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منل بدهيف طلا هلأزمف هذتع أغلقت ميهدنا منل آذهر (مارس)  ،قلنا إن موظفينا طم أعظم ما نملك .ذلذك حاوذنا هستخدهم
مصهلحات مثل هلابتكار وهلأةكار وهذتهوير وهذتقدم ذتلخيص طلا هذفترة هذزمنيف .وقد أدى ذذك إذى إيجاد مهارهت جديدة  ،وحلول
ذمشاكل قديمف  ،وأةكار جديدة من أعضاء هذفريق هذقدهمى  ،وذكن هلأطم من ذذك كله أننا تمسكنا بقيم شركتنا هذتع وجهتنا خلال
طله.
كانت طلا هذمرة كارثيف ذكثير من هذناس وذسنا تحت أوطام بشأن هذوهقع هذجديد أو هذوضع هذه ييع هذجديد .ومع ذذك  ،أنا وهثق
من أننا كشركف سوف ننجح ونوهصل مهمف تقديم تدريب قائم على هذتوظيف ذليديد من هذش اب هذلين بدأوه ذلتو ةع هذحياة.
خاذص تقديري ذجميع أصحاب هذمصلحف ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف بما ةع ذذك رئيس مجلس إدهرة هذميهد هذوطنع ذلضياةف
ومديروا هذلين دعمونا خلال طله هذوقت وذلفريق ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف هلأوسع على كل جهودطم  ،وذلهلاب هذلين
تيهلت حياتهم وذكنهم ظلوه على متنها.

جمييا ن اشر أعماذنا هذيوميف  ،ةع هذغاذب إذى مجالات عملنا .كانت مرهكز هذتسوق ومحلات هذسوبر
كنا
ً
ماركت تضمن رعايف عملائها  ،وهستمرت هذمكاتب هذيامف ةع تزويدنا بخدماتها .هستمرت هذفنادق وهذمهاعم
وهذمقاطع ةع ةيل ما تفيله بشكل أةضل  ،حيث توةر ذنا هذرهحف وهذهيام وهذقهوة هذمنكهف هذتع من شأنها
إشيال هذحديث عن ةيروس جديد من ووطان  ،هذصين  ،كان ينتشر بسرعف ةع جميع أنحاء هذياذم.
ذم نكن مختلفين ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف .وهصلنا هذقيام بأةضل ما قمنا به من خلال تزويدك بتجارب لا
ُتنسى .كنا نوقع على هذهلاب هذلين أكملوه تدري هم ونرحب باذهلاب هذجدد .كنا منخرطين ةع تيليم وتدريب
هذش اب ذ دء حياتهم هذمهنيف ةع هذصناعف هلأكثر شي يف ةع هذياذم .سوهء كانوه يتدربون ذيص حوه نوهدل أو
مدبرة منزل أو طهاة أو موظفو هستق ال أو مشرةين ةع هذتدريب  ،كنا ندعم تيلمهم بأةضل طريقف ممكنف
جزءه منها .كانت أمسيف هذلوهقف ةع عيد هذميلاد لا
جمييا
جمييا ةع هلأحدهث هذتع كنتم
من خلال إشرهكهم
ً
ً
ً
تزهل حيف ةع ذهكرتنا .هستمرت ذيلف هذلوهقف وهذليلف هذمميزة هذتع تلت ذذك  ،طاوذف هذشيفات وخدماتنا ةع
مقهى هذتدريب  ،خليج مسقط .باذه ع طل نحتاج إذى ذكر بوةيهات يوم هذخميس هذتع تم بييها ةع
هذغاذب؟
ةع خضم كل هلإجرهءهت ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف كان هذشيور هلأساسي ذما سيحدث من حوذنا  ،بيد
هلأخ ار هذيوميف عن مدى سرعف هنتشار ةيروس كورونا هذجديد .بحلول نهايف ة رهير  ،أبلغت ُعمان عن أول
حالات إصابف بفيروس كوةيد  91-سرعان ما سمينا أن دو ًلا ستغلق أبوهبها .كان طله هلأمر يزدهد خهورة ؛
وةقا ذتقرير هذسفر وهذسياحف
أمانا ةع هذياذم ذلييش ةيها ،
ذكننا نييش ةع عمان .نحن من بين أكثر  91دول
ً
ً
هلأخير هذصادر عن هذمنتدى هلاقتصادي هذياذمع .طله لا يمكن أن يؤثر علينا كثيره .حق؟
وباء.
ةع  99مارس  ،أعلنت منظمف هذصحف هذياذميف أن مرض ةيروس كورونا ( )COVID-91أص ح
ً
ةع  91مارس  ،أعلنت ُعمان إغلاق جميع هلأنشهف هذتجاريف ةع هذ لاد .كان طله حقيقيا!

كان "هذيزل" باذنس ف ذميظمنا تيري ًفا مرت ًها بفيلم خيال علمع .من بين هلأوبئف هذتع هبتليت بها
هذحكومات وهذشركات وس ل هذييش على مدهر هذقرن هذماضي  ،كانت هذمقارنف هلأكثر أطميف مع جائحف
عاما .مع تقدم هذيلم وهذهب وهذتكنوذوجيا على مدى عشرهت هذسنين  ،من كان ييلم
هلإنفلونزه منل 911
ً
جمييا هذتيامل ميه  ،من ح س منازذنا.
وضيا كان علينا
أن هذتاريخ سيييد نفسه؟ ذقد أص ح
ً
ً

ربما تيلم هلآن أن هذميهد هذوطنع ذلضياةف ميروف بتحويل هذموهقف هذمياكسف إذى ةرص .هذس ب ةع
دهئما على رأس مناقشاتنا وقرهرهتنا .بدأنا ةع
قدرتنا على هذقيام بلذك طو أنك وعملائنا وعملائنا وطلابنا
ً
ةيليا إذى أجل غير مسمى.
أبوهبنا
إغلاق
إذى
جمييا  ،حتى ق ل أن نضهر
هذتفكير ةع طرق لإشرهككم
ً
ً

أمره
كان تخهيط هذجدهول هذزمنيف وتنظيم هذدروس وتقديمها ةع بيئف "هذيمل من هذمنزل" هذجديدة
ً
وجديده .كنا نرتدي ملابسنا ونيد أنفسنا كاذميتاد  ،حيث هحتجنا إذى أن نكون
ممتيا
حقيقيا بقدر ما كان
ً
ً
ً
قدوة .ذقد قمنا بتخهيط دروسنا وتقديمها بهرق من شأنها أن تحاةظ على مشاركف هذمتيلمين من
خلال هستخدهم منصات هذوقت هذفيلع ذلتوهصل وهذتفاعل .كما عملنا على هذتأكد من أن هذميرةف
هذمقدمف وتقييمها وتوثيقها بشكل هةترهضي .سوهء كانت مهارهت ذغويف أو ميرةف ووعع ةع هذمنهقف
هلأساسيف  ،وهصل طلابنا هذمهنيون تيلمهم ع ر هلإنترنت.
قدمنا نماذج يمكن هذتحقق منها مع شركائنا لإجرهء هلاخت ارهت هذنهائيف ذلهلاب هذلين يتابيون إدهرة
ةيليا ةع
أيضا من مرهق ف مهام هذهلاب وتوثيق تقدمهم
هذفنادق ودبلومات هذسفر وهذسياحف .ذقد تأكدنا
ً
ً
جميع هذمجالات .وهصلنا هذ قاء على هتصال مع جميع عملائنا وعملائنا وطلابنا هذكرهم مع طلا هذظاطرة
هذجديدة هذتع هستحوذت هلآن على هذهريقف هذتع نتصرف بها ةع هلأكاديميين وهذتدريب وهلأعمال.

صفق

ذم يمض وقت طويل ق ل أن تحدث هذحتميف .بينما تم إغلاق هذمدينف وميظم أنحاء هذ لاد  ،تم عزل بيض هذمناطق ذصاذح
هذصحف هذيامف .ةع خضم كل ذذك جاءت هذقيود .باذنس ف ذلمحظوظين منا ذم تكن طناك تحديات كثيرة  ،بل تحديات يمكن
هذتيامل ميها ةع هذتيامل مع تجارب هذوباء .ومع ذذك  ،هحتاجت جموع هذمساعدة .جيلنا أنفسنا مدركين وقررنا أن نفيل شي ًئا
ما ذلتخفيف من محنتهم بأي طريقف ممكنف.

أينما كنت تقرأ طله هذيدد  ،يرجى هلانضمام إذينا ةع هلإشادة بأبهاذنا ؛ هذههاة شابو وأناج  ،وموظفع دعم هذيمليات طاشم
وشاةع  ،وموظفع صيانف هذمرهةق إذياس وأرشد  ،ذجهدطم هذمتفانع ةع تقديم وج ات ساخنف مه وخف طازجف ذلمجتمع على
مدهر أس وعين خلال ةترة هلإغلاق هلأوذع .إن تفانيهم ةع ضمان عدم تيرض أكثر من  0111شخص ذلجوع أمر يستحق هذثناء
بقدر ما طو موضع تقدير .ذكل ةرد أبهال .صفقوه ذنا!

تحمف على معتملا ل موس ل روني

جيده ةع هذتدريس ع ر هلإنترنت  ،وأص حنا مرتاحين ذه .بدأنا ميظم هذجلسات بإيجاز مس ق
حتى هلآن  ،كنا
ً
ومختصر حول عدد من هذقضايا هذتع ظهرت مع ظهور كوةيد .91-وقد تضمنت نصائح وميلومات ذجميع
طلابنا حول هذوضع هذحاذع ذلوباء.
لا  ،طله لا يينع أننا هخترقنا  .C91ما ةيلناا طو هتخاذ إجرهءهت صارمف بسرعف ذمنع هلانتشار هذمحتمل
ذلفيروس هذمس ب ذلمرض  ،وباذتاذع هذمساطمف ةع هذحد من هذيدوى .تم هخت ار جميع هذموظفين ق ل
هذقدوم إذى هذمنشأة بيد رةع هلإغلاق وهذيزل .طله من شأنه تمكين تت ع هلاتصال  ،ةع حاذف حدوث حاذف
إصابف.

من أجل تيزيز مسؤوذياتنا تجاا هذمجتمع وهذيملاء وهذصناعف  ،ةقد حرصنا على حصول جميع موظفينا
على شهادة ع ر هلإنترنت ذلتوعيف باذوقايف من هذيدوى بما ةع ذذك كوةيد .91 -تهانينا ذكل من ع د هللا
هذ لوشي وعائشف جودينيو وةريدي طاينز لإكماذهم بشكل مميز مؤطل هذمستوى هذثانع ةع هذوقايف من
جده ذـ هذميهد هذوطنع
تقدما
هذيدوى ومكاةحتها  ،هذلي تمنحه طايفيلد  ،هذمملكف هذمتحدة .ييد طله
جيده ً
ً
ً
ذلضياةف حيث ذدينا هلآن مدربين ميتمدين يمكنهم تقديم دورهت تتيلق باذوقايف من عدوى ةيروس كورونا
 ،وهذتع تيد باذنس ف ذنا أوذويف لأوذئك هذلين ذديهم موظفين يتم تدري هم وهذيملاء لإرضائهم وتشرييات
ذلاذتزهم إذى وهذشركات ذلحفاظ عليها.

ده دقع دلالتمدضي

تيد وسائل هذتوهصل هلاجتماعع وسيلف ممتازة ذلوصول إذى هذجماطير هذقري ف وهذ ييدة  ،خاصف باذنظر
إذى هذوضع هذحاذع وهذ يئف .ذقد هستفدنا من طلا هذفرصف وأنشأنا بيض هذسيناريوطات ذلحفاظ على
تفاعلك .هستغرق هلأمر بيض هذيمل ذلحصول عليه باذهريقف هذتع أردناطا  ،باستخدهم هذموهطب وهذميرةف
وهذمهارهت وهذموهرد هذدهخليف ذ دء عروض هذههع هلاةترهضيف ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف .قد يكون
هذ يض منكم قد شاطد هذ ث هذم اشر من خلال مختلف وسائل هذتوهصل هلاجتماعع هذخاصف بنا .من
هذردود هذتع تلقيناطا خلال طلا هذجلسات هذحيف  ،يسيدنا أن نرهطا تيمل.

تهانينا ذمدرسف شيف هذخليج على تخهيههم وتنظيمهم وتنفيلطم ةع هذيروض هلأس وعيف هذتع أجريت.
على مدى بضيف أسابيع  ،أص حت هذجلسات حول هذمق لات وهلأط اق هذرئيسيف وهذحلويات أةضل
صنيا ذلههاة شابو وطارون أناج وعفت ذيملهم  ،ذيس ةقط ةع إنتاج أط اق ممتازة ،
وأةضل .أحسنت
ً
أيضا لاستخدهم مهارهتهم وموهط هم هذتكنوذوجيف  ،ذيرض هلأحدهث بشكل عام  ،بما ةع ذذك
وذكن
ً
أيضا موظف هذم ييات وهذتسويق ذدينا  ،بالاةع جوبتا
أحسنت
هذحقيقع.
هذوقت
ةع
بنجاح
هذحيف
هذدروس
ً
ذمهارهتها ةع هذ ث هذم اشر ةع هذتصوير هذملطل ذلكاميره هذثابتف وهذحركف  ،وهذتع بدونها ما كنت سترى
وصفات ذليلة مجميف أمام عينيك.
ةرصا جديدة
ذقد خلق نجاح هذيروض هلاةترهضيف
ً
ذموهصلف تصميم هذتيلم ع ر هلإنترنت ةع طله هذمجال
وهثقا من أننا قد
هلأساسي ذلضياةف .يمكنك أن تكون
ً
أخلناا باذفيل إذى ذوحف هذرسم .سيكون ذدينا هذمزيد من
برهمج هذتيلم ع ر هلإنترنت هذمتاحف ذك قري ًا.

دهتحلم عبم دلإنتمنت  -م زة

ةع هذسيناريو هذحاذع ذيدم هذقدرة على هذتن ؤ  ،من هذضروري هذحصول على ميلومات موثوقف يمكن
أيضا هةترهض أن
هذتحقق منها .إذه أردنا ةتح أبوهبنا ذليملاء  ،يجب تل يف ميايير ميينف .سيكون من هلآمن
ً
أيضا هذقانون.
إنه
هذشروط هذتع وضيتها هذحكومف لاستئناف أعمال هذضياةف ست قى ذفترة من هذوقت.
ً
يسيدنا أن نكون ةع خدمف دخول هذموظفين هذمهرة أو هلإدهريين ذلفرق هذتع تدير هذمقاطع وهذمهاعم
وهذفنادق وشركات هذضياةف هذمحليف وهذدوذيف ذهت هذه ييف هذمختلفف .سوهء كان هلأمر يتيلق بسلامف
هذغلهء أو هذصحف وهذسلامف أو هذوقايف من عدوى كوةيد 91-وهذسيهرة عليها أو دعم هذندوة ع ر هلإنترنت
 ،كل ما عليك ةيله طو هلاتصال بنا .سنزودك باذتوجيه وهذتدريب وهذدعم من خلال منصات هلإنترنت
هذتع تم إث اتها وهخت ارطا منل أبريل  ،باذه ع  ،من رهحف وملاءمف موقيك أو موقيك.
أوذئك هذلين عملوه مع ويليام وود  ،مدير نظام سلامف هلأغليف باذمملكف هذمتحدة  ،ومستشار أكاديميف
سلامف هلأغليف ةع هذميهد هذوطنع ذلضياةف  ،يمكن أن يهمئنوه إذى أن مشورة هذخ رهء وهذدعم متاحان
أيضا ذمساعدتك ةع أنظمف سلامف هلأغليف ةع أعماذك  ،و كوةيد 91-مسأذف ذهت صلف قد تحتاج إذى
ً
توضيح بشأنها.

عبم دلانتمنت
قيئرا دهاوردت
على دل
دهصفعا دهتيه ا

بيلإضيلا إهى ذهك  ،يركن هطلابفي دهعيه ن أو دهرستقبل ن
دهذين يتيبح ن بمدمج دهابل م لا إددرة دهل يلا أو لن
دهطل دهرلفا م دصلا تحل رلم عبم دلإنتمنت أو دهباء من
خلال دهرحلا ده ةفا هلل يلا.

دوردت مصررا هك لقط

Covid19تق م مخيةم

دتصل
دلان

Covid19 L2ده قييا من دهحاوى ومكيلعتلي
دبل م لا إددرة دهففيدق دهاوه ا
دبل م لا دهسفم ودهس يحا من دلاتعيد دهاوها
هلفقل دهج ي
مست ييت سلاما دهغذدء من  1إهى 4

دهرست ى  2دبل م لا لن دهطلا NVQ
دلاحتمدلا
تاريب إهزدما تعت إشردف بلايا مسقط

عبم دلانتمنت

دهتليمن لا دهشادئا

ذقد أصاب هذوباء أكثر
من  11مليون شخص
وأودى بحوهذع 051
أذف شخص ةع جميع
أنحاء هذياذم .سجلت
عمان ما يقرب من 11
أذف حاذف مؤكدة مع ما
يقرب من  551حاذف
وةاة حزينف .على هذرغم
من أن ميدل هلانخفاض
قد زهد بشكل ك ير منل
منتصف يوذيو  ،حيث
وصل إذى أكثر من 11
 .٪تتوجه أةكارنا إذى
أوذئك هذلين ذديهم
أسرة
أو
أصدقاء
يتياةون من هذمرض
وأعمق تياطفنا تجاا
أح ائهم هذلين ةقدوه.
ي دو أن هذمنحنى قد تم
تسويته  ،وذكن ةع ظل
هذخاضيف
هذفوضى
ذلرقابف  ،تتأثر هذتجارة
إذى حد ك ير بترك
هلأعمال هذتجاريف على
رك تيها  ،مما أدى إذى
تموج أدى إذى ةقدهن
س ل هذييش  ،إن ذم
يكن طناك تهديد خهير.

قرهره
هتخلنا
ذقد
ً
ميا وتوذع
باذتضامن
ً
هذمسؤوذيف عن طله
هذوضع بهريقف يمكن
مقاربف
إنها
هذقول
ملهمف لإدهرة هذموهرد.
شي نا  ،بيد كل شيء ،
طو أقوى مورد ذدينا.
نحن ةخورون ذلغايف
بفريق إدهرتنا ذتياطفهم
ومهارهتهم ةع هذتيامل
مع هذفريق ودعمه على
هذمستويات
مختلف
هذوقت
طله
خلال
هذصيب وهذمرطق.

على هذرغم من أن هذمهمف هذتع تنتظرنا ستكون شاقف  ،إلا أننا نضع ةع
هعت ارنا س ب قيامنا طنا بما نقوم به .تتضح جلسف هلأسئلف وهلأجوبف هلأخيرة
حول كوةيد 91-وهذضياةف  ،هذتع هستضاةها هذميهد هذوطنع ذلضياةف ،
هذتزهمنا بجميع جوهنب هذصناعف.
ينصب تركيزنا على هستمرهر تقديم هذدعم ذلجهات هذمحليف وهذدوذيف من
خلال هلاستشارهت وهذتدريب  ،وهذمساطمف ةع تهوير ونمو وهستدهمف
هذقوى هذياملف ةع سلهنف عمان.

ده ضع دهطب حا دهجايا

ذقد تغيرت هذهريقف هذتع نتصرف بها .كما ذكرنا ساب ًقا ةع طله هذيدد من "هذميهد هذوطنع ذلضيفف خلال
أيضا باذحمايف هذلهتيف وحمايف هلآخرين من
ض ابيف هذحركف"  ،ةإن هلأمر كله يتيلق باذوقايف .إنه يتيلق
ً
حوذنا .نوصي بشدة بممارسف هذت اعد هلاجتماعع ذمساةف مترين كإحدى أكثر طرق هذوقايف ةياذيف.
أيضا طر ًقا ذوضع هلإجرهءهت هذتع تجيلك تشير باذترحيب وهلأمان عند زيارتك ذنا .تم إعادة ترتيب
حددنا
ً
هذفصول هذدرهسيف ذدينا ذضمان هذت اعد هلاجتماعع .تم ةصل هذمدهخل وهذمخارج .تم إنشاء جدهول تدريب
متدهخلف ذلحد من عدد هلأشخاص ةع هذمنشأة ةع أي وقت.
سيهلب منك هرتدهء قناع وتيقيم يديك ق ل هذدخول.
عندما تأتع ذزيارتنا قري ًا  ،يرجى ملاحظف أنه
ُ
أيضا ةحص درجف حرهرتك وتسجيلها من أجل سلامتك وسلامتنا  ،مع هلأخل ةع هلاعت ار
سيتيين علينا
ً
إمكانيف عدم ظهور أعرهض على أي منا .ذقد هتخلنا جميع هلإجرهءهت هذممكنف ةع هذميهد هذوطنع
ذلضياةف ذضمان هذت اعد هلاجتماعع  ،حتى تشير باذرهحف وهلأمان.

أيضا.
نحن متفائلون ونيتقد أنه مثل جميع هذظروف هذصي ف هلأخرى  ،سوف يمر طله
ً

حتى نلتقع مرة أخرى  ،سوهء كان ذذك ذتناول قهوة أو ذقاء  ،أو جلسف تدريب أو تسجيل  ،نتمنى ذك
هذقوة هذدهخليف وهذصحف هذجيدة .هبق على هطلاع  ،وهعع  ،وآمن  ،وعلى هتصال.
هرهك قري ا!

دهفخم
لا ده ظ فا
يأتع بشكل ط ييع

businesscentre@nhioman.com
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