»FÉ£dG ¿Éª«∏°S øH óªëe
»°VÉjôdG

…OÉ°üàb’G

äÉ«∏ëªdG

á«æ≤J Ωóîà°ùj IôëdG á≤£æªdGh QÉë°U AÉæ«e
ájôëÑdG äBÉ°ûæªdG ¢üëØd z»FÉªdG ¿hQódG{

áZÉ«°U »a á«æ≤àdG ∞«XƒJ{ ìôà≤e á°ûbÉæe
zádhó∏d AGOC’G áªcƒëd IôµàÑe áeƒ¶æe

»`aÉ≤ãdG

»Hô©dG ±Gƒ£dG äÉbÉÑ°S ¥Ó£fG
2021 »YGô°ûdG QÉëHEÓd

ô°†ëe ¿É©bƒJ ÉjQƒ°Sh áæ£∏°ùdG
äÉXƒØëªdGh ≥FÉKƒdG ¿CÉ°ûH ´ÉªàLG
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»æWƒdG ó«©dG ÊÉ¡J øe Gójõe ≈≤∏àj ¿É£∏°ùdG ádÓL

Oô£e ƒªæH áeƒYóe IóYGh ™jQÉ°ûe

s ƒªæt dÉH ák eƒYóe
QÉë°U AÉæ«e ¬∏ ué°ùj …òdG Oô£ŸG
ô¶àæŸG IóYGƒdG ™jQÉ°ûŸG »JCÉJ ,Iô◊G á≤£æŸGh
™jƒæàdG Oƒ¡L ‘ QÉë°U QhO øe Rõ©àd Égò«ØæJ
ä’ó©e ¿CGh É°Uƒ°üN
,»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYOh
k
É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ºZQ äAÉL á©ØJôŸG ƒªæt dG
ójQƒàdG π°SÓ°Sh ΩÉY πµ°ûH á«ŸÉ©dG äGOÉ°üàb’G
.¢UÉN πµ°ûH
á≤£æŸGh QÉë°U AÉæ«e ≥≤M …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓNh
s Gvƒ‰ Iô◊G
äÉ«∏ªY ºéM ™ØJQG å«M ,GkOô£e
¢ùØæH áfQÉ≤e ΩÉ©dG øe ™HQ πc ‘ ádhÉæŸGh øë°ûdG
.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG
QôëŸG
2¢U .................................... ™dÉW ■
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:ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóªdG RÉ«àe’G ÖMÉ°U

¢ùeCG ¿ÉÑ©°T áæ«ãH ¬dÉÑ≤à°SG iód Oƒªfi øH ó¡a

■

ÉjQƒ°Sh áæ£∏°ùdG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J åëH
ÉŸ ,ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh ájQƒ°ùdG ` á«fÉªo©dG
õjõ©Jh …QÉ°†◊G çhQƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«ªgCG øe ∂dòd
RôHCG ¢VGô©à°SG ” Éªc ,Üƒ©°ûdG ÚH äÓ°üdGh §HGÎdG
.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùŸG
2¢U ...................................... π«°UÉØJ ■

øH ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S ∫BG Oƒªfi
á«eÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdG IQÉ°ûà°ùŸG ¿ÉÑ©°T áæ«ãH IQƒàcódG ‹É©e
á≤«Kh á°ù°SDƒe á°ù«FQh ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«Fôd
äÉbÓ©dG á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJ å«M ,ÉjQƒ°ùH øWh

≈`≤s ∏J :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M
¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG
ÊÉ¡àdG äÉ«bôH øe Gkójõe
»æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ
,ó«éŸG Ú°ùªÿGh …OÉ◊G
GƒHôYCG IOÉ≤dG øe OóY øe
º¡«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a
¬àdÓ÷ º¡JÉ«æ“ ¥OÉ°Uh
AÉæ¡dGh áë°üdG QƒaƒÃ
Ö©°û∏dh ,ójóŸG ôª©dGh
»bôdG ójõÃ ÊÉªo©dG
IOÉ«b πX ‘ QÉgOR’Gh
.áª«µ◊G ¬àdÓL
2¢U ............ π«°UÉØJ ■

»°ù`«FQ Åæ¡j ¿É£∏°ùdG ádÓL
ΩÉæjQƒ°Sh ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
≈dEG áÄæ¡J á`«bôH ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g
á°SÉFQ ¢ù∏› ¢ù`«FQ ¢ûà«°ûeƒc ƒµ«∏jR ¢ù«FôdG áeÉîa
.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ,∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG
äÉ«æªàdG Ö«WCGh ÊÉ¡àdG ¥OÉ°U øY É¡dÓN øe ¬àdÓL ÜôYCG
.≥jó°üdG √OÓH Ö©°ûdh ¬àeÉîØd
¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©Hh
¿É°ûJ ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG
∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ ΩÉæjQƒ°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »NƒàfÉ°S
áÑ«£dG º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ádÓL äÉ«æ“h ÊÉ¡J âæªs °†J ,√OÓH
.≥jó°üdG √OÓH Ö©°ûdh ¬àeÉîØd

ô°ûÑdÉH QÉŒE’G áëaÉµŸ á«æWƒdG á£ÿG ¢Vô©à°ùJ áæ£∏°ùdG .. IóëàŸG ºeC’G ΩÉeCG

»YƒdG õjõ©Jh á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ‘ Ú∏eÉ©dG
.»©ªàéŸG
»àdG áëLÉædG äGQOÉÑŸG ≈dEG ¬JOÉ©°S QÉ°TCGh
z¿É°ùfEG{ IQOÉÑeo »gh É¡«dEG IQÉ°TE’G ≥ëà°ùJ
¿hÉ©àdÉH ,¿ÉªoY áæ£∏°S áeƒµM É¡à≤∏WCG »àdG
,ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ«©ªLh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e
äÉ°ù°SDƒe ‘ Ú∏eÉ©dG á«YƒJ ≈∏Y äõcQ
á«YƒJ ‘ π°†ØdG É¡d ¿Éch ,¢UÉÿG ´É£≤dG
πª©dG ÜÉHQCGh ∫Éª©dG øe ™°SGh ´É£b ∞«≤ãJh
;É¡æY ÆÓHE’G ¥ôWh ÉgôWÉflh IôgÉ¶dÉH
k
¥ƒ≤◊ ák jÉYQh ™ªàéŸG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
.¿É°ùfE’G
2¢U ................................ π«°UÉØJ ■

:á«fÉª©dGh z

{ ` ∑Qƒjƒ«f

™«aQ ‹hO ´ÉªàLG ‘ áæ£∏°ùdG äóscCG
s¿CG ô°ûÑdG QÉŒE’G áëaÉµe ∫ƒM iƒà°ùŸG
É¡ª«n bp h É¡FOÉÑe ™e ≥aGƒàJ ’ IôgÉ¶dG √òg
√òg ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈∏Y áeRÉY É¡fCGh ,á«eÉ°ùdG
.á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdG ≈sà°ûH IôgÉ¶dG
¢VƒY øH óªfi QƒàcódG IOÉ©°S QÉ°TCGh
ºeC’G iód áæ£∏°ù∏d ºFGódG ÜhóæŸG ¿É°ù◊G
≈dEG ´ÉªàL’G ΩÉeCG áæ£∏°ù∏d áª∏c ‘ IóëàŸG
IÎØ∏d ô°ûÑdÉH QÉŒE’G áëaÉµŸ á«æWƒdG á£ÿG
øe ójó©dG âæªs °†J »àdGh ,Ω2023 -2021 øe
ÖjQóJ ÉgRôHCG øe »àdGh ,äGõµJôoŸGh QhÉëŸG

zÜÉÑ°ûdG õcôe{ AÉ°ûfEG øY ø∏©j ºã«g øH ¿õj …P
ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG ôjRh ó«©°S
øe Gkó«cCÉJ zÜÉÑ°ûdG õcôe{ AÉ°ûfEG øY ø∏YCÉa
‘ ÜÉÑ°ûdG QhO á«ªgCG ≈∏Y ËôµdG √ƒª°S
á«ªæàd ák æ°VÉM õo côŸG ¿ƒµ«d ,øWƒdG AÉæH
ájÉYQh º¡ÑgGƒe ±É°ûàcGh ÜÉÑ°ûdG äGQób
.º¡JÉYGóHEG
z
{ ............................. π«°UÉØJ ■

ÖMÉ°U Iô°†◊ »eÉ°ùdG è¡æ∏d Gkó«°ùŒ
√É≤HCG ` º¶©ŸG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G
º¡«dEG ´Éªà°S’Gh ÜÉÑ°ûdÉH ΩÉªàg’G ‘ ` ¬∏dG
á∏YÉØdG áªgÉ°ùª∏d º¡eÉeCG ±hô¶dG áÄ«¡Jh
»àdG IOóéàŸG á°†¡ædGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ‘
s ..äÉYÉ£≤dG áaÉc ‘ áæ£∏°ùdG Égó¡°ûJ
π°†ØJ
∫BG ºã«g øH ¿õj …P ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

{ …CGQ
¥ƒ≤◊G

ádÉch πªY QGôªà°SGh á«dhódG IOGQE’G
zGhôfhCG{
Ö∏£àJ ≥FÉ≤M .. Ú°ùM ΩGó°U ïjQÉJ
ÉaÉ°üfEG
ôjô≤J ‘ IAGôb .. ÊÉª©dG OÉ°üàb’G
»ŸÉ©dG ΩÉ°ù≤f’Gh §ØædG QÉ©°SCG
IBGôe øØdG

.Ωƒ‚ 4 áÄa ¥óæa AÉ°ûfEGh á«æµ°S IóMh 400 ôjƒ£J øª°†àJ πMÉ°ùdG »◊ ≈dhC’G á∏MôŸG ■

»«إعالن مناقصة
:تعلن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) عن طرح المناقصة التالية
قيمة
مستند
درجة
الشركات المناقصة
)ع.(ر
100

األولى
فاعلى

نوعية األعمال

51`dG »æWƒdG ó«©dG IRÉLEG áÑ°SÉæÃ
OhÉ©à°S É¡fCG ø∏©J ¿CG (øWƒdG)`d Ö«£j ó«éŸG
,¬≤«aƒJh ¬∏dG ¿PEÉH AÉKÓãdG Ωƒj Qhó°üdG
≥«Ñ£J ÈY QÉÑNC’G çóMCG á©HÉàe øµÁ Éªc
™bGƒe ≈∏Y (øWƒdG) äÉHÉ°ùMh ÜÉ°ùJGh
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG

ájƒ¡dG ¥ÓWEG .. ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 385 áØ∏µàH
äÉjô≤H πMÉ°ùdG »◊ ájQÉéàdG

Ωƒ«dG AGQBG
ájÉªM ‘ A»°†e êPƒ‰ z

OhÉ©J z
{
AÉKÓãdG Qhó°üdG

آخر
موعد
لتسليم
العروض

مقاوالت شبكات
 خطوط االنابيب2022-1 -3
وحفر االبار

آخر
موعد لشراء
المستندات

اسم
المناقصة

رقم
المناقصة

انشاء محطة ضخ المياه مع
م ع م خط ربط المياه من امتداد/ 2021/13
2021- 12 -9
 عوقد الى توسعات مدينة13-  م ر/ص
ريسوت الصناعية

يمكن للشركات المتخصصة في مثل هذه األعمال والحاصلة على شهادة التسجيل سارية المفعول
من مجلس المناقصات االشتراك والحصول على المواصفات الفنية وشروط المناقصة من الموقع
 وعلى المتناقصين تقديم عروضهم إلكترونيًاhttps://etendering.tenderboard.gov.om :اإللكتروني
عبر الموقع المشار إليه ويرفق مع كل عطاء نسخة إلكترونية من التأمين المؤقت في صورة ضمان
)90( ) من قيمة العطاء وساري المفعول لمدة%1( مصرفي من أحد البنوك العاملة في البالد بنسبة
.يوما من تاريخ تقديم العروض ويعنون باسم رئيس اللجنة المختصة حسب مستندات المناقصة
: المراسالت
 تقديم االستفسارت المتعلقة بالمشروع إلكترونيًا:  لالستفسارات واالستيضاحات على المناقصة.1
.)https://etendering.tenderboard.gov.om( عبر الموقع الخاص بنظام التناقص اإللكتروني
 تقديم االستفسارت المتعلقة بالدعم:  لالستفسارات واالستيضاحات على نظام التناقص اإللكتروني.2
:الفني لنظام التناقص اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الموضح أدناه
+968 24402200 : هاتـــــــــــــــف
etenderhd@mtcit.gov.om : بريد إلكتروني
.مدائن غير مقيدة بقبول أقل عطاء أو أي عطاء آخر
.يجوز لمدائن إلغاء المناقصة وال يحق للمتقدمين بعطاءاتهم المطالبة بأي تعويضات

ájQÉéàdG ájƒ¡dG ¥ÓWEÉH ¢ùeCG πØàMG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
áØ∏µàH §≤°ùe á¶aÉëÃ äÉjôb áj’ƒH (πMÉ°ùdG »M) ´hô°ûŸ
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 40 É¡æe ÊÉªY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 385 ‹GƒëH Qsó≤J
.≈dhC’G á∏Môª∏d ÊÉªY
¬ªé◊ Gôk ¶f πMGôe çÓK ≈∏Y ´hô°ûŸG ôjƒ£J ¿ƒµ«°Sh
á«°SÉ°SC’G á«æÑ∏d áªu«b áaÉ°VEG πµu °û«°Sh ,¬Yƒt æJh ÒÑµdG
k ,á«fÉªo©dG áMÉ«°ù∏d
äÉjôb áj’h ≥jƒ°ùJ ‘ √QhO øY Ó°†a
™«ª÷G É¡æe ó«Øà°ù«°S »àdG iÈµo dG ™jQÉ°ûª∏d áHPÉL á¡Lƒc
.áj’ƒdG ‹ÉgCG Éª«°S ’
z { .............................................. π«°UÉØJ ■

QÉë°U AÉæ«Ã z»FÉŸG ¿hQódG{

QÉë°U AÉæ«e Ωóîà°ùj :á«fÉª©dG ` QÉë°U
»gh z»FÉŸG ¿hQódG{ á«æ≤J Iô◊G á≤£æŸGh
¢üëa ‘ áeóîà°ùoŸG áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe
äÉeóÿG π«¡°ùàd ;AÉŸG â– ájôëÑdG äBÉ°ûæŸG
äBÉ°ûæŸG ∞∏àflh á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûª∏d áesó≤ŸG
.AÉæ«ŸÉH iôNC’G
¢Sóæ¡e …ôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH ¿É«Ø°S ∫Ébh
AÉæ«e ¿Es G QÉë°U AÉæ«Ã ∫ƒ°UC’G IQGOEG ∫hCG
áæ£∏°ùdG ‘ ájôëÑdG ÅfGƒŸG πFGhCG øe QÉë°U
¢üëa ‘ ¿hQódG á«æ≤J Ωóîà°ùj …òdG
.AÉŸG â– Égôjƒ°üJh äÓµ°ûŸG ±É°ûàcGh
á«æ≤J ¿EG :á«fÉªo©dG AÉÑfC’G ádÉcƒd ±É°VCGh
â– ôjƒ°üJ GÒeÉc øY IQÉÑY z»FÉŸG ¿hQódG{
ºµëàdG ºàjh äÉ°SÉ°ù◊G øe áYƒª› É¡H AÉŸG
á°TÉ°ûH Oshõe »LQÉN ºµ– RÉ¡L ≥jôW øY É¡H
øe Iô°TÉÑe äÉgƒjó«ah GkQƒ°U åÑj ábódG á«dÉY
å«M ,AÉŸG â– É¡dGõfEG ºàj »àdG ôjƒ°üàdG ádBG
Ωóîà°ùJo …òdG AÉæ«ŸG ¢VƒM ¥ÉªYCG ìhGÎJ
25 ≈dEG 11 ÚH Ée AÉæ«ŸÉH á«æ≤àdG √òg ¬«a
É kë°Vƒe ,AÉæ«ŸG ¢Vƒ◊ ≥ªY ≈°übCG ƒgh GÎk e
äÉ°SÉ°ù◊Gh ôjƒ°üàdG GÒeÉc ∫GóÑà°SG á«fÉµeEG
‘ º¡°ùJo Iõ«e »gh ¿hQódG ‘ IOƒLƒŸG
.á«æ≤àdG √òg ΩGóîà°SG ájQGôªà°SG
z { ...................... π«°UÉØJ ■

16`dG QhO áYôb Öë°S
Ωó≤∏d ¬àdÓL ¢SCÉµd

:‹ÉLOõdG õjõ©dGóÑY ` Öàc

AÉŸG â– ôjƒ°üJ GÒeÉc z»FÉŸG ¿hQódG{ á«æ≤J

QhO áYôb ¢ùeCG âÑë°S
¢SCÉc á≤HÉ°ùŸ ô°ûY áà°ùdG
,Ωó≤dG Iôµd ¿É£∏°ùdG ádÓL
QhódG áYôb äôØ°SCG å«M
Èª°ùjO ájÉ¡f ≥∏£æ«°S …òdG
á¶aÉfi »HôjO øY ,ΩOÉ≤dG
»jOÉf ÚH áæWÉÑdG ÜƒæL
á¡LGƒeh ,á©æ°üŸGh ¥Éà°SôdG
…OÉf ™ªŒ π«≤ãdG QÉ«©dG øe
…QhódG Ö«JôJ ådÉK á°†¡ædG
Éª«a ,ô°üædG …OÉf Qó°üàŸGh
…OÉf ádÓ°U …OÉf ∞«°†à°ùj
…OÉf AÉ≤d ¿CG Éªc ,AÉéæa
øe ó©oj ≥jƒ°ùdG …OÉæH ¿ÉªY
É¡d ¿ƒµ«°S »àdG äGAÉ≤∏dG
ïjQÉJ ºµëH ,¢UÉN ™HÉW
∂dòc ,á≤HÉ°ùŸG ‘ ÚjOÉædG
…OÉf ™ªé«°S áª°UÉ©dG »HôjO
.Ö«°ùdG …OÉæH ÜGó°S »∏gCG
z
{ ...... π«°UÉØJ ■
■

∫ÉªYCG π°UGƒJ
ó°UQh áÑbGôeh ájÉªM
ó◊G ¢SCGôH ∞MÓ°ùdG

èeÉfÈdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûj äÉ¶aÉëŸG ∞∏àfl øe ´ƒ£àe 300 øe ÌcCG ■

ájÉªM èeÉfôH π°UGƒj :á«fÉª©dG ` ó◊G ¢SCGQ
á«ªfi ‘ ¬dÉªYCG ∞MÓ°ùdG ó°UQh áÑbGôeh
á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉëÃ ó◊G ¢SCGôH ∞MÓ°ùdG
ôªà°ùjh »°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ áÄ«ÑdG áÄ«g ¬à≤∏WCG …òdG
300 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ πÑ≤ŸG Èª°ùjO ájÉ¡f ≈àM
.áæ£∏°ùdG äÉ¶aÉfi ∞∏àfl øe ´ƒ£àe
16¢U .............................. π«°UÉØJ ■
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»æWƒdG ó«©dG ÊÉ¡J øe Gójõe ≈≤∏àj ¿É£∏°ùdG ádÓL

,ô≤°ûZóe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Éæ«dƒLGQ ¬jQófCG ¢ù«FôdG áeÉîah ,iÈµdG
á°ù«FôdG áeÉîah ,É«dƒ¨æe ¢ù«FQ ñƒ°ù∏jQƒN ÉæNhCG ¢ù``«FôdG á`eÉîah
QƒàcódG áeÉîah ,¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL á°ù«FQ ƒdƒHhQÓ«cÉ°S »æjÒJÉµjEG
¥OÉ°Uh º¡«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a GƒHôYCG .QÉÑ‚R ¢ù«FQ »«æjƒe Ú°ùM
ÊÉªo©dG Ö©°û∏dh ,ójóŸG ôª©dGh AÉæ¡dGh áë°üdG QƒaƒÃ ¬àdÓ÷ º¡JÉ«æ“
.áª«µ◊G ¬àdÓL IOÉ«b πX ‘ QÉgOR’Gh »bôdG ójõÃ

áeÉîah ,¿ƒ`«dGÒ°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒ«H GOÉe ¢Sƒ«dƒL ¢ù«FôdG áeÉîah
¢ù«FôdG áeÉîah ,É«Hô°U ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùµdCG ¢ù«FôdG
¢S’ƒµ«f ¢ù«`FôdG á`eÉ`îah ,á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¿hôcÉe πjƒfÉÁEG
É«H ∫ƒH ¢ù«FôdG áeÉîah ,ájQÉØ«dƒÑdG Ójhõ`æa ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ hQhOÉe
¢ù«FQ ¢ùà«Ø«d ¢ù«∏éjEG ¢ù«FôdG áeÉîah ,¿hÒeÉµdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
êQƒÑª°ùµd á«bhO ¥hO …ô``æ`g ¥hódG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,É«ØJ’ ájQƒ¡ªL

¢ù«FôdG áeÉîah ,ó`jƒ`°ùdG áµ∏‡ ∂∏e ±É`à°SƒL ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ∫QÉ`c
ÒÁOƒdƒa ¢ù«FôdG áeÉîah ,É«æ«eQCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¿É«°ù«cô°S ÚeQCG
¢ù«FQ ƒµæ«°TÉcƒd Qóæ°ùµdCG ¢ù«FôdG áeÉîah ,É«fGôchCG ¢ù«FQ »µ°ùæ«∏jR
ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¿É`ÁR ¢Sƒ`∏«e ¢ù`«FôdG á`eÉîah ,¢ShQÓ«H ájQƒ¡ªL
ájQƒ¡ª÷G á°ù«FQ ÉaƒJƒHÉ°ûJ ÉfGRhR á°ù«FôdG áeÉîah ,á`«µ«°ûàdG
,É«æ«aƒ∏°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ QƒgÉH ähQƒH ¢ù«FôdG áeÉîah ,á«cÉaƒ∏°ùdG

¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ≈`≤s ∏J :á«fÉªo©dG ` §≤°ùe
»æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ ÊÉ¡àdG äÉ«bôH øe Gkójõe ` √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ` º¶©ŸG
:øe πc øe ,ó«éŸG Ú°ùªÿGh …OÉ◊G
áeÉîah ,Éjõ«dÉe ∂∏e √É°T óªMCG ¿É£∏°ùdG øH ¬∏dGóÑY ¿É£∏°ùdG ádÓL
áeÉîah ,¿É`é«HQPCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ∞`««∏Y Qó«M ΩÉ¡dEG QƒàcódG ¢ù«FôdG
∂∏ŸG á`dÓ`Lh ,ájõ«Zô≤dG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ±hQÉÑL Qó°U ¢ù«FôdG

…Qƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d á«eÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdG IQÉ°ûà°ùŸG πÑ≤à°ùj Oƒªfi øH ó¡a

¢ùeCG ¿ÉÑ©°T áæ«ãH ¬dÉÑ≤à°SG iód Oƒªfi øH ó¡a
äÉXƒØëŸGh ≥FÉKƒdG áÄ«g ¢ù«FQ ÊÉjƒ°†dG óªfi
ΩÉ°ùH QƒàcódG ÒØ°ùdG IOÉ©°S Égô°†M Éªc ,á«æWƒdG
óªà©ŸG ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S Ö«£ÿG
.áæ£∏°ùdG iód

■

ÉŸ ,áæ£∏°ùdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ™e É¡JôLCG »àdG äÉãMÉÑŸÉH
ÚH ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ºYO ó«©°U ≈∏Y á«HÉéjEG èFÉàf øe É¡d
»bhôëŸG óªfi øH ⁄É°S ‹É©e á∏HÉ≤ŸG ô°†M .øjó∏ÑdG
øH óªM QƒàcódG IOÉ©°Sh ,áMÉ«°ùdGh çGÎdG ôjRh

¿ÉªoY áæ£∏°ùd É¡d ≥aGôŸG óaƒdGh É¡JQÉjõH ÉgQhô°S ≠dÉH
Ik ó«°ûe ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Qƒ£J øe É¡d ≥≤– Éeh
äÉXƒØëŸGh ≥FÉKƒdG IQGOEG ‘ á«fÉªo©dG áHôéàdÉH
É¡«dÉ©e äOÉ°TCG Éªc ,á«îjQÉàdG äÉ°SGQódGh á«æWƒdG

ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG :á«fÉª©dG ` §≤°ùe
¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S ∫BG Oƒªfi øH ó¡a
¿ÉÑ©°T áæ«ãH IQƒàcódG ‹É©e AGQRƒdG ¢ù∏›
ájQƒ¡ª÷G ¢ù«Fôd á«eÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdG IQÉ°ûà°ùŸG
ÉjQƒ°ùH øWh á≤«Kh á°ù°SDƒe á°ù«FQh ájQƒ°ùdG á«Hô©dG
√ƒª°S Ö sMQ ¿CG ó©Hh .Év«dÉM áæ£∏°ùdG IQÉjõH Ωƒ≤J »àdG
áeÉîa äÉ«– É¡«dÉ©e â∏≤f ,É¡d ≥aGôŸG óaƒdGh É¡«dÉ©Ã
ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ó°SC’G QÉ°ûH ¢ù«FôdG
¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊
Ö«WCG øY ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG óbh ` ¬∏dG √É≤HCG ` º¶©ŸG
≥«≤°ûdG …Qƒ°ùdG Ö©°û∏dh ,ájQƒ°ùdG IOÉ«≤∏d äÉ«æªàdG
áæ£∏°S ¿CG √ƒª°S GkócDƒe ,AÉªædGh Ωó≤àdG øe ójõŸG
√QÉÑàYÉH çGÎdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ΩÉªàg’G πc ‹ƒJ ¿ÉªoY
øe áÑbÉ©àoŸG ∫É«LC’G øµªàJ »c ,á«îjQÉàdG IôcGòdG
åjó◊G ∫hÉæJ .…QÉ°†◊G çhQƒŸG ≈∏Y ºFGódG ´ÓW’G
õjõ©J πÑ°Sh ájQƒ°ùdG ` á«fÉªo©dG äÉbÓ©dG á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN
®ÉØ◊G ‘ á«ªgCG øe ∂dòd ÉŸ ,ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG
äÓ°üdGh §HGÎdG õjõ©Jh …QÉ°†◊G çhQƒŸG ≈∏Y
≈∏Y äGóéà°ùŸG RôHCG ¢VGô©à°SG ” Éªc ,Üƒ©°ûdG ÚH
øY É¡«dÉ©e âHôYCG óbh .á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG

zπª©dG{h z´ÉaódG{ ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ
πªY øY ÚãMÉÑ∏d á«ÑjQóàdG èeGÈdG ∫ƒM

øH óªfi QƒàcódG ‹É©eh ,πª©dG ôjRh øjƒYÉH ó«©°S øH OÉfi
¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈æ©Jo h .´ÉaódG IQGRƒH ΩÉ©dG ÚeC’G »HÉYõdG ô°UÉf
ÚæWGƒŸG øe Om óY ÖjQóàH π«¨°ûàdÉH áfhô≤ŸG á«ÑjQóàdG èeGÈdÉH
»°ü°üîàdG ÖjQóàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,´ÉaódG IQGRƒH πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y
.É¡LQÉNh áæ£∏°ùdG ‘ äÉ«∏µdGh ógÉ©ŸG øe Om óY ‘

≈∏Y ™«bƒàdG ´ÉaódG IQGRh ô≤Ã ¢ùeCG iôL :á«fÉªo©dG ` §≤°ùe
á«ÑjQóàdG èeGÈdG ∫ƒM πª©dGh ´ÉaódG »JQGRh ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG
QÉWEG ‘ ∂dPh π«¨°ûàdÉH áfhô≤ŸG πªY øY ÚãMÉÑdG ÚæWGƒª∏d
,πªY øY ÚãMÉÑdG ÚæWGƒŸG ÜÉ©«à°S’ ´ÉaódG IQGRh Oƒ¡L
QƒàcódG ‹É©e á«bÉØJ’G ™bs h óbh .á«∏«¨°ûàdG äGQOÉÑŸG ò«ØæJh

∫ÉªYCG »`a É¡àcQÉ°ûe ºààîJ áæ£∏°ùdG
zƒµ°ùfƒ«dG{`H ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d 41`dG IQhódG

ƒµ°ùfƒ«dÉH ∫É°üJ’G á«ªæàd ‹hódG èeÉfÈ∏d »eƒµ◊G
ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG IQGRhh ,äGƒæ°S ™HQCG IóŸ
á«fóÑdG á«HÎ∏d á«eƒµ◊G á«dhódG áæé∏dG ájƒ°†Y ≈∏Y
á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG áæé∏d á©HÉàdG á°VÉjôdGh
“á«HÎdG áæ÷” ájƒ°†Y âª°Vh .äGƒæ°S ™HQCG IóŸ
áæé∏dG ‘ á∏ã‡ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh øY Ú∏ã‡
IQGRhh ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉªo©dG á«æWƒdG
â°ûbÉf å«M ,QÉµàH’Gh »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG
Éªc ,ÉgOÉªàYGh á«HÎdG ´É£≤H á°UÉÿG á°ù«FôdG ≥FÉKƒdG
QGƒ◊G πLCG øe ∞«æ°üà∏d »ŸÉY QÉWEG ™°Vh á°ûbÉæe â“
‹hO ∞«æ°üJh ,Úª∏©ŸÉH á°UÉÿG äÉ°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH
.Úª∏©ŸG ÖjQóJh OGóYEG èeÉfÈd ó qMƒe

41`dG IQhódG ∫ÉªYCG ¢ùeCG âªààNG :á«fÉª©dG ` ¢ùjQÉH
áaÉ≤ãdGh º∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG ºeC’G áª¶æŸ ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d
,¢ùjQÉH á«°ùfôØdG áª°UÉ©dÉH áª¶æŸG ô≤e ‘ “ƒµ°ùfƒ«dG”
áëjóe IQƒàcódG ‹É©e á°SÉFôH áæ£∏°ùdG øe óah ácQÉ°ûÃ
á°ù«FQ ` º«∏©àdGh á«HÎdG IôjRh á«fÉÑ«°ûdG óªMCG âæH
,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«fÉªo©dG á«æWƒdG áæé∏dG
OóY »∏ã‡h áª¶æŸÉH AÉ°†YC’G ∫hódG Oƒah ácQÉ°ûeh
.ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æeh á«∏gC’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG øe
á«æWƒdG äÉ¡÷G øe OóY ‘ á∏ã‡ áæ£∏°ùdG â∏°üMh
É¡JÉ°UÉ°üàNGh ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æe ΩÉ¡Ã ábÓ©dG äGP
‘ â∏ã“ ,á°ü°üîàŸG ¿Éé∏dG ¢†©H äÉjƒ°†Y ≈∏Y
‹hódG ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ≈∏Y ΩÓYE’G IQGRh ∫ƒ°üM

á°ûbÉæe »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G
ábÉ£Ñ∏d á«æØdG ¢üFÉ°üÿÉH ábÓ©dG äGP äÉYƒ°VƒŸG
.¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d á«còdG

á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°ûH á∏ã‡ áæ£∏°ùdG âcQÉ°T
á«còdG ábÉ£Ñ∏d »æØdG ≥jôØ∏d øeÉãdG ´ÉªàL’G ‘ ¢ùeCG
∫ÓN ” ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód

á«còdG ábÉ£Ñ∏d »æØdG ≥jôØ∏d øeÉãdG ´ÉªàL’G »`a ∑QÉ°ûJh..

ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ™«bƒJ AÉæKCG

■

IóYGh ™jQÉ°ûe
Oô£e ƒªæH áeƒYóe

s ƒªæt dÉH ák eƒYóe
QÉë°U AÉæ«e ¬∏ ué°ùj …òdG Oô£ŸG
Égò«ØæJ ô¶àæŸG IóYGƒdG ™jQÉ°ûŸG »JCÉJ ,Iô◊G á≤£æŸGh
OÉ°üàb’G ºYOh ™jƒæàdG Oƒ¡L ‘ QÉë°U QhO øe Rõ©àd
ºZQ äAÉL á©ØJôŸG ƒªæt dG ä’ó©e ¿CGh É°Uƒ°üN
,»æWƒdG
k
ΩÉY πµ°ûH á«ŸÉ©dG äGOÉ°üàb’G É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
.¢UÉN πµ°ûH ójQƒàdG π°SÓ°Sh
Iô◊G á≤£æŸGh QÉë°U AÉæ«e ≥≤M …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓNh
s Gvƒ‰
‘ ádhÉæŸGh øë°ûdG äÉ«∏ªY ºéM ™ØJQG å«M ,GkOô£e
.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e ΩÉ©dG øe ™HQ πc
π°SÓ°S ≈∏Y (19`ó«aƒc) áëFÉL ÒKCÉJ øe ºZôdG ≈∏Yh
π°SÓ°S Üôb ≈∏Y ¥Gƒ°SC’G øe ÒãµdG OÉªàYGh OGóeE’G
´É£à°SG ,¥ƒ°ùdG hCG èàæŸG ó∏ÑdG øe ™jRƒàdG õcGôe hCG OGóeE’G
OGÒà°S’G ‘ Ió«÷G ácô◊G øe IOÉØà°S’G QÉë°U AÉæ«e
ÇOÉÑe Ék©°VGh ,áæ£∏°ùdG ≈dEG Iô°TÉÑe CÉ°ûæŸG ∫hO øe ô°TÉÑŸG
™bƒŸGh IAÉØµdÉc ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’ÉéŸ áeGóà°ùe
.øØ°ùdG çƒµe øeRh ádhÉæŸG áYô°Sh
øe ÌcCG AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dG Év«dÉM ºàj ∂dP ≈dEG ák aÉ°VEGh
¿ÉbÓªY ¿ÉYhô°ûe É¡æ«H øe Iô◊G á≤£æŸG ‘ ™jQÉ°ûe 9
ó©oj …òdG “Ωƒ«fÉà«àdG” ó«°ùcCG ÊÉK êÉàfE’ ™æ°üe ôjƒ£àd
äÉYÉæ°U ∫É› ‘ ´hô°ûeh ,á≤£æŸG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G
.É≤k M’ É¡æY ¿ÓYE’G ºà«°Sh áØ∏àfl
∫ÉªYCG ‘ ƒªæt dG øe ójõŸG ≈∏Y ä’ó©ŸG √òg ô°TDƒJh
äÉcô°û∏d GPk Óeh Gkó°ü≤e ¿ƒµ«d Iô◊G á≤£æŸGh QÉë°U AÉæ«e
•ƒ£N ≈∏Y ójôØdG ‘Gô¨÷G ™bƒŸG ™e É°Uƒ°üN
,á«dhódG
k
k Gh ,¥Gƒ°SC’G øe Üô≤dGh á«ŸÉ©dG øë°ûdGh π≤ædG
IAÉØµdG É°†jC
.á∏eÉµàŸG á«°SÉ°SC’G á«æÑdGh á∏eÉ°ûdG

QôëŸG

á«eÉ°ùdG Éæª«bh ÉæFOÉÑe ™e ≥aGƒàJ ’ ô°ûÑdÉH QÉŒ’G IôgÉX :áæ£∏°ùdG
…OÓH áeƒµM âª°†fG »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y Oƒ¡÷G
á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh äGógÉ©ŸG øe ójó©∏d
øe »àdGh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G áëaÉµÃ á«æ©ŸG
,áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµŸ IóëàŸG ºeC’G á«bÉØJG É¡æ«H
áÑbÉ©eh ™ªbh ™æÃ »æ©ŸG πªµŸG ∫ƒcƒJhÈdGh
,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG É°Uƒ°üN
¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G
k
á∏eÉ©ŸG Ühô°V øe √ÒZh Öjò©àdG á°†gÉæe á«bÉØJGh
ó¡©dGh ,áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG
,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ë∏d ‹hódG
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµŸ »Hô©dG ∫ƒcƒJhÈdGh
øH óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ócs CGh .“ájôëÑdG áæ°Uô≤dGh
‘ IóëàŸG ºeC’G iód ºFGódG ÜhóæŸG ¿É°ù◊G ¢VƒY
ºeC’G á£îH É¡eGõàdG OóŒo ¿ÉªoY áæ£∏°S s¿CG ¬àª∏c ΩÉàN
É¡eõYh ¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d IóëàŸG
πFÉ°SƒdGh πoÑ°ùdG
t áaÉµH IôgÉ¶dG √òg ≈∏Y AÉ°†≤∏d
.ô°ûÑdÉH QÉŒ’G øe ∫ÉN
m ™ªà› Æƒ∏Ñd á«fƒfÉ≤dG

19 ó«aƒc áëFÉL ‘ á∏ãªàoŸGh ,⁄É©dG É¡¡LGƒj »àdG
øY áæ£∏°ùdG áeƒµM øãj
p ⁄ ∂dP ¿CG ’EG ,É¡JÉ«YGóJh
,¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G IôgÉX áëaÉµŸ ÉgOƒ¡L á∏°UGƒe
áëaÉµŸ á«æWƒdG á£ÿG ≈dEG Éæg Ò°TCG ¿CG OhCGh
»àdGh ,Ω2023 -2021 øe IÎØ∏d ô°ûÑdÉH QÉŒ’G
øe »àdGh ,äGõµJôoŸGh QhÉëŸG øe ójó©dG âæª°†J
õjõ©Jh á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ‘ Ú∏eÉ©dG ÖjQóJ ÉgRôHCG
äGQOÉÑŸG ≈dEG ¬JOÉ©°S QÉ°TCGh .»©ªàéŸG »YƒdG
IQOÉÑoe »gh É¡«dEG IQÉ°TE’G ≥ëà°ùJ »àdG áëLÉædG
¿hÉ©àdÉH ,áæ£∏°ùdG áeƒµM É¡à≤∏WCG »àdG “¿É°ùfEG”
äõcQ ,ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ«©ªLh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e
,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ‘ Ú∏eÉ©dG á«YƒJ ≈∏Y
øe ™°SGh ´É£b ∞«≤ãJh á«YƒJ ‘ π°†ØdG É¡d ¿Éch
¥ôWh ÉgôWÉflh IôgÉ¶dÉH πª©dG ÜÉHQCGh ∫Éª©dG
k
ájÉYQh ™ªàéŸG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
;É¡æY ÆÓHE’G
∂∏J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH” ¬fCG ¬JOÉ©°S ôcPh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊

ICGôŸG{ Ihóf »`a π``ªY ¥GQhCG ™HQCG
»cREÉH zá≤≤fi äGRÉ‚EG á«fÉª©dG
:…QòæŸG ó«©°S øH ∞°Sƒj øe ` »cREG
á«ªæàdG IôFGO âª¶f
Ihóf »cREG áj’ƒH á«YÉªàL’G
á«fÉª©dG ICGôŸG) :¿Gƒæ©H
Qƒ°†ëH (á≤≤fi äGRÉ‚EG
á«YÉªàL’G á«ªæàdG IôFGO ôjóe
.»cREÉH
4 Ëó≤J IhóædG âæª°†J
Aƒ°†dG â£∏°S å«M πªY ¥GQhCG
á«fÓ¡ÑdG áª«eCG
»àdG ájÉYôdGh ¥ƒ≤◊G ≈∏Y
á°†¡ædG ábÓ£fG òæe ICGôŸG É¡àdÉf
™aO ‘ ÓYÉa GQhO Ωó≤àd ácQÉÑŸG
áaÉc ‘ ôjƒ£àdGh AÉæÑdG á∏éY
.ä’ÉéŸG
¬∏dGóÑY ≈dhC’G ábQƒdG Ωób óbh
áeÉ©dG áÄ«¡dG ôjóe »îjÉ°ûŸG
ihõæH á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d
‘ á«fÉª©dG ICGôŸG):¿Gƒæ©H
,(á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb
á«ªgC’G ∫ƒM ¥ô£J å«M
ájôeÉ©dG áªWÉa
¿ƒfÉb É¡ëæe »àdG á°UÉÿG
á«æ«eCÉàdG áª¶fC’G ™e ≥aGƒàj ÉÃ ICGôª∏d á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
,ÖfGƒ÷G áaÉc ‘ IõØëŸGh áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG OÉéjEG ‘ º¡°ùjh
á«ªæàdG º°ùb á°ù«FQ ` á«fÓ¡ÑdG áª«eCG á«fÉãdG ábQƒdG âeób Éª«a
äAÉL »àdGh »cREÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdG IôFGóH á«YÉªàL’G
(»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb ‘ á«fÉª©dG ICGôŸG) :¿Gƒæ©H
»àdG äGóYÉ°ùŸGh äÉªgÉ°ùŸGh QGhOCÓd É¡dÓN øe âbô£Jh
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb ≥ah É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ICGôª∏d ≥ëj
á«ªæàdG ∫É› ‘h á«°VôŸGh á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸG ÖfÉL øe
â∏ªM »àdG É¡àbQƒH ájôeÉ©dG áªWÉa âbô£Jh .ájô°SC’G
(»ë°üdG ∫ÉéŸG ‘ á«fÉª©dG ICGôª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG) :¿GƒæY
»àdGh á«ë°üdG äÉYÉ£≤dG øe ICGôŸG É¡dÉæJ »àdG äÉeóÿG ≈dEG
ôµÑŸG ∞°ûµdGh IôµÑe ø°S ‘ áë«ë°U º«gÉØe Ëó≤J ‘ º¡°ùJ
ájQhódG äÉ°UƒëØdG ∫ÓN øe É¡æe ájÉbƒdGh ¢VGôeC’G øY
IójÉ©d á©HGôdG ábQƒdÉH IhóædG âªààNGh .äÉ¡eC’G ∞«≤ãJh
á«FGóàH’G áªµëŸÉH »YÉªàL’G åëÑdG º°ùb á°ù«FQ ` ájQƒª©dG
∫É› ‘ á«fÉª©dG ICGôª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG) :¿Gƒæ©H »cREÉH
‘ ¿ƒfÉ≤dG OƒæH ¢†©H ìô°ûH âeÉb å«M ,(AÉ°†≤dGh ºcÉëŸG
.á«fÉª©dG ICGôŸG áeóN
■

■

´ÉªàLG ‘ áæ£∏°ùdG äócs CG :á«fÉª©dG ` ∑Qƒjƒ«f
s¿CG ô°ûÑdG QÉŒ’G áëaÉµe ∫ƒM iƒà°ùŸG ™«aQ ‹hO
á«eÉ°ùdG É¡ª«bh É¡FOÉÑe ™e ≥aGƒàJ ’ IôgÉ¶dG √òg
≈à°ûH IôgÉ¶dG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈∏Y áeRÉY É¡fCGh
.á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdG
¿É°ù◊G ¢VƒY øH óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh
áª∏c ‘ IóëàŸG ºeC’G iód áæ£∏°ù∏d ºFGódG ÜhóæŸG
ºeC’G áÄ«g ô≤Ã ó≤©æŸG ´ÉªàL’G ΩÉeCG áæ£∏°ùdG
É°UÉN
v ÉkeÉªàgG áæ£∏°ùdG ‹ƒJo :∑Qƒjƒ«æH IóëàŸG
≥aGƒàJ ’ »àdGh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G IôgÉX áëaÉµÃ
áæ÷ AÉ°ûfEÉH âeÉb å«M ,á«eÉ°ùdG Éæª«bh ÉæFOÉÑe ™e
òæe âØµY »àdGh ,ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµŸ á«æWh
èeGÈdG øe ójó©dG ò«ØæJ ≈∏Y Ω2008 ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ
√ò¡H á«Yƒà∏d äGô“DƒŸGh äGhóædGh πª©dG äÉ≤∏Mh
É¡àëaÉµŸ ÚfGƒ≤dG ìGÎbGh ÉgôWÉflh IôgÉ¶dG
äÉjóëàdG ºZQ :¬JOÉ©°S ±É°VCGh .É¡«∏Y AÉ°†≤dGh

3

محليات

THURSDAY 25 November 2021 - NO: (13655) - VOL51

الخمي�س  20من ربيع الآخر  1443ه ـ ـ الموافق  25من نوفمبر 2021م ـ العدد )13655( :ـ ال�سنة الـ 51

LOCAL NEWS

وزير اخلارجية يعقد اجتماعا مع عدد من القنا�صل
الفخريني لل�سلطنة لدى الدول ال�صديقة
م�سقط ـ العمانية :عقد
معايل ال�سيد بدر بن حمد
بن حمود البو�سعيدي وزير
اخلارجية �أم�س اجتماعً ا مع
�أ�صحاب ال�سعادة القنا�صل
الفخريني لل�سلطنة ،يف كل
من :تركيا و�أملانيا والت�شيك
وفنلندا وليثوانيا و�أوغندا؛
لبحث �سبل تعزيز التعاون بني
ال�سلطنة والدول التي ميثلونها
والفر�ص اال�ستثمارية التي
ميكن الرتكيز عليها مع هذه
البلدان.
ي�أتي االجتماع يف �إطار
برنامج الزيارات التي تنظمها
وزارة اخلارجية لقنا�صل
ال�سلطنة الفخريني لدى الدول
ال�صديقة.
وقد �أبدى �أ�صحاب ال�سعادة

■ اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون والفر�ص اال�ستثمارية بني ال�سلطنة والدول ال�صديقة
�شكرهم ملبادرة وزارة
اخلارجية يف دعوتهم وتنظيم
برنامج زيارتهم،
وخ�صو�صا
ً

اللقاء بامل�س�ؤولني العُمانيني
يف احلكومة ويف القطاع
اخلا�ص للتعرف عن ُقرب على

توجهات و�سيا�سات عُمان
االقت�صادية يف �إطار “ر�ؤية
عُمان  ”2040وما توفره من

فر�ص عديدة وواعدة.
كما قام �أ�صحاب ال�سعادة
بزيارة جناح ال�سلطنة يف

�سعيد بن علي الغافري ✱

جبل كاوا�س بعربي..
متى يُ�ستغل؟

معر�ض “�إك�سبو 2020
دبي” ،وح�ضروا منتدى
ا�ستثمر يف عُمان الذي نظمته
وزارة التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار يف
�إك�سبو دبي ،بالإ�ضافة �إلى
م�شاركتهم احتفال اجلناح
العُماين بالعيد الوطني الـ51
املجيد ،وقد �أ�شاد �أ�صحاب
ج�سده املعر�ض
ال�سعادة مبا ّ
من �إرث ح�ضاري والنظرة
خ�صو�صا
امل�ستقبلية لل�سلطنة
ً
يف جمال اال�ستدامة والبيئة
وفر�ص التنوع االقت�صادي
وال�سياحي.
ح�ضر االجتماع �سعادة
ال�سفري خالد بن ها�شل
امل�صلحي رئي�س دائرة مكتب
الوزير وعدد من امل�س�ؤولني.

والية عربي من الواليات ذات امل�ساحة الوا�سعة
والرحبة والكثافة ال�سكانية ت�ضم يف جنباتها 244
قرية ومعامل طبيعية وتراثية عريقة �أبرزها مدافن
بات واخلطم ووادي العني امل�سجلة يف قائمة الرتاث
العاملي� ،إ�ضافة �إلى حاراتها القدمية يف الرمل
وال�سليف..
وغريها من املعامل الطبيعية والرتاثية والأفالج
والعيون املائية التي تن�ساب يف �ضواحيها وواحاتها
الزراعية.
ويعد جبل كاوا�س الواقع على م�شارف هذه الوالية
العريقة من املعامل املهمة التي ترثي ال�سياحة املحلية
ومكا ًنا رحبًا مب�ساحته الوا�سعة يجب ا�ستغالل موقعه
املميز ب�إقامة م�شاريع ا�ستثمارية �سياحية وترفيهية
تخدم الأهايل واملقيمني وال�سياحة ب�شكل عام ك�إقامة
مالعب للأطفال وا�سرتاحات للعوائل ومقاهٍ لبيع
الأطعمة والع�صائر..
وغريها من املحالت التجارية والرتاثية واحلرفية
التي تخدم الزائرين.
فهذا املوقع ال �شك �أنه �سيلعب دو ًرا مه ًّما يف �إثراء
اجلانب ال�سياحي والرتفيهي بالوالية وقراها،
ويخدم �شريحة كبرية من الأهايل واملقيمني �إذا
وجد كل االهتمام والعناية وطرحه ك�أحد امل�شاريع
اال�ستثمارية.
فوالية عربي بحاجة ما�سة �إلى وجود مثل هذه
امل�شاريع احليوية كبيئة ترفيهية تق�ضي فيها الأ�سر
�أوقاتها يف امل�ساء والإجازات ومنا�سبات الأعياد ،حيث
الهواء الطلق والأجواء املنع�شة ،فمع التو�سع ال�سكاين
والعمراين والنمو االقت�صادي �أ�صبح من ال�ضروري
وجود مثل هذه امل�شاريع ،وال �سيما ب�أن والية عربي
وبحكم موقعها املميز ف�إنّ املنظور امل�ستقبلي يحتم
على ا�ستثمار وا�ستغالل مثل هذه املواقع وتطوير
احلارات الرتاثية وا�ستخدامها كنزل تخدم ال�سياح
والزائرين مع �إ�ضافة اللم�سات التجميلية عليها.
ن�أمل �أن نرى ومن خالل خطط تطوير املحافظات
مثل هذه امل�شاريع على �أر�ض الواقع والتي بال
�شك �ستلعب دو ًرا مه ًّما يف �إثراء �سياحة املناطق
واملحافظات وتعود بالنفع على االقت�صاد الوطني
ب�شكل عام.

مناق�شة مقرتح «توظيف التقنية فـي �صياغة
منظومة مبتكرة حلوكمة الأداء للدولة»
وا�صلت �أم�س اللجنة الفرعية امل�شكلة مبجل�س
الدولة درا�سة ومناق�شة مقرتح “توظيف التقنية
يف �صياغة منظومة مبتكرة حلوكمة الأداء يف
اجلهاز الإداري للدولة” .وا�ستعر�ضت اللجنة
خالل اجتماعها الأول لدور االنعقاد ال�سنوي الثالث
من الفرتة ال�سابعة ،برئا�سة املكرمة الدكتورة
عائ�شة بنت �أحمد الو�شاحية ،وبح�ضور املكرمني
�أع�ضاء اللجنة ،الت�صور العام للدرا�سة وحماورها

■ كهالن اخلرو�صي �أثناء ا�ستقبال وفد خرباء منظمة ال�صحة العاملية

يف �ضوء القرارات الأخرية ال�صادرة بالتوجيهات
ال�سامية ب�ش�أن جتويد الأداء وتقدمي خدمات �أف�ضل
ملواكبة التطورات وحتقيق ال�صالح العام.
كما ناق�شت اللجنة خالل االجتماع الربامج
اال�سرتاتيجية خلطة التنمية اخلم�سية العا�شرة
املتعلقة مبحور احلوكمة ،واطلعت على جتربة
وزارة الرتبية والتعليم وا�ستحداث مكتب
للحوكمة و�آلية عمل املكتب.

م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة يلتقي وفد
خرباء منظمة ال�صحة العاملية لزراعة الأع�ضاء

م�سقط ـ العمانية :ا�ستقبل ف�ضيلة الدكتور
ال�شيخ كهالن بن نبهان اخلرو�صي م�ساعد
املفتي العام لل�سلطنة وفد خرباء منظمة
ال�صحة العاملية يف جمال زراعة الأع�ضاء
الذي يزور ال�سلطنة حال ًّيا .جرى خالل املقابلة
احلديث حول الق�ضايا الطبية املت�صلة بزراعة

ربع بها وم�ستوى االحتياج
الأع�ضاء والت ُّ
العاملي ودور الأحكام ال�شرعية والفتاوى
يف معاجلة مثل هذه الق�ضايا ،و�أهمية الدور
الفاعل الذي ميكن �أن يقدِّمه مكتب الإفتاء على
امل�ستويني املحلي واخلارجي فيما يخ�ص
اجلوانب والق�ضايا ال�شرعية املختلفة.

تنفيذ  197برناجما تدريبيا لتطبيق منظومة
الأداء الفردي والإجادة امل�ؤ�س�سية
ا�ستطاع فريق منظومة الأداء الفردي والإجادة امل�ؤ�س�سية
بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية �أن يحقق قفزة نوعية يف
التوعية باملنظومة داخل اجلامعة ورفع اجلاهزية بني موظفيها
للتطبيق مع بداية العام القادم 2022م ،وقد نفذ ( )197برناجما
تدريبيا حول املنظومة.
�شارك يف اال�ستبانة “ ”1454موظفا من موظفي اجلامعة
من �أكادمييني و�أكادمييني م�ساندين و�إداريني ،حيث �أ�شارت
�إلى �أن ( )%41من جمتمع اجلامعة مل تكن لديه فكرة �سابقة
عن منظومة الأداء الفردي والإجادة امل�ؤ�س�سية ،يف حني �أن
الن�سبة انخف�ضت �إلى ( ،)%8بعد بدء الفريق لأعماله مع بداية
�شهر �سبتمرب املن�صرم ،وبينت اال�ستبانة التوا�صل املبا�شر مع
الزمالء املتمثل باحللقات التدريبية ،وتعد و�سائل التوا�صل
املبا�شر الأبرز يف احل�صول على املعرفة ،تلتها و�سائط
التوا�صل االجتماعي ،كما �أكد ( )%44من عينة اال�ستبانة
جاهزيتهم لكتابة خططهم الفردية وتطبيق املنظومة يف �شهر
دي�سمرب القادم.
كما �أ�شارت اال�ستبانة �إلى �أن ( )%70من عينة اال�ستبانة،
يجدون �أن مواءمة �أهداف اخلطط الفردية ملهام العمل
واخلطط بامل�ؤ�س�سة ،هو �أبرز التحديات لتطبيق املنظومة يف
املرحلة احلالية ،تليها عملية و�ضع الأوزان للأهداف والنتائج
الرئي�سية.
و�أ�شار الدكتور �أنور بن خمي�س ال�شيادي رئي�س فريق
تطبيق املنظومة باجلامعة� ،إلى �أن نتائج اال�ستبانة تقدم
م�ؤ�شرات �إيجابية ،تعك�س حجم اجلهد املنظم الذي بذله �أع�ضاء
الفريق الرئي�سي للمنظومة باجلامعة و�أع�ضاء الفرق الفرعية
على حد �سواء ،على امل�ستويني التدريبي والإعالمي ،كما تعد
اال�ستبانة تغذية راجعة للتعرف على الإيجابيات املتحققة
والرتكيز عليها ،وفر�صة ل�سرب التحديات والعمل على جتاوزها
يف املرحلة القادمة.
و�أ�ضاف �أن الفريق ا�ستطاع عقد ما يقرب من ( )197برناجما
تدريبيا حول املنظومة� ،شمل جميع املنتمني باجلامعة ،ومت
حتديد روزنامة حمددة لو�ضع اخلطط الفردية ليتم ت�سليمها
قبل بداية دي�سمرب القادم من قبل جميع موظفي اجلامعة،
ومراجعتها من �أق�سام �ضمان اجلودة واملوارد الب�شرية.
وي�سعى الفريق �إلى ت�صميم وتنفيذ حملة �إعالمية ت�ستهدف
املجتمع الداخلي للجامعة ،ت�ضمنت ت�صميم ما يزيد عن ()23
ر�سالة �إعالمية باللغتني العربية والإجنليزية مت �إر�سالها عرب
الإمييل الداخلي للجامعة.
وبالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين يقوم
الفريق بعر�ض جتربته لتدريب موظفي الوزارة.

■ اللجنة الفرعية مبجل�س الدولة �أثناء اجتماعها �أم�س

✱ م�س�ؤول مكتب «

«التنمية االجتماعية» توقع  5اتفاقيات مع ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال
■

تزويد  32مبنى جلمعيات املر�أة بالألواح ال�شم�سية و�صقل مهارات ع�ضواتها فـي الإدارة والقيادة

و َّقعت وزارة التنمية
االجتماعية مع ال�شركة العمانية
للغاز الطبيعي امل�سال �أم�س 5
اتفاقيات مببلغ �إجمايل وقدره
� 300ألف ريال عماين ،وذلك
لدعم ومتويل عدد من امل�شاريع
واملبادرات املجتمعية يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة.
وت�شمل االتفاقية الأولى دعم
مبادرة “الطاقة ال�شم�سية“،
والتي على �إثرها �ستقوم ال�شركة
بتزويد  32مبنى جلمعيات املر�أة
العمانية يف خمتلف حمافظات
ال�سلطنة بالألواح ال�شم�سية.
وتهدف االتفاقية �إلى دعم ال�شباب
العماين من خالل ال�شراكة مع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لتوريد و�إن�شاء هذه الألواح
ال�شم�سية .وتق�ضي االتفاقية
الثانية دعم “برنامج تدريبي يف
القيادة والإدارة“ ل�صقل مهارات

■ �أثناء توقيع اتفاقية دعم مبادرة الطاقة ال�شم�سية لـ 32مبنى جلمعيات املر�أة العمانية
 195ع�ضوة من منت�سبات ليلى بنت �أحمد النجّ ار وزيرة لتمويل مبادرة “نحن معكم“
جمعيات املر�أة العمانية يف التنمية االجتماعية ،وو َّقع على والتي ت�ستهدف مر�ضى ال�سكري،
خمتلف حمافظات ال�سلطنة جميع االتفاقيات من جانب �إذ �ستقوم ال�شركة مبوجب هذه
يف جماالت خمتلفة كالقيادة ال�شركة الدكتور عامر بن نا�صر االتفاقية بتوفري �أجهزة قيا�س
واالبتكار والإدارة املالية املطاعني الرئي�س التنفيذي م�ستويات ال�سكر بالدم ملر�ضى
واملجاالت الإعالمية والتقنية .للم�ؤ�س�سة التنموية لل�شركة ال�سكري من �أ�سر ال�ضمان
االجتماعي والدخل املحدود
وو َّقع هاتني االتفاقيتني من العمانية للغاز الطبيعي امل�سال.
وت�أتي االتفاقية الثالثة بالتعاون مع وزارة التنمية
جانب الوزارة معايل الدكتورة

االجتماعية ومديريات ال�صحة
مبختلف املحافظات ،وو َّقع
االتفاقية من جانب اجلمعية
العمانية لل�سكري الدكتورة نور
بنت بدر البو�سعيدية رئي�سة
جمل�س �إدارة اجلمعية .وت�أتي
االتفاقية الرابعة لتمويل �شراء
معدات حديثة لفرع جمعية النور
للمكفوفني مبحافظة الداخلية،
وت�شمل هذه املعدات متويل
�أنظمة �صوتية حديثة ،و�أجهزة
برايل ،و�أجهزة الهواتف الذكية.
وتهدف هذه االتفاقية �إلى تي�سري
املراحل الدرا�سية العليا للطلبة
املكفوفني ،وت�سهيل عمليات
تخزين املعلومات وحتويل
امللفات بلغة برايل ،وو َّقع
االتفاقية من جانب فرع جمعية
النور للمكفوفني مبحافظة
الداخلية �سعود بن �سامل العزري
رئي�س الفرع .كما �شهد احلفل

توقيع االتفاقية اخلام�سة وتتمثل
يف �إن�شاء م�شروع منوذجي لدعم
مربي املوا�شي مبحافظة جنوب
ال�شرقية ،ويواكب هذا امل�شروع
�أحدث و�سائل االبتكار الزراعي.
وو َّقع االتفاقية من اجلمعية
الزراعية مبحافظة جنوب
ال�شرقية �سيف بن نا�صر املعمري
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية.
وعقب التوقيع ذكر �سعادة
ال�شيخ را�شد بن �أحمد ال�شام�سي
وكيل وزارة التنمية االجتماعية
�أن االتفاقيات املوقعة ت�أتي
يف �إطار ال�شراكة امل�ستمرة مع
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص مبا من
�ش�أنه متكني م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين لتكون م�ساندة يف ترجمة
�أدوارها التكاملية ،حيث �إن
القطاع اخلا�ص م�ستمر يف دعم
هذه امل�ؤ�س�سات خلدمة املجتمع
املحلي.

التوقيع على برنامج تعاون بني املركز الوطني
للمعلومات املالية وعدد من اجلهات احلكومية

■ �أثناء توقيع االتفاقية بني املركز الوطني وعدد من اجلهات احلكومية

بهدف تبادل املعلومات يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،و َّقع املركز الوطني للمعلومات
املالية �أم�س ثالثة برامج تعاونية مع كل من وزارة العدل
وال�ش�ؤون القانونية ،ووزارة التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار ،ووزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ،وذلك
بح�ضور اللواء خليفة بن علي ال�سيابي م�ساعد املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،وعدد من
كبار قادة ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية .و َّقع الربنامج
كل من �سعادة الدكتور يحيى بن نا�صر اخل�صيبي وكيل
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية ،و�سعادة الدكتور �صالح

حملة توعوية لال�ستخدام الآمن
لو�سائل التوا�صل االجتماعي
الربميي ـ من �أنور بن زاهر الغريبي:

■ اللجنة ناق�شت ا�ستحداث مركز �صحي ور�صف الطرق وغريها من املوا�ضيع

اجتماع جلنة ال�ش�ؤون البلدية ب�صاللة
�صاللة ـ العمانية :ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون البلدية
لوالية �صاللة �أم�س مقرتح ا�ستحداث مركز �صحي
خلدمة منطقة �صاللة الو�سطى والقوف واحل�صيلة،
ور�صف الطرق الداخلية مبنطقة ال�شقفنوت بنيابة
حجيف .كما ناق�شت اللجنة برئا�سة ال�شيخ �سامل بن

» بعربي

�سهيل �شما�س مدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون
املحلية بالندب مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار،
مقرتح �صيانة احلواجز املُقامة لل�سيارات يف
املناطق الريفية� ،إلى جانب امل�صادقة على حم�ضر
االجتماع ال�سابق.

نظمت جمعية املر�أة العمانية بوالية الربميي حملة توعوية
لال�ستخدام الآمن ملواقع التوا�صل االجتماعي بعنوان (ا�ستخدمها
وال تدمنها) ا�ستهدفت كافة �شرائح املجتمع وذلك بهدف تعزيز
الوعي املجتمعي مبخاطر الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي .تنفيذ احلملة جرى من خالل ن�شر بو�سرتات توعوية
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ا�شتملت على مفهوم مواقع
التوا�صل االجتماعي ودوافع ا�ستخدامها و�أ�سباب الإدمان عليها
�إ�ضافة �إلى �آثارها اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية ،وبع�ض
الن�صائح واملقرتحات للتخل�ص من �إدمانها.
اجلدير بالذكر �أن هذه احلملة ت�أتي �ضمن الفعاليات والربامج
التعريفية والتثقيفية للجمعية بهدف ن�شر التوعية ورفع م�ستوى
الوعي عن خمتلف الظواهر املجتمعية التي بد�أت باالنت�شار يف
الآونة الأخرية.

بن �سعيد م�سن وكيل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة ،و�سعادة املهند�س حمد بن
علي النزواين وكيل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
للإ�سكان ،وعن املركز الوطني للمعلومات املالية املقدم
عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئي�س التنفيذي للمركز.
ي�أتي �إبرام برامج التعاون بني املركز الوطني للمعلومات
املالية واجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص لتحديد �أوجه
التعاون امل�شرتك وتن�سيق اجلهود وتفعيل الآليات الالزمة
من خالل تبادل املعلومات واخلربات يف جمال مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والت�صدي لها.

وزارة الدفاع
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ال�سلطنة رئي�سا ملجل�س �إدارة «العاملي للمطارات»
كانكون (املك�سيك) ـ «
والعمانية:

»

تتولى ال�سلطنة رئا�سة جمل�س
�إدارة املجل�س العاملي للمطارات يف
دورته اجلديدة التي تبد أ� يف الأول
من يناير  2022حتى نهاية 2024
حيث انتخبت اجلمعية العمومية
للمجل�س العاملي للمطارات ال�شيخ
�أمين بن �أحمد احلو�سني الرئي�س
التنفيذي ملطارات عمان رئي�سا
ملجل�س �إدارة املجل�س يف دورته
اجلديدة وذلك يف �إجناز جديد
ي�ضاف �إلى م�سرية الريادة العمانية
لقطاع الطريان املدين يف املنطقة

■ اجلمعية العمومية اثناء الأجتماع

وتقديرا ملكانة ال�سلطنة على
اخلريطة العاملية للطريان املدين.
جاء ذلك يف ت�صويت للجمعية
العمومية للمجل�س العاملي
للمطارات “املظلة الر�سمية
ملطارات العامل” ،يف اجتماعها
ال�سنوي رقم  ٦٤الذي اختتم �أعماله
�أم�س يف مدينة كانكون املك�سيكية.
و�أكد ال�شيخ �أمين بن �أحمد
احلو�سني الرئي�س التنفيذي
ملطارات عُمان �أن هذه امل�س�ؤولية
ت�أتي امتدادًا لدور ال�سلطنة يف
دعم املجل�س من خالل ع�ضويتها
الفاعلة يف ال�سنوات املا�ضية
م�ضيفا �أنه يتطلع �إلى العمل مع

م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون املنافذ
ب�شرطة دبي يزور «�شباب عمان الثانية»

�أع�ضاء املجل�س العاملي للمطارات
يف تعزيز التعاون بني املطارات
ومنظمات الطريان الدولية
وخمتلف ال�شركاء لإيجاد طرق
مبتكرة لتعزيز الكفاءة يف قطاع
املطارات والطريان.
اجلدير بالذكر �أن املجل�س
العاملي للمطارات يهدف للنهو�ض
باملطارات وتعزيز التميز املهني يف
�إدارة املطارات وت�شغيلها .وي�سعى
املجل�س عن طريق تعزيز التعاون
بني املطارات ومنظمات الطريان
العاملية و�شركاء الأعمال �إلى توفري
�أنظمة نقل جوي �آمنة وعلى درجة
عالية من الكفاءة.

ال�سعودية ت�شيد بجهود ال�سلطنة فـي �صون وحماية البيئة ومواردها

م�سقط ـ العُمانية� :أ َّكد �سعادة امل�ست�شار قتيبة بن حمود
ال�سعدون بوزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية
ال�سعودية ،على اجلهود التي تبذلها ال�سلطنة يف �صون وحماية
البيئة ومواردها ،مُ�شيدًا باالهتمام اخلا�ص الذي حتظى به من
لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ
حفظه الله ورعاه ـ وقال �سعادة امل�ست�شار يف لقاء �صحفي لوكالة
الأنباء العُمانية على هام�ش حلقة العمل الثانية حول �إعداد
نظام وطني للتبادل العادل واملن�صف للموارد الوراثية تبلور
�أ�س�س التعاون وتبادل املنافع الوراثية بني الدول ،التي نظمتها
هيئة البيئة بالتن�سيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة لغرب
�آ�سيا الثانية لدول املجل�سَّ � ،أن هناك امتدادًا لتعاون قدمي ومُثمر

وفعّال جدًّا يف جمال حماية البيئة يعززها التماثل املُ�شرتك يف
البيئة الربية �أو البحرية �أو ال�صحراوية وتعزيز االتفاقيات
الدولية بني �سلطنة عُمان واململكة العربية ال�سعودية ومنها يف
جمال حماية و�صون املوارد البيئية .و�أ�ضاف � َّأن هناك بيئات
مت�صلة من جهة الربع اخلايل واملناطق الأخرى والتي ميكن �أن
ُيعبرَّ عنها كمحميات عابرة للحدود بني �سلطنة عُمان واململكة
العربية ال�سعودية ،مُ�شريًا �إلى �أن البيئة واجلهود واالهتمامات
املُ�شرتكة واحدة بني البلدين و� َّأن كل تلك االهتمامات والتعاون
ج�سَّ دها و�أ َّكد عليها اللقاء املُبارك بني ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ و�أخيه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة
العربية ال�سعودية و�سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن

■ م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون املنافذ ب�شرطة دبي �أثناء اطالعه على مرافق ال�سفينة واملعر�ض
امل�صاحب

عبدالعزيز الذي �أر�سى �أ�س�سً ا جديدة بني البلدين.
وتابع امل�ست�شار قائلاً َّ � :إن اهتمام �سلطنة عُمان بحماية
اً
ا�ستكمال بالذي حظيت
و�صون البيئة وحماية مقدراتها ي�أتي
به يف عهد املغفور له ب�إذن الله تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور ـ طيَّب الله ثراه ـ الذي �شرع الت�شريعات والأنظمة
والقوانني البيئية الرادعة حلمايتها من العبث ،مُ�ضي ًفا � َّأن حكومة
اململكة العربية ال�سعودية �أقرّت الأنظمة و�أطلقت اال�سرتاتيجية
الوطنية للبيئة واال�سرتاتيجية الوطنية للمراعي ونظام البيئة
ولوائحه التنفيذية الذي ي�ؤ�س�س العالقة بني البيئة والتنمية
التي حتدد اال�ستخدامات النظامية للأرا�ضي والبحار وتنمية
احلياة الفطرية والتنوع الأحيائي وكل جوانب البيئة وم�ؤثراتها
ومدخالتها.

وايل الكامل والوافـي لـ«

LOCAL NEWS

دبي ـ العمانية :زار اللواء طيار �أحمد
حممد بن ثاين م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
املنافذ ب�شرطة دبي والوفد املرافق له �أم�س
�سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب
عُمان الثانية) امل�شاركة حاليا �ضمن معر�ض
�إك�سبو 2020دبي مبدينة دبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وقد ا�ستمع �إلى �إيجاز من
الرائد الركن بحري عي�سى بن �سليم اجلهوري
قائد ال�سفينة مت�ضم ًنا م�سار ال�سفينة �أثناء
رحلتها الدولية اخلام�ســة (عمان نهج متجدد)

واملحطات واملوانئ التي ر�ست بها والفعاليات
التي �أقيمت عليها .وجتول م�ساعد القائد العام
ل�ش�ؤون املنافذ ب�شرطة دبي يف مرافق ال�سفينة
واملعار�ض امل�صاحبة التي متثل متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واخليالة ال�سلطانية ،وعدد
من منتجات امل�ؤ�س�سات العمانية ال�صغرية
واملتو�سطة ،معربًا عن �سعادته بزيارة
ال�سفينة ،وما متتلكه من �إمكانيات وقدرات
متكنها من امل�شاركات البحرية الدولية ،وما
تت�ضمنه من �إرث ح�ضاري خالد.

»:

جميع القطاعات بالوالية تعمل بوترية مت�سارعة فـي تقدمي اخلدمات التي تالم�س الإن�سان العماين �أينما كان
الكامل والوايف ـ من عبدالله
باعلوي:
تزخر والية الكامل والوايف
يف العهد الزاهر وامليمون
حل�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ مبنجزات
كبرية حتققت خالل واحد
وخم�سني عامًا من نه�ضة
عمان احلديثة ،و�شملت تلك
الإجنازات كافة مناحي التنمية
والإن�سان.
ومبنا�سبة احتفال ال�سلطنة
بالعيد الوطني احلادي
واخلم�سني املجيد حتدث
�سعادة ال�شيخ خليفة بن �صالح
البو�سعيدي ـ وايل الكامل
والوايف قائلاً � :إنَّ حمافظات
وواليات ال�سلطنة من �أق�صاها
�إلى �أق�صاها حتتفل يف الثامن
ع�شر من نوفمرب من كل
عام بذكرى النه�ضة املباركة
مب�شاعر ميل�ؤها احلب والتقدير
واالمتنان ،مو�ضحً ا ب�أن العيد
الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد ي�أتي لذكرى قابو�س
الوفاء ولهيثم الوالء وعلم
ال�سلطنة يرفرف براقا بفخر
وجمد وعز ،و�شعبها املخل�صون

وتفان
عزم
يوا�صلون بكل
ٍ
ٍ
لتحقيق املزيد من الإجنازات
حتت القيادة احلكيمة حل�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ الذي �أخذ على عاتقه
ـ �أ َّيده الله ون�صره ـ موا�صلة
م�سرية البناء والتقدم على
جميع الأ�صعدة وامل�ستويات
بنه�ضة متجدِّدة طموحة ت�شمل
خمتلف مناحي احلياة لتحقيق
ر�ؤية عمان (.)2040
وحول �أبرز �إجنازات
التنمية بالوالية قال �سعادته:
هي مدعاة للفخر واالعتزاز
على ما حتقق من م�شاريع،
حيث جميع القطاعات تعمل
بوترية مت�سارعة يف تقدمي
اخلدمات التي تالم�س الإن�سان
العماين �أينما كان ،ففي قطاع
اخلدمات البلدية يتم ر�صف
الطرق باملخططات اجلديدة
بالوالية �أكانت ال�سكنية �أو
ال�صناعية (ك�صناعية جند
الكامل) �إلى جانب م�شاريع
�إنارة الطرق الداخلية عن
طريق الطاقة ال�شم�سية
لتوفري الطاقة الكهربائية
وا�ستبدال م�صابيح الإنارة
ال�سابقة بنوعية (،)LED

■ خليفة البو�سعيدي

■ الطريق ال�سريع الذي يربط عددا من واليات حمافظتي �شمال وجنوب ال�شرقية

■ احد املواقع الأثرية بالوالية

مديرية الك�شافة تنفذ مبادرة الت�صفح الذكي والآمن
للإنرتنت بالتعاون مع اجلمعية العاملية للمر�شدات

نفذت املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات بوالية �صور مبحافظة
جنوب ال�شرقية حلقة عمل تدريبية ملبادرة الت�صفح الذكي والآمن
بالتعاون مع اجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة ،اقيمت
احللقة مب�شاركة قائدات الوحدات الإر�شادية مبختلف املحافظات،
وهي �ضمن م�شروع يهدف �إلى تدريب �أكرث من  400من قائدات
املر�شدات بال�سلطنة يف املرحلة الأولى للمبادرة ،وتنمية مهارات
ومعارف واجتاهات  100جوالة و 1000مر�شدة ومر�شدة متقدمة
و 1000زهرة يف مو�ضوع الت�صفح الذكي وذلك يف املرحلة الثانية من
املبادرة ،والتي ت�أتي �ضمن تفعيل ا�سرتاتيجية املديرية العامة للك�شافة
واملر�شدات  ،2025 – 2021واال�ستفادة من املوارد املادية املتاحة
باجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة .مت خالل احللقة ت�سليط
ال�ضوء على الأدوات التي ت�ساعدهن يف املحافظة على �سالمتهن
واتخاذ قرارات مدرو�سة وموزونة �أثناء ات�صالهن بالإنرتنت،

املحكمة االبتدائية بعربي
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
موطنه
�صفته
اال�سم
عربي  -معول  -هاتف94468899 :
�سليمان بن حمدان بن �سامل �سعيد الهنائي مدعي
موطنه
�صفته
اال�سم
مدعى عليه عربي  -معول  -حاليا هارب هاتف95438823:
مرياج اال�سالم موندول

تعلن امانة �سر املحكمة االبتدائية بعربي ان املدعي اقام
الدعوى رقم (� )2021/1208/374ضد املدعى عليه للمطالبة
بالآتي -1 :ر�سوم التنازل ور�سوم البطاقة واتعابي وعن
�سرقة �سكني جمموع املبالغ املطالب بها  615رياال عمانيا.
 -2ر�سوم وم�صاريف الدعوى -3 .حما�سبة من يعمل معه
خالل فرتة هروبه.
ونظرا لتعذر اعالن املدعى عليه بالطرق العادية يعترب
ه��ذا الن�شر اعالنا له مبوعد نظر الدعوى يف ي��وم االثنني
امل��واف��ق  2021/12/20ال�ساعة ( )9:30مبقر املحكمة
االبتدائية بعربي الكائن ب��ـ(ع�بري) عمال باملادة ( )11من
ق��ان��ون االج����راءات املدنية والتجارية ال�����ص��ادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم2002/29 :م وتعديالته .

�أمانة �سر املحكمة

واكت�شاف كيفية حتقيق املزيد من اال�ستفادة من الوقت الذي يق�ضونه
عند االت�صال بالإنرتنت والتوا�صل الإيجابي مع املجتمعات املحلية
والعاملية ،والتعرف على الطرق التي ميكن اتباعها يف حالة تعر�ضهن
لأي خطر �أثناء ا�ستخدامهن للإنرتنت .يذكر �أن الربنامج التدريبي هو
�إحدى مبادرات اجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة ،التي
يتم تطبيقها من خالل تدريب قائدات املر�شدات ،ليقمن بدورهن يف
تنمية مهارات ومعارف الفتيات بالطرق الآمنة ال�ستخدام الإنرتنت
ب�شكل ن�شط يف املجتمعات الرقمية وممار�سة
ومتكينهم من امل�شاركة
ٍ
املواطنة امل�س�ؤولة ،و�سيتم تنفيذ املبادرة على مراحل زمنية خمتلفة
وذلك عن طريق تدريب قائدات الوحدات الإر�شادية باملحافظات،
لإك�سابهن عددا من طرق التي�سيري الالزمة للتوعية مبو�ضوع الت�صفح
الذكي والآمن للإنرتنت ،ثم �ستقوم القائدات ب�إقامة حلقات تدريبية
للفتيات (اجلواالت ،املر�شدات املتقدمات ،املر�شدات ،الزهرات).

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

م�سقط ـ «

وتو�سعة حديقة البلدية بدعم
من القطاع اخلا�ص� ،أما فيما
يخ�ص اخلدمات ال�صحية ـ ولله
احلمد ـ فجميع املراكز قائمة
بدورها ،ونحن ب�صدد توقيع
اتفاقية مع ال�شركة العمانية
الهندية لل�سماد لتمويل تو�سعة
مركز �صحي الكامل لإ�ضافة
( )6عيادات تخ�ص�صية لتعزيز
اخلدمات ال�صحية باملركز،
وهناك مطالبات حثيثة لإن�شاء
�سدود مياه الأمطار كـ(�سد
وادي مرخه) للمنفعة العامة.
وعن �أبرز املقومات
ال�سياحية واالقت�صادية التي
تتميز بها الوالية قال �سعادة
ال�شيخ وايل الكامل والوايف:
تتميز الوالية مبقومات
�سياحية فريدة تتمثل يف

التنوع البيئي ،حيث الطبيعة
الغناء مبفرداتها اجلميلة ،من
جبال و�أودية وعيون مائية
ومن الأماكن اجلميلة منطقة
غابة ح�صينة الرملية ذات
�أ�شجار الغاف الكثيفة وبرودة
جوها م�ساء ومنطقة حدري
بالد املك�سوة ب�أ�شجار الغاف
ومنطقتي طوي عائ�شة ال�سهلية
وغابات �أ�شجار ال�سدر ومنطقة
ال�سليل بحديقتها وحمميتها
الطبيعية ،حيث الغزالن
واحلياة الفطرية اجلميلة،
كما توجد بالوالية القالع
واحل�صون واملتاحف كمتحف
احل�صن القدمي و�أفالج الكامل
والوايف وقرى �سبت و�سيق
وطهوه كلها مزارات �سياحية
تق�صدها �أفواج ال�سياح من
داخل ال�سلطنة وخارجها،
وقد وقعت هيئة البيئة مذكرة
تعاون لتطوير حديقة ال�سليل
الطبيعية بالوالية مع ال�شركة
العمانية الهندية لل�سماد
(�أوميفكو) ،لال�ستفادة منها
�سياح ًّيا وثقاف ًّيا واجتماع ًّيا
واقت�صاد ًّيا .وحول م�شاركة
املجتمع يف تفعيل وتطوير
الربامج التنموية يف الوالية
قال �سعادته :بال �شك �أن املجتمع

العماين �أينما كان هو حري�ص
كل احلر�ص على م�شاركة الدولة
يف م�سرية النه�ضة املتجددة
رغم التحديات التي واجهتها
ال�سلطنة منذ تويل �صاحب
اجلاللة املفدى مقاليد احلكم،
وجمتمع الوالية حري�صني كل
احلر�ص على حتقيق الأهداف
يف �شتى القطاعات واملجاالت
ح�سب ما ير�سمه قائد هذه
امل�سرية املظفرة ،واحلقيقة
�أهايل الوالية لي�س مبعزل
عن واليات ال�سلطنة ف�إننا
نرى فيهم �أثناء االلتقاء بهم
وم�شاركتهم احلر�ص ال�شديد
وتفان
والعزمية بكل �إخال�ص
ٍ
للعمل بجد لتحقيق ر�ؤية
الوطن (ر�ؤية عمان )2040
وطموحات امل�سرية التنموية،
ويكفنا فخ ًرا ما حتقق خالل
هذه الفرتة الوجيزة من
منجزات على هذا البلد الطيب،
واحلق يُقال ما كان ليتحقق
ذلك لوال الإرادة الوطنية
ال�صادقة ال�صلبة املتما�سكة من
لدن جاللته و�شعبه ،وحر�صه
ال�سامي على تنفيذ كل ما من
�ش�أنه �أن يدعم جهود حتقيق
الرخاء واال�ستقرار للبلد
وللمُواطن واملقيم.

الأهلي الإ�سالمي يد�شن خدمة فتح ح�ساب
توفري عرب تطبيقه على الهاتف املحمول

»:

د�شن الأهلي الإ�سالمي م�ؤخرا خدمة رقمية
جديدة للعمالء اجلدد تتيح لهم فتح ح�ساب
توفري فوري بطريقة �سل�سة و�سهلة عرب تطبيقه
على الهاتف املحمول يف �أي وقت ومن �أي
مكان .ي�أتي تد�شني خدمة فتح ح�ساب توفري
جديد عرب التطبيق امل�صريف للهاتف املحمول،
لتعك�س توجهات الأهلي الإ�سالمي نحو تقدمي
خدمات م�صرفية مبتكرة تلبي احتياجات
عمالئه امل�صرفية ب�شكل مريح وعلى مدار
ال�ساعة .وقال يو�سف بن �سامل الرواحي ،نائب
املدير العام ورئي�س الأهلي الإ�سالمي :يتبع

الأهلي الإ�سالمي ا�سرتاتيجية تتمحور حول
حتقيق النمو من خالل طرح خدمات ومنتجات
م�صرفية مميزة ومبتكرة� ،إلى جانب مواكبة
التطورات يف املجال الرقمي على م�ستوى
العامل والتي تتغري ب�شكل مت�سارع .و�ست�سهم
خدمة فتح ح�ساب م�صريف جديد عرب تطبيق
الهاتف املحمول يف تعزيز م�ستوى اخلدمة
و�إثراء التجربة امل�صرفية التي يقدمها البنك
لعمالئه منذ حلظة تقدمهم بطلب فتح ح�ساب.
و�أ�ضاف الرواحي :ت�أتي هذه اخلدمة اجلديدة
يف �أعقاب �سل�سلة من املنتجات املتميزة التي
مت طرحها خالل الفرتات املا�ضية� ،سعيا منا
ملوا�صلة اجلهود نحو ا�ستقطاب قاعدة �أو�سع

من العمالء املحتملني ،الذين يبحثون عنخدمات
م�صرفية تواكب الع�صر ومتطلباته املتغرية
وتتوافق �أي�ضا مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
بدوره قال ح�سن الزعابي ،رئي�س القنوات
الإلكرتونية للخدمات امل�صرفية للأفراد بالبنك
الأهلي الإ�سالمي :يعد �إطالق خدمة فتح ح�ساب
توفري عرب تطبيق الهاتف النقال �إجنازا جديدا
ي�ضاف �إلى ر�صيد �إجنازات البنك يف طريقه
نحو التحول الرقمي ،ونحن نوا�صل متابعة
تطورات ال�سوق يف جمال نظم ال�صريفة
الرقمية لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ،ورفع
م�ستوى الكفاءة الت�شغيلية للم�ساهمة يف
تر�سيخ مكانة البنك.

املحكمة االبتدائية بال�سيب
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن حكم

املحكمة االبتدائية مب�سقط
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي

تعلن امانة �سر املحكمة االبتدائية بعربي ان املدعي
اق��ام الدعوى رق��م (� )2021/1208/369ضد املدعى
عليه للمطالبة بالآتي -1 :بالزام املدعى عليه با�سرتجاع
مبلغ  600ريال عماين -2 .ر�سوم وم�صاريف الدعوى.
ون��ظ��را لتعذر اع�لان امل��دع��ى عليه بالطرق العادية
يعترب هذا الن�شر اعالنا له مبوعد نظر الدعوى يف يوم
االثنني املوافق  2021/12/20ال�ساعة ( )9:30مبقر
املحكمة االبتدائية بعربي الكائن بـ(عربي) عمال باملادة
( )11من قانون االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29 :م وتعديالته .

ت��ع��ل��ن ام��ان��ة ���س��ر امل��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ان����ه �صدر
حكم بتاريخ 2021/7/12م يف ال��دع��وى التجارية
رق���������������م2021/1309/913:م ل�����ص��ال��ح/م��رك��ز ت���اول
ل��ل�����س��ي��ارات �����ش.م.م ق�ضى ب��ال��زام امل��ح��ك��وم �ضدها/
�شركة كاليفورنيا للتجارة واملقاوالت ���ش.م.م ب�سداد
مبلغ وقدره ( 13858/587ثالثة ع�شر الفا وثمامنائة
وثمانية وخم�سون ري��اال عمانيا وخم�سمائة و�سبع
وثمانون بي�سة) والفائدة الت�أخريية بواقع � ٪1شهريا
م��ن ت��اري��خ قيد ال��دع��وى احل��ا���ص��ل يف 2021/4/4م
وح��ت��ى مت���ام ال�����س��داد وم�����ص��اري��ف ال���دع���وى ومبلغ
100/ر.ع (مائة ريال عماين) اتعاب املحاماة.وملا كان املحكوم �ضدها مل حت�ضر جل�سة النطق باحلكم
وتعذر اعالنها بالطرق العادية يعترب هذا الن�شر اعالنا لها
باحلكم طبقا للمادتني ( )204 ،11من قانون االج���راءات
امل��دن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين رق��م:
2002/29م وتعديالته.

تعلن �أمانة �سر املحكمة ب�أن�/شركة م�سقط اوفر�سيز
للم�شاريع واخلدمات �ش.م.م اقامت دعوى جتارية رقم
(2021/1310/74م) �ضد�/شركة العهد املزهر للتجارة
�ش.م.م للمطالبة بالآتي :اوال :الزام املدعى عليها بان
ت���ؤدي للمدعية مبلغا وق��دره 2٫748/030ر.ع (الفان
و�سبعمائة وثمانية وارب��ع��ون ري��اال وثالثون بي�سة)
وال��ف��ائ��دة القانونية  .٪6ثانيا :امل�صاريف وات��ع��اب
املحاماة وقدرها 500/-ر.ع (خم�سمائة ريال عماين.
ونظرا لتعذر اعالن املدعى عليها بالطرق العادية،
يعترب هذا الن�شر اعالنا لها ومبوعد نظر الدعوى يف
يوم االثنني املوافق 2021/12/13م ال�ساعة التا�سعة
مبقر املحكمة (اخلوير  -مبجمع املحاكم) عمال باملادة
( )11من قانون االجراءات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم2002/29:م وتعديالته.

�أمانة �سر املحكمة

�أمانة �سر املحكمة

�أمانة �سر املحكمة

�صفته
اال�سم
م�سلم بن حمدان بن �سامل �سعيد الهنائي مدعي
�صفته
اال�سم
حممد �سويبد مياه ما�سوك مدعى عليه

موطنه
عربي  -معول  -هاتف99214502 :
موطنه
عربي  -معول  -حاليا هارب
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فـي كلمته ملجموعة «رو�سيا والعامل الإ�سالمي»
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َم َع ِق َما ٍر ُيغ َ
ْريك..
ُي ْف ِل ُ�س ِح ُّ�س َك.
2

َم َع ِق َّم ِة الخُ ُل ِق..
ُ�سم ٌّو.
6

َم َع َق ْم ِل الخُ َبثا ِء..
ُي ْمت َُّ�ص ِف ْك ُر َك.

✽

العاهل ال�سعودي يدعو لت�ضامن عاملي ملكافحة الإرهاب

عبدالحميد بن �سليمان الطائي
5
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َم َع َق ْم ِح َ�س ْه ِل َك..
أَ� َث ُر َك.

َم َع َق ْم ِع ال ُع َقال ِء..
ُجنونٌ .
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َم َع َق َم ٍر ِا ْك َت َم َل َب ْد ُر ُه..
َق ْب ُو ال ُم ْظ ِل ِم ع َلى حا ِل ِه.
7

َم َع ِق َم ِم ال َفخْ ِر..
ْ�سان.
ِع َّز ُة �إِن ٍ

✱ ُم َع َّق ٌم ( َم ْفعُو ٌل مِ ن
ِيب ُم َع َّق ٌم:
َع َّق َم)َ :حل ٌ
ِيم ِل َك ْي ال
َخ َ�ض َع ِل َت ْعق ٍ
َ
لجْ
َت َت َ�س َّر َب �إِ َليْهِ ا َراثِي ُم.
حُ ْج َر ٌة ُم َع َّق َم ٌة� ،آ َالتٌ
ُم َع َّق َم ٌة .و َع َق َمَ ،ي ْع ِق ُم،
ُع ْقمًاَ ،ع ْقمًاَ :ع َق َم ِت
المْ َ ْر�أَ ُةَ :كا َنتْ َعقِيمًا َال
َت ِلدَُ -:ع َق َم ال َّرجُ ُل.

الريا�ض ـ د.ب�.أ :دعا العاهل ال�سعودي
امللك �سلمان بن عبدالعزيز “لت�ضامن عاملي
ملكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعاي�ش
امل�شرتك”.
وقال يف كلمته يف افتتاح اجتماع
جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية “رو�سيا
والعامل الإ�سالمي” يف جدة باململكة:
”ن�سعى لتعزيز الوئام بني خمتلف الأديان
واحل�ضارات وتر�سيخ القيم الإن�سانية”.
و�أ�ضاف ،يف الكلمة التي �ألقاها نيابة عنه

الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة:
”ت�ؤكد اململكة على �أهمية هذا االجتماع
اال�سرتاتيجي بني العامل الإ�سالمي ورو�سيا
االحتادية يف تعزيز الأمن واال�ستقرار
الإقليمي والدويل ،وتكثيف ُ�سبل احلوار بني
�أتباع الأديان واحل�ضارات ،وزيادة التعاون
امل�شرتك يف مكافحة التطرف والإرهاب”.
و�أكد امللك ،وفقا ملا نقلته وكالة الأنباء
ال�سعودية (وا�س) ،على �أهمية العالقة بني
العامل الإ�سالمي ورو�سيا ،ولفت �إلى �أن

�أ�سرتازينيكا تفتتح خمتربات جديدة لكورونا

لندن ـ د ب �أ :تعتزم �شركة
�أ�سرتازينيكا بدء العمل يف
خمتربات ملنتجاتها امل�ضادة
لفريو�س كورونا يف موقع
بحث وتطوير جديد يف
اململكة املتحدة هذا العام،
حيث تواجه �شركة الأدوية
�أ�سئلة عن م�ستقبل لقاحها يف
بالدها ،ح�سبما ذكرت وكالة
بلومربج للأنباء .ومت افتتاح

املختربات ،واتخذت مركز
البحث والتطوير يف كامربيدج
ب�إجنلرتا مقرا لها .و�ست�ضم
وحدة للقاحات و�سرتكز �أي�ضا
على مزيج الأج�سام امل�ضادة
الذي تنتجه ال�شركة ،الذي
من املتوقع �أن يح�صل على
ت�صريح من الواليات املتحدة
واململكة املتحدة يف الأ�شهر
املقبلة.

الكرملني يعترب �أن قمة بايدن حول
الدميوقراطية تهدف �إلى التفريق بني الدول

مو�سكو ـ �أ.ف.ب :اعترب الكرملني �أن قمة الرئي�س الأمريكي جو
بايدن حول الدميوقراطية ،التي مل يدعُ �إليها ال رو�سيا وال ال�صني،
تهدف �إلى “التفريق” بني الدول.
وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف يف م�ؤمتر
�صحايف �إن “الواليات املتحدة ّ
تف�ضل خلق خطوط تق�سيم جديدة،
تفرق الدول بني تلك اجليّدة بح�سب ر�أيها ،و�أخرى �سيئة”.
كوبنهاجن ـ عوا�صم ـ وكاالت :ح ّذرت منظمة ال�صحة العاملية من
احتمال ت�سجيل � 700ألف وفاة جديدة بكوفيد يف �أوروبا بحلول
الربيع ،يف وقت تثري القيود ال�صحية اجلديدة غ�ضب ال�سكان .و�إذا
حتققت توقعات منظمة ال�صحة القامتة ،ف�إن عدد الوفيات ج ّراء
كوفيد يف القارة العجوز قد يرتفع من  1,5مليون حاليًا �إلى 2,2
مليون بحلول مار�س  .2022وقالت منظمة ال�صحة �إن “منطقة
�أوروبا ال تزال حتت �سيطرة وباء (كوفيد .)19الأ�سبوع املا�ضي،
ارتفع عدد الوفيات املعلنة جراء (كوفيد� )19إلى قرابة  4200يف
امل�سجل �أواخر �شهر �سبتمرب
اليوم� ،أي �ضعف عدد الوفيات اليومية
ّ
( .”)2100و�أ�ضافت يف بيان “ميكننا توقع �ضغطا عاليا �أو �شديدا
للغاية على �أ�س ّرة امل�ست�شفيات يف  25دولة و�ضغطا عاليا �أو �شديدا
للغاية يف وحدات العناية املركزة يف  49من �أ�صل  53بلدًا بحلول
الأول من مار�س �ُ .”2022سجلت حتى الآن �أكرث من  1,5مليون
حالة وفاة جراء كوفيد يف املنطقة .وبح�سب منظمة ال�صحة العاملية،
“يت�ضح �أكرث ف�أكرث �أن احلماية التي ي�ؤمنها التطعيم �ضد العدوى
والأ�شكال اخلفيفة ترتاجع” .لذلك تو�صي املنظمة بجرعة معززة
للفئات الأكرث �ضع ًفا ،مبا يف ذلك الذين يعانون من نق�ص املناعة .وقد
�أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا
يف �أنحاء العامل يقرتب من 8ر 258مليون �إ�صابة حتى �صباح
الأربعاء ،بينما جتاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى �إعطا�ؤها
44ر 7مليار جرعة .فيما ارتفع �إجمايل الوفيات �إلى خم�سة ماليني
و � 166ألف حالة.

“انت�شار الأوبئة والتغري املناخي ق�ضايا
مت�س �أمن كل دول العامل”.
ويعقد اجتماع جمموعة الر�ؤية
اال�سرتاتيجية “رو�سيا والعامل الإ�سالمي”
هذا العام حتت �شعار “احلوار و�آفاق
التعاون” ،مب�شاركة وا�سعة من م�س�ؤولني
وعلماء ومفكرين من رو�سيا االحتادية
ودول العامل الإ�سالمي ،لبحث الق�ضايا
امل�شرتكة بني اجلانبني ،وتعزيز التعاون يف
مواجهة التحديات القائمة.

ال�صني تعتزم ا�ستخدام خمزونها االحتياطي
بايدن يتهم �شركات النفط بـ«ك�سب
الفرق» بني �سعر اجلملة والتجزئة

وا�شنطن ـ �أ.ف.ب :ا ّتهم الرئي�س الأمريكي جو بايدن من جديد
�شركات النفط الكربى ب�أنها تتحمل جزءًا من امل�س�ؤولية يف م�س�ألة
ارتفاع �أ�سعار الوقود ،فيما ت�ستخدم �إدارته كافة الو�سائل املتاحة ،مبا
يف ذلك حمزونها االحتياطي ،خلف�ض الأ�سعار .وقال بايدن يف البيت
الأبي�ض �إن “�أ�سعار الوقود يف �سوق اجلملة انخف�ضت بنحو %10
خالل ال�سنوات املا�ضية ،لكن ال�سعر يف حمطات الوقود مل يتحرك فل�سً ا
واحدًا” .و�أ�ضاف “بعبارة �أخرى ،تدفع جمموعات التزويد بالوقود
�أق ّل وتربح �أكرث بكثري” م ّتهمًا ال�شركات بـ”ك�سب الفرق” بني �سع َري
اجلملة والتجزئة .واعترب �أن ذلك “غري مقبول” .وقالت وزيرة الطاقة
الأمريكية جينيفر جرانهومل من جهتها� ،إن “�أ�سعار الوقود يف املحطات
مرتفعا جدًا يف الوقت احلايل لكننا �سنطوي ال�صفحة يف مطلع العام
 .”2022من جانبها �أكدت ال�صني �أنها �ست�ستخدم خمزونها النفطي
االحتياطي ،بالتعاون مع دول �أخرى خلف�ض �أ�سعار الذهب الأ�سود.
وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صيني جتاو ليجيان �إن “ال�صني،
ونظرًا �إلى حاجاتها وظروفها احلالية� ،ست�ستخدم خمزونها الطبيعي
من النفط اخلام و�ستتخذ تدابري �ضرورية �أخرى بهدف احلفاظ على
ا�ستقرار ال�سوق” .مل يحدد جتاو متى �ستتم عمليات ال�سحب هذه �أو
كمية النفط التي تخطط بكني ل�ضخها يف ال�سوق.

COVID-19

ال�صحة العاملية حتذر من احتمال وفاة الآالف بكورونا فـي �أوروبا بحلول الربيع
الى ذلك� ،أعلنت الكويت خلو �أق�سام العناية املركزة من �أي
�إ�صابات بفريو�س كورونا .وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
الكويتية عبدالله ال�سند يف ت�صريح �صحفي �إنه “بعد مرور ما يقارب
العامني منذ بدء تعاملنا مع اجلائحة ،نعلن ـ ولله احلمد ـ عن خلو
العناية املركزة يف م�ؤ�س�ساتنا ال�صحية من مر�ضى كوفيد( 19خالل
الـ � 24ساعة املا�ضية)”.
دوليا� ،أظهرت البيانات �أن عدد الوفيات الأ�سبوعية ب�سبب
فريو�س كورونا امل�سجلة يف �إجنلرتا وويلز جتاوز الألف للمرة
الأولى منذ ثمانية �أ�شهر ،ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء الربيطانية
“بي ايه ميديا” .من جهتها قررت احلكومة ال�سويدية توفري جرعة
ثالثة معززة من لقاحات فريو�س كورونا ل�سكانها البالغني ،على �أن
يح�صل عليها �أي �شخ�ص بعد مرور �ستة �أ�شهر من تلقيه اجلرعة
الثانية من التطعيم .يف نيوزيلندا قال الوزير امل�س�ؤول عن ملف
التعامل مع فريو�س كورونا كري�س هيبكنز �إن بالده �ستعيد فتح
حدودها �أمام العامل اعتبارا من �أواخر �أبريل املقبل .يف فرن�سا قال

حمكمة الق�ضاء االداري
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي
تعلن امانة �سر ال��دائ��رة االبتدائية الثانية مبحكمة الق�ضاء
االداري ب�صحار بان امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية قد اقامت
الدعوى االبتدائية رقم ( )97ل�سنة ( )22ق�ضائية �ضد �شركة �صحار
ل�صهر املعادن والهند�سة البحرية �ش.م.م تطالبها بالآتي -1 :ف�سخ
العقود املربمة بني املدعية واملدعى عليها واالخالء بالبيع او الهدم
مع ت�سليم االر�ض خالية من كافة ال�شواغل واال�شخا�ص بالن�سبة
للمباين اململوكة للمدعى عليها باال�ضافة ال��ى ت�سليم املباين
اململوكة لها خالية من كافة ال�شواغل واال�شخا�ص -2 .الزام املدعى
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا مقداره (52٫398٫281ر.ع) اثنان
وخم�سون الفا وثالثمائة وثمانية وت�سعون رياال ومائتان واحدى
وثمانون بي�سة عن قيمة امل�ستحقات العقدية -3 .الزام املدعى عليها
بغرامة ت�أخري بواقع ( )٪12حتى متام االخالء الفعلي للمبنى-4 .
الزام املدعى عليها مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء الفعلي
للمبنى.
وحيث ان��ه قد تعذر اع�لان ال�شركة املدعى عليها لعدم وجود
عنوان معروف لها ،ف��ان ه��ذا الن�شر يعترب اعالنا لها بالدعوى
وقامت املحكمة بتحديد جل�سة 2021/12/8م يف متام ال�ساعة
التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر املحكمة الواقع بوالية �صحار -
الوثيبة بالقرب من حمطة املها موعدا ل�سماعها وذلك طبقا لن�ص
امل���ادة ( )11م��ن ق��ان��ون االج����راءات املدنية وال��ت��ج��اري ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم (.)2002/29

�أمانة �سر املحكمة

■

■

■

■

■

■

الكويت تعلن خلو �أق�سام العناية املركزة من الإ�صابات
الوفيات الأ�سبوعية تتجاوز الألف فـي بريطانيا
ال�سويد توفر جرعات معززة من اللقاحات للجميع
�إيطاليا تدر�س فر�ض قيود على غري املطعمني
نيذرالند تعيد فر�ض قاعدة التباعد االجتماعى لـ1.5مرت
�أول حالة وفاة جنني بكورونا فـي كوريا اجلنوبية

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

وزير ال�صحة �أوليفييه فريان خالل الإجابة على �أ�سئلة للحكومة يف
الربملان�“ :سنعلن اليوم عن � 30ألف حالة �إ�صابة بفريو�س كوفيد
خالل � 24ساعة ،هذه زيادة كبرية يف الإ�صابات� ،أننا للأ�سف دخلنا
بالفعل يف املوجة اخلام�سة من الوباء ”.من جهتها تدر�س احلكومة
االيطالية فر�ض قيود �أكرث �صرامة ملواجهة ارتفاع حاالت اال�صابة
بفريو�س كورونا ،قد ت�شمل فر�ض قيود على غري املطعمني .يف
ال�سياق �أعادت نيذرالند فر�ض قاعدة التباعد االجتماعي مل�سافة 5ر1
مرت ،والتي و�ضعت لتجعل من ال�صعب انت�شار الفريو�س ،وذلك يف
�ضوء امل�ستويات القيا�سية اجلديدة للإ�صابات و�أعداد املر�ضى.
�آ�سيويا �صرحت ال�سلطات ال�صحية يف كوريا اجلنوبية ب�أن
جنينا قد تويف ب�سبب مر�ض كوفيد 19الذي ي�سببه فريو�س كورونا
امل�ستجد ،يف �أول حالة من نوعها يف كوريا اجلنوبية .وو�ضعت
امر�أة كانت يف �أ�سبوع احلمل الـ 24جنينا ميتا االثنني ،بعد �أربعة
�أيام من ت�أكد �إ�صابتها بكوفيد ،19وفقا ملا ذكرته الوكالة الكورية
ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها.

املحكمة االبتدائية ب�صاللة
�أمانة �سر املحكمة
�إعالن ق�ضائي «بطلب التنفيذ»
بناء على:

ملف التنفيذ
الدائرة
احلكم رقم
(( )2020/1304/1238تنفيذ ا�ستثمار) (2021/9107/4526م)
احلق املطالب به (حكمت املحكمة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن واالنفراد بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ (9986ر.ع) ت�سعة �آالف وت�سعمائة و�ستة وثمانون رياال
والزامهما مب�صاريف الدعوى).
الرقم املدين
ال�صفة
ا�سماء الأطراف
طالبة التنفيذ
�شركة ابو نبيل �ش.م.م
حممد بن �سامل بن مبارك الربيكي الربيكي منفذ �ضده 3418313
منفذ �ضدها
مزايا جمان الع�صرية للتجارة

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

�أمانة �سر املحكمة

ملف التنفيذ
الدائرة
احلكم رقم
(2021/9103/1320م)
(تنفيذ جتاري)
()2021/7103/61
احلق املطالب به (حكمت املحكمة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن واالنفراد بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا وقدره
(271686ر.ع) مائتان وواحد و�سبعون الفا و�ستمائة و�ستة وثمانون رياال عمانيا عن املتبقي من عقود التمويل
والزامهما باداء مبلغ (5ر.ع) خم�سة رياالت عمانية كغرامة عن كل �شيك مرجتع والزامهما بامل�صاريف ومبلغ
(100ر.ع) مقابل اتعاب املحاماة مع الت�صريح للمدعية ببيع املركبات املرهونة املبينة ب�صدر �صحيفة الدعوى يف
حالة عدم ال�سداد ورف�ض مازاد عن ذلك .حكمت املحكمة اوال :بقبول اال�ستئناف �شكال .ثانيا :ويف مو�ضوع اال�ستئناف
بالغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به يف �شق الفوائد الت�أخريية والق�ضاء جمددا بالزام امل�ست�أنف �ضده االول بفوائد
ت�أخريية � ٪2سنويا عن املبلغ املتبقي يف ذمته من قيمة عقد التمويل للم�ست�أنف من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف
2020/7/26وحتى متام ال�سداد والزمت امل�ست�أنف �ضده االول بامل�صاريف ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب املحاماة ).

الرقم املدين
1263366

ال�صفة
ا�سماء الأطراف
طالبة التنفيذ
ال�شركة الوطنية للتمويل
احمد بن جديد بن بخيت جداد الكثريي منفذ �ضده
منفذ �ضدها 1199127
م�ؤ�س�سة طالئع متيم للتجارة
ونظرا لتعذر اعالن املنفذ �ضدهما بالطرق العادية وعليه
يعترب هذا الن�شر اعالنا لهما مت�ضمنا تكليفهما بالوفاء مبا هو
مطلوب منهما �أعاله خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر
عمال بن�ص امل��ادت�ين ( )11و( )356من قانون االج���راءات
املدنية والتجارية.

�أمانة �سر املحكمة
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AL WATAN

منوذج م�ضيء فـي حماية احلقوق

ت�صدرها الم�ؤ�س�سة العُمانية لل�صحافة والطباعة والن�شر والتوزيع �ش.م.م
�صاحب االمتياز
المدير العام رئي�س التحرير :

محمد بن �سليمان الطائي

�س�س را�سخة ال تتزحزح
�أقامت َّ
ال�سلطنة َنهْ�ضتها املُباركة على أُ� ٍ
ع ْنها َق ْي َد أُ�منلة ،وكانت �سعادة الإن�سان ورفاه َّيته بو�صلتها
دائمًا ،بل كانت حمايَة الإن�سان وحقوقه �أحد الثوابت و�أ�سا�سً ا
ل�سيا�ستها .وعلى مدار العقود اخلم�سة الأخرية احتوت �أجنا�سً ا
من ربوع الأر�ض كا َّفة ،ومل يف ِّرق القانون ل َد ْيها َبينْ َ مواطن
ووافد ،وحر�ص دائمًا على �إغاثة امللهوف و ُن�صرة املظلوم أ� ًّيا كان
عِ ْرقه �أو َلوْنه �أو عقيدته ،وال يوجد �أبلغ دليل من �شهادة ال َّنبي
�ص َّلى الله عليه و�س َّلم يف ِّ
حق �أهْ ل عُمان ،عن �أبي برزة الأ�سلمي
اً
ُ
ر�ض َي الله عنه ـ قالَ :
حي من �أحياء
إلى
�
ر�سول
الله
ل
ر�سو
بعث
ـ ِ
ٍّ
العَرب يف �شيء ،ال �أدري ما هو ،ف�س ُّبوه و�ضربوه ،فرجع �إلى
ال َّنبي فقال�“ :أما �إ َّنك لو �أهْ ل عُمان �أ َت ْيت ما �س ُّبوك وال �ضربوك”،
وهي �شهادة مِ نْ َمنْ ال ينطق عن الهَوَ ى ت�ؤ ِّكد ر�سوخ عقيدة حمايَة
ال�سلطنة ،فعُمان كانت وال تزال واحة
الآخر َ
و�صوْن حقوقه يف َّ
ينعم فيها الإن�سان بكرامته الإن�سان َّية وحقوقه املعنو َّية َق ْبل
املاد َّية.
ال�سلطنة يف االجتماع الدويل رفيع
ويف هذا الإطار� ،أ َّكدت َّ
امل�ستوى املنعقد مبق ِّر هيئة الأُمم املُ َّتحدة بنيويورك َح ْو َل مكافحة
االجتار بالبَ�شر �أنَّ هذه َّ
الظاهرة ال تتوا َفق مع مبادئها و ِقيَمها
ال�سامية ،و�أ َّنها عازمة على الق�ضاء على هذه َّ
الظاهرة ب�ش َّتى
َّ
خا�صا مبكافحة
فال�سلطنة ُتويل اهتمامًا ًّ
الو�سائل القانون َّيةَّ .
ظاهرة االجتار بالأ�شخا�ص ،والتي ال تتوافق مع مبادئنا و ِقيَمنا
ال�سامية ،حيث قامت ب�إن�شاء جلنة وطن َّية ملكافحة االجتار
َّ
بالبَ�شر ،والتي عكفت من ُذ ت�أ�سي�سها عام ٢٠٠٨م على تنفيذ العديد
من الربامج وحلقات العمل وال َّندوات واملُ�ؤمترات لل َّتوعيَة بهذه
َّ
الظاهرة وخماطرها ،واقرتاح القوانني ملكافحتها والق�ضاء عليها،
وذلك ب�إرادة ثابتة تنطلق من ِقيَم را�سخة حر�صت طوال تاريخها
ال َّتليد على ال َّذود عنها ،وعدم املَ�سا�س بها.
وبالرغم من التحدِّيات التي يواجهها العالمَ  ،واملُتمثلة يف
يثن
جائحة كورونا “كوفيد ”19وتداعياتها� ،إلاَّ �أنَّ ذلك مل ِ
ال�سلطنة عن موا�صلة جهودها ملكافحة ظاهرة االجتار
حكومة َّ

ر�أي

الإعالنات يتفق ب�ش�أنها مع الإدارة

☎ العام/ 24491919 :االعالنات  24493100ـ فاك�س 24491280 :
www.alwatan.com
alwatan@omantel.net.om
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�ص.ب  1888 :ال�سيب111
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مرا�سلو

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 «

OPINION

َّ
اخلطة الوطن َّية ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص ،ويتج َّلى ذلك يف
بالبَ�شر للفرتة من 2023 -2021م ،والتي ت�ض َّمنت العديد من
املحاور واملُرتكزات ،والتي من �أبرزها تدريب العاملني يف
ال�صفوف الأمام َّية ،وتعزيز الوعْي املجتمعي ،بالإ�ضافة �إلى
ُّ
ال�صعيد بال َّتعاون مع
املُبادرات ال َّناجحة التي �أطلقتها يف هذا َّ
القطاع اخلا�ص وجمع َّيات املُجتمع املَدين ،مثل مُبادرة “�إن�سان”
التي ر َّكزت على توعيَة العاملني يف م� َّؤ�س�سات القطاع اخلا�ص،
وكان لها الف�ضل يف توعيَة وتثقيف قطاع وا�سع من الع َّمال
بالظاهرة وخماطرها وطرق الإبالغ عنها؛ ً
و�أرباب العمل َّ
حفاظا
على �سالمة املُجتمع ورعا َي ًة حلقوق الإن�سان.
ولع َّل �أبرز ما يثمِّن اجلهود العمان َّية املُخلِ�صة يف جمال
تكتف مبحاربة َّ
ال�صعيد
االجتار بالبَ�شر �أ َّنها مل
ِ
الظاهرة على َّ
الدَّاخلي فقط ،و�إنمَّ ا حتاربها يف اخلارج والدَّاخل معًا؛ لأنها
ال�سلطنة للعديد من
ال ت َّت�سق مع ِقيَمها الإن�سان َّية .فقد ان�ض َّمت َّ
املُعاهدات واالتفاق َّيات الدولية والإقليم َّية املعن َّية مبكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص ،والتي من َب ْينها اتفاق َّية ا أُلمم املُ َّتحدة
ملكافحة اجلرمية املُ َّ
ْني مب ْنع
نظمة ،والربوتوكول املُكمِّل املَع ِّ
وق ْمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،خ�صو صً� ا ال ِّن�ساء والأطفال،
واتفاق َّية مناه�ضة ال َّتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سيَة �أو غري الإن�سان َّية �أو املُ ِهينة ،وال َعهْد الدويل للحقوق
االقت�صاد َّية واالجتماع َّية والثقاف َّية ،والربوتوكول العَربي
ملكافحة االجتار بالبَ�شر وال َق ْر�صنة البحر َّية.
ال�سلطنة يف هذا االجتماع العا ِّم ت�ستعر�ض ال تدافع
�إنَّ كلمة َّ
عن َن ْف ِ�سها ،ت�ستعر�ض منوذجً ا مُ�ضي ًئا� ،سينفع العالمَ �إذا ما �أراد
اال�ستفادة من ال َّتجربة العُمانيَّة ،التي حر�صت دائمًا على َ�صوْن
وحمايَة الإن�سان ماديًّا ومعنويًّا ،ور�أتْ يف االجتماع ُفر�صة لحِ َ ِّ
�ض
دول العالمَ على املُ�ضي ُقدمًا يف هذه ال�سِّ يا�سة املُل ِهمة ،كما �أ َّنها
جدَّدت التزامها َّ
بخطة ا أُلمم املُ َّتحدة للق�ضاء على االجتار بالأ�شخا�ص
وعزمها على الق�ضاء على هذه َّ
بال�سبُل والو�سائل القانونيَّة
الظاهرة ُّ
خال من االجتار بالبَ�شر.
كا َّف ًة لبلوغ مجُ تمع ٍ

»

~

~

خمي�س بن عبيد القطيطي

khamisalqutaiti@gmail.com

الأمانة تقت�ضي من اجلميع
االلتزام بها يف قراءة التاريخ،
�سواء كنا مع تلك ال�شخ�صية
�أو �ضدها ،وهنا �أحيي الكاتب
الدكتور عبدالعزيز القطان
على هذه القراءة والبحث،
فقد جت َّرد عن كل النزعات
التي ارتهن فيها الآخرون رغم
ما ميثله فتح هذا امللف من
انعكا�سات قد ت�صل �إلى حد
الهجوم على الكاتب نف�سه..

تاريخ �صدام ح�سني ..
حقائق تتطلب �إن�صافا

�أ�سعار النفط واالنق�سام العاملي
~

�إن �أ�سعار النفط قد
ت�ستمر هي العامل الرئي�سي
املتحكم يف االقت�صاد
العاملي ملا ميثله من �سلعة
ا�سرتاتيجية �سيظل العامل
ال غنى له عنها حتى و�إن
توافرت البدائل ،و�سيظل
هناك رابح وخا�سر بني
املنتج وامل�ستهلك..

~

ُن ِ�شر قبل فرتة مقال مطول عن الرئي�س العراقي �صدام ح�سني
لكاتب عربي تعر�ضت بلده لكارثة جراء الغزو العراقي للكويت ،وال
�شك �أن اجلميع يدرك ح�سا�سية هذا املو�ضوع وما تعر�ضت له دولة
الكويت ال�شقيقة يف الثاين من �أغ�سط�س عام ١٩٩٠م ،ولكن �أمانة
البحث يف قراءة تاريخ الرئي�س �صدام ح�سني مبا حمل من �إيجابيات
�أو �سلبيات تقت�ضي على الباحث �أن يتح َّلى ب�أمانة البحث والتج ُّرد.
وقد يقدم هذا الباحث �إ�ضاءات تخدم الواقع احلايل يف العراق ،لكن
عندما تتغلب الأيديولوجيات على بع�ض الأ�شقاء �سوف يهاجم �أي
باحث �أو كاتب ِّ
بغ�ض النظر عما يقدمه على ال�ساحة الإعالمية ،وهذه
�إ�شكالية �شخ�صية متغلغلة يف الكثري من بني الب�شر .
ال �شك �أن لكل �شخ�صية من ال�سلبيات والإيجابيات ما ُت�ش ِّكل
خلفيته التاريخية ،وال ميكن جتاوزه �أو الطفو فوقه ،وعلى الباحث
�أو الكاتب معاجلة هذا املو�ضوع بكل مهنية ومو�ضوعية� ،أما �أن
نرف�ض �أي كلمة �إيجابية ونقدم كل �شيء خمتلف عليه �سلبيا ،ون�سوق
كل اخلطايا واملوبقات ،فهذا لي�س من �أمانة البحث يف التاريخ.
ومو�ضوع �صدام ح�سني حاله كحال �أي زعيم له من الإيجابيات التي
ال ميكن �إخفا�ؤها ،و�إن حاول خ�صومه الإ�ساءة .فالتاريخ ال يكتب
ب�شكل �أحادي اجلانب ،و َل ْي َتهم ين�صفون �أنف�سهم وي�أخذون املو�ضوع
بقراءة مو�ضوعية و�أمانة وعدل .
الأمانة تقت�ضي من اجلميع االلتزام بها يف قراءة التاريخ،
�سواء كنا مع تلك ال�شخ�صية �أو �ضدها ،وهنا �أحيي الكاتب الدكتور
عبدالعزيز القطان على هذه القراءة والبحث ،فقد جت َّرد عن كل
النزعات التي ارتهن فيها الآخرون رغم ما ميثله فتح هذا امللف من
انعكا�سات قد ت�صل �إلى حد الهجوم على الكاتب نف�سه ،ولكن حت َّلى
بال�شجاعة و�أمانة البحث يف �شخ�صية الرئي�س العراقي �صدام
ح�سني وهو الذي قام بغزو بلده الكويت .
هذه الق�ضية وغريها من الق�ضايا التي �صنفت بالأخطاء
التاريخية الكربى ل�صدام ح�سني ،بل �إنها جرمية اً
فعل حدثت يف
حلظة تهور �سيا�سي تبعه ما تبعه من م� ٍآ�س على الأمة العربية كلها.
ما �أود الإ�شارة �إليه �أن هناك �صفحات م�ضيئة لهذا القائد يف بناء
الدولة العراقية التي �أ�سهم فيها منذ كان نائبًا لرئي�س اجلمهورية عام
 ١٩٦٨وال ميكن جتاهلها ،وجعل من العراق دولة قوية مهابة ال مكان
فيها للطائفية واملذهبية ،بل للدولة الوطنية التي ما زلنا نبحث عنها،
كذلك هناك �إ�ضاءات لهذا الزعيم فيما يتعلق بق�ضايا الأمة العربية
ال ميكن نكرانها يف دعم جبهات القتال ال�ستعادة احلقوق العربية .
�إن�صا ًفا لهذا الرجل الذي �أ�سقط يف تاريخه كل امل�ساوئ والقدح
وتعر�ض للغنب بل والهجوم العنيف حتى اليوم ،يف جتاهل
متعمد مع �سبق �إ�صرار على حماولة حمو �أي �صفحة بي�ضاء يف
تاريخه ،وهذه �إ�شكالية يعاين منها بع�ض الإخوة الذين تلب�ست
قلوبهم ب�أيديولوجيات خا�صة وظلوا قابعني رهني تلك امل�شكالت
ومل يتخل�صوا منها ،فال ميكن لأي �إن�سان يعي�ش يف مثل هذه
احلالة الأيديولوجية �أن يتخل�ص منها يف تو�صيفاته وتقييمه،
وهنا لديه م�شكلة �شخ�صية ينبغي التخل�ص منها قبل �أن يقدم ر�أيه
يف �أي مو�ضوع كان .فالتقييم ،خ�صو صً� ا يف حالة تتعلق مبلف
�صدام ح�سني ،يتطلب الأمانة واملو�ضوعية والنزاهة والعدل
والإن�صاف وال�شفافية وكل ال�صفات ال�شخ�صية التي ت�ضعه يف
مقام القارئ والباحث و�صاحب الر�أي املتوازن� ،أما �إذا اختلت تلك
املعاين واملفردات ال�شخ�صية فهنا تبقى م�شكلة وال ميكن االعتداد
بر�أيه ،ون�س�أل الله دائما �أن يُ�صوِّ ب فكر �أبناء
هذه الأ َّمة .

جودة مر�سي

godamorsi4@yahoo.com

من �أ�سرة حترير «

»

ينعك�س ارتفاع �أ�سعار النفط ب�شكل �أو ب�آخر على
اقت�صادات كل من الدول امل�ستوردة والدول املنتجة للنفط.
ليظل احلديث عن �أ�سعار الذهب الأ�سود يف مقدمة الأحداث
التي تتبناها دوائر الإعالم واالقت�صاد العاملية ،خ�صو�صا
بعد الزيادة غري املتوقعة للأ�سعار خالل الن�صف الأول من
العام احلايل ،والتي من املرجح �أن ت�ستمر هذه الزيادة يف
ال�صعود خالل الفرتات القادمة �إلى نهاية هذا العام 2021
وبداية العام اجلديد  .2022وت�أتي �أ�سباب االرتفاع املطرد
يف �أ�سعار النفط �إلى عدة عوامل جيو�سيا�سية وفنية،
وبطبيعة احلال هذه الزيادة مفيدة لبع�ض البلدان فيما
ت�شكل عبئا اقت�صاديا على بلدان �أخرى ،ومع ت�سجيل
�أ�سعار النفط �أرقامًا قيا�سية جديدة مع توقع ا�ستمرارها
خالل ف�صل ال�شتاء الذي ي�شهد زيادة يف اال�ستهالك نتيجة
العوامل املناخية� .سرنى انعكا�سا يلقي بظالله على
اقت�صادات الدول املنتجة وامل�ستوردة على حد �سواء،
خ�صو�صا و�أن الدول املنتجة للنفط والتي �شهد اقت�صادها
ت�أثرا مبا�شرا جراء االنخفا�ض احلاد لأ�سعاره يف الأعوام
القليلة املا�ضية مع بداية جائحة كورونا وانكما�ش
االقت�صاد العاملي يف الربع الأخري من العام  ،2018والتي
تدنى متو�سط الأ�سعار خاللها �إلى �أقل من  50دوالرا،
كان من نتائجه ال�سلبية خف�ض امليزانيات العامة لبع�ض
الدول التي ميثل لها عائد النفط ن�سبة كبرية منها ت�صل
يف البع�ض �إلى  %80من امليزانية ،مما ت�سبب يف ت�أجيل
العديد من اخلطط امل�ستقبلية مل�شاريع التنمية واكتفت
لح منها ،و�أدى ذلك ـ بطبيعة احلال ـ لزيادة يف
بتنفيذ امل ُ ِّ
لحة لتفادي
الديون اخلارجية نتيجة القرو�ض التي كانت ُم َّ
بع�ض الآثار ال�سلبية لتدين الأ�سعار ،فيما كان هذا التدين
دافعا للجانب الآخر وهو امل�ستورد الذي ا�ستفاد خالل تلك
الفرتة فكثف جهوده من �أجل زيادة املخزون من �أهم �سلعة

ا�سرتاتيجية ،فمثل ذلك انق�ساما عامليا بني رابح وخا�سر
ومتفائل ومت�شائم جراء ال�صعود والهبوط يف �أ�سعار
النفط.
ويتمثل خوف املت�شائمني من ارتفاع الأ�سعار بتوابع
متثل �آثا ًرا �سلبية على م�ستويات ال ُّنمو االقت�صادي يف
الدول امل�ستوردة للنفط .ويف حالة ثبات �أ�سعار النفط عند
م�ستوياته احلالية ،ف�إن ذلك �سيقود �إلى انكما�ش اقت�صادي
نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة يف هذه البلدان وت�أثر �سوق
املال لديها بتدين �أ�سعار العمالت ،وت�أرجح �أ�سعار الذهب
�صعودا وهبوطا ،فيما ي�أمل اجلانب الرابح من ارتفاع
الأ�سعار �أن يدر عليهم عائدات �ضخمة تعيد ت�شغيل قاطرة
التنمية مرة �أخرى ،وتوظيف تلك العائدات يف �ضخ �أموال
بامليزانيات العامة ت�شكل �شريانا حيويا يف رفع عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،مما ينتج عنه انتعا�ش
تنموي و�إيجابي يعيد االقت�صاد �إلى م�ساره ال�صحيح.
فيما يبقى �أمل الدول امل�ستوردة قائما على اجتماع
�أوبك يف بدايات العام القادم  2020ومناق�شة و�ضع
حلول الرتفاع الأ�سعار ،والتي منها اقرتاح بزيادة الإنتاج
وتوزيع احل�ص�ص بطريقة عادلة على الأع�ضاء ،لتقلي�ص
الهوة بني العر�ض والطلب من �أجل تهدئة الأ�سعار ووقف
ت�صاعدها .فيما �ستلج�أ بع�ض الدول �إلى التحول باجتاه
الطاقة املتجددة والبديلة� .إن �أ�سعار النفط قد ت�ستمر هي
العامل الرئي�سي املتحكم يف االقت�صاد العاملي ملا ميثله من
�سلعة ا�سرتاتيجية �سيظل العامل ال غنى له عنها حتى و�إن
توافرت البدائل ،و�سيظل هناك رابح وخا�سر بني املنتج
وامل�ستهلك ،مع خف�ض �أو ارتفاع الأ�سعار ،بقي فقط �أن
ت�ستفيد دولنا املنتجة للنفط ب�أن ت�ستغل هذه العائدات
يف و�ضعها التنموي ال�صحيح ،فقد مرت جتارب �أثبتت �أن
التقلب يف الأ�سعار هو ال�شيء الثابت للعائدات.
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االقت�صاد العماين  ..قراءة فـي تقرير

~

عادل �سعد
كاتب عراقي

abuthara@yahoo.com

الإرادة الدولية وا�ستمرار عمل وكالة «�أونروا»
~

الوكالة م�ستمرة يف
عملها وعطائها ملجتمع
الجئي فل�سطني ،ولن
ي�ستطيع �أحد �إلغاءها �أو
�إحالتها على التقاعد ،كما
تريد وا�شنطن ودولة
االحتالل «الإ�سرائيلي»،
ما دام ا�ستمرارها يحظى
إجماع دويل ،وما دام قيام
ب� ٍ
لقرار دويل
الوكالة م�ستندًا ٍ
الرقم  302لعام ..1949

~

علي بدوان

كاتب فل�سطيني
ع�ضو احتاد الكتاب العرب
دم�شق ـ الريموك

ali.badwan60@gmail.com

ف�شلت الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل العقدين
الأخريين ،يف �إحالة عمل ومهام وكالة (�أونروا) على
التقاعد ،و�إحالتها للدول اخلم�س امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني (الأردن  +لبنان � +سوريا  +ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ال�ضفة الغربية مع القد�س
أيام
ال�شرقية وقطاع غزة) .فاملجتمع الدويل ،وقبل � ٍ
خلت ،يف اجتماع م�ؤمتر التعهدات ال�سنوي الذي
انعقد العا�صمة البلجيكية بروك�سل ،وحتديدًا يوم
 16ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2021حيث جنح
ب�أغلبية �ساحقة بت�أييد و�إ�سناد ا�ستمرار عمل الوكالة
�إلى حني انتفاء �أ�سباب وجودها بحق الالجئني
الفل�سطينيني بالعودة وفق القرار الأممي  194لعام
.1949
الأمني العام للأمم املتحدة (�أنطونيو جوتريي�ش)
�أ َّكد على ا�ستمرار عمل الوكالة ،ويف نقدٍ حا ٍّد لل�سلوك
الأمريكي “الإ�سرائيلي” الهادف لإنهاء عمل الوكالة،
وقد �أ�شار يف كلمته �أمام امل�ؤمتر بقوله�“ :إننا بحاجة
�إلى �إيجاد طريق نحو متويل �أكرث قابلية للتنب�ؤ
وكاف وم�ستدام للوكالة ،وي�شمل ذلك االلتزامات
ٍ
املالية املتعددة ال�سنوات� .إننا بحاجة �إلى دعم عاجل
وحا�سم من �أجل احلفاظ على مقدرة الأونروا على
العمل هذا العام .كما �أنني �أحث الدول الأع�ضاء على
تكثيف االلتزامات والت�ضامن على املدى الطويل
ومواكبة �سخاء البلدان التي ت�ست�ضيف الجئي
فل�سطني”.
فاملجتمع الدويل �أكد ب�أغلبية �ساحقة على دعمه
للأونروا يف م�ؤمتر التعهدات ال�سنوي ،كما كانت
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها الأخري قد
جددت املهام املنوطة بالوكالة .ووزيرة اخلارجية
ال�سويدية (�آن ليند) �شاركت يف رئا�سة امل�ؤمتر
الدويل للأونروا يف بروك�سل يف  16نوفمرب 2021
مع وزير اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي ،وخاطبت
ممثلي الدول الأع�ضاء احل�ضور ،وقالت“ :جمتمع
املانحني الدوليني يتفق بالإقرار باحلاجة امللحة
للتمويل والدعم امل�ستدامني لوكالة الأمم املتحدة
احليوية من �أجل الجئي فل�سطني”.
لقد ناق�ش م�ؤمتر بروك�سل ،وهذا �أمر مهم،
وخالل امل�ؤمتر ،خططا لتحديث الوكالة ،بالإ�ضافة
�إلى التدابري التي �سيتم اعتمادها للمحافظة على
التزام الأونروا باملبادئ الإن�سانية للأمم املتحدة،
و�ضرورة وقف وبطء الوفاء بالوعود املالية على
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية وت�سريعها ،يف
تقدمي اخلدمات ال�صحية والتعليمية املقدمة لالجئي
فل�سطني يف �أقاليم عملياتها اجلغرافية اخلم�سة.
حيث تقوم الأونروا بت�شغيل خدمات �صحية
وتعليمية وحماية اجتماعية وخدمات �أخرى مهمة
يف ال�ضفة الغربية ،التي ت�شمل القد�س ال�شرقية،
وغزة والأردن و�سوريا ولبنان مبيزانية �سنوية تبلغ
حوايل  800مليون دوالر� .إن التربعات الإ�ضافية
وخالل �أعمال امل�ؤمتر� ،أعلنت ثماين دول �أع�ضاء عن
تربع �إجمايل تخطى  614مليون دوالر عرب اتفاقيات
مُتعددة ال�سنوات جديدة �أو مُتجددة ولفرتات متتد

من �سنتني �إلى خم�س �سنوات .و�أعلن �صندوق قطر
للتنمية عن تربع بقيمة  18مليون دوالر لوكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعمًا ملواردها
الرئي�سة لعام  2021وعام  .2022و�سيتم �صرف
التربع الإجمايل البالغ  18مليون دوالر على
�شرائح متعددة 10 ،ماليني دوالر يف عام 2021
�إلى جانب  8ماليني دوالر يف عام  .2022وعالوة
على ذلك ،تربع �صندوق قطر للتنمية مببلغ �سبعة
ماليني دوالر للأونروا دعمًا لربناجمه للطوارئ يف
�سوريا .و�سيغطي املعونة النقدية والتعليم وال�صحة
وبرنامج التدريب املهني لالجئي فل�سطني يف �سوريا.
مع تدهور الو�ضع املعي�شي والظروف االجتماعية
االقت�صادية ال�صعبة لالجئي فل�سطني يف �سوريا ،مع
زيادة م�ستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ،عالوة
على نق�ص الوقود والكهرباء.
�إ ًذا ،الوكالة م�ستمرة يف عملها وعطائها ملجتمع
الجئي فل�سطني ،ولن ي�ستطيع �أحد �إلغاءها �أو
�إحالتها على التقاعد ،كما تريد وا�شنطن ودولة
االحتالل “الإ�سرائيلي” ،ما دام ا�ستمرارها يحظى
لقرار
إجماع دويل ،وما دام قيام الوكالة م�ستندًا
ٍ
ب� ٍ
دويل الرقم  302لعام  ،1949وبالرتابط مع القرار
الأممي الرقم  194لعام  1949القا�ضي بحق
الالجئني الفل�سطينيني بالعودة �إلى وطنهم الأ�صلي،
�أر�ض الأجداد.
يف امل�ؤمتر الدويل �إياه ،اجتمعت ع�شرات الدول
للتعهد بتقدمي دعم �سيا�سي ومايل لوكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) .هذا امل�ؤمتر الذي
حمل عنوان “ا�ستدامة احلقوق والتنمية الب�شرية
لالجئي فل�سطني” .و�أ�شار املفو�ض العام للأونروا
(فيليب الزاريني) تعلي ًقا على انعقاد امل�ؤمتر �إلى:
“�إن م�ؤمتر اليوم يظهر مرة �أخرى اعرتاف املجتمع
الدويل بالدور احليوي املنقذ للحياة الذي تلعبه
الأونروا يف جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط” ،م�ضي ًفا:
“ت�أتي هذه االلتزامات يف وقت حيوي حيث تواجه
الوكالة هجمات �سيا�سية متزايدة تهدد قدرتنا على
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية وخدمات التنمية الب�شرية
للماليني من الجئي فل�سطني .من غري املقبول �أن تظل
حياة ه�ؤالء الالجئني مهددة يف ظل غياب حل �سيا�سي
دائم ملحنتهم� .إنني �أثني على امل�شاركني اليوم لدعمهم
جلهودنا امل�شرتكة و�أحث جميع الدول املانحة على
الوفاء بوعودها املالية ب�سرعة”.
وجاء يف البيان ال�صادر عن �أعمال امل�ؤمتر يف
نق�صا متكر ًرا
بروك�سل“ :ال تزال الأونروا تواجه ً
وكارثيًّا يف التمويل مما يرتك موظفيها واملاليني
من النا�س الذين تخدمهم معر�ضني ب�شدة لفقدان
احتياجاتهم الأ�سا�سية� .إننا ندعو املجتمع الدويل �إلى
�إ�صالح منوذج التمويل الهيكلي الذي خذل يف كثري
من الأحيان هذه الوكالة احليوية التابعة للأمم املتحدة
من خالل االلتزام بتمويل متعدد ال�سنوات ،وتو�سيع
قاعدة املانحني ،وتطوير �آليات متويل مبتكرة”.

~
د�.أحمد م�صطفى �أحمد
كاتب �صحفي م�صري

mustafahmed@hotmail.com

هناك نقطة �أخرى يف غاية
الأهمية ،وهي �أن كل هذا
اجلدل يتعلق فقط بن�صف
املو�ضوع� ،أي «املر�آة»،
ويتجاهل متاما الن�صف
الآخر� ،أي «ال�شعوب» .لي�س
الأمر �أن املر�آة ت�شوهت� ،أو
ت�شققت ،فعك�ست �صورة
تعب
م�شوهة لل�شعوب التي رِّ
عنها ومتثلها .بل �إن ال�شعوب
�أي�ضا تتغري �أذواقها ،التي
تعك�سها مر�آة فنها..

~

~

�إن واقع تعايف االقت�صاد
العماين �أ�صبح حقيق ًة،
ومب�ؤ�شرات وا�ضحة
وهناك مقا�سات ميدانية
متوافرة ال خ�شية عليها
�إذا �أخذنا بعني امليدان
وجود مرونة و�شفافية
وقدرة للمداورة املالية
تعطي �أرجحية لال�ستمرار
يف اليات تقلي�ص عجز
املوازنة..

�أن يحظى االقت�صاد العماين باملزيد من
القراءات املو�ضوعية واملن�صفة ،فلأنه ي�ستحق
هذا الإن�صاف ح ًّقا مبا عُرف عنه من مثابرة على
التعاطي بثقة و�شفافية مع ال�صعوبات التي
تواجهه بني احلني والآخر على خلفية �ضغوط
�أغلبها قا�سية ،لكنه ا�ستطاع مواجهتها وتفكيكها
مبا لدى القائمني على �إدارته من قدرة توافرت
جراء تراكم خربة منذ انطالق �أول خطة
تنموية خم�سية تطبيقية للتنمية عام 1970
رائدها التنمية الب�شرية امل�ستدامة ،والإ�ضافات
النوعية التي حتققت للخطط التنموية الالحقة،
علمًا �أنها جميعًا مل ت�سلم من معوقات بع�ضها
كان �شديدًا.
لقد �أتيح يل �أن �أطلع على بيان ل�صندوق النقد
الدويل �أ�صدره مب�ضمون ت�شخي�صي وتقييمي
عن حركة هذا االقت�صاد للعام احلايل 2021
تعاف وازن ت�أ�سي�سً ا
و�آفاق �صموده يف حتقيق ٍ
على معطيات ميدانية ال �شكوك ب�صددها.
بيان ال�صندوق جاء خال�صة درا�سة ميدانية
لبعثة م�شاورات خلرباء منه مبوجب املادة
الرابعة من اتفاقية ت�أ�سي�سه التي تن�ص على
�إجراءات تقييمية دورية� ،أما املنا�سبة هذه
املرة فهي ت�أثريات جائحة كورونا وتداعيات
انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وما حلق االقت�صاد
العماين من �أ�ضرار ب�سببهما.
لقد حترى فريق اخلرباء احلال
وخل�ص �إلى
َ
جمموعة م�ؤ�شرات ا�ستنتاجية �إيجابية مفادها
�أن ما تعر�ض له هذا االقت�صاد لي�س قليلاً  ،معددًا
بالوقائع الركود اجلزئي واجلهود املح�سوبة
التي بذلت من �أجل معاجلة امل�ضاعفات املر�ضية
مع تهيئة املزيد من الطاقات للح ِّد من انت�شاره
املدمر واحتواء الآثار مبا ميلك من حوكمة
مالية ميزتها الوا�ضحة كفاءة الأداء ملواجهة
املخاطر والت�صرف باملزيد من ال�شفافية
والتمو�ضع املرن املرتكز �إلى خربة هي نتاج
معاي�شة وتب�صر.
لقد تطرق اخلرباء على الآليات املعتمدة
لو�ضع الدَّين العام على م�سار تنازيل ،والإ�شارة
�إلى ما يتمتع به القطاع امل�صريف من م�ستوى

جيد من الر�سملة وال�سيولة وفق منهج حذر
للبنك املركزي العماين ،كما تطرق اخلرباء
�إلى هوام�ش الأمان القوية املتوافرة التي
حتكم �سري العملية التنموية العامة مع مواظبة
متوا�صلة على حتقيق الإ�صالحات الهيكلية
لإيجاد وظائف وتعزيز كفاءة �إدارة املوارد
العامة وجذب املزيد من اال�ستثمارات اخلا�صة،
ِّ
وتوخي �سيا�سة �ضريبية تقوم على بع�ض
الإعفاءات وت�سهيالت يف الت�سديد للم�ؤ�س�سات
امل�شمولة من دون حتميلها �أية ر�سوم �إ�ضافية
مبوجب �آليات الت�أجيل ،الو�ضع الذي ي َّ�س َر لتلك
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة اليات ت�سديد غري حمرجة.
�إن واقع تعايف االقت�صاد العماين �أ�صبح
حقيق ًة ،ومب�ؤ�شرات وا�ضحة وهناك مقا�سات
ميدانية متوافرة ال خ�شية عليها �إذا �أخذنا
بعني امليدان وجود مرونة و�شفافية وقدرة
للمداورة املالية تعطي �أرجحية لال�ستمرار يف
انتظارات
اليات تقلي�ص عجز املوازنة �ضمن
ٍ
زمنية م�ضمون ٍة ولي�ست �سائب ًة مع فتح �أ�سواق
والت�أ�سي�س لغرف تنموية �إ�ضافية ملعاجلة
امل�ؤ�س�سات الأكرث ت�ضر ًرا.
ومن الأهمية مبكان الإ�شارة �إلى �أن
الإجراءات التي اتخذتها احلكومة اعتمدت
�سيا�سة عدم امل�س ب�أية حقوق معا�شية
للمواطنني العمانيني ،وبالأخ�ص ال�شرائح ذات
الدخل املحدود� ،أو التي ت�ستفيد من الإعانات
االجتماعية� ،إذ حافظت اجلهات احلكومية
املعنية بهذه امل�س�ؤولية على ال�سياقات املعمول
بها ،ولذلك مل تطر�أ �أية م�ؤ�شرات �سلبية قا�سية
على الو�ضع املعي�شي العام للمواطنني العمانيني
�إال مبعدالت �ضئيلة جدًّا مل ترتك �آثا ًرا كبري ًة
أ�ضرار ج�سيمةٍ
عليهم قيا�سً ا مبا ح�صل من � ٍ
ل�شعوب �أخرى خالل ال�سنتني املا�ضيتني رغم
حجم فائ�ض القدرة االقت�صادية التي متتلكها
وتنوع اقت�صاداتها ،لكنها تعر�ضت النك�شافات
دفعتها �إلى انتهاج �سيا�سات طوارئ متنوعة.
ا�ستنتاجً ا من كل ذلك يظل االقت�صاد العماين
والبيئة االجتماعية يف من�أى حتمي من �أية
تداعيات خارج التغطية.

OPINION

الفن مر�آة
قدمية جدا احلكمة التي تقول “الفن مر�آة ال�شعوب”،
وقدميا �أي�ضا كان امل�سرح هو “�أبو الفنون” منذ �أيام الإغريق
ورمبا قبل ذلك .لكن تظل املقولة قوية الداللة وممتدة
ال�صالحية حتى يف ع�صرنا احلايل ،ورمبا �أبعد .برزت تلك
املقولة بقوة مع متابعة اجلدل الدائر يف م�صر حول ما ت�سمى
ظاهرة “�أغاين املهرجانات” وانق�سام النا�س �إلى مع�سكرين:
�أحدهما مع منع مطربي املهرجانات للحفاظ على الذوق العام
واحلد الأدنى من امل�ستوى الفني ،والآخر يرى �أن يرتك احلكم
للجمهور لي�سمع ما يريد ويف النهاية �سيبقى الفن اجليد
ويندثر الهابط .واحلقيقة �أن هذه الظاهرة لي�ست قا�صرة على
م�صر ،وال حتى على منطقتنا .هي ظاهرة يف العامل كله تقريبا
منذ نهاية القرن املا�ضي .وميكن �أن يندرج حتتها بع�ض مما
ت�سمى �أغاين “الراب” وما ي�شبهها من كلمات ال مو�سيقى
�شعرية فيها و�أحلان عبارة عن نغمة واحدة تتكرر �أو جمرد
“دربكة”.
بل ميكن القول �إن هذا النوع من الغناء لي�س بجديد متاما،
و�إنه يتكرر ظهور مثله يف �أوقات الرتاجع لدى ال�شعوب
املختلفة .ولنظل مع م�صر على �سبيل املثال ،ففي وقت احلرب
العاملية مطلع القرن املا�ضي �سادت يف م�صر موجة من الأغاين
التي ال ميكن و�صفها �إال ب�أنها “هابطة” .وراجت تلك الأغاين
وا�شتهر مغنوها بني اجلماهري التي مل تكن تريد �سوى هذا
النوع من الفن وقتها .لكن بالتوازي مع تلك املوجة كانت هناك
الأحلان القوية التي ال تخلو من طرب والغناء الذي ال يكتفي
بالطرب ،و�إمنا بالتما�س مع م�شاكل النا�س والعامل .لذا،
�أت�صور �أن امل�شكلة مع ما ي�سمى �أغاين املهرجانات و�أمثالها
يف دول العامل الأخرى حاليا هو �أنه ال يوجد بديل قوي يجذب
�أ�سماع اجلماهري .ورغم اال�ستياء من تلك الكلمات البذيئة
واملو�سيقى امل�ؤذية� ،إال �أن املنع مل يكن �أبدا حال .فكما يقول
املثل “املمنوع مرغوب”.
كان الراحل ال�شيخ �إمام عي�سى يلحن ويغني �أ�شعار �أحمد
ف�ؤاد جنم ،وكانت �أهمية تلك الأغاين يف كلماتها �أكرث من
�أحلانها .ولأنها كانت ممنوعة ،انت�شرت بوا�سطة “�أ�شرطة
الكا�سيت” التي تتداول �سرا لي�س يف م�صر فح�سب ،بل يف
�أنحاء العامل العربي .طبعا لي�س املق�صود هنا املقارنة مع
ما يجري احلديث عنه حاليا مما ي�سمى غناء وهو جمرد
“ر�ص كالم” �أغلبه خارج عن حدود الأدب والذوق العام
(وجتد ذلك يف كثري من �أمثاله بلغات �أخرى يف العامل) على
نغم ي�سمى مو�سيقى� .إمنا الق�صد �أن املنع رمبا ي�أتي بنتائج
عك�سية تزيد من االنت�شار ،ولو من باب حب اال�ستطالع،
وهكذا يحدث عك�س ما ي�ستهدفه من مينع وهو انت�شار الذوق
الهابط .احلل ـ يف ت�صوري ـ يبد أ� من عند �أهل الفن �أنف�سهم،
الذين انربوا ملنا�صرة هذا الع�سكر �أو ذاك ممن يريدون
املنع ومن ينتقدونهم .الأولى ،هو االن�صراف �إلى الإبداع
راق ـ ح�سب تقدير من يرون غناء
الأ�صيل وحماولة تقدمي فن ٍ
املهرجانات هابطا ـ ويف الوقت نف�سه م�ست�ساغ من اجلمهور.
�إذا كانت �أ�شرطة الكا�سيت املغناطي�سية �ساعدت يف القرن
املا�ضي على انت�شار ما هو ممنوع ،فالأجيال اجلديدة لديها
منافذ هائلة لرتويج �أي �شيء وكل �شيء .فالتكنولوجيا
�أمدتهم بو�سائل ن�شر وبث غري م�سبوقة ،ومواقع التوا�صل
على الإنرتنت تتيح ما مل يكن يحلم به �أحد من �سبل االنت�شار.
رمبا من اخلط أ� �أن نلوم و�سائل النقل والرتويج واالنت�شار؛
باعتبارها �سببا يف انت�شار الفن الهابط .فتلك الو�سائل متاحة
�أي�ضا للفن غري الهابط بتلك املعايري ،والنا�س قادرة على
الو�صول �إلى كل ذلك .رمبا كان ذلك مقبوال حني كان البث
قا�صرا على الإذاعات والقنوات التلفزيونية ،فاختياراتها
كانت ت�شكل املزاج العام للجمهور .لكن حتى يف ذلك الوقت
مل مينع ذلك من انت�شار مغنني كانوا يبيعون �ألبوماتهم وال
تذاع بكثافة يف و�سائل البث التقليدية ،وكان النا�س يقبلون
عليها وي�شرتونها.
هناك نقطة �أخرى يف غاية الأهمية ،وهي �أن كل هذا
اجلدل يتعلق فقط بن�صف املو�ضوع� ،أي “املر�آة” ،ويتجاهل
متاما الن�صف الآخر� ،أي “ال�شعوب” .لي�س الأمر �أن املر�آة
ت�شوهت� ،أو ت�شققت ،فعك�ست �صورة م�شوهة لل�شعوب التي
تعب عنها ومتثلها .بل �إن ال�شعوب �أي�ضا تتغري �أذواقها،
رِّ
التي تعك�سها مر�آة فنها ،وتلعب عوامل كثرية دورا م�ؤثرا
يف �شكل الفنون التي تنتجها وت�ستهلكها .وطبعا هذا جانب
ال يريد �أحد التطرق �إليه ،فقدر كبري من م�شكلة الفن ولي�س
الغناء فقط هو �أن الأجيال اجلديدة مل تعد ت�ست�سيغ ما
�شبت عليه �أجيالنا والأجيال التي قبلنا .و�إذا كان من �سنة
تطور الب�شر �أن الأجيال اجلديدة غالبا ما تتمرد على القدمي،
وتبتكر �أ�شكاال جديدة تخ�صها ،يف الفن وغريه ف�إن حمدودية
و�سائل التوا�صل واالنت�شار يف ال�سابق كانت جتعل ت�أثري ذلك
حمدودا وي�أخذ وقتا طويال ،رمبا جيل �أو جيلني� .أما الآن،
وبف�ضل تطورات التكنولوجيا� ،أ�صبحت امل�سافة الزمنية
للتغيري �أق�صر كثريا .ذلك هو التحدي الأكرب �أمام الفن عموما،
والغناء يف هذه احلالة ،ليتطور ويحافظ على رقيه ورفعته
يف الوقت الذي يتكيف فيه مع جديد الع�صر وتغري مزاج
اجلمهور .لي�س مبعنى �أن ي�سايره هبوطا ،و�إمنا يجذبه
ارتفاعا� .إمنا ذلك يحتاج �إلى �إبداع ال�شعوب
مهما كانت م�شكلة املر�آة.

برنامج تدريبي حول «التطوير
والتح�سني امل�ستمر للموارد الب�شرية»
م�سقط ـ «

اختتمت وزارة ال�ثروة الزراعية وال�سمكية وم��وارد
املياه �أم�س الربنامج التدريبي بعنوان (التطوير والتح�سني
امل�ستمر ل��ل��م��وارد الب�شرية با�ستخدام منهجية التكامل
واالندماج) والذي �شارك فيه  30موظفا وذلك بفندق املورج
جراند ببو�شر.
ا�ستمر الربنامج يومني والذ هدف �إلى التوافق مع ر�ؤية
عمان  ،2040وتقدمي خدمات ذات ج��ودة عالية ،وحتقيق
ر�ضا امل�ستفيدين من خدمات ال���وزارة ،وحت�سني الإدارة
وغريها من الفوائد التي تتحقق من خالل املنهجية.
اجلدير بالذكر �أن الربنامج م��ب��ادرة وطنية من قبل
نخبة من الكوادر الوطنية يف جمال التدريب والتطوير
للموارد الب�شرية ،وت�أتي هذه املبادرة يف ظل الظروف
اال�ستثنائية وظ���روف ان��دم��اج امل�ؤ�س�سات وحم��دودي��ة
فر�ص التدريب والتوظيف.
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�أ�سعار الذهب

�أ�سعار النفط
نفط عمان  81.93دوالرا
نفط مربان  83.60دوالر
النفط العربي الخفيف  84.21دوالر
النفط العربي الثقيل  74.95دوالر
نفط برنت  82.05دوالر

�أوقية الذهب:

ريال عماني 687.865

�أ�سعار الف�ضة

�أوقية الف�ضة:

ريال عماني 9.058

امل�صدر :بلومبريج

كمعاجلة لأحد �أبرز التحديات التمويلية التي يواجهها قطاع
الأعمال خا�صة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ي�أتي تفعيل
الهيئة العامة ل�سوق املال لن�شاط التمويل اجلماعي وذلك �ضمن
اال�ستجابة للتقنيات اجلديدة واملبتكرة يف التمويل املايل.
ويتم التمويل اجلماعي عرب من�صة بنظام �إلكرتوين لعر�ض
طلبات التمويل واخلطط لتقوم الأط���راف املمولة (�أف���راد �أو
م�ؤ�س�سات) باختيار ما ينا�سبها ،ويقت�صر دور املن�صة على
العمل كو�سيط بني الطرفني �صاحب الفكرة اال�ستثمارية واملمول
مقابل عمولة حمددة ،الأمر الذي ي�ضمن تنظيم عملية التمويل
وخ�ضوعها لل�ضوابط املنظمة.
كما �أوجدت التعديالت الأخرية على �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون �سوق ر�أ���س امل��ال ت�سهيالت لل�شركات التي ترغب يف
مزاولة هذا الن�شاط مثل االعفاء من ر�سوم الرتخي�ص وممار�سة
الن�شاط البالغة � 155ألف ريال ،وذلك حتى تاريخ الأول من يناير
2023م.
وما يعزز من فعالية التمويل اجلماعي هو �أن عملية �صياغة
ال�ضوابط والبنود التنظيمية ات�سمت مب�شاركة وا�سعة من قبل
�أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع من املعنيني واملهتمني ،وروعي عند
إ�ع��داده��ا اال�سرت�شاد ب�أف�ضل املمار�سات والتجارب الإقليمية
والعاملية املعمول بها يف ه��ذا ال�ش�أن مع ا ألخ��ذ بعني االعتبار
يف ال�سياق طبيعة وتركيبة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ومتناهية ال�صغر يف ال�سلطنة من جهة واحتياجات االقت�صاد
الوطني يف ظل التحول �إلى اقت�صاد �إنتاجي من جهة �أخرى.
كما �أن توافر التمويل عرب �أربعة طرق تتمثل يف التمويل
القائم على التربع والتمويل القائم على املنتجات والتمويل
القائم على امل�ساهمة يف امللكية والتمويل القائم على متويل
النظراء يعمل على تعزيز �إن�شاء الأعمال بال�سلطنة.

املحرر

نفط عمان يرتفع 07ر 3دوالر

م�سقط ـ العمانية :بلغ �سعر نفط عُمان �أم�س ت�سليم �شهر يناير
القادم ( )81دوال ًرا �أمريكيًا و(� )93سن ًتا.
و�شهد �سعر نفط عُمان �أم�س ارتفاعً ا بلغ ( )3دوالرات �أمريكية
و(� )7سنتات مقارنة ب�سعر ي��وم �أم�س الأول االثنني البالغ ()78
دوال ًرا �أمريكيًا و(� )86سن ًتا .جتدر الإ�شارة �إلى �أنّ املعدل ال�شهري
ل�سعر النفط اخلام العُماين ت�سليم �شهر نوفمرب اجلاري بلغ ()72
دوال ًرا �أمريكيًا و(� )78سن ًتا للربميل مرتفعًا مبقدار ( )3دوالرات
�أمريكية و(� )40سن ًتا مقارنة ب�سعر ت�سليم �شهر �أكتوبر املا�ضي.

ا�سعار
العمالت

■

تقنية «الدرون املائي» كامريا ت�صوير حتت املاء

�صحار ـ العمانية :ي�ستخدم ميناء
�صحار واملنطقة احل��رة تقنية «ال��درون
امل���ائ���ي» وه���ي م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة
املُ�ستخدمة يف فح�ص املن�ش�آت البحرية
حت��ت امل���اء؛ لت�سهيل خدماتهما املقدَّمة
للم�شاريع ال�صناعية وخمتلف املن�ش�آت

0.5417607
0.0243771
0.0015325
0.3840000
0.4314624

0.5444005
0.0245849
0.0015407
0.3850000
0.4326245

0.5134848
0.0033400
0.2810510
0.0051596
0.0022018

0.5148990
0.0033493
0.2818242
0.0051735
0.0022139

■

ميناء �صحار من �أوائل املوانئ البحرية يف ال�سلطنة الذي ي�ستخدم تقنية الدرون لفح�ص واكت�شاف امل�شكالت حتت املاء
امل�شكالت وت�صويرها حتت املاء.
و�أ���ض��اف ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء العُمانية:
ي���ق���وم امل���ي���ن���اء ب��ت��ق��دمي خ���دم���ة فح�ص
املن�ش�آت البحرية حتت املاء ،ومن الطرق
التقليدية املُ�ستخدمة �ساب ًقا هي عمليات
الغو�ص حيث يقوم الغوا�صون بالنزول

�إلى �أعماق املياه يف حو�ض امليناء ،لكن
م��ع �إ�ضافة ه��ذه التقنية احلديثة وهي
«ال�����درون امل���ائ���ي» يف فح�ص امل��ن�����ش���آت
���س��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ت��ط��وي��ر
اخل��دم��ة و�سرعة �إجن��ازه��ا؛ لأن فح�ص
هذه املن�ش�آت يتم ب�شكل دوري مما �ساعد

على اكت�شاف امل�شكالت مبختلف
�أنواعها التي قد ت�صيبها.
و� ّ
أو����ض���ح امل��ع��م��ري �أن تقنية
«الدرون املائي» عبارة عن كامريا
ت�صوير حتت امل��اء بها جمموعة
من احل�سا�سات ويتم التحكم بها
ع��ن ط��ري��ق ج��ه��از حتكم خارجي
م���زوَّ د ب�شا�شة عالية ال��دق��ة يبث
�صو ًرا وفيديوهات مبا�شرة من
آ�ل���ة الت�صوير ال��ت��ي يتم إ�ن��زال��ه��ا
حتت امل��اء ،حيث ت�تراوح �أعماق
ح��و���ض امل��ي��ن��اء ال����ذي ُت�ستخدم
فيه ه��ذه التقنية بامليناء م��ا بني
 11إ�ل���ى ً 25
م�ت�را وه���و �أق�صى
عمق حل��و���ض امل��ي��ن��اء ،مو�ضحً ا
ب إ����م���ك���ان���ي���ة ا����س���ت���ب���دال ك���ام�ي�را
الت�صوير واحل�سا�سات املوجودة
يف ال���درون وه��ي م��ي��زة ُت�ساهم
يف ا���س��ت��م��راري��ة ا���س��ت��خ��دام هذه
ال��ت��ق��ن��ي��ة .اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن
الدرون املائي مت ا�ستخدامه لأول
مرة عام 2018م.

مناق�شة تنمية قطاعي الرتاث
وال�سياحة مبحافظة الداخلية

نزوى ـ العمانية :عقدت وزارة الرتاث وال�سياحة ام�س اجتماعًا مو�سّ عًا مع مكتب حمافظ
الداخلية يف املركز الثقايف يف والية نزوى بهدف تعزيز التعاون وال�شراكة مع املكتب .واطلع
مكتب حمافظ الداخلية خالل االجتماع على خطة الوزارة لتنمية قطاعي الرتاث وال�سياحة
باملحافظة ،كما ت�سعى ال���وزارة م��ن خ�لال ه��ذا اللقاء �إل��ى متكني وت�سهيل تنفيذ ا ألع��م��ال
واالخت�صا�صات التي لها عالقة بقطاعي الرتاث وال�سياحة املناطة مبكاتب املحافظني ،وفق ما
ن�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين رقم  .2020 /101ح�ضر االجتماع �سعادة ال�شيخ هالل بن �سعيد
ّ
بن حمدان احلجري حمافظ الداخلية و�سعادة ميثاء بنت �سيف املحروقية وكيلة وزارة الرتاث
وال�سياحة لل�سياحة و�سعادة املهند�س �إبراهيم بن �سعيد اخلرو�صي وكيل وزارة الرتاث
وال�سياحة للرتاث وعدد من امل�س�ؤولني بوزارة الرتاث وال�سياحة و�أ�صحاب ال�سعادة ال�شيوخ
الوالة و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وممثلو امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
العاملون ورواد الأعمال وفئة ال�شباب.

الواجهة الأمامية ل�سوق الأ�سماك باملغ�سر بعد االنتهاء من التطوير.
 ١٧طاولة لبيع الأ�سماك وطاولتني لتقطيع الأ�سماك
امل�صنعة ـ من خليفة الفار�سي:
وعدد  ٤حمالت جتارية وخمزن وغرفة للثلج ومكتب
انتهت وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد اداري و ٣دورات مياه عامة ،وقد جهز ال�سوق بتقنية
املياه من ت�أهيل وتطوير �سوق الأ�سماك بقرية املغ�سر حديثة وهو مكيف ومت توفري �شركة نظافة لالعتناء
ب��والي��ة امل�صنعة مبحافظة ج��ن��وب ال��ب��اط��ن��ة .وق��ال بنظافته بالإ�ضافة الى وجود مواقف خا�صة م�سفلته
املهند�س علي بن حمد احلرا�صي مدير دائرة الرثوة ل�سيارات الباعة واملت�سوقني .و أ����ض��اف :و�سي�شهد
الزراعية وال�سمكية وم��وارد املياه بوالية امل�صنعة ال�سوق حركة �شرائية ن�شطة كونه يطل على ال�شارع
مبحافظة جنوب الباطنة :ي�أتي ت�أهيل وتطوير �سوق العام ويخدم املارة و�سيخدم قرى الوالية ،و�سيعمل
الأ�سماك بقرية املغ�سر بوالية امل�صنعة �ضمن خطة على توفري بيئة �صحية ومريحة للباعة واملت�سوقني
ال����وزارة يف ب��ن��اء �أ���س��واق �سمكية ج��دي��دة وتطوير و���س��ي�����س��اه��م يف رف���ع ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات ال�سمكية
وت�أهيل الأ�سواق ال�سمكية القائمة .حيث �سيتم افتتاح امل��ع��رو���ض��ة ب��ال�����س��وق وزي����ادة أ�ع����داد امل�ستهلكني
ال�سوق خالل الأيام القادمة حيث ي�شتمل ال�سوق على وتوفري فر�ص عمل ا�ضافية للمواطنني بالوالية.
■

دي�سمرب املقبل ..انطالق فعاليات الن�سخة الرابعة ملهرجان امل�أكوالت

ب�أ�شهى امل�أكوالت العاملية ،واملعدّة ب�أيدي �أمهر الطهاة
املحليني والدوليني ،ف�ضلاً عن التع ُّرف عن كثب على
فن ال�ضيافة العُمانية املرتبط بالأ�صالة والكرم وح�سن
اال�ستقبال .و�أو�ضح اخلايفي ب�أن املهرجان يهدف �إلى
ا�ستقطاب اجلمهور من خمتلف الفئات العمرية ،كما
ي�أتي تنظيم هذا املهرجان دعمًا للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة حيث �سيت�ضمن م�شاركة �أ�صحاب العربات
املتنقلة لتقدمي �أنواع خمتلفة من امل�أكوالت وعرو�ض
الطهي املبا�شرة على امل�سرح .م�شريا �إلى �أن فعاليات
املهرجان لهذا العام �سوف ُتقام على فرتتني (4 -2
دي�سمرب و 11 -9دي�سمرب) حيث �ست�شهد م�شاركة �أكرث
من  150طاهيًا وم�ؤ�س�سة عُمانية ودولية �ستعر�ض
منتجاتها يف الأق�سام املخ�ص�صة لها ،بالإ�ضافة �إلى
العديد من امل�سابقات والفعاليات الرتفيهية امل�صاحبة
وت��ق��دمي ع��رو���ض م�سرحية وا�ستعرا�ضية و أ�ل��ع��اب
الت�سلية املختلفة املخ�ص�صة للأطفال ،بالإ�ضافة �إلى
العرو�ض الغنائية واملو�سيقية ،والتي �ست�ستمر على
مدى الأيام ال�ستة للمهرجان.

■

اللقاء جاء بهدف ت�سهيل تنفيذ الأعمال بقطاعي الرتاث وال�سياحة.

مب�شاركة ال�سلطنة »..الكوم�سيك» ت�ستعر�ض التطورات االقت�صادية
الدولية وانعكا�ساتها على الدول الأع�ضاء فـي املنظمة ب إ��سطنبول
�إ�سطنبول ـ «

تنطلق يف الثاين من �شهر دي�سمرب املقبل يف املوج
م�سقط للجولف ،فعاليات الن�سخة الرابعة من مهرجان
امل�أكوالت التي تنظمه م�ؤ�س�سة «م�سقط ايت» وبرعاية
وزارة ال��ت�راث وال�����س��ي��اح��ة .وق���ال ���ص��ال��ح ب��ن علي
اخلايفي ،مدير دائرة الفعاليات ال�سياحية يف وزارة
الرتاث وال�سياحة� :إن هذه اخلطوة تندرج يف �إطار
ال��ت��زام ال���وزارة باالحتفاء بالثقافة وال�ت�راث اللذين
ميثالن مكو ًنا �أ�سا�سيًا م��ن مكونات تنمية القطاع
ال�سياحي ،م�شريًا �إل��ى �أن دع��م ال����وزارة للمهرجان
ي�أتي امتدادًا مل�ساعيها احلثيثة لتعزيز كافة مقومات
القطاع ال�سياحي ،مب��ا فيها امل���أك��والت ،والو�صول
بال�سلطنة إ�ل��ى �صدارة الوجهات ال�سياحية الرائدة
عامليًا .و�أ�ضاف :ال��دورة الرابعة للمهرجان تكت�سب
�أهمية بالغة كونها حتت�ضن �سل�سلة من الن�شاطات
التفاعلية التي تتيح للزوّ ار فر�صة ا�ستك�شاف �أ�شهر
الأط��ب��اق العُمانية املميّزة بنكهاتها الغنية والتمتع

0.1023536
0.1045809
0.1045467
1.2673686
1.0183786

0.1026284
0.1050420
0.1048247
1.2716763
1.0211389

الأخرى بامليناء.
وق���ال �سفيان ب��ن ع��ب��دال��ل��ه املعمري
م��ه��ن��د���س �أول �إدارة الأ����ص���ول مبيناء
�صحار �إنّ ميناء �صحار من �أوائل املوانئ
البحرية يف ال�سلطنة ال���ذي ي�ستخدم
تقنية ال�����درون يف ف��ح�����ص واك��ت�����ش��اف

االنتهاء من ت�أهيل �سوق الأ�سماك باملغ�سر فـي امل�صنعة

»:

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

�شراء

بيع

العملة
الدينارالأردني
الجنيه الم�صري
الريال اليمني
الدوالر الأمريكي
اليورو

�شراء

بيع

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

�شراء

بيع

ميناء �صحار واملنطقة احلرة ي�ستخدم تقنية «الدرون املائي» لفح�ص املن�ش�آت البحرية

مرونة وت�سهيالت للتمويل

م�سقط ـ «

»:

»:

ت�شارك ال�سلطنة ممثلة يف وزارة
�ت�ر�����س���ه ���س��ع��ادة
االق��ت�����ص��اد ب���وف���د ي أ
الدكتور نا�صر بن را�شد املعويل وكيل
وزارة االقت�صاد يف اجتماعات الدورة
الوزارية الـ  37للجنة الدائمة للتعاون
االقت�صادي والتجاري التابعة ملنظمة
التعاون الإ�سالمي (الكوم�سيك) ،التي
تعقد اجتماعاتها يف مدينة �إ�سطنبول
باجلمهورية الرتكية.
و ُت���ن���اق�������ش ال���ك���وم�������س���ي���ك خ�ل�ال
االج��ت��م��اع��ات ال��وزاري��ة ال��ت��ي ت�ستمر
مل����دة ي���وم�ي�ن م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذه ب�����ش���أن
ا�سرتاتيجيتها ،والربنامج التنفيذي
ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،بالإ�ضافة
�إلى ا�ستعرا�ض التطورات االقت�صادية
ال��دول��ي��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���دول
ا ألع�������ض���اء يف امل��ن��ظ��م��ة ،وال��ت��ق��اري��ر
وال��ت��و���ص��ي��ات املُ����ع����دّة م���ن خمتلف

4,106.62

4,050.96

4,061.36

■

وفد ال�سلطنة خالل م�شاركته يف اليوم الأول من االجتماعات

������س�����س��ات امل��ن��ظ��م��ة وجم��م��وع��ات
م ؤ
ع��م��ل ال��ك��وم�����س��ي��ك يف م��و���ض��وع��ات

4,065.60

م ؤ��شر بور�صة م�سقط يرتفع مبقدار  55.7نقطة

4,063.87

4120

5,000,000

4100

4,000,000

4080

3,000,000

4060

2,000,000

4040

1,000,000

4020

3,220.65 4,061.66
24-11-2021

23-11-2021

2,976.20

22-11-2021

1,019.43 1,969.59
21-11-2021

18-11-2021

خم��ت��ل��ف��ة ،م��ن��ه��ا ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة،
وت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف

التعاون االقت�صادي ،وحت�سني النقل
واالت�صاالت ،وتطوير قطاع ال�سياحة،
والتخفيف من حدة الفقر ،والتعاون
املايل ،وا�ستدامة الأمن الزراعي.
�����ص�����ص ال��ك��وم�����س��ي��ك ���س��ن��ويً��ا
و ُت��خ ّ
جل�سة خا�صة لتبادل وجهات النظر
ح���ول م��و���ض��وع حم���دد ي��ت��م اخ��ت��ي��اره
ب��ن��ا ًء ع��ل��ى �أه��م��ي��ت��ه بالن�سبة ل��ل��دول
الأع�ضاء يف املنظمة� ،إذ تقوم وفود
ال�����دول خ�لال��ه��ا مب�����ش��ارك��ة جت��ارب��ه��ا
وق�����ص�����ص ال��ن��ج��اح ح���ول امل��و���ض��وع
امل���ح���دد ،و���س��ي��ك��ون م��و���ض��وع ت��ب��ادل
وجهات النظر لهذا العام ح��ول «دور
التمويل الإ�سالمي يف دعم امل�شاريع
متناهية ال�صغر وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ملواجهة جائحة (كوفيد -
 ،»)19و�س ُيلقي خالل اجلل�سة �سعادة
الدكتور وكيل وزارة االقت�صاد كلمة
ال�سلطنة ي�ستعر�ض م��ن خ�لال��ه��ا ما
�أجنزته ال�سلطنة يف هذا اجلانب.

0

م�����س��ق��ط ـ ال��ع��م��ان��ي��ة� :أغ���ل���ق م���ؤ���ش��ر
بور�صة م�سقط ( )30ام�س عند م�ستوى
(62ر )4106نقطة م��رت��ف��عً��ا ب��ـ (7ر)55
نقطة وبن�سبة (374ر )1باملائة مقارنة
مع �آخ��ر جل�سة ت��داول والتي �أغلقت على
(96ر )4050نقطة.
وبلغت قيمة التداول  4ماليني و()61
�أل ًفا و( )661ري��الاً عُمانيًا مرتفعة بن�سبة
(1ر )26ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م��ع �آخ���ر جل�سة
ت���داول وال��ت��ي بلغت  3م�لاي�ين و ()220
�أل ًفا و( )652ريالاً عُمانيًا .و�أ�شار التقرير

ال�صادر عن بور�صة م�سقط �إلى �أن القيمة
ال�سوقية ق��د ارت��ف��ع��ت بن�سبة (211ر)0
باملائة عن �آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب
من (12ر )22مليار ريال عُماين.
وبلغت قيمة �شراء غري العُمانيني يف
البور�صة (� )517ألف ريال عُماين م�شكلة
ما ن�سبته (74ر )12باملائة فيما بلغت قيمة
بيع غري العُمانيني (� )672ألف ريال عُماين
�أي ما ن�سبته (53ر )16باملائة وانخف�ض
�صايف اال�ستثمار غري العُماين (� )154ألف
ريال عُماين وبن�سبة (79ر )3باملائة.
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تقدر تكلفته بـ  385مليون ريال عماين

�إطالق الهو َّية التجار َّية مل�شروع
حي ال�ساحل بقريات
م�سقط ـ «

»:

احتفلت �شركة قريات
للتطوير ب�إطالق الهو ّية
التجار ّية مل�شروع (حي
ال�ساحل) بوالية قريات
مبحافظة م�سقط التي تقدر
تكلفته التقديرية بحوايل
 385مليون ريال عماين
منها  40مليون ريال عماين
للمرحلة الأولى.
ويع ّد م�شروع حي ال�ساحل
�إ�ضافة كبرية لقطاع ال�سياحة
يف ال�سلطنة ب�شكل عام مبا
يتما�شى مع خطط احلكومة
يف تعزيز ال�سياحة ك�أحد
القطاعات املُ�ستهدفة بالتنويع
االقت�صادي يف البالد �ضمن
اخلطة اخلم�سية العا�شرة.
رعى حفل �إطالق الهو ّية
الذي اقيم �أم�س بفندق
ملينيوم اخلوير �سعادة
ال�شيخ الدكتور يحيى بن
�سليمان بن عبدالله الندابي
وايل قريات الذي �أكد
على �أهمية امل�شروع يف
�إنعا�ش احلركتني ال�سياحية
واالقت�صادية بالوالية خا�صة
�أ ّنه ين�سجم مع توجهات
ال�سلطنة يف خطط التنويع
االقت�صادي �إذ يع ُّد قطاع
ال�سياحة �أحد القطاعات
الواعدة ،حيث ت�ستهدف ر�ؤية
عُمان  2040التوظيف الأمثل
للمقومات ال�سياحية التي
تزخر بها ال�سلطنة.
وقال �سعادته� :إنّ م�شروع
حي ال�ساحل ومبا يت�ض ّمنه
من مرافق ي�ؤكد جهود
القطاع اخلا�ص يف تب ّني
�إن�شاء امل�شاريع التي تخدم
االقت�صاد الوطني ،و�إنه عند
اكتماله �سينعك�س �إيجابًا
على ال�صعيدين االقت�صادي
واالجتماعي ال�سيما على
�أهايل والية قريات الذين
�سي�ستفيدون ب�شكل مبا�شر
من امل�شروع.
من جانبه قال ال�شيخ
هالل بن خالد املعويل رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة قريات
للتطوير� :ستقوم ال�شركة بكل
ما هو مطلوب لتعزيز ر�ؤية
احلكومة وامل�ساهمة يف تنفيذ

■ املرحلة الأولى حلي ال�ساحل تت�ضمّن تطوير  400وحدة �سكنية و�إن�شاء فندق فئة  4جنوم .
ال�سياحية
اال�سرتاتيجية
وللنهو�ض بال�سلطنة �سياحيًا
خ�صو�صا �أنها تتمتع بالكثري
ً
من املقومات ال�سياحية
َّ
مف�ضلة
التي جتعلها قِبلة
لل�سيّاح من كل �أرجاء العامل.
مو�ضحا �أن تطوير امل�شروع
�سيكون على ثالث مراحل
نظ ًرا حلجمه الكبري وتنوّ عه،
و�سي�ش ّكل �إ�ضافة قيِّمة
للبنية الأ�سا�سية لل�سياحة
العُمانية ،ف�ضلاً عن دوره يف
ت�سويق والية قريات وجه ًة
جاذب ًة للم�شاريع ال ُكربى
التي �سي�ستفيد منها اجلميع
ال�سيما �أهايل الوالية.
بدوره قال املهند�س خمي�س
بن مبارك الكيومي رئي�س
جمل�س �إدارة املدينة العقارية
(املطوِّ ر الرئي�سي للم�شروع)
�إ ّنه مت و�ضع الت�صاميم
الأ�سا�سية للم�شروع لتجمع
بني احلداثة واللم�سة
املعمارية العُمانية الأ�صيلة
لي�شعُر الزائر وال�سائح
جتول
باملالمح العُمانية �أينما َّ
يف �أرجاء امل�شروع املُمتد على
م�ساحة تقارب الـ  1.3مليون
مرت مربع.
من ناحيته قدم املهند�س
عبدالله بن �سامل ال�شعيلي
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
ً
عر�ضا
قريات للتطوير،
عن م�شروع حي ال�ساحل،
مو�ضحا ب�أن �أبرز مكونات
امل�شروع تتوزع على ثالثة
جوانب رئي�سية� :سياحية
و�سكنية وترفيهية ،وت�شمل
املرافق ال�سياحية �إن�شاء 3

فنادق بت�صنيف  3و 4و5
جنوم تو ّفر  750غرفة،
بالإ�ضافة �إلى �أكادميية
للجولف ،ويف اجلانب
ال�سكني �سيتم �إن�شاء �أكرث
من  4000وحدة �سكنية
وفندقية متعددة امل�ساحات
للتملُّك احلر للمواطنني
وجلميع اجلن�سيات ،فيما
ي�ضم اجلانب الرتفيهي حديقة
مائية وم�سطحات خ�ضراء
ومم�شى بوليفارد ي�ضم
حمالت جتارية مع جمموعة
من املطاعم واملقاهي،
بالإ�ضافة �إلى عد ٍد من �صاالت
ال�سينما ،ونا ٍد �صحي متكامل.
وقال ال�شعيلي :كما
يت�ض ّمن امل�شروع تعزيز
الفائدة من ميناء ال�صيد
البحري وتطوير مر�سى عائم
ال�ستقبال اليخوت ،الذي
�سي�سهّل من تن ّقل الزوّ ار
وال�سيّاح على حد �سواء
بني م�سقط وجميع املوانئ
ال�سياحية.
واو�ضح ب�أن تطوير
امل�شروع �سيتم على ثالث
مراحل ،تت�ض ّمن املرحلة
الأولى منها جتهيز البنية
الأ�سا�سية للم�شروع ،مع
تطوير  400وحدة �سكنية،
و�إن�شاء فندق فئة  4جنوم
يوفر  220وحدة فندقية منها
� 100شاليه ،ف�ضلاً عن حي
جتاري �سكني (بوليفارد) على
م�ساحة � 53ألف مرت مربع،
وبيوت خ�ضراء ومم�شى
للد ّراجات الهوائية وقاعات
واالحتفاالت
للمنا�سبات

وحديقة للألعاب الهوائية
وعدد من املطاعم ذات
�إطاللة خالبة على مكونات
امل�شروع الذي يهدف لإبراز
الهوية الرتاثية للوالية ونا ٍد
للفرو�سية وركوب اجلمال،
�إلى جانب املرافق الرتفيهية
والتجارية لتكون وجهة
اجلذب الأ�سا�سية للم�شروع
من النواحي الرتفيهية.
ويف املرحلة الثانية
وهي الأكرب يف امل�شروع،
�ستتم �إ�ضافة  1600وحدة
�سكنية ،و�إقامة م�سجد كبري
مب�ساحة تقارب الـ � 10آالف
مرت ،بالإ�ضافة �إلى فندق فئة
 3جنوم يوفر  150غرفة،
وتو�سعة الفندق الأول 4
جنوم على الواجهة البحرية
ب�إ�ضافة  120غرفة وجناحً ا،
كما تت�ضمّن هذه املرحلة �إن�شاء
نا ٍد و�أكادميية للجولف على
م�ساحة �إجمالية ُتقارب ربع
مليون مرت مربع ممِ ّا ي�ش ّكل
�إ�ضافة قيِّمة على �صعيد هذا
املُنتج ال�سياحي الريا�ضي
الذي �أ�صبح �أحد �أهم عوامل
اجلذب على م�ستوى العامل.
�أما املرحلة الثالثة والأخرية
للم�شروع فتت�ضمّن �إن�شاء
 3000وحدة �سكنية متنوعة
بني ال�شقق والفلل ،ف�ضلاً عن
 36فيال فارهة على الواجهة
البحرية للم�شروع� ،إلى جانب
تو�سيع البنية ال�سياحية عرب
�إ�ضافة  180غرفة جديدة
لفندق الـ  3جنوم ،و�إن�شاء
فندق �آخر من فئة  5جنوم
ي�ضم  200غرفة.

عمانتل ت�ست�ضيف ندوة «اجليل اخلام�س� ..إمكانيات تتجاوز ال�سرعة»

م�سقط ـ «

»:

ا�ست�ضافت عمانتل ،املُمكن الرئي�سي للتحول الرقمي
ومزود خدمات االت�صاالت املتكاملة الرائدة يف ال�سلطنة
،م�ؤخرا الندوة الأولى من �سل�سلة احللقات االفرتا�ضية
حتت عنوان “اجليل اخلام�س � ..إمكانيات تتجاوز
ال�سرعة” بهدف التعريف بتقنية اجليل اخلام�س
و�إمكانياتها التقنية الرائدة ،وذلك حتت رعاية �سعادة
الدكتور علي بن عامر ال�شيذاين وكيل وزارة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات لالت�صاالت وتقنية
املعلومات وبح�ضور طالل بن �سعيد املعمري الرئي�س
التنفيذي لعمانتل ومب�شاركة خمت�صني من قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات �إلى جانب خرباء عمانتل
و�أكادمييني من امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف ال�سلطنة.

و�سلط �سعادة الدكتور علي بن عامر ال�شيداين وكيل
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات لالت�صاالت
وتقنية املعلومات خالل م�شاركته يف الندوة كمتحدث
رئي�سي ،ال�ضوء على �أهمية دور �شبكة اجليل اخلام�س
يف حتقيق �أهداف ر�ؤية عمان  2040املتعلقة بالتحول
الرقمي يف ال�سلطنة.
بدوره ا�ستعر�ض الدكتور علي الها�شمي ،مدير
عام ال�شبكات يف عمانتل ،يف عر�ضه ا�سرتاتيجية
عمانتل للجيل اخلام�س واجلوانب التقنية خلدمة
اجليل اخلام�س وكيف ت�ساعد القطاعات املختلفة يف
حتقيق خطط التحول الرقمي اخلا�صة بها من خالل
عر�ض درا�سات حالة عن امل�شاريع التجريبية وجتارب
�إثبات املفهوم التي نفذتها عمانتل يف قطاع اخلدمات
اللوج�ستية .كما �شارك الدكتور جميل ال�شق�صي من ق�سم

نظم املعلومات بجامعة ال�سلطان قابو�س بعر�ض مرئي
حول كيفية م�ساعدة تقنية اجليل اخلام�س يف ا�ستغالل
الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة لتح�سني
اخلدمات العامة ،وا�ستعر�ضت ليلى احل�ضرمي،مديرة
املدن الذكية يف املركز الوطني للطاقة � -إمكانات تقنية
اجليل اخلام�س واملدن الذكية و�إنرتنت الأ�شياء وكيفية
م�ساهمتها يف جعل املدن �أكرث ا�ستدامة.
من ناحيته قال طالل بن �سعيد املعمري الرئي�س
التنفيذي لعمانتل :نهدف من خالل هذه احللقة و�سل�سلة
احللقات امل�ستقبلية التي �ستنظمها عمانتل �إلى ت�سليط
ال�ضوء ب�شكل �أكرب على دور عمانتل يف تعزيز الوعي
بني خمتلف �أفراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص حول �إمكانيات وفر�ص
تقنية اجليل اخلام�س.

«�سيرب» تعلن �شراكتها مع امل�شغل الوطني لل�سفر Visit Oman
�أعلنت �شركة �سيرب
(امل�سجلة با�سم  SABRيف
بور�صة نا�سداك) ،ال�شركة
الرائدة يف جمال الربجميات
والتكنولوجيا التي تدير
�صناعة ال�سفر العاملية
،عن الدخول يف �شراكة
ا�سرتاتيجية مع امل�شغل
الوطني لل�سفر –Visit Oman
�أول من�صة رقمية معتمدة
لل�سفر وال�سياحة يف ال�سلطنة ،والتي تربط
البالد بالأ�سواق العاملية.
و�ستمكن هذه ال�شراكة  Visit Omanمن
اال�ستفادة من حلول �سيرب التقنية ذات
امل�ستوى العاملي لتعزيز ر�ؤيتها لتكون
بوابة خدمات ال�سفر ال�شاملة يف ال�سلطنة،
والتي تربط مزودي خدمات ال�سفر
وال�سياحة العاملية ،الكت�شاف �إمكانات
وفر�ص ال�سياحة يف ال�سلطنة .و�ستعزز هذه
ال�شراكة امل�شغل الوطني لل�سفر Visit Oman
لبناء �شراكات ا�سرتاتيجية وجتارية قوية
يف جميع الأ�سواق الرئي�سية مع املوردين

■ اجلانبان خالل اعالن ال�شراكة
العمانيني ،لتقدمي من�صة حجوزات متكاملة،
وتعزيزجتربة مرثية للم�سافرين العمانيني.
وقال �شبيب املعمري املدير العام للم�شغل
الوطني لل�سفر  :Visit Omanيعد اختيارنا
ل�شركة �سيرب ك�شريك ا�سرتاتيجي للم�شغل
مبثابة �إ�ضافة مفيدة لكافة عملياتنا،
حيث تتمتع ال�شركة ب�سمعة عاملية ك�شركة
رائدة يف تقدمي حلول الربامج املتقدمة
والتكنولوجيا الفريدة لقطاع ال�سفر العاملي.
كما متهد هذه الإتفاقية الطريق �أمامVisit
 Omanلتعزيز �أهدافها املتمثلة يف زيادة
حركة امل�سافرين القادمني �إلى ال�سلطنة،

وومتثل هذه ال�شراكة مك�سبًا
جلميع الأطراف املعنية،حيث
تعد خطوة مهمة و�سباقة
للطرفني ،وخا�ص ًة للم�شغل،
حيث �ست�ساهم يف تعزيز قطاع
ال�سفر وال�سياحة العماين على
املدى الق�صري والطويل.
من ناحيته قال جون ماثيو
 ،مدير مكتب �شركة �سيرب يف
ال�سلطنة :فخورون بالعمل
مع  Visit Omanمل�ساعدتهم يف ت�صميم
بوابة ال�سفر التي �ست�شكل جتربة ال�سفر
وال�سياحة يف ال�سلطنة .و�أ�ضاف� :سنوفر
احللول التقنية الأن�سب مل�ساعدتهم يف
حتقيق �أهدافهم ،وخلق جتاربت�سوق وحجز
غنية ،وتقدمي جتربة �سفر خم�ص�صة من
خالل جتربة رقمية �سل�سة بالكامل للعمالء
واملوردين التي تلبي املعايري العاملية.
و�سيتم يف الربع الرابع من هذا العام �إطالق
من�صة  Visit Omanكوجهة رقمية ديناميكية
و�شاملة تربط موردي ال�سياحة العمانيني
ب�شركاء جتاريني من جميع �أنحاء العامل.

�أكرث من  138م�ستفيدا من م�شروع التح�صني الوطني فـي الداخلية
نزوى ـ العمانية :بلغ عدد املُ�ستفيدين
من م�شروع التح�صني الوطني يف حمافظة
الداخلية �أكرث من  138مُ�ستفيدًا من مربي
الرثوة احليوانية .وقال عبدالله بن خمي�س
الغافري مدير دائرة التنمية الزراعية
وموارد املياه بنزوى يف ت�صريح لوكالة
الأنباء العُمانية :حت�صني الرثوة احليوانية

ما زال مُ�ستم ًرا من قِبل العيادة البيطرية
يف دائرة الرثوة الزراعية وموارد املياه
بوالية نزوى والذي بد�أ يف نهاية �أكتوبر
املا�ضي .و�أ�ضاف :برنامج م�شروع التح�صني
ي�شتم ُل على جرعتني الأولى مخُ َّ�ص�صة
للتح�صني �ضد �أمرا�ض اجلدري وطاعون
املجرتات ال�صغرية و�أمرا�ض الكلو�سرتيديا

والت�سمم الدموي ،فيما ُخ ِّ�ص َ�صت اجلرعة
الثانية �ضد مر�ض احلمى القالعية و�أمرا�ض
الكلو�سرتيديا والت�سمم الدموي .و�أ�شار �إلى
� ّأن عدد اجلرعات التي حُ ِّ�صنت بها احليوانات
�ضد مر�ض اجلدري وطاعون املجرتات
ال�صغرية و�أمرا�ض الكلو�سرتيديا حتى الـ 18
من ال�شهر اجلاري بلغ ( )14467جرعة.

�صحار الدويل ي�شارك فـي احتفال �سفارة
ال�سلطنة فـي ال�سعودية بالعيد الوطني الـ 51
م�سقط ـ «

»:

�شارك �صحار الدويل يف االحتفال الذي
نظمته �سفارة �سلطنة عُمان باململكة العربية
ال�سعودية مبنا�سبة احتفاالت ال�سلطنة بالعيد
الوطني احلادي واخلم�سني املجيد ،حيث �شهدت
االحتفالية التي �أقيمت يف ق�صر الثقافة بحي
ال�سفارات يف مدينة الريا�ض ح�ضور �صاحب
ال�سمو ال�سيد في�صل بن تركي �آل �سعيد� ،سفري
ال�سلطنة املعتمد لدى اململكة العربية ال�سعودية،
كما ح�ضر االحتفال عبدالواحد املر�شدي ،رئي�س
جمموعة ال�صريفة الإ�سالمية ب�صحار الدويل.
وت�ضمنت االحتفالية عددا من الفعاليات

و�سل�سلة من الأن�شطة الوطنية والثقافية متثلت
يف تقدمي عرو�ض مرئية �سلطت ال�ضوء على �أبرز
الإمكانيات الطبيعية التي تتميز بها ال�سلطنة ،كما
ت�ضمن احلفل �إقامة معر�ض للت�صوير ال�ضوئي
�سلط ال�ضوء على املوروث الثقايف والطبيعي
الفريد والتنوع التاريخي لل�سلطنة.
وقال عبدالواحد املر�شدي ،رئي�س جمموعة
ال�صريفة الإ�سالمية ب�صحار الدويل :يُعد العيد
الوطني للنه�ضة املباركة منا�سبة هامة وخا�صة
بالن�سبة لنا جميعًا ،كما �أنها ذكرى وطنية
ت�ستح�ضر فيها ال�سلطنة كافة الإجنازات التي
حققتها يف كافة ال�صناعات واملجاالت على مدى
عقود من الزمن.
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á«≤«≤M á``cGô``°`T ≥``∏`Nh ,≈£`°SƒdG á¶aÉëÃ áéàæŸG ô``°` SC’Gh
¥ÓWEG ÖfÉL ≈dEG ,á¶aÉëŸG ‘ äÉ``YÉ£≤dG ™``«ªL ø``«H á°Sƒª∏e
Iô°SC’G π`NO Ú`°ù– »`a ºgÉ`°ùJ hICGô`ŸÉH »`æ©J ájƒæ`°S äGQOÉÑe
äÉ`°ù°SDƒŸG QhO π`«©ØJh ,»`°û«©ŸGh …OÉ°üàb’G ÉgGƒà`°ùeh
ô``°` SC’GhICGô``ŸG è`eGôH ™«é°ûJh º``YO ‘ á`°UÉÿGh á`«eƒµ◊G
.áéàæŸG

äÉHƒë°S ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dCG 59
QÉØX ∂æH øe »æWƒdG ó«©dG õFGƒL
:z

{ ` §≤°ùe

QÉØX ∂æH Gô``NDƒ` e iô`` LCG
øª°V ¬æFÉHõd É°UÉN
ÉkÑë°S
k
Ò``aƒ``à`dG äÉ``Hƒ``ë`°`S è``eÉ``fô``H
ó``«` ©` dG á``Ñ` °` SÉ``æ` Ã ,2021
õFGƒL, 51 `dG ó«éŸG »æWƒdG
∫ÉjQ ∞dCG 59 É¡Yƒª› ájó≤f
øFÉHR øe 59 »¶Mh ,ÊÉªY
ájôª©dG ¿ÉÁEG ■
1000 `H RƒØdG á°UôØH ∂æÑdG
»àdG ä’ÉØàM’G ¢ûeÉg ≈∏Y Öë°ùdG …ôLCG .º¡æe πµd ÊÉªY ∫ÉjQ
á©∏≤H á°†¡æ∏d Ú°ùªÿGh …OÉ``◊G »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæÃ âª«bCG
ô°†M å«M ,»°ù«FQ ´Gô`
m `c πØ◊G ‘ QÉØX ∂æH ∑QÉ°T ó``bh ,ihõ``f
…ò«ØæJ ôjóe ,ájôª©dG º∏°ùe âæH ¿É``ÁEG ∂æÑdG øY áHÉ«ædÉH πØ◊G
≈∏Y ∂æÑdG ¢UôMh ,QÉØX ∂æÑH äÉYÉ£≤dGh áFõéàdG äÉéàæe ôjƒ£J
ΩGõàd’Éc õFGƒ÷G ≈∏Y Öë°ùdG AÉæKCG ájRGÎM’G äGAGô``LE’G ´ÉÑJG
âdÉbh .ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG ™æŸ ∂``dPh ,óYÉÑàdGh ΩÉªµdG ¢ùÑ∏H
áFõéàdG äÉéàæe ôjƒ£J …ò«ØæJ ôjóe ,ájôª©dG º∏°ùe âæH ¿É``ÁEG
á°UÉÿG õFGƒ÷G ≈∏Y Öë°ùdG AGôLEÉH AGó©°S :QÉØX ∂æÑH äÉYÉ£≤dGh
øjòdG øFÉHõdG ™«ªL ÅægC’ á°UôØdG √ò``g õ¡àfCGh ,»æWƒdG ó«©dÉH
Gƒfƒµj ó≤a ÒaƒàdG á∏°UGƒÃ ÉææFÉHR ™é°TCG Éªc ,RƒØdÉH ß◊G º¡ØdÉM
.ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJ »àdG áeOÉ≤dG äÉHƒë°ùdG ‘ øjõFÉØdG ºg

§Ñ°†H á≤∏©àŸG iôNC’G ∫ÉªYC’Gh
Oƒ≤Y á©HÉàeh ¢û«àØàdGh IOƒ÷G
.§°TÉæŸG øe ÉgÒZh ´ÉØàf’G
çGÎ``dG IQGRh ¿Cq G ±É``°` VCGh
áã«ãM GkOƒ``¡`L ∫òÑJ áMÉ«°ùdGh
≈∏Y áMÉ«°ùdG ´É£≤H AÉ``≤`JQÓ``d
ÉÃh áæ£∏°ùdG äÉ``j’h iƒà°ùe
äÉ``j’ƒ``dG ø``e º``bó``dG á```j’h ¿Cq G
äÉ`` eƒ`` ≤` `ŸG äGP á`` «` `fÉ`` ª` `©o ` `dG
Iõq«ªàŸG á``«` KGÎ``dGh á«MÉ«°ùdG
π``eGƒ``©`H Iô```NGõ```dG É``¡`à`©`«`Ñ`Wh
É¡d ¿É``c ó≤a ,»MÉ«°ùdG Üò``÷G
IQGRƒ`` `dG ΩÉ``ª` à` gG ø``e É¡Ñ«°üf
âKóëà°SG å«M äÉj’ƒdG »bÉÑc
»``°`VGQC’G øe áYƒª› IQGRƒ``dG
äGP ™`` `bGƒ`` `ŸG ‘ á``«` MÉ``«` °` ù` dG
‘ ™≤J »àdGh »MÉ«°ùdG Üò÷G
»``gh á``j’ƒ``∏` d á``©`HÉ``à`dG ™``bGƒ``ŸG
ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG OhóM êQÉN
≈``dEG QÉ``°``TCGh .º``bó``dÉ``H á``°`UÉ``ÿG
á«MÉ«°ùdG »`` °` `VGQC’G Oó`` Y ¿Cq G
≈£°SƒdG á¶aÉfi ‘ á«eƒµ◊G
≈∏Y áYRƒe ¢VQCG á©£b 40 ≠∏H
É¡æe ,™`` `HQC’G á¶aÉëŸG äÉ`` j’h
‘ QÉªãà°SÓd IõgÉL ¢`m`VGQCG 3
IOÉ``YEG …ôéj Éª«a ,AÉª«g á``j’h
»`` °` `VGQC’G á`` `°` ` SGQOh §``«` £` î` J
á``jDhô``dG ™``e ΩAÓ``à` à` d Iô``ZÉ``°` û` dG
IQGRƒ`` `dG π``Ñ` bp ø``e äOuó` ` oM »``à` dG
¬àLÉMh ™``bƒ``ŸG á©«Ñ£d É``≤k ` ah
¿Cq G ≈dEG GkÒ°ûe ,QÉªãà°S’G ´ƒæd
á«eƒµM á«MÉ«°S É``°` VQCG ∑É``æ`g
ÉgQÉªãà°SG ” ±ƒ∏N ÅWÉ°T ‘
áeÉbE’ ÊÉªY ôªãà°ùe πÑpb ø``e
.»MÉ«°S ™éàæe

‹óÑ©dG ¿ƒgôe øH ô°UÉf ■
»àdG ∑RÉ«ædGh â«∏ah’G Qƒî°üd
øe AGõ`` LCG ‘ É¡«∏Y Qƒã©dG ”
»àdGh ≈£°SƒdG á¶aÉfi ∫Éª°T
øe áFÉŸÉH 4Q8 ¬àÑ°ùf Ée πã“
â£≤°S »àdG ∑RÉ«ædG OóY ‹ÉªLEG
√òg ¿CG í``°` VhCGh .⁄É``©` dG ∫ƒ``M
á«æÑH äRõu Yo á«MÉ«°ùdG äÉeƒ≤ŸG
‘ â``∏`ã`“ á``«`MÉ``«`°`S á``«` °` SÉ``°` SCG
áYRƒe á«bóæa ICÉ°ûæe 16 OƒLh
á«bóæa ≥≤°Th äÉMGÎ°SG ÚH Ée
á«FGƒjEG áaôZ 694 É¡H ¥OÉ``æ`ah
≈dEG áaÉ°VEG Gôk jô°S 937 É¡H ôaƒàJ
.á«eóÿG ≥aGôŸG øe ójó©dG
¿ƒ``gô``e ø`` `H ô``°``UÉ``f ∫É`` ` `bh
çGÎ`` dG IQGOEG ô``jó``e ‹ó``Ñ` ©` dG
≈£°SƒdG á¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh
äÉ`` eó`` N Ωuó` ` ≤` ` J IQGOE’G ¿Eq G
äÉ°UÉ°üàNG Ö°ùëH IOó``©` à` e
,ájò«ØæàdG É``¡`à`ë`F’h IQGRƒ`` `dG
áeóîH ≥∏©àJ äÉ``eó``N É``¡`æ`eh
AÉ°üME’Gh á«YƒàdGh øjôªãà°ùŸG
§«£îàdGh á«MÉ«°ùdG á«ªæàdGh
á«MÉ«°ùdG »`` °` `VGQC’G á``©`HÉ``à`eh
IójóL ¢``m VGQCG çGóëà°SG ∂dòch

o G■
»Hô©dG É¡ŸG ájDhôd á©FGQ É°Uôa ôaƒJ á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh QGƒNC’Gh Qõo ÷

á©«Ñ£dG ±É°ûµà°SG »ÑëŸ á«dÉãe á¡Lh óq ©J ≈£°SƒdG á¶aÉfi ■
∞``dC’G ≈``dEG ™LôJ »àdG ø``aGó``ŸGh á¶aÉëŸG ¿Cq G ≈dEG QÉ°TCGh .QRÉ÷G ,ºbódG á``j’ƒ``H Qƒî°üdG á≤jóM
™`` bGƒ`` eh ,OÓ```«` `ŸG π``Ñ` b ∫hC’G ájôKC’G ™bGƒŸG øe GkOóY ø°†à– á``j’ƒ``H á```jOQƒ```dG äGÒ`` ë` `Ñ` `dGh

zá°ù∏L{ èeÉfôH ≥∏£J »éª«c
á«æWƒdG ÖgGƒŸG ôjƒ£àd

»éª«c Gô```NDƒ` `e â``≤``∏``WCG
π°UGƒàdG º°ù≤H á∏ã‡ ¢SGóeGQ
á``eÉ``©`dG äÉ``bÓ``©` dGh »``eƒ``µ` ◊G
±ó¡j …ò`` dG zá``°`ù`∏`L{ è``eÉ``fô``H
á``«`°`TÉ``≤`f á``°` ü` æ` e OÉ```é` `jEG ≈`` ` dEG
á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH á«∏YÉØJh
‘ º``¡` °` ù` J »``é` ª` «` c á`` cô`` °` `Th
±QÉ©ŸG AGôKEGh äGÈÿG ∫OÉÑJ
πª©dG IOƒ``L Ú°ù– ‘ É«©°S
,IôµàÑe ∫ƒ``∏` M ø``Y å``ë` Ñ` dGh
á∏MôŸG ™e ΩAGƒàJ áÄ«H OÉéj’
IójóL ¥ô``W QÉ``µ`à`HGh á``eOÉ``≤`dG
ájQGƒ◊G èeGÈdG øe ójó©dG Ëó≤àd ≈©°ùj á°ù∏L èeÉfôH ■
Gó«°ùŒ á«ª∏Y á«é¡æe ≥``ah
º«b õ``jõ``©` Jh á``cô``°` û` dG á`` jDhô`` d
Ö«°ùdÉH á«FGóàH’G áªµëŸG
≈∏Y ºFÉ≤dG ôªà°ùŸG ôjƒ£àdGh á«dhDƒ°ùŸGh ÚµªàdGh á«aÉØ°ûdG
á≤jô£H ájô°ûÑdG OQGƒ``ŸG ∫Ó¨à°SGh âbƒdG º«¶æJh AGOC’G Ú°ù–
áªµëŸG ô°S áfÉeG
øe Iójôa IQOÉ``Ñ`e èeÉfÈdG Ωó``b ,áãdÉãdG ¬àî°ùf ‘h .áë«ë°U
»FÉ°†b ™«H ¿ÓYG
™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh øjó«éŸG áÑ∏£dG øe áÑcƒc ±É°†à°SG å«M É¡Yƒf
,πª©dG IQGRh øe ájÉYôHh ,º«∏©àdG ´É£≤H á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl
:≈∏Y AÉæH
ájÉ¨dh ÈªàÑ°S 30 øe GAóH ™«HÉ°SCG á°ùªN IQOÉÑŸG âbô¨à°SG å«M
(»Yô°T ò«ØæJ) IôFGódG
(2020/9101/3120) ò«ØæàdG ºbQ
ôjƒ£Jh ÜÓ£dG øe OóY ÖjQóJ É¡dÓN ” ,Ú«°VÉŸG ôHƒàcCG 26
äGQÉ≤©dG ™«ÑH …ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S ≈aƒàŸG ácôJ ‘ ájÈ÷G áª°ù≤dG ´É≤jG :’hG »∏j ÉÃ áªµëŸG âªµM) ¬H ÖdÉ£ŸG ≥◊G
¿ƒcQÉ°ûŸG áÑ∏£dG ΩÉb PEG ,ácô°ûdÉH ÖjQóàdG º°ùb πÑb øe º¡JGQÉ¡e
™Hôe Îe 400 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdG Ö«°ùdG áj’ƒH á°ùeÉÿG á∏«Ñ©ŸÉH áæFÉµdG 5/2/Ω ™HôŸÉH (84) ºbQ ájQÉéàdG á«æµ°ùdG ¢VQ’G á©£b -1 :ä’ƒ≤æŸGh
800 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdG Ö«°ùdG áj’ƒH ídGƒŸG ÜƒæéH áæFÉµdG 241 ºbQ á«æµ°ùdG ¢VQ’G á©£b -2 .…ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh
º¡à°SGQO πMGôe ∫ÓN º¡à¡LGh »àdG äÉjóëàdGh äÓµ°ûŸG π«∏ëàH
‘ áæFÉµdG 40NW ™HôŸÉH 139 ºbQ á«æµ°ùdG ¢VQ’G á©£b -3 WN60 ™HôŸÉH …ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh ™Hôe Îe
.É¡d áÑ°SÉæe ∫ƒ∏M ™°VƒH GƒeÉbh πª©dG ¢Uôa øY º¡ãëHh
™HôŸÉH 492 ºbQ á«YGQõdG ¢VQ’G á©£b -4 . …ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh É©Hôe GÎe 421 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdG ô°TƒH/á«WƒdG
ájQÉéàdG ¢VQ’G á©£b -5 …ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh É©Hôe GÎe21734 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdGh AÉcôH áj’ƒH áFÉµdG ¢ù«eôdG
á©£b -6 WN99 ™HôŸÉH …ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh É©Hôe GÎe 50 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdG ÒÑµdG …OGƒdG ‘ áæFÉµdG115 :ºbQ
Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùŸGh É©Hôe GÎe2245 É¡àMÉ°ùe ≠dÉÑdGh ÒÑµdG …OGƒdG ‘ áæFÉµdG 07SE ™HôŸÉH 107 ºbQ á«YÉæ°üdG ¢VQ’G
…ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùe OO/3788 ºbQ áMƒd 2015 RGôW ¢†«HG ¿ƒd 180 ¿ƒdÉ°U ¢Só«°Sôe ´ƒf øe IQÉ«°S -7…ójƒ°ùdG
…ójƒ°ùdG Ö«°üf øH ójƒ°S øH ⁄É°S º°SÉH á∏é°ùe … Ω/1527 ºbQ áMƒd Ω2004 RGôW ô°†NG ¿ƒd 300 ¢SCG …CG ¿ƒdÉ°U ¢Sõµd ´ƒf øe IQÉ«°S -8
( iƒYódG ∞jQÉ°üÃ ácÎdG ΩGõdG -2 .»Yô°ûdG ¬Ñ«°üf QGó≤Ã πc º¡«∏Y É¡æªK ™jRƒJh É©«ªL áKQƒ∏d AGô°ûdG ájƒdhG ¿ƒµJ ¿G ≈∏Y

ÊóŸG ºbôdG

áØ°üdG
ò«ØæàdG ÖdÉW

±GôWC’G AÉª°SG
…ójƒ°ùdG …ójƒ°S ⁄É°S ΩÓ°ùdGóÑY -1

ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ áªµëŸG ô≤Ã »æ∏©dG OGõŸÉH »FÉ°†b ™«H øY áªµëŸG ô°S áfÉeG ø∏©J
:»JB’Éc ƒgh É¡«∏Y õé◊G ™«bƒJ ≥HÉ°ùdG äGQÉ≤©∏d Ω2021/12/9 ≥aGƒŸG (¢ù«ªÿG) Ωƒj øe

ÚªãàdG ≠∏Ñe

ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒ©°ùJ ´.Q90000
ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dG ¿hô°ûYh ¿ÉàFÉe ´.Q220000
ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒà°Sh á°ùªN 65000
∫ÉjQ ±’G á°ùªNh áFÉªKÓK ´.Q305000
ÊÉªY
ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dG ¿hô°ûYh á°ùªN ´.Q25000
ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dG áFÉªà°S ´.Q600000

áMÉ°ùŸG

2Ω400
2Ω800
2Ω421
2Ω21734
2Ω50
2Ω2245

™HôŸG

2/5/Ω

60NW

40NW

99NW
07SE

ºbôdG

¿ÉµŸG

´ƒædG

84 Ö«°ùdG - á°ùeÉÿG á∏«Ñ©ŸG …QÉŒ »æµ°S
241
ídGƒŸG
»æµ°S
139
ô°TƒH/á«WƒdG
»æµ°S
492
¢ù«eôdG/AÉcôH
»YGQR
115
ÒÑµdG …OGƒdG
…QÉŒ
107
ÒÑµdG …OGƒdG
»YÉæ°U

:»JB’G ÒÑÿÉH ∫É°üJ’G AGô°ûdG »ÑZGQ ≈∏©a

¿Gƒæ©dG
Ö«°ùdG

∞JÉ¡dG

99330190

ÖàµŸG

…QÉ≤©dG ÚªãàdGh QÉªãà°S’G ¿Éµ°SG

º°S’G

»HÉ«°ùdG ⁄É°S øH ≈«ëj øH ÉjôcR

’Gh πb’G ≈∏Y ¬ã∏K hG GQƒa øªãdG OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG ™aój ¿G ≈∏Y ™«ÑdG πfi QÉ≤©dG áæjÉ©Ÿ
á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe (404) IOÉŸG ¢üæH ÓªY á°ù∏÷G äGP ‘ ¬àeP ≈∏Y IójGõŸG äó«YG
.¬JÓjó©Jh (Ω2002/29) ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ájQÉéàdGh

áªµëŸG ô°S áfÉeCG

QÉë°üH á«FGóàH’G áªµëŸG
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
»FÉ°†b ¿ÓYEG
ácô°T/á«YóªdG ¿ÉH QÉë°üH á«FGóàH’G áªµëªdG ô°S áfÉeG ø∏©J
»ã«¨dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH óªMG/É¡∏ãªj á«à°ùLƒ∏dG ™jQÉ°ûª∏d á∏©°ûdG
ó°V Ω2019/1309/681:ºbQ ájOôØdG ájQÉéàdG iƒYódG É¡eÉeG âeÉbG ób
/πNóªdG º°üîdGh á«°ùæédG »fÉ°ùàcÉH - ó«aÉL ¿Éª«∏°S/¬«∏Y ≈YóªdG
á¡LƒªdG á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG AGO’ ∂dPh »µ°ûªµdG ¿GóªM øH óªMG øH óªëe
¬∏dÉH º°ùbG :á«JB’G á¨«°üdÉH πNóªdG º°üîdGh ¬«∏Y ≈Yóª∏d á«YóªdG øe
/á«YóªdG πãªe øe ôLCÉà°SG ºd »æfG åfÉM πc øe QÉÑédG º≤àæªdG º«¶©dG
ºbQ πªëJ QÉØM ¢ùµjôJ ´ƒf øe áÑcôe »ã«¨dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH óªMG
ºdh áÑcôª∏d …QÉéà°SG Iôàa ∫GƒW IôL’G OGó°ùH âªb »æfGh (CG O/1593)
.iôNG ≠dÉÑe ájG hG ´.Q2666 √Qóbh ≠∏Ñe IôNCÉàe IôLG »àeP »a ÖJôàJ
Gògh ájOÉ©dG ¥ô£dÉH πNóªdG º°üîdGh ¬«∏Y ≈YóªdG ¿ÓYG Qò©J óbh
2021/12/5 á°ù∏L ójóëJh ø«ª«dG á¨«°üH Éª¡d ÉfÓYG ôÑà©j ô°ûædG
/QÉë°U áj’ƒH áªµëªdG ô≤ªH ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ø«ª«dG AGO’
»©LôªdG QÉë°U ≈Ø°ûà°ùe øe Üô≤dÉH QÉë°üH ºcÉëªdG ™ªée /í∏jƒe
á«fóªdG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe (11) IOÉªdG ¢üæH ÓªY É¡YÉª°ùd GóYƒe
≈YóªdG ≈∏Yh (Ω2002/29)ºbQ »fÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG ájQÉéàdGh
Ö°ùM ábó°üe ádÉcƒdÉH ¢VƒØªdG ¬∏«ch hG É«°üî°T Qƒ°†ëdG É¡«∏Y
,á«YóªdG äÉÑ∏W ≈∏Y OôdGh √ÓYG øjOóëªdG ¿ÉµªdGh óYƒªdG »a ∫ƒ°U’G
.ô°ûædG ïjQÉJ øe √ôKG èàæj ¿ÓY’G ¿ÉH Éª∏Y

áªµëªdG ô°S áfÉeCG

10

51 `dG áæ°ùdG ` (13655) :Oó©dG ` Ω2021 ôÑªaƒf øe 25 ≥aGƒªdG ` ` g 1443 ôNB’G ™«HQ øe 20 ¢ù«ªîdG

≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh ÉæFÓªY º``YO
º¡d ô≤à°ùe ‹Ée πÑ≤à°ùe ÚeCÉJ
ájÉ¡f Üô``b ™``eh .º``¡`JÓ``FÉ``©`dh
∞¨°ûH ™∏£àf ,Ω2021 ΩÉ``©`dG
Ò``Ñ`µ`dG Ö``ë` °` ù` dG AGô`` ` `LEG ≈`` `dEG
≈∏Y AÓª©dG øe ójõŸG ™«é°ûJh
.ÒaƒàdGh QÉNO’G

:ÊÉ``ª` ©o ` dG »``æ` Wƒ``dG ∂``æ`Ñ`dG ‘
áeÉbEG ≈∏Y ΩÉ``Y πc ‘ ¢Uôëf
»``æ`Wƒ``dG ó«©∏d ¢``UÉ``N Ö``ë`°`S
ÉæFÓªY ICÉaÉµe ±ó¡H á°†¡æ∏d
áÑ°SÉæŸG √ò¡H º¡©e ∫ÉØàM’Gh
∂dP »``JCÉ` jh .á«dÉ¨dG á«æWƒdG
≈``dEG á«eGôdG ÉfOƒ¡L QÉ``WEG ‘

§≤°ùÃ á«FGóàH’G áªµëŸG
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
ºµM ¿ÓYEG

/¿CÉ` `H Ö«°ùdÉH á``«` FGó``à` H’G á``ª`µ`ë`ŸG ô``°`S á``fÉ``eG ø``∏`©`J
á«fóŸG iƒYódÉH Ωó≤J …ƒ∏©dG á©ªL øH πjÉa øH ≥dÉÿGóÑY
øH ó«©°S âæH áª«∏°S/ó°V Ω2020/1208/846:º`` ` ` ``bQ
:É¡«∏Y ≈YóŸG ΩGõdÉH ºµ◊G É¡«a ÉÑdÉ£e ájRôëŸG ¢ù«ªN
ó≤©dG Ö°ùM ÓeÉc á«©ª÷G ≠∏Ñe ™aóH É¡«∏Y ≈YóŸG ΩGõdG -1
iƒYódG ∞jQÉ°üÃ É¡«∏Y ≈YóŸG ΩGõ``dG -2 .(´.Q6000)
.áªµëŸG á©LGôe ÜÉ©JGh
ô°ûædG Gògh ,ájOÉ©dG ¥ô£dÉH ¬«∏Y ≈YóŸG ¿ÓYG Qò©J óbh
≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ójó–h iƒYódÉH ¬d ÉfÓYG Èà©j
øFÉµdG áªµëŸG ô≤Ã ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG Ω2021/12/2
(¿ÉªY §Øf á£fi øe Üô≤dÉH á©HÉ°ùdG ¢VƒÿG ` Ö«°ùdG)
ÓªY ô°ûædG ïjQÉJ øe √ôKG ¿ÓY’G èàæjh É¡YÉª°ùd GóYƒe
Ω2002/29ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG øe (11) IOÉŸG ¢üæH
¢VƒØŸG ¬∏«ch hG) É«°üî°T Qƒ°†◊G É¡«∏Y ≈YóŸG ≈∏Yh
øjOóëŸG ¿ÉµŸGh óYƒŸG ‘ (∫ƒ°U’G Ö°ùM ábó°üe ádÉcƒH
áØdÉ°S IOóëŸG IóŸG ∫ÓN »YóŸG äÉÑ∏W ≈∏Y OôdGh √ÓYG
.¿É«ÑdG

ºµM Qó``°` U ¬`` fG á``ª`µ`ë`ŸG ô``°`S á``fÉ``eG ø∏©J
á«fóŸG iƒ``Yó``dG ‘ Ω2021/2/24 ï``jQÉ``à`H
ø°ùM/øe á``eÉ``≤`ŸG Ω2021/1208/11:º`` ` ` `bQ
≈YóŸG ΩGõdÉH ≈°†b ¬∏dGóÑY ø°ùM øªMôdGóÑY
√Qóbh ≠∏Ñe OGó°ùH áfƒæZR ƒHG Oƒªfi/¬«∏Y
’É``jQ ¿ƒà°Sh áà°Sh áFÉª©HQG) ´.Q466/.∞jQÉ°üŸGh (É«fÉªY
≥£ædG á°ù∏L ô°†ëj ⁄ √ó°V ΩƒµëŸG ¿Éc ÉŸh
Gòg Èà©j ájOÉ©dG ¥ô£dÉH ¬fÓYG Qò©Jh ºµ◊ÉH
,11) º``bQ ÚJOÉª∏d É≤ÑW ºµ◊ÉH ¬d ÉfÓYG ô°ûædG
ájQÉéàdGh á«fóŸG äGAGô`` `L’G ¿ƒ``fÉ``b ø``e (204
.Ω2002/29 :ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG

Ö«°ùdÉH á«FGóàH’G áªµëŸG
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
zò«ØæàdG Ö∏£H{ »FÉ°†b ¿ÓYEG
:≈∏Y AÉæH
ò«ØæàdG ∞∏e
IôFGódG
ºbQ ºµ◊G
(Ω2021/9102/3759) (Êóe ò«ØæJ) (2021/5100/1645)
∂«°ûdG áª«b ÊóŸG ≥◊ÉH »YóŸG ≈dG …ODƒj ¿ÉH É«fóe ¬eGõdGh) ¬H ÖdÉ£ŸG ≥◊G
¬àeõdGh ÊÉªY ∫ÉjQ áFÉª°ùªNh ÉØdG ¿ƒfÉªKh á©°ùJ 89500 √Qóbh ≠∏ÑÃ ™ŒôŸG
.(á«FÉ°†≤dG äÉahô°üŸÉH
ÊóŸG ºbôdG
áØ°üdG
±GôWC’G AÉª°SG
7725162 ò«ØæàdG ÖdÉW
»ÑMôdG ó«©°S óªfi »eÉ°S
1003513 √ó°V òØæe
»°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S ∑QÉÑe Òª°S

ájOÉ©dG ¥ô£dÉH √ó°V òØæŸG ¿ÓYG Qò©àd Gô¶fh
¬Ø«∏µJ Éæª°†àe ¬d ÉfÓYG ô°ûædG Gòg Èà©j ¬«∏Yh
ΩÉjG á©Ñ°S ∫ÓN √ÓYCG ¬æe Üƒ∏£e ƒg ÉÃ AÉaƒdÉH
(11) Ú``JOÉ``ŸG ¢üæH ÓªY ô°ûædG Gò``g ï``jQÉ``J øe
.ájQÉéàdGh á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe (356)h

áªµëŸG ô°S áfÉeCG

…ôéj ÊÉª©o dG »æWƒdG ∂æÑdG
Èªaƒf ô¡°ûd zõæµdG{ äÉHƒë°S

Ö«°ùdÉH á«FGóàH’G áªµëŸG
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
»FÉ°†b ¿ÓYEG

áªµëŸG ô°S áfÉeCG

™àªàJ :á``«` fÉ``ª` ©` dG ` AÉ``ª` «` g
äÉ``eƒ``≤` Ã ≈``£` °` Sƒ``dG á``¶` aÉ``fi
áØ∏àfl äÉÄ«Hh ájôKCGh á«MÉ«°S
™`` ` HQC’G É`` ¡` `JÉ`` j’h ‘ ´Rƒ`` à` `J
(QRÉ÷Gh ,äƒfi ,ºbódG ,AÉª«g)
≈∏Y Ék«MÉ«°S GQk Gõe É¡æe π©L Ée
.ΩÉ©dG QGóe
¿ƒ``gô``e ø`` `H ô``°``UÉ``f ∫É`` ` `bh
çGÎ`` dG IQGOEG ô``jó``e ‹ó``Ñ` ©` dG
¿Eq G ≈£°SƒdG á¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh
»ÑëŸ á«dÉãe á¡Lh óq ©J á¶aÉëŸG
ÉŸ Gôk ` ¶` f á``©`«`Ñ`£`dG ±É``°`û`µ`à`°`SG
óà“ á∏«ªL ÅWGƒ°T øe ¬H ôNõJ
¢``SCGQ øe Üô©dG ôëH ∫ƒ``W ≈∏Y
¢SCGQ ≈dEG äƒfi áj’ƒH ¢ùjhôdG
áaÉ°VE’ÉH QRÉ÷G áj’ƒH Iôbƒ°U
∫É``Ñ`÷Gh á«∏eôdG ¿ÉÑãµdG ≈`` dEG
á``jOhC’Gh Üô©dG ôëÑd ájPÉëŸG
±É``¨` dG QÉ``é` °` TCG É``¡` æ` jq õ``J »``à` dG
.á``jÈ``dG äÉ``JÉ``Ñ`æ`dG ø``e ó``jó``©` dGh
á``dÉ``cƒ``d í``jô``°`ü`J ‘ ±É`` °` `VCGh
á¶aÉëŸG ¿Cq G á«fÉªo©dG AÉ``Ñ` fC’G
o G OƒLƒH OôØæJ
QGƒ``NC’Gh Qõo ` ÷
á«ªëªc á«©«Ñ£dG äÉ``«`ª`ë`ŸGh
á``jô``£` Ø` dGh á`` «` `◊G äÉ`` æ` `FÉ`` µ` `dG
ájDhôd á``©`FGQ É°Uôa
k ôaƒJ »àdG
Ëô``dGh ∫Gõ``¨``dGh »``Hô``©` dG É``¡` ŸG
äÉ``fGƒ``«` ◊G ø``e Oó`` Yh »``Hô``©` dG
á``aÉ``°`VE’É``H ,á``Ø`∏`à`î`ŸGh Ió``jô``Ø` dG
áÑWôdG »`` °` `VGQC’G á«ªfi ≈`` dEG
äƒfi á``j’ƒ``H ¿É``ª`µ`◊G ô``H ‘
´Gƒ`` fC’G äÉ``Ä`e IógÉ°ûe ∂``dò``ch
»``à` dGh Iô``LÉ``¡``ŸG Qƒ``«` £` dG ø`` e
É¡≤jôW ‘ á≤£æŸG È``Y ôaÉ°ùJ
ÖfÉL ≈dEG ,É«°SBG hCG É«≤jôaEG ≈dEG

áªµëŸG ô°S áfÉeCG

QÉë°üH ±ÉæÄà°S’G áªµfi
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
»FÉ°†b ¿ÓYEG

:z

{ ` §≤°ùe

ÊÉªo©dG »æWƒdG ∂æÑdG ΩÉbCG
Ò``aƒ``à` dG ÜÉ``°` ù` M äÉ``Hƒ``ë` °` S
CÉaÉc å«M Èªaƒf ô¡°ûd (õæµdG)
â¨∏H á``jó``≤`f õ``FGƒ``é`H √AÓ``ª` Y
∂``dPh ÊÉ``ª` Yo ∫É`` jQ 191,000
.áÑjò©dÉH »°ù«FôdG √ô``≤`e ‘
51 `dG »æWƒdG ó«©dÉH ’k ÉØàMGh
Ék Ñë°S ∂æÑdG iô`` LCG ,á°†¡æ∏d
ájó≤f IõFÉL 51 Ék eó≤e Ék °UÉN
∫É``jQ 1,000 É``¡`æ`e π``c â``¨`∏`H
Öë°S ‘h .Ók «ªY 51 `d ÊÉªoY
AÓªY çÓK π°üM ,(IQGó°üdG)
πµd ÊÉªoY ∫É``jQ 25,000 ≈∏Y
á``©`HQCG Rƒ``a ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,º¡æe
ÊÉªoY ∫É``jQ 10,000 `H AÓªY
,(É``jGõ``e) Öë°S ‘ º¡æe πµd
≈∏Y Ók ` «` ª` Y 50 π``°`ü`M É``ª`æ`«`H
º¡æe π``µ` d ÊÉ``ª` Yo ∫É`` `jQ 500
.Ö`` JGô`` dG π`` jƒ`` – Ö``ë` °` S ‘
‘ ∂æÑdG Ωƒ≤j ¿CG Qô``≤`ŸG ø``eh
Öë°ùdG AGô``LEÉ``H ΩÉ``©` dG á``jÉ``¡`f
…ò``dG Ò``Ñ`µ`dG …ƒ``æ`°`S ∞``°`ü`æ`dG
á``jó``≤` f õ```FGƒ```L ¬``«``a Ωó``≤` «` °` S
ÊÉ``ª`Yo ∫É`` jQ 500,000 ≠∏ÑJ
ÜÉ°ùM äÉHƒë°S ∂dòH ºààî«d
.Ω2021 ΩÉ``©` d õ``æ`µ`dG Ò``aƒ``à`dG
ó«©dÉH ¢UÉÿG Öë°ùdG ∫ƒ``Mh
¥QÉ``W ∫É`` b ,á°†¡æ∏d »``æ` Wƒ``dG
äÉeóÿG áYƒª› ¢ù«FQ ,≥«àY
OGô``aCÓ` d á``«` ª` bô``dGh á``«`aô``°`ü`ŸG

QÉë°üH ±ÉæÄà°S’G áªµfi
áªµëŸG ô°S áfÉeCG
»FÉ°†b ¿ÓYEG

ΩÉbG ób QÉØX ∂æH/¿ÉH QÉë°üH ±ÉæÄà°S’G áªµëe áfÉeG ø∏©J
IôFGódG Ω2021/7103/711 ºbQ ±ÉæÄà°S’G iƒYO É¡eÉeG
Ö∏W á«Ñ«gƒdG óªëe øH ¢ûjhQO âæH Ió«HR/ó°V ájQÉéàdG
ºµëdG πjó©J ´ƒ°VƒªdG »ah Óµ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑb :’hG :É¡«a
IóFÉØdÉH Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ΩGõdG -1 `H AÉ°†≤dGh É«FõL »FGóàH’G
≈àMh Ω2020/10/6 ïjQÉJ øe ¬H »°†≤ªdG ≠∏ÑªdG øY %6
ÜÉ©JGh ∞jQÉ°üªdÉH Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ΩGõdG -2 .OGó°ùdG ΩÉªJ
.»°VÉ≤àdG »àLQO øY IÉeÉëªdG
øH ¢ûjhQO âæH Ió«HR Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ¿ÓYG Qò©J óbh
É¡d ÉfÓYG ôÑà©j ô°ûædG Gògh ájOÉ©dG ¥ô£dÉH á«Ñ«gƒdG óªëe
áYÉ°ùdG 2021/12/12 ≥aGƒªdG óM’G Ωƒj ójóëJh iƒYódÉH
í∏jƒe QÉë°U áj’ƒH øFÉµdG áªµëªdG ô≤ªH ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG
IOÉªdG ¢üæH ÓªY - É¡YÉª°ùd GóYƒe QÉë°üH ºcÉëªdG ™ªée ¿ƒfÉb QGó°UÉH Ω2002/29 ºbQ »fÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôªdG øe (11)
Qƒ°†ëdG Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ≈∏Yh ájQÉéàdGh á«fóªdG äGAGôL’G
Ö°ùM ábó°üe ádÉcƒdÉH ¢VƒØªdG É¡∏«ch á£°SGƒH hG É«°üî°T
¢üæd GOÉæà°SG √ÓYG øjOóëªdG ¿ÉµªdGh óYƒªdG »a ∫ƒ°U’G
.¬«dG QÉ°ûªdG ¿ƒfÉ≤dG øe 230 IOÉªdG ád’óH 75 IOÉªdG

-1/ø«ØfCÉà°ùªdG ¿ÉH QÉë°üH ±ÉæÄà°S’G áªµëe áfÉeG ø∏©J
ºdÉ°S øH ¿Éª«∏°S -2 Rhô«ØdG ¿Éª«∏°S øH ºdÉ°S øH ∫OÉY
ºbQ ±ÉæÄà°S’G iƒYO É¡eÉeG ÉeÉbG ób Rhô«ØdG ¿Éª«∏°S øH
á©eÓdG ∫ÉªYÓd §≤°ùe IQÉæe ácô°T/ó°V Ω2021/7102/894
:∞fCÉà°ùªdG É¡«a Ö∏£j ¿hôNGh »°VGQ óªëe ó«°S/É¡∏ãªj
É≤ÑW »æeõdG ó«≤dG ∫ÓN ¬H ôjô≤à∏d Óµ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑb ’hG
øe AÉ°†≤dGh »FGóàH’G ºµëdG AÉ¨dG ´ƒ°VƒªdG »ah ¿ƒfÉ≤∏d
. .iƒYódG ¢†aôH ójóL
§≤°ùe IQÉæe ácô°T Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ¿ÓYG Qò©J óbh
Gògh ájOÉ©dG ¥ô£dÉH »°VGQ óªëe ó«°S/É¡∏ãªj á©eÓdG ∫ÉªYÓd
≥aGƒªdG óM’G Ωƒj ójóëJh iƒYódÉH ¬d ÉfÓYG ôÑà©j ô°ûædG
øFÉµdG áªµëªdG ô≤ªH ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG Ω2021/12/12
- É¡YÉª°ùd GóYƒe QÉë°üH ºcÉëªdG ™ªée - í∏jƒe QÉë°U áj’ƒH
Ω2002/29 ºbQ »fÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôªdG øe (11) IOÉªdG ¢üæH ÓªY
∞fCÉà°ùªdG ≈∏Yh ájQÉéàdGh á«fóªdG äGAGôL’G ¿ƒfÉb QGó°UÉH
ádÉcƒdÉH ¢VƒØªdG É¡∏«ch á£°SGƒH hG É«°üî°T Qƒ°†ëdG Égó°V
√ÓYG øjOóëªdG ¿ÉµªdGh óYƒªdG »a ∫ƒ°U’G Ö°ùM ábó°üe
QÉ°ûªdG ¿ƒfÉ≤dG øe 230 IOÉªdG ád’óH 75 IOÉªdG ¢üæd GOÉæà°SG
.¬«dG

áªµëªdG ô°S áfÉeCG

áªµëªdG ô°S áfÉeCG

م�سقط24490155 /24491919 :
مكتب �صاللة 23294201 :
مكتب عربي 25690700 :
مكتب نزوى 25411202 :
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مكتب �صحار 26844449 :
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�أيـد عاملة
يتوفرطلبات عامالت
من الفلبني والهند
وبنجالدي�ش
91665128 %
93670003 %
❂❂❂
يوجد لدينا عمال
تنظيف واعمال �آخرى
95208185 %
�صـيــانـــة

تنظيف

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

وظائف �شاغرة

للبيع منازل

معلم ريا�ضيات لطالب

فقد املواطن خلف بن

مطلوب على ال�سرعة

منزل طابق واحد يف

الثانوي واجلامعات

غريب بن �شيبه بن

�صيديل (عماين

املعبيلة اجلنوبية

96012015 %

غريب الزعابي ملكية

❂❂❂

ار�ض (�سكنية) رقم

ال�ش�ؤون التنظيمية

�سائق خفيف

( )649باملربع (ابو

الى جانب تفا�صيل

بقرة ( )239الكائنة

املنتجات ال�صيدالنية

يف (والية �شنا�ص)

للم�ست�شفيات

والبالغ م�ساحتها

وال�صيدليات من

(648م )2فعلى كل

حمافظة م�سقط

من يعرث عليها التكرم

الربيد االلكرتوين

يطلب عمال

(بنغالدي�شي) يطلب
عمال خربة 10
�سنوات بال�سلطنة
72452521 %
❂❂❂
مهند�س مدين

فــقـدان

بت�سليمها لأقرب مركز

اجلن�سية) للتعامل مع مبوقع ممتاز  +ملحق

@Rehim.ak

areenmuscatllc.

ب�سعر ممتاز
99772674 %
❂❂❂
�شقة للبيع يف منطقة
اخلوير امل�ساحة
170م 2ثالث غرف
و�صالة ومطبخ
مع خمزن وثالثة

�صيانة املكيفات
حمامات وخمزن اخر
وم�صمم ان�شائي
com
املركزية
❂❂❂
دورة تدريبية لل�صف
للغ�سيل البلكونة
�سوداين خربة 14
93809755 %
97159292 %
فقدت املواطنة فايزة
الثاين ع�شر يف قواعد
99723585 %
❂❂❂
حجم متو�سط
�سنة
بنت احمد بن حمدان
اللغة االجنليزية
❂❂❂
اجلديدي ملكية ار�ض موظفة ملكتب عامالت
94110248 %
92038346 %
با�سلوب مب�سط وحل
ت�صليح وتركيب
منازل باخلو�ض
(�سكنية) رقم ()162
❂❂❂
96207264 %
االمتحانات للتوا�صل
املكيفات املركزية
ي�شرتط القدرة على
باملربع ()1/33
فر�صة جيدة
❂❂❂
78271415 %
والعادية ال�صيانة بـ 6
ا�ستخدام احلا�سب
33
(منطقة
يف
الكائنة
لال�ستثمار قيد
مهند�س مدين عراقي
رياالت
❂❂❂
الآيل والتعامل مع
اخلوير
مدينة
امتداد
االن�شاء ت�سليم اقل
خربة � 10سنوات يف
95779616 %
م�صرية جامعية
الزبائن (الفرتة
والية بو�شر) والبالغ
من �سنة قرب املدر�سة
بكالوريو�س جتارة ادارة وتنفيذ امل�شاريع
❂❂❂
م�ساحتها (400م )2امل�سائية) الوات�س فقط
الهندية والهدى
98296923 %
�سائق خفيف يف
ادارة اعمال جتيد
93670003
فعلى كل من يعرث عليها
ال�سلطنة يتحدث
اخلا�صة دار�سيت
❂❂❂
احلا�سب الآيل خربة
التكرم بت�سليمها لأقرب
ال�ساحل
العربية واالجنليزية يف االدارة وال�شركات حمامي عليا �سوداين
مركز لل�شرطة
95860266 %
95127977 %
يرغب العمل يف
املالحية وال�شحن
يطلب عمال

تنظيف

لل�شرطة

❂❂❂

والتخلي�ص اجلمركي

مكتب حماماة

تنظيف وتلميع

91125127 %

91339720 %

املباين واملنازل

بن مظفر بن �سعيد

❂❂❂

❂❂❂

واملفرو�شات ب�أ�سعار

الوهيبي ملكية ار�ض

حما�سب واداري

مهند�س مدين �سوداين

منا�سبة

(�سكنية) رقم ()309

�سوداين

96178727 %

حديث التخرج متدرب

باملربع (املرحلة ()1

93554071 %

94255818 %

وجاهز للعمل فورا

الكائنة يف (احلاجر/

❂❂❂

❂❂❂

معلم ريا�ضيات م�صري

رخ�صة قيادة ويتحدث

والية العامرات)

تنظيف �شقق

متواجد يف ال�صيف

 3لغات

والبالغ م�ساحتها

ـ ومبان واطقم

للعام اجلديد وطالب

97727285 %

(600م )2فعلى كل

جلو�س ورخام

الدور الثاين

و�سرياميك ومكافحة

96012015 %

ار�ض لال�ستثمار

احل�شرات

❂❂❂

للجادين فقط

97569000 %

معلمة لغة عربية

يف امل�صنعة  -على

لال�ستثمار

فقد املواطن مازن

من يعرث عليها التكرم
بت�سليمها لأقرب مركز
لل�شرطة
للبيع م�شروع

مطلوب لل�شراء

مطلوب ارا�ض يف
مرتفعات العامرات
والنه�ضة واحلاجر
وعدن
95546964 %

ترغب يف توظيف
مندوب عالقات عامة
خربة التقل عن 10
�سنوات يرجى ار�سال

www.ami4.org

وحتفيظ قر�آن تقوية

ال�شارع العام مقابل

instagram

مدر�سة خا�صة قائمة

ال�سرية الذاتية على

حمافظة م�سقط

من ال�صف االول الى

ادارة اال�سكان -

www.instagram.

باخلو�ض

االمييل التايل

وبركاء الفليج بجميع

ال�صف الثامن

امل�صنعة لال�ستف�سار

للتوا�صل

com/clean-odok

94878948 %

99332240 %

98214735 %

@muneeral.saadi
yahoo.com

لاليجار
غرفة واحدة تبد�أ من
 80ـ  120رياال
غرفتان تبد�أ من
 130ـ  150رياال
(مع امللحقات)
ال�سيب/وادي اللوامي
وت�شمل اخلدمات التالية:
 1ـ �أ�سعارنا جيدة
ويف متناول اجلميع و�شاملة
فواتري
الكهرباء  +املاء
 +ال�صرف ال�صحي
 2ـ خدمة الكهربائي
 +ال�سباك جمانا
على مدار � 24ساعة
 3ـ ت�صليح وا�ستبدال
لأي اعطال من مواد �أو
�أدوات داخل العقار جمانا
(ال�صيانة ال�شاملة)
 4ـ تنظيف املوقع
�صباحا وم�ساء جمانا
 5ـ العقار مراقب ب�أحدث
تقنيات الكامريا
 6ـ يوجد م�شرفون عمانيون
متواجدون باملوقع
على مدار ال�ساعة
خدماتنا �سر
تميزنا
واحدث ما في
�سوق العقار
ر�ضاكم هو نجاحنا
للتوا�صل
93271042 %
95896031 %
93910079%
99321944%
24423383%

اال�ستخدامات
99018110 %

�شقق وحمالت
بااليجار بالعامرات
املحج
95551595 %
99551595 %
للبيع او لاليجار

بيع وت�أجري مالب�س
الزفاف واملنا�سبات
وال�سهرات وب�أ�سعار
منا�سبة املوقع
املعبيلة اجلنوبية
99772674 %
❂❂❂
�شقق بالوادي الكبري
للبيع وااليجار
96624076 %
99354527 %

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/

لاليـجـار

�شقق تتكون من غرفة
للبيع وال�شراء
وغرفتان باملمتاز
بيع و�شراء االرا�ضي
والو�شل واخلوير
واملنازل يف العامرات
والغربة
95337711 %
99341138 %
❂❂❂
90991079 %
توا�صل معنا يف
خدمتكم لالرا�ضي

لعدم التفرغ

لاليـجـار

لاليـجـار

املوالح/والية بركاء
موقعنا باملعبيلة
ال�شمالية مقابل �شارع
ال�سلطان قابو�س
بجنب جامع املزمل
وبرادات رجب
98845101 %
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�أبو عبيدة عن جابر عن �أبي �سعيد
اخلدري قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليهو�سلم)(:من �رشب اخلمر يف الدنيا  ،ثم مل
يتب منها  ،حرمها يف الآخرة).
(م�سند االمام الربيع بن حبيب)

حديث

الدين الحياة
deen@alwatan.com.om
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فتاوى و�أحكام

يجيب عن �أ�سئلتكم

�سماحة ال�شيخ العالمة

�أحمد بن حمد الخليلي

المفتي العام لل�سلطنة

حب الوطن واجب على كل فرد يعي�ش على
�أر�ضه لذا ال بد له من �أمور ليكون قد �أدى ما

عليه من حقوق ،على هذا ماهي حقوق املواطن
للوطن وما هي حقوق الوطن للمواطن؟
ال ريب �أن الوطن يتكون من املواطنني
فالإن�سان مطالب ب�أن يكون فردًا �صا ً
حلا يف
جمتمعه و�أن يكون �شاعر ًا مب�شاعر الأخوة التي
ت�شد امل�ؤمنني بع�ضهم �إلى بع�ض وهي التي
ج�سدها النبي يف قوله(:ترى امل�ؤمنني يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد اذا ا�شتكى منه
ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر)..
فكل تخريب هو �إ�ضاعة للأمانة.
كيف نربي �أبناء الوطن على املحافظة على
نعمة الأمن؟
الأمن �إمنا هو نا�شئ من الإميان فعندما
يرت�سخ الإميان يف النفو�س يحافظ على الأمن
ولذلك ال بد من تربية الأجيال على الإميان
وعلى التعلق بالله تعالى وحب الله وحب
ر�سوله وحب دينه ،واال�ستم�ساك بالعروة

الوثقى من هذا الدين �سبب النجاح يف تو�صيل
الأمن يف �شتى جماالت احلياة .
تقوم الدولة م�شكورة بتقدمي اخلدمات
للمواطن واملقيم كاملرافق ال�صحية
وامل�ست�شفيات واحلدائق والطرق املعبدة
وبع�ض اجلماليات وغريها كثري ..ولكن
للأ�سف ال�شديد جند بع�ض املواطنني يقومون
بتخريب تلك اخلدمات �أال يكون ذلك من �أ�سباب
اخليانة للوطن وما هو ردكم على ذلك؟
كل تخريب �إمنا هو �إ�ضاعة للأمانة ،كل �إ�ضاعة
للأمانة هي خيانة فعلى الإن�سان �أن يتقي الله قبل
كل �شيء و�أن يحر�ص على املحافظة على �أمانته
فهذه �أمانة الله قبل �أن تكون �أمانة اخللق.
جند يف بع�ض الأحيان رب العمل يقوم
بتكليف العامل الذي يعمل معه فوق طاقته..
هل على العامل اال�ستماع �إليه باعتبار �أنه رب
العمل �أو �أن يعمل وفق طاقاته؟

على الإن�سان �أن يعمل يف حدود طاقته ومن
املتعذر �أن يخرج عن حدود طاقته ويعمل �أكرث
من طاقته هذا من املتعذر والله �سبحانه وتعالى
ما كلف �أحد ًا فوق طاقته ( َال ُي َك ِّل ُف ال ّل ُه َن ْف�سً ا
ِ�إ َّال و ُْ�س َعهَا َلهَا َما َك َ�سبَتْ وَ َع َل ْيهَا َما ا ْك َت َ�سبَتْ )
اَ
أخرى(:ل ُي َك ِّل ُف ال َّل ُه َن ْف�سً ا ِإ� اَّل َما
ويف �سورة �
آ� َتاهَ ا َ�سي َْج َع ُل ال َّل ُه َب ْع َد ع ُْ�س ٍر ي ُْ�س ًرا) �إذا كانت
تكاليف احلق �سبحانه وتعالى ال تتجاوز حدود
امل�ستطاع فيها بتكاليف اخللق.
ما هي الدعوة التي تودون قولها �إلى من
يحب الوطن؟
الدعوة ال بد لها من حقيقة ت�صدقها ف�إنها
بدون حقيقة ت�صدقها ت�صبح جمرد خيال �أو
جمرد كالم ال �أثر له ،فعلى الإن�سان �أن يج�سد
حب وطنه يف حب اخلري لهذا الوطن وملن يف
هذا الوطن و�أن يحر�ص على ا�ستقامة �أبناء هذا
الوطن على الرب والتقوى.

�صنائع املعروف تقي م�صارع ال�سوء «»3
�إخوة التوحيد والهدى :ا�سمحوا يل �أن �أختم
معكمحدي ًثا حول �صنع املعروف والذي يقي �صاحبه
من كل �شر و�أ�شره م�صرع ال�سوء ـ حفظنا الله و�إياكم.
ف�صنع املعروف ـ �أيها الأحبة ـ طريق �إلى الله تعالى
ال يغلق وال ي�ضيق �أبدًا دون �سالكيه ،اً
ف�ضل عن �أنه
�شجرة خري ال ينقطع ثمارها وال يقل بل يزداد يومًا
فيوم ،فاملعروف املعروف ..ف�إن الزمان يحدثنا عن
ف�ضله على بني الإن�سان ،بل قد تكون قد �أ�صابتنا
منه �أيادي يتحدث القلب عنها ويذكرها العقل دومًا،
قال علي ـ كرم ال ّله وجهه(:ال يزهدك يف املعروف كفر
من كفر فقد ي�شكره ال�شاكر �أ�ضعاف جحود الكافر)،
قال املاوردي(:فينبغي ملن قدر على ابتداء املعروف
�أن يعجله حذر ًا من قوته ويبادر به خيفة عجزه
ويعتقد �أنه من فر�ص زمانه وغنائم �إمكانه وال ميهله
ثقة بالقدرة عليه فكم من واثق بقدرة فاتت ف�أعقبت
ندم ًا ومعول على مكنة زالت ف�أورثت اً
خجل ولو فطن
لنوائب دهره وحتفظ من عواقب فكره لكانت مغارمه
مدحورة ومغامنه حمبورة ،وقيل :من �أ�ضاع الفر�صة
عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها) (ف�صل اخلطاب
يف الزهد والرقائق والآداب ،ج 10ـ �ص .)360
�أيها الإخوة ..انظروا �إلى هذا املعروف بني �أبناء
بنت ر�سول الله ـ �صلوات ربي و�سالمه عليه ـ ذكر
�صاحب (امل�ستطرف يف كل فن م�ستطرف� ،ص)126 :
كتب احل�سن بن علي �إلى �أخيه احل�سني ـ ر�ضي الله
عنهم ـ يف �إعطائه ال�شعراء ،فكتب �إليه احل�سني� :أنت
�أعلم مني ب�أن خري املال ما وقي به العر�ض .فانظر �إلى
�شرف �أدبه ،وح�سن خلقه كيف ابتد�أ كتابه ب�أنت �أعلم
مني ،وكان بينه وبني �أخيه كالم ،فقيل له :ادخل على
�أخيك ،فهو �أكرب منك ،فقال� :إين �سمعت جدي ر�سول
الله (�صلى الله عليه و�سلم) يقول�(:أميا اثنني جرى
بينهما كالم ،فطلب �أحدهما ر�ضا الآخر كان �سابقه �إلى
اجلنة ،و�أنا �أكره �أن �أ�سبق �أخي الأكرب �إلى اجلنة)،
فبلغ ذلك احل�سن ،فجاءه عاجال ـ ر�ضي الله عنهما.
ما �أحوجنا �إلى هذا التعامل الت�ساحمي بيننا،
�إنه املعروف الذي به يحفظ الله �أهله من ال�ضيم،
قال ابن عبا�س (ر�ضي الله عنهما)(:ورد علينا الوليد
بن عتبة بن �أبي �سفيان املدينة واليًا ،وك�أن وجهه
ورقة من ورق امل�صحف ،فوالله ما ترك فينا فقريًا �إال
�أغناه ،وال مديو ًنا �إال �أدى عنه دينه ،وكان ينظر �إلينا
اجلني،
بعني �أرق من املاء ،ويكلمنا بكالم �أحلى من
ّ
ولقد �شهدت منه م�شهدًا لو كان من معاوية لذكرته،
تغدينا يوما عنده ،ف�أقبل الفرا�ش ـ اخلادم ـ ب�صحفة،

فعرث يف و�سادة ،فوقعت ال�صحفة من يده ،فوالله ما
ردها �إال ذقن الوليد ،وانكب جميع ما فيها يف حجره
اً
متمثل واق ًفا ما معه من روحه �إال ما
فبقي الغالم
يقيم رجليه ،فقام الوليد فدخل ،فغيرّ ثيابه ،و�أقبل
علينا تربق �أ�سارير جبهته ،ف�أقبل على الفرا�ش وقال
يا بائ�س ما �أرانا �إال روّعناك ،اذهب ،ف�أنت و�أوالدك
�أحرار لوجه الله تعالى) ،وفيما روي عن ر�سول الله
(�صلى الله عليه و�سلم)(:من م�شى يف عون �أخيه
ومنفعته ،فله ثواب املجاهدين يف �سبيل الله) ،وعن
�أن�س ـ ر�ضي الله عنه ـ �أن النبي (�صلى الله عليه و�سلم)
قال(:اخللق كلهم عيال الله ،ف�أحب خلقه �إليه �أنفعهم
لعياله)(رواه البزار والطرباين) يف معجمه ،ومعنى
(عيال الله) فقراء الله تعالى ،واخللق كلهم فقراء الله
تعالى ،وهو يعولهم ،ويف م�سند ال�شهاب عن عبد الله
بن عبا�س ـ ر�ضي الله عنهما ـ عن النبي (�صلى الله
عليه و�سلم) �أنه قال(:خري النا�س �أنفعهم للنا�س)،
وعن �أبي هريرة ـ ر�ضي الله عنه ـ قال :قال ر�سول الله
(�صلى الله عليه و�سلم)�(:أتدرون ما يقول الأ�سد يف
زئريه؟ قالوا :الله ور�سوله �أعلم .قال :يقول :اللهم
ال ت�سلطني على �أحد من �أهل املعروف)(رواه �أبو
من�صور الديلمي ،يف م�سند الفردو�س) ،وعن ابن عمر
ـ ر�ضي الله عنهما ـ قال(:قيل :يا ر�سول الله �أي النا�س
�أحب �إليك؟ قال� :أنفع النا�س للنا�س ،قيل :يا ر�سول
الله ،ف�أي الأعمال �أف�ضل؟ قال� :إدخال ال�سرور على
امل�ؤمن ،قيل :وما �سرور امل�ؤمن؟ قال� :إ�شباع جوعته

وتنفي�س كربته ،وق�ضاء دينه ،ومن م�شى مع �أخيه
يف حاجة كان ك�صيام �شهر واعتكافه ،ومن م�شى مع
مظلوم يعينه ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام ،ومن
كف غ�ضبه �سرت الله عورته ،و�إن اخللق ال�سيء يف�سد
العمل كما يف�سد اخلل الع�سل)(املرجع ال�سابق� ،ص:
،)128ويقول �صاحب كتاب (العمل ال�صالح� ،ص:
(:)408من �صنع املعروف للنا�س وقاه الله كل منظر
وحال يكره �أن ي�صيبه يف نف�سه و�أهله ومن ذلك موته
يف حال يكرهها �أو احرتاق منزله)،ومن جميل �صنع
املعروف ما �أورد ابن حبان ـ رحمه الله تعالى ـ يف
(رو�ضة العقالء) عن العقبي قال(:م ًّر �سعيد بن العا�ص
بدار رجل باملدينة فا�ست�سقى ف�سقوه ،ثم م َّر بالدار
بعد زمن ومناد ينادي عليها فيمن يزيد؟ فقال ملواله:
�سل مل تباع هذه؟ فرجع �إليه فقال :على �صاحبها دين،
قال :فارجع �إلى الدار ،فرجع فوجد �صاحبها جال�سً ا
وغرميه معه ،فقال :لمِ َ تبيع دارك؟ قال :لهذا علي
�أربعة �آالف دينار ،فنزل وحتدث معهما وبعث غالمه
ف�أتاه ببدرة فدفع �إلى الغرمي �أربعة �آالف ودفع الباقي
�إلى �صاحب الدار وركب وم�ضى)،كما ينبغي على
امل�سلم �أن يتحلى ب�شكر املعروف ف�إن ذلك مما حث
(�ص َّلى الل ُه
(�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه وَ�سَ َّلمَ) ـ كما بينَّ َ
عليه النبي َ
َع َل ْي ِه وَ�سَ َّل َم)ـ �أن من مل ي�شكر النا�س ال يوفق ل�شكر الله
تعالى ،ففي حديث ابن عمر يف �صحيحي �أبي داوود
(�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه وَ�سَ َّلمَ) قال(:من
والن�سائي� :أن النبي َ
ا�ستعاذكم بالله ف�أعيذوه ومن �س�ألكم بالله ف�أعطوه
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للتوجيه النحويِّ  ،والنظر الإعرابي وال�صريف
ري يف تثبيت اعتقاد امل�سلم
للن�صو�ص دخ ٌل كب ٌ
ّ
ال�صحيح ،والعك�س كذلك واردٌ ،ف�إن االعتقا َد ال�صحيح
للمرء ،وفه َم ُه لأحكام دينه ،و�أبجديات اعتقاده ال�سليم
يجعله يختار توجيهًا نحويًا على توجيه ،وتوجيهًا
�صرفيًا على توجيه ،وال يقبل منا توجي ٌه يخالف
معلومًا من الدين بال�ضرورة� ،أو يناق�ض �أ�سا�سً ا من
�أ�سا�سات الدين ،و�إمنا يحجزه فهمُه ال�سليمُ ،و�إدرا ُكه
ال�صحيحُ من االنزالق وراء توجي ٍه ُم ّك ِّفر� ،أو تخريج
م ؤ� ِّثم� ،أو �إعرابٌ فيه غب�ش يف الت�صور ،وعدم �صحة
يف االعتقاد� ،سواء �أكان ذلك خا�صا بالنظر النحوي،
�أم النظر ال�صريف ،و�س�أ�ضرب مناذج للنحو ،و�أخرى
لل�صرف لنعرف كيف َّ
تدخلت العقيد ُة ال�صحيح ُة يف ك ِّل
ت�صرف للم�سلم ،وكيف تناغم هو الآخر مع متطلباتها،
وكان و َّقافا عند حدود الله ،ومتطلبات االعتقاد
ال�صحيح فيها ،ومن ذلك يف باب التوجيه النحوي
�إعراب بع�ضهم لكلمة (رحيم) يف قوله تعالى�(:إِنمَّ َ ا حَ َّر َم
َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت َة وَال َّد َم َولحَ ْ َم الخْ ِ ْن ِز ِير َومَا �أُهِ َّل ِب ِه ِل َغيرْ ِ ال َّل ِه
َفم َِن ْ
ا�ض ُط َّر َغيرْ َ ب ٍَاغ و اََل عَا ٍد َف اَل �إِ ْث َم َع َل ْي ِه إِ� َّن ال َّل َه َغ ُفو ٌر
َر ِحيمٌ) (البقرة ـ � ،)173أو يف �أيِّ تذييل قر�آين وردت
فيه ـ �أنه�صفة (لغفور) ،وهذا فيه ا�ضطراب من الناحية
العقدية،وهي �أن �صفات الله كاملة ،ال منقو�صة ،وال
حتتاج �إلى �صفة تكملها ،ف�صفات الله تامة� ،شاملة،
جامعة ،مانعة ،فالرحمة �صفة م�ستقلة بنف�سها ،وكاملة
لله ،والغفران �صفة م�ستقلة بنف�سها ،وكاملة لله ،و َكو ُْن
نق�صا
الكلمة تعرب �صف ًة للمو�صوف قبلها� ،أي �أنها تكمل ً
فيه ،فال�صفة يف �أب�سط تعريفاتها ما يكمل نق�صا يف
املو�صوف املتقدم ،اً
مثل(:هذا رجل فقي ٌه نحويٌّ ) ،فكلمة
(فقيه) تكمل نق�صا يف املو�صوف(وهو الرجل) ،لو مل
جتئْ ملا عرفنا �أنه فقي ٌه ،وال نحوي ،ونحو(:هذا عامل
م�صري اقت�صادي) ،فكلمة (م�صري) و�صف ْته ،و�أكملت
نق�صا فيه ،وكذا كلمة(اقت�صادي) ،لكن الله تعالى كام ٌل
يف �أ�سمائه ،وكام ٌل يف �صفاته ،والأَ ْو َلى يف مثل ذلك
�أن نع ِّلم الدار�سني �أن كلمة(:رحيم) خرب ثان للحرف
النا�سخ (� َّإن) يف الآية الكرمية ال�سابقة ،ولي�ست �صفة
للخرب الأولَّ �(:إن الله غفو ٌر رحيمٌ) ،وكذا يف نحوَّ �(:إن
ربك عليم حكيم) ،ونحوَّ �(:إن الله تواب رحيم) ،ويف

نحو(:وكان الله قويًا عزي ًزا) فكلمة(:قويًا) خرب �أول
للفعل النا�سخ(كان) وكلمة(:عزي ًزا) خرب ثان للفعل
النا�سخ(كان) ،وهكذا ك ُّل ما كان على �شاكلة ذلك ،ال
يقال يف توجيهه النحوي�(:صفة) لأنال�صفة ـكما �سبق
نق�صايف املو�صوف ،وتتمم معناه ،وهو مفتقر
ـ تكمل ً
ُ
تختلف عن
�إليها يف �أ�صل الإفادة ،ولكن �صفات الله
نق�ص ،يتكامل
�صفات املخلوقني؛ لأن املخلوقني فيهم ٌ
نق�صا يف
بالو�صف املتعدد ،فكل �صفة تكمل �شي ًئا �أو ً
املو�صوف ،ولكن �صفات الله كاملة اً
كمال �إلهيًّا ربانيًّا
ال نق�ص فيه ،ومن هنا يُ�ش َرع للمعلم �أو للأ�ستاذ �أن
يب�صر طالبَه بالإعراب ال�صواب ،والتوجيه الدقيق،
ِّ
ُدرك تلك الأعاريبَ املت�شعبة،
ي
ال
الطالب
إن
�
يقول:
أال
و�
ِ
واملتعددة ،ولكنْ عليه �أن ِّ
يو�ضح الق�ضية لطالبه ،وهي
افرتاق �صفات الله تعالىعن �صفات الب�شر ،و�أنه ال
يجوز توجي ٌه �إعرابي كهذا فيما يتعلق بالذات الإلهية
الكرمية ،ولك �أن ُت ِعيد التوقف �أمام �آيات كتلك الآيات
الكرميات(:والله وا�سع عليم)َّ �( ،إن الله عزيز ذو
انتقام)َّ �(،إن الله قوي عزيز).
ولعل جميعنا يذكر �أن �أ�ساتذ َتنا كانوا عندما
يدر�سون لنا قوله تعالى(:وهو الغفور الودود ذو
العر�ش املجيد فعال ملا يريد) ،كانوا يدر�سونه حتت
باب (تعدد اخلرب) ،ولي�س حتت باب (تعدد ال�صفة)،
ومثله قولهتعالى(:هو الله الذي ال �إله �إال هو امللك
القدو�س ال�سالم امل�ؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب)،
كلُّها ُدرِّ�سَ تْ  ،و ُت َد َّر ُ�س عند جميع الأ�ساتذة ،ويف ك ِّل
كتب النحو حتت جزئية (تعدد اخلرب) يف باب املبتد�أ
واخلرب� ،أو يف باب اجلملة اال�سمية ،وهو �أم ٌر ح�سنٌ :
�أن نتعلم هذا املعنى العقدي الكبري وت�أثريه يف دنيا
الإعراب ،ون ْفقه تلك الأعاريب التي تثبِّت االعتقاد
ال�صحيح يف �صفات الله ب�صورة دقيقة ،وب�أ�سلوب
�سليم ،وكما تعلمْنا �صواب الإعراب نع ِّلم غريَنا ،وال
نكتم العلم الناف َع عن النا�س.
فلوال معرف ُتنا بكمال �صفات الله ملا تنبهْنا لتلك
الأعاريب غري الدقيقة ،والتي ال تربِّي ن�ش ًئا على
االعتقاد ال�سليم ،ولمَ َ َ�ض ْي َنا مع املا�ضني نعرب �إعرابًا ال
العلي العظيم.
يليق بذات الله ِّ
هذا مثال يف النحو ،ولو �أخذنا مثاال يف ال�صرف
لوجدنا الكثري ،والكثري ،منها ـ على �سبيل املثال
ـتوجيههم لكلمة (عامل) يف قوله تعالىَ (:و ُه َو ا َّلذِي
َات و ْ أَ
َال ْر َ
�ض ِبالحْ َ ِّق َو َي ْو َم َي ُقو ُل ُكنْ َف َي ُك ُ
ون
َخ َل َق ال�سَّ َمو ِ

را�شد بن �سامل البو�صايف

✽

ري �صحيح؛ ويلزم
هذا لي�س �صوابا ،وهو تعلي ٌم غ ُ
�صفات الله ال تتغري،
ت�صحيحُ ه للطالب ،وتعليمُهم �أن
ِ
وال تتبدل ك�صفاتنا نحن الب�شر ،و�إمنا هي الزمة لهـ
�سبحانه ،باقي ٌة بكما ِلها ،و�شمو ِلها كما َي ْع َلمُها ربنا ـ ج َّل
جالله ـوير�ضاها ،وكما هي يف كتب العقيدة ُت ْ�شرَحُ لنا
ب�صورة دقيقة ،و�صحيحة ،فك ُّل ما كان على وزن فاعل
من �صفات الله ،مثل(:قادر ،م ُِعني ،مقتدر ،عامل الغيب،
قابل التوب ،غافر الذنب ،حميط بكل �شيءُ ،مبْدئ،
م ُِعيد،خمرج احلي من امليت ،وخمرج امليت من احلي
� ..إلى �آخر تلك ال�صفات) �إمنا هي �صفات م�شبهة
عند احت�سابها �صرفيًّا ،ولي�ست �أ�سماء فاعلني ،و�إذا
�أجاب الطالب الذي ربَّاه �أبوه �إجاب ًة على �أنها �صفة
م�شبهة،فال ِّ
يخطئه املعلمُ� ،أو يحرمه من درجته كاملة،
و�إمنا ي�شكره على ذلك الفهم الراقي لل�صيغ ال�صرفية
املتعلقة بذات الله ،ويدعو له ،ولوالديهْ � :أن علماه تلك
القيم ال�صحيحة ،وال�صفات الربانية ال�سليمة ،وعلى
َمنْ ي�ؤ ِّلف كتبَ التعليم �أن يلحظ ذلك؛ حتى ال ي ُِجيبَ
الطالبُ �إجابة ال تتالءم مع �إعراب امل�ؤلف فيحت�سبها
خط�أ له؛ وحتى ال يظلم الطالبُ امللتز ُم الذي ع َّلمه �أه ُل
العلم امل�سجدُ ،وع َّلمه �أبواه الت�صو َر العقديَّ ال�صحيحَ
ل�صفات الها ،ولي�س من ِّ
حق �أيِّ �أ�ستاذ �أن ِّ
يخطئ الطالبَ
يف �إجابته تلك؛ لأنها الإجابة ال�سليمة ،وال�صحيحة،
وهذا من املفرت�ض �أن يكون ،وعليه �أن ُي َع ِّر َف الأوالد
الآخرين �صوابَ ال�صيغة ،والفارق بني �صفاتنا،
و�صفات ربنا يف مثل تلك الكلمات ،الرتباطها مبنظومة
عقدية كبرية نتعلمها دائمًا يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
التعليمية يف بداية حياتنا الدينية والعلمية ،لتم�ضي
معنا يف ك ِّل مراحل حياتنا ،ونقد�س ربَّنا يف �أ�سمائه،
و�صفاته ،ونقف عند حدود الله يف الت�أدب مع الله،
ولو يف التخريج الإعرابي� ،أو التوجيه النحوي،
والتحليل ال�صريف للن�صو�ص ،ب�إذن الله ،وفقنا
الله و�إياكم �إلى �سالمة الإعراب النحوي،والتحليل
ال�صريف ،ودقة التوجيه يف للن�صو�ص التي تتعلق
بذات الله الكرمي ،واحلمد لله الذي بنعمته تت ُّم
ال�صاحلات ،و�صلى الها ،و�سلم ،وبارك على �سيدنا
حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

وقت نبحث عنه يف حياتنا املعا�صرة
احلديث عن الت�سامح يف ٍ
ٌ
حديث له �شجون ي�أخذ مبجامع �ألباب
املليئة بالتدافعات الفكرية
العقالء وفطنة النبالء وحكمة احلكماء ،لأن للنف�س فيه دعة و�سعة
نف�س �سوية باقية على
ومراحً ا وم�سرتاحً ا ،فالت�سامح فطرة كل ٍ
الفطرة ال�سليمة مل تن�سلخ من جلدتها التي فطرها الله تعالى عليها،
�إذ الإن�سان مدين بطبعه اجتماعي بفطرته ي�ألف وي�ؤلف ،يحب ال�سلم
ال�سالم والوئام وينفر من الق�سوة والعنف ،والله تعالى بينَّ احلكمة
من خلق النا�س �شعوبًا وقبائل متفرقة متباينة يف طباعها و�أجنا�سها
ومبادئها و�أفكارها كل ذلك من �أجل التعارف والت�آلف ،فقال �سبحانه
ا�س ِإ� َّنا َخ َل ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َو�أُن َثى وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوب ًا
وتعالى(:يَا أَ� ُّيهَا ال َّن ُ
َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا( ،ثم بينَّ �سبحانه وتعالى �أن ق�ضية التفا�ضل الكربى
عرق على عرق وال �شعب
بني ه�ؤالء النا�س جميع ًا ال تخ�ضع لتميز ٍ
على �شعب �آخر ،و�إمنا هي خا�ضعة ل�صفة التقوى فقال �سبحانه
وتعالى�ِ ):إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ال َّل ِه �أَ ْت َقا ُكمْ) ،لي�ؤكد على قاعدة ربانية جليلة
يف معايري التفا�ضل بني اخللق.
ومن هنا ينطلق الإن�سان يف ق�ضية الت�سامح مع النا�س ،لأن
الت�سامح من �صفة امل�ؤمن احلق فهو الذي يعفو عمن ظلمه ويعطي من
حرمه وي�صل من قطعه ويح�سن �إلى من �أ�ساء �إليه ،وي�صفح وي�سامح
ويحلم عمن جتاهل يف حقه ،لأن الإن�سان ي�شعر ب�أنه جزء ال يتجز�أ من
املنظومة الإن�سانية الكربى التي تن�ضوي حتتها جميع �أ�صناف الب�شر
على اختالفهم ،وهذا االنتماء ي�شعر الإن�سان باالرتباط املعنوي جتاه
بني الإن�سان ،و�أكد عليه ال�شرع احلنيف بقول الر�سول (�صلى الله
عليه و�سلم)(:كلكم لآدم و�آدم من تراب) ،وعبرّ عنه ال�شاعر بقوله:
تراب فكلها
�إن كان �أ�صلي من ٍ
بالدي وكل النا�س فيها �أقاربي
و�إذا كانت �صفة الت�سامح التي جت�سد �أرقى عالقات الإن�سان
ببني جن�سه وتوطد �أوا�صر الرتابط بينه وبني جميع النا�س ،ف�إن
هذه ال�صفة تكون يف الإن�سان امل�سلم الذي �أكرمه الله تعالى بدين
الإ�سالم احلنيف يف �أق�صى ن�شاطها احليوي ،لأن مع �إن�سانية هذا
امل�سلم التي تدفعه �إلى الت�سامح والت�آلف ونبذ الظلم والق�سوة عن
الآخرين من نف�سه ،فهو يدين بدين حث على الت�سامح و�أر�شد النا�س
�إليه حتى يف �أوج املواقف ال�صعبة عند حماورة اخل�صوم العتاة ،نعم
�أر�شده �إلى الت�سامح واللني عند اخلطاب ،فقال �سبحانه وتعالى(:و اََل
ال�س ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع ِبا َّلتِي هِ َي �أَحْ َ�س ُن َف ِ�إ َذا ا َّلذِ ي َب ْي َن َك
َت ْ�س َت ِوي الحْ َ َ�س َن ُة و اََل َّ
َو َب ْي َن ُه َعدَا َو ٌة َك أَ� َّن ُه َوليِ ٌّ حَ ِميمٌ( ،وقوله �سبحانه وتعالى مبي ًنا النهج
القومي يف طرق التحاور مع �أهل الكتاب لدعوتهم �إلى دين الإ�سالم
احلق فقالُ ):ق ْل يَا أَ� ْه َل الْ ِك َت ِاب َتعَا َل ْو ْا ِإ� َلى َك َل َم ٍة َ�سوَاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُكمْ(،
وهكذا يف كثري من الآيات ي�صدر اخلطاب واحلوار بو�صفهم ب�أنهم
�أهل الكتاب ويف ذلك من التذكري لهم وح�سن املوعظة ما ال يخفى
وذلك � ً
أي�ضا من باب اللطف يف اخلطاب وح�سن التعامل يف احلوار
والدعوة باحل�سنى ،والله تعالى ي�أمر مو�سى و�أخاه هارون (عليهما
ال�صالة وال�سالم) ب�أن يقوال لفرعون املتغطر�س اجلبار العنيد اً
قول
لي ًنا ) َف ُق اَ
ول َل ُه َق ْو ًال َّليِّن ًا َّل َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر �أَ ْو ي َْخ َ�شى(.
فالت�سامح �إذن من �أخالق النبوة وكم من املواقف التي ثبتت عن
الر�سول (�صلى الله عليه و�سلم) يبني هذا اخللق الرفيع ،ففي عام
الفتح عندما دانت له مكة و�أهلها و�صاروا يف قب�ضت ميينه ،وهم
العتاة الذين �أخرجوه و�أبعدوه عن �أحب البالد �إليه فما كان منه �إال �أن
قال لهم(:اذهبوا ف�أنتم الطلقاء) ،و�إذا كان هذا التوجيه الإ�سالمي من
الكتاب وال�سنة ملن هم على غري م ّلة الإ�سالم بل من املحاربني لدعوة
الإ�سالم املعاندين لها فما بالكم ببني الإ�سالم و�أهله فيما بينهم،
فهم لعمري �أولى بهذا الت�سامح والوئام والت�آخي ،فامل�سلمون بكافة
مدار�سهم واختالف مذاهبهم هم �أج�ساد تنعم وحتيى بروح واحدة
�أال وهي الإ�سالم الذي يربطهم و�إن اختلفت الأح�ساب والأن�ساب كما
يقول ال�شاعر:
�أو يختلف ن�سب ي�ؤلف بيننا
دين �أقمناه مقام الوالد
هكذا هو دين الإ�سالم دين رحمة و�شفقة وت�سامح ووئام ،ينهى
عن ال�شقاق والفرقة وميقتهما ،وينهى عن البغي واجلور والظلم،
وهذا الأ�سلوب القر�آين الذي ي�ؤدب به الله تعالى عباده امل�ؤمنني
لهو �أ�سلوب بليغ بالغ جامع مانع يبهر العقول بح�سن بيانه وجزالة
�ألفاظه وعمق معانيه املن�ضوية حتت ت�ضاعيف عباراته ،وهذا لعمري
لهو الأ�سلوب الفريد الذي ي�أ�سر الألباب ويقنع العقول مهما كان
عتوها و�صدودها وعنادها:
مرتفق
خل نا�صح
ولرب ٍ
ٍ
�أهدى و�أنفع من � ٍأخ و�شقيق
كما �أنه ال بد من بيان �أن الت�سامح بني النا�س ال يعني بحال من
الأحوال التنازل عن القيم واملبادئ الإ�سالمية التي هي �أ�صل هذا
الت�سامح والت�آلف ،فقد يختلف الإن�سان مع �أخيه يف �أي ق�ضية من
الق�ضايا العلمية �أو الفكرية ،وك ٌل يديل بر�أيه الذي يخالف ر�أي
�صاحبه ب�أ�سلوب م�ضمخ باالحرتام ،وعدم ه�ضم حقوق الآخرين
والرغبة يف ال�صعود على �أكتاف الر�أي املخالف انتقامًا للنف�س بغري
حق� ،أو رغبة يف االنت�صار للذات و�إ�ضفاء لبا�س القدا�سة لآرائها،
فهذه الإن�سانية التي تئن حتت وط�أة الظلم وال�شتات والتمزق
والت�شرذم ،وهذه الب�شرية املخنوقة التي مل جتد يف ال�صراع املرير
متنف�سً ا ،بل وئدت يف تراب الأغرا�ض ال�شخ�صية التي ال نهاية لها،
وحوربت من قبل قرا�صنة ال�شر والعدوان �أعداء الإن�سانية وال�سالم،
لن ير�أب �صدع جدار بنيانها �إال الت�سامح والت�آلف وااللتفاف والوحدة
حول الق�ضايا العامة التي ي�شرتك فيها جميع بني الأمة وخا�صة الأمة
امل�سلمة التي هي معقد �آمال هذه الإن�سانية وربيعها املنتظر من زمن
طال �أمده ،كما �أنه من يحاول تهمي�ش ق�ضية الت�سامح يف حياة النا�س
لن يجد من العامل �إال �إذن ًا �صماء.
وبعد هذا الت�أ�صيل النظري لق�ضية الت�سامح يف حياتنا فال بد
�أن يوظف واقعًا عمليًا حيويًا يعي�شه الإن�سان يف حياته يف بيته
مع �أهله و�أبنائه ومع والديه و�إخوته ومع جريانه و�أبناء جمتمعه
وجلدته ،ومع النا�س �أجمعني ،وعليه �أن يغر�س هذا املبد أ� يف اجليل
القادم والأجيال املتالحقة بعد ذلك بكل ما �آتاه الله تعالى من قدرات
�شخ�صية وجبليات نف�سية �سواء بالكلمة الهادفة من خالل اخلطاب
الديني عرب و�سائله املتاحة له كاخلطب والدرو�س واملواعظ..
وغريها ،وكذلك عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي احلديثة
الر�سمية وال�شخ�صية ب�أنواعها املختلفة ف�إن ذلك من باب الإح�سان
�إلى النا�س وعدم الف�ساد يف الأر�ض فالله تعالى يقول حكاية عن قوم
ن�س َن ِ�صيب ََك
قارون قولهم له(:وَا ْب َت ِغ فِيمَا �آ َت َاك ال َّل ُه الدَّا َر ْالآخِ َر َة و اََل َت َ
ِم َن ال ُّد ْنيَا َو�أَحْ ِ�سن َكمَا أَ�حْ َ�س َن ال َّل ُه ِ إ� َلي َْك و اََل َتب ِْغ الْ َف َ�سا َد فيِ ْ أَ
ال ْر ِ�ض ِ�إ َّن
ال َّل َه اَل يُحِ ُّب المْ ُ ْف ِ�سدِ َ
ين( ،فعندما يكون املجتمع لديه هذا الوعي الكايف
جتاه ق�ضية الت�سامح مع الآخرين والقدرة على ه�ضم النف�س وعدم
الت�شفي للذات ،يعي�ش املجتمع مرتابط الأو�صال مر�صو�ص البنيان،
كاف لأن يكفل له الأمن والأمان ورغد العي�ش وهناءه ب�إذن
وهذا القدر ٍ
الله تعالى لأن يف ذلك عدم بطر املعي�شة وعدم الإف�ساد يف الأر�ض
بعد �إ�صالحها.
وبهذا يخرج جيلنا جي ًال ي�سود فيه الت�سامح والثبات ،جي ًال يعقد
عليه الأمل الب�سام لهذه الأمة املباركة ليدفع عجلة تقدمها نحو الأمام
نحو التقدم والتح�ضر وال�س�ؤدد ب�إذن الله تعالى.

✽ كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة -
جمهورية م�صر العربية

✽ املدير العام امل�ساعد للقر�آن الكرمي بوزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية

حممود عديل ال�شريف

✱

ومن دعاكم ف�أجيبوه ومن �صنع �إليكم معرو ًفا فكافئوه
ف�إن مل جتدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا �أنكم
قد كاف�أمتوه) ،ويف حديث �أبي هريرة يف �صحيحي
(�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه وَ�سَ َّلمَ)
�أبي داوود والرتمذي�أن النبي َ
قال(:من ال ي�شك ُر النا�س ال ي�شك ُر الله) ومعنى (من
ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر الله) ،فيها وجهان:الأول:
من كان طبعه وعادته عدم �شكر النا�س على معروفهم
ف�إنه ال يوفق ل�شكر الله تعالى،والثاين� :أن الله تعالى
ال يقبل �شكر العبد على �إح�سانه �إليه �إذا كان العبد ال
ي�شكر النا�س على �إح�سانهم �إليه) (ف�صل اخلطاب يف
الزهد،مرجع �سابق.)360 /10
كما ينبغي على امل�سلم �أال يقلل من فعل �شيء من
املعروف ولو كان اً
قليل ،ففي احلديث (عن جابر بن
ُجيمي� :أتيت ر�سول الله ـ �صلى الله عليه و�سلم
�سليم اله ّ
ـ فقلت :يا ر�سول الله� ،إ ّنا قوم من �أهل البادية ،فع ّلمنا
�شي ًئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به؟ فقال ـ �صلى الله عليه
ّ
حتقرن من املعروف �شي ًئا ،ولو �أن تفرغ من
و�سلم :ال
ّ
دلوك يف �إناء امل�ست�سقي ،ولو �أن تكلم �أخاك ووجهك �إليه
منب�سط)(�أخرجه البخاري برقم ،)1417:و(م�سلم برقم:
 .)1016ومبثل هذا التعليم لأهل البادية ع ّلم (�صلى الله
عليه و�سلم) �أهل احل�ضر ،فقال(:يا ن�ساء امل�سلمات ال
حتق ّرن جارة جلارتها ولو فر�سن �شاة)(�أخرجه الإمام
�أحمد برقم ،)20110:ويعلمنا النبي (�صلى الله عليه
و�سلم) قبول هذا القليل وعدم انتقا�صه يف حديث
�آخر ،فيقول(:لو دعيت �إلى ذراع �أو كراع لأجبت ،ولو
�أهدي �إيل ذراع �أو كراع لقبلت) (�أخرجه البخاري برقم:
 ،)2568قال ابن حجر( :ويف احلديث دليل على ح�سن
خلقه ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ وتوا�ضعه وجربه لقلوب
النا�س ،وعلى قبول الهدية و�إجابة من يدعو الرجل
�إلى منزله ،ولو علم �أن الذي يدعوه �إليه �شيء قليل)
(فتح الباري  ،)246 /9ويف كتاب (الدين املعاملة� ،ص:
(:)168و�أحيا ًنا يُخ ِّذل ال�شيطان الواحد منا عن �صنع
املعروف ،بحجة �أن من ن�صنع له املعروف قد ال يكون
حمتاجً ا ،فقد يكون مدعيًا كذابًا اعتاد الت�سول واحرتفه،
لكن ينبغي �أال نن�سى �أنه قد يكون �صاد ًقا حمتاجً ا ،فال
ي�صح �أن منتنع عن بذل املعروف ،فنعاقب املحتاج
بجريرة الكذاب) ،فالبد �أن يتجاوز امل�سلم هذا التخذيل
ال�شيطاين وي�ستمر يف بذل املعروف..جعلنا الله و�إياكم
من �صناع املعروف وحفظنا من م�صارع ال�سوء و�أح�سن
خامتتنا� ..آمني.
✱ma.alsharif78@gmail.com

التوجيه النحوي وال�صرفـي ودورهما فـي تثبيت العقيدة ال�صحيحة
ور َعالمِ ُ الْ َغي ِْب
َق ْولُ ُه الحْ َ ُّق َو َل ُه المْ ُ ْل ُك َي ْو َم ُي ْن َف ُخ فيِ ُّ
ال�ص ِ
و َّ
َال�شهَادَةِ َو ُه َو الحْ َ ِكي ُم الخْ َ ِبريُ) (االنعام ـ � ،)73أو
يف �أيِّ مو�ضع ت�أتي فيه يف كل القر�آن الكرمي ،حيث
يوجِّ ه بع�ض الأ�ساتذة كلمة( :عامل) على �أنها ا�سم
فاعل ،جريًا على ظاهر اللفظ من كونه ح ًّقا على زن
(فاعل) ،لكنْ مع الرتيث جند �أن ا�سم الفاعل يعني
ال�صفة ،و�صاحبها �أو من قام بها على �سبيل التغري،
واحلدوث ،اً
فمثل(:فالن �ضاحك) �سيتغري حاله وو�ضعه
من ال�ضحك �إلى �شيء �آخر ،و�إال لمَ َاتَ  ،فقد يكون �ساك ًتا،
�أو متكلمًا� ،أو ما�شيًا� ،أو �أي و�صف ،وو�ضع �آخر ،فا�سم
الفاعل ي�صاغ من الفعل على �سبيل التغري ،واحلدوث،
والتبدل ،والتحول ،ال على �سبيل اال�ستمرار والبقاء،
ولو طبَّقنا ذلك على الآية الكرمية لقلنا�(:إن الله عامل
الغيب وال�شهادة يف وقت ،ويزول عنه هذا الو�صف
يف وقت �آخر) ،وهو اعتقاد �آثم ،ال يجوز على الله،
ِفع ْل ُم الله الغيبَ وال�شهاد َةيكون على �سبيل اال�ستمرار،
والثبوت التام ،الأزيل ،ال�سرمدي ،الأبدي ،و�أنه ال
يجوز �أن َن ِ�ص َف الل َه بال�صفة يف وقت ،ثم ننزعها عنه
يف وقت �آخر؛ جريا على �أن ا�سم الفاعل ي�صاغ للداللة
على التغري واالنتقال ،والتبدل واحلدوثمن �صفة
�إلى �صفة �أخرى ،هذا يكون يف َّ
حق الب�شر ،نعم ،هذا
�صحيح� ،أما يف حق الله عز وجل فتتحول �صيغة ا�سم
الفاعل باملعنى االعتقادي ،وبفهْمنا لطبيعة ال�صفات
الإلهية �إلى �صفة م�شبهة ،ولي�س ا�سم فاعل ،فال�صفة
امل�شبهة ت�صاغ من الفعل لتدل على ثبوت ال�صفة
ل�صاحبها �أزال ،وعدم انتقالها عنه �إال مبوت (لو كان
ب�شرا بالطبع) ،كما نقول اً
مثل(:فالن طويل� ،أو ق�صري،
�أو ح�سن الوجه� ،أو �أ�سمر اجللد� ،أو م�ستقيم اجل�سم،
�أو معتدل القوام� ،أو معوجّ القدمني� ،أو نحيف اجل�سم،
اجل ِب ِّليَّة الثابتة
�أو بدين اجل�سم ،من كل تلك ال�صفات ِ
التي ال تتغري يف العادة ،ب�صرف النظر عن املر�ض،
�أو الوفاة �أو ال�شيء اخلارج عن ا�ستطاعة الإن�سان،
وقدرته ،ف�إذا مات املو�صوف من الب�شر انتهت �أو�صافه
تلك ،كالطول ،واجلمال� ،أو الق�صر�،أوالدمامة� ،أو �إذا
مر�ض مر�ضا ال برء منه ،يغيرِّ �شكله ،جَ َّرا َء الأدوية التي
يتعاطاها لي�شفى ،فت�ؤثر يف �شكله ،وج�سمه ،ووجهه،
َ
و�شع ِْرهُ ،
نحن نتكلم عن�صفات الإن�سان العادي البارئ،
اجل ِب ِّليِّة وا َ
خل ْل ِقية ال يتغري ،فهي يف
�صفاته
يف
فهو
ِ
االعتبار ال�صريف �صفاتٌ م�شبهة ،فقولنا للطالب عن
الله �سبحانه يف نحو(:عامل الغيب)� :إنها ا�سم فاعل

الت�سامح يج�سد �أرقى عالقات
الإن�سان ببني جن�سه

Drgamal2020@hotmail.com
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فـي �إطار االهتمام ال�سامي بال�شباب..
ذي يزن بن هيثم يعلن عن �إن�شاء مركز لل�شباب
■

يف �إطار االهتمام ال�سامي من قبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة �سعيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب عن �إن�شاء مركز
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بال�شباب لل�شباب و�إطالقه والعمل على جاهزيته خالل الفرتة القادمة
وذلك ت�أكيدا من �سموه على �أهمية �إيجاد بيئة �إبداعية
العُماين� ،أعلن �صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم �آل

ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد

�أهداف املركز

ويهدف املركز �إلى امل�ساهمة يف بناء جمتمع �شبابي قادر
على امل�شاركة بفاعلية وكفاءة يف م�سرية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،واكت�شاف وتطوير مهارات ومواهب ال�شباب
وتنميتها ،وتقدمي اال�ست�شارات الالزمة لل�شباب ،وتنفيذ
برامج ومبادرات ت�سهم يف �صقل مهارات ومواهب ال�شباب.
و�سيعمل املركز على توفري م�ساحات تتنا�سب مع متطلبات
ال�شباب من خمتلف املجاالت واالهتمامات ،وتعزيز م�شاركة
ال�شباب يف خمتلف امل�شاريع واملبادرات والفعاليات املتنوعة،
وكذلك تنمية معارف وخربات ال�شباب يف جماالت الإبداع
واالبتكار ،وتعزيز وتطوير التعاون مع امل�ؤ�س�سات ال�شبابية
املحلية والإقليمية والدولية يف الأهداف املتعلقة باملركز.
كما يهدف املركز �إلى حتقيق ال�شراكة والتكاملة مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
يف دعم وتطوير قطاع ال�شباب يف خمتلف املجاالت.
و�أكد �سعادة با�سل بن �أحمد الروا�س وكيل وزارة الثقافة
والريا�ضة وال�شباب للريا�ضة وال�شباب على �أن �إعالن �إن�شاء
مركز لل�شباب يعد ترجمة حقيقية للتوجيهات ال�سامية من
لدن جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ ب�ضرورة االهتمام بال�شباب والعمل على التوا�صل معهم
واال�ستماع لهم ملا لهم من دور حموري وجوهري يف خدمة
بلدهم .كما �أن توجيه �صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم
�آل �سعيد املوقر وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب ب�إن�شاء
هذا املركز ي�أتي كذلك ت�أكيدا على حر�ص الوزارة و�سعيها
نحو االهتمام بال�شباب وت�سخري كافة الإمكانيات من �أجل
احت�ضان مواهب ال�شباب و�إبداعاتهم وما يلبي طموحاتهم.
و�أ�ضاف الروا�س� :إن املركز ي�صبُّ يف حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية للوزارة والتي ت�سعى لتحقيقها متا�شيًا مع

حا�ضنة لل�شباب تتنا�سب مع تطلعاتهم وحتت�ضن �إبداعاتهم
وتطورها وتنمي مهاراتهم وتواكب طموحاتهم التي
ر�سموها من خالل الر�ؤية امل�ستقبلية عمان .2040

اجلماعة ،و�سيرتجم التطور يف جماالت واالبتكار والت�صميم
وريادة الأعمال ،و�سيتفعّل دور ال�شباب يف تطوير و�إقامة
الدورات والور�ش العملية من ال�شباب و�إلى ال�شباب مما
ي�ؤدي �إلى خلق ثقافة امل�شاركة باملعرفة والعلوم وخلق ثقافة
علمية وعملية جديدة يف امل�ستقبل.

ال�سابع� ،أما ثامن املكونات فهو مكتبة ال�شباب ،وهي عبارة
عن م�ساحة للمراجع العلمية واملعرفية الورقية والإلكرتونية،
ومتثل تا�سع املكونات الأ�ستوديوهات ،والتي ت�ضم جماالت
الفنون ال�صوتية وهند�ستها والت�صوير ال�ضوئي وال�صناعات
الفلمية وغريها من الفنون ،و�آخر تلك املكونات مقهى ال�شباب.
و�ستكون هناك م�ساحات �أخرى تخدم ال�شباب مبختلف
االحتياجات ال�ضرورية كم�صلى لل�شباب ومكاتب �إدارية
وغريها.

مكونات املركز

املركز يهدف �إلى امل�ساهمة يف بناء جمتمع �شبابي قادر على امل�شاركة بفاعلية وكفاءة يف م�سرية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية
اال�سرتاتيجية الوطنيّة لر�ؤية عُمان � ،2040إذ ي�أتي املركز للريا�ضة وال�شباب� :إن املركز �سيعمل على توفري بيئة �شبابية
�ضمن عدّة مراكز �سوف ت�سعى الوزارة لإن�شائها يف خمتلف تعزز التوا�صل املبا�شر مع ال�شباب والتعاون فيما بينهم،
ً
مرتبطا بالثقافة العُمانية
حمافظات ال�سلطنة لتحقيق هذه الأهداف .ليكون م�ساحة وتخلق جمتمعًا �شبابيًّا متما�س ًكا
�شبابية ابتكارية متكاملة داعمة للفكر الإبداعي والريادي الأ�صيلة ،وتنمي ثقافة ت�شجع على التعليم والإبداع واالبتكار
لدى ال�شباب ي�ضم االحتياجات املتعلقة بتطلعات ال�شباب لديهم وتعظم اال�ستفادة من خالل م�شاركة اخلربات يف
التي ت�سهم يف تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم املتعددة ،خمتلف املجاالت ،وت�ستثمر �أوقات فراغهم وت�سهم يف تو�سيع
كل ذلك من خالل التعاون وال�شراكة والتكامل مع اجلهات مداركهم الإبداعية من خالل امل�شاركة والبحث واحلوار.
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أ�ضاف �سعادة با�سل الروا�س� :إن املركز يعد انطالقة جديدة
يف دعم وتطوير قطاع ال�شباب يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة يف قطاع ال�شباب ،بحيث �سيكون املرتكز الذي ي�سهم ويفعل
�إلى تعزيز وتطوير التعاون والتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الدور امل�أمول من ال�شباب يف التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
ال�شبابية املحلية والإقليمية والدولية .وقال وكيل الوزارة فمن خالله �ستتكون ال�شراكات وتتعاظم الأعمال املبنية على
■

من املتوقع ب�أن يتم تد�شني املركز يف الن�صف الأول
من العام القادم 2022م ،و�سي�ضم يف جنباته العديد من
املكونات التي �ستكون حا�ضنة لل�شباب باختالف جماالتهم
وميولهم ومواهبهم و�إبداعاتهم ،وت�ضم املكونات الرئي�سية
مل�شروع املركز :البهوـ وهو عبارة م�ساحة متكاملة لال�ستقبال
ت�ضم م�ساحات عر�ض �إجنازات ال�شباب العُماين ومنجزات
النه�ضة يف قطاع ال�شباب ـ وم�ساحة للخدمات الإلكرتونية،
وم�ساحة عر�ض متكاملة .وثاين مكونات امل�شروع حا�ضنة
ريادة الأعمال ،و�ست�ضم ال�شركات ال�شبابية لتكون نقطة
انطالقة لرواد الأعمال ال�شباب� .أما ثالث املكونات ف�ستتمثل
يف قاعات ال�شباب ،وهي قاعات متعددة لتدريب وت�أهيل
وور�ش عمل ،وقاعات اجتماعات متعددة ولقاءات عامة ،ورابع
املكونات هو حا�ضنة املبادرات ال�شبابية وتتمثل يف مكاتب
م�شرتكة للن�شاطات ال�شبابية مبختلف القطاعات .وي�أتي
مر�سم ال�شباب املكون اخلام�س وهو عبارة عن م�ساحة فنية
معدة ومهي�أة بالتقنيات املرتبطة بالر�سم مبختلف مدار�سه
وتوجهاته� .أما �ساد�س املكونات ف�سيتمثل يف املخترب ،وهو
م�ساحة تقنية متكاملة جمهزة ب�أدوات ومعدات متطورة
تعك�س االهتمام باملجال التقني وتعنى بالتطور يف الثورات
ال�صناعية ،حتوي طابعات ثالثية الأبعاد وطائرات بدون
طيار وروبوتات وتقنيات الربجمة احلديثة وتقنيات النانو
املختلفة وغريها .ولقاعة املو�سيقى جزء من املركز وهو املكون

اخلدمات التي يقدمها املركز

�سيقوم املركز بخدمة ال�شباب ب�شكل مبا�شر من خالل
الربامج وامل�شاريع التي �سيطلقها وتكون موجهة ملختلف
فئات ال�شباب ،بالإ�ضافة �إلى خلق م�ساحات متعددة يف
خمتلف املحافظات الحت�ضان ال�شباب و�إيجاد م�ساحات
لهم ،كما �سيقوم املركز ابتداء من العام القادم بفتح فروع له
يف عدد من املحافظات ل�ضمان �شموليته لكافة ال�شباب يف
ال�سلطنة ،و�سيكون املركز �صدي ًقا لل�شباب من ذوي الإعاقة
بتجهيزاته وبراجمه ،وكذلك �سي�ستهدف املركز املحافظات من
خالل الربامج التي �سيتم �إطالقها يف خمتلف املحافظات من
خالل ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات ال�شبابية يف ال�سلطنة .و�سيقوم
املركز بعملية ال�شراكة والتكاملية مع امل�ؤ�س�سات ال�شبابية من
خالل �إيجاد �شراكات معهم لت�شغيل بع�ض �أجزاء املركز وكذلك
تفعيل الربامج يف خمتلف املحافظات من خالل امل�ؤ�س�سات
ال�شبابية وفق معايري وا�ضحة ،كما �أن املركز �سي�ستهدف
كل الفئات املوهوبة واملبدعة واملبتكرة من ال�شباب الذين
يبحثون عن تطوير لعملهم و�إيجاد �شغفهم واكت�شاف ذواتهم
وتطوير مواهبهم ومهاراتهم� .أما الربامج املوجهة ف�سيتم
حتديد فئات عمرية لها ح�سب حتديد امل�ستهدف من كل برنامج
من الربامج التي �سيطرحها املركز.

فـي قرعة دور الـ  16لك�أ�س جاللته

النه�ضة ي�ست�ضيف الن�صر و ظفار فـي مواجهة العروبة و�أهلي �سداب
وال�سيب فـي ديربي العا�صمة والر�ستاق وامل�صنعة وجها لوجه
متابعة ـ عبدالعزيز الزدجايل:
�سحبت �أم�س قرعة دور ال�ستة ع�شر مل�سابقة
ك�أ�س جاللة ال�سلطان لكرة القدم وذلك برعاية
في�صل بن علي التميمي مدير عام بنك قطر
الوطني ،بقاعة امل�ؤمترات با�ستاد ال�سيب
الريا�ضي ،مبقر االحتاد العماين لكرة القدم،
بح�ضور عدد من م�س�ؤويل احتاد القدم
وممثلي و�سائل الإعالم املختلفة.
وقد �أ�سفرت القرعة التي �ستنطلق نهاية
دي�سمرب القادم ،عن ديربي حمافظة جنوب الباطنة
بني ناديي الر�ستاق وامل�صنعة ،ومواجهة من العيار
الثقيل جتمع نادي النه�ضة ثالث ترتيب الدوري
واملت�صدر نادي الن�صر ،فيما ي�ست�ضيف نادي
�صاللة نادي فنجاء ،كما �أن لقاء نادي عمان بنادي
ال�سويق يعد من اللقاءات التي �سيكون لها طابع
خا�ص ،بحكم تاريخ الناديني يف امل�سابقة ،كذلك
ديربي العا�صمة �سيجمع نادي �أهلي �سداب بنادي
ال�سيب ،كذلك من اللقاءات التي �ستحمل الإثارة
لقاء نادي ظفار حامل لقب الن�سخة املا�ضية بنادي

ال�سبت ..عمومية احتاد القدم
تنتخب اللجان امل�ستقلة

العروبة الذي يحمل عددا من �ألقاب امل�سابقة ،كما
ي�ست�ضيف نادي نزوى نادي �صحم ،ونادي بهالء
�سيحل �ضيفا على نادي �صور.

�إح�صائيات دور الـ32

�شهد دور الـ 32مل�سابقة ك�أ�س جاللة ال�سلطان
املعظم �إحراز ( )37هدفا يف ( )16مواجهة
مبعدل ( )2.3هدف يف كل مباراة ،فيما انتهت
( )3مباريات بنتيجة  ،2-3كما انتهت خم�س
مباريات بنتيجة  ،2-1كما انتهت ( )3مباريات
بنتيجة � ،0-1أي�ضا �شهدت ( )4مباريات
�ضربات الرتجيح.

تعقد اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد العماين لكرة
القدم اجتماعا يوم ال�سبت القادم النتخاب اللجان امل�ستقلة
(جلنة التدقيق وااللتزام وجلنة االن�ضباط والأخالق وجلنة
اال�ستئناف) وذلك وفقا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لالحتاد،
حيث �سبق ملجل�س �إدارة االحتاد اقرتاح ت�شكيل تلك اللجان
ومت عر�ضها على جلنة االنتخابات التي �أقرت الت�شكيل
ال�ستيفاء جميع املر�شحني لل�شروط الواجب توافرها .وجاءت
الرت�شيحات املرفوعة من جمل�س �إدارة االحتاد للجمعية
العمومية غري العادية النتخاب اللجان امل�ستقلة جلنة التدقيق
وااللتزام :حممد بن مو�سى بن �إبراهيم رئي�سً ا وحممد بن
عبداحلميد اللواتي نائبًا للرئي�س و�سامل بن جمعة ال�شيباين
ع�ضوً ا ومقررًا .وت�شكلت جلنة االن�ضباط والأخالق من كل
من :الدكتور غامن بن �سعيد ال�سعيدي رئي�سً ا وحممد بن
را�شد البادي نائبًا للرئي�س وع�ضوية كل من �سعيد بن جمعة
ال�سلماين وعمار بن في�صل اخلرو�صي ونور بنت �أحمد
البلو�شية ع�ضوً ا ومقررًا .وبالن�سبة لت�شكيل جلنة اال�ستئناف،
فقد جاءت برئا�سة الدكتور حمد بن حممد احل�ضرمي والدكتور
يو�سف بن حممد امل�سكري نائبًا للرئي�س وع�ضوية كل من حممد
بن �سيف الرا�شدي وعبدالله بن حمدان الدرعي وخمتار بن
حميد العمريي ع�ضوً ا ومقررًا.

■

�سحب ورقة ال�سويق

مدربون جدد

كما �شهد دور الـ 32للم�سابقة ان�ضمام
مدربني جديد ْين ،وهما عبدالعزيز الريامي،
مدرب نادي قريات الذي مت التوقيع معه
م�ؤخرا .كما كانت املباراة الأولى لنادي
ال�سويق بقيادة مدربه اجلديد ال�صربي
ماريان زيفكوفيت�ش.

■

من �سحب قرعة دور ال�ستة ع�شر لك�أ�س جاللته للقدم

مدربون رحلوا

وبنهاية مناف�سات دور الـ 32للم�سابقة
مت �إقالة مدرب نادي �صحار حممد خ�صيب
وم�ساعده را�شد الغيثي ،كما قدم مدرب
نادي جمي�س جمعة اخلالدي اعتذاره عن
موا�صلة امل�شوار مع الفريق ،فيما خلفه
املدرب التون�سي عبداحلي العتريي يف قيادة

الفريق للمرحلة القادمة.

ت�ألق جنم

فيما خطف الالعب �سامي احل�سني
مهاجم نادي النه�ضة الأ�ضواء ،بعد �أن
متكن من ت�سجيل هاتريك يف �شباك
نادي جعالن ،و�ضعته على قائمة هدايف
امل�سابقة حتى الآن.

روح املناف�سة
والندية

هذا وقد واجهت معظم
الأندية خالل دور الـ32
�صعوبة بالغة يف الت�أهل
لهذا الدور ،فقد فاج�أت �أندية
الدرجة الأولى مناف�سيها من
�أندية الدرجة الأولى ،بل �إن
بع�ضها �صنع احلدث ،حيث
ت�أهل بطل الن�سخة املا�ضية
نادي ظفار وو�صيفها نادي
ال�سويق ب�شق الأنف�س،
فنادي ال�سويق متكن من
خطف بطاقة الت�أهل يف
الوقت بدل ال�ضائع �أمام
نادي امل�ضيبي ،بينما
ابت�سم احلظ حلامل اللقب
نادي ظفار عرب الركالت
الرتجيحية �أمام نادي
جمي�س ،وهو ذات احلال
بالن�سبة ملت�صدر دوري
عمانتل نادي الن�صر الذي
عرب نادي م�صرية عن طريق
�ضربات الرتجيح ،وهذا
ما ي�ضيف روح املناف�سة
والندية لهذه امل�سابقة
التي متنح الفر�صة جلميع
الأندية لإبراز هويتها.

انطالق �سباقات الطواف العربي للإبحار ال�شراعي 2021

■

من �سباقات الطواف العربي للإبحار ال�شراعي التجريبية

انطلقت يوم �أم�س الأربعاء مناف�سات الن�سخة احلادية ع�شرة
من بطولة الطواف العربي للإبحار ال�شراعي  2021مب�شاركة
بحّ ارة حمرتفني وهواة من داخل وخارج ال�سلطنة للتناف�س
يف �أربع حمطات� .ستتنوع جوالت وحمطات البطولة لت�شمل
�سباقات �ساحلية طويلة و�سباقات ق�صرية جتعل من امل�شاركة
اختبارا وحتديا قويا للفرق امل�شاركة ميتد لـ 12يوما ،حيث
�ستكون املحطة الأولى واالنطالقة من منتجع بار�سيلو امل�صنعة
يف الفرتة من  24وحتى  26من ال�شهر اجلاري� .أما املحطة الثانية
ف�ستكون يف والية �صور يف الفرتة من  27وحتى  29نوفمرب
اجلاري ،واملحطة الثالثة يف مر�سى بندر الرو�ضة خالل الفرتة
من  1وحتى  2دي�سمرب القادم ،واملحطة الرابعة خالل الفرتة من
 3وحتى  5دي�سمرب القادم باملوج م�سقط .وقد �أقيم حفل تد�شني
وانطالق ال�سباقات برعاية �سعادة حممد بن �سليمان الكندي نائب
حمافظ م�سقط وبح�ضور الدكتور خمي�س بن �سامل اجلابري،
الرئي�س التنفيذي لعُمان للإبحار وعدد من امل�س�ؤولني من خمتلف
اجلهات احلكومية وال�شركات الراعية وجمع من حمبي هذا
النوع من الريا�ضات والفرق امل�شاركة يف البطولة .ويف كلمته
االفتتاحية� ،أعرب الدكتور خمي�س بن �سامل اجلابري ،الرئي�س
التنفيذي لعُمان للإبحار عن �سعادته ب�إطالق �شارة بدء ال�سباقات،
اً
قائل“ :ي�سعدنا �أن نحتفي اليوم بانطالق الن�سخة احلادية ع�شرة

من الطواف العربي للإبحار ال�شراعي .احلدث ال�سنوي الذي
ي�ستقطب املحرتفني للتناف�س يف عدد من املدن ال�ساحلية العُمانية
واال�ستمتاع بالتنوع اجلغرايف واملناظر الطبيعية اخلالبة
الذي متتاز بها ال�سلطنة .و�أ�ضاف اجلابري :يهدف هذا احلدث
ال�سنوي �إلى �إتاحة الفر�صة لفرق الإبحار من خمتلف الوجهات
الدولية للقدوم �إلى �أر�ض عمان الطيبة للتناف�س جنبا �إلى جنب
مع جمموعة من �أمهر طواقم الإبحار العمانية املحرتفة ،حيث
يف هذه الفرتة تتوقف منا�شط الإبحار ال�شراعي من �سباقات
ومع�سكرات تدريبية يف �أوروبا والدول ذات الطق�س البارد نظرا
�صعوبة ممار�سة هذه الريا�ضة ،الأمر الذي يجعل ال�سلطنة املكان
املواتي لهذه الريا�ضات ،كما يجعل من ال�سباق فر�صة ترويجية
ال�ستقطاب الريا�ضيني وتعزيز مكانة ال�سلطنة يف خارطة الإبحار
ال�شراعي الدويل وال�سياحة الريا�ضية الدولية .وي�شارك يف
ن�سخة هذا العامل �ستة فرق متثل خم�س دول ،ت�شتمل �سلطنة عُمان
والذي ميثلها كل من فريق جهاز اال�ستثمار العُماين وفريق عُمان
للإبحار ،وفريق دي.بي �شنكر الراعي اللوج�ستي للبطولة الذي
ميثل دولة �أملانيا بطاقم عُماين بالكامل وفريق بار�سيلو الراعي
امل�ست�ضيف للجولة االفتتاحية للبطولة وممثل �إ�سبانيا وي�ضم
بحّ ارين من ال�سلطنة وبحّ ارين من �إ�سبانيا ،و�أخريا فريق نا�ستا
رو�سا الإيطايل وفريق من فرن�سا.
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ر�صع الهالل �سجله بلقب رابع يف دوري الأبطال،
الريا�ض – �أ.ف.بّ :
بعد فوزه على بوهاجن �ستيلرز الكوري اجلنوبي �-2صفر على ا�ستاد امللك
فهد الدويل يف الريا�ض .ا�ستعاد الهالل اللقب الذي كان ناله عام  2019على
ح�ساب �أوراوا ريد داميوندز الياباين ،بهديف نا�صر الدو�سري الرائع واملايل

تتويج الهالل

مو�سى ماريجا .وغاب الهالل عن مباريات املرحلة املا�ضية لت�أجيل مباراته مع
االحتاد ،ويطمح مد ّربه الربتغايل ليوناردو جاردمي ال�ستغالل احلالة املعنوية
لدى العبيه بعد التتويج القاري والت�أهل لك�أ�س العامل للأندية .يف املقابل ،عاد
�أبها ل�سكة االنت�صارات بالفوز على الأهلي  0-2يف املرحلة املا�ضية.

 100يوم على انطالق �أول بطولة من نوعها تقام فـي املنطقة

االحتاد ال ُعماين لألعاب القوى يكثف
حت�ضرياته لبطولة العامل للم�شي 2022

يوا�صل االحتاد العماين لألعاب القوى بالتعاون مع عُمان
للإبحار ومركز عُمان للم�ؤمترات واملعار�ض حت�ضرياته املكثفة
ال�ست�ضافة بطولة العامل للم�شي  2022والتي من املقرر �إقامتها
خالل الفرتة من تاريخ  1ولغاية  6مار�س  2022يف املركز� .سي�شارك
يف البطولة حوايل  1000عداء وعداءة من خمتلف دول العامل،
حيث عقدت م�ؤخر ًا اللجنة املنظمة للحدث حلقات عمل مع وفد من
االحتاد الدويل لألعاب القوى للوقوف على �آخر اال�ستعدادات الفنية
واللوج�ستية قبل انطالق الفعالية ويتبقى  100يوم على انطالقة
احلدث.
ومن املتوقع �أن ي�شارك يف البطولة املخطط �إقامتها يف ال�سلطنة
منتخبات ريا�ضية من خمتلف دول العامل للتناف�س على عدد من
امل�سافات هي �سباق  20كم للذكور والإناث ،و�سباق  10كم للفئة
العمرية �أقل من � 20سنة للذكور والإناث� ،إ�ضافة �إلى �سباقات الكبار،
حيث من املزمع �أن تقام ال�سباقات يوم اجلمعة بتاريخ  4مار�س
2022م .فيما �سيقام يف اليوم التايل �سباق مل�سافة  35كم .كما
�سي�صاحب احلدث �سباقات  1كم و 2كم املخ�ص�صان للأطفال والعديد
من الفعاليات الرتفيهية طوال �أيام احلدث مع معار�ض خم�ص�صة
للياقة وال�صحة البدنية من �أجل �إلهام الريا�ضيني وال�شباب العُمانيني
وت�شجعيهم على اتباع منط حياة �صحي.
�شعار الفعالية
ك�شفت اللجنة املنظمة للفعالية النقاب عن ال�شعار الر�سمي
للبطولة ،حيث ت�ضمن يف ت�صميمه �أبرز معامل العا�صمة م�سقط
والتي متثلت يف ق�صر العلم ومبخرة حديقة ريام �إ�ضافة �إلى برج
ال�صحوة ليكونا �ضمن �إطار �شعار االحتاد الدويل لألعاب القوى.
يف حني جاءت فكرة اال�ست�ضافة كبادرة من م�ؤ�س�سة عُمان للإبحار

شي علوم
يون�س املع�شري ✱

■ �سامل العمري

■ من م�سابقات امل�شي يف �إحدى البطوالت الأوملبية
لتقام يف �سلطنة عُمان بنا ًء على العالقات التي تتم ّتع بها امل�ؤ�س�سة
مع االحتادات الدولية .فيما جاء خرب �إعالن االحتاد الدويل لألعاب
القوى عن فوز �سلطنة عُمان مبلف اال�ست�ضافة يف امل�ؤمتر ال�سنوي
لالحتاد والذي �أقيم يف �شهر يوليو املا�ضي بالعا�صمة اليابانية
طوكيو.
ويف هذا ال�صدد �أ�شاد �سامل بن �سعيد العمري ،رئي�س االحتاد
العُماين لألعاب القوى بالتقدم الذي حققته اللجنة املنظمة ودورها
يف تكثيف وترية �أعمالها والت�أكد من اجلاهزية الكاملة من كافة
النواحي اللوج�ستية والفنية ،وقال“ :ن�سعى �إلى تنظيم حدث

ريا�ضي ملهم لل�شباب العُماين والعمل على تنظيمه مب�ستويات عالية
من االحرتافية”.
من جانبه �أعرب الدكتور خمي�س بن �سامل اجلابري ،الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة عُمان للإبحار“ :بحمد من الله وتوفيقه جنحنا
يف ا�ست�ضافة جمموعة من الفعاليات الريا�ضية الدولية رفيعة
امل�ستوى على مدى ال�سنوات املا�ضية ،وهذه هي اخلطوة التالية
لإثبات جدارتنا و�إظهار �إمكانيات فريقنا يف جمال �إدارة وا�ست�ضافة
الأحداث الدولية باال�ستفادة من ر�صيد اخلربة الطويلة يف هذا
املجال”.

مب�شاركة  100خيل

الفار�س حمود الطوقي يظفر بك�أ�س العيد الوطني احلادي واخلم�سني لقفز احلواجز
❞توج الفار�س حمود بن �سلطان الطوقي من املركز االوملبي للفرو�سية بطال
لك�أ�س العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد لقفز احلواجز من خالل البطولة
التي نظمها االحتاد العماين للفرو�سية لهذا املو�سم 2022/2021م وذلك على
امليدان االوملبي مبزرعة الرحبة بوالية بركاء ،وبرعاية �شركة �سهيل بهوان
لل�سيارات❝.

■ مناف�سة مثرية �شهدتها م�سابقة قفز احلواجز
و�شارك يف البطولة �أكرث من  100خيل موزعة على �ست �ساندي بابا من مدر�سة ال�سيب للفرو�سية واملركز الثالث
فئات وهي فئة اخليول اجلديدة والفر�سان اجلدد ارتفاع الفار�س �أن�س بن وليد الوهيبي على هجر�س من مدر�سة
احلواجز 60ـ�70سم وفئة املبتدئني ارتفاع احلواجز 90ـ العامرات للفرو�سية واملركز الرابع الفار�س طه البلو�شي
�95سم ،وفئة (هـ) ارتفاع احلواجز  100ـ� 105سم وفئة على جمبري من مدر�سة ال�سيب للفرو�سية واملركز اخلام�س
(د) ارتفاع احلواجز  110ـ� 115سم وفئة (ج) ارتفاع الفار�س حممد احل�ضرمي على با�شا من ا�سطبالت العربية.
فئة املبتدئني()F
120ـ� 125سم والفئة (ب) ارتفاع 130ـ� 135سم  ،حيث
�شارك يف هذه الفئة عدد ( ) 24خيال وحقق املركز
تناف�س يف هذه البطولة فر�سان وخيول وحدات اخليالة
احلكومية واال�سطبالت اخلا�صة وانطلقت امل�سابقة يف االول الفار�سة هبة �سمهوري على اثري من املركز االوملبي
متام ال�ساعة الرابعة والن�صف م�ساء حتى ال�ساعة التا�سعة للفرو�سية واملركز الثاين الفار�س احمد الوهيبي على
لبانة من �شرطة عمان ال�سلطانية واملركز الثالث الفار�سة
م�ساء.
فنيدا �شهبون على �سيمبا من املركز االوملبي للفرو�سية
فئة اخليول اجلديدة
�شارك يف هذه الفئة عدد ( )24خيال وقد وحققت املركز واملركز الرابع الفار�سة نتا�شا �أنور على لينكا من مركز
االول الفار�سة درة كايل على فيكتور من املركز الأوملبي موجو للفرو�سية واملركز اخلام�س �سارة ال�سعيدية على
للفرو�سية واملركز الثاين الفار�س ح�سن الزدجايل على هي�ستوري من املركز االوملبي للفرو�سية.

■ تتويج �أ�صحاب املراكز الثالثة الأولى
فئة (هـ)
تناف�س يف هذه الفئة عدد ( )23خيال واحرز املركز االول
مازن بن �سعيد اليو�سفي على امبريا من مدر�سة ال�سيب
واملركز الثاين الفار�س مدين بن �سعيد اليو�سفي على
ودود من اخليالة ال�سلطانية واملركز الثالث الفار�س في�صل
بن حمد ال�شرجي على بهية من �شرطة عمان ال�سلطانية
واملركز الرابع الفار�س حمود بن �سلطان الطوقي على دنيا
من املركز االوملبي للفرو�سية واملركز اخلام�س الفار�سة
اريكا على اوكيان من ا�سطبالت ال �سعيد.
فئة (د)
كما �شارك يف هذه الفئة عدد ( )11خيال حيث حقق املركز
الأول الفار�س حممد بن �سامل احل�ضرمي على انفيكت�س
من ا�سطبالت احلوقاين واملركز الثاين الفار�س حمود بن
�سلطان الطوقي على فايلو من املركز االوملبي للفرو�سية

واملركز الثالث الفار�س ب�سام بن
نا�صر الغاب�شي على �صحوة من
�شرطة عمان ال�سلطانية.
فئة (ج)
وتناف�س يف هذه الفئة عدد
( )7خيول وحقق املركز الأول
الفار�س حممد بن ر�شاد الهنائي
على �أوتانيا من ا�سطبالت
الريان واملركز الثاين الفار�س
خالد بن دروي�ش ال�صبحي
على برفكت زد من ا�سطبالت
الريان واملركز الثالث الفار�س
كري�ستوفور على هبة الله من
املركز االوملبي للفرو�سية.
الفئة (ب)
اما الفئة ال�ساد�سة
واالخرية �شارك فيها عدد
( )5خيول حيث توج باملركز
االول الفار�س حمود بن
�سلطان الطوقي على تالوبيت
من املركز االوملبي للفرو�سية
واملركز الثاين الفار�س حممد
بن �سامل احل�ضرمي على
راجا من اخليالة ال�سلطانية
واملركز الثالث الفار�س خالد
بن دروي�ش ال�صبحي على
العبي من ا�سطبالت الريان
واملركز الرابع الفار�س �أحمد
حممد ال�شحات على �شانيل
من مركز موجو للفرو�سية.
بعد انتهاء كل فئة من فئات
امل�سابقة مت تكرمي امل�شاركني
الفائزين يف خمتلف الفئات
وذلك تقديرا ملا حققوه من
نتائج متقدمة.

وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
�إﻋﻼن ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ �إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻌﻠﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ والريا�ﺿﺔ واﻟ�ﺸﺒﺎب ﻋﻦ �إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰاد �إﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ �ﺻﻔﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺰادات ا�ﻹﻟﻜﺮﺘوﻧية ﻟبيع ﺠﻣـﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﻛﺒ ــﺎت واﺨﻟــﺮدِة وا�ﻷﺟهــﺰة اﻟكهرﺑﺎﺋية
وا�ﻷﺛ ــﺎث اﻤﻟ�ﺴﺘﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻤﻟــﻮﻗﻊ ا�ﻹﻟﻜﺘ ــﺮوﻲﻧ ( ،)www.safqa.omميكن ﻣﻌﺎينة
اﻤﻟﻌﺮو�ض ﻟﻠﺒيع ﻣﻦ ﺗــﺎريخ 2021/11/30اﻟﻰ 2021/12/2م ﻣﻦ اﻟ�ﺴ ــﺎﻋﺔ اﻟﺜ ـﺎﻣﻨـﺔ
� ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰاﻟﻮاﺣﺪة ظهر ًا وﺗﺒﺪ�أ اﻤﻟﺰايدة ﺑﺘﺎريخ 2021/12/5م وﺗ�ﺴﺘﻤﺮ ﻤﻟﺪة يوﻣين
و ً
ﻓﻘﺎ ﻟﻠ�ﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟية:
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒين ﻲﻓ اﻻ�ﺷﺘـﺮاك اﺗﺒــﺎع اﺨﻟﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟية:
� .1أن يقوم اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘ�ﺴﺠيل ﻲﻓ اﻤﻟﻮﻗﻊ ا�ﻹﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ(.)www.safqa.om
 .2ﻋﻠﻰ اﻤﻟ�ﺸﺮﺘك دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ�ﺄﻣين �إﻟﻜﺮﺘوﻧي ًا وﻗﺪره  500=/ريال ﻋﻤﺎﻲﻧ ﺑﺎﻤﻟﻮﻗﻊ ا�ﻹﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ.
 .3يلتزم اﻟﺮا�ﺳﻲ ﻋﻠيه اﻤﻟﺰاد ﺑﺪﻓﻊ ر�ﺳﻮم اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻗﺪرها ( )%3ﻣﻦ ﻘمية اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت. .
.4وزارة اﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ والريا�ﺿﺔ واﻟ�ﺸﺒﺎب و�ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺰادات ﻻ يتحمالن �أي اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻت ﻲﻓ ﺣــﺎل ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ �ﺻﻮرة او و�ﺻﻒ اي �ﺳﻠﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗ�ﻀﻤﻦ �ﺻﻼﺣيته
اﻤﻟﻌﺮو�ﺿﺔ ﻟﻠﺒيع �أو �ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺎﻟﺘها اﻟﻔﻨية ،ويتعني على اﻤﻟ�ﺸﺮﺘين اﻟﺘ�ﺄﻛﺪ ﺑ�ﺄﻧﻔ�ﺴهم
ﺑﺎﻤﻟﻌﺎينة اﻟﺒ�ﺼﺮية وذﻟﻚ ﻲﻓ ا�ﻷ يام اﻤﻟﺨ�ﺼ�ﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎينة.
.5ﻋﻠﻰ اﻤﻟ�ﺸﺮﺘي �ﺳﺪاد ﻗمية اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت ﺑﻮا�ﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮيل ا�ﻹﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ ﺧﻼل � 48ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ ر�ﺳﻮ اﻤﻟﺰاد.
.6ﻋﻠﻰ اﻤﻟ�ﺸﺮﺘي اﻟﻘيام ﺑﻔﻚ وﻧـﻘـﻞ اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت ﺧﻼل �إ�ﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ ر�ﺳــﻮ اﻤﻟﺰاد ،وﻲﻓ ﺣـ ــﺎﻟﺔ
ﻋﺪم ﻧﻘﻠها ﻲﻓ اﻟﻔﺮﺘة اﻤﻟﺤﺪدة ﻓ�ﺈن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ والريا�ﺿﺔ واﻟ�ﺸﺒﺎب ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ﻣ�ﺴ�ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪاﻧها �أو ﺗﻠﻔها �أو هالﻛها.
.7اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت اﻤﻟﺒﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺮد وﻻ ﺗﺨﻔ�ﺾ ﻗميتها ،ﻛﻤﺎ ﻟﻦ يتم ﻗﺒﻮل �أي اﻟﺘﻤﺎ�س يقدم ﻲﻓ
هذا اﻟ�ﺸ�ﺄن.
� .8ﺳيتم ﻣ�ﺼﺎدرة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ�ﺄﻣين ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺘين:
�أ .اذا ﻢﻟ يقم اﻤﻟ�ﺸﺮﺘي ﺑ�ﺴﺪاد ﻗمية اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت ﺧﻼل اﻤﻟﺪة اﻤﻟﺤﺪدة ﻟﻠﺪﻓﻊ.
ب� .إذا ﻢﻟ يقم اﻤﻟ�ﺸﺮﺘي ﺑﻨﻘﻞ اﻤﻟﻨﻘﻮﻻت اﻤﻟ�ﺸﺮﺘاة ﺧﻼل اﻤﻟﺪة اﻤﻟﺤﺪدة ﻟﻠﻨﻘﻞ.
ﻤﻟﺰيد ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎ�ﺻيل يرﺟﻰ زيارة اﻤﻟﻮﻗﻊ ا�ﻹﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ � www.safqa.omأو اﻟﺘﻮا�ﺻﻞ ﻋﻠﻰ
.71096969

■ �صورة جماعية لأ�صحاب املراكز الأولى يف البطولة

بنك م�سقط ي�ساهم فـي �إجناح بطولة
ال�سيد عبا�س للجولف لعام 2022
�ساهم بنك م�سقط ،امل�ؤ�س�سة املالية
الرائدة يف ال�سلطنة ،يف �إجناح تنظيم بطولة
ال�سيد عبا�س للجولف لعام  2022والتي
ُنظمت م�ؤخرا مبلعب نادي غال للجولف،
وتقام هذه البطولة �سنويا تخليدا لذكرى
رئي�س النادي ال�سابق ،الراحل �صاحب
ال�سمو ال�سيد عبا�س بن في�صل ،و�شهدت
البطولة م�شاركة وا�سعة ت�ضم  120العبًا
من العبي الغولف املحرتفني يف البالد ،ويف
ختام فعاليات البطولة قام راعي احلفل زياد
بن حممد الزبري ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة
نادي غال للجولف ،وعبدالنا�صر الرئي�سي،
نائب املدير العام للأعمال امل�صرفية املميزة
ببنك م�سقط ،بتوزيع اجلوائز على الفائزين

ريا�ضة و�سياحة واقت�صاد

باملراكز الأولى بالبطولة يف خمتلف الفئات.
وبهذه املنا�سبة� ،أعرب عبدالنا�صر
الرئي�سي ،نائب املدير العام للأعمال
امل�صرفية املميزة ببنك م�سقط ،عن �سعادته
بالنجاح الكبري الذي حققته بطولة ال�سيد
عبا�س كونها من �أ�شهر البطوالت الريا�ضية
يف ال�سلطنة ،م�ضي ًفا الرئي�سي ي�سرين �أن
�أ�شكر املنظمني وامل�شاركني على النتائج
املبهرة التي حتققت هذه ال�سنة ،وم�ؤكدا
على �سعادته كون الأعمال امل�صرفية اخلا�صة
ببنك م�سقط �أحد الداعمني لهذة البطولة
متا�شيا مع ا�سرتاتيجيتنا القائمة يف دعم
املبادرات التي ت�ساهم يف تطور وتقدم
ال�سلطنة يف خمتلف املجاالت.

اعتمدت الكثري من الدول الريا�ضة �ضمن م�شاريعها
االقت�صادية وال �سيما يف املجال ال�سياحي وبالأخ�ص
تلك املرتبطة باحل�ضور اجلماهريي ملا ت�شكله من رافد
ا�سا�سي داعم القت�صاد الدولة ،وهناك الكثري من الدول
تفتقد للمواقع ال�سياحية الطبيعية والتي ا�ستبدلتها
بامل�شاريع التجارية واملتاحف وبع�ض املن�ش�آت ذات
املعمار واال�شكال الهند�سية العاملية ،يف بالدنا ولله
احلمد تتنوع امل�صادر ال�سياحية طوال العام ففي
ف�صل ال�صيف جند ال�شمال بحرارته املرتفعة وهناك
يف اجلنوب واملناطق الواقعة على ال�شريط ال�ساحلي
بني الو�سطى وال�شرقية متتاز باجلو املعتدل مت�أثرة
بالأجواء اخلريفية يف حمافظة ظفار� ،إلى جانب
امل�سطحات اخل�ضراء يف خمتلف الواليات وواحات
النخيل ،وجريان الأودية وال�شواطئ اخلالبة البكر
يف مناطق �أخرى ،كل ذلك التنوع يعطي هذا الوطن
الفر�صة الناجحة واملميزة يف ا�ستقطاب خمتلف
انواع الريا�ضات ،وهذا ما عمل عليه االحتاد الدويل
اللتقاط الأوتاد ومقره يف ال�سلطنة من تنوع �إقامة
بطوالته من خ�صب بجمال جبالها ال�شاهقة و�صفاء
مياه بحرها اجلميل وجزرها العذراء على الرغم من
�صعوبة نقل اخليول وغريه لكن اقامة بطولة هناك
كانت ناجحة ونالت �إعجاب الزائرين وامل�شاركني من
خارج ال�سلطنة ،وبعد �أيام قليلة �سوف تعاد الفكرة
مرة لتقام البطولة الدولية اللتقاط االوتاد ب�أح�ضان
واجهة �سلطنة عُمان االقت�صادية القادمة بوالية الدقم
وال تقل بعد ًا �أو م�سافة عن خ�صب �إال �أن حر�ص االحتاد
الدويل ومب�شاركة اجلهات الأخرى �سيجعلون من تلك
البطولة عر�سا ريا�ضيا و�سياحيا بف�ضل جمال �شواطئ
الدقم وهوائها العليل يف هذه الفرتة من العام لت�صبح
مالذا �آمنا للراحة واال�ستجمام قبل املناف�سة وح�صد
الألقاب والتي بد�أت �شوارعها تزدان بلوحات الدعاية
والتعريف بالبطولة ،وهي فر�صة للتعريف مبزايا
ومناقب الدقم االقت�صادية التي تعد بوابة ال�شرق
االو�سط االقت�صادية القادمة ،مثل هذه البطوالت
الريا�ضية يجب ا�ستقطابها واخلروج من نطاق
العا�صمة القامتها يف طبيعة هذا الوطن اجلميلة.
@AlmasheriYounis

■

�إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقدمي موعد ت�سجيل الالعبني

غدا انطالق مناف�سات الأ�سبوع الرابع
لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تنطلق غدا اجلمعة مناف�سات الأ�سبوع الرابع من دوري
الدرجة الأولى لكرة اليد من خالل اقامة مباراتني ،حيث يلتقي يف
املباراة الأولى جمي�س مع ال�سيب يف ال�ساعة الرابعة ع�صرا على
ملعب �صالة املجمع الريا�ضي ب�صحار يف مواجهة يتطلع فيها كل
فريق للفوز؛ فمجي�س �صاحب الأر�ض ميلك نقطتني من فوز وحيد
و�سي�سعى للفوز بنقاط املباراة ،يف املقابل ف�إن ال�سيب ي�سعى
لتحقيق ذات الهدف والو�صول للنقطة  6وبالتايل للتقدُّم للمناف�سة
على املقدمة .املباراة الثانية جتمع م�سقط وال�شباب يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء على ملعب ال�صالة الرئي�سية مبجمع ال�سلطان
قابو�س الريا�ضي ببو�شر يف مباراة قوية ومثرية ي�سعى كل طرف
لتحقيق العالمة الكاملة وخا�صة نادي م�سقط الذي ي�صارع على
املركز الأول .وت�ستكمل مباريات اال�سبوع الرابع يوم ال�سبت
ال�سلطان
القادم ب�إقامة مباراتني على ال�صالة الرئي�سية مبجمّع ّ
قابو�س الريا�ضي ببو�شر ،حيث يلتقي عند ال�ساعة الرابعة ع�ص ًرا
نادي ال�شباب مع نادي عُمان يف مباراة كفتها متيل للثاين �صاحب
اخلربة والذي يتطلع للفوز بالنقاط كاملة والو�صول للنقطة ،6
وهو نف�س الطموح الذي ي�سعى ال�شباب �إلى حتقيقه للفوز وك�سب
النقاط والو�صول للنقطة .6
و ُتقام عند ال�ساعة ال�ساد�سة مباراة الديربي بني نادي م�سقط
ونادي �أهلي �سداب يف مباراة قوية ومثرية؛ فالأول ي�سعى
لك�سب املواجهة والتقدم و�إزاحة �أبرز مناف�سيه ،فيما يتطلع �أهلي
�سداب �صاحب الـ  10نقاط للحفاظ على ت�صدره امل�ؤقت والفوز
بالنتيجة .ويف دوري الدرجة الثانية لكرة اليد تقام يوم ال�سبت
القادم مباراتان يف املجموعة االولى ،حيث يلتقي نزوى مع ال�سويق
يف ال�ساعة الرابعة ع�صرا على ملعب ال�صالة الريا�ضية مبجمع
الر�ستاق ويف نف�س التوقيت تقام املباراة الثانية بني الب�شائر
وعربي مبلعب ال�صالة الريا�ضية مبجمع نزوى .
ومن جهة اخرى قررت جلنة امل�سابقات باالحتاد العماين لكرة
اليد تقدمي موعد ت�سجيل الالعبني العمانيني واالجانب يف الفرتة
الثانية باملو�سم الريا�ضي 2021ـ 2022حيث �ستكون فرتة الت�سجيل
من  2يناير وحتى  10فرباير  2022وي�أتي قرار اللجنة تقدمي املوعد
عن املحدد �سابقا الذي كان يوم  10يناير القادم نظرا لبدء املرحلة
النهائية يف دوري الدرجة الثانية يوم 7يناير .2022
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CULTURE AND ART

املتحف الوطني يد�شن معر�ض «انعكا�سات»

■

جمموعة �أو�شحة وحلي من �أعمال امل�صمم الرو�سي �أوف�شينيكوف مت عر�ضها يف املتحف

م�سقط ـ العمانية :د ُِّ�شن باملتحف الوطني �أم�س
معر�ض (انعكا�سات) للم�صمم الرو�سي كرييل
�أوف�شينيكوف ،كما ق َّدم امل�صمم حما�ضرة بعنوان
(كيف ميكن للم�صمم �أن ي�صنع عالمته التجارية)،
وهو �أول م�صمم رو�سي يدمج الفن الراقي مع
الت�صميم .وق َّدم املعر�ض جمموعة من �أعمال امل�صمم
التي تتجلى يف الأو�شحة والأقم�شة واملالب�س
واحللي ،والت�صميم الداخلي واخلزفيات مبا يتوافق
املتغيات العاملية ،حيث �أبدع يف �صنع منهجه
مع
رّ

اخلا�ص ،ومتتاز �أعماله ب�أ�سلوب فني فريد م�ستوحى
من الق�ص�ص الأ�سطورية وم�شاهد من العهدين
القدمي واجلديد .وحتدث كرييل �أوف�شينيكوف يف
املحا�ضرة عن جمموعة من املحاور �أبرزها كيفية
�إيجاد امل�صمم لأ�سلوب فني فريد مييزه عن غريه،
كما ا�ستعر�ض جمموعة من الأعمال الفنية التي ن ّفذها
كمنتجات مثل الأغطية امل�صنوعة من احلرير و�أزياء
ن�سائية ورجالية وملحقاتها ،وجمموعة �أعمال
م�صنوعة من اخلزف ،وجمموعة الأحذية التي نالت

العديد من اجلوائز العاملية وغريها من املنتجات ،كما
ا�ستعر�ض � اً
خ�صي�صا للمتاحف وكذلك
أعمال �صممها
ً
للفنادق يف رو�سيا .و�أ�شار امل�صمم �إلى جمموعة
من الأفكار التي ت�ساعدهم يف حتويل ر�سوماتهم
�إلى منتجات حتمل عالمتهم التجارية ،و�أخريًا ق َّدم
للح�ضور جمموعة من الن�صائح من خرباته العملية
�أهمها عدم الرتدد والإقبال على التجربة واجلمع
بني املوهبة التقليدية واملوهبة يف ا�ستعمال الربامج
الرقمية.

ال�سلطنة و�سوريا توقعان حم�ضر اجتماع
ب�ش�أن الوثائق واملحفوظات

■
■

م�سقط ـ «

»:

وقعت ال�سلطنة واجلمهورية
العربية ال�سورية �أم�س مبقر هيئة
الوثائق واملحفوظات الوطنية على
حم�ضر االجتماع امل�شرتك بينهما ،يف
�إطار جل�سة املباحثات ب�ش�أن تعزيز
جمال الوثائق واملحفوظات والدرا�سات
التاريخية واجلوانب الثقافية بني
البلدين.
وقع من اجلانب العُماين �سعادة
الدكتور حمد بن حممد ال�ضوياين

بنود املح�ضر �شملت م�سار خطوات التعاون بني البلدين

رئي�س الهيئة ،ومن اجلانب ال�سوري
معايل الدكتورة بثينة �شعبان
امل�ست�شارة ال�سيا�سية والإعالمية
للرئي�س ال�سوري رئي�سة جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة وثيقة وطن ،بح�ضور �سعادة
ال�سفري الدكتور ب�سام اخلطيب �سفري
اجلمهورية العربية ال�سورية املعتمد
لدى ال�سلطنة.
�شملت بنود املح�ضر م�سار خطوات
التعاون بني اجلهتني ،والأطر لال�ستفادة
من اخلربات يف البلدين� ،إ�ضافة �إلى
دفع التعاون نحو متكني احل�صول

املو�سيقى �آخر القطاعات
التي تتعافى من تداعيات اجلائحة
لندن ـ د ب �أ� :أفادت درا�سة مل�ؤ�س�سة خريية ب�أن دخل ثلث
املو�سيقيني املحرتفني يف بريطانيا ال يزال متوقفا ب�سبب
تف�شي جائحة كورونا .ونقلت وكالة الأنباء الربيطانية
“بي �آيه ميديا” عن نتائج الدرا�سة �أن املو�سيقى �أثبتت
�أنها واحدة من القطاعات الأخرية التي تتعافى من الوباء،
حيث مل يتمكن  %83من املو�سيقيني املحرتفني من العودة
�إلى �أعمالهم املنتظمة .وخل�صت الأبحاث التي �أجرتها
م�ؤ�س�سة “هلب ميوزي�شنز” اخلريية امل�ستقلة ،والتي
�شملت ما يقرب من �ألف مو�سيقي حمرتف� ،إلى �أن �آثار
جائحة كورونا توا�صل �إحداث ت�أثري كارثي .كما تو�صلت
الدرا�سة �إلى �أن ت�سعة من بني كل ع�شرة مو�سيقيني كانوا
يك�سبون �أقل من �ألف جنيه ا�سرتليني ( 1340دوالرا)
�شهريا و %1فقط منهم كانوا يك�سبون �أكرث من 2500
جنيه ا�سرتليني .وقال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة “هلب
ميوزي�شنز” ،جيم�س �أين�سكوف� ،إنه يف حني �أن الكثري من
االقت�صاد يعود تدريجيا �إلى طبيعته� ،سوف مير وقت طويل
قبل �أن يتوقع املو�سيقيون العودة �إلى م�ستويات دخلهم قبل
الوباء ،وذلك ما توقعناه منذ بداية الوباء .ي�شار �إلى �أن
ت�أثري الوباء على املو�سيقيني مل يكن ماليا فح�سب ،حيث
ذكر �أقل من ثلث املو�سيقيني �أن انعدام الثقة يعوق عودتهم
�إلى الأداء املبا�شر �أمام اجلماهري .خالل الوباء  ،تربعت
امل�ؤ�س�سة اخلريية مببلغ  18مليون جنيه ا�سرتليني يف
احل�سابات امل�صرفية لـ� 19ألف مو�سيقي متعرث مل�ساعدتهم
على جتاوز ال�ضائقة املالية.

على الوثائق التي تخ�ص �سلطنة عٌمان
واملتوفرة يف امل�ؤ�س�سات واجلهات يف
اجلمهورية العربية ال�سورية ،وال�سعي
على توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة
واجلهات املعنية يف اجلمهورية العربية
ال�سورية� ،إلى جانب النظر يف �إمكانية
تنفيذ م�ؤمتر ومعر�ضني يف جمال
الوثائق واملحفوظات ،واال�ستفادة من
جتارب البلدين يف جمال نظم �إدارة
الوثائق ،وتبادل اخلربات وتدريب
العاملني وبناء قدراتهم الذاتية وذلك من
خالل التدريب الفني والتقني.

الرحلة تهدف للتعرف على املواقع ال�سياحية وتوثيق جمالياتها الطبيعية

«�إزكي للفنون الب�صرية» يوثق الطبيعة ب�صور وقريات
�إزكي ـ من يو�سف بن �سعيد املنذري:
نظم فريق �إزكي للفنون الب�صرية
الرحلة ال�سنوية لأع�ضائه لواليتي
�صور وقريات والتي تندرج �ضمن خطة
الفريق للعام اجلاري بهدف �صقل مهارات
الأع�ضاء وتبادل اخلربات وخو�ض
املزيد من التجارب والتعرف على املواقع
ال�سياحية وتوثيق جمالياتها الطبيعية،
حيث ا�ستمرت الرحلة ملدة يومني وتخلل

اليوم الأول �شرح اجلانب النظري حول
�أ�سا�سيات ت�صوير الطبيعية واختيار
الزوايا والأوقات املنا�سبة ،فيما ا�شتمل
اليوم الثاين على اجلانب العملي حول
تطبيق ما مت �شرحه من قبل املخت�صني
وذوي اخلربة يف املجال .
وحول الرحلة يو�ضح مازن اليعربي
رئي�س الفريق( :قمنا بعمل الرحلة
ال�سنوية املعتادة التي ت�سهم يف تفعيل
الأع�ضاء و�صقل مهاراتهم ومتكني

قدراتهم يف جمال الت�صوير ال�ضوئي،
حيث ا�شتملت على ت�صوير الطبيعة
نظرا ملا تختزله �سلطنة عمان من كنوز
طبيعية متنوعة يف خمتلف حمافظاتها،
م�ضيفا( :الم�سنا تعاونا وجتاوبا من
قبل الأع�ضاء لتحقيق �أهداف الرحلة
واال�ستفادة من املخت�صني يف املجال التي
�ست�سهم يف رفع معدل قدرات امل�شاركني
وتوظيف ما تعلموه من مهارات خالل
م�سريتهم الفنية) .

جامع �أورطه كوي ..من معامل العمارة
العثمانية التاريخية
■

امل�سرحية تناق�ش جمموعة من الق�ضايا احلياتية اليومية

عر�ض م�سرحية «لقمة عي�ش»
فـي افتتاح مهرجان ح�صن جربين الأول
م�سقط ـ «

»:

تنطلق فعاليات “مهرجان ح�صن جربين الأول”
غدا اجلمعة يف مقر ح�صن جربين بوالية بهالء،
والذي ي�ستمر لـ �3أيام ،وذلك بالتزامن مع احتفاالت
العيد الوطني املجيد� ،ستت�ضمن فعاليات املهرجان
ً
عر�ضا مل�سرحية (لقمة عي�ش) لفرقة م�سرح الدن التي
تتحدث عن جمموعة من الق�ضايا احلياتية اليومية
واملواقف التي متر على الإن�سان ،كما يطرح العمل

■

اجلامع من املزارات ال�سياحية املف�ضلة اللتقاط ال�صور

�إ�سطنبول ـ العمانية :يندرج جامع (�أورطه كوي)
�ضمن املن�ش�آت التاريخية التي تزين منطقة م�ضيق
البو�سفور بالطرف الأوروبي يف �إ�سطنبول .هذا
اجلامع املعروف كذلك با�سم جامع (بيوك جميدية)
�أمر ببنائه ال�سلطان عبد املجيد ،وال ميكن لزائر �أن
مير برتكيا دون �أن يع ّرج عليه لر�ؤية روعة هند�سته
املعمارية و�سحر ت�صاميمه .ويعد اجلامع الذي �صممه
املعماري غرابت �أمريا باليان مع ابنه نيجوجايو�س
بتكليف من ال�سلطان عبد املجيد يف القرن الثامن ع�شر
ٍ
�شاهدا ح ًّيا على ب�صمة العثمانيني املميزة ،وهو من
�أجمل اجلوامع يف تركيا و�أكرثها �شهرة ،لهذا يق�صده
ال�سياح الأجانب والعرب على حد �سواء.
يعد جامع �أورطه كوي مكا ًنا ّ
مف�ض اًل للكثريين اللتقاط
ال�صور ،نظرا ملوقعه و�إطاللته ،خا�صة �أنه يقع يف
منطقة تعد ب�أحيائها و�شوارعها القدمية من �أ�شهر مراكز
ال�سياحة والت�سوق يف ا�سطنبول ،حتى �إن زيارتها
من العادات الرئي�سة لل�سكان املحليني ولل�سياح على
حد �سواء� ،إذ تزدحم مبقاهي الهواء الطلق واملطاعم
الرتكية التقليدية.

امل�سرحي بع�ض القوانني والأنظمة والعادات التي
تزيد من �صعوبة حياة الإن�سان داخل املجتمع بطابع
كوميدي �شيق .م�سابقة البحث عن الكنز من الفعاليات
الأخرى للمهرجان ،والتي ت�شهد � اً
إقبال جماهرييا
وا�سعا خا�صة من فئة ال�شباب .كما ت�ضم فعاليات
املهرجان افتتاح “البيت ال�شعبي” الذي يحتوي على
ق�سم للم�أكوالت ال�شعبية واحللوى العمانية ،وركن
للحرف وال�صناعات التقليدية ،وامل�شاريع املنزلية
وركن خا�ص ملركز الوفاء االجتماعي ببهالء.
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:ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóªdG RÉ«àe’G ÖMÉ°U
åjOÉMCGh á«fBGôb äÉjBG …ƒëJ IójôédG
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1102ºbôH π°üJG ¢ù≤£dG QÉÑNG ôNBG áaô©Ÿ

â«bGƒe
IÓ°üdG
(1443): ∞JÉg

áæ£∏°ùdG »`a ≥jô£H ∫hCG IO’h

iód íÑ°UCG ójôØdG çó◊G Gòg ™eh .É«≤jôaE’
É«≤jôaEG É≤jô£H 12 øe Iôª©à°ùe ¿B’G ≈qHôŸG
õjõ©J ‘ ,(AGOƒ°ùdG πLQC’G äGP ≥jQÉ£ÑdG)
AÉëfCG ‘ ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG ´GƒfC’G √òg AÉ≤Ñd
.⁄É©dG
ºàJ ≈dhC’G ¬©«HÉ°SCG ∫ÓNh ¬JO’h ó©Hh
ÚªFÉ≤dGh ¬jódGh πÑb øe ≥jô£ÑdG Oƒdƒe ájÉYQ
.≈HôŸÉH ∑Éª°SC’G ¢VƒM ájÉYQ ≈∏Y

§≤°ùe
ádÓ°U

:ÊGOô÷G ¬∏dGóÑY ` Öàc

É¡«a IQGô◊G äÉLQO π°üJ á«é∏K AGƒLCG ‘
≥jô£H ∫hCG ópd oh ;ôØ°üdG â– áLQO (40) ≈dEG
AÉ«MCÓd ¿ÉªoY ΩƒjQGƒcCG ≈qHôe ‘ áæ£∏°ùdG ‘
≈dEG ≥jô£ÑdG Oƒdƒe »ªàæj ,∑Éª°SCÓd á«FÉŸG
™Lôj »àdG á«≤jôaE’G ≥jô£ÑdG Qƒ«W ´GƒfCG
…ôî°üdG »Hô¨dG »Hƒæ÷G πMÉ°ùdG ≈dEG É¡∏°UCG

ó◊G ¢SCGQ á«ªëÃ ∞MÓ°ùdG øY á«∏«∏– á°SGQO

™«é°ûàdGh äÉØ∏îŸG øe ÅWGƒ°ûdG ∞«¶æàc á£°ûfCG IóY øª°†àj ∞MÓ°ùdG ó°UQh áHÉbQh ájÉªM èeÉfôH
»Ä«ÑdG ´ƒ£àdG ≈∏Y
■

≈qHôŸG πNGO É«≤jôaEG É≤jô£H 12 É¡H Iôª©à°ùe

≥∏©J »àdG ó«°üdG äÉØ∏fl É°Uƒ°üNh
äÉØ∏îŸG
k
ÓH) IQOÉÑe ò«ØæJh ,IÒ¨°üdG ∞MÓ°ùdG É¡H
πNGO ÚæWÉ≤dG Ú«∏ëŸG ¿Éµ°ùdG ™e (AGƒ°VCG
ójhõàd á°û°û©ŸG ∞MÓ°ùdG OóY ó°UQh ,á«ªëŸG
.∞MÓ°ùdG á°SGQóH á°üàîŸG äÉ¡÷G

É°üî°T
30 ácQÉ°ûÃ ´ƒÑ°SCG πc øe óMC’G Ωƒj
k
‘ º¡eÉ¡e õcÎJ ¥ôa áà°S ≈∏Y º¡©jRƒJ ºàj
äGOÉ°TQE’Gh ÚfGƒ≤dÉH á«ªëŸG QGhR á«YƒJ
á«∏«∏dG áHÉbôdGh ájÉª◊Gh ,ÚØdÉîŸG ´OQh
øe á«ªëŸG ÅWGƒ°T ∞«¶æJh ,∞MÓ°ù∏d

ájÉªM èeÉfôH π°UGƒj :á«fÉª©dG ` ó◊G ¢SCGQ
á«ªfi ‘ ¬dÉªYCG ∞MÓ°ùdG ó°UQh áÑbGôeh
á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉëÃ ó◊G ¢SCGôH ∞MÓ°ùdG
»°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ áÄ«ÑdG áÄ«g ¬à≤∏WCG …òdG
ácQÉ°ûÃ πÑ≤ŸG Èª°ùjO ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùjh
äÉ¶aÉfi ∞∏àfl øe ´ƒ£àe 300 øe ÌcCG
.áæ£∏°ùdG
á°ù«FQ á«dÉÑ≤ŸG ó°TGQ âæH ΩÓMCG âë°VhCGh
±ó¡j èeÉfÈdG ¿CG èeÉfÈdÉH ΩÓYE’G ≥jôa
∫ÓN øe ,∞MÓ°ùdG ó°UQh áHÉbQh ájÉªM ≈dEG
,äÉØ∏îŸG øe ÅWGƒ°ûdG ∞«¶æàc á£°ûfCG IóY
»Ä«ÑdG ´ƒ£àdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG áÄa ™«é°ûJh
AGƒ°VC’G ΩGóîà°SG Ωó©H »∏ëŸG ™ªàéŸG á«YƒJh
™ªàéŸGh ÚcQÉ°ûŸG á«YƒJh ,á«ªëŸG πNGO
ájÉ¡f ‘ ¬fCG ≈dEG IÒ°ûe .∞MÓ°ùdG á«ªgCÉH
øª°†àJ á«∏«∏– á°SGQO πªY ºà«°S èeÉfÈdG
OóYh Égó°UQ ” »àdG ∞MÓ°ùdG øY äÉeƒ∏©ŸG
ôëÑdG ≈dEG É¡YÉLQEG ” »àdG ∞MÓ°ùdG QÉ¨°U
á∏Môe AÉæKCG ºàJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG øe ÉgÒZh
É‡ »Ä«ÑdG AGOC’G ô°TDƒe ‘ ôKDƒJ »àdG áÑbGôŸG
2040 ¿ÉªoY ájDhQ äGô°TDƒe ≥«≤– ≈∏Y ôKDƒj
.»HÉéjEG πµ°ûH
≈dEG AÉKÓãdG Ωƒj øe ΩÉ≤j èeÉfÈdG ¿CG ôcòj

■

Éª¡JRƒëH Ú°üî°T §Ñ°V
∫Éà°ùjôµdG Qófl

∫ƒÄ«°S »`a ∫ÉØWCÓd ájƒHôJ äGhOCG .. Iô¨°üe äÉJƒHhQ

πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T â£Ñ°V
¿hÉ©àdÉH áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëÃ
ÊÉª©dG ÊÉ£∏°ùdG ƒ÷G ìÓ°S ™e
ÜQÉb Ïe ≈∏Y ÚæKG Ú°üî°T
ΩGôLƒ∏«c 28^5 Éª¡JRƒëHh ó«°U
πªµà°ùJh ,∫Éà°ùjôµdG Qófl øe
.Éª¡≤ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

á«°ùfôØdG áaÉë°üdG ádÉcƒd ¿ƒj ` ÉL ‹ º∏u ©ŸG ócCGh
IÉ«◊ÉH áª©ØŸG zhQÉe{ áfÉ°†M QGO ≈dEG IQÉjR ∫ÓN
iód ´GóHE’G õØq ëj äƒHhôdG{ ¿CG ∫ƒÄ«°S ‘ •É°ûædGh
‘ DƒHDƒÑdG Oóªàj Éªc õª¨dG äƒHhô∏d øµÁh .z∫ÉØWC’G
.¬©e áKOÉfi AGôLEG óæY Ö∏b πµ°T ≈∏Y íÑ°ü«d ¬«æ«Y
øe §≤à∏j ¬JPƒN ≈∏Y GÒeÉµH Oqhõe äƒHhôdG ¿CG Éªc
í«àj Ée »Mƒd RÉ¡L ≈dEG GQƒa π°SôJo GQƒ°U É¡dÓN
.É¡∏«∏–h É¡àjDhQ

Éæ«é°S 13 ≥©°üj ¥ÈdG
…ƒHÉÑÁõH

Ωƒ≤j ÉYhô°ûe ∫ƒÄ«°S â≤∏WCG :Ü ± G ` ∫ƒÄ«°S
ájƒHôJ äGhOCÉc Iô¨°üe äÉJƒHhQ ΩGóîà°SG ≈∏Y
áª°UÉ©dG äÉ£∏°S ≥ah óYÉ°ùj Ée ,∫ÉØWC’G ¢VÉjQ ‘
Ωó≤àe »∏Ñ≤à°ùe π«L OGóYEG ≈∏Y á«Hƒæ÷G ájQƒµdG
24,5 ¬dƒW ≠dÉÑdG z»æ«e ÉØdCG{ äƒHhô∏d øµÁh .É«æ≤J
äÓØM ôjójh ¢ü°ü≤dG ƒ∏àjh ¢übôj ¿CG Îª«àæ°S
∫ÉØWC’G º«∏©J ≈àMh »chGQÉc á≤jôW ≈∏Y AÉæZ
.á«dÉà≤dG ƒa-„ƒc á°VÉjQ äÉcôM

á≤YÉ°U âHô°V :Ü ± CG ` …QGôg
AGó¨dG ¿ƒdhÉæàj GƒfÉc Éæ«é°S 13 ¥ôH
,…ƒHÉÑÁR ÜôZ ∫Éª°ûH øé°S ‘
∫Ébh .¢ùeCG ∫hDƒ°ùe ø∏YCG ÉªÑ°ùM
Î«H øé°ùdG º°SÉH çóëàŸG ÖFÉf
á«°ùfôØdG áaÉë°üdG ádÉcƒd GóæLGôHÉ°T
øé°S ‘ á©ª÷G â©bh áKOÉ◊G ¿EG
¿CÉH í°VhCGh .»‚Gƒg Ió∏H ‘
zøé°ùdG áMÉH ‘ GƒfÉc AÉæé°ùdG{
.¥ÈdG á≤YÉ°U âHô°V ÉeóæY

¿GôjEG ÜƒæL Üô°†j ∫GõdR
≈∏Y áLQO 5Q1 Iƒ≤H ∫GõdR Üô°V :ä’Éch ` ¿Gô¡W
ÜƒæL ,¿Éà°ù°Tƒ∏Hh ¿Éà°ù«°S á¶aÉfi ÎîjQ ¢SÉ«≤e
á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G AÉÑfCG ádÉch â∏≤fh .¿GôjEG ¥ô°T
á°ù°SDƒª∏d ™HÉàdG ∫R’õdG ó°UQ õcôe øY (ÉfQEG) á«fGôjE’G
¢ùeCG ôéa ™bh ∫GõdõdG s¿CG ,¿Gô¡W á©eÉéH á«FÉjõ«aƒ«÷G
ƒHCG äô°†M óé°ùe{ áæjóe »MGƒ°V ‘ ¿GôjEG â«bƒàH
.¿Éà°ù°Tƒ∏Hh ¿Éà°ù«°S á¶aÉëÃ zπ°†ØdG
k eƒ∏«c 11 ≥ªY ≈∏Y ™bh ∫GõdõdG ¿CG õcôŸG ±É°VCGh
GÎ
Üô°V áLQO 6Q4 Iƒ≤H ∫GõdR ¿Éch .¢VQC’G í£°S øe
IÉah øY ôØ°SCGh …QÉ÷G Èªaƒf ∞°üàæe ¿GôjEG ÜƒæL
.πbC’G ≈∏Y óMGh ¢üî°T
‘ É¡Yƒbh áé«àf IQôµàe ∫R’õd ¢Vôs ©àJ ¿GôjEG ¿CG ôcòjo
Iô°ûb â– Iô°TÉÑe á©bGƒdG íFÉØ°üdG ÚH ΩOÉ°üJ á≤£æe
.á«°VQC’G IôµdG

AÉ°†Ø∏d ó©°U »cÒeCG ∫hCG áæHG
øéjQhCG ƒ∏H á∏MQ »`a ∑QÉ°ûJ

áæHG ,»∏°Tô°ûJ OQÉÑ«°T GQƒd ¿ƒµà°S :Ü ± CG ` ø£æ°TGh
ÜÉcôdG øª°V ,AÉ°†ØdG ≈dEG ó©°U »cÒeCG ∫hCG ,OQÉÑ«°T ødBG
zøéjQhCG ƒ∏H{ á∏MQ Èª°ùjO ™∏£e ‘ º¡ª°†à°S øjòdG áà°ùdG
âæ∏YCGh .á«îjQÉàdG ÉgódGh á∏MQ øe ÉeÉY 60 ó©H ,á∏Ñ≤ŸG
¢Shõ«H ∞«L »cÒeC’G ôjOQÉ«∏ŸG É¡°ù°SCG »àdG AÉ°†ØdG ácô°T
9 ‘ ¢SÉ°ùµJ ÜôZ øe ™∏≤à°S É¡d ádƒgCÉe á∏MQ ådÉK ¿CG
É°†jCG á∏MôdG ‘ ácQÉ°ûª∏d zøéjQhCG ƒ∏H{ âYOh .Èª°ùjO
,¿ÉgGÎ°S πµjÉe ƒg Ú«cÒeC’G ÒgÉ°ûŸG øe iôNCG á«°üî°T
èæ«fQƒe OƒL{ »MÉÑ°üdG ÊƒjõØ∏àdG èeÉfÈdG »eó≤e óMCG
øªK Gƒ©aO øjôNBG ÜÉcQ á©HQCG É°†jCG á∏MôdG º°†Jh .zÉcÒeCG
πLQh ,∂jO ¿ÉØjEGh Qƒ∏jÉJ ¿ÓjO ∫ÉªYC’G ÓLQ ºg ,ºgôcGòJ
.¿hÒeÉc ¬∏‚ ™e ¢ù«H øj’ ≈Yój
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