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634770 طالًبا وطالبًة ينتظمون على مقاعد الدراسة في 1166 مدرسة

عام دراسي جديد مليء بالعلوم واألنشطة

مسقط - الرؤية

تســتقبل مــدارس الســلطنة صبــاح اليــوم 
األحــد طلبتهــا يف عامهم الــدرايس الجديد 
)2020/2019م(، ويبلــغ عدد طلبة املدارس 
الحكومية هذا العام الدرايس 634770 طالًبا 
وطالبًة، بزيــادة قدرها 30003 طالًبا وطالبًة 

عن العام الــدرايس املايض، منهــم 319132 
طالًبا، و315638 طالبة، ينتظمون للدراسة يف 

1166 مدرسة.
وأكــدت معــايل الدكتــورة مديحــة بنــت 
أحمد الشــيبانية وزيرة الرتبيــة والتعليم أّن 
الــوزارة ماضية يف رفع كفــاءة أداء املنظومة 
التعليمية بالسلطنة يف ضوء متطلبات العرص 

وتطلعــات املســتقبل، مبــا ينســجم وركائز 
الرؤية املســتقبلية “عامن 2040”. وكشــف 
ســعادة مصطفى بن عيل بــن عبداللطيف 
وكيل الوزارة للشــؤون اإلداريــة واملالية أنه 
يجري حالًيا تنفيذ 20 مبنى مدرسًيا متكامًل، 
مبختلف محافظات السلطنة بتكلفة إجاملية 

قدرها 33,486,261 رياال عامنيا.
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املعويل يستقبل رؤساء الوفود 
باجتامع »حامية النزاهة« 

الخليجية

الدعوة إىل متكني الشباب يف 
ختام ملتقى »راٍق بأخالقي«

0204

مسقط - العامنية

بعث حــرة صاحب الجللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم - حفظه الله 
ورعــاه- برقية تهنئــة إىل فخامة الرئيس 

الدكتور تاباريه فاسكيز رئيس جمهورية 
ذكــرى  مبناســبة  الرشقيــة  األورجــواي 
اســتقلل بــلده؛ ضّمنهــا جللته خالص 
التهــاين، وأطيــب التمنيــات لفخامتــه 

ولشعب األورجواي الصديق.

جاللة السلطان يهنئ رئيس األورجواي

مسقط - الرؤية

والصناعــة  التجــارة  وزارة  ــنْت  دشَّ
-وبالتعــاون مــع منظمة األمــم املتحدة 
الصناعية “اليونيــدو”- املرحلة  للتنميــة 
الثانية من مرشوع االسرتاتيجية الصناعية 
2040، والتــي تهــدف لتحديــد األدوات 

والسياســية اللزمة لتطبيق االسرتاتيجية. 
وقال املهندس ســامي بن ســامل الساحب 
مديــر عــام الصناعــة بــوزارة التجــارة 
والصناعة: عقب إنجاز املرحلة األوىل من 
املرشوع، والتي نجحْت يف تشــخيص أداء 
ووضعية القطاع الصناعي، كام تمَّ تحديد 
األولويات الحكومية يف املرحلة املقبلة يف 

مجاالت التكنولوجيا املتطورة والصناعات 
التي تحتاج رأساماًل وموارد كثيفة، إضافة 
إىل تحديــد التحديــات واملعوقــات التي 
تواجه القطاع. وأوضح املهندس مدير عام 
الصناعة أنَّ املرحلة الثانية للســرتاتيجية 
ز عىل تحديــد اآلليــات والجدول  ســرتكِّ

الزمني لتحقيق تلك األولويات.

مسقط - العامنية

طرحــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة 
الخاصة بالدقم مناقصة تصميم وتصنيع 
وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل 
ذات  والرافعــات  الحاويــات  رافعــات 

العجــلت املطاطية للرصيــف التجاري 
مليناء الدقــم. وحددت هيئــة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم 24 أكتوبر 
2019 آخر موعد لتلقي عروض املشاركة 
الهيئــة يف 24  املناقصــة وســتنظم  يف 
ســبتمرب املقبل زيارة للموقــع للراغبني 

يف دخول املناقصة. ويأيت طرح املناقصة 
الســتكامل العمــل يف الرصيف التجاري 
مبيناء الدقم الذي يبلغ طوله 2ر2كلم إذ 
ســتتيح املناقصة توفري رافعات بأنظمة 
حديثــة وذات رسعــة عاليــة يف حركة 

املناولة لشحن الحاويات.

بياريتس )فرنسا( - رويرتز

ــع أن تكون قمة مشــحونة  تنطلق مــا ُيتوقَّ
بالخلفــات بني زعــامء دول قــادة مجموعة 
ح أن  الســبع الصناعية الكربى؛ إذ مــن املرجَّ
ُتخيِّم عــىل املحادثات االنقســامات بشــأن 
التجارة والتغري املناخي وإيران. وتعقُد القمة 
عــىل مدى 3 أيام يف منتجع بياريتس الفرنيس 

املطل عىل املحيط األطليس.

انطالق المرحلة الثانية من »االستراتيجية الصناعية 2040«

طرح مناقصة رافعات الرصيف التجاري لميناء الدقم

»قمة الخالفات« في لقاء قادة مجموعة السبع الصناعية
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دالئل النمو االقتصادي
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33.4 مليون ريال لبناء 20 مبنى مدرسيا متكامال في المحافظات
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ُتبَنــى األمم بَعــزْم الرجــال، وتتواَصل 
مسريُتها بسواعد أبنائها من امُلخِلصني، 
ولوال تكاُتف الجهود ملا َنَجحت أيُّ أمة 
م ولو لُخطوة واحدة  أو دولة يف التقــدُّ
إىل األمــام، ونحــُن يف ُعامننــا الغالية، 
ومنــذ أن أَطلق َحْضة صاحب الجاللة 
الســلطان قابــوس بن ســعيد املعظم 
-َحِفظــه اللــه ورََعاه- مســرية النهضة 
املباركــة قبــل تســعٍة وأربعــني عاًما، 
م  م وَنجنــي مثاَر هذا التقدُّ ونحن نتقدَّ
ة، ليــس فقط يف  عــى ُمســتويات ِعدَّ
املواطن  الجانب االقتصاديِّ ومعيشــة 
التــي اســتقرَّت، وبات املواطــن ينعُم 
بالتنمية والرَّخاء يف كل مكان، بل أيًضا 
عى ُمستويات أخرى، تتواَزى وتتامَش 
يف ســياٍق واحٍد مع التنمية االقتصادية 
واالجتامعيــة، لكْن مثَّــة اتفاق عى أنَّ 
النهضــة االقتصادية أســاس أي نهضة 
أخرى؛ يف إطار النهوض الشامل مبسرية 

البناء.
ومبَا أنَّ لغة األرقام أفضل طريقة لقراءة 
الوضــع االقتصــادي؛ فبنظــرٍة رسيعٍة 
عى أحــدث اإلحصائيات الخاصة بنموِّ 
الناتــج املحــي اإلجاميل للســلطنة يف 
ل ارتفاعا  العــام 2018، َنــَرى أنَّه ســجَّ
جيًدا َوصــل إىل 30.5 مليار ريال، وهو 
أعَى ُمســتوى يتحقق يف أربع سنوات؛ 
أي ُمنذ الهبوط الحاد يف أســعار النفط 
عام 2014، وهذا االرتفاُع ُتعادله نسبة 
صعــود بلغــت 12%، ُمقارنة مع ما تم 
تســجيله يف العــام 2017، وأســهمْت 
األنشــطُة غري النفطية بنصيٍب كبرٍي يف 
لت األنشطة  هذا الرقم، وِضمَنها ســجَّ

الخدمية ما إجامليه 14.4 مليار ريال.
إنَّنا إذن أمام منــوٍّ ملحوظ، عى الرَّغم 
مام ُيعانيه االقتصاد العاملي من أوضاع 

وتحديــات، ليــس أقلهــا رضرًا الحرب 
التجارية املســتعرة بني أكرب اقتصادْين 
يف العــامل، وال َتداعيات خروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األورويب أو مــا ُيعــرَف 
التوترات  عــن  فضاًل  بـ”الربيكســت”، 
الجيوسياســيَّة يف أنحــاء ُمتفرقــة من 
العامل، وكذلك ما تشــهُده منطقتنا من 
رات يف األحــداث، ُتنــذر بنتائج  تطــوُّ
ســلبية. لكــنَّ املالَحظ -أنــه ورغم ما 
سبق- أنَّ اقتصاَدنا الوطنيَّ استطاَع أن 
ينأى بنفِســه عن براثن انكامش عاملي 
ُيحذر الخرباء والتقارير الدولية من أنَّه 
قد يتحوَّل إىل ركود يف االقتصاد الدويل 
بحلول العام املقبل 2020، وهي َعَقبة 
َيْســعى ُصنَّاع السياســات االقتصادية 
إىل تفاديها بــأيِّ طريقة ُممكنة، ومنها 
ما ُيثار عــن احتامالت َخفض أســعار 
الفائدة يف عدٍد من االقتصادات الكربى 
يف أوروبــا وأمريــكا، وإطــالق حزمــٍة 
جديدٍة من برامــج التحفيز املايل التي 

تستهدُف توســيَع األنشطة االقتصادية 
يف مختلف القطاعات.

الَواقع ُيشــري بوضوح -ال يقبل الشك- 
إىل أنَّ مــا اتَّخذته ُحكومتنا الرشــيدة 
الحكيمــة لجاللة  السياســات  -بفضل 
إجــراءاٍت  مــن  ــم-  املعظَّ الســلطان 
احرتازيــٍة وتدابري تقشــفيَّة كانت هي 
َطــوق النجاة من أمــواج االضطرابات 
االقتصاديَّة املتالِطمة، والتي تسبَّبت يف 
تذبذب أســعار النفط، وأرضَّت بَحَركة 
التجارة العاملية، وأَْحَكمت الِخناق عى 
االقتصادات  النامية، وعى  االقتصادات 
الناشــئة عــى َوْجه الخصــوص، فضاًل 
عــن األرضار التي ألحقتها باالقتصادات 
مــة؛ مثــل: تراُجع االســتثامرات  املتقدِّ
األجنبية املبارشة، واللجوء إىل املماََلذات 
اآلمنة، والتي ال تنعكُس بصورٍة حقيقيٍة 

عى النمو االقتصادي للدول.
وَهــِذه اإلجراءات الُحكومية عكســْت 
الرُّؤيــة العميقــة للدولــة يف كيفيــِة 
التعاِطي مع أزمة تراجع أسعار النفط، 
ومــا آلَت إليــه األوضاُع مــن انكامٍش 
كبــرٍي يف اإليــرادات، يف ظــلِّ اعتــامِد 
اقتصادنــا عى عائــدات الخــام بأكرث 
مــن 80 يف املئــة؛ األمُر الذي تســبَّب 
يف ترشــيد اإلنفــاق الحكومي، وتوقُّف 
ر  بعض املشــاريع غري العاجلــة، وتأخُّ
تنفيذ مشــاريع أخــرى، إىل َجاِنب ما 
أحَدثه ذلك من ارتفاٍع يف عجِز امليزانية 
ة للدولة عى َمَدى 4 سنوات، مع  العامَّ
ين املحي  لجوِء الحكومة إىل ســوِق الدَّ
والخارجــي، واقرتاِض مليارات الرياالت 
يون  َطَوال هــذه الفرتة. ورَْغم هذه الدُّ
التــي تكبَّدتها ميزانيــة الدولة، إال أنَّها 
ــيطرة، كام  مل تخــرج عــن نطــاِق السَّ
أنَّنا نســتقرُّ يف مناطق آمنة من َحْيث 
ين، عى عكس  الدَّ ُمعدالت 
دول أخــرى واجهْت األزمة 
نفســها، لكنَّها مل َتستِطع أْن 
َتَتعامل معها بنفس ُمستوى 
الحكمة وُبعــد النظر الذي 
ُحكومتنــا،  بــه  تعاملــْت 
واألرقام َخرْي شاهد.. فإحدى 
ري  الدول تحتلُّ َصَدارة ُمصدِّ
لت ارتفاعا  النفِط الخام، سجَّ
هائــال يف العجز املايل لديها، 
ولجأت إىل فــرِض الضائب 

ورفِع الرُّســوم عى َجِميــع الخدمات، 
بجانب َتقليــص َرَواتب وَوْقف ترقيات 
املوظفــني... وَغرْيِهــا ِمَن اإلجــراءاِت 

شديدة التقشفية.
وِمــْن ُهنا، نصــُل إىل نتيجٍة ســاطعٍة 
ُســطوَع الشمس، وهي أنَّه ورغم تأثُّر 
فئات املجتمع باإلجــراءاِت الحكوميَّة 
خالل الســنوات الخمــس املاضية -ال 
ســيَّام فيام يتعلَّق بأسعار املحروقات 
وتكلفــة رشاء الطاقــة- إال أنَّهــا متَّت 
وبحــرٍص  مدروســة  خطــٍط  ِوْفــق 
حكوميٍّ بالغ عى التخفيف عن كاهل 
ة  ة الفئات املســتِحقَّ املواطنــني، خاصَّ
للدعــم. ومتثَّلت الخطة الرئيســيَّة يف 
توجيه الدعم الحكومي إىل ُمستحقيه، 
التوظيف؛  عمليَّــة  هيكلــة  وإعــادة 
من خــالل َتوِجيه الشــباِب للعمِل يف 
القطاع الخاص يف إطاِر املهام املنوَطة 
بهذا القطاع، وَدْوره يف التنمية، وتوفري 
فرص العمل، وأيًضــا َفْتح املجال أمام 
الصغرية واملتوسطة،  املؤسسات  قطاع 
اد األعامل، َعرْب  والعمل عى متكــنِي روَّ
حزمــِة إجــراءاٍت َداِعمة لهــم؛ مثل: 
تطبيق َقرَار تخصيص نسبة 10 يف املئة 
للمؤسسات  الحكومية  املناقصات  من 
واملتوســطة. ونستخلُص من  الصغرية 
ذلك نتيجــًة أنَّ املواطــَن كان رشيًكا 
للحكومــة يف عمليــة َضْبــط اإلنفاق 
العام وتقليص عجــز امليزانية؛ يف ظلِّ 
تراجع اإليرادات العامة للدولة، ولوال 
ُمَشــاَركة املواطــن لحكومته العبء، 

التي  ُمختلــف اإلجــراءات  وتحملــه 
اتُِّخذت بعنايٍة بالَِغة، لاََم ُكنا حققنا ما 
وصلنا إليه من إنجــاٍز كبرٍي؛ يتمثَّل يف 

منو الناتج املحي يف العام 2018.
َيتزاَمن ذلك اإلنجاِز مع اقرتاب ُدُخول 
مســريِة النهضــِة عاَمَهــا الخمســني، 
واحتفالنــا بالُيوبيــل الذهبيِّ لنهضتنا 
امُلباركة التي يُقودها بحكمٍة منقطعِة 
النظري جاللة الســلطان املعظم -أيَّده 
اللــه وأبقاه- فَمن ينظُر إىل ُعامن قبل 
عــام 1970 وما وصلــْت إليه اآلن من 
نهضــٍة غــري مســبوقة يف كلِّ مناحي 
الجهــود  أنَّ حجــم  ُيــدرِك  الحيــاة، 
املبذولــة، والتضحيات التــي ُقدمت، 
والســنوات التــي َقَضاهــا رجال هذا 
هر عى تنميته  الوطن يف خدمته والسَّ
ورخائــه، وأنَّ ســفينة الوطن يُقودها 
ُربَّــان ماهــر نحــو مرافئ االســتقرار 

م. والتقدُّ
َنجاُحنــا مل َيُعــد اقتصاديًّــا وتنمويًّــا 
واجتامعيًّــا وحســب، بل إنَّــه نجاٌح 
املســتويني  عــى  كذلــك،  ســيايسٌّ 
الداخــي والخارجي؛ ففي ِخَضم هذه 
ب بالُدنا  اإلنجازات االقتصاديــة، تتأهَّ
لعرٍس دميقراطيٍّ مع بدء العد التنازيل 
النتخابــات أعضاء مجلس الشــورى؛ 
مام يعكُس ُعمَق املامرســة الربملانية، 
ومــا َوَصلــت إليه مســريُة الشــورى 
م، وبــات املواطن  الُعامنيــة مــن تقدُّ
حا او َناِخبا- عى يقني  -سواء كان ُمرشَّ
تــام بأنَّ صوته ذو قيمــة، وأنه مدعوٌّ 
للمشــاركة يف صناعة القرار الســيايس 
واالقتصادي واالجتامعي يف بالده، وأنَّ 
تجربتنــا الدميقراطية برهنــْت للعامل 
أجمع نجاَعة سياســة التدرُّج، القامئة 
ر الرَّصني وعدم القفز عى  عى التطــوُّ
املراحــل أو حرقهــا، بل التــأنِّ يف كل 
قــرار، واتخاذ كافة التدابــري والِحرْص 

عند تنفيذ السياسات.
ــا عــى املســتوى الخارجــي؛ فقد  أمَّ
أضحْت السياســة الُعامنيــة الخارجية 
منوذًجا ُيحتذى يف التعاُمل مع ُمختلف 
األزمــات، ومــا الثِّقــة الدوليــة التي 
تحَظــى بها دبلوماســيتنا إال انعكاًســا 
لهــذه السياســات الحكيمــة وترجمًة 
للرؤية الثاقبة لجاللة السلطان املعظم 
-حفظــه اللــه ورعــاه- التي َتْســَعى 

مُلَعالجة ُمختلــف القضايا، وفق مبادئ 
الســالم والعدالة والتعايش. وَكْم َكاَنت 
اإلشــادة األمميَّــة ُمؤخرا بالسياســات 
الخارجية للسلطنة، ذات َمْغَزى عميق؛ 
فهي مــن ناحيٍة تقرُّ وتعــرتُف بالدور 
الُعامن يف صناعة السالم العاملي، ورأب 
الصــدع بني مختلــف األطــراف متى 
ما ُطلب من الســلطنة ذلــك، كام أنَّها 
من ناحيــٍة ثانيٍة ُتشــري بوضوح إىل ما 
ُتعلِّقــه املنظمة األممية -وعى رأســها 
األمني العــام- من ُطُموَحات وتطلُّعات 
ليك ُتسهم الســلطنة مبزيٍد من األدوار 
اإليجابيــة يف الحفــاظ عى االســتقرار 

والسلم العامليني.
ه دعــوًة صادقًة إىل  وأخــريًا.. إنَّني أوجِّ
ــة الشــباب، ليك  أبنــاِء وطنــي وَخاصَّ
ــق يف  ُيدرِكــوا حجــَم اإلنجــاز املتحقَّ
م الذي بلغناه،  بلدهم، ومستوى التقدُّ
يف 49 عامــا فقط، هي ُعُقــود ذهبيَّة 
قت فيها بالُدنا ما مل تحققه شعوب  حقَّ
ودول أخــرى يف 100 عــام، فواجبُكم 
معــر الشــباب أْن تحملوا مشــاعَل 
النــور واملعرفــة، وأن ترفُعــوا رايــات 
النــر الُعامنيــة يف ُمختلــف املحافل 
ويف شــتى املجاالت، وأْن تنطلقوا نحَو 
م والرقي، وأنتم  آفاٍق رحبة من التقــدُّ
أهــٌل لها، عــى الرَّغم مــن التحديات 
املختلفــة التــي تواجهنــا.. نعم نحن 
م إىل األمام  َقاِدُرون عى التجاوز والتقدُّ
بفضِل اإلرادِة والحكمِة واملثابرِة يف ِبَناء 

الوطن.

دالئل النمو االقتصادي
حاتم الطائي يكتب:

مسقط - الرؤية

اســتقبَل َمَعايل الشــيخ نــارص بن هالل 
بن نــارص املعــويل رئيس جهــاز الرقابة 
املالية واإلدارية للدولــة، مبقر الجهاز يف 
منطقة البســتان، ُرؤســاء وفــوِد الدول 
املشــاركة يف االجتــامع الرَّابــع ألصحاب 
الســعادة الوكالء أو املســاعدين، أو من 
يقــوم مقامهــم باألجهزة املســؤولة عن 
حاميــة النزاهة ومكافحة الفســاد بدول 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، 
إضافــة لوفــد األمانــة العامــة ملجلس 
التعاون الخليجي، بحضور ســعادة نارص 
بن حمود بن ســامل الرواحي نائب رئيس 
ــني بالجهاز؛  الجهــاز، وعــدد من املختصِّ
وذلك عى هامش اســتضافة الســلطنة 

ب معايل  لالجتامع. ويف بدايــة اللقاء، رحَّ
الشــيخ برؤســاء الوفود ُمؤكــداً األهمية 
الكربى التي يكتسبها التعاون بني األجهزة 
املســؤولة عن حاميــة النزاهة ومكافحة 
الفســاد بدول املجلس يف مجاالت تبادل 

الخربات وبناء الكفايات الوظيفية، فضاًل 
عــن إعداد القوانني واألدلة االسرتشــادية 
املوحــدة؛ األمر الــذي ُيســِهم يف تعزيز 
أداء األجهــزة مبا يحقق أهــداف التنمية 
الشــاملة يف دول املجلس. وأشاد َمَعاليه 

بدور األمانة العامة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية يف تنســيق العمل 
املشــرتك مبا يحقق الفاعلية والكفاءة يف 
د معاليه حرَص  تنفيــذ االختصاصات. وأكَّ
الجهاز عى التعاون واإلســهام الفاعل يف 
املجــاالت ذات الصلــة بحاميــة النزاهة 
ومكافحة الفســاد، بالتعاون مع األجهزة 
النظرية بدول املجلس. فيام أعرَب ُرؤساء 
الوفوِد عن شــكرهم وتقديرهم للسلطنة 
عى اســتضافة االجتامع، وعى ما ملُسوه 
من َكــرَم الضيافــة وحفاوة االســتقبال، 
كــام أبدوا ُشــكرَهم وتقديرهم إىل جهاز 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة عى 
دين  ُحسن التنظيم وإدارة االجتامع، ُمؤكِّ
أهمية ودور السلطنة يف مجاالت التعاون 

اإلقليمي وتبادل الخربات.

رئيس »الرقابة المالية واإلدارية« يستقبل رؤساء الوفود 
المشاركة في اجتماع »أجهزة حماية النزاهة« الخليجية

حققنا أعلى معدل 
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الرؤية - مريم البادية

تحتض��ن جامعة الس��لطان قاب��وس، اليوم 
األحد، أعامل الورش��ة الخاصة مبجال الطاقة 
الشمسّية، وذلك ضمن الفعاليات املصاحبة 
لجائزة الرؤية مُلبادرات الش��باب يف نسختها 
الس��ابعة، والت��ي تنّظمه��ا جري��دة الرؤية 
وبرعاي��ة حرصية م��ن رشكة أوكس��يدنتال 
ع��امن »أوكيس ع��امن«، فيام تقام الورش��ة 
بالتع��اون م��ع رشكة نفاذ للطاق��ة وجامعة 

السلطان قابوس.
ويشارك يف الورشة عدد من الطلبة والشباب 
املهتمني مبجال الطاقة الشمس��ية، ومتتد يف 

الفرتة من 25 إىل 29 من أغس��طس الجاري 
مبق��ر كلي��ة الهندس��ة بجامعة الس��لطان 
قاب��وس، ويقدمه��ا عدد م��ن املختصني يف 
مجال الطاقة الشمس��ية. ويتضّمن الربنامج 
ع��دد م��ن املحط��ات يف مج��ال الطاق��ة 
املتجددة، وس��يتضمن الي��وم األول مقدمة 
يف الطاقة املتجددة ونظام الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية والتي س��يقدمها الربوفيس��ور 
عبدلله البادي. بينام يشتمل اليوم الثاين عىل 
أدوات تحليل املوقع واتجاه الشمس ومقدمة 
ح��ول أساس��يات الوح��دات الكهروضوئية 
وغريها، وس��يقدمها الدكتور محمد البادي. 
أّم��ا اليوم الثالث فس��يتضمن كيفية تركيب 

األل��واح وكيفية صنعها وس��يقدمها الدكتور 
راش��د العربي. واليوم الرابع س��يكون حول 
االتص��ال والحامي��ة يقدمه��ا الدكت��ور أمري 
الهنايئ. وتش��تمل الجائزة ع��ىل 8 مجاالت؛ 
وه��ي: مج��ال اإللكرتوني��ات والروب��وت، 
ومج��ال الطاق��ة املتجددة، ومج��ال إعادة 
التدوير، ومجال ذوي اإلعاقة، ومجال تقنية 
اإللكرتونية  واملواقع  )التطبيقات  املعلومات 
ومش��اريع إنرتنت األش��ياء(، ومجال الثقافة 
واآلداب والفنون )الش��عر الشعبي(، ومجال 
اإلع��الم الرقمي )اإلعالم الري��ايض(، ومجال 

العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
يش��ار إىل أّن أوىل فعاليات الجائزة كانت 

برنام��ج 100 مبتكر ع��امين والذي أقيم 
يف املديري��ة العامة للرتبي��ة والتعليم يف 
ش��امل الرشقية. وتضمن اللقاء التعريف 
مبج��االت ورشوط املش��اركة يف الجائ��زة 
وعرض��ا مرئيا ح��ول الجائ��زة، وذلك يف 
قاع��ة غرف��ة الظاهرة مبش��اركة س��يف 
بن س��عيد الب��ادي رئيس ف��رع الغرفة 
وعدد من املس��ؤولني والطالب واملثقفني 
واملبتكري��ن والراغبني يف املنافس��ة عىل 
الجائ��زة. وصاحبت املحطة ورش��ة عمل 
بعنوان “الفرص االس��تثامرية يف االبتكار” 
قدمها امُلهندس يوس��ف الحاريث الرئيس 
التنفيذي للصندوق الُعامين للتكنولوجيا.

جامعة السلطان قابوس تحتضن »ورشة الطاقة الشمسية« ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وهن��أت معايل الدكتورة مديحة بنت أحمد 
الش��يبانية وزيرة الرتبية والتعليم يف كلمتها 
مبناسبة بدء العام الدرايس الجديد الرتبويني 
العامل��ني يف الحق��ل الرتب��وي واملعلم��ني 
واملعلامت الذين انضموا إىل األرسة الرتبوية 
هذا الع��ام. وتطرّقت معاليه��ا إىل التعاون 
القائم ب��ني ال��وزارة وعدد م��ن الوحدات 
الحكومي��ة م��ن أجل دعم تنفيذ مش��اريع 
الوزارة ومبادراتها التطويرية، وقالت إّنه يف 
إطار الجهود الوطنية الرامية إىل دعم تنفيذ 
التطويرية،  ال��وزارة ومبادراته��ا  مش��اريع 
فإّن الوزارة ماضية يف التنس��يق مع مجلس 
التعليم ووحدة دعم التنفيذ واملتابعة لعقد 
مخت��رب التعليم مطلع العام الدرايس الحايل؛ 
حيث قدمت الوزارة مش��اريعها التطويرية 
التي سيناقشها املخترب يف املجاالت املرتبطة 
بحوكم��ة النظام التعليم��ي، وبدائل متويل 
التعليم، وتطوير املناهج الدراسية، وتنويع 
مس��ارات التعليم املدريس، وربط مخرجات 
التعليم بسوق العمل، والتعليم اإللكرتوين، 
ومنظوم��ة االبتكار، وغريها م��ن املجاالت. 
وأضافت أّن الوزارة تأمل أن يسهم الربنامج 
التنفيذي الذي سيخرج به املخترب يف ترسيع 
تنفيذ املشاريع واملبادرات ذات األثر األكرب 
عىل جودة النظام، وحلحلة التحديات ذات 
األولوي��ة التي تواجه التعليم يف الس��لطنة. 
وأكدت الش��يبانية أّن الوزارة ماضية يف رفع 
كفاءة أداء املنظومة التعليمية بالسلطنة يف 
ضوء متطلبات العرص وتطلعات املستقبل، 
مبا ينسجم وركائز الرؤية املستقبلية “عامن 
2040” م��ن خ��الل االهتامم ببن��اء قدرات 
أبنائنا الطلبة والطالبات، وإكسابهم املعارف 
والقيم واملهارات العلمية الالزمة للمشاركة 
يف تنمية االقتص��اد الوطني. وبينت معاليها 
خطة التوسع التدريجي يف تطبيق السالسل 
العاملي��ة يف م��اديت العل��وم والرياضي��ات؛ 
حيث سيش��هد ه��ذا العام تطبي��ق منهج 
السالس��ل عىل الصفني السابع والثامن، كام 
ستستمر الوزارة يف تقديم الربامج والدورات 
التدريبي��ة للهيئات التدريس��ية. وأوضحت 
مع��ايل الدكتورة وزي��رة الرتبي��ة والتعليم 
استعداد الوزارة إلطالق النسخة الثانية من 
مهرجان عامن للعلوم؛ بهدف تنمية مهارات 
أبنائنا وصقل مواهبهم مبا يتامىش واقتصاد 
املعرفة، ويتس��ق م��ع التوجه��ات العاملية 
يف مج��ال االهتامم بالعل��وم والتكنولوجيا، 
واالس��رتاتيجيات الوطنية الرامية إىل تفعيل 

منظومة االبتكار يف السلطنة.
وتابع��ت معاليه��ا الق��ول إّن وزارة الرتبية 
والتعليم تستعد خالل العام الدرايس الحايل 
لتقيي��م أداء امل��دارس يف جائزة الس��لطان 
قابوس للتنمية املستدامة يف البيئة املدرسية، 
كام تس��تعد الوزارة لتقيي��م أداء املعلمني 
يف جائزة اإلجادة الرتبوي��ة للمعلم العامين 
الت��ي ته��دف إىل تحفيز املجيدي��ن علميا 
وتربوي��ا وتطوير كفاءاتهم املهنية، مش��رية 
إىل أن املؤرشات األولية للمشاركة يف هاتني 

الجائزت��ني، تؤك��د التفاعل الكب��ري والوعي 
التام لدى الفئات املس��تهدفة ملا متثالنه من 
أهمية يف تطوير العم��ل يف الحقل الرتبوي 
وتجويده؛ ليحقق التعليم ما يضطلع به من 

أهداف وغايات.
وحثت معاليها أبناءها الطلبة والطالبات 
بالتعلي��امت  االلت��زام  رضورة  ع��ىل 
واإلرش��ادات بقواع��د األمن والس��المة، 
والتي يؤكده��ا عليكم مدي��رو املدارس 

ومعلموك��م بش��كل دوري؛ حفاظا عىل 
سالمتكم.

وخطالب��ت معاليه��ا أولياء األم��ور، قائلة: 
“إنه يف إطار الرشاكة الفاعلة بني املدرس��ة 
واملجتم��ع املحيل فقد ش��هدنا خالل الفرتة 
املاضية جهودا تستحق اإلش��ادة والتقدير؛ 
من خ��الل تبن��ي العديد من املؤسس��ات 
الخاص��ة ومجالس اآلباء واألمه��ات وأولياء 
األم��ور مب��ادرات تربوي��ة داعم��ة لربامج 
الوزارة وخططها الرتبوية، تسهم يف االرتقاء 
مبس��توى تحصيل أبنائنا الطلبة والطالبات، 
وتعم��ل ع��ىل ترس��يخ القي��م الفاضلة يف 
نفوس��هم، ومتكينهم من امله��ارات الالزمة 
لخدمة الوط��ن وتحقيق التطلع��ات، آملة 
اس��تمرار جهودك��م، واملش��اركة مبرئياتكم 
ومقرتحاتكم لتطوير مختلف جوانب العمل 

الرتبوي”.

توفري املتطلبات

من جهته، أبرز س��عادة الش��يخ محمد بن 
حمدان التويب مستشار الوزارة االستعدادات 
لبدء العام الدرايس الجديد، وقال إن الوزارة- 
كعادتها يف كل عاٍم درايس- تحرص عىل توفري  
متطلبات تسيري العملية التعليمية التعّلمية 
والتنس��يق والتعاون  واملتابعة امليدانية مع 
املديريات التعليمي��ة باملحافظات للوقوف 
عىل أهم املتطلبات الرئيس��ية لنجاح العام 
الدرايس.  وأعرب عن تطلع الوزارة لتحس��ني 
األداء واالرتقاء مبستوى الخدمات التعليمية 

املقدمة لطالبها 
وتح��دث س��عادة مصطفى ب��ن عيل بن 
للش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  عبداللطي��ف 
اإلداري��ة واملالية عن أهم االس��تعدادات 
الت��ي نفذتها مديريات الش��ؤون اإلدارية 
قائ��اًل:  والصيان��ة،  واملش��اريع  واملالي��ة 
“تحقيق��اً لالس��تقرار االجتامع��ي ألعضاء 
الهيئ��ة التدريس��ية والوظائ��ف املرتبطة 
به��ا، واس��تجابة  لرغب��ة العدي��د م��ن 
العاملني يف س��لك التدريس بتقريبهم إىل 
أماكن س��كناهم يف ظل الشواغر املتاحة، 
ووجود ع��دد من  الوظائف املس��تحدثة 
والدرجات الناتجة عن حاالت االس��تقالة 
أو إنه��اء الخدم��ة من جهة أخ��رى، فقد 
بلغ إج��اميل طلبات النق��ل الخارجي من 
الهيئة التدريس��ية والوظائف املرتبطة بها 

املقّدمة لهذا العام الدرايس من الُعامنيني 
وأزواج الُعامنيني من الجنس��يات األخرى 
)4885( طلباً، منه��ا )4087( طلًبا لإلناث 
بنس��بة )6ر83%(، و)798( طلًب��ا للذكور 
بنس��بة )3ر16%(. وحول تعيينات الهيئة 
قال  تخصصاته��ا،  مبختل��ف  التدريس��ية 
سعادته: قامت الوزارة باستكامل إجراءات 
تعي��ني )1169( معل��اًم ومعلم��ة مم��ن 
اجتازوا االختب��ارات التحريرية واملقابالت 
الش��خصية له��ذا الع��ام ال��درايس  منهم 
)160( معلاًم بنس��بة )7ر13%(، و)1009( 
معلامت بنسبة )3ر86%( من إجاميل عدد 
الذين سيتم تعيينهم، بهدف سد االحتياج 
الفعيل من الهيئات التدريسية يف مختلف 
التخصص��ات، كام ت��م التعاقد مع )406( 
معلامت ومعلمني بنظام التعاقد السنوي 

منهم )66( معلاًم، و)340( معلمة.
وعن مش��اريع األبنية املدرس��ية التي 
س��يتم تش��غيلها خالل العام الدرايس، 
ق��ال س��عادة الوكيل إنه يج��ري حالًيا 
تنفي��ذ 20 مبن��ى مدرس��ًيا متكام��اًل، 
مبختل��ف محافظات الس��لطنة بتكلفة 
إجاملي��ة قدره��ا 33,486,261 ري��ال 
عامين، وقد تم استالم وتشغيل 4 مباٍن 
مدرس��ية م��ع بداية الفص��ل الدرايس 
األول للع��ام الدرايس الجديد، وس��يتم 
اس��تالم وتش��غيل 7 مباٍن مدرسية مع 
بداية الفص��ل الدرايس الثاين، وس��يتم 
اس��تالم وتشغيل بقية املش��اريع تباًعا 

فور جاهزيتها.
وعن اإلضافات الرتبوية، تحدث سعادة قائاًل 
إنه تّم االلت��زام بالتكلفة الفعلية لإلضافات 
بعدد )27( مدرس��ة، ومببلغ إجاميل وقدره 
3,765,455 رياالً عامني��ًا، كام تّم تخصيص 
مبلغ 3 ماليني ريال عامين للمديريات العامة 
للرتبية والتعليم؛ لرتميم عدد من مدارس��ها 
خالل العام الدرايس الحايل، كام تم تخصيص 
مبالغ مالية لس��لفة املدارس للعام الدرايس 
قدره��ا 4,972,888 ري��االً عامني��اً لتغطية 
تكاليف املس��تلزمات من املواد القرطاسية 
واألحب��ار واملواد االس��تهالكية األخرى، كام 
تّم توفري املس��تلزمات من الكتب الدراسية 
واألجه��زة   للم��دارس  الطالبي��ة  واألدراج 
والوسائل التعليمية واألثاث الالزم للمكاتب 
اإلدارية من خالل طرح 12 مناقصة داخلية 

باألع��امل املذك��ورة، مببلغ إج��اميل وقدره 
4,428,167 رياال عامنيا.

التدريب والتطوير

فيام أعلن س��عادة س��عود بن سامل البلويش 
وكي��ل ال��وزارة للتخطيط الرتب��وي وتنمية 
امل��وارد البرشية أّن الوزارة س��تنفذ )104( 
برام��ج تدريبية لعدد )15198( مس��تهدًفا 
م��ن مختلف التخصصات إىل جانب متابعة 
تنفي��ذ خطط اإلمن��اء املهن��ي باملحافظات 
التعليمية التي تس��تهدف )12436( متدربا 
بواقع )317( برنامًجا تدريبًيا يف كافة مراكز 
التدري��ب الرتبوي باملحافظ��ات التعليمية. 
وكشف سعادته أّنه تم التخطيط الستهداف 
مختل��ف  يف  وموظف��ة  موظ��ف   )500(
الربام��ج التأهيلية، يف خط��ة اإلمناء املهني 
الت��ي اعتمدته��ا ال��وزارة، فقد ت��م إلحاق 
)120( موظًف��ا وموظف��ة بربام��ج جامعة 
الس��لطان قابوس توزعوا عىل )20( دارًس��ا 
يف الدكتوراه، و)100( دارس يف املاجس��تري، 
ك��ام مّتت املوافقة عىل )245( دارًس��ا وفق 
نظام اإلجازة الدراس��ية براتب كامل، منهم 
)168( دارًسا مبرحلة املاجستري و)47( دارًسا 
مبرحل��ة البكالوري��وس، كام ت��م تخصيص 
)30( مقعًدا ملرحلة الدكت��وراه وتم تفريغ 
)22( دارًس��ا، كام متت املوافقة عىل )180( 
دارس��ا وفق نظ��ام التفرغ الج��زيئ توزعوا 
عىل )130( ملرحلة املاجستري و)50( ملرحلة 
الدكت��وراه  ومن املتوق��ع أن يتخرج )510( 
دارس ودارس��ة، منهم )290( أنثى، و)220( 
ذكرًا، وبلغ عدد املس��تفيدين من التدريب 
اإللكرتوين )12038( متدرًبا من خالل نظام  
)Moodle(وتم اس��تحداث درجات جديدة 
للوظائ��ف اإلرشافية واإلداري��ة، منها: )10( 
مرشفني أوائل، و)38( مرشًفا تربوًيا، و)149( 
معلاًم أول، و)164( مدير مدرس��ة، و)114( 
مس��اعد مدير مدرس��ة، و)14( مرشف أول 
إدارة مدرس��ية، و)5( م��رشيف أوائل تقويم 
أداء مدريس، وس��يخضع جميعه��م لربامج 

تدريبية تخصصية. 
وأفاد سعادته بجاهزية الوزارة لتنظيم عدد 
م��ن الفعالي��ات منها: النس��خة الثانية من 
مهرجان عامن للعلوم، واألوملبياد الخليجي 
الثانية  للرياضي��ات والفيزي��اء، والنس��خة 
م��ن أوملبياد عامنت��ل للربمجة واملش��اركة 

يف أوملبي��اد الرياضيات العاملي يف روس��يا، 
واملش��اركة كأول مرة كمراق��ب يف أوملبياد 

الفيزياء العاملي.

عمل مستمر

وأكد سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحاريث 
وكيل الوزارة للتعليم واملناهج استمرار العمل 
يف برامج الرتبية الخاصة خدمة ل�)524( طالبا 
وطالبة موزع��ني عىل مدارس��ها الثالث. وعن 
م��دارس الدمج باملحافظ��ات التعليمية، قال: 
»لدينا )63( مدرس��ة دمج س��معي، و)163( 
مدرس��ة دمج عقيل، ومن املتوقع فتح )500( 
ش��عبة يف مجال محو األمي��ة؛ لتخدم )5000( 
دارًس��ا ودارس��ة م��ن األمي��ني، كام ت��م فتح 
نظام التس��جيل اإللكرتوين ع��ن طريق البوابة 
التعليمية يف مجال تعليم الكبار للصفوف من 
)7 اىل 12( بنظامي الح��رة واملنتظمة«. وقال 
س��عادته إّن املديرية العام��ة لتطوير املناهج 
أص��درت )22( كتاًبا ودلياًل جدي��ًدا، وأعادت 
طباع��ة )158( كتاًبا ودلي��اًل للفصل الدرايس 
األول، و)82( كتاًب��ا ودلي��اًل للفص��ل الدرايس 
الثاين. وأضاف سعادته أن املديرية تعمل عىل 
تطوير بعض املناهج الدراس��ية وهي: »أحب 
لغتي« للصفني الثالث والرابع، و«ديني حيايت« 
للص��ف الراب��ع، والرتبي��ة اإلس��المية للصف 
الخام��س، وتقني��ة املعلوم��ات للصفني األول 
والثاين، وتوائم السالس��ل العاملية ملواد العلوم 
)كيمي��اء، فيزياء، أحي��اء( والرياضيات للصف 
التاس��ع، ودليل اس��تخدام وتوظيف حقائب 
سالس��ل العلوم والرياضي��ات- الحلقة األوىل، 
كام تعمل عىل تغطية احتياجات املدارس من 
األدوات والوس��ائل التعليمية الخاصة مبناهج 
سلسلة كامربيدج للعلوم والرياضيات للحلقة 
األوىل لجمي��ع م��دارس محافظات الس��لطنة 
بواقع )1270( حقيبة، وتغطية احتياجاتها من 
األدوات والوس��ائل التعليمية الخاصة مبناهج 
سالس��ل العلوم والرياضيات للصفني الخامس 
والس��ادس )الفصل ال��درايس األول( والتي تم 
توزيعها مل��دارس محافظات الس��لطنة بواقع 
)2145( حقيبة ملادة العلوم و)2145( حقيبة 
يف مادة الرياضيات، وس��يتم الب��دء يف توزيع 
الحقائ��ب التعليمية الخاصة مبناهج سالس��ل 
العل��وم والرياضي��ات الفصل ال��درايس الثاين 
بواقع )2145( حقيب��ة ملادة العلوم و)2145( 

حقيبة ملادة الرياضيات.

634770 طالًبا وطالبًة ينتظمون على مقاعد الدراسة في 1166 مدرسة

عام دراسي جديد مليء بالعلوم والمعارف واألنشطة
تســتقبل مدارس الســلطنة صباح اليوم األحد طلبتهــا يف عامهم الدرايس 
الجديــد )٢0٢0/٢019م(، الذي انطلق األســبوع املايض بــدوام الهيئات 
التدريســية واإلداريــة والفئات املســاندة لها، ويبلغ عــدد طلبة املدارس 
الحكومية هذا العام الدرايس 634770 طالًبا وطالبًة، بزيادة قدرها 30003 
طالًبا وطالبًة عــن العام الدرايس املايض، منهم 31913٢ طالًبا، و315638 
طالبة، ينتظمون للدراسة يف 1166 مدرسة، ويتوقع أن يصل عدد املعلمني 
هــذا العام إىل 56717 معلاًم ومعلمــًة، بينام يقدر عدد اإلداريني والفنيني 

باملدارس بنحو 11045 إداريًّا وفنيًّا.

مسقط - الرؤية

الشيبانية: الوزارة مستمرة 

في رفع كفاءة المنظومة 

التعليمية ومواكبة العصر

التوبي: توفير  كافة 

متطلبات تسيير العملية 

التعليمية التعلمية

عبداللطيف: 33.4 مليون 

ريال لبناء 20 مبنى مدرسيا 

متكامال في المحافظات

البلوشي: 421 برنامجا 

تدريبيا تستهدف 27634 

مشاركا من مختلف 

التخصصات 

الحارثي: توفير األدوات 

والوسائل التعليمية 

الخاصة بمناهج »كامبريدج«

30 ألف طالب جديد 

ينضمون لـ»رحلة األلف 

ميل«

د. حمود الحاريث سعود البلويش مصطفى عبدالطيفمحمد التويب

صورة أرشيفية من ورشة الطاقة الشمسية العام الماضي

جانب من برامج 
اإلنماء المهني



األحد ٢3 من ذي الحجة 1440هـ  املوافق ٢5 أغسطس ٢019م - العدد رقم 04٢٦84 متابعات

وزير الخدمة المدنية يرعى ختام األعمال بصاللة

الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم اإللكترونية في ختام ملتقى »راٍق بأخالقي«

»جمعية المحامين« تختتم زيارتها لليابان بأمسية 
قانونية بمقر سفارة السلطنة في طوكيو

»تعليمية شمال الباطنة« تدشن »درب السالمة« مع انطالق العام الدراسي

 » وكيل »اإلعالم« يدشن »ُهنَّ
للصحفّية عزيزة الحبسية.. غًدا

75 مشاركا في حلقة العمل التدريبية 
حول »الصحة المدرسية« بعبري

صاللة - الرؤية

اختتمت بنجاح أعامل ملتقى “راٍق بأخالقي” 
والذي نّظمته جمعية املــرأة العامنية بصاللة 
االجتامعيــة،  التنميــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
ضمــن فعاليــات ومناشــط مهرجــان صاللة 
الســياحي، ورعى حفل الختام معايل الشــيخ 
خالد بن عمر املرهــون وزير الخدمة املدنية، 
عىل مرسح مجمع الســلطان قابوس الشــبايب 
للثقافــة والرتفيــه بصاللة، بحضــور نور بنت 
حســن الغسانية رئيسة جمعية املرأة العامنية 
بصاللة، وعدد من أصحاب السعادة واملكرمني 
أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى 

ومديري العموم واملشاركني.
وخــرج امللتقــى يف ختــام أعاملــه بتوصيات 
ألقاها ســامل بن عــوض النجار رئيــس اللجنة 
العلميــة يف امللتقــى؛ حيــث أوىص بدعــوة 
املؤسســات اإلعالميــة إىل نــر الوعــي لدى 
الشباب بخصوص الجرائم اإللكرتونية املتمثلة 

يف إساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي 
وتكنولوجيــا املعلومات كجرائم رسقة البيانات 
واالبتزاز اإللكرتوين والتحرش واإليذاء واملالحقة 
وغريهــا مــن الجرائــم اإللكرتونيــة، وإعداد 
برامج وأنشطة ثقافية ورياضية تستهدف فئة 
الشــباب مللء أوقات فراغهــم إلبعادهم عن 
السلوكيات السلبية، والرتكيز عىل ثقافة العمل 
مــن خالل إدراجها يف املناهــج التعليمية، وأن 
تعمــل كل أطراف اإلنتاج الثالثة يف الســلطنة 
عــىل إقامة ندوات لتكــون يف جنباتها حلقات 
عمل وجلســات نقاشــية وحواريه ترتكز عىل 
الديناميكية الحديثة لثقافة العمل، واالستعانة 
بعدد من ذوي االختصاص من ممثيل القطاعني 
العام والخاص بالسلطنة وإرشاك عدد من رواد 
األعامل بهدف تقريب وجهات النظر وتسليط 

الضوء عىل التشغيل والتوظيف واإلحالل.
وأّكــد امللتقى أهميــة زيادة فــرص التمويل 
ودعــم الشــباب إلدارة املؤسســات الصغرية 
واملروعات  األنشــطة  وترويج  واملتوســطة، 

االبتكارية الشــبابية ودعمهــا إعالميا وتبنيها 
مــن قبــل املســؤولني، والعمل عــىل تعزيز 
دور الشــباب يف تحقيق التنمية املســتدامة، 
وبحث  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  والتنميــة 
القضايا االجتامعيــة التي يعاين منها املجتمع، 

ومشــاركتهم يف صنع القــرار، وتعزيز الثقافة 
السياســية والتريعيــة الهادفــة إىل تطوير 
مجتمعهــم والنهــوض بالوطــن، واالهتــامم 
بالقضايــا األرسية ومشــاكلها، وإنشــاء مراكز 
أرسيــة لعمــل الدراســات العمليــة لحلولها 

وإقامة الربامج ملنــع حدوثها ضمن معطيات 
محــددة من حيــث الجدول الزمنــي وقياس 
األثر وإرشاك أفــراد األرسة يف ذلك، إضافة إىل 
إقامة منتديات شبابية للحوار وطرح املشاكل 
واملعوقــات التي تواجههم، وتشــجيعهم عىل 
التعبري عــامَّ يجول يف خلدهم من أفكار وآراء 
وطرح الحلول املناســبة، ومن ثم دراستها من 
الجهات املعنية وتنفيذ ما ميكن. ودعا امللتقى 
يف توصياته إىل أهمية تســليط وسائل اإلعالم 
الضــوء عىل الجوانب الشــبابية املرقة وبناء 
الثقة فيهم ونزع الخوف من الفشــل وتكوين 
القــدوات وتوجيــه الشــباب ثقافيــا وعلميا 
واجتامعيــا وصناعــة القيــادات والكفــاءات 
امليدانيــة، وتعزيز الجانــب اإلمياين واألخالقي 
لدى الشــباب وتنمية رقابة الضمري والخشية 
من الله يف الــرس والعلن، حتى تكون الحصن 
املنيع للشــباب من الوقوع يف مثالب وســائل 
اإلعــالم اإللكــرتوين. كام تضّمنــت التوصيات 
أهمية االســتفادة من وســائل اإلعالم الجديد 

يف تأســيس إعالم وطني بديــل يحمل هموم 
الوطــن واملجتمــع ويهتــم بقضايا الشــباب 
وتطلعاتهم، ويســمح لهم بالتعبري عن آرائهم 
بكل حرية ومسؤولية. ويف ختام أعامل ملتقى 
راق بأخالقــي بصاللــة، أعلــن اللواء ســامح 
لطفي رئيس االتحاد الدويل للمنجزين العرب 
واألفارقة أّن اللجنــة العليا ملونديال املنجزين 
العرب اختارت السلطنة ضيف رشف املونديال 
هذا العام يف نســخته األوىل يف ديسمرب املقبل 
يف القاهــرة تقديرا ملا تحقق من إنجازات عىل 
أرض السلطنة يف العهد الزاهر لحرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم- 
حفظــه الله ورعاه-. وقــال إّن هذا املونديال 
أكــرب تجمع عريب إيجايب ألصحــاب اإلنجازات 
أبــرز  أّن  موضحــا  املختلفــة،  املجــاالت  يف 
أهداف االتحاد العرب تتمثل يف رصد وتوثيق 
اإليجابيات واإلنجــازات العربية والعمل عىل 
نرها، بجانب إلقاء الضوء عىل قصص النجاح 

املؤثرة وامللهمة لآلخرين.

طوكيو- خميس العربي

اختتمت جمعية املحامــني العامنية زيارتها إىل 
العاصمــة اليابانية طوكيو، بأمســية قانونية يف 
مقر ســفارة الســلطنة، وذلك بحضور ســعادة 
الدكتور محمد بن ســعيد البوســعيدي ســفري 
الســلطنة املعتمد لدى اليابان وعدد من قضاة 
املحكمــة العليــا اليابانيــة وعدد مــن املدعني 
العامني ورئيس اتحاد جمعيات املحامني الياباين. 
وألقى ســعادة سفري الســلطنة كلمة افتتاحية، 
أشــار خاللها إىل أهمية الزيارة يف صقل وتأهيل 
خــربات املحامــي العامين، مشــريا إىل االهتامم 
املتنامي لالقتصادين اليابانيني بالسلطنة، حيث 
يســعون جاهدين إىل مواكبــة النمو من خالل 
فتــح مجاالت اقتصادية واعــدة يف كال البلدين. 
وقد أشاد ســعادته بهذه الزيارة، وقال: “نشيد 
بهذه الكوكبة من املحامني العامنيني الذين نقلوا 
بكل جــدارة وتوفيق الصورة الحضارية املرفة 
لتطــور الســلطة القضائيــة والقطــاع القانوين 
يف الســلطنة”. وقدم ســعادة املحامي الدكتور 
محمد بن إبراهيم الزدجايل رئيس مجلس إدارة 
جمعية املحامني العامنية كلمة تحدث فيها عن 
مكاســب هذه الرحلة وما صاحبها من فعاليات 
قانونيــة للعاصمــة اليابانية طوكيــو، كام قّدم 
رشحــا خالل كلمته عن تطور النظام القضايئ يف 
الســلطنة وأهم مراحل إعداد مشاريع القوانني 
حتى ســريورتها نافذة، كام تطرق إىل اختصاص 

مجلس عامن الذي يضم كال من مجلس الدولة 
ومجلس الشــورى بعد ذلك تــّم تكريم القضاة 

واملدعني العامني وعدد من املحامني اليابانني.
وقّدم القايض ســاكاناوا قــاٍض باملحكمة العليا 
اليابانية كلمة أشــاد فيها بالتنظيم الراقي لوفد 
املحامني العامنيني الذي يعــد األول عربيا بهذا 
العــدد يــزور اليابــان، وهو مــا يعكس حرص 
الجمعيــة عــىل إكســاب املشــاركني مهــارات 
ومعــارف وثقافــات متنوعــة. بعــد ذلك قدم 
املدعــي العام اليابــاين ســاركاالوا كلمة أوضح 
خاللهــا الثقافة القانونية التــي تتنوع من دولة 
إىل أخرى وفقا لعادات ونشــأة النظام القضايئ 
يف تلك الدول، ومدى تأثرها بالثقافات والقوانني 
األخــرى، مشــريا إىل أهمية هذه الزيــارة بهذا 

العدد من املحامني من السلطنة.
وعرب عدد من املحامني املشاركني يف هذه الرحلة 

عن أبــرز جوانب االســتفادة عــىل الصعيدين 
العميل والنظري وملا لهذه التجربة يف نســختها 
السادسة من أهمية يف التعرف عىل تجربة هذا 
البلــد املتقدم واملتطــور عامليا. وقــال الدكتور 
حمد بن حمــدان الربيعي نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة املحامني العامنية إن املشــاركني 
يكتسبون خربات كبرية ومتعددة من خالل هذه 
الزيارات التي تقوم بها الجمعية ســنويا، ونحن 
يف مجلــس اإلدارة نعمــل جاهدين عــىل إثراء 
املحامي العامين بكل مشــارب القانون وجوانبه 
من خالل التعرف عىل مختلف املدارس العاملية 

واإلقليمية.
أّمــا املحامــي خليفة بن مرهــون الرحبي أمني 
رس الجمعية فقال: “نحاول يف جمعية املحامني 
تنظيــم مثل هذه الزيــارات القانونية بشــكل 
ســنوي بهدف تطوير مهارات ومعارف املحامي 

العــامين من خــالل اطالعه عىل تجــارب بعض 
الــدول العريقــة يف مجــال القضــاء والقانون 
مثــل اليابــان، وقبلهــا ســنغافورة، وجمهورية 
التشــيك وفرنســا واملغرب واململكة املتحدة”. 
وأكد الرحبي أن الجمعية تدعم اســتمرار مثل 
هذه الرحالت القانونية بالتنســيق مع الجهات 
الرســمية ذات العالقة بشــكل ســنوي، معربا 
عن أمله يف الحصــول عىل دعم القطاع الخاص 
للمســاهمة يف متويــل جزء مــن تكاليف هذه 

الرحالت.
وســّلط املحامي إبراهيم بن ســليامن بن عامر 
البلويش الضوء عىل جانب التنظيم الذي متثل يف 
أسبوع ميلء بالزيارات الرسمية للمحكمة العليا 
والنيابــة العامــة ومجمع جمعيــات املحامني، 
واختتمت مبأدبة عشــاء للوفد بسفارة السلطنة 

بطوكيو.
وقال املحامي دريد مانع الســعدون إّن الرحلة 
القانونيــة لليابــان مــن أهم أنشــطة جمعية 
املحامــني التي تســعى جاهــدة لتطوير املهنة 
ومتكــني املحامــي من االطــالع عــىل التجارب 
القضائية والقانونية الناجحة املتطورة يف الدول 

الشقيقة والصديقة.
وقال املحامــي الدكتور أحمد العجمي إّن هذه 
الزيارات انطلقت منذ عام 2014 وتتجدد سنويا 
لالطالع عىل التجارب العاملية يف شــؤون القضاء 
واالدعاء واملحامــاة والتدريب، من خالل زيارة 
عدد من املرافق العدلية والقانونية والقضائية. 

صحار- الرؤية

تســتقبل املــدارس التابعــة للمديرية 
العامــة للرتبيــة والتعليــم يف شــامل 
الباطنــة اليــوم طالبها مع بــدء العام 
وقد  الجديــد 2020/2019،  الــدرايس 
أكملــت املديرية كافة االســتعدادات 

والتجهيزات اإلدارية والفنية.
وتم تشكيل اللجان، وحرص احتياجات 
اإلرشافية،  الخطــط  وتجهيز  املــدارس 
الرتبويــة  الربامــج  تنفيــذ  وآليــات 
الطــالب  تخــدم  التــي  والتعليميــة 
واملدارس، والتأكيد عىل جاهزية مصادر 
التعلم واألجهزة التعليمية والحواسيب 
ووسائل نقل الطلبة باإلضافة إىل برامج 
االمناء املهني؛ اســتعداداً لتشــغيلها يف 
أول يوم درايس، إضافــة ملتابعة تنفيذ 
عــدد من أعــامل اإلضافــات يف بعض 
الالزمــة  الصيانــة  املــدارس وأعــامل 

ملختلف املرافق املدرسية.
وقال الدكتور عيل بــن نارص الحرايص 
املديــر العام للمديريــة العامة للرتبية 

والتعليم يف شــامل الباطنة إن مدارس 
املحافظة شــهدت خالل فــرتة االجازة 
الصيفية تجهيز وبناء واضافة عدد من 
الواليات  الرتبوية مبختلــف  املنشــآت 
التابعــة للمحافظة، متثلــت يف إضافة 
عدد من الفصول وانشاء مالعب ثالثية 
وتوســعة عــدد من مظــالت املدارس 
وإنشاء مكاتب لألخصائيني االجتامعيني 
والنفســيني واخصايئ االنشطة الرتبوية 
وانشــاء جمعيــة تعاونيــة وقاعــات 
اجتامعــات يف بعض املــدارس القامئة. 
وأوضــح أن قيمة املشــاريع الجديدة 
بلغت أكرث مــن 679355 رياال عامنيا، 
اضافة إىل تنفيذ أعــامل الصيانة لعدد 
من مدارس املحافظة بواليات املحافظة 

مببلغ 324495 رياال عامنيا.
وقامــت لجنــة التعيينــات والتنقالت 
القادمة  التدريســية  الكــوادر  بتوزيع 
للمحافظة إضافة إىل استكامل إجراءات 
تعيني  380 من املعلمني الجدد وعمل 
استكامل  ومتابعة  الشخصية  املقابالت 

إجراءات التعيني.

مسقط- الرؤية

تنظم مؤسســة بيت الغشام مســاء غد اإلثنني، 
” للصحفيــة عزيزة  حفل تدشــني كتاب “هــنَّ
بنت ســليم الحبســية، وذلك يف متام الســاعة 
الســابعة والنصــف مســاء بالنــادي الثقــايف، 
تحت رعاية ســعادة عىل بن خلفــان الجابري 
وكيل وزارة اإلعالم. وستشــهد األمسية قراءات 
للكاتب والروايئ محمد بن سيف الرحبي مدير 
عام مؤسســة بيت الغشــام، وسريين بنت عىل 
القــايض املستشــارة الســابقة يف مكتب معايل 
وزيــر التنميــة االجتامعية. وترصــد الكاتبة يف 
( حركــة املــرأة العامنيــة والعربية من  )هــنَّ
منطلــق رضورة توثيق مرحلة هامة عىل صعيد 
تغــري وتحول خارطة وأدوار النســاء العامنيات 
ولرضورة نقل هــذه الصورة لألجيــال القادمة 
لعدة اعتبارات؛ األول أّن املرأة يف عامن ال زالت 
تعــاين من نقــص املصادر حينام يــأيت الحديث 
عنهــا وعن جهودهــا يف املشــاركة االجتامعية 
وإســهامها البنيــوي يف التحديــث ويف الحيــاة 
االجتامعيــة. والعامــل اآلخر يتعلــق بالحراك 
الصحفي النسوي الذي كان حراكا فاعال ومواكبا 
يف ذلــك الوقت، وقــادرا عىل إحــداث التغيري 
عىل صعيد مشــاركة املرأة وعىل صعيد تقدمها 
كقيادة متمكنة وقادرة عىل التمكني والحقيقية. 
ويرصــد الكتاب كذلك العمــل العريب والعامين 
النســوي يف فرتة متثل تحــوال يف البنية العربية 
االجتامعية والفكريــة عموما حيث تعترب املرأة 
مجســا مــن خالله ميكــن أن تقاس بهــا حركة 
املجتمعــات وتحوالتها والتبــدالت التى تحدث 
فيهــا، ورغبة تلك املجتمعات يف النمو والتقدم، 
األمــر الذي كان محسوســا ومعاشــا من خالل 
ســعى الحكومات العربية وحكومة السلطنة يف 
إعطــاء دور للمرأة ووضعيــة اجتامعية تحظي 
بالتقدير من قبــل مجتمعاتها التي كانت ترزح 

تحت وطأة األمية، واإلشكاالت املتعلقة بالصحة 
والتعليم والســكان والهجرة، ومشــكالت كربى 
يف السياســة كالحرب يف لبنان وقضية فلسطني 
( إســهام املرأة يف التنمية  املحتلة. ويرصد )هنَّ
عــىل اعتبار أّنــه عندما تبدأ التنميــة باملرأة يف 
أي بلــد فذاك ييش بــأّن هناك تنميــة صادقة، 
وعندمــا تقود تلــك التنمية املــرأة ذاتها فهذا 
يحيك مدى القــوة التى ميكــن أن ترتكز عليها 
التنمية. وعىل صعيد الحركة النســوية العامنية 
بدأ يف الثامنينيات انتشــار الجمعيات النسائية 
عــىل الخارطــة العامنية طوال وعرضــا، وكانت 
مســاحة الحرية والحركة متاحة وواسعة؛ حيث 
ترك األمر للمرأة ألن تفّصل برامجها حســب ما 
يناسب احتياجاتها ورؤاها وإطارها االجتامعي؛ 
سعيا نحو تحقيق مكاسب ستعود بالنفع عليها 
وعــىل البيئة حولها، األمر الذي ســاعد يف غرس 
بذور التغيري والفكر النســوي يف املناطق النائية 
والبعيــدة مــن العاصمة، إضافة إىل أّن إنشــاء 
مديرية عامة لشؤون املرأة والطفل تحت مظلة 
وزراة الشــؤون االجتامعية والعمل أخذت عىل 
عاتقها تنمية املرأة يف الواليات العامنية، ومتكني 
الطفل العامين من خالل اســرتاتيجيات واهتامم 

حضاري مبختلف الرائح املجتمعية.

عربي - نارص العربي

اختتمــت بقاعة املؤمترات مبستشــفى عربي 
حلقــة العمــل التدريبيــة حــول “الصحــة 
املدرســية” والتي اســتمرت 3 أيام، ونظمتها 
املديرية العامة للخدمــات الصحية مبحافظة 

الظاهرة.
واســتهدفت الحلقــة 75 ممرضــاً وممرضــة 
موزعــني عــىل مختلــف املــدارس بواليــات 
املحافظــة، واشــتمل برنامــج الحلقــة عىل 
جوانب نظريــة وتطبيقيــة، وتناولت أهمية 
الصحــة املدرســية التــي تعــد مــن األمور 

الرضوريــة يف توفري الرعايــة الصحية للطالب 
أثنــاء وجودهم يف املدرســة، وتضمن حصول 
جميع الطــالب عىل الرعاية الصحية املقّدمة، 
ومراقبة انتشــار األمراض املعدية والحد منها، 
بجانــب دور الصحــة املدرســية يف تقديــم 
التوعيــة الصحية، كونها مورداً طبياً يســاعد 
عىل تطوير األدار املدريس. وناقشــت الحلقة 
دور الصحــة املدرســية يف تعزيــز الصحــة 
والرتفيــه لجميــع أعضــاء املدرســة ومن ثم 
االرتقــاء بنتائج التعليــم اإليجابية. وتطرقت 
الحلقة إىل مكّونات الصحة املدرســية؛ والتي 

تتكون من مجموعة من العنارص.

تصوير/ إسراء العجرودي

عيل الجابري
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التعريف بسلسلة »َكِلُمن« لتعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها

»القبول الموحد«:22608 طالب يستكملون إجراءات التسجيل

تعيين 203 معلمين ُعمانيين جدد.. وإضافة 40 قاعة دراسية بدعم من »تنمية نفط ُعمان«

»تعليمية الوسطى« تنهي استعداداتها الستقبال 6788 طالبا وطالبة في 26 مدرسة

مسقط - الرؤية 

ذْت وزارة الرتبية والتعليم -ُممثلة  نفَّ
باملديرية العامــة للمدارس الخاصة- 
وبالتعــاون مــع رشكــة املجموعــة 
املتحــدة للنظــم املتكاملــة، حلقــة 
للتعريف بسلســلة منهــج “َكِلُمن” 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
يف املــدارس الخاصة للعــام الدرايس 
2020/2019م، والتي اســتمرَّت ثالثة 
أيــام، يف قاعة مســقط، بديوان عام 

الوزارة.
واســتهدفْت الحلقة التعريفية عدًدا 
من ُمرشيف وُمرشفــات اللغة العربية 
اإلرشاف  بدائــرة  األول  واملجــال 
والتقويــم باملديرية العامة للمدارس 
الخاصة بالوزارة، وعدًدا من مرشفات 
ومــرشيف  املــدريس  قبــل  التعليــم 
بجميــع  األول  املجــال  ومرشفــات 
باملحافظات  التعليميــة  املديريــات 
املطبِّقــة ملنهج” َكِلُمن” لتعليم اللغة 
العربيــة للناطقني بغريها، وعدًدا من 
الخاصة  املــدارس  معلمي ومعلامت 
املطبقــة ملنهج “َكِلُمن” لتعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها يف الصفوف 
مــن )ريــاض األطفــال-12( بجميع 
املديريــات التعليميــة باملحافظات؛ 
بهــدف تعريفهــم بسلســلة منهــج 
واملســتويات  )األســس  َكِلُمــن”   “

واملكونات واملحتوى الثقايف وأساليب 
التقويــم(، وطــرق تدريــس فروعه، 
والتحــدث،  االســتامع،  كتدريــس: 
والقراءة والقواعد، والكتابة والثقافة، 
إىل جانــب تطبيقات عملية )تدريس 
مصغــر(؛ وذلــك مــن خــالل البث 
تأليف  بفريــق  املبــارش  والتواصــل 
سلسلة “َكِلُمن” يف املجموعة املتحدة 
للتعليــم بالقاهــرة بجمهورية مرص 

العربية.
“َكِلُمــن”  منهــج  وتتميَّــز سلســلة 
مبالءمتهــا للبيئة والثقافــة العامنية؛ 
من خالل إبــراز العــادات والتقاليد 
وأشهر  التقليدية،  واملالبس  العامنية، 
األطعمــة الشــعبية، وأهــم املــدن 
واملعــامل التاريخيــة العامنية؛ لتُكون 

عوًنا للمتعلــم األجنبي عىل التكيف 
مــع البيئة التي يعيــش فيها، وعرض 
املحتــوى اللغــوي، وخلفيــة ثقافية 
العربية اإلســالمية،  الثقافة  تعكــس 
العربية واإلســالمية،  الُهوية  وتؤكــد 
املتعلــم مبعلومات وحقائق  وتزويد 
حول عادات وثقافات وتقاليد ونظم 
وآداب وشــخصيات عامنية وعربية، 
وتعزيز ِقَيم التســامح والحوار البنَّاء 
واحرتام اآلخر، ومد جســور التواصل 
الثقايف والحضــاري بني املتعلمني من 
جهة، وأبناء العربية من جهة أخرى، 
إىل جانــب تعليــم اللغــة العربيــة 
املعلوماتيــة،  التقنيــات  باســتخدام 
وتوظيفها يف املواقف الحياتية؛ كونها 

لغة حياة.

مسقط - الرؤية

د انتهاَء مرحلة  أعلَن مركُز القبــول املوحَّ
اســتكامل إجراءات التسجيل مبؤسسات 
التعليم العايل والبعثات الخارجية للطالب 
الحاصلــني عىل عروض دراســية يف الفرز 

األول للعام األكادميي )2020/2019(.
وعن أبــرز مؤرشات هــذه املرحلة، قال 
د. حمــد بن خلفان النعامين املدير العام 
ملركــز القبول املوحد: بلــغ عدد الطالب 
املقبولني يف الفــرز األول للعام األكادميي 
الجديــد 23382 طالبــا، وأكمل 22608 
منهم إجراءات تســجيلهم  يف املؤسسات 
التعليميــة التي قبلــوا بهــا. وبلغ عدد 
املســتكملني لتســجيلهم يف مؤسســات 
التعليــم العايل الحكوميــة 13786 طالباً 
واملنــح  البعثــات  يف  و7496  وطالبــة، 
الداخليــة بالجامعات والكليات الخاصة، 

و1326 يف البعثات واملنح الخارجية.

وأضاف النعامين: بالنسبة للطالب الذين 
مل ُيوفقوا يف ترتيب خياراتهم أثناء مرحلة 
تعديل الرغبات ونتج عنه عدم حصولهم 
عــىل مقاعــد دراســية أو حصولهم عىل 
مقاعد يف مجاالت دراســية ال يفضلونها، 
م عرب خدمة إساءة االختيار  مُيكنهم التقدُّ
مــن خــالل رابــط الخدمــة يف املوقــع 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد اعتبارًا من 
صباح اليــوم األحد وحتــى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم الثالثاء 27 أغسطس؛ حيث 
ل يف نظام القبول  مُيكــن للطالب املســجَّ
املوحد، بغض النظر عــن حالة قبوله يف 
الفرز األول التقدم لهذه الخدمة، كام أنَّ 
الخدمة متاحة للطالب الذي مل ُيســجل 
مســبقاً يف النظام. ويشرتط عىل الطالب 
املتقــدم لهذه الخدمــة أن يكون معدله 
التنافيس للربنامج الــذي يرغب بالتقدم 
إليه أعىل أو مساٍو ألقل طالب مقبول به 
يف الفرز األول، وأن يتوافر مقعد شــاغر 
يف ذلك الربنامج، ويتــاح للطالب التقدم 
إىل برنامجنْي كحد أقىص، علام بأنَّ النظام 
سُيظِهر للطالب الربامج الدراسية املتاحة 

لهم للمنافسة عليها.
وبحسب النعامين، ال يحقُّ للطالب الذين 
َحَصلوا عىل حزمة الســفر مــن البعثات 
الخارجيــة التقــدم لهذه الخدمــة بتاتاً. 

وعند التقدم للخدمة سيســتلم الطالب 
رســالة نصية تفيده بوجوب االنســحاب 

من العرض الســابق يف حال حصوله عىل 
عــرض جديد، علام بأنَّ إعالَن نتائج هذه 

املرحلــة ســيكون يف األول من ســبتمرب 
املقبل.

هيامء - محفوظ الشيباين

أنهْت املديرية العامة للرتبية والتعليم 
مبحافظة الوســطى كافة االستعدادات 
والتجهيزات -اإلدارية، واملالية، والفنية- 
الجديــد  الــدرايس  العــام  الســتقبال 
2020/2019؛ حيث َيَتوافد صباح اليوم 
أكرث من 6788 طالبــا وطالبة عىل 26 
مدرســة يف واليــات املحافظة )هيامء، 
محوت، الدقم والجــازر(. ويبلغ عدد 
املعلمني واملعلــامت باملحافظة 1146 
معلــام ومعلمة، و188 مــن اإلداريني 

والفنيني باملدارس.
كتور ســامل بن سعيد املعشني  وقاَل الدُّ
املدير العام مبديريــة الرتبية والتعليم 
مبحافظة الوســطى: عقدنا اجتامعات 
تحضريية ُمسبقة ملناقشة جاهزية كافة 
ما يتعلق بدوام الطالب ومتابعة املباين 
والكتب واألدلة والوســائل التعليمية، 
إضافة إىل أعــامل الســباكة والصيانة 
الكهربائيــة ألجهزة التكييف واألعطال 
الكهربائيــة يف املــدارس والســكنات، 
الحاســوب واملختربات  وصيانة أجهزة 
املدرســية وأدواتها واألثــاث املدريس، 
وتجهيز وســائل نقل الطالب، ومتابعة 
عقــود رشكات النظافة، وكذلك ُمتابعة 
تعيني وتنقالت الكوادر البرشية، وطرح 
تطبيق أفكار جديدة تتعلق باستقبال 

الطالب والهيئة التدريسية.
أبناءنــا  ُنهنِّــئ  املعشــني:  وأضــاف 

الطــالب واألرسة الرتبوية من املعلمني 
واملعلامت واإلداريني وجميع املنتسبني 
للحقل الرتبوي؛ مبناسبة العام الدرايس 
الجديد 2020/2019م، راجني من الله 
أن يكون عاًما ُمتوَّجا بالجد واالجتهاد، 
وأن ُتكلل ُجهودهم بالتوفيق والنجاح 
يف حمل أمانة التعليم املباركة، مشــريا 
إىل أنَّ املحافظــة حظيْت باهتامٍم بالٍغ 
مــن قبــل الحكومة الرشــيدة -ُممثلة 
بــوزارة الرتبيــة والتعليــم- يف تطوير 
الجانــب التعليمي والُبنى اإلنشــائية؛ 
حيث تمَّ تعيني 203 معلمني ومعلامت 
جدد باملحافظة من العامنيني، كام تمَّ 
إنجاز العديد من املشــاريع اإلنشائية؛ 

املتمثلــة يف إضافة 40 قاعة دراســية 
ومرافق بكلٍّ من: مدرسة الكحل بوالية 
الجازر، ومدرسة الشموخ بوالية الدقم، 
ومدرســة املعارف ومدرسة أبو مضايب 
بواليــة هيامء؛ وذلــك بدعم من رشكة 

تنمية نفط ُعامن.
ــد الجنيبي مدير  وقال ماجد بن ُمحمَّ
التعليمية:  الربامــج  بدائــرة  مســاعد 
متَّــت مخاطبة املــدارس لتنفيذ برامج 
الســتقبال الطــالب الُجــدد مــن قبل 
اإلخصائيــني االجتامعيني. وفيام يتعلَّق 
بالتغذيــة والصحــة املدرســية متَّــت 
متابعة الرشكات املســتأجرة لتجهيزها 
الجمعيات التعاونيــة، وتوفري األغذية 

املســموح بهــا للطالب حســب دليل 
االشــرتاطات الصحيــة. وتــمَّ التحضري 
لحفل األنشطة السنوي الذي ُيقام مع 
بداية العام الــدرايس لتكريم الفائزين 
والوزاريــة  املحليــة  املســابقات  يف 
د محمد السنيدي رئيس  والدولية. وأكَّ
قسم املخازن، استالم املناهج الدراسية 
يف وقت مبكر؛ حيث تمَّ تشكيل لجنة 
مختصة بفرز وإعداد الكتب وتوزيعها 
عىل املدارس وفــق الجداول املعتمدة 
يف التوزيع؛ حيث ســيجري تســليمها 
للطــالب يف اليــوم األول مــن العــام 

الدرايس.
وقال سعيد الغافري رئيس قسم العلوم 

اإلنسانية: تمَّ توجيه املرشفني برضورة 
التأكــد من اســتالم دليــل الطبعات، 
ومــدى مطابقــة الطبعــات للنســخ 
املســلمة للطالب، وتوافرهــا إلكرتونيا 

لدى املرشفني الرتبويني.
رئيــس  العامــري  منصــور  وأوضــح 
قســم النقليات والخدمــات، أنَّ عدد 
الســكنات الحكومية بلــغ 29 وحدة، 
وعدد السكنات املستأجرة 115 وحدة، 
و12 اســرتاحة متَّت تهيئتهــا وتنظيفها 
اســتعداًدا الســتقبال املعلمني، كام تمَّ 
اســتالم السيارات املســتأجرة وتجديد 

العقود بعد الفحص الفني لها.
وقــال ســعيد الغنبويص رئيس قســم 

الدراســات والتحليل بدائــرة التقويم 
الرتبوي: تــمَّ تحليل نتائــج التحصيل 
الــدرايس، وإعداد تقرير شــامل حول 
ُمســتوى  التحصيــل عىل  ُمســتويات 
إدارات  عــىل  وتعميمــه  املــدارس، 
املدارس واملرشفني الرتبويني لالستفادة 
منه يف وضع الخطط العالجية لتجويد 
العمليــة التعليمية خالل هــذا العام 
الــدرايس. وســيجري إعــداد وتنفيــذ 
ورشة للتعريف بالئحة شؤون الطالب، 

ومتابعة تنفيذها يف املدارس.
وقــال َماهــر العامــري عضــو بلجنة 
اســتكملنا  والتنقــالت:  التعيينــات 
الداخــي  النقــل  عمليــة  إجــراءات 
للهيئــات التدريســية باملحافظة وفق 
األســس املعمــول بها حســب القرار 
الــوزاري 2016/154م ملصلحة العمل 
والزيادات وفرز طلبات النقل الداخي 
إلكرتونيــا، وتوزيع املنقولــني خارجيا 
إىل املحافظــة. كام تمَّ إعــداد برنامج 
الستقبال الهيئات التدريسية الجديدة 
مــن املعلمــني واملعلــامت الُعامنيني 

الجدد.
رئيس  الجنيبــي  عبدالرحيــم  وأشــار 
قسم التعليم املســتمر إىل نرش إعالن 
للتســجيل بفصول محو األمية وتعليم 
الكبار، وقد َبَلغ عدد الدارسني بصفوف 
محو األمية 268 ُمقيدين بالصف األول 
والثاين والثالث، ُموزَّعني عىل 55 شعبة 

دراسية.

د.حمد النعامين   
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مسقط - الرؤية

احتفلت وزارة الش��ؤون الرياضية بختام 
لألندية  الش��بابية  األنش��طة  برنامج��ي 
الرياضية »شبايب« ومسابقة  واملجمعات 
األندية لإلنشاد يف موسمها التاسع، وذلك 
م��ن خالل االحتفالي��ة التي أقيمت عىل 
م��رح وزارة الرتبي��ة والتعليم بالوطية 
برعاية س��عادة الش��يخ حمد بن هالل 
املعم��ري وكي��ل وزارة ال��رتاث والثقافة 
للش��ؤون الثقافي��ة، وبحض��ور س��عادة 
الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمري 
الهنايئ وكي��ل وزارة الش��ؤون الرياضية 
وعدد من أصحاب الس��عادة واملسؤولني 

بالوزارة إىل جانب عدد من املودعني.
واس��تهل الحفل الختامي بعرض مقطع 
م��ريئ، اش��تمل ع��ىل أب��رز الفعالي��ات 
واملناش��ط الت��ي تّم تقدميه��ا من خالل 
برنامجي شبايب وبرنامج مسابقة األندية 
لإلنشاد خالل الش��هرين املاضيني والتي 
تزامن��ت م��ع ف��رتة اإلج��ازة الصيفي��ة 
للطلبة، تىل ذلك تقديم وصالت إنشادية 
للفائزين باملراكز الثالث األوىل يف جميع 
فئات املسابقة، بعدها قام سعادة الشيخ 
وكي��ل وزارة ال��رتاث والثقافة للش��ؤون 
الثقافية راعي املناسبة بتكريم الفائزين 
باملراك��ز الث��الث األوىل يف جميع فئات 
املس��ابقة باإلضافة إىل تكري��م الجهات 
الربام��ج  لنج��اح  الداعم��ة واملس��اندة 
الصيفي��ة وأعض��اء اللجن��ة الرئيس��ية. 
وجاءت نتائج مس��ابقة األندية لإلنشاد 
عىل النحو اآليت، ففي مستوى فئة الفرق 
اإلنشادية فاز فرقة الهالل اإلنشادية من 
محافظة ش��ال الباطن��ة باملركز األول، 
بينا حلت لحن اإلبداع اإلنش��ادية من 
محافظة الداخلية باملركز الثاين وحصلت 
فرقة اليف اإلنشادية من محافظة شال 
الباطن��ة ع��ىل املرك��ز الثال��ث. ويف فئة 

املنشدة الصغرية، متكنت املنشدة ميسم 
الحبسية من محافظة شال الرشقية من 
نيل جائ��زة املرك��ز األول، بينا حصلت 
املنشدة س��جى البلوش��ية من محافظة 
مسقط عىل املركز الثاين، ونالت املنشدة 
رتاج العلوية من محافظة مس��قط أيضا 
املركز الثالث، ويف فئة املنشد الصغري فاز 
املنشد حسام هبيس من محافظة ظفار 
باملركز األول، وجاء زميله املنش��د محمد 
اليعريب من محافظ��ة جنوب الباطنة يف 
املركز الثاين، فيا حّل املنش��د محس��ن 
املوس��وي من محافظة مسقط يف املركز 
الثالث، ويف فئة الشباب، استطاع املنشد 
عيل العلوي من محافظة الظاهرة الفوز 
بجائ��زة املركز األول، بينا جاء املنش��د 
يوس��ف املطرويش من محافظة ش��ال 
الباطنة يف املركز الثاين وحصل عبدالعزيز 
بامخالف من محافظة ظفار عىل جائزة 

املركز الثالث.
وأثنى س��عادة الش��يخ حم��د بن هالل 
املعم��ري وكي��ل وزارة ال��رتاث والثقافة 
للش��ؤون الثقافية بالجهود الكبرية التي 
بذلته��ا وزارة الش��ؤون الرياضية ممثلة 
بهذه الربامج الصيفية الخاصة بالش��باب 
لصقل مختل��ف مهاراتهم ومنها الجانب 
اإلنش��ادي. وق��ال املعم��ري إن جميع 

املنشدين قدموا وصالت إنشادية مميزة، 
اس��تمتع معها جميع الحضور، مشريا اىل 
أن املنش��دين ميثلون أعارا مختلفة اىل 
جانب أن الكثريين منهم يقوم بالتدريب 
والتأهيل املناسب ألحداث التطور الجيد 
يف مثل هذه الربامج اإلنش��ادية، وأش��ار 
س��عادته اىل أن وزارة ال��رتاث والثقاف��ة 
لديها قس��م خاص لإلنشاد حيث تسجل 
الف��رق اإلنش��ادية من مختل��ف أنحاء 
السلطنة س��واء كانوا منشدين أفرادا أم 
جاعات، ووجه املعمري ش��كره وتقدير 
لرعايته��ا  الرياضي��ة  الش��ؤون  ل��وزارة 
املس��تمرة لهذه املناشط يف فرتة الصيف 

الحتواء الش��باب ومتكينه��م يف مختلف 
الجوانب.

من جهته، قال خليفة بن سيف العيسايئ 
مدير ع��ام األنش��طة الرياضي��ة بوزارة 
الش��ؤون الرياضية إن برنامجي األنشطة 
الش��بابية باألندية واملجمعات الرياضية 
)شبايب( ومسابقة األندية لإلنشاد شهدتا 
ثراء كبريا يف األنش��طة وإقبال كبريا عىل 
الربنامجني، مشريا إىل أّن النشاط املتنوع 
والدائ��م يف كل عام إىل جان��ب الزيادة 
امللحوظة يف أعداد املش��اركني سواء كان 
ذلك عىل مس��توى األف��راد أو األندية أو 
املراكز الرياضية بالواليات يعكس نجاح 

الربنامج وتجدده املس��تمر. وأشاد سيف 
بن سعيد الشبيل رئيس اللجنة الرئيسية 
بالتفاع��ل  لإلنش��اد  األندي��ة  ملس��ابقة 
اإليجايب والبناء من قب��ل جميع األندية 
واملراكز الرياضية، باإلضافة إىل مديريات 
الش��ؤون الرياضية مبختل��ف محافظات 
الس��لطنة عىل دورهم الالفت يف إنجاح 
نس��خة مسابقة هذا العام، مقدما شكره 
الجزي��ل لكاف��ة املؤسس��ات والرشكات 
التي س��اهمت ودعمت مسابقة األندية 
املطل��وب  النج��اح  لتحقي��ق  لإلنش��اد 

للمسابقة.
وقال حس��ني اللوايت عضو لجنة التحكيم 
إن املسابقة يف هذا العام بالتحديد كانت 
صعبة جدا عىل اللجنة من حيث التقييم 
لكاف��ة املتنافس��ني ويف مختلف الفئات، 
الفتا إىل أن الش��باب املنش��دين والفرق 
متقدمة؛  مس��تويات  قدموا  اإلنش��ادية 
حيث تم تجهي��ز قصائد جديدة وألحان 
مطورة، وكانت هناك استعدادات مبكرة 
م��ن املش��اركني م��ن أجل الوص��ول إىل 
املراك��ز املتقدم��ة، وذكر حس��ني اللوايت 
أن العدي��د من املنش��دين قد اس��تفاد 
م��ن توجيه��ات ومالحظ��ات الحكام يف 
األع��وام املاضي��ة، حي��ث كن��ت عضوا 
يف لجن��ة التحكيم العام امل��ايض وهذه 

هي امل��رة الثانية يل باملس��ابقة، ورأيت 
تطورا ملحوظا يف مس��تويات املشاركني، 
واختتم اللوايت ترصيح��ه برضورة تطور 
املنش��دين ملستوياتهم واالس��تفادة من 

كافة املالحظات.
وب��ارك عدنان الش��قيص عض��و ومقرر 
برنامج مس��ابقة األندية لإلنشاد لجميع 
املنش��دين حصولهم ع��ىل املراكز األوىل 
يف املس��ابقة، مضيف��ا أن تتويجهم بهذه 
املراك��ز املتقدمة س��يكون مبثابة الحافز 
لهم من أجل الس��عي واملواصلة قدما يف 
هذا املجال وتطوير مواهبهم اإلنشادية.

وقال يحيى الش��اميس من ف��رق الهالل 
اإلنشادية الحائزة عىل املركز األول يف فئة 
الفرق اإلنش��ادية إن الفريق كان يشارك 
يف النسخ الس��ابقة من املسابقة الخاصة 
لإلنشاد، الفتا اىل أن الجميع بالفرقة كان 
يطمح بتحقي��ق املراك��ز األوىل، وخالل 
الس��نتني املاضيتني، نجحن��ا يف الحصول 

عىل مراكز متقدمة.
وأوضح يونس الرشيق��ي من فرقة لحن 
اإلبداع اإلنش��ادية والفائزة باملركز الثاين 
يف مس��ابقة فئة الف��رق اإلنش��ادية أن 
املس��ابقة يف نس��ختها التاس��عة متيزت 
بارتفاع مس��توى املنافس��ة س��واء عىل 

مستوى الفرق أو األفراد.

وكيل »التراث«: البرامج الصيفية تصقل مهارات الشباب وتؤهلهم للمستقبل

االحتفال بختام أنشطة »شبابي« ومسابقة األندية لإلنشاد.. وإشادات واسعة بالمخرجات

مسقط- الرؤية

ينظ��م صالون م��داد الثق��ايف، يف متام الس��اعة 
السابعة والنصف مساء بعد غد الثالثاء، املوافق 
27 أغسطس الجاري، أمس��ية احتفائية بالشاعر 
حس��ن املطرويش الفائز بجائزة توليوال اإليطالية 
للش��عر العاملي يف دورتها الخامس��ة والعرشين، 
دورة الشاعر اإليطايل الكبري ريناتو فيلبييل، تحت 
رعاية السيد عيل بن حمود البوسعيدي، وذلك يف 

األوبرا جالرييا بدار األوبرا السلطانية.
وتتضم��ن األمس��ية كلمة لرئيس��ة صالون مداد 
الثقايف الكاتبة أمينة البلوش��ية، إضافة إىل عرض 
فيديو تعريفي قص��ري بالصالون، إىل جانب فقرة 

إلقاء فني للقصيدة الفائزة )النسل املطرود( من 
تقديم مجموعة »صويت حياة«. وتشتمل األمسية 
عىل لق��اء مفتوح مع الش��اعر يدي��ره اإلعالمي 
عادل الكاسبي، إىل جانب قراءة نقدية سيميائية 
للقصيدة يقدمها الباحث عمر النوفيل. س��ترتكز 
الق��راءة حول العنوان وما يث��ريه من رؤى وقيم 
إيحائي��ة وتس��اؤالت إيديولوجي��ة تختزل النص 
الكبري الذي سيأيت الحقا ضمن عنوان »سيميائية 
الكلات« لتنته��ي القراءة بالوق��وف قليال عىل 
أهمية توظيف الرمز يف النص اإلبداعي من أجل 

تحقيق مقروئية سيميائية ناجعة.
وتنعق��د األمس��ية مبش��اركة عدد م��ن الجهات 
الرسمية واألهلية تتمثل يف دار األوبرا السلطانية، 

واألوبرا جالرييا، ومؤسسة بيت الغشام للصحافة 
والنرش والتوزي��ع، وإذاعة صوت الرؤية، ومنصة 
 3welص��ويت حياة، وع��ني لخدمات التصوي��ر، و

photo لخدمات التصوير.
ويف ختام األمسية س��يقوم الشاعر بتوقيع بعض 
إصدارات��ه الش��عرية من بينها دي��وان “ليس يف 

غرفتي شبح” الذي يتضمن القصيدة الفائزة. 
يش��ار إىل أّن حفل تكري��م الفائزي��ن يف جائزة 
تولي��وال لهذا العام س��يقام يف روم��ا بتاريخ 18 
أكتوب��ر املقب��ل، بحضور رس��مي وثق��ايف وفني 
وإعالمي كب��ري، وذلك يف مبنى مجلس الش��يوخ 
الروماين األثري، ال��ذي يعد أحد رصوح الحضارة 

الرومانية العريقة.

مسقط - الرؤية

أعلنت الجمعية العانية للكتاب واألدباء أّن يوم 
األربعاء املقبل املوافق 28 أغس��طس، آخر موعد 
لقبول املش��اركة يف جائزة اإلبداع الثقايف ألفضل 

اإلصدارات لعام 2019.
وكان��ت الجمعية ح��ددت هذا الع��ام مجاالت 
ثقافي��ة للتناف��س ع��ىل ه��ذه الجائ��زة، تتمثل 
يف الرواي��ة والقصة القصرية والش��عر الش��عبي 
الفكري��ة  والدراس��ات  النقدي��ة  والدراس��ات 
وتحقي��ق املخطوط��ات. وت��أيت هذه املس��ابقة 

لتجس��ري التواصل بني الكتاب واألدباء العانيني، 
والجمعي��ة العاني��ة للكتاب واألدب��اء وإليجاد 
ح��راك ثقايف مميز، واإلس��هام بفاعلية يف الحركة 
األدبي��ة والفكري��ة خاصة، وه��و تعزيز وتفعيل 
املشهد الثقايف والفكري يف السلطنة بالتعاون مع 
املؤسس��ات والهيئات الثقافية واملدنية األخرى، 
ك��ا تعمل املس��ابقة عىل املس��اهمة يف الحركة 
األدبي��ة والفكرية يف الس��لطنة وتفعيل وازدهار 
حركة الن��رش للِكتاب العاين واالرتقاء به وإذكاء 

روح التنافس بني الكّتاب واألدباء العانيني.
وسيتم االحتفال بالفائزين يف حفل خاص تقيمه 

الجمعي��ة بهذه املناس��بة مع تكريم ش��خصيتي 
الع��ام، علا بأن هذه الجائزة هي متاحة لجميع 
الكّت��اب واألدباء الُعاني��ني وال يحق للكاتب أن 
يش��ارك يف أك��ر من ف��رع من فروع املس��ابقة، 
ويجب أن يكون الِكتاب املش��ارك به قد صدرت 
طبعته األوىل يف العام الذي تعلن فيه الجائزة أو 
العام الذي س��بقه، وأال يكون الِكتاب قد فاز من 
قبل يف مسابقة محلية أو خارجية، وعىل أن يقدم 
العمل املش��ارك به من خمس نسخ، ال تسرتجع، 
وس��ينمح الفائز يف كل مجال مبلغ وقدره 2000 

ريال ُعاين مع درع وشهادة تقدير.

مسقط - الرؤية

وّقعت وزارة الرتبية والتعليم اتفاقية مع الرشكة 
العانية للغاز الطبيعي املس��ال؛ لتنفيذ مرشوع 
تهيئة س��احة الطابور مبعهد عم��ر بن الخطاب 
للمكفوفني لتصبح صالة رياضية مغطاة، وقد وقع 
االتفاقية عن الوزارة س��عادة الش��يخ محمد بن 
حمدان التويب املستش��ار بوزارة الرتبية والتعليم، 
بينا وقعه��ا عن الرشكة املمولة حمد بن جمعة 
املخين��ي القائم بأعال الرئيس التنفيذي للرشكة 
العانية للغاز الطبيعي املس��ال، وبحضور مليس 
بنت عب��اس البحرانية املديرة العامة املس��اعدة 

للربام��ج التعليمي��ة لش��ؤون الرتبي��ة الخاص��ة 
والتعليم املستمر ونعيمة بنت عيل الرندية مدير 
معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني، وإس��اعيل 
ب��ن س��ليان الص��وايف رئي��س قس��م التنمي��ة 
املستدامة، وباسم بن نارص البطايش مرشف أول 
مشاريع بالرشكة العانية للغاز الطبيعي املسال. 
وقال س��عادة املستش��ار بوزارة الرتبية والتعليم 
إّنه يف إطار الجهود الحثيث��ة التي تبذلها الوزارة 
يف تطوير مختل��ف جوانب العملي��ة التعليمية 
بالس��لطنة؛ خدمًة ألبنائن��ا الطلبة مبا يتوافق مع 
معطي��ات العرص، وتفعي��اًل للرشاك��ة الحقيقية 
ب��ني القطاعني الحكوم��ي والخ��اص، ورغبًة من 

الرشكة بتسخري جزء من مواردها لخدمة العملية 
التعليمية بالسلطنة، تم توقيع االتفاقية لتمويل 
م��رشوع تهيئة س��احة الطابور مبعه��د عمر بن 
الخطاب للمكفوفني لتصبح صالة رياضية مغطاة 
حس��ب املواصفات املتفق عليه��ا مببلغ 37 ألفا 
و590 رياالً عانياً، وستس��هم ه��ذه املالعب يف 
جعل بيئة التعلم أكر متعة وجذباً ألبنائنا الطلبة 
م��ن ذوي اإلعاقة؛ حيث من املؤمل أن يس��تفيد 
من ه��ذا املرشوع 170 طالباً وطالبًة، وس��تكون 
رافداً لتدريس مادة الرياضة املدرسية، ومارسة 
كافة األنش��طة الرتبوية والفعاليات واملسابقات 

املدرسية.

»مداد« يحتفي بالشاعر حسن المطروشي بعد فوزه بجائزة »توليوال«.. الثالثاء

األربعاء.. آخر موعد للتسجيل في جائزة اإلبداع الثقافي 

»العمانية للغاز الطبيعي المسال« تمول بناء صالة مغطاة في »عمر بن الخطاب«
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مسقط - الرؤية

والصناع��ة  التج��ارة  وزارة  ��نْت  دشَّ
-وبالتع��اون مع منظم��ة األمم املتحدة 
املرحلة  »اليونيدو«-  الصناعي��ة  للتنمية 
الثانية من مرشوع اإلسرتاتيجية الصناعية 
2040، والت��ى تهدف لتحدي��د األدوات 

والسياسية الالزمة لتطبيق اإلسرتاتيجية.
وقال املهندس س��امي بن سامل الساحب 
مدي��ر ع��ام الصناع��ة ب��وزارة التجارة 
والصناع��ة: عقب إنج��از املرحلة األوىل 
من املرشوع، والتي نجحْت يف تش��خيص 
أداء ووضعية القط��اع الصناعي، كام تمَّ 
تحديد األولوي��ات الحكومية يف املرحلة 
املقبل��ة يف مجاالت التكنولوجيا املتطورة 
والصناعات التي تحتاج رأس��امالاً وموارد 
كثيف��ة، إضاف��ة إىل تحدي��د التحديات 
واملعوقات الت��ي تواجه القطاع. وأوضح 
املهندس مدير ع��ام الصناعه أنَّ املرحلة 
ز عىل تحديد  الثانية لإلسرتاتيجية س��رتكِّ
اآلليات والجدول الزمن��ي لتحقيق تلك 

األولويات.
وأض��اَف مدير عام الصناع��ة أنَّ املرحلة 

الثانية تبدأ بتقدير متطلبات االستثامر يف 
التصنيع لتحقيق اإلس��رتاتيجية الصناعية 
2040، كام سُتس��اعد عىل فهم مستوى 
االس��تثامر املطلوب م��ن القطاع الخاص 
املش��اركة به خ��الل الس��نوات املقبلة. 
وأوضح الس��احب أنَّه س��يعقب عملية 
تقدير االستثامر املطلوب تحديد واختيار 
األدوات والسياس��يات  الالزم��ة، وطرق 
تعزيز بيئة األع��امل؛ إضافة للمحفزات 
واإلعفاءات  امل��ايل  والدع��م  الرضيبي��ة 
الرضيبي��ة، ك��ام س��يتمُّ تصمي��م برامج 

تهدف إىل تطوير مهارات القوى العاملة 
الوطنية؛ بهدف تحس��ن جاهزية املوارد 
البرشي��ة ملواجهة متطلب��ات وتحديات 
الث��ورة الصناعي��ة الرابع��ة. وتاب��ع أنَّه 
س��يتم تصميم محفزات لتشجيع جهود 
البحث والتطوي��ر يف الرشكات، واالبتكار 
وريادة األعامل، إضافة إىل آليات لجذب 
وتبن��ي التقني��ات األجنبي��ة املتط��ورة 
بهدف زيادة كف��اءة املنطومة اإلنتاجية 

العامنية. وإضافة إىل ذلك، سيكون هناك 
تطوير لآلليات التي من ش��أنها تحس��ن 
مستوى التعاون والتنسيق بن الكيانات 
الحكومية وتحدي��د الصالحيات واألدوار 
بش��كل واضح، وسن قوانن ولوائح قابلة 
للتطبي��ق؛ به��دف تحدي��ث الخدمات 

العامة املتعلقة بالتصنيع.
وق��ال مدير ع��ام الصناع��ة إنَّ املرحلة 
ا مع توقيت تطبيق  الثانية ستتعامل أيضاً

هذه اإلجراءات، ومبا أنَّه ال ُيكن تطبيق 
كل األدوات يف الوق��ت ذات��ه، س��تكون 
هن��اك مجموع��ة محددة له��ا األولولية 
يف التطبيق خالل الف��رتة من 12 إىل 24 
ش��هر األوىل من اإلس��رتاتيجية. وبن أنه 
س��يعقب هذا مجموعة م��ن اإلجراءات 
األخرى يت��م تطبيقها عىل فرتات خمس 
سنوات، وعرش س��نوات، وعرشين سنة، 
والتي  تتامَش مع أهداف ومؤرشات أداء 

اإلس��رتاتيجية الصناعي��ة. وقال: “لضامن 
أن تك��ون عملية صن��ع القرار ش��فافة 
ومناس��بة، ومن أجل تحقي��ق األهداف 
املرسومة لإلسرتاتيجية س��تعمل الوزارة، 
وبالتنسيق مع فريق من الجهات املعنية 
ذات الصلة، وستكون هناك بالطبع جولة 
أوس��ع من املشاورات مبجرد االنتهاء من 
والخط��ه  للسياس��ات  األوىل  املس��ودة 

املقرتحة”.

وي��رى أبوغزال��ة أنَّ ه��ذه الصناعات ال 
ُيكن أن تكون صناعات حكومية، مؤكدا 
أنَّه ال لوم عىل الحكومات العربية يف هذا 
املجال؛ ألنَّ الحكوم��ة ال ُيكن أن تصنع 
أجه��زة لتبيعه��ا عامليًّا، لك��ن ُيكنها أن 
تصنع أجهزة للبي��ع املحيل وهذا يحتاج 
لدراسة مستقلة. وبنَّ أنَّ مجموعة طالل 
أبو غزالة تدرس ذلك األمر بالفعل حاليا 
مع بع��ض الحكوم��ات، ومؤخرا وقعت 
املجموعة يف مرص اتفاقية لتصنيع الالب 
ت��وب والتابلت عىل غ��رار املصنع الذي 

أنشأته املجموعة يف الصن.
وتابع القول إنَّه وبجانب مكاتبنا الس��تة 
يف الصن، أنشأنا رشكة »تاج تك« -طالل 
أبو غزالة للتكنولوجيا- وهي التي تصنع 
األجهزة الجديدة الت��ي أنجزناها، ُمعتربا 
ا  أن هذا النوع من االس��تثامر »مهم جدًّ
وحساس عىل مستوى العامل«. ويتحدث 
أبوغزالة عن الجهاز الجديد »تاج توب«، 
فيقول إنه أول منتج عريب يف مجال صناعة 
الكمبيوت��ر، وهو واحد م��ن 3 منتجات 
تعمل عليه��ا املجموعة يف ه��ذا املجال 
ننافس بها عىل مس��توى العامل؛ ويتوافر 
الجه��از مبعالج مث��اين املراكز برسعة 1.6 
جيجا، وشاشة HD عالية الوضوح بحجم 
10.1 بوصة بدقة 1200x1920 بيكسل، 
وتبلغ سعة التخزين 64 جيجا بايت، كام 
يتمتع جهاز “تاج دي.يس” بكامريا أمامية 
بدقة 5 ميجابيكسل وكامريا خلفية بدقة 
13 ميجابيكس��ل وفالش، ويدعم الجهاز 
تشغيل رشيحتْي هاتف بشبكات الجيل 
الثاين والثالث والرابع، ومع نظام آندرويد 
9.0، ك��ام يأيت الجهاز مع بلوتوث ونظام 
تحدي��د املواق��ع GPS، وم��ع كل جهاز 
يحصل املش��رتي ع��ىل حافظ��ة جلدية 

م��زودة بلوحة مفاتيح وشاش��ة حامية، 
إضافة إىل سامعات بلوتوث ذات جودة 
عالية وش��هادة ضامن ملدة ع��ام كامل. 
وأكد أب��و غزالة أنَّ الس��بَب الرئييس يف 
تحديد س��عر هذا الجه��از عند 80 رياال 
يعود لتقلي��ل هامش الربح للحد األدىن، 
مقارن��ة مع هامش ربح عاٍل يف الرشكات 

املنافسة عامليًّا.

منطقة الدقم

وأب��رز أبو غزال��ة األهمية االس��تثامرية 
للدق��م، ودوره��ا يف تس��ويق منتجاته.. 
قائال: نفخر بكوننا أول من أس��س رشكة 
مهني��ة يف املنطقة االقتصادية الخاصة يف 
الدق��م، ويعترب إدخ��ال أول تابلت عريب 
عرب الدقم تجربة ممي��زة؛ فجهاز “تاج” 

اللوحي يصنع يف الصن.
وحول الرس يف الوصول لهذه الصيغة من 
ح أنَّ  مواصفات أعىل وس��عر أق��ل، ُيوضِّ
الرشكات الكربى تضي��ف عىل كل جهاز 
هام��َش رب��ح يصل إىل 70% عىل س��عر 
بيع��ه، ويق��ول: قررنا أن يُك��ون هامش 
ربحنا فقط 10%، والسبب الثاين يف تقليل 
الس��عر هو أن مؤسسة “طالل أبو غزالة 
الخريية” -وهي مؤسس��ة غ��ري ربحية- 
قدم��ت التمويل والدعم لنس��تطيع أْن 
ُننتج هذا املنتج بدعم مايل منها لخدمة 
املجتمع. وتابع أنَّ هذا املنتج ليس عربيا 
فق��ط رغم أن إنتاج��ه وتصميمه وعقله 
واس��مه وكل تفاصيله عربية، لكنه ُمنتج 
ه للسوق العاملي، ُمعربا عن أمله يف  يتوجَّ
أن تتحوَّل رشكته إىل واحدة من الرشكات 
الك��ربى يف الع��امل يف مج��ال املنتج��ات 

اإللكرتونية اللوحية.
وم��ى قائال: أؤك��د أن تجربتن��ا كانت 

ناجح��ة بل وفريدة يف اس��ترياد ش��حنة 
األجه��زة اللوحية عرب الدقم وتس��تحق 
اإلش��ادة بها، ومن خ��الل تجربة وليس 
نظريًّ��ا فإنَّ��ه البد من اإلش��ادة مبا تقوم 
ب��ه إدارة املنطقة االقتصادية من جهود؛ 
فخالل يوم واحد فقط تم خروج الشحنة 
ومتت إجراءات التخليص برسعة وسالسة 
تؤكد مصداقية ما تتعهد به إدارة املنطقة 
م��ن أن تصبح الدقم األفضل واألرسع يف 
املجال اللوجس��تي عاملي��ا خالل املرحلة 
املقبل��ة”. وق��ال: إن املجموع��ة تخطط 
إلنش��اء ش��بكة توزيع يف السلطنة ومن 
السلطنة إىل جميع دول مجلس التعاون؛ 

وبالتايل ف��إن الدقم س��تكون هي بوابة 
أجهزتنا إىل املنطقة.

مستقبل الدقم عاملي

ع الدكتور طالل أبو غزالة أْن يكون  وتوقَّ
ملنطق��ة الدقم مس��تقبال واع��دا للغاية 
خالل السنوات املقبلة، ليس فقط بسبب 
ما تتمتع به من تسهيالت وإدارة ناجحة، 
لكن كذلك لتطورات عاملية عىل رأس��ها 
التوت��رات التجاري��ة يف الع��امل. ويقول: 
أتوق��ع تطور ال��رصاع التج��اري العاملي 
بن أمري��كا والصن؛ فالتقاري��ر العاملية 
تش��ري إىل أنَّه رصاٌع قادم بش��كل قوي، 
وأن��ه س��يتحوَّل من عقوبات ومنافس��ة 
وخالف��ات تجارية ليصب��ح حربا تجارية 
حقيقية مبعن��ى الكلم��ة؛ بحيث تكون 
هناك مقاطعة بن العمالقن االقتصادين 
لبعضهام البعض، ك��ام أتوقع أْن يحُدث 
ارتباك يف حركة التجارة يف بحر الصن أي 
من اإلنت��اج الصيني؛ مثل: »هواوي«، أو 
املنتجات األمريكي��ة والعاملية التي تنتج 
فيها؛ مثل: »آبل«، وكذلك املنتجات التي 
تنت��ج يف ع��دد من دول ه��ذه املنطقة؛ 
ومنه��ا: كوري��ا وفيتن��ام، والتي تش��مل 
»سامس��ونج«. وأع��رب أب��و طاللة عن 
ر الرصاع إىل حرب  خش��يته من أن يتطوَّ
عاملي��ة، الفتا إىل أنَّ��ه وبعد هذه الحرب 
س��يجلس الطرفان للتف��اوض عىل نظام 
عامل��ي جديد يحكمه قطبان وليس قطبا 
واح��دا، ُمعتربا أنَّ ه��ذا األمر ترغب فيه 

ا. أمريكا أيضاً
واس��تطرد بالقول: بصفتن��ا أكرب رشكة يف 
الع��امل يف مجال امللكي��ة الفكرية، نعلم 
أنَّ هن��اك ِخاَلف��ا جذريًّا ح��ول حقوق 
امللكي��ة الفكري��ة، ورمبا يع��دُّ هذا هو 

أك��رب خالف مايل يف التاري��خ؛ وألنَّ نظرة 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة لحقوق 
امللكية الفكري��ة تختلف عن نظرة بقية 
العامل لهذا الحق؛ فأمري��كا َتَرى أنَّ حقَّ 
امللكية الفكرية ه��و ملن اخرتع االخرتاع 
األول -أي م��ن الع��دم- وبالتايل فإنَّ كلَّ 
من ُيط��وِّر هذا االخ��رتاع عليه أن يدفع 
لصاح��ب الحق أو املخ��رتع األول، بينام 
مُبوَج��ب اتفاقي��ات امللكي��ة الفكري��ة 
واملنظم��ة العاملي��ة الت��ي ُتديرها األمم 
املتحدة، ف��إنَّ أيَّ تطوير الخرتاع موجود 
بالفعل، وفي��ه حداثة وفائدة هو اخرتاع 
جديد. وبحسب وجهة النظر األمريكية، 
فإنَّ الص��ن تدين بأم��وال هائلة نتيجة 
ما طورته من اخرتاع��ات لحقوق ملكية 
فكري��ة متلكها أمريكا، وهذه واحدة من 
اختالف��ات عديدة لدى اإلدارة األمريكية 
عامَّ ُيوجد من نظ��م دولية حالية، وهي 
تعمل عىل تغيريه«. وأضاف أن التحليالت 
تشري إىل أنَّه سينش��أ نظام عاملي جديد، 
مش��ريا إىل أنَّ ه��ذا النظام س��يدار من 
قبل القوت��ن األكرب يف العامل؛ مقارنا ذلك 
بفرتة االتحاد الس��وفييتي وأمريكا، لكنَّه 
اس��تدرك أنَّ الواليات املتحدة لن ينتهي 
دوره��ا أو قوتها، ولك��ن ملصلحة أمريكا 
ا أن يكون هنال��ك توازن، وبدال من  أيضاً
أن ُتصب��ح هي وحده��ا الحاملة لعبء 
ا أن  مش��كالت العامل، فإنَّه من املفيد جدًّ
يكون هناك طرف آخر ُيش��ارك يف صنع 

القرار وإدارة النظام العاملي الجديد.
النظ��رة غ��ري املتفائل��ة ح��ول  ورَْغ��م 
التوت��رات التجاري��ة، لكنَّ أب��و غزالة مل 
ُيخِف تطلعه لنتائج إيجابية عقب هذه 
التجاري��ة، ويق��ول إنَّ الحروب  الحرب 
»ليس��ت دامئا رضرا؛ فأوروبا انتعش��ْت 

اقتصاديًّ��ا عقب الح��رب العاملية، ورمبا 
الرضر االقتص��ادي يحدث حاليا بالفعل؛ 
فالتقاري��ر األمريكية تظهر أن االنكامش 
االقتصادي بدأ بالفعل، وأوروبا ألول مرة 
جميع دولها -ومن بينه��ا أملانيا- ناتجها 
القومي صفر، الت��ي مل يكن أحد ُيصدق 
أن تص��ل إىل ذل��ك، ويتوق��ع أن يتطور 
ى الكساد، ومن ثمَّ  االنكامش إىل ما ُيسمَّ
ع أن يحُدث  إىل غالء األسعار.. قائال: أتوقَّ
هذا برسعة، وأن نصل إىل مرحلة كس��اد 
وغالء أس��عار يف نفس الوق��ت، وهو ما 

ل وصفة سيئة للغاية. ُيشكِّ
وَع��ودةاً إىل التوقعات لل��رصاع الصيني-

األمري��ي، أوض��ح أب��و غزال��ة أنَّ رغبة 
الوالي��ات املتحدة يف التفاوض مع الصن 
لحل كافة املشكالت بينهام هو أمر جيد، 
خاصة ما يتعلق بآليات إدارة العامل، وهو 
من مصلحة العامل كله. ويرى أن الرئيس 
األمري��ي دونال��د ترامب »س��يصطنع« 
حرب��ا، والح��رب لي��س هدفه��ا احتالل 
الص��ن أو تدمريها، لك��نَّ الهدف يتمثل 
يف الجلوس والتفاوض مع الصن لصياغة 
اتفاقي��ات. وبهذا التفاهم، س��ُتَحل كثري 
من املش��كالت األخرى أيضا يف املنطقة؛ 
ومنه��ا عىل س��بيل املثال: املش��كلة مع 

إيران.
د أنَّ أكرَث املناطق استفادة من فرتة  وُيؤكِّ
ما بعد الحرب ومن االتفاق بن الطرفن 
هو املنطقة العربية، وتوقع أن تبدأ فرتة 
ازدهار يف العامل انطالقا من هذه املنطقة، 
أوال: ألن الدمار األسايس واألكرب الذي وقع 
كان يف املنطقة؛ وبالتايل ستحتاج إلعادة 
إعامر، ومع وجود األم��وال القادرة عىل 
متويل هذا اإلعامر، فستكون ُبؤرة العمل 

واالهتامم نابعة من هذه املنطقة.

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

»التجارة والصناعة« تدشن المرحلة الثانية من »اإلستراتيجية الصناعية 2040«

أعرب عن تفاؤله بنتائج »الحرب التجارية«.. ونظام عالمي جديد عقب الركود

طالل أبو غزالة لـ»        «: »الدقم« بوابة »أول 
تابلت عربي« لدول الخليج.. والمنطقة 

االقتصادية واعدة بالفرص االستثمارية

سامي السحاب

الساحب: المرحلة 

تبدأ بتقدير ُمتطلبات 

االستثمار في 

التصنيع 

ــس ومالك مجموعة طالل أبوغزالة العاملية، أهميَّة املنطقة االقتصادية الخاصة  كتور طالل أبو غزالة ُمؤسِّ د الدُّ أكَّ
بالدقم يف ظل التوترات التجارية التي يشهدها االقتصاد العاملي، مشريا إىل أنَّ املجموعة تدرس إنشاء مصنع إلنتاج 
األجهــزة اللوحية يف منطقة الدقم قريبا؛ حيث ســتُكون املدينة بوابة أول تابلت عــريب إىل دول مجلس التعاون 
الخليجــي. ويف حوار خاص لـ»الرؤية«، خالل زيارة قصرية للســلطنة، أوضح أبوغزالة أنَّ هناك رشكات عمالقة يف 
مجال صناعة أدوات تقنية املعلومات من الحاسب املحمول واألجهزة اللوحية إىل جانب الهواتف الذكية، تُقودها 
بالدرجــة األوىل 3 رشكات كــرى يف العامل؛ هي: آبل، وسامســونج، وهواوي، وأنَّ هناك بعــَض الرشكات األخرى 
املتخصصة يف هذا املجال ُتَنافس عىل مستوى جودة أقل، بينام يف املنطقة العربية ال توجد أي رشكة تعمل يف هذا 
املجال مطلقا. وأضاف: »من ُهنا، وجدنا أنَّ من مسؤوليتنا أن ندخل هذا النشاط؛ حيث تلقينا التحفيز من جامعة 

الدول العربية وحكومات بعض الدول العربية، إلطالق مثل هذه املنتجات«.

الرؤية - نجالء عبدالعال

 ندُرس إنشاء 

أول مصنع إلنتاج 

األجهزة اللوحية في 

»الدقم«.. قريبا

 الموقع اإلستراتيجي 

لـ»الدقم« يدعم 

تحويلها إلى محطة 

لوجيستية عالمية

نمو واعد للمناطق 
الصناعية
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مسقط – العامنية

طرحت هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم مناقصة تصميم وتصنيع وتوريد 
وتركيــب واختبــار وتشــغيل رافعــات 
الحاويــات والرافعــات ذات العجــات 
املطاطية للرصيف التجاري مليناء الدقم.

وحــددت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقم 24 أكتوبــر 2019 آخر 
موعد لتلقي عروض املشاركة يف املناقصة 
وســتنظم الهيئــة يف 24 ســبتمرب املقبل 
زيارة للموقع للراغبني يف دخول املناقصة.
ويأيت طرح املناقصة الســتكامل العمل يف 
الرصيف التجاري مبيناء الدقم الذي يبلغ 
طولــه 2ر2كم إذ ســتتيح املناقصة توفري 

رافعــات بأنظمــة حديثــة وذات رسعة 
عالية يف حركة املناولة لشحن الحاويات.

ويشــهد الرصيف التجــاري حاليا تنفيذ 
أعــامل الرصف وإنشــاء 4 محطات من 
بينهــا محطتــان للحاويات بطــول نحو 
1600 مرت ملناولة نحو 5ر3 مليون حاوية 
منطيــة ســنويا، ومحطة للمــواد الجافة 
الســائبة بســعة نحو 5 مايني طن مرتي 
ســنويا، ومحطة متعددة االســتخدامات 
بسعة حوايل 800 ألف طن مرتي سنويا، 
كام يجري إنشاء عدد من املباين ومنطقة 
عمليــات املينــاء والعديد مــن األعامل 
األخــرى. ومن جانب آخر دشــنت رشكة 
)هاباج لويد املحدودة( التي تعد خامس 
أكرب رشكة لشحن الحاويات يف العامل أول 

رحلة لها إىل مينــاء الدقم، وقامت ثاث 
رافعات مؤقتــة بطول 40 قدًمــا بإنزال 

حمولتها القادمة من الهند.
ويعــد دخــول رشكات الشــحن العاملية 
إنجازًا كبــريا مليناء الدقم وهــو ما يعزز 
مكانة امليناء ليصبح محطة رئيسية لنقل 
الحاويــات ومحطــة لتفريغ الشــحنات 
والبضائع العامــة القادمة من املحيطات 

إىل املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وتعد رشكة هاباج لويد املحدودة املشغل 
الرئيــي لخطوط الشــحن الرئيســية يف 
العــامل وهي واحــدة من بــني الرشكات 
الرائــدة مثل رشكــة )يس ام اي يس جي 
ام( ورشكــة ام اس يس ورشكة ايفرجرين 

ورشكة هيونداي مريشانت مارين.

24 أكتوبر.. آخر موعد لتلقي عروض المشاركة في المناقصة

طرح مناقصة تصميم وتصنيع وتشغيل رافعات الرصيف التجاري لميناء الدقم

مسقط - الرؤية

تبلغ مدة حاميــة التصميم الصناعي 
5 ســنوات مــن تاريخ إيــداع طلب 
التسجيل يف وزارة التجارة والصناعة، 
ويجــوز بناء عىل طلب املالك تجديد 
املدة عىل فرتتني متتاليتني بذات املدة 
بعد دفع الرسوم املقررة عىل أن يتم 
ســداد املتأخر منها خال فرتة سامح 
مدتها 6 أشــهر، وإال يسقط تسجيل 
التصميم الصناعي املســجل وال يعاد 

العمل به.
وقالت نداء بنت يعقــوب التميمية 
إخصائية فحص براءات اخرتاع بدائرة 
امللكيــة الفكريــة يف وزارة التجــارة 
الصناعية  التصميــامت  إن  والصناعة 
كانت ضمــن القطاعــات التي صدر 
بشــأنها قرار بتخفيض رسوم خدمات 
حقوق امللكية الصناعية والتي تتمثل 
يف بــراءات االخــرتاع والتصميــامت 
الصناعيــة لطلبة املــدارس والكليات 
املراكــز  يف  والباحثــني  والجامعــات 
البحثية واملؤسســات الصغرية، وتبلغ 
قيمة رســوم طلب تسجيل التصميم 
الصناعي للطلبة والباحثيني األكادميني 
100 ريال عــامين و 500 ريال عامين 
للمؤسســات الصغرية، وتبلغ رســوم 

شــهادة تســجيل التصميم الصناعي 
للطلبــة والباحثيــني األكادميــني 50 
رياال، و250 ريال عامين للمؤسســات 

الصغرية.
حقــوق  أن  التميميــة  وأضافــت 
إقليمية أي  الصناعيــة  التصميــامت 
مقترصة عىل البلد أو )اإلقليم( الذي 
منحت فيه الحامية، كام ميكن اإليداع 
الصناعية  التصاميــم  لطلبات  الدويل 
والتــي  )الهــاي(  اتفاقيــة  حســب 
انضمت لها الســلطنة يف 4 ديســمرب 
2008، ويســمح بحامية التصميامت 
الصناعيــة يف عــدة بلــدان أو أقاليم 

بأدىن حد من اإلجراءات الشكلية.
وأوضحت نداء التميمية أنه يشــرتط 

يف قبــول التصميم الصناعي أن يكون 
التصميــم جديــدا ومل يتم الكشــف 
عنــه للجمهور يف أي مــكان يف العامل 
عن طريق النرش بشــكل ملموس أو 
باالستخدام أو بأي طريقة أخرى قبل 
تاريخ اإليــداع أو يكون مامئا لتاريخ 
أولوية طلب التســجيل، مشــرية إىل 
أّن خطــوات إيداع طلــب النموذج 

الصناعــي تتمثــل يف: تقديــم طلب 
حامية التصميم وسداد رسوم الطلب 
وفحــص الطلب والنــرش عن الطلب 

وتسجيل التصميم.
وأّكــدت إخصائيــة فحــص بــراءات 
االخــرتاع أن وزارة التجارة والصناعة 
تضــع يف االعتبار مســألة نرش ثقافة 
امللكيــة الفكرية عىل الجميع، بحيث 

يكون كل فــرد يف املجتمع عىل إملام 
والحقوق  وطــرق حاميتها  بأهميتها 
جميــع  عــىل  املرتتبــة  والواجبــات 
األطراف ســوى كان فردا أو مؤسسة 
أو جهــة حكوميــة. ولفتــت إىل أّن 
التصميامت الصناعيــة أحد مجاالت 
املكلية الفكرية ذات األهمية املتميزة 
لشــكل املنتجــات والســلع خاصــة 

التصاميــم  يف األعــامل؛ وذلــك ألّن 
الصناعية تضفي عــىل املنتج جاذبية 
لــدى العمــاء، حيث يعتمــد نجاح 
املنتج أو فشله ولو جزئيا عىل مظهره، 
كام تكتي التصاميم الصناعية أهمية 
بالغة بالنســبة إىل الرشكات الصغرية 
واملتوســطة بل الرشكات الكبرية وأيًّا 

كان قطاع عملها.

»التجارة والصناعة«: حماية التصميمات لمدة 5 سنوات.. و6 أشهر مهلة لسداد الرسوم

34 % تراجعا بمخالفات »حماية المستهلك« في النصف األولفحص 298 عينة أحجار كريمة بالربع األول

سوق مسقط يواصل صعوده لألسبوع الرابع.. ويقترب من 4000 نقطة

نداء التميمية

تقديم طلب حماية التصميم 

سداد الرسوم المقررة للطلب

فحص الطلب

النشر عن الطلب

تسجيل التصميم

جارة والصناعة ـ دائرة الملكية الفكرية
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خطوات إيداع طلب النموذ

عينات األحجار الكريمة التي تم فحصها حسب الفئات 
خالل الربع األول 2019م

 فحص (199) عينة 
تمثلت فـــي 
األِّـــــــــاس 

والياقـوت والزفري 
األزرق والزمــرد 
واألوبال األسود 
والدمانتويت 

واالكسندرايت 
وكريسوبريل 

وغريها

 تم فحص (87) 
عينــة شمـــلت 
األحـجار اِّـفردة 

واِّـثبتة على 
اِّـجوهرات والتي 
تزيد أو تقل عن 
عشرة أحجار 

واألحجار الغري 
مصقولة

 (12) عــــينــة 
تـــمثلـت فــي 
األشـــــــــكال 
البالستيكية 
والزجاجية 

واِّـقلدة

الفئة الثانية الفئـــــة الثالثة الفئة األوُّـ

مسقط - الرؤية

بلغ عــدد عينات األحجار الكرمية التي 
تّم فحصها حســب الفئات خال الربع 
األول مــن العــام الجــاري 298 عينة، 
مقارنة بـ 220 عينــة تّم فحصها خال 
الفرتة نفســها من العام 2018، بنسبة 

ارتفاع 35.5 يف املائة.
والصناعــة  التجــارة  وزارة  وأشــارت 
إىل فحــص )199( عينــة خــال الربع 
األول من العام الحــايل يف الفئة األوىل 
مقارنــة بـ )170( عينة تــّم فحصها يف 
نفــس الفرتة من العام املايض مشــكلة 
بلغــت )17.1%(، ويف  ارتفــاع  نســبة 
الفئة الثانيــة تم فحص )87( عينة من 

األحجــار الكرمية خال الربع األول من 
العام الحايل مقارنــة بـ )49( عينة من 
األحجار متــت يف الربع األول من العام 
2018م حيث ارتفعت بنسبة )%77.6(.

كــام بلغ عدد العينات التي تم فحصها 
مــن الفئــة الثالثــة )12( عينة خال 
الربع األول من العام الحايل، مقارنة بـ 
)عينــة واحدة( تم فحصها خال الفرتة 
نفسها من العام املايض، حيث إّن هذا 
النوع من العينات يعتمد عىل الســوق 

والطلب عليها باإلضافة إىل املوسم.
بالــوزارة  اإلحصاء  دائــرة  وأوضحــت 
أّن الفئــة األوىل مــن العينــات تتمثل 
يف األملــاس والياقــوت والزفــري األزرق 
والزمرد واألوبال األســود والدمانتويت 

واالكســندرايت وكريســوبريل )عــني 
القــط(، باإلضافــة إىل األحجار الكرمية 
الحديثة  بالطــرق  املصنعة  الصناعيــة 
عــىل  واملثبتــة  املفــردة  واألحجــار 
املجوهــرات والتــي تزيــد أو تقل عن 

عرش أحجار واألحجار غري املصقولة.
األحجــار  الثانيــة  الفئــة  وتشــمل 
األخــرى التي مل تــرد يف الفئــة األوىل 
واألحجــار املصنعــة بالطــرق القدمية 
وتشــمل األحجار املفردة واملثبتة عىل 
املجوهــرات والتــي تزيــد أو تقل عن 
عرشة أحجار واألحجــار غري املصقولة، 
أّمــا الفئــة الثالثة فتتمثل يف األشــكال 
واملقلــدة  والزجاجيــة  الباســتيكية 

وغريها.

مسقط – الرؤية 

أظهَر تقريــُر املؤرشات اإلحصائية للهيئة العامة 
لحامية املســتهلك انخفاًضــا يف عدِد املخالفات 
لة بنســبة 34% يف املائة، خال النصف  املســجَّ
األول مــن العام الجــاري 2019، مقارنة بالفرتة 
ذاتهــا من العــام املايض 2018، يف ظــل ارتفاع 
مستوى وعي املزودين بالترشيعات والقرارات، 
والتزامهم بــأداء حقوق املســتهلك عىل أكمل 
وجه، وذلــك نتيجة لجهــود الهيئــة التوعوية 
والرقابية، وحرصهم عىل تجنب تكرار املخالفات.

وقــال ُحمود بــن ســعيد الجابــري مدير عام 
خدمات املســتهلكني ومراقبة األسواق بالندب، 
إنَّ إجــاميل عدد املخالفات املســجلة يف الهيئة 

خال النصف األول من العام الجاري بلغ 2169 
مخالفة، وجــاءت مخالفة عدم وضع األســعار 
الخاصة بالسلع والخدمات يف مقدمة املخالفات 
املســجلة بعدد 713 مخالفــة، و358 ملخالفات 
أخرى، تلتها مخالفة رفع األســعار دون موافقة 
الهيئة حيث بلغ إجامليها 265 مخالفة، كام تم 
تسجيل 199 مخالفة لعدم إصدار فواتري الرشاء، 
وتلتهــا مخالفة بيع الســلع املنتهية بعدد 112 
مخالفة، فيام تّم تســجيل 71 مخالفة اإلعانات 
التجاريــة املضللة، و37 مخالفة لبيع واســترياد 
وتداول املنتجات املخلة باآلداب والنظام العام، 
و60 مخالفة متعلقة باختاف الســعر املعروض 
عــن املفوتر، و59 مخالفــة للبيانات اإليضاحية 
وســامة األغذيــة، و51 مخالفــة للتخفيضات 

والعــروض الرتويجية املضللــة والغري مرخصة، 
و49 مخالفــة التخــاذ رشوط مجحفــة يف حق 
املســتهلك، و47 مخالفــة للغــش والتقليد يف 
السلع والخدمات، و44 مخالفة للتبغ املمضوغ 
وغري املدخــن بأنواعــه، و21 مخالفة يف مجال 
التســويق واإلعــان عــن األعشــاب الطبيعية 

واملصنعة واملستخلصات النباتية.
وتوزعــت بقيــة املخالفات عىل مجــاالت بيع 
ومخالفات  للمواصفــات،  املخالفــة  الســجائر 
تتعلــق بالتعدي عىل حرية االختيار واملســاواة 
واملعاملة العادلة، والتاعب باألوزان والتخفيض 
يف كمية املنتج، وترويج وبيع األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونيــة للمنــازل، واملخالفــات الخاصــة 

بأسطوانات الغاز.

مسقط - العامنية

ارتفع املؤرش الرئيي لســوق مسقط لألوراق 
املاليــة األســبوع املايض 126 نقطــة، وأغلق 
قريبــا مــن مســتوى 4000 نقطــة مواصا 
صعوده لألســبوع الرابع عــىل التوايل. وأنهى 
املؤرش تداوالت الخميــس املايض عىل 3987 

نقطة مرتفعا بنسبة 2ر3 باملائة.
وســجل مؤرش القطــاع املايل أفضــل صعود 
مرتفعــا 283 نقطة أي ما يــوازي 5ر4 باملائة 
وصعــد مؤرش قطــاع الخدمات بنســبة 4ر1 
باملائة مضيفا 27 نقطة جديدة، وسجل مؤرش 
الســوق الرشعي صعودا بنســبة 9ر1 باملائة 
وأغلــق عىل 535 نقطــة مرتفعا 10 نقاط، يف 
حني سجل مؤرش قطاع الصناعة تراجعا بـ 15 
نقطة وسط أداء ضعيف للرشكات الصناعية.

واســتفادت الســوق خال األســبوع املايض 
مــن موجة الصعــود التي بدأت يف األســبوع 

األخري من تداوالت شــهر يوليــو املايض بعد 
أن أظهــرت النتائج املاليــة للرشكات املدرجة 
بالســوق تحســنا تزامنا مع تحسن املؤرشات 
االقتصاديــة املحلية، وبقاء أســعار النفط يف 
مستويات تدعم املوازنة العامة للدولة للعام 

الجاري.
وصعدت القيمة الســوقية للرشكات املدرجة 
بسوق مسقط لألوراق املالية بنهاية األسبوع 
املــايض إىل 7ر18 مليار ريال عامين مســجلة 
مكاسب أســبوعية تقدر بـ 5ر17مليون ريال 
عامين، وشهد األسبوع املايض ارتفاع أسعار 25 
رشكة مقابل 12 رشكة تراجعت أسعارها و22 

رشكة حافظت عىل مستوياتها السابقة.
كام ارتفع عدد الصفقــات املنفذة إىل 2583 
صفقة بزيادة 102 صفقة عن األســبوع الذي 
ســبقه. وبلغت قيمة التداول خال األسبوع 
املايض حوايل 9ر7 مليــون ريال عامين مقابل 
4ر9 مليــون ريال عــامين يف األســبوع الذي 

ســبقه، وتصدر بنك صحار الــدويل الرشكات 
األكــر تداوال مــن حيــث قيمة التــداول بـ 
1ر1مليــون ريال عــامين متثــل 2ر14 باملائة 
من إجاميل قيمة التداول، وجاء بنك مســقط 
ثانيا مبليون و46 ألــف ريال عامين، ثم البنك 

الوطني العامين بـ 755 ألف ريال عامين.
وتصدر ســهم العنقاء للطاقة األسهم الرابحة 
مرتفعــا بنســبة 5ر9 باملائــة وأغلق عىل 80 
بيسة، وصعد ســهم املدينة لاستثامر إىل 24 
بيسة مرتفعا بنســبة 9 باملائة، ثم بنك نزوى 
الذي صعد إىل 92 بيســة مرتفعا بنسبة 2ر8 
باملائة. وجاء ســهم أعاف ظفــار يف مقدمة 
األســهم الخارسة مرتاجعا بنســبة 7ر8 باملائة 
وأغلق عىل 115 بيســة، وتراجع ســهم عامن 
للمرطبات بنسبة 4ر3 باملائة وأغلق عىل ريال 
و350 بيســة، وهبط سهم عامن لاستثامرات 
والتمويل إىل 114 بيســة مرتاجعا بنسبة 3ر3 

باملائة.
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

ليســْت ُمبالغة تصويــر التعليم عىل أنه 
د نتيجتها مصــَر أي بلد يف  معركة تحــدِّ
هذا العــامل، الذي يزداد تنافًســا، ويزداد 
استغالًل من قبل األقوياء للضعفاء. ونحن 
َنَرى أمامنا يف كلِّ التجاهات كيف ُتارس 
البلطجــة عــىل الدول الضعيفــة، وكيف 

ُتستغل حاجات البلدان القتصادية.
ويف كلِّ ذلك تقــفُ الجيوش مهام كانت 
ُعدتها وِعتادها ضعيفة قابعة يف ثكناتها، 
ألنَّ مثــل هــذه الحــروب القتصاديــة 
ا تحسُمها  والثقافية ل تحسُمها الجيوش إنَّ
باملعرفــة  املتســلحة  الواعيــة  العقــول 
الحقيقيــة واملهارات التي تســتطيع بها 
إنتــاج الخرتاعات، واملشــاركة يف صناعة 
التفوق الــذي يصَنع القوة التي تقود إىل 
املهابة يف مختلف القطاعات.. أقول هذا 
ألبناء وطني وغرهم يف املنطقة مع بداية 
العام الــدرايس جديد؛ حيــث ل يلتفت 
يف املعنيــني مــن أولياء أمور ومســؤولني 
إل لتوفر املســتلزمات املختلفة التي لن 
تشــفع لهم يف إيجاد تعليــم حقيقي ما 
مل نستغل هذه املناســبة للتأمل: إىل أين 
ميــي تعليمنا؟ هــل يُقودنا إىل حســم 
املعركة لصالحنــا أم يقودنا إىل أن نخرس 

شيئا شيئا؟
ر صفَو هذه املناسبة، ول  لســُت ُهنا ألعكِّ
ألبــث اإلحبــاط وجيٌش كبر مــن طالبنا 
ومعلمينا يستعدون ليبدأوا املارش األول 
إىل الثكنــات )املدارس( التــي ُنريدها أن 
ــر لنا الحامية املعرفيــة والقتصادية.  ُتوفِّ
ه لهــم يف هــذه الثكنات  مــا الــذي نعدُّ
ســة خر قيام؟  ليك يقوموا مبهمتهم املقدَّ
مــا العقيدة الوطنية التــي ُنربيهم عليها 
وتقودهم إىل أن ُيناضلوا كل يوم ببســالة 
من أجــل أن يُكونــوا أكرث قــوة وذكاًء؟ 
ُتَحاِصنا األســئلة من كل مكان، وتدعونا 
إىل أن ُنحــرِّك كل مقومات قوتنا من أجل 
دعم املدارس واملعلمني، وتجديد مناهحنا 
وأســاليبنا، وتطبيق الرصامــة يف تقومينا، 
وتتبــع مــؤرشات النجاح والفشــل التي 
مُيكــن أن َتْجَعل هــذا الجيش الكبر من 
ذوي العقــول مُيكن نتيجــة الضعف -أيًّا 
كان شكله: معرفيًّا أو وجدانيًّا أو معرفيًّا- 
أن ينحنــي أمــام أية عاصفــة اقتصادية 
أو اجتامعيــة أو عامليــة، أو أنه بتكوينه 
ل يســتطيع أن ُينازع لقمــة العيش من 
هــذا العامل الذي يــزداد تفاوًتا يف الفرص 

والدخول واإلمكانيات.
َفع هذا البلد ويحافظ عليها إن  من ســَرْ
نتجْت هذه املعركة املســتمرة والطويلة 
عــن أجيــال ُمنحنيــة أمــام الظــروف 
والتحديات، وما أكرث، أو أمام املزاحمة يف 

لقمة العيش داخل هذا البلد؟ هنا، نُقول 
للجميع نفس ما قاله الذين أعدوا التقريَر 
األمريــيكَّ حــول واقع التعليــم “األمة يف 
خطــر” لو ثبــت أنَّ هناك قــوة خارجية 
تعمــل عىل إضعاف التعليم ســوف بعد 
ذلك تهديد األمن الوطني وســوف يواجه 
برصامــة كبــرة’’. أمــا إذا مل ُيواَجه األمر 
برصامــة، إذن فهذا مؤرش عىل أنَّ التعليم 
ليــس آمنــا قوميًّا يســتحق ردات الفعل 
الرصامة من أجــل تطويره والتخلص من 

الرتاكامت الكثرة التي ُتِعيقه.
ل بــأس من توِجيــه الجهــود والهتامم 
بالقطاعــات الســتثامرية والقتصاديــة، 
وإعــادة هيكلتهــا وتحريك مســؤوليات 
بعــض هيئاتها. ولكن هذا لــن يُقود إىل 
النتصــار يف معركة التنمية واملســتقبل؛ 
ألن هذا املســار قاد لتفاوتــات تهميش، 
ومل يحــِم أغلــَب الشــباب مــن البطالة 
وضعف القــدرة عىل املنافســة.. ل َبأس 
من الهتامم بقطاعات عسكرية، وتوجيه 
نســب كبرة من املوازنــة لها، فهي تقوم 
بحاميــة الحدود، لكنها لــن ُتحرِّك نهضة 
اقتصادية، ولــن ُتوِجد َفَوائض يف املوازنة. 
ولكــن التعليــم هــو الُقــادر إذا ما لقي 
نفس ذاك الهتامم والعناية من النتصار 
يف معركــة التنميــة، يف ظــل التحديات 
القتصادية، كل مدرسة أو كلية أو جامعة 
هــي مكان لصناعــة مقاتلــني، ل إلعداد 
طالب لحفظ معلومــات وأداء اختبارات 
ل تقــود الفــرد إل للوصــول إىل البيــت 
والجلوس فيه. علينا أن َنِعي أننا اآلن بني 
عواصف، ولن يحَفظ توازننا إل جيش من 
املتعلمني، َهم الذين مُيكن أن ُيخرجوا لنا 
نوذًجا اقتصاديًّــا مختلًفا، للقفز به، بدل 
من هذا التطلــع ليوم لن يأيت أبًدا ترتفع 

فيه أسعار النفط.
ل شــكَّ أنَّنا ونحن نقف عىل أعتاب عام 
درايس جديــد أن ُنِعيد التفكر يف أوضاع 
التعليــم، وما إذا كان قادرًا عىل أن يكون 
الســالح الذي مُيكن أن نحِسم به معاركنا 
يف مختلف الجبهات مع املايض والحارض 
ال، فعلينا  واملستقبل؟ إْن مل َيُكن سالحا فعَّ
أن نفكر ملاذا هو كذلك، وُنَصاِرح أنفســنا 
بكل اإلشــكاليات، ونبدأ يف اإلصالح فورا؛ 
ألننا َكاَم ذكرنا يف األعىل أنَّ هذه املعركة ل 
تنتظر التباطؤ والتسويف، وعرش سنوات 
أخرى مــن الدوران يف نفــس الخطابات 
والوعود، فتقرير “أمة يف خطر” وضع 38 
توصية إلصــالح التعليم يف أمريكا ووضع 
لها فقط 3 ســنوات.. إنها الحاجة امللحة 
والشــعور بالخطر، وأي خطر أكرث إلحاحا 
للتحرك من الخطر الذي يواجه التعليم؟!

األمل يشرق في مدارسنا
التعليم.. المعركة 
د مصيرنا التي تحدِّ

مع رشوق شــمس اليوم ينتظــم 634770 طالًبا 
وطالبــًة يف املــدارس الحكوميــة يف عام درايس 
جديــد، ليتجدد العهــد ببناء جيــل جديد من 
حملة مشــاعل العلــم واملعرفــة، وفق أحدث 
األســاليب التعلمية والتعليمية، وبرؤى تربوية 
طموحــة تســتهدف الرتقــاء مبســتوى طالبنا 
فيــام يتلقونــه مــن علوم ومــا ميارســونه من 

أنشــطة تعليميــة وتربوية. الالفــت للنظر يف 
العــام الــدرايس الجديد، أّن أكرث مــن 30 ألف 
طالــب وطالبة يلتحقــون بالتعليــم ألول مرة، 
وهــو ما يعكس النمو الســكاين الواضح وزيادة 
القدرة الستيعابية ملدارسنا بفضل مشاريع بناء 
املدارس وتوسعة القائم منها، وتزويدها بأفضل 
اإلمكانيــات، إذ يصل عدد املــدارس الحكومية 

التي ستســتقبل طالبنا إىل 1166 مدرسة موزعة 
عىل وليات السلطنة.

ينطلــق العــام الجديد وقــد اســتعدت وزارة 
الرتبية والتعليــم بكافة مديرياتها ودوائرها عرب 
تهيئة البيئة املدرســية الالزمة، ســواء من حيث 
اإلمكانــات البرشية من معلمــني وإداريني، أو 
اإلمكانات املادية من قاعات دراســة ومختربات 

ومالعب وغرها من البنى األساسية الالزمة.
إننا يف أول أيام العــام الدرايس الجديد ليحدونا 
األمل مبســتقبل أكــرث إرشاقا وازدهارا ملســرة 
التعليــم، وأن ميــي طالبنا عىل نهج ســلفهم 

يف طلــب العلــم والنهل من 
مختلف املعارف يك يســهموا 
يف بناء الحضارة وتقدم األمم.

رؤية

د. سيف بن ناصر المعمري
saifn@squ.edu.om

اآلراء املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجريدة وإمنا عن وجهة نظر كاتبيها

تعدُّ الطبقة الُوسطى هي دامئًا رُمانة 
امليــزان يف أي مجتمع؛ فهي الطبقة 
الجتامعية التي تكتنز الرثاء الفكري 
والجتامعي من أجل الطموح الدائم 
يف تجديد املــرشوع الوطني، كام أنَّ 
هذه الطبقة هــي مبثابة الفاصل أو 
الســلم، الذي يقطُعه بعــض أفراد 
ا  ا صعودا إىل الغنى، وإمَّ املجتمع، إمَّ
ُنزول إىل الفقر، بسالســة قدرية إذا 
ـد حقدا ول  جــازت العبــارة، ل تولِـّ
غــال، ولتوضيح مهمة هــذه الطبقة 
يف املجتمع نسوق هنا هذه الحكاية 
وهــي عن مســافر جائــع يصل إىل 
قرية صغرة جائعا ومتعبا، لكنه يجد 
ســكانها عازفني عن فكرة مشــاركة 
الطعــام ووفــادة الضيــف، فطلب 
منهم طلبا غريبا، قال لهم: أنا غريب 
عن القرية، وأرغب يف إعداد حســاء 

بالحجارة، فهل تشاركونني الطعام؟

وبعــد أن طلــب منهم ِقــدراً مليئاً 
باملاء قــام بوضع حجــراً يف داخله، 
ووضعــه عىل النار، ثم بدأ يف تذوق 
مــاء الِقدر ُمدعياً أنه أصبح حســاًء 
لذيذاً، لكنه ســيكون أشــهى إذا ما 
ُأضيفت إليــه بعض األعشــاب، أو 
حبة بطاطس أو قطعة لحم، وشيئاً 
فشــيئاً، بدأ الجميع بتقديم أطعمة 
مختلفــة إلضافتهــا إىل الِقدر، حتى 
يكشــف املســافر الذيك أنَّ الحساء 
الشــهي جاهز، ويزيل منه الحجر، 
ليتنــاول الجميع الحســاء الحقيقي 

بعد اكتامل مكوناته.
وإذا كان املجتمــع يف بعض املراحل 
الصعبــة التي مير بها، يجد نفســه 
مضطرا لتذوق حســاء الحجر، فإن 
تحضر هذا الحساء، يكون دامئا هو 
من مهمة الطبقة الوســطى األزلية، 
لكــن تهلهل هذه الطبقــة وتآكلها، 

قد يعطل قدرتها عــن القيام بهذه 
املهمة، وذلك بســبب الفقر الذي مل 
يعد يلتزم بحيزه الطبقي، وإنا فاض 
ليغرق بالعوز والحاجة حيزا سكانيا 
واســعا يف املجتمع، وذلك أنَّ الغنى 
أصبح نتاًجا فئويًّا، وليس نتاَج طبقة 
اجتامعية كام هو ُمعتاد؛ مام ُيؤدي 
هــذا التــآكل لحرمــان الوطن من 
منجم طاقاته الذي يتمثل يف الطبقة 

الوسطى يف املجتمع.
ــد أنــه ل يعتــرب الفقر  ومــن امُلؤكَّ
والفقراء بحد ذاتهم مشــكلة مثلام 
ل يعترب الغنــى واألغنياء أيضا بحد 
ذاتهــم مشــكلة يف املجتمع؛ فليس 
الفقر بالــيء املعيــب، ول الغنى 
بالــيء الذي يخلــق عقدة الذنب 
التي تســتوجب العتــذار؛ إذن أين 

املشكلة؟
املشــكلة الحقيقية يف نظري، عندما 

ُيوجــد بضعــة أغنيــاء يف املجتمع 
يعيشــون عىل حســاب كرثة كاثرة 
من الســكان ويســتغلون الظروف 
لصالحهم؛ فيؤدي هذا الســتغالل ل 
محالــة إىل مضاعفة عدد الفقراء يف 
املجتمع؛ فتكون النتيجة أنَّه ل يُكون 
هنــاك تناغم ول لحمــة حقيقية ما 
بــني مكونــات املجتمــع بأغنيائهم 
أصبحــت  فاألغنيــاء  وفقرائهــم؛ 
لهم مهمــة يف ظل هذا الســتغالل 
املهمــة:  هــذه  وهــي  للظــروف، 
ُمضاعفــة عدد الفقــراء يف املجتمع 
وتوسيع الفجوة بينهم وما بني بقية 
أفــراد املجتمع كنوع مــن التأصيل 
والفــرض لمتيازاتهم عىل حســاب 
الجميــع يف املجتمــع، لكــن مهمة 
الفقــراء يف هذه الحالة، ومن هم يف 
أســفل الدرك من مرتبــة األغنياء يف 
املجتمــع، هي التذمــر والحقد عىل 

القلــة القليلــة من األغنيــاء الذين 
أصبحــوا يرتبعون عىل قمة املجتمع 
وميتطــون ظهره من أجــل الوصول 
ألغراضهــم وغاياتهــم، وهي مهمة 
خطــرة، فرسعان ما يفلــت التذمر 
والحقد من عقاله، فينقلب إىل عداء 
مكشــوف مــامرس بطريقة واضحة 
وبشــكل ملمــوس، عداء هــو نواة 
لخلق ثــورة حقيقية لتغيــر الواقع 
مهــام تطلب األمــر ومهــام كانت 
النتائج؛ فالفقر والفوارق الجتامعية 
قت يف جســد  الحــادة إذا مــا تعمَّ
املجتمع وانتــرش تأثرها يف مفاصل 
جهــازه العصبــي الحســاس، تكون 
مطيحــة مبزاجه )املجتمــع( ناحية 
اليــأس والقنوط، بعــد أن يفقد كل 
أمل يف التغير، فتكون هذه الفوارق 
الجتامعية الحــادة نتائجها وخيمة 

وكارثية عىل املجتمع.

أحمد الرحبي

ُعنــوان املقال هو ُعنــوان ملقطع 
فيديو لشــاب سعودي اسمه أنس 
إســكندر، وثَّــق فيــه رحلتــه إىل 
ســلطنة ُعامن.. والذي َتابع هذه 
الحلقــة -املمتــدة إىل 15 دقيقة- 
وحتى لحظة كتابة هذا املقال أكرث 
من مليون وسبعامئة ألف شخص، 
الخليــج،  دول  مــن  معظمهــم 
والنسبة األكرب من اململكة العربية 
السعودية، والرقم يف ازدياد لحظة 

بلحظة.
ال نشــيط يســتحقُّ  وأنس هو رحَّ
الشــكر عىل هــذه التغطية التي 
قت عىل  قت أرقاًما قياسية تفوَّ حقَّ
كثر مــن املحطــات التليفزيونية 
حــف واملجــالت  واإلذاعيــة والصُّ
اإللكرتونيــة أو الورقيــة.. الرحال 
الســعودي إســكندر يطوف عدة 
قناتــه  يف  رحالتــه  ليوثِّــق  دول 
اليوتيوبيــة التي ُيتابعها ما يقارب 
املليونــني ونصف املليــون متابع، 
إضافــة ملتابعتــه مــامَّ يزيد عىل 
مليــون متابع إضايف يف حســاباته 
كـ«توتر«  األخــرى،  اإللكرتونيــة 
و«إنســتجرام« و«ســناب شات«، 
هــذه املقدمــة مهمــة وهدفهــا 
تسليط الضوء والوقوف عىل عدد 
مــن النقاط املهمــة التي تتطلب 
إعادة الحسابات أو إعادة التفكر.

وأهم هذه النقاط: أهمية التفكر 
الجدي يف تغيــر هيكلة وخريطة 
الستثامر والرصف املايل يف تسويق 
الســلطنة كوجهة سياحية، لتكون 
يف زاوية تركز يف تخصيص نســبة 

مالية أكرب من السابق من امليزانية 
متطــورة  ملبــادرات  التســويقية 
مع  ومتوافقة  ومبتكرة وعرصيــة 
املتســارع  التكنولوجــي  التغــرُّ 
الحاصــل يف األدوات التســويقية 
الفعالة والجذابــة، وتراِعي ُسعة 
تغرُّ ِطَباع وتطور األناط املعيشية 
)life style( للفئــات املســتهدفة 

للســياح وتوعيتهم، عىل أْن تكون 
هــذه املبــادرات ُمصنَّفــة وفــق 
معاير متفق عليها، والتي تضمن 
النفــع املبــارش للســياحة، والتي 
مُيكــن للقامئــني واملعنيــني قياس 
عائــد الســتثامر )RoI( بشــكل 

علمي دقيق.
هذا املقــال الذي يضــمُّ توصيًفا 
اليوتيوبية« هي  »أنــس  ملبــادرة 
ل  ــر والتأمُّ دعــوة جديــدة للتفكُّ
والدراسة وإعادة النظر مرة أخرى 
لكل املعنيني يف »ملف السياحة يف 
ُعامن«، هذه الدعوة ُتطالب بدعم 
موضــوع الســياحة »الخليجيــة-

لزيادة  تهــدف  التي  الخليحيــة« 
الخليجيني وسكانها  السياح  أعداد 
مــن الوافديــن لزيارة الســلطنة، 
وقضاء عدة أيام فيها ســواًء برًّا أو 
ا، خاصــة وأن أبعد نقطة من  جــوًّ
الســعودية -عىل سبيل املثال- إىل 
الســلطنة ل تزيد عىل 24 ســاعة 
بالســفر برًّا، وأقل من 3 ســاعات 
ا كحدٍّ أقىص، علام بأنَّ  بالسفر جوًّ
هذا التوقيت هو التوقيت املناسب 
لتشكيل ُهوية ُعامنية للمستهدف 
من الخليجيني، أو من َيســُكن يف 
دول الخليــج لتكــون ُعامن هي 
الوجهة الســياحية املقبلة املمكنة 
واملناسبة لهم قريبا، أو يف يوم من 

األيام.
دعــوة التفكــر املنطلقة من هذا 
املقــال وإعــادة برمجــة وهيكلة 
وجدولة ميزانية تسويق السلطنة 
مــن كل النواحــي مهــم جــدا، 

و«اآلن« هــو توقيُتهــا املناســب، 
خاصــة وأنَّنا ُمقبلــون محليًّا عىل 
مهرجان مســقط واعتدال األجواء 
املناخية من شهر سبتمرب إىل شهر 
أبريل مــن كل عام، والســتعداد 
املبكــر ملهرجان صاللة الســياحي 
للعام املقبل، وُقربنا الجغرايف من 
أهم حــدث ســياحي عاملي وهو 
»إكســبو 2020« الذي ســُيقام يف 
إمــارة ديب، كل هــذه املعطيــات 
والظــروف تتطلَّب منا عماًل حثيًثا 
وأدوات  إســرتاتيجية  وخطًطــا 
ومبــادرات  مقنعــة،  تســويقية 
ُمبتكرة تضَمن لنا زيادة من نسبة 
عدد السياح إىل السلطنة، وضامن 
قضاء أيام سياحية إضافية تضمن 
عوائد اقتصادية وحركة رأس املال 

يف كافة األنشطة التجارية.
أو ويــن  »أيــن  فيديــو  مقطــع 
الشــعب الُعامين« مُيكن أن ُيوَضع 
عىل طاولة النقــاش لكل الجهات 
ُعــامن،  يف  بالســياحة  املعنيــة 
وكل متخــذي القــرار يف املجــال 
الســياحي، والتعامــل مــع هــذا 
املقطع كـ«دراسة حالة« مُيكن من 
خاللها التفكر الجدي لتغير بعض 
املفاهيم العتيقة أو طرق التسويق 
التقليديــة املكلفــة، واســتبدالها 
بخطط فعالة ومبــادرات عرصية 
ُمقِنعة ذات جدوى اقتصادي يرفع 
من نســبة املســتهدف من قطاع 
السياحة، لتعم فائدته ُعامن وكل 
العاملني أو املستثمرين يف القطاع 

السياحي يف السلطنة.

خلفان الطوقي

أين الشعب الُعماني؟

حساء الحجر

رؤى

كل هذه 
المعطيات 
والظروف 

ب منا عمًل  تتطلَّ
حثيًثا وخطًطا 

إستراتيجية 
وأدوات تسويقية 

مقنعة

ُيوجد بضعة أغنياء 
في المجتمع 

يعيشون على 
حساب كثرة كاثرة 

من السكان 
ويستغلون 

الظروف 
لصالحهم
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مسقط - العامنية

تش��ر بيان��ات البن��ك املرك��زي العامين إىل 
اس��تمرار منو إجاميل رصيد التمويل املمنوح 
من قبل البنوك والنوافذ اإلسالمية ليصل إىل 
حوايل 8ر3 مليار ريال عامين يف نهاية يونيو 
2019 مقارن��ة ب� 3ر3 ملي��ار ريال عامين يف 
نهاية يونيو 2018. وس��جل إجاميل الودائع 
ل��دى البن��وك والنواف��ذ اإلس��المية ارتفاعا 
ملحوظا ليصل إىل 3ر3 مليار ريال عامين يف 
يونيو 2019 مقارنة ب�1ر3 مليار ريال عامين 

يف نهاية يونيو 2018. 
وانعكاس��ا له��ذه التط��ورات وصل إجاميل 
األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمعة 
إىل 6ر4 ملي��ار ريال ع��امين يف نهاية يونيو 
2019 لرتتف��ع حصته��ا من إج��اميل أصول 

القطاع املرصيف إىل 4ر13 باملائة.

كام يش��ر تحليل أنش��طة البنوك التقليدية 
إىل أّن إج��اميل رصيد االئت��امن املمنوح من 
قبلها سجل منوا بنسبة 5ر4 باملائة مع نهاية 
يوني��و 2019. وأوضح التقري��ر الصادر عن 
البن��ك املركزي الع��امين أن املكون الرئييس 
ضمن إج��اميل االئت��امن املمن��وح للقطاع 
الخاص شهد منوا بنس��بة 9ر1 باملائة ليبلغ 

9ر18 مليار ريال عامين.
وفي��ام يخص بند االس��تثامر فقد ش��هدت 
اس��تثامرات البن��وك التقليدي��ة يف األوراق 
املالية بش��كل عام ارتفاعا ملموسا بنسبة 9 
باملائة لتصل إىل 3ر3 مليار ريال عامين وبلغ 
االستثامر يف أذون الخزينة الحكومية حوايل 
6ر370 ملي��ون ريال ع��امين يف نهاية يونيو 

.2019
ويف املقاب��ل ارتف��ع إج��اميل الودائ��ع لدى 
البنوك التقليدية بنس��بة 9ر2 باملائة ليصل 

إىل 7ر19 ملي��ار ريال عامين يف يونيو 2019 
مقارنة مع 2ر19 مليار ريال عامين يف يونيو 

.2018
وش��هدت ودائ��ع الحكوم��ة ل��دى البنوك 
التقليدية زيادة بنسبة 7ر4 باملائة لتصل إىل 
4ر5 ملي��ار ريال عامين يف يونيو 2019 بينام 
س��جلت ودائع مؤسس��ات القطاع تراجعا 
بنس��بة 5ر17 باملائة لتص��ل إىل مليار ريال 

عامين خالل نفس الفرتة.
وفي��ام يتعلق بودائع القط��اع الخاص لدى 
البنوك التقليدية فقد س��جلت منوا بنس��بة 
1ر3 باملائ��ة لتص��ل إىل 9ر12 ملي��ار ريال 
ع��امين أي ما يعادل حوايل 4ر65 باملائة من 
إج��اميل الودائع. ومن حي��ث املالءة املالية 
للبن��وك بلغ مجم��وع رأس املال األس��ايس 
واالحتياطيات للبنوك التقليدية حوايل 9ر4 

مليار ريال عامين يف يونيو 2019.

4.5 % نموا في االئتمان الممنوح من »التقليدية« بنهاية يونيو 

ارتفاع حصة البنوك والنوافذ اإلسالمية من أصول القطاع المصرفي إلى 13.4 %

مسقط - العامنية

ارتفع��ت املس��احة املزروع��ة املق��درة 
بالس��لطنة لتص��ل إىل 259 أل��ف فدان 
بنهاي��ة عام 2018؛ مقارن��ة ب� 240 ألف 
ف��دان بنهاية 2017 بنس��بة بزيادة 9ر7 
باملائة، كام ارتفع إجاميل اإلنتاج الزراعي 
ليصل إىل مليونني و951 ألف طن مقارنة 
مبليون��ني و622 أل��ف ط��ن بنهاية عام 
2017 وفق اإلحص��اءات األولية الصادرة 
عن املركز الوطن��ي لإلحصاء واملعلومات 

الواردة يف الكتاب اإلحصايئ السنوي.
واستحوذت املحاصيل العلفية عىل الكم 
األك��ر م��ن األرايض املزروع��ة بإجاميل 
مس��احات بل��غ 118 ألًف��ا و895 فداًن��ا 
بإج��اميل انتاج ملي��ون و648 ألًفا و471 
طًن��ا، تلته��ا محاصيل الفاكه��ة بإجاميل 
مس��احات بل��غ 76 ألًف��ا و742 فداًن��ا 
وبإج��اميل إنتاج بلغ 459 ألًفا و695 طًنا، 
ثم الخرضاوات بإجاميل مساحات بلغ 53 
ألًف��ا و457 فداًنا أنتجت 817 ألًفا و940 
طًنا فيام بلغ إجاميل املساحات املزروعة 
باملحاصيل الحقلية 10 آالف و163 فداًنا. 
ومن بني املحاصي��ل العلفية بلغ إجاميل 
)القت(  بالرس��يم  املزروعة  املس��احات 
23 ألًف��ا و765 فداًنا بإج��اميل إنتاج بلغ 
378 ألًف��ا و510 أطنان، فيام بلغ إجاميل 
املس��احات املزروعة بحش��يش الرودس 
86 ألًف��ا و403 أفدنة بإنت��اج بلغ مليوًنا 
و176 ألًف��ا و810 أطنان، كام بلغ إجاميل 
املس��احات املزروعة باملس��يبلو 4 آالف 
و180 فداًن��ا بإجاميل إنت��اج بلغ 49 ألًفا 
و330 طًن��ا، يف ح��ني بلغت املس��احات 
املزروع��ة باملحاصي��ل العلفية األخرى 4 
آالف و547 فداًن��ا بإجاميل إنتاج 43 ألًفا 

و820 طنا.
ويف محاصي��ل الفاكه��ة اس��تحوذ نخيل 
التم��ور عىل مس��احات بلغ��ت 59 ألًفا 
و823 فداًنا بإج��اميل إنتاج بلغ 368 ألًفا 
و808 أطن��ان، فيام اس��تحوذت املانجو 
عىل مساحات بلغت 3 آالف و587 فداًنا 
بإجاميل إنت��اج بلغ 15 ألًف��ا و847 طًنا، 
يف حني بلغ إجاميل املس��احات املزروعة 

بامل��وز 3 آالف و714 فداًنا بإجاميل إنتاج 
بلغ 18 ألًفا و265 طًنا.

وبلغ إجاميل املساحات املزروعة بالليمون 
3 آالف و330 فداًن��ا بإنت��اج بلغ 7 آالف 
و112 طًن��ا، فيام بلغ إجاميل املس��احات 
املزروع��ة بالنارجي��ل ألًف��ا و517 فداًنا 
بإجاميل إنتاج بلغ 6 آالف و643 طنا، كام 
بلغ إجاميل املساحات املزروعة بالفيفاي 
692 فداًن��ا بإج��اميل إنتاج بل��غ 5 آالف 
و772 طًنا، يف حني بلغ إجاميل املساحات 
املزروع��ة مبحاصي��ل الفاكه��ة األخرى 4 
آالف و79 فداًن��ا بإج��اميل إنتاج بلغ 37 
ألًفا و247 طًنا. ويف محاصيل الخرضاوات 
استحوذت الطامطم عىل الكم األكر من 
املساحات املزروعة بإجاميل مساحات بلغ 
6 آالف و29 فداًنا أنتجت 199 ألًفا و232 
طًنا، يليها البطيخ بإجاميل مس��احات بلغ 
4 آالف و120 فداًن��ا أنتجت 56 ألًفا و47 
طًنا، ثم القرنبيط بإجاميل مس��احات بلغ 
ألف��ني و989 فداًنا أنتج��ت 28 ألًفا و31 
طًنا، والشامم بإجاميل مساحات بلغ الفني 
و846 فدانا أنتج��ت 33 ألًفا و463 طًنا، 
والفلف��ل بإج��اميل مس��احات بلغ ألفني 

و531 فداًنا أنتجت 64 ألًفا و663 طًنا.
وبلغ إجاميل املساحات املزروعة بالباميا 
ألف��ا و916 فداًنا أنتج��ت 16 ألًفا و675 
طًنا، فيام بلغ إجاميل املساحات املزروعة 
بالباذنج��ان ألًف��ا و643 فداًن��ا أنتج��ت 

32 ألًف��ا و214 طًن��ا، يف حني بلغ إجاميل 
املساحات املزروعة بامللفوف ألًفا و578 
فداًن��ا أنتجت 20 ألًفا و36 طًنا، وبالبصل 
ألًفا 312 فداًنا أنتجت 9 آالف و274 طًنا، 
وبالبطاطس ألًفا و372 فداًنا أنتجت 15 
ألًفا و613 طًنا. كام بلغ إجاميل املساحات 
املزروعة بالجزر ألًفا و370 فداًنا أنتجت 
18 ألًف��ا و109 أطن��ان، وبالكوس��ة ألًفا 
و157 فداًن��ا أنتجت 10 آالف و452 طًنا، 
وبالث��وم 436 فداًن��ا أنتجت ألفني و477 
طًنا وبالفج��ل 369 فداًنا أنتجت 3 آالف 
و39 طًنا، وبالخيار 323 فداًنا أنتجت 73 
ألًف��ا و267 طًنا، فيام بلغت املس��احات 
األخرى  الخ��رضاوات  املزروعة مبحاصيل 
23 ألًف��ا و466 فداًن��ا أنتج��ت 235 ألًفا 

و348 طًنا.
الحقلي��ة  املحاصي��ل  يخ��ص  وفي��ام 
اس��تحوذت الذرة الش��امية عىل إجاميل 
مساحات بلغت ألفني و444 فداًنا بإنتاج 
بل��غ 8 آالف و827 طًنا، فيام بلغ إجاميل 
املس��احات املزروعة بالقمح ألفني و213 
فداًن��ا بإنتاج بل��غ 3 آالف 579 طًنا، كام 
بلغ إجاميل املس��احات املزروعة بالشعر 
ألًف��ا و445 فداًنا بإج��اميل إنتاج بلغ ألًفا 
و661 طًنا؛ يف حني اس��تحوذت املحاصيل 
الحقلي��ة األخرى عىل إجاميل مس��احات 
بل��غ 4 آالف و61 فدان��ا بإنت��اج بلغ 10 

آالف و942 طًنا.

مسقط – الرؤية 

زار وفد عامين كلية اإلنشاءات بروسيا، 
ضمن مشاركة السلطنة ممثلة بوزارة 
الق��وى العاملة يف مس��ابقة املهارات 

العاملية املقامة يف كازان.
وتّم خ��الل الزيارة الرتحي��ب بالوفد 
التخصصات  بع��ض  ع��ىل  واطالع��ه 

بالكلية، كام ق��ّدم طلبة الكلية عددا 
من القصائد ترحيبا بالوفد. وهدفت 
الزيارة إىل نرش ثقافة تطوير املهارات 
ب��ني الطلب��ة وتعزي��ز التواص��ل بني 
الطلبة والتعريف بأساليب التدريس 

املختلفة.
وخالل الزيارة قدم الوفد عرضا مرئيا 
تناول عدة جوانب متعلقة باالقتصاد 

والثقافة والرتاث الع��امين. ويف نهاية 
اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

وتشارك الس��لطنة يف املسابقة ب� 21 
مهارة تقنية ومهنية من طلبة الكليات 
التقنية واملهنية التابعة للوزارة بدعم 
من عامنتل والهيئة العامة للتخصيص 
العامني��ة  واملجموع��ة  والرشاك��ة 

للطران.

مسقط - العامنية

الطبيعي  الع��امين  العس��ل  ُيحظ��ى 
بش��هرة واسعة بني املس��تهلكني مام 
جعل س��وقه يش��هد إقبااًل كبرًا من 
مختل��ف رشائ��ح املجتم��ع الذي��ن 
يتهافت��ون عىل رشائه مت��ى ما توفر 
يف الس��وق، وذلك ألغ��راض عالجية 
أو الس��تخدامه ضم��ن األطعمة، وما 
جعل أسعاره مرتفعة هو شحه وندرة 

توفره.
وتجميع العس��ل مهنة كان ميارس��ها 
العامنيون من��ذ القدم قبل أن تعرف 
كحرفة تهتم بها املؤسسات الحكومية 
املعنية بالزراعة، ويت��م بعدها دعم 
املهتمني بتجميع العسل من مزارعني 
ومريب ماشية ونحالني بأدوات خاصة 
ويتم تأهيله��م وتدريبهم عملًيا عىل 
النحالة بهدف إنتاج العس��ل ألغراض 

تجاري��ة.  وللعس��ل الع��امين أن��واع 
أشهرها عس��ل )الرم( وهو من أجود 
)الس��در(  وكذلك عس��ل  األصن��اف 
ويتم جني أو تجميع العس��ل طوال 
العام إال أن أج��ود أصنافه تلك التي 
تنت��ج خ��الل الفرتة من ش��هر مارس 
وحتى نهاية مايو، حيث يقوم النحل 
بامتصاص رحيق األش��جار واألعشاب 
الرية ال سيام أش��جار “السمر” التي 
تزهر خ��الل هذه الفرتة، ويكون لون 
العس��ل عادة أقرب للس��واد بخالف 
عس��ل الس��در الذي يكون لونه بنًيا 

فاتًحا.
وتوجد أنواع عدة من )نحل العسل( 
فهناك املح��ي املعروف ب��أيب طوق 
أو طوي��ق )الرس��تاقي( وهو الصغر 
حجاًم، وهناك نوع أخر يعرف محليا 
ب�”الفاريس” وهو األكر حجام مقارنة 
بالنوع األول وتوفر خلية نوع النحل 

الف��اريس كميات عس��ل أوفر مقارنة 
بخلية “ابو طويق”.

وتختلف أسعار العسل حسب جودته 
وحداثت��ه أو قدمه وتوف��ره والطلب 
علي��ه حي��ث تبدأ حس��ب املتعارف 
علي��ه بحدود 60 رياال فصاعدا لتصل 
إىل أك��ر م��ن 100 ري��ال. ويحرص 
العامنيون عىل تواجد العسل العامين 
يف موائد الطعام، خاصة يف أيام األعياد 
التي يتناولون فيها اللحم بالعسل، أو 
يف الوجب��ة املعروفة محلًيا )بالجولة( 
الت��ي يع��د العس��ل م��ن مكوناتها 
الرئيس��ية وكذلك يس��تخدم العسل 
العامين كعالج للمرىض حيث يساعد 
عىل ترسيع الش��فاء، خاصة استخدام 
العس��ل الحويل )الذي مر عليه حول 
كامل( ألن��ه األنفع عالجًيا، ويس��هم 
يف تحس��ن البنية الجسمية الضعيفة 

لألشخاص وتقويتها.

صاللة - العامنية

أّك��د الدكتور نارص بن عي بن مس��لم 
بيت س��عيد مدي��ر عام رشك��ة املروج 
لأللب��ان اختي��ار 7 رشكات م��ن بني 9 
رشكات محلية تقدمت ملناقصة التأهيل 
املس��بق لبناء وتش��ييد مراك��ز تجميع 
وتري��د الحليب يف نياب��ات “حجيف” 
و«زيك« و«غدو« التي طرحتها الرشكة 
ضمن مرشوع تجمي��ع وتريد الحليب 
من صغ��ار املربني يف محافظ��ة ظفار، 
حيث تم فتح العروض مطلع أغسطس 

الجاري.
وأض��اف أن معظم الع��روض بني يدي 
االستش��اري للتحلي��ل الفن��ي وامل��ايل 
ملناقش��ة كل م��ا يتعلق بفه��م املقاول 
ملكونات املرشوع وتنفيذه، مش��را إىل 
أن الفرتة املقبلة ستشهد إسناد املرشوع 
للمقاول لبدء التنفي��ذ. ويعد املرشوع 
أحد مش��اريع األمن الغذايئ للس��لطنة 
التي تم إطالقها ضم��ن جهود وخطط 
وزارة الزراع��ة وال��روة الس��مكية من 
خالل الرشكة العامنية لالستثامر الغذايئ 
القابض��ة به��دف االنتق��ال بعملي��ات 
االنت��اج التقليدي��ة إىل عمليات تطبق 
أفضل املامرسات العاملية يف هذا الشأن.
وقال مدي��ر عام رشكة امل��روج لأللبان 
لرنام��ج “املنت��دى االقتص��ادي” الذي 
تبثه إذاعة الس��لطنة أن الرشكة تعمل 
عىل تحقي��ق مجموعة م��ن األهداف 
م��ن أهمه��ا تعزي��ز ال��روة الحيوانية 

للمرب��ني، ورفع دخ��ل األرسة وتحويل 
الرتبية التقليدية إىل تربية ذات أساليب 
حديثة معتمدة ع��ىل العلم والجدوى 
االقتصادية، مشرا إىل أن الفكرة جاءت 
نتيجة ما يواجه املربون من عدم وجود 
منافذ تسويقية وارتفاع اسعار مدخالت 

اإلنتاج.
وأش��ار إىل وجود ما يقارب 5ر3 مليون 
رأس من املاش��ية يف السلطنة من بينها 
381 ألف رأس م��ن األبقار و258 ألف 
من اإلبل، وتضم محافظة ظفار ما يقرب 
من 57 باملائة من األبقار و60 باملائة من 
اإلبل من ه��ذا العدد اإلجاميل، وبالتايل 
هن��اك ث��روة حيوانية كب��رة ال بد من 
استغاللها االس��تغالل األمثل، وعىل هذا 
األس��اس نحاول يف الرشكة أن نس��تثمر 
ه��ذه الروة م��ن أج��ل إيج��اد قيمة 
إضافية، وتحقيق الغاية األس��مى وهي 
األمن الغ��ذايئ. وأوضح مدير عام رشكة 
امل��روج لأللبان أّن هناك 85632 رأس��ا 
من األبقار يف والية صاللة و29709 من 
اإلبل، وأن كميات حليب اإلبل يف والية 
صاللة تعادل ما يقارب 8 آالف لرت يوميا 
وهي كمية كبرة جدا، وهناك ما يقارب 
من 295 ألف طن س��نويا م��ن األلبان 
ومش��تقاتها تس��توردها الس��لطنة من 
الخارج ومن املتوقع عند انطالقة رشكة 
مزون لأللبان ورشكة املروج اللتني قامت 
بإنش��ائهام الرشكة العامنية لالس��تثامر 
الغذايئ القابضة أن تكون هناك نس��ب 
لتحقي��ق كفاءة أعىل، فامل��روج لأللبان 

ميكن أن تسد 8 باملائة من االحتياجات 
يف العام الخامس من بدء اإلنتاج، مشرا 
إىل أن الرشكة تستهدف يف السنوات ال� 
3 األوىل إنت��اج 25 أل��ف طن من ألبان 
األبق��ار واإلبل، ومع التوس��ع واالنتقال 
إىل والي��ات طاق��ة ومرب��اط ومثري��ت 
واملزيون��ة واس��تكامل املنظومة كاملة 
ميكنن��ا من زي��ادة اإلنتاجي��ة إىل أكر 
من ذلك. وق��ال الدكتور نارص بن عي 
بي��ت س��عيد إن امل��رشوع يس��تهدف 
بش��كل عام صغ��ار املرب��ني )من ميلك 
أق��ل من 50 رأس��ا( يف املناطق الريفية 
ليصبحوا  الرعاية  وتعزيزهم وإيالئه��م 
منتج��ني عىل مس��توى اقتص��ادي أكر 
وهناك خطة طويلة األمد تستهدف كل 
فئات املربني إلح��داث تحول نوعي يف 
أنشطة تربية الروة الحيوانية التقليدية 
عىل املدى الطويل، إضافة إىل اإلس��هام 
يف رف��د االقتص��اد الوطن��ي وتعظي��م 
العائد املادي للمربني، وتحس��ني دخل 
األرسة الريفية من خالل تربية املوايش، 
وإيجاد بعض ف��رص العمل للمواطنني 
وسينعكس هذا املرشوع بشكل إيجايب 
عىل البيئة واملراعي، وما يتعلق مبشاكل 
التصحر بحيث ستقل الحمولة الرعوية 
للحيوان��ات يف املراعي م��ن خالل قيام 
املرب��ني بالتخل��ص م��ن أو باس��تبدال 
حيواناتهم غر املنتجة بحيوانات أخرى 
منتجة، وه��ذا الهدف أح��د االهداف 
التي تبنتها ن��دوة التصحر التي عقدت 

يف سيح املرسات عام 2007. 

259 ألف فدان من المحاصيل الزراعية بزيادة 7.9 % في 2018

الجودة والندرة تفتحان أسواقا جديدة للعسل العمانيوفد عماني يطلع على برامج كلية اإلنشاءات بروسيا 

7 شركات محلية تتناقص على »تجميع وتبريد الحليب« 

د. نارص بيت سعيد
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وفًقــا للتقرير الســنوي الصــادر عن 
البنــك املركــزي العامين لعــام 2018، 
فــإّن النظرة متوســطة األجل القتصاد 
الســلطنة إيجابية وذلك بسبب يعود 
إىل قدرة السلطنة عىل االعتامد املتزايد 
عــىل القطاعات غــر النفطيــة لدفع 
عجلة التنميــة االقتصادية عىل املدى 
املتوســط عن طريق تطبيق سياسات 
جديدة فاعلة. ونظرًا ألّن النشــاطات 
غر النفطية شــهدت بعض التباطؤ يف 
النمو، فقــد كان قطاع البرتوكيامويات 
املحــرك الرئيــي للنمو املتســارع يف 
االقتصــاد العــامين خالل عــام 2018. 
ومع األخذ بعني االعتبار بدء تشــغيل 
املرحلــة األوىل لحقــل “خــزان”، فإّن 
الغاز الطبيعي أصبح مساهاًم كبرًا يف 

دعم االقتصاد، وفقا للتقرير.
وأكملت السلطنة بنجاح كبر إصدارها 
الدويل للســندات مببلغ ثالثة مليارات 
دوالر أمرييك الذي لقي إقباال كبرا من 
قبل املســتثمرين بطلبات وصلت إىل 
14 مليار دوالر أمرييك رغم التحديات 
العوائــد  يف  املتمثلــة  االســتثامرية 
املتواضعة لبعض األدوات االستثامرية. 
الســلطنة  الســندات  هذه  ســتمّكن 
مــن تلبية جــزء كبر مــن احتياجاتها 
التمويليــة املتوقعة لهــذا العام. وقد 
شملت السندات املصدرة 750 مليون 
و2.25  ســنوات   5.5 ألجــل  دوالر 
مليار دوالر ألجل 10 ســنوات. وطبقا 
ملستشــار اإلصدار، قدم املســتثمرون 
طلبات اكتتاب بنحــو 14 مليار دوالر 
يف الســندات التي ُعرضت بعائد نهايئ 
بلغ 4.95% لرشيحــة بأجل أكرث من 5 
سنوات والتي تســتحق يف شهر فرباير 
مــن عــام 2025 و 6% لرشيحة الـ10 

سنوات.
للهندســة  جلفــار  رشكــة  وأعلنــت 
واملقاوالت عــن حصولها عىل عقدين 
خالل األسبوع املنرصم، األول مببلغ 16 
مليون دوالر أمرييك وهو عقد مقاولة 
مــن الباطــن ملرشوع محطــة تخزين 
النفــط الخام بــرأس مركــز )املرحلة 
األوىل( مــن قبــل الرشكــة الصينيــة 
ألنابيب النفط والهندســة املحدودة – 
فرع عامن عىل أن يكون تاريخ رسيان 
العقد هو 20 أغسطس 2019 وموعد 
االنتهاء هو 30 مــارس 2020. وقالت 
الرشكــة إّنها تتوقع دخــاًل معقواًل من 
هذا العقد. وأمــا العقد الثاين فيتعلق 
بـــ “أعــامل مدنية وخدمــات تتعلق 
مبعدة مطحنة الكرات الرابعة )الطحن 
الرطــب( من قبل رشكة فــال إس أيه 
مببلغ 2.38 مليون دوالر. وأنهى ســهم 
الرشكــة األســبوع عىل تراجع بنســبة 

 .%1.22
وســتبدأ الســلطنة يف يناير املقبل من 
عــام 2020 العمل بقانون االســتثامر 
األجنبي الجديد. ويأيت تطبيق القانون 
كخطــوة لضامن اســتقرار االســتثامر 
األجنبي يف السلطنة وسترسي أحكامه 
عىل كل شــخص طبيعــي أو اعتباري 
غر عامين يؤســس مرشوًعا استثامرًيا 
يف الســلطنة، وذلك مــن خالل متكني 
رؤوس أموالــه وأصولهــا يف تأســيس 
املشاريع االستثامرية املجدية اقتصاديا 
للمستثمر  القانون  للسلطنة. سيسمح 
بتأســيس رشكــة يف أحــد األنشــطة 
املسموح بها، مام يتيح له امتالك رأس 

املــال بالكامل. وال ينــص القانون عىل 
حد أدىن الســتثامر رأس املال األجنبي 
يف املرشوع، رشيطــة أن يلتزم باإلطار 
الزمني املقرتح لتنفيذه وفًقا لدراســة 

الجدوى االقتصادية.
وفًقا ألحدث نــرشة إحصائية أصدرها 
البنــك املركــزي العامين، بلــغ إجاميل 
االئتــامن للقطــاع املــرصيف العــامين 
والتمويــل  التقليديــة  )القــروض 
اإلســالمي( 25.7 مليــار ريــال عامين 
كــام يف نهاية يونيو مــن العام الحايل 
بارتفاع نسبته 5.9% عىل أساس سنوي 
ومستقر عىل أساس شــهري. وقد بلغ 
إجاميل الودائع يف القطاع 23.05 مليار 
ر.ع. بارتفاع نســبته 3.2% عىل أساس 
ســنوي وبنســبة 1.2% مقارنة بالشهر 

الذي سبقه.
وانخفــض إجاميل نســبة القروض إىل 
الودائــع يف القطاع قليــاًل إىل %111.5 
مقابل 112.8% يف الشــهر الذي سبقه. 
وبالنســبة للبنــوك التقليدية، شــكل 
الرصيــد االئتــامين نســبة 85.1% من 
إجاميل الرصيد االئتامين للقطاع البنيك 
عنــد 21.88 مليار ر.ع. كــام يف نهاية 
يونيو 2019 بارتفاع 4.5% عىل أســاس 
ســنوي ولكنها تراجعت بنســبة %0.3 
عىل أســاس شــهري. وبقــي االئتامن 
املقدم للقطاع الخــاص من قبل هذه 
البنوك مســتقراً عىل أســاس شــهري 
وارتفع بنسبة 1.9 % عىل أساس سنوي. 
وبلغــت ودائــع املصــارف التقليدية 
19.74 مليار ر.ع. )+ 2.9% عىل أساس 
ســنوي، + 1.7% عىل أســاس شهري( 
ومثلــت نســبة 85.6% مــن إجــاميل 
الودائع املرصفية للقطاع يف الســلطنة. 
كذلك بلغت نسبة القروض إىل الودائع 
للبنوك التقليدية عند 110.8% مقارنة 
مع 113.0% للشهر الذي سبقه. وسجل 
االئتامن اإلســالمي مبلــغ 3.82 مليار 
ر.ع. )+ 15.0% عــىل أســاس ســنوي، 
+ 1.9% عىل أســاس شــهري( وبلغت 
الودائــع اإلســالمية 3.31 مليــار ريال 
)+ 4.9%عــىل أســاس ســنوي، -%1.9 
عىل أســاس شــهري( وإرتفعت نسبة 
املصــارف  يف  الودائــع  إىل  القــروض 
اإلســالمية إىل 115.6% يف يونيو 2019 
مقارنة مع 111.2% للشهر الذي سبقه. 
وعىل صعيد األســواق الخليجية، كان 
املؤرش الكويتي األسوأ أداًء وأغلق عىل 
تراجع نســبته 1.24% فيام كان مؤرش 
سوق مســقط لألوراق املالية األفضل 

مسجاًل مكاسب بنسبة %3.27.
ويظهــر تحليل النتائــج املالية للبنوك 

يف الخليج عن النصف األول من العام 
الحايل والتي تشــمل 59 بنــكا والتي 
أفصحــت عن نتائجها حتــى اللحظة، 
بــأن البنــوك اإلماراتية ســجلت أعىل 
زيــادة يف صــايف أرباحهــا املجتمعــة 
ســنوي،  أســاس  عــىل   %17 بنســبة 
يليهــا البنوك الكويتية بنســبة 7.3 %، 
والبنــوك القطرية بنســبة 5.6% عىل 
أساس ســنوي، وبنوك البحرين بنسبة 
5.4% عىل أســاس سنوي، ويف السلطنة 
بنسبة 4.8%عىل أساس سنوي والبنوك 
السعودية عىل 4.6% عىل أساس سنوي.

وقد بلغ إجاميل صــايف الربح للنصف 
األول 19.29 مليار دوالر، بزيادة %9.1 
عىل أساس ســنوي وبلغ إجاميل صايف 
الربــح للربــع الثاين من العــام الحايل 
بزيــادة  أمريــيك  دوالر  مليــار   9.43
بنسبة 6.6% عىل أساس سنوي وبنسبة 
5.7% عىل أساس ربع سنوي. وأسهمت 
البنــوك اإلماراتيــة بنســبة 34.7% يف 
إجاميل األرباح، تليها السعودية بنسبة 
33.2%، وقطر بنسبة 16.9%، والكويت 
بنســبة 8.4%، والبحرين بنسبة %4.2، 

وُعامن بنسبة %2.6.
 وانخفض منو اإلقراض من قبل البنوك 
اإلماراتية لقطاع العقارات إىل النصف 

تقريبــاً ليصــل إىل 8.5% يف عام 2018 
مقارنــًة بنســبة 18.1% يف عام 2017، 
وذلك بســبب االنخفاض املســتمر يف 
أسعار العقارات باإلضافة إىل انخفاض 
عدد املشــاريع املطلقة. وبلغ الرصيد 
 379 العقاريــة  للقــروض  املســتحق 
مليــار درهم يف نهاية عام 2018، وهو 
مــا يزيد قليــاًل عن 20% مــن إجاميل 

محفظة اإلقراض. 
وقد اســتقرت جودة أصــول القروض 
العقارية ســواء التجارية أو الســكنية 
خــالل عــام 2018 يف حــني تراجعت 
فيام يتعلق بقطــاع البناء. وكان البنك 
املركزي قد أعلن يف أواخر العام املايض 
عن قــراره بإلغاء الحــد األقىص البالغ 
20% عىل القــروض العقاريــة، وذلك 
متشــيا مــع رؤيــة حكومــة اإلمارات 
الراميــة إلزالــة بعض املعوقــات أمام 

تحفيز النمو االقتصادي العام.
ويف الشــأن الســعودي، أعلنت رشكة 
الســوق املاليــة الســعودية “تداول” 
بــأن يوم الثالثاء املقبل 27 أغســطس 
سيشــهد متديــد فــرتة مــزاد اإلغالق 
لتصبــح 20 دقيقــة )بــدالً مــن 10 
دقائق(، ومتديد فرتة التداول عىل سعر 
اإلغــالق أيضاً لـ 20 دقيقــة )بدالً من 
عرش دقائق(. وعليه، تبدأ فرتة التداول 
عىل ســعر اإلغالق الساعة 3:20 مساًء 
وتنتهي الساعة 3:40 مساًء وذلك فقط 

ليوم الثالثاء. 
ويأيت متديــد الفرتتني بالتزامن مع بدء 
تنفيــذ املرحلــة الثانيــة واألخرة من 
االنضــامم إىل مــؤرش إم إس يس آي 
لألسواق الناشــئة يوم األربعاء املوافق 
أسعار  بحســب  وذلك  28/8/2019م، 
اإلغالق مع العلم بــأن املرحلة الثانية 
ســتمثل 50% مــن الــوزن اإلجــاميل 
للســوق املالية السعودية يف مؤرش إم 

إس يس آي.
الفيــدرايل  رئيــس  وصــف  وعامليــا، 
األمريــيك، جــروم بــاول، يف مؤمتــره 
الصحفــي الــذي عقد عقــب اجتامع 
اللجنــة الفدراليــة للســوق املفتوحة 
لشهر يوليو، قرار خفض املعدالت بأنه 
“تعديــل يف منتصف الــدورة” وأملح 
إىل أن التســهيل اإلضايف املحدود فقط 

سيكون وشيًكا.
وأدى الترصيح إىل حركة كبرة يف سوق 
السندات بعد ظهر يوم األربعاء، حيث 
شــهد الفارق بني العائــد ألجل عامني 
وعائد الـ 10 سنوات إنقالبا مع ارتفاع 
العائــد ملدة عامني فــوق عائد الـ 10 
ســنوات، بعد أن اتخذ خطوة مامثلة 
لفرتة وجيزة يف األســبوع الذي سبقه. 
ويعترب هذا االنعكاس يف منحنى العائد 
املزعوم إشارة إىل الركود، كذلك تعكس 
حركة سوق السندات قلق السوق من 
أن بنك االحتياطي الفيدرايل لن يتحرك 

بقوة لخفض أسعار الفائدة.
وقدمت أوبك توقعات سلبية عن سوق 
النفــط لبقية عام 2019 وســط تباطؤ 
النمو االقتصادي، إال أنها حافظت عىل 
توقعاتها لعام 2020، يف حني قال معهد 
التمويــل الدويل )IIF( أنه من املتوقع 
أن ينخفض الطلب العاملي عىل النفط 
إىل ما يقــدر بنحو مليون برميل يوميا 
يف 2019 و900 ألــف برميــل يومًيا يف 
العام املقبــل مقارنة مــع 1.4 مليون 

برميل يف عام 2018.

التقرير األسبوعي يتوقع تواصل الضغط على األسواق العالمية بالحرب التجارية ومخاوف الركود

»أوبار كابيتال«: التقييمات الجاذبة وتحسن ثقة المستثمرين 
يدعمان أداء سوق مسقط ليتصدر خليجيا

توقع التقرير األســبوعي لـ»أوبار كابيتال« أن تشــهد الفرتة املقبلة تحســنا يف 
معنويات املستثمرين وتزايد االهتامم بالسوق املحلية، مع استمرار تأثر األسواق 
اإلقليميــة بعوامل خارجيــة مثل املخاطر الجيوسياســية. وكام توقــع التقرير 
األسبوع املايض، شــهد القطاع املايل بالفعل اهتامًما كبريًا من قبل املستثمرين، 
خاصة أسهم القطاع البنيك، لذلك يرى التقرير أّن هذا االهتامم سيستمر بدعم 
من التقييامت الجذابة عند مســتويات األسعار الحالية. وعىل الصعيد الدويل، 
توقع التقرير أن تبقى األســواق عىل األرجح تحت الضغط مع استمرار الحرب 
التجاريــة بني الواليات املتحــدة والصني ومخاوف من الركــود العاملي من قبل 
املستثمرين. وقد شهد أداء السوق تحسنا يوميا خالل األسبوع املنرصم مدعوما 
من قطاعي املايل والخدمات. وبلغ صايف رشاء املستثمرين العامنيني حوايل 11.٢ 

مليون دوالر ممتصني الضغوط من قبل املستثمرين الخليجيني. 
وســجل مؤرش سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 3.٢7% إىل مستوى 3987.٦5 نقطة. 
وشــهد مؤرشي القطاع املايل وقطاع الخدمات ارتفاعاً هذا األســبوع وبنســب 
بلغــت 4.51% و1.4٦% عىل التــوايل. أّما املؤرش الصناعي فقد انخفض بنســبة 

0.34%. وأغلق مؤرش الرشيعة مرتفعاً بنسبة %1.90.

مسقط - الرؤية

تحّسن يومي ألداء 
السوق مدعوًما 

من »المالي« 
و»الخدمات«

صافي شراء 
المستثمرين 

العمانيين يزيد عن 
2.11 مليون دوالر 

المتصاص ضغوط 
الخليجيين 

سوق المال



متابعاتاألحد ٢3 من ذي الحجة 1440هـ  املوافق ٢5 أغسطس ٢019م - العدد رقم 12٢٦84 اقتصاد

صاللة - الرؤية

تحتضــُن صاللة، اليــوم األحــد، ملتقى نادي 
ُعامن بلوكتشــن، يف فنــدق ميلينيوم صاللة، 
وتســتمر الفعاليــات حتى 31 من أغســطس 
الجــاري؛ وذلــك تحــت رعاية معايل الشــيخ 
سامل بن مستهيل املعشــني املستشار بديوان 
م امللتقى نادي ُعامن  البالط الســلطاين، وينظِّ
بلوكتشــن وجامعة ظفار، برعاية حرصية من 

رشكة أوكسيدنتال ُعامن.
ن ندوة تطبيقات  ويهدُف امللتقى -الذي يتضمَّ
بلوكتشــن، ومعــرض تطبيقــات بلوكتشــن 
الوطنيــة، والربنامج التدريبــي “تكامل تقنية 
بلوكتشــن مــع إنرتنت األشــياء”، ومســابقة 
بلوكتشــن فيســت- إىل بناء قــدرات وطنية 
محرتفة قادرة عــى برمجة تطبيقات متقدمة 
باســتخدام منصة تقنيات بلوكتشن، وتحليل 
وتقييــم املبــادرة الوطنيــة لتوطــن تقنيــة 
بلوكتشــن، واســتعراض إنجــازات املبــادرة، 
وتدريب واستكشاف القدرات الوطنية، إضافة 

الستكشاف استخدامات وتطبيقات جديدة.
وستستعرُض الندوة األعامَل الوطنية يف مجال 
توطــن تقنيــة بلوكتشــن وإنرتنت األشــياء، 
وسيستقطب املعرض أبرَز تطبيقات بلوكتشن 
يف القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعديد 

من املشــاريع الطالبية، فيام سيقرِّب الربنامج 
ص املشــاركن مــن تكامل  التدريبــي املتخصِّ
تقنية بلوكتشن مع إنرتنت األشياء، وسيتنافس 
املشاركون يف امللتقى عى أفضل فكرة يف مجال 
تقنية بلوكتشــن وإنرتنت األشــياء من خالل 
مســابقة بلوكتشــن فيســت التي ستحتضن 
100 مشــارك ومشــاركة، ســيخوضون تجربة 
تطبيقات بلوكتشــن، بحضور خرباء ومدربن 
محلين وعامليــن، وعى مــدار 3 أيام، ضمن 
فعاليات الربنامج. ويستهدُف امللتقى الطالب، 
والخريجــن، والباحثن عن العمل، واملوظفن، 
إضافة لــرواد األعامل، املتخصصــن يف مجال 
علوم الحاسب اآليل أو هندسة الحاسب اآليل، 
ومن ميلك خربة يف لغــات الربمجة، ومن لديه 
املعرفة بتقنية بلوكتشن، واإلملام بتقنية إنرتنت 
األشياء؛ حيث ســيخضع املتقدمون للمشاركة 
يف الربنامج واملسابقة إىل اختبار فردي لتحديد 
املســتوى، وسيتوزع املشاركون عى 20 فريقا، 
سيشمل كل فريق عى 5 مشاركن، وستتنافس 
الفرق عى الثالثة مراكز األوىل. وقال ســعادة 
عبدالســالم بن محمد املرشدي رئيس مجلس 
أمناء نادي ُعامن بلوكتشن، إنَّ امللتقى يهدف 
لبنــاء جيل قادر عى التعامــل مع الربمجيات 
الجديدة وأحدث التقنيات باســتخدام املنصة 
األهم يف عــامل التقنية املتســارع وهي تقنية 

البلوكتشن، مشريا إىل أنَّ املشاركن سيتعرفون 
خــالل امللتقى عى منصة بلوكتشــن الوطنية 
وكيفية العمــل بها، وعى برمجــة تطبيقيات 
بلوكتشــن عن طريق منصة هايربلجر، إضافة 
لطــرق تكامــل منصة بلوكتشــن مــع منصة 
إنرتنت األشــياء. وأضاف ســعادته أنَّ أكرث من 
15 متحدثــا وخبريا محليا وعامليا سيشــاركون 
يف امللتقى، وسيشكلون إضافة حقيقة يف سرية 
املتنافســن الذاتية وســيقدمون لهــم تدريبا 
عمليا، معربا عن أمله يف أن ينبثق عن امللتقى 
أكرب عــدد ممكــن مــن الــركات الجديدة 
العاملة يف مجال إنرتنت األشــياء واملمثلة من 

الفرق املشاركة.

مــن جهته، قــال الدكتور حســن بن ســعيد 
كشــوب رئيــس جامعــة ظفــار: إنَّ الجامعة 
تحرُص عى تلبية اســتضافة الربامج التعليمية 
والتثقيفيــة لنــادي بلوكتشــن مــن منطلق 
حرص مجلس إدارة الجامعة عى اإلســهام يف 
إحــداث جميــع التحوالت النوعيــة يف مجال 
تقنية املعلومات، ومســاندة جميع التطورات 
املتســارعة يف مجاالتها املتعــددة واملتجددة، 
ا  موضحــا أنَّ الجامعة تويل أهميــة كبرية جدًّ
يف البحــث العلمــي واالبتــكارات يف مناحي 
ُل نفسها  العلوم املختلفة. كام أنَّ الجامعة تحمِّ
ا لتقدم جميع ما متلك من  مسؤولية كبرية جدًّ
قدرات وخربات علمية ُمتمثلة يف بيئة تعليمية 

ترتكز عى أحدث تقنيــات املعرفة والتعليم، 
ورصيد بري كبري من كوادر الهيئة التدريسية 
يف مجايل اإلدارة والتقنيــة؛ لتكون جميع تلك 

املعينات تحت خدمة هذا املروع الوطني.
وأضاف أنَّ الجامعة ســتعمُل عــى أْن تكون 
فاعلة يف ذلك املضامر من الناحية العملية من 
خالل تأســيس مجموعة للبلوكتشن بالجامعة 
-ممثلة يف الطالب- لخوض املراحل التجريبية 
للمروع واملشــاركة يف مســابقة بلوكتشــن 
إلعداد تطبيق التصويت، مشــريا إىل أنَّ هناك 
خطًطا لتحويل جامعة ظفار إىل منصة واعدة 
لتقنيــات املســتقبل لنقل العلــوم واملعارف 
لتوطن تقنيات املستقبل خدمة ورفعة لوطننا 

الغايل ُعامن.
وأكد الدكتور عامر بن درويش العبيداين مدير 
نادي ُعامن بلوكتشن، اكتامل كافة التجهيزات 
للمتلقى، مشرياً إىل أنَّ املتقدمن للمشاركة يف 
امللتقــى قد خضعوا ألخبار تحديد املســتوى 
وسيتم اختيار 100 مشــارك منهم للمشاركة 
يف الربنامج، والذين سيشاركون يف الندوة التي 
سيقدمها خرباء عامليون يف تقنية البلوكتشن، 
سيشكلون 20 فريًقا وطنيًّا، ستتنافس جميع 
الفــرق عى الثالثــة مراكــز األوىل؛ حيث تمَّ 
رصــد جوائز مالية قيمة لهم. وحول فعاليات 
امللتقى، قال العبيداين إنَّ امللتقى سيشــتمل 

عــى برنامج “تكامــل تقنية بلوكتشــن مع 
إنرتنت األشياء” والذي سيقام يف جامعة ظفار، 
والذي سيشــمل برامج تدريبية، واملســابقة 
للمشــاريع التقنية، إضافة عى معرض تقني 
ل أن يخــرج امللتقى  متخصــص، ومــن املؤمَّ
بجيــل وطني واٍع ومتخصص بكيفية التعامل 
مع منصات بلوكتشن وإنرتنت األشياء، خاصة 
بعــد ُخضوعهــم للربنامــج التدريبي العميل 
املتخصص. وأضاف أنَّه وعى هامش امللتقى، 
ســيتم تنفيذ برنامج تدريبي يف تقنية إنرتنت 
األشــياء للناشــئة من طالب املدارس؛ وذلك 
بالتعاون مع املديرية العامة للرتبية والتعليم 
مبحافظة ظفار والقرية الهندســية، سيتعرَّف 
الطالب عى تطبيقات إنرتنت األشياء وكيفية 
ــات وأجهــزة التحكم من  العمل عى املجسَّ
خالل منصــات اإلنرتنــت. وتابع القــول إنَّ 
ختاَم امُللتقى سيشــهد إقامة ندوة “العمالت 
الرقمية.. مســتقبل املال”؛ وذلــك بالتعاون 
مع البنك املركزي العامين، وســتتطرَّق الندوة 
إىل أحــدث العمــالت الرقمية “ليــربا” التي 
أعلنتها رشكة فيســبوك، إضافــة لبحث تأثري 
اإلعالن عنها عى أســوق املال والعمالت، كام 
سيناقش املتحدثون العمَل عى آليات العمل 
عــى األطر التريعيــة والتنظيمية للعمالت 

الرقمية.

خبراء ومدربون عالميون يستعرضون أفضل التجارب

اليوم.. صاللة تحتضن »ملتقى نادي عمان بلوكتشين« 
بمشاركة 100 شاب وناشئ

عبد السالم املرشديسامل املعشني
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مسقط - الرؤية

يواص��ل بن��ك مس��قط حص��د الجوائز 
املحلي��ة واإلقليمي��ة والعاملي��ة تقدي��راً 
لجهوده يف مجال تقديم هذه التسهيالت 
املرصفي��ة للزبائن ولدوره البارز يف تنمية 
وتطوير القطاع املرصيف من خالل تدشني 
املنتج��ات املرصفي��ة والتس��هيالت التي 
تعتم��د ع��ى التقني��ات الحديثة وطرح 
الحل��ول املرصفية التي تلب��ي احتياجات 
الزبائن املختلفة، وكذلك مواكبة مختلف 
التطورات املرصفية عى مس��توى العامل، 
حيث حصد بنك مس��قط  جوائز أفضل 
بن��ك يف الس��لطنة من عدة مؤسس��ات 
إعالمية ومتخصص��ة يف مجاالت مختلفة 
وفق��اً لسلس��لة م��ن املعايري األساس��ية 
واملتعلق��ة بتقديم املنتجات واألداء املايل 
وقيمة األص��ول واإليرادات ورضا الزبائن 
الفني��ة  التقني��ات  واس��تخدام أح��دث 
واملعلوماتية وغريها م��ن املجاالت التي 
تؤكد ريادة بنك مس��قط للقطاع املرصيف 

العامين.
ويف بداية العام الجاري توج بنك مسقط 
بجائزة »أفض��ل بنك يف الس��لطنة« من 
مجلة ذي بانكر )The Banker( التابعة 
 Financial( ملجموعة فايننش��ال تامي��ز

Times(، وحق��ق البن��ك ه��ذا اإلنجاز 
للمب��ادرات والعمليات املرصفية  تتويجاً 
الناجحة التي قام بها ومساهامته البارزة 
يف القطاع املرصيف بالسلطنة، كام منحت 
ذي بانك��ر العاملي��ة ومجلة بروفيش��نال 
 Professional(( مانجمن��ت  ويل��ث 
Wealth Management بن��ك مس��قط 
جائ��زة أفضل بنك يف األع��امل املرصفية 

الخاصة.
وأضاف بنك مس��قط إىل قامئ��ة إنجازاته 
الحص��ول ع��ى جائ��زة أفض��ل بنك يف 
الس��لطنة ضمن جوائز يوروم��وين لعام 

2019، اس��تناداً ملس��اهامته الب��ارزة يف 
القطاع املرصيف يف السلطنة واملنطقة.

وفاز بنك مس��قط بجائ��زة أفضل مدير 
إلدارة األصول بالسلطنة من قبل مؤسسة 
 Emeafinance(  ( فاينان��س  إي  إم  إي 
املتخصص��ة يف القط��اع امل��رصيف واملايل 
واملعروف��ة عاملي��اً، ك��ام ف��از بجائ��زة 
الس��لطنة  يف  اس��تثامري  بن��ك  أفض��ل 
من قب��ل مؤسس��ة إي إم إي فاينانس ) 
القطاع  املتخصص��ة يف   Emeafinance(
املرصيف وامل��ايل واملعروف��ة عاملياً إضافة 
إىل جائ��زة أفضل بنك ل��رصف العمالت 

األجنبي��ة وذلك من قب��ل  مجلة جلوبال 
 )Global Finance( فاينن��س العاملي��ة
املتخصص��ة يف القط��اع امل��رصيف واملايل 

واملعروفة عاملياً.
كام ش��هد هذا الع��ام 2019 تتويج بنك 
مس��قط بجائزة جودة اإلفصاح يف الحفل 
الذي نظمته سوق مسقط لألوراق املالية، 
تقدي��راً ل��دور البن��ك يف تطبي��ق أفضل 
املامرس��ات يف مجال اإلفص��اح للرشكات 
املساهمة العامة املدرجة يف السوق. وقد 
أشارت سوق مس��قط لألوراق املالية إىل 
أّنه ت��ّم األخذ يف عني االعتب��ار أن تكون 

املنافس��ة عى الجائزة متمثلة بالرشكات 
املدرجة يف السوق النظامية واملوازية.

وتعزيزا لدوره الري��ادي يف مجال تقديم 
املرصفية  والتسهيالت  الخدمات  مختلف 
وتتويج��ا لالنج��ازات والنجاح��ات التي 
يقدمه��ا يف القطاع املرصيف العامين حصل 
بنك مسقط عى جائزة أفضل بنك يف فئة 
البن��وك الكبرية الحجم الت��ي يبلغ حجم 
أصوله��ا اكرث من 3 ملي��ار ريال بناء عى 
املسح الذي قامت به مجلة )OER( لعام 

.2019
وكمؤسس��ة رائ��دة يف صناع��ة التمويل 

التجاري لس��نوات طويلة، فقد توج بنك 
مس��قط بجائ��زة أفض��ل بن��ك للتمويل 
التج��اري يف الس��لطنة لع��ام 2019 من 
 Global Trade( قب��ل مجلة ج��ي يت آر
Review ( ولقد تم اختيار بنك مس��قط 
للف��وز به��ذه الجائ��زة ضم��ن مبادرات 
املجلة لتعزي��ز دور البن��وك يف التمويل 

التجاري.
كام ت��ّوج بنك مس��قط بجائ��زة أفضل 
مرك��ز اتصاالت يف القط��اع املرصيف من 
قبل مؤسس��ة انس��ايت ملراكز االتصال 
تقدي��را  وذل��ك  األوس��ط،  ال��رشق  يف 
لجه��ود مرك��ز االتص��االت يف تقدي��م 
خدم��ات ممي��زة للجمه��ور وتكرمي��ا 
للتط��ور والتحديث الذي ش��هده املركز 
خالل الف��رة املاضية ليواكب التطورات 
واملس��تجدات يف هذا املج��ال إذ يقدم 
مركز االتصاالت يف بنك مس��قط خدمة 
متواصلة تغطي األربع والعرشون ساعة 
عى مدار السنة. كذلك فاز بنك مسقط 
بجائزة اإلعراف بالجودة من سيتي بنك 
)Citibank( تقدي��راً ألدائ��ه املميز يف 
مجال تحويل األموال، عل��اًم بأّن البنك 
قد حصل عى هذه الجائزة للمعامالت 
بالعم��الت األجنبي��ة املتعلقة بعمليات 

الدفع بالدوالر األمرييك.

وفقا لمعايير األداء المالي وقيمة األصول واإليرادات ورضا الزبائن وتطبيق أحدث التقنيات

بنك مسقط يواصل حصد الجوائز المحلية والعالمية تقديًرا لريادته المصرفية

صاللة – الرؤية 

نّظم بنك عامن العريب ورش��ة العمل 
الثانية خالل الع��ام الجاري يف مجال 
اإلدارة املالي��ة للمؤسس��ات الصغرية 
واملتوس��طة بصاللة، يف إطار جهوده 
لدع��م وتط��ور املش��اريع الصغ��رية 
املحلية إىل جانب تعزيز رشاكاته مع 

هذه املؤسسات.
الخ��رويص، رئيس  الصل��ت  وق��ال 
مجموع��ة ال��رشكات واملؤسس��ات 
املرصفية: يعد منو قطاع املؤسسات 
الصغرية واملتوس��طة وتطّورها أمرًا 
مه��اًم لجه��ود الس��لطنة الرامي��ة 
له��ذا  االقتص��ادي.  التنوي��ع  إىل 
تق��وم الحكوم��ة وع��دد كبري من 
مؤسس��ات القط��اع الخ��اص مثل 
املص��ارف املحلية بتقدي��م العديد 
م��ن التس��هيالت واألدوات املالي��ة 
لتس��اعد هذه املؤسسات يف تعزيز 
أدائه��ا، إال أن ع��دداً كبريا من رواد 
األعامل وأصحاب هذه املؤسس��ات 
ال يعرفون كيفية االس��تفادة األمثل 
من ه��ذه التس��هيالت. وم��ن هنا 
لتنظي��م ه��ذه  ج��اءت مبادرتن��ا 
أفض��ل  ع��ى  لتدريبه��م  الورش��ة 
الطرق لالستفادة من كافة األدوات 

والوسائل املتاحة يف السوق.

وكانت ورش��ة العمل التي عقدت يف 
مقر بنك ُعامن الع��ريب يف صاللة قد 
ش��هدت حضور 25 من رواد األعامل 
واملوظفني من عدة مؤسسات صغرية 
ومتوس��طة من جميع أنحاء محافظة 
ظفار. كام تّم تنفيذ هذه الورش��ة يف 
مقر البنك الرئييس يف الغربة الش��هر 
املايض، رك��زت هذه الورش��ة كذلك 
ع��ى كيفي��ة إدارة الش��ؤون املالية 
لألع��امل وعرض��ت ع��ى ال��رشكات 
الصغرية واملتوسطة مختلف املنتجات 
والخدمات املالية املتاحة لهم، س��واء 
م��ن جانب البنك أو من املؤسس��ات 
الحكومي��ة واملالي��ة األخ��رى. وقدم 
الورش��ة محمد الزدجايل م��ن الهيئة 

العامة لس��وق املال بحضور موظفي 
دائرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

بالبنك.
 وأضاف جامل الوهيبي، رئيس دائرة 
املؤسس��ات الصغرية واملتوسطة: يعد 
بناء عالقات تجارية وتأس��يس أوجه 
تعاون دامئ��ة أحد الركائز األساس��ية 
التشغيلية.  البنك  اس��راتيجية  ضمن 
ويظه��ر ه��ذا اله��دف خصيصا عند 
التحدث بش��أن املؤسس��ات الصغرية 
واملتوس��طة، حيث نسعى إىل تقديم 
املعرف��ة والخربة الغزيرة التي منتلكها 
له��ذه األعامل الناش��ئة وذلك بهدف 
زي��ادة فرصه��ا يف تحقي��ق النج��اح 

والنمو.

مسقط – الرؤية

يس��تعد مس��قط جراند مول، أحد 
أش��هر الوجهات الرفيهي��ة ومراكز 
التس��وق يف الس��لطنة، الس��تضافة 
فعالي��ات ممتع��ة مع بدء موس��م 
وتتضم��ن  امل��دارس،  إىل  الع��ودة 
عروضاً ترويجية رائعة عى األدوات 

واملستلزمات املدرسية.
أطفاله��م  إحض��ار  لل��زوار  وميك��ن 
لالس��تمتاع مبجموع��ة م��ن األلعاب 
واألنش��طة املليئة باملرح التي س��يتم 
تنظيمه��ا يف البه��و الرئي��يس الث��اين 
للمول، والتي س��تتضمن الرسم عى 
الوجوه والتلوي��ن وتركيب املكعبات 
الحواج��ز  ولعب��ة  الس��هام  ورم��ي 
وركن  البالون��ات  وتفجري  املنفوخ��ة 
الواقع االفرايض وركن خاص بالفشار 
وحل��وى القط��ن. إىل جان��ب فقرة 

الع��روض الس��حرية التي س��يقدمها 
متحف الغموض الش��هري يف الس��اعة 
والعديد  الس��ابعة مس��اًء،  الس��اعة 
من الجوائز والهدايا التي س��يقدمها 
مس��قط جران��د م��ول ل��زواره م��ن 

األطفال.  
يس��تمتعوا  أن  لل��زوار  وميك��ن 
املمي��زة  والصفق��ات  بالع��روض 
الت��ي تقدمها املح��الت املتخصصة 
املدارس  ومس��تلزمات  بالقرطاسية 
مث��ل: س��كترشز و ج��و س��بورت 
 )Crocs( وكروك��س )Go Sport(
واثليت��س )Athlete’s Co  ( ويس 
يس يس )CCC( وكذل��ك كارف��ور.  
وتق��ام الفعالي��ات اليومي��ة م��ن 
الساعة السادسة إىل التاسعة مساًء 
م��ن الس��بت إىل األربع��اء، في��ام 
س��تكون من الس��ابعة إىل العارشة 

مساءً يومي الخميس والجمعة. 

مسقط – الرؤية 

طرح��ت نيس��ان ع��امن م��ن س��هيل بهوان 
للس��يارات عرض��ا خاصا عى س��يارات ميكرا 
وصني وس��نرا التي يتم رشاؤها لالس��تخدام 
الشخيص، ويوفر قيمة فريدة بفائدة 0% عند 
اختيار س��داد قيمة السيارة عى أقساط ملدة 
3 س��نوات أو 1.99% عند السداد عى مدى 6 
سنوات. كام يحق لعمالء نيسان ميكرا وصني 
وسنرا التمتع مبزايا األقساط الشهري امليرسة 
والهداي��ا النقدي��ة املضمونة وباق��ة الخدمة 
املجاني��ة والتأمني املجاين والتس��جيل املجاين 
وه��ي تنطبق عى بعض الط��رازات. ويرسي 

العرض حتى 14 سبتمرب 2019.
وقال متحدث أول باس��م رشكة سهيل بهوان 
للسيارات: تتميز سيارات نيسان ميكرا وصني 
وس��نرا باالبتكار وكونها سيارات عملية تتميز 
بدرجة عالي��ة من التحمل مجه��زة ملختلف 
املهام الش��اقة. وتأيت الس��يارات الثالث مبزايا 
متط��ورة وأداء راٍق وقيم��ة مالي��ة محف��زة 
بعد الرشاء إىل جانب أّن الس��يارات تعد من 
أكرث الس��يارات أماناً ع��ى الطريق. وتضمن 

السيارات توفري كبري يف استهالك الوقود.
وميكن لعمالء نيس��ان ميكرا ونيس��ان صني 
ونيسان سنرا االستفادة من العديد من املزايا 
الخاصة ومن بينها الفائدة الجذابة جدا والتي 
تجعل األقساط ليست فقط يف املتناول ولكنها 
تس��اعد العميل ع��ى توفري الكث��ري من املال 
بسبب عدم دفعه ألي فوائد. عالوة عى ذلك 
فإن توفري فائدة صف��ر% يجعل عملية الرشاء 
سهلة ويف املتناول دون دفع أي مبالغ إضافية 
ع��ى القرض األس��ايس ملدة 3 س��نوات. هذا 

يعني أيض��ا أن العميل ميكن��ه متويل املركبة 
ملدة 3 س��نوات دون دفع أي فائدة. بالنسبة 
للعمالء الذين يختارون املدة األعى لس��داد 
قيمة الس��يارة خالل فرة ستة س��نوات فإّنه 
س��يكون من حقهم الحصول عى نسبة فائدة 

خاصة وهي %1.99.
ومبوج��ب العرض الخ��اص، يحص��ل العمالء 
الذين يشرون نيسان ميكرا عى هدية نقدية 
مضمونة 1200 ريال عامين كام يحصل العمالء 
الذين يشرون نيسان صني عى هدية نقدية 

مضمونة ت��راوح من 1200 ري��ال عامين إىل 
1400 ريال عامين. يحصل عمال نيس��ان سنرا 
عى هدي��ة نقدية مضمونة تراوح من 1600 

ريال إىل 1800 ريال عامين. 
وميك��ن لعمالء نيس��ان ميك��را الحصول عى 
السيارة بأقساط ش��هرية 75 رياال. كام ميكن 
لعمالء نيس��ان صني الحصول عليها بأقساط 
شهرية بقيمة 80 رياال أما عمالء نيسان سنرا 
فيمكنه��م الحصول عليها بأقس��اط ش��هرية 

بقيمة 102 ريال عامين.

مسقط – الرؤية 

وق��ع بن��ك ن��زوى اتفاقية م��ع رشكة 
ريس��وت لإلس��منت، أكرب رشكة منتجة 
لإلس��منت يف الس��لطنة، لتقديم حلول 
متويلية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية 
ري��ال  ملي��ون   19.5 وق��دره  مببل��غ 
ُعامين، وذلك تأكي��داً ملكانته يف طليعة 
مؤسسات الصريفة اإلسالمية بالسلطنة.

وقد صمم البنك هذا التس��هيل املرصيف 
لتلبية متطلبات رشكة ريسوت لألسمنت 
من خ��الل متويل طوي��ل األجل بقيمة 
12 مليون ريال ُعامين، وتسهيالت رأس 
املال العامل مببلغ 3 ماليني ريال ُعامين 
ملق��ر الرشك��ة يف صالل��ة، و4.5 مليون 
ريال ُعامين لبناء وتوسعة مصنع صحار 

لإلسمنت. 
ووقع املذكرة الش��يخ خالد بن عبدالله 
ب��ن عيل الخلييل، رئي��س مجلس إدارة 
بنك نزوى، والش��يخ عب��د الحافظ بن 
س��امل الربعم��ي، نائب رئي��س مجلس 
إدارة رشكة ريسوت لإلسمنت، بحضور 
الرئيس التنفيذي للبن��ك، خالد الكايد، 
ناراس��يمهان، مدير عام  وورانجاراجان 
الخدمات املرصفية التجارية وعدد من 

أعضاء اإلدارة التنفيذية للطرفني.
وق��ال الش��يخ خال��د الخلي��يل: تربز 
الرشيع��ة  م��ع  املتوافق��ة  خدماتن��ا 

اإلسالمية والتي نوفرها لرشكة ريسوت 
لإلسمنت ترجمة فعلية لدور املصارف 
اإلس��المية يف دف��ع عجل��ة التنمي��ة 
للقط��اع الخ��اص يف التصنيع والعديد 
من الصناعات األخرى لتحقيق التنويع 
االقتص��ادي. هذا، ونطمح دامئًا لنكون 
الرشيك املرصيف املوث��وق به من ِقبل 
املؤسس��ات الباحثة عن حلول تواكب 
التطورات التقني��ة العرصية يف عاملنا. 
ومن��ذ انط��الق أعاملنا يف الس��لطنة 
وعى مدار س��ت س��نوات، اس��تطعنا 
بفضل الجهود املبذولة رفع مس��توى 
الوعي حول فوائد التمويل اإلس��المي، 
لرف��د زبائننا من ال��رشكات ومن كافة 
القطاعات بباق��ة متكاملة من الحلول 
املرصفي��ة التجارية املبتكرة واملتوافقة 
مع الرشيع��ة والتي قمن��ا بتصميمها 

املتنامية.  للوف��اء مبتطلباتهم  خصيصاً 
وس��يوفر بنك نزوى لرشكة ريس��وت 
لألس��منت ومجموعة رشكاتها الوصول 
إىل مجموعت��ه املتكاملة من املنتجات 
والخدم��ات املتبك��رة واملتوافق��ة مع 
الرشيعة اإلس��المية مب��ا يف ذلك حلول 
مرصفي��ة ملوظفي الرشك��ة، ومنتجات 
التموي��ل التج��اري اإلس��المي، ودعم 
م��ن  واس��عة  البائع��ني، ومجموع��ة 

منتجات الخزانة وإدارة النقد.
وج��اءت هذه الخط��وة تأكي��ًدا للثقة 
الكب��رية التي ُيحظ��ى بها بن��ك نزوى 
ومس��اهمته الفاعل��ة يف دع��م جهود 
االقتصادي  التنوي��ع  لتحقيق  الحكومة 
واملس��اهمة يف منو وتطوي��ر القطاعني 
العام والخاص م��ع الركيز عى القطاع 

الصناعي.

»عمان العربي« يدرب »الصغيرة والمتوسطة« على اإلدارة المالية  

احتفاالت يومية بالعودة إلى 
المدارس في »مسقط جراند مول« 

أقساط مخفضة المتالك طرازات »نيسان« حتى 14 سبتمبر

بنك نزوى يمول »ريسوت لإلسمنت« بـ 19.5 مليون ريال 



بياريتس )فرنسا( - رويرتز

وصل الرئيُس األمرييكُّ دونالد ترامب إىل 
ع أن تكون  فرنســا، أمس، لحضور ما ُيتوقَّ
قمة مشحونة بالخالفات بني زعامء دول 
قادة مجموعة الســبع الصناعية الكربى؛ 
ــح أن ُتخيِّم عىل املحادثات  إذ من املرجَّ
والتغــر  التجــارة  بشــأن  االنقســامات 

املناخي وإيران.
وتعقــُد القمة عىل مدى 3 أيام يف منتجع 
بياريتــس الفرنــي املطل عــىل املحيط 
األطلي، وسط خالفات حادة حول جملة 
من القضايــا العاملية التي قــد تزيد من 
االنقســام بني دول تبــذل جهودا مضنية 

للتحدث بصوت واحد.
وُيريد الرئيس الفرني إميانويل ماكرون 
-الذي يســتضيف هذه القمــة- أن ُيركز 
زعامء بريطانيــا وكندا وأملانيــا وإيطاليا 
واليابــان والواليات املتحــدة عىل الدفاع 
عــن قضايــا الدميقراطية واملســاواة بني 
الجنســني والتعليــم وتغر املنــاخ. ودعا 
الرئيس الفرني زعامء من آسيا وإفريقيا 

وأمريكا الالتينية للمشاركة يف القمة من 
أجل دعم تلك القضايا العاملية.

لكــن ومــع التقييــم املتشــائم ألوضاع 
العالقات بني بلدان وصفت من قبل بأنها 
من أقرب الحلفــاء، توقع رئيس املجلس 
األورويب دونالد توسك أنَّ التوصل ألرضية 

مشرتكة أصبح هدفا يزداد صعوبة.
وقــال للصحفيني قبل بــدء القمة: “تلك 
القمة األخرى ملجموعة الســبع ســتكون 
اختبــارا صعبــا للوحــدة والتضامن بني 
دول العــامل الحــر وزعامئــه، قــد تكون 
تلــك اللحظة األخــرة لرتميــم مجتمعنا 

السيايس”.
وينتظــر القــادة مجموعــة معقدة من 
الخالفــات واملشــكالت بســبب احتدام 
الحــرب التجاريــة بني الصــني والواليات 
األوروبية  الحكومــات  املتحدة وجهــود 
املكثفــة من أجــل تخفيــف التوتر بني 
واشنطن وطهران وتصاعد التنديد الدويل 

بالحرائق يف غابات األمازون.
وتســبَّب ترامب يف انتهاء القمة السابقة 
للمجموعــة يف كندا مبشــهد فوضوي؛ إذ 

انســحب منها قبل ختامها ورفض البيان 
الختامــي الصادر عنها، لكن أمس بدا أنه 

قد يكون أكرث تفاؤال.
وقال خــالل غداء مع ماكــرون يف رشفة 
مشمسة، وهو يشــيد بصداقته بالرئيس 
الفرني: “حتــى اآلن األمور جيدة... بني 

الحني واآلخــر تتصاعد حدة النقاشــات 
قليال.. ليــس كثرا. نتوافق بشــكل جيد 
للغاية ولدينا عالقة طيبة جدا. أعتقد أن 

بوسعي القول أنها عالقة خاصة”.
وفصل ماكرون عددا من قضايا السياســة 
الخارجيــة التي سيناقشــها مــع ترامب؛ 

وتشمل: ليبيا وســوريا وكوريا الشاملية، 
وقــال إنَّهــام يشــرتكان يف ذات الهدف 
املتعلق مبنــع إيران من امتالك أســلحة 
نوويــة. لكــنَّ االبتســامات املبدئيــة مل 
ُتفلــح يف إخفــاء تعــارض نهجهــام فيام 
يتعلق بالعديد من املشكالت مبا يف ذلك 

إجراءات الحامية االقتصادية والرضائب.
وقبل ســاعات من ُمغادرة ترامب متجها 
إىل بياريتــس، أظهــر رد فعل غاضبا عىل 
خطــوة الصني فرض رســوم جمركية عىل 
املزيد من الســلع األمريكيــة، وقال إنه 
ســيأمر الرشكات األمريكية ببحث ســبل 
إغــالق عملياتهــا يف الصــني. والرئيــس 
الصينــي يش جــني بينــج ليــس من بني 

الزعامء اآلسيويني املدعوين للقمة.
وسيسَعى رئيس الوزراء الربيطاين الجديد 
بوريس جونســون لتحقيــق التوازن بني 
عــدم تنفر حلفــاء بريطانيــا األوروبيني 
وعدم إثارة غضــب ترامب، ورمبا تهديد 
العالقــات التجاريــة يف املســتقبل. ومن 
املقــرر أن يجــري جونســون محادثات 

ثنائية مع ترامب صباح اليوم.

ومع ذلك، قلَّل دبلوماســيون من احتامل 
أن يتحد جونســون وترامــب ضد باقي 
الزعــامء بســبب التحالــف الوثيق بني 
سياســة بريطانيا الخارجية وأوروبا فيام 
يتعلــق مبجموعة من امللفــات بدءا من 
إيران، مــرورا بالتجــارة، وانتهــاء بتغر 
املنــاخ. وخرجــْت ُمظاهــرات مناوئــة 
للقمة يف أنــداي املجــاورة الواقعة عىل 
الحدود بني فرنسا وإسبانيا، لكن ما يزيد 
عــىل 13 ألفا من أفراد األمــن، يدعمهم 
جنــود، عملوا عىل ضــامن أن تظل هذه 

املظاهرات بعيدة عن بياريتس.
إن  فرنــيٌّ  دبلومــايسٌّ  مصــدٌر  وقــال 
مستشــاري قادة دول املجموعة يعملون 
عىل التوصل ملبادرات ملموســة ملواجهة 
الحرائق التي تســتعر يف غابات األمازون 
املطرة. وقالت املستشارة األملانية أنجيال 
مركل قبل السفر إىل بياريتس: “صدمتنا 
الحرائــق املروعة يف األمازون. ســنناقش 
كيف نقــدم الدعم واملســاعدة ونطلق 
مناشــدة ببذل كل ما هــو ممكن لوقف 

احرتاق الغابات املطرة”.

واشنطن - الوكاالت

قاَل الرئيُس األمرييكُّ دونالد ترامب إنَّه أصدر 
“أمــرا واجــب النفــاذ” للــرشكات األمريكية 
مُبغادرة الصني، بعد إعالن بكني فرض تعرفات 
جمركيــة عىل ســلع ومنتجــات أمريكية. ومل 
ح البيت األبيــض إذا ما كان لدى الرئيس  ُيوضِّ

لطة التي تخوله ألن ُيجرب الرشكات  األمرييك السُّ
األمريكية الخاصة عىل مغادرة الصني.

د ترامب بالرد عىل بكني بعد أْن كشفت  وتعهَّ
الســلطات الصينية النقاب عــن خطة لفرض 
تعرفــة جمركية بواقع 10 يف املئة عىل ســلع 
ومنتجــات أمريكية، بقيمة قــد تصل إىل 75  

مليار دوالر سنويًّا.

وتراجع مــؤرش داو جونــز الصناعي أكرث من 
620 نقطــة بانخفــاض بلــغ 2.4 يف املئــة يف 
تعامــالت يــوم الجمعــة، بينــام أغلق مؤرش 
فوتي بخسارة 100 نقطة لبورصة لندن، كام 
أغلق مؤرش داكس بخســارة بلغت 30 نقطة 

لبورصة فرانكفورت.
وقــاَل الرئيُس ترامب -يف نهاية حديثه الحافل 

باالنتقــادات الالذعــة: “نصــدر أمــرا واجب 
النفــاذ للرشكات األمريكية بأن تبدأ يف البحث 
عــن بديل للصــني، وأن تنقل جميــع أعاملها 
إىل الوطــن وتصنع منتجاتهــا هنا يف الواليات 

املتحدة”.
وغرَّد ترامب عىل موقــع التواصل االجتامعي 
تويرت، قائال: “ال نريد الصني، وبرصاحة، سنكون 

أفضل بكثر بدونهم”. وأضاف: “بالدنا فقدت، 
بغبــاء، تريليونــات الدوالرات أثنــاء التعامل 
مع الصني عىل مدار ســنوات عدة. لقد رسقوا 
حقــوق امللكيــة الفكرية الخاصة بنــا، والتي 
ُتقدر مبئــات املليارات ســنويا. إنهم يريدون 

االستمرار يف ذلك، لكنني لن أسمح لهم”.
ر أن تــرتاوح التعرفــة الجمركية  ومــن املقــرَّ
الصينية ما بني 5 و10 يف املئة، وستشمل حوايل 
5000 ســلعة ومنتج أمرييك يدخل إىل السوق 
الصينيــة ســنويا. وأضاف ترامــب يف تغريدة 
أخرى إنه “ســوف يرد عــىل التعرفة الصينية 

ظهر الجمعة”.
وســُتعيد الصــني العمــل بتعرفــة جمركيــة 
مقدارها 25 يف املئة عىل السيارات املستوردة 
مــن الواليات املتحدة، بعد أن كانت ألغتها يف 
وقت سابق من العام الحايل كبادرة عىل حسن 
النوايا، يف وقت كانت فيــه الدولتان تحاوالن 

التفاوض حول اتفاقية تجارية مشرتكة.

وقــال ممثل مصنعــّي الســيارات يف الواليات 
املتحــدة، جون بوزيــال إنَّه “عندمــا فرضت 
الحكومــة الصينية هذه الرســوم للمرة األوىل 
عام 2017، تراجعت الصادرات األمريكية من 
الســيارات بنســبة 50 يف املئــة”. وأضاف “ال 

ميكننا أن نرتك هذا يحدث مرة أخرى”.
وكان ترامــب، أعلــن يف األول من أغســطس 
الجاري، فرض تعرفة جمركية بواقع 10 يف املئة 
عىل ســلع ومنتجات صينية تصل قيمتها 300 
مليار دوالر ســنويا، مربرا قــراره بأن الصني مل 
تلتزم بوعودها أن تشرتي املزيد من املنتجات 
الزراعيــة األمريكيــة. وكان العمل بالرســوم 
الجديدة ســيبدأ اعتباراً من األول من سبتمرب، 
إال أن ترامــب وعقــب أســبوعني فقط، أجل 
املوعد إىل 15 ديســمرب. خوفــا من تأثر ذلك 
عىل املتســوقني ألعياد امليالد. وتخطط الصني 
إىل تطبيق نظام الرسوم الجديدة عرب مرحلتني، 

األوىل يف 1 سبتمرب، والثانية يف 15 ديسمرب.

الخرطوم - رويرتز

قــاَل أحمــد إبراهيــم ُمحامــي الرئيــس 
م  الســوداين السابق عمر البشر، إنه سيقدِّ
طلًبــا إلطالق رساح البشــر بكفالة مالية. 
وأضــاف للصحفيني أمام قاعــة املحكمة: 
“ســنقدم طلب اإلفراج بكفالة مالية اليوم 

ألنها قضية عادية جدا”.
والبشــر ُمتهــم بحيــازة عمــالت أجنبية 
واســتالم هدايا بصورة غر رسمية. وخالل 
جلســة املحاكمــة، طلب القــايض تقديم 
طلــب الكفالــة مكتوبا، وقــال إنَّ مكتبه 

مستعد لتسلم الطلب يف أي وقت.

ن البشــر من البقاء يف الحكم وسط  ومتكَّ
حركات مترد وأزمــات اقتصادية وعقوبات 
أمريكية ومحــاوالت انقالب، إىل أن أطاح 
به الجيــش يف أبريــل، بعــد احتجاجات 
حاشــدة عــىل حكمه الــذي اســتمر 30 
عاما. ومتثِّل محاكمة البشــر اختبارا ملدى 
جديــة الســلطات الســودانية يف محاولة 
محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع 
النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب 

السودان.
ومل يتحدث البشــر خالل جلسة محاكمته 
أمس. ونظم نحو 150 شــخصا من أنصار 
البشــر احتجاجا قــرب املحكمــة، رددوا 

خالله هتافات، ورفعوا الفتات مؤيدة له.
ه املدعون أيضا اتهامات  ويف شهر مايو، وجَّ
للبشــر بالتحريــض عىل قتــل املحتجني 
والضلــوع فيــه. ويواجــه البشــر كذلك 
اتهامات مــن املحكمة الجنائيــة الدولية 
يف الهــاي بتدبر إبــادة جامعية يف إقليم 

دارفور السوداين.
ومبوجب اتفاق تقاسم السلطة بني الجيش 
وتحالف املعارضــة الرئيي، أدى عبدالله 
حمدوك رئيــس الوزراء الجديــد وأعضاء 
مجلس السيادة اليمني، يوم األربعاء، إيذانا 
بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البالد ملدة 

ثالث سنوات وثالثة أشهر.

تونس - رويرتز

ات األمن التونســية القبــض عىل نبيل  ألقــْت قــوَّ
القروي -أحد أبرز املرشــحني يف انتخابات الرئاسة، 
التي ســتجرى الشــهر املقبل- يف قضية ُيواجه فيها 
تهام بغســل األمــوال والتهــرب الرضيبــي، بينام 
اتَّهــم حزبه رئيس الحكومة بالســعي إلقصائه من 
السباق الرئايس. وقال تليفزيون نسمة -الذي ميلكه 
القــروي- إنَّه تم القبض عليه عندما كان يف طريقه 
للعودة إىل العاصمة تونس، وإنه تم إيداعه ســجن 
املرناقية. وأظهر تســجيل فيديو بثته قناة نســمة 
قوات الرشطة وهي تقبض عىل الدقروي بينام كان 

يف عربته.
وقالــْت وزارة الداخلية -يف بيــان- إنَّ القبَض عىل 
القروي جــاء تنفيذا ألمر ضبط من إحدى املحاكم، 
ر  دون أن تعطي ســببا لألمــر. ويف يوليو املايض، قرَّ

قــايض التحقيق منــع القروي من الســفر للخارج 
بعد أســابيع من التحقيق معه بتهمة غسل األموال 
والتهرب الرضيبي؛ وذلك إثر شكوى قدمتها منظمة 
“أنا يقظ” املحلية التي تعنى مبكافحة الفساد. وقال 
املتحدث باسم محكمة االســتئناف صابر الحرشاين 
لوكالة تونس إفريقيا لألنباء: “دائرة االتهام املكلفة 
بالنظر يف قضايا الفســاد املايل اتخذت ثالثة قرارات 
من بينها إصدار بطاقتي إيداع بالســجن ضد نبيل 

وغازي القروي بعد شكاية من منظمة أنا يقظ”.
وجــاء القبض عــىل القروي قبل ثالثة أســابيع من 
االنتخابــات الرئاســية املبكرة التي تــأيت بعد وفاة 
الباجي قائد الســبي أول رئيس منتخب دميقراطيا 
يف تونــس. ومــن املتوقــع أن تشــهد االنتخابــات 
منافســة محتدمة بني عدد من املرشحني البارزين؛ 
من بينهم: رئيس الوزراء يوســف الشــاهد ونائب 
رئيس حركــة النهضــة عبدالفتاح مــورو والرئيس 

الســابق املنصف املرزوقي. وقال أســامة الخليفي 
املستشار السيايس للقروي: “الرشطة اعتقلته عندما 
كنــا يف طريق العودة من مدينــة باجة إىل تونس.. 
رئيــس الحكومــة يســتهدف القروي أبرز مرشــح 
للفــوز يف االنتخابات الرئاســية”. واتهمت ســمرة 
الشوايش املتحدثة باسم حزب “قلب تونس”، وهو 
حزب القــروي، أنَّ الهدف الرئيي هو إقصاؤه من 
الســباق الرئــايس، واصفة ما حدث بأنــه “اعتقال 
ســيايس وانقالب عىل الدميقراطية”. وقال مسؤول 
حكومي لرويرتز: “هذا شــأن قضــايئ بحت وليس 
له أي دوافع سياســية بأي شكل، وجاء بعد شكاية 
مــن منظمة للمجتمع املدين هي أنــا يقظ”. وكان 
القــروي قد أطلق “جمعية خليــل تونس”، وُتعنى 
بتقديم مســاعدات للفئات الفقــرة. وتروج قناته 
التليفزيونيــة لحملتــه. وأصبحت محاربــة الفقر 

عنوان حملته االنتخابية.

المجلس األوروبي: التوصل إلى أرضية مشتركة هدف يزداد صعوبة

النزاعات العالمية تلقي بظاللها على »قمة السبع« بفرنسا.. 
م المظاهرات المناوئة وقوات األمن تحجِّ

»أمر واجب النفاذ«: ترامب يطالب الشركات األمريكية بمغادرة الصين

طلب بإطالق سراح البشير بكفالة 
في »قضية عادية جدا«

تونس: القبض على مرشح رئاسي بتهمة غسل األموال

األحد ٢3 من ذي الحجة 1440هـ  املوافق ٢5 أغسطس ٢019م - العدد رقم 14٢٦84 العالم

برازيليا - الوكاالت

أعلــَن الرئيُس الربازييلُّ جائر بولســونارو، 
أنه سينرش عددا من أفراد القوات املسلحة 
ملواجهــة الكــم الهائل مــن الحرائق التي 
اجتاحت غابات األمازون. وقال يف خطاب 
متلفز إنَّ “حرائق الغابات ميكن أن تحدث 
يف أي بلد وال ينبغي اســتخدامها كذريعة 

للعقوبات الدولية”.
ر إرســال الجنــود إىل املحميات  ومن املقرَّ
الطبيعية واألرايض التي يســكنها السكان 
األصليــون، إضافــة إىل املناطق الحدودية. 

وجاء إعالن بولسنارو بعد ضغوط شديدة 
من زعامء أوروبيني هــددوا بإلغاء صفقة 
تجارية كبرة مع الكتلة الرئيسية يف أمريكا 
الجنوبيــة )مركوســور( بســبب موقــف 
بولســونارو بشــأن البيئة. وقــال الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفياً 
إىل الرئيس بولسونارو، وأخربه أن الواليات 
املتحــدة مســتعدة للمســاعدة. وكانــت 
فرنســا وإيرلندا هددتا بوقــف التصديق 
عــىل اتفاقيــة تجاريــة ضخمة مــع دول 
أمريكا الجنوبية ما مل تفعل الربازيل املزيد 

ملكافحة نران غابات األمازون.

غابات األمازون تستغيث.. ورئيس 
البرازيل يستجيب للضغوط األوروبية



15 رياضةاألحد 23 من ذي الحجة 1440هـ  املوافق 25 أغسطس 2019م - العدد رقم 2684

الرؤية - وليد الخفيف

باَت من حــقِّ األندية الـــ11 التي 
دت نشاطها قبل سنوات العودة  جمَّ
مبارشة لدوري الدرجة األوىل، دون 
املرور بنفــق الدرجة الثانية، بعدما 
تت أغلبيــة الجمعية العمومية  صوَّ
التحــاد كرة القدم، أمس، عىل دمج 

الدرجتني األوىل والثانية.
وعقدْت الجمعية العمومية التحاد 
كرة القدم اجتامًعا غري عادي، أمس، 
من أجل مناقشة عدة بنود مدرجة 
بجــدول األعــامل؛ منهــا: تعديــل 
النظــام األســايس مبــا يجيــز دمج 
الدرجتــني؛ حيث صــوَّت باملوافقة 
عىل املرشوع 30 ناديا من أصل 39، 
ورفض 4 أندية، وامتنع 5 أندية عن 

التصويت.
ورفضْت الجمعيــة العمومية إلغاء 
الثــاين، رغم اللغط  النائب  منصب 
الذي أثري حول اختصاصات كليهام، 
والتنافس بينهام عىل تنامي األدوار 
واملهــام؛ لــذا تــمَّ إدراج البند عىل 
جــدول األعــامل يف مســعى مــن 
البعــض إللغاء املنصــب والتنافس 
عــىل مقعــد واحــد يف االنتخابات 
املقبلة، غــري أنَّ الســاعات األخرية 
البعــض؛  رؤى  يف  تغــريًا  شــهدت 
فاالنتخابات لعبة تحكمها التكتالت 

واملصالح املشرتكة.
ويبــُدو أنَّ الكــرة الُعامنيــة عــىل 
املناطق  لــدوري  العودة  َمشــارف 
من جديد؛ فتنظيم وإدارة املسابقة 
الجديدة التي تحمل اسم “تكوين” 
تعتمــد عىل تقســيم األندية -التي 
مل يتحــدد عددها حتــى اآلن- إىل 
التوزيــع  بحســب  مجموعــات   4
املشــاركون  ليتنافــس  الجغــرايف؛ 

يف دوري مــن دوريــن يتأهل منه 
ثالثــة أنديــة مــن كل مجموعــة، 
ليصــل عــدد املتأهلــني للمرحلــة 
الثانية إىل 12 ناديا، يتم تقســيمهم 
عــىل مجموعتــني كل مجموعة 6 
أندية، يتنافســون بطريقة الدوري 
ذهابــا وإيابا، ليتأهــل األول يف كال 
املجموعتني مبارشة للدوري املمتاز، 
قبل أْن يلعب ثاين املجموعة األوىل 
وثاين املجموعة الثانية مباراة فاصلة 
ليحصــل الفائز منها عــىل البطاقة 

الثالثة املؤهلة لدوري األضواء.
ويهــدف مرشوع الدمج -بحســب 
رؤيــة األنديــة التــي صوتت عىل 
املــرشوع- إىل إيجاد ُهوية وشــكل 
جديــد للمســابقة ورفع مســتوى 
املنافســة بــني أنديــة املحافظات، 
وزيــادة عــدد األنديــة املشــاركة 
للدوري  وإيجاد هويــة تســويقية 
بشــكله الجديد، وتقليل مصاريف 

واالهتــامم  األنديــة،  تعاقــدات 
باملراحــل العمرية مــن خالل منح 
الفرصــة لالعبــني الشــباب للعب 
وفق رشوط -سيكشف عنها الحقا- 
وزيادة عدد املباريات خالل املوسم 
الكتســاب املزيد من الخربة وتوفري 
فــرص تســويقية لألنديــة وزيادة 
فرصــة تواجــد املدربــني الوطنيني 
عــىل رأس األجهزة الفنيــة وزيادة 
االســتقرار الفني واإلداري باألندية 
واكتساب تجارب عديدة يف الدوري 
إسرتاتيجيات متوسطة  للعمل وفق 
املدى للتواجد مســتقباًل يف الدوري 

األعىل.
األوىل  الدرجــة  دوري  أنَّ  ُيشــار 
والثانيــة مل يلمســهام التطور منذ 
ســنوات، بــل عانــوا مــن الرتاجع 
متأثريــن بطريــق ليســت مثالية 
للتنظيم واالدارة دون النظر للعائد 
الفنــي، وعىل ما يبدو أن األســباب 

التــي دعــت التكتل لطلــب عقد 
االجتامع الطارئ وتعديل النظام من 
أجل الدمج معظمها كالم إنشــايئ، 
فال مانع من إيجاد ُهوية تسويقية 
للبطولتني، وليــس هناك مانع أيضا 
من منــح الفرصة لالعبــي املراحل 
السنية من املشاركة بهام مستقبال، 
وليــس هنــاك مــا َينع مــن رفع 
مســتوى البطولتني فنيًّا سوى غياب 
آليات التنظيم الصحيحة، ومل يكن 
أن يقــف النظام يف وجــه املدربني 
الوطنيني وال عائقا لالستقرار الفني؛ 
لــذا فاملــربرات اإلنشــائية منحت 
دت نشاطها  الفرق التي ســبق وجمَّ
لسنوات حق املشــاركة املبارشة يف 
دوري الدرجة األوىل، فأضحت عىل 
ُبعد خطوة من األضواء دون املرور 

بنفق وأزقة الثانية.
ومل ُيعالج النظام الجديد حالة الرتهل 
الفني التي تعيق تطوير املسابقة يف 

لت كل  السنوات السابقة؛ فإذا تشكَّ
مجموعــة من 5 أو 6 فــرق؛ فهناك 
3 فــرق أو فريقني من كل مجموعة 
سينتهي موســمهم بعد شهرين )8 
مباريــات(، وهــو األمر الــذي كان 
محلَّ جدل واســًعا يف تنظيم وإدارة 

املسابقة املوسم املايض.
ومل يســتفد مــن تقليــص النفقات 
املالية ســوى األندية التي مل تتأهل 
للمرحلة الثانية، أما الـ12 ناديا فعدد 
مبارياتهم ســيالمس عدد مباريات 
واإلياب  الذهــاب  بنظــام  الدوري 
الــذي كان معموال به يف الســابق. 
وال يعتمد أي اتحــاد يف العامل عىل 
التوزيع الجغرايف لتنظيم مسابقاته، 
إذ كانــت الطريقة مقرونة ببدايات 
كرة القــدم، ومع التطور يف شــتى 
مكونــات اللعبة بات تنظيم وإدارة 
املســابقة مرتكزا عىل هدفني؛ هام: 
العائد الفني واالقتصادي، ولحقيقها 

واإلسرتاتيجيات،  الدراســات  توضع 
وتعقد االجتامعات الطارئة.

وُرمبــا كانــت هنــاك موضوعــات 
أخرى تحمل األولوية لعقد اجتامع 
طارئ مثــل هذا، منها تردي أوضاع 
االتحاد  ينظمهــا  التي  املســابقات 
تطويرهــا،  وســبل  عــام،  بشــكل 
والســعي نحو تعزيز املوارد املالية 
لالتحــاد واألنديــة بشــكل يضمن 
تحقيق الهــدف الفني واالقتصادي؛ 
فمنذ تويلِّ املجلس الحايل املهمة مل 
ينجح يف إبرام عقود تجارية جديدة 
مــع رشكاء جديــد، بــل اعتــرب أن 
تجديد عقد الرشكة الرعاية للدوري 
املمتاز إنجاز غري مسبوق تزامنا مع 
السابقني،  الرشكاء  بعض  انســحاب 
كــام أنه مل يعد مبقدوره التســويق 
ملســابقة تحمــل اســمه مثل كأس 
االتحاد، كام أن دوري األوىل بال راٍع 

منذ انتهاء عقد البنك األهيل.

بعد اعتماد »الدمج«.. الكرة الُعمانية على مشارف العودة لدوري المناطق 

ُهوية جديدة للدوري

ُمبررات تعديل 

النظام األساسي 

»إنشائية«.. وإبقاء 

»النائب الثاني« 

مثار جدل

الرؤية - أحمد السلامين

لشــباب  الوطنــي  منتخبنــا  ُيواِجــه 
الســلة شــقيقه القطــري، اليــوم يف 
متام السادســة مســاء، ضمن البطولة 
الخليجيــة للشــباب يف كرة الســلة، 
واملؤهلة للنهائيات اآلسيوية، واملقامة 
البحرينيــة  بالعاصمــة  منافســاتها 
املنامــة.. فيــام تلعــب الكويت مع 
الســعودية، بينام تلتقي اإلمارات مع 
البحرين املستضيفة للبطولة، وستنقل 
الرياضيــة  القنــاة  عــىل  املباريــات 

البحرينية.
وكان أحمر شــباب السلة، قد استهل 
مشــواره بالبطولة بالفوز عىل شقيقه 
الفريــق  أن  إال   ،53/62 اإلمــارايت 
مني بخســارة كبرية أمام املستضيف 

البحرينــي 123/53، كــام خرس لقاءه 
الثالــث أمــام املنتخــب الســعودي 
74/57، وواصــل مسلســل الخســائر 

بالســقوط أمــام شــقيقه الكويتــي 
69/43. ماركو مدرب منتخبنا الوطني 
أرجع الخسارة إىل عدة أسباب.. قائال: 

كان مــن الصعــب علينا مجــاراة قوة 
املنتخب البحرينــي الذي ُيغرد وحيدا 
خارج الرسب، إذا إنني أصنف الســلة 

البحرينيــة يف املســتوى األول ومن ثم 
تأيت باقــي املنتخبــات. العبونــا نزلوا 
مبــاراة البحرين بثقة مهــزوزة عطفا 

عىل السمعة الكبرية للمنافس وفوزهم 
العريض أيضا عــىل املنتخب الكويتي، 
كــام أن االســرتاحة بــني الجولة األوىل 
والثانية مل تكــن كافية. وأضاف ماركو 
يف ترصيح لـ«الرؤية«: نســعى لتطوير 
مســتوانا وإعداد الفريــق يف املباراتني 
القادمتــني نفســيا أكرث مــن الجانب 
البدين.. أسترشف مستقبال جيدا للعبة 
يف الســلطنة انطالقا من هذا املنتخب، 
وأنا متفائــل جدا ويكننــي الحديث 
عــن أدوات وطــرق تطويــر اللعبــة 
بالســلطنة بعد البطولة بشكل موسع؛ 
كون تركيزي حاليا منصبا عىل تصحيح 
مسار الفريق. وتابع: اتحاد اللعبة بذل 
جهــودا كبرية لدعم املنتخبات وتطوير 
اللعبة بشــكل عــام بالســلطنة وفق 

اإلمكانات املتاحة.

»الشباب« في لقاء تحصيلي اليوم أمام قطر ضمن منافسات »خليجي السلة«

»األولمبية« تستعرض من صاللة 
»البرنامج المستقبلي المتكامل«

الرواحي بطال لرابع جوالت »رالي األردن«

صاللة - الرؤية 

استعرض مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الُعامنية، وعىل مــدى ثالثة أيام، عدًدا 
من الربامــج واملشــاريع ذات األهمية 
ضمن خطــة عمل املجلــس للمرحلة 
املقبلــة؛ رغبًة من املجلــس يف تفعيل 
العمل املشرتك وتقريب الرؤى واألفكار 
والتخطيــط لربنامــج عمــل متكامل، 
وذلك يف حلقة عمل مبشــاركة وحضور 

بعض موظفي اللجنة مبحافظة ظفار.
واســتعرضْت الحلقــة برنامجا متكامال 
قدمه السيد خالد بن حمد البوسعيدي 
رئيــس اللجنة، حــول برنامــج العمل 
املجلــس  يســعى  التــي  واألهــداف 
لتحقيقها واملشاريع املستقبلية للجنة، 
والتحديــات التي قــد تواجهها؛ حيث 
تطرق ملــا ُيكن القيام بــه من أعامل 
بروح فريق العمل الواحد، عىل أن يتم 
الرتكيــز عىل االهتــامم باألولويات من 
الربامج ُخصوصا الجانب الفني؛ ســعيا 

لتحقيق النتائج املنشــودة. كام تطرق 
ألهم الركائز التي سيستند إليها مجلس 
إدارة اللجنة يف املرحلة املقبلة؛ وأبرزها: 
الحوكمة والهوية التســويقية والرشاكة 
مع الجميع، ومسارات الالعبني، واملوارد 
البرشيــة واملالية، والصحــة واملجتمع، 
ومجاالت التغيري الرئيســية التي سيتم 

الرتكيز عليها كتفعيل حزمة من الربامج 
الهادفة، وتحسني العالقة بني املنظومة 
نطاق  وتوســيع  بالســلطنة،  الرياضية 
قاعــدة اختيــار الالعبــني يف مختلف 
األلعاب والرياضات، وتطوير املســتوى 
الريايض بالرتكيز عىل الطرق الحديثة يف 

اكتشاف املواهب وتطوير أدائهم.

مسقط - الرؤية 

أحرز متســابقنا الوطنــي عبدالله الرواحي 
لقــب الجولة الرابعة مــن رايل األردن، وهو 
اللقــب األول للســائقني الُعامنيني يف إحدى 
جــوالت بطولــة األردن للراليــات الوطنية، 
والتــي أقيمــت أمــس األول يف منطقتــي 
ســلحوب ورمان، وملســافة إجاملية بلغت 
150 كيلومرتا، وشــهدت إقامة مرحلتني تم 

إعــادة كل مرحلة مرتني مبشــاركة متصدر 
ترتيب عام بطولــة األردن للراليات املحلية 
املتســابق خالــد جمعة، واملالحــق املبارش 
لــه املتســابق ســالمة القامز؛ حيــث أنهى 
املتســابق خالد جمعة كل املراحل األربعة 
باملركز األول، تاله املتسابق سالمة القامز، ثم 
املتسابق عبدالله الرواحي يف املركز الثالث.

وأكــد الرواحــي أنه ســعيد يف املقام األول 
بهذا الفوز، وهو فوز يســجل للمتســابقني 

العامنيــني كأول فوز عامين يف األردن، بغض 
النظــر عن إلغــاء نتائج بقية املتســابقني، 
وأضفــت إىل رصيــدي مزيــداً مــن الخربة 
وكذلــك األلقاب، وقــد كنت أســعى منذ 
دخــول عــامل الراليــات وعــرب املشــاركات 
الخارجية إىل اكتساب املهارة يف التعامل مع 
مختلف الطرق واملراحل، ويف ظل تضاريس 
متنوعة بني بلد وآخر، وكذلك االستفادة من 

مالحظات مالحي عطا حمود.
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التخمة العقارية وبطء النمو السكاني 
فايزة الكلبانية

ُعمانيون بال وظائف 
د.سليمان المحذوري

دورينا.. بين ثعلب »الطاق«، وعنب المزرعة!! 
المعتصم البوسعيدي

»علم الجهل« 
جابر العماني

د  يف األزمــات االقتصادية، ُهنــاك دول تصعِّ
عىل حســاب دول تتقهقر، ورشكات تنمو عىل حســاب رشكات 
تتعرث.. فحتى يف أســوأ الظروف االقتصادية هناك مجال للنمو 

للمجتهدين؛ لذا يجب الرتكيز عىل مواصلة النمو.

ُمنذ بدأ التعليم العام يف ُعامن، وكل الطالب يلبســون الدشداشــة 
ر، ومل تتسبَّب يف حوادث للطالب،  العامنية، ومل يشتِك أحد ومل يتذمَّ
كام مل نســمع أحًدا طالَب باســتبدالها بلباس آخر! اللباُس الُعامين 

ُهوية يجب االعتزاز به وغرسها يف النشء منذ الصغر.

التعليم رسالة األنبياء والفالسفة واملصلحني.. 
نهنــئ أبناءنــا الطالب عودتهــم إىل معاهد 
العلم والرتبية والتأسيس والبناء.. وأسال الله 

لهم التوفيق والنجاح يف تحصيل العلم.

تستطيُع أن َتَرى األشياَء بعني الرضا، فرتى 
كثريا من الجامل والسعة واليرس، ولك أن 
ترى ذات األشــياء بعني السخط والتذمر، 

فسرتى قبحا وضيقا ومشقة.

يعقوب ال�سيابيد. �سعيد املحرمي

�سلطان الهنائيخمي�س العدوي

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

توا لهذا  ال تصوِّ
الُمرشح!

ى من الشــوائب، وُتخلَّص من  مجلس الشــورى.. تجربة ُولدت لتبقى، ولكن يجب أن ُتنقَّ
اإلخفاقــات، وترتقي بنفســها عرب أعضائها، وقبل ذلك عرب ثقافــة ووعي املجتمع؛ فالذين 
ينادون مبقاطعة االنتخابات هم أصال ال ُيشاركون فيها، وال يعرفون عنها إال الوجه املظلم، 
مــون لهــا الدعم املعنــوي، وال يتفاعلون معهــا؛ لذلك تأيت آراؤهم ســلبية، وغري  وال يقدِّ

عة، وُمحِبطة لآلخرين. مشجِّ
ولعلَّ ُمعظم هذه الفئات الســلبية هم من النخب املثقفة، التي ترفع شعارات ال تطبقها، 
وترســم أهدافــا ال تســري عليها، وتنتقــد كل يشء، وال ترى إال الجانب املعتــم من القمر، 
وبذلك أفســحوا املجــال للفئات األقل وعيــا وثقافة -مع كل التقديــر واالحرتام للجميع- 
ح األقل كفاءة فرصة كبرية للنجاح؛ حيث اتَّجه  وأعطوا -بذلك العزوف عن املشاركة- للُمرشَّ
هذا امُلرشــح لكبار الســن، والقبليني، واألميني، وهم الفئات األكرث فاعلية، ونشاطا ومحورا 
لالســتقطاب يف هذه الفــرتة، وعرب بعض التجاوزات واإلغراءات املالية والدعائية اســتطاع 
ر العازفني  الكثري من املرشــحني الفوز بانتخابات ســابقة والحقة تحت مرأى ومسمع وتذمُّ

عن املشاركة.
ويســوِّق كثري من هؤالء النخب الســلبية أسباَب عدم مشــاركتهم بعبارات فضفاضة من 
ر، وأن العملية االنتخابية مليئة بالتجاوزات، وأنَّ األعضاء  م وال ُيؤخِّ قبيل: أن املجلس ال يقدِّ
غري أكفــاء، وأن املجلس مجرد )ديكــور( خارجي لتمرير قــرارات الحكومة، وأنَّ املجلس 
مسلوب اإلرادة وغري فاعل، وغري ذلك من تربيرات يقنعون بها من حولهم، دون أن يفهموا 

هم أنفسهم ما تعنيه، ولنفرض أن بعض تلك التربيرات واقعية وحاصلة فعال.
إال أنَّ الســؤاَل الذي يفرُض نفَســه هو: من الذي مينح املجلس قوته أو ضعفه؟ أليسوا هم 
أعضاؤه الذين اختارهم الشــعب عرب انتخابات حرة؟ إذن؛ فاملسؤول عن اإلخفاق قبل كل 
يشء هو الناخب نفســه، والذي غرر به بعض املرشــحني عرب إغــراءات وإغواءات نعرفها 
جميعــا، وال مُيكن ُنكرانها، ومن خالل وعــود انتخابية ال ميكن تنفيذها، وكذلك عرب امتناع 
الفئات املثقفة والنخبوية عن املشاركة يف العملية االنتخابية؛ مام ترك املجال مفتوًحا عىل 
ِمْصَاعيه الختيار أعضاء أقل كفاءة؛ حيث ينشــطُ املرشــحون يف هذه الفرتة الســتقطاب 
زون عىل النســاء والفئات الكبرية  وتجميع و”كســب والءات” أكرب عدد من األصوات، ويركِّ
يف السن واألميني.. وغريهم من فئات ال يعي كثرٌي منهم معَنى العملية االنتخابية، وال َعَمل 
مجلس الشورى، وقد ال يعرف كثري منها مرشحه إال من خالل القبيلة أو األكرث )إفادة له(؛ 
حيُث تكرُث الهبات والعطايا قبل االنتخابات، وكأنَّ أبواَب السامء كلها قد ُفتحت فجأة عىل 
مــاء منهمر من أعامل الخري والــرب!!.. لذلك؛ ال مُيكن لوم األعضاء امُلرشــحني بقدر ما ُيالم 
ر يف املجالس، ويلوم )املجلس(  املجتمع الذي انتخب من ليس كفوًءا لتمثيله، ثمَّ بدأ يتذمَّ
والحكومــة، ورغم إخفاق عضو ما يف فرتة برملانية معينة، إال أنَّ الناخب )البســيط( ُيعيد 

تكرار فعله مرة بعد مرة بانتخابه لنفس العضو الذي ينتقده يف الرس، ويؤيده يف العلن.
إنَّ أيَّ عملية دميقراطية ال يشــارك فيها املثقفــون والنخب االجتامعية الواعية هي تجربة 
محكوم عليها بالفشــل الذريع، ومســؤوٌل عنها يف املقام األول الناخب قبل امُلرشح، والذي 
يدخل معركة حامية الوطيس عليــه االنتصار فيها بكافة الطرق املرشوعة وغري املرشوعة، 
والفــوز بالعضوية، ودخول املجلــس، والحصول عىل امتيازات العضــو املحرتم يف الدخول 
والخــروج عىل مكتب الوزير، أو حمل رســائل املواطنني، أو الجلــوس يف الصف األول، أو 

)تكوين نفسه( خالل فرتة العضوية، وبذلك يضيع جهد أمٍة بكاملها.
إنَّ اختياَر الُعضو األكفأ واألصلح لحمل َصوت الشعب هو أمانة وطنية يف عنق كل ُعامين، 
فبيــد الناخب وحُده القدرة عىل التغيــري لألفضل، أو الرتاجع إىل املربع األول، والبكاء عىل 

األطالل.

مسعود الحمداين

Samawat2004@live.com

إضاءة

الرؤية - مريم البادية

صــدر العدد الســابع من مجلــة الدقم 
د معايل يحيى  االقتصادية لهذا العام، وأكَّ
بن ســعيد الجابري رئيس هيئة املنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم املرشف العام 
عىل املجلة، أنَّ إســرتاتيجية الهيئة ترتكز 
عــىل توجيهات حرضة صاحــب الجاللة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم 
م األعامل  -حفظــه الله ورعــاه- وأنَّ تقدُّ
فيها يؤكــد املكانــة التي وصلــت إليها 
الدقم؛ باعتبارها بيئة اســتثامرية رئيسية 

يف السلطنة.
وأشــار -يف افتتاحيــة املجلــة- إىل أبرز 

مرشوعات القطاع الخــاص كبدء اإلنتاج 
التجــاري ملصفاة سيباســك عامن، والتي 
تعد أول مرشوع من نوعه يف الســلطنة، 

ويتميز إنتاجها بطلب عاملي.
نت املجلة عــدًدا من املوضوعات،  وتضمَّ
والتــي من بينها: بحــث تعزيز العالقات 
التجارية واالســتثامرية مع الصني؛ وذلك 
مــن خــالل توقيع عــدد مــن اتفاقيات 
الرشاكة بــني الرشكات الصينيــة الراغبة 
باالســتثامر يف الدقم والســلطنة، وكذلك 
للمنطقــة  بيئيــة  إســرتاتيجية  إعــداد 
بالدقــم؛ حيــث  الخاصــة  االقتصاديــة 
د أحمــد البلويش مدير دائــرة الرقابة  أكَّ
البيئية، حرَصهم عىل املواءمة بني التنمية 

ثت  املســتدامة وحامية البيئــة. كام تحدَّ
املجلــة عن انطــالق األعامل اإلنشــائية 
ملــرشوع الهنــد الصغرية، وقــد انطلقت 
هذه األعامل منذ شهر يونيو لهذا العام، 
وهــو مرشوع ســياحي متكامل ســُيقام 
عــىل نحو 600 ألف مرت مربع يف املنطقة 
الخاصة  االقتصادية  باملنطقة  الســياحية 
بالدقــم، ويتألف املرشوع من فندق من 
فئة 5 نجــوم ومنتجع مــن فئة 4 نجوم 
تجارية  لليخــوت ومجمعــات  ومــرىس 
وسكنية تضمُّ فيلال وشققا ُمتاحة لإليجار 
والتملك الحر، كام ســيضخ املرشوع 750 

مليون دوالر عىل مدى 10 سنوات.
ُيشار إىل أنَّ مجلة “الدقم” إصداٌر فصيلٌّ 
عن هيئــة املنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم، وُتعنى بتســليط الضوء عىل أبرز 
املشــاريع يف املناطق االقتصادية والحرة 
والصناعيــة يف املنطقة؛ حيــث إنَّ ميناء 
الدقــم يتمتــع مبوقع إســرتاتيجي خارج 
منطقــة الخليــج العــريب، وبالقرب من 
األســواق الرئيسية يف آسيا ورشق إفريقيا 

ومنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

عدد جديد من »مجلة الدقم« يبرز مستجدات التنمية في »المنطقة االقتصادية«

موسكو - رويرتز

ذكــرْت وكاالت أنباء روســية أنَّ َمركبة فضاء 
روســية من نوع “ســويوز” تحمُل إنسانا آليًّا 
ن من االلتحام مبحطة  شــبيًها بالبرش مل تتمكَّ

الفضاء الدولية، أمس السبت.
-واملأخــوذ  “فيــدور”  اآليل  اإلنســان  وكان 
اســمه مــن الحــروف األوىل لالســم الكامل 
“فاينال إكســربمينتال دمونسرتيشــن أوبجت 
ريســريتش”- يف طريقــه إىل محطــة الفضاء 
الدولية، يف مهمة تســتمر أســبوعني الختبار 
مهاراته ودعم الطاقم. وقالْت وكالة إنرتفاكس 
-نقال عن تليفزيون ناســا- إنَّ عملية االلتحام 
التي كانت مقــررة الســاعة 05:30 بتوقيت 
جرينتــش، مل تتم ألمور تتعلق بنظام االلتحام 
اآليل. وقالت وكالة اإلعــالم الرويس -نقال عن 
مركز التحكــم الرويس يف املركبــة- إنها تبعد 

حاليــا 96 مرتا عــن املحطة، وإن املســؤولني 
يعتزمون القيام مبحاولة أخرى، صباح اإلثنني.

وهذا أوَّل ُروبوت أشــبه بالبرش ترسله روسيا 
إىل الفضاء. وكانت ناسا قد أرسلت إنسانا آليا 
مامثــال إىل الفضاء عام 2011 للعمل يف أجواء 

محفوفة باملخاطر. والروبوت فيدور يف حجم 
شــخص بالغ وميكنه محاكات حركات جســم 
اإلنسان. ومحطة الفضاء الدولية هي مرشوع 
مشــرتك لوكاالت فضاء من الواليات املتحدة 

وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.

أول إنسان آلي روسي يفشل في السفر للفضاء

وزير التنمية يرعى ختام فعاليات »برنامج 
الفالح الصيفي« بعبري

عربي - نارص العربي

د بن ســعّيد  رََعــى َمَعــايل الشــيخ ُمحمَّ
الكلباين وزيــر التنمية االجتامعية، الحفَل 
الختامــيَّ لفعاليــات وأنشــطة برنامــج 
الفالح الصيفــي، الذي ُأِقيم تحت إرشاف 
إدارة األوقاف والشؤون الدينية مبحافظة 
الظاهرة؛ وذلك يف جامع مقنيات الجديد 

بوالية عربي.
وألَقى الشــيخ راشد بن سامل البوصايف من 
وزارة األوقاف والشئون الدينية، ُمحارضة؛ 
ث فيها عن حال الجاهلية قبل بزوغ  تحدَّ
فجر اإلســالم وقبل ظهور النور املحّمدي 
-عليــه الصالة والســالم. وأبــرز العادات 
املنترشة يف الجاهلية كوأد البنات وغريها. 
ويف نهاية حديثه، أثنى عىل برنامج الفالح 
الصيفي، وعىل القامئني عليه. وأنشــدَ بعد 
ذلك املنشــد مكــرم الجابري نشــيًدا عن 

القرآن الكريم.

ويف الختــام، قام معايل الشــيخ محمد بن 
ســّعيد الكلباين وزيــر التنمية االجتامعية 
-راعي املناسبة- بتكريم الطالب املشاركني 

يف برنامج الفالح الصيفي.
ُيشار إىل أنَّ برنامج الفالح الصيفي بعربي 
ُتــرشف عليــه إدارة األوقاف والشــؤون 

الدينيــة مبحافظة الظاهــرة، وتدرَّس فيه 
مواد الفقه والعقيــدة والنحو والتجويد، 
ويستهدف طالب قرى مقنيات وسدادب 
والبليدة وحيل بني غريب وبالد الشــهوم 
التابعة  ومســكن والنجيــد والحومانيــة 
لوالية عربي، اشــتمَل الربنامُج عىل إقامة 

دورات ومسابقات ورحالت ترفيهية، كام 
قام الربنامج بتنظيم فعاليات مصاحبة له، 
نــْت ُمحارضات بعد صــاليت املغرب  تضمَّ
والعشــاء كل يوم ثالثاء من كل أســبوع، 
وأمسية دينية كل جمعة يف أحد الجوامع 

القريبة من مكان إقامة الربنامج.
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