî°TC’G
á∏eÉÿG IÉ«◊G Ö«dÉ°SCG{ ¿CGh
IOÉjR ‘ º¡°ùJ ¿CG øµÁ zΩƒ«dG
.¿RƒdG

â«bGƒe
IÓ°üdG

ƒ∏«µ∏d ä’ÉjQ 3h 2 ÚH Ée ¿É«HhôdG QÉ©°SCG .. √ó«°U º°Sƒe AóH ™e
:z

zπMGƒ°ùdG ôØN{
Ók ∏°ùàe 16 §Ñ°†J
πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T ¥QGhR â£Ñ°V
ôéa áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi áWô°T IOÉ«≤H
Ék jƒ«°SBG Ók ∏°ùàe 16 ¬æàe ≈∏Y Ék HQÉb ¢ùeCG
AÉæKCG á¶aÉëª∏d »∏MÉ°ùdG §jô°ûdG ádÉÑb
ÒZ á≤jô£H OÓÑdG ≈dEG ∫ƒNódG º¡àdhÉfi
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G πªµà°ùJh .áYhô°ûe
.º¡≤ëH

.QÉ©°S’G ™LGôJ ‘ ºgÉ°ùj á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ ¿É«HhôdG ôaƒJ ■
™e .á«YƒÑ°SC’G IRÉLE’G IÎa
º°Sƒª∏d á«HÉéjEG äGô°TDƒe
IhôK øe ó«°üŸG äÉ«ªc IOÉjõH
ºéM ≈dEG É°SÉ«b ¿É«HhôdG
ÉYÉØJQG πé°ùj …òdG ∫GõfE’G
.É«dGƒàe

äÉ«ªµH ≈£°SƒdGh á«bô°ûdG
∫ƒ£°SCG øe É«éjQóJ OGOõJ
áKÓK ô©°ùHh ‘ô◊G ó«°üdG
óMGƒdG ΩGôLƒ∏«µ∏d ä’ÉjQ
øe á£°Sƒàe AGô°T ácôM ™e
‘ ™ØJôJ Úµ∏¡à°ùŸG πÑb

≈dEG º°Sƒª∏d ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G
É‡ á°ù«H áFÉ‰ÉªKh ÚdÉjQ
.º°Sƒª∏d Ió«L á«LÉàfEÉH ô°ûÑj
¿É«HhôdG IhôK äôaƒJ óbh
äÉ¶aÉfi ¥Gƒ°SCG ‘
ÜƒæL á°UÉN áæ£∏°ùdG

∑Éª°SC’G ¥Gƒ°SCG ó¡°ûJ
IÎØdG √òg ∫ÓN áæ£∏°ùdÉH
™e ¿É«HhôdG øe ÒãµdG ôaƒJ
ìhGÎJ å«M ,√ó«°U º°Sƒe AóH
3h 2 ÚH Ée ΩGôL ƒ∏«µdG QÉ©°SCG
á¶aÉfi ‘h .á«fÉªY ä’ÉjQ
¿É«HhôdG IhôK äôaƒJ ≈£°SƒdG
∫hC’G ´ƒÑ°SC’G òæe ¥Gƒ°SC’G ‘
…QÉ÷G ô¡°ûdG ájGóH º°Sƒª∏d
‘ô◊G ó«°üdG ∫ƒ£°SCG πÑb øe
á«∏MÉ°ùdG äÉj’ƒdG ó©J å«M
ôëH ≈∏Y á∏£ŸG á¶aÉëŸG ‘
óLGƒJ ™bGƒe ºgCG øe Üô©dG
√É«e ‘ ¿É«HhôdG IhôK óFÉ°üe
ΩGôLƒ∏«µdG ™«H ” óbh áæ£∏°ùdG
áKÓãH ¿É«HhôdG øe óMGƒdG
äÉ«ªµdG ‘ Iôah ™e ä’ÉjQ
‘ ô©°ùdG ¢VÉØîfG ≈dEG äOCG

áÄ«g âæ∏YCG :CG Ü O ` ÚµH
AóH á«æ«°üdG ájQòdG ábÉ£dG
»æ«°U ™æ°üe ∫hCG π«¨°ûJ
‘ á©°ûŸG äÉjÉØædG §«Ñãàd
‘ á«ª°SQ IQƒ°üH ,êÉLõdG
á©WÉ≤Ã ¿Gƒ«‚Gƒb áæjóe
ÜôZ ÜƒæL ‘ ¿Gƒ°ûà«°S
¬à∏≤f Ée Ö°ùëH ,Ú°üdG
Iójó÷G Ú°üdG AÉÑfCG ádÉch
CGóH ób ™æ°üŸG ¿Éch .zGƒîæ«°T{
øe 27 ‘ »ÑjôéàdG π«¨°ûàdG
êÉàfEG ” å«M ,»°VÉŸG ¢ù£°ùZCG
Ö∏°üdG êÉLõdG øe ¿GõN ∫hCG
¿CG ó©H á©°ûŸG äÉjÉØædG πFÉ°S øe
±hôX ™æ°üŸG ≥aGôe âaƒà°SG
¬fCG ÈàYGo h ,á∏°üdG äGP π«¨°ûàdG
.»ª°SôdG π«¨°ûàdG AóH øµªŸG øe
äÉjÉØædG πjƒ– ™æ°üª∏d øµÁh
•É°ûædG äGP á∏FÉ°ùdG ájhƒædG
≈dEG ,iƒà°ùŸG ‹ÉY »YÉ©°TE’G
Ö°SÉæe Ö∏°U »LÉLR πµ°T
ióŸG ≈∏Y ¢ü∏îàdGh øjõîà∏d
.πjƒ£dG

á«Lƒdƒ«ÑdG áYÉ°ùdG ΩÉ¶f
AÉ°ùŸG »`a ƒHôdG ¢VGôYCG ºbÉØj

πMGƒ°S Üô°†j ¢S’ƒµ«f
ÉfÉjõjƒdh ¢SÉ°ùµJ
zÉcÒeCG{ ¿ƒà°Sƒ«g
QÉ£eCG â∏£g :RÎjhQ `
πMÉ°S ∫ƒW ≈∏Y IôjõZ
¢SÉ°ùµJ »àj’h ‘ è«∏ÿG
ó©H Úà«cÒeC’G ÉfÉjõjƒdh
¢S’ƒµ«f áØ°UÉ©dG ∫ƒ–
≈dEG É¡dƒ°Uh πÑb QÉ°üYEG ≈dEG
çhóM ôWÉfl ÓeÉM ,ÈdG
AÉHô¡µdG ´É£≤fGh äÉfÉ°†«a
õcôŸG ∫Ébh .êƒŸG ´ÉØJQGh
QÉ°üYE’G ¿EG Ò°UÉYCÓd »æWƒdG
≈∏Y ÈdG ≈dEG π°Uh ¢S’ƒµ«f
ìÉjôH ÉHƒë°üe ¢SÉ°ùµJ πMÉ°S
‘GÎeƒ∏«c 120 É¡àYô°S
äƒHCG èjôL ø∏YCGh .áYÉ°ùdG
ÇQGƒ£dG ádÉM ¢SÉ°ùµJ ºcÉM
.¿óe çÓKh á©WÉ≤e 17 ‘

{ ` §≤°ùe

§«Ñãàd Ú°üdÉH ™æ°üe
êÉLõdG »`a á©°ûŸG äÉjÉØædG

äÉ«é«JGÎ°S’G Ú°ù– ∫ÉªàMG{ ,õ°ùæjÉ°S ±hCG
OGôaCÓd á«Lƒdƒ«ÑdG áYÉ°ùdG òNCG ∫ÓN øe á«LÓ©dG
,á«cÒeC’G áeƒµ◊G AÉª∏©d É≤ahh.z¿ÉÑ°ù◊G ‘
äGÒ«¨J{ »g á«Lƒdƒ«ÑdG áYÉ°ùdG äÉYÉ≤jEG ¿EÉa
áYÉ°S 24 øe IQhO ™ÑàJ á«cƒ∏°Sh á«ægPh á«FÉjõ«a
OÎjh .zΩÓ¶dGh Aƒ°†∏d ¢SÉ°SC’G ‘{ Ö«éà°ùJh {
™ØJôJ{ ±ƒ°S { »∏NGO ôKCG øY áªLÉædG äGQhódG{ ¿CG
¢üî°ûdG óYÉ°ùj Ée ,Ωƒj πc QGóe ≈∏Y z¢†ØîæJh
.ìÉÑ°üdG ‘ ®É≤«à°S’Gh AÉ°ùŸG ‘ ΩƒædG ≈∏Y

Ö£∏d OQÉaQÉg á«∏c øe ≥jôa ΩÉb :CG Ü O ` ÚdôH
á©eÉLh ,É«fQƒØ«dÉc áj’ƒH ƒé«jO ¿É°S á©eÉLh
ΩÉ¡éjôH ≈Ø°ûà°ùeh Ωƒ∏©dGh áë°ü∏d ¿ƒéjQhG
17 iód äGÒ¨àdG º««≤àH ø£°SƒH ‘ AÉ°ùædGh
øe πc ‘ ™«HÉ°SCG áKÓK QGóe ≈∏Y ƒHôdÉH É°†jôe
,ájÉæ©H É¡«∏Y ô£«°ùe á«∏ª©e ÜQÉŒ ‘ zh ∫õæŸG
QÉKB’G øY á«Lƒdƒ«ÑdG áYÉ°ùdG QÉKBG â∏°üa »àdGh
»àdG èFÉàædG äô¡XCG óbh .zá«cƒ∏°ùdGh á«Ä«ÑdG
»ÁOÉcCG ∫Éfƒ°TÉf ±hCG õéæjó«°ShôH ájQhO É¡Jô°ûf

πÑb ôëÑdG êGƒeCG ™ØJôJ Éªæ«H á«cÒeC’G ¢SÉ°ùµJ áæjóe ÅWGƒ°T óMCG ΩÉeCG ¬æHG πªëj ¢üî°T ■
¢S’ƒµ«f á«FGƒà°S’G áØ°UÉ©dG ∫ƒ°Uh

RÎjhQ

ábÓY óLƒJ :¿ƒãMÉH
Údƒ°ùfE’G á«°SÉ°ùMh ±ƒbƒdG ÚH
á«∏ªY ‘ »°ù«FQ ¿ƒeôg Údƒ°ùfE’G :CG Ü O ` zGóæ∏æa{ ƒcQƒJ
áØ«Xh Üô£°†J óbh .ΩódG ‘ ôµ°ùdG º«¶æJh ábÉ£dG ÜÓ≤à°SG
π«Ñ°S ≈∏Y ,¿RƒdG IOÉjR AGôL º°ù÷G ‘ á«©«Ñ£dG Údƒ°ùfE’G
IOÉjRh Údƒ°ùfE’G á«°SÉ°ùM ¢VÉØîfG ≈dEG …ODƒj É‡ ,∫ÉãŸG
Ö∏≤dG ¢VGôeCG É°†jCGh ,…ôµ°ùdG øe ÊÉãdG ´ƒædÉH áHÉ°UE’G ô£N
.ájƒeódG á«YhC’Gh
»H ƒcQƒJ õcôe ÚH ácÎ°ûe ájóæ∏æa á°SGQO ‘ ¿ƒãMÉH ßM’h
π°†aCG áÑ°ùæH §ÑJôe ±ƒbƒdG ¿CG ,¬«c ¬«c ƒj ó¡©eh ,Îæ°S »J ¬jG
±ƒbƒdG Ióe IOÉjR óYÉ°ùJ ób ‹ÉàdÉHh .Údƒ°ùfE’G á«°SÉ°ùM øe
´ƒædGh .áæeõŸG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G ¿hO ádƒ∏«◊G ‘ É«eƒj
,É«ŸÉY ÉYƒ«°T IÉ«◊G §‰ ¢VGôeCG ÌcCG øe ƒg …ôµ°ùdG øe ÊÉãdG
≈æ©Ã hCG ,Údƒ°ùfE’G á«°SÉ°ùM ∞©°V ¬H áHÉ°UE’G ≥Ñ°ùj Ée IOÉYh
º°ù÷G É¡«a πYÉØàj ’ ádÉM ≈dEG Gòg Ò°ûjh .Údƒ°ùfE’G áehÉ≤e ôNBG
.ΩódG Rƒcƒ∏L äÉjƒà°ùe ™ØJôJ Éªc ,»©«ÑW πµ°ûH Údƒ°ùfE’G ™e
´ƒædÉH áHÉ°UE’Gh Údƒ°ùfE’G áehÉ≤e ‘ …ƒb ôKCG IÉ«◊G §ªædh
Ö©∏j º¶àæŸG ÊóÑdG •É°ûædG ¿CG ±hô©ŸG øeh ,…ôµ°ùdG øe ÊÉãdG
¢ùæjÉ°S{ ™bƒe Ö°ùëH ,πcÉ°ûŸG √òg πãe øe ájÉbƒdG ‘ Éª¡e GQhO
.z»∏jO

É«ŸÉY AÉ°†YC’G ´QR äÉ«∏ªY »`a ®ƒë∏e ¢VÉØîfG

AÉ°†YC’G ´QR äÉ«∏ªY OóY ¿CG IójóL á°SGQO âØ°ûc :CG Ü O ` ÉehQ
∫ÓN ®ƒë∏e πµ°ûH ¢†ØîfG ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ âjôLCG »àdG
É¡JôLCG »àdG á°SGQódG â∏∏Mh .ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉ÷ ∫hC’G ΩÉ©dG
äô°ûfh É«dÉ£jEG Égô≤eh AÉ°†YC’G áYGQõd á«HhQhC’G á«©ª÷G
äô¡XCGh ,ádhO 22 øe IOQGƒdG ΩÉbQC’G ,á«Ñ£dG â«°ùf’ á∏› ‘
AÉ°†YC’G ´QR äÉ«∏ªY OóY ‘ %15 §°SƒàŸG ‘ ≠∏H É°VÉØîfG
¬««Ø«dhCG ,á°SGQó∏d »°ù«FôdG ∞dDƒŸG ∫Ébh .⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘
≈dhC’G áLƒŸG ¿EG ,AÉ°†YC’G áYGQõd ¢ùjQÉH áYƒª› øe äôHhCG
AÉ°†YC’G ´QR äÉ«∏ªY á«fÉµeEG ≈∏Y ôeóe ÒKCÉJ É¡d ¿Éc áëFÉ÷G øe
…ODƒjh QÉ¶àf’G ºFGƒb ≈∏Y ∂dP ôKCGh ,¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ‘
ô¶f ,πµc ΩÉ©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .ìGhQC’G ‘ IÒÑc ôFÉ°ùN ≈dEG
100 ó∏H πc ¬«a πé°S …òdG ïjQÉàdG øe ΩÉbQC’G ‘ É°†jCG ¿ƒãMÉÑdG
»æeR •ÉÑJQG QÉ¡XEG ” ¬fEG GƒdÉbh .ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM IójóL áHÉ°UEG
´QR OGóYCG ¢VÉØîfGh ¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G ΩÉbQCG ´ÉØJQG ÚH …ƒb
.ôNBG ≈dEG ó∏H øe á∏FÉg äÉaÓàNG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y ,AÉ°†YC’G
‘ ¢UÉN πµ°ûH GOÉM É°VÉØîfG AÉ°†YC’G ´QR äÉ«∏ªY â°†ØîfGh
(Éª¡«∏µd %37) ôéŸGh É«JGhôch (%67 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH) ¿ÉHÉ«dG
.(%29) πjRGÈdGh (%31) É«fÉ£jôHh
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