»FÉ£dG ¿Éª«∏°S øH óªëe
»°VÉjôdG

…OÉ°üàb’G

äÉ«∏ëªdG

º¶æJ zäÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ä’É°üJ’Gh π≤ædG{
»fGôÑ«°ùdG øeCÓd ™HÉ°ùdG »æWƒdG øjôªàdG

¿ƒ«∏e øe ôãcCG ¢ü°üîJ zAÉ£©dG QGO{
zø«gÉ°T{ …Qô°†àªd ∫ÉjQ ∞°üfh

»`aÉ≤ãdG

»ÑªdhC’G »æWƒdG ÉæÑîàæe ... Ωƒ«dG
¿Éà°Sõ«Zô«b ¬LGƒj

16

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

AõL ¿É°ùfE’G :…ôÑ©dG QóH ÖJÉµdG
¬ææ°Sh ¬ª«bh ¿ƒµdG øY π°üØæj ’

WEDNESDAY 27 October 2021 - NO: (13633) - VOL51

51 `dG áæ°ùdG ` (13633) :Oó©dG ` Ω2021 ôHƒàcCG øe 27 ≥aGƒªdG ` ` g 1443 ∫hC’G ™«HQ øe 20 AÉ©HQC’G

…ôëÑdG πª©dG á«bÉØJG ≈dEG áæ£∏°ùdG ΩÉª°†fG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ÊÉ£∏°S Ωƒ°Sôe

.á≤aôŸG
á≤«Kh ´GójEG ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ≈∏Y :á«fÉãdG IOÉŸG
.É¡eÉµMC’ É≤k ah ,É¡«dEG QÉ°ûŸG á«bÉØJ’G ≈dEG ΩÉª°†f’G
Iójô÷G ‘ Ωƒ°SôŸG Gòg ô°ûæoj :áãdÉãdG IOÉŸG
.√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©jh ,á«ª°SôdG
:≥aGƒŸG `g1443 áæ°S ∫hC’G ™«HQ øe 19 :‘ Qó°U
.Ω2021 áæ°S ôHƒàcCG øe 26

≈∏Yh ,ádhó∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
ô“Dƒe ‘ Ióªà©ŸG Ω2006 ΩÉ©d …ôëÑdG πª©dG á«bÉØJG
∞«æL ‘ Ú©°ùàdGh á©HGôdG ¬JQhO ‘ ‹hódG πª©dG
AÉæHh ,ádó©ŸG É¡à¨«°U ‘ ,Ω2006 ôjGÈa øe 23 ïjQÉàH
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ ..áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y
¿ÉªoY áæ£∏°S ΩÉª°†fG ≈∏Y á≤aGƒŸG :≈dhC’G IOÉŸG
á¨«°ü∏d É≤k ah ,Ω2006 ΩÉ©d …ôëÑdG πª©dG á«bÉØJG ≈dEG

IOÉ≤dG øe GOóY Åæ¡j ¿É£∏°ùdG ádÓL

ÖMÉ°U Iô°†M å©H :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G
á`eÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ` ∞«jƒjRÒe âcƒ°T ¢ù«FôdG
É k°ù«FQ ¬HÉîàfG IOÉYEG áÑ°SÉæÃ ,¿Éà°ùµHRhCG
.ájQƒ¡ªé∏d
¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H Éªc

` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g
‹ƒb ¿ÉHôb ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J »à«bôH
≈dEGh ,¿Éà°ùæªcôJ ¢ù«FQ ` ±hóªfi …OÒH
âfÉ°S ΩÉY áªcÉM ¿ÉLhO ¿É°Sƒ°S ΩGO áeÉîa
»æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ øjOÉæjô¨dGh âæ°ùæ«a
.Éª¡jó∏Ñd
2¢U ............................. π«°UÉØJ ■

ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Qó°UCG :á«fÉªo©dG ` §≤°ùe
` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
:¬°üt fn »JCÉj Éª«a Ék«eÉ°S Év«fÉ£∏°S Ékeƒ°Sôe
≈∏Y á≤aGƒŸÉH (2021/62) ºbQ ÊÉ£∏°S Ωƒ°Sôe
ΩÉ©d …ôëÑdG πª©dG á«bÉØJG ≈dEG ¿ÉªoY áæ£∏°S ΩÉª°†fG
.Ω2006
.¿ÉªoY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g øëf

á«HÉÑ°ûdG IOÉLE’G IõFÉL »`a øjõFÉØdG ¿ÓYEG
øWƒdG AGóæd ájQƒØdG áHÉéà°SÓd ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG ájõgÉL ≈∏Y âægôH AÉNE’G áªë∏e :ºã«g øH ¿õj …P

IOôØàŸG ¢üFÉ°üÿG QÉªãà°S’ á«é«JGÎ°SG

á«é«JGÎ°SG OGóYEG ≈∏Y áæ£∏°ùdG ∞µ©J Éª«a
á«°ù«FQ QhÉëÃ ≈£°SƒdG á¶aÉëŸ á∏eÉ°T
á«é«JGÎ°S’G √òg ¿EÉa ,πª©∏d …ò«ØæJ QÉWEGh
…OÉ°üàb’G øjó©oÑdG ≈∏Y Égõ«cÎHh `
πãu “ ` »∏Ñ≤à°ùŸG πª©∏d ÉgÒWCÉJh »YÉªàL’Gh
É¡H ™àªàJ »àdG IOôØàŸG ¢üFÉ°üî∏d GQk Éªãà°SG
á«ªæàdG §£N ≥«≤– πØµj ÉÃh ,á¶aÉëŸG
øe IOÉØà°S’G º«¶©Jh ,á¶aÉëŸÉH á∏eÉ°ûdG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G º«YóJ ‘ É¡JÉe uƒ≤e
QôëŸG
2¢U .................................. ™dÉW ■

¬àª∏c »≤∏j ó«©°S ∫BG ºã«g øH ¿õj …P ■
±ó¡H ∂dPh ,Ω2020 ≈dEG 2017 øe IÎØdG ‘
‘ á«æWƒdG äÉYÉæ°ü∏d áaÉ°†e á«∏fi áª«b AÉØ°VEG
ÖcGƒàj ÉÃ á«YÉæ°üdG äÉéàæŸG ôjƒ£Jh ,áæ£∏°ùdG
.™«æ°üàdG ä’É› ‘ äGQƒ£àdG ™e
3¢U .................................. π«°UÉØJ ■

,á«NÉæoŸG AGƒfC’G QÉKBG øe øjQô°†àŸG
pAÉNE’G áo ªë∏e âægôH :√tƒª°S ∫Éb å«M
u Éª©dG ÜÉÑ°ûdG
Ê
ájõgÉL
≈∏Y ,√òg
p
p
G
h
,øWƒdG
ájQƒØdG
áHÉéà°SÓd
pAGOC
pAGóæd p
p
É¡fEGh ,¬∏p LCG øe á«ë°†àdGh
,ÖLGƒdG
p
ºµ peƒ«H »Øàëf øëfh ál ëfÉ°S ál °UôØd
pIQhô°†H ÒcòàdG ,ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG É¡jCG
;á∏°VÉØdG
á∏«°UC
p
p ’G ºnp «≤p dG √ò¡H p∂°ùªàdG
≈∏Y πª©dGh
,mó°VÉ©Jh ¿hÉ©Jh
QRB
p
m
m ÉJ øe
.É¡∏p «©ØJh Égõjõ©J
p
z { .................. π«°UÉØJ ■

Ωƒ«H ¢ùeCG áæ£∏°ùdG â∏ØàMG
26`dG ≥aGƒj …òdG ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG
¿ÓYEG ” å«M ,ΩÉY πc øe ôHƒàcCG øe
á«HÉÑ°ûdG IOÉLE’G IõFÉL ‘ øjõFÉØdG
áaÉ≤ãdG IQGRh ¬àª¶f »°VGÎaG πØM ‘
á©∏b øe ¬ãH ” ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh
πØ◊G ∫ÓN ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘h .QÉë°U
øH ¿õj …P ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCG
á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG ôjRh ó«©°S ∫BG ºã«g
GƒtÑg øjòdG ¿ÉªoY ÜÉÑ°ûH ÜÉÑ°ûdGh
º¡«dÉgCGh º¡fGƒNEG ºYOh IQRGDƒŸ É kYGô°Sp

ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ≈∏Y »YÉæ°üdG QÉµàH’G õcôe πª©j
ºgQÉÑàYÉH º¡JGQÉ¡e π≤°U ‘ ΩÉ¡°SE’Gh ÊÉª©dG
êƒdƒdGh IOóéàŸG á°†¡æ∏d á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG
390 π«gCÉJ ≈∏Y õcôŸG πªY å«M ,πÑ≤à°ùŸG ≈dEG
ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG øe »YÉæ°üdG QÉµàH’G ‘ É°üàfl
v

ÜÉÑ°ûdG Úµ“
QÉµàH’G{ »`a
z»YÉæ°üdG

ÊÉª©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢û«÷G óFÉb
z¿ÉªY ôéæN{ äÉ«dÉ©a ™HÉàj

k
áÑ«àc ‘ Óã‡
ÊÉªo©dG ÊÉ£∏°ùdG
,(11) IÉ°ûŸG AGƒ∏H ¿ÉªoY ´Ó£à°SG
™HGôdG IÉ°ûŸG AGƒd øe äGóMh ácQÉ°ûÃ
.ÊÉ£jÈdG ¢û«÷ÉH
3¢U .................. π«°UÉØJ ■

øcôdG AGƒ∏dG QGR :á«fÉª©dG ` Éª«g
¢û«÷G óFÉb »°Tƒ∏ÑdG ⁄É°S øH ô£e
øjôªàdG ™bƒe ÊÉªo©dG ÊÉ£∏°ùdG
ÊÉ£jÈdG ÊÉªo©dG ∑Î°ûŸG …ôµ°ù©dG
¢û«÷G √òØæj …òdG ,(¿ÉªoY ôéæN)

QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe IQOÉÑe áªb »`a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
‹hódG 3` ¢ùµØfƒc øjô“ »`a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG

.Úeƒj ôªà°ùjh ´É£≤dG ‘ á∏ãªŸG á«fóŸGh
πYÉØe ∫hCG π«¨°ûJ ” ¬fCG ôcòdÉH ôjóL
ádhóH ácGôH á≤£æe ‘ ájhƒædG ábÉ£∏d
¢ù£°ùZCG 1 ïjQÉàH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
ábÉ£dG êÉàfEG ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,Ω2020
.á«ª∏°ùdG ¢VGôZCÓd
3¢U ......................... π«°UÉØJ ■

»æWƒdG õcôŸG ∑QÉ°ûj :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
k
´É£b ‘ Óã‡
áFQÉ£dG ä’É◊G IQGOE’
∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY Iô£ÿG OGƒŸG ™e πeÉ©àdG
¥É£ædG ™°SGh ‹hódG øjôªàdG ‘ »FôŸG
ábÉ£∏d ácGôH á£fi ÇQGƒW ∫ƒM ( ConvEv-3)
,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH ájhƒædG
á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉ¡÷G øe OóY ácQÉ°ûÃ

øe ΩÉ°S
m ∞«∏µàH :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g
∞°Sƒ«dG óªfi øH ¢ù«b ‹É©e ∑QÉ°ûj `
èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh
πÑ≤à°ùe IQOÉÑe áªb ‘ QÉªãà°S’G
áæjóÃ ¢ùeCG â≤∏£fG »àdG QÉªãà°S’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ¢VÉjôdG
.ΩÉjCG áKÓK ôªà°ùJh
2¢U ..................... π«°UÉØJ ■

øjQô°†àŸG äÉLÉ«àMG ÒaƒJ »`a ´Gô°SE’G äÉ«∏ªY ™HÉàJ z
äGó°TÉæŸG π≤æàd (ÚgÉ°T) ájQGóŸG
‘ ´Gô°SE’Gh π«é©àdG IQhô°†H
,É¡dÉµ°TCG ∞∏àîÃ äÉfÉYE’G ™jRƒJ
øe Oó©H (øWƒdG) â≤àdG å«M
.ÚæWGƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸG
4¢U .................... π«°UÉØJ ■

:á«æ°Sƒ◊G áë«ª°S ` âÑàc

´Gô°SE’G äÉ«∏ªY (øWƒdG) ™HÉàJ
äÉeóÿGh äÉLÉ«àM’G ÒaƒJ ‘
áj’h ‘ øjQô°†àª∏d á«°SÉ°SC’G
ádÉë∏d É¡°Vô©J ó©H IQƒHÉÿG

äÉæMÉ°ûdG ácôM ∞bh .. Èªaƒf ájGóH
π≤æj ` QÉë°U ≥jôW ≈∏Y ¿ÉæWCG 7 ¥ƒa

»≤FÉ°S ¿ÉµeEÉH å«M ,ΩOÉ≤dG Èªaƒf ∫hCG øe
áLhOõŸG ¥ô£dG ΩGóîà°SG äÉæMÉ°ûdG
áæWÉÑdG ∫Éª°T »à¶aÉfi ÚH π≤æà∏d á∏jóÑdG
™«ª÷ÉH IQGRƒdG Ö«¡Jh ..IôgÉ¶dGh
.ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d áeóN QGô≤dÉH ó«≤àdG

π≤ædG IQGRh äQó°UCG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿hÉ©àdÉH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’Gh
±É≤jEÉH GkQGôb á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°T ™e
É¡àdƒªM RhÉéàJ »àdG äÉæMÉ°ûdG ácôM
GkAóH π≤æj ` QÉë°U ≥jôW ≈∏Y ¿ÉæWCG á©Ñ°S

{

Ωƒ«dG AGQBG
á«ªæàdG ≥«≤– ‘ Ö°üj ¿hÉ©J z

{ …CGQ
á∏eÉ°ûdG

..á«∏°UGƒàdG äÉ°üæŸGh ÊÉª©dG ÜÉ`` Ñ°ûdG
á≤ãdG AÉæHh »YƒdG ójóŒ
áªYÉf Iƒb ..…QÉéàdG º«µëà∏d ¿ÉªoY õcôe
äGQÉ≤∏d IôHÉY
á«ª°SôdG äÓHÉ≤ŸG â«µ«JEGh á«°SÉeƒ∏HódG øa
á«YÉªàL’Gh
Qõ÷Gh óŸG ÚH :»Hô©dG ´ÉªLE’G

RƒdƒJ »`a É«fÉK á«fÉ£∏°ùdG ádÉ«î∏d ƒØ°U
≥≤M :á«fÉª©dG ` ¢ùjQÉH
á«fÉ£∏°ùdG ádÉ«î∏d ƒØ°U ¿É°ü◊G
•ƒ°ûdG äÉ°ùaÉæe ‘ ÊÉãdG õcôŸG
»°ùfôØdG RƒdƒJ ¥ÉÑ°S øe ådÉãdG
±Gô°TEGh QÉØ«dhCG ¢SQÉØdG IOÉ«≤H
¢ü°üNh ,OQÉfôH å«HGõ«dG áHQóŸG
á∏«°UC’G á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d •ƒ°ûdG
ôcòdÉH ôjó÷G .Îe 1600 áaÉ°ùŸ
ádÉ«ÿG ó«dƒJ øe ƒØ°U ¿É°ü◊G ¿CG
ácQÉ°ûŸG √òg ó©Jo h ,á«fÉ£∏°ùdG
áÄØdG äÉbÉÑ°S ‘ ¿É°üë∏d ≈dhC’G
GRk QÉH É k°ùaÉæe ¿Éch É°ùfôØH áãdÉãdG
.•ƒ°ûdG ábÓ£fG òæe
z
{ .......... π«°UÉØJ ■

¥ÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe ‘ ¬àcQÉ°ûe AÉæKCG ƒØ°U ¿É°ü◊G

ä’ÉM 9 »`aÉ©Jh IójóL áHÉ°UEG 22h IÉah

äÉ°ù°SDƒŸG ‘ áeƒæŸG ä’É◊G OóY
‘ ¿ÉàdÉM É¡æe ,ä’ÉM 10 á«ë°üdG
.IõcôŸG ájÉæ©dG
á∏é°ùoŸG ä’É◊G ‹ÉªLEG ≠∏Hh
ádÉM 304205 áæ£∏°ùdG ‘
äÉ«aƒdGh 299558 ÚaÉ©àŸGh
ä’É◊G OóY ≠∏H Éª«a ,4111
.ádÉM 536 á£°ûædG

π«é°ùJ áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
22h ÉfhQƒc ¢ShÒØH IóMGh IÉah
,ä’ÉM 9 ‘É©Jh IójóL áHÉ°UEG
98Q5 ‘É©àdG áÑ°ùf â¨∏H Éª«a
.áÄŸÉH
” ä’ÉM 3 ¿CG IQGRƒdG äôcPh
á«°VÉŸG áYÉ°S 24`dG ∫ÓN É¡ÁƒæJ
‹ÉªLEG ≠∏H Éª«a ` ¢ùeCG ô¡X ≈àM `

■

ájõfhÈH êƒàj zèjõdG{
çGÎdG º∏«Ød »Hô©dG ¿ÉLô¡ŸG

øe »eô°†◊G ìÓ°U êôîª∏d (èjõdG) º∏«a ê uƒJo
¿ÉLô¡ŸG ΩÉàN ‘ ájõfhÈdG ±É¨dG IõFÉéH áæ£∏°ùdG
‘ áeÉ≤ŸG á«fÉãdG ¬àî°ùf ‘ çGÎdG º∏«Ød »Hô©dG
óbh .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH ábQÉ°ûdG IQÉeEG
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL øe (í∏ŸG º∏M) º∏«a ê uƒJo
(∞ëàŸG) º∏«a ó°üM Éª«a ,á«ÑgòdG ±É¨dG IõFÉéH
.á«°†ØdG ±É¨dG IõFÉL ôFGõ÷G øe
15¢U ................................ π«°UÉØJ ■
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áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ..¿É£∏°ùdG ádÓL øe ∞«∏µàH
QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe IQOÉÑe »`a áæ£∏°ùdG πãÁ QÉªãà°S’G èjhôJh
¿Éà°ùµHRhCG »°ù«FQ Åæ¡j ¿É£∏°ùdG ádÓL
øjOÉæjô¨dGh âæ°ùæ«a âfÉ°S ΩÉY áªcÉMh ¿Éà°ùæªcôJh
.»bôdGh
¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©Hh
` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g
¿ÉLhO ¿É°Sƒ°S ΩGO áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH
øjOÉæjô¨dGh âæ°ùæ«a âfÉ°S ΩÉY áªcÉM
.ÉgOÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ
¢üdÉN º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG
t ádÓL É¡æªs °V
ôaGƒH É¡àeÉîØd ¬JÉ«æ“ Ö«WCGh ¬«fÉ¡J
ΩGhóH ≥jó°üdG É¡Ñ©°ûdh AÉæ¡dGh áë°üdG
.»bôdGh Ωó≤àdG

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe Gkójõe øjó∏ÑdG
ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H Éªc
¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
t
¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ` √ÉYQh
¢ù«FQ ` ±hóªfi …OÒH ‹ƒb ¿ÉHôb
.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ,¿Éà°ùæªcôJ
øe º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG
t ádÓL ÜôYCG
¬JÉ«æ“ Ö«WCGh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡dÓN
Ö©°ûdh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG ôaGƒH ¬àeÉîØd
Ωó`≤àdG OGôWÉH ≥jó°üdG ¿Éà°ùæªcôJ

ÖMÉ°U Iô°†M å©H :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G
á`eÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
¢ù«FQ ` ∞«jƒjRÒe âcƒ°T ¢ù«FôdG
IOÉYEG áÑ°SÉæÃ ,¿Éà°ùµHRhCG ájQƒ¡ªL
.ájQƒ¡ªé∏d É k°ù«FQ ¬HÉîàfG
¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY ¬ào dÓL É¡«a ÜôYCG
IOÉ«b ‘ ≥«aƒàdÉH ¬d ¬JÉ«æ“ ¥OÉ°Uh
øe ójõª∏d ≥jó°üdG »µHRhC’G Ö©°ûdG
ÚH ábGó°üdG äÉbÓ©dh ,»bôdGh Ωó≤àdG

á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d …ôéŸG ó¡©ŸG øe óah
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL Qhõj IQÉéàdGh

.ó¡©ŸG ôjóe …ó°ThôLCG
ä’ÉéŸG øe ójó©dG á°ûbÉæe AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h
,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh OÉ°üàb’G ∫É› ‘ ,ácÎ°ûŸG
,»ãëÑdGh »HÓ£dGh »ÁOÉcC’G ∫OÉÑàdGh
.äÉ°SGQódG èeGôH ∫É› ‘ ¿hÉ©àdGh

á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG OGóYEG ≈∏Y áæ£∏°ùdG ∞µ©J Éª«a
,πª©∏d …ò«ØæJ QÉWEGh á«°ù«FQ QhÉëÃ ≈£°SƒdG á¶aÉëŸ
…OÉ°üàb’G øjó©oÑdG ≈∏Y Égõ«cÎHh ` á«é«JGÎ°S’G √òg ¿EÉa
GQk Éªãà°SG πãu “ ` »∏Ñ≤à°ùŸG πª©∏d ÉgÒWCÉJh »YÉªàL’Gh
πØµj ÉÃh ,á¶aÉëŸG É¡H ™àªàJ »àdG IOôØàŸG ¢üFÉ°üî∏d
IOÉØà°S’G º«¶©Jh ,á¶aÉëŸÉH á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG §£N ≥«≤–
.»æWƒdG OÉ°üàb’G º«YóJ ‘ É¡JÉe uƒ≤e øe
É kYƒæJ πª°ûJ ≈£°SƒdG á¶aÉëŸ IOôØàŸG ¢üFÉ°üÿÉa
iƒà°ùe ≈∏Y áMÉ°ùe ÈcCG ÊÉK ó©Jo áMÉ°ùe ‘ É«v ©«ÑW
k Gh ,áæ£∏°ùdG äÉ¶aÉfi
∫É› ‘ äGQÉªãà°S’G ™°SƒJ É°†jC
¿CG øµÁ »àdG á©°SÉ°ûdG äÉMÉ°ùŸGh ábÉ£dGh RÉ¨dGh §ØædG
±É°†«d .»FGò¨dG øeC’G ∫É› ‘ QÉªãà°SÓd áæ°VÉM ¿ƒµJ
s
áHÓÿG
ÅWGƒ°ûdG ‘ πãªàJ á«MÉ«°S äÉe uƒ≤e ∂dP ≈dEG
Üò÷G πeGƒY πªàµàdh ,á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh ∫ÉeôdGh
Éeh ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG OƒLƒH …QÉªãà°S’G
.áHPÉL õaGƒMh á«°ùaÉæJ ÉjGõe øe ¬H ™àªàJ
á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G πª©à°S ,≥∏£æŸG Gòg øeh
≈∏Y õ«cÎdÉH ;»∏Ñ≤à°ùŸG πª©∏d ÒWCÉàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
,á¶aÉëŸÉH ™bƒàŸG πª©dG ¥ƒ°ùH äÉLôîŸG áÑcGƒeh º«∏©àdG
…QÉ÷G hCG IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG øe OóY ™e QÉ°ùŸG Gòg »°†ª«d
á«HÎdGh áë°üdGh ájó∏ÑdG äÉeóÿG äÉYÉ£b ‘ Égò«ØæJ
äÉeóÿG øe ÉgÒZh AÉŸGh AÉHô¡µdG ´É£b ∂dòch ,º«∏©àdGh
.á«°SÉ°SC’G
ájQÉªãà°SG á£jôN êÉàfEG ƒëf á¶aÉëŸG √ÉŒG ™eh
äÉfÉ«H IóYÉb πµ°û«°S ∂dP ¿EÉa ,áMÉàŸG ¢UôØdG í°VƒJ
É¡àMÉJEÉH IOÉ÷G äGQÉªãà°S’G ÜòL ≈∏Y πª©J áë°VGh
øµÁ »àdG äGQÉªãà°S’G RôHCG ÚÑJ RÉµJQG äGô°TDƒe
á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ á¶aÉëŸG ‘ É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G
ôeC’G ,á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh ájôëÑdG IhÌdGh á«MÉ«°ùdGh
√òg PÉØfEG ≈dEG á«eGôdG äÉYhô°ûŸG AGôKEG ≈∏Y πª©j …òdG
.á«é«JGÎ°S’G

ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ΩÉ°S
m ∞«∏µàH :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
t ádÓ÷G
IQÉéàdG ôjRh ∞°Sƒ«dG óªfi øH ¢ù«b ‹É©e ∑QÉ°ûj `
πÑ≤à°ùe IQOÉÑe áªb ‘ QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh
á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ¢VÉjôdG áæjóÃ ¢ùeCG â≤∏£fG »àdG QÉªãà°S’G
.ΩÉjCG áKÓK ôªà°ùJh ájOƒ©°ùdG
QÉªãà°S’G” QÉ©°T â– IQOÉÑª∏d á°ùeÉÿG IQhódG ó≤©æJh
AÉcòdG »gh ä’É› á°ùªN IQOÉÑŸG ∫hÉæàJh “á«fÉ°ùfE’G ‘
,á«ë°üdG ájÉYôdGh ,º«∏©àdGh ,äƒHhôdG Ωƒ∏Yh ,»YÉæ£°U’G
QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe IQOÉÑe á°ù°SDƒe âæ∏YCG å«M ,“áeGóà°S’Gh
‘ äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG äÉjÈc øe áÑîf ™e ácGô°T 16 ó≤Y
.⁄É©dG
á°ùeÉÿG É¡àî°ùf ‘ QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe IQOÉÑe ¿CG ôcòj
øjôªãà°ùeh äÉ°SÉ«°S »©fÉ°Uh äÉcô°T IOÉbh ∫hO IOÉb ™ªŒ
±É°ûµà°S’ »ŸÉY ióàæe ‘ ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe øjôµàÑeh
≥«≤– ≈∏Y πª©dGh ,™ªàéŸG äÉjóëàd ió°üàJ IóFGQ ∫ƒ∏M
á«∏YÉØJ áªb äGô“Dƒe IQOÉÑŸG ∫hóL øª°†à«°Sh ,∫ƒ∏◊G ∂∏J
ÒjÉ©e ‘ QÉªãà°S’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º«∏©àdG ‘ QÉªãà°S’G ∫ƒM
.á«°ù°SDƒŸGh á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG áªcƒ◊G

ÊÉ£jÈdG AGQRƒdG ¢ù«FQ çƒ©Ñe πÑ≤à°ùj áë°üdG ôjRh

QôëŸG

πªY á≤∏M :z»ÁOÉcC’G OÉªàY’G{
AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe ≥«Ñ£J øY

z4 ¿ÉªYo πLCG øe É©k e{ á∏ªM øª°V

çQGƒµdG IQGOEG èeÉfôHh á«©ª÷G πÑb øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G øª°V »JCÉj ´ÈàdG
ÒaƒJ ” å«M ,´ƒ£àe 4500 Ú∏é°ùŸG OóY ≠∏Hh
.º¡d á«Yƒ£J ¢Uôa
áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉHh “AÉ£©dG QGO” âeÉb ºK
ájQGóŸG ádÉ◊G øY áŒÉædG QGô°VC’G º««≤àd ájQGRƒdG
á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRhh ¿Éµ°SE’G IQGRhh ,“ÚgÉ°T”
ócCÉà∏d »YÉªàLG åëH πªYh IQô°†àŸG ä’É◊G ójóëàH
á«KÉZE’G OGƒŸG Ëó≤àH AGƒ°S ,¥É≤ëà°S’G ájƒdhCG øe
ô°SCÓd á«æµ°S äGóMh AÉæHh áfÉ«°U hCG ,º¡d á«æ«©dGh
‘h .º«eÎ∏d á◊É°U ÒZh QÉeó∏d É¡dRÉæe â°Vô©J »àdG
á«dÉLOõdG ≈°ù«Y âæH Ëôe áeôµŸG âë°VhCG Oó°üdG Gòg
πgC’ ôµ°ûdG πc ΩóbCG ájGóH” AÉ£©dG QGO á«©ªL á°ù«FQ
á∏ªM ºYóH GƒªgÉ°S øjòdG OGôaC’G πµdh ÒÿGh AÉ£©dG
‘ ≥HÉ°ùàdG º¡æe Éæ°ùŸ å«M “4 ¿ÉªoY πLCG øe Ék©e”
¢üNCGh ,¿Gó«ŸG ‘ ´ƒ£àdGh ,òaÉæŸG ™«ªL ÈY ´ÈàdG
,»æÑf iƒ°S ≥jôah á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh ôµ°ûdÉH
Éªc ,πãeC’Gh RQÉÑdG ºgQƒ°†M ≈∏Y πeCG ábGô°TEG ≥jôah
∫ÉjQ ∞dCG 500 ≠∏ÑÃ ¬YÈJ ≈∏Y QÉØX ∂æÑd ôµ°ûdG øªãf
…OÉŸG ºYódG É¡Áó≤àd ¿ÉªoY ∫Éàfó«°ùchCG ácô°Th ,ÊÉªY
»àdG äÉcô°ûdG ™«ª÷ É°†jCG ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh ,á∏ªë∏d
á°UôØdG ºæàZCG Éªc ,á«æ«©dGh á«KÉZE’G OGƒŸÉH âYÈJ
Ó«d ó¡L πµH Gƒ∏ªY øjòdG ÚYƒ£àŸGh ÚØXƒŸG ôµ°TC’
øjQô°†àŸG º¡fGƒNEG IóYÉ°ùŸ º¡∏ªY ‘ GƒfÉØJh ,GQÉ¡fh
.“á«NÉæŸG AGƒfC’G øe

:z
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QÉªãà°S’ á«é«JGÎ°SG
IOôØàŸG ¢üFÉ°üÿG

ƒª°ùdG áÑMÉ°U â∏Ñ≤à°SG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
IóYÉ°ùe ó«©°S ∫BG ó¡a âæH ≈æe IQƒàcódG Ió«°ùdG
¿É£∏°ùdG
t á©eÉéH ‹hódG ¿hÉ©à∏d ¢ù«FôdG
¿hDƒ°û∏d …ôéŸG ó¡©ŸG øe Góah ,¢SƒHÉb
¿ƒJQÉe QƒàcódG á°SÉFôH ,IQÉéàdGh á«LQÉÿG

¿ƒ«∏e øe ÌcCG ¢ü°üîJ zAÉ£©dG QGO{
zÚgÉ°T{ …Qô°†àŸ ∫ÉjQ ∞°üfh

ﻣﺤﻠﻴﺎت

á«ë°üdG ä’ÉéŸG ‘ øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S ¢ûbÉf AÉ≤∏dG
Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J
äGQGƒM âæª°†J Éªc ,á«ë°üdG ä’ÉéŸG ‘
Éª«a ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∫ƒM äÉ°ûbÉæeh
áëaÉµeh á«dhódG äÉ«Ø°ûà°ùŸG áYƒª› ¢üîj
ô°†M .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG
.áë°üdG IQGRƒH ÚdhDƒ°ùŸG øe Oó`Y á∏HÉ≤ŸG

■

óªfi øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e πÑ≤à°SG
¬ÑàµÃ ¢ùeCG áë°üdG ôjRh …ó«©°ùdG ó«ÑY øH
ôØ«gOQƒd Qƒà°SCG OQƒ∏dG IQGRƒdG ΩÉY ¿GƒjóH
π«H IOÉ©°Sh ,ÊÉ£jÈdG AGQRƒdG ¢ù«FQ çƒ©Ñe
óaƒdGh áæ£∏°ùdG iód ÊÉ£jÈdG ÒØ°ùdG ,…GQƒe
πÑ°S á°ûbÉæe á∏HÉ≤ŸG âæª°†J .Éª¡d ≥aGôŸG

º«∏©àdG IOƒL ¿Éª°Vh »ÁOÉcC’G OÉªàYÓd á«fÉª©dG áÄ«¡dG âª¶f
áfRGƒe ≥«Ñ£J):¿Gƒæ©H πªY á≤∏M á«dÉŸG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
»àdG ÉjGõŸGh á«HÉéjE’G QÉKB’G á≤∏◊G â°ûbÉf .(AGOC’Gh èeGÈdG
§HQh AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe ≈dEG OƒæÑdG áfRGƒe øe ∫ƒëàdG É¡≤≤M
≥ah ,á«eƒµ◊G IóMƒ∏d á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ≥«≤ëàH áfRGƒŸG
.AGOC’G ó°Uôd á≤«bO äGô°TDƒeh …ò«ØæJ èeÉfôH

»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ¿É°Vô©à°ùJ É«dÉ£jEGh áæ£∏°ùdG
á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG »`a

■

{ ` §≤°ùe

¿ƒ«∏e ¢ü«°üîJ øY AÉ£©dG QGO á«©ªL âæ∏YCG
ájQGóŸG ádÉ◊G …Qô°†àŸ ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dCG 750h
AÉL å«M ,GôNDƒe áæ£∏°ùdG ìÉàLG …òdG “ÚgÉ°T”
QGO ¬Jó≤Y …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ∂dP øY ¿ÓYE’G
IOÉ©°S á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh π«ch Qƒ°†ëH AÉ£©dG
á∏ªM øª°V ∂dPh ,»°ùeÉ°ûdG óªMCG øH ó°TGQ ï«°ûdG
∂dPh ,AÉ£©dG QGO É¡à≤∏WCG »àdG “4 ¿ÉªoY πLCG øe Ék©e”
øª°Vh AÉ£©dG QGO á«©ªL πÑb øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G øª°V
.çQGƒµdG IQGOEG èeÉfôH
á«eÓYEG á∏ªM ¥ÓWEÉH AÉ£©dG QGO âeÉb å«M
QGódG âfÉch ,“É¡Ñ©°ûH~áª«¶Y~¿ÉªoY#” ¥Éà°TÉgh
≈∏Y ∫hC’G ófÎdG Qó°üà«d º°SƒdG Gòg ≥∏WCG øe ∫hCG
á∏ªë∏d ´ÈàdG òaÉæe íàa ” Éªc ,áæ£∏°ùdG iƒà°ùe
,AÉ£©dG QGO ≥«Ñ£Jh áª«bôdG ¿ÉªY ≥jôW øY ∂dPh
áYÉ°S 24 ∫ÓNh ,äÉÑ∏W ≥«Ñ£Jh ÊGƒK ≥«Ñ£J ÈYh
å«M ,ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dCG 100 äÉYÈàdG áª«b â¨∏H §≤a
ºK ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ‘ ∂dP øY ¿ÓYE’G ”
ÒÿG πgCG øe äÉYÈàdG ∫ÉÑ≤à°SÉH á«©ª÷G äôªà°SG
∫ÉjQ ∞dCG 750h ¿ƒ«∏e ≈dEG ≠∏ÑŸG π°Uh ≈àM AÉ£©dGh
º¡ÑMh º¡ØJÉµJh ™ªàéŸG áØbh ≈∏Y ∫ój Gògh ,ÊÉªY
,´ƒ£à∏d π«é°ùà∏d É£HGQ AÉ£©dG QGO â≤∏WCG Éªc ,Òî∏d

äÉãMÉÑŸG á°ù∏L AÉæKCG ‹É£jE’G ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ÖFÉfh á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉÿG π«ch

‹É£jE’G ∞«°†dG ™e ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S ¢VGô©à°SG AÉæKCG QÉªãà°S’G èjhôJ á∏«ch

äÉ«dÉ©a AóH ..GóZ
πØ£∏d ÊÉŸÈdG ≈≤à∏ŸG
á«∏NGódÉH ÊÉª©dG
:z

{ ` ihõf

á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG º¶æJ
á∏ã‡ á«∏NGódG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh
OÉ°TQE’Gh »æ¡ŸG ¬«LƒàdG IôFGO ‘
GóZ ájƒHÎdG á£°ûfC’G º°ùb »HÓ£dG
πØ£∏d ÊÉŸÈdG ≈≤à∏ŸG (¢ù«ªÿG)
∂dPh (»JGP ≥≤MCG »Jƒ°üH) ÊÉª©dG
áHôéàdG ≈∏Y ´ÓW’G á«ªgC’ Gkô¶f
k
™e ÓYÉØJh
,áæ£∏°ùdG ‘ á«fÉŸÈdG
¿ÉªY ájDhôd É≤k «≤–h ™bGƒdG äÉÑ∏£àe
áeôµŸG ≈≤à∏ŸG á«dÉ©a ≈Yôj .Ω2040
ájQòæŸG ⁄É°S âæH ÉjQ IQƒàcódG
Qƒ°†ëHh ádhódG ¢ù∏› ƒ°†Y `
OóYh iQƒ°ûdG ¢ù∏› AÉ°†YCG
ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG äÉÄ«¡dG øe
OóYh É¡H á£ÑJôŸG ∞FÉXƒdGh
≈≤à∏ŸG ±ó¡j .¢SQGóŸG áÑ∏W øe
…OÉ«b π«L OGóYEG ≈∏Y πª©dG ≈dEG
ÊÉª©dG πØ£dG π«gCÉJh πÑ≤à°ùª∏d
ÜÉ°ùcEGh ,ÊÉŸÈdG πª©dG á°SQÉªŸ
…CGôdG πÑ≤Jh QhÉëàdG IQÉ¡e ∫ÉØWC’G
á«WGôbƒÁódG ºn«bp ï«°SôJh ,ôNB’G
QGô≤dG ™æ°U ‘ ácQÉ°ûŸGh IGhÉ°ùŸGh
…CGôdG øY ÒÑ©àdGh QGƒ◊G ≥jôW øY
,A¢ûædGh ∫ÉØWC’G iód º¶æe QÉWEG ‘
á«Ø«ch º¡bƒ≤ëH ∫ÉØWC’G ∞jô©J
ô°ûf ‘ áªgÉ°ùŸGh É¡æY ´ÉaódG
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh πØ£dG ¥ƒ≤M áaÉ≤K
ºgÉjÉ°†b √ÉŒ ºgQhO õjõ©J
.á«Hô©dGh á«æWƒdG

■

■

≈°ù«Y øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG IOÉ©°S ó≤Y :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿GƒjóH á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉÿG IQGRh π«ch ,»KQÉ◊G
ƒ«∏fÉe IOÉ©°S ™e á«°SÉ«°S äÉãMÉÑe á°ù∏L ,á«LQÉÿG IQGRh ΩÉY
‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ÖFÉf ,ƒfÉØ«à°S …O
»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ¢VGô©à°SG á°ù∏÷G ∫ÓN iôL .‹É£jE’G
Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘
ô¶ædG äÉ¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉÑJh .ä’ÉéŸG áaÉc ‘ Égõjõ©J πÑ°Sh
ΩÉªàg’G äGP áægGôdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫ƒM
.ÚÑfÉ÷G øe ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY á°ù∏÷G ô°†M .∑Î°ûŸG
IQGRh á∏«ch á«eÉ°üª°üdG ⁄É°S âæH á∏«°UCG IOÉ©°S â≤àdG Éªc
¢ùeCG QÉªãà°S’G èjhÎd QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ÖFÉf ƒfÉØ«à°S …O ƒ«∏fÉe IOÉ©°S
.ÚÑfÉ÷G øe ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY Qƒ°†ëH ‹É£jE’G ‹hódG
ÚH ácÎ°ûŸG ¿hÉ©àdG ÖfGƒL ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL
øe IOÉØà°SÓd »©°ùdGh ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG
áÄ«ÑdG ≈∏Y ±ô©àdGh øjó∏ÑdG ‘ áMÉàŸG äÉfÉµeE’Gh ¢UôØdG
.ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’G
áæ£∏°S ‘ QÉªãà°SÓd á∏HÉ≤dG áMÉàŸG ¢UôØdG ¿ÉÑfÉ÷G ¢ûbÉfh
ábÉ£dG ´É£bh …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG äÉYÉ£b ‘ É°Uƒ°üN
¿ÉªoY
k
¿ÉªoY áæ£∏°S É¡eó≤J »àdG äGõ«ªŸGh õaGƒ◊Gh øjó©àdGh AGô°†ÿG
ácÎ°ûŸG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ á«fÉµeEG á°ûbÉæe ≈dEG áaÉ°VEG ,øjôªãà°ùª∏d
.Éª¡æ«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjõd øjó∏ÑdG ÚH
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قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين يزور التمرين
الع�سكري امل�شرتك العماين الربيطاين «خنجر عمان»

LOCAL NEWS

عبدالله بن م�صبح الفزاري ✱

«�شاهني» يثبت جدارة
ال�شباب العماين

■ قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين �أثناء زيارته موقع التمرين الع�سكري امل�شرتك
هيما ـ العمانية :زار اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العُماين �أم�س موقع
التمرين الع�سكري امل�شرتك العُماين
الربيطاين (خنجر عُمان) الذي ينفذه
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين ممثلاً يف
كتيبة ا�ستطالع عمان بلواء امل�شاة
( ،)١١مب�شاركة وحدات من لواء

امل�شاة الرابع باجلي�ش الربيطاين،
وت�ستمر فعالياته حتى ال�سابع من
نوفمرب القادم مبنطقة التمارين
الع�سكرية مبحافظة الو�سطى.
ويف مقر كتيبة ا�ستطالع عمان
ا�ستمع اللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين �إلى �إيجاز عن
�سري فعاليات التمرين امل�شرتك

■  ..و�أثناء ا�ستماعه �إلى �إيجاز عن �سري فعاليات التمرين امل�شرتك ومراحله املختلفة

ومراحله املختلفة ،وفق اخلطط
املر�سومة للتمرين ،مبا يحقق
الأهداف التدريبية املتوخاة من
فعالياته ،كما �شاهد قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين عر�ضا ثابتا
لبع�ض املعدات الع�سكرية وم�شاهدة
جانب من التطبيقات العملية لبع�ض
ٍ
الإجراءات التي �سيتم تنفيذها خالل

جمريات التمرين.
وي�أتي �إقامة هذا التمرين يف �إطار
تنفيذ اخلطط التدريبية الع�سكرية
امل�شرتكة بني �سلطنة عُمان واململكة
املتحدة ،لرفع الكفاءة القتالية
والعملياتية وتعزيز القدرات
التدريبية وتبادل اخلربات الإدارية
والفنية وتعزيز الإمكانات الع�سكرية

للقوات امل�سلحة يف البلدين
ال�صديقني.
ح�ضر فعاليات التمرين العميد
الركن عبدالله بن حممد البادي
مدير عام التدريب والتفتي�ش بقيادة
اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وعدد
من كبار �ضباط اجلي�ش ال�سلطاين
العُماين.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ي�سلم �شهادات الإجادة لعدد من منت�سبي قاعدة م�صرية اجلوية
م�سقط ـ العمانية� :س َّلم
اللواء الركن طيار خمي�س
بن حماد الغافري قائد �سالح
ال�سلطاين العُماين
اجلو
ُّ
�أم�س بقاعدة م�صرية اجلوية
�شهادات الإجادة لعدد من
املجيدين من منت�سبي قاعدة
م�صرية اجلوية ،تكرميا
لهم على جهودهم امل�ضنية
و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات
الوظيفية والفعاليات.
كما قلد اللواء الركن طيار
ال�سلطاين
قائد �سالح اجلو ُّ
العُماين ميدالية اخلدمة
الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد
من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد
قاعدة م�صرية اجلوية ،تقديرا
جلهودهم املخل�صة وتفانيهم
يف �أداء الواجب الوطني

■ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين �أثناء ت�سليمه �شهادات الإجادة لعدد من املنت�سبني لقاعدة م�صرية اجلوية
املقد�س.
وي�أتي هذا التكرمي يف �إطار
الربنامج ال�سنوي الذي تنظمه

ال�سلطاين
قيادة �سالح اجلو ُّ
العماين لالهتمام باملجيدين
من منت�سبي قيادة ال�سالح

وكافة قواعده املختلفة ،تقديرا
لعطاءاتهم وجهودهم املختلفة
حلثهم على موا�صلة املزيد من

البذل والتفاين خلدمة وطنهم
وقائده املفدى .ح�ضر التكرمي
قائد قاعدة م�صرية اجلوية وعدد

من كبار ال�ضباط وال�ضباط
و�ضباط ال�صف والأفراد بقاعدة
م�صرية اجلوية.

(�إن ال�شباب هم ثروة الأمم وموردها الذي ال ين�ضب
و�سواعدها التي تبني ،هم حا�ضر الأمة وم�ستقبلها ،و�سوف
نحر�ص على اال�ستماع لهم وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم
وتطلعاتهم وال �شك �أنها �ستجد العناية التي ت�ستحق)( ..من
خطاب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه الله
ورعاه).
مواقف كثرية �أثبت فيها ال�شباب العماين أ� ّنهم �سواعد
الوطن وهم من حملوا ال�سالح ليحموا هذا الوطن ،وهم
ر�سموا الوطن على جبينهم ح ًّبا ،ونق�شوا �أعمالهم مبختلف
ال�صور ليمجدوا هذه الأر�ض ومن �سكن بها.
فبعد احلالة املدارية (�شاهني) التي �ضربت عددًا من
واليات ال�سلطنة ،وخ َّلفت خ�سائر ب�شرية و�أ�ضرا ًرا مادية،
�أوجدت � ً
أي�ضا حالة غري طبيعية من التكاتف بني العمانيني،
الذين �أطلقوا على مدى الأيام املا�ضية قوافل وحمالت
تطوعية ك ٌّل يف جماله من كافة الواليات لدعم املت�ضررين،
ومن �ضمنهم �شباب جامعيون من كافة واليات ال�سلطنة
�شاركوا يف حملة (وياكم) والتي �أطلقتها جمموعة (مناء)،
حيث تطوعوا ب�إ�صالح الأ�ضرار الكهربائية داخل منازل
املت�ضررين ،يف حني كان هناك من الوافدين من ا�ستغل
املوقف برفع الأ�سعار.
وكان وا�ضحً ا للكل كفاءة ال�شباب العماين وجودة
�أعمالهم وبكل �إخال�ص وحمبة وبطريقة كانت احرتافية
ومطابقة للموا�صفات الكهربائية العمانية ،كما كان جل ًّيا
منهم �إعادة �إ�صالح ما ت�ضرر وما عبثت به العمالة الوافدة
التي ال يهمها �إال الربح املادي خم ّلفني وراءهم تو�صيالت غري
�آمنة ،وما نراه من حوادث احلريق وال�صعق الكهربائي �إال
نتاج ما خ َّّلفه ه�ؤالء العمالة غري امل�ؤهلني.
وهذا منوذج من ال�شباب العماين ودليل �أن ال�شباب
العماين على قدر كبري املعرفة وال�شغف وحتمّل امل�س�ؤولية
وال�سعي لبناء لبنة الوطن والذي هو من �أولوياتهم ،ورغبتهم
بتطوير وطنهم لريتقي مب�ستوى الدول املتقدمة ،وهم من
قادوا �أنف�سهم وثبتوا يف كل الظروف ال�صعبة ،وتنوعوا يف
تذليل ال�صعاب التي تواجههم ،فكانت اجنازاتهم ي�شهد لها
على م�ستوى الوطن العربي والعاملي.
ولذا يتطلع املجتمع العماين ب�أن يولوا �شبابنا عناية
خ�صو�صا و�أن ُتتاح لهم كافة الفر�ص لكي ي�ؤدوا دورهم على
ً
الوجه املر�ضي يف م�ستقبل بالدهم فهم ال�شباب العماين،
عطاء م�ستمر بال توقف وبال حدود ،فهني ًئا لعُمان ب�شباب ال
يزال يكافح من �أجل وطنهم.
✱ كاتب عماين

ال�سلطنة ت�شارك فـي مترين «كونفك�س 3 -الدويل»
م�سقط ـ العمانية :ت�شارك
ال�سلطنة ممثلة يف املركز
الوطني لإدارة احلاالت
الطارئة ممثلاً يف قطاع
التعامل مع املواد اخلطرة
عرب تقنية االت�صال املرئي يف
التمرين الدويل وا�سع النطاق
( )3-ConvEvحول طوارئ
حمطة براكة للطاقة النووية
بدولة الإمارات العربية
املتحدة ،ومب�شاركة عدد من
اجلهات الع�سكرية والأمنية
واملدنية املمثلة يف القطاع
وي�ستمر يومني.
وي�أتي تنفيذ التمرين الدويل
كونفك�س ٣-بهدف �ضمان تلبية

التمرين يهدف �إلى �ضمان تلبية متطلبات ال�سالمة التي حددتها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
متطلبات ال�سالمة التي حددتها يف الدول امل�شاركة للتعامل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذا النوع من احلوادث
للدول الأع�ضاء ،ويت�ضمن من خالل ا�ستقبال الأحداث
التمرين فح�ص منظومة عرب املوقع الإلكرتوين
االت�صاالت والإجراءات املتبعة املخ�ص�ص للتمرين والتعامل

معه وفق االتفاقيات الدولية
واخلطط الوطنية املنظمة
لهذا اجلانب ،من خالل الآليات
والإجراءات التي تتوافق مع
املعايري الدولية لتن�سيق تبادل
املعلومات واملوارد والإمكانات
داخليا وخارجيا مبا يف ذلك
بني الدول الأع�ضاء مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
جدير بالذكر �أنه مت ت�شغيل
�أول مفاعل للطاقة النووية يف
منطقة براكة بدولة الإمارات
العربية املتحدة بتاريخ 1
�أغ�سط�س 2020م ،والذي يهدف
�إلى �إنتاج الطاقة للأغرا�ض
ال�سلمية.

مبادرات «االبتكار ال�صناعي» متكن ال�شباب وت�صقل مهاراتهم

م�سقط ـ «

»:

يعمل مركز االبتكار ال�صناعي
على متكني ال�شباب العماين
والإ�سهام يف �صقل مهاراتهم

باعتبارهم الركيزة الأ�سا�سية
للنه�ضة املتجددة والولوج �إلى
امل�ستقبل حيث عمل املركز على
ت�أهيل  390خمت�صا يف االبتكار
ال�صناعي من ال�شباب العماين يف

الفرتة من � 2017إلى 2020م ،وذلك
بهدف �إ�ضفاء قيمة حملية م�ضافة
لل�صناعات الوطنية يف ال�سلطنة،
وتطوير املنتجات ال�صناعية مبا
يتواكب مع التطورات يف جماالت

كلية العلوم ال�شرعية
اعالن طرح مناق�صة حملية

ُتعلن جلنة املناق�صات الداخلية بكلية العلوم ال�شرعية عن طرح املناق�صة
املو�ضحة باجلدول الآتي:
ال�شركات التي يحق قيمة �آخر موعد ل�شراء �آخر موعد لتقدمي
رقم
مو�ضوعها
العطاءات
امل�ستند دفرت املوا�صفات
اال�شرتاك
املناق�صة
�إعادة ت�أهيل نظام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التكييف مببنى الإدارة .املتخ�ص�صة يف هذا  25رياال 2021/11/15 2021/11/04
 2021/2توريد مع الرتكيب �أجهزة املجال وامل�سجلة لدى عمانيا ال�ساعة الواحدة من ال�ساعة الواحدة من
بعد الظهر
بعد الظهر
جمل�س املناق�صات
تكييف جديدة.
بالدرجة الثانية.

على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطائها ت�أمين ًا م�ؤقت ًا يف �صورة �ضمان
م�صريف �أو �شيك م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة يف ال�سلطنة ال يقل
عن( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم الدكتور /رئي�س جلنة املناق�صات
الداخلية و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ تقدمي العطاءات ،وكل
عطاء ال ي�ستويف الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيه ،وميكن ا�ستالم ال�شروط
واملوا�صفات من ق�سم ال�ش�ؤون املالية يف مبنى الكلية باخلوير.
�ستعطى الأف�ضلية يف الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
امل�سجلة لدى الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
الكلية غري مقيدة بقبول �أقل عطاء �أو �أي عطاء �آخر.

الت�صنيع .ومع م�شاركة املركز يف
االحتفال بيوم ال�شباب العماين
الذي يوافق الـ 26من �أكتوبر من
كل عام  ..يعمل املركز على تر�سيخ
مبادرات االبتكار ال�صناعي لدى
املبدعني واملبتكرين يف الأن�شطة
ال�صناعية املختلفة والإ�سهام يف
�صقل مهارات ال�شباب العماين.
كما يقدم املركز حزمة من الربامج
التي ت�ستهدف فئة ال�شباب العماين
من اخلريجني والباحثني عن
عمل و�أ�صحاب الأفكار االبتكارية
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
العاملة يف القطاع ال�صناعي..
ومتثلت هذه احلزم يف برنامج
ت�أهيل اخت�صا�صي ابتكار �صناعي
الذي ي�ؤهل  100اخت�صا�صي
ابتكار من ال�شباب العماين
�سنويا ليكونوا اخت�صا�صيني يف
االبتكار ال�صناعي وكفاءات فاعلة
يف االقت�صاد املعريف ،وذلك عرب
�سل�سلة من الربامج الت�أهيلية التي
عمل مركز االبتكار ال�صناعي على
�إعدادها وتطويرها مع منظمات
عاملية خمتلفة .ومت اال�ستثمار
يف � 581أل ًفا و 881اً
ريال عمانيًّا،
كما مت خالل الربنامج تقدمي
برنامج تدريبي متخ�ص�ص لت�أهيل
اخت�صا�صي ابتكار �صناعي ،يف
 186يومًا ،بواقع � 1488ساعة
تدريبية ،كما مت تقدمي  21فعالية
وجل�سة للدفعات الثالث للربنامج
من � 2017إلى  ،2019بالتعاون مع
عدد من امل�ؤ�س�سات املرموقة.
كذلك ف�إن برنامج ت�أ�سي�س
�شركات �صناعية نا�شئة يعمل على
متكني ال�شباب العماين من حتويل
الأفكار االبتكارية �إلى منتجات
واملتاجرة بها عرب تقدمي الدعم
املايل والفني والإ�شراف مع ر�صد
الأداء.

�إعالن رقــم» 2021/45« :
تعلن بلدية م�سقط عن طرح املزايدات وفق البيان الآتي:
م

رقم املزايدة

1

(�إعادة طرح)

2

(�إعادة طرح)

3

(�إعادة طرح)

4

(�إعادة طرح)

5

(�إعادة طرح)

BB/02/2021
BB/03/2021
BB/11/2021
BB/16/2021
AB/17/2021

بيان املزايدة
خدمة تنظيف املركبات باملواقف مبنطقة
اخلوير بوالية بو�شر
ا�ستئجار املخازن (برادات) �أرقام ()C: B9
و ( )B:D1و ( )D:16الواقعة بال�سوق
املركزي للخ�ضراوات و الفواكه باملوالح
ا�ستئجار وت�شغيل مقهى ب�سوق مطرح
للأ�سماك واخل�ضراوات والفواكه
اال�ستفادة من خملفات ال�سوق املركزي
للخ�ضراوات والفواكه باملوالح
ا�ستئجار وت�شغيل مطعم ب�سوق مطرح
للأ�سماك واخل�ضراوات والفواكه

ال�شركات التي يحق
لها التقدم للمزايدة
حاملو بطاقة ريادة
واملتخ�ص�صة يف جمال
املزايدة
املتخ�ص�صة يف جمال
املزايدة
املتخ�ص�صة يف جمال
املزايدة
املتخ�ص�صة يف جمال
املزايدة
املتخ�ص�صة يف جمال
املزايدة

قيمة �آخر موعد للح�صول
امل�ستندات على م�ستندات
املزايدة
ــ2021/11/15 25/م 2021/11/21م 2021/11/24م
ر.ع
�آخر موعد لتقدمي �آخر موعد لتقدمي
العطاءات
اال�ستف�سارات

ــ25/
ر.ع
ــ25/
ر.ع
ــ25/
ر.ع
ــ45/
ر.ع

2021/11/15م 2021/11/21م 2021/11/24م
2021/12/05م 2021/12/14م 2021/12/26م
2021/11/15م 2021/11/21م 2021/11/24م
2021/12/05م 2021/12/14م 2021/12/26م

ميكن لل�شركات امل�سجلة لدى بلدية م�سقط واملتخ�ص�صة يف جمال املزايدات �أعاله �شراء م�ستند املزايدة وفق ًا
للإجراءات التالية:
1.1دفع قيمة م�ستند املزايدة املحدد باجلدول �أعاله عن طريق الإيداع امل�صريف ل�صالح بلدية م�سقط على ح�سابها الآتي:
0423010702710024
بنك م�سقط
�2.2إر�سال ن�سخة من الإي�صال �إلى الربيد الإلكرتوين التايل ( ،)MM.PC@mm.gov.omمع �ضرورة
ذكر البيانات التالية( :ا�سم ورقم املزايدة،ا�سم ال�شركة ،رقم ال�سجل التجاري ،ا�سم املندوب ،رقم هاتف املكتب،
رقم الهاتف النقال ،الربيد الإلكرتوين املعتمد لدى املتزايد).
�3.3سيتم �إحالة م�ستند املزايدة عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ص باملتزايد.
�4.4آخر موعد لطلب احل�صول على م�ستندات املزايدة ال�ساعة الثانية ظهر ًا بالتاريخ املحدد باجلدول قرين كل
مزايدة  ،ولن ينظر يف �أي طلب يتم تقدميه بعد الوقت املحدد.
على جميع املتزايدين �إرفاق مع العطاء ت�أمين ًا م�ؤقت ًا يف �صورة خطاب م�صريف �أو �شيك م�صريف م�صدق من �أحد
البنوك العاملة يف ال�سلطنة وفق ما مت حتديده يف �شروط املزايدة معنون ًا با�سم بلدية م�سقط و�ساري املفعول ملدة
( )90يوم ًا من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستويف الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيه.
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلك يف مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمر مكتوباً
عليها من اخلارج رقم وا�سم املزايدة فقط ،و�أال يكتب على املظروف ا�سم �صاحب العطاء �أو ما ي�شري �إليه ،وذلك على
النحو الآتي:
املزايدات باملت�سل�سل
4-3-2-1
5

موقع ال�صندوق
الطابق الأول باملديرية العامة مل�سح الكميات والعقود مببنى رئا�سة بلدية م�سقط بدار�سيت
الطابق الثالث باملديرية العامة مل�سح الكميات والعقود مببنى رئا�سة بلدية م�سقط بدار�سيت

مالحــظـة:
1.1يف حال كانت ال�شركة غري م�سجلة يف بلدية م�سقط او منتهي ت�سجيلها ،ب�إمكانها الت�سجيل عن طريق املوقع
( )www.mm.gov.omويف حال وجود �أي �صعوبات تقنية يتم التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين للدعم الفني
(.)crm@mm.gov.om
2.2يف حال وجود ا�ستف�سارات ب�ش�أن نطاق عمل املزايدة يتم �إر�سالها عرب الربيد الإلكرتوين التايل ()MM.PC@mm.gov.om
�3.3آخر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات باجلدول �أعاله ،هذا
ولن يتم قبول �أي عطاء يرد بعد املوعد �آنف الذكر �أي ًا كانت ا�سباب الت�أخري.
4.4بلدية م�سقط غري مقيدة بقبول �أعلى عطاء �أو �أي عطاء �أخر.

Website: www.mm.gov.om
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LOCAL NEWS

» ت�ستطلع �آراء امل�س�ؤولني واملواطنني باخلابورة

مطالبات ب�سرعة �صرف الإعانات
وتوفري احتياجات املت�ضررين من �شاهني

ا�ستطالع ـ �سميحة احلو�سنية:

لقد بات الإ�سراع بتقدمي الكثري من اخلدمات الأ�سا�سية
وال�ضرورية التي حتتاجها والية اخلابورة بعد تعر�ضها
للأنواء املدارية (�شاهني) ـ والذي خ ّلف الكثري من م�شاهد
الدمار يف خمتلف القرى بالوالية ـ مطلبًا �ضروريا
و�أ�سا�سيا ،بجانب توفري كافة امل�ستلزمات التي حتتاجها
الأ�سر املت�ضررة.
ويف الوقت الذي ننا�شد فيه ب�ضرورة اال�سراع يف

توزيع االعانات مبختلف �أ�شكالها ..جند �أن العملية ـ
وللأ�سف ال�شديد ـ مت�ضي ب�شكل ال يتنا�سب مع طبيعة
املرحلة والتي تتطلب �سرعة الإجناز لتلبية احتياجات
تلك الأ�سر من قبل جهات االخت�صا�ص ..وما يتداول
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي من بع�ض املقاطع
التي حتتوي على �شكاوى متعددة من قبل املت�ضررين
الذين مل ت�صلهم الإعانات من امل�ؤن والأجهزة الكهربائية
ال�ضرورية ب�شكل �سريع لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية،
والبطء امللحوظ يف تنفيذ الأمر ال�سامي ب�صرف معونة

�سرعة الإجناز

يف البداية قال �سعادة ال�شيخ
�سلطان بن حميد احلو�سني ـ ع�ضو
جمل�س ال�شورى ،ممثل والية
اخلابورة� :سوف تعود احلياة
الطبيعية بكل ت�أكيد يف قادم
الوقت والنا�س �سوف تكيّف نف�سها
للتعاي�ش مع ما ح َّل بها لأنها ت�ؤمن
ب�أن ما حدث هو تقدير من املولى
عز وجل وال اعرتا�ض على �أمره
وتقديره ،وكذلك وجود الإرادة لدى
النا�س للتغلب على الواقع الذي
حدث وهو حت ٍّد �صعب لكننا على ثقة
بقدرة �أبناء الوطن على �إعادة البناء
بدعم وم�ساندة احلكومة م�ستلهمني
�إرادة التعمري جمددًا من الدعم
املبا�شر من جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ـ �أعزه الله ـ الذي
يحر�ص ويوجه بدعم كل اجلهات
لأبناء �شعبه والوقوف معهم لت�أكيد
قوة و�صالبة �أبناء عُمان.
و�أ�ضاف �سعادته :ولكن �سرعة
التنفيذ من قبل اجلهات املخت�صة
مطلب مهم رغم تقديرنا للجهود
املبذولة �إال �أننا نلم�س بط ًئا يف
التعامل مع احلاالت مما ت�سبب
يف �إقالق النا�س املت�ضررين وعدم
معرفتهم متى وكيف �ستتعامل
جهات االخت�صا�ص مع ظروفهم
ومعاناتهم ،لذلك ن�شدد على �ضرورة
�سرعة الإجناز والتنفيذ و� ً
أي�ضا
الإف�صاح عن خطة العمل فيما
هو قادم واملدد الزمنية لو�صول
امل�ساعدات لهم مبختلف �أ�شكالها
وعدم و�ضعهم يف حالة حرية من
�أمرهم من املخت�صني وكيف ومتى
�سيتم التعامل معهم ومع ظروفهم؟
فالو�ضوح والإف�صاح مطلب
و�سرعة التنفيذ حاجة مُلحّ ة لرفع
املعاناة عن النا�س.
وفيما يتعلق بتوزيع الإعانات
مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها
�أكد �سعادته �أنه اخت�صا�ص
�أ�صيل للجهات احلكومية
�أبرزها و�أهمها وزارة التنمية
االجتماعية وهي من تقوم ب�إدارة
وتنظيم وتوزيع امل�ساعدات �أو
توكيل جهات �أخرى مل�ساعدتها
�أبرزها الفرق التطوعية الر�سمية
امل�شهرة يف الوالية ،و�أت�صور
�أن �أبرز الدرو�س امل�ستفادة
هو حاجتنا �إلى �إعادة النظر
يف واقعنا وقدراتنا التنظيمية
لإدارة خمتلف احلاالت املتوقع
حدوثها والأزمات الطارئة منها
كما هو احلال يف الت�أثريات
احلالية للإع�صار ،ف�ضرورة
وجود ت�شكيالت معتمدة يف
خمتلف القطاعات بالوالية بعد
جتزئتها لقطاعات ب�شكل ر�سمي
ت�ستطيع �أن تقوم ب�أدوارها التي
توكل لها للتعاطي والتعامل
مع الأطراف واحلاالت التي
ي�ستدعي التعامل معها من الفرق
املعلومة وامل�ؤهلة يف خمتلف
قرى الوالية ب�إ�شراف من جهة
ر�سمية معلومة.
وقال �سعادته� :إننا ن�ؤمن بق�ضاء
الله وقدره وما حدث لنا هو تقدير
من املولى واختبار لقدرتنا على
ال�صرب و�شكر الله على ما قدّر لنا،
وعلينا الآن نبذ ال�سلبية والأخذ
بالتفكري الإيجابي لنتعاون وتعود

مالية (عاجلة) ،الآن نحن بحاجة ما�سّ ة �إلى �إعادة النظر
يف واقعنا وقدراتنا التنظيمية لإدارة خمتلف احلاالت
والأزمات الطارئة التي قد نتعر�ض لها واال�ستعداد الأمثل
ملواجهة مثل هذه احلاالت املدارية من خالل التخطيط
اجليد لها والرتكيز على مكامن اخللل� ،سوا ًء يف التخطيط
�أو اخلدمات لتفادي مثل هذه الأخطاء يف قادم الوقت.
حول مطالب املواطنني ب�ضرورة الإ�سراع ب�صرف الإعانات
وتوفري احتياجات املت�ضررين وما تتطلبه املراحل القادمة
من تخطيط كان لـ(الوطن) هذا اال�ستطالع...
الإ�شراف على توزيع
املعونات

■

�سلطان احلو�سني

■

■

علي احلو�سني

■

علي البلو�شي

خليفة البلو�شي

■

■

علي القطيطي

�سعيد ال�ساملي

«بلدي �شمال الباطنة» يناق�ش ت�أثريات
الأنواء املناخية اال�ستثنائية للحالة املدارية

املجل�س البلدي ب�شمال الباطنة �أثناء اجتماعه الثاين �أم�س
املدارية (�إع�صار �شاهني) على واليات ال�سويق
»:
�صحار ـ «
واخلابورة و�صحم .وا�ستعر�ض املجل�س اجلهود
عقــد املجلـ�س البلـدي ملحافظة �شمال الباطنـة املبذولة من قبل اجلهات احلكومية حول التعامل مع
اجتماعه الثاين من ال�سنة اخلام�سة للفرتة الثانيــة تلك احلالة املداريـة .كما ناقـ�ش الأع�ضاء املخططات
لعام 2021م برئا�ســة �سعـادة ال�شيـخ �سيـف بن الإ�سكانية بواليات املحافظة و�ضرورة اختيار
حمري �آل مالك ال�شحي حم ــافـظ �شمـال الباطنــة املواقع املنا�سبة والبعيدة عن الت�أثري املبا�شر
رئي�س املجلـ�س .ت ــم خالل االجتماع مناق�شة للأودية ،بالإ�ضافة �إلى موا�ضيع �أخرى تتعلق
ت�أثريات الأنواء املناخية اال�ستثنائية للحالة باجلوانـب اخلدميـة والتنمويـة.
■

توا�صل العمل فـي �إزالة املخلفات وفتح الطرق املت�أثرة باخلابورة

اخلابورة ـ «

»:

توا�صل دائرة ال�ش�ؤون
البلدية باخلابورة جهودها
احلثيثة ب�إزالة امل�شوهات
واملخلفات وفتح الطرق املت�أثرة
جراء احلالة املدارية (�شاهني)
التي مرّت على ال�سلطنة م�ؤخرًا
وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية والقطاع اخلا�ص،
بالإ�ضافة �إلى الفرق التطوعية
�إزالة املخلفات املرتاكمة يف بطون الأودية والأحياء ال�سكنية
والأهلية .حيث مت �إزالة ونقل
امل�شوهات واملخلفات املرتاكمة يف بطون الأودية وتركيب �أعمدة الإنارة املت�أثرة واملجمعات الكهربائية
والأحياء ال�سكنية والقرى اجلبلية ،بالإ�ضافة �إلى فتح العامة بهدف الوقاية من الأ�ضرار الناجتة عن تكد�س
وت�سوية الطرق يف جميع قرى الوالية و�شفط جتمعات هذه املخلفات على ال�صحة والبيئة وعلى املظهر
املياه املتجمعة ور�ش وتعقيم الأحياء ال�سكنية باملبيدات احل�ضاري العام الذي تتمتع به الوالية وتوفري بيئة
للق�ضاء على القوار�ض ال�ضارة والبعو�ض و�إ�صالح �آمنة حتافظ على �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع.
■

احلياة لطبيعتها ،وكذلك معاجلة
مكامن اخللل والو�صول للجهات
املخت�صة و�إي�صال مطالبنا ب�ضعف
اخلدمات التي كانت تعاين منها

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن ام��ان��ة ���س��ر املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة ب���أن���/س��ع��ود بن
�سليمان ب��ن حممد النبهاين اق���ام ال��دع��وى ف���ردي جت��اري
رقم2021/1309/1255:م �ضد/عي�سى بن حممد بن عي�سى
الغامني مطالبا فيها احلكم بالزامه بان ي�ؤدي له -1 :الزام
املدعى عليه بدفع مبلغ ( )14000اربعة ع�شر ال��ف ريال
عماين -2 .تعوي�ضي مبلغا وق��دره (1000ر.ع) الف ريال
عن حب�س املبلغ ملدة �سنة -3 .الزام املدعى عليه مب�صاريف
الدعوى واتعاب مراجعة املحكمة.
وقد تعذر اعالن املدعى عليه بالطرق العادية ،وهذا الن�شر
يعترب اعالنا له بالدعوى وحتديد يوم الثالثاء املوافق
2021/11/9م ال�ساعة التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن
(ال�سيب ـ اخلو�ض بجوار حمطة نفط عمان) موعدا ل�سماعها
وينتج االعالن اثره من تاريخ الن�شر عمال بن�ص املادة ()11
من املر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29م وتعديالته 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

الوالية ل�سنوات عديدة ،وكما
يقال( :رُبَّ �ضارة نافعة) لتظهر لنا
وللجهات الر�سمية مكامن اخللل،
�سواء يف التخطيط �أو اخلدمات

و� ً
أي�ضا القدرات ،فمثل هذه احلاالت
وعرب يجب
اال�ستثنائية درو�س ِ
اال�ستفادة منها لتجنب الأ�سو�أ يف
امل�ستقبل لو قدّر الله لنا �أمرًا ما.

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن بيع ق�ضائي
بناء على طلب التنفيذ اجل��زائ��ي رق�����م 2016/1928:املقدم من
طالب التنفيذ/خمي�س بن عو�ض بن را�شد ال�شندودي لتنفيذ احلكم
ال�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم2006/734:م بالزام املنفذ �ضده/
نعيمة بنت عبدالرحيم بن �سليمان ال�صابرية ب�سداد مبلغ وق��دره
15000ر.ع (خم�سة ع�شر الف ريال عماين) وامل�صاريف.
تعلن امانة �سر املحكمة عن بيع ق�ضائي  -باملزاد العلني  -مبقرها
الكائن يف والي��ة ال�سيب  -اخلو�ض  -ابتداء من ال�ساعة العا�شرة
�صباحا من يوم اخلمي�س املوافق 2021/11/11م للعقار ال�سابق
توقيع احلجز عليه وه��و :قطعة االر���ض ال�سكنية اململوكة للمنفذ
�ضدها املذكورة اعاله رقم ( )284املربع(م )1/والكائنة يف املوالح
اجلنوبية بوالية ال�سيب والبالغ م�ساحتها 600م 2وبها منزل قائم
ب�سعر ا�سا�سي وقدره 129600/-ر.ع (مائة وت�سعة وع�شرون الفا
و�ستمائة ريال عماين).
وع��ل��ى راغ��ب��ي ال�����ش��راء االت�����ص��ال مبكتب ���ش��رك��ة ب����وادي عمالء
باخلبري/هاتف رق��م 99272209:ملعاينة العقار حمل البيع على ان
يدفع الرا�سي عليه امل��زاد الثمن ف��ورا او ثلثه على االق��ل باال�ضافة
ال��ى كافة امل�صاريف واال اعيد البيع على ذمته يف نف�س اجلل�سة،
عمال باحكام املر�سوم ال�سلطاين رق��م 2002/29 :با�صدار قانون
االجراءات املدنية والتجارية وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

وقال علي بن كرم البلو�شي ـ
ع�ضو املجل�س البلدي ممثل والية
اخلابور :ما زالت اجلهود م�ستمرة
لعودة احلياة �إلى طبيعتها ب�سبب
ال�ضرر البالغ الذي �أ�صاب الوالية
جراء الأنواء املناخية �إع�صار
(�شاهني) ،حيث تقوم الآن جميع
القطاعات احلكومية والأهلية يف
مبا�شرة �إ�صالح اخلدمات الأ�سا�سية
مثل :الكهرباء واملاء و�إ�صالح
الطرق ..وغريها من اخلدمات
التي تتعلق بخدمة املواطن ب�شكل
مبا�شر ،م�شريًا �إلى �أنه ويف احلقيقة
مل يكن هناك تن�سيق بيننا وبني
اجلهات الأخرى يف عملية الإ�شراف
والتوزيع للمعونات ،ونتمنى من
جلنة التنمية الإ�سراع بتوزيع
الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية
على املت�ضررين لأنهم بحاجة ما�سّ ة
لها وال بد من اال�ستعداد الأمثل
ملواجهة مثل هذه احلاالت املدارية
من خالل التخطيط اجليد يف
اخلدمات الأ�سا�سية.

�آلية �سريعة

وقال علي بن �سعيد القطيطي
ـ ع�ضو املجل�س البلدي :بداي ًة
كانت �أيامًا ع�صيبة م ّرت على
�أبناء اخلابورة مل ن�شهدها من قبل
وتدمرت البنية التحتية بالوالية،
كما حلقت �أ�ضرار ج�سيمة باملباين
ال�سكنية..
وغريها ،وكذلك املزارع مما
كان له الأثر الكبري يف �ضياع
ن�سبة كبرية من املزروعات ،ولكن
وبت�ضافر اجلهات احلكومية
واجلمعيات اخلريية واملتطوعني
من ظفار جنوبًا وحتى م�سندم
اً
�شمال فقد هبّت �أفواج من �أولئك
املتطوعني ،وال نن�سى الدور الكبري
الذي قام به القطاع الع�سكري ب�شتى
معداته و�أفراده ،فنقدم لهم ال�شكر
اجلزيل لإعادة الطرق وتو�صيل
امل�ؤن للمت�ضررين التي ي�صعب على
اللجان الأخرى الو�صول �إليها.
وقال� :أنتهز هذه الفر�صة للثناء
على مبادرة �صحار التي قامت
بتغطية قطاعني من �أهم القطاعات
بالوالية وامل�أهولة بال�سكان والتي
�شملت  11منطقة قاموا بتغطية
امل�ؤن امل�ستعجلة يف الأيام الأولى
للإع�صار وا�ستمروا يف جهدهم
ملدة �أ�سبوعني ،وكذلك ال نن�سى
كل من �ساهموا وبادروا وتربعوا
لإخوانهم من كل واليات ال�سلطنة،
وقطعوا مئات الكيلومرتات
لتو�صيل امل�ؤن لأهلهم باخلابورة.
و�أكد� :إن من �أهم الأمور
وبعد دخولنا الأ�سبوع الثالث من
اجلائحة فقد كان هنالك بطء �شديد
يف تنفيذ الأمر ال�سامي ب�صرف
معونة مالية (م�ستعجلة) وكذلك
عدم �إيجاد �آلية �سريعة يف توزيع
املعدات الكهربائية التي مت تخزينها
يف القاعات وامل�ستودعات ،فهنا
يت�ساءل املواطن عن هذا الأمر:
هل هذه الأجهزة هي للمت�ضررين
الفعليني �أم لتخزينها؟!
واجلواب هنا يتم عن طريق
التنمية االجتماعية التي �أوكلت لها
مهمة توزيع هذه الأجهزة من قبل
�سعادة ال�شيخ وايل اخلابورة.

خطط مدرو�سة

وقال علي بن �سليمان
احلو�سني :الو�ضع بعد الإع�صار
يف واليتي اخلابورة وال�سويق
يحتاج �إلى تكاتف اجلميع .وما
مل�سناه حقيقة من جهود مبذولة
من كافة اجلهات والفرق �أم ٌر يثلج
ال�صدر وين ُّم عن جمتمع متما�سك،
ولكن هناك الكثري من الأ�ضرار التي
خ َّلفها الإع�صار وحتتاج �إلى جهود
م�ضاعفة يف ت�صليح اخلدمات
وتخفيف الأ�ضرار اجل�سيمة التي
حلقت باملواطنني جراء احلالة
املدارية (�شاهني) يف املمتلكات
اخلا�صة ،ون�أمل �أن يتم الإ�سراع
ب�صرف الإعانة ب�شكل عاجل
للم�ساعدة والتخفيف عن تلك الأ�سر
املت�أثرة والتي فقدت الكثري من
�أ�شيائها ال�ضرورية واحتياجاتها
الأ�سا�سية اليومية واعداد خطط
مدرو�سة يف قادم الوقت لتفادي
الكثري من الأخطاء يف العملية
التنظيمية ون�ستفيد من الدرو�س
التي ولدتها احلالة املدارية ونكون
على �أهبة اال�ستعداد ب�شكل ي�ضمن
ال�سرعة والإجناز.

فريق متكامل لكل والية

وقال خليفة بن مبارك البلو�شي:
�أثار ت� ّأخر �صرف املعونات
املاليّة مبقدار �ألف ريال عماين
للمت�ضررين جراء الأنواء املناخية
اال�ستثنائية (�شاهني)� ،شكاوى
وا�سعة من قبل املت�ضررين الذين
وعدوهم مببلغ املعونة ب�شكل
�سريع لتلبية احتياجاتهم املفقودة،
احل�صر كذلك كان بطي ًئا ورمبا
يرجع ال�سبب لعدم توافر الكادر
الب�شري وانعدام التنظيم الذي
ي�سهل عملية احل�صر ،فتوجد فئة
مت�ضررة مل ت�صلها �أي م�ساعدة
من امل�ؤن والأجهزة الكهربائية،
بينما هناك فئة غري مت�ضررة نالت
ن�صيبها من كافة اخلريات وامل�ؤن
التي و�صلت الوالية.

خطط عمل

وقال �سعيد بن خمي�س
ال�ساملي :يف احلياة مير كثري
من الأزمات ويجب �أن نتعلم
كيف نديرها بال�شكل الذي
يتنا�سب مع �أي �أزمة ،و�أن ما
�صاحب �أزمة �إع�صار (�شاهني)
من تخبطات يف التنظيم خري
دليل ،فيجب وجود خطة لإدارة
الأزمات وت�شمل تكوين فريق
ملتزم ومتنوع املعرفة وبدوره
يحدد الأولويات ويقيّم الو�ضع،
كما يجب �إيجاد خطط عمل تعمل
على التوا�صل االفرتا�ضي مع
الأخذ بعني االعتبار التحديات
العملية وم�سائل ال�صحة
العقلية والنف�سية للمتطوعني،
ويجب � ً
أي�ضا �إيجاد احللول على
الأر�ض على �سبيل املثال متابعة
جماري الأودية وفتح قنوات
وا�سعة لها وتكون بعيدة عن
املنازل لت�صب يف البحر ،ويجب
و�ضع حماية قوية لل�سدود
يف حال في�ضانها ،كذلك يجب
�إيقاف توزيع الأرا�ضي يف
الوديان والأماكن املنخف�ضة،
و�أخريًا يجب حتديث خطة
�إدارة الأزمة.

املحكمة االبتدائية مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي «بطلب التنفيذ»
بناء على:
ملف التنفيذ
الدائرة
احلكم رقم
(( )2018/1309/1927تنفيذ جتاري) (2021/9103/3020م)
احلق املطالب به (حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بدفع مبلغ املطالبة
6500ر.ع �ستة �آالف وخم�سمائة ريال عماين للمدعي وحتميل املدعى عليها
م�صاريف الدعوى).
الرقم املدين
ال�صفة
ا�سماء الأطراف
طالب التنفيذ 120527721
احمد بن هديب بن عبيد الغاربي
م�شاريع خط ال�صحراء للهند�سة وحقول النفط منفذ �ضدها 1127347

ونظرا لتعذر اعالن املنفذ �ضدها بالطرق العادية
وعليه يعترب هذا الن�شر اعالنا لها مت�ضمنا تكليفها
بالوفاء مبا هو مطلوب منها �أعاله خالل �سبعة ايام
من ت��اري��خ ه��ذا الن�شر عمال بن�ص امل��ادت�ين ()11
و( )356من قانون االجراءات املدنية والتجارية.
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بوح الخزامى
�سميحة بنت را�شد احلو�سنية ✱

ر�سالة �إلى �أبناء
اخلابورة
�شاءت الأقدار �أن ُي�صاب ج�سد (واليتي
اخلابورة) الغالية بالأمل والدمار جراء احلالة
املدارية (�شاهني) ،و�أن العني لتدمع على تلك
و�شوهت
امل�شاهد امل�ؤملة التي غيرّ ت خريطة املكان ّ
بتجاعيدها الكثري من البيوت والطرقات ،فكانت
اً
وخ�صو�صا
ف�صول حلكاية لن تن�ساها الأجيال،
ً
�سكان تلك الواليات املت�أثرة ب�إع�صار (�شاهني)..
ّ
انق�ض فيها (�شاهني)
هي ليلة � 4أكتوبر التي
مبخالبه اجلارحة على �شمال الباطنة ليبدد
ال�سكينة ويحدث ال�ضجيج..
خم ّل ًفا �أ�ضرا ًرا ج�سيمة يف الأمالك والأرواح،
وك�أننا �أمام م�شاهد ملقاطع و�أفالم مرعبة والتي ُك ّنا
نعي�ش حلظاتها عرب املتابعة للأعا�صري املدمرة عرب
�شا�شة التلفاز .ليلة عا�صفة خميفة مل تذق عيوننا
لذة النوم..
فكان الهلع واخلوف و�صراخ ال�صغار ودعوات
�أمهاتنا وكبار ال�سن (رحمتك ولطفك يا رب
بالعباد) ،فكانت رحمة الله وعناية ال�سماء حتيطنا
بالرغم من ذاك ال�ضجيج وال�صفري و�شدة الرياح
التي اقتلعت كل ما حولها ليكون الفجر احلزين
الذي � َّ
أطل على واليتنا ف�أبكتنا ر�ؤيتها وهي
تعاين من جراحها الدامية وغ�ضب �أوديتها ي�شتد
حدّه ليقتلع كل ما يعيق حتركه و�شموخه �أثناء
اجلريان.
لقد ع�شنا تلك الليلة احلالكة والأيام التي تلتها
يف ظروف قا�سية �أ�شد �صعوبة وحمنة ،فقد انقطع
التيار الكهربائي عن الكثري من القرى ،وعانينا
من ُ�شح املاء وحتى �شبكة االت�صال �أ�صابها ال�شلل
فانعدمت ،فكانت حماوالت االت�صال لالطمئنان
على الأهل حماوالت عقيمة جته�ضها اللحظات.
�إنَّ امللحمة الوطنية التي ج�سدها �أبناء ال�سلطنة
وم�شاركتهم لنا تلك املعاناة يف م�شهد ال ن�ستطيع
التعبري عنه ،فهو ين ُّم عن جمتمع مت�آزر متعا�ضد..
كان له دور كبري يف تخفيف الكثري من الأعباء
واحلزن ونحن نرى �شبابنا ورجاالت عمان
الأوفياء ي�ضحون بوقتهم و�أرواحهم �صغا ًرا
وكبا ًرا ..الكل ي�شارك ..والكل يعمل من �أجل �إنقاذ
الأ�سر املت�ضررة و�إعادة النب�ض للوالية.
وما �أثبتموه يا �شباب اخلابورة من تعاون
وتكاتف يجعلنا نفتخر بكم ونعتز بجهودكم..
فلقد ح ّلق (�شاهني) عاليًا يف �سماء �شمال الباطنة
لتكون واليتنا �إحدى حمطاته ..ولكن كانت
وقفتكم للوالية و�أهلها لها دالالت عظيمة �أثناء
رياح وعوا�صف (�شاهني) التي ح ّلت بنا ..ف�أنتم
يف امليدان ت�شمرون عن �سواعدكم لتعيدوا
احلياة الطبيعية للوالية ومت�سحون الغبار عن
وجهها وج�سدها املمزق ..وهذا عهدنا بكم �شبابًا
خمل�صني.
ندعوكم اليوم ودائمًا �إلى التكاتف امل�ستمر..
فاخلابورة ما زالت تنزف يف �شوارعها وحاراتها
وبيوتها التي �آل بع�ضها لل�سقوط والدمار ومل
تتحمل �أعمدتها و�أ�سقفها ..اليوم اخلابورة بحاجة
لكم �أكرث من قبل لتعود ال�ضحكات يف �أزقتها
وطرقاتها ..لنعمل معًا لكي نعيد رونقها وجمالها
وتنب�ض من جديد ..فلنتفقد بع�ضنا البع�ض يف
هذه املحنة العظيمة ،فهناك الكثري من البيوت التي
ال نعلم عن �أحوال �أهلها ومل ت�صلهم تلك القوافل
من امل�ؤن ..فلنكن يدًا واحدة تعمل من �أجل �إعادة
احلياة لواليتنا العريقة..
تلك امل�شاهد اجلميلة ل�شبابنا يف ال�شوارع
واحلارات والعمل الد�ؤوب يف فتح الطرقات
و�إزالة تلك الأكوام الثقيلة من ج�سد الوالية
وتوزيع امل�ؤن وامل�ساعدات هي م�شاهد لن ين�ساها
اجلميع و�ستظل حمفورة يف ذاكرة التاريخ.
مرا�سلة «

» باخلابورة

املحكمة االبتدائية مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أم��ان��ة ���س��ر املحكمة ب���أن/اح��م��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه بن
حممد اخلنجي ب�صفته وك��ي�لا ع��ن ورث��ة/ع��ب��دال��ل��ه حممد
ع��ب��دال��ل��ه اخل��ن��ج��ي ت���ق���دم���وا ب��ط��ل��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ اي���ج���ارات
رق��م 2020/9105/830:لتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى
اي��ج��ارات رق��م  2019/1506/611الل���زام املنفذ �ضده/
�شينا بو�شاية اربوال (هندي اجلن�سية) بان ي�ؤدي للمدعني
مبلغ االجرة املت�أخرة والبالغ قدرها 450/-ر.ع (اربعمائة
وخم�سون ري��اال عمانيا) وال��زام��ه ب�سداد قيمة ا�ستهالك
الكهرباء واملاء ومبلغ بدل االخطار البالغ قدره 450-ر.ع
(اربعمائة وخم�سون رياال عمانيا) وب�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل وال��زام��ه بامل�صاريف ومبلغ 100ر.ع (م��ائ��ة ري��ال
عماين) مقابل اتعاب املحاماة.
ون��ظ��را لتعذر اع�ل�ان املنفذ ���ض��ده ب��ال��ط��رق العادية
يعترب هذا الن�شر اعالنا له مت�ضمنا تكليفه بالوفاء مبا
هو مطلوب منها خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر
عمال باملادة ( )11من قانون االجراءات املدنية والتجارية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم( )2002/29وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة
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فريق اجلمعية العمانية لل�سرطان يزور العوابي
م�سقط ـ «

»:

زار �أم�س فريق من اجلمعية العمانية
لل�سرطان برئا�سة الدكتور وحيد بن علي
اخلرو�صي رئي�س اجلمعية والية العوابي
مبحافظة جنوب الباطنة التقى خاللها
برئي�سة جمعية املر�أة العمانية بالعوابي
وعدد من ع�ضوات اجلمعية وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية بالوالية .وذلك �ضمن �أن�شطة
اجلمعية ل�شهر �أكتوبر للتوعية ب�سرطان
الثدي.
مت خالل اللقاء تقدمي نبذة خمت�صرة عن
اجلهود واخلدمات التي تقدمها اجلمعية
العمانية لل�سرطان يف �إطار ر�سالتها الإن�سانية
النبيلة التي حتاول من خاللها امل�ساهمة يف
�إنقاذ حياة �أكرب عدد ممكن من الن�ساء من
وخ�صو�صا �سرطان الثدي وذلك
ال�سرطان،
ً
من خالل التوعية وتقدمي خدمة الك�شف
املبكر مبختلف الطرق املتاحة .بدورها �أبدت

■ الزيارة ت�أتي �ضمن �أن�شطة اجلمعية ل�شهر �أكتوبر
موزة بنت عبدالله اخلرو�صية رئي�سة جمعية
املر�أة العمانية بالعوابي ،ا�ستعدادها لت�شكيل
فريق عمل ن�سائي من الوالية مل�ساندة جهود
اجلمعية العمانية لل�سرطان لن�شر وتو�صيل
ر�سالتها الإن�سانية لكل امر�أة ميكن �أن ي�سهم

الو�صول �إليها يف الوقت املنا�سب يف �إنقاذ
حياتها ،حيث �شكرت و�أثنت على جهود
اجلمعية العمانية لل�سرطان والقائمني عليها
وعلى جهودهم يف �سبيل الو�صول لكل امر�أة
حتتاج �إلى م�ساندة وم�ساعدة.
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التنمية االجتماعية تناق�ش اتفاقية حول حقوق الطفل ومواءمتها مع الت�شريعات

انطلقت يوم �أم�س حلقة العمل التدريبية
حول “اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني
االختياريني امللحقني بها” ،والتي تنظمها
وزارة التنمية االجتماعية ممثلة يف دائرة
�ش�ؤون الطفل بالتعاون مع املعهد العايل
للق�ضاء حتت رعاية �سعادة ال�شيخ را�شد
بن �أحمد ال�شام�سي وكيل وزارة التنمية
االجتماعية ،وم�شاركة عدد من �أ�صحاب
الف�ضيلة الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام
واملخت�صني يف جمال حقوق الطفل.
وتهدف هذه احللقة التي تقام يف فندق
رويال توليب ملدة يومني �إلى تعزيز خربات
امل�شاركني وتزويدهم باملهارات واملعارف
اجلديدة يف جمال اتفاقية حقوق الطفل
ومواءمتها مع الت�شريعات والقوانني
الوطنية ،ون�شر الوعي ب�صورة منهجية
عن االتفاقية والربوتوكولني االختياريني
يف �أو�ساط الفئات املهنية والعاملني مع
الأطفال ومن �أجلهم ،و�إك�ساب امل�شاركني
مهارات تطبيق بنود هذه االتفاقية يف جميع

■ احللقة هدفت لن�شر الوعي ب�صورة منهجية عن االتفاقية
املوا�ضيع املعنية باملجتمع املتعلقة بالأ�سرة
والطفل .و�أكدت ال�سيدة معاين بنت عبدالله
البو�سعيدية املديرة العامة للتنمية الأ�سرية
بوزارة التنمية االجتماعية يف كلمتها
لراعي احلفل واحل�ضور �أن ال�سلطنة �أر�ست
مبد�أ احرتام حقوق الإن�سان يف ال�سيا�سات
الوطنية املختلفة منذ فجر النه�ضة املباركة،
وتويل اهتماما خا�صا برعاية الأطفال الذين

ال�سودان :االحتجاجات م�ستمرة والربهان ..ي�ؤكد :حمدوك لي�س معتقال
اخلرطوم ـ وكاالت :وا�صل �سودانيون �أم�س
احتجاجهم على ما اعتربوه بـ”�سيطرة الع�سكريني على
ال�سلطة” و�إخراجهم �شركاءهم املدنيني من احلكم ،بعدما
ُقتل �أربعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب �أكرث من ثمانني بجروح يف
اخلرطوم بر�صا�ص اجلي�ش خالل تظاهرات مناه�ضة
خلطوته.
ي�أتي ذلك فيما �أكد قائد اجلي�ش ال�سوداين عبد الفتاح
الربهان �أن رئي�س الوزراء ال�سابق عبد الله حمدوك لي�س
معتقال وال خمتطفا .وقال الربهان ،يف م�ؤمتر �صحفي،
�إنه “فور ا�ستقرار الأمور �سيعود حمدوك �إلى منزله”.
و�أ�ضاف” :خ�شينا عليه ،ونقلناه لدار ال�ضيافة وجل�ست
معاه يف املنزل �أم�س ،مل يتم اختطافه وال اعتقاله ،ون�أمل

�أن ي�ستمر دعمه للفرتة االنتقالية”.
و�أ�شاد باجلهود التي بذلها حمدوك ،وقال �إن القوى
ال�سيا�سية “كانت تك ّبله يف عمله” .وفيما يتعلق ببقية
امل�س�ؤولني املوقوفني ،قال �إنه �سيتم ت�صنيف املعتقلني
و�إن من توجد عليه تهمة جنائية �سيتم تقدميه للعدالة.
وكان الربهان �أعلن حال الطوارئ وت�شكيل حكومة
جديدة .كما �أعلن ّ
حل جمل�س ال�سيادة الذي كان
يرت�أ�سه واحلكومة برئا�سة عبدالله حمدوك وغريها
من امل�ؤ�س�سات التي كان يفرت�ض �أن ت�ؤمن م�سارا
دميوقراطيا نحو االنتخابات واحلكم املدين .وت�ضمنت
قرارات الربهان� ،أي�ضا ،حل جميع الكيانات النقابية
واالحتادات املهنية يف ال�سودان.

NEWS

ميثلون  %43من �إجمايل العمانيني حتى
نهاية عام  2020املن�صرم ،وجت�سدت هذه
الرعاية يف �إ�صدار جمموعة من الت�شريعات
والقوانيني والآليات والتدابري وال�سيا�سات
والربامج التنفيذية التي تعنى برعاية وحماية
الأطفال .و�أكد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم /6 2021يف املادة
 15على التزام الدولة برعاية الطفل.

مايل تطرد ممثل املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا
اخلا�ص للمجموعة
باماكو ـ �أ.ف.ب� :أعلنت مايل �أنّ املم ّثل
ّ
االقت�صاديّة لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) حميدو بويل �صار
“�شخ�صا غري مرغوب فيه” ب�سبب “ت�ص ّرفات ال ت ّت�سق مع مهامه”،
ح�سب ما �أورد التلفزيون العام .وقال التلفزيون العام يف �شريط
الأخبار “ق ّررت حكومة جمهورية مايل �إعالن املمثل اخلا�ص
للمجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا يف مايل �شخ�صا غري
مرغوب فيه ،نظرا لت�صرفاته التي ال ت ّت�سق مع مهامه”.

رو�سيا حتبط هجوما لقرا�صنة على �سفينة حاويات قبالة نيجرييا
■ �سودانيون يرفعون عالمات الن�صر �أمام حاجز من �إطارات ال�سيارات امل�شتعلة
�أ ف ب
يف العا�صمة اخلرطوم

مودرنا :نتائج قوية
للقاح كورونا للأطفال

COVID-19

مو�سكو ـ د.ب�.أ� :أعلنت ال�سلطات الرو�سية �أن �سفينة حربية
رو�سية �أحبطت هجوما �شنه قرا�صنة على �سفينة احلاويات “�إم
�إ�س �سي لو�سيا” قبالة �سواحل نيجرييا.
وتلقت املدمرة الرو�سية “فاي�س �أدمريال كوالكوف” �إ�شارة
ا�ستغاثة يف خليج غينيا ثم �أمرت م�شاة البحرية ب�أخذ مروحية
املدمرة والتوجه �إلى ال�سفينة “�إم �إ�س �سي لو�سيا” ،وفقا ملا نقلته
وكالة �إيتار تا�س الرو�سية الر�سمية عن وزارة الدفاع الرو�سية.

نيويورك ـ د
ب �أ :ذكرت �شركة
مودرنا للأدوية
�أن لقاحها امل�ضاد
لـ(كوفيد� )19أظهر
ا�ستجابة مناعية
قوية يف الأطفال
ال�صغار يف مرحلة
�أخرية من التجارب
ال�سريرية ،ما ميهد
الطريق لعر�ضه
اجلهات
على
التنظيمية لإقرار
ا�ستخدامه بالن�سبة
للأطفال يف الفئة
العمرية من � 6إلى
ما دون  12عاما.

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على �إعطاء جرعة معززة من «مودرنا»

ال�صحة العاملية :العامل مل ي�ستخل�ص العرب من اجلائحة
فرانكفورت ـ عوا�صم ـ «

» ـ وكاالت:

بعد �سنة ون�صف ال�سنة على ظهور جائحة كورونا
(كوفيد ،)19يبدو �أن العامل مل يقم بتحركات كثرية ومل يتعلم
من �أخطائه كما حذر مر�صد لل�صحة العاملية .وندد جمل�س
مراقبة الت�أهب العاملي ،وهو هيئة م�ستقلة �أن�شاتها منظمة
ال�صحة العاملية والبنك الدويل ،بالإخفاقات امل�ستمرة يف
اال�ستجابة العاملية للوباء .وقال “�إذا كانت ال�سنة الأولى من
وباء (كوفيد )19حتددت بف�شل جماعي يف �أخذ اال�ستعداد
على حممل اجلد والت�صرف ب�سرعة على �أ�سا�س العلم ،فان
ال�سنة الثانية ات�سمت بتفاوت عميق وف�شل قادة يف فهم
ترابطنا والتحرك على هذا الأ�سا�س” .وخال�صة التقرير �أن
الوباء ك�شف عن عامل “غري مت�ساو ،ومنق�سم وغري م�س�ؤول”.
ن�شر هذا التقرير خالل القمة العاملية لل�صحة يف برلني
وي�أتي فيما اقرتب عدد الوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا
من خم�سة ماليني يف العامل بح�سب ح�صيلة �أعدتها وكالة
ال�صحافة الفرن�سية .وقد اعتربت منظمة ال�صحة العاملية �أن
احل�صيلة الإجمالية للوفيات التي قاربت على  5ماليني قد
تكون �أعلى مبرتني �أو ثالث مرات ،يف �إطار من التفاوت الكبري
بني املناطق الغنية والفقرية يف جمال معدالت التطعيم .وقد
�أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل عدد الإ�صابات بفريو�س
كورونا يف �أنحاء العامل جتاوز  244مليونا حتى �صباح
�أم�س ،بينما جتاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى �إعطا�ؤها
83ر 6مليار جرعة .كما �أظهرت البيانات �أن �إجمايل الوفيات
ارتفع �إلى �أربعة ماليني و � 954ألفا.

املحكمة االبتدائية بربكاء
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
موطنه
�صفته
اال�سم
علي بن حبيب بن داملراد الزدجايل مدعي بركاء  -بركاء /اجلحيلة /بناية بنك �صحار /الطابق
 /2املكتب رقم  /1هاتف 98559035
موطنه
�صفته
اال�سم
بركاء  -والية بركاء قرحة بلو�ش
احمد بن نا�صر بن احمد املنذري مدعى عليه
بركاء  -والية بركاء قرحة بلو�ش
كوكب نزوى للم�شاريع املتميزة مدعى عليها
تعلن امانة �سر املحكمة االبتدائية بربكاء ان املدعي اق��ام الدعوى رقم
(� )2021/1503/93ضد املدعى عليهما للمطالبة بالآتي -1 :الزام املدعى عليه
الأول واملدعى عليها الثاين بالت�ضامن او باالنفراد ب�إخالء العني امل�ؤجرة مع
�سداد القيم االيجارية مببلغ وقدره ( 7700ر.ع) وما ي�ستجد من �أجره حلني
االخالء الفعلي� -2 .إلزام املدعى عليها دفع قيمة الفواتري املتعلقة بالكهرباء
وامل��اء -3 .إ�ع��ادة حال العني امل�ؤجرة ل�سابق عهدها ما قبل التعاقد � -4إلزام
املدعى عليهما بامل�صاريف واتعاب املحاماة مبلغا وقدره ( 1000ر.ع).
ونظرا لتعذر اعالن املدعى عليهما بالطرق العادية يعترب هذا الن�شر
اعالنا لهما مبوعد نظر الدعوى يف ي��وم االح��د املوافق 2021/11/7
ال�ساعة ( )9:00مبقر املحكمة االبتدائية بربكاء الكائن بـ(ال�صوحمان
اجلنوبية) عمال باملادة ( )11من قانون االج���راءات املدنية والتجارية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29 :م وتعديالته .

�أمانة �سر املحكمة

■ تراجع الفت عن التطعيم فـي تون�س
■ قواعد جديدة لل�سفر تت�ضمن �إثباتا للتطعيم ب�أمريكا
■ كوريا اجلنوبية تقدم مليون جرعة لقاح لإيران
■ ح�صيلة قيا�سية جديدة للوفيات اليومية فـي رو�سيا
■ حظر جتول �صارم فـي مدينة النت�شو ال�صينية
الى ذلك ،قال رئي�س احلملة الوطنية للتطعيم يف تون�س
الها�شمي الوزير �إن ن�سبة الإقبال على التطعيم �ضد فريو�س
كورونا �أ�صبحت �ضعيفة مع تخلف ما بني  50و � 70ألف
�شخ�ص يوميا من بني � 100ألف يتم ا�ستدعا�ؤهم �إلى مراكز
التطعيم .يف �سوريا �أعلنت وزارة الرتبية ازدياد عدد
الإ�صابات امل�سجلة بالفريو�س يف املدار�س ،وحتدثت مديرة
ال�صحة املدر�سية يف الوزارة هتون الطوا�شي ،عن و�صول
عدد الإ�صابات بالفريو�س يف القطاع الرتبوي �إلى 1418

املحكمة االبتدائية بازكي
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن «بيع ق�ضائي»

�إ�صابة �إيجابية منها � 1203إ�صابات بني املدر�سني واملعلمني
والكوادر الرتبوية.
دوليا ،خل�صت وكالة الأدوية الأوروبية �إلى �أنه من املمكن
النظر يف �إعطاء جرعة معززة من لقاح “مودرنا” امل�ضاد
لفريو�س كورونا ،للأ�شخا�ص الذين يبلغون من العمر  18عاما
ف�أكرث .و�أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية يف �أم�سرتدام م�ساء
االثنني� ،أنه من املمكن �إعطاء لقاح مودرنا�“ ،سبايكفاك�س”،
خالل فرتة ترتاوح بني �ستة وثمانية �أ�شهر بعد احل�صول على
اجلرعة الثانية من اللقاح .من جهتها �أ�صدرت �إدارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن قواعد جديدة للم�سافرين �إلى الواليات
املتحدة ،تتطلب تقدمي ما يثبت تلقي تطعيم كامل �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19بالإ�ضافة �إلى نتيجة
�سلبية حديثة من اختبار الفريو�س ،ح�سبما �أفادت وكالة
بلومربج للأنباء .بدورها قالت وزارة اخلارجية الكورية
اجلنوبية �إن كوريا اجلنوبية �ستزود �إيران مبليون جرعة من
لقاح �أ�سرتازينيكا امل�ضاد لفريو�س كورونا .الى ذلك� ،أعلنت
ال�سلطات ال�صحية يف رو�سيا ت�سجيل  1106حاالت وفاة و
� 36446إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا وهي �أعلى ح�صيلة
يومية للوفيات يتم ت�سجيلها يف رو�سيا يف يوم واحد منذ
ظهور اجلائحة.
�آ�سيويا ،فر�ضت ال�سلطات ال�صينية حظر جتول �صارم يف
تف�ش جديد
مدينة النت�شو الواقعة ب�شمال غرب ال�صني ،ب�سبب ٍ
لإ�صابات فريو�س كورونا هناكُ .
وطلب من �سكان املدينة
الواقعة يف مقاطعة جان�سو� ،أال يغادروا جممعاتهم ال�سكنية
�إال يف حاالت الطوارئ فقط� ،أو ل�شراء الطعام.

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

بناء على:
الدائرة (تنفيذ جتاري)
رقم التنفيذ ()2021/9103/186
احلق املطالب به (�إلزام املنفذ �ضده ب�سداد مبلغ وقدره ( 2157ر.ع) �ألفان ومائة و�سبعة وخم�سون
رياال عمانيا).
الرقم املدين

ال�صفة
ا�سماء الأطراف
طالبة التنفيذ
ال�شركة الوطنية للتمويل
منفذ �ضده
حممد بن عبدالله بن خمي�س الرقي�شي
تعلن �أمانة �سر املحكمة عن بيع ق�ضائي باملزاد العلني مبقر املحكمة يف متام
ال�ساعة (� )8:00صباحا من ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 2021/11/2م للمنقوالت
ال�سابق توقيع احلجز عليه وهو كالآتي:
الو�صف
الرقم
م النوع العدد
اللون �أبي�ض منتهية ال�صالحية طراز  2012بها
ني�سان
خدو�ش من �أمام وخلف املركبة ،املركبة ح�سب ما
مركبة
�صالون /21709 1ب هو ظاهر مت ا�ستبدال لونها من البني �إلى االبي�ض
�ألتيما
مم�شى ال�سيارة ( 324659كم)
ويقدر ب�سعر �أ�سا�سي مببلغ وق��دره ( 1200ر.ع) �ألف ومائتان ريال عماين
فعلى راغبي ال�شراء احل�ضور للمزاد املقرر لبيع املنقول حمل البيع على �أن يدفع
الرا�سي املزاد الثمن فورا و�إال �أعيدت املزايدة على ذمته ب�أي ثمن كان عمال بن�ص
املادة ( )383من قانون االجراءات املدنية والتجارية.

�أمانة �سر املحكمة

تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن املدعي/بنك م�سقط �ش.م.ع.ع �أقام
�أمامها الدعوى التجارية رقم� 2020/1301/56 :ضد املدعى عليه/
برتو�س جوهاني�س جاكب�س دوبلوي للمطالبة بالآتي�-1 :إل��زام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي �إلى البنك املدعي مبلغا وقدره (4852٫895
ر.ع) اربعة �آالف وثمامنائة واث��ن��ان وخم�سون ري��اال وثمامنائة
وخم�س وت�سعون بي�سة� -2 .إلزام املدعى عليه بفائدة قدرها ٪4٫50
من تاريخ رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�سداد النهائي ملبلغ القر�ض مع
�إلزامه بامل�صروفات -3 .احتياطيا /ندب خبري يف الدعوى وبجل�سة
2021/10/18م ورد تقرير اخلربة الفنية.
وقد تعذر اع�لان املدعى عليه بالدعوى وتقرير اخل�برة الفنية
بالطرق العادية ف�إن هذا الن�شر يعترب اعالنا له بالدعوى وتقرير
اخلربة الفنية وحتديد موعد ل�سماعها بجل�سة يوم االثنني املوافق
2021/11/22م ال�ساعة التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن يف
(والي��ة العامرات  -ال�ساد�سة بجانب جامع ال��وه��اب) وذل��ك عمال
بن�ص املادة ( )11من قانون االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29:م.

�أمانة �سر املحكمة

املحكمة االبتدائية ب�صحم
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن حكم ل�سريان ميعاد اال�ستئناف
تعلن امانة �سر املحكمة االبتدائية ب�صحم انه
بتاريخ 2021/7/26م ���ص��در حكم يف ال��دع��وى
ال��ت��ج��اري��ة رق�������������م2021/1303/217:م ل�صالح
امل��دع��ي��ة /ال�شركة الوطنية للتمويل �ضد املدعى
عليه /مازن بن را�شد بن خمي�س العرميي (حكمت
املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ
( 3960ر.ع) ثالثة �آالف وت�سعمائة و�ستني رياال
عمانيا وامل�صاريف ومبلغ ( 50ر.ع) خم�سني رياال
�أتعابا للمحاماة ورف�ض ما زاد على ذلك).
وملا كان املحكوم �ضده او من ميثله مل يح�ضر
جل�سة النطق باحلكم وتعذر اعالنه بالطرق العادية
فان هذا الن�شر يعترب اعالنا له باحلكم طبقا للمادتني
( )204 ،11من قانون االجراءات املدنية والتجارية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29 :م.

�أمانة �سر املحكمة
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AL WATAN

تعاون ي�صب فـي حتقيق التنمية ال�شاملة

ت�صدرها الم�ؤ�س�سة العُمانية لل�صحافة والطباعة والن�شر والتوزيع �ش.م.م
�صاحب االمتياز

ال�سلطان هيثم بن طارق
حر�ص ح�ضرة �صاحب اجلاللة ُّ
املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ تو ِّليه مقاليد ا ُ
حلكم على ال َّت�أكيد
على �أهم َّية دور جمل�س عُمان ،وم�ساهمته املقدَّرة يف م�سرية
ال َّتنمية َّ
�سام ي�ؤمن ب�أنَّ ال َّتعاون
ال�شاملة للوطن ،وهو ِح ٌ
ر�ص ٍ
وال َّتعا�ضد وت�ضافر اجلهود ب نْ َ
َي م� َّؤ�س�سات الدولة املختلفة كفيل
ببناء م�ستقبل �أف�ضل لعُمان احلبيبة ،وهو جزء من ر�ؤية جاللته
ـ �أبقاه الله ـ مل�شاركة �أبناء الوطن ،ومتكينهم من ُ�ص ْنع مُ�ستقبَلهم
ً
وتر�سيخا ملبادئ ُّ
ال�شورى ،لذلك �أفرد
يف جميع مناحي احلياة،
خا�صا ،ت�ض َّمن �أه َّم
ملجل�س عُمان بال ِّنظام الأ�سا�سي للدولة بابًا ًّ
اخلا�صة بهذا املجل�س ،واالخت�صا�صات املنوطة به،
الأحكام
َّ
و�أه ُّمها هو �إقرار �أو تعديل القوانني التي تحُ يلها احلكومة،
وكذلك اقرتاح م�شروعات القوانني ،ومناق�شة خطط ال َّتنمية
وامليزان َّية العا َّمة للدولة� ،إ�ضافة �إلى �أدوات املتابعة املق َّررة
ملجل�س ُّ
ال�شورى.
ومن منطلق الدَّور احليَوي ملجل�س عُمان ،جاءت زيارة
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س
ال�سمو َّ
�صاحب ُّ
الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وعدد من �أ�صحاب املعايل
جمل�سي الدولة ُّ
وال�شورى يف �إطار
الوزراء �أع�ضاء املجل�س �إلى
َ
ال َّتعاون املُ�شرتك ب نَْي ُك ٍّل من جمل�س الوزراء وجمل�س عُمان،
ال�صالح العا َّم ،حيث
وال َّتفاهم َح ْو َل العديد من الأمور التي تخدم َّ
ال�سيد �أهم َّية ال َّتن�سيق امل�ستم ِّر ب نْ َ
َي جمل�س الوزراء
�أ َّكد ُ�سمو َّ
وجمل�س عُمان و�صولاً �إلى ال َّتعاون املن�شود يف تنفيذ اخلطط
والربامج االقت�صاد َّية واالجتماع َّية ،وحتقيق ُك ِّل ما يه ُّم الوطن
واملواطن ،كما �أ�شار ُ�سموُّه �إلى �أنَّ احلكومة ت�ضع يف مقدِّمة
ُّ
وال�شورى،
جمل�سي الدولة
اهتماماتها تفعيل ال َّتعاون مع
َ
واال�ستفادة من مرئ َّياتهم ومبا يت ُّم �إعداده من ِقبَلهم من درا�سات
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مرا�سلو

OPINION

ُت�سهم يف دعم االرتقاء مب�سارات ال َّتنمية َّ
ال�شاملة للبالد.
مما مُت ِّثله املَ ْرحلة ال َّراهنة وما
وتنطلق �أهم َّية هذه ال ِّزيارة َّ
ً
ت�شهده من حتدِّيات تتط َّلب ب ْذ َل املزيد من اجلهود
حفاظا على
وال�سري ُقدمًا يف تطويرها مع تكثيف
ما حت َّقق من منجزاتَّ ،
ْ
ن�شر ال َّتوعية املجتمع َّية الهادفة ،وقد �أ�سفرت هذه ال ِّزيارة عن
اال ِّتفاق على تفعيل َد ْور ال َّلجنة الوزار َّية التن�سيق َّية مع مكتبَي
جمل�سي الدولة وال�شورى لال�ضطالع ب َد ْور ي�ساعد ب�ش ْك ٍل �أكرب
َ
يف ال َّتعاطي مع متط َّلبات هذه املَ ْرحلة .فمجل�س عُمان �أ�ضحى
له دور فاعل ملمو�س ،وعلى �أع�ضائه ا�ستثمار هذه ال ِّثقة
وممار�سة َد ْو ِرهم الفاعل ،وتقدمي جهدهم وعطائهم الباذل من
ال�سري ُقدمًا بهذا الوطن الغايل َن ْح َو �آفاق الع َّزة واملَجد
� ْأجل َّ
وال ُّرقي واالزدهار والأمن واال�ستقرار ،وعليهم �أنْ ي�ضعوا ن صْ� َب
أ� ْعيُنهم تلك امل�س�ؤول َّيات اجل�سيمة ،والعمل على ال َّتعاون الب َّناء
ال�سلطنة
مع احلكومة يف �إجناح اخلطط ال َّرامية لدعم �إمكانات َّ
ال�صالح العا َّم،
االقت�صاد َّية واالجتماع َّية والعلم َّية ومبا يخدم َّ
ويرتقي مبكانة البالد ومنزلتها الإقليم َّية والدول َّية ،وي�ساعدها
على حتقيق التزاماتها يف الداخل واخلارج دُون تباط ؤ� �أو ت�أخر.
�إنَّ املُن َتظ َر من م� َّؤ�س�سات الدولة تعاون ملمو�س وتن�سيق
كامل ،يهدف �إلى حتقيق ر�ؤية عُمان امل�ستقبل َّية  ،2040و�أنْ
تكون على قدر من امل�س�ؤول َّية املُلقاة على عاتقها ،و�أنْ يكون
ال َّتعاون وال َّتن�سيق هما َّ
الطريق الذي تختاره ومت�ضي وفقه
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ُّ
ـ �أبقاه الله ـ ً
حفاظا على ما حت َّقق من منجزات ،وتعزي ًزا مل�سرية
ال َّتنمية َّ
ال�شاملة التي تع ُّم �أرجاء البالد كا َّفة ،فمجل�س عُمان يزخر
باخلربات التي �سيكون لها دور كبري يف االرتقاء بالربامج التي
ال�صالح العا َّم.
تهدف خلدمة َّ

فـي الخارج:

م�صر ـ لبنان ـ الأردن ـ اليمن ـ �سوريا ـ العراق ـ الجزائر ـ المغرب ـ الكويت ـ االمارات ـ
البحرين ـ قطر ـ ال�سعودية ـ رو�سيا ـ اميركا ـ بريطانيا ـ فرن�سا ـ المانيا ـ تون�س .
»

االراء والمقاالت المن�شورة بالجريدة ال تعبر بال�ضرورة عن ر�أي «

~

maldaami@yahoo.com

~

■ �أ.د .حممد الدعمي
كاتب وباحث �أكادميي عراقي

�إنه ملن دواعي التندر
�أن جميع م�ؤمترات القمة
العربية ،منذ امل�ؤمتر
الأول ،حتى الأخري ،كانت
تت�أ�س�س على فكرة الإجماع،
على الرغم من �أن جميع
احلا�ضرين �إمنا يدركون
ب�أن الإجماع هذا مل يعد
�سوى «طلل» غري قابل
للحياة وال للإحياء!

الإجماع العربي:
بني املد واجلزر

فن الدبلوما�سية و�إتيكيت املقابالت الر�سمية واالجتماعية
~

� َّإن فن �إتيكيت املقابالت
الر�سمية يعتمد كثريًا
على لغة اجل�سد و�إدارة
احلديث ،بالإ�ضافة �إلى
ح�سن انتقاء الكلمة،
وكيفية التناغم مع الطرف
امل�س�ؤول �أو الطرف الأول
الذي يدير دفة املقابلة،
واملقابالت للن�ساء لي�ست
نف�س مقوِّ مات و�شروط
املقابالت الرجالية.

~

عندما يراجع املرء حما�ضر االجتماعات الأولى التي قادت
�إلى ت�أ�سي�س “بيت العرب”“ ،جامعة الدول العربية” (�سبق
ملجلة “�ش�ؤون عربية” �أن ن�شرت �أجزا ًء منها) ،ف�إنه ال ُب َّد �أن
يذهل ،بل وي�صدم ملديات ت�آكل ما نطلق عليه بــ”الإجماع
العربي” ،بني مرحلة ت�أ�سي�س اجلامعة املبكرة (على عهد
نوري ال�سعيد با�شا ،يف العراق والنحا�س با�شا ،يف م�صر)،
ذلك �أن هذه املحا�ضر واملواثيق الأولى التي �أف�ضت �إلى �إعالن
الإ�سكندرية بعد �إمنا تر�سم �صورة “رومان�سية” ،مبعنى
الكلمة ،لهذا الإجماع القومي املثايل� ،إذ كان �أغلب احلكام
العرب ال يحيدون قيد �أمنلة عن �شروط ومعطيات الإجماع
“القومي” الذي قاد �إلى ت�أ�سي�س ظهور اجلامعة ،حقبة ذاك.
�أما اليوم ،ولبالغ الأ�سف ،نحتاج ملعايري ومقايي�س من
نوع جديد لقيا�س درجات نكو�ص وتردي وتراجع هذا
خ�صو�صا بعد م�ؤمتر قمة اخلرطوم (،)1967
الإجماع،
ً
الأكرث �شهرة عرب ًّيا ودول ًّيا بعنوان “م�ؤمتر الالءات
الثالثة” ،التي مل َّ
يتبق منها �أي “الء” قط يف عاملنا العربي
اليوم.
وللمرء �أن يالحظ يف هذا ال�سياق املحزن (بقدر تعلق
الأمر بال�شعوب العربية) �أن نواة الإجماع القومي الأ�صل
(حقبة ذاك) �إمنا متحورت حول فكرة “الوحدة العربية”،
وهي النواة التي �سرعان ما ان�شطرت �إلى نواتني)1( :
“الوحدة العربية”؛ (“ )2حترير فل�سطني” ،بعد ت�أ�سي�س
الكيان ال�صهيوين.
رمبا فعلت النواتان فعلتهما يف تردي وت�آكل الإجماع
خ�صو�صا بعد �أن ا�ستحالتا �أهدا ًفا بعيدة املنال،
العربي،
ً
بكل معنى الكلمة .و�إذا كان هناك من املفكرين القوميني
العرب العديد من ه�ؤالء الذين د�أبوا على ربط الفكرتني
ً
ربطا ع�ضو ًّيا؛ باعتبار �أن حترير فل�سطني ال ميكن �أن يتحقق
�إال بعد بلوغ الهدف الأول؛ �أي الوحدة العربية .لذا كانت
حكاية “الإجماع العربي” هي دائمًا �سل�سلة من االنك�سارات
والإحباطات والهزائم املتتالية ،درجة حتول “الإجماع” �إلى
“بقايا طللية” ،ت�ستدعي البكاء على الأطالل وكتابة معلقات
ال ت�شبع من جوع ،لبالغ الأ�سف.
�إنه ملن دواعي التندر �أن جميع م�ؤمترات القمة العربية،
منذ امل�ؤمتر الأول ،حتى الأخري ،كانت تت�أ�س�س على فكرة
الإجماع ،على الرغم من �أن جميع احلا�ضرين �إمنا يدركون
ب�أن الإجماع هذا مل يعد �سوى “طلل” غري قابل للحياة وال
للإحياء! ومع ذلك كله ،يتمنى املرء �أن ال تعقد قمة جديدة يف
�أي من عوا�صمنا ال�صامدة بني “املحيط الهادر” و”اخلليج
الثائر” ،دون حد �أدنى من الإجماع ،حد بدرجة من التدين �أن
�أحدًا من القيادات العربية ال ميكن �أن يعرت�ض عليه!
و�إذا كانت حمطات �إذاعات القاهرة وبغداد ودم�شق تبث
�أن�شودة “وحدة ما يغلبها غلاَّ ب” بني الفينة والفينة ولعقود
من ال�سنني ،ف�إن امل�ستمعني كانوا يزدادون تيق ًنا ب�أن الوحدة
املن�شودة قد غلبت ،مرة بعد الأخرى منذ
عام � ،1956إلى يومنا هذا.

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

ُتعد املقابالت الر�سمية هي من �أهم مقومات جناح ال�شخ�ص يف
حتقيق هدف معينَّ �سواء (تعيني ،احل�صول على وظيفة ،ترقية،
زيادة مبيعات� ،شركات ،جماالت اقت�صادية) وغريها من �أغرا�ض
املقابالت الر�سمية.
�إن من �أولويات املدار�س الدبلوما�سية والكليات التي تهتم
بالت�سويق والعالقات العامة؛ �أن جتعل �إتيكيت املقابالت الر�سمية
واالجتماعية من �أهم مناهجها الرئي�سية .و�سوف نتطرق اليوم
�إلى بع�ض النقاط اجلوهرية يف �إتيكيت املقابالت الر�سمية وكيفية
احل�صول على �أعلى الدرجات �أو النجاح فيها.
�إنَّ فن �إتيكيت املقابالت الر�سمية يعتمد كثريًا على لغة اجل�سد
و�إدارة احلديث ،بالإ�ضافة �إلى ح�سن انتقاء الكلمة ،وكيفية التناغم
مع الطرف امل�س�ؤول �أو الطرف الأول الذي يدير دفة املقابلة،
واملقابالت للن�ساء لي�ست نف�س مقوِّ مات و�شروط املقابالت الرجالية.
تركز الكليات الدبلوما�سية ذات العالقة بهذا املو�ضوع كثريًا على
علم النف�س االجتماعي ومهارات االت�صال والتوا�صل وفن الذوق
واللباقة ،بالإ�ضافة �إلى الثقافة العامة وال�شهادات الأكادميية ذات
العالقة ،حيث بد�أت منذ زمن ـ لي�س القريب ـ بع�ض النظريات حول
طبيعة �إتيكيت املقابالت االجتماعية (مثل اخلطوبة �أو الزواج..
وغريها) �أو على امل�ستوى الر�سمي ،وكيف يتبارون يف و�ضع
اخلطوات التي تبدي �أعلى مراحل اللياقة يف املقابالت وكيفية
التميز بني اجلميع ،وكذلك طبيعة احلديث ح�سب نوع املقابلة ّ
وكل
ح�سب م�ستواه وطبيعة العالقة مع الطرف الثاين.
ويرتكز �إتيكيت املقابالت الر�سمية على فن �إدارة احلديث وكيفية
التناغم مع املتكلم ،حيث نرى االبت�سامة وحالوة الروح والب�شا�شة
ورحابة ال�صدر التي متيزت بها املدار�س الدبلوما�سية الغربية على
وجه اخل�صو�ص ،ويتفاخرون ب�أنهم هم من الأوائل يف مدخالت
جماملة احلديث و�أ�شكاله.
ندرج بع�ض هذه النقاط ذات الأهمية بالن�سبة لكيفية �أداء
املقابالت الر�سمية والتميُّز بها وهي:
علم وفن املعنى والنحو :كل حديث يحتاج �إلى مقدمة وبداية،
وم�ستند �إلى علم املعنى ،وفيه انتقاالت وا�ضحة يف نربة ال�صوت؛
لأن االنتقال من نقطة �إلى �أخرى مطلوب لغر�ض الت�شويق
واال�سرت�سال بالأفكار حتى يتابعك الطرف الثاين وال ين�صرف عنك
من خالل عينيه ،ف�إذا كان احلديث لديك بداية م�شوِّ ًقا و�صاد ًقا وذا
هدف ف�إن امل�ستمع �سيكون معك من البداية �إلى النهاية معتمدًا على
علم املعنى للو�صول للهدف ،وم�ستندًا �إلى �أب�سط قواعد النحو.
علم وفن الكلمة :يتميَّز املتحدثون املهرة ب�أنهم على درجة عالية

من الوعي بالكلمات املهنية التي ي�ستخدمونها ومدى ت�أثريها على
املتلقي ،فهم يتحدثون بقوة الكلمة ،ولذلك نحن دائما نقول على هذا
ال�شخ�ص ب�أنه (دبلوما�سي)؛ �أي �أنه عنده قوة وعلم الكلمة امل�ؤثرة،
ً
ب�سيطا.
و�إن مل يكن دبلوما�سيًّا وكان �إن�سا ًنا
ت�سل�سل وتنظيم الأفكار :على املتكلم عدم القفز يف الأفكار من
مو�ضوع �إلى �آخر ،بل يجب �أن تكون مت�سل�سلة �ضمن بداية احلديث
�إلى نهايته بكلمات راقية التعبري وبلباقة الل�سان التي جتلب
امل�ستمع �إليه ،ويتج َّنب الكلمات واملفردات الدارجة والعامية التي
تدفع �أفكاره عن امل�سار ال�صحيح ،وبالتايل ف�إن املتلقي ي�أخذ نظرة
عك�سية على �شخ�صيته ،لذلك عليك دائمًا �أن ت�ستمع �أنت �إلى احلديث
تن�س �أبدًا االبت�سامة الب�سيطة.
�أولاً كي يقتنع الطرف الثاين ،وال َ
لغة اجل�سد ومهاراتها :ا�ستخدام نربة وطبقة ال�صوت ،وهي
�أحد مقوِّ مات ثالثية ال�شخ�صية (العقل واخليال وال�صوت) ،وهي
ت�ساعدنا على الو�صول �إلى غايتنا بح�سن ا�ستخدام نربة ال�صوت
والتحكم فيها ،وعدم املبالغة يف ا�ستخدام اليدين وفتح العينني �أو
حركة الرمو�ش لكي ت�صل الكلمة �إلى �آذان امل�ستمع بكل مقوِّ مات
النجاح ،وهي لباقة الل�سان والكلمة ،ويبقى امل�ستمع م�شدودًا
جلمالية احلديث .ولأن �صوتك هو الو�سيلة التي تعر�ض �أفكارك،
ف�إن الأداء ال�صوتي ذا الوترية الواحدة ي�ؤدي �إلى ال�شعور بامللل،
و�إن ال�صعود واالنخفا�ض بنربات ال�صوت تثري امل�ستمع ومتلأ قلبه
وعقله باحلما�سة ،ويبقى ً
يقظا معك ،ولل�صوت فنون ووجه وهي
(عال �أو مرتفع للغاية ،منخف�ض �أو واطئ للغاية� ،صاخب للغاية،
ٍ
�إيقاع وتنغيم ،االندها�ش والتعجب ،التح�سر وعدم الر�ضا).
ويف اخلتام علينا جميعًا االنتباه �إلى ما يلي:
�إن �إتيكيت املقابالت يحتوي على عدة وجوه و�أهمها :االهتمام
وخ�صو�صا للمر�أة التي يجب
كثريًا ب�إتيكيت �ألوان ونوع املالب�س،
ً
عليها عدم لب�س املجوهرات �أو الذهب �أثناء املقابلة ،عدم لب�س
املالب�س ال�صارخة والألوان ال�شعاعية كالأ�صفر يف فرتات ال�صباح،
عدم ا�ستخدام الهاتف �أثناء املقابلة ،عدم و�ضع املكياج املبتذل،
وكذلك عدم ا�ستخدام العطور القوية.
حاول �أن تختم املقابلة بكلمة رقيقة وجمل ودية ،حافظ على
ابت�سامتك وهدوء �أع�صابك ،نربة ال�صوت التي تنا�سب امل�سافة
بينك وبني امل�ستمع ،جت َّنب ا�ستخدام �ألفاظ حتمل �أكرث من معنى �أو
كلمات �أجنبية� ،أف�سح جمالاً للطرف الآخر للتعقيب ،راقب ردود فعل
امل�ستمع حتى يتبني مدى فهمه وا�ستقباله حلديثك ،جت َّنب احلديث
يف كل من :ال�سيا�سة ،الأحزاب ،الدين واملذاهب ،اجلانب املايل،
النقد اجلارح.
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ال�صبـــاب العماين واملن�صات
التوا�صلية ..جتديد الوعي وبناء الثقة
من�سات التوا�سل االجتماعي اليوم دورا ا�ستثنائيا
متار�س َّ
يف توجيه بو�سلة ال�سباب واإعادة ر�سم مالمح املرحلة التي
يعي�سها ،وتعزيز البناء الفكري لديه ،واحتواء توجهاته،
وتن�سيط حركة تفاعله مع الواقع االجتماعي الذي يعي�سه،
لتتجه اإلى الثقة بقدراته ،ونقل �سورة مكربة عن واقعه
وطموحاته وم�سكالته ،وتوظيف املكونات املجتمعية االأخرى
الفاعلة يف عامله ،وتوفري مفاهيم توا�سلية متنوعة تقدم
خيارات اأكرث جتريبا وواقعية يتفاعل معها ال�سباب يف ظل
نقا�سات م�ستمرة ،وطرح نوعي متكامل لق�ساياه ،وا�ست�سعار
ملوقعه يف منظومة العمل الوطني ،االأمر الذي يوؤدي اإلى اإعادة
اإنتاج دوره اجلديد يف الت�سويق لوطنه وذاته ،وجتحيم اأثر
التباينات واالختالفات يف الراأي ،وتن�سيط م�سار التعددية
املن�سات م�ساحة اأمان
يف وجهات النظر التي جتد يف هذه
َّ
لها النطالقة اأف�سل ،تتقا�سم خاللها م�سرتك البحث عن حلول
واقعية مل�سكالت ال�سباب.
ولعل ما يدفعنا اإلى القناعة بامتداد هذا التاأثري وموقعه
يف ثقافة ال�سباب ،هو الرقم ال�سعب الذي ي�سكله ال�سباب يف
منظومة العمل الوطني ،وبرامج التنمية الوطنية والبيئة
الدميغرافية واالإ�سكانية وال�سكانية التي حتتوي ال�سباب،
والثقة التي ت�سعها احلكومة على ال�سباب يف ا�ستنها�س الفر�س
وا�ستنطاق البدائل واإجناح ا�سرتاتيجيات العمل الداعمة
لالإجناز واملحققة للطموحات ،فهو جمتمع فتي ي�سكل ال�سباب
يف جممله العام اأكرث من  ،%33وت�سري بيانات املركز الوطني
لالإح�ساء واملعلومات لعام  ،2020اإلى اأن ن�سبة ال�سباب (-18
� )29سنة من اإجمايل العمانيني بلغت ( ،)%20.1واأن ما ن�سبته
( )%24من اإجمايل العاملني العمانيني يف ال�سلطنة هم �سباب،
كما بلغت ن�سبة اأ�سحاب االأعمال ال�سباب (� (29 -18سنة من
اإجمايل اأ�سحاب االأعمال العمانيني يف ال�سلطنة ( ،)%17.7هذا
االأمر ياأتي يف ظل ارتفاع عدد الباحثني عن عمل من ال�سباب،
حيث اإن ما ن�سبته ( )%72من اإجمايل الباحثني عن عمل يف
ال�سلطنة هم �سباب ،حيث بلغ عدد ال�سباب يف ال�سن العمرية
( )29-18الباحثني عن عمل اأكرث من  47األف باحث عن عمل.
وبالتايل ما يعنيه ذلك من اأن ا�ستيعاب العالقة بني ال�سباب
واملن�سات التوا�سلية يجب اأن ياأخذ يف االعتبار كل املتغريات
َّ
والفر�س واملوؤثرات املجتمعية ،ودرا�سة اأبعادها وتاأثريها على
املن�سات ،وباتت م�ساألة احل�سور
منتج ال�سباب الفكري يف هذه َّ
املن�سات التوا�سلية فر�سة لفهم اأعمق ملا يجري يف
ال�سبابي يف َّ
العامل من حتوالت ،وكيف ميكن اأن ي�ستفيد ال�سباب مما تطرحه
املن�سات ،باالإ�سافة اإلى اإثبات ب�سمة ح�سور فعلية له فيما
هذه َّ
يطرحه من مبادرات وجتارب ومقرتحات وبدائل ،وينتجه من
يعرب عن م�ستوى الوعي والذوق ،والتي
ر�سيد فكري متجدد رِّ
ميكن يف ظل تعزيزها بنماذج التقييم والر�سد والتحليل لها
واملتابعة لنتائجها ،اأن توؤ�سل لثقافة مهنية قادرة على حتقيق
التحول يف �سلوك ال�سباب ،ومتكينه من ا�ستثمار الفر�س
املتاحة له يف ظل قناعته وم�ساركته يف ر�سد املنجز التنموي
املن�سات م�ساحة للحوار وتبادل
املقدم له ،وعليه ت�سبح هذه َّ
االأفكار تنتهجها احلكومات يف منح مواطنيها فر�سا اأكرب
وم�ساحات اأو�سع الإبداء الراأي وتلم�س اأفكارهم وطرق جتاربهم
والتعرف على ابتكاراتهم ومبادراتهم ور�سد جوانب القوة يف
اأدائهم ،وتبيان اجلوانب االبتكارية اخلالقة لديهم.
واملن�سات التوا�سلية
من هنا مل تعد العالقة بني ال�سباب
َّ
حالة وقتية ،بقدر ما هي خيار اأ�سيل لل�سباب يجب اأن ي�ستخدمه
ال�سباب باأف�سل االأ�ساليب والطرق ،ومل تعد م�ساألة اإتقانها وفهم
معانيها ،والتزام مبادئها �سلوكا مزاجيا بل ممار�سة اأ�سيلة
ومنهج �سليم ي�سنع القوة وينتج احللول ،ويبني العروة
الوثقى ،وي�سمن احتواء متحققا لل�سباب ،وامتالكه مهارة
املن�سات واال�ستفادة منها بال�سكل الذي ي�سمن
التعامل مع هذه َّ
حتقيق فر�س اأكرب الإجناز نوعي م�ستدام .فاإن كثافة ح�سور
املن�سات االجتماعية يوؤ�س�س لتحوالت قادمة يجب
ال�سباب يف َّ
اأن ت�سنعها قطاعات املجتمع املوجهة نحو ال�سباب يف �سبيل رفع
م�ستوى توقعاته ،ور�سد اأولوياته مبا يلقي على املوؤ�س�سات
م�سوؤولية البحث عنها وا�ستدراكها ،واإنتاج الت�سريعات
املن�سات كداعم
والقوانني واأنظمة العمل التي حتفظ دور هذه َّ
ال�سرتاتيجيات العمل الوطني وحتقيق التناف�سية ،فقد اأظهرت
نتائج ا�ستطالع راأي العمانيني حول ا�ستخدام و�سائل التوا�سل
االجتماعي الذي نفذه املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات
يف عام  ،2019اإلى اأن ن�سبة  %94من العمانيني ميتلكون اأو
من�سات التوا�سل االجتماعي،
ي�ستخدمون ح�سابات ن�سطة يف َّ
واأن املتو�سط اليومي ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي
بلغ � 6ساعات يف اليوم ،واأن اأكرث االأوقات ا�ستخداما لو�سائل
التوا�سل االجتماعي هي الفرتة مـن ال�ساعة الثامنة م�ساء اإلى
الثانية ع�سرة �سباحا ،هذا التحول احلا�سل يف ا�ستخدام
املن�سات،
املن�سات من اجلن�سني ع َّزز من الثقة يف هذه
هذه
َّ
َّ
واأ�سبحت احلا�سن الرئي�سي لل�سباب للبحث عن املعلومة
واملعرفة ،اأو كذلك لطرح اأفكاره واحلديث عن واقعه و�سلوكه،
حيث اأظهرت نتائج اال�ستطالع اأن  %36من العمانيني يثقون
بدرجة اأو باأخرى يف و�سائل التوا�سل االجتماعي كم�سدر

لالأخبار واملعلومات عن االأحداث املهمة مقابل  35باملائة ال
املن�سات التوا�سلية بني
يثقون بها ،كما تزيد ن�سبة الثقة يف َّ
االإناث عن الذكور ( 38باملئة مقابل  32باملئة) واأن ا�ستخدام
االإناث اأعلى من الذكور الأغلب و�سائل التوا�سل االجتماعي،
يف ظل الفر�س التعليمية والتدريبية والتاأهيلية التي ع َّززت
املن�سات ،خ�سو�سا
من الوعي باملخاطر الناجتة عن هذه
َّ
يف التعامالت االإلكرتونية اأو الهكر اأو االبتزاز االإلكرتوين
واحل�سابات الوهمية وغريها.
املن�سات
لهذه
اليوم
ال�سباب
اجتاه
واأيّا كان االأمر فاإن
َّ
يطرح الكثري من املوجهات التي ينبغي اأن ت�سعها قطاعات
الدولة املعنية برعاية ال�سباب وتعليمه وتدريبه و�سقل مواهبة
وقدراته يف كيفية توجيه هذا الر�سيد الرثي الذي متنحه هذه
املن�سات من اأجل ترقية املمار�سات ال�سبابية وتاأ�سيل ِق َيمها
َّ
مبادئها ،وتوجيهها ل�سالح تعزيز الوعي املجتمعي والتوعية
يف كل اجلوانب احلياتية التي باتت بحاجة اليوم اإلى دور
اأ�سيل لل�سباب ،واأثبتت احلالة املدارية “�ساهني” املوقع
اال�سرتاتيجي لل�سباب يف منظومة العمل الوطني ،والدور
البطويل له يف اأداء الواجب الوطني والقيام مب�سوؤولياته
من�سات التوا�سل
االجتماعية واالإن�سانية ،ودور املوؤثرين يف َّ
االجتماعي التي يديرها ال�سباب ل�سمان التوجيه االأمثل لهذه
املن�سات ل�سناعة جمتمع االأمن وال�سالم والتنمية واال�ستقرار،
َّ
مبا يوؤكد احلاجة اإلى توفري املمكنات النف�سية والفكرية
واالجتماعية والتعليمية واملهنية ،وبناء املناخات التناف�سية
الداعمة لهم ،وترقية اأ�ساليب التوعية والتثقيف ،واإيجاد
حا�سنات لل�سباب ومراكز الحتواء املواهب ال�سبابية وجتريب
املن�سات االإعالمية التوا�سلية مبا
االبتكارات ،والتو�سع يف َّ
املن�سات وتوجيه
هذه
إنتاج
ا
إعادة
يعزز من كفاءة ال�سباب يف ا
َّ
فل�سفة عملها ك�سريك فاعل يف االإجناز ومورد حافظ لطاقات
املجتمع وحلمته االجتماعية وتعزيز متا�سكه وقوته و�سالبة
عوده ونقاء �سريرته يف مواجهة كل الدعوات التحري�سية التي
املن�سات م�ساحة للفرقة وت�سويه
حتاول اأن ت�سنع من هذه
َّ
�سورة العمل الوطني االأ�سيل.
على اأن ت�سحيح ال�سورة ال�سلبية التي باتت تر�سخها هذه
املن�سات وعرب الها�ستاقات وردود االأفعال وبع�س الطروحات
َّ
وطريقة التفاعل معها ،وحالة الفردانية وال�سلطوية ،اأو الذاتية
�الأنا� ،الإحباط �الت�شا�ؤم التي يعي�شها ال�شباب يف ظل فقدان
االأمل بقدرة املوؤ�س�سات واملجتمع على احتوائه اأو ال�سدق
عرب عنها
معه والتقدير لرغباته ومراعاة احتياجاته ،والتي َّ
يف املحتوى الرقمي الذي يغرد به ،وطريقة حواراته ،وردود
اأفعاله نحو العديد من الق�سايا املجتمعية التي تتناول تداعيات
االإجراءات االقت�سادية والر�سوم وال�سرائب ،وارتفاع االأ�سعار
ورفع الدعم عن الكهرباء واملاء والوقود ،اأو ق�سايا الت�سغيل،
مت�س
والتوظيف ،والت�سريح وغريها من الق�سايا ،التي باتت ُّ
احلقوق والواجبات وامل�سوؤوليات ،وحالة االختزال التي يعي�سها
ال�سباب يف واقعه االجتماعي واأولوياته واهتماماته ،وم�ستوى
اال�ستماع اإليه واالإن�سات له واالأخذ بيده ،وفتح اآفاق رحبة له
لقراءة احلياة يف �سورتها االإيجابية والتفاوؤلية ،ي�ستدعي اليوم
تكاتف اجلهود يف البحث عن ممكنات اأكرث ن�سجا وتفاعال مع
واقع ال�سباب واأولوياته ويوفر م�ساحة متجددة الإعادة اإنتاج
هذه الف�ساءات ،باإزالة كل ال�سوائب العالقة ،واملفاهيم املغلوطة،
املن�سات،
واملنطلقات التي توؤ�س�س لرنج�سية التعامل مع هذه َّ
واختزال املوجهات واالأطر االأخالقية الداعمة لنمو م�سار القوة
يف منتجها ،فاملحتوى املبتذل ،واالأفكار االأحادية ،والطرح
العقيم ،وال�سوؤال اال�ستفزازي ،والردود ال�سطحي ،واالأ�سلوب
الرديء الذي ميتهن الكرامة ويقتل املروءة وميجد �سرقة التاريخ
والفكر والهُوية واخل�سو�سية واملبادئ ،من رِّغ�سات باتت ت�سورِّ ه
ال�سورة االإيجابية التي يفرت�س اأن تقوم عليها منظومة الوعي
الرقمي التوا�سلي لل�سباب.
اأخريا ،يبقى االحتفال بيوم ال�سباب العماين ،ال�ساد�س
والع�سرين من اأكتوبر وعُمان تتجه بخطى واثقة لتنفيذ
روؤيتها الطموحة “عُمان  ”2040حمطة تاأمل للمزيد من العمل
الوطني نحو ال�سباب كونه رهان االأمة العمانية يف خريطة
التقدم والتطور ،االأمر الذي ي�سع قيادات الدولة وموؤ�س�ساتها
اأمام م�سوؤولية و�سع االأوامر ال�سامية جلاللة ال�سلطان
“و�سوف نحر�س على اال�ستماع لهم وتل ُّم�س احتياجاتهم
واهتماماتهم وتطلعاتهم ،وال �سك اأنها �ستجد العناية التي
ت�ستحقها” حمور االهتمام واأولوية العمل ،اإنها دعوة كرمية
�سامية يف املبادرة بتعزيز ال�سيا�سات النا�سحة ،والت�سريعات
احلاكمة يف التعامل الواعي املقنن مع املنتج الفكري لل�سباب
املن�سات التوا�سلية مبا يحفظ حقوقه فيها ،ويعك�س
يف
َّ
ال�سخ�سية العمانية يف �سالمها وحوارها واأخالقها وترفعها
فوق دركات اخلالف و�سطحات االختالف ،ومائدة ت�ستفيد منها
قطاعات الدولة املختلفة يف ر�سد اأولويات ال�سباب واهتماماته
و�سقف التوقعات لديه ،في�ست�سعر فيها م�سوؤوليته االأخالقية
واالجتماعية والوطنية ،وي�سبغها مببادئه واأخالقه واإن�سانيته
وح�سه الوطني ،ويج�سد يف م�سداقية حمتواه الرقمي اأخالق
االإن�سان وهُ وية االأوطان.

مركز عمان للتحكيم التجاري
 ..قوة ناعمة عابرة للقارات
ُتعد املنظومة الق�سائية بال�سلطنة مثاال للتفاين وال�سعي لكل ما
يحقق م�سلحة الوطن واملواطن؛ حتى اأ�سحت وجها ح�ساريا م�سرقا
يف مقدمة مكت�سبات م�سريتنا املباركة ،واأحد اأهم عناوينها الناه�سة
التي يفخر بها كل عُماين ..فهي دائما ت�سع تطلعات املواطن وحتقيق
العدالة ب�سفافية وم�سداقية فوق كل اعتبار ،وتعمل على اإيجاد احللول
الناجعة لكافة م�ساكله ،والتخفيف عنه ،وحتقيق العي�س الكرمي،
والكرامة االجتماعية له ،واالأمن واال�ستقرار للمجتمع ككل.
ال �سك اأن التو�سع والنمو املجتمعي والتطور الذي ت�سهده ال�سلطنة
يف جميع املجاالت ي�ستلزم بال�سرورة تطوير �سلطة الق�ساء؛ لكي
تواكب هذا النمو والتطور حتى ي�ستتب االأمن وت�سان احلقوق وينعم
ال�سعب الويف باال�ستقرار واالطمئنان ..من هنا فاإن افتتاح املقر اجلديد
ملركز عُمان للتحكيم التجاري يُعد داعما للبيئة الت�سريعية وو�سيلة فعالة
لت�سوية املنازعات التجارية املحلية والدولية ،وخطوة فاعلة وقوية يف
جمال ت�سجيع اال�ستثمار وجذب روؤو�س االأموال اإلى ال�سلطنة ،حيث اإن
املركز اجلديد �سيعزز من ثقة امل�ستثمرين ورجال االأعمال؛ الأنهم يدركون
اأن اأموالهم م�سانة وحقوقهم حمفوظة طاملا اأن ميزان العدل قائم.
ال �سك اأن مركز عُمان للتحكيم التجاري �سي�سهم يف ا�ستقطاب املزيد
من اال�ستثمارات املحلية واالإقليمية والعاملية ،وبالتايل حتقيق التنمية
االقت�سادية املن�سودة التي ت�سرع بنا اخلطى لتحقيق الروؤية امل�ستقبلية
الواعدة “عُمان  ..”2040الأن مبادئ املركز قائمة على النزاهة وال�سفافية
واحلياد واال�ستقالل وغريها من املعايري التي تطمئن رجال االأعمال
حيال ت�سوية املنازعات ..وهي ذات املعايري التي ي�ستخدمها ق�ساوؤنا
ال�سامخ العادي والذي ال تتعار�س معه اأعمال املركز اجلديد باملرة ،بل
على العك�س فاإن دور مركز عُمان للتحكيم التجاري مكمل للق�ساء العادل
وم�ساند له وداعم لقوانينه ومبادئه النزيهة.
اإن املركز اجلديد يُعد قوة اإقليمية كبرية؛ الأن دوره يتعدى املحلية اإلى
االإقليمية والدولية ،وي�سمل اال�ستثمارات العابرة للحدود والقارات..
كما اأنه اأثناء التد�سني مت توقيع اتفاقية تعاون بني املركز ومركز التحكيم
تن�س على
الدويل لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي ُّ
تبادل اخلربات الفنية والربامج التدريبية والتكنولوجيا والو�سائط
العلمية وغريها مما يرفع من كفاءة العمل االإداري واملهني يف املركز.
اإن دعم ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ الإن�ساء مركز عُمان للتحكيم التجاري يعك�س عمق نظرة
جاللته ال�سامية يف اللحاق بركب التنمية التي ت�سهدها البالد ب�سورة
مت�سارعة اإلى جانب مواكبة التطورات التي حتدث على ال�ساحتني
املحلية والعاملية بالن�سبة للنظام الق�سائي مما ي�ساعد هذا القطاع املهم
على القيام مبهامه املنوط بها على اأكمل �جه �ب�شورة عادلة ��شفافة.
وفق الله قائدنا املفدى جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله
ورعاه ـ وحكومته الر�سيدة نحو حتقيق االأمان وال�سالم والعدالة يف
البالد و�سدد على طريق اخلري خطاهم اإنه نعم املولى ونعم الن�سري.
* * *
�سيول يف تون�س ..اإع�سار يف املك�سيك ..زلزال قوي يف تايوان..
كل ذلك يف يوم واحد ..وهناك الكثري من الكوارث الطبيعية التي
ال يكاد يخلو اأ�سبوع من حدوثها حول العامل مما يقرع جر�س اإنذار
مدويا ل�سرورة وقف زحف هذه الكوارث والتي يعد تغري املناخ
ال�سبب الرئي�سي يف وقوعها ..فارتفاع درجة حرارة اجلو نتيجة
ا�ستخدام الوقود االأحفوري يف االأن�سطة ال�سناعية املتزايدة ي�سع
الكرة االأر�سية على �سفيح �ساخن ويتطلب �سرعة التحرك من
اأجل تربيد حرارة اجلو اأو على اأقل تقدير اإيقاف معدالت ارتفاعها
وا�ستعادة رونق الطبيعة مرة اأخرى.
ال �سك اأن مبادرة “ال�سرق االأو�سط االأخ�سر” التي اأطلقتها
ال�سقيقة اململكة العربية ال�سعودية يف العا�سمة الريا�س بح�سور
عدد من القادة البارزين من املنطقة والعامل و�سارك فيها ممثال عن
�سام من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
ال�سلطنة بتكليف ٍ
بن طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معايل الدكتور �سعود بن حمود
احلب�سي وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه تعد و�سيلة
مبدئية الإنقاذ ال�سرية واحلفاظ على البيئة ومواجهة حتديات التغري
املناخي وبداية الطريق نحو م�ستقبل اأكرث خ�سرة والتي تتفق مع
روؤيتنا امل�ستقبلية الطموحة عُمان .2040
اإن مبادرة “ال�سرق االأو�سط االأخ�سر” تهدف اإلى زيادة ن�سبة
امل�سطحات اخل�سراء بزراعة  50مليار �سجرة ،وهو ما ُيعد
اأكرب برنامج اإعادة ت�سجري يف العامل خلف�س انبعاثات الكربون
ومكافحة التلوث وتدهور االأرا�سي واحلد من الت�سحر ،ناهيك
عن توحيد اجلهود من اأجل تنفيذ االلتزامات البيئية امل�سرتكة،
وتعزيز اال�ستثمار ونقل املعرفة للمحافظة على الطبيعة ومكافحة
التغري املناخي يف ال�سرق االأو�سط مع زيادة االعتماد على الطاقة
النظيفة وغري ذلك من االأهداف النبيلة التي ت�سب يف �سالح حت�سني
جودة احلياة ،واحلفاظ على البيئة واإنقاذها من التدهور والدمار
واإي�سالها لالأجيال القادمة وهي يف اأح�سن حال.
اإن التحالف البيئي اجلديد يف املنطقة يفتح الباب لنوع جديد
من الطاقة وهي الطاقة اخل�سراء والتوجه نحو تعزيز االقت�ساد
االأخ�سر لي�س يف جمال الطاقة فقط ،ولكن يف جماالت ال�سناعة
واالإ�سكان وال�سياحة والزراعة وغريها والتي بدورها مع مرور
الوقت �ستخفف من انبعاثات الكربون وكافة غازات االحتبا�س
احلراري.
ال �سك اأن مبادرة “ال�سرق االأو�سط االأخ�سر” بادرة ح�سن نية
من قبل الدول العربية التي ت�سعى جاهدة للحفاظ على البيئة ،فرغم
اأن م�ساهماتها جمتمعة يف انبعاثات الكربون قليلة جدا مقارنة مبا
تنتجه ال�سني واأمريكا وكافة الدول ال�سناعية الكربى ،اإال اأنها بهذه
املبادرة تربهن على اأنها ملتزمة بحماية املناخ ،وهو ما يجب اأن
حتذو حذوه تلك الدول املتقدمة فتلجاأ لالقت�ساد االأخ�سر وتعتمد
على م�سادر الطاقة املتجددة حتى ينجو كوكبنا
ويعود ل�سابق عهده جنة.
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á«eƒµ◊G áfGõÿG ¿hPCG áª«b ÊÉªY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60Q4
QGó°UEÓd á°ü°üîŸG ¿hPC’G áª«b ‹ÉªLEG ≠∏H :á«fÉªo©dG ` §≤°ùe
,ÊÉªoY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60Q4 á«eƒµ◊G áfGõÿG ¿hPCG øe 157 ºbQ
øe 27 ≈àMh (AÉ©HQC’G) Ωƒ«dG øe Ak GóàHG Ékeƒj 182 IóŸ ≥ëà°ùJ
.2022 πjôHEG ô¡°T
§°Sƒàe ¿CG ¢ùeCG ÊÉªo©dG …õcôŸG ∂æÑdG øY QOÉ°U ¿É«H ôcPh
99Q610 ∫ƒÑ≤e ô©°S πbCG π°Uhh ,99Q615 ≠∏H ∫ƒÑ≤ŸG ô©°ùdG
0Q77311 º°üÿG ô©°S §°Sƒàe ≠∏H Éª«a ,ÊÉªoY ∫ÉjQ 100 πµd
.áÄŸÉH 0Q77610 óFÉ©dG §°Sƒàeh ,áÄŸÉH
™e AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«∏ªY ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S ¿Cnq G ≈dEG ¿É«ÑdG QÉ°TCGh
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.¿hPC’G √ò¡d
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∑ƒæÑ∏d øµÁo Éªc ,É°†jC
¿hPCG ≈∏Y É¡æ«H Éª«a ƒÑjôdG äÉ«∏ªY …ôŒ ¿CG á°üNôŸG ájQÉéàdG
º¡°ùJo IGOC’G √òg ¿Cnq G ≈dEG áaÉ°VEG ,∑ƒæÑdG ÚH Ée ¥ƒ°S
m ‘ áfGõÿG
¥ƒ°ù∏d πLC’G IÒ°üb IóFÉØdG QÉ©°SC’ …OÉ°TÎ°SG ô°TDƒe OÉéjEG ‘
øe ¢†©H πjƒ“ ‘ É¡«dEG CÉé∏J ¿CG áeƒµë∏d øµÁh ,»∏ëŸG ‹ÉŸG
.¿ôeh ¢ù∏°S πµ°ûH äÉahô°üŸG

•É°ùbC’G OGó°S π«LCÉJh Iô°ù«ŸG πjƒªàdG ¢Vhôb á°ûbÉæe
áæWÉÑdG ∫Éª°ûH á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d

zÚgÉ°T{ QÉ°üYEG øe IQô°†àŸG ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ºYOh IófÉ°ùe ±ó¡H AÉL ´ÉªàL’G
≈``dEG ¿hQô``°` †` à` ŸG ∫É`` ª` `YC’G äÉ``Ñ` MÉ``°` Uh
.á°üàîŸG äÉ¡÷G

™``aô``d É``¡`à`°`û`bÉ``æ`eh äÉ``MÎ``≤` ŸG Ëó``≤``Jh
ÜÉë°UCG É``¡`«`dEG ™∏£àj »``à`dG äÉ«°UƒàdG

zäÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’Gh π≤ædG{
ÊGÈ«°ùdG øeCÓd ™HÉ°ùdG »æWƒdG øjôªàdG º¶æJ

ájõgÉ÷G õjõ©J ≈``dEG É``«`°`VGÎ``aG ¬ª«¶æJ ºàj …ò``dG
áØ∏àîŸG á«fhÎµdE’G çOGƒ◊G ™e πeÉ©à∏d á«fGÈ«°ùdG
∫ÓN øe á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG É¡d ¢Vô©àJ ób »àdG
áeÓ°ù∏d »æWƒdG õcôŸG ÚH ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG õjõ©J
,á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àflh á«JÉeƒ∏©ŸG
äÉ«dB’ÉH »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ≈dEG øjôªàdG Gòg ±ó¡j Éªc
äGójó¡àdGh ôWÉîŸG ™e πeÉ©à∏d á©ÑàŸG äGAGô``LE’Gh
.É¡©e πeÉ©à∏d á«æWƒdG QOGƒµdG π«gCÉJh á«fhÎµdE’G

:z

■

áaôZ ´ô``a åëH :á«fÉª©dG ` QÉë°U
∫Éª°T á¶aÉëÃ ¿É``ª`Yo áYÉæ°Uh IQÉ``Œ
äÉ°ù°SDƒe øe GkOó``Y º°V AÉ≤d ‘ áæWÉÑdG
AGƒ`` fC’G ø``e IQô``°`†`à`ŸG ¢``UÉ``ÿG ´É``£`≤`dG
∑ƒ``æ` Ñ` dG …ô`` jó`` eh zÚ``gÉ``°``T{ á``«` NÉ``æ` ŸG
á``jQÉ``é`à`dG ∑ƒ``æ` Ñ` dG »``∏`ã`‡h Ú``«`ª`«`∏`bE’G
…õ``cô``ŸG ∂``æ` Ñ` dG π``ã` ‡h QÉ``ë` °` U á``j’ƒ``H
äÓ«¡°ùàdG á``æ` WÉ``Ñ` dG ∫É``ª` °` T á``¶`aÉ``ë`Ã
.IQô°†àŸG á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒª∏d áeRÓdG
á°SÉFôH ó≤Y …ò``dG AÉ≤∏dG ∫Ó``N iô``L
¢ù∏› ¢ù«FQ »©aÉ°ûdG »∏Y øH ¬∏dGóÑY
áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëÃ áaô¨dG ´ôa IQGOEG
Ëó≤J É¡æ«H ø``e äÉMÎ≤e Ió``Y á°ûbÉæe
OGó``°`S π``«` LCÉ` Jh Iô``°`ù`«`eo π``jƒ``“ ¢``Vhô``b
.á«dÉŸG AÉÑYC’G øe π«∏≤à∏d ¢Vhô≤dG •É°ùbCG
IófÉ°ùŸ ±ó¡j AÉ≤∏dG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
IQô°†àŸG ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ºYOh

3,981.39

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRh âª¶f
¿hÉ©àdÉHh á«JÉeƒ∏©ŸG áeÓ°ù∏d »æWƒdG õcôŸG ‘ á∏ã‡
OóY ácQÉ°ûÃh ÊhÎµdE’G ´ÉaódG õcôe ™e ≥«°ùæàdGh
™HÉ°ùdG »æWƒdG øjôªàdG á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ø``e
äÉ°ù°SDƒŸG á``jÉ``ª`M{ QÉ©°T â``– ÊGÈ``«`°`ù`dG ø``eCÓ` d
øjôªàdG ±ó``¡`jh .zá``«`Ø`ÿG á«fGÈ«°ùdG ôWÉîŸG ø``e

3,984.69

3,991.12

4,011.69

4,010.76

5,000,000

4011

4,000,000
3,000,000

3991

2,000,000

3971

1,000,000
0

2,237.42 1,404.94 4,144.41
20-10-2021

21-10-2021

24-10-2021

2,726.91
25-10-2021

3,625.90

3951

26-10-2021

%0^02 áÑ°ùæH ™LGÎj §≤°ùe á°UQƒH ô°TDƒe

∫hGóJ á°ù∏L ôNBG ™e áfQÉ≤e áÄŸÉH (32Q97) áÑ°ùæH
ä’ÉjQ (907)h ÉØk dCG (726)h Úfƒ«∏e â¨∏H »àdGh
§≤°ùe á°UQƒH øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG QÉ°TCGh .á«fÉªY
(0Q090) áÑ°ùæH â°†ØîfG á«bƒ°ùdG áª«≤dG ¿CG ≈dEG
øe ÜQÉ``≤`j É``e â¨∏Hh ∫hGó`` J Ωƒ``j ô``NBG ø``Y áÄŸÉH
.ÊÉªY ∫ÉjQ QÉ«∏e (22Q01)

■

ΩÉÿGh Éàæ°S 23 QGó≤Ã ¢†Øîæj ¿Éª oY §Øf
¢Vhô©ŸG í°T §°Sh Oƒ©°U áLƒe ó©H ™LGÎj

§ØædG QÉ©°SCG äó¡°T å«M ,»àjÉg ¢ùfôH hCG äQƒH ‘ Oƒbh á£fi ‘ áØ£°üe äÉÑcôŸ ájƒL IQƒ°U
§Øæ∏d ∂∏¡à°ùe ÈcCG ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ …ƒ≤dG Ö∏£dG É¡côM Oƒ©°U IÒ°ùe ó©H É©LGôJ AÉKÓãdG ¢ùeCG
Ü±G
.⁄É©dG ‘ ¬JÉ≤à°ûeh
■

ób §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£∏d Évjƒb
»°SÉ«≤dG âfôH ΩÉ``N QÉ©°SCG ™aój
ájÉ¡æd ¬JÉ©bƒJ RhÉéààd »ŸÉ©dG
.π«eÈ∏d GkQ’hO 90 á¨dÉÑdG ΩÉ©dG
¢VÉØîfG øe ΩÉ``Y øe Ì``cCG ó©Hh
∑Ó¡à°SG OÉY ,OƒbƒdG ≈∏Y Ö∏£dG
≈°TÉªà«d Ò£≤àdG œGƒfh øjõæÑdG
‘ äGƒæ°S ¢ùªN äÉ£°Sƒàe ™e
.IóëàŸG äÉj’ƒdG

.‹Éª°ûdG IôµdG ∞°üf ‘ AÉà°ûdG
»∏∏fi ÒÑc É``jƒ``e OQGhOEG ∫É``bh
Iô``cò``e ‘ Gó`` ` `fGhCG ‘ ¥ƒ``°` ù` dG
Èªaƒæd á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H äÉ``©` bƒ``à` dG{
‘ Ú∏eÉ©àŸG π©Œ IOhôH ÌcC’G
áë«ë°T ¥ƒ°ùd ¿hó©à°ùj ábÉ£dG
π«ãe ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ Ö∏W ™e ájÉ¨∏d
∂æH ∫É``b ¬à¡L ø``e .zAÉà°ûdG Gò``g
k
É°TÉ©àfG
¿EG ¢``ù`cÉ``°`S ¿É``eó``dƒ``L

:ÖgòdG á«bhCG

693.171 »fÉªY ∫ÉjQ

á°†ØdG QÉ©°SCG

:á°†ØdG á«bhCG

êÒÑeƒ∏H :Qó°üŸG

9.364 »fÉªY ∫ÉjQ

áæjóª∏d Iô°ûÑe ájGóH
á«fÉª©dG á«æ«°üdG á«YÉæ°üdG

á«fÉªo©dG á«æ«°üdG á«YÉæ°üdG áæjóŸG ‘ ™æ°üe ∫hCÉc
ájGóH Ö«HÉfCÓd ºbódG „ƒJ „ƒg ™æ°üe ó©oj .. ºbódÉH
ójõŸG ÜÉ£≤à°SG ô¶àæŸG á«æ«°üdG äÉYÉæ°ü∏d Iô°ûÑe
.ÒÑc Ö∏W …P èàæÃ ¢üàîj ™æ°üŸG Gòg ¿EG å«M ,É¡æe
á«fó©ŸG ÒZ Ö«HÉfCÓd ójGõàŸG »ŸÉ©dG Ö∏£dG Oƒ©jh
»àdGh iƒ≤ŸG Ú∏«ãjEG ‹ƒÑdG øFGód IOÉe øe áYƒæ°üŸG
πµ°ûH É¡eGóîà°SG ≈``dEG É¡LÉàfEG ≈∏Y ™æ°üŸG πª©«°S
QÉ``HB’G äÉ``Lô``fl π``≤`fh ™«ªéàdG äÉµÑ°T ‘ »°ù«FQ
∫ƒ``WCG »°VGÎaG ôª©H ™àªàJ å«M ,á«fƒHôchQó«¡dG
.á«fó©ŸG Ö«HÉfC’G øe ÈcCG IAÉØch
ójGõàd á«Ñ∏J ¢SÉ°SC’ÉH AÉL ™æ°üŸG AÉ°ûfEG ¿Éc GPEGh
,á«fó©ŸG ÒZ Ö«HÉfC’G äÉeGóîà°SG ≈∏Y »∏ëŸG Ö∏£dG
√òg ø``e á«∏ëŸG ¥ƒ``°`ù`dG äÉLÉ«àMG Ò``aƒ``J ¿EG å«M
¬fCG ’EG ,≈dhC’G á∏MôŸG ±óg ƒg »°SÉ°SCG πµ°ûH Ö«HÉfC’G
á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∞∏àîŸ èàæŸG ≥jƒ°ùJ ≈∏Y πª©dG ºà«°S
,á≤M’ má∏Môe ‘ É``HhQhCGh ÉcÒeCGh É«≤jôaEGh É«°SBG ‘
õjõ©Jh ,á«fÉª©dG äGQOÉ°üdG IOÉjR ‘ Ö°üj …òdG ôeC’G
.…OÉ°üàb’G ™jƒæàdG äÉ¡LƒJ
á«fÉª©dG ácGô°ûdG √ò¡d Iô°ûÑŸG ájGóÑdG √òg ¿EÉa ∂dòc
äÉ«æ≤àdG ∫OÉ``Ñ` Jh π≤f ≈∏Y É``°``k†`jCG πª©à°S á«æ«°üdG
áª«≤dG ¢Uôa õjõ©J ≈``dEG áaÉ°VEG øjó∏ÑdG ÚH áãjó◊G
.πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh ÖjQóàdG ∫ÓN øe á«∏ëŸG
ÉgQÉªãà°SG »¨Ñæj áëLÉædG äÉcGô°ûdG √ò``g πãeh
á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG ™``e §``HGhô``dG ø``e ó``jõ``ŸG õjõ©J ‘
,á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh ⁄É©dG ∫ƒM iôNC’G
á«YÉæ°üdGh Iô``◊Gh ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d è``jhÎ``dGh
.IóYGh äÉ¡Lƒc áæ£∏°ùdÉH

QôëŸG

{ ` §≤°ùe

á«fhÎµdE’G äGójó¡àdGh ôWÉîŸG ™e á©ÑàŸG äGAGôLE’ÉH »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ‘ ºgÉ°ùj øjôªàdG

ÖgòdG QÉ©°SCG

PEG ,É¡à≤HÉ°S øe É¶M ø°ùMCG âfôH
Éàk æ°S 20 iô``NC’G »``g â°†ØîfG
Q’hO 85^79 ≈``dEG áÄŸÉH 0^2 hCG
‘ 0^5 â©ØJQG ¿CG ó©H π«eÈ∏d
ÚM ‘ .ÚæK’G ∫hC’G ¢ùeCG áÄŸG
ábÉ£dGh ºëØdG ¥Gƒ``°`SCG â©LGôJ
ó©H A»``°` û` dG ¢``†`©`H Ú``°` ü` dG ‘
ábÉ£dG QÉ©°SCG ¿EÉa ,áeƒµ◊G πNóJ
∫ƒ∏M ™``e É«ŸÉY á©ØJôe ∫Gõ``J ’

º°UGƒY ` á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿É``ª`Yo §``Ø`f ô©°S ≠``∏`H :ä’É`` `ch `
ΩOÉ≤dG Èª°ùjO ô¡°T º«∏°ùJ ¢ùeCG
.»cÒeCG Q’hO (84Q03)
¢ùeCG ¿É``ª`Yo §Øf ô©°S ó¡°Th
k
áfQÉ≤e Éàk æ°S (23) ≠∏H É°VÉØîfG
(ÚæK’G) ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒ``j ô©°ùH
.»cÒeCG Q’hO (84Q26) ≠dÉÑdG
∫ó©ŸG ¿CG ≈``dEG IQÉ``°` TE’G Qó``Œ
ΩÉ`` ÿG §``Ø` æ` dG ô``©`°`ù`d …ô``¡` °` û` dG
ô``Hƒ``à` cCG ô``¡`°`T º``«`∏`°`ù`J ÊÉ``ª` ©o ` dG
Q’hO (69Q38) ≠``∏` H …QÉ`` ` ÷G
k
QGó≤Ã É°†Øîæe
π«eÈ∏d »cÒeCG
Éàk æ°S (35)h á«cÒeCG äGQ’hO (3)
ÈªàÑ°S ô¡°T º«∏°ùJ ô©°ùH áfQÉ≤e
.»°VÉŸG
â``©` LGô``J ô`` ` NBG ó``«` ©` °` U ≈``∏` Y
ó©H AÉKÓãdG ¢ùeCG §ØædG QÉ©°SCG
Ö``∏`£`dG É``¡` cô``M Oƒ``©` °` U IÒ``°` ù` e
ÈcCG ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ …ƒ≤dG
‘ ¬``JÉ``≤`à`°`û`eh §``Ø`æ`∏`d ∂∏¡à°ùe
á∏LB’G Oƒ≤©dG â°†ØîfGh .⁄É©dG
§``«`°`Sƒ``dG ¢``SÉ``°`ù`µ`J Üô```Z ΩÉ```ÿ
0^3 ∫OÉ©j ÉÃ Éàæ°S 21 »cÒeC’G
π«eÈ∏d Q’hO 83^55 ≈``dEG áÄŸÉH
á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G ‘ É¡bÓZEG ó©H
øe É¡HGÎbG Ö≤Y ôcòj Ò¨J ¿hO
.á«°SÉ«b á©ØJôe äÉjƒà°ùe
ΩÉÿ á``∏`LB’G Oƒ≤©dG øµJ ⁄h

á``°`UQƒ``H ô``°` TDƒ` e ≥``∏` ZCG :á``«` fÉ``ª` ©` dG ` §``≤`°`ù`e
(4010Q76) iƒà°ùe ó``æ`Y ¢``ù` eCG (30) §≤°ùe
k
(0Q02) áÑ°ùæHh á£≤f (0Q9)`` `H É°†Øîæe
á£≤f
â¨∏H »àdGh ∫hGó``J á°ù∏L ô``NBG ™e áfQÉ≤e áÄŸÉH
(3) ∫hGó``à` dG áª«b â``¨`∏`Hh .á``£`≤`f (4011Q69)
á©ØJôe á«fÉªY ä’ÉjQ (903)h ÉØk dCG (625)h ÚjÓe

πbCG ≈dEG Ωƒ«æŸC’G QÉ©°SCG ™LGôJ
™«HÉ°SCG áKÓK òæe É¡JÉjƒà°ùe
É¡JÉjƒà°ùe πbCG ≈dEG Ωƒ«æŸC’G QÉ©°SCG â©LGôJ :(CG Ü O) ` ¿óæd
iôNC’G á«°SÉ°SC’G ¿OÉ©ŸG Ö∏ZCG ™LGôJ ™e ,™«HÉ°SCG áKÓK ∫ÓN
‘ ¿OÉ``©`ŸG ≈∏Y Ö∏£dG DƒWÉÑàd øjôªãà°ùŸG á©HÉàe πX ‘
.Ú°üdG
Gƒ°†ØN Ú∏∏ëŸG ¿CG ≈dEG AÉÑfCÓd êÈeƒ∏H ádÉch äQÉ°TCGh
¿OÉ©ª∏d ∂∏¡à°ùe ÈcCG Ú°üdG ‘ ƒªædG ∫ó©Ÿ º¡JÉ©bƒJ GOó›
DƒWÉÑàdG ≈∏Y á«aÉ°VEG äGô°TDƒe Ú°üdG äô¡XCG å«M ,⁄É©dG ‘
ô¡°ûdG ∫ÓN GOó``› äGQÉ«°ùdGh øcÉ°ùŸG äÉ©«Ñe ™LGôJ ™e
ádhÉfih ,äGQOÉ°ü∏d …ƒ≤dG AGOC’G QGôªà°SG º``ZQ ,‹É``◊G
.…OÉ°üàb’G ƒªædG ¿CÉ°ûH ±hÉîŸG áFó¡J áeƒµ◊G
¿OÉ©ª∏d ¿óæd á°UQƒH äÓeÉ©J ‘ Ωƒ«æŸC’G ô©°S ™LGôJh
òæe ¬d iƒà°ùe πbCG ƒgh ,ø£∏d Q’hO 2848 ≈dEG %1 áÑ°ùæH
Q’hO 2875 ô©°ùH ¬dhGóJ …ôéj ¿CG πÑb ,‹É◊G ôHƒàcCG ∫hCG
¢SÉëædG ô©°S ™LGôJh .äÓeÉ©àdG øe ≥HÉ°S âbh ‘ ø£∏d
.¢ùeCG %0Q8 áÑ°ùæH ∂fõdGh %0Q2 áÑ°ùæH
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«�إمناء» ينظم فعالية الر�صد والتوجيه املايل للم�شاريع
التجارية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
م�سقط ـ «

»:

نظم �صندوق �إمناء ممثال بالأكادميية
ال�صغرية
للم�ؤ�س�سات
العمانية
واملتو�سطة مب�سقط �أم�س فعالية الر�صد
والتوجيه املايل للم�شاريع التجارية،
بهدف دعوة ال�شركاء اجلدد والعاملني
يف جمال متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة للإطالع على جتربة �صندوق
�إمناء بق�سم الرعاية والر�صد والتوجيه.
رعى افتتاح الفعالية �سعادة طاهر بن
�سامل العمري الرئي�س التنفيذي للبنك
املركزي العماين وبح�ضور �سليم بن قا�سم
الزواوي رئي�س جمل�س ادارة �صندوق
�إمناء ومب�شاركة � 50شخ�صا من خمتلف
القطاعات احلكومية واخلا�صة ذات ال�صلة
بقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
بال�سلطنة .وقال ال�شيخ �صالح بن هالل
املعويل الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
�إمناء :يربز الدور الكبري لق�سم الر�صد
والتوجيه بعد ح�صول رواد الأعمال
على القرو�ض التمويلية مل�شاريعهم حيث
يتم و�ضع برنامج متكامل ملتابعة ور�صد
وتوجيه �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية

■ امل�شاركون تعرفوا على القرو�ض التمويلية التي متنح للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
واملتو�سطة ماليا و�إداريا خالل فرتة
انتفاعهم باخلدمات التمويلية لل�صندوق
ال�سيما م�شريا ب�أن �صندوق �إمناء ممثال
بق�سم الر�صد والتوجيه تعاون مع  5من
ال�شركات املحا�سبية التي تهتم مبتابعة
الدفرت املحا�سبي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلا�صلة على متويل من
قبل ال�صندوق ،حيث تقوم ال�شركات
املحا�سبية بتزويد ال�صندوق باملعلومات
املالية التف�صيلية الدقيقة للم�شاريع
وت�شجيعا لتفعيل ح�ساباتهم املالية ،ف�إن
ال�صندوق يقدم لأ�صحاب امل�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة برجميات قليلة
التكلفة لإجناز �أهدافهم .و�أ�ضاف يف
كلمته :لعب ق�سم الر�صد والتوجيه
ب�صندوق �إمناء دور ًا جوهري ًا يف م�ساندة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وتعزيز
قدرتها على البقاء واملناف�سة يف ال�سوق.
حيث �أن اجلهود التي يقوم بها
ق�سم الر�صد والتوجيه جتنب امل�شاريع
من التعرث وي�أتي ذلك مبحاولة ا�سناد
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ب�شركات
حما�سبة للتدقيق ال�شهري للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة وتقدمي حلول

مواكبة الدول العربية للتحوالت الرقمية
ت�سهم فـي دفع النمو االقت�صادي واالجتماعي
الريا�ض ـ العمانية� :أكدت املنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتعدين� ،أن مواكبة الدول
العربية للتحوالت الرقمية التي حتدث يف العامل
ت�سهم يف دفع النمو االقت�صادي واالجتماعي.
و�أو�ضح املدير العام للمنظمة عادل �صقر
ال�صقر ب�أن مكونات التقنيات النا�شئة من
الذكاء اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء والطباعة
رباعية الأبعاد وغريها ،تعد من �أهم �أدوات
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك نظ ًرا
لقدرتها على �إيجاد وتطوير حلول للعديد من
امل�شاكل مثل الق�ضاء على الفقر ،وزيادة كفاءة
ا�ستخدام املوارد الطبيعية ،وحتفيز الت�صنيع
ال�شامل وامل�ستدام .و�أ�ضاف ال�صقر يف بيان
ن�شرته املنظمة �أن هذه التقنيات يجب �أن تكون
�آمنة و�صديقة للبيئة ،ومتاحة للجميع من حيث
�إمكانية الو�صول والتكلفة ،مو�ضحً ا �أن املنظمة
ت�ضع تنفيذ �أجندة التنمية امل�ستدامة على ر�أ�س

�أولوياتها ،ويف مقدمة اخلدمات التي تقدمها
للدول العربية لتمكني املجتمعات من حتقيق
وتلبية احتياجاتها الأ�سا�سية والعمل على
تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية
امل�ستدامة  2030يف املنطقة العربية.
و�أعلن املدير العام للمنظمة يف هذا ال�سياق
عن تنظيم حلقة عمل حول “دور التقنيات
النا�شئة يف خدمة �أهداف التنمية امل�ستدامة عن
بُعد” يف الـ  8من دي�سمرب القادم ،وت�سلط احللقة
ال�ضوء على �أهم التقنيات النا�شئة واال�ستثمارات
التي تبنتها اجلهات لدعم االبتكار ومواكبة
م�ستجدات الثورة ال�صناعية الرابعة ،ودور هذه
التقنيات يف ت�سريع وترية التقدم املحرز يف
تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وكذلك تبادل
التجارب واخلربات العاملية يف جمال التقنيات
النا�شئة ومعرفة التحديات التي تعوق حتقيقها
يف الوطن العربي.

و�إر�شادات من �ش�أنها تفادي التعرث لهذه
امل�ؤ�س�سات واال�سرتاتيجيات التي من
�ش�أنها �أن تعيد التوازن الإداري واملايل
للم�شاريع من خالل تقدمي بع�ض الور�ش
الدورية للم�ؤ�س�سات يف خمتلف املجاالت
التي من �ش�أنها توعية امل�ؤ�س�سات
بالتجديد احلا�صل يف ال�سوق املحلي
والعاملي مثل ور�ش ال�ضرائب بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات ذات خربه يف هذا املجال.
و�أ�شار �صالح املعويل �إلى �أنه ب�سبب
ت�أثريات جائحة كورونا على امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة فقد ارت�أى ق�سم
الر�صد والتوجيه ب�صندوق �إمناء �إلى
جانب اخلدمات التي يقدمها م�سبقا ،و�ضع
خطة دعم وا�سناد لكل م�ؤ�س�سة ت�ساعدها
على اعادة التوازن املايل وعودتها ملرحلة
التعايف ال�سريع ومبا�شرة عملياتها
الت�شغيلية يف ال�سوق.
و�أو�ضح قائال :ي�أتي معدل الزيارات
امليدانية ب�صفة �شهرية للم�ؤ�س�سات
الأقل ت�ضررا من اجلائحة ،يف حني �أن
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ت�أثرت ب�شكل �أكرب حتظى ب�أكرث من زيارة
ميدانية يف ال�شهر .

BUSINESS

حلقة عمل للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
حول �آلية الت�سجيل فـي جمل�س املناق�صات
م�سقط ـ «

»:

نظمت امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
ـ مدائن ،حلقة عمل بعنوان “�آلية الت�سجيل يف
جمل�س املناق�صات” ،وذلك يف �إطار حر�ص
امل�ؤ�س�سة على تعزيز املعرفة لدى �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مبتطلبات
احلكومة الإلكرتونية ،وتعريفهم بخدمة �إ�سناد
للمناق�صات الإلكرتونية.
ناق�شت احللقة جمموعة من املحاور الهامة،
�أبرزها :التعريف بخدمة �إ�سناد للمناق�صات
الإلكرتونية ،و�أهدافها ومميزاتها �إلى جانب
املخطط العام لنظام اخلدمة.
و�أو�ضح امل�س�ؤولون يف جمل�س املناق�صات
�أن النظام عبارة عن خدمة �إلكرتونية لإدارة
املناق�صات وامل�شرتيات احلكومية ،والتي
من �ش�أنها حتقيق كفاءة �أعلى من حيث طرح
املناق�صات وامل�شرتيات وتقييمها و�إ�سنادها
�إلكرتونيا ،مما يعزز من عنا�صر ال�شفافية والدقة
يف عملية املناق�صات وامل�شرتيات (الدورة
امل�ستندية) وذلك وفق قانون املناق�صات ،وتهدف
هذه اخلدمة �إلى تعزيز ورفد منظومة اخلدمات
احلكومية احلديثة ،توفري خدمات ومعامالت
�إلكرتونية متاحة على مدار ال�ساعة من �أي مكان،
وتطوير وحت�سني م�ستمر ملواكبة التغيري يف
بيئة الأعمال ،ومتكني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية

واملتو�سطة للح�صول على �أعمال وفق قدراتها
وتخ�ص�صاتها ،و�إيجاد قاعدة بيانات حمدثة
ومتكاملة مع الأنظمة احلكومية للجهات املعنية
واملخت�صة ،بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل �إجراءات
ت�سجيل �إلكرتونية مب�سطة ونظام متكامل مع
�أنظمة اجلهات املخت�صة ،وتوفري تقارير خمتلفة
متاحة للم�ستخدمني ،وبالتايل و�ضع تطبيق
عملي لتعزيز العالنية وتكاف ؤ� الفر�ص وامل�ساواة
وحرية التناف�س.
و�أ�شار امل�س�ؤولون خالل حلقة العمل �إلى
�أن خدمة �إ�سناد وجدت للتكامل مع الأنظمة
واخلدمات الأخرى مثل بوابة الدفع الإلكرتوين،
وا�ستثمر ب�سهولة ،واخلدمات التي تقدمها عددا
من اجلهات احلكومية ،تتميز بوجود �إدارة
مركزية جلميع امل�شرتيات احلكومية لت�ساعد
يف حتقيق كفاءة �أعلى من حيث طرح املناق�صات
وامل�شرتيات وتقييمها و�إ�سنادها �إلكرتوني ًا،
مما يعزز من عنا�صر ال�شفافية والدقة يف
عملية امل�شرتيات احلكومية ،و�أي�ضا تعد من
احللول التي تنا�سب متطلبات عملية املناق�صات
وامل�شرتيات احلكومية التي حتكمها قوانني
ولوائح املناق�صات (قانون املناق�صات والئحته
التنفيذية) ،وامل�ساهمة يف التحول القت�صاد
املعرفة با�ستخدام تقنية املعلومات ،عالوة
على توفري قاعدة بيانات مركزية للمناق�صات
وامل�شرتيات احلكومية.

البنك الأهلي يجري �سحوبات «الوفرة» للربع ال�سنوي الثالث
م�سقط ـ «

»:

احتفل البنك الأهلي ب�إجراء
�سحوبات برنامج جوائز
“الوفرة” ،للربع الثالث،2021
ليكافئ الفائزين بجوائز مالية
جتاوز حجمها � 300ألف ريال
عماين ،بينهم فائز بجائزة “راتب
مدى احلياة” الكربى تبلغ قيمتها
الإجمالية � 250ألف ريال عماين،
بواقع  1000ريال عماين طيلة 250
�شهرا ،وكانت من ن�صيب العميل
جاي ه�سناين من فرع اخلو�ض.
حيث نقلت وقائع الفعالية مبا�شرة
عرب خمتلف من�صات التوا�صل
االجتماعي للبنك.
وقال منري البلو�شي ،م�ساعد

املدير العام ورئي�س �إدارة الفروع
بالبنك الأهلي :ال يقت�صر دور
ح�ساب الوفرة على منح العمالء
مكاف�آت مميزة ملختلف الفئات،
بل ي�شجعهم �أي�ضا على االدخار
�أكرث من �أجل حتقيق تطلعاتهم
امل�ستقبلية .حيث �صمم الربنامج
لي�شتمل على �سحوبات متنوعة
يتم �إجرا�ؤها يف فرتات متتابعة،
لت�شجيع خمتلف الفئات من العمالء
على اعتماد ثقافة االدخار وم�ضاعفة
فر�ص فوزهم لدى البنك .ونحن
نهدف �إلى موا�صلة رحلتنا لر�سم
االبت�سامة على وجوه فائزين �أكرث.
و�أكد البلو�شي التزام البنك باتباع
نهجه املرتكز على �إر�ضاء عمالئه،
م�شريا �إلى �أن النمو الذي �شهده

■ ال�سحب مت مبا�شرة عرب من�صات التوا�صل االجتماعي للبنك الأهلي
البنك على مدى ال�سنوات املا�ضية
كان نتيجة االبتكار يف تقدمي
خدمات ذات جودة عالية ،وتطوير
التقنيات امل�صرفية وخ�صو�صا
املوجهة نحو �إثراء التجربة
امل�صرفية لدى عمالئنا من الأفراد.

�إلى جانب ذلك ،ي�ساعد برنامج
الوفرة يف احلفاظ على عالقات
وثيقة مع العمالء ،والتفاعل معهم
على نطاق �أو�سع ،كما �أن االدخار
ب�شكل عام ي�ساهم يف حتقيق
الكثري من الأهداف االجتماعية

واالقت�صادية لدى الأفراد.
و�إلى جانب الفائز باجلائزة
الكربى� ،أعلن البنك الأهلي عن
الفائز باجلائزة الربع ال�سنوية
حل�سابات النخبة واحل�صري
والبالغ قيمتها � 25ألف ريال
عماين ،كما �أعلن الفائز يف ال�سحب
الربع ال�سنوي حل�سابات “امتياز”
بجائزة قيمتها � 10آالف ريال
عماين� .أما بالن�سبة للعمالء الذين
حافظوا على متو�سط ر�صيد ربع
�سنوي ال يقل عن  5,000ريال
عماين يف ح�ساباتهم ،فقد قدم
البنك جائزة ربع �سنوية خا�صة
تبلغ قيمتها  25,000ريال عماين،
خلم�سة فائزين ،بواقع  5,000ريال
عماين لكل فائز منهم.
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املنتدى العاملي لرواد الأعمال ال�شباب ب�شمال ال�شرقية
ي�سهم فـي تعزيز ريادة الأعمال للم�شاريع ال�صغرية

■ راعي افتتاح املنتدى واحل�ضور يتعرفون على امل�شاريع امل�شاركة
�إبراء ـ العُمانية :بد�أت بجامعة ال�شرقية بوالية �إبراء مبحافظة
�شمال ال�شرقية ام�س فعاليات املنتدى العاملي لرواد الأعمال ال�شباب
م�ستقبل م�شرق) وي�ستمر
يف ن�سخته الرابعة بعنوان (معًا من �أجل
ٍ
يومني.
يهدف املنتدى ال��ذي جاء بتنظيم من عدد من القطاعات العامة
واخل��ا���ص��ة إ�ل���ى ت��ب��ادل اخل�ب�رات م��ع ال�شباب املقبلني على ري��ادة
الأعمال ،وتعزيز وت�سريع امل�شاريع ال�صغرية على ال�صعيد العاملي
لتواكب ال��ر�ؤي��ة االقت�صادية يف ال�سلطنة التي تهدف إ�ل��ى ايجاد
الفر�ص للقطاع اخلا�ص التي من �ش�أنها �أن تلعب دو ًرا يف النمو
والإنتاجية داخليا� ،إلى جانب تعريف امل�شاركني من خالل �أعماله
على مفهوم ريادة الأعمال والإبداع واالبتكار ،واكت�شاف االجتاهات

■ �أوراق العمل تطرقت مل�ستقبل ريادة الأعمال ودعم التنمية االقت�صادية

اجلديدة العاملية يف ريادة الأعمال.
رعى افتتاح املنتدى �صاحب ال�سمو ال�سيد الدكتور �أدهم بن تركي
�آل �سعيد بح�ضور �سعادة ال�شيخ علي بن �أحمد ال�شام�سي حمافظ
�شمال ال�شرقية وعدد من امل�س�ؤولني .و�ألقى علي بن �سامل احلجري
نائب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عُمان رئي�س جمل�س
�إدارة فرع غرفة جتارة و�صناعة عُمان مبحافظة �شمال ال�شرقية كلمة
�أ�شار فيها �إلى �أن أ�ه��داف املنتدى ُتركز على دعم وتطوير وتهيئة
رواد الأعمال وت�أ�سي�س التجارب العلمية الناجحة ورفدهم بالقدرات
التي تعمل على بناء بيئة عمل قوية تتنا�سب مع حتديات ال�سوق على
ال�صعيدين املحلي والدويل .و�أ�ضاف� :إن هذه املبادرة العاملية تدعم
التوجه نحو �إيجاد اقت�صاد غني ومتنوع وت�سهم يدًا بيد يف حتقيق

ر�ؤية عُمان  2040وت�سريع عجلة التنمية وت�أ�سي�س البنية الأ�سا�سية
لي�ستفيد منها ال�شباب العُماين ،ليكون على م�ستوى كبري من الوعي
والن�ضج الفكري واالجتماعي واالقت�صادي واال�ستثماري� ،إلى
جانب ال�سعي نحو حتقيق �أهدافهم وطموحاتهم التي تتما�شى مع
العامل املتقدم .وت�ضمن برنامج افتتاح املنتدى عددًا من الفعاليات
م��ن بينها حلقات نقا�شية ح��ول م�ستقبل ري���ادة الأع��م��ال يف دعم
التنمية االقت�صادية لل�سلطنة واخلطوات الت�أ�سي�سية لرائد العمل
مب�شاركة ع��دد من املخت�صني وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة،
�إلى جانب افتتاح املعر�ض امل�صاحب للمنتدى الذي ي�ضم م�شاريع
و�أفكا ًرا طالبية وم�ؤ�س�سية رائدة ،وتكرمي امل�شاركني من م�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص ورواد الأعمال.

منافذ بيع التمور العمانية ت�شهد �إقباال كبريا من الزوار
م�سقط ـ «

»:

ت�شهد املنافذ الت�سويقية لبيع التمور العُمانية
ال��ت��ي تنظمها وزارة ال�ث�روة ال��زراع��ي��ة وال�سمكية
وم���وارد املياه �إق��ب��اال كبريا من املت�سوقني يف عُمان
�أف��ن��ي��وز م���ول مب�����ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  40م�����ش��ار ًك��ا من
املزارعني واملنتجني و�أ�صحاب وحدات ت�صنيع التمور
م��ن خمتلف حمافظات لعر�ض أ����ص��ن��اف م��ن التمور
العُمانية وم�شتقاتها بطرق و�أ�ساليب ت�سويقية مبتكرة
وحديثة ،والتي ت�ستمر �إلى  31من ال�شهر اجلاري ،كما
ت�شارك الكلية العلمية للت�صميم يف تقدمي امل�ساعدة
ملنتجي و�أ�صحاب وحدات ت�صنيع التمور وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف تطوير الهوية الت�سويقية
مل�شاريعهم باعتبار التمور م��ن القطاعات ال��واع��دة
للتنمية االقت�صادية.
وق��ال��ت املهند�سة ه��ادي��ة البلو�شية ،م��دي��رة دائ��رة
الت�سويق وال�����ص��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة ب����وزارة ال�ث�روة
الزراعية وال�سمكية وموارد املياه :ان تنظيم الوزارة
ملنافذ بيع ال��ت��م��ور العمانية ي���أت��ي يف �إط���ار �إي��ج��اد
الفر�ص الت�سويقية لأ�صحاب املهنة بطريقة مبا�شرة
مع امل�ستهلكني والتي حتقق زي��ادة يف الدخل حيث
يعتمد الكثري من �أبناء الوطن على التمور كم�صدر
دخل لهم ،من جانبها قالت عديلة بنت �أحمد �سلطان،

■ املنافذ الت�سويقية للتمور العُمانية ت�سهم يف تعريف الزوار بالأنواع املختلفة للتمور

■ �صناعة التمور وم�شتقاتها يف تطور م�ستمر

 %0.4تراجع �إيرادات �أوراجن جروب الفرن�سية لالت�صاالت

باري�س ـ (د ب �أ)� :أعلنت جمموعة ات�صاالت
الهاتف املحمول الفرن�سية �أوراجن جروب �أم�س
الثالثاء تراجع �إيراداتها خالل الربع الثالث
من العام احلايل نتيجة تراجع �إيرادات �شبكة
الأل��ي��اف ال�ضوئية ذات التمويل امل�شرتك يف
فرن�سا .وذك��رت �أوراجن ج��روب �أن �إيراداتها
خ�لال الربع الثالث بلغت 5ر 10مليار يورو

ب�تراج��ع ن�سبته 4ر %0ع��ن ال��ف�ترة نف�سها من
العام املا�ضي .ومع ا�ستبعاد التمويل امل�شرتك،
ترتفع �إي��رادات �أوراجن ج��روب بن�سبة 3ر%1
نتيجة زيادة �إيرادات خدمات التجزئة ،يف حني
تراجع معدل منو مبيعات املعدات ب�شدة �إلى
1ر %2بعد منوها مبعدل 5ر %27خالل الربع
الثاين من العام.

كوريا اجلنوبية تعلن تخفي�ضا م�ؤقتا على �ضريبة الوقود

���س��ول ـ (د ب �أ) :ق����ررت ح��ك��وم��ة ك��وري��ا
اجلنوبية تطبيق تخفي�ض م�ؤقت على �ضرائب
ال��وق��ود ،بن�سبة  20باملئة ،اعتبارا م��ن �شهر
نوفمرب املقبل ،بح�سب ما ذكرته �شبكة «كيه
بي �إ���س وورل��د» االذاعية الكورية اجلنوبية،
�أم�����س ال��ث�لاث��اء .وات��خ��ذ احل��زب الدميقراطي
احلاكم واحلكومة هذا القرار� ،أثناء اجتماع

« ُمزن» ت�شارك فـي ندوة «�أخبار ال�صريفة الإ�سالمية فـي ُعمان »2021

م�سقط ـ «

»:

�شاركت مزن نافذة ال�صريفة
الإ���س�لام��ي��ة يف البنك الوطني
���خ��ر ًا يف الن�سخة
ال��عُ��م��اين م ؤ
ال�سنوية ال�ساد�سة م��ن ن��دوة
أ�خ���ب���ار ال�����ص�يرف��ة الإ���س�لام��ي��ة
يف عُ��م��ان ل��ع��ام  2021بهدف
تعزيز تطور وتقدم هذا القطاع
املتنامي بال�سلطنة .وان�ضمت
���س��ل��ي��م��ة امل���رزوق���ي���ة ،رئ��ي�����س��ة
م���زن� ،إل���ى اجلل�سة النقا�شية
ال���ت���ي ان���ع���ق���دت حت���ت ع��ن��وان
(ر�ؤية عُمان  2040واالقت�صاد
الإ�سالمي :حت�سني ُ�سبل احلياة
وحتقيق الرخاء) والتي �شهدت
م�شاركة عد ٍد �أبرز رواد وخرباء
ال�صريفة الإ�سالمية يف املنطقة

بهدف التفاعل وتبادل وجهات
النظر والآراء من �أجل ت�سليط
ال�������ض���وء ع���ل���ى � ُ���س���ب���ل ت��ع��زي��ز
من���و وت���ق���دم ال��ق��ط��اع .وق��ال��ت
�سليمة املرزوقية ،رئي�سة مزن
لل�صريفة الإ���س�لام��ي��ة :ي�شهد
قطاع ال�صريفة الإ�سالمية منو ًا

حمكمة اال�ستئناف مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن امل�ست�أنفة/ال�شركة العمانية
املتحدة للت�أمني �ش.م.ع.ع قد اقامت �أمامها اال�ستئناف املدين
رق��م 2021/7102/236م �ضد/املركز الفرن�سي ال��دويل
و�آخ��ري��ن تطلب فيه -1 :قبول اال�ستئناف �شكال -2 .ويف
املو�ضوع بالغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من ال��زام
امل�ست�أنفة بدفع مبلغ ثالثني الف ريال عماين والق�ضاء جمددا:
�أ -عدم قبول طلب االدخال لرفعه من غري ذي �صفة .ب -بطالن
�صحيفة االدخال للتجهيل مببلغ املطالبة .ج -رف�ض الدعوى
لعدم ثبوت مقدار اخلط أ� املهني ون�سبة العجز.
وحيث تعذر اعالن امل�ست�أنف �ضده املركز الفرن�سي الدويل
بالطرق العادية ،ويعترب هذا الن�شر اعالنا له مبوعد نظر
اال�ستئناف وحددت جل�سة الثالثاء 2021/11/2م ال�ساعة
التا�سعة �صباحا مبقر املحكمة الكائن (باخلوير  -جممع
املحاكم بحي الوزارات) موعدا ل�سماعها طبقا للمادة ()11
من قانون االج��راءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم2002/29م وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

�صاحبة م�����ش��روع �صناعة مت��ور با�سم حديقة
ال��ه��داي��ا :املنافذ فر�صة لت�سويق منتجاتنا من
التمور حيث �ساعد املكان هنا على �سهولة و�صول
ال��زوار لنا والتعرف على �صناعتنا من التمور
وخا�صة املقيمني منهم من اجلن�سيات املختلفة
الذين يف�ضلون �شراء مت��ور الفر�ض رمب��ا لقلة
ن�سبة ال�سكر فيه.
من ناحيته �أ�شار الزبري ال�سيابي �أحد الزوار
للمنافذ الت�سويقية �إل��ى �أن املنافذ الت�سويقية
للتمور توفر اجلهد والوقت للباحثني عن متور
���ك��دا ب����أن اال���س��ع��ار يف
ذات اجل���ودة العالية م ؤ
املتناول .وق��ال �أ�سعد املهدي �صاحب م�شاريع
الطيبات للتمور� :إن �صناعة التمور وم�شتقاتها
يف تطور م�ستمر حيث �إن الفعاليات الت�سويقية
ت��ع��د �أح���د احل��واف��ز الرئي�سية ل�لا���س��ت��م��رار يف
التطور ،م�ؤكدا ب���أن هذه املنافذ ت�ساعد منتجي
ال��ت��م��ور يف ال��ت��ع��رف على ال��ط��رق املختلفة من
زمالئه املنتجني لهذه ال�صناعة.
�أما عادل بن حميد اجلامعي� ،صاحب منتجات
اب��ت��ك��اري��ة ف��ق��ال :منتجاتي �أط��ل��ق عليها هوية
ت�سويقية مب�سمى بُثني والتي ت�شمل منتجات
حتافظ على اجلمال الطبيعي النقي ،من مكونات
وم�شتقات التمور والع�سل.

■ امل�شاركون يف الندوة
بدور
مطرد ًا بال�سلطنة وي�ساهم ٍ
ف��اع ٍ��ل وم��ه ٍ��م يف من��و وتنويع
االقت�صاد ال��وط��ن��ي .وانطالق ًا
من كوننا �أول نافذة لل�صريفة
الإ�سالمية يف ال�سلطنة ،طاملا
ن�ؤكد التزامنا بتعزيز هذا الدور
وخ��ا���ص��ة م��ن خ�ل�ال املنتجات

واال�سرتاتيجيات ذات الت�أثري
واجل�����دوى املجتمعية وال��ت��ي
ت�ب�رز أ�ه��م��ي��ة ري�����ادة الأع���م���ال
وال�����ش��م��ول امل����ايل بال�سلطنة
وت�����وف��ي��ر ف�����ر������ص وظ���ي���ف���ي���ة
وحت�سني �سبل احل��ي��اة ب�شكل
عام.
ٍ

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن �أمانة �سر املحكمة االبتدائية بال�سيب ب�أن/
مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�ست�شارات
ال���ق���ان���ون���ي���ة اق�����ام�����ت ال�����دع�����وى امل����دن����ي����ة رق���م
(2021/2207/289م)���ض��د/حم��م��د ي��اوار علي -
هندي اجلن�سية للمطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد
مبلغ وقدره (6٫000/-ر.ع) �ستة �آالف ريال عماين
مبلغ االتعاب املتفق عليها مع الزامه بامل�صروفات
ومبلغ (500-ر.ع) خم�سمائة ريال عماين اتعاب
املحاماة.
ونظرا لتعذر اعالن املدعى عليه بالطرق العادية ،
يعترب هذا الن�شر اعالنا له مبوعد نظر الدعوى يف
يوم االثنني املوافق 2021/11/8م عمال باملادة
( )11م��ن ق��ان��ون االج����راءات املدنية والتجارية
ال�����ص��ادر باملر�سوم ال�سلطاين رق�����م2002/29:م
وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

ت�شاوري عُقد ام�س الثالثاء يف مقر الربملان،
حول ال�سيا�سات ،يف حماولة لتخفيف ال�ضغط
املتزايد على الت�ضخم يف ظل ارت��ف��اع �أ�سعار
النفط .و�سيتم مبوجب هذه اخلطوة ،تخفي�ض
�أ�سعار البنزين بواقع  164وون للرت ،بينما
�سيتم تخفي�ض �أ�سعار غاز البوتان بواقع 40
وون ،اعتبارا من  12نوفمرب املقبل.

BUSINESS

مطار هيرثو يتكبد 68ر 4مليار دوالر
خ�سائر ب�سبب جائحة كورونا
لندن ـ (د ب ا) :تكبد مطار هيرثو الربيطاين خ�سائر بقيمة 4ر3
مليار جنيه ا�سرتليني (68ر 4مليار دوالر) ب�سبب جائحة كورونا.
ونقلت وكالة بي ايه ميديا الربيطانية عن بيان للمطار الواقع
بغرب لندن القول �إن��ه م�ستمر يف خ�سارة الأم��وال على الرغم من
خف�ض تكاليف الت�شغيل ب�أكرث من .%30
ولكن املطار �أكد �أنه لديه « القوة املالية « لال�ستمرار يف العمل «
حتى تعايف ال�سوق».
وا�ستقبل املطار 2ر 10مليون راكب خالل �أول ت�سعة �أ�شهر من
العام ،مقارنة بـ 0ر 19مليون راكب خالل نف�س الفرتة من عام .2020
و�أو�ضح املطار �أن مقرتحات هيئة الطريان املدين التي طرحها
الأ�سبوع املا�ضي من �أج��ل ال�سماح للمطار بزيادة ر�سوم الركاب
بن�سبة ت�صل �إلى  « %76لي�ست كافية ل�ضمان القدرة املالية.
وتعتزم هيئة الطريان املدين زيادة حد معدل الر�سوم لكل راكب
على م��دار اخلم�سة �أع��وام املقبلة لترتاوح ما بني 50ر 24جنيه و
40ر 34جنيه.

�إ�سبانيا تقرتح تعديالت على �أ�سواق
الطاقة والكربون الأوروبية
مدريد ـ (د ب �أ) :دعت احلكومة الإ�سبانية االحتاد الأوروبي �إلى
اتخاذ تدابري للتعامل مع االرتفاع احلاد يف �أ�سعار الكربون والغاز
والكهرباء ،مع موا�صلة العمل يف الوقت نف�سه لتحقيق احلياد
الكربوين.
وذك��رت وكالة «بلومربج» للأنباء �أن �إ�سبانيا قالت يف وثيقة
وزعتها على ال���دول الأع�����ض��اء ب��االحت��اد الأوروب����ي ،قبيل اجتماع
ا�ستثنائي لوزراء الطاقة يف لوك�سمبورج اليوم الثالثاء»: ،الأوقات
اال�ستثنائية تتطلب تدابري ا�ستثنائية ب�صورة �سريعة».
و�أو�ضحت �أن �أي ارتفاع يف �أ�سعار الغاز يقود �إلى ارتفاع يف
تكاليف الكهرباء جلميع امل�ستهلكني الأوروبيني ،الفتة �إلى �أن «الأمر
يزداد �سوءا كل يوم».
وت�سعى �إ�سبانيا �إلى ف�صل �سوق الطاقة يف املنطقة ،وترى �أنه يف
احلاالت اال�ستثنائية يجب ال�سماح للدول الأع�ضاء بتكييف الأ�سعار
بناء على املزيج الوطني من الطاقة.

�أملانيا تعتزم خف�ض توقعاتها
ب�ش�أن النمو االقت�صادي
برلني ـ (د ب �أ) :تعتزم احلكومة الأملانية خف�ض توقعاتها ب�ش�أن
النمو االقت�صادي لهذا العام على نحو كبري.
وعلمت وكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) ام�س الثالثاء �أن احلكومة
تتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل لأملانيا هذا العام بن�سبة
6ر ،%2بعدما كانت تتوقع يف �أبريل املا�ضي منوا بن�سبة 5ر.%3
وبالن�سبة للعام املقبل تتوقع احلكومة منوا بن�سبة 1ر ،%4بدال
من 6ر %3التي كانت تتوقعها من قبل.
ومن املقرر �أن يعلن وزير االقت�صاد املنتهية واليته ،بيرت �ألتماير،
توقعات اخلريف للحكومة اليوم الأربعاء يف برلني.
ومل يكن خف�ض توقعات النمو لهذا العام مفاجئا ،حيث خف�ضت
معاهد رائدة يف البحوث االقت�صادية توقعاتها االقت�صادية لهذا العام
يف منت�صف �أكتوبر اجلاري .فعقب الرتاجع يف الناجت االقت�صادي
املرتبط بكورونا يف عام  ،2020تتوقع املعاهد منوا بن�سبة 4ر%2
يف  .2021وت�ؤدي العواقب امل�ستمرة للجائحة واختناقات التوريد
�إلى تباط�ؤ االنتعا�ش االقت�صادي يف �أملانيا.

الفلبني تتوقع منوا �أ�سرع
فـي الطلب على الكهرباء
مانيال ـ (د ب �أ) :تتوقع ال�شبكة الوطنية يف الفلبني ،وهي امل�شغل
الوحيد خلط نقل الطاقة هناك ،منو الطلب على الكهرباء يف البالد
بن�سبة 6ر 6باملائة �سنويا خالل الفرتة من عام  2025وحتى عام
 ،2040بح�سب ما ذكرته وكالة «بلومربج» لالنباء �أم�س الثالثاء.
وق���ال رئ��ي�����س ال�شبكة ال��وط��ن��ي��ة� ،أن���ت���وين �أمل���ي���دا ،يف �إح��اط��ة
للم�ستثمرين ب�ش�أن بيع ح�صة «�سيرنجي جريد» ،وهي ال�شركة املالكة
لل�شبكة الوطنية وامل�سيطرة عليها ب�صورة غري مبا�شرة� ،إن ال�شركة
«يف و�ضع جيد ي�سمح لها باال�ستفادة من االزده���ار ال�صناعي يف
الفلبني .و�سي�ؤدي ارتفاع اال�ستهالك �إلى ت�سريع الطلب على الطاقة،
بن�سبة �أعلى من 2ر 6باملائة �سنويا ،خ�لال ال�سنوات ال�ست التي
انتهت يف عام .2020

عمانتل راع تكنولوجي لتحدي �أ�سياد العاملي اللوج�ستي
م�سقط ـ «

»:

�أعلنت جمموعة �أ�سياد
امل���ج���م���وع���ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة
املتكاملة يف ال�شرق الأو�سط
عن ان�ضمام عمانتل ال�شركة
ال��رائ��دة يف ت��ق��دمي خدمات
االت�����������ص�����االت امل���ت���ك���ام���ل���ة
وتكنولوجيا املعلومات يف
ال�سلطنة ك��راع تكنولوجي
ل���ت���ح���دي �أ�����س����ي����اد ال��ع��امل��ي
اللوج�ستي امل��زم��ع تنظيمه
خالل الفرتة  4- 2نوفمرب القادم �ضمن الفعاليات امل�صاحبة لإك�سبو
دبي  ،2020وي�أتي ذلك ت�أكيدًا على ال�شراكة والتكامل بني خمتلف
القطاعات احلكومية لإب��راز تناف�سية ال�سلطنة يف خمتلف املجاالت
وامل�شاركات اخلارجية العاملية .و�أ�شار جمعة بن �صالح العرميي،
القائم ب�أعمال رئي�س الوحدة التجارية يف جمموعة �أ�سياد� ،إلى �أن
ال�شراكة بني جمموعة �أ�سياد وعمانتل ت�أتي ترجمة للجهود وتكامل

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

ت���ع���ل���ن ام�����ان�����ة ����س���ر امل���ح���ك���م���ة ب����ان/خم����ت��ب�رات
ل��ون�����س��ت��ار ال���ف���ا ��������ش.م.م ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ
رق��م )2020/9103/3907(:لتنفيذ احلكم ال�صادر يف
الدعوى التجارية رقم 2020/1304/19 :بالزام املنفذ
�ضدها�/شركة تيجان للتجارة واملقاوالت ���ش.م.م بان
ت���ؤدي للمدعية مبلغا وق��دره 4٫656٫700ر.ع اربعة
�آالف و�ستمائة و�ستة وخم�سون رياال عمانيا و�سبعمائة
بي�سة والزامها بامل�صاريف ومبلغ 300ر.ع ثالثمائة
ريال عماين) مقابل 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

الطاقات الوطنية لرت�سيخ مكانة
ال�سلطنة يف التظاهرات العاملية.
م�����ض��ي�� ًف��ا ن��ت��ط��ل��ع م���ن خ��ل�ال ه��ذه
اخل���ط���وة إ�ل����ى إ������ش����راك ���ش��رك��ائ��ن��ا
املحليني لتمكني املواهب الوطنية
وال�شركات النا�شئة يف توفري حلول
تقنية ملواجهة التحديات العاملية يف
القطاع اللوج�ستي .م�ؤكدا �أن العمل
جنبًا �إلى جنب مع عمانتل من خالل
حت��دي �أ���س��ي��اد العاملي اللوج�ستي
���س��ي��م��ن��ح��ن��ا ال���ف���ر����ص���ة ل��ت�����س��وي��ق
ال�سلطنة كوجهة لوج�ستية عاملية
تناف�سية جلذب واحت�ضان الأفكار املبتكرة وت�شجيع ريادة الأعمال.
من جانبه قال املهند�س بهاء بن حممد ر�ضا اللواتي نائب الرئي�س
التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية بعُمانتل :ت�أتي هذه ال�شراكة يف
اطار اجلهود التي تبذلها عمانتل يف توفري �أف�ضل املمار�سات العاملية
القائمة على التحول الرقمي لتعزيز ريادة وتناف�سية �شركائنا على
امل�ستوى العاملي.

املحكمة االبتدائية مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن حكم
ت��ع��ل��ن ام����ان����ة ����س���ر امل���ح���ك���م���ة ان������ه ����ص���در ح��ك��م
ب���ت���اري���خ 2021/5/19م يف ال����دع����وى ال��ت��ج��اري��ة
رق����������م2020/1304/1713:م امل��ق��ام��ة م��ن/خم��ت�برات
لون�ستار الفا ���ش.م.م ق�ضت بالزام املدعى عليها ات�ش
ا���س ا���س جي فوندي�شن كوننرتا كتينغ ����ش.م.م بان
ت�����س��دد للمدعية مبلغا وق����دره 6٫854٫370/-ر.ع
(�ستة �آالف وثمامنائة واربعة وخم�سون رياال عمانيا
وثالثمائة و�سبعون بي�سة) ومبلغ 150/-ر.ع (مائة
وخم�سني رياال) م�صاريف الرتجمة والزامها باملنا�سب
من امل�صاريف ومبلغ 100/-ر.ع (مائة ري��ال عماين)
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض عن ذلك من طلبات.
وملا كان املحكوم �ضدها مل حت�ضر جل�سة النطق باحلكم
وتعذر اعالنها بالطرق العادية يعترب هذا الن�شر اعالنا لها
باحلكم عمال باملادتني رقم ( )204 ،11من قانون االجراءات
امل��دن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين رق��م:
2002/29م وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

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

مقاوالت

يطلب عمال

فــقـدان

بناء وت�شييد مباين
فقد الفا�ضل مبارك بن
مهند�س مدين عراقي
خربة � 10سنوات يف حممد بن �سعيد البلو�شي
�سكنية وجتارية على
ملكية ار�ض (�سكنية) رقم
ح�سب ت�صاميم اخلرائط ادارة وتنفيذ امل�شاريع
()079/01/079/13/5
و�شروط املالك
98296923
%
باملربع (املازم) الكائنة
94647953 %
❂❂❂
يف (والية عربي)
99346986 %
حمامي عليا �سوداين
والبالغ م�ساحتها
(2396م )2فعلى كل
يطلب عمال يرغب العمل يف مكتب
من يعرث عليها التكرم
دورة تدريبية لل�صف
حماماة
بت�سليمها لأقرب مركز
 99437728 %الثاين ع�شر يف قواعد
91339720 %
لل�شرطة
اللغة االجنليزية
99437729 %
❂❂❂
❂❂❂
 24593337 %با�سلوب مب�سط وحل
�سائق خفيف
فقد الفا�ضل مبارك
بن حممد بن �سعيد
 24592228 %االمتحانات للتوا�صل (بنغالدي�شي) يطلب
البلو�شي ملكية
78271415 %
عمال خربة � 10سنوات
تنظيف وتلميع املباين
ار�ض (زراعية) رقم
❂❂❂
بال�سلطنة
()081/01/079/13/5
واملنازل واملفرو�شات
72452521 %
م�صرية جامعية
باملربع (املازم) الكائنة
ب�أ�سعار منا�سبة
❂❂❂
بكالوريو�س جتارة
يف (والية عربي)
والبالغ م�ساحتها
مهند�س مدين �سوداين
96178727 %
ادارة اعمال جتيد
(5624م )2فعلى كل
احلا�سب الآيل خربة حديث التخرج متدرب
94255818 %
من يعرث عليها التكرم
وجاهز للعمل فورا
يف االدارة وال�شركات
❂❂❂
بت�سليمها لأقرب مركز
ويتحدث
قيادة
رخ�صة
املالحية وال�شحن
لل�شرطة
تنظيف �شقق
 3لغات
والتخلي�ص اجلمركي
❂❂❂
ـ ومبان واطقم جلو�س
فقد الفا�ضل م�ساعد �سامل
97727285 %
91125127 %
�شهاب احمد العثمان
ورخام و�سرياميك
❂❂❂
❂❂❂
ملكية ار�ض (�سكنية)
�سائق خفيف يف
ومكافحة احل�شرات
حما�سب واداري
رقم ( )362باملربع
ال�سلطنة يتحدث
�سوداين
97569000 %
(خلوف )2/الكائنة يف
العربية واالجنليزية
(والية حموت) والبالغ
93554071 %
www.ami4.org
95860266 %
م�ساحتها (600م)2
❂❂❂
instagram
فعلى كل من يعرث عليها
معلم ريا�ضيات م�صري
التكرم بت�سليمها لأقرب
www.instagram.
ال�صيف
يف
متواجد
مركز لل�شرطة
 com/clean-odokللعام اجلديد وطالب
❂❂❂
فقد املواطن حمد بن
الدور الثاين
للبيع وال�شراء
�سليمان بن الغفيلي
96012015 %
توا�صل معنا يف
الهديوي ملكية
❂❂❂
ار�ض (�سكنية) رقم
خدمتكم لالرا�ضي
عربية
لغة
معلمة
()002/01/073/14/4
حمافظة م�سقط
باملربع (الدخه) الكائنة
وحتفيظ قر�آن تقوية
وبركاء الفليج بجميع
يف (والية ازكي) والبالغ
من ال�صف االول الى
اال�ستخدامات
م�ساحتها (965م)2
ال�صف الثامن
99018110 %
فعلى كل من يعرث عليها
94878948
%
التكرم بت�سليمها لأقرب
�أيـد عاملة
❂❂❂
مركز لل�شرطة
❂❂❂
يتوفرطلبات عامالت معلم ريا�ضيات لطالب
�صـيــانـــة
فقد املواطن حممود
من الفلبني والهند
الثانوي واجلامعات
املركزية
املكيفات
�صيانة
بن عامر بن عبدالله
وبنجالدي�ش
96012015 %
97159292 %
الكيومي ملكية ار�ض
91665128 %
❂❂❂
99723585 %
(�سكنية) رقم ()52
❂❂❂
93670003 %
مهند�س مدين وم�صمم
باملربع ( )13الكائنة يف
ت�صليح وتركيب
(مدينة القرم) والبالغ
ان�شائي �سوداين خربة
❂❂❂
املكيفات املركزية
م�ساحتها (2500م)2
� 14سنة
يوجد لدينا عمال
والعادية ال�صيانة بـ  6فعلى كل من يعرث عليها
92038346 %
تنظيف واعمال �آخرى
رياالت
التكرم بت�سليمها لأقرب
96207264 %
95208185 %
95779616 %
مركز لل�شرطة

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

وظائف �شاغرة

لدينا فر�ص تدريب
ملحامني حتت التمرين
يرجى ار�سال ال�سرية
الذاتية على
info@omanlawfirm.com

❂❂❂
موظفة ملكتب عامالت
منازل باخلو�ض
ي�شرتط القدرة على
ا�ستخدام احلا�سب
الآيل والتعامل مع
الزبائن (الفرتة
امل�سائية) الوات�س
فقط
93670003
❂❂❂
مطلوب معلمون
ومعلمات جلميع
التخ�ص�صات مبنطقة
م�سقط (ال�سيب)
للتوا�صل
92553866 %
95416054 %
96666720 %
@Email:assalamoman
yahoo.com

❂❂❂
مطلوب موظفة
عمانية ملكتب طباعة

مطلوب لل�شراء

ارا�ض م�سقط

لاليـجـار

منزل باملوالح
ار�ض للبيع �سكني
مطلوب ارا�ض يف
جتاري م�صفاة بو�شر
اجلنوبية (الدور
مرتفعات العامرات
م�ساحة
اخلام�سة
املرحلة
الثالث) غرفتان و�صالة
والنه�ضة واحلاجر
االر�ض  400مرت ن�سبة ومطبخ و 2دورة مياه
وعدن
البناء 100/100
 220رياال
95546964 %
ت�صريح بناء ثماين
99337718 %
للبيع منازل طوابق مبا�شر من املالك
❂❂❂
هاتف
�شقة غرفتان و�صالة
فيال لاليجار بالعذيبة
95440777 %
و 3دورات مياه
ال�شمالية م�ؤثثة بالكامل
❂❂❂
ار�ض �سكنية يف
تتكون من  6غرف نوم
امل�ساحة  95مرتا
القرم  20بالقرب من
 6 +دورات مياه +
مربعا يف الطابق
حديقة القرم الطبيعية
�صالة  +غرفة خادمة
الثامن املعبيلة
وخلف مركز مار�س
24494661 %
اجلنوبية خلف ني�ستو �سابقا م�ساحة االر�ض
93310777 %
لالت�صال
367م املطلوب  79الفا
❂❂❂
لال�ستف�سار والتوا�صل
94110248 %
�شقق تتكون من غرفة
�سما العقارية
❂❂❂
وغرفتان باملمتاز والو�شل
24571961 %
�شقة للبيع يف منطقة
95495281 %
واخلوير والغربة
اخلوير امل�ساحة
94289050 %
99341138 %
170م 2ثالث غرف
90991079 %
ارا�ض الباطنة
و�صالة ومطبخ
❂❂❂
ار�ض �سكني جتاري يف
مع خمزن وثالثة
�صحم احلويل اجلديدة �شقق لاليجار باخلوير
حمامات وخمزن اخر
مب�ساحة 200م
92323298 %
مطلوب � 16ألفا
للغ�سيل البلكونة حجم
97774422 %
متو�سط
❂❂❂
94110248 %
للبيع ار�ض يف منطقة
❂❂❂
البارده بال�سويق
م�ساحتها  ٦٣٠مرت رقمها
فر�صة جيدة
 ٤٥بها متديد املطلوب
لال�ستثمار قيد االن�شاء
 ٤٥٠٠ريال للتوا�صل
ت�سليم اقل من �سنة
99661603 %

قرب املدر�سة الهندية
والهدى اخلا�صة
دار�سيت ال�ساحل
95127977 %

لاليـجـار

باخلو�ض ال�سابعة،
لاليجار م�صنع بكامل
معداته يف اجلفنني
العمل فرتة واحدة
ال�صناعية م�ساحة
فقط  ،الراتب 325
ارا�ض الو�سطى االر�ض 850م 2والبناء
رياال
400م2
ار�ض بالدقم �سكني
99470246 %
71551851 %
رقمها( )10م�ساحتها
❂❂❂
❂❂❂
(750م )2املربع الدقم
مطلوب موظفات
منزل لاليجار يف بركاء
خمطط ( )56بـ � 35ألف
بـ  80رياال
اناث ملكتب من ذوي
ر.ع
97753677 %
اخلربة يف الت�أمني
99609020 %
ويجدن اللغة العربية
❂❂❂
والهندية واالجنليزية ار�ض بالدقم �سكني
ار�سال ال�سرية
رقمها( )155م�ساحتها
الذاتية على الربيد (750م )2املربع الدقم
بـ � 40ألف ر.ع
االلكرتوين
99609020 %
muscatxyz@gmail.com

عقارات
تاج جمان ال�شامخ
الو�ساطة العقارية
�شراء وبيع االرا�ضي من
كافة انحاء ال�سلطنة وبكل
انواع اال�ستعمال
من املالك مبا�شرة
توجد معنا ارا�ض للبيع
بقيمة ا�ستثمارية
يف والية الدقم
والية حموت
والية امل�ضيبي
مطلوب من املالك مبا�شرة
ارا�ض من املعبيلة/
اخلو�ض/املوالح/والية
بركاء
موقعنا باملعبيلة ال�شمالية
مقابل �شارع ال�سلطان
قابو�س بجنب جامع املزمل
وبرادات رجب
98845101 %
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تزامنا مع احتفاالت ال�سلطنة بيوم ال�شباب العماين

وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب تنظم حفال افرتا�ضيا فـي �صحار
أمم ،وجت�سيدًا
لل�شباب يف
■ ■ �إميا ًنا
بالدور الرائدِ
ِ
ِ
ِ
النهو�ض بال ِ
قبل
االهتمام
مظاهر
لأحدِ
أر�ض الطيبةِ من ِ
بال�شباب على هذه ال ِ
ِ
ِ
ِ
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
القيادةِ الر�شيدةِ ملوالنا ح�ضرةِ
ِ
طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه .-
اً
جميع
أجل
ؤوب من � ِ
ِ
ل�سعي احلكومةِ الد� ِ
ت�سخري ِ
وا�ستكمال ِ
ال�شباب
لتمكني
ال�سبل
بتكامل مع
والعمل
للقيام مب�س�ؤولياتِهم،
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ً
القطاعات؛ وفقا للر�ؤيةِ احلكيمةِ ملوالنا جاللةِ ال�سلطان
خمتلف
ِ
ِ
املبدع؛ فقد جاءت
املعظم � -أعزه الله  -لبناء جيل من
ِ
ال�شباب ِ
جمل�س الوزراء
توجيهات جاللته لدى تف�ضله برت� ِؤ�س جل�سةِ
ِ
آليات
يف الثاين ع�شر من �شهر �أكتوبر اجلاري ،ب�ضرورة �إيجاد � ٍ
لالت�صال والتوا�صل مع ال�شباب؛ لر�صدِ تطلعاتِهم
وقنوات حتمي ٍة
ٍ
ِ
ونتاج �إبداعاتِهم ،ومن ثم العمل على حتقيقها مبا
وطموحاتِهم ِ
وينعك�س منا ًء وازدها ًرا على وطننِا الغايل عمان.
يعو ُد باخلري،
ُ
جاء هذا يف مطلع الكلمة التي �ألقاها �صاحب ال�سمو ال�سيد ذي
يزن بن هيثم �آل �سعيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب يف
احلفل االفرتا�ضي الذي نظمته الوزارة م�ساء �أم�س مبنا�سبة يوم
ال�شباب العُماين الذي حتتفل به ال�سلطنة يف الـ  26من اكتوبر
من كل عام والذي مت بثه من قلعة �صحار■ ■ .

■

■

■

الفائزون يف جائزة الإجادة

■ ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد يلقي كلمته �أثناء احلفل االفرتا�ضي

ومن �ضمن فقرات احلفل مت االعالن عن الفائزين يف جائزة الإجادة ال�شبابية للعام 2021م ،
فعلى م�ستوى االفراد يف املجال الثقايف فازت من�صة فر�صة لثقافة العمل اجلزئي واحلر ل�صاحبتها
و�ضحى بنت من�صور البو�سعيدية ،ويف جمال العلوم فازت غادة بنت عبدالله النا�صرية مل�شروعها
ت�صميم وت�صنيع اجلهاز الأخ�ضر ال�ستك�شاف الوقود احليوي ،يف حني نالت �سمية بنت �سعيد
ال�سيابية جائزة ت�شجيعية مل�شروعها اكت�شاف الدور الفعال لعزالت بكتريية من البيئة العمانية يف
املعاجلة احليوية للملوثات النفطية ومكافحة الآفات الزراعية وتعزيز النمو النباتي.
ويف فئة املبادرات ال�شبابية ملجال ريادة الأعمال فقد فاز م�شروع �إم�ضاء ،ويف جمال الثقافة فاز
م�شروع جمتمع ال�سالمة� ،أما يف جمال البيئة فقد فاز م�شروع غوا�صو قريات ،وفاز م�شروع جائزة
عمق للأفالم يف جمال الإعالم.
�أما يف فئة امل�ؤ�س�سات ال�شبابية ويف جمال ريادة الأعمال فاز م�شروع “باك�س” ل�صناعة
املنتجات الورقية وفاز �أي�ضا منا�صفة يف ذات املجال(ريادة الأعمال) م�شروع املعجزة الإلهية
“احللزون”  ،وتطبيق �أي �شيء ح�صل على اجلائزة الت�شجيعية� ،أما يف جمال الثقافة فقد فاز
م�شروع ق�سطا�س �سفراء العطاء والعدالة يف فئة امل�ؤ�س�سات ال�شبابية.
ويف فئة ال�شركات اخلا�صة الداعمة للقطاع ال�شبابي ملجال التعليم فازت مبادرة �ستيمازون
التعليمية مل�شروع �إ�شراقة من كيمجي رامدا�س.

ذي يزن �آل �سعيد:
ن�شيد ب�شباب عمان مل�ؤازرة ودعم املت�ضررين من �آثار الأنواء املناخية
«جائزة الإجادة ال�شبابية» تكرميا للمجيدين من ال�شباب العماين وحتفيزا ملزيد من الإبداع واالبتكار
م�شاركة ال�شباب مبعر�ض �إك�سبو دبي  2020ترجمة لأهداف ر�ؤية عمان 2040

■ ال�شباب امل�شاركون يف معر�ض �إك�سبو
جائزة الإجادة ال�شبابية
إجادة ال�شبابي ِة” يف ن�سخ ِتها الثانية التي
وقال �سموه لقد جاءت “جائز ُة ال ِ
ً
َ
ال�شباب العماين ،وحتفيزا لهم على
للمجيدين من
ت�شرف عليها الوزارة تكرميًا
ِ
واالبتكار يف
إبداع
خمتلف املجاالتِ  ،وذلك يُع ُّد ا�ستثمارًا لطاقاتِ
ِ
ِ
ِ
بذل املزيد من ال ِ
ني واملبدع َ
املوهوب َ
التكرمي
تخ�صي�ص هذا
إطارف�إننا ن�ؤك ُد �أن
َ
ني منهم ،ويف هذا ال ِ
ِ
ال�شباب العما ِّ
أ�س�س منهجي ٍة
لرت�سيخ مبد أ�
ين” �سعيًا منا
“يوم
ِ
االحتفال على � ٍ
ِ
ِ
يف ِ
ً
ري وا�ضح ٍة ومعلن ٍة؛ خا�صة �أن �شبابَنا ميتلكون �إمكانياتٍ الحمدود ٍة.
ومعاي َ
مواهب و�إبداعاتِ ال�شبابَّ ،
ً
د�شنت وزارة الثقافة
احت�ضان
وحر�صا منا على
ِ
ِ
والريا�ضة وال�شباب “البوابة الذكية“ و ُزودت ب�أحدثِ الإمكاناتِ التقني ِة لت�صبحَ
الوجه َة الأولى للموهوبني والفنانني من �شتى القطاعات.
َ
اخلطط
املنجزة �ضمن
والربامج
� َّإن حف َلنا هذا العام �أتى لتقييم الفعالياتِ
ِ
ِ
ِ
املر�سومة ،ومن هنا ي�س ُّرنا �أن َ
جميع
لل�شباب الفائزين
نبارك
ِ
ِ
باملراكز املتقدم ِة يف ِ
امل�شاركاتِ على امل�ستوياتِ الإقليمي ِة والدولي ِة خال َل هذا العام ،وذلك يُ�ضيفُ
أعوام املن�صرم ِة و�سيحققونها
للإجنازاتِ امل�شرِّف ِة التي حققوها على مدى ال ِ
باقتدار ب�إذن الله ،كما عُهد منهم على الدوام ،م�ؤكدين وقو َفنا �إلى جان ِبهم ودعم َنا
ٍ
الدائم لهم.
ِ
ل�شباب عمان
ويف كلمته �أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد املوقر وزير
الثقافة والريا�ضة وال�شباب بال�شباب العُماين قائلاً � :شبابَ عمان لقد �ضربتم
ودعم �إخوا ِنكم
إخال�ص والتفاين ،و�أنتم تهبُّون ِ�سرا ًعا مل� ِ
�أرو َع الأمثل ِة يف ال ِ
ؤازرة ِ
َ
أنواء املُناخية التي �أتت على مواقع عزيزة من
و�أهاليكم
آثار ال ِ
املت�ضررين من � ِ
َ
َ
النجدة
وطن ِنا الغايل مطل َع هذا ال�شهر ،و�أثبتم بذلك الروحَ العُمانية الأ�صيلة يف
ِ
والتكاتف والتعا�ضدِ� ،سائل َ
ني املولى عز وجل الرحم َة واملغفر َة لأولئك الذين
ِ
َ
العزاء
خال�ص ِ
ق�ضوا ج َّراء هذه املحن ِة التي مرت بها بالدُنا العزيزة ،معربني عن ِ
أ�سرهم وذوي ِهم ،وندعوه �سبحانه وتعالى �أن َ
يحفظ عُما َن و�شعبَها
ِ
واملوا�ساة ل ِ
أر�ضها الطيبة.
واملقيمني على � ِ
عالمة ً
ً
� َّإن �صنيعَكم النبي َل الذي �أظهرمتوه � َ
التكاتف
فارقة يف لوح ِة
أحدث
ِ
َ
والتالحم الوطني التي ر�س َم ال�شعبُ العما ُّ
بخطوط الإخاء،
ين م�شهدَها امل�شرِّف
ِ
ِ
ً
ً
الوطن املعطاء؛ كما
أبناء هذا
م�شرقة
ألوان املحب ِة لتج�س َد �صور ًة
ِ
لوحدة � ِ
ِ
مزينة ب� ِ
ُ
ِّ
ال�شباب العماين لال�ستجاب ِة الفوري ِة
إخاء هذه ،على جاهزي ِة
برهنت ملحمة ال ِ
ِ
أداء الواجب ،والت�ضحي ِة من �أج ِله ،و�إنها لفر�ص ٌة �سانح ٌة ونحن
لنداء الوطن ،و� ِ
ِ
التم�سك بهذه ال ِقي َِم
ب�ضرورة
بيومكم �أيها ال�شباب العماين ،التذكري
ِ
ِ
نحتفي ِ
تعزيزها وتفعي ِلها.
وتعاون وتعا�ضدٍ،
الأ�صيل ِة الفا�ضل ِة؛ من ت� ٍآزر
ِ
ٍ
والعمل على ِ
جناح �إك�سبو دبي 2020
مبعر�ض �إك�سبو
جناح ال�سلطن ِة
ِ
كما ال يفو ُتنا الإ�شاد ُة مب�شاركتكم �ضمن ِ
تعريف
دبي  ،2020مع بقي ِة القطاعات املختلفة ،التي ن�صبو من خاللها �إلى
ِ
ج�سور
العامل اخلارجي بتجار ِبكم وخربا ِتكم و�إجنازا ِتكم ،مما ي�ؤدي �إلى م ِّد
ِ
ِ
ال�شراكات التي من � أش� ِنها �أن ُت�سهم يف �إثراء معارفكم واهتماماتكم؛ ترجم ًة
ِ
أهداف ر�ؤي ِة عمان .2040
ل ِ
�شباب عمان� ،أن �أرفع
ويف اخلتام ي�شرفني �أ�صال ًة عن نف�سي ونياب ًة عن ِ
ملقام موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه
والعرفان على ما يوليه جاللته ـ �أعزه الله ـ من
الله ورعاه ـ� ،أ�سمى � ِ
ال�شكر ِ
آيات ِ
اهتمام بال�شباب ،معاهدين جاللته على �أن َ
نكون جنودًا �أوفيا َء خلدم ِة وطن ِنا
ٍ
عمان يف خمتلف امليادين ،وعلى ك ِّل الأ�صعدةِ حتت ظ ِّل قيادةِ جالل ِته احلكيمة،
َ
م�سرت�شدين بتوجيهاته ال�سديدةِ  ،للو�صو ِلبعما ِننا الغالية �إلى ُذرى ال�س�ؤد ِد
وهامات املجدِ.
ِ

■ �أثناء �إعالن الفائزات باملراكز الأولى

كلمة ال�شباب
وقد �ألقت مروة بنت حميد احلارثيّة كلمة ال�شباب نيابة عنهم قالت فيها� :إن
حب الوطن ركيزة ت�شكل الق�ضايا الفا�ضلة التي جتعل لل�شباب قيمته ال�سامية
ولوجوده ق�ضية حقيقية تعتلي �سماء العامل و�آفاقه ،و�إمياننا الأ�صيل نحن
ال�شباب بالعمل والت�شارك يف بناء الوطن .و�أكملت احلارثية كلمتها قائلة فيها:
عند احلديث عن ال�شباب العماين ف�إن م�سار القول يجعلك بال حمالة تعاي�ش
رحلة حقيقية تتعدد فيها مالمح الوجوه وتختلف فيها �أماكن الزمان ،حديث ذو
�شجون يجمع بني منطق احلكمة ولغة الع�صر وتتبني فيهما علو الهمة واحتواء
الفكر؛ فال�شباب يف عمان تعدّوا يف الإجناز مراحل مت�سارعة� ،سواء كان ب�شكل
فردي �أو جماعي يف ظروف �شخ�صية �أو بدعم من امل�ؤ�س�سات ،ويدل على هذا
قوائم الإجناز التي ُتزهر يف جامعات العامل ومن�صات التخرج �أو جوائز التفرد
وال�سبق يف جماالت العلوم �أواالبتكار �أو الفنون والثقافة �أو الريا�ضة وي�ؤكد
ذلك �سنويا برنامج �شكرا �شبابنا الذي ترعاه وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
ولقد كان لنا من منطوق احلكمة ال�سامية التي قال فيها جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ موجها وم�ساندا وم�ؤيدا لتطلعات ال�شباب
واحلوار معهم حني قال“ :ال�شباب هم ثروة الأمم وموردها الذي ال ين�ضب“.
وتابعت مروة احلارثية يف كلمتها بقولها :نحن يف يومنا امل�شهود 26
من �أكتوبر يف يوم ال�شباب العماين نقف وقفة �إجالل وت�أمل ملا قام به ال�شباب
العماين من هبة وفزعة لأهلهم املت�ضررين يف واليات حمافظة الباطنة من ت�أثري
�إع�صار �شاهني يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أكتوبر،فقد حوّل ال�شباب �إع�صار
�شاهني من حمنة ع�صيبة �إلى منحة وهبة ،وقد �شهد العامل على تعا�ضد ال�شعب
فكان �إيالفهم قوافل اخلري والربكة من عمان� ،أق�صاها �إلى �أق�صاها ،يف ملحمة
وطنية نادرة وروح م�شتعلة لل�شباب الذين ذهبوا فرادا وجماعات بل اعتكفوا
مرابطني ب�سواعدهم ال�شابة ذكورا و�إناثا همهم الوطن ،وهكذ �أ�ضحت روح
ال�شباب ال حتدها الأعمار و�إمنا هي طاقة �شعورية تنتقل بني الأجيال .و�أ�ضافت:
لقد �شهد عام 2021م جمريات و�أحداثا مهمة عك�ست ال�صورة امل�ضيئة لل�شباب
العماين ومنها م�شاركتهم يف �إك�سبو  2020يف طاقة خالقة ت�أ�سرك وت�أخذك يف
تناغم بني احلداثة والأ�صالة ابتداء من ت�ضافر ال�شكل املعماري لركن ال�سلطنة
على هيئة �شجرة اللبان والذيت عددت فيها التقنيات امل�ستخدمة لإخراج حمتوى
ب�صري تفاعلي يخدم التجربة احل�ضورية للزائرين يف �ساحات الركن وتعطي
انطباعا فريدا ملا و�صلت �إليه الطاقات ال�شبابية ،وهم بذلك ي�ؤكدون على
�إمكانياتهم املعا�صرة وقدراتهم التقنية يف مواكبة الثورات ال�صناعية املتتالية،

■

كما �أن مما ي�شعل روح العطاء الوقادة فينا ذلك التحفيز والت�شجيع الذي تلتزم به
امل�ؤ�س�سات ال�شبابية ومنها وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب ف�إ�شرافها و�إدارتها
جلائزة الإجادة ال�شبابية متمثلة يف املديرية العامة لل�شباب ت�ؤكد دعمها لأهداف
ر�ؤية عُمان  2040والتي �ساهم ال�شباب �أي�ضا يف و�ضع ا�سرتاتيجياتها وخططها
التنفيذية و�شهدنا اليوم نتائج جائزة الإجادة يف ن�سختها الثانية.
واختتمت احلارثية كلمتها :يف هذا اليوم املجيد ،جندد عهدنا ووالءنا للقيادة
احلكيمة ولعٌمان العظيمة ب�شعبها ،العظيمة ب�شبابها ،وكل عام و�شباب عُمان
ب�ألف خري ،ون�س�أل الله �أن يحفظ عمان و�شبابها وقيادتها احلكيمة وي�سخر لها
كل الإمكانيات وال�سبل لتقييم احتياجات ال�شباب وتطلعاتهم للمراحل القادمة
وت�سهيل العقبات والتحديات التي تواجههم.
ال�شبابي
اخلدمات املقدمة للقطاع
ّ
�أولى �أوراق العمل التي قدمت يف امللتقى الإلكرتوين امل�صاحب حلفل يوم
ال�شبابي يف ال�سلطنة واجتاهات
ال�شباب كانت عن واقع اخلدمات املقدمة للقطاع
ّ
حوكمتها ،والذي اعدها فريق بحثي مكون من د.عبدالله باعبود �أكادميي وباحث
يف �ش�ؤون اخلليج والعالقات الدولية و�أ�ستاذ زائر يف جامعة وا�سيدا اليابان،
ومبارك احلمداين باحث يف علم االجتماع وال�سيا�سات العامة ،و�سمية الوهيبية
باحثة دكتوراة يف ال�سيا�سة ،ماج�ستري يف درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي
�إخ�صائية عالقات دولية يف اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلم التي قدمت
ورقةالعمل ،حيث انطلقت هذه الدرا�سة من �ضرورتني �أ�سا�سيتني وهما احلاجة
�إلى مراكمة معرفة علمية (متعددة الأبعاد) حول ال�شباب (حقل درا�سات ال�شباب)،
ودعم التوجه نحو �صوغ املرتكزات اال�سرتاتيجية للتعامل مع القطاع ال�شبابي،
االجتماعي
وتت�أتى الدرا�سة يف ظل حيثيات منهاالتحوالت االقت�صادية ونتاجها
ّ
وانعكا�سها على احلياة املعي�شيّة لل�شباب يف خمتلف جوانبها ،وانخراط
إقليمي
ال�سلطنة يف تب ّني ر�ؤية عُمان ( ،)2040و�أي�ضا تعقيدات املحيط ال ّ
والدو ّ
يل يف الواقعة ال�شبابيّة ،وانعكا�ساتها على تط ّلعات وتو ّقعات ال�شباب يف
ّ
املجتمع العُماين .وخرجت الوهيبية من الدرا�سة بتو�صيات مهمة وهي التو�سّ ع
يف �إن�شاء مراكز ال�شباب وحوكمة القطاع ال�شبابي و�إن�شاء وحدة لأبحاث
ال�شباب وا�ست�شراف م�ستقبلهم �ضمن هيكل وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب،
ال�شبابي العاملني مع
وت�صميم برامج متكاملة لت�أهيل قدرات العاملني يف القطاع
ّ
ال�شباب ،و�إن�شاء املجال�س اال�ست�شاريّة ال�شبابيّة التابعة ملكاتب �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة املحافظني ،و�أي�ضا جمع �شتات بع�ض الربامج واخلدمات التي تخدم
ال�شبابي ،نقرتح يف �سبيل ذلك
ذات التوجّ هات اال�سرتاتيجيّة خلدمة القطاع
ّ

احلفل �شهد تقدمي �أوراق العمل حول املنا�سبة

ت�أ�سي�س من�صة لت�أهيل القدرات والكفاءات الوطنيّة.
متكني ال�شباب يف قطاع ريادة الأعمال
وقدمت مي�ساء الرواحي من هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
والتي �أن�شـ ــئت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رق ــم ( 107،) 2020 /والتي
تـ ـ ــهدف إ�لـ ــى تنـ ـ ــمية وتـ ــطوير ودعـ ــم امل�ؤ�س ـ ــ�سات ال�ص ـ ــغرية والـ ـ ــمتو�سطة
وال�صناعات احلرفية يف ال�سلطنة وتعزيز قدراتها التناف�سية.
وتطرقت الرواحية لأنواع امل�ؤ�س�سات التي تنق�سم �إلى � 3أنواع� ،أولها
امل�ؤ�س�سات ال�صغرى والتي يكون عدد موظفيها ( ،) 10-1وااليرادات �أقل من
 150.000ريال عماين ،وثاين االنواع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والتي يكون عدد
موظفيها من  50 – 11موظفا و�إيراداتها من  150.000ريال عماين �إلى �أقل
من  1.250.000ريال عماين ،وثالثها امل�ؤ�س�سات املتو�سطة والتي يكون عدد
موظفيها من  150 – 51موظفا ،وتكون االيرادات من 1.250.000ريال عماين
�إلى �أقل من  5ماليني ريال عماين ،وتطرقت مي�ساء �إلى البيانات الإح�صائية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بال�سلطنة �أكتوبر 2020م ،حيث بلغ �إجمايل
عدد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  173.280م�ؤ�س�سة ميثلون 166.043
م�ؤ�س�سة �صغرى و 6656م�ؤ�س�سة �صغرية و 581م�ؤ�س�سة متو�سطة.
ال�شباب والعمل
يف حني قدمت �سمرية بنت �سعيد ال�سيابية من املديرية العامة للتخطيط يف
وزارة العمل حيث تطرقت ال�سيابية �إلى عدد العمانيني العاملني يف فئة ال�شباب
يف القطاعني العام واخلا�ص ،ففي القطاع العام بلغ عدد املوظفني ال�شباب يف
نهاية عام 2020م  12.645منهم � 8772إناثا و 3873ذكورا ميثلون ن�سبة %8.4
من �إجمايل املوظفني يف القطاع العام والبالغ عددهم  150,521موظفا وموظفة،
وتطرقت ال�سيبابية �إلى عدد الباحثني عن عمل بنهاية العام املا�ضي حيث بلغ
عددهم  22614باحثا وباحثة وكان حلملة ال�شهادة اجلامعية العدد الأكرب الذي
بلغ عددهم  ،10017يف حني كان الن�صيب الأقل حلملة �شهادة املاج�ستري وبلغ
عددهم � 25شخ�صا.
دور بنك التنمية
ويف �آخر �أوراق العمل قدم م�سري العامري مدير دائرة متويل امل�شاريع
متناهية ال�صغر يف بنك التنمية بحثا عن دور البنك يف متكني ال�شباب،وي�ستهدف
البنك يف متويله  3فئات �أولها قرو�ض ال�شركات و�سقف التمويل فيها مليون ريال
عماين ،وثاين الفئات قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة و�سقف التمويل
فيها � 250ألف ريال عماين� ،أما ثالث الفئات هي قرو�ض امل�شاريع متناهية ال�صغر
و�سقف التمويل فيها � 150ألف ريال عماين .وعلى هام�ش احتفال الوزارة بيوم
ال�شباب ،نظمت الوزارة وبالتعاون مع �شركة النقل الوطنية العمانية وال�شركة
الوطنية للعبارات “ موا�صالت “ حافلة يوم ال�شباب العماين ،حيث مت اختيار
جمموعة �شباب عمانيني .وتزامنا مع االحتفال بيوم ال�شباب العُماين نفذت
الوزارة عدة فعاليات فنية يف معر�ض �أك�سبو دبي  ، 2020حيث ت�ألق ال�شباب
العُماين يف احياء احلفل املو�سيقي (�سحر ال�شرق) يف جناح ال�سلطنة يف �أوقات
خمتلفة و�شارك فيه كل من نربا�س املالهي عازف �آلة العود وتركي الهادي عازف
�آلة الإيقاع وعي�سى البو�سعيدي عازف �آلة الكيبورد ،حيث امتعوا زوار جناح
ال�سلطنة بتقدمي معزوفات �شرقية وعربية وخليجية ومن الرتاث العُماين
الأ�صيل ،وكان لفرقة م�سرح الدن للثقافة والفن ح�ضور وا�ضح والفت من خالل
م�سرح ال�شارع حيث قدموا عر�ضا ب�صورة �إبداعية وبلغة مفهومة للجميع كون
ال تقت�صر زيارة �إك�سبو على الناطقني باللغة العربية فقط ،ومت العر�ض امل�سرحي
يف م�ساحات خارجية من املعر�ض مع مراعاة تعريف الزوار ب�أن العر�ض من
�سلطنة عمان كخطوة ترويجية عن ال�سلطنة.

äÉ«bÉØJG ™«bƒJ πØM Ωƒ«dG AÉ°ùe OÉ–’G º¶æj Éªc .ºbódG áj’ƒH ≈£°SƒdG
π°SÉH IOÉ©°S ájÉYQ â– ádƒ£Ñ∏d áªYGódG äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG ™e ájÉYôdG
ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjô∏d ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG IQGRh π«ch ¢SGhôdG óªMCG øH
.OÉJhC’G •É≤àd’ ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ RhÒØdG ≈°ù«Y øH óª Qƒ°†ëH

51 `dG áæ°ùdG ` (13633) :Oó©dG ` Ω2021 ôHƒàcCG øe 27 ≥aGƒªdG ` ` g 1443 ∫h’G ™«HQ øe 20 AÉ©HQC’G

Gkô“Dƒe Ωƒ«dG OÉJhC’G •É≤àd’ ‹hódG OÉ–’G ó≤©j : á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¢SÉÑ∏dÉH OÉJhC’G •É≤àd’ ≈dhC’G á«dhódG ádƒ£ÑdG π«°UÉØJ øY ∞°ûµ∏d Év«Øë°U
ádƒ£ÑdG áeÉbEG óYƒe øY ¿ÓYE’G ô“DƒŸG øª°†àjh .…ó«∏≤àdG »°VÉjôdG
á¶aÉfi ‘ É¡àeÉbEG Qô≤ŸG ádƒ£Ñ∏d áÑMÉ°üŸG äÉ«dÉ©ØdGh ácQÉ°ûŸG äÉÑîàæŸGh
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zÒZ ’h RƒØdG{ QÉ©°ûH

¿Éà°Sõ«ZÒb ¬LGƒj »ÑŸhC’G »æWƒdG ÉæÑîàæe ... Ωƒ«dG
»£∏°üdG ÜÉ«Z

ΩÉeCG Ωƒ«dG á¡LGƒe »ÑŸhC’G »æWƒdG ÉæÑîàæe πNój
‘ ¬dÉeBG AÉ«MEG OGQCG Ée GPEG Ió«Mh á°UôØH ¿Éà°Sõ«ZÒb
,ájƒ«°SB’G äÉ«FÉ¡ædG ≈dEG QƒÑ©dG ábÉ£H ≈∏Y á°ùaÉæŸG
‘ á∏eÉµdG áeÓ©dG ≥«≤ëàH ÚÑdÉ£e ÉæëÑ°UCG å«M
äGQÉeE’G á¡LGƒe ¬æY ôØ°ùà°S Ée QÉ¶àfGh ,AÉ≤∏dG Gòg
øe RƒØdG »JGQÉeE’G ÖîàæŸG ≈∏Y Öéj å«M ,óæ¡dGh
á¡LGƒe ¬JQÉ°ùN ó©H ,ôNB’G ƒg ¬dÉeBG ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG
.±ó¡d Úaó¡H ¿Éà°Sõ«ZÒb ΩÉeCG ìÉààa’G
á¡LGƒŸ ¬JGÒ°†– »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe πªcCG óbh
OÉ–G …OÉæd »YôØdG Ö©∏ŸG ≈∏Y á«FÉ°ùe á°üëH Ωƒ«dG
…ƒæj …òdG ∂«àµàdG ≈∏Y É¡dÓN õ«cÎdG ” ,AÉÑ∏c
»ÑŸhC’G ÉæÑîàæe ÜQóe ¢ûà«°SÉHƒjQGO »JGhôµdG
.áª°SÉ◊G á¡LGƒŸG √òg ‘ ¬≤«Ñ£J
ΩÉ“ ‘ Ωƒ«dG AÉ°ùe »ÑŸhC’G ôªMC’G ¬LGƒjh
,áæ£∏°ùdG â«bƒàH á≤«bO Ú°ùªNh á©HGôdG áYÉ°ùdG
äÉ«Ø°üàdG øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ ¿Éà°Sõ«ZÒb Öîàæe
ΩÉ≤Jh ,á°ùeÉÿG áYƒªéŸG äÉ°ùaÉæe øª°V ájƒ«°SB’G
.IÒéØdG …OÉf OÉà°SG Ö©∏e ≈∏Y á¡LGƒŸG

ÖY’ ≈∏Y âjôLCG »àdG á«FóÑŸG äÉ°UƒëØdG âë°VhCG
≈∏Y áHÉ°UE’ ¬°Vô©J »£∏°üdG ôªY »ÑŸhC’G »æWƒdG ÉæÑîàæe
á«∏ª©d êÉàëjh ,≈æª«dG áÑcô∏d »ÑfÉ÷G •ÉHôdG iƒà°ùe
øe ójõŸ ™°†îj ¿CG ≈∏Y;™«HÉ°SCG á©HQCG áMGQh â«ÑãJ
äÉ¡LGƒŸG øY Ö«¨j ∂dòHh ,ΩOÉ≤dG ‘ ¢ü«î°ûàdG
.ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG ‘ »æWƒdG Öîàæª∏d á«≤ÑàŸG

¢†jƒ©àdG πeCÉf :ìÓ°U

ÉæÑîàæe ôjóe »Áô©dG »æjƒK øH ìÓ°U ióHCG
ÖîàæŸG iƒà°ùe øY √É°VQ ΩóY »ÑŸhC’G »æWƒdG
∑Éæg ¿Éc ¬fCÉH ócCGh ,≈dhC’G á¡LGƒŸG ‘
,AÉ≤∏dG ó©H ÚÑYÓdG ™e áMQÉ°üe á°ù∏L
iƒà°ùŸG ‘ øµf ⁄ á≤«≤M” ∫Éb å«M
πµ°ûH πeÉ©àf ⁄ ,óæ¡dG ΩÉeCG ∫ƒeCÉŸG
AÉ£NCG ÉæÑµJQG óbh ,AÉ≤∏dG ™e ó«L
IQÉ°ùN ÉæàØ∏c Ö©∏ŸG πNGO IójóY
.“AÉ≤∏dG
ó©H” »Áô©dG ±É°VCGh
Éæ°ùØfCG Éæ∏NOCG ,≈dhC’G IQÉ°ùÿG
å«M ,Ió≤©ŸG äÉHÉ°ù◊G áeGhO ‘
øe Éæjód Ée πc Ëó≤J Éæ«∏Y Öéj
,Úà«≤ÑàŸG Úà¡LGƒŸG ‘ RƒØdG πLCG
äÉ¡LGƒŸG ¬æY ôØ°ùà°S Ée QÉ¶àfGh
¿Éc” ∫Éb ,Ωƒ«dG á¡LGƒe øYh .“iôNC’G
óbh ,AÉ≤∏dG ó©H ÚÑYÓdG ™e á°ù∏L Éæd
º¡jód Ée πc ¿ƒdòÑ«°S º¡fCÉH ¿ƒÑYÓdG ócCG
AÉ≤∏dG ‘ É¡H Ghô¡X »àdG IQƒ°üdG Ò«¨Jh
‘ º¡Xƒ¶M ≈∏Y ¿ƒ¶aÉë«°Sh ,∫hC’G
.“πgCÉàdG
¿ƒµJ ød Ωƒ«dG á¡LGƒe” ¬ãjóM ºààNGh
.“¬∏dG ¿PEÉH ¢†jƒ©àdG πeCÉf øµdh ,á∏¡°S

Ió«Mh á°Uôa

á«ÑjQóàdG á°ü◊G πÑb ÚÑYÓd äÉª«∏©J ≈£©j ¢ûà«°SÉHƒjQGO
øµdh ,QGƒ°ûŸG ájGóH ‘ Éæ££N Éªc
πNGO ∫Éà≤dG Éæ«∏Y Öéjh ,áëfÉ°S á°UôØdG
.“IÒNC’G ≥FÉbódG ≈àM Ö©∏ŸG
¿CÉH Ú≤j ≈∏Y Éæc” …ƒ∏©dG ±É°VCGh
∑QGóJ ≈∏Y πª©æ°Sh ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød QƒeC’G
IOƒY π«é°ùJh ,Ö«JÎdG º∏°S ‘ ÉæØbƒe
óLGƒàdG ‘ ÉæJÉMƒªWh ÉædÉeBG »«– ájƒb
.“äÉ«FÉ¡ædG ‘
…ƒ∏©dG ó°TQG

■

»æWƒdG ÉæÑîàæe óFÉb …ƒ∏©dG ó°TQCG ócCG
IOƒ©dG ≈∏Y ΩRÉY ™«ª÷G ¿CÉH »ÑŸhC’G
,¿Éà°Sõ«ZÒb ΩÉeCG IÒÑc IGQÉÑe Ëó≤Jh
Gk Oó°ûe ,ÖîàæŸG º°SÉH ≥«∏j πµ°ûH Qƒ¡¶dGh
ó«dG ∫hÉæàe ‘ ∫GõJ ’ á°UôØdG ¿CG ≈∏Y
∫Éb å«M ,ÊÉãdG Qhó∏d QƒÑ©dG πLCG øe
Éfõ«côJ πch ,≈dhC’G á¡LGƒŸG Éæ«°SÉæJ”
QƒeC’G ô°ùJ ⁄ ,á«fÉãdG á¡LGƒŸG •É≤f ≈∏Y

:…ƒ∏©dG ó°TQCG
≈àM πJÉ≤æ°S
IÒNC’G ≥FÉbódG

á¡LGƒe ‘ RƒØdG ≥«≤ëàH ÖdÉ£e »ÑŸhC’G ôªMC’G
≈∏Y ∂dP ó©H õ«cÎdG ºK øeh ,¿Éà°Sõ«ZÒb ΩÉeCG Ωƒ«dG
∞«°†à°ùŸG ΩÉeCG áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ IÒNC’G á¡LGƒŸG
≈∏Y ™«ª÷G ®ƒ¶M ∫GõJ ’ å«M ,»JGQÉeE’G ÖîàæŸG
ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe AGƒ°S ,Ö©∏ŸG ¢VQCG
á°ùªN π°†aCG áÑ°ùM QÉ¶àfG hCG ,áYƒªéŸG ∫hCÉc QƒÑ©dG
.äÉ«Ø°üàdG äÉ¡LGƒe ΩÉàN ™e ÊGƒK

áYƒªéŸG Ö«JôJ

‘ …óæ¡dG √Ò¶f ΩÉeCG »æWƒdG ÉæÑîàæe IQÉ°ùN ó©H
ÒNC’G õcôŸG ‘ íÑ°UCG ,±ó¡d Úaó¡H ≈dhC’G á¡LGƒŸG
á¡LGƒe ôNB’G ƒg ô°ùN …òdG »JGQÉeE’G ÖîàæŸG ™e
.±óg πHÉ≤e Úaó¡H ¿Éà°Sõ«ZÒb ΩÉeCG ìÉààa’G

■

è«∏ÿG ¢SCÉc ¢ù«°SCÉàd

¿ƒ∏ãjGÎ∏d á«é«∏ÿG äGOÉ–’G AÉ°SDhQ ´ÉªàLG .. GóZ
á«é«∏ÿG äGOÉ–’G AÉ°SDhQ ¢ù«ªÿG móZ An É°ùe ™ªàéj
Ék fÉ«MCG è«∏ÿG ∫hO É¡Ø«°†à°ùJh Ú«é«∏ÿG ÚÑYÓdG É¡«a
Ωô≤dÉH ∫Éàææ«àfƒcÎf’G ¥óæØH §≤°ùe áª°UÉ©dG ‘ ¿ƒ∏ãjGÎ∏d
¢SCÉc ádƒ£Ñd áMhódG ájô£≤dG áª°UÉ©dG áaÉ°†à°SG πãe
á«é«∏ÿG äGOÉ–’G ÚH ¿hÉ©àdG πÑ°S ¢VGô©à°S’ ∂dPh
πªY ∫hCG Èà©j …òdG ´ÉªàL’G.πÑ≤ŸG Èªaƒf ‘ É«°SBG
á°VÉjQ õjõ©àH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh
Úàæ°ùdG ∞bƒJ ó©H åjó◊G »KÓã∏d á«fÉª©dG áæé∏d »ª°SQ
´ÉªàL’G »JCÉj .»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ ¿ƒ∏ãjGÎdG
»JCÉj ,-19ó«aƒc -ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL ÖÑ°ùH Úà«°VÉŸG
,è«∏ÿG ‘ ¿ƒ∏ãjGÎdG äGOÉ–G ïjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’ ΩÉ≤j …òdG
º°SƒŸG ‘ ¿ƒ∏ãjGÎ∏d ¿ÉªY ádƒ£H äÉbÉÑ°S ∫hCG ¢ûeÉg ≈∏Y
¿CG ¿ƒc á«é«∏ÿG äÉ©ªàéŸG ‘ ÈcCG πµ°ûH áÑ©∏dG Úµªàd
á©ª÷G Ωƒj ádƒ£ÑdG ‘ ÚbÉÑ°S ∫hCG ΩÉ≤«°S å«M ,ójó÷G
,á«Hô©dGh á«é«∏ÿG ÉædhO øe ¢†©H ‘ ó¡Y áãjóM áÑ©∏dG
á≤£æe ‘ »FÉ°ùædG ¿ƒ∏KGhódGh ‹ÉLôdG ¿ƒ∏ãjGÎdG ΩOÉ≤dG
è«∏ÿG ¢SCÉc ¢ù«°SCÉJ Iôµa ´ÉªàL’G ádhÉW ≈∏Y ìô£«°S Éªc
áaÉ°†à°SG áÑ°SÉæÃ ¬d íjô°üJ ‘h .Ωô≤dÉH ∞«°ùdG ™ª›
ÚH á°ùaÉæª∏d Ék «dÉY Ék Ø≤°S ™°†J ¿CG πeCÉŸG øe »àdGh ,¿ƒ∏ãjGÎ∏d
¢ù«FQ ÊGó«Ñ©dG óªfi ∫Éb ,§≤°ùe ‘ »é«∏ÿG ´ÉªàL’G
øeh.ájƒ≤dG á°VÉjôdG øe ´ƒædG Gòg ‘ è«∏ÿG ‘ AÉ≤°TC’G
ôjƒ£àdG øe äGƒæ°S 10 ó©H ,åjó◊G »KÓã∏d á«fÉª©dG áæé∏dG
äGôµ°ù©e áeÉbEG ≈∏Y πª©dG ,¿ƒ∏ãjGÎ∏d §≤°ùe ´ÉªàLG IóæLCG
™«ªL OÉ¡àLGh á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á°VÉjôdG √ò¡H ¢Vƒ¡ædGh
ÊGó«Ñ©dG óªfi
∂dPh ,¿ƒ∏ãjGÎ∏d á«é«∏ÿG äÉÑîàæŸG ™ªŒ á«Ø«°U á«ÑjQóJ
∫hódG áeó≤e ‘ º¡°ùØfCG ™°Vh ‘ »Hô©dG è«∏ÿG ∫hO
ÚH Oƒ¡÷G √òg áaÉc π∏µJ ¿CÉH πeCÉf ,πÑ≤à°ùŸG ‘ á°ùaÉæª∏d áeOÉ≤dGh áØ«°†à°ùŸG äÉ°ùaÉæŸG QÉªZ ¢Vƒÿ Ú«é«∏ÿG ÚÑYÓdG óæY »°VÉjôdG AGOC’G iƒà°ùe ™aôd
‹hódG OÉ–’G ‘ ¬H ±Î©e »é«∏N ¢SCÉc ™°Vh ‘ á≤«≤°ûdG ∫hódG äGOÉ–G ´ÉªàL’G ádhÉW ≈∏Y á«é«∏ÿG äGOÉ–’G ¢Vô©à°ùà°S Éªc .ájƒ«°SB’Gh á«ª«∏bE’G
‘ ÉæFÉæHCG IQÉ¡e π≤°U ºàj É¡dÓN øe á«dhO π«gCÉJ •É≤f πªëjh ¿ƒ∏ãjGÎ∏d iƒà°ùŸG ≈∏Y ÚHQóŸGh Ú«æØdG ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¢Uôa
¿ÉªãdG äGƒæ°ùdG ‘ »ÑŸhC’Gh …QÉ≤dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á°ùaÉæª∏d áæ£∏°ùdGh è«∏ÿG óæY …QGOE’Gh »æØdG iƒà°ùŸG ™aQh áaô©ŸG ô°ûfh IOÉØà°S’G ¿Éª°†d ,»é«∏ÿG
äÉj’ƒdG É¡àeÉbEG ™eõŸG øe »àdGh OÉ«ÑŸhC’G ≥jô£dG áWQÉN Ö°ùM ,áeOÉ≤dG ¥ô£à«°Sh .è«∏ÿG ‘ ¿ƒ∏ãjGÎdG á°VÉjôd Ú°SQÉªŸG Oó÷G ÚHQóŸGh ÚÑYÓdG
.á«cÒe’G IóëàŸG ¢ùaÉæj »àdG ájƒ«°SB’G äÉcQÉ°ûŸG ‘ »é«∏ÿG Qƒ°†◊G õjõ©J ≈dEG ´ÉªàL’G

¥ÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ƒØ°U ¿É°ü◊G

»°ùfôØdG RƒdƒJ ¥ÉÑ°S »`a

■

ìƒàØŸG Ωƒ«dG »`a ÉcQÉ°ûe 680
íæÃ »Hô©dG ≥jôØd

Iô°VÉëŸG AÉ≤dEG AÉæKCG »°ThQódG º«MôdGóÑY

■

º¶æJ á«fÉªo©dG á«ÑŸhC’G á«ÁOÉcC’G
»°VÉjôdG ∫ÉéŸG »`a áªcƒ◊G IQhO
á«°VÉjôdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏eÉ©dG
á«ÑŸhC’G áæé∏dG ‘ á∏ã‡
¿Éé∏dGh äGOÉ–’Gh ,á«fÉªo©dG
áaÉ≤ãdG IQGRhh ,á«°VÉjôdG ájófC’Gh
ô°VÉëjh ,ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh
º∏°ùe øH º«MôdGóÑY QƒàcódG É¡H
IQGOE’G ‘ óYÉ°ùe PÉà°SCG »°ThQódG
á«°VÉjôdG äÉ°SÉ«°ùdGh á«°VÉjôdG
¿É£∏°ùdG á©eÉéH á«HÎdG á«∏µH
≈∏Y IQhódG πªà°ûJh .¢SƒHÉb
äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ≤∏◊G øe áYƒª›
‘ ájô¶ædG ¢ShQódGh á«∏ª©dG
áªcƒ◊G ‘ AGOC’G äGô°TDƒe
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ,á«°VÉjôdG
,∫ÉéŸG Gòg ‘ áªcƒ◊G ≥«≤–
äÉ«°UƒJ ≈dEG ¥ô£àdG ºà«°Sh
áªcƒ◊G ‘ áãjó◊G äÉ°SGQódG
äÉ°SQÉªŸGh ,»°VÉjôdG ∫ÉéŸG ‘
‘ áªcƒë∏d á«∏ª©dG äÉ≤«Ñ£àdGh
.áØ∏àîŸG á«°VÉjôdG äÉÄ«¡dG

IQhO ¢ùeCG ìÉÑ°U â≤∏£fG
»°VÉjôdG ∫ÉéŸG ‘ áªcƒ◊G
á«ÑŸhC’G á«ÁOÉcC’G É¡ª¶æJ »àdG
∂dPh ,ΩÉjCG 3 IóŸ Égô≤Ã á«fÉªo©dG
∫ÉéŸG ‘ Ú∏eÉ©dG Úµ“ QÉWEG ‘
∫ƒM áaô©ŸG π≤f øe »°VÉjôdG
äÉ«dBGh É¡fÉcQCGh áªcƒ◊G Ωƒ¡Øe
á«°VÉjôdG äÉÄ«¡dG ‘ É¡∏«©ØJ
IAÉØc ™aQ ‘ áªgÉ°ùŸGh ,áØ∏àîŸG
∫ÓN øe º¡JÉ°ù°SDƒe ‘ πª©dG
äÉ°SQÉ‡ ºYód ¬fƒeó≤j …òdG QhódG
≈∏Y Ö∏¨àdG á«Ø«ch áªcƒ◊G
‘ äÉ¡÷G É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
ºYO ≈dEG IQhódG ±ó¡J .∫ÉéŸG Gòg
äÉ°ù°SDƒŸG πª©d »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG
ÌcCG É¡∏cÉ«g ¿ƒµJ ≈àM á«°VÉjôdG
Ωƒ¡Øe AÉ°SQEGh ,á«∏YÉah IAÉØc
á«dÓ≤à°SG õjõ©àd á∏«°Sƒc áªcƒ◊G
á≤K Ö°ùch á«°VÉjôdG äÉ°ù°SDƒŸG
IQhódG ±ó¡à°ùJh .áëfÉŸG äÉ¡÷G

≠Ñ°Uh á«∏NGódG äÉbô£dGh IÈ≤ŸG
Éªc , ájô≤dÉH áYô°ùdG äGô°SÉc
á£°ûfC’G øe áYƒª› âª«bCG
á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸGh
ácQÉ°ûŸG ájôª©dG äÉÄØdG ™«ª÷ ,
…QhOh ø°û«à°ùjÓÑdG ÜÉ©dCG É¡æe
…ô÷Gh ΩÒµdGh ádhÉ£dG ¢ùæJ
IôFÉ£dGh Ωó≤dG Iôµd …QhOh
áHÉ£ÿGh AÉ≤dE’G äÉ≤HÉ°ùeh
IQƒ°U π°†aCGh á«aÉ≤ãdG á≤HÉ°ùŸGh
ΩÉàÿG ‘h ,á«dÉ©ØdG øe á£≤à∏e
øjõFÉØ∏d õFGƒ÷G ™jRƒJ ”
Qƒ¡ª÷ ÉjGóg h äÉ≤HÉ°ùŸG ‘
. øjô°VÉ◊G

:…ó«©°SƒÑdG áØ«∏N øH ⁄É°S øe ` íæe
áj’ƒH »Hô©dG ≥jôa ΩÉbCG
á«dÉ©a ôFÉ°ûÑdG …OÉæd ™HÉàdG íæe
¿GƒæY πªM …òdGh ìƒàØŸG Ωƒ«dG
ácQÉ°ûÃ ∂dPh ( ¿ÉeCÉH »≤à∏f )
AÉ°†YCG øe Gƒ°†Y 680 ƒëf
π∏îJh iô©ŸG ájôb ‹ÉgCGh ≥jôØdG
á£°ûfC’G øe ójó©dG ìƒàØŸG Ωƒ«dG
á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG
, ÚYƒÑ°SCG ≈∏Y âYRƒJ »àdG
êÓaC’G ∞«¶æJ äGôµ°ù©e É¡æe
º«∏≤Jh ájô≤dG πNGóe ∞«¶æJh
≥aGôeh óLÉ°ùŸG ∞«¶æJh QÉé°TC’G

ÊÉãdG õcôŸG ≥≤ëj á«fÉ£∏°ùdG ádÉ«î∏d ƒØ°U ¿É°ü◊G
¿ÉeõdG …RÉZ ¿É°ü◊G ådÉãdG õcôŸG ≥≤M
IOÉ«≤H äÉbÉÑ°ù∏d »Ø«éædG äÓÑ£°SCG ¬µdÉŸ
ÜQóŸG ±Gô°TGh â°SQƒa πµjÉe ¢SQÉØdG
. ¿ÉLôJh
øe ƒØ°U ¿É°ü◊G ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
√òg Èà©Jh á«fÉ£∏°ùdG ádÉ«ÿG ó«dƒJ
áÄØdG äÉbÉÑ°S ‘ ¿É°üë∏d ≈dhC’G ácQÉ°ûŸG
òæe GRQÉH É°ùaÉæe ¿Éch É°ùfôØH áãdÉãdG
.•ƒ°ûdG ábÓ£fG

á«fÉ£∏°ùdG ádÉ«î∏d ƒØ°U ¿É°ü◊G ≥≤M
ådÉãdG •ƒ°ûdG äÉ°ùaÉæe ‘ ÊÉãdG õcôŸG
¢SQÉØdG IOÉ«≤H »°ùfôØdG RƒdƒJ ¥ÉÑ°S øe
OQÉfôH å«HGõ«dG áHQóŸG ±Gô°TGh QÉØ«dhCG
á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d •ƒ°ûdG ¢ü°üNh
õcôŸÉH ôØXh Îe 1600 áaÉ°ùŸ á∏«°UC’G
ï«°ûdG ƒª°S ¬µdÉŸ ΩGôfi ¿É°ü◊G ∫hC’G
¢SQÉØdG IOÉ«≤H ÊÉK ∫BG áØ«∏N øH óªfi
Éª«a »°SQƒa ÜQóŸG ±Gô°TEGh ΩhÒL

»°VÉjôdG Ωƒ«dG »`a ÒÑc πYÉØJ
áæWÉÑdG ∫Éª°ûH á«fÉª©dG ICGôŸG äÉ«©ª÷
≈∏Y πª©J »àdGh á«°VÉjôdG áaÉ≤ãdG
:…ôª©ŸG ⁄É°S øH ≈«ëj øe `QÉë°U
ó©Jh ,QÉµaC’G ∫OÉÑJh ÜQÉ≤àdG
±QÉ©àdGh áaô©ª∏d áeÉg áHGƒH
áaÉ≤ã∏d áeÉ©dG ájôjóŸG âª¶f
ójó©dG ≈∏Y èeÉfÈdG πªà°TG å«M
á¶aÉëÃ ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh
¿CG ócDƒJ á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe
Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a áæWÉÑdG ∫Éª°T
GƒL ≥∏îJ äÉ«dÉ©ØdG √òg πãe
á«fÉª©dG ICGôŸG äÉ«©ª÷ »°VÉjôdG
¢ùaÉæàdG øe ÉMhQh Gõ«‡h É©à‡
ádÉ°üdÉH ∂dPh áæWÉÑdG ∫Éª°ûH
õ«ØëàdG ‘ ºgÉ°ùj …òdG ∞jô°ûdG
∑QÉ°T å«M ,ájôjóŸÉH á«°VÉjôdG
≈∏Y á¶aÉëŸGh ¿RƒdG IQÉ°ùÿ
ácQÉ°ûe 30 »°VÉjôdG Ωƒ«dG ‘
.áë°üdG
iƒd äÉj’ƒH ICGôŸG äÉ«©ªL øe
ájQGõØdG áªWÉa
ó«©°S âæH áªWÉa äÈY Éªc
QÉë°Uh ºë°Uh IQƒHÉÿGh
É¡JOÉ©°S øY iƒ∏H ICGôŸG á«©ªL øe ájôª©ŸG
.»Ñ«M …OGh ´ôa h ¢UÉæ°Th
Ó«ªL Éeƒj ¿Éc ó≤d ∫ƒ≤Jh ,Ωƒ«dG Gòg ‘ ácQÉ°ûŸÉH á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe ójó©dG èeÉfÈdG øª°†J
á£°ûfCGh ICGôª∏d á«¡«aôJ ÜÉ©dCG Ëó≤J ” å«M ,GóL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á∏°ùdG Iôch á«fóÑdG ábÉ«∏dG •É°ûfh
ájôjóª∏d ôµ°ûdG ájôª©ŸG âeóbh ,IOó©àe á«°VÉjQ ,Qƒ°†◊Gh äÉcQÉ°ûŸG É¡H ™àªà°SG á«¡«aôJ ÜÉ©dCG
∫Éª°T á¶aÉëÃ ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ã∏d áeÉ©dG á«dÉÑ≤ŸG AÉLQ áHQóŸG øe πc á«°VÉjôdG á£°ûfC’G QGOCG
áÑ«Ñ°T âeób Éªc .áÑ«£dG äGQOÉÑŸG √òg ≈∏Y áæWÉÑdG
.»∏Hô¨dG ájBG áHQóŸGh
IQƒHÉÿÉH ICGôŸG á«©ªL øe á«æ°Sƒ◊G ó«©°S âæH áë°ü∏d É›ÉfôH »°VÉjôdG Ωƒ«dG øª°†J Éªc
âdÉbh ,»°VÉjôdG Ωƒ«dG Gòg ‘ ºgÉ°S øe πµd ôµ°ûdG Qƒ°†ëHh ø°TôJƒ«f QƒàcO õcôe ±Gô°TEÉH áeÉ©dG
∞∏àfl øe äGƒNC’G ¢†©ÑH Éæà©ªL á∏«ªL IQOÉÑe: QƒàcódGh ï«°ûdGh »∏éàŸGóÑY ∞WÉY ódÉN QƒàcódG
á«Ø«≤ãàdG èeGÈdG âYƒæJ ó≤a ,ICGôŸG äÉ«©ªL ¢üëØdG áeóN õcôŸG Ωób å«M ,IQÉªY …Rƒa óªfi
‘ .É¡H Éfó©°S »àdG á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸGh á«ë°üdGh áãjóM Iõ¡LCG á£°SGƒH ¢üëØdG πª°ûj …òdGh ÊÉéŸG
á«©ªL øe á«eƒàµŸG ó«©°S âæH IRƒe âKó– ÚM h πFGƒ°S h ¿ƒgO øe º°ù÷G äÉfƒµe π«∏ëàH Ωƒ≤J
ìƒàØŸG »°VÉjôdG Ωƒ«dG πª°T : á∏FÉb ºë°üH ICGôŸG ¿ƒgódG É¡«a õcÎJ »àdG ≥WÉæŸG ójó– h ,äÓ°†Y
á«ë°üdG èeGÈdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe ójó©dG áªWÉa âdÉb É¡ÑfÉL øe . ‹ÉãŸG ¿RƒdG áaô©e h
≈∏Y ºgõ«Ø–h äÉcQÉ°ûŸG á«YƒJ ‘ âªgÉ°S »àdG ájôjóŸÉH á°VÉjôdG º°ùb á°ù«FQ ájQGõØdG ó°TGQ âæH
.áMƒàØŸG á«°VÉjôdG ΩÉjC’G √òg πãe ‘ ácQÉ°ûŸG ô°ûf ƒg á«°VÉjôdG ΩÉjC’G √òg º«¶æJ øe ±ó¡dG ¿CÉH
■

ÚÄ°TÉæ∏d Ωó≤dG …QhO äÉ«dÉ©a øe

■

■

الأربعاء  20من ربيع االول  1443ه ـ ـ الموافق  27من �أكتوبر 2021م ـ العدد )13633( :ـ ال�سنة الـ 51
»Hô©dG øWƒdG ‘ ¿ÉªY äƒ°U
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ختام

�أبوظبي ـ العمانية :تختتم اليوم الأربعاء مناف�سات البطولة العربية الأولى
للأعمار ال�سنية باملجرى الق�صري  25مرتا والتي ت�ست�ضيفها العا�صمة الإماراتية
�أبوظبي .وي�شارك يف البطولة  3من �سبَّاحي منتخبنا الوطني املكون من
عبدالرحمن بن يحيى الكليبي ونايف بن منري القا�سمي و مهند بن يون�س �أوالد
ثاين .ومتكن �سبَّاحو املنتخب حتى الآن من ح�صد امليدالية الربونزية يف �سباق

200م فردي متنوع التي حققها ال�سباح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي بزمن قدره
 ،2.07.76فيما متكن ال�سباح مهند بن يون�س �أوالد ثاين من حتطيم رقم �سلطنة
عُمان ال�سابق يف �سباق  50مرتا ظهرا وامل�سجل با�سم ال�سباح �سامل بن �سعيد
الفوري منذ عام  2006حيث ح�صل الفوري على املركز ال�ساد�س بزمن قدره 28:52
ويف �سباق 100م فرا�شة جاء ال�سباح نايف بن منري القا�سمي يف املركز ال�ساد�س.

احتاد الهوكي ميدد فرتة امل�شاركة فـي بطولة ك�أ�س جاللة ال�سلطان
م�سقط ـ العمانية :مدد االحتاد العُماين للهوكي
فرتة ا�ستالم امل�شاركات لبطولة ك�أ�س جاللة
ال�سلطان املعظم للهوكي الـ� 51إلى يوم اخلمي�س
املقبل .ومت ت�أكيد م�شاركة  13ناديًا حتى يوم �أم�س
وهي الن�صر وظفار و�صاللة و�أهلي �سداب وال�سيب
وبو�شر والب�شائر ونزوى و�صحار وال�سالم و�صحم
ومرباط واالحتاد و�ستقام قرعة البطولة يوم
الأربعاء  3نوفمرب املقبل.
وقال زهري بن حممد العجمي رئي�س جلنة
امل�سابقات باالحتاد العُماين للهوكي :تعد بطولة
ك�أ�س جاللة ال�سلطان املعظم للهوكي من �أعرق
البطوالت وهي البطولة الأغلى يف الريا�ضة ،لذا

كان من املهم �أن يتم التعاون مع الأندية ب�إتاحة
فر�صة �أكرب بامل�شاركة ،و�سيكون املوعد النهائي
ال�ستالم طلبات امل�شاركة من الأندية هو يوم
اخلمي�س � 28أكتوبر.
و�أ�ضاف� :سيتم توزيع الأندية امل�شاركة على
ثالث جمموعات بحيث تق�سم الأندية يف حمافظات
م�سقط و�شمال الباطنة والداخلية على جمموعتني
يرت�أ�س املجموعتني بطل وو�صيف الن�سخة الأخرية
وهما �أهلي �سداب وبو�شر ،فيما �ست�ضم املجموعة
الثالثة �أندية حمافظة ظفار ،و�ستلعب املباريات
من دور واحد و�سيت�أهل � 8أندية للأدوار النهائية
للبطولة.

�صالح البارحي ✱

ال مربرات يا با�سيت�ش
■ �صورة �أر�شيفية من م�سابقات الهوكي

و�سط مناف�سة قوية بني املرت�شحني

اليوم  ..اجلمعية العمومية لنادي �أهلي �سداب تختار جمل�س �إدارة جديدا
كتب ـ خالد بن حممد اجللنداين:

●

❞تختار اليوم اجلمعية العمومية لنادي �أهلي �سداب جمل�س
�إدارة جديد يف الدورة االنتخابية للفرتة من  2021ـ 2025وذلك
يف اجتماع اجلمعية الذي �سيعقد يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
م�ساء بال�صالة الرئي�سية مبجمع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي
ببو�شر و�سط �إجراءات احرتازية �سيتم تطبيقها يف ح�ضور
اجتماع اجلمعية❝.

حيث �سيتم خالل
االجتماع مناق�شة التقارير
الإدارية واملالية للنادي بعد
ذلك �سيتم اختيار جمل�س
�إدارة جديد للنادي خلفا
للمجل�س احلايل .وكان
الدكتور مروان بن جمعة
�آل جمعة الرئي�س ال�سابق
للنادي قدم ا�ستقالته بعد
فوزه برئا�سة االحتاد
العماين للهوكي ،كما قدم
�أي�ضا املهند�س �سعيد الهادي
ا�ستقالته من من�صب نائب
رئي�س نادي �أهلي �سداب
بعد فوزه مبن�صب نائب
رئي�س االحتاد العماين
لألعاب القوى.
وقد تر�شح عدد من
الريا�ضية
ال�شخ�صيات
للمناف�سة على املنا�صب
الرئي�سية وع�ضوية جمل�س
�إدارة النادي و�سط مناف�سة
قوية للفوز باملنا�صب حيث
تقدم ملن�صب رئي�س النادي
كل من طالب بن �سامل
الهادي وحممد بن اليا�س
فقري البلو�شي ،وتر�شح
ملن�صب نائب الرئي�س
مرت�شحان هما هالل بن
�سبيل البلو�شي وحممد
بن را�شد العلوي ومن�صب

�أمني ال�سر تقدم له �أي�ضا
مرت�شحان هما �أ�سعد بن
مبارك احل�سني وخالد بن
خلفان احل�سني ومن�صب
�أمني ال�صندوق تقدم له
كل من كميل بن ماجد
املو�سوي وحممد بن �سليم
العامري ،كما تقدم ملن�صب
ع�ضوية جمل�س الإدارة 9
مرت�شحني وهم :حمدان بن
حممد ال�سليمي وجمال بن
حبيب البلو�شي و�صالح بن
عبدالله البحراين وفريد بن
خمي�س الزدجايل وحممد
بن �سامل الوهيبي وحممود
بن حممد البلو�شي ومطر
بن عبيد ال�سعدي ويا�سر بن
عبدالله اللواتي ويعقوب
بن �سامل الوهيبي.
اجلدير بالذكر �أن جمل�س
�إدارة نادي �أهلي �سداب
ا�ستطاع �أن يحقق العديد
من الإجنازات خالل الفرتة
من  2017وحتى 2021
يف عدة جماالت ،ففي لعبة
الهوكي حقق املركز الأول
يف دوري عام ال�سلطنة عام
 2018واملركز الأول يف
دوري عام ال�سلطنة 2019
واملركز الأول يف م�سابقة
ك�أ�س ح�ضرة �صاحب

■ مروان �آل جمعة

■ �صورة �أر�شيفية من تتويج نادي �أهلي �سداب بك�أ�س جاللة ال�سلطان للهوكي
اجلاللة ال�سلطان املعظم
للهوكي  2018واملركز
الأول يف م�سابقة ك�أ�س
ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم للهوكي
 2020ويف لعبة ال�سلة
حقق ك�أ�س ال�سوبر يف
عام  2018واملركز الأول
يف م�سابقة درع الوزارة
عام  ،2019ويف كرة اليد
حقق النادي عدة �إجنازات
منها املركز الأول يف درع
الوزارة ملو�سم 2018
واملركز الثالث يف درع
الوزارة  2019واملركز

الثالث يف دوري ال�شباب
عام  2018واملركز الثالث
يف بطولة درع الوزارة
/20182019
ملو�سم
واملركز الثالث يف بطولة
درع الوزارة يف املو�سم
/2020.2021
النادي
ووا�صل
�إجنازاته؛ ففي ال�سباحة
حقق املركز الأول يف بطولة
عمان لل�سباحة املفتوحة
لعامني متتاليني 2018
و 2019واملركز الأول
يف بطولة �أندية حمافظة
م�سقط لل�سباحة 2018

واملركز الثاين يف بطولة
جامعة ال�سلطان قابو�س
للن�ساء  ،2018ويف �ألعاب
القوى ظفر النادي بعدة
�إجنازات املركز الأول يف
بطولة اخرتاق ال�ضاحية
 2018واملركز الأول
يف بطولة درع الوزارة
 2019واملركز الأول يف
بطولة درع الوزارة ملو�سم
وم�سابقة
2020ـ2021
الكرة الطائرة املركز الأول
يف دوري الدرجة الثانية
 2019وال�صعود لدوري
الدرجة الأولى للكرة

■ حمدان ال�سليمي
الطائرة ،كما حقق عدة
�إجنازات يف لعبة البولينج
وال�شطرجن والدراجات
والأن�شطة
الهوائية
امل�ستحدثة يف الن�شاط
الريا�ضي الن�سائي ،كما
حقق النادي ك�أ�س جاللة
ال�سلطان لل�شباب مرتني
متتاليني يف عامي 2018
و .2019وجنح جمل�س
�إدارة النادي يف تقلي�ص
مديونية النادي .ويقول
حمدان بن حممد ال�سليمي
�أمني �صندوق نادي �أهلي
�سداب :املجل�س جنح يف
تقلي�ص املديونية التي كانت
على النادي ففي عام 2017
كانت (� )242,509ألف ريال
عماين ،ويف عام  2018كانت
(� )221,493ألف ريال عماين
ويف عام  2019وا�صل
جمل�س تقلي�ص املديونية
و�صلت �إلى ()170,450
�ألف ريال عماين ،ويف
عام عام )47,082( 2020
�ألف ريال عماين وحتى
� 30سبتمرب  2021كانت
( )23,964,500ريال عماين
وللنادي حقوق مل حت�صل
بعد مببلغ ()59.891.500
ريال عماين.

تقديرا لإجنازاته فـي البطوالت الدولية

جمموعة حم�سن حيدر دروي�ش تختار املت�سابق �أحمد احلارثي �سفريا لها فـي املو�سم القادم

�إليك يا با�سيت�ش ..لن نقبل ب�أي مربرات �أيها
الكرواتي ..الكرة العمانية لي�ست حقل جتارب..
بل بالعك�س هي كنز مليء باملواهب ال�شابة
والواعدة ..تقبلنا على م�ض�ض ما ظهر به الأحمر
الأوملبي يف بطولة غرب �آ�سيا بال�سعودية ..بعد
�أن ظهر حمال وديعا على غري املتوقع ..وهو من
ا�ستعد كثريا جدا جدا لتلك البطولة وفق الربنامج
الذي �أعددته وارت�ضيته لتجهيز ه�ؤالء الفتية لتلك
املناف�سات ..تغا�ضى اجلميع عن ذلك امل�شهد الذي
ظهر عليه الفريق ..حيث ال هوية وال م�ستوى فني
وال نتيجة تر�ضي الطموح ..فخرج خايل الوفا�ض
مبكرا رغم بدايته الإيجابية يف لقائه الأول..
�أعلنت علنا ب�أن هذه البطولة �ستكون ا�ستكماال
لال�ستعدادات للمناف�سات الآ�سيوية احلالية..
ف�سكت اجلميع عن الكالم املباح بانتظار ال�صباح..
فلعل هناك �شمعة تنري لنا الطريق جمددا بعد �أن
فقدها (داريو)..
ذهب الفريق �إلى (الفجرية) حممال بطموحات
كبرية ت�سبقها جتهيزات ب�صم عليها الكرواتي..
ب�أنها ا�ستعدادات مثالية جدا وب�أن الفريق يف
�أمت اجلاهزية ..جمموعة الأحمر الأوملبي توقعها
الكثريون ب�أنها (�سهلة) ويف متناول اليد� ..إال
�أن (داريو) �أرادها �أن تكون �صعبة ومرهونة
بنتائج الآخرين يف نهاية املطاف ..دخل الأحمر
اللقاء الأول وطموحاتنا تعانق عنان ال�سماء..
فالهند هو املناف�س ب�أولى مواجهات الت�صفيات
الآ�سيوية مبجموعتنا (اخلام�سة) ..ومن باب
�أولى ف�إن املناف�س يبدو �أقل منا خربة ولي�س لديه
من الإمكانيات الكثري لتجاوز عقبة الأحمر� ..إال
�أن ما حدث على �أر�ضية امللعب كان �صادما مبعنى
الكلمة ..فقد وا�صل (�أوملبينا) الهبوط احلاد لأقل
م�ستوى فني �شاهدته عليه ..غاب عن (املتعة)
وغاب عن (الأداء) وغاب عن كل ما هو جميل يف
كرة القدم ..ف�ضاعت هويته وظهر (تائها) دون
عنوان ..فكان العقاب (الهندي) حا�ضرا ليب�صم
على �أولى خ�سائر الأحمر (الأمل) يف الت�صفيات
رفقة �أداء �سلبي بعيدا عن كل الطموحات..
حيث كان (الهنود) �أف�ضل حاال من كافة النواحي
ب�أر�ضية امليدان..
بل اكتفوا بت�سجيل هدفني فقط يف �شباكنا
كادت تزيد لوال �سوء الطالع لهم وح�سنه لنا..
لتغيب البداية النموذجية التي توقعناها قبل
ال�سفر �إلى الإمارات ..اليوم ..يخو�ض منتخب
(الأمل) مباراة (الأمل) �أمام قريغيز�ستان..
فالفوز هو املطلب الرئي�سي والوحيد لدعم
م�سرية املنتخب الأوملبي نحو التم�سك بفر�صة
الت�أهل املبا�شر �شريطة �أن تخدمه نتيجة ال�شقيق
الإماراتي مع املنتخب الهندي ..حيث �إن �أي نتيجة
بخالف ذلك تعني نهاية حلم ع�شناه طويال..
و�سيكتفي (داريو) مبتابعة مناف�سات �أوزبك�ستان
يف قادم الوقت من خلف ال�شا�شات ..فنتيجة
اللقاء الأخري �أمام الإمارات لن تكون كافية لنيل ما
نتمنى ..ففر�صتك الوحيدة �أن تعتلي �صدارة هذه
املجموعة حتى تبتعد عن �صراع مراكز الو�صافة
الأربعة بجميع املجموعات فال�صراع لن يكون
�سهال بطبيعة احلال ..وحينها ال ينفع ندم ..وعليك
حزم حقائبك �إلى زغرب دون نقا�ش..
كلمة �أخرية
�إلى ذلك الرجل الذي اعتاد مهاتفتي يوميا لأكرث
من ( )10مرات قبل نيل الهدف ..وددت االطمئنان
عليك ..هل �أنت بخري..؟ دمتم �ساملني.
✱

من �أ�سرة حترير «

»

Albarhi8@yahoo.com

تغطية ـ بدر الزدجايل:
ت�صوير ـ �سعيد البحري
ك�شف �أم�س يف م�ؤمتر �صحفي عن ال�شراكة اجلديدة بني املت�سابق
العماين احمد احلارثي وجمموعة �أعمال حلول البنية التحتية
والتكنولوجية وال�صناعية واال�ستهالكية التابعة ل�شركة حم�سن حيدر
دروي�ش حيث اختارت املجموعة احلارثي ليكون �سفريا لها خالل
امل�شاركات القادمة التي ي�شارك فيها مت�سابقنا.
وح�ضر امل�ؤمتر ال�صحفي وتوقيع االتفاقية املكرمة جلينة بنت
حم�سن بن حيدر دروي�ش؛ رئي�سة جمل�س �إدارة املجموعة وعدد من
�أع�ضاء فريق عُمان لل�سباقات وكبار امل�س�ؤولني الإداريني يف املجموعة
واملت�سابق الدويل �أحمد احلارثي وعدد من و�سائل الإعالم املختلفة،
حيث عقد امل�ؤمتر بفندق ق�صر الب�ستان.
يقود احلارثي �سيارة ا�ستون مارتن جي تي  3وحاز على لقب
بطولة بالنك بان الأوروبية للتحمل يف فئة «برو �أم» ويعد �أول �سائق
�سباقات من �أ�صول عربية ينال هذا اللقب ،كما حاز على الك�أ�س الف�ضية
لبطولة اجلي تي الربيطانية وبطل بطولة ك�أ�س بور�ش كاريرا..
دعم املواهب العمانية
يف بداية توقيع االتفاقية حتدثت املكرمة جلينة بنت حم�سن بن
دروي�ش عن رعاية املجموعة للمت�سابق �أحمد احلارثي يف مو�سم
ال�سباقات القادم قائل ًة :نفتخر بدعمنا لهذه املواهب العُمانية التي
يحتذى بها ،وي�سعدنا �أن نكون اجلهة الراعية يف مو�سم ال�سباقات
القادم للبطل �أحمد احلارثي الذي م َّثل ال�سلطنة يف حلبات ال�سباق
العاملية.
و�أ�ضافت� :سنتمكَّن عرب هذه ال�شراكة من �أن نع ّزز من ح�ضور
جمموعة �أعمال  MHD-ITICSكعالمة جتارية على م�ستوى العامل .كما
�سنقوم مب�ساعدة �أحمد احلارثي وفريق عُمان لل�سباقات يف �سعيهم
نحو موا�صلة حتقيق الفوز والنجاح يف هذا ال�صعيد.
و�أكدت� :إننا �سعداء ب�أن نوقع هذه االتفاقية مع ال�شباب العماين
يف هذا اليوم الذي حتتفل به ال�سلطنة بيوم ال�شباب وهو دعم منا
لهذه الفئة التي نعول عليها الكثري يف خدمة الوطن ،وكذلك يف حتقيق
مزيد من النتائج يف م�شاركات ريا�ضيينا يف البطوالت الدولية
والعاملية.
�شراكة ا�سرتاتيجية
ومن جانبه قال �أحمد احلارثي معل ًقا حول ال�شراكة اجلديدة:
�ساهمت �شركة حم�سن حيدر دروي�ش على مدى العقود املا�ضية يف دفع

■  ..و�أثناء امل�ؤمتر ال�صحفي

■ جلينة بنت حم�سن و�أحمد احلارثي �أثناء تقدمي اخلوذة التي
يرتديها يف ال�سباقات
االقت�صاد املحلي ،وي�سعدين �أن تكون �شركة بهذه �إلى من�صات التتويج ور�ؤية علم ال�سلطنة يرفرف
َ
ال�شريك اال�سرتاتيجي لفريق بكل فخر يف كل احللبات التي نخو�ضها حول
املكانة العريقة
عمان ل�سباق ال�سيارات .ويحدوين احلما�س العامل .وردًّا على �س�ؤال حول �إن�شاء فريق عماين
بالعمل معهم خالل املو�سم القادم �إذ ت�شجعنا هذه ميثل ال�سلطنة يف املحافل الدولية قال احلارثي
ال�شراكة اجلديدة على موا�صلة جهودنا للو�صول “ب�أننا نتمنى �أن منثل �أنا واملت�سابق ال�شاب

■ من ح�ضور حفل توقيع ال�شراكة

الفي�صل الزبري فريقا عمانيا ميثل ال�سلطنة يف
امل�شاركات اخلارجية وذلك بعد النتائج اجليدة
التي حققها الفي�صل يف م�شاركته الأخرية يف
�سباقات التحمل عرب البطولة الدولية املفتوحة
التي اختتمت قبل �أيام قليلة ح�صد خاللها املركز

■ ..و�أثناء توقيع االتفاقية
الثالث يف الرتتيب العام رغم م�شاركته الأولى
يف هذه النوعية من ال�سباقات ونبارك له هذا
الإجناز الذي ي�ضاف �إلى �إجنازات ريا�ضة
املحركات بال�سلطنة ونحن فخورون مبثل ه�ؤالء
املت�سابقني الذين ميثلون ال�سلطنة ،وهناك عدد
جيد من ال�شباب العماين الذي ظهر يف عامل
املحركات وح�صد نتائج خارجية جيدة” .قدَّم
احلارثي مو�سما ا�ستثنائيا هذا العام حيث حقق
املركز الرابع �ضمن �سيارات جي تي يف بطولة
بطولة لومان الآ�سيوية لل�سباقات ،ونال لقب
ال�سباق الأول يف بطولة “جي تي” الربيطانية
يف �أغ�سط�س املا�ضي ،كما كان من �ضمن املراكز
الأولى يف �سباق “الطريق �إلى لومان” يف
فرن�سا .وحاز الفريق مطلع هذا ال�شهر على جائزة
�أخرى حيث متكن الفريق من �إحراز املركز الثالث
بفئة “برو �أم” يف �سباق اجلولة الأخرية لبطولة
حتدي “جي تي” الأوروبي العايل يف �إ�سبانيا.
يقود احلارثي �سيارة ا�ستون مارتن فانتاج جي تي
 ،3وحاز على لقب بطولة “بالنك بان” الأوروبية
للتحمل يف فئة «برو �أم» ويعد �أول �سائق �سباقات
من �أ�صول عربية ينال هذا اللقب ،كما حاز الك�أ�س
الف�ضية لبطولة الـ”جي تي” الربيطانية وبطل
بطولة ك�أ�س بور�ش كاريرا.
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çGÎdG º∏«Ød »Hô©dG ¿ÉLô¡ŸG ájõfhÈH êƒàj zèjõdG {
:z

IõFÉ÷G º∏°ùàj »eô°†◊G ìÓ°U

{ ` §≤°ùe

IõFÉéH ¿ÉªY áæ£∏°S øe »eô°†◊G ìÓ°U êôîª∏d (èjõdG) º∏«a êƒJ
¬àî°ùf ‘ çGÎdG º∏«Ød »Hô©dG ¿ÉLô¡ŸG ΩÉàN ‘ ájõfhÈdG ±É¨dG
â– ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ áeÉ≤ŸG á«fÉãdG
óbh .çGÎ∏d ábQÉ°ûdG ó¡©e ¢ù«FQ º∏°ùŸG õjõ©dGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S ájÉYQ
á«ÑgòdG ±É¨dG IõFÉéH á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL øe (í∏ŸG º∏M) º∏«a êƒJ
.á«°†ØdG ±É¨dG IõFÉL ôFGõ÷G øe (∞ëàŸG) º∏«a ó°üM Éª«a
¬Ø∏àîŸG ¬JÉéàæeh ôªMC’G ôµ°ùdG êÉàfEGh áYGQR ïjQÉJ (èjõdG) ∫hÉæàjh
πFGƒ©dG ¢†©H âYÉ£à°SG ∞«ch ø¡ŸG √ò¡H ÊÉª©dG ¿É°ùfE’G •ÉÑJQG ióeh
Ω2017 ‘ πª©dG ôjƒ°üJ CGóHh ,äÉjóëàdG ºZQ áæ¡ŸG √òg ≈∏Y á¶aÉëŸG
áYGQR á«ª°Sƒe É¡ªgCG äÉjóëàdG ¢†©H AGôL ∂dPh 2021 ≈àM ôªà°SGh
IÎa ∫ÓNh ,ΩÉ©dG ‘ IóMGh Iôe √OÉ°üM ºàj å«M ,ôªMC’G ôµ°ùdG Ö°üb
ΩÓaC’G øe OóY ácQÉ°ûÃ É«HôY Éª∏«a 15¿ÉLô¡ŸG ‘ ¢ùaÉæJh .§≤a áæ«©e
.ábQÉ°ûdÉH ¿ÉµaQƒN ¢û«fQƒc ‘ É¡©«ªL â°VôY »àdG

■

ÜÉÑ°ûdG Ωƒj ∑ôëj
±OÉ°üj …òdG ÊÉª©dG
ôHƒàcCG ô¡°T øe 26 ïjQÉJ
ôéØjh ,º¡fGóLh ΩÉY πc
´GóHEÓd º¡©aójh º¡JÉbÉW
»æØdG º¡dÉªL Ëó≤Jh
.á°UÉÿG º¡à≤jô£H
≥∏£æŸG Gòg øeh
Ú°ùM ¿ÉWÉ£ÿG ΩÉb
»MGhôdG óªMCGh …ó°ThôdG
º¡eƒj ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûÃ
IQÉÑY Éª¡∏eÉfCG â£N Ée ó©H
.(ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG Ωƒj )

º∏«Ø∏d »FÉYódG ≥°ü∏ŸG

á«∏gòdG IQÉ°S

sara~althihli@

…ó°ThôdG Ú°ùM §îH

■

»MGhôdG óªMCG §îH

■

ÊÉª©dG ÜÉÑ°ûdG Ωƒ«H »Øà– z∂æ°V á«HÉÑ°T{

■

ájõfhÈdG ±É¨dG IõFÉL

■

»Ñ«gƒdG QóH ÚÑJÉµ∏d záeõMC’G Gƒ£HQG{
äÉª∏µdG ÚH ôØ°ùdG ..»ŸÉ°ùdG º°üà©eh

‘ ÜÉ°ùæŸG ô¡ædG √É«e áëØ°U ≈∏Y C’CÓàj ÜƒfGódG ô¡f ÖfÉéH ºFÉf ô°ü≤c hóÑj)
(ÖgòdG ¿ƒ∏H áégƒàe á©£b ¬∏©Œ »àdG ,AÉ°ùŸG AGƒ°VCG äÉ°SÉµ©fGh Ühô¨dG äÉbhCG
Gò¡H »ŸÉ°ùdG º°üà©eh »Ñ«gƒdG QóH ÚÑJÉµ∏d záeõMC’G Gƒ£HQG{ ÜÉàµd »°üî∏e CGóHCG
‘ ∫ƒ°üØdG ¬H íààØJo »HOCG ∞°Uh Gòµg πãe ó©H :ºµd ‹GDƒ°S ¬LhCGh ,√ÓYCG ¢SÉÑàb’G
.?π°üØdG á«≤H á©HÉàŸ ¢UôëH ÇQÉ≤dG ™n °ùj ødCG (áeõMC’GGƒ£HQG) ÜÉàc
ÜÉàµdG Gòg ¿CG ºZQ ,Ék °†jCG »gÉÑàfG âØd Éeh .. ¬«∏Y oâæc Ée Gòg h ,∂dP ¿ƒµ«°S ó«cCÉàdÉH
QóH ÚÑJÉµdG ´É£à°SG ∞«c ,⁄É©dG Üƒ©°Th øcÉeCGh á«aGô¨÷ ∞°Uh ¿ƒµ«°S ¬fCG ¢VÎØŸG
»HOC’G Üƒ∏°SC’G ¿EG ?Oƒª÷G øe m∫ÉN ≥«°T iƒà Éeó≤j ¿CG »ŸÉ°ùdG º°üà©eh »Ñ«gƒdG
.Üò÷Gh á«cô◊ÉH º°ùàj ÜÉàµdG π©L Ée Gògh ÜÉàµdG ÉjÉæK ÚH Gk óL π«ªL πµ°ûH Gôk °VÉM
‘h ôNBG π°üa ‘ ôNBG ¢SÉÑàbG ≈dEG êôYCG
øµd h Ö©àdG »YGód Éæª∏°ùà°SG): iôNCG á∏MQ
¿ƒ°ùdÉL øëf Éªæ«Ña ,ó©H CGó¡J ⁄ äÉ°ü¨æŸG
á¶◊ »g Éªa ,QGòfEG äƒ°üH PEG á≤°ûdG ‘
äGQÉ°ùŸG √òg (Éæà– øe ¢VQC’G õà¡J ≈àM
äGôeÉ¨ŸG ìôW ‘ ÚÑJÉµdG É¡©ÑJG »àdG
™Ñààj ÇQÉ≤dG â∏©L ,áÑÑfi á«eGQO á≤jô£H
á«°UÉf ≈∏Y ∞≤j ¬fCÉch ∫ƒ°†ØH çGóMC’G
¿CG »gÉÑàfG âØd .¢SÉØfCÓd á°ùHÉM áµÑM
äGô°TDƒe ≈∏Y AÉæH QÉØ°SC’G ∫hÉæàj ÜÉàµdG
‘ äôcP Éªc »gh ,ôØ°ùdG äÉ¡Lh QÉ«àNG
ÚJhôdG ô°ùch πµ°ûdGh õ«ªàdG :ÜÉàµdG
ÉgOóY ≠∏Ñj iôNCG äGô°TDƒeh ´ƒæàdGh
.Gôk °TDƒe ¿hô°ûY Ék ©«ªL
ÜÉàµdG ±ÓZ
’ øe πµd ≈àM ,GkóL ÜPÉL ÜÉàµdG
Üƒ∏°SC’G Qƒ°†M ™e ,ôØ°ùdG ™«£à°ùj
øe ójó©dG ∂d Oô°ù«°S ÜÉàµdÉa ,»≤FÉKh º∏«a ™HÉàJ ∂fCÉH ô©°ûà°S á©àŸGh IóFÉØdGh ÜPÉ÷G
ÜQÉŒ øY ôØ°ùj ôØ°ùdG ÜÉàc Ék °†jCÉa ,¬ÑMÉ°U øY ôØ°ùj ôØ°ùdG :π«b Éª∏ãeh ..∞bGƒŸG
áÑ°ùædÉH ÉeCG .á«JÉeƒ∏©ŸG ÖàµdG ‘ ≈àM ÇQÉ≤c ÉgóŒ ød ÉÃQ áæ«ªK äÉeƒ∏©eh QÉµaCGh
â©£à°SGh ,ôaÉ°ùŸG ôjƒæàd á©FGôdG äGQÉ«ÿG øe áeõMC’G Gƒ£HQG ÜÉàµa ôØ°ùdG »ÑëŸ
k ¿GôjEG ≈dEG âÑgP GPEG πcBÉ°S GPÉe ±ôYCG ¿CG ¬dÓN øe
≈dG äôaÉ°S GPEG ÖgPCÉ°S øjCG h , Óãe
.∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG ‘ ¿ƒcCG Éªæ«M ¬æe Qò◊G »∏Y Öéj …òdG Éeh ..Góæ∏jRƒ«f
∫hÉëj Éªæ«Ña ,ÜÉà pµdG ‘ AÉL ÉÃ á≤ãdG øe Iôah »æÑ°ùcCG ÉgQƒ°†M h ,Iô°VÉM á«aÉØ°ûdG
CGô≤J ¿CG ™«£à°ùJ ,¿ƒ∏©Øj Éeh ¿ƒµ∏Á Ée øY áLô¡Ñe IQƒ°U Gƒeó≤j ¿CG ÜÉqàµo dG ¢†©H
áWÉ°ùÑdGh ìƒ°VƒdG ≈¡àæÃ “á©ØJôe á£ÿG ∞«dÉµJ ¿C’ á¡LƒdG äÒZ” :πãe IQÉÑY
IÉ«M ¢ùÁ Éeh Ók ©a Éæ∏ãÁ Ée h Ók ©a çóëj Ée Öàµf ¿CÉH Ö°üN ¢SQO Gòg ‘ iQCGh
√òg ¿CÉH äô©°T »æfEG ’EG ,Qƒ°üdÉH ºYóe ÜÉàµdG ¿CG Gk óL ‹ ¥GQ .AGô≤dG Ö∏ZCG áHôŒ h
π°Uƒà°Sh ≥«KƒàdG ¢VôZ …ODƒà°S áfƒ∏e âfÉc ƒdh §≤a ≥«KƒJ áHÉãÃ âfÉc Qƒ°üdG
Ék °Uƒ°üN ,¿GƒdC’G ¿hóH ºàj ’ Ú©dG QÉ¡ÑfG ¿CG å«M ,ÇQÉ≤dG ÚY ≈dEG ¿ÉµŸG á«dÉªL Ék °†jCG
≈æ“CG Éæg øeh ,ájOÉMC’G ¿GƒdC’ÉH É¡dÉªL í°†àj ’ á©«Ñ£dG hCG ¥Gƒ°SC’G hCG øcÉeC’G Qƒ°U
.áfƒ∏e
q áeOÉ≤dG ï°ùædG ‘ Qƒ°üdG ¿ƒµJ ¿CG áFQÉb øe ìÎ≤ªc
■

á«dÉ©ØdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG AGô©°ûdG øe OóY

á¶aÉëŸÉH AÉHO’Gh ÜÉàµdG áæ÷ âcQÉ°Th .ÊÉª©dG
ó«ª◊GóÑY AGô©°ûdG ÉgÉ≤dCG ájô©°T óFÉ°üb Ëó≤àH
óeÉMh …ójõdG ó«©°Sh …ôª©ŸG ø°ùMh ÊÉMhódG
âª«bCG á«HOCG á°ù∏éH ácQÉ°ûŸG â“ Éªc ,»°ùeÉ°ûdG
á°ù«FQ á«FÉ«ë«dG IRƒe Qƒ°†ëH ähO Ió∏H ‘
.IôgÉ¶dG á¶aÉfi AÉHOCGh ÜÉàc áæ÷
Úª¶æŸG ËôµàH áÑ°SÉæŸG »YGQ ΩÉb ΩÉàÿG ‘h
ÚYóÑŸG ÜÉÑ°ûdG h ,πØ◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸGh
.áj’ƒdG ‘ ÜÉÑ°û∏d ÚªYGódGh

■

øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG ‘ ÊÉª©dG ÜÉÑ°û∏d
¬d QƒØ¨ŸG øe á«eÉ°S ácQÉÑÃ ΩÉY πc øe ôHƒàcG
¬∏dG Ö«W - ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ¬∏dG ¿PEÉH
2014 ΩÉ©dG òæe -√GôK
¢ù«FQ …ôµ°ûdG Ö©àe ÉgÉ≤dCG áª∏µH πØ◊G CGóH
äGô≤a âdGƒJ Égó©H áj’ƒdÉH á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG
¢VGô©à°SG ” Éªc .á«aÉ≤K á≤HÉ°ùe áeÉbÉH ∫ÉØàM’G
áæé∏dG ¬ª¶æJ …òdG π≤æj áj’h Ò°ùe äÉ«dÉ©a
ÜÉÑ°ûdG Ωƒj áÑ°SÉæÃ ∂æ°V áj’ƒH á«HÉÑ°ûdG

∫ÉØàM’G ∫ÓN á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG áª∏c »≤∏j …ôµ°ûdG Ö©àe

■

:…ôaÉ¨dG »∏Y øH ó«©°S ` Öàc
á¶aÉëÃ ∂æ°V áj’ƒH á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG âª¶f
ÜÉÑ°ûdG Ωƒj áÑ°SÉæÃ ’ÉØàMG ¢ùeCG AÉ°ùe IôgÉ¶dG
»°VÉjôdG õcôŸÉH Qhô°ùdG áYÉ≤H ∂dPh ÊÉª©dG
ÜÉàµ∏d á«fÉª©dG á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH áj’ƒdÉH
óªMCG øH OƒªM IOÉ©°S ájÉYôHh .AÉHOC’Gh
iQƒ°ûdG ¢ù∏éÃ ∂æ°V áj’h πã‡ »FÉ«ë«dG
¢ü°üîŸG Ωƒ«dG Gò¡H ∫ÉØàM’G Gòg »JCÉjh

ájôµØdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdÉH Éªà¡e

¬ææ°Sh ¬ª«bh ¿ƒµdG øY π°üØæj ’ AõL ¿É°ùfE’G :…È©dG QóH ÖJÉµdG
ÜÉàµdG ±ÓZ

■

..ÖgP øe ±hôM
á«dÉ°†ædGh á«æWƒdG øY
º∏°ùe áÑ«àb Ò°SC’G ÖJÉµ∏d
:z

{ ` ≥°ûeO

‘ á«Ñ©°ûdG áÑàµŸG øY Qó°U
“ÖgP øe ±hôM” ÜÉàc ¢ù∏HÉf
™≤j .º∏°ùe áÑ«àb Ò°SC’G ÖJÉµ∏d
™£≤dG øe áëØ°U (224) ‘ ÜÉàµdG
áYƒª› ≈∏Y …ƒàëjh ,§°SƒàŸG
‘ áYƒæàŸG “¢Uƒ°üædG” øe
á«JGòdG ÚH Ée É¡JÉYƒ°Vƒe
äÉYƒ°VƒŸG ÚHh á«fGóLƒdG
áMÉ°ùe OôaCGh ,á«dÉ°†ædGh á«æWƒdG
øY åjóë∏d ¢Uƒ°üædG ∂∏J ÚH øe
πªà°ûjh .AGó¡°ûdG øe ¬FÉbó°UCG
ÚH ,Ék °üf
q (68) ≈∏Y ÜÉàµdG
âÑàc ,á∏jƒWh IÒ°üb ¢Uƒ°üf
‘ ,¿Ó≤°ùY øé°S ‘ É¡©«ªL
2001 :»eÉY ÚH á©bGƒdG IÎØdG
ÖjOC’G ÜÉàµ∏d Ωqób .2007 ≈àMh
AÉL É‡h ,óª èM ¢SGôa
±hô◊G √òg ‘” :Ëó≤àdG ‘
Ò°SCÓd á«dÉãe IQƒ°U áªK á«ÑgòdG
¿CG ≈∏Y º∏°ùe áÑ«àb ôq °üj ,ÖJÉµdG
ºZôdG ≈∏Y ,Iƒ≤Hh Iô°VÉM ¿ƒµJ
/’EG ¥ƒ°ûdGh IÉfÉ©ŸGh ¢SDƒÑdG øe
¿CG OGó©à°SG ≈∏Yh Ék jƒb ∫GR Ée ¬fCG
øeDƒe ƒ¡a ,ìÉØµdG ÜQO π°UGƒj/
øgƒJ ⁄h ,¬æe ihó÷Gh ¬∏ª©H
âaÉf »àdG ¬dÉ≤àYG äGƒæ°S ¬àÁõY
áÁõ©dG Góªà°ùe .Ék eÉY ÚKÓãdG ≈∏Y
øeh ,¬dÉLQ ∞bGƒeh ïjQÉàdG øe
¬fÉÁEG øeh ,¬HQÉbCGh ¬FÉbó°UCG
.“¬à«°†b ádGó©H Ö∏°üdG

íàa ∫ÓN øe áHÉàµdG ™e ¬àjDhQ …È©dG ⁄É°S øH QóH ÊÉª©dG åMÉÑdGh ÖJÉµdG Ωó≤j :á«fÉª©dG- §≤°ùe
åMÉÑdGh ÖJÉµdG iód áªFGOh áë°VGh ájôµa ádÉ°SQ (ôNB’ÉH »YƒdG)h
≈∏Y π«dO ÒN á«fÉ°ùfE’G º«≤dG øe ÒãµdG ≈∏Y ¬MÉàØfG ¿CG Éªc ,…È©dG áæ÷ ‘ ƒ°†Y ¬fC’h ,ájôµØdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdÉH Éªà¡e ¬fƒc øe ≥∏£æj ƒ¡a ,ôNB’G ™e π°UGƒàdG òaGƒf
Éæ©∏£j Éæg ,ΩÉªàg’G Gòg äó°UQ »àdG ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ¬dh ,∂dP
iDhQ øe ÜGÎb’G ≈∏Y πª©J »àdG ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ¬jódh AÉHOC’Gh ÜÉàµ∏d á«fÉª©dG á«©ª÷ÉH ôµØdG
øe â∏¨à°TG :∫ƒ≤jh ájôµØdG ádÉ°SôdG √òg ÚeÉ°†e ≈∏Y …È©dG åMÉÑdG
∫ÓN øe á∏é°ùŸG äGQGƒ◊Gh äGAÉ≤∏q dG á¡L :Úà¡L ≈∏Y Ω2017 ΩÉY ó©H
‘ ∂dP º¡°SCG ó≤a ,É«HOCGh Éjôµa Gõéæe ÚKÓK øe ÌcCG ≈dEG â∏°Uh ájôµØdG h á«aÉ≤ãdG ¬JÉ©∏£Jh ¿É°ùfE’G
á¡÷Gh ,IOÉe áFÉª°ùªN øe ÌcCG oâ∏é°Sh ,(¢ùfr oCG) áq«Hƒ«Jƒ«dG IÉæ≤dG
ôWC’G GRhÉéàe ájôµØdG ¢SQGóŸG øe ÜGÎb’G ∫hÉëj ƒ¡a ,IôjÉ¨e á«aô©e á«°Uƒ°üN …P QÉ°ùe OÉéjEG
âjCÉJQG ,äÓMQ âfÉc Éægh ,¬JQhÉfih ôNB’G AÉ≤dh ôØ q°ùdG á¡L á«fÉãq dG
∑Î°ûe ´ƒ°Vƒe ≥ah äÉ≤∏M ≈∏Y º∏b IAÉ°VEG ´hô°ûe â– ¿ƒµJ ¿CG
,(Gôµa) ¿É°ùfE’ÉH ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G ∂dP óéj ájôµØdGh á«HOC’G ¬dÉªYC’ ™ÑààŸGh ,…ôµØdG âeõàdGh á«aGô¨÷G
.IóMGƒdG á≤∏ë∏d
.√QÉµaCG ™e ™WÉ≤àJ Ée ÉªFGO »àdG º«≤dG ÊÉ©e ≈dEG √ÉŒ’ÉH
∂∏J å«M ‘É≤ãdG ¬Yhô°ûe òNCÉj ÉªY …È©dG ÖJÉµdG ó©àÑj ’
…È©dG QóH
ÊÉ°ùfE’G ÖfÉ÷Gh ,ÉeƒªY »ãëÑdG ÖfÉ÷G ‘ qÖ°üJ »àdG äGQGó°UE’G
ÜÉàq µ∏d áq«fÉª©dG áq«©ª÷G ≥jôW øY Qó°UCG ¬fCG ≈dEG Ò°ûj Éægh É°Uƒ°üN
»æjqódG ¢üæq dG ™e ≈àq M áq«fÓ≤Yh áq«fÉ°ùfEÉH πeÉ©àq dG ™«£à°ùfh ,…ôµØdG ¬LƒàdG Gòg á«ªgCG ≈dEG …È©dG ÖJÉµdG Ò°ûjh
q äGAGô≤dGh ,áq«îjQCÉàq dG ¢Uƒ°üæq dG øY Ó°†a ,∫hC’G ’ AõL ¿É°ùfE’G ¿Eq Éa ∂°T ÓH :∫ƒ≤dÉH ,¬cƒ∏°S á≤«≤Mh ¬à«gÉeh
Éægh ,Ω2019 áq«¡≤ØdG ¬àjDhQh ¬îjQCÉJ :q »Jƒ°üdG
q ∫Éª÷G ÜÉàc AÉHOC’Gh
,áq«KGÎdG
q É°ùfE’G OÉ¡àL’Gh áqjOƒLƒdG ¬à«MÉf å«M øªa ,¬ææ°Sh ¬ª«bh ¿ƒµdG øY π°üØæj
ï°ùf ’EG ¬æe ≥Ñàj ⁄ π«dóH ,ÉÑ∏Wh GQÉ°ûàfG »Ñàc ÌcCG Gòg :…È©dG ∫ƒ≤j
.ÉeƒªY Ê
q ÉªY ÜÉàc ∫hCG ƒgh ,≈dhC’G ¬à©ÑW øe IOhó©e
øe áq«°†≤dG ¢SQój Ê
åMÉÑdGh ÖJÉµdG ÜÎ≤j ¬JGP ¥É«°ùdG ‘ ôµØdG ™e É≤aGƒJh
áeRÓe º«≤H •ÉÑJQG É¡d áq«gÉŸG √ògh ,¬àq«gÉe äGòH §ÑJôe
,áaÉ°†e áq«fÉ°ùfEG áª«b »gh ,∫Éª÷G áª«b ≈∏Y »æjq
á£ÑJôeh ,á«aôX âfÉc GPEG Éeh ,≥jOÉ°üŸG ≈dEG Ò°û«d …È©dG QóH ¬àq«JGP å«M øe áeRÓe áª«b ƒ¡a Ωôq µe ¿É°ùfEG ¬fCÓa ,√OƒLƒd
q ódG ¢üæq dG •É≤°SEG ∫ÓN
q Ö°ùµdÉH Ò¨àJ ’ á≤∏£e É¡fq CG Éªc ,¬àq«gÉeh
çqóëàjh ,Ω2019 §≤°ùe áÑàµe øY ¿É°†eQ ΩÉjCG ÜÉàc ‹ Qó°U Éªc
í°Vƒj Éægh ,Ωƒ«dG É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ,¿É°ùfE’ÉH É«îjQÉJ πNó«°S …òdq Gh ,≥MÓdG
,Iô≤ÑdG IQƒ°S ‘ ΩÉ«°üdG
q äÉjBG ‘ ÊÉ°ùfE’Gh …ó°UÉ≤ŸG ÖfÉ÷G øY
QƒeC’G ‘ π°UC’Gh ,áq«FGôLEG ≥jOÉ°üŸG øe ójó©dG ¿CG …È©dG ,»Ñ°ùµdG ±ÓàN’G ¿ qƒµJ …CG ,áqj qƒ¡dG ⁄ÉY ≈dEG áq«gÉŸG √ò¡H
q áq«FGôLE’G ±ÓàNÉc »æjƒµ
,¢üæq dG áq«aôMh Ò≤ØdG áLÉM ÚH ô£ØdG IÉcR åëH É°†jCG πª°ûj Éªc
ÜQÉéàq dG øe ójó©dG ÊÉ°ùfE’G ïjQCÉàq dG ‘h ,áq«aô¶dG
àq dG ÉqeCG ,»Ñ°ùch
»æjƒµJ
:¿ÉYƒf ±ÓàN’Éa
q
q
q
q ¿ƒ∏q dG
q äGOÉ¡àL’G äÉÄe É¡æY èàf »àdq G áqjô°ûÑdG πªéjh ,ôµØdGh øjqódGh øWƒdGh á¨∏q dÉc »Ñ°ùµdGh ,πµ°ûdGh
ÒZh áªµëŸG çÉëHC’G ¢†©H ‹ ô°ûf Éªc ,Iô°UÉ©ŸG ΩÉ«°üdG
q äGô£Øeh
¿CG Éæ«∏©a ,áq«aô¶dG
q É≤ãq dG QGƒ◊G åëÑc áªµëŸG
,»YÉªàL’G
∂°SÉªàq dG õjõ©J ‘ √QhOh ‘
,áq«gÉŸG ºq K º«≤dG øe ÜÎ≤æd äGOÉ¡àL’G √òg ìhQ øY åëÑf ≥o ∏r Nn ¬p Jp ÉnjBG rø penh| :≈dÉ©J ¬dƒb ‘ ÚaÓàN’G øjòg ËôµdG ¿BGô≤dG
q
r h ¢Vp Qr n’Gn
åëHh ,Ω2019 áq«fÉª©dG øjƒµàq dG á∏q › ô°ûf ,ƒµ°ù°ùjE’G áª¶æŸ Ωqó≤e
Ò¨J ¿Cq G ’EG ,áqjOƒLƒdG ¬ª«b ∫ÓN øe óMGh q…OƒLƒdG ¿É°ùfE’Éa äÉn
C r h äGn
p hÉnª°ùdG
m j’B n ∂n dp Pn ‘p s¿pEG ºr µo fp GnƒrdnCGhn ºr µo àp æn °ùp rdnCG ±o Ópn àNGn
s
á≤£æŸÉH ájQÉ÷G äGÒ¨àŸG Aƒ°V ‘ »eÓ°SE
’Gh »Hô©dG
ÚŸÉ©dG πÑ≤à°ùe
,¿É°ùfE’G Qƒ£àd ΩRÓe »©«ÑW
A»°T ≥jOÉ°üŸGh äGOÉ¡àL’G
.]22 /Ωhôq dG] }nÚp pŸÉn©∏r du
q
q
q
äÉ°SGQqódG õcôŸ Ωqó≤e ,(ÉLPƒ‰ áæ°ùfC’G ∑Î°ûeh áqj qƒ¡dG AÉ«MEG) ⁄É©dGh
Ωƒ«dG ¿É°ùfE’G øµdh ,¿É°ùfE’G äGP ™e πeÉ©àf øëæa Ωƒ«dG ¬«∏Yh ´õæj ’ äÉqj qƒ¡dÉH §ÑJôŸG »Ñ°ùµdG
±ÓàN’G :…È©dG ∞«°†jh
q
z¿É°ùfE’Gh á«≤∏ÿG º«≤dG{ ÜÉàc ±ÓZ
á∏q › ¬Jô°ûfh ,¥Gô©dÉH ∞éæq dG ‘ á©eÉ÷Gh IRƒ◊G ÚH áq«°ü°üîàq dG
¿ƒµJ ¿CG óq HÓa ,áæ°S ∞dCG πÑb ⁄ÉY øY ∞∏àîj ⁄ÉY ‘ ¢û«©j á¨∏q dGh øjqódG ±ÓàNÉa , q…ô°ûÑdG ¢ùæ÷G ‘ IóMGƒdG áq«gÉŸG º«b
.Ω2021 ¿ÉæÑd ‘ ójóéàq dGh OÉ¡àL’G
∞∏îàq dG çóë«°S ’EGh ,Ò¨àq dG Gò¡d IôjÉ°ùe áq«FGôLE’G QƒeC’G √òg áWƒHôe º«≤dG ¿ qƒµJh ,Ée óMCG áq«fÉ°ùfEG áeGôc ™aôj ’ ¥ô©dGh
»àdG ∫ÉªYC’G øe ójó÷G ≈∏Y …È©dG Éæ©∏£j ‘ô©ŸG ±Gƒ£àdG ájÉ¡f ‘
.¢†bÉæàq dGh ôaÉæàq dGh øe Égó©H Éeh ,IGhÉ°ùŸGh ∫ó©dGh áqjô◊Éc áq«gÉŸG √òg QÉÑàYÉH
q ΩôµdGh º∏©dÉc ∂dòc áaÉ°†e iôNCG º«b
:áq«gÉŸGh ¿É°ùfE’G ‹ Qó°U :Ò°ûj Éægh ÉÑjôb Qƒæq dG iÎ°Sh É¡«∏Y π¨à°ûj
øª°V ¿ƒµ«d ¿ qƒµJ …ôµa êÉàf ƒg ,(¿É°ùfE’Gh á«≤∏ÿG º«≤dG)
ÉeƒªYh ,Óãe áYÉé°ûdGh
q áØ°ù∏ØdGh øjqódG ‘ äGQhÉfi
q É°ùfE’G ¿CÉ°ûdGh
OGƒL ¥OÉ°U ôµØŸG ™e ,Ê
,ÊBGô≤dG •É≤°SE’Gh º«≤dG øe ÒãµdG øY çó– óbh ,É°†jCG (ÜÉàc) ádGó©dÉa ,É¡≤jOÉ°üe ∂dòµa áq«gÉŸG √ò¡H §ÑJôe º«≤dG QGóe ¿Éc GPEG
™«ªŒ ,ÒµØàq dG è¡æe áeÓ°ùH ôµØdG áeÓ°S ÜÉàc ™e ÉæeGõàe ,¿Éª«∏°S
åëÑ∏d ¬JòNCG »àdG äGõØëŸG ≈dEG …È©dG QóH ÖJÉµdG Ò°ûj Éæg ,¿É°ùfE’G áeGôµd ÉbGó°üe âfÉc ÉqjCG ¢ùØæq dG ßØMh ,∫ó©∏d ¥Gó°üe
ó«©°S ÖJÉµdG É¡©qªL ,Ω2020 ≈àq Mh 2000 øe OGƒL ¥OÉ°U ä’É≤Ÿ
:¬dƒ≤H í°üØjh ,É¡à«°Uƒ°üNh É¡à≤«≤M óLh ∞«ch ,º«≤dG ∂∏J ‘ ±ÓÿG º¡«a ôKDƒj ’ ,AGƒ°S ô°ûÑdG π©Œ áq«FGôLE’G QƒeC’G √ò¡a
¿CG ƒLôf iôNCG ™jQÉ°ûe áKÓK ¬∏dG ¬ªMQ OGƒL ¥OÉ°U ôµØª∏dh ,»ª°TÉ¡dG
É¡eƒj åjó◊G âjCGQ å«M ,≥HÉ°ùdG »HÉàc øe ≥Ñ°SCG ÜÉàµdG Gòg
.»Ñ°ùµdG
q
,±QÉ©àq dG ÜÉàc ÉÑjôb ‹ Qó°üj ¿CG ƒLQCG Éªc .Ω2022 ájÉ¡f ≈∏Y É¡«¡æf
‘ øjqódG ΩGóîà°SG ™e ,¿É°ùfE’ÉH ’ áqj qƒ¡dÉH º«≤dG §HQ ‘ qÖ°üæj ,(Gôµa) ¬LƒàdG Gòg ≈∏Y Éæ©∏£«d …È©dG QóH ÖJÉµdG ÜÎ≤jh
∫hCG ƒgh ,(á«fÉãq dG á≤∏◊G) º∏b IAÉ°VEG ,ôNB’ÉH áaô©eh ,äGòq dÉH ∞jô©J
,áq«©ªà› hCG áq«æjO hCG áq«°SÉ«°S ¢VGôZC’ º«≤dG √òg ∞jôëàd ∂dP ,(Gôµa) ¿É°ùfE’G ƒëf ¬Lƒàq dG Gòg GPÉŸ ,Óãe ∫ƒbCG »æYO :í°Vƒ«a
áq«¡≤ah áqjôµa óFGƒa ™e ,É¡HÉë°UCG ∫ÓN øe ¿ÉjOC’G øY çqóëàj ÊÉªoY ÜÉàc
äÉ«bÓNCGh ≥jOÉ°üe ∫ÓN øe º«≤dG â°ûbÉfh ,’É≤e ÚKÓK âÑàµa ¥Ó¨f’Gh ,á¡L øe áq«gÉŸG ≈∏Y äÉqj qƒ¡dG Ëó≤J øe √GôJ ÉŸ ƒgh
ÜÉàch ,Ò¨àe ⁄ÉY ‘ áqj qƒ¡dG ÜÉàc ≈∏Y É«dÉM πªYCGh ,áq«îjQCÉJh áq«fÉµeh
I qƒNC’Gh áqjô◊Gh ó«Mƒàq dG øY Óãe âKqóëàa ,ËôµdG ¿BGô≤dG ´Gô°üdGh
q Ö°ü©àq dG ≈dEG ⁄É©dG ôéj Éq‡ ,á«fÉK á¡L øe É¡dƒM
,çÉëHC’G øe ÉgÒZ ™e ,ádhqódG áØ°ù∏a ÜÉàch ,»æjq
IGhÉ°ùŸGh ádGó©dGh IóMƒdGh ¿hÉ©àq dGh áªMôq dGh áfÉeC’Gh ÜhôM øe É¡æY èàæj Éeh ,áq«gGôµdG áYÉ°TEG øY Ó°†a ,ÉfC’Gh
q ódG ¢üæq dGh áæ°ùfC’G
q
ÖfÉéH ,áqj qƒ¡dGh áq«gÉŸG áq«dóL :áq«fGOôØdG Aƒ°V ‘ áªMôq dG äƒg’ åëÑc
¥ÓNC’Gh ,áq«fÉ°ùfEG á≤«≤M º«≤dÉa Gò¡dh ,ÉgÒZh iQƒ°ûdGh
GPEG ¬«∏Yh ,áq«gÉŸG √òg øe ÜGÎb’G AGóàHG Öéj Gò¡d ,QÉeOh
q Öàµd äÉ≤«≤ëàq dG ¢†©H záq«¡≤ØdG ¬àjDhQh ¬îjQCÉJ :»Jƒ°üdG
.ÊÉª©dG çGÎdG
.äÉq
j
äÉ«°Uƒ°üîH
á£ÑJôe
áÄ«°S
hC
G
áæ°ùM
≥jOÉ°üe
,äÉ«cƒ∏°Sh ≥jOÉ°üe øe ¬fhO Ée §Ñ°†æ«°S ôeC’G Gòg §Ñ°†fG
qƒgh
q ∫Éª÷G{ ÜÉàc ±ÓZ
■

■

■

AL WATAN

á©eÉL ` á«°SÉ«°S ` á«eƒj
Ω 1971 ΩÉY â°ù°SCÉJ

VOICE OF OMAN IN THE ARAB WORLD

»FÉ£dG ¿Éª«∏°S øH óªëe

IQGôëdG äÉLQO

WEDNESDAY 27 October 2021 - NO: (13633) - VOL51
âjôªK Éª«g Iô«°üe Qƒ°U ¢ùª°T πÑL ≥«°S

40
25

39
25

32
26

39
29

28
18

27
19

ihõf ¥Éà°SôdG QÉë°U …ôÑY »ªjôÑdG Ö°üN Ö«°ùdG ádÓ°U §≤°ùe

38
20

40
29

37
28

41
30

40
27

37
29

35
26

29
23

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

35 ≈ª¶©dG
26 iô¨°üdG

51 `dG áæ°ùdG ` (13633) :Oó©dG ` Ω2021 ôHƒàcCG øe 27 ≥aGƒªdG ` ` g 1443 ∫hC’G ™«HQ øe 20 AÉ©HQC’G

:ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóªdG RÉ«àe’G ÖMÉ°U
AÉ°ûY
6:48
7:08

Üô¨e
5:36
6:00

ô°üY
3:11
3:32

ô¡X
11:56
12:12

¥hô°T
6:10
6:20

ôéa
4:54
5:07

§≤°ùe
ádÓ°U

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

(1443): ∞JÉg

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH »ãëH ≥jôa Rƒa
zôjô◊G ¥ôW ÜÉÑ°T çÉëHCG{ áëæÃ

ájƒ°†Yh ,√GQƒàcódG á∏MôÃ
áªWÉa IQƒàcódG :øe πl c
øH »∏Y QƒàcódGh ,…QGƒ¡∏H
óªfi QƒàcódGh ,…ôLÉ¡dG ÂÉZ
ó«©°S âæH ¿ÉÁEGh ,»î«°TƒÑdG
.ájó°TGôdG
áª¶æe ¿CÉH ôcòdÉH ôjó÷G
Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG ºeC’G
ºYóH â≤∏WCG (ƒµ°ùfƒ«dG) áaÉ≤ãdGh
ájQƒ¡ª÷ á«æWƒdG áæé∏dG øe
ƒµ°ùfƒ«dG iód á«Ñ©°ûdG Ú°üdG
ôjô◊G ¥ôW ÜÉÑ°T çÉëHCG áëæe
äÉ«dÉ©a QÉWEG øª°V ,2021 ΩÉ©∏d
á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ´É£b ∫ÉªYCGh
,ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æe ‘ á«fÉ°ùfE’Gh
ÜÉÑ°ûdG ÚãMÉÑdG ó°ûM ±ó¡H
äÉ°SGQódG øe ójõŸG Ëó≤àd
¥ô£d ∑Î°ûŸG çGÎdÉH á≤∏©àŸG
.ôjô◊G

á«∏c øe »ãëH ≥jôa RÉa
á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ‘
¥ôW ÜÉÑ°T çÉëHCG áëæÃ
øY ∂dPh ,ƒµ°ùfƒ«dÉH ôjô◊G
ôjô◊G ≥jôW) :¿Gƒæ©H á°SGQO
(15 ` 11) ¿ô≤dG øe …ôëÑdG
…QÉ°†◊G ÜQÉ≤àdG ‘ √QhOh
∫ÓN øe »æ«°üdG ÊÉªo©dG
…QÉë°üdG ¬∏dGóÑY »à∏MQ
≈∏Y åëÑdG õcôj .(¬N ≠æ°ûJh
ä’OÉÑàdGh äÓYÉØàdG èFÉàf
Ú°üdGh ¿ÉªoY ÚH Ée á«aÉ≤ãdG
¬∏dGóÑY øe πc
m äÓMQ ∫ÓN øe
á∏MQh ¿ÉªoY øe …QÉë°üdG
.Ú°üdG øe ¬N ≠æ°ûJ
øe »ãëÑdG ≥jôØdG ¿ƒµàjh
âæH Ëôe á°ù«FôdG áãMÉÑdG
áÑdÉ£dG ` á«fÉªWÈdG ó«©°S

»`a âbƒdG ¢†©H AÉ°†b
ïŸG ôeój ób AÉ°†ØdG

ójóL åëH ô¡XCG :CG Ü O ` ïfƒ«e
AÉ°†ØdG ‘ âbƒdG ¢†©H AÉ°†b ¿CG
OGhQ á¨eOC’ GQÉeO ÖÑ°ùj ¿CG øµÁ
¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG åëÑdG ìô£jh .AÉ°†ØdG
AÉ°†Ø∏d ôØ°ù∏d óeC’G á∏jƒW ôWÉîŸG
ΩódG ¢Uƒëa Ò°ûJh .πÑ≤à°ùŸG ‘
GhôaÉ°S ¢UÉî°TCG øe äòNCG »àdG
øµdh ,áØ«ØW áHÉ°UEG ≈dEG AÉ°†ØdG ≈dEG
´ô°SCG áNƒî«°Th ,ïª∏d Iôªà°ùe
Ö°ùëH ,¢VQC’G ≈dEG IOƒ©dG iód ïª∏d
è«aOƒd á©eÉL ‘ AÉª∏©dG ¬dÉb Ée
,á«fÉŸC’G ïfƒ«e áæjóÃ ¿É«∏«ª«°ùcÉe
á∏› É¡éFÉàf äô°ûf á°SGQO ‘
AÉLh .GôNDƒe »LƒdhQƒ«f ÉeÉL
áfƒ≤jCG ¿CG ¿ÓYEG øe ΩÉjCG πÑb åëÑdG
íÑ°UCG ÔJÉ°T ΩÉ«∏jh z∂jôJ QÉà°S{
ÒZ AÉ°†ØdG OGhQ ÚH ¢üî°T çóMCG
‘ ºgOóY ójGõàj øjòdG ÚaÎëŸG
.AÉ°†Ø∏d ôØ°ùdG

â«bGƒe
IÓ°üdG

π≤æ«H zá°ThGQódG áeGó°U ó°S{ ≈dEG »∏ÑL ≥jôW ≥°T

:…ƒ∏©dG óªfi øe ` π≤æj

≥°ûH Gôk NDƒe π≤æj ájó∏H âeÉb
™bƒe ≈dEG π°üj »HGôJ »∏ÑL ≥jôW
π≤æj áj’ƒH á°ThGQódG áeGó°U ó°S
™e øeGõàdÉH ∂dPh .IôgÉ¶dG á¶aÉëÃ
òæe ¬«a πª©dG CGóH …òdG ó°ùdG AÉ°ûfEG
øH ô°UÉf ó«°TôdG í°VhCGh .™«HÉ°SCG IóY
Ió∏H ‘ AGó°TôdG óMCG »FÉ°ù«©dG óªfi
k áÑbƒdG
π≤æj ájó∏H Oƒ¡L øªãf ÉæfEG :ÓFÉb
ó°S ≈dG …ODƒŸG »∏Ñ÷G ≥jô£dG ≥°T ‘
π¡°ùj ±ƒ°S …òdGh á°ThGQódG áeGó°U
ó°ù∏d á«fGó«ŸGh á«FÉ°ûf’G ∫ÉªY’G øe
áeRÓdG OGƒŸG π≤f áYô°S ÖfÉL ≈dG
»HGÎdG ≥jô£dG πª©«°S Éªc ,´hô°ûª∏d
π≤æJ »àdG äGó©ŸGh äÉÑcôŸG Qhôe ≈∏Y
´hô°ûe ò«ØæJ ‘ Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸG
»∏ÑL ≥HÉ°ùdG ≥jô£dG q¿EG å«M ,ó°ùdG
.IôYh á«∏ÑL ¥ôW ÈY ôÁh

ó°ùdG ´hô°ûe ò«ØæJ π¡°ù«°S ≥jô£dG ■

á«bô°ûdG ÜƒæL Æƒ°†ªŸG ≠ÑàdG øe á«ªc §Ñ°V
:z

{ ` §≤°ùe

óaGh πeÉY §Ñ°V øe á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉëÃ ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM IQGOEG âæµ“
¿ƒfÉ≤d ÉØk dÉfl ó©j …òdG ôeC’G (øNóŸG ÒZ) Æƒ°†ªŸG ≠ÑàdG ™«Hh ∫hGóàH Ωƒ≤j
OƒLƒH ó«Øj ÆÓH OhQh ≈dEG π«°UÉØàdG Oƒ©Jh .ájò«ØæàdG ¬àëF’h ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM
´QGõe ióMEÉH (øNóŸG ÒZ) Æƒ°†ªŸG ≠ÑàdG ™«Hh ∫hGóàH Ωƒ≤j ( ´QGõe) óaGh πeÉY
á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi áWô°T IOÉ«b ‘ Ú«æ©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉHh ,»∏Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’h
É¡æe ∑ÉÑªàdG ´ƒf øe É°ù«c 140h ,π°†aCG ¢ù«c 18 ¬JRƒëH §Ñ°Vh πeÉ©dG É¡H πª©j »àdG ´QGõŸG ióMEG áªgGóe â“
äGAGôL’G ∫Éªµà°SG ó©H É¡aÓJE’ Gk ó«¡“ áWƒÑ°†ŸG äÉ«ªµdG IQOÉ°üe ” ∂dP ≈∏Y Ak ÉæHh ,á«FGƒ¡dG ¬àLGQO ‘ É°ù«c 44
.á©bGƒdÉH §Ñ°V ô°†fi ôjô–h á«fƒfÉ≤dG

Öjô¡J á«∏ªY •ÉÑMEGh IQó OGƒe IRÉ«ëH Úª¡àe §Ñ°Vh..

á©HQCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh äGQóîŸG áëaÉµŸ áeÉ©dG IQGOE’G â≤dCG
º¡JRƒëH §Ñ°Vh ,É¡«WÉ©Jh É¡H QÉŒE’Gh IQóîŸG OGƒŸG IRÉ«M áª¡àH ¢UÉî°TCG
2757h ¢û«°û◊Gh ÚaQƒŸGh ∫Éà°ùjôµdG Qófl øe äÉeGôLƒ∏«c 205 øe ÌcCG
ôØN áWô°T IOÉ«b â£ÑMCG iôNCG á«°†b ‘h .á«∏≤©dG äGôKDƒŸG øe É°Uôb
k
ó°UQ ó©H ,∫Éà°ùjôµdG Qófl øe ÉkeGôLƒ∏«c 46 øe ÌcCG Öjô¡J á«∏ªY πMGƒ°ùdG
¿ƒµŸG ¬ªbÉW §Ñ°Vh áWô°ûdG ¥QGhR á£°SGƒH ¬«∏Y Iô£«°ùdGh Öjô¡à∏d ÜQÉb
äGAGôLE’G πªµà°ùJh ,§≤°ùe á¶aÉfi ÅWÉ°T ≈dEG º¡dƒ°Uh πÑb Ú∏∏°ùàe áKÓK øe
.Úà«°†≤dG ‘ Úª¡àŸG ≥ëH á«fƒfÉ≤dG

GÜO

Éjõ«dÉÃ ¿ÉàfÓ«c ô¡f ‘ ¬àµÑ°T »≤∏j OÉ«°U ■

»YÉæ£°U’G AÉcòdG
¿ÉWô°S ¢ü«î°ûàd
¿ƒdƒ≤dGh º«≤à°ùŸG

:CG Ü O ` ƒµ°ù«°ùfGôa ¿É°S
‘ ÚãMÉÑdG øe ≥jôa ôµàHG
á«eRQGƒN ádOÉ©e É«fÉ£jôH
º∏©àdG äÉ«æ≤J QÉWEG ‘ êQóæJ
äGQÉ°TE’G ™ÑàJ É¡æµÁ ≥«ª©dG
≈∏Y á«FÉ«ª«µdGh á«FÉjõ«ØdG
πNGO äÉÄjõ÷G iƒà°ùe
ó°UQ πLCG øe ájô°ûÑdG ÉjÓÿG
á«°ù«FôdG á«æ«÷G äGôØ£dG
º«≤à°ùŸG ¿ÉWô°ùd áÑÑ°ùŸG
.¿ƒdƒ≤dGh
øe á°SGQódG ≥jôa ócCGh
É«fÉ£jôH ‘ ∂jhQGh á©eÉL
¢ü«î°ûJ π©Œ á«æ≤àdG √òg ¿CG
¿ƒdƒ≤dGh º«≤à°ùŸG ¿ÉWô°S
∫ƒª©ŸG πFÉ°SƒdG øe ábO ÌcCG
≈°Vôª∏d íª°ùJh ,É«dÉM É¡H
êÓ©dG ¥ôW øe IOÉØà°S’ÉH
á«∏YÉa IOÉjR πLCG øe ±ó¡à°ùŸG
Éª«°S’ ,áØ∏µàdG ¢†ØNh êÓ©dG
»àdG ¢ü«î°ûàdG πFÉ°Sh ¿CGh
äGQÉÑàNG øª°†àJ É«dÉM ≥Ñ£J
¥ô¨à°ùJh áØ∏µàdG á¶gÉH á«æ«L
.á∏jƒW á«æeR äGÎa
»àdG á°SGQódG ∫ÓNh
á«Ñ£dG ájQhódG É¡Jô°ûf
ôcP ,zå∏«g ∫Éà«éjO â«°ùf’{
≈∏Y GhõcQ º¡fCG á°SGQódG ≥jôa
»YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°SG
á«æ«L äGôØW çÓK ó°Uôd
íFGô°T π«∏– ∫ÓN øe á«°ù«FQ
,¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°üe áé°ùfC’
É¡H ∫ƒª©ŸG äÉ«æ≤à∏d πjóÑc
äGôØ£dG ±É°ûàc’ É«dÉM
.á«æ«÷G
¿CG ¿ƒãMÉÑdG ôcPh
Iójó÷G á«eRQGƒÿG ádOÉ©ŸG
»àdG íFGô°ûdG QÉ«àNG ÉgQhó≤Ã
áHÉ°üe áé°ùfCG ≈∏Y …ƒà–
≈dEG áLÉ◊G ¿hO ¿ÉWô°ùdÉH
Gòg ‘ ¢VGôe’G º∏Y ôjQÉ≤J
øe πNóJ ¿hóH ∂dòch ,Oó°üdG
.…ô°ûÑdG ô°üæ©dG

…QGô◊G ¢SÉÑàM’G øe á«KQÉc äÉjƒà°ùe ≈dEG ¬éàj ⁄É©dG
ôjô≤J OÉaCG :ä’Éch ` ∑Qƒjƒ«f
¿CÉH IóëàŸG ºeC’G áª¶æe øY QOÉ°U
äÉjƒà°ùe ≈dEG É¡éàe ∫Gõj ’ ⁄É©dG
,…QGô◊G ¢SÉÑàM’G øe á«KQÉc
äGó¡©àdG á∏°ù∏°S øe ºZôdG ≈∏Y
Ò¨J áëaÉµÃ á°UÉÿG á«æWƒdG
äQó°U »àdG á°SGQó∏d É≤ahh .ñÉæŸG
‘ IQô≤ŸG ñÉæŸG áªb π«Ñb ¢ùeCG
¬fEÉa ,ájóæ∏àµ°SE’G ƒé°SÓL áæjóe
™jô°S πµ°ûH ∫hódG Oó– ⁄ GPEG
,äÉKÉ©Ñf’G ¢†Øÿ Iƒb ÌcCG ÉaGógCG
QGó≤Ã ⁄É©dG IQGôM áLQO OGOõà°S
2100 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ájƒÄe áLQO 2Q7
á©bƒàŸG IOÉjõdG √òg RhÉéàà°Sh .
‘ πãªàŸG ±ó¡dG IÒÑc áLQóH
IQGôM áLQO ´ÉØJQG ≈∏Y AÉ≤HE’G
ájƒÄe áLQO 2 øe πbCG ⁄É©dG
áLQO 1Q5 »gh π°†aC’G áLQódGh
ΩÉY ‘ Égójó– ” »àdG ájƒÄe
ñÉæª∏d ¢ùjQÉH á«bÉØJG ‘ 2015
É≤ah ,∫hódG πc É¡«∏Y â©bh »àdG
ÈàYGh .AÉÑfCÓd êÈeƒ∏H ádÉcƒd
IQGôM áLQO ´ÉØJQG ¿CG ôjô≤àdG
ájƒÄe áLQO 2Q7 QGó≤Ã ⁄É©dG
IQƒãdG πÑb Ée äÉjƒà°ùÃ áfQÉ≤e
π«µ°ûJ IOÉYEG πµ°û«°S á«YÉæ°üdG
QOÉ°U ôjô≤J ¿Éch .Öcƒµ∏d á«KQÉc
¢ù£°ùZCG ‘ IóëàŸG ºeC’G øe
´ÉØJQG ¿CG ≈dEG QÉ°TCG ób »°VÉŸG
áLQO 2 QGó≤Ã ⁄É©dG IQGôM äÉLQO
çhóM ‘ ÖÑ°ùà«°S §≤a ájƒÄe
Iôe 14 ójó°ûdG IQGô◊G äÉLƒe
É¡KhóëH áfQÉ≤e ,óMGƒdG ¿ô≤dG ‘
í°VhCGh .¿ôb πc ‘ É«dÉM ÚJôe
»YGQõdG ±ÉØ÷G ä’ÉM ¿CG ôjô≤àdG
Iôe 2Q4 ≠∏ÑJ IOÉjõH çóëà°S
¿CG ±É°VCGh .øgGôdG âbƒdÉH áfQÉ≤e
≈∏Y §¨°†dG ‘ ôªà°ùà°S QÉëÑdG
.á«∏MÉ°ùdG ¿óŸG
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