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لقــد َوَضع الرئيس األمرييك الجديــد دونالد ترامب نهاية مرحليَّة للقب ظــلَّ لصيًقا بالواليات 
املتحدة منذ العام ١٨١٢، يعود لصموئيل ويلسون الذي كان مصدًرا لتجسيد "العم سام"؛ بعدما 
م الربامج التليفزيونية َفــْوق كل الحواجز، وكرس أيديولوجية  قفــز رجل األعامل واملمثل ومقــدِّ
بت ُجذورها وتداخلْت يف عديد من القضايا حول العامل، ُمعلًنا يف خطاب تنصيبه  سياسية تشــعَّ
-الذي حمل ُبعدا شــعبويٍّا واضحاً- أنَّ سياســة إدارته ســتقوم عىل مبــدأ براجاميت رصف وهو 
"أمريــكا أوال". العبــاً مرة أخرى بورقة اإلرهاب التي ُتخيف األمريكيــني، وواعداً بتخليص العامل 
منهم وتصفيتهم عن بكرة أبيهم، يف انعكاس لعقلية "إمربيالية"، تختزل إشكاليات العامل يف شكل 
ــط يستهوي العامة من البسطاء، وال يعلم مآالته أحٌد إال الله.. وقد بدا ترامب خالل حفل  ُمبسَّ
تنصيبه مييش بُخيالء وغرور، واثقا من نفســه بشكل كبري، وكأنه "بلدوزر" قادم؛ مام ُينذر بزمن 

صعب نقف عىل عتباته اليوم.
فرتامــب الذي ال ميلك الخربة السياســية أو الدبلوماســية، مل يدع املجاَل أمامنــا ألية توقعات؛ 
فالرجــل املعتنــق أفكاراً تقوم يف جوهرهــا عىل عبادة املال، وال يشء يلمُع ســواه، وتتخىل عن 
ح بكل ما ينــوي فعله يف خطاباته األخرية، بدًءا  القيــم اإلنســانية النبيلة لصالح "املال أوال"، رصَّ
رة ووعيده للعرب واملســلمني؛ سواًء املقيمني منهم بالتضييق عليهم ووضعهم  بتهديداته املتكرِّ
تحــت املراقبــة، أو من هم بالخارج حيث لن تطأ أقدامهم "أرض األحالم"ّ!! كعقيدة ُتشــبه إىل 
حدٍّ كبري تلك التي أفرزتها مدرسة بوش االبن بعد عمليات ١١ سبتمرب، والتي تضمنها كتاب رون 
سوســكند بتعبري "عقيدة الواحد يف املئة"، و"أنَّه يف عامل اإلرهاب الكوابح جميعها تتعطل، ومن 

ُيحاول االستيالء عىل أسلحة ال مُيكن بعد اليوم االنشغال عنه بحسابات الخطر".
وكذا "امليل الرتامبي" املتعاظم نحو الُعزلة األمريكية، التي رأى -يف أكرث من مناسبة- أنَّها "َتْعرَق 
غ لشؤون أخرى"،  يك يكون العامل هادئا"، و"أنَّها تســتثمر املال والدم يك يتســنى للعامل أن يتفرَّ
دة ضد حلف شامل األطليس "الناتو"، تلك املؤسسة التي  وهو ما كان نتيجته ترصيحات ُمتشــدِّ
يف نظــره "ديناصــور أكل الدهر عليه ورشب". أما اليشء الوحيد الذي أْبَقى عليه، فهو سياســة 
د بتحقيق وطن آمن لليهود  بــالده تجاه الرصاع العريب-اإلرسائيــيل؛ إذ مل يبتعد دونالد عن التعهُّ
يضمن حقوقهم بأكرب قدر ُممكن، وهي رســالة ضمنية بأنه ســيعبث يف املنطقة ويكيد املكائد 
بطريقة مكشوفة بعيًدا عن أالعيب الخفاء والدهاء؛ وهي مواجهة ال تختلف كثريا عن سابقتها 
ل! ورمبا كانت هذه املرة  ســوى يف املظهر؛ فاليوم نحن أمام عدو رصيح أحمــق ال ُمنافق متعقِّ
هــي األوىل التي َيْصَعد فيها رجل دين يهودي (راباي) ليشــارك يف حفل تنصيب رئيس أمرييك، 
ز الحلم الصهيوين يف التغلغل أكرث باألرايض الفلسطينية،  مبا يحمله ذلك من رســائل ضمنية تعزِّ
وتزيد املخاوف من تنفيذ ترامب لوعده بنقل عاصمة الكيان إىل القدس الرشيف؛ مبا مُيثله ذلك 
من سكب مزيد من الزيت عىل نار األوضاع املشتعلة باألساس، لتخلِّف مزيًدا من الدماء يف ظل 

غياب أفق سيايس لحلها.
... إنَّ مبادئ العهد الجديد الذي أرشق عىل ســامء واشــنطن بأداء ترامب اليمني الدســتورية؛ 
د عليها اآلن؛ أولها: إعادة بناء أمريكا من الداخل،  ث عنها سابقا وأكَّ تتكئ إىل محاور مهمة؛ تحدَّ
واالهتامم باالقتصاد األمرييك والبنية األساســية، كارتداد لعقليتــه االقتصادية؛ فالربنامج املتوقع 
بدء العمل به؛ رغم ُجرأته، وما تمَّ الحديث عنه من مخاطر ُمحتملة قيَّمتها املؤسسات العاملية 
ا، يقوم عىل مبدأ العــودة لـ"االقتصاد التقليدي" املعتمد عىل الصناعة  بأنها ســتكون ُمكلِّفة جدٍّ
والزراعة، ومعالجة الثغرات الرضيبية، وخفض معدل رضائب األفراد والرشكات، وإلغاء الرضيبة 
العقارية، وفتح األرايض أمام التنقيب والنشــاط النفطي إلضافة عائدات رضيبية ســنوية تدعم 
االقتصــاد، إال أنــه مل تبــُد إىل اآلن -عىل األقل- تحــركات فعلية لتنفيذ تهديــده حيال اتفاقات 
هه لطرد العاملة غري الرشعية لتوفــري وظائف لألمريكيني.. وإْن كان ُهناك  التجــارة الحرة، وتوجُّ
جدل بشأن قابلية األمريكيني أساسا لشغل هذه الوظائف الدنيا يف مجتمع جله من املهاجرين.

ثاين تلك املبادئ هو تكريس ترامب لسياسة خارجية براجامتية، وهو نزوع قومي ال ُيراعي سوى 
َمْصلحة الذات وتغليبها عىل كافة مبادئ العوملة وعرص اإلنســان. وعليه؛ فهو يختار خطا حازما 
أمام الصني، التي تحاول التعاظم االقتصادي، فيام ال يشــعر باملقابل بحاجة التخاذ خط مشــابه 
حيال روســيا، التي ال تشــغل قوتها االقتصادية بال األمريكيني. إنَّه فقــط يريد هدوًءا يف جبهة 
قة له فهو يدعمها؛ إن كانت بالقوة فسيســتخدم القوة،  اإلرهاب، وأيٍّا ما تكون الوســيلة املحقِّ
وإن كانت بالتعاون مع الروس فسيتعاون معهم، وإن كانت بدفع مثن التعاون مع الروس كرتك 
بعض دول رشق أوروبا ملصريها ولتعود إىل النفوذ الرويس، فرتامب ُمستعد لهذا أيضا، وهو محور 
سيجعل الواليات املتحدة قريبة من روسيا إىل حدٍّ ما، وستبتعد عن الصني، التي ستحاول احتواء 
قوتها قدر اإلمكان، وإيقاف "التعمُلق املتســارع" للتنني، بـ"ُحروب وكالة" ُيْسَتْخَدم فيها الحلفاء 

كاليابان وكوريا وتايوان.
وحاٌل كهذه تحمل نفس التســاؤالت حيال إيران واتفاقها النووي، والذي ســبق لرتامب وصفه 
بـ"االتفــاق األســوأ"، إال أنَّ تقديره لالتفاق ُيشــبه تقدير رئيس وزراء دولــة االحتالل بأنه ليس 
ي اتفــاق بديل للبنود املقلقة إلرسائيــل، وهو أمر رهن  بالــرضورة إلغــاؤه، وإمنا مُيكن أن ُيغطِّ
ر ترامب ما مُتثله إيران من خطر عىل أمريكا؟! ويف هذه اللحظة يبدو أنَّ إرهاب  مسألة: َكْم ُيقدِّ

داعش يقلقه أكرث.
إنَّ حالة اإلرباك التي يبدو عليها َوْضع الواليات املتحدة اليوم، تعكس ســقوًطا ملنظومة النفوذ 
السابقة، وأنَّ ما أعلن عنه ترامب وما سيظل ُيعلن عنه طوال فرتة رئاسته هو مالمح إلسرتاتيجية 
اســتعامرية جديدة لتحقيق ما عجز عنه ســلفه يف املنطقة؛ وترميم النفوذ املتهالك يف الساحة 
العاملية، للهروب من اســتحقاقات انقالب املعادلة العاملية لصالح الخصوم الُجدد؛ لذا فعىل ما 
ُتها  يبدو جاءْت دراما الترصيحات والترصيحات املضادة لخلق هالة حول "أمريكا ترامب"، َســمْ

الرعب والجنون، لعلَّ وعىس تستعيد واشنطن بها هيبتها املفقودة.
ويبقــى القــول يف األخري.. بأنــه بات عىل العرب اليــوم أْن يكونوا أكرث واقعيــة يف التعامل مع 
املســتجدات دون ُمواربة أو وهم، وأن َيَضعوا مصالح شــعوبهم عىل رأس األولويات، وأن يكون 

لني. ا بند، وإال فال عزاء للمتمهِّ التعامل ندٍّ

حاتم الطايئ
hatim@alroya.net
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ؤية مسقط - الرُّ
ترشَّف جهــاُز الرقابة املاليــة واإلدارية للدولة 
برفع تقريره السنوي إىل حرضة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله 
ورعاه- عن نتائج أعاملــه للعام ٢٠١٥، إضافة 
إىل إرسال نسخ منه إىل كلٍّ من مجلس الوزراء 

ومجلــيس الدولة والشــورى؛ وذلــك إعامالً ملا 
قضــت به املادة (٥٨) مكــرر (٤٢) من النظام 
األســايس للدولة الصادر باملرســوم الســلطاين 
٩٦/١٠١، واملادة (٢٩) من قانون الرقابة املالية 
واإلدارية للدولة الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

.٢٠١١/١١١
ن التقريُر الســنويُّ للعــام ٢٠١٥، نتائج  وتضمَّ

فحص وحدات الجهاز اإلداري للدولة من ناحية 
إيرادات الخزانة العامة واإلنفاق العام وأنظمة 
الرقابــة الداخلية والحســاب الختامي للدولة، 
ن نتائــج فحص بعض االســتثامرات  كــام تضمَّ
وبعض الرشكات والهيئات واملؤسســات العامة 
الخاضعة لرقابــة الجهاز، فضًال عن نتائج مهام 
الرقابــة اإلدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة 

لرقابة الجهاز، وكذا تضمني التقرير نتائج دراسة 
الجهــاز للقوانــني واللوائــح واألنظمــة املالية 
املرســلة من الجهــات والوحــدات الحكومية 
إلبداء الرأي بشــأنها، إضافة إىل شموله لنتائج 
فحص الشــكاوى والبالغات الواردة إىل الجهاز 
عــرب وســائل االتصــال املختلفة التــي أتاحها 

للجمهور.

لندن، فيينا - الوكاالت
خرجــْت آالف النســاء إىل الشــوارع يف عــدٍد مــن 
العواصم األوروبية لالنضامم إىل "مسريات األخوات" 
يف آسيا ضد تنصيب الرئيس األمرييك الجديد دونالد 
ر عدد  ع حاشــد يف واشــنطن، ُقدِّ ترامــب، قبل تجمُّ

املشاركات فيه بنحو ربع مليون شخص.
ولوَّحْت املشاركات يف املســريات بالفتات ُكِتب عىل 
بعضهــا "ال للعالقات الخاصة" و"النســاء الرشيرات 
فْت املســرية النســائية أمام الســفارة  تتحدن". وتوقَّ
هت إىل  األمريكيــة يف ميدان جروســفينور، ثــم توجَّ
ــع يف ميدان الطرف األغر بوســط لندن. وَجَرى  تجمُّ
تنظيم نحو ٦٧٠ مســرية يف شــتى أنحاء العامل أمس 
مي املسريات عىل  الســبت، حســبام أفاد موقع ملنظِّ

اإلنرتنت والذي توقع -حتــى مثول الجريدة للطبع- 
مشاركة أكرث من مليوين شخص لالحتجاج ضد ترامب 
ى اليمني أمس األول الجمعة ليصبح الرئيس  الذي أدَّ
الخامــس واألربعني للواليات املتحدة. وعربَّ عدد من 
املشــاهري -بينهم الناشــطة بيانكا جاجــر، واملغنية 
شــارلوت تشــريش، واملمثــل إيان ماكلــني- دعمهم 
لالحتجاجــات عــىل وســائل التواصــل االجتامعي. 
وارتدْت بعض املشــاركات يف املســرية قبعات باللون 
الــوردي، وحملن الفتات كتنب عليهــا عبارات تنتقد 
نظرة ترامب للمرأة، يف إشــارة إىل عبارات جنســية 
ل يعود للعام ٢٠٠٥؛  ظ بها ترامب يف رشيط ُمسجَّ تلفَّ
مام أثار موجة واســعة من الغضب. وشهدْت أوروبا 
العديــد مــن املســريات املناهضة لرتامــب يف برلني 

وباريس وروما وفيينا وجنيف وأمسرتدام.

ؤية - نجالء عبدالعال الرُّ
َتراجَع الناتُج املحيلُّ اإلجاميل باألســعار الجارية بنسبة 
١١٫١ يف املئــة بنهاية الربع الثالث مــن العام املايض؛ 
ليقف عند ١٧ مليارا و٤٧٦ مليون ريال تقريبا، مقارنة 
مــع ١٩ مليارا و٦٥١ مليون ريــال بنهاية الربع الثالث 
من العــام ٢٠١٥، فيام تراجع الناتــج املحيل اإلجاميل 

بســعر املنتج بنســبة ١٢٫٨ يف املئة فاقدا ما يزيد عىل 
٢٫٥ مليــار ريال عن املســجل بنهاية الربع الثالث من 
العــام املايض. وبحســب النرشة اإلحصائية الشــهرية 
للمركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومات، فــإنَّ هيكل 
الناتج املحيل اإلجاميل للســلطنة َشِهد تغيريا يف نسب 
ُمساهمة القطاعات االقتصادية نتيجة تراجع انخفاض 

أسعار املواد النفطية ومشتقاتها.

مسقط - الُعامنيَّة
مَنَت القيمة الســوقية لســوق الســندات والصكوك 
بسوق مسقط لألوراق املالية بنهاية العام املايض إىل 
لة مكاسب  مليارين و٢٨٢٫٣ مليون ريال عامين، ُمسجِّ
ر بنحــو ٢٧٠٫٨ مليون ريال عــامين، إال أنَّ عدد  تقــدَّ
وقيمة الســندات والصكوك املتداولة سجل تراجعات 

متفاوتــة. وأظهرْت بيانــات إحصائيــة أعدتها وكالة 
األنباء الُعامنية أنَّ عدد السندات والصكوك املتداولة 
بلــغ العام املــايض ٣ر٩٢ مليون ســند وصك بقيمة 
٤ر١٣ مليــون ريال عامين مقابل ٣ر٩١ مليون ســند 
وصك قيمتهــا ٧ر٢٣ مليون ريال عــامين تم تداولها 
ذة من  يف العــام ٢٠١٥، وتراجع عــدد الصفقات املنفَّ

١٤٢٦ صفقة إىل ٧٧٩ صفقة.
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ؤية مسقط - الرُّ
ناقشــْت اللجنــة اإلرشافيَّة ملتابعــة ُمخرجات 
الربنامــج الوطنــي لتعزيز التنويــع االقتصادي 
"تنفيذ"، املوقَف التنفيذيَّ لـ٢٠ مبادرة يف قطاع 
الصناعــات التحويلية من ُمخرجــات الربنامج؛ 
حيــث وصلــْت نســبة اإلنجــاز يف مبــادرات 
الصناعات التحويلية إىل ٨ يف املئة حتى تاريخه؛ 
حيث تــمَّ وضع جدول زمنــي لتنفيذ صناعات 
يف مجــال البرتوكيامويات والصناعات التعدينية 
واملعادن إىل جانب األغذية والطاقة ومشــاريع 
االبتكار. واســتعرَض االجتامُع املوقَف التنفيذيَّ 
ع تشغيلها بحلول  إلنشاء وحديْت أســمنت ُيتوقَّ
العــام ٢٠٢٠، وصناعــات جديــدة قامئــة عىل 
األملنيوم والحديد املقــام حاليا يف صحار؛ وذلك 
ضمن مناقشــة ما تمَّ إنجازه خالل شــهر يناير 
بشــأن املبادرات يف قطاع الصناعات التحويلية 

املنبثقة من "تنفيذ".

ؤية - أحمد الجهوري الرُّ
أْظَهــرْت إحصائيات صادرة عــن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومــات أنَّ عــدَد الباحثــني عن 
عمل بنهايــة العام ٢٠١٦ بلغ ٤٣٨٥٨ باحثا عن 
عمل؛ منهم: ١٥٨٣١ باحثا عن عمل من الذكور، 

و٢٨٠٢٧ باحثة عن عمل من اإلناث.
وتشــري اإلحصــاءات إىل أنَّ عــدَد الباحثني عن 
عمــل انخفَض العــام املايض ُمقارنــة مع العام 
ل ٥١٢٩٥ أي بنســبة تراجع  ٢٠١٥ عندما ســجَّ
١٤٫٥ يف املئــة. وفيام يتعلق بالباحثني عن عمل 
النشــطني وفقا للحالة العمليــة، فقد بلغ عدد 
الباحثــني الذين مل يســبق لهــم العمل ٣٥١٨٣ 
باحثا عن عمل، فام بلغ عدد الذين ســبق لهم 
العمــل ٨٦٧٥ باحثا عن عمل. وِمْن جهٍة أخرى، 
كشــفْت إحصائيــات حديثــة للمركــز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومات أنَّ أزمــة انخفاض النفط 
مل تؤثر عىل اســتقدام العاملة الوافدة للسلطنة؛ 
حيــث زاد عدد العاملني الوافدين بـ١٥٠ ألفا يف 
العام ٢٠١٦، لريتفع إجــاميل العاملني الوافدين 
بالبــالد إىل ١٫٨٥ مليــون تقريبــا بنهايــة العام 
٢٠١٦، مقارنــة مع نهاية العام ٢٠١٥ عندما بلغ 
العدد ١٫٧ مليون عامل وافد تقريبا. وبحســب 
اإلحصــاءات، فــإنَّ عــدد الوافديــن العاملــني 
بالســلطنة من حملة املؤهــل الجامعي بنهاية 

٢٠١٦ بلغ ٩٣٧٠٤ وافدين.

01 االقتصاد

03 االقتصاد06 االقتصاد

03 االقتصاد
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مسقط - الرؤية
تشــدن وزارة الصحــة، ممثلــة يف مركــز الدراســات 
والبحــوث باملديرية العامــة للتخطيط والدراســات، 
صبــاح اليوم حلقة عمل املســح الوطني لألمراض غري 
املعدية، وذلك يف القاعة الرئيســية بجامع الســلطان 

قابوس األكرب.
ويهدف املسح إىل إنشاء قاعدة أساسية لبيانات وطنية 
عــن األمراض غري املعدية، وتوفري منصة إلنشــاء نظام 
ترّصــد األمراض غري املعدية الرئيســية وعوامل الخطر 
املصاحبة لها يف سلطنة عامن، تقدير تعاطي واستخدام 
التبــغ عنــد البالغني بالســلطنة واســتنتاج املؤرشات 
الرئيسية ملكافحة التبغ مبنهجية علمية، ووضع قاعدة 
بيانات وطنية عن األمناط الغذائية واستخراج مؤرشات 
وطنيــة، اتخاذ قــرارات مســتنرية مبنية عــىل األدلة 
والرباهــني، وضع إطار قوي للرصــد واملتابعة والتقييم 
ملعرفة مدى تنفيذ السياسات والتدخالت ومبا يتناسق 

مــع إطار منظمــة الصحــة العاملية، تقديــم التقارير 
بانتظــام إىل الــوزارات والجهــات الصحيــة الوطنية 
واملنظامت الدولية بشــأن التقدم املحرز يف التدخالت 

التغذية ويف مجال االمراض غري السارية.
يشار إىل أن األمراض غري السارية، املعروفة أيضاً باسم 
األمراض املزمنة أو األمراض غري املعدية، التي ال تنتقل 
بني البرش، من أهم أسباب الوفيات عىل مستوى العامل، 
وهي أمراض تدوم فرتات طويلة وتتطّور ببطء عموماً، 

وتنقســم هذه األمراض إىل أمناط رئيســية أربعة هي 
أمراض القلب الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة 
الدماغيــة) والرسطانات، واألمراض التنفســية املزمنة 
(مثل مرض الســدة الرئوية املزمنة والربو) والسكري. 
وتعــد أهــم عوامل الخطــورة التي تســبب االمراض 
غرياملعديــة هي أمنــاط الحياة الخاطئــة مثل تعاطي 
التبــغ والخمول البدين وتعاطي الكحول عىل نحو ضار 

والنظم الغذائية غري الصحية.

..

مسقط - العامنية
أســند مكتب مستشــار جاللة الســلطان للشؤون 
الثقافيــة مناقصــة تنفيــذ املرحلــة األوىل لتطوير 
وتأهيــل "متنــزه حصــن ســّلوت األثــري" إلحدى 
الــرشكات املحليــة، وذلــك بعــد صدور املرســوم 
الســلطاين رقــم (٢٠١٦/٨) بتقريــر صفــة املنفعة 
العامة للمرشوع بوالية بهال واملنطقة املحيطة به يف 

محافظة الداخلية.
وقد تم اعتامد املوقع وإدراجه يف القامئة التمهيدية 
للجنــة الــرتاث العاملي متهيداً لتســجيله مســتقبًال 
يف قامئــة الــرتاث العاملي الثقــايف والطبيعي التابعة 
ملنظمة اليونســكو، ويف هذا اإلطــار تم إعداد خطة 
عمــل متكاملة لتطويره كمتنزه أثــري. ويعد موقع 
حصن سّلوت األثري واملنطقة املحيطة به أحد أهم 
املواقع األثرية الُعامنية والذي يعود تاريخه إىل فرتة 
األلف الثالث قبل امليالد وشاهداً عىل عمق وعراقة 
اإلرث الحضــاري الُعامين ببعده األثــري والتاريخي 
كأحــد املواقع املبكرة الســتخدام نظــام األفالج يف 
ُعامن، وكونه مرسحــًا لألحداث التاريخية عن بداية 
عهــد عريب جديد يف ربوع أرض ُعامن بانتصار مالك 

بــن فهم األزدي عــىل الفرس (البارثيــني) يف معركة 
ســّلوت. وقــام مكتب مستشــار جاللة الســلطان 
للشــؤون الثقافيــة منذ عــام ٢٠٠٤، بتنفيذ برنامج 
متكامل للمسح والتنقيب والرتميم والصيانة األثرية 
للموقــع بالتعاون مع جامعة بيزا اإليطالية، وأكدت 
نتائج أعامل الحفريات األثرية بأن فرتة االســتيطان 
يف املوقع واملنطقة املحيطة به تعود إىل فرتة العرص 

الربونزي املبكر (٣٠٠٠ قبل امليالد) واستمرت خالل 
العصور الالحقة. كام كشــفت التنقيبات يف الســهل 
املحيط لحصن ســّلوت عن أبــراج ضخمة تعود إىل 
بداية األلفية الثالثة قبــل امليالد عرث فيها عىل مواد 
أثريــة كالفخار والجــرار واألختــام أهمها ختم من 
بالد الســند ومدفن عىل ســفح حصن سّلوت توجد 
بــه مجموعة من الهياكل العظميــة ومعثورات من 

أواين الحجر الصابوين األملس يعود إىل نفس الفرتة، 
كام كشــفت الحفريات أعىل جبل سّلوت عىل عدد 
من املدافــن الركامية تعود إىل فرتة العرص الربونزي  
وأُعيــد اســتخدامها خالل فــرتة العــرص الحديدي 
(١,٣٠٠ قبل امليالد)، وعرث عىل رضيح تذكاري فريد 
من نوعه يف شــكل البناء يعود إىل العرص الحديدي. 
وتؤكــد الدارســات األثرية عــىل أن نظــام األفالج 

يف ُعــامن يعــود إىل فرتة األلفية الثالثــة قبل امليالد 
واســتخدم هذا النظام يف سّلوت منذ األلفية الثانية 
وت كانت خصبة وذات  قبل امليالد، وأن منطقة ســلّ
نظــام رّي فّعــال، ودّللــت تحاليل لعينــات البذور 
ولقاح الطلع عىل وجــود تنوع نبايت، كام أن التمور 
والسمســم كانت أبرز املحاصيــل التجارية التي تم 
العثــور عليها يف منطقة ســّلوت خــالل فرتة العرص 

الحديدي. يشــار إىل أن ســّلوت كانــت خالل فرتة 
العرص الحديدي موقعاً محصناً مثرياً لإلعجاب، وقد 
يكون مكاناً للعبادة، يشري إىل ذلك األشكال املعامرية 
للبناء واملصاطب التي تحيط به من جميع الجهات، 
وتؤكد نتائج الحفريات األثرية أّن االستيطان باملوقع 
كان متواصــًال فرتة العرص الحديدي من خالل وجود 
مســتوطنة تحيط بحصن ســّلوت، وأّن املوقع شهد 
ازدهــاراً اقتصادياً واجتامعياً ودينياً من خالل وجود 
املعثورات األثرية املختلفة من أختام متنوعة وجّرار 
وأواين الحجر الصابوين ومواد برونزية وفخارية عىل 
هيئة ثعابني اســتخدمت كأدوات نذرية، ورسومات 
صخريــة تنتــرش يف املنطقة املحيطــة مبتنزه حصن 
ســّلوت األثري متثل أشــكاال متنوعة لخيول وجامل 
وفرســان مرتدين الخناجــر ورجال حاملني ســالح 
املطرد وهو ســالح أبيــض يتكون مــن رمح وفأس 
حريب. ويعد التطور الثقايف والحضاري الذي شــهده 
متنزه حصن ســّلوت األثري واملنطقــة املحيطة به 
خالل الفــرتات والعصــور الزمنية املختلفــة، دليًال 
واضحاً عىل الــدور الذي لعبته ُعامن قدمياً يف تطور 
الحضارات بينها وبــني بالد الرافدين ووادي األندس 

وبالد فارس.

مسقط - الرؤية
أصــدر معــايل أحمد بــن عبدالله بــن محمد 
الشــحي وزير البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
قرارًا وزارًيــا بتعديل بعض أحكام الئحة تنظيم 
املباين، وذلك استنادا إىل قانون تنظيم البلديات 
اإلقليميــة الصــادر باملرســوم الســلطاين رقــم 
٢٠٠٠/٩٦، وإىل الئحــة تنظيم املبــاين الصادرة 

بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٤٨.
ونص القرار الوزاري عىل أن يســتبدل بنصوص 
 ،(٤٠)  ،(٣٩)  ،(٣٨)  ،(١٨)  ،(٤) أرقــام:  املــواد 
(٤٣)، (٥٥)، (٥٩/ج)، (٨٢)، (٨٧)، (٩٨)، (١٠٨) 
من الئحــة تنظيم املباين املشــار إليها بنصوص 
أخرى. ومن بــني النصوص الجديدة، مادة (٤) : 
تكون إباحة البناء الكربى سارية ملدة (٢) سنتني، 
وتكــون إباحة البناء الصغرى ســارية ملدة (١) 
ســنة واحدة من تاريخ صدور اإلباحة، ويكون 
تجديدهام ملــدة مامثلة يف حالة االســتمرار يف 
البناء أو عند إجراء أي تعديالت أو إضافات عىل 
بناء مكتمل، وذلك بعد ســداد الرســوم املقررة 
ما مل تكن هناك أســباب متنع من التجديد، ويف 
هذه الحالة تخطر البلدية صاحب الشأن كتابة 
بذلك مــع توضيح أســباب الرفــض، ويف حالة 

فقــد اإلباحة يجوز لصاحب الشــأن اســتخراج 
بدل فاقــد وفًقا للرشوط التــي تضعها الوزارة، 
ويكــون ترصيح الحفر ســاري املفعــول لحني 
انتهاء األعامل. مــادة (١٨): تصدر إباحة البناء 
داخل حرم البحر بعد موافقة وزارة اإلسكان، أو 
املجلس األعىل للتخطيط، بحسب األحوال. مادة 
(٣٨): يشرتط بالنســبة لقطع األرايض السكنية 
أن يكــون االرتفــاع الداخيل عــىل النحو اآليت: 
أ- الطابــق األريض أو املبــاين املقامة من طابق 

واحــد بحد أدىن (٣م) ثالثــة أمتار، وبحد أقىص 
(٤م) أربعــة أمتــار. ب- الطوابق األخرى يكون 
بحد أدىن (٢٫٨٠م) مرتان ومثانني سنتيمرتا وبحد 
أقــىص (٣٫٤٠ م) ثالثة أمتار وأربعني ســنتيمرتا، 
رشيطــة أال يتجــاوز االرتفاع اإلجــاميل املحدد 
بالرســم املســاحي. مادة (٣٩): يشرتط بالنسبة 
لقطــع األرايض الســكنية التجاريــة أن يكــون 
االرتفــاع الداخيل عــىل النحــو اآليت: أ-الطابق 
األريض بحــد أدىن (٤ م) أربعــة أمتــار، وبحد 
أقــىص (٤٫٨٠ م) أربعة أمتار ومثانني ســنتيمرتا. 
ب-الطوابق األخرى، يف حالة اســتغاللها مكاتب 
أو غرف سكنية بحد أدىن (٢٫٨٠م) مرتان ومثانني 
سنتيمرتا وبحد أقىص يكون (٣٫٤٠م) ثالثة أمتار 
وأربعني ســنتيمرتا، رشيطــة أال يتجاوز االرتفاع 
اإلجاميل املحدد بالرسم املســاحي. مادة (٤٠): 
يشرتط بالنسبة لقطع األرايض التجارية أن يكون 
االرتفــاع الداخيل عــىل النحــو اآليت: أ-الطابق 
األريض بحــد أدىن (٤م) أربعــة أمتــار، وبحــد 
أقــىص (٤٫٨٠م) أربعة أمتار ومثانني ســنتيمرتا. 
ب- الطوابق األخرى بحــد أدىن (٢٫٨٠م) مرتان 
ومثانني سنتيمرتا وبحد أقىص(٣٫٤٠م) ثالثة أمتار 
وأربعني ســنتيمرتا، رشيطــة أال يتجاوز االرتفاع 

اإلجاميل املحدد بالرسم املساحي.

مسقط - الرؤية
غــادر البالد مســاء أمس الفريــق الركن أحمد 
بــن حارث بــن نــارص النبهــاين رئيــس أركان 
قــوات الســلطان املســلحة، متوجهــاً إىل دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة الشــقيقة عىل رأس 
وفد عســكري ضم عدداً من كبار ضباط قوات 

السلطان املســلحة لحضور االجتامع التشاوري 
لرؤســاء األركان بــدول مجلس التعــاون لدول 

الخليج العربية.
وقــد كان يف وداع الفريــق الركــن رئيس أركان 
قوات الســلطان املســلحة والوفد العســكري 
املرافق بقاعدة الســيب الجوية، عدد من كبار 

ضباط قوات السلطان املسلحة.

مسقط - الرؤية
عــادت إىل البالد مســاء أمس مجموعــة الطائرات 
املقاتلة التابعة لســالح الجو الســلطاين العامين التي 
شاركت يف فعاليات التمرين الجوي املشرتك (الجرس 
الرشقي) مع سالح الجو الهندي والذي نفذ مؤخرا يف 

جمهورية الهند الصديقة.
وكان يف استقبال املشاركني يف التمرين لدى عودتهم 
إىل قاعــدة مثريــت الجويــة عدد من ضباط ســالح 
الجو الســلطاين العامين. وجاءت هذه املشــاركة يف 
إطار الخطــط التدريبية التي تنتهجها قيادة ســالح 
الجو الســلطاين العامين، وتبادل الخربات مع القوات 
الصديقــة يف كل ما من شــأنه العمل عــىل االرتقاء 

مبستويات منتسبي السالح.

الفريق الركن أحمد النبهاين

أحمد الشحي
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مسقط - العامنية
اعتمــدت الســلطنة بقيــادة حــرضة صاحب 
الجاللــة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم 
-أبقاه الله- دبلوماسية السالم نهًجا متكنت عربه 
من إقامة عالقات صداقة وتعاون مع سائر دول 
العامل وكرّسته يف سياســتها الخارجية وعالقاتها 
الدولية وهو قائم عىل مبادئ التعايش السلمي 
والتعاون والحوار واملفاوضات واملصالحة لحل 
الخالفــات وتســويتها بالطــرق الســلمية ومبا 
يــؤدي إىل إشــاعة الســالم واألمن بــني الدول 
والشــعوب. وقد أّكد جاللة السلطان املعظم- 
أعــزه الله- منذ تويل جاللته مقاليد الحكم عام 
١٩٧٠ أّن الســلطنة بكل جــٍد واخالص ودون 
كلل أو ملــل تعمل دامئًا بالتعــاون مع الدول 
واملنظامت الدولية عىل إرســاء أســس السالم 
والوئام بني الشــعوب ووضــع التعاون وتبادل 
املنافــع واملصالــح بني الــدول يف ظــل الوئام 
والســالم ضمن أولويات سياستها الخارجية وما 
انضاممها إىل التجمعات العاملية واإلقليمية إال 
لإلســهام اإليجايب املؤثــر يف كل ما يعود بالخري 

عىل اإلنسانية.
وترتبــط الســلطنة اليــوم تأكيــًدا لنجاحها يف 
دبلوماسية الســالم ومكانتها الدولية بعالقات 
دبلوماســية مع ١٥٧ دولة يف كافة قارات العامل 
وعضويتهــا يف (٧٧) منظمة عاملية واســالمية 
وعربية وخليجية كــام وقعت عىل (١٧٢) من 
املعاهدات والربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية 
واإلقليميــة يف مجــاالت االتصــاالت والبيئــة 
والتلوث ومكافحة اإلرهاب ويف إطار املنظامت 
الدولية والنقل الجوي ونزع الســالح ومكافحة 
املخــدرات والرتبية والثقافــة والعلوم وحقوق 
اإلنسان والقانون اإلنســاين الدويل وغريها من 
املجاالت. وجاء اجامع ٣٣ جامعة ومركز أبحاث 
ومنظمــة يف الواليات املتحــدة األمريكية عىل 
منح جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم- 
أيــده اللــه- "جائزة الســالم" الدوليــة يف ١٦ 
أكتوبر ١٩٩٨ تقديرًا عاملًيا قّيام لسياسة جاللته 

الحكيمة واعرتاًفا بدوره يف خدمة ودعم قضايا 
السالم اإلقليمي والدويل وعىل ما يقدمه ويبذله 
جاللته من جهــود لتحقيق هذه الغاية النبيلة 

وتعبــريًا واضًحا عن املكانــة الرفيعة واملتميزة 
التي ُيحظى بها جاللة السلطان املعظم- أبقاه 
الله-. كام منحت الجمعية الدولية الروسية يف 
العــام ٢٠٠٧ حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- 
جائزة الســالم اعرتاًفا بجهود جاللته يف خدمة 
الســلم والتعاون عىل املستوى الدويل وتقديرًا 
وعرفاًنا ملواقفه الدامئة التي تهدف إىل التقارب 
والحوار والتفاهم والتعايش. وأعلنت الهند يف 
عــام ٢٠٠٧ عن منح جاللته- أبقاه الله- جائزة 
"جواهر الل نهرو للتفاهم الدويل" نظرًا لجهود 
جاللتــه يف تعزيز أوارص املــودة والصداقة بني 
الشــعوب. وقال نافتج ســارنا املتحدث باسم 
وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة "لقد برز 
الســلطان قابوس كقائد يحظى بحب وتقدير 
كبرييــن، ليس فقــط من قبل شــعبه، بل من 
قبل كافة شــعوب املنطقــة"، موضًحا يف بيان 
رســمي أن" الســلطان قابوس قــد حول ُعامن 
إىل دولة حديثة تنعم بالرفاهية، كام ســاعدها 
عىل إقامة عالقات متينة مع العديد من الدول 
مبا فيها الهنــد". ومنح املركــز العريب األورويب 
ويل، الذي يتَّخذ  لحقوق اإلنســان والقانون الدَّ
من العاصمة الرنويجية (أوسلو) مقرٍّا له جائزة 
اإلنســان العــريب الدوليَّة لعــام ٢٠١٦ لحرضة 
صاحــب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم- حفظه اللــه ورعاه- تقديــرًا لجهود 
جاللته العظيمة، وإســهاماته النبيلة يف مجال 
حامية ودعــم وتعزيز حقوق اإلنســان محليٍّا 
وعربيــا ودوليا. إّن هذا التقديــر الدويل الذي 
حظي ويحظى بــه جاللة الســلطان املعظم- 
أبقــاه الله- خاصة عىل مســتوى قيادات دول 
العامل وشعوبها ومؤسساتها العلمية واألكادميية 
يؤكــد املكانــة الدولية التي يحظــى به جاللة 
الســلطان املعظم واعرتاًفا بنجاح السياســات 
التي تنتهجها الســلطنة بقيــادة جاللته- أعزّه 
اللــه-، كــام يؤكد أّن الســالم كقيمــة عليا يف 
املبادئ التي أرســاها جاللة الســلطان املعظم 
العامنيــة عــىل  السياســات  وشــّكل محــور 

املســتويات املختلفة خليجًيــا واقليمّيا ودولًيا 
دون إفــراط أو تفريط هو الهدف الذي تتوق 
إليه الشــعوب للوصول إىل التفاهم والتعايش 
السلمي والرفاهية والوئام. وباعتبار أّن السالم 
كل ال يتجزأ، جســدت اسرتاتيجية ونهج السالم 
جوهر املامرســة السياســية لجاللة الســلطان 
املعظــم منذ بداية مســرية النهضــة الُعامنية 
الحديثة انطالقاً من رؤية جاللته الحكيمة بأّن 
عمليات البناء والتنمية الوطنية وتشييد الدولة 
العرصيــة يتطلب توفري مقومــات رضورية يف 
مقدمتها املنــاخ املوايت لذلك محلًيــا وإقليمًيا 

ودولًيا.
وتنطلق ثوابت السياســة العامنية أساًســا من 
مبدأ الســالم لذي يجب أن يكــون تفعيله يف 
اطــار القانون الدويل ويف ضــوء احرتام املبادئ 
واألعــراف التــي يقــوم عليها والتحــيل بروح 
التســامح بني مختلف الجامعــات واألجناس، 
لذا فقــد أدركت الســلطنة املهتديــة بالفكر 
املستنري لجاللة السلطان قابوس املعظم أهمّية 

ورضورة االســتفادة من موقعها االســرتاتيجي 
املتميــز إىل مركــز إقليمــي متطــور للتجارة 
واالســتثامر واالتصــاالت وتحقيق االســتفادة 
القصوى من عالقاتهــا املتميزة مع العديد من 
الــدول عىل امتداد املعمورة يف تفاعل وتواصل 
حضاري ميثل امتداًدا لإلســهام العامين العريق 
يف الحضارة اإلنسانية وعىل نحو يعزز التفاهم 
والحوار بني الشــعوب. وأوضحــت حول دور 
جاللتــه يف خدمــة األمن والســلم الــدويل أّن 
جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم- أعزه 
الله- "رســم سياسة ُعامن الخارجية وفق أسس 
ومبادئ راســخة تقــوم عىل أخالقيــة املوقف 
الثابت واملتــوازن ومبادئ الوضــوح والتكافؤ 
يف التعامــل يف مختلــف القضايــا اإلقليميــة 
والدوليــة". وبّينــت أّن السياســة الخارجيــة 
العامنية متكنت من مواجهــة تقلبات املحيط 
اإلقليمي والدويل والتعامل معها بثقة وفاعلية. 
كام شــكلت اعتبــارات املصالــح االقتصادية- 
إىل جانــب االعتبــارات األخــرى- دورًا متزايد 

األهمية يف تطبيق هذه املبادئ وإرساء عالقات 
الســلطنة مع الدول األخرى عىل قواعد تخدم 
املصالح املشرتكة فاتسعت دوائرها وتطلع إليها 
الكثــريون كنموذج يحتذى به موقفاً وســلوكاً 

ومامرسة".
لقد أدرك جاللته- أعزه الله- منذ فجر النهضة 
املباركــة التي تعيشــها الســلطنة أن الســالم 
واألمن واالســتقرار هي رضورات ال غنى عنها 
للبنــاء والتنمية وصنع حياة أفضل للشــعوب 
واألوطــان، وتكريــس كل الجهــود لتحقيــق 
املصالح املشــرتكة واملنافع املتبادلة مع األشقاء 
واألصدقــاء. وأكــد- حفظــه الله ورعــاه- أّن 
الســلطنة "دولة سالم" تسعى إليه وتعمل من 
أجــل تحقيقه وال ترتدد يف بــذل كل ما ميكنها 
مــن أجل هذه الغاية النبيلة، التي تتطلع إليها 
كافة شــعوب املنطقة والعامل مــن حولها، ويف 
مقدمتهــا الشــعب العامين، الذي مّد جســور 
التجارة واألُخّوة واملودة والصداقة مع كثري من 

شعوب املنطقة والعامل منذ آالف السنني.
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حيث استطاع املهرجان طوال دوراته الستة عرش 
املاضيــة أن يؤســس لفعاليــات ذات خصوصية 
عامنية وعاملية اآلفاق والتوجه وتأيت هذه الدورة 
السادســة عــرش لتؤكد عــىل القيــم الحضارية 
والتفاعل الفكري والفني مع مختلف دول العامل 
املشــاركة، وقد أسس املهرجان قاعدة جامهريية 
محليا وخارجيا متيض يف التوســع عاما تلو اآلخر، 
ويالقي املهرجان اهتاممــًا إعالمّياً وتغطية بارزة 
يف الصحف العربية واألجنبية وإشــادة واســعاً، 
ملــا يزخر به من أركان تقــدم مزيجا من الباقات 

املتنوعة وتحقق غايات وأهداف ثرية.
ومنــذ افتتحــت املتنزهــات أبوابهــا إال ودّبت 
الحيوية للمكان بحركة الزوار والضيوف يف مساء 
توشــح باإلبهار والفنون والــرتاث وبهجة الصغار 
واستمتاع الكبار، وقدمت الفرق العاملية عروض 
الســريك والكرنفــاالت وألعاب الخفــة والحركة، 
وعــروض األلعاب الناريــة بالحديقتــني، حيث 

تتوصل هذه الفعاليات إىل نهاية املهرجان.
ويهدف املهرجان إىل الرتويج الســياحي والثقايف 
للســلطنة وأّنــه لكل النــاس مبختلــف األعامر 
واألذواق وســيكون املتنزّهــان مفتوحــان يوميا 
الساعة ٤:٠٠ عرصا حتى ١١:٠٠ مساء طوال فرتة 
املهرجان مع تحديد رســوم رمزية للدخول تبلغ 

١٠٠ بيسة للصغار و٢٠٠ بيسة للكبار

منتزه العامرات
كام شــهدت مواقع املهرجان أجــواء من الفرح 
واملتعــة واإلثــارة مع تدفــق الــزوار الذين أتوا 
ملشــاهدة فعالياتــه واالســتمتاع بأجوائه حيث 
تقام عىل أرضه مجموعــة مميزة من الفعاليات 
الرتفيهيــة والفنية والرياضيــة والثقافية وغريها، 
تجمع ثقافات العامل وحضارات الشــعوب تحت 
ســقف واحد، ويضم متنزه العامرات العام باقة 
متنّوعة مــن الفعاليــات املختلفة مثــل القرية 

الرتاثيــة العامنيــة والتي ُتعنى بتجســيد وإبراز 
املوروث العامين الشــعبي والــرتاث واملكونة من 
أركان عديدة تعرض فيها مختلف الفنون الشعبية 
واألعامل الرتاثية التي تربز ما تتمتع به الســلطنة 
من موروث شعبي، باإلضافة إىل اآلثار التاريخية 
واملصنوعات الحرفية والفنون واأللعاب الشعبية 
والســوق الشعبي يف القرية. وإىل جانب املعرض 
االستهاليك التجاري الذي يضم سلًعا ومعروضات 
متنوعة من مختلف الجنســيات ومبشــاركة من 
أصحاب املشــاريع الصغرية الوطنية. كام تتضمن 
الفعاليات متنزه فنون التسلية وعروض الساحات 
كعــروض اللهــب، واألكروبات، عــروض املرسح 
للفرق االستعراضية الفلكلورية الشعبية وعروض 
األلعــاب النارية ومشــاركات الجهات الحكومية 

والجمعيات الخدمية.

املرسح الرئييس
يقــدم املرسح الرئيــيس مبتنزه العامــرات العام 
العديــد مــن الفعاليــات اليومية التــي تحظى 
بإعجاب شديد من قبل الزوار لتنوعها وجامليات 
الصــورة التــي تقدم مــن خالل االســتعراضات 
الراقصة واألغــاين الجميلة والعروض الســحرية 
وعــروض الســريك، كام يوفــر متنــزه العامرات 
العــام لــزواره تجربــة ال مثيل لها من التســلية 
واملرح ضمن منطقة األلعاب الرتفيهية املخصصة 
لأللعــاب واملالهــي التــي تناســب كل الفئات 
العمريــة، حيث يوجــد فيها مختلــف األلعاب 
الرتفيهيــة التــي توفر إثارة لكل مــن يجربها إىل 
جانب األلعاب واملســابقات املتنوعة التي تجمع 
بــني املتعــة والتســلية حيث تعتــرب مقصد كل 

العائالت.

القرية الرتاثية
تعــُد القريــة الرتاثيــة مبهرجان مســقط مبتنزه 

العامرات العام نافذة مشــوقة للــزوار مبختلف 
الفئات كونها تجســد املــوروث العامين األصيل 
فهي الشــاهدة عىل الحضــارة العامنية العريقة 
وتاريخهــا الضــارب يف القدم، وتتنــوع مفردات 
تلك الحضــارة بني بيئة صحراويــة بدوية وبيئة 
زراعيــة وأخــرى ســاحلية تكتنــز موروثاتها يف 
الفنون الشــعبية والصناعات والحرف التقليدية 
تنقل عــادات وتقاليد وثقافــة املجتمع العامين 
وخالل تجوالك يف القرية ستتأمل املشهد الثقايف 
والــرتايث التي حرصــت إدارة املهرجــان كل عام 
التجديــد والتحديث بالقرية ومن أبرز اإلضافات 
فقد حرصت اللجنة الرئيســية ملهرجان مســقط 
٢٠١٧م يف هــذا العام عىل إعــادة ترتيب القرية 
الرتاثية بحيث تســتوعب أكرب قدر من الحرفيني 

والعارضني من الجمعّيات األهلية.

الحياة العامنية
 ومــن ضمــن اإلضافــات الجديدة هــذا العام، 
حظيت البيئــة الزراعية التي أضيــف لها منوذج 
من الحيــاة العامنية منوذج للفلــج ومبا يحتويه 
مــن تفاصيل دقيقــة للداللة عىل نظــام الري يف 
ذاك الوقــت كــام تم عمل إضافــات عىل القرية 
اليدويــة بكل ما تحملة من مفردات وما تتضمنه 
من فنون كفن الطــارق والربابة والتغرود إضافة 
إىل تواجد املشــغوالت النسائية أّما املرسح الرتايث 
فســيحتضن عدًدا من الفرق املحلية والتي تقدم 
جملة من الفنــون العامنية األصيلة والتي تتمتع 
بحضور كبري والقرية الرتاثية بشــكل عام تعكس 

التاريــخ العامين ويف كل زاويــة صور تحيك عبق 
املــايض وترسد حياة األجــداد وقصة تحيك إرصار 
العامين وعزميته وعشــقه ملاضيــه وحارضه ومن 
خاللها يتعرف الجيل الجديد عىل حياة أجدادهم 
واملهن التي كانوا ميارسونها ففي جناح الصناعات 
الحرفية يتواجــد الحرفني وهم يداعبون حرفتهم 
بكل مهارة وإتقان ومن خاللها يتعرف الزائر عىل 
أبرز تلك الصناعات كصناعــة األبواب واملناديس 
وغزل النسيج والشمل وصناعة الفضيات والحيل 
وتقطري ماء الورد وصناعة البخور وخامات الجريد 
وصناعة الحرص والســعفيات وغريها من الحرف 
التــي متثل واقع الــرتاث العامين، فيقــيض الزائر 
أوقاتا فسيحة لالستمتاع بالتاريخ العامين يف أجواء 
معطرة بروائح البخور واللبان واملأكوالت الشعبية 

مــن خالل تواجد أصناف متعــددة من الوجبات 
باملطبــخ العامين وهنــاك لوحات مــن الفلكلور 
ترســمها الفرق يف مشهد عفوي ممتزج بالبساطة 
والطيبــة واالبتســامة يدل عىل حــب العامنيني 
وحرصهم عىل متســكهم برتاثهم وعاداتهم ويربز 

مالمح الثقافة العامنية وهويتها الوطنية.

متنزه النسيم 
وشــهد متنزه النســيم العام فعاليــات أخرى تم 
انتقاؤها لتتناســب مع مختلف أذواق املجتمع، 
حيث يجد زوار املهرجان املهتمون بالتســوق يف 
املعرض االســتهاليك مجموعة متنوعة وكبرية من 
املنتجات االســتهالكية املحلية والعربية مبشاركة 
األرس املنتجــة، كام وتيضء ســامء املتنــزه يومياً 

..
تتواصــل فعاليات مهرجان مســقط ٢٠١٧م يف دورته الســابعة عرش وســط حضور 
جامهــريي وإقبال كبري من الزوار مبختلــف مواقع املهرجان مبتنــزه العامرات العام 
ومتنزه النســيم، ويشهد املهرجان هذا العام تنوعا يف شتى الفعاليات املتجددة يوميا 
يف محتواها ومضمونها، والتي تستقطب كافة رشائح املجتمع مبختلف فئاته العمرية، 
حيــث يأيت املهرجان بحزمة من األنشــطة التعليمية والرتفيهيــة والثقافية والرياضية 
إىل جانب الفعاليات والعروض املتخصصة التي ســعت اللجنة الرئيســية املنظمة اىل 
إضافتها والتجديد يف أجندتها التي تعكس البعد التاريخي والحضاري والرتايث وعالمة 
بارزة للجذب السياحي عىل الخارطة العربية والدولية للسلطنة ملا يتضمنه من باقات 
متنوعة. ومنذ االفتتاح مســاء الخميس املايض يواصل الزوار والســياح تدفقهم عىل 
مواقع املهرجان، حيث شهدت انطالقة املهرجان تجمعا أرسيا من مختلف محافظات 

السلطنة ومن الدول الصديقة والشقيقة لالستمتاع بالفعاليات.

مسقط – الرؤية

مسقط - سعيد الهندايس
ال يخلــو منها مجلــس يف عامننا الحبيبة 
وهي الطبق الحلو املفضل يف كل مناسبة 

وطنيــة كانت أم اجتامعية.. إّنها الحلوى 
العامنيــة؛ الضيف الرئيــس يف مهرجان 
مســقط يف كل عام ويف أحد أركان متنزه 
النســيم كانت لنا هــذه الوقفة مع أحد 

الذين يشــاركون بشــكل دائــم يف هذا 
املوقع.

حيث يقول أحمد الريامي صاحب مصنع 
األصالــة للحلــوى العامنيــة: نتواجد يف 
متنزه النســيم بشــكل دائم 
تقدمينا  وســنويا من خــالل 
وطوال  العامنيــة،  للحلــوى 
 ٤ نقدم  املاضيــة  الســنوات 
أنــواع من الحلــوى العامنية 
الصفــراء  الحلــوى  وهــي 

املزعفــرة والســوداء والحلــوى الخاصة 
والحلــوى بالتمر وهذه األنــواع األربعة 

نقدمها يوميا لضيوف املهرجان.
ويضيــف الريامي أّن هنــاك إقباال كبريا 
من الجمهور عــىل رشاء وتناول الحلوى، 
التي تعد مــن أهم املنتجــات العامنية 
األصيلة، حتى أننا شــاركنا عىل مســتوى 
الخليج مبنتجاتنا وقمنا بالرتويج للحلوى 
وآخر املشــاركات كانت يف دولة الكويت 

الشقيقة بقرية الشيخ صباح األحمد.

مسقط -  محمد الحسني
يســتقبل زوار مهرجان مســقط ٢٠١٧ جمهوره 
بالعديــد مــن الفعاليات املتنوعــة يف مختلف 
أرجاء متنزه النســيم من بينهــا فعالّية املعرض 
االســتهاليك والــذي يعد مــن الفعاليــات التي 
تحظــى بإقبــال جامهريي كبــري نظــراً لوجود 
أنواع كثــرية من األصناف والســلع التي تجلب 
مــن مختلف الــدول العربيــة واألجنبية حيث 
يعترب املهرجان فرصة مناسبة لعرض املنتوجات 
ويحــرص العارضون عــىل جلب أنــواع حديثة 

مــن املعروضات والتي تتناســب مع ذوق العام 
لجمهوره.

متّيز املعرض هــذا العام بإضافــات جديدة من 

حيث شــكله الخارجي والذي عبارة عن شــكل 
خيمــة كبرية تحتوي عىل أقســام داخلية مزودة 

بتشكيالت رائعة.

يتضمــن املعــرض الكثــري مــن األركان فهنــاك 
مجموعة خاصــة باملالبس واملصنوعات الجلدية 
مــن أحذية وحقائــب عىل أحدث التشــكيالت 
الجميلــة وركن عن املالبس النســائية ومختلف 
أنواع األكسسورات الرائعة وركن عن املصوغات 
الفضية وآخر عن منتوجات العسل والذي يحظى 
بإقبال من الجمهور وركن عن املأكوالت الشامية 
والتــي تتميز مبذاق طعمهــا اللذيذ وركن يضم 
مجموعــة من ألعاب األطفــال املختلفة وهناك 
أركان متنوعــة تحوي أجود أنــواع املعروضات 

املتعددة.

..
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بعروض األلعاب النارية يف الســاعة ٨:٣٠ مســاء 
وملدة خمس دقائق، من جهة أخرى ســيحتضن 
املرسح املفتوح عروضا فكاهية تفاعلية كعروض 
فكاهية ومهرجــي الخفة وكذلــك حفالت فنية 
لنخبة مــن املطربني العامنيني، أّما مرسح الطفل 
فيشــهد هو اآلخر برامج وأنشــطة ومســابقات 
ترفيهيــة وتعليميــة متنوعة مخصصــة لألطفال 
من مختلف األعامر. كام ستشــارك املؤسســات 
الحكومية واألهلية بأنشــطة وفعاليات تعريفية 
وتعليمية تقدم لزوار املهرجان. إضافة إىل متنزه 
فنــون التســلية والذي يتضمــن مجموعة كبرية 
من األلعاب الكهربائية املصنفة حســب الفئات 
العمريــة املختلفــة. وســاحة الفرق الشــعبية 
والفنون الحامســية التي ســيقدم فيها مختلف 
الفنون الشعبية واألهازيج املتنوعة من مختلف 
واليات السلطنة. وستشهد ساحة عروض املهرات 
تقديم عــروض متنوعة أهمهــا (اللهب، العرض 
األفريقــي، عــرض الهــواء والرتومبولــني، عرض 

القباقب) من مختلف الفرق العاملية.

فعاليات ثقافية
وتنطلق اليــوم األحد أوىل املحــارضات الثقافية 
بعنــوان "الحوكمــة تجنب املخاطــرة أو تعزيز 

اإلنتاجية" يقدمها الدكتور خالد العامري.
ويزخر املهرجــان يف بدورته الحاليــة بفعاليات 
ثقافيــة ثريــة وهــي تعُد مــن األنشــطة التي 
تستقطب جمهورها الذي ينفرد بتذوق مفردات 
الفنــون األدبيــة مبختلــف مجاالتــه إىل جانب 
الفعاليات املتخصصة التي تدعم الشباب يف إبراز 
مواهبهم واســتعراضها للزوار وهي مبثابة فرصة 

لهم لالبــداع والتميز يف هذه املجــاالت، ويضم 
برنامــج الفعاليــات الثقافية هذا العــام حزمة 
متجددة من األنشــطة كالنــدوات واملرسحيات 
واملحارضات واألمسيات الفنية يف الشعر واألدب 
والرواية وحلقات عمل متخصصة، حيث سيكون 
زوار موقــع املهرجان مبتنزه النســيم العام عىل 
موعــد مع أبــرز الفعاليات الثقافيــة هذا العام 
بعنوان "منحوتة ُعامن أرض السالم" التي تستمر 
طــوال فــرتة املهرجان التــي يقدمهــا نخبة من 
الوجوه الشــابه كالفنان أيــوب البلويش والفنانة 
خلود الشــعيبية وســوف تبــدأ الفعالية يف متام 
الساعة الرابعة والنصف مساًء، كام يضم برنامج 
الفعاليــات الثقافية ملهرجان مســقط يف دورته 
الحاليــة العديــد من األنشــطة املتجــددة التي 
تنظم بالتعاون مع الجمعية االقتصادية العامنية 
والنــادي الثقــايف والجمعيــة العامنيــة للكتاب 
واألدبــاء ومختــرب الرسديات الُعــامين والجمعية 

العامنية للتصوير الضويئ. 

فعاليات رياضية
كــام أّن للفعاليــات الرياضية مبهرجان مســقط 
٢٠١٧ نصيب وافر، حيث تضم باقة من األنشطة 
الرياضيــة املتنوعة التي تعُد محطة للمهتمني يف 
هذا الجانب خاصة من الشباب والشابات والتي 
حرصت اللجنة الرئيسية املنظمة للمهرجان عىل 
إدخالهــا يف الدورة الحالية مــن املهرجان بحيث 
تتناسب مع ميول الشباب ومواهبهم، هي إدراج 
تصفيــات الســلطنة املؤهلــة للبطولــة العاملية 
لخامســيات كــرة القــدم "F٥WC" واملخصصة 
للهواة ضمن الفعاليات الرياضية املقررة ملهرجان 

مســقط يف نســخته الســابعة عرش ٢٠١٧م. إىل 
جانــب فعالية ســباق االنــزالق أو "الدريفت" 
العامنيــة  الجمعيــة  والتــي تقــام عــىل أرض 
للســيارات وتضم الفعالية تنفيذ ٦ فعاليات هي 
(يت ٣- الدريفت اإلقليمي- الدفع الرباعي- الرايل 
الصحــراوي- الدريفت املحيل- الكارتينج).إضافة 
إىل احتضــان الحدث الريايض األبــرز هو تنظيم 
طــواف عامن ٢٠١٧ مبشــاركة نخبــة مميزة من 
الدراجني العامليني والذي ســينطلق يف ١٤ فرباير 

وحتى ١٩ فرباير. 

تهيئة املواقع
بذلــت لجنة الخدمات الفنيــة باملهرجان جهوًدا 
حثيثة ســبقت االفتتاح لتهيئــة مواقع املهرجان، 
وتجهيــزه بكافــة املســتلزمات لضــامن نجــاح 
الفعاليــات وتوفــري احتياجــات الجمهــور من 
الخدمــات األساســّية، حيث عمــدت اللجنة إىل 
إضافة تعديالت عىل مواقع املهرجان الرئيســية 
بالنســيم والعامرات وموقــع الجمعية العامنية 
للسيارات.  ويستقبل متنزه العامرات الفعاليات 
املخصصــة بــه، وقد تــّم تجهيز أماكــن إقامتها 
وتنفيذها يف أركان مختلفة من املتنزه حيث مّتت 
تهيئة املســارح والقرية الرتاثية واملعرض الدويل 
للحــرف والفنون كام تم تجهيز االســتوديوهات 
اإلذاعية والتلفزيونية وتنظيف املمرات الرئيسية 
بالحديقة وتزويد اإلنارة ومصابيح الزينة وإضافة 
ملســات فنية وجاملية لجذب الــزوار، كام مّتت 
صيانة وتطوير مصليات الرجال والنساء، ودورات 
امليــاه العامة الثابتة واملؤقتة، واســتحداث أثاث 
املكاتب لألغراض اإلدارية واســتخدامات اللجان 

املنظمــة للمهرجــان ونصب عدد مــن املنصات 
األرس  وملعــارض  املشــاركة  للجهــات  والخيــام 
املنتجة واألسواق االســتهالكية، وتجهيز املطاعم 
وكذلك األكشــاك التي تســتخدم لبيع الوجبات 
الغذائية الخفيفة والرسيعة ولغرض بيع التذاكر 
واالســتعالمات. كام تّم عمل تطوير وتنفيذ عدد 
من املسارح متعددة األغراض، وتخصيص صاالت 
مختلفة املساحات للمؤسسات والرشكات الراعية 
للمهرجــان. ومن ضمن التجهيــزات مّتت زراعة 
أشجار النخيل وأشجار الظالل وزهور الزينة عىل 
املمرات وتعشيب املسطحات الخرضاء الطبيعية.

انسيابية الحركة املرورية
وكانــت بلدية مســقط قــد انتهت مــن مرشوع 
جرس عبور املشاة الجديد الذي نفذته أمام متنزّه 
العامــرات مقابــل األقــامر الصناعية الــذي يعد 
الجرس األول من نوعه يف الوالية وهو يخدم كافة 

الرشائح مــن املشــاة وذوي االحتياجات الخاصة 
وتم تزويده بكافة وســائل الســالمة الالزمة التي 
ارات األجرة  تتيــح ملرتادي املتنزه القادمني يف ســيّ
وحافالت املواصالت حاميتهم من املخاطر التي قد 
يتعرّضون لهــا خاصة يف أيام املهرجان مام يضمن 
لهم ســهولة التنقل دون الحاجــة لقطع الطريق 
املــزدوج والذي كان يســبب قلقا كثريا.   شــارع 
وتقاطعات املحج بالوالية مبا يتضمنه من مداخل 
وجســور التفافية يف انســيابية الحركــة املرورية 
للزائرين للمتنزه ويف ذات الوقت حرصت البلدية 
عــىل تأهيل طــرق الخدمة حول محيــط املتنزه 
لتســهيل عمليات الدخول والخــروج للمركبات، 
لتقليل الضغط عىل حركة السرية بالطريق الرئييس 
وتسهيل انسيابية حركة املركبات املتجهة من وإىل 
املتنزه. كام تّم متهيد مساحة ١٣٠ ألف مرت مربع 
مخصصــة لوقوف املركبات عىل الجهتني الرشقية 
والغربية من الحديقة ومتهيد مســاحات إضافية 
ليكون إجاميل املواقف قادرة عىل استيعاب أكرث 
من (٦٠٠٠) مركبة الســتقبال مركبات املشاركني 
والوفود وأعضاء املؤسســات الراعية واملساهمني 
يف فعاليــات املهرجــان مــع وضــع الخطــوط 
التوضيحيــة وتهيئة مســارات الدخول والخروج 
إىل هــذه املواقف. أّما بالنســبة ملداخل مواقف 
حديقة العامرات فبإمكان القادمني من العامرات 
وقريات وطريــق بورش العامــرات الدخول عن 
طريق جســور املحج، أّما القادمــون عن طريق 
وادي عــدي العامــرات فيمكنهــم الدخول عن 
طريــق دوار األخرض وعند الدخــول من هذين 
الدوارين يوجد أكرث من طريق لتوزيع حركة سري 

املركبات للمواقف.

إعالنات ترويجية 
 إلضافة املتعة واإلبهــار والبهجة لزوار املهرجان 
توّظــف البلديــة كافة جهودهــا لتهيئة األماكن 
إلقامــة الفعاليــات حيث تــّم وضع اللمســات 
الجامليــة وتركيــب حبــال ومصابيــح وأضــواء 
الزينــة وتعليق اإلعالنات الرتويجيــة واللوحات 
اإلرشادية، وتركيب شعارات املؤسسات والجهات 
الراعيــة للمهرجــان يف مختلف ممــرات وأركان 

متنزه العامرات وكذلك متنزه النسيم.

املراكز اإلعالمية والتغطيات
تــم إعداد مراكــز إعالمية متخصصــة يف حديقة 
العامرات وحديقة النسيم حيث تقوم هذه املراكز 
مبتابعــة األحــداث والفعاليات وإعــداد تقارير 
وتغطيات صحفية يومية، كام سيقوم بذلك فريق 
إعالمي متخصــص ينترش يف كافــة املواقع لرصد 
األحداث أوال بأول لكافة وســائل اإلعالم املحلية 
والخليجية، كام قامت الصحف بتخصيص مالحق 
يوميــة لرصد فعاليات وانطــالق املهرجان إضافة 
إىل برامج متخصصة يف اإلذاعة والتليفزيون وذلك 
بهــدف تعريف الجمهــور بالفعاليات وبشــكل 
متواصل وتعد الحملة اإلعالمية والتســويقية من 
أهم عنارص النجاح يف اســتقطاب أعداد أكرب من 
الزوار سواء من داخل الســلطنة أو من خارجها. 
وهنــاك الصحــف املحليــة املشــاركة يف تغطية 
الحــدث: جريدة الرؤية، جريــدة عامن، جريدة 
الوطــن، جريدة الشــبيبة، والتاميــز أوف عامن، 
جريــدة الزمن، جريدة مســقط ديــيل، وجريدة 
الســيارات. وبدأت الربامج التلفزيونية واإلذاعية 

يف التعاطي مع الحدث من أول يوم.

مسقط - رقية الجنيبية
يشــارك فريــق الرتاحــم الخــريي يف فعاليات 
مهرجان مسقط ٢٠١٧م مبتنزه العامرات العام، 
وقــد بدأ العمل كفريق خــريي يف أكتوبر العام 
املــايض، بقيــادة رئيــس الفريق شــفيقة بنت 

عبدالله املعرشي.
حيث بادر الفريق ملســاعدة األرس املنتجة من 
خالل بيع منتجات استهالكية متنوعة مثل بعض 
التمور أعدت بأنــواع ونكهات مرغوبة وخياطة 
املالبــس التقليدية لألطفال وصناعــة الصابون 
اليــدوي وصناعــة البخور وصناعة الســعفيات 
بأشــكال جميلــة وجديــدة تتيح لهــم الفرصة 
باإلبداع والتميز، وشارك الفريق بعدة فعاليات 
ودورات ومحارضات ثقافية وإرشــادية يف والية 
العامرات من خالل التســويق بهدف دعم هذه 
األرس، بحيث قدم املســاعدة للعديد من األرس 
للتغلــب عىل بعض الصعوبــات التي واجهتهم 
مــن خالل االتصال بهذه األرس املنتجة، محاولني 

السعي للوصول إىل الواليات األخرى.
وأشــارت رئيــس الفريــق شــفيقة إىل إضافــة 

منتجــات جديدة من أرس منتجة أخرى يف األيام 
القادمة، ويســتند الفريق عىل مبادئ وأســس 
لتنميــة القــدرات؛ وتوعية املجمتــع لالعتامد 
عــىل الذات وعدم االتكالية عــىل الغري؛ وزيادة 

الثقة النفسية عند هذه األرس؛ بحيث تكون قد 
منــت مواهبهم وتطوراتهم يف هــذه اإلبداعات 
الجميلة، ووفر فريق الرتاحــم منتجات عديدة 

ومتنّوعة تلبي حاجة الزوار.

مسقط – نارص املجريف 
افتتحت فرقــة الليوا للفنون الشــعبية أوىل وصالت 
الفرق الشــعبية مبتنزه العامرات العام حيث قدمت 
عددا من الفنون واألهازيج الشــعبية التي تشتهر بها 

منطقة الباطنة وخاصة والية السويق.
خميس بن عبدالله بن رامس الســعدي رئيس الفرقة 
قال: املشــاركة يف املهرجانات الكبرية خاصة مهرجان 
مســقط فرصة لتعريف الجمهور العامين والســواح 
بالفنون األصيلة التي تشتهر بها سلطنة عامن خاصة 
وأّن زوار املهرجــان من كل الفئــات العمرية، ونحن 
بدورنــا نقدم كل ما هو محبــوب لدى الجمهور من 
رقصات وأغــاٍن مصاحبــة ومزج الحديــث بالقديم 
مــع املحافظة عــىل األصالة العامنيــة وروح الفنون 

الشعبية.
وأشــار إىل أّن الفرقــة تتكون من ٢٥ شــخًصا يؤدون 
جميع الفنون ولكن من أشــهرها أبو زلف واملسيندو 
مدومــا وكتميــدي وجامبو وتعتمــد اإليقاعات عىل 
كلامت ســواحيلية وعربية وأحيانا يقــدم فيها أغاين 

وطنية، ويســتخدم عددا مــن اإليقاعات مثل املزمار 
والــكارس والرحــامين والســبانا (التنــك) إضافة إىل 

التصفيق باليد.
وأضــاف: لنا عــدة مشــاركات يف مهرجان مســقط 
ومهرجان صاللة السياحي إضافة إىل املهرجانات التي 

تقام يف دولة األمارات وغريها من دول الخليج العريب 
وآخــر مشــاركاتنا كان يف مهرجــان الجزائــر للفنون 
الشــعبية والفلكلور، ونطمح مستقبال يف املشاركة يف 
مهرجانات عاملية ورفع اســم الســلطنة عاليا كرائدة 

للفنون الشعبية يف منطقة الخليج.

مسقط – عبدالله الجرداين
عــروض متنوعــة تقدمهــا الفرقــة 
املشــاركة واملكّون أعضائها من دول 
روســيا وبولندا وروسيا البيضاء عىل 
املــرسح الرئيــيس مبتنــزه العامرات 
حيث يشــاهد زوار املهرجــان يومًيا 
"األكروبــات  يف  متنوعــة  عروًضــا 
والتــوازن الحــريك والخفــة والخدع 
البرصيــة من خالل فقــرات متنوعة 
تتناســب مــع كافة فئــات املجتمع 
وزوار املهرجان من املقيمني والسياح 
من مختلف الجنسيات، وتقدم تلك 

العروض عىل فرتتني احداهام تبدأ يف 
متام الســاعة الخامسة عرصا والثانية 

الساعة السابعة والنصف.
وقــد جذبت العــروض منــذ يومها 
األول  كثــرًيا مــن العائــالت بصحبة 
أطفالهم الذين حرصوا عىل متابعتها 
وســط فرحة غامرة واعجاب باألداء 
والتشــكيالت الرائعــة املثــرية التي 
قدمهــا أعضــاء الفرقــة املوهوبــني 
ومتيزت بالدقة واملرونة تداخلت فيها 
عنارص اإلثارة والتشــويق يف مشــهد 
تفاعيل حي تجســده تلك العروض، 
ومــن املتوقــع أن يشــهد املــرسح 

الرئييس خــالل الفرتة القادمة أعداداً 
متزايدة من املهتمني الذين يحرضون 
خصيًصــا ملشــاهدة فقــرات الخفة، 
حيث تعترب الحــدث الرتفيهي الذي 
يستهوي كل أفراد العائلة فهي تنشط 
مدارك األطفال للتعــرّف عىل املزيد 
مــن الفنون الحيوية التي ترتكز عىل 
املوهبة والخفــة والتمرين، ويعكس 
أعضــاء الفرقــة الذين يســتقدمون 
خرباتهــم من مختلف أنحــاء العامل، 
أهمية عروض "األكروبات" يف تأكيد 
املهارات الجســدية لتطويع حركات 

الخفة.

..



األحد ٢٣ من ربيع الثاين ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٤٢متابعات06

ؤية ُصحار - الرُّ
أْحَبــط رجاُل الجامرك يف ميناء صحار، وإدارة مكافحة املخدرات مبحافظة شــامل الباطنة، 
محاولة إدخال مليونني ومثامنائة ألف قرص ملخدر الكبتاجون. وقال مصدٌر مســؤوٌل برشطة 
ُعامن الســلطانية إنَّه ووفق التحريات تم االشــتباه إىل وجود محاولة لتهريب كميات من 
املــواد املخدرة عــرب امليناء؛ فتم فحص الحاويات. وبعد عمليــات بحث معقدة، تم العثور 
عــىل الكمية يف أنابيب آالت دباغة الجلود. وأضاف املصدر بوجود عالقة بني هذه املحاولة 
ومحاولة ســابقة تم إحباطها يف شــهر نوفمرب من العام املايض، والتي ضبط فيها أكرث من ٦ 

ماليني قرص مخدر.

ؤية  صاللة – الرُّ
ــن مركُز رشطة خفر الســواحل بظفار مــن إحباط محاولة إدخال كميــة من مخدر القات  متكَّ
إىل محافظة ظفار عىل منت قارب، قام بها شــخصان من جنســية عربية؛ حيث تمَّ رصد القارب 
بالقرب من سواحل والية طاقة. وقام زورق خفر السواحل مبطاردته والسيطرة عليه قبل متكنه 
من الفرار، وتمَّ ضبط املتهمني وبحوزتهام ٢٦٠٠ رزمة من مخدر القات. وتمَّ تسليم املتهمني إىل 

إدارة مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهام.

ؤية  مسقط - الرُّ
تتواصــل، ولليوم الثالــث عىل التــوايل، فعاليات 
املخيم الشــتوي الـ٢٠ للمرشــدات، تحت شــعار 
مه املديرية العامة  "تواصل..منو..تأثري"، والذي ُتنظِّ
للكشافة واملرشــدات، خالل الفرتة من ١٩ وحتى 
٢٤ من شــهر يناير الحايل، ومبشاركة ٤٠٠ مرشدة 
من مختلــف محافظات الســلطنة؛ وذلك مبخيم 
نْت  الســلطان قابــوس الكشــفي بامللــدة. وتضمَّ
فعاليات أمس برنامجا سياحيا يف محافظة جنوب 
الباطنــة؛ وذلــك للتعــرف عــىل اإلرث الحضاري 
والتاريخــي للســلطنة، مــن خالل زيــارة ملصنع 
الخيــاري للحلوى العامنية وقلعة الرســتاق وعني 
الكســفة بوالية الرســتاق، إىل جانب زيارة ملصنع 
العبيــداين للحلــوى العامنية وقلعــة نخل وعني 
الثــوارة بوالية نخل، مرورا مبصنــع بركاء للحلوى 
العامنية وبيت النعامن ومتنزه شــاطئ السوادي 
ــن الربنامج جلســات  بواليــة بــركاء، كــام تضمَّ
حواريــة للقائدات حول تنميــة العضوية وتبادل 
الخــربات والتجارب، ومــؤرشات قياس تأثري حركة 
املرشــدات يف املجتمع، ودور الحركة اإلرشادية يف 
مجــال االتصاالت والعالقات، ويف الفرتة املســائية 
اســتكملْت املرشدات املشاركات يف دورة رئيسات 
الطالئع الجلسات املتعلقة بالدورة التدريبية، كام 
أقيم حفل ســمر عىل مستوى املخيامت الفرعية. 

ويف هــذا الصدد، قالت املرشــدة فلســطني بنت 
خميس اليعربية من جنوب الباطنة: املخيم فرصة 
للتعلــم والتواصل وتبادل الخــربات واملعلومات، 
واألهــم أنَّنا نتعلم من خالله االعتامد عىل النفس 
وكســب الثقة. وأشــارت إىل أنها اســتفادْت كثرياً 
مــن مختلف املخيامت التي شــاركت بها؛ ومنها: 
مخيم صاللة عىل ســبيل املثال. وقالت املرشــدة 
علياء بنت عيل الســيابية من محافظة الداخلية، 
إنَّها سعيدة ملشــاركتها يف املخيم، وكان االستقبال 
من قبل القائــدات أكرث من رائــع، وكانت هناك 

حلقــة تواصل بــني املرشــدات لتبــادل الخربات 
وكســب الصداقات بينهــن، وكان هنــاك اعتامد 
كيل عــىل النفس، إضافة إىل التعلم املســتمر من 
قبل القائدات ومتنت الســيابية ان يستمر العطاء 
يف مخيــامت ولقاءات أخرى. وأوضحت املرشــدة 
حليمــة بنــت محمــد الكمزارية مــن محافظة 
مسندم، أنَّ حياة الخالء تغرس يف نفوس املرشدات 
حب االســتطالع واالكتشــاف وحب التعاون بني 
املخيــامت وروح التنافــس فيام بينهــن، كام أنَّ 
برنامــج املخيــم ميتاز بتنــوع للفعاليــات بهدف 

توصيــل املعلومــات للمرشــدات. وأضافت: لقد 
كان شــعوري لدى وصويل للمخيــم جميال تخلله 
حب التعارف بني املرشــدات وتبــادل املعلومات 
والخربات عىل صعيد املخيم واملشاركة يف مناشط 

أخرى للرقي بها.
وقالــت املرشــدة مــالك بنت ســعيد الفارســية 
من شــامل الرشقيــة: تعرفنا عىل كيفيــة تركيب 
مخيامت وساريات العلم وقياس املسافات وكيفية 
الرتحيب بالضيــوف إىل جانب اكتســابنا للعديد 
من الصداقات ملرشــدات من مختلف محافظات 
الســلطنة.  وأوضحت املرشــدة حورية بنت عيل 
النارصية من جنوب الباطنة، أنَّ االســتفادة كبرية 
جدا من املخيم، وأنها ســتنقل األثر إىل مدرســتها 
بعد االنتهــاء من املخيــم، وأنها تعلمــت الكثري 
خالل هــذه الفــرتة؛ حيث تعلمــت كيفية عمل 
العقد والربطات وعزز املخيم لديها روح املواطنة 
وواجبهــا تجاه اآلخريــن وواجبها تجاه نفســها، 
إضافة إىل أنَّها اكتسبت بعض الصيحات الكشفية 
واإلرشــادية، وأنها ومنذ اليــوم األول تعرفت عىل 
مرشدات من مختلف محافظات السلطنة. وقالت 
املرشــدة ردينة بنت نارص الســلامنية من جنوب 
الباطنة: تعلمنا من دورة رئيســات الطالئع الكثري 
مــن العقد والربطات والحبكات التي تســاعدها 
يف الفعاليات واملســابقات اإلرشــادية، إىل جانب 

استفادتها يف األمور الحياتية األخرى.
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ديب - نارص العربي 
الثــاين  الــدور  ُمنافســات  انطلقــْت 
للنهائيــات يف الحلقة الســابعة لربنامج 
امليدان يف نسخته الثانية عرشة، وبطولة 
فزاع لليولة يف عامها السابع عرش، والتي 
ينظمهــا ويــرشف عليها مركــز حمدان 
بن محمد إلحياء الــرتاث، ويطمح فيها 
اليويلة املشــاركون للظفــر بكأس فزاع 

الذهبي وجائزة املليون درهم.
واكتمــَل عقــد املتأهلني للــدور الثاين 
بالنهائيــات مــع اإلعــالن عن ســادس 
الصاعديــن يف انطالق الحلقة الســابعة 
التــي بثتها قنــاة "ســامء ديب" وإذاعة 
األوىل؛ حيث أعلن املقــدم عبد الرزاق 
محمــدي أنَّ الفائــز هــو محمــد بن 

عبدالله الوهيبي من سلطنة عامن، من 
مجموعــة خليفة بن ســبعني املحرمي، 
الــذي بات املتأهــل األول والوحيد من 
خارج الدولة يبلغ الــدور الثاين، وتقدم 
عىل صاحب املركز الثاين مبخوت ســامل 
حمــد العامــري مــن مجموعــة حمد 
الثالث  بالعوس الدرعي، وجــاء باملركز 
محمد عبدالله حمــدان بن دملوك من 

مجموعة راشد الخاصوين.
ت ســعاد إبراهيــم درويش مدير  وعربَّ
إدارة البطــوالت يف مركــز حمــدان بن 
محمد إلحيــاء الــرتاث، عــن تقديرها 
للمســتويات التــي قدمها املشــاركون 
يف كل حلقــة، وهــو ما يعكــس الرغبة 
املتزايدة مع التقدم يف النهائيات، وسعي 

كل يويل للفوز بكأس فزاع الذهبي. 

ؤية  السيب - الرُّ
رََعى َســَعادة املهندس أحمد بن أبو بكر 
الغســاين نائب رئيس مجلس الشــورى، 
مساء الخميس املايض، العرَس الجامعيَّ 
مبنطقة الحيل الشــاملية بوالية السيب؛ 
وذلــك مبجلــس الخريس العــام.. وجاء 
حفــل إقامة الــزواج الجامعــي لبعض 
شــباب املنطقــة والذين بلــغ عددهم 
٧ عرســان، وقــد حرض الحفــل كلٌّ من: 
سعادة هالل بن حمد الرصامي وسعادة 
سلطان بن ماجد العربي عضوي مجلس 
الشورى، وبعض مشايخ ورشداء الوالية، 
وجمع غفري من أهايل املنطقة واملقيمني 

بها.
وعربَّ الشباُب املحتفى بهم وذووهم عن 

سعادتهم بهذه البادرة من إدارة املجلس 
واألهايل؛ مام ساعدهم عىل تحقيق هذه 
الخطــوة املهمة يف حياتهم، ووجهوا لهم 
الشــكر والتقدير، متمنني أن تسود هذه 
املبادارات املجتمع العامين بشــكل دائم 
ملســاعدة الشــباب املقبل عــىل الزواج 

وتشجيعهم.
وبعد ختام مراسم عقد القران، قام راعي 
املناسبة بتقديم الهدايا للعرسان، كام تمَّ 
خالل هذه املناســبة تكريــم بعض من 
أهايل منطقة الخريس؛ تقديرا لجهودهم 

املخلصة يف خدمة األهايل واملجتمع.
ُيذكــر أنَّ هــذه املبــادرة تــأيت ضمــن 
الفعاليــات االجتامعيــة إلدارة مجلــس 
الخريس العام الذي تأســس سنة ٢٠١٥ 

برغبة من األهايل يف خدمة املجتمع.

مسقط - الرؤية
ُتواصل املديرية العامة لبلدية مسقط مبطرح 
الكــربى العمَل عــىل تنفيذ برامــج النظافة 
العامة وخطــط توعية األفراد واملؤسســات 
يف مختلــف مناطق وأحياء واليتي مســقط 
ومطرح، وتكثيف الرسائل التوعوية املوجهة 
ألصحــاب املنشــآت التجاريــة والصناعيــة 
وتوعية أفراد املجتمع، واســتهداف جلسات 
الشــباب الليليــة، وتوعيتهم حــول رضورة 
العناية باملرافق والخدمات والتعاون من أجل 

إبقاء مواقع الجلوس يف نظافة مستدامة.
شــملت هــذه الحملــة محــالت األســواق 
التجاريــة املحلية بواليتي مطرح ومســقط 
،وســوق  روي  وســوق  مطــرح،  كســوق 
الــوادي الكبــري، وســوق الحمرية، وســوق 
الجمعــة، وغريهــا مــن املحــالت الواقعــة 
باألحياء الســكنية واملناطق التجارية لتوعية 
العاملــني يف هذه املحالت بــرضورة التقييد 
باالشرتاطات الصحية، واملحافظة الدامئة عىل 
نظافة املحل، والعنايــة كذلك بنظافة موقع 
املحل من الخــارج والتخلص الفوري من أية 
مخلفــات ووضعهــا يف األماكــن املخصصة؛ 

حيث تســتقطب هــذه األســواق الحيوية 
أعدادا من املرتادين والسياح طوال العام ملا 
توفره من بضائع وســلع متنوعة ذات طابع 

تقليدي حديث.
كام تحرُص بلدية مسقط -ُممثلة يف املديرية 
العامة لبلدية مســقط مبطــرح الكربى- عىل 

التصدي لظاهرة املخالفات العشوائية ونرش 
ثقافــة النظافة العامــة لألماكــن وامليادين 
العامــة التي تكون عادة مجالســا للشــباب 
واألرس، ومتنفســا خــالل الفرتات املســائية؛ 
نظرا العتدال الجــو وقضاء األوقات الجميلة 
يف الطبيعة املفتوحــة. ويقوم عدد من فرق 

الصحية والتوعويــة باملديرية العامة لبلدية 
مســقط مبطرح الكــربى بزيــارات متواصلة 
لهذه املجالس الشبابية والعائلية وفق برنامج 
زمني بهدف تذكري هذه الفئات للتعاون مع 
جهود البلدية إلبقاء املواقع نظيفة والتخلص 
السليم من املخلفات أوال بأول واملساهمة يف 
إيجاد صداقة ورشاكــة مجتمعية واعدة مع 

البلدية.
وتقــوم البلديــة بدورها التثقيفــي جنبا إىل 
جنــب مــع دورهــا التنظيمــي القانوين يف 
مجال الضبط اإلجــرايئ عند وجود مخالفات 
خاصًة تلك د تفرزها سلوكيات بعض الفئات 
الالمســؤولة يف أماكن الجلســات املســائية 

العامة.
ويعــد قطــاع النظافة يف البلديــة أحد أهم 
مجــاالت العمــل البلــدي؛ حيــث تحــرص 
البلديــة عىل تقديم الدعــم للعاملني بقطاع 
النظافة بكافة املديريــات والتوعية بأهمية 
قطــاع النظافة، كام تؤكــد عىل رضورة حث 
ومتابعــة العاملني عىل أهميــة مراعاة رفع 
مســتوى النظافــة يف كافة املواقع وتســخري 
جميــع االمكانيــات التــي تحقــق النتائــج 
املرجوة، مع األخــذ يف االعتبار تفعيل املواد 

القانونية الخاصة بالنظافة العامة والواردة يف 
األمر املحيل رقــم ٢٠٠٦/١ واتباع اإلجراءات 
القانونية وتطبيــق النظام اإلجرائية املتعلقة 
مبتابعــة ورصد مخالفــات النظافــة العامة 
ســواًء املتعلقة باملحــالت التجارية املخالفة 
أو مخلفات املشــاريع اإلنشائية أو مخلفات 
املنــازل من القاممــة والترسبــات املائية أو 

غريها من التجاوزات غري الصحية.
كــام تواصل بلدية مســقط القيــام بدورها 
التوعــوي مــن خــالل نــرش مــواد إعالمية 
توعوية تتمثل يف مطويات تعريفية باألوامر 
املحليــة التــي تنــص عــىل رضورة االلتزام 
بالنظافــة العامــة، كام أنها تســهل من نرش 
تلــك املواد بعدد من اللغــات التي تخاطب 

املواطن واملقيم، كنرشها باللغات: (العربية-
اإلنجليزية-األوردو).

وتــأيت هــذه الحمــالت اســتكامال للخطــة 
الشاملة التي أطلقها معايل املهندس محسن 
بــن محمد الشــيخ رئيــس بلدية مســقط؛ 
للقضاء عــىل العشــوائية واملخلفات الصلبة 
وبقايا االنشــاءات واملخلفات بشتى أنواعها، 
والحفاظ عــىل جامليــات املدينــة وتعزيز 
الحــس الوطنــي نحــو املشــاركة يف إيجاد 
بيئة صحية ســليمة تحظى مبقومات الحياة 
العرصيــة وتكثيــف الجهود إلزالة أســباب 
املشــوهات واملخالفــات، لالرتقــاء باملنظر 
العام لألحياء الســكنية والعمرانية والشوارع 

وامليادين العامة.

7

ؤية  مسقط - الرُّ
أشــاَد املديُر التنفيــذيُّ للجمعية الدولية 
الرتبــوي (IEA) د.  التحصيــل  لتقويــم 
ديريك هاســتيدت، بتطــور النتائج التي 
حققتها السلطنة -ُممثلة يف وزارة الرتبية 
والتعليــم- يف الدراســات الدوليــة التي 
شــاركت فيها خــالل الــدورات املاضية؛ 
ومنهــا: الدراســة الدوليــة يف الرياضيات 
والعلــوم (TIMSS٢٠١٥). مؤكدا أنَّ هذا 
التحسن مبثابة مؤرش إيجايب لتطور النظام 
التعليمــي لســلطنة ُعامن، وهــو ُتقدم 

يستحق اإلشادة والتقدير.
وأشــار املدير التنفيذي للجمعية الدولية 
لتقويم التحصيل الرتبوي، إىل أنَّ املشاركة 
يف الدراسات الدولية مثل الدراسة الدولية 
يف الرياضيات والعلوم، والدراسة الدولية 
لقياس مهارات القراءة (PIRLS)، تساعد 
الــدول عىل تقييم أنظمتهــا التعليمية يف 
ســياق من املقارنات الدولية بني األنظمة 
التعليمية ملختف الــدول. وتعمل الدول 
املشــاركة يف هذه الدراســات مًعا بصورة 
وثيقة يف إعداد وتنفيذ الدراسات الدولية 
التي تنظمهــا الجمعية الدوليــة لتقويم 
التحصيــل الرتبوي؛ بهدف اكتســاب فهم 
عميــق لتأثــري السياســات واملامرســات 
داخل األنظمة التعليمية وعربها؛ وبالتايل 
املســاهمة يف رفع املســتويات التعليمية 
عــىل الصعيد الــدويل، وتوفر رؤية أعمق 
يف  الضعــف  ومواطــن  القــوة  لنقــاط 
مختلــف األنظمــة التعليميــة من خالل 
تحليــل إنجازات الطــالب والبيانات التي 
يتم جمعها من الطالب الذين يجلســون 
الختبارات هذه الدراســات الدولية ومن 

معلمي الرياضيات والعلوم والقراءة ومن 
مديري املدارس وأولياء األمور.

وأضاف: إنَّ تقييم التغيريات التي تحدث 
يف اإلنجــازات التي يحققهــا الطالب من 
حيــث عالقتهــا باملعلومــات التــي يتم 
جمعها ُيعترب أمرًا رضوريٍّا ومهامٍّ لتحقيق 
رصد ومتابعة أفضل للتقّدم الذي يتحقق 
يف النظــام التعليمــي، ولتحديــد النتائج 
املحتملــة لهذه التغيــريات التي يتخذها 

النظام التعليمي.
الســلطنة  ملشــاركة  تقييمــه  وعــن 
-خــالل الــدورات الثــالث من الدراســة 
الدوليــة يف الرياضيات والعلــوم وآخرها 
(TIMSS٢٠١٥)- قــال: توضح الدراســة 
 (TIMSS) الدولية يف الرياضيات والعلوم
أّن ســلطنة ُعامن حققت تقّدًما ملحوًظا 
يف جميع املجاالت التي تشــملها الدراسة 
الرابــع، ورياضيات  (رياضيــات الصــف 
الصف الثامن، وعلوم الصف الرابع، وعلوم 
الصف الثامن)، مع تحسن ملحوظ بصفة 
خاصة يف النتائج بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٥. 
ومُيكننــا أْن نعتــرب هذا التحســن مبثابة 
ر النظام التعليمي يف  مؤرش إيجايب لتطــوّ
ســلطنة ُعامن، وُتهنــي الجمعية الدولية 
لتقويم التحصيل الرتبوي (IEA) ســلطنة 
ُعامن عىل هــذا الُتقــدم والتطوير الذي 

يستحق اإلشادة والتقدير.
وأضــاف الدكتــور ديريــك هاســتيدت: 
ســلطنة ُعامن كان يوجد بهــا عام ١٩٧٠ 
عدد قليل جــًدا من املــدارس ال يتجاوز 
أصابــع اليــد، بينــام يتجــاوز عددها يف 
الوقــت الحارض أكرث من ١٥٠٠ مدرســة، 
وبذلــك فإّنها ُتعــد الدولــة األرسع منّواً 
من حيث نظامها التعليمي عىل مســتوى 

العامل حســب علمي. فبناء نظام تعليمي 
من القاعدة يعنــي أّن جهوًدا ضخمة قد 
ُبذلــت، وهــذا األمر يتطلــب ليس فقط 
إنشــاء املباين املدرســية والُبنى األساسية 
وإمّنا أيًضا، وبقدٍر أكرب من األهمية، إعداد 
املعلمــني. ويف هذا املجــال أيًضا، حققت 
ســلطنة ُعامن قفزة هائلة يف وقت قصري 
نســبًيا حيث تم إنشــاء وتطوير معاهد 
وكليات تدريب للمعلمني وإنشــاء نظام 
مهنــي متخصــص لتدريــب املعلمني يف 
داخل الســلطنة. وُيعتــرب كل ذلك إنجاز 
ضخــم تقــوده رؤيــة صائبــة وحكيمة 
وواضحة نحو املســتقبل. إنني اعتقد أّن 
االتجاهات اإليجابية عالية املستوى التي 
تحققت يف الدراسة الدولية يف الرياضيات 
والعلــوم ٢٠١٥  (TIMSS٢٠١٥) كانــت 
مبثابــة نتيجة طبيعية للجهود التي ُبذلت 
طوال األعوام املاضيــة، وُتبنّي بوضوح أّن 
النظــام التعليمــي لســلطنة ُعامن مُييض 

ُقدًما إىل األمام عىل املسار الصحيح.
ويف رده عــىل ســؤال عن مــدى االرتباط 

الوثيق بــني النتائج التــي تحققها الدول 
املشاركة يف هذه الدراسات ونوعية التعليم 
املقدم فيها، قال املدير التنفيذي للجمعية 
 (IEA) الدولية لتقويم التحصيل الرتبوي
الدكتور ديريك هاستيدت: استفادت دوٌل 
عديدة بصــورة جيدة من مشــاركتها يف 
الدراســات الدولية التي ُتنّظمها الجمعية 
 (IEA) الدولية لتقويم التحصيل الرتبوي
التعليمية  واســتطاعت تطوير أنظمتهــا 
بصــورة ملحوظة. وتم نــرش العديد من 
الدراســات التــي رصدت مضامــني تأثري 
هــذه الدراســات الدوليــة عــىل تطوير 
األنظمة التعليمية للدول املختلفة، ومنها 
 ;٢٠٠٤ ,Aggarwala) عىل ســبيل املثال
 ;٢٠٠٥  ,Gilmore  ;٢٠١٣  ,.Best et al
 Schwippert &  ;٢٠٠٧  ,Schwippert
Lenkeit, ٢٠١٢) وهي دراسات منشورة 
عــىل موقــع الجمعيــة الدوليــة لتقويم 

.(IEA) التحصيل الرتبوي
ومــن بني األمثلة األخــرى للنتائج املرتتبة 
عــىل املشــاركة يف الدراســات الدوليــة 
التي ُتنّظمهــا الجمعيــة الدولية لتقويم 
التحصيل الرتبوي (IEA)، نجد السياسات 
التــي يتم اتخاذها لدعــم الطالب الذين 
يحققون مســتويات أداء منخفضة يف كل 
من ســنغافورة وتايــوان، وتغيري املناهج 
يف جمهوريــة مــرص العربيــة وماليزيــا 
وفلســطني، ومــرشوع تطويــر التعليــم 
املــدريس يف اململكــة األردنية الهاشــمية 
تحت اســم " تطويــر التعليــم من أجل 

اقتصاد املعرفة"...وغريها. 

االستعداد للدراسات القادمة
واختتم الدكتور ديريك هاستيدت باالشارة 

إىل أبرز الجوانب التي ينبغي الرتكيز عليها 
يف االســتعداد للدراسات الدولية القادمة؛ 
ا إجراء تحليل مكثف  فقال: من املهم جدٍّ
للبيانات الحالية لكل من الدراسة الدولية 
والعلوم (TIMSS) والدراسة  للرياضيات 
 ،(PIRLS) الدولية لقياس مهارات القراءة
والنظــر إىل أبعــد من موضــوع الرتتيب 
العام للسلطنة بني الدول األخرى. ويجب 
أْن يستخدم الباحثون العامنيون البيانات 
التــي تم الحصــول عليها من مشــاركات 
ســلطنة ُعامن الســابقة وتحليل الفروق 
واالختالفــات يف اإلنجــازات التي حققتها 
مختلف فئات الطالب. فعىل سبيل املثال، 
مُيكن أْن تنظر سلطنة ُعامن إىل املؤرشات 
التي تعكس أداء طــالب املناطق الريفية 
مقارنًة بــأداء طالب املناطــق الحرضية، 
أو دراســة أداء الطــالب مــن مختلــف 
الخلفيات االجتامعية واألرسية ملعرفة أي 
مجموعــات من الطالب تحتــاج إىل قدٍر 
أكرب من الدعــم الرتبوي والتعليمي. ومن 
املهــم أيًضــا تحديد الخصائــص املركزية 
للمعلمني واملــدارس التي يبدو أّن طالبها 
أكــرث نجاًحا من حيث مســتويات األداء؛ 
إذ إنَّ ذلك مُيكن أْن ُيقّدم دروســا ُيستفاد 
منها يف جميع املدارس. ويجب أْن يتمثل 
الهدف من هذا التحليل يف رفع مســتوى 
جــودة التدريــس ومســتوى إنجــازات 
الطالب، والتأّكد يف نفس الوقت أّن جميع 
الطالب يحظون بفرص متساوية يف عملية 
التعليم والتعّلم. إّن تحقيق ذلك ســريفع 
من مســتوى متوســط إنجازات الطالب 
ويخّفض النســبة املئويــة للطالب الذين 
يحققــون معــدالت أداء أقل مــن الحد 

األدىن ملستويات األداء املقبولة.
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هــا نحن قد دخلنا العام ٢٠١٧.. بعضنا إيجايب وُمرتقب لعاٍم أفضل، والبعض 
متشــائم لســبب أو آلخر، والبعــض واقعي وعميل يشــرتط ربــط النتائج 
بالخطوات العملية عــىل أرض الواقع. وهذه الفئات الثالثة لكلٍّ منها وجهة 

خت يف ذهنه. نظره الخاصة، وأسبابه التي أْوَصلته لتبنِّي الخالصة التي ترسَّ
ث عن وجهة نظر الفئة اإليجابية أو الســلبية؛  وســأحاول أْن أتفــادى التحدُّ
ــة -إىل حد كبري- عىل العاطفــة والحالة املزاجيــة التي تتغريَّ بني  ألنهــا مبنيَّ
لحظة وأخرى، وكذا بفعل الخربات السابقة التي مرَّت عىل الشخص، وعوامل 
كثرية ُمرتبطة بالشخص نفســه وبيئته املحيطة، وسأركز عىل الفئة الواقعية، 
فأصحابهــا يركزون عىل الخطوات العملية يف امليــدان، وعىل ضوء جودة أو 
ى "املدخــالت"- والتي عىل ضوئها تكون  عدم جودة الخطوات -أو مبا ُيســمَّ

النتائج (املخرجات).
أصحاب املدرســة الواقعية ُيعوِّلون عىل منط معني من الشــخصيات مُيكنهم 
إيجــاد ُمدخالت نوعية ليك تكــون النتائج ُمميزة وآثارها نوعية وتتناســب 
عات املواطنني واملقيمني، وأهم ُمواصفات هذه الشــخصية أْن تكون  مع توقُّ
ُمباِدرَة وجريئة وقياديــة، وال تنتظر األوامر يف كل صغرية وكبرية، وتحمُل يف 
طيَّات نفســها اإلحساَس باملســؤولية ألْن َتَرى محطيها (بلدها) ُينافس عىل 
املســتوى العاملي، وتكون هذه الشــخصية ِقْيَمة ُمَضافــة يف كل مكان وعند 
كل َمْحَفــل، ولديها حواس إضافية ليســت ُمتوفرة يف الشــخصية املتقوقعة 
لة ورشيقة ومنطلقة ومتفتحة  واملتزمتة والنمطية والحساســة، شخصية ُمؤهَّ
ُتؤِمن بالعمل املؤسيس واإلنجاز الجامعي، وال ُتِعرْي صغائر األمور أيَّ اهتامم، 
مة ُتْؤِمن باملنافســة الدولية، مُيكنها تطويع الحلول  لعة وُمتقدِّ شــخصية ُمطَّ
العاملية لحل املشــكالت املحلية، شــخصية عرصية ال ُتشْخِصن األمور وترى 
ها التنمية  املواضيــع من عــدة جوانب وزوايا ال يراها اإلنســان النمطي، همُّ
والتطوير الحقيقي، وجعل الســلطنة يف املراتب العليا، ُمبتعدة عن املصالح 
الضيِّقة والنجاحات اإلعالمية، شخصية متتاز بالنضج العميق، وتتميَّز بحكمة 

الكبار وديناميكية الشباب.
ة هي من مُيكنها أن تقلب  أصحاُب املدرسة الواقعية يرون أنَّ الشخصية الفذَّ
ع الظروف لصالحها، وتحوِّل التحديــات، خاصة التي مترُّ بها  الطاولة وتطــوِّ
بالدنــا، إىل ُفرَص واعدة، خاصة وأنَّهم يرون أنَّ ُعامن ما زالت ِبْكرا، وبها من 
الخريات ما مل ُيســتثمر بعد يف كلِّ ُركن من أركانها، كام أنَّهم يرون أنه ما مل 
تكن مثل هذه الشــخصيات حارضة يف املشــهد الحايل، فالوضع سيبقى عىل 
هــو عليه، ولن مُيكــن لبلدنا الخروج من ُعنق الزجاجة، وســتظل الحوارات 
رة، وسنظل ندور يف حلقات ُمفرغة.. الواقعيون ال ميكنهم أن يتبنوا نظرة  ُمكرَّ

سلبية أو إيجابية ما مل يربطوا املشهد بالخطوات امليدانية.
لة  ويف الختام، السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدينا الشخصيات الكافية واملؤهَّ
التي مُيكن أن متتلك املواصفات إليجاد ُمخرجات تليق بُعامن، وتتناســب مع 

متطلبات العرص؟!

خلفان الطوقي
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ؤية  مسقط - الرُّ
م املجلــسُ العامينُّ لالختصاصــات الطبية،  نظَّ
أمس السبت، "امللتقى العلمي العامين الفرنيس 
لجراحــة األنــف واألذن والحنجــرة"؛ وذلــك 
بالتعــاون مع الرابطة العامنيــة لألذن واألنف 
والحنجــرة والجمعية الفرنســيه لألذن واألنف 
والحنجرة يف فندق هوليداي إن السيب؛ وذلك 
تحــت رعاية ســعادة الدكتور هــالل بن عيل 
الســبتي الرئيــس التنفيذي للمجلــس الُعامين 
لالختصاصات الطبية، وُقدم يف امللتقى ١٧ ورقة 
علميــة متخصصــة يف مجاالت األنــف واألذن 
والحنجــرة والرأس والعنــق وجراحتها، ألقاها 
١٦ متحدثا من الجمهورية الفرنســية وسلطنة 
عــامن، بحضــور ١٠٠ طبيب من استشــاريني 
وأســاتذة من مؤسسات صحية مختلفة وأطباء 
متدربــني يف املجلــس العــامين لالختصاصات 

الطبية.
افتتح امللتقى بكلمة الدكتور راشــد بن خلفان 
العربي رئيس اللجنــة املنظمة ورئيس الرابطة 

العامنية لــألذن واألنف والحنجــرة؛ ذكر فيها 
أنَّ هــذه امللتقيــات تعــزز تبــادل الخــربات 
العلميــة ما يؤدي بــدوره إىل تنميــة مهارات 
األطبــاء املتدربني واملدربــني باملجلس الُعامين 
لالختصااصــات الطبيــه وأيضــاً تنميــة كفاءة 
الــكادر الطبي وإيجاد البيئة العلمية والعملية 

املناسبة للتدريب والتأهيل. وتأيت أهمية هذه 
اللقــاءات بني الجمعية الطبيــه لألذن واألنف 
والحنجرة يف فرنســا، والرابطــة العامنية لألذن 
واألنــف والحنجرة يف ســلطنة عــامن، ضمن 
برامــج تبــادل الخــربات بــني املتخصصني يف 
ن برنامج امللتقى ٣ جلســات  البلديــن. وتضمَّ

نقاشــية؛ األوىل بعنوان "أمراض األذن"، تحدث 
فيها األســتاذ الدكتور برنارد فريس عن الطرق 
الحديثــة يف عــالج تصلــب الــركاب يف األذن 
الوســطى والتطــورات العالجية املســتخدمة. 
وتحدث الدكتور فهد الزدجايل عن تقســيامت 
أمراض تســوس األذن وعالجهــا، بعدها عرض 

الدكتور عامر اللــوايت تحديات زراعة القوقعة 
ألمراض الصمم..وغريها من أوراق العمل حول 
أمراض وعالج االذن الوسطى وأهمية استخدام 
اُملعينات السمعية، وطرق عالج أمراض الصمم 

األحادي يف األذن.
وناقَش الحضوُر يف الجلسة الثانية أمراض الرقبة 
والرأس، حيث تحدث األستاذ الدكتور دومينيك 
شــافالري عن عالج رسطانات الحنجرة بواسطة 
املناظري. وعرض الدكتــور جمعة الكعبي ورقة 
عمل حول كيفية عــالج أورام الغدة النكافية، 
وتحــدث الدكتور يحيى البداعــي عن جراحة 
الغــدد اللمفاويــة بالرقبــة وتطــور الطــرق 
املســتخدمة يف جراحتهــا، وعرضــت الدكتورة 
ساملة الشــيبانية ورقة عمل حول عالج أمراض 
الرقبــة الرسطانيــة وكيفيــة التعــرف عليهــا، 
والدكتور خليل امليك تحدث عن مستقبل عالج 

الغدة الدرقية والطرق املستخدمة لعالجها.
وُعرِض يف الجلسة الثالثة عدد من أوراق العمل 
حــول أمراض األنــف، بدأها األســتاذ الدكتور 
فريــدك شــابول عن أمــراض النــوم وعالجها 

بواســطة املناظري. بعدها عرض الدكتور راشــد 
العــربي حساســية االنــف ونســبة وجودها 
يف ســلطنة عامن والــرشق االوســط والطرق 
املســتخدمة يف عالجها. وتحدث الدكتور خالد 
الزعــايب عن عــالج أمــراض الجيــوب األنفية 
باملناظري، وتم عرض أوراق متعددة حول أورام 
االنف غري املعتادة وعالج انقطاع التنفس أثناء 

النوم.
ويــأيت تنظيــم هــذا امللتقى ضمن األنشــطة 
األكادمييــة لربنامــج األذن واألنــف والحنجرة 
باملجلس من أجل مناقشــة أحــدث ما توصل 
إليه العلــم يف تطوير إســرتاتيجيات التدريب 
والتعليــم لألطبــاء املتدربــني. وتعزيز أوارص 
التعــاون بني جراحــي األذن واألنف والحنجرة 
بالســلطنه والجمهوريــة الفرنســية يف املجال 
الطبــي والجراحي. كذلــك االطالع عىل أحدث 
املســتجدات املتبعة يف فرنسا وكيفية تطبيقها 
لالرتقــاء بالخدمات املقدمــة للمرىض وتقديم 
تجربة جراحي الســلطنة يف هذا املجال لتبادل 

الخربات العلمية والعملية.

17 100

الواليات - نارص العربي - طالب املقبايل
ُتشــري نرشة األحوال الجويــة املتوقعة يف 
السلطنة إىل استمرار تأثر األجواء بأخدود 
املنخفض، حيث حالة الطقس غائم جزئيا 
عىل معظم محافظات السلطنة مع فرص 
لهطــول أمطــار متفرقة عــىل محافظات 
مسندم ومسقط وشامل وجنوب الباطنة 
وجنــوب الرشقية.. فيام تهب عىل معظم 
محافظــات الســلطنة ريــاح رشقيــة إىل 
جنوبيــة رشقيــة خفيفــة إىل معتدلــة، 
وتكون نشــطة عىل ســواحل محافظتي 

جنوب الرشقية ومسقط، بينام تهب رياح 
جنوبيــة إىل جنوبيــة رشقيــة خفيفة إىل 

معتدلة عىل محافظتي الربميي والظاهرة. 
أمــا عــن املوج، فمتوســط عــىل معظم 
ســواحل السلطنة، ويصل أقىص ارتفاع له 
إىل مرتين، مع احتامل تدين الرؤية األفقية 

أثناء هطول األمطار.
وتبلغ درجة الحرارة العظمى يف محافظة 

مســقط ٢٨ درجة مئويــة والصغرى ١٨ 
درجة مئويــة. أما يف مدينة صاللة، فتبلغ 
درجة الحــرارة العظمى ٢٨ درجة مئوية 

الصغرى ٢٠ درجة مئوية.
ومن ناحيــة أخــرى، ُيعاين أهــايل والية 
الرستاق من تكون برك مائية وسط الحي 

التجــاري وتحديــدا يف منطقــة الرمانية، 
مــام يعرقــل حركــة الســيارات واملارة. 
وأشــار إبراهيم بن محمد الساملي عضو 
املجلس البلدي بوالية الرستاق، إىل وجود 
٣ فتحــات لترسيب امليــاة واحدة منهن 

مسدودة.

بينام قال املدير املساعد ببلدية الرستاق: 
تــم ابــالغ املختصــني ملتابعــة فتحــات 
الترصيف وتنظيفها من الشــوائب. إال أنَّ 
األهــايل طالبوا الجهــات املختصة بإيجاد 
حلول بديلة لترصيف املياه حيث ال تفي 

هذه الفتحات الثالث بالغرض.
كام شــهدت محافظة الظاهرة حالة من 
عدم االســتقرار يف طبقــات الجو كباقي 
محافظــات وواليــات الســلطنة؛ حيــث 
تتواجد الســحب الركاميــة املتدفقة عىل 
اجــواء الظاهرة ودرجة الحرارة ٢٥ درجة 
مئويــة، كام تهــب ريــاح جنوبية رشقية 
نشــطة أحيانا عىل األماكن املكشوفة مع 
رطوبــة بلغت ٤٥٪. ومن املتوقع نشــاط 
التكونــات مــا بعــد الظهرية عــىل جبال 

الحجر قد ينتج بعض األمطار املتفرقة.

..

«

الربميي - َسْيف املعمري 
ُأْسدل الســتار عىل األيام األدبية الُعامنية-

الســعودية التــي أقامهــا صالــون فاطمة 
العليــاين األديب مبحافظــة الربميــي؛ حيث 
د بن عيل بن ســعيد  رَْعــى ســعادة ُمحمَّ
البادي عضو مجلس الشــورى ُممثل والية 
، والذي أقيم مبرسح  الربميي الحفَل الختاميَّ
املديرية العامة للرتبيــة والتعليم ملحافظة 

الربميي.
ــن حفــل الختام قصائد للشــاعرين  وتضمَّ
يوسف الكاميل وراشــد الهندايس، ثمَّ قدم 
أعضاء فرقة الرشق املرسحية التابعة لنادي 
النهضة مرسحية "خيوط من أحالم"، والتي 

شهدْت تفاعال من الحضور.
ثمَّ أقيمت جلســة شــعرية أدارها الشاعر 
سلطان الوحيش، وشارك فيها الشعراء سعيد 

الحجري، وعيل الكعبــي، ومازن التميمي. 
بعدها، قام ســعادة محمد بن عيل البادي 
راعــي حفــل الختــام، والدكتــورة فاطمة 
بنت راشــد العليانية بتكريم ضيوف األيام 
األدبيــة من اململكــة العربية الســعودية، 
ولجــان العمــل واملســاهمني والداعمــني 
لأليام األدبية العامنية السعودية، وليختتم 
الحفــل بالتقــاط الصــور التذكارية معلنة 
إســدال الســتار عن تلك األيــام الجميلة. 
وكانــت الفعاليات شــهدت عرضــا ألفالم 
املخرجة الســعودية هند الفهــاد بعنوان: 
"بســطة"، وآخــر للمخرجــة الســينامئية 
العامنية مزنة املســافر بعنوان "دانة"، كام 
أقيمــت أصبوحة شــعرية شــارك فيها كلٌّ 
من: الشاعر عبدالوهاب الفارس، والشاعرة 
هند املطريي من السعودية، ومن السلطنة 
الشاعر حمود حمد، والشاعر خميس قلم، 

والشاعرة عائشة الســيفية والشاعر عقيل 
اللوايت.

َبْيَنام شــارك يف القراءات الشعرية كلٌّ من: 
الدكتــور صالــح املحمود من الســعودية، 
وقدم قراءة بعنــوان "الرؤية الحضارية يف 
الشعر الســعودي"، والشاعر محمود حمد 
يف قراءته بعنوان "الشعر العامين الحديث.. 
م عىل  الصــوت ذاتــا وجــودا"، فيــام قــدَّ
الحرضمي قراءة نقدية مقاربة لديوان"ظل" 
للشــاعر أرشف العاصمــي؛ حيــث قارب 
قصائد مــن ديوان الشــاعر؛ منهــا: الرمل 
تجمعــه الذكرى فينترث، وكلام شــع جبينها 
بالطهر، وتســابيح غيمة عىل كف البهالين، 
وقد حفلــت الصائد بثيامت وجودية  مثل 
الجامل والحيــاة والعطاء والخري كالقصائد 
املعنونــة بالغيمــة والطهــر، وصباحــات 
الحــوارء، وتهطــل الديم، تقابلهــا ثيامت 

الغياب واملوت، والتشاؤم، تضمنتها قصائد 
مثل: الزيف، رساب، تعدد العذابات، نافذة 

آخرى للبكاء، سجدة الروح.
نــْت الفعاليــات تقديــم عرضا  كــام تضمَّ
مرسحيا بعنوان "غيوم تنتظر املطر" لفرقة 
الصمود املرسحية مــن محافظة الداخلية، 
إضافة إىل الجلســة التي شــارك فيها حمد 
الهــاليل مــن الســعودية بورقــة بعنــوان 
"الحس املؤسسايت لدى املثقف السعودي"، 
واملهندس ســعيد الصقالوي بورقة بعنوان 
"دور جمعيــة الكتاب واالدبــاء يف الحركة 
الثقافيــة يف الســلطنة" وأدارت الجلســة 
الدكتــورة فاطمــة العليانية، ثم الجلســة 
القصصيــة التي شــارك فيها هــاين الحجي 
وجبــري املليحان مــن الســعودية، وهالل 
البــادي وهــدى حمد من الســلطنة، وقد 

أدارت الجلسة القاصة عائشة النقبية.

عربي - نارص العربي
ُعقــد بقاعة االجتامعــات باملديرية العامة 
للخدمــات الصحيــة مبحافظــة الظاهــرة، 
اجتامٌع برئاســة الشــيخ عيل بــن عبدالله 
الحبــيس املديــر العــام للمديريــة العامة 

للخدمات الصحية للمحافظة.
ــد املديُر العام يف بدايــة االجتامع عىل  وأكَّ
أهمية تكثيف الجهود مبا ُيعزِّز من مستوى 
والعالجية  التشــخيصية  الصحية  الخدمات 
والوقائية والتــي حققت نتائج إيجابية. ثمَّ 
قــدم الدكتور محمود بن حميد الســكيتي 
مديــر دائــرة مراقبــة ومكافحــة األمراض 
املعدية باملديرية ورقة عمل حول املؤرشات 
واإلحصائيات وأنشطة الدائرة املنفذة خالل 
العام املايض. ُمســتعرضاً الربامــج الصحية 
برنامــج  يف  املتمثلــة  املعديــة  لألمــراض 
املراقبة واملكافحة لألمراض، وبرنامج السل، 

وبرنامج مكافحة العدوى، وبرنامج املالريا، 
وبرنامــج فحــص اللياقة الطبيــة، وبرنامج 
التحصني املوســع الذي حقق نســبة ١٠٠٪ 

من التغطية باملحافظة، وما تمَّ إنجازه لكل 
منهــا. كام تمَّ -خــالل االجتامع- مناقشــة 
العديــد مــن الجوانب املتعلقــة بالنواحي 

املاليــة واإلدارية والرعايــة الصحية األولية 
والتمريضيــة والصيدالنية ومجاالت العمل 

بالقطاع الصحي الخاص باملحافظة.

متابعات

(1

كثريا ما َيرِد تساؤل حول ماهية اختيار رشيك الحياة؛ األمر الذي ُيؤرِّق الكثري من الشباب والفتيات املقبلني 
عىل هذه املرحلة االنتقالية املهمة يف مســار حياتهم، وقد ُيشاركهم التساؤل اآلباء واألمهات باعتبار الزواج 
مرشوعا اجتامعيا مشــرتكا، يتشاطر فيه هؤالء األطراف املسؤولية ورشعية اتخاذ القرار؛ متهيدا لزواج ناجح 
منطلق من رؤية صائبة، وفكر ناضج مستنري. ومن غري املقبول متاماً أْن يكون اتخاذ قرار مصريي قائم عىل 
رضبــة حظ، أو يظل تحت وطأة الــالت والعزى، ومناة الثالثة األخرى من األصنــام املجتمعية التي يجب 
أن تتكرس لو وجدت؛ يف ســبيل الرقي بثقافة االختيار لرشيــك الحياة، فنجد أحيانا كلام زادت املجتمعات 
محافظــة، كانت الخطوات املبذولة إلنجــاح الزواج أقل فاعلية، وكلام اقرتبت مــن الطرح النبوي الكريم 
كان حريا بأن تكون بداية صحيحة موفقة، فالزواج عالقة قداســة متتد إىل اآلخرة، لقول النبي صلوات الله 
وســالمه عليه وعىل آله وصحبه وسلم؛ حيث يقول "عائشة زوجتي يف الدنيا واآلخرة"، وهي عالقة ينصهر 
فيها الذكر واألنثى انصهارا ال ينصهر فيه الواحد منا مع أمه، أو أبيه، عالقة عميقة متجذرة من نوع خاص، 
إن مل يتم التهيؤ لها بالدرجة الكافية تصبح مختلة؛ فمن اإلجحاف بحق جميع األطراف وحتى األبناء الحقا 

أن يكون االختيار رضبة حظ، أو نتاجا لطرح مجتمعي شط عن الطرح النبوي.
تعدُّ الِخطبة جزءا مهام من عملية االختيار، قد يستغرب البعض كيف تكون الِخطبة جزءا من االختيار! ألن 
بعض العادات والتقاليد تعترب الخطبة جزءا من مراسم الزواج أي الضوء األخرض للموافقة عىل كال الطرفني 
والرجوع للوراء غري وارد بعد أن يتقدم الشــاب للخطبة، فرتفض رفضا تاما تقدم شاب لخطبة الفتاة كجزء 
من مقدمات االختيار بل يعترب الخطبة موافقة عىل الشــاب أو الفتاة وتعقد فيها االتفاقات عىل الصداق 
وغــريه مــن ترتيبات الزواج، هل هذا األمر صائــب؟ دامئا أقول التصادم مع عــادات وتقاليد املجتمع غري 
محبــذ خاصة إذا وجدت طــرق لتفادي هذا التصادم،، فإذا متت ترتيبات خطبة غري رســمية ولكن بطرق 
رشعية تتوافق مع قيم الدين اإلسالمي فال بأس من اعتبار الزيارة الرسمية املعلنة للخطبة هي زيارة اتفاق 
لرتتيبــات الــزواج، وما نحذر منه هنا هو اعتبار الزيارة األوىل للخطبة هي مبثابة موافقة دون أن يتســنى 
لــكال الطرفني الرؤية الرشعية وغريها من أمور تســتدعيها االختيــار يف مرحلة الخطبة، وهذا ما نحذر منه 
ألنه يشــط عن الطرح النبوي املحمدي؛ فام زلنا نســمع يف بعض الثقافات بأن الزوج ال يرى الزوجة إال يف 
ليلة الزفاف أو يراها بشــكل عابر رغم انفتاح املجتمع العرصي كل ذلك نزوال عند قيود الثقافة املجتمعية 
وأقولها ال قداسة للعادات أما الدين فاألصل يف الخطبة من وجهة رشعية هو اختيار كل طرف للطرف اآلخر 
والتعرف عليه يف النور وتحت مظلة الرشع ليك ال يضطر الشــاب أو الفتاة القيام بهذه الخطوة يف الخفاء 
وتهيئة األجواء الختيار ســليم يف ظل القيم اإلســالمية وبدون خلوة وتحت نظر األرسة ليك ال يقطع الشاب 
أو الشابة مرحلة قبلها يف الخفاء تؤثر عليهم رمبا سلبا يف حياتهم القادمة، ومتى ما اقرتبنا مبرحلة الخطبة 
واالختيار من الطرح النبوي كلام أسســنا لزواج يشــعر فيه الطرفان بقداسة هذا الرابط وإتاحة فرصة لهام 
للتدقيق واالختيار بنفس مطمئنة مبعية ومشــورة أرسهم، خوفا من العادات والتقاليد التي تعترب الخطبة 
جــزءا رســميا عىل املوافقة، من تأميل للطرح الرشعي والنفيس هناك ثــالث مراحل متر بها مرحلة االختيار 
تباعا. أوال: الرؤية والتفكري، والتي هي مبثابة النظرة املقطعية العابرة. ثم االستشارة والسؤال، يليها مرحلة 
االســتخارة. هكذا يجب أن تكون النظرة يف االختيار نظرة متدرجة شمولية متأنية وهذا هو مجمل مرحلة 
الخطبة. ومن الرضوري أن نفصل يف كل مرحلة لسرب كنه املرحلة واستبصار متطلباتها، وأهميتها يف مرحلة 
االختيــار، فمرحلة الرؤية الرشعيــة مرحلة مهمة، يجب عىل الوالدين واملتقدم للــزواج واملتقَدم لها عدم 
إغفالهــا، وإعطائها حقها ووقتها، حيث تســتدعي طبيعــة هذا املرحلة زيارة املتقــِدم لرؤية الفتاة، حتى 
تتمكــن هي وأهلهــا من الرؤية والتفكري. ويتم يف هذه الزيارة عادة تلمس كل األطراف لطبيعة الشــاب، 
وطبيعــة الفتــاة، منطقهام يف التفكري، وليس بالرضورة الرتكيز عىل تفحص مســتوى التفكري؛ ألنَّ مســتوى 
التفكري يحتاج لجلســات عدة، وال يعد مطلبا أساســيا يف هذه املرحلة، فبمجرد الخروج بانطباع عام أويل 
حول الطرف اآلخر يكفي يف املرحلة الراهنة، ويســفر اللقاء األول غالبا عن شــعور باالرتياح للطرف اآلخر، 

أو نفور منه، أو احتياج لزيارات أخرى لتلمس هذا الشعور، ومتهد للمرحلة التالية.
ويتــمُّ يف اللقــاء األول عادة دخول الفتاة بزيها املعتاد وال داعي هنا تدخل البنت صينية العصري أو القهوة 
فهي عادة ســتكون مرتبكة وقد توقعها من يدها كام نرى يف األفالم. أيضا من الذكاء هنا أن يفســح اآلباء 
للمتَقِدم وللفتاة املجاَل يف الحديث، كأن يستأذن األب بالخروج إلحضار غرض ما؛ مام يتيح املجال للطرفني 
بأريحية النظر، والحوار، وال تعترب هذه خلوة فالباب مفتوح، واألب موجود، والشاب جاء ليُرشف ويترشف 
بخطبــة هــذه الفتاة، كام أنه من الذكاء أن يلتفت الشــاب ليعطي الفتاة مجاال للنظر ليســهل األمور مبا 
يطمنئ نفسها. وهناك العديد من اإلشكاالت التي يجب االنتباه إليها يف هذه املرحلة، منها اشرتاك الوالدين، 
واألخوة، واألخوات أحيانا مع الفتاة يف إعطاء انطباعاتهم حول الشاب، وقد يسأل سائل قائال: "لن تتزوجه 
األم أو األب أو األخ فلــامذا؟"؛ فأقــول إنَّ تعدد االنطباعات مطلب مهــم جدا، فكٌل ينظر من زاويته ومن 
بعده الشــخيص يف متحيــص األمور، فقد يركز أحدهــم عىل هندامه، وآخر عىل منــط تفكريه، وثالث عىل 
مكنونات كالمه؛ مام يحقق نظرة متحيصية دقيقة تتســم بالشمولية والتكامل. وأقول هنا بأن شعور الفتاة 
أو الشاب بالنفور أحيانا ليس مدعاة للرفض، فقد يحايك ذلك اإلنسان للطرف اآلخر خربات طفولية منفرة، 
كوجود شــبه بينه وبني شــخصية يف ذاكــرة الطفولة أدت لذلك النفور، أو عكس ذلــك يف القبول، وبالتايل 
قد يحتاج كال الطرفني ملزيد من الزيارات التي ستســاعد عىل االطمئنان والشعور باالرتياح متهيدا للخطوة 
التاليــة يف آلية االختيار. الحديث حــول مرحلة الِخطبة كام يف الطرح النبوي، حديث ذو شــجون، ُنكمله 

-بَعْون الله- يف املقال القادم.. ُدمتم بفرح بجوار من تحبون.

نادية املكتوميَّة
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ي َقَســم اليمني  مــا لَِبث دونالد ترامــب أْن ُيؤدِّ
رئيســاً للواليات املتحدة األمريكيــة، حتى أطلَق 
خطابــا ُمثريا للجــدل َعَكس يف كثــرٍي منه النزعة 
ة الرئاسة يف أكرب  الشعبوية التي دفعْت به إىل ُسدَّ
اقتصاد عاملــي والدولة العظمى قاطبة. واتَّســم 
باقــي الخطــاب بتبنِّــي رؤية قامتــة لألوضاع يف 
م عىل مســتوى  قه من تقدُّ أمريــكا، رغم ما ُتحقِّ
ن األوضاع االجتامعية. النمو االقتصادي، أو تحسُّ

ترامب -الذي قاَد حملًة انتخابيًة شهدْت انقساما 
ا يف صفوف األمريكيني، بل ولجأ إىل وســائل  حادٍّ
أثارْت حفيظة من َحْوله وقادة الحزب الجمهوري 
د املخاوَف املرتبطة بسعيه  الذي ينتمي إليه- جدَّ

املحموم النكفاء أمريكا عىل نفســها، بعدما رََفع 
يف خطاب التنصيب شــعار ”أمريــكا أوال“، وهو 
ــة إزاء بالده.  د سياســته العامَّ الشــعاُر الذي ُيؤكِّ
وفيام َيــَرى بعــض املحللني أنَّ ترامــب قد يزج 
ببالده يف َنَفق ُمظلــم قد ال تصل لنهاية له، ُيرصُّ 
الرئيس األمرييك الجديد عىل أنَّه سيسعى التخاذ 
أي قرار لصالــح األمريكيني وعائالتهــم، وهو ما 
تبعه بتأكيدات من أنَّ أســالفه من ساكني البيت 
األبيــض مل يقوموا مبا َيْنَبِغــي عليهم فعله خالل 

سنوات حكمهم.
د يوما  املثرُي يف شــخصية دونالد ترامب أنَّــه ُيؤكِّ
بعد اآلخر أنَّه ســيتبنى سياسة انعزالية للواليات 

يبة والشك يف األسواق  املتحدة؛ األمر الذي أثار الرِّ
العامليــة؛ فتعرَّض الــدوالر ملوجة خســائر أثَّرْت 
بدورها عىل األســهم واملــؤرشات حول العامل. فال 
شــك أنَّ االقتصــاد األمرييك ال ميكــن أن ينفصل 
عن املنظومة االقتصاديــة يف العامل، فضال عن أنَّ 
الدوالر األمرييك مُيثِّل ُعملة االحتياط العاملية؛ لذا 
فإنَّ أي زعزعة الستقرار االقتصاد األمرييك -سواء 
عرب سياســات حامئية أو محــاوالت إلنتاج نظام 
رضيبــي وإلغاء بعــض اللوائح االتحادية بشــأن 
قطاعات اإلنتاج- ســترضُّ بــكل تأكيد اقتصادات 

العامل أجمع.
ــه الجديد ألمريكا لــن يتَّضح قبل ميض ٣  التوجُّ

أشــهر عىل أقل تقدير، وكام فاجــأ ترامب العامل 
بفوزه العريض عىل منافسته الدميقراطية هيالري 
داته  ر املفاجأة وينكص عن تعهُّ كلينتون، رمبا ُيكرِّ
التي أثــارْت َمْوَجات غضب حتى يف دولة الجوار 
األوىل ألمريــكا: املكســيك، التي َوَعد بأن ُيشــيِّد 
جداراً فاصًال معها. ورغم أنَّ االنعزالية األمريكية 
رمبا تلوح يف األفــق، لكنَّ اآلمال معقودة عىل أْن 
ُيســهم ذلك يف أْن ترفع الواليــات املتحدة يدها 
لهــا لصالح حقوق  عــن منطقتنا، وأْن يكون تدخُّ

ال  املســتضعفة،  الشــعوب 
من أجل إطالــة أمد حرب أو 

استنزاف موارد.

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

املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠١-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤
ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
القمة للصحافة  والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

..«

حني تمَّ اإلعالن عن اإلجراءات االحرتازية املالية يف 
بداية ٢٠١٦م، بعثت الجهات الرسمية رسالة مهمة 
جدا وهــي أن اإلجراءات ”لن متس املواطن“، أي 
أنها ستكون مبعزل عن املواطن واستحقاقاته، وما 
يؤمن له معيشــة غري مقلقة، ولكن هذه العبارة 
العامــة مل تحــَظ بنقاش تحليــيل، ليس من أجل 
إثبات عكســها، ولكن من أجل تقنني استخدامها؛ 
وبالتايل عزل الجوانب التي ال تقع تحت مظلتها؛ 
ألنَّ ذلــك العــزل يتيح فهــام واضحــاً لتداعيات 
التقشف عىل املواطنني، وبالذات الطبقة الوسطى 
التي متثل صامم األمان يف أي مجتمع، وبعد مرور 
عام كامل عىل تلك الرســالة التي بعثت من أكرث 
من جهة، وجدنا أن اإلجراءات التقشــفية مل متس 
إال ”املواطنني“، بدرجات مختلفة تبعاً لوضعيتهم 
الوظيفية (ســواًء موظفني أو طالبــا)، وأيضا تبعا 
لطبيعة القطاعــات التي يعملون فيها (مدنية أم 
غــري مدنية)، و (عامة أم خاصــة)؛ فاملوظفون مل 
متس اإلجراءات رواتبهم، ولكنها مست ترقياتهم، 
ومســت الخدمات اإلدارية التي يحصلون عليها، 
والخدمــات األخــرى التــي يحصلــون عليها من 
الســوق، وطــالب التعليــم العايل الذيــن يزيد 
عددهم عىل مائة وخمســني ألفا مســتهم هذه 
اإلجراءات ألنهم أيضا يستخدمون تلك الخدمات 
اإلداريــة العامة، ومل يتــم مراعاتهم، والخريجون 
الذيــن يزيد عددهم عىل األربعني ألفا مســتهم 
بشــدة هذه اإلجــراءات؛ ألنه ال يلــوح يف األفق 
حتى اآلن أية بادرة لتوفري فرص عمل لهم بالذات 
يف القطــاع الخاص الــذي تعول عليــه الحكومة 
لتوظيفهــم، وقــد أعلنهــا برصاحة وزيــر القوى 
العاملة يف اســتضافة مجلس الشــورى له؛ حيث 
قال ال توجد لديَّ حلول، ولست مسؤوال لوحدي 
عن توظيف هؤالء الشباب؛ فاألمر كام قال يرتبط 
بالعــرض والطلــب، والعرض محــدود يف القطاع 
الخــاص، وقد خرجت بعض الطروحات من قلب 
القطاع الخاص ترد بشــدة عــىل مطالبات أعضاء 
املجلــس؛ حيث قــال أحدهم: ”القطــاع الخاص 
ليس جمعيات خرييــة“. إذن، قطاعات كبرية من 
املواطنني معرضة أكرث للمســاس بجوانب حياتها 
نتيجــة هذه اإلجراءات، وهــم ميثلون ”األغلبية“ 
التي تؤكــد الحكومــة أن سياســاتها وإجراءاتها 

موجهة لتحقيق االطمئنان لهم وأرسهم.
تأيت هذه األزمة يف الوقــت الذي بدأت تظهر يف 
ُعامن طبقة وســطى نتيجة تزايد نســب التعليم 
العــايل، ومن املعــروف أنَّ التعليــم أكرب ضامن 
إلمداد أي مجتمع باملبدعني والكفاءات الشــابة، 
ونتيجــة أيضــا تزايــد يف أعــداد فئــات املهنيني 
والتخصصــني مثــل األطباء واملهندســني وغريهم 
من أصحــاب املهن التخصصية، عالوة عىل ظهور 
مجموعة من صغار التجار ورجال األعامل الذين 
حاولــوا أن يؤسســوا مرشوعات صغــرية اعتامدا 
عىل بيئــة تحفيزيــة توفرها الحكومــة، وكذلك 
تزايد حصة الفرد من الدخــل الوطني وهو أحد 
أهــم املعايري يف تحديد حجم الطبقة الوســطى؛ 
فمــن املعروف أن دخل الشــخص الــذي ينتمي 
للطبقة الوســطى يــرتاوح بــني ٧٠ و١٥٠ باملائة 
من متوســط دخل الفرد العادي يف املجتمع، ويف 
وقت بدأت حصة اإلنفاق عىل الرتفيه أيضا ترتفع 
نتيجــة تلــك املعطيات التي تســتخدم يف تقييم 
الطبقــة الوســطى يف أي مجتمع، وهــي عوامل 
محفزة وداعمة إىل اســتقرار هذه الطبقة وتزايد 
نشــاطها وتأثريها يف تحريك التحوالت السياسية 
واالقتصاديــة والثقافية، ولكن كل هذه املحفزات 
تتعرض اليــوم إىل ضغط كبري نتيجــة اإلجراءات 
التقشــفية، وهــو ضغط إن اســتمر عــىل املدى 
الطويل لن يؤثر عىل أفــراد هذه الطبقة التي ال 
يعرف حتى اآلن حجمها فقط، وإمنا ســيؤثر أيضاً 
عىل التحوالت التي يجب أن متر بها البلد إلرســاء 

دولة املواطنة والقانون.
مل تحــَظ هــذه الطبقة بالدراســة يف دول جميع 
دول الخليــج مبا فيها ُعامن، ولكــن القرير الذي 
أعده الدكتور حســن العايل يف يوليو ٢٠١٣ ملركز 
الجزيــرة للدراســات بعنوان ”الطبقة الوســطى 

يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي: الخصائص 
م بعض اإلحصــاءات لهذه الطبقة  واآلفاق“، قــدَّ
يف دول الخليــج؛ حيــث تراوحــت بــني ١٢٪ يف 
الســعودية، و٢٠٪ يف البحرين وعامن و٣٣-٣٥٪ 
يف الكويت واإلمارات، مقارنة بنسب بعض الدول 
مثل الواليــات املتحــدة األمريكيــة التي بلغت 
النسبة فيها ٤٥٪ والهند والصني التي تصل النسبة 
فيها إىل ٥٥٪. وهذه النســبة تعتمد يف جزء كبري 
منها عىل تدين أجور العاملــة الوطنية يف القطاع 
الخاص، وهو القطاع الذي يراد له اليوم أن يقدم 
فرص توظيف حسب رشوطه وأجوره لآلالف من 
الشــباب الخريجني، فكيف ميكن أن ترتفع نسبة 

هذه الطبقة يف ظل هذا الواقع؟ 
إن وجــود الطبقة الوســطى يعنــي وجود طبقة 
مستنرية متعلمة واعية بني طبقتني: الطبقة العليا 
مــن املجموعات التجارية الكــربى، وأيضا النخبة 
القبلية التي لديها عوامل القوة القدمية من خالل 
نفوذهــا وملكيتها ملســاحات كبــرية من األرايض 
الزراعيــة، أو من خالل إرشاكها يف منظومة اإلدارة 
الحكوميــة املحليــة أو اإلدارية العليــا، والطبقة 
الدنيا التي تخرج من دائرة املؤهالت العليا أو من 
التملــك أو املناصب اإلدارية العليا التي يشــغلها 
أفــراد الطبقتني األخريــني؛ وبالتايل فــإنَّ الطبقة 
الوســطى التي ســعت لتوســيع نطاق املشاركة 
السياسية يف البلد، والتي طالبت بتعديل كثري من 
القوانني والترشيعات، والتي تعمل بشــكل يومي 
عىل بناء الوعي بكثري من قيم املواطنة التي ترسخ 
دولة املؤسسات، وتوجد فرصا متعددة للمواطنني 
يف التعبري عن إشــكالياتهم وطموحاتهم بشــكل 
مدين ناضــج يقوم عىل املســؤولية يف التعبري عن 
الرأي، ويف رفع مستوى الوعي الوطني، ورضورات 
اإلنتاج والعدالة يف توزيع، واملســاواة يف الحصول 
عىل الفرص، تواجه بتحديات كبرية يف ظل أوضاع 
التقشف املستمرة التي يتزايد فيها زيادة الرسوم 

عىل مختلف الخدمات.
ال شــك أنَّ تحديات كبرية تواجه الطبقة الوسطى 
يف البلد أيٍّا كان حجمها وشكلها والدور الذي ميكن 
أن تلعبه يف النهوض بالبلد؛ مام يتطلب سياســات 
تقلل من مهــددات هذه الطبقــة وغريها، وهي 
تبدو حتــى اآلن غري واضحة؛ فاملتابع لنقاشــات 
العــام املايض االقتصادية يجدهــا بعيدة جدا عن 
طــرح اإلشــكاليات بصورة واضحــة والعمل عىل 
تقديم بعض الحلول املختلفــة للتقليل منها؛ ألنَّ 
حتى ارتفاع نســبة الخريجني من حملة املؤهالت 
الجامعية ليس ضامناً كافيا للمنافســة ألفراد هذه 
الطبقــة يف ظل ضعــف الجودة، هــذا بالعكس 
أصبح مــربراً لعدم تقديم فــرص لها يف الوظائف 
العليــا أو املهنية أو التخصصية يف القطاع الخاص، 
وســيزداد توظيف هــذا املربر لو تم التوســع يف 
خيارات الخصخصة ســواء للتوظيف أو التشغيل 
لبعــض القطاعات الحكومية؛ مام يقود إىل تقهقر 
كبري جدا لآلمــال التي يحملها أفراد هذه الطبقة، 
وسوف يصاحب هذا التقهقر تزايد متركز العاملة 
الوافدة يف كثري من القطاعات اإلنتاجية والخدمية 
وحتــى الحكومية؛ مام ســيضعف عالقة الرشاكة 
االقتصاديــة التي متحــورت حولهــا املواطنة، وما 
يرتبط بها مــن توفري وظائــف، وترقيات، وتوفري 
دعم للخدمات، وتقليل رســوم الخدمات العامة؛ 
مام يعني أن ”املســاس باملواطن“ يعني مساســاً 
بالتحوالت الرضورية الستمرار التنمية واستدامتها.
وبالتايل؛ البد أن نخرج يف هذا العام من عمومية 
النقاشات والتداعيات، وأيضا ضبابية الحلول، إىل 
استنهاض الفكر االقتصادي والعلمي، واللجوء إىل 
الُعمق التاريخي، واالعتامد عىل الكفاءة الوطنية 
يف إيجاد حلول قصرية ومتوســطة وطويلة األجل 
لتمكــني العبور اآلمن نحو أنشــطة إنتاجية ذات 
قيمة مضافة للمواطنني ال فقط للمستثمرين؛ ألنَّ 
جلــب االســتثامر يف حد ذاته ال يعتــرب نجاحا ما 
مل يصاحبــه تأمني فرص عمل ألبنــاء البلد الذين 
ميثلــون املورد القوي الــذي يضمن تدفق األفكار 
واملعرفة  واالبتــكارات،  واإلبداعــات،  الجديــدة 

وتطبيقاتها.

يف اللقاء الذي َجَرى مبجلس الشــورى، األسبوع املنرصم، 
عندمــا ألقــى معــايل وزير القــوى العاملــة بيانه لدور 
االنعقــاد الســنوي الثامن للمجلــس، ثمَّ األســئلة التي 
طرحها أصحاب الســعادة أعضاء مجلس الشــورى، عىل 
معايل الشيخ الوزير، برزت العديد من القضايا التي تدعو 
للتخوف مــام يرتتب عىل آثارها اجتامعيــًا واقتصادياً يف 
بالدنا، وهو وجود قرابــة املليونني من الوافدين كام جاء 
مــن بعض األعضاء، ويف الجانب الثاين وجود ما يزيد عىل 
٤٣ ألفاً من العامنيني من الباحثني عن عمل، وفق ما جاء 
يف بيــان معايل الوزير، أغلبهم مــن الخريجني من حملة 
الشــهادات الجامعية، بينام يرى بعض أصحاب السعادة 
األعضــاء مــن املتحدثني أن هــذا الرقم أكــرث بكثري مام 
جــاء يف البيان، خاصة وأن التوظيــف متوقف منذ بروز 
األزمة املاليــة يف ٢٠١٤، عدا بعــض الوظائف املحدودة 
يف القطاع الحكومي، والشــك أن األمــر يحتاج إىل وقفة 
جادة من قضية العاملة الكبرية يف ســوق العمل، وإيجاد 
الحلــول للباحثني العامنيني عن عمــل، وإذا كانت بعض 
الترصيحات مــن بعض الجهات الرســمية، أنَّ التوظيف 
يف القطــاع الحكومي ســيكون محدودا جــدا يف الخطة 
الســنوية التــي أعلن عنهــا مؤخــراً، فإنَّ هذه اإلشــارة 
واضحة، أن عىل القطاع الخاص أال يتهرب من املســؤولية 
الوطنية واالجتامعية لتوظيف العامنيني، خاصة يف وجود 
األعداد الكبرية من العاملة غري الوطنية يف كل املستويات 
الوظيفيــة، والتي تحتــاج إىل مراجعة جديــة ورسيعة، 
وهذا ما عربَّ عنه ســعادة محمد بن ســامل البوســعيدي 

رئيس لجنة الشــباب واملوارد البرشية مبجلس الشــورى 
يف هــذا اللقاء، مــن أن بيان معايل الوزيــر ”خال من أي 
خطط مســتقبلية، كــام مل يحمل البيان تقييــاًم للخطة 
الخمســية التاســعة والتي تســتهدف توفري ما يقل عن 
٢٠٠ ألف وظيفة للعامنيني يف القطاعني -مشــريا يف فقرة 
أخــرى إىل- أن وزارة القــوى العاملة تعنــي مبتابعة أكرث 
من٥٠٪ من تعداد الســكان يف السلطنة (من الوافدين)، 
فهنــاك ما يقارب املليوين وافد يعملون يف القطاع الخاص 
و٢٢٠ ألفا من العامنيني يف هذا القطاع، وهي أرقام كبرية 
جداً“. وال شــك أن األرقام ليست كبرية فحسب، بل إنها 
مخيفة، وال يجب أن يتم غــض الطرف عنها؛ ألنها زائدة 
عىل الحد املطلوب، ويف نفس الوقت وجودها يعني أنها 
تنافس العاملة الوطنية؛ إذ هناك عاملة وافدة ليســت يف 
وظائف صغرية، بل يف وظائف كبرية إدارية وغري إدارية، 
يف الوقت الذي تــزداد فيه املخرجات الجامعية العامنية 
يف كل التخصصــات ســنوياً، وعىل وزارة القــوى العاملة 
مسؤولية اتخاذ خطوات جادة، ووقفة مع القطاع الخاص 
يف أن ُيســهم يف تحمل املســؤولية الوطنية هذه؛ حيث 
إنَّ ظروف الحكومة الراهنة ال تســتطيع استيعاب هذه 
املخرجــات الجامعية، والبد من اإلحالل الجاد، بعيداً عن 
التحايل والهروب من مسؤولية التعمني، وهناك وظائف 
كبــرية من غري العامنيني، إدارية وغري إدارية، يف الرشكات 
واملؤسسات الكبرية، ومنها وكاالت السيارات، وقد كتبت 
كثــرياً منذ عدة ســنوات عن أهمية اإلحــالل للكفاءات 
العامنيــة يف هذا القطاع، أســوة بقطــاع املصارف، الذي 

أصبــح التعمني يفوق فيه كل املؤسســات، وبنجاح كبري، 
فلامذا الهروب من املسؤولية الوطنية واالجتامعية؟ وقد 
كررت هذا األمر العديد من املقاالت، وســوف اســتمر، 
فاألمر أصبــح مهامٍّ ورضوريــًا، البد من التحــرك لحلها، 
فزيادة األعداد من الباحثني العامنيني عن العمل ســنويا، 
دون إيجــاد وظائف لهم، له مســاوئ كثــرية، اجتامعية 
واقتصاديــة وسياســية، والســكوت أو التــذرع مبقوالت 
نكررهــا دامئــاً ال تحل شــيئاً، وال تحقق لنا أمنــا ثقافيا 
واجتامعيــا، يف ظل التحوالت الكبرية يف عامل اليوم، فكريٍّا 
ا، فاقرتاب نصف الســكان من العاملة الوافدة  وتكنولوجيٍّ
أمر ليس عادياً أبداً، حتى لو كانت هذه األعداد ال تنافس 
العامنيني يف هذه الوظائف، بل إنَّ هذه األعداد تشــكل 
مشــكالت كثرية، وقد حصلت العديد مــن القضايا جراء 
هــذه األعداد، بل إنَّ الكثرَي مــن العاملة ليس لها عمل، 
وهي سائبة، وهذه أيضاً لها أســبابها السلبية، والحقيقة 
أن التعمــني تراجــع كثــريا يف القطاع الخــاص، وخاصة 
الوظائف املتوســطة والكبرية، رمبا القطاع الخاص يتهرب 
من اســتحقاقاته، وهو تطبيــق التعمني، وقد ذكرت قبل 
عدة أشــهر مقاال عن هذا الرتاجــع، حني كنت يف إحدى 
البنايات التجارية يف العاصمة مسقط، وهذا املبنى يضم 
الكثري مــن املؤسســات التجارية وغريهــا، وكان الوقت 
يقرتب من الواحدة بعد الظهر، فشاهدت خروج العديد 
مــن املوظفــني الوافدين من إحدى هذه املؤسســات يف 
أحد الطوابق، ومل أشــاهد موظفاً عامنيٍّــا مع الخارجني، 
وكان التوقيت مع انتهاء الدوام الرســمي للقطاع الخاص، 

وهــذا أمر الفــت حقيقة أن تخلو مؤسســات يف القطاع 
الخاص مــن وجود موظفني عامنيــني، وتلك الرشكة هي 
من رشكات متويل الســيارات، واستغربت: ملاذا مل يتحقق 
التعمــني يف أغلبيــة هــذه الوظائف، مــع أن تلك املهام 
الوظيفية يف رشكات التمويــل ال تتطلب مؤهالت عالية، 
وتكفــي هذه الوظائف مخرجــات الثانوية العامة، وهم 
رمبــا بعرشات اآلالف مــن العامنيني املســجلني يف هيئة 
القــوى العاملة؟! وعندما ُكنت أتناقش مع أحد األصدقاء 
حول ما شاهدته يف املوضوع املشار إليه، وكنا يف الطريق 
إىل منطقة الخوير السكنية، قال يل: انظر إىل هذه األعداد 
الكبرية من السيارات الخارجة من الدوام الرسمي للقطاع 
الخــاص، واألغلبية من املوظفني وافدون، وفعًال تشــاهد 
أعداًدا كبرية من غري العامنيني يف هذه السيارات الخاصة 
والنقــل العام، والحقيقــة أن قضية التعمــني تحتاج إىل 
وقفة جــادة، واىل تحرُّك من املؤسســات املعنية، خاصة 
مجلس ُعامن بغرفتيه الدولة والشــورى ملناقشة التعمني 
يف هذا القطاع، وهل تم التزامه بالتطبيق أم ال؟ ألنَّ عدد 
الباحثني عــن عمل يف ازدياد كبري، والبــد من جهود كل 
األطراف لوضع قضيــة التوظيف للعامنيــني يف األولوية 
ر يف هذا األمر ليس جيــًدا، وهذا ليس  القصــوى، والتأخُّ
خافيــاً عىل من يهمه هذه األمــر، عندما نتأخر عىل حل 
قضيــة العاطلني عــن العمل، وهذه مســؤولية الجميع، 
وكل الجهــات املعنية عليهــا التحرك لوضع السياســات 
الناجعــة لحل قضية الباحثني عن عمــل، وكذلك الزيادة 

غري الطبيعية غري عدد العاملة الوافدة.

تابَع العامل هذه األيــام رحيل باراك أوباما من البيت 
األبيض، الذي مل تكــن جميع أيامه فيه بيضاء؛ حيث 
ُيواجــه -وهو رئيــس الدولة األقوى يف العــامل- كثريًا 
من التحديات واملنعطفات ســواء كانــت داخلية أو 
خارجية، وال أسعى هنا للحديث عنها، بقدر ما أسعى 
للــدرس الذي يقدمه هذا الرئيــس الراحل لكثري من 
النــاس يف العامل، وهو باختصــار: واجهوا الضغوطات 
والتحديــات بالقــراءة؛ ألن القــراءة متنحكم قوة ال 
ميكنكــم الحصول عليها من أي مصدر، ال من العائلة 
التــي حولكم مهام كانــت حانية وداعمــة، وال من 
املستشــارين الذين يحيطون بكــم مهام كانوا عاملني 
ومتطلعني، وال من الذين يقفون حراسا عىل أبوابكم، 
فمهام منحوكم أمن املكان ال يستطيعون أن مينحوكم 
أمانــا لقلوبكــم التي قد تتعرض لضغوطــات، تأملوا 

كيف كان رئيس أعظم دولة يقيض الســاعات األخرية 
مــن الليل؟ وكيف كان يقــاوم بالقراءة ما يتعرض له 
بالنهــار، وكيــف حافظ عىل جدول للقــراءة منحهم 
معرفــة جديدة يف البيت األبيــض، أصبحت عىل حد 
تعبريه مــن اللحظات التي ســيتذكرها حــني يتذكر 

البيت األبيض.
تعلمــوا مــن باراك أوبامــا كيف يكــون لكم جدول 
للقراءة، ألنها متنحكم املناعة والقدرة التي تحتاجونها 
يف مواجهة هــذا العامل ومقاومــة تحدياته، أوباما مل 
يرتك الكتاب ألنه ربح الرئاســة، ولكنه أراد أن يكون 
م الرئيس نفسه بدون  الكتاب رفيقاً للرئيس، حتى يقدِّ
أن يشــعر منوذجا لآلخرين من حوله، ألنه يخىش أن 
يسأل: كيف يهجر الرؤساء واملسؤولون القراءة؟ وهي 
مفتاح كل تغيري، كيف ينجزون مسؤولياتهم ويرقون 

بشعوبهم أو مؤسســاتهم وهم يهجرون القراءة؟ أو 
ال يعرفون إىل كتبها ســبيال، لقــد وضع أوباما يف آخر 
صيف له بالبيت األبيض جدوال للقراءة تضمن كتاب 
(Barbarian days: a surfing life) من تأليف وليام 
 The girl) وكتاب ،(His for Hawk) فينيجا، وكتاب

.(Seveneves) وكتاب ،(on the train
لقد قــال أوباما يف حوار له مــع ”نيويورك تاميز“ يف 
فرتة رئاسته األوىل إنَّه يلجأ إىل قراءة الروايات للتقليل 
مــن ملل قراءة التقارير اليوميــة التي تصله، وأوجد 
هذا الكالم حــراكا كبريا يف الواليات املتحدة يف مجال 
القراءة؛ حيث ظهرت نواٍد للقراءة باسم أوباما لقراءة 
الروايــة معه، وطالبــه كثريون بأن يعلــن عن قامئة 
الكتب التي يقرأها، وازدادت مبيعات الروايات التي 
كان يقرأها، وهو يؤكد أن القراءة ساعدته عىل حفظ 

توازنه خالل مثاين ســنوات قضاهــا يف البيت األبيض؛ 
حيث كان يقرأ ملدة ساعة يف وقت متأخر من املساء، 
وكانت هذه القراءة تساعده عىل ما يقوم به، فرواية 
”منعطــف يف النهر“ للكاتــب يف أي نايبــول والتي 
ســاعدته عىل فهم حياة الناخبني األمريكيني، ورواية 
”مشكلة األجســام الثالثة“ الذين يعيشون يف كوكب 
بعيد والذين يتعرض عاملهم لحركات فوضوية لثالث 
شــموس يف آن معاً، للكاتب الصيني ”ليو سيكســني“ 
هــي رواية تتحدث عــن ابتالع الشــموس للكواكب 
وهــي رواية قال عنها أوباما ”إن قراءاتها كانت متعة 
حقيقية ألن مشــاكيل اليومية مــع الكونجرس كانت 
تافهــة باملقارنة مع أحداث الرواية، وليســت شــيئا 

يستحق القلق“.
إذن؛ خففــوا من قلق املشــاكل اليومية يف أعاملكم، 

ال تذهبــوا إىل العمل بــدون كتاب إذا مل يكن لديكم 
عمل تقومــون به، فســاعتان للقراءة رمبــا تجعالن 
أماكــن العمــل أكــرث ألفــة، وتجعــل املوظفني أكرث 
مقاومــة للرتابــة التي تفرضهــا بيئــات العمل، رمبا 
تعمل أشياء ال ميكن تعلمها، رمبا تجعل هناك تفكريا 
يف آفاق أوســع بدال من الدردشــات اليومية املعادة، 
رمبا تصنع ُكتاباً وكاتبات يســتفيد من كتاباتهم البلد، 
رمبــا توحي لتوثيــق أحداث وحــوارات ومنعطفات 
يف نهــر ال يتوقف من التشــاحن والصدام والالمباالة 
أحياناً، رمبا تتيح التعرف عىل أمناط معينة من الناس، 
وكيف تتكرر أمام اإلنســان، لــرنى كيف أثرت عبارة 
كاتــب رواية يف ”منعطف يف النهر“ يف مقاومة أوباما 
وتحديــه بالــذات للرئيس بوتني يف مجال السياســة 
الخارجيــة؛ يقــول الكاتب: ”العامل هو مــا هو عليه، 

الرجــال الذين ال يســاوون شــيئا الذين يســمحون 
ألنفســهم بأن يصبحــوا ال يشء، ال مكان لهم يف هذا 
العــامل“. إذن الذين يســمحون أن يصبحوا ال يشء ال 
مكان لهم يف هــذا العامل الذي أكرث تعقيدا وصعوبة، 
ال مــكان لهم ألنهم تنازلوا بإرادتهم عن األماكن التي 
يجــب أن يكونوا فيها، وإذا تنازل الناس عن أماكنهم 

املهمة، فمن سيشغل هذه األماكن املهمة؟ 
ال شــك أنَّ نظرية أوباما يف املقاومة بالقراءة تستحق 
االهتامم بهــا، خاصة يف ظل األوضاع التي يعاين منها 
كثــريون وتقودهم إىل اليأس واإلحباط، واالســتكانة، 
وجدونــا ليك نرتك أثرا يف أوطاننا، ومجتمعاتنا وأرسنا، 
فعلينا أن نقاوم ونقرأ ونحذو حذو أوباما، ونتســلح 
بالكلامت، ومنيض إىل أي مكان ومعنا كتاب نرفعه يف 

وجه كل التحديات.

..
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وقال صالح املسكري إنَّ أمريكا دولة مؤسسات، 
وتتمتــع بنظام رئــايس دقيق، وفصــل تام بني 
الســلطات، وهي أكرب من شخص الرئيس يف حد 
ذاتــه؛ فالرئيس األمرييك ال يســتطيع أن يصدر 
قــرارا إداريٍّــا أو ماليٍّــا يف البيــت األبيض دون 
املرور مبؤسسة الكونجرس، فام بالكم بالقرارات 
التي تتعلــق باملصالح العليــا للواليات املتحدة 
االمريكية؟ مثل هذه القرارات مؤسسية الرئيس 
مجــرد طرف فيها مبا يف ذلــك محاربة اإلرهاب 
وما يســمى بالتطرف اإلســالمي.. وأضاف: من 
التوقــع أن يحــدث ترامــب الرئيــس الخامس 
واألربعــون نقلــة مهمة يف السياســة الخارجية 
للواليــات املتحــدة األمريكية، وأيضــاً يف دائرة 
التحالفات العاملية ملصلحــة أمريكا اوالً، خاصة 
وأنَّ الشــارع األمريــيك محبط من ســوء إدارة 
امللفات الكربى يف الحكومات الســابقة، ويشعر 
بأنه يخرس كثريا من تفاقم املشاكل التي خلَّفتها 
دة وغري  إدارة الرئيس الســابق بارك أوباما املرتدِّ
الحاســمة يف الرشق األوســط، وعدم استطاعته 
خالل فرتتني ســابقتني لبقائــه يف البيت األبيض 
من كسب الســوق االقتصادية املتنامية يف آسيا 

وإنهاء الخالف املزمن مع روسيا.
وتابــع بــأنَّ الشــعب األمريــيك ملَّ كثــريا من 
تدخــالت بــالده الخارجية التي تيسء لســمعة 
أمريــكا، وتخلق لها املزيد مــن العداوات حول 
العــامل، وتكلفها عبئــاً ماليا ثقيال عىل حســاب 
رفاهية املواطن األمرييك؛ لذلك فإنَّه من املتوقع 
أن يفــي الرئيس ترامــب بوعــوده االنتخابية، 
ويركز عىل الشان الداخيل وعىل مصالح الشعب 

األمرييك ومعيشته اليومية وأمنه واستقراره.
وأوضح عبدالله بن عيل العليان كاتب وباحث، 
أنَّــه وبعــد تــويل الرئيــس األمريــيك املنتخب 
س من سياســاته  دونالــد ترامــب، هنــاك توجُّ
عند املواطنــني األمريكيني، واألقرباء األوروبيني، 
صحيح أنَّه ركز يف خطابه عند تســلمه الرئاســة 
عىل الوضع الداخــيل األمرييك، وإصالح الوضع 
االقتصادي واالجتامعــي لبالده، وإعادة مكانتها 
التي تراجعت يف السنوات املاضية، وهذه اآلراء 
التــي طرحها تنبع من عقليته االقتصادي، وهى 
رؤيــة خاصة به يف املقــام األول وبالجمهوريني 
كحــزب محافــظ. أمــا ما قالــه عــن التطرف 
اإلســالمي العنيف، فهذا ليس جديدا منذ رئاسة 

جورج بوش االبن.
وأضــاف: أعتقد هذه املواقف األمريكية املقبلة 
يف سياســة الرئيس ترامب، لــن تخرج كثرياً عن 
الثوابــت التي عرفتها الواليــات املتحدة، ولكن 
هناك تغيريات ســوف تربز، لكــن التوقعات أن 
الخــالف مع إيران ســوف يظهر، لرمبا بســبب 
-كــام يقال- أن بعض السياســيني مــن الحزب 
الجمهوري، ليســوا راضني عــن االتفاق النووي 
بني الواليات املتحدة وإيران، لكن تظل الواليات 
املتحدة دولة تحكمها مؤسســات كبرية، وخرباء 
صنع القرار...وغريها من املؤسســات التي تضع 
تحركاتهــا وفــق ثوابــت سياســية، وليس وفق 
م  توجهات أفراد مهام كانت مكانتهم؛ فهي تقدِّ
مصالحها عىل الكثري من العالقات السياسية مع 

العامل الخارجي.
مــن جانبه، قال محمــد الفطييس رئيس تحرير 
مجلة الســيايس والباحث يف الشؤون السياسية 
والدوليــة باملعهد العريب للبحوث والدراســات 
اإلســرتاتيجية، إنَّ تفكيك السرية الذاتية للرئيس 
األمرييك دونالد ترامب منذ نشأته األوىل وحتى 
نجاحــه يف االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، 
والتــي ميكــن االطالع عليهــا عــرب العديد من 

الكتب والدراســات واملواقــع اإللكرتونية التي 
تناولــت حياته الخاصــة والعامــة، ُيالحظ أنها 
تحفــل بخليــط يتناقــض وصفــات ومتطلبات 
رجل السياســة والدبلوماسية والعالقات العامة، 
خصوصا عندما تقود وتوجه سياسات وتوجهات 
دولة عظمى كالواليــات املتحدة األمريكية، مع 
التأكيــد عىل أنَّ هذا النوع من الشــخصيات ال 
يعد استثناًء يف التاريخ األمرييك؛ حيث سبقه إىل 
كريس الرئاســة من أمثال شخصيته هذه العديد 

من الرؤساء كبوش االبن عىل سبيل املثال.
وأضاف: بقراءة سيكوسياســية ألبــرز الصفات 
التي َطَغت عىل شــخصيته منــذ صغره، ُيالحظ 
أنَّ ترامــب يتَّصف برسعة الغضــب واالنفعال 
الشــديد يف ردود األفعــال تجــاه العديــد من 
العمليــة  التــي واجهتــه يف حياتــه  القضايــا 
واألكادميية، كام أنَّه يتصف باستخدام العنف يف 
السلوكيات مع األصدقاء والعصبية يف الكثري من 
الترصفات خصوصا مع زمالء الدراســة والعمل. 
يضاف إىل ذلك خليط من الغرور والسخط عىل 
اآلخرين خصوصا األشخاص الناجحني من حوله. 
ال يعــرتف باألخطــاء ومتعصب ألفــكاره كثريا. 
ال يثــق باآلخرين، ُمشــاغب ويحــب االنتقام، 
مع اإلشــارة إىل جانب هو بحــد ذاته يعدُّ نوًعا 
مــن التناقض مع تلك الســلوكيات الشــخصية 
نفســها؛ بحيث يســتغرب أن تحملها شخصية 
واحــدة يف نفــس الوقــت، وهــي حبــه للفن 
واملوســيقى والســينام والغناء، وكذلك امتناعه 
عــن التدخني ورشب الكحــول. وتابع الفطييس: 
ومــن جانــب آخــر، يحمــل ترامــب صفــات 
نفسية شــديدة العنف الجسدي كحبه لرياضة 
د والعنــف الذهني  املصارعــة، وكذلك التشــدُّ
مــن خالل تطرف األفــكار والكراهية لآلخر غري 
األمريــيك، يضاف إىل ذلك أنَّه من الشــخصيات 
التي تحمــل بني جنباتها نوع مــن حب الذات 
املريضة والتعصب الشــخيص من جهة، وكذلك 
التعصــب الوطني والقومي الشــعويب من جهة 
أخــرى، والذي مُيكن تأكيــده واالطالع عليه من 
خالل مؤلفاتــه وكتبه ككتاب البقــاء يف األعىل 
وكيف تصبــح غنياً وكتــاب لن أستســلم أبداً: 
كيف واجهت أكرب التحديــات يف النجاح، وآخر 
كتبــه: ”أمريكا املريضة.. كيف نســتعيد عظمة 
أمريكا“، وقد أشــار إىل هــذا الجانب خصوصا 
املفكــر األمريــيك نعوم تشومســيك يف قوله إنَّ 
صعــود ترامب ميثل أحــد العوامل التي دفعتها 
الشعوبية املستبدة والقومية املتطرفة إىل كريس 
السلطة والرئاســة. كلُّ هذه الصفات الشخصية 
والسلوكيات والترصفات النفسية تعطي انطباعا 
مقلقــا كثــريا حيال انعكاســاتها عىل شــخصية 
ترامب كرئيس قادم ألقوى دولة يف العامل، والتي 
تتعامل مبارشة مــع اآلالف من القضايا الدولية 

الحساسة والخطرية. 
واســتطرد: رغم ذلك، فإنَّني، ومن وجهة نظري 
ر أنَّ السنوات الرئاسية لرتامب  الشخصية، أتصوَّ
ســتحفل بالكثري من املفاجــآت العابرة للحدود 
الوطنية للعديد من دول العامل وملفاته السياسية 
واالقتصاديــة، خصوصــا دول الرشق األوســط، 
وعىل وجه التحديد امللفني العراقي والســوري، 
اللذين أعتقد أنهام سيالمســان خالل الشــهور 
املقبلة نوعا مــن التوجه األمريــيك غري املعتاد 
حيالهام، مع سيناريو دويل ال أتصور أنه سيخرج 
عن خليط من القلق واالســتفزازات والضغوط 
السياسية الدولية التي ستوجهها وترسم مالمحها 
انطباعات وســلوكيات الرئيس األمرييك دونالد 
ترامب وكادره الرئــايس املتعصب حيال العديد 

من امللفات السياسية واالقتصادية؛ وعىل رأسها: 
ملــف الرصاع العريب-اإلرسائيــيل، وكذلك عالقة 
الواليات املتحدة مع بعض دول الرشق األوسط 
والخليج العريب التي يجب أن تحتاط لألســوأ يف 
مقبل األيام. لذا؛ مُيكن تصنيف شــخصيته وفق 
تصنيف باربر الشــهري للرؤســاء األمريكيني بأنه 
من الشــخصيات التي سيسيطر أو يهيمن عليها 
النمط الفاعل-السلبي؛ حيث ميلك صاحب هذا 
النمط طاقة شــخصية عاليــة، لكنها موّجهة يف 

كفاح قهري ال متعة فيه.
وتابــع بأنَّ عامل السياســة بــروس بوكانان يرى 
أنَّ الرؤســاء األمريكيــني بال اســتثناء يواجهون 
أربعة تحديات أساسية تعرتض مدة إقامتهم يف 
البيــت األبيض؛ أوال: املجــد املفرط؛ حيث يكرث 
املادحون واملتزلفون حولهم، وتتحول املعارضة 
إىل مفاجــأة يســتجيب لها البعــض بالغضب 
حيث يزداد الغضــب مع ازدياد القناعة بأقوال 
املادحــني وإجهــاد القــرارات، وهــذا التحدي 
األخطر الذي ســيواجهه ترامب خصوصا إذا ما 
أخذنا يف الحســبان أنه من الشــخصيات التي 
تتصف بحب الــذات والظهور االعالمي والربوز 
الشــخيص وعدم الثقة يف اآلخرين وكذلك عدم 
االعــرتاف باألخطاء، وهو ما ســينعكس ســلبا 
عــىل بعــض امللفــات الدولية التي ســيعرتيها 
مزاجيــة الترصف وعدم التحيــز يف الطرح كام 
هي حــال امللف النووي اإليراين الذي ســيعاد 
فتحــه بطريقة مقلقة ومســتفزة ال يســتبعد 
أن تأخذ طابــع االنتهازية. أمــا التحدي الثاين، 
والذي ســيواجهه الرئيس ترامب، فهو العراقيل 
والحواجز املؤدية لإلحباطــات وكيفية التعامل 
معهــا. من حيــث معرفة متى يحــارب ومتى 
ينســحب؟ وهل هو قادر عىل تحّمل الفشــل 
وهضمه؟ ويف هذا السياق كذلك, هناك جانب 
خطري يف شخصية ترامب الرئاسية ال يساعد عىل 
تحييد القرارات والبعد عن العاطفة واالنفعال؛ 
حيث وكام ســبق وأرشنا إىل أنَّه شديد السخط 
واالمتعــاض ورسيع اإلحباط. أمــا التوفيق بني 
أجنحة إدارته فهو التحــدي الثالث يف مواجهة 
الرئيس. ونقصد به أسلوب اإلدارة التي غالبا ما 
تواجه الرئيس مبطالــب متناقضة، حيث يجب 
أن ميلك الرئيــس القدرة عىل التوفيق بني هذه 
القــدرة مــن املتناقضات. وهــو التوفيق الذي 
فشــل فيه جيمي كارتر لتدخلــه الزائد لدرجة 
التورط. كام فشــل فيه ريجان بســبب تراجعه 
ع  وعدم تدخله باملستوى املطلوب، وهو ما نتوقَّ
أن ينطبــق عىل ترامــب يف موجهة العديد من 
امللفــات والقضايــا الدولية القادمــة، خصوصا 
حيــال امللف الكوري الشــاميل الذي ســيحاول 
ترامــب مواجهته بــيشء من القــوة املدفوعة 

بحب الــربوز والظهور االعالمــي الهادف لرتك 
بصمــة ما لــه يف التاريخ األمريــيك، كام أتوقع 
بروز خالفــات صينية أمريكيــة قادمة. وأخريا: 
اإلغراءات الضخمة، وهي التحدي الرابع للرئيس 
الذي يؤكد عليه عامل السياســة األمرييك بروس 
بوكانان من جامعة تكســاس، ويعطي بوكانان 
مثاال عىل هذا النوع من التحديات يف شخصية 
الرئيس األمرييك الســابق جونسون الذي رغب 
يف تحقيــق برامجه االجتامعية مرشوع املجتمع 
الكبــري، وأن ينترص يف فييتنــام يف آن معا. لكن 
الكونجرس مل يكن مستعدا لتمويل االثنني معا. 
كــام أنَّ ريجان كان مســتميتا لتحرير الرهائن 
األمريكيني ومل يكن مستعدا إلجراء أية مقايضة 
مع الزعــامء اإليرانيني. ويف كلتــا الحالتني، فإن 
فشل الرئيســيني يف تحقيق إغراء الحصول عىل 
هدفني يف آن واحد قد دفعهام إىل الكذب. كام 
أنَّ هنــاك جملة من العوامل تؤثر يف أســلوب 
مواجهة الرئيــس لهذه التحديات، كمجموعات 
املصالــح التي يقع عىل رأســها منظمــة آيباك 
والحزب املســيطر عىل الكونجــرس واملحكمة 
العليــا، وكذلــك الدعم الشــعبي، وأخريا أجواء 
التوقع والتي تذكيها الصحافة ووســائل اإلعالم 
من حوله، وهو أمر سيغلب كثريا عىل شخصية 
ترامــب املحــب للظهــور والشــهرة والتفاخر 
واألضواء. ويقــول الدكتور أنور الرواس: ترامب 
رئيــس أكــرب وأقــوى دولــة يف العــامل، يجب 
أن يــدرك الجميــع أنــه يعمل وفــق منظومة 
مؤسســاتية تحكمها النظم والقوانــني، وإدارة 
ترامب ســتعمل وفق النظم املخطط لها، وقد 
تراجع السياســات الخاصة باإلدارة السابقة، إال 
أنَّ ترامــب لديــه برنامج ُمْعَلــن يركز فيه عىل 
الشأن الداخيل؛ حيث سيكرس معظم توجهاته 
لالرتقاء باالقتصاد الوطنــي وإيجاد وظائف يف 
كثــري من القطاعــات. ولكن: هل باســتطاعته 
تنفيذ الوعود؟ أعتقد أنَّ هذا ســابق ألوانه وال 
يزال األمر مبكــرا للحكم، الترصيحات والوعود 
عــادة ما تكون قبل تســلم زمــام األمور ولكن 
آلية تنفيذها بعد االســتالم هذا ما ستكشــفه 
املرحلــة املقبلة. وكــام ذكرت آنفا فــإنَّ فريق 
ترامب ســرياجع السياسة الخارجية وقد يكيِّفها 
أكرث ملصالحهم، وسيعمل عىل تقليل التكاليف، 
وســيحمل الدول التي تطلب املساعدة.. وهذا 
مــا أعلنه ترامــب يف أكرث من موقــف. وأعتقد 
أنَّ علينا االنتظــار حتى مرور ١٠٠ يوم للرئيس 
يف املكتــب البيضاوي، وعىل ضــوء ذلك ميكن 

بنــاء قراءة جديدة ملســار السياســة الخارجية 
األمريكية.

يف حــني قــال الشــاعر والكاتــب عبدالــرزاق 
الربيعي: بعيدا عــن الصورة الكاريكاتريية التي 
رسمها ترامب لنفســه، وسوقها لوسائل اإلعالم، 
خالل حملته االنتخابية من أجل كســب املزيد 
من األصوات، ومغادرة برجه بعد أن ترسب إىل 
روحه امللــل منه، لإلقامة يف البيت األبيض، أرى 
أن ترامب لن يخرج كثريا عن الخطوط املرسومة 
من قبل املؤسسات املسؤولة عن صنع القرار يف 
الواليات املتحدة األمريكية، مع ملســات خفيفة 
لذر الرماد يف عيون الناخبني، وأخرى هزلية توفر 
مادة دسمة لوسائل اإلعالم، تخفف من ثقل دم 
املشهد الســيايس العام، لذا، ال أنظر لترصيحاته 

العنرصية إال كونها فرقعة انتخابية، وســتوضع 
عىل الرف مثل الكثري منها بانتظار كلمة صانعي 

القرار.
وأضــاف: أما عن جهود يرتقبهــا العاملون له يف 
مجــال صناعة الســينام، واملشــتغلون يف النقد 
الفنــي، فال أتوقــع شــيئا، فقد ســبقه ريجان 
إىل دفة الرئاســة األمريكيــة، وكان قد عمل يف 
هوليوود، وما إن دخل البيت األبيض حتى وجد 
ملفات كثرية، وسيناريوهات سياسية أهم بكثري 
من تضييع وقته يف قراءة سيناريو فيلم سيناميئ 
يعرض يف قاعة غارقة يف الظالم، لكن هذا املوقع 
سيوقد لدى ترامب الرغبة للوقوف أمام الكامريا 
ألداء أدوار سياســية عىل الواقع يف عامل تحكمه 

وسائل اإلعالم.

..
«

أْجَمع سياســيون ومثقفون عىل أنَّ الترصيحات التي أطلقها الرئيس األمرييك 
دونالــد ترامب، وقراراتــه التي أعلن أنَّه بصدد اتخاذهــا، والتي أثارت جدًال 
فات لدى الكثريين، لن تجد طريقها إىل التنفيذ، إال إذا ُمرِّرت عن طريق  وتخوُّ
الكونجرس األمرييك؛ سواء كان القرار يتعلق باملصالح العليا للواليات املتحدة 
أو أية شــؤون أخرى؛ مبا يف ذلك محاربة اإلرهاب أو السياسة االنكفائية التي 
أعلن عنها. مشــريين إىل أنَّ ترامب ال ُيعدُّ استثناًء يف التاريخ األمرييك؛ حيث 
ســبقه إىل كريس الرئاســة الكثريون ممن يشــبهونه، إال أنَّهم تقيَّدوا بخطط 
وسياســات موضوعة مسبقاً ما عىل الرئيس إال تنفيذها وعدم الخروج عليها، 

وأنَّ معظم اآلراء التي طرحها مصدرها عقليته االقتصادية.

د قنات ؤية - مدرين املكتوميَّة - ُمحمَّ الرُّ

محمد الفطييسعبدالله العليان
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واشنطن - رويرتز 
 أدى دونالد ترامــب اليمني ليصبح الرئيس 
الخامس واألربعــني للواليات املتحدة خلفا 
لبــاراك أوبامــا وتعهــد بإنهــاء ”مجزرة“ 
املصانع الصدئة والجرمية يف خطاب تنصيبه 

الذي كان صيحة حشد شعبوية وقومية.
ورســم ترامب صــورة قامتة لبلد قــال إّنه 
ترضر بشدة جراء توقف مصانع عن العمل 
وألقى  واملخــدرات  والعصابات  والجرميــة 
باللوم بشــكل غــري مبارش عىل أســالفه يف 
البيت األبيض بســبب سياســات ســاعدت 

واشنطن عىل حساب األرس املطحونة.
وقال ترامــب مخاطبا حشــدا كبريا تجمع 
يف ســاحة متنزه ناشــيونال مول مع توليه 
الســلطة من الدميقراطــي أوباما ”بدءا من 
هذا اليوم ســيكون الشعار الوحيد.. أمريكا 

أوال.“
وبعيدا عن مبنى الكونجرس احتج نشــطاء 
ملثمــون بالشــوارع وحطموا زجــاج فرع 
ملطاعــم مكدونالــدز باملطــارق ومقهــى 

لستاربكس عىل مقربة من البيت األبيض.
وحملوا أعالم والفتات الفوضويني الســوداء 
كتــب عليها ”انضمــوا للمقاومــة.. تصدوا 

اآلن.“
وأظهرت صــور التقطت مــن الجو ألنصار 
ترامــب املحتشــدين يف املتنــزه إقباال أقل 
بكثري عند منتصف نهار الجمعة مقارنة مع 
صور مامثلة لتنصيب أوباما األول يف ٢٠٠٩. 
ومل تصــدر الرشطة عــىل الفــور تقديرات 

بشأن حجم الحشد يوم الجمعة.
واتهم ترامــب يف خطابه القصري مؤسســة 
الحكم يف واشــنطن بحامية نفسها والتخيل 
عــن املواطنني العاديني الذيــن يعانون من 

الفقر والجرمية.
وقال ”هــذه املجزرة األمريكية تتوقف هنا 
وتتوقف اآلن.. أي قرار بخصوص التجارة أو 
الرضائــب أو الهجرة أو الشــؤون الخارجية 
ســيتخذ لصالح العــامل األمريكيني واألرس 

األمريكية.“
وتتناقض الرؤية القامتة التي كثريا ما يرسمها 
ألمريكا مع اإلحصــاءات التي تظهر تراجع 
مســتويات البطالة والجرمية عىل املستوى 
الوطنــي برغــم أن ترامــب نــال كثريا من 
األصــوات يف مناطق ترضر قطاع الصناعات 

التحويلية فيها بشدة.
وســيضع ترامب قطب األعامل يف نيويورك 
ونجم تلفزيون الواقع سابقا الذي مل يسبق 
له أن تقلد منصبا عاما قط البالد عىل طريق 

جديد غامض يف الداخل والخارج.

ردود فعل عاملية
وقوبــل انتخاب ترامــب بالقلق من جانب 
كثري من دول العامل فيام يرجع ألسباب منها 
السياســة الخارجية االنعزالية التي يحتمل 

أن يتبناها.
وقــال زيجــامر جابرييل نائب املستشــارة 
األملانيــة أنجيــال مــريكل يف مقابلــة عقب 
تنصيــب ترامب ”ما ســمعناه اليــوم كان 

نربات قومية حادة.“
العــام  (زد.دي.إف)  لتلفزيــون  وأضــاف 
”أعتقد أن علينا االســتعداد لرحلة صعبة“ 
وقــال إنه يجب أن تتحد أوروبا للدفاع عن 

مصالحها.
وهنأ الرئيس املكســييك انريــيك بينا نييتو 
ترامب عــىل تنصيبه لكنه قال إّنه ســيويل 
أهمية قصوى للســيادة واملصلحة القومية 

وحامية املكسيكيني.
وغضب املكســيكيون لتعهــد ترامب ببناء 

جدار عــىل الحــدود الجنوبيــة األمريكية 
مع املكســيك ملنــع دخــول املهاجرين غري 
القانونيــني وبــأن تدفــع املكســيك تكلفة 
الجــدار. وانتقد ترامب مرارا أيضا الرشكات 

األمريكية التي متلك مصانع يف املكسيك.
ويف األســواق املالية تراجع الدوالر وقلصت 
األسهم األمريكية مكاســبها يف اليوم األخري 
من أسبوع شــهد تقلبا يف التعامالت وذلك 
بعدما أثار خطاب ترامب قلق املستثمرين 
من سياســات تنطوي عىل إجراءات حامية 

تجارية.
ودعا البابا فرنســيس ترامب للترصف عىل 
هــدى القيم األخالقية وقال إّنه يتعني عليه 
االهتامم بالفقراء واملنبوذين خالل رئاسته.

ويف موســكو احتفل بتنصيب ترامب روس 
يأملــون يف أن يدشــن عهــدا جديــدا من 
العالقات الطيبة. وأقام قوميون روس حفال 
طوال الليل فيام كان مكتب الربيد الرئييس 
إّبان عهد االتحاد السوفيتي يف موسكو. وإىل 
الرشق من هناك يف مدينة زالتوست أصدر 
حرفيــون مجموعة محــدودة من العمالت 
التذكارية الفضية والذهبية نقشــت عليها 

عبارة ”نحن نثق يف ترامب“.

خطابات الحملة االنتخابية
وكرر ترامب يف خطابه موضوعات خطابات 
الحملــة االنتخابيــة التي دفعتــه لتحقيق 
انتصار غري متوقع يف الثامن من نوفمرب عىل 
الدميقراطيــة هيالري كلينتون التي حرضت 
مراسم تنصيبه برفقة زوجها الرئيس السابق 

بيل كلينتون.
وأشار ترامب إىل احتامل تشديد النهج ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال ”ســنعزز التحالفات القدمية ونشكل 
تحالفات جديدة وســنوحد العامل املتحرض 
ضد اإلرهاب اإلسالمي املتطرف الذي سوف 

نستأصله متاما من عىل وجه األرض.“
وبعدمــا أدى ترامــب اليمني فــرد ذراعيه 
وعانــق زوجته ميالنيا وأفــرادا آخرين من 

أرسته. وأطلقت املدفعية طلقات للتحية.
وســافر أوباما لقضاء عطلة يف بامل سربينجز 
يف كاليفورنيا بعد املراســم. وصافح ترامب 
هيــالري وزوجها قبــل أن يجلــس لتناول 

الغداء يف قاعة التامثيل بالكونجرس.
وســيحتاج ترامب إىل بذل جهود لتحســني 

صورته.

ووجد اســتطالع أجرته شــبكة (إيه.يب.يس) 
نيوز بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست 
هذا األســبوع أن ٤٠ يف املئة من األمريكيني 
ينظــرون إىل ترامــب بإيجابيــة وهو أدىن 
مستوى من التأييد لرئيس قادم منذ الرئيس 
الدميقراطي جيمي كارتر عام ١٩٧٧. وكانت 
هذه نسبة التأييد نفسها لكيفية تعامله مع 

الفرتة االنتقالية.
ويف حــني أن الجمهوريني الذين ضاقوا ذرعا 
بســنوات أوباما الثــامين يف الحكم يرحبون 
بوصولــه إىل البيــت األبيــض فــإن توليــه 
املنصب يثري عددا من التســاؤالت بالنسبة 

للواليات املتحدة.
وأثناء حملته االنتخابية تعهد ترامب بوضع 
البالد عىل مســار أكرث ميــال لالنعزالية تأيت 
فيــه الواليات املتحدة يف املقام األول ووعد 
بفــرض جــامرك نســبتها ٣٥ يف املئــة عىل 
السلع التي تصدرها رشكات أمريكية متارس 

أنشطتها يف الخارج إىل الواليات املتحدة.
وقاطــع أكــرث مــن ٦٠ عضــوا دميقراطيــا 
بالكونجرس مراسم التنصيب احتجاجا عىل 

ترامب.
ومن املتوقع أن يشــارك آالف املتظاهرين 

التــي  يف ”مســرية النســاء يف واشــنطن“ 
انطلقت مســاء األمس، ومــن املزمع أيضا 
تنظيم احتجاجات يف مدن أخرى بالواليات 

املتحدة وخارجها.

تحرك رسيع
ومنحــت قامئة أعامل ترامــب الجمهوريني 
األمــل يف أنه نظــرا لســيطرتهم أيضا عىل 
الكونجــرس األمرييك فيمكنهم رسيعا إلغاء 
وتبديل قانون الرعايــة الصحية الذي تبناه 
أوبامــا وإقــرار إصالحات رضيبية واســعة 
وإلغاء كثري من اللوائح التنظيمية االتحادية 

التي يرون أنها تخنق االقتصاد األمرييك.
وقالــت كيليــان كونواي كبرية مستشــاري 
ترامب لفوكس نيوز ”ســوف يجري صدمة 

كهربائية للنظام هنا عىل الفور تقريبا.“
ويبحث الدميقراطيون عن توازن سيايس بعد 
الهزمية غري املتوقعــة لكلينتون ويخططون 
للتصدي له يف كل مناســبة. وهم يعارضون 

بشدة خطاب ترامب املناهض للهجرة

بيان البيت األبيض
مــن ناحية أخــرى جاء يف بيــان نرش عىل 

املوقــع اإللكــرتوين للبيــت األبيــض بعد 
لحظــات مــن تنصيــب دونالــد ترامــب 
رئيســا للواليات املتحــدة أن إدارة ترامب 
ســتجعل من هزمية ”جامعــات اإلرهاب 
اإلسالمي املتطرف“ الهدف األول لسياستها 
الخارجية. واستغل ترامب خطاب تنصيبه 
للتعهــد ”بتوحيــد العــامل املتحــرض ضد 
اإلرهاب اإلســالمي املتطرف الذي ســوف 

نستأصله متاما من عىل وجه األرض.“
ويف البيان الذي عنوانه ”أولويات السياسة 
الخارجيــة ألمريــكا“ قالــت إدارة الرئيس 
الجمهوري ”هزمية تنظيم الدولة اإلسالمية 
وجامعــات اإلرهــاب اإلســالمي املتطرف 

ستكون أولويتنا العليا.“
وقالــت اإلدارة األمريكيــة الجديــدة إنه 
من أجــل ”هزمية وتدمــري“ تنظيم الدولة 
فإنهــا  املامثلــة  والجامعــات  اإلســالمية 
”ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشرتكة 
وضمن تحالف عندما يكون ذلك رضوريا“ 
لقطــع التمويل عن الجامعــات اإلرهابية 
املخابــرات  معلومــات  تبــادل  وتوســيع 
واســتخدام ”الهجامت اإللكرتونية“ لعرقلة 

الدعاية ومساعي التجنيد.

ومل يقــدم البيان أي إشــارة بشــأن كيف 
ســتختلف سياســات ترامب عن سياسات 

سلفه الدميقراطي باراك أوباما.
تلــك  أيضــا  أوبامــا  إدارة  وانتهجــت 
االســرتاتيجيات يف مفهومها الواسع: العمل 
مع حلفــاء أوروبيني ويف الرشق األوســط 
يف حملــة قصف تســتهدف قــادة الدولة 
اإلســالمية وبنيتها التحتية النفطية وإجازة 
عمليــات للقوات الخاصــة األمريكية ضد 
الجامعة املتشــددة واســتخدام العقوبات 

وأساليب أخرى لقطع التمويل عنها.
وردد خطاب ترامب والبيان انتقاداته أثناء 
حملته االنتخابية لكل من أوباما وهيالري 
كلينتون منافسته الدميقراطية يف انتخابات 
الرئاسة لعدم استخدامهام عبارة ”اإلرهاب 
الدولــة  لوصــف  املتطــرف“  اإلســالمي 
اإلســالمية وغريها من الجامعات اإلسالمية 

املتشددة.
وبــدا أن بيــان البيت األبيــض يدعو أيضا 
إىل عالقــات أفضــل مع روســيا وهو يشء 
قال ترامب إنه سيســعى إليه. وقال البيان 
”نحــن نكون دامئــا ســعداء عندما يصبح 
أعداؤنــا القدامى أصدقــاء وعندما يصبح 

أصدقاؤنا القدامى حلفاء.“
ورفض ترامب انتقــادات بأنه حريص جدا 
عىل أن يجعل من الرئيس الرويس فالدميري 

بوتني حليفا.
وجدد البيــان تعهد ترامب أثنــاء حملته 
االنتخابية باالنسحاب من اتفاقية الرشاكة 
عرب املحيط الهادي للتجارة الحرة مع آسيا 
التــي تزعمهــا أوباما لكنــه مل يتمكن من 
متريرها يف الكونجــرس. وقال ترامب دون 
أن يذكر تفاصيــل إن االتفاقيات التجارية 

الدولية أرضت بالعامل األمريكيني.
وقال البيان ”ســيعمل الرئيس ترامب عىل 
ضامن أن سياسات التجارة يف عهده ستنفذ 
بوساطة الشعب ولصالحه وستضع أمريكا 

أوال.“
ويف بيــان منفصل عىل املوقــع اإللكرتوين 
للبيــت األبيــض قالــت إدارة ترامب إنها 
تعتــزم تطويــر منظومة ”متطــورة جدا“ 
للدفاع الصاروخــي للحامية من الهجامت 
من إيــران وكوريــا الشــاملية. ومل يوضح 
هل ســيختلف هذا النظام عن أنظمة قيد 
التطوير حاليا ومل يحــدد تكلفته ومل يذكر 

كيف سيجري متويله.

«

لندن- فيينا- رويرتز  
خرجت آالف النساء إىل الشوارع يف عدد من 
العواصــم األوروبية لالنضامم إىل ”مســريات 
األخــوات“ يف آســيا ضــد تنصيــب الرئيس 
األمريــيك الجديد دونالــد ترامب قبل تجمع 
حاشد يف واشنطن من املتوقع أن يشارك فيه 

نحو ربع مليون شخص.
ولوحت املشاركات يف املسريات بالفتات كتب 
عىل بعضها ”ال للعالقات الخاصة“ و ”النساء 
الرشيرات تتحدن“. وتوقفت املسرية النسائية 
أمام السفارة األمريكية يف ميدان جروسفينور 
ثم توجهت إىل تجمع يف ميدان الطرف األغر 

بوسط لندن.
ومــن املزمــع تنظيم نحــو ٦٧٠ مســرية يف 
شــتى أنحاء العامل حسبام قال موقع ملنظمي 
املســريات عىل االنرتنت والذي يقول إّن من 
املتوقــع مشــاركة أكــرث من مليوين شــخص 
لالحتجــاج ضــد ترامــب الــذي أدى اليمني 
ليصبح الرئيس الخامــس واألربعني للواليات 

املتحدة.
وعرب عدد من املشاهري بينهم الناشطة بيانكا 
جاجر واملغنية شارلوت تشريش واملمثل إيان 
ماكلني عن دعمهم لالحتجاجات عىل وسائل 

التواصل االجتامعي.
وارتدت بعض املشــاركات يف املسرية قبعات 
باللون الــوردي وحملن الفتــات كتنب عليها 
عبارات تنتقد نظرة ترامب للمرأة يف إشــارة 
إىل عبارات جنسية تلفظ بها ترامب يف رشيط 

مســجل يعود لعــام ٢٠٠٥ مام أثــار موجة 
واسعة من الغضب.

وشــهدت أوروبــا العديــد مــن املســريات 
املناهضــة لرتامــب يف برلــني وباريس وروما 

وفيينا وجنيف وأمسرتدام.
وطبقا لتقديــرات الرشطة ومنظمني شــارك 
نحــو ألفي شــخص يف مســرية يف فيينا لكن 
درجات الحرارة التي هبطت إىل دون الصفر 
تسببت رسيعا يف انخفاض عدد املشاركني إىل 

بضع مئات.
ويف أفريقيا شــارك مئات املحتجني يف مسرية 
بالعاصمــة الكينيــة نريويب ولوحــوا بالفتات 

وغنوا أغنيات أمريكية تعرب عن االحتجاج.
ويف سيدين أكرب مدن أسرتاليا شارك نحو ثالثة 
آالف شــخص من الرجال والنساء يف مظاهرة 
يف هايد بارك قبل الســري إىل مبنى القنصلية 

األمريكية يف وسط املدينة.
وقال منظمون إّن خمسة آالف شخص شاركوا 

يف مسرية يف ملبورن.
وقالت ميندي فرايباند منظمة املسرية لرويرتز 
”ال نقوم باملسرية كحركة مناهضة لرتامب يف 
حــد ذاته.. إننا نقوم باملســرية احتجاجا عىل 
خطــاب الكراهية ولهجــة الخطاب البغيضة 
وكراهية النســاء والتعصب وبغض األجانب 
ونريد طرح صوت موحد للنساء يف كل أنحاء 
العامل.“ويف وقت سابق قام نحو ألفي شخص 
مبســرية ســلمية يف أربع مــدن يف نيوزيلندا 
حســبام قالت بيتي فالجلر منظمة مســرية 

ويلنجتون لرويرتز هاتفيا.
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بيشاور (باكستان) - رويرتز  
قال مســؤول، أمس الســبت، إن ٢١ شخصا عىل 
األقل قتلوا يف انفجار بسوق مزدحمة للخرضاوات 
يف املنطقة القبلية النائية بشامل غرب باكستان.. 
وأعلن كل من حركة طالبان الباكســتانية وجناح 
تابع لجامعة عسكر جنجوي املتشددة املسؤولية 

عن الهجوم.
وقال ساجد حسني توري -وهو عضو يف الجمعية 
الوطنية من املنطقة- إن نحو ٤٠ شــخصا أصيبوا 
يف االنفجــار مبنطقــة كــورام قرب الحــدود مع 
أفغانســتان. وأضاف: ”تســلمنا ٢١ جثة من أبناء 
القبائل املحلية قتلوا يف االنفجار“. وأشــار إىل أن 
جنازة جامعية ســتقام للضحايا وستنظم مظاهرة 
لالحتجــاج عــىل الهجوم. وقال متحدثون باســم 
طالبان الباكستانية وفصيل العلمي التابع لجامعة 
عسكر جنجوي إن الجامعتني نسقتا للهجوم معا.

وقال محمد خراســاين -وهو متحدث باسم جناح 
محســود التابع لطالبان الباكستانية- إن الهجوم 
انتقام ملقتل آصف شــوتو زعيم عســكر جنجوي 
عىل يد الرشطة يف إقليم البنجاب برشق باكستان.

وقال عيل بن ســفيان وهو متحدث باسم فصيل 
العلمي التابع لجامعة عسكر جنجوي لرويرتز إن 
جامعته نســقت الهجوم مع طالبان الباكستانية. 
كان متشــددو العلمي قد أعلنوا مســؤوليتهم يف 
الســابق عن هجامت منســقة مع جناح تنظيم 
داعش يف باكســتان مبا يف ذلــك تفجري رضيح يف 
نوفمرب أســفر عن مقتل ٥٢ شخصا لكن الجامعة 
حليفة لطالبــان أيضا. واختلفــت التقارير حول 

سبب االنفجار.
وقــال تــوري إن عبوة بدائيــة الصنع وضعت يف 
كومة من الطامطم وانفجرت لدى احتشاد الناس 
يف السوق ببلدة باراتشــينار كربى بلدات كورام. 
وكان متشــددو حركــة طالبــان ينشــطون حول 
باراتشــينار يف املايض وشــهدت البلدة أيضا توترا 
طائفيا بني الســنة والشــيعة. وقال مسؤول آخر 
يف كورام يدعى ســابزايل خان إن التقارير األولية 
تشــري إىل أن الهجوم كان انتحاريا. وذكر شــاهد 
عيان يدعى عاشق حســني أنه شاهد جثثا ملقاة 
يف أنحــاء متفرقة من الســوق ومصابني يرصخون 
طلبا للمســاعدة. وقال لرويــرتز: ”مل تكن هناك 
ســيارة إســعاف واضطر الناس لنقل املصابني إىل 

املستشفى يف سيارات وشاحنات خاصة“.
وجــاء يف بيان صــادر عن الجيش الباكســتاين أن 
طائــرات هليكوبــرت تابعــة للجيش أرســلت إىل 

املنطقة لنقل الجرحى.
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كوبلنتس (أملانيا) رويرتز 
حثَّــْت مارين لوبــان زعيمة اليمــني املتطرف 
الفرنســية، خــالل اجتــامع لزعــامء اليمــني 
املتطــرف، الناخبــني األوروبيــني، أمس، عىل 
أن يحــذوا حــذو األمريكيــني والربيطانيــني 

و“يستيقظوا“ يف ٢٠١٧.
وقالت لوبــان ملئات من املؤيديــن يف مدينة 
كوبلنتــس األملانيــة إن تصويــت الربيطانيني 
بالخــروج مــن االتحــاد األورويب العام املايض 
ســيكون لــه ”تأثــري الدومينــو“ يف التكتــل. 
وأضافت وســط تصفيق حاد ”عام ٢٠١٦ كان 
عــام اســتيقاظ بريطانيا وأنا متأكــدة أن عام 
٢٠١٧ ســيكون عام اســتيقاظ شــعوب القارة 

األوروبية“.
ولوبان رئيســة حزب الجبهة الوطنية املناهض 
لالتحــاد األورويب واملهاجريــن وترجح مراكز 

الستطالع اآلراء أن تصل إىل املرحلة الثانية من 
انتخابات الرئاســة الفرنســية يف مايو. ويلتقي 
زعــامء اليمني املتطرف تحت شــعار ”الحرية 
ألوروبا“ بهدف تعزيــز العالقات بني أحزابهم 
التي أعاقت نزعاتها القوميــة التعاون الوثيق 

بينها يف املايض.
وقالت لوبان ”العنرص األسايس يف تأثري الدومينو 
الــذي ســيحدث يف كل أوروبــا هــو خــروج 
بريطانيا مــن االتحاد األورويب. اختار شــعب 
ذو سيادة... أن يقرر مصريه بنفسه“. وأضافت 
يف إشــارة إىل الرئيس األمرييك دونالد ترامب: 
”االنقالب الثاين مل يتأخر طويال: انتخاب السيد 
ترامب رئيسا للواليات املتحدة... موقفه واضح 
من أوروبا: هو ال يساند نظام قمع الشعوب“.
وكان ترامــب قــال يف مقابلــة مشــرتكة مــع 
صحيفتــي تاميز الربيطانية وبيلــد األملانية: إنَّ 
االتحــاد األورويب أصبح ”عربة ألملانيا“ وتكهن 

بإجــراء مزيد مــن دول التكتــل تصويتا عىل 
الخــروج منه كــام فعلت بريطانيــا يف يونيو. 
وحرض اجتامع كوبلنتــس أيضا خريت فيلدرز 
زعيم حزب الحرية اليميني املتطرف الهولندي 
الذي أدين الشــهر املايض بالتمييز ضد مغاربة 
واإليطــايل ماتيو ســالفيني من حــزب رابطة 
الشــامل الذي يريد خروج إيطاليا من منطقة 
اليــورو. ويتقــدم فيلدرز يف كل اســتطالعات 
الــرأي الرئيســية يف هولندا قبــل االنتخابات 
الربملانيــة املقررة يف ١٥ مــارس. وقال فيلدرز 
يف االجتامع بعد أن أشــاد ثانيــة بفوز ترامب 
”باألمــس أمريكا حرة.. اليــوم كوبلنتس وغدا 
أوروبــا جديــدة“. وتظاهر محتجــون خارج 
مقــر االجتامع، ومن املقــرر أن ينضم زيجامر 
جابريل زعيــم الحزب الدميقراطي االشــرتايك 
-الرشيك األصغر يف االئتالف الحاكم مع حزب 
املستشارة األملانية أنجيال مريكل- لالحتجاجات.

فريونا - إيطاليا -رويرتز 
قالْت الرشطة اإليطالية وخدمة اإلطفاء الوطنية، 
أمــس الســبت- إنَّ ١٦ شــخصا لقــوا حتفهم 
وأصيب نحو ٤٠ بعد اشــتعال النريان يف حافلة 
تقل طالبا مجريني عىل طريق رسيع يف شــامل 
إيطاليــا. وخرجــت الحافلة عــن الطريق قرب 
مخــرج عىل الطريق الرسيــع عند مدينة فريونا 
أثناء الليل. وقال جريوالمو الكوانيتي قائد رشطة 
الطــرق الرسيعــة يف فريونا إن معظــم الركاب 

طالب والبقية كانوا معلمني وآباء وأمهات.
وقالــت الرشطة الوطنيــة عىل تويــرت ”أطفال 
كثريون بني ضحايا الحــادث يف فريونا. اندلعت 

النــريان يف حافلــة بعــد اصطدامهــا بعمود“. 
مضيفة بأنَّ الحافلة كانت قادمة إىل إيطاليا من 
فرنسا. وقال وزير الخارجية املجري بيرت سيارتو 
يف مؤمتر صحفي: إنَّ املراهقني وهم من مدرسة 
ثانوية يف بودابســت كانوا عائدين من مخيمهم 
الســنوي للتزلج يف فرنسا. وتابع بأنَّ عدد ركاب 
الحافلة غري محدد بعد لكنه كان أكرث من العدد 
الذي كان يعلمه مدير املدرسة. وأضاف بأنَّ أحد 
املصابني يف املستشفى يف حالة خطرية وُوضع يف 
غيبوبة صناعية وأن كل املصابني يف املستشفى.

وقال ســيارتو إن ١٢ من ركاب الحافلة ”بخري“ 
ويقيمون يف فندق يف الجزء الجنويب من فريونا. 
ورصح الكوانيتــي لقنــاة (ســكاي يت.جــي٢٤) 

التلفزيونية بأن بعض الجرحى إصاباتهم طفيفة 
ولكن هناك إصابات أخــرى خطرية.. وتابع بأنَّ 
تحقيقا يف ســبب الحادث ســيجري. وقال: ”مل 
ترد إلينا معلومات عن وجود أي سيارات أخرى 
ويبدو أنها (الحافلــة) خرجت عن الطريق من 

تلقاء نفسها“.
ونــرشت الرشطة صــورا ولقطــات تليفزيونية 
لهيكل الحافلة املحرتق قرب جرس عىل الطريق. 
وأزيل الحطام من عىل الطريق حوايل الســاعة 
٠٨٠٠ بتوقيــت جرينتش. وقــال رئيس الوزراء 
املجري فيكتــور أوربان -يف بيان ُأرســل لوكالة 
األنباء املجريــة- ”أصيل مع العائالت واألصدقاء 

الذين صدمتهم هذه املأساة“.

بانجول (جامبيا) - الوكاالت 
َقِبل يحيى جامــع رئيس جامبيا املنتهية واليته، 
التنحي عن الســلطة، يف خطاب بثه التليفزيون 
الرســمي.. وقــال: ”فخور بأن دمــاء الجامبيني 
حفظت أثناء األزمة السياســية التي تشــهدها 

البالد“ كام دعا إىل العمل كأمة واحدة.
وبإعالنــه قبــول التنحــي عن الرئاســة، يصبح 
جامع رئيسا ســابقا لجامبيا، بينام يخلفه أداما 
بارو املرشــح الفائز يف االنتخابات، والذي أجري 
حفل تنصيبه يف الســفارة الجامبية يف العامصة 
الســنغالية دكار يــوم الخميــس املايض، حيث 
أدى اليمــني الدســتورية. وكان جامع دخل يف 
محادثات مع رئييس غينيــا وموريتانيا، اللذين 
سعيا إىل التوسط يف األزمة السياسية، والتوصل 

إىل حل سلمي.
ومل تتوضح بعد تفاصيل مغادرة جامع للسلطة، 
ومــا إن كان ســيغادر إىل الخــارج. وكان بارو 
املعرتف به دوليا رئيسا لجامبيا، قال يف تغريدة 

عىل تويرت، إنه من املقرر أن يغادر جامع جامبيا 
يف وقــت الحق الجمعة. وجــاءت تغريدة بارو 
بعد ســاعات من املباحثات بــني زعامء أفارقة 
وجامع إلقناعه بقبول نتائــج االنتخابات، التي 

أجريت الشهر املايض.
وكانت دول مجموعة غــرب إفريقيا ”إكواس“ 
قد نــرشت قواتها يف جامبيا للضغط عىل جامع 
لتســليم الســلطة إىل بارو. ويلقى بارو اعرتافا 
دوليا به رئيسا لجامبيا بعد فوزه يف االنتخابات 
التي كان جامع مرصا عىل إعادتها. وكانت دول 
إكــواس قد دعت مرارا جامــع إىل احرتام نتائج 
االنتخابات التي أجريت مطلع ديســمرب املايض 

وتسليم السلطة التي ظل عىل رأسها ٢٢ عاما.
وتقول املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني إن نحو ٤٥ الف شخص، معظمهم من 
األطفال، قد نزحوا من جامبيا منذ مطلع الشهر 
الجــاري. وحذرت املفوضية مــن أن عددا أكرب 
مــن الناس قــد ينزحون من البــالد إذا مل تحل 

األزمة.
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القاهرة - رويرتز 
ُقِتل مثانية أشــخاص وأصيب آخر إثر ســقوط 
قذيفة عىل منزل يف شــبه جزيرة سيناء شامل 
رشقي القاهرة، بحســب مصادر طبية وشهود 
عيان. ومل ُتعلن أي جهة عىل الفور مسؤوليتها 
عن إطــالق القذيفــة التي ســقطت مبنطقة 
العجــراء التابعــة لقرية نجع شــيبانة، جنويب 
مدينة رفح بشــامل ســيناء.. وقال ســكان إنَّ 
منازل يف املنطقة تعرضت يف الســابق لقذائف 
صاروخية. وتعــد املنطقة إحدى املناطق التي 
تشهد عمليات مالحقات أمنية تقوم بها قوات 

مرصية ملسلحني إسالميني.
وبعد ســاعات من ســقوط القذيفــة، ُأصيب 
ضابط رفيع بالرشطة يف هجوم شنه مسلحون 
عىل موكبه غريب مدينة العريش بشامل سيناء، 
بحسب مصادر أمنية. وأصيب يف الهجوم أحد 

مرافقي الضابط الذي يحمل رتبة عميد.
وخالل الســنوات املاضية، قتل مئات من أفراد 
الجيــش والرشطــة واملتشــددين واملدنيني يف 
أعامل عنف يف شــامل سيناء. ومثة اعتقاد بأن 
الجامعات املسلحة شنت أكرث من ٤٠٠ هجوم 
مبنطقة شــامل سيناء بني عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥. 
وأعلــن تنظيــم ”واليــة ســيناء“ -وهــو أكرث 
الجامعات نشــاطا يف املنطقة- مبايعة تنظيم 

داعش يف نوفمــرب ٢٠١٤. وكان التنظيم ُيعرف 
يف السابق باســم ”أنصار بيت املقدس“، وهو 
ناشــط يف شبه جزيرة سيناء منذ ٢٠١١. وتشري 
تقديــرات إىل أن عدد أعضائه يرتاوح بني ١٠٠ 

و١٥٠٠ مسلح.

ويف أكتوبــر املــايض، أبــدى الرئيــس املرصي 
عبدالفتــاح الســييس، تفاؤال بشــأن األوضاع 
يف ســيناء، لكنه حذر يف الوقت نفســه من أن 
الحــرب ضد من أســامهم ”اإلرهابيني“ هناك 
ســتطول. وقال الســييس: ”الوضع يف ســيناء 

يتحســن والجهد مســتمر، فالحــرب طويلة، 
واإلرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور 
من عملياتنا“. وال تســمح الســلطات املرصية 
للصحفيــني املســتقلني واألجانــب من دخول 

شامل سيناء.

القاهرة - رويرتز 
أعلنْت دول جوار ليبيا، يف ختام اجتامعات 
ُعِقــَدت يف القاهرة، أمس، مواصلة الجهود 
بغية التوصل لحل سيايس لألزمة التي متزق 

البالد وتتسبب يف معاناة كبرية ملواطنيها.
وجاء يف البيان الختامي لالجتامعات -التي 
ُعقــدت عــىل مســتوى وزراء الخارجية- 
”جــدد الــوزراء عزمهم مواصلــة الجهود 
لإلســهام يف تشــجيع العملية السياسية يف 
ليبيــا وإنجاحها وإيجاد الظــروف املالمئة 
إلرساء االستقرار واستعادة األمن“. وأضاف 
البيان بأنَّ دول الجوار ســتواصل جهودها 

لحل األزمة الليبيــة ”بالتعاون مع الجهود 
املقــدرة التي يبذلها مارتــن كوبلر املمثل 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل ليبيا، 
وكذلــك كل مــن الرئيس التنزاين الســابق 
جاكايا كيكويتي ممثل االتحاد اإلفريقي إىل 
ليبيا والسفري صالح الدين الجاميل مبعوث 
األمــني العــام لجامعة الــدول العربية إىل 
ليبيا“. وتابع بأنَّ االجتامعات املقبلة لوزراء 
خارجية دول جوار ليبيا ستعقد يف الجزائر 

يف وقت يحدد الحقا.
وقــال وزيــر الخارجيــة املــرصي ســامح 
شــكري -الذي رأس االجتــامع- أمس، إنَّ 
االجتامعــات التالية ســتعقد خالل وقت 

قريــب. واجتامعات القاهــرة هي الدورة 
العــارشة الجتامعــات دول جــوار ليبيــا 
وحرضها إضافة إىل شــكري وزراء خارجية 
الجزائــر وتونس وليبيا وســفريا الســودان 

وتشاد يف القاهرة.
حــرض االجتامعات أيضــا كوبلــر واألمني 
العــام لجامعــة الدول العربيــة أحمد أبو 
الغيط وكيكويتي. وشــدد البيان الختامي 
عىل ”الحفاظ عىل أمن واســتقرار ووحدة 
ليبيا ورفض أي تدخل أجنبي يف الشــؤون 
الداخلية الليبية والحفاظ عىل مؤسســات 
الدولــة الليبيــة الرشعيــة والحفــاظ عىل 

وحدة الجيش الليبي“.

واشنطن - الوكاالت 
اســتهدفْت الطائرات األمريكيــة ُمقاتيل تنظيم 
القاعــدة يف ســوريا، وتنظيــم داعــش يف ليبيا، 
بغارات ُقِتل فيها نحو ٢٠٠ مسلح، حسب وزارة 
الدفــاع البنتاجون. يأيت هــذا يف آخر يوم لوالية 
باراك أوباما الرئاســية، وكذا يوم تسليم السلطة 

إىل اإلدراة الجديدة برئاسة دونالد ترامب.
وقالت وزراة الدفــاع األمريكية: ”إنَّ ما ال يقل 
عن ١٠٠ مســلح من مقاتيل القاعدة يف ســوريا 
قتلوا يف غــارة لطائرات أمريكية عىل معســكر 
تدريب شــامل رشق ســوريا“. وقــال املتحدث 
الرســمي باســم البنتاجون جاف ديفيس: ”إن 
الغارة وقعــت يف محافظة إدلب واســتهدفت 
معــرسكا للتدريــب أقامــه التنظيم منــذ عام 

.“٢٠١٣

وكان املرصد السوري لحقوق اإلنسان قال: ”إن 
الغارة الجوية اســتهدفت قاعدة لفتح الشام يف 
منطقــة تقع تحت ســيطرة املعارضة، يف الجزء 

الغريب من حلب“. وليســت جبهة فتح الشــام 
طرفــا يف اتفــاق وقف إطالق النــار الذي جرى 
التوصل إليه برعاية روسية وتركية، والذي دخل 

حيــز التنفيذ يف ٣٠ ديســمرب املــايض. ومنيت 
الجبهة بخسائر كبرية يف غارات جوية استهدفتها 

يف األسابيع األخرية.
وتأيت الغارة عىل معســكر التدريب يف ســوريا، 
بعد اســتهداف الطريان األمرييك عنارص تنظيم 
داعش يف ليبيا، إذ قتل ما بني ٨٠ إىل ٩٠ مسلحا 
تابعــني لتنظيم الدولــة، يف غارة قــرب مدينة 
ســريت، عىل الســاحل الليبي. ونفذت الغارتان 
بطائــرات ”يب-٥٢“ األمريكيــة وطائرات بدون 
طيار، استهدفتا املسلحني يف ليبيا وسوريا يف أقل 

من ٢٤ ساعة.
وتأيت الغارة عىل املسلحني يف سوريا يف آخر يوم 
يتوىل فيه الرئيس الســابق باراك أوباما منصبه، 
ويف اليوم الذي جرت فيه مراسم تسليم السلطة 
وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة 

األمريكية.

باريس - الوكاالت 
اعتــربْت ُمنظمة األمم املتحــدة للثقافة والعلوم 
”اليونيســكو“، أنَّ تدمري مسلحي تنظيم داعش 
لواجهــة املرسح الرومــاين والترتابيلون يف مدينة 

تدمر ”جرمية حرب“.
وقالــت املدير العام للمنظمــة ايرينا بوكوفا يف 
بيان: ”هذا التدمري ُيعد جرمية جديدة، وخسارة 
كربى للشــعب الســوري واإلنســانية جمعاء“.. 
وأضافت بوكوفا بأن ”هذه الرضبة الجديدة ضد 
اإلرث الثقايف (يف ســوريا) تأيت بعد ساعات قليلة 
مــن تلقي اليونيســكو تقارير بشــأن إعدامات 
جامعية يف املرسح (الروماين)، وُتظهر أن التطهري 
الثقايف الذي يقوده متطرفون يتسمون بالعنف، 
يهــدف إىل تدمري كل من الحياة البرشية واآلثار 
التاريخية من أجل تجريد الشــعب السوري من 

ماضيه ومستقبله“.
وكان مأمون عبدالكريــم مدير اآلثار واملتاحف 
يف ســوريا، قد أعلن يف وقت ســابق أن مسلحي 
تنظيــم الدولة دمــروا واجهة املــرسح الروماين 
والترتابيلــون، وهام اثنان من أشــهر الرصوح يف 
مدينة تدمر األثريــة. والترتابيلون هو عبارة عن 
أربعة هياكل، يتكون كل منها من أربعة أعمدة، 
وأغلبها مناذج شــيدت حديثا يف ستينيات القرن 

املايض.
ونقلــت وكالــة فرانس بــرس عــن عبدالكريم: 
”استلمنا يوم الخميس صورا فضائية من زمالئنا 
يف جامعــة بوســطن بالواليات املتحــدة، ُتظهر 
الدمار الذي أحدثه املســلحون ملواجهة املرسح 
الروماين“. ونرشت املدرسة األمريكية للدراسات 
الرشقية عرب صفحتها عىل موقع فيســبوك صورا 
التقطها قمــر صناعي، ُتظهر الدمــار الذي حل 

بواجهة املرسح الروماين يف تدمر.
وقالــت املدرســة إنَّ اثنــني فقــط مــن أعمدة 
الترتابيلون الـ١٦ ما زالــت منتصبة، وإن الدمار 
أُحدث عمدا باستخدام املتفجرات. وكان تنظيم 
داعش قد فجر معابد وأبراج دفن وقوس النرص 
يف تدمر، عندما كان يسيطر عليها يف املرة االوىل. 
كام دمر مســلحوه معبــد بل، الــذي كان يعد 
واحــدا من أهــم الرصوح الدينيــة يف الرشق يف 

القرن األول امليالدي.
واســتوىل التنظيــم عــىل تدمر للمــرة األوىل يف 
مايــو عــام ٢٠١٥. ثم متكنت القوات الســورية 
الحكوميــة وحلفاؤها، بدعم جــوي رويس، من 

استعادة السيطرة عىل املدينة يف مارس املايض.
إىل ذلك، أعلنت اليونيسكو أن ثلث مدينة حلب 
القدميــة قد ُدمــر متاما أثناء الحرب يف ســوريا. 
وأرســلت املنظمــة بعثــة طارئــة إىل حلب بني 

يومي اإلثنني والخميس املاضيني، لتقييم األرضار 
التــي لحقت مبدينة حلب القدمية، املدرجة عىل 
قامئــة املواقع األثرية العامليــة. وتوصلت البعثة 
إىل وجود ”أرضار هائلة“، طالت املسجد األموي 

الكبري، والقلعة وغريها من املواقع التاريخية.
وقالت اليونيسكو -يف بيان- إنَّ ”٦٠ يف املئة من 
املدينة القدمية يف حلب أصيب بأرضار كبرية، يف 
حني ُدمر ٣٠ يف املئة منها متاما“. والتقى مبعوثو 
اليونيســكو خالل زيارتهم بأعضــاء من مجلس 
مدينة حلــب ومنظامت غري حكوميــة، وأكدوا 

رضورة إعالن حلب القدمية ”منطقة طوارئ“.
وكانت القوات املوالية للحكومة قد اســتعادت 
الســيطرة عىل مدينة حلب يف ديســمرب املايض، 
لتنهي بذلك سيطرة املعارضة املسلحة عىل أجزاء 
منها ملدة أربع سنوات. وُيذكر أن حلب كانت يف 

السابق ثاين أكرب املدن وأهمها يف سوريا.

وحة - رويرتز  الدَّ
قالْت وزارة الداخلية الســعودية إنَّ شــخصني 
را  متهمــني بالتخطيط لهجــامت يف اململكة فجَّ
نفسيهام بعد مواجهة مع قوات األمن يف مدينة 

جدة، أمس.
ونقلــْت وكالة األنباء الســعودية عن املتحدث 
باســم وزارة الداخليــة قولــه إنَّ قــوات األمن 
”بــارشت.. مداهمــة وكريــن إرهابيــني لخلية 
إرهابية بشــكل متزامن؛ حيــث كان يقع األول 
منهام بحي الحــرازات مبحافظة جدة.. وحينام 
يئســا من القدرة عىل اإلفالت أقدما عىل تفجري 

نفسيهام بواسطة أحزمة ناسفة“.
وقــال املتحــدث إنَّ الوكر الثاين بحي النســيم 
يف محافظــة جــدة ”تواجد فيه شــخص ثالث 

يرتبط مبن تــم التعامل معهام“ يف الوكر األول. 
وأضاف املتحدث بأنَّه تم اعتقال رجل سعودي 
”ومبعيته امرأة باكســتانية.. يدعي املذكور أنها 

زوجته“.
وأذاع تليفزيــون العربية اململوك للســعودية 
لقطــات لتصاعد أعمــدة الدخان فــوق جدة 

وانفجارا بأحد املباين.
ونفذ تنظيم داعش سلســلة تفجريات وإطالق 
رصــاص يف الســعودية منــذ منتصــف عــام 
٢٠١٤ أســفرت عن ســقوط العديد من القتىل 
ومعظمهــم من األقليــة الشــيعية يف اململكة 
وقــوات األمن. ويف العام املــايض، ُقتل انتحاري 
وُأصيــب شــخصان يف انفجار قــرب القنصلية 
األمريكيــة يف جــدة، وكان ذلــك أول تفجــري 

يستهدف األجانب يف اململكة منذ سنوات. 

ن (األردن) - الوكاالت  عامَّ
خة يف ُمخيم الركبان لالجئني  انفجرْت سيارة ُمفخَّ
عىل الحدود بني األردن وسوريا؛ مام أدى ملقتل 
٤ أشــخاص عىل األقل. وقالت وكالة أنباء البرتاء 
إنَّ ١٤ شــخصا جرحوا يف الهجوم، وأنه ليس بني 

الضحايا مواطنون أردنيون.
ويقيــم يف هــذا املخيــم عــرشات اآلالف من 
الالجئــني الســوريني وبعض أعضــاء املعارضة 
الذين فروا من مناطق يســيطر عليها ما يعرف 
بتنظيم الدولة اإلسالمية. وكان املخيم قد تعرض 

لعدة هجامت العام املايض.
ويف سوريا، قصفت طائرات روسية مواقع لتنظيم 
الدولة يف محافظة دير الزور رشقي البالد، حيث 
شن مسلحو التنظيم هجوما جديدا ضد القوات 

الحكومية. وكانت السلطات األردنية قد أغلقت 
الحدود مع ســوريا يف شــهر يونيو مــن العام 
املايض وتوقف وصول شــحنات اإلغاثة بعد أن 
شن مسلحو تنظيم الدولة هجوما أدى ملقتل ٧ 
جنود أردنيني، وأعلنت الحدود منطقة عسكرية 
مغلقــة. ووصلت اإلغاثة إىل املخيم مرتني فقط 
منذ إغالق الحدود؛ مام أدى ملعاناة املخيم من 

نقص يف املواد الغذائية واألدوية.
وتقول األمم املتحدة إن األردن يســتضيف أكرث 
مــن ٦٠٠ ألف الجــئ من ســوريا، بينام يقول 
األردن إن الرقــم يبلغ مليــون وأربعمئة ألف. 
وكان امللك عبدالله الثاين عاهل األردن قد رصح 
أن بالده تعمل ما يف وســعها ملساعدة الالجئني 
من ســوريا ”لكننا وصلنا إىل أقىص ما نستطيع 

تقدميه“.
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تعيــُش األرسة الكرويــة بالســلطنة ووزارة الدفاع بشــكل خاص هذه األيــام التظاهرة الكروية 
العســكرية العاملية، التي تنظمها الســلطنة ألول يف تاريخ املنطقة الخليجية، والتي جاءت مثرة 
ملف ثري أجرب القامئني عىل منظمة ”الســيزم“ بتتويجه أوال رغم املنافســة الشــديدة من دول 

عريقة كرويا يف تاريخ البطولة.
ولقد حظي املنتخب العســكري للسلطنة باهتامم كبري من قبل القامئني عليه؛ كونه املستضيف، 
فضال عن عروضه القوية وحضوره الالفت يف الســنوات األخرية بإحرازه للقب اآلســيوي وتأهله 
للبطولة العســكرية األوىل بأذربيجان، والتي حقق فيها مركــز الوصافة، واليوم مل ُيخيِّب األحمر 
العسكري آماَل جامهريه والقامئني عليه بتصدره ملجموعته وتجاوزه لنظريه الغيني بخامسية دون 
رد وتعادله مع شقيقه البحريني القوي بهدف يف مباراة كرس العظام والحوارات الكبرية، وتأكدْت 
جاهزيته للمنافسة وأحقيته للصدارة بفوزه الصعب عىل الديوك الفرنسية بثالثية مقابل هدفني، 
رغــم أنَّ هذه املباراة تحديدا كشــفت العديد من أوجه القصور يف خــط الدفاع تحديدا، والتي 
تســتدعي من مدربه مهنا سعيد ومســاعده محمد البوســعيدي الوقوف عليها ومعالجتها قبل 

موقعة الدور اإلقصايئ يوم الثالثاء املقبل.
إذاً لنتفــق جميعــا، وكل من يهمه أمر املنتخب العســكري أنَّ الثالثاء املقبل يــوم له ما بعده؛ 
فإما مواصلة املشــوار معا حتى النهاية يدا بيد أو ترك األحمر العســكري وحيدا، وأجزم يقينا أن 
الجميــع، كبار القادة وإدارة املنتخــب واللجنة املنظمة والجامهري العاشــقة لعروضه الجميلة، 
وكل مــن له شــأن بالرياضة العامنية وكرة القدم تحديدا ســينصهرون جميعــا يف بوتقة واحدة 
ترتجم حســا وطنيا عاليا وبصوت واحد يذكرنا بـ“عامن نبض واحد“ خلف نجوم األحمر ملواصلة 
املشــوار؛ فالبطولة بالنسبة لنا نحن العامنيني مل تبدأ بعد والقادم -عىل صعوبته- سيكون أفضل 
وأجملح فمن شــاهد تنويع اللعب والهجامت وجاملية وقوة األهــداف أمام غينيا يتذكر الزمن 
الجميل لألحمر الكبري، عيل الحبيس ورفاقه، ومن شــاهده يفرض أسلوبه ويسيطر أمام املنتخب 
البحرينــي القوي واملدجج بنجوم املنتخب األول البحريني مبدربه التشــييك مريوســالف وحتى 
الدقائق األخرية حيث اعتمد األشــقاء عىل املرتدات بعد تدين مستوى اللياقة البدنية لديهم عىل 
عكس العبي األحمر العســكري، يدرك أننا ننفض غبار الســنني العجاف كون هذا املنتخب هو 
القرين للمنتخب األول مع بعض الفروقات البســيطة، وصورة جمعت الهولندي فريبيك مدرب 
منتخبنا األول مع الجهاز الفني لألحمر العسكري ترجمة واضحة ورصيحة أن الهولندي لن يتعب 
كثــريا يف اإلعداد للتصفيات اآلســيوية وكأس الخليج، وهذه واحدة من أهــم إيجابيات البطولة 
بالنســبة للكرة العامنية. وجاءت موقعة الديوك والتي زج فيها مهنا ســعيد ببعض العبي الدكة 
املتخمة بالنجوم أصال، والتي كانت فرصة له ملعالجة بعض الثغرات، خاصة يف الخطوط الخلفية 

وتداركها يف األدوار اإلقصائية.
واليوم ليس غدا، الواجب ينادي جميع أطياف الشعب الُعامين للوقوف صفا واحدا خلف األحمر 
العسكري املمتع، الوزارات والهيئات الحكومية وجميع القطاعات األمنية والعسكرية ومؤسسات 
املجتمــع املدين ومؤسســات القطاع الخــاص والجامهري، كلها مطالبة بالدعــم وأن تزحف نحو 
مجمع الســلطان قابوس ببورش مســاء الثالثاء ملؤازرة املنتخب؛ فهذا شعور وواجب وطني، وكل 
مبــا يجود، وتحية إكبار لالتحاد العامين لكرة القدم الســابق والحــايل عىل مبادرته بدعم األحمر 
العسكري ودعم البطولة، وننتظر من األندية الـ٤٤ والفرق األهلية تسيري روابط مشجعيها أيضا، 
والقامئني عىل الرياضة العســكرية عندما قدموا ملف اســتضافة هذا الحــدث العاملي إمنا كانوا 
يرتجمون حقيقة مهمة أقر بها العامل بأرسه، وهي أن الشــعب العامين محب للســالم وأن قائده 
الفذ إمنا هو ”رجل الســالم“ بامتياز، وليس أدل من ذلك سوى أن تنظم قوات السلطان املسلحة 
بطولة كروية عاملية يف عامل ميوج مبشــاهد الحروب والدماء، فهال ترجمنا حبنا نحن أيضا للوطن 
ولقائده املفدى بالوقوف خلف منتخب السلطنة العسكري، ورسم لوحة السالم مبجمع السلطان 

قابوس ببورش مساء الثالثاء؟! إذا إىل هناك.. وللقصة بقية لدى جامهري األحمر الوفية.

أحمد السلامين

ؤية صحم - الرُّ
تصوير/ عبدالله الربييك 

ــمو الشــيح حميد بن راشــد  رََعى صاحُب السُّ
النعيمــي عضو املجلس األعــىل بدولة اإلمارات 
العربية املتحــدة حاكم إمارة عجــامن، اختتاَم 
فعاليات مهرجان النعيمي لركض عرضة الهجن 
والخيل، يف نســخته السابعة عرشة، عىل ميدان 
ســيح الطيبات بوالية صحم، وبحضور عدد من 
أصحاب الســمو واملعــايل وأصحاب الســعادة 
واملشايخ وجمع من املدعوين واملهتمني برياضة 
الهجن والخيل وجامهري غفرية احتشدت ملتابعة 
فعاليــات املهرجان والذي اســتمر ملدة ٤ أيام، 
وشــارك فيه أكرث من ٧٥٠ ناقة و١٠٠ خيل متثل 

واليات محافظة شامل الباطنة.
نــْت نتائج املهرجان تتويــج والية صحم  وتضمَّ
باملركــز األول وجائــزة الشــداد الذهبي ومبلغ 

نقدي للهجن املشاركة، بينام املركز الثاين حصل 
عىل جائزة الشــداد الفيض ومبلغ نقدي للهجن 
املشــاركة وكان من نصيب والية الســويق، ويف 
املركز الثالث جاءت واليات صحار ولوى وشناص 
والتي حصلت عىل شــداد برونزي ومبلغ نقدي 
للهجن املشاركة، ويف املركز الرابع والية الخابورة 

التي حصلت عىل مبلغ نقدي للهجن املشاركة.
ن اليــوم الختامي العديد مــن اللوحات  وتضمَّ
والفقرات التي أعدتهــا اللجنة املنظمة للحفل؛ 
حيث ألقيــت القصائــد الوطنيــة. ويف الجوار 
اآلخــر، شــهد ميــدان املهرجان دخــول الخيل 
املشــاركة، وأيضا الهجن التــي قدمت العرضة، 

والتــي قدم فيهــا أصحاب اإلبــل وهم ميتطون 
نوقهــم مرددين فن الهمبــل والتغرود البدوي. 
بعد ذلك، انطلقت كل ناقتني مع األخرى ملسافة 

قصرية متالزمتني حتى خط النهاية.
مت لوحــات يف فن القصــايف والرزحة  كــام ُقدِّ
والعيالــة، واختتمــت الفقــرات بدخول جميع 
الفرق املشاركة يف الفنون الشعبية وتقديم فقرة 

العازي.
ويف نهايــة الحفــل، قام راعي املناســبة بتقديم 
األوىل  باملراكــز  للفائزيــن  والجوائــز  الهدايــا 
واملســاهمني يف نجاح الفعاليــات.. وتقام هذه 
الفعالية سنويا بدعم من صاحب السمو الشيخ 
حميد بن راشــد النعيمي عضو املجلس األعىل 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ مســاهمة منه 
ألصحاب الهجن واملضمرين من أبناء السلطنة، 
وتشــجيًعا لهــم للمحافظة عىل ســالالت اإلبل 
العامنية األصيلــة وحاميتها من التهجني، وإبراز 

القيم الجاملية لها.

بركاء - َحَمد السليامين 
م نادي ســباق الخيل الســلطاين بشــؤون البالط  نظَّ
الســلطاين الســباق الحــادي عرش للموســم الحايل، 
عــىل مضــامر الرحبة بــربكاء، والذي اشــتمَل عىل ٨ 
أشــواط؛ منهــا: كأس الديريب العــامين، وكأس بطولة 
العامل لســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك للفارسات 
(أفهار)، وكأس بطولة العامل لســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك للفرســان والفارسات املتدربات (إيفهرا)، 
وكأس النخبــة للخيول العربية األصيلة، وكأس النخبة 
للخيــول املهجنة األصيلة.. تخللت أشــواط الســباق 
اســتعراضات يف رياضات الفروســية املختلفة قدمها 
فرســان وفارســات الخيالة الســلطانية؛ من أبرزها: 
استعراض الفروســية التقليدية، واســتعراض التقاط 
األوتاد، واستعراض ســباق مرح األطفال، واستعراض 

مهارات الفروسية.
د الشيخ  رعى السباق َمَعايل املهندس ُمحسن بن ُمحمَّ
رئيــس بلدية مســقط، وبحضور عدد مــن أصحاب 
السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة املعتمدين 
لــدى الســلطنة وجمهور غفــري من داخــل وخارج 
السلطنة؛ حيث جاءت نتائج األشواط النحو التايل: يف 
ســباق حصن قريات للخيول العربية األصيلة ملسافة 
١٢٠٠ مرت، ُتوِّج باملركز األول الحصان نشــامن ملالكه 
ومدربه حميد بن سلطان املحروقي وفارسه أسعد بن 
عيل السيايب، وحصل عىل املركز الثاين الحصان شكيم 
ملالكه إبراهيم بن محمد الحجري وفارســه عيىس بن 
محمد البلويش ومدربه ســلطان بن محمد الحجري، 

وجاء باملركز الثالث الحصان آي.إف جالد ملالكه عيل 
بن يوســف البلويش وفارســه مؤنس بن سامل السيايب 

ومدربه محمد بن عيل البلويش.
ويف كأس بطولة العامل لســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك للفرسان والفارسات املتدربني (إيفهرا) ملسافة 
١٦٠٠ مــرت، ُتــوِّج الفــارس العامين ســيف بن حمد 
البلــويش باملركز األول عىل صهــوة الحصان آر دبليو 
ستاري نايت ملالكه السيد منذر بن سيف البوسعيدي 
ومدربه ســعيد بــن خميــس الهنــايئ، وحصل عىل 
املركز الثاين الفارس العامين شــاكر بــن عيل البلويش 
عىل صهــوة الحصان تعزيز ملالكــه ومدربه عبدالله 
بن ســيف املالــيك، وباملركز الثالث الفارس كريســيل 
رامســامي من موريشيوس عىل صهوة الحصان جرير 
ملالكه ومدربه ســعود بن عبدالله البلويش. أما املركز 

الرابع فكان من نصيب الفارسة األملانية ايسرث ويزمري 
عــىل صهــوة الحصان جياش ملالكه ســامل بن راشــد 
البلــويش ومدربه يونس بن ســعيد الكلباين، وباملركز 
الخامس الفارسة الدمناركية اينا توفرد الحصان جيهاد 

ملالكه ومدربه حسن بن محمد الفالحي.
وبعد منافسات الشوط قام سعادة محمد بن سلطان 
الســويدي ســفري دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
املعتمد لدى الســلطنة بتكريم الفارس الفائز باملركز 

األول ومالك الخيل واملدرب.
بينــام توجــت باملركــز األول يف كأس بطولــة العامل 
لســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفارسات (إفهار) 
ملسافة ١٦٠٠ مرت، الفارسة السويدية مالن هومبورج 
عىل صهوة الحصان شــدان ملالكه إدريس بن حمود 
البلــويش ومدربه حمد بن حمــود البلويش، وجاءت 

باملركز الثاين الفارســة الربيطانية جــودي هيوز عىل 
صهوة الفرس يب.إف الرسيعة ملالكها ومدربها حمود 
بن ســيف الرقــادي، وحصلــت عىل املركــز الثالث 
الفارســة اإليرلندية هيلني مــوين عىل صهوة الحصان 
ربدان ملالكه عبدالرحمن بن يوسف البلويش ومدربه 

محمد بن عبدالرحمن البلويش.
وبعد منافســات الشوط، قام معايل املهندس محسن 
بن محمد الشــيخ راعي الســباق، وبحضور ســعادة 
محمد بن ســلطان الســويدي ســفري دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة املعتمد لــدى الســلطنة بتكريم 

الفارسة الفائزة باملركز األول ومالك الخيل واملدرب.
ويف الشــوط الثامن من ســباق حصن مطرح للخيول 
األصيلــة (كأس الديريب العامين) ملســافة ٢٠٠٠ مرت، 
ُتوِّج باملركز األول الحصان ميسور للخيالة السلطانية 
وفارسه أنس بن سامل السيايب ومدربه سعيد بن بطي 
البادي، وحصــل عىل املركز الثــاين الحصان دوي دو 
كروات ملالكه الشيخ طاهر بن سعود الخلييل وفارسه 
املعتصم بن ســعيد البلويش ومدربه محمد بن سامل 
الغنيمي، وجاء باملركز الثالث الحصان يب أف متيقض 
ملالكه محمد بن راشد الســعدي وفارسه عبدالعزيز 

بن فهد البلويش ومدربه عبدالله بن سعيد البلويش.
وبعد ختام الســباق، قام معايل املهندس محسن بن 
محمد الشــيخ رئيس بلدية مســقط راعي الســباق 
بتكريــم مالك الخيل الفائزة خيولهــم باملراكز األوىل 
يف أشواط الســباق، وقدم العميد أول عبدالرزاق بن 
عبدالقادر الشــهورزي قائد الخيالة السلطانية هدية 

تذكارية ملعايل املهندس راعي السباق.
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ؤية  مسقط - الرُّ
ُســِحبت قرعة بطولــة وزارة اإلســكان التــي تنظمها 
ملوظفيهــا بديوان عام الوزارة بشــكل ســنوي؛ وذلك 
بحضــور اللجنــة الرئيســية وإداريي الفرق املشــاركة 
بالبطولــة والبالغ عددهم هذه املرة ٦  فرق، وســتقام 
البطولة خالل الفرتة من ١٩ فرباير وحتى األسبوع األول 

من شهر مارس املقبل. 
وأســفرت قرعــة البطولة عن توزيع الفرق الســتة إىل 
مجموعتــني ضمت األوىل فرق مكتب الوكيل واملديرية 
العامة للشــؤون اإلدارية واملالية واســكان غالء وهي 
أحد الفرق الجديدة التي تشــارك يف هذه البطولة فيام 
ضمــت املجموعة الثانية فرق املديرية العامة للتطوير 
والدراســات ومكتب الوزير واملديرية العامة لالسكان 

مبحافظة مسقط.
وكانت وزارة اإلســكان قد أعلنت عن تشــكيل جديد 

لهذه النسخة من البطولة، برئاسة السيد املهندس خالد 
بن محفوظ البوســعيدي رئيس مكتــب الوزير ليكون 
الرئيس الفخري للبطولة، فيام ترأس اللجنة الرئيســية 
للبطولــة زايد بن خليفة الكنــدي مدير دائرة خدمات 
املراجعني، وتم ترشــيح طاهر بــن محمد اللوايت رئيس 
قســم منح األرايض مديرا للبطولة، فيام شــغل منصب 
أمانــة رس اللجنة حســني بــن محمد اللــوايت، واملقرر 

إسحاق بن أحمد القاسمي.
وقدمــت اللجنة املنظمــة للبطولة رشحــا مفصال عن 
آلية التســجيل والجوانــب الفنية املتعلقــة بالبطولة 
خالل ســحب قرعة البطولة؛ حيث تقام البطولة بنظام 
الــدوري من دور واحد بعد تقســيم الفرق املشــاركة 
إىل مجموعتــني يتأهل منها أول وثاين كل مجموعة إىل 
الدور الثاين، بعدها يلعب أول املجموعة األوىل مع ثاين 
املجموعة الثانية، فيام يالقي أول املجموعة الثانية ثاين 

املجموعة األوىل، ويتحدد بعدها طرفا نهايئ البطولة.

ؤية  مسقط - الرُّ
أعلنْت اللجنة املنظمة لسباق ماراثون املوج مسقط 
٢٠١٧ عن املســار الجديد للســباق، الــذي يقام يف 
املوج مسقط الجمعة ٢٧ يناير، مبشاركة عدد قيايس 

بلغ ١٣٠٠ من ٧٤ جنسية.
مت النســخة السادســة من هذا املاراثون  وقد ُصمِّ
الســنوي لتتناســب مع مختلف مســتويات اللياقة 
البدنيــة؛ حيث ميكــن للرياضيني االختيــار من بني 
ثــالث مســافات؛ هــي املاراثون ٤٢ كــم أو نصف 
املاراثون ٢١ كم أو التحدي ملســافة ١٠ كم، وجميع 
هذه املسافات ستنطلق من املوج مسقط، وسيعود 
املتســابقون مرة أخــرى إىل خط النهايــة يف نفس 
املكان. وســيكون متسابقو املاراثون ٤٢ كم أول من 
ينطلق يف الســباق عند الســاعة ٦ مــن صباح يوم 
الجمعة، ويتوجهون إىل خارج املوج ويسلكون شارع 
الروضة يف الحيل الشــاملية، ثــم ينعطفون مييًنا إىل 
كورنيش الســيب وصوًال إىل حديقة وادي البحايص، 
ثم يعودون ثانية إىل املوج مســقط يف املسار نفسه، 
وسيكون عىل هؤالء املتسابقني تحدي الرقم السابق 
البالــغ ســاعتني و٤٩ دقيقــة. أما متســابقو نصف 
املاراثون وتحدي ١٠ كم سيسلكون مسارًا يف ملعب 
املوج للجولف باتجاه العذيبة ثم العودة مرة أخرى 

إىل املوج مسقط.
وعن هذا املســار، قالت سلمى بنت عيل الهاشمية 
املديرة التنفيذية للتســويق: ”يرسنا كشــف الستار 
عن املســار الجديد ملتســابقي املاراثون، ونأمل أن 

يكون هذا املسار أحد العوامل املساهمة يف الرتويج 
للفعاليــة بني املتســابقني والداعمني عىل الســواء، 
وإبــرازه عىل الســاحة الدوليــة كأحــد الفعاليات 
املمتعة واملهمة“. وتعد هذه النســخة من ماراثون 
املوج مســقط األنجــح واألكرث رواًجا منذ تأســيس 
الفعالية يف عام ٢٠١٢م عىل يد رابطة عّدايئ مسقط، 
ويرجــع نجاحها الكبــري إىل التعاون الذي أسســته 
الرابطــة مع ُعــامن لإلبحار، حيث اشــتهرت ُعامن 
لإلبحــار يف املنطقة بتنظيمها واســتضافتها ألشــهر 
الفعاليات الرشاعية مثل ســباق سلســلة العامل لوي 

فيتون لكأس أمريكا الرشاعي العام الفائت.
وقــد جاء هذا التعاون من أجــل االرتقاء باملاراثون 
وتوســيع صداه بــني الجامهري األقليميــة والدولية، 
وقد اكتســب الســباق دفعة إضافية بدخول املوج 
مســقط كراٍع رئييس للسباق، حيث تجاوز املاراثون 
هدفه بتسجيل ١٢٥٠ متسابقا، ووصل العدد ١٣٠٠ 
متســابق، ويتوقع املراقبون أن تكون هذه النسخة 
نقطة انطالق لنجاحات أكرب يف املســتقبل، وخطوة 
يف املسار الصحيح للرتويج للسلطنة كوجهة مفضلة 

للسياحة الرياضية يف املنطقة.

وستشارك يف تنظيم الفعالية أيًضا الجمعية السلطانية 
الُعامنية لهواة الالسليك التي تأسست يف عام ١٩٧٢م 
وتهدف إىل تشــجيع التعــاون والتفاهم املتبادل بني 
جميــع دول العــامل يف مجــال االتصاالت الســلكية 
والالســلكية، حيــث سيشــارك عــدد من منتســبي 
الجمعية بخرباتهم يف دعم االتصال امليداين الالســليك 
من أجل تنســيق الكثــري من الجوانــب التنظيمية، 
وتجدر اإلشــارة إىل أن الجمعية قد شــاركت ســابًقا 
يف إنجــاح العديــد مــن الفعاليات مثــل رايل ُعامن 

وسباقات الهجن وغري من الفعاليات املحلّية.

ؤية القاهرة - الرُّ
ُعِقدْت يف العاصمة املرصية القاهرة انتخابات الجمعية 
العموميــة ملجلس إدارة االتحاد العريب لبناء األجســام؛ 
حيث شــهدْت االنتخابات احتفاظ الدكتور عادل فهيم 
مبنصبه رئيًســا لالتحاد العريب لبناء األجســام بالتزكية، 
فيام فاز مبنصب النائب األول الدكتور ســامل بن ســعيد 
البحري من الســلطنة، والسوداين حســان عبد الكريم 
النائــب الثاين، كــام فاز يف العضويــة الليبي عادل عمر 
القريو، والعراقي فائز عبد الحســن ســوادي، واليمني 
نجيب محمد الجــويث، واألردين الدكتور عاكف طيفور، 
والســعودي محمد عرم الزهراين، واللبناين حسنني مقد. 
كام تمَّ اإلعالن عن اختيــار أعضاء رشف مجلس اإلدارة 
والتــي ضمت: الســوري منــار هيكل، واملغــريب خالد 

الراحي، والسعودي عادل األنصاري.
وشــهدْت القاهرة اجتامع الجمعيــة العمومية لالتحاد 
العريب لبناء األجســام والتي ترأسها الدكتور عادل فهيم 
النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدويل رئيــس االتحاد 

العريب، وبحضــور جميع االتحادات العربية، وقام فهيم 
بافتتاح االجتامعات والذي بدأها بنقل تحيات املهندس 
رشيف إســامعيل رئيس وزراء مــرص والذي حرص عىل 
أن يحملــه بتحية خاصة لرؤســاء الوفــود العربية، كام 
نقل تحيــات املهندس خالد عبد العزيز وزير الشــباب 
والرياضــة والذي اعتذر عن التواجــد لحضوره اجتامع 
مجلس الــوزراء، وحرص عــىل أن يحملــه أيًضا بتحية 
خاصــة للدول العربيــة، وتم اعتامد محــرض الجمعية 
العمومية السابق والذي جاءت املوافقة عليه باإلجامع، 

ومتت املوافقة عىل امليزانية.
وشــهد االجتامع تكريم أســطورة العامل لبناء األجســام 
البطل املرصي رامي الســباهي واألســطورة الشــحات 
مــربوك ومحمد زكريــا والحكم العامين بــدر العامري، 
وكانت الجلســة االفتتاحية قد شــارك فيهــا إىل جانب 
فهيم اللواء مصطفى نوري أمني الصندوق، واألمني العام 
محمد البطاط، وســامي بشــري املدير التنفيذي وأعضاء 
األمانــة العامة محمد رزق ويرسي املغريب وعبداملعبود 

عبد املجيد وهبة محمود عىل.

ؤية مسقط - الرُّ
انطلقْت عىل ساحة ”مسقط أرينا“ منافسات الجولة 
الثالثة من بطولة ُعامن لإلنجراف، والتي ُتقام ضمن 
أنشــطة وفعاليــات الجمعيــة العامنية للســيارات 
يف مهرجان مســقط ٢٠١٧. وشهدْت مشــاركة أبرز 
سائقي اإلنجراف يف الســلطنة، ومتكن البطل طارق 
الشيهاين من الظفر بقلب هذه الجولة، متقدما عىل 
املتســابق رفعت اليحيايئ الــذي حل وصيفا، وأىت يف 
املركــز الثالث بطل الرشق األوســط لإلنجراف هيثم 

الحديدي.
وعقب ختام الســباق، قال العميد جامل بن ســعيد 
الطــايئ نائب رئيــس الجمعية الُعامنية للســيارات، 
إنَّ الجمعية تســعى جاهدة من أجل تطوير رياضة 
املحركات يف السلطنة من حيث تقديم كافة الخدمات 
الالزمــة للمتســابقني واملنظمني وكذلــك الجمهور؛ 
حيث قامت خالل الفــرتة املاضية برتكيب مدرجات 
للجامهري تتكون من مقاعد فردية وتستوعب ٦٥٠٠ 
مشــاهد، إضافة إىل إعادة تهيئة ســاحة االســرتاض 
الخاصــة باإلنجراف ليتمكن املتســابقون من تقديم 

أفضل ما لديهم من مهارات وإسعاد الجامهري.

وأكــد العميد جــامل أنَّ ”بطولة ُعــامن لالنجراف“ 
تعد فرصة مثالية لعشــاق رياضة املحركات وعروض 
اإلنجــراف الختبار الرسعــة واإلثارة. وبعــد النجاح 
الهائــل عىل مدار األعــوام املاضيــة يف إيجاد أبطال 
مرموقني عىل مســتوى املنطقة، وجذب أعداد غفرية 

من الجامهري الشغوفني برياضة االنجراف وعروضها.
وشــارك يف الجولة الثالثة من البطولة ١٣ متســابقا؛ 
هم: طــارق الشــيهاين، ورفعــت اليحيــايئ، وهيثم 
الحديدي، وأحمد العامري وســمو السيد/ ذو الكفل 
آل ســعيد، ومحمد الصوايف، وخلفان الجابري، وسامل 

األغــربي، وعبداللــه البلــويش، وعبداللــه املعمري، 
وفهمي البوســعيدي، وعبدالنــارص اليعريب، وطالب 

الهنايئ.
وقالت األعطال الفنيــة كلمتها يف هذه البطولة منذ 
لحظات التسخني األوىل، فقد أجربت السائق عبدالله 
املعمري عىل االنســحاب من البطولــة قبل بدايتها، 
فيــام اضطر فهمي البوســعيدي الســتخدام ســيارة 
زميله خلفان الجابري لخوض غامر البطولة، وغادرها 
االثنــان مع بداية الدور الثاين لحدوث ترسب للزيت 
من محرك الســيارة، وآخر املغادرين واملنسحبني من 
دور األربعة بســبب األعطال الفنية يف ســيارته كان 
ســمو الســيد ذو الكفل آل ســعيد الذي مل يستطع 
إكامل الســباق بعد أن كان قاب قوسني أو أدىن من 

إعتالء منصة التتويج.
خربة املتســابق طــارق الشــيهاين حســمت األمور 
لصالحه بعد أن انحرص الرصاع عىل اللقب بني الثاليث 
طارق، ورفعت، وهيثــم. حاصداً املركز األول برصيد 
٩٨ نقطة كانت كافية لحصوله عىل اللقب، بينام حل 
وصيفاً له رفعت اليحيايئ برصيد ٩٥ نقطة، تالهام يف 
املركز الثالــث الصاعد الواعد هيثم الحديدي برصيد 

٩٣ نقطة.
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ؤية - عادل البلويش الرُّ
تصوير/ عبدالله الربييك

َحَجز ُمنتخبنا العســكري لكــرة القدم مقعده يف 
الــدور ربع النهايئ لبطولة كأس العامل العســكرية 
الثانية لكرة القدم؛ حيث متكن أحمرنا العســكري 
ر مجموعته األوىل بعــد أن حصل عىل  من تصــدُّ
٧ نقــاط مــن انتصاريــن وتعادل وحيــد؛ حيث 
حقــق منتخبنا العســكري الفــوز يف لقائه األخري 
بدور املجموعات ضد املنتخــب الفرنيس بنتيجة 
٣-٢، وكان األحمر العســكري قد استهل مشواره 
يف البطولــة بفوز عىل املنتخب الغيني بخامســية 
نظيفة، بينام تعــادل يف لقائه الثاين أمام املنتخب 

البحرينــي بهدف لكل منهــام، وتأهل إىل جانب 
منتخبنا العسكري يف املجموعة املنتخب البحريني 
العسكري، بعد أن حصل عىل خمسة نقاط؛ حيث 
تعــادل يف لقائــه األخــري أمام غينيــا بهدف لكل 

منهام.
ويف املجموعة الثانية، متكن املنتخب الجزائري من 
حصد العالمة الكاملة وإحرازه لتسع نقاط، واحتل 
صــدارة املجموعة؛ حيث فاز عــىل أملانيا بهدفني 
لهدف، وعــىل إيــران بنتيجة ١/٣، وعــىل كوريا 
الشــاملية بنتيجة هدفني لهــدف، وتأهل بصحبة 
املنتخب الجزائــري املنتخب األملاين العســكري، 
بعــد أن جاء ثانيا يف املجموعة بحصوله عىل أربع 
نقاط؛ حيث فاز عىل كوريا الشــاملية بهدف دون 

رد، وتعادل أمام إيران سلبيا.

ويتطلَّع منتخبنا العسكري إىل معانقة اللقب، بعد 
أن حلَّ ثانيا يف النســخة املاضية من البطولة التي 
أقيمت بأذربيجان، وتطمح الجامهري الُعامنية إىل 
هذا اإلنجاز من قبل املنتخب العســكري وعودة 
اإلنجــازات مجــددا للكــرة العامنية عــرب بوابة 
املنتخب العســكري. ويف الجانب اآلخر، تســعى 
كافــة املنتخبــات األخــرى املتأهلة للــدور الثاين 
إىل تقديم املســتويات الفنية الجيــدة والذهاب 
للــدور النهــايئ وتحقيــق اللقب، وســيتعني عىل 
كافــة املنتخبات يف الوقت ذاته وابتداء من الدور 
املقبــل، الحــذر الشــديد يف مختلــف املباريات؛ 
حيث لن يكون هناك مجــال للتعويض مثل دور 
املجموعات؛ فالخسارة تعني الخروج من البطولة 

والفوز هو االنتقال إىل الدور املقبل.

48 ساعة لتعزيز نقاط القوة وتصحيح األخطاء
تحليل - وليد الخفيف 

العســكري أوىل خطواتــه  ُمنتخبنــا  َخَطــى 
الناجحة نحو اللقب املونديايل، بتأهله للدور 
قهام عىل  الثاين متصدرا مجموعته بفوزين حقَّ
غينيا وفرنســا، وتعادل وحيد أمام الشــقيق 

البحريني.
إيجابيات عدة يجب تعزيزها وســلبيات أقل 
ُيفرتض تالفيها قبيل انطالق األدوار اإلقصائية 
التــي ال تقبل بأنصاف الحلــول، والخطأ فيها 
ممنــوع.. ومــن اإليجابيات التــي حظى بها 
ــع العبيــه مبعدالت  األحمــر العســكري متتُّ
جيدة مــن الكفاءة البدنية؛ تزامناً مع امتالك 
معظمهم للمهارة الفردية التي تشــكل هوية 
الكرة العامنية بشــكل عــام، تزامنا مع رغبة 
حقيقية يف تحقيق الفوز مســتمدة من تعبئة 
نفسية مثالية يعود الفضل فيها للجهاز الفني 
وثقــة كبــرية بالنفس وقودهــا عاميل األرض 
والجمهور، وانســجام تكتييك لــدى أصحاب 
التشــكلية األساســية -اهتزَّت مع التشكيلة 
البديلة- وال مركزية أربكت صفوف املنافسني 
ال ســيام بــني األطــراف التي شــكلت القوة 
الكامنة للمنتخب، إضافة لنجاح هجومي أمثر 

عن تسجيل ٩ أهداف يف ثالث مباريات.
ويف املقابل، مل يحسن املنتخب الوطني البداية 
يف املباريــات الثالث؛ فدخــول العبيه أجواء 
اللقاء يحتاج لوقت طويل نسبيا؛ فالبداية غري 

املثالية أعاقت تقدمه لفوز مريح يف الشــوط 
األول أمام غينيا، وكلفته خســارة يف الشــوط 
نفسه من البحرين، واستقبال هدف مبكر من 
فرنســا يف اللقاء األخري؛ فاألداء كان يتحســن 
مــع مــرور الوقت خاصــة يف الشــوط الثاين 
-مستفيدين من انصهار الالعبني يف واجباتهم 
وأدائهم التكتييك وانسجام يف التحركات دون 
الكــرة املعــززة بانتشــار جيد عىل مســتوى 
هجومي مؤثــر داخل منطقة جــزاء املنافس 

نفتقده دامئا مع بداية املباريات.
وتعتمــُد كرة القــدم الحديثة عــىل قيام كل 
العــب بــأدوار دفاعية بنســب مختلفة وفق 
مركزه؛ فللمهاجم واجبــات ومهام دفاعية إذ 
يعد خــط الدفاع األول وصــوال لالعبي خط 
الدفــاع األساســيني ممن يتحملــون العبء 
األكــرب، لكن ما لوحظ يف مبــاراة أمس األول 
أمام فرنســا أنَّ التشــكيلة الثانية التي اعتمد 
عليها مهنا سعيد وافتقدت التوازن غلب عىل 
أصحابها الدور الهجومــي البحت، تزامنا مع 
أدوار دفاعيــة شــحيحة إىل شــكلية من قبل 
البعض، فسعيد عبيد وسعود الفاريس وقاسم 
ســعيد ومحسن جوهر يف تشكيلة واحدة أمر 
يؤثــر عىل القوى الدفاعية، وال ميكن لياســني 
الشيادي -ارتكاز خط الوسط- أن يقوم بالدور 
الدفاعي وحدة لتغطية مســاحة كبرية يف ظل 
م محســن جوهر، وعدم ارتداد الفاريس  تقدُّ
وقاســم عند افتقــاد الكرة، وتقــدم متواصل 

للعبد النوفيل من الجبهــة اليمني، وابتعاده 
عن املواقف الدفاعية التي تحتاج ملســاندته 
لخط الوســط، فالتكتيك الــذي أحدث فراغا 
أمام منطقة الـ١٨ ملنتخبنا العسكري وتسبَّب 
يف الهدف األول والثاين من فرنســا، وسد تلك 
الثغــرة يحتاج لتعديل قبــل مواجهة الثالثاء 

التي ستكون منطقيا أكرث صعوبة.
إســرتاتيجية االستحواذ عىل الكرة كانت الحل 
املناســب للحفــاظ عىل التقــدم الذي حققه 
األحمــر العســكري يف الشــوط األول عــىل 
فرنســا التفاق الحل مع الهدف الرامي لعدم 
اســتنزاف قوى الالعبــني واالبتعــاد بهم عن 

االلتحامات التي قد تعرضهم لخطر اإلصابة.
ومل يحســن املنتخــب الُعــامين الضغط عىل 
حامل الكرة أمام فرنســا -يف الشــوط الثاين- 
لالعتــامد عــىل الضغــط الفــردي يف معظم 
املواقــف واالبتعــاد عىل الضغــط الجامعي؛ 
فخط الوســط افتقد للقدرة عىل اســتخالص 
الكــرة -بدون أخطاء- رغــم الزيادة العديدة 
له يف الكثري من املواقف، ويرجع ذلك لغياب 
الدعم واملســاندة من خط الهجــوم والبطء 
يف التحــول للحالة الدفاعيــة للطرفني اللذين 

يغلب عليهام الدور الهجومي.
٤٨ ســاعة أمام مهنا ســعيد ورجالة لتصحيح 
األخطــاء والظهور بشــكل أفضــل يتفق مع 
املواجهات التي سرتتفع حدتها من دور آلخر، 

وصوال للدور النهايئ املرتقب.

ؤية مسقط - الرُّ
َبَلــغ املنتخب القطــري برفقة نظريه املــايل الدور 
الثاين من منافســات بطولة كأس العامل العسكرية، 
إثر تعادلهام ســلبيا أمس يف ختام منافســات دور 
املجموعــات؛ حيث انتــزع العنــايب البطاقة األوىل 
برصيد ٧ نقــاط، ونال املنتخــب اإلفريقي البطاقة 
دْت  الثانيــة بعدما وصل رصيــده إىل ٥ نقاط، وتبدَّ
مســاعي أيرلندا يف التأهل رغم الفوز العريض عىل 
أمريــكا ٥-١، ليلتقــي قطــر مع البحريــن يف دور 

الثامنية ويلتقي منتخبنا الوطني أمام مايل.
وخلْت مباراة األمس -التي جمعت قطر ومايل- من 
اإلثارة؛ فالسلبية ســيطرت عىل املباراة شكال وأداء 
ونتيجة؛ فرغم الســيطرة واألفضليــة للعنايب، إال أنَّ 
دفاع مايل وكفاح العبيه أجهض تلك املســاعي التي 

مل يرتِق معظمها لحد الخطورة.
اعتمد منتخب قطر يف الشــوط األول عىل األطراف 
بشــكل واضــح، مســتغال مهــارة ورسعــة رامون 
آندرســون وتفوقه عىل املدافــع األمين ملايل موىس 
توريــه، ونجــح اندرســون يف صناعــة العديد من 
الفــرص التي مل يســتغلها املهاجــم الرصيح أحمد 
حســني، وانحرصت الكرة معظم أوقات الشوط يف 
منتصف امللعب دون تهديــد حقيقي للمرميني، ال 
ســيام املرمى القطري الذي مل يظهــر يف الكادر إال 

مرات معدودة.
وواصل املنتخب القطري ضغطه يف الشــوط الثاين 
وأجرى عدة تغيــريات من شــأنها تعزيز املنظومة 
الهجوميــة، غــري أنَّ رغبة وطمــوح املنتخب املايل 
كانــت كبرية فنجح من وســط امللعــب يف إجهاض 
كل املســاعي القطرية وأغلــق األطراف التي كانت 
نقطة ضعف يف الشوط األول، واعتمد عىل الزيادة 
العددية يف وســط امللعب والرد بهجامت مرتدة مل 
ترتِق إحداها لحد الفاعلية لتنتهي املباراة بالتعادل 

السلبي ويتأهل طرفاها لدور الثامنية.

ؤية مسقط - الرُّ
أْعــرَب النقيب عيل الغيثــي مدير املنتخب عن 
ســعادته الكبــرية بتأهــل املنتخــب وحوله يف 
صدارة املجموعة، وقال: ”نحمد الله عىل كسبنا 
للنقــاط الثالث مــن مواجهة فرنســا وتصدرنا 
للمجموعة، حيث ســعينا مــن البداية لتحقيق 
هذا املبتغــى، وتحقق ذلك بــإرصار الالعبني“، 
وأضاف الغيثــي: ”بالرغم من تأخرنا لهدف، إال 
أن اســتطعنا أن نعود للمباراة ونســجل هدف 
التعادل وهدفني آخرين أيضا، وأشــكر الالعبني 
عىل املجهــود املميز الــذي بذلوه طــوال فرتة 
املباراة“، كام تقــدم الغيثي بالشــكر والتقدير 
لكافة الجامهري الحارضة وتشــجيعها للمنتخب 
طــوال املبــاراة رغــم األجــواء املاطــرة، إال أنَّ 
الجمهور واصل تشــجيعه، وكان لــه األثر عىل 

الالعبــني وتحقيق النقاط الثــالث. وقال العب 
منتخبنا العسكري باسل الرواحي: إنَّ الفوز عىل 
املنتخب الفرنيس وتأهــل املنتخب للدور الثاين 
بحلوله متصــدرا للمجموعة يدفعنا للمزيد من 
العمل يف قــادم األدوار.. مشــريا إىل أنَّ الهدف 
األبرز لدى جميع الالعبــني هو الوصول للنهايئ 
وحمل لقب كأس البطولة. وشكر الرواحي كافة 
الجامهــري الحارضة، مشــريا إىل أنهم رس الفوز، 
متمنيا وقفتهم الدامئة واملســتمرة مع املنتخب 

العسكري.
 وأثنى محمد الشــيبة العب منتخبنا العسكري 
عىل الجهود التي بذلها العبو املنتخب يف املباراة 
األخرية بــدور املجموعات أمام فرنســا، مباركا 
للجهود التي قام بها أيضا الجهاز الفني واإلداري 
والطبي للمنتخب وأهــدى التأهل للدور الثاين 
إىل كافة الجامهري العامنية، الفتا إىل أنَّ املرحلة 

القادمة ستكون أصعب، ولكن العزمية واإلرصار 
ســيكونان الشــعار املرافق للمنتخــب يف تلك 
املباريــات، لتحقيق الهدف األســمى وهو لقب 

البطولة.
بينام قال ســعود بــن خميس الفــاريس العب 
منتخبنا العسكري: إنَّ الجمهور كان هو العامل 
اإليجايب واملســاند األول لنا يف كل مباراة، ابتداء 
مــن أول مبــاراة بالبطولــه، ونشــكرهم عــىل 
حضورهــم وأمتنــى أن يكون الحضــور أكرب يف 
املرحله املقبلــة ونحن بحاجة لهم، فهم الداعم 
األول لنــا يف امللعب، وأضــاف الفاريس: ”تأهلنا 
لدور ربع النهايئ بعد توفيق من الله ثم مبجهود 
جميع الالعبني، ونتطلع إىل املرحلة املقبلة التي 
لن تكون ســهلة وســتحتاج مجهودا أكرب، والبد 
من التكاتف جميعاً للوصول إىل املباراة النهائية 

وتحقيق الكأس بإذن الله.

..
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د مهنا ســعيد مدرب منتخبنا العسكري  أكَّ
لكرة القــدم، أنَّ مبــاراة املنتخب الفرنيس 
ُتعد درســا من الــدروس الجيــدة للفريق 
لالستفادة منها، قبل خوض مباريات الدور 
الثاين مــن البطولة. مضيفــا -خالل حديثه 
باملؤمتــر الصحفــي، عقــب نهايــة مباراة 
منتخبنا العســكري ونظــريه الفرنيس- ”مل 
يظهــر املنتخب بالشــكل الجيــد يف بداية 
اللقــاء؛ حيث كانت هنــاك بعض األخطاء 
الدفاعيــة مــام أمثــر عــن هدف الســبق 
للمنتخب الفرنيس، كام أنَّه كان هناك متركز 
خاطــئ لبعــض الالعبني يف بدايــة املباراة، 
ولكــن بعدها متكــن الفريق مــن العودة 
للقــاء، ومتكن من تســجيل األهداف تباعا، 
مام أصبحت معه املباراة أســهل بالنســبة 

لنا“.
واســتطرد ســعيد قائــال: ”هبط مســتوى 
الفريق نوعا ما يف الشــوط الثــاين، وكانت 
هناك ثقة أكرب من الالزم، كام أضاع الالعبون 
عددا من الفــرص أمام الحــارس الفرنيس، 
وقد كنت نبهــت الالعبني عن قوة الحارس 

الفرنيس الذي تصدى لعدة هجامت خطرية 
لالعبــي منتخبنا“، وذكر مهنا ســعيد أنه مل 
يجازف بالتشــكيلة التي شــهدت تغيريات 
كثرية وصلت لتســعة أسامء جديدة. مشريا 
إىل أنَّ كافــة الالعبــني الـ٢٣ هــم مميزون 
وجاهزون للبطولة. وحول املرحلة القادمة، 
قال سعيد: ”لدينا فرتة راحة جيدة لنستعد 
للمرحلــة القادمــة بشــكل مثــايل، ونأمل 
تحقيق ما يفرح الجامهري العامنية يف قادم 

املباريات“.
مــن جانبــه، أشــاد فابريك جيــان مدرب 
املنتخب الفرنيس بــأداء فريقه بالرغم من 
الخســارة؛ حيــث قــال: ”رأينــا وجها آخر 
للمنتخــب الفرنيس يف هــذا اللقاء؛ حيث 
ظهر الالعبون بشــكل وأداء مختلف، لعبنا 
ضــد فريــق يضم العبــني مميزيــن، ولوال 
ضياع الفــرص لكنا قد ســجلنا العديد من 
األهداف يف اللقــاء“. وأضاف املدرب قائال: 
”ال أود الحديث عــن الحكام والالعبني غري 
املتواجدين معنا، وكذلك الالعبني املصابني، 
ولكــن أودُّ أن أشــكر الحارس عــىل تألقه 
الالفــت، ومتكنه مــن صد عــدة هجامت 

للمنتخب العامين“.

ؤية  مسقط - الرُّ
أقيمــت عىل ملعــب اســتاد الرشطة ٦ 
مباريات لبطولة كأس العامل العســكرية 
الثانية التي تســتضيفها الســلطنة حتى 

الثامــن والعرشين من الشــهر الجاري؛ 
حيث أقيمت املباراة األوىل بني منتخبي 
أيرلندا ومــايل، وانتهت بالتعادل اإليجايب 
بهــدف، بينام كانــت املواجهــة األخرية 
التي أقيمت باستاد الرشطة بني منتخبي 

ســوريا وبولندا وانتهت بهدف لســوريا. 
وســيتم تخصيــص اســتاد الرشطــة يف 
املرحلــة املقبلة كأحدى املالعب الخاصة 
إلقامــة التدريبات للمنتخبــات املتأهلة 
لألدوار النهائية، وســينتقل فريق العمل 

املكلــف باســتاد الرشطــة للمعاونة مع 
باقي الزمالء يف املالعب األخرى، وستقام 
األدوار النهائية للبطولة يف استاد السيب 
قابــوس  الســلطان  الريــايض ومجمــع 

الريايض ببورش.
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أْوَضــح املدرب الفرنــيس فابريك جيان ســبب غيابه عن 
التواجد باملؤمتر الصحفي للمباراتني املاضيتني؛ حيث أرجع 
السبب إىل عدم معرفته بالتحدث باللغة اإلنجلزية واللغة 

م باالعتذار لكافة اإلعالميني عن الغياب. العربية. وتقدَّ

وجاء غيابه يف املؤمتر الصحفي الثاين بســبب عمله ملقابلة 
تليفزيونية يف إحدى املحطات الفرنســية بعد نهاية اللقاء 
مبارشة، ومتنَّى الفرنيس كلَّ التوفيــق للمنتخبات املتأهلة 

إىل الدور الثاين.



األحد ٢٣ من ربيع الثاين ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يناير ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٤٢
تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠   فاكس: ٢٤٦٥٢٤٤٤

املراسالت: ص.ب ٣٤٣  - الرمز الربيدي: ١١٨
 مسقط - سلطنة عامن

info@alroya.info    الربيد االلكرتوين

www.alroya.om
 

 (1  

انطــالق برنامــج مرحبا بكم 
يف # عــامن؛ بســفارة الســلطنة 
بكوريــا الجنوبيــة، باســتضافة طلبة من 
جامعة جيونبوج مبدينة ديجو؛ للتعريف 

بالسلطنة وإبراز قيم التسامح.

يف ظل استمرار البعض سواء من املواطنني 
أو الوافدين بتشــويه شواطئنا ومتنزهاتنا 
أطالب وبشــدة بفرض الضبطية القضائية 

للمخالفني.

متى هيخلص النفق اليل يف شــارع نزوى 
عربي، وكأنه نفق شيد تحت البحر.

حفــل تنصيــب رئيــس أمريــكا، ترامب، 
تخللته أدعية تالها رجال دين. هناك فرق 
يف نظــرة الغرب إىل الديــن، بني علامنية 
مؤدلجــة يف فرنســا، وتديــن طقويس يف 

أمريكا.
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يذّكرين الرئيس األمرييك دونالــد ترامب وترصيحاته النارية، 
بالراحل معمر القذايف الــذي مل يكن ألحد أن يتوقع خطوته 
التاليــة، وعاش ومات عــىل ترصيحات أغلبهــا كانت فاكهة 
املجالــس، وحكــم ليبيا أكرث مــن أربعني عامــا تحت مظلة 
(الشــعارات)، وُقتل وهو يردد ســؤاله الشهري: (من أنتم؟!!) 
رغــم أّن العامل طيلة ســنوات حكمه مل يكــن يعرف من هو 

القذايف أصال!
(ترامب) هو اآلخر عاشق للترصيحات غري املتوقعة، يف دولة 
تتحكم يف مفاصل العامل، وتفّصل مصائره، وهو مغاير ومغامر 
إىل حــد ال يصّدق، ولكنه قادر عــىل تنفيذ ما يّرصح به، ألن 
بيده الوسائل التي يستطيع من خاللها عمل ما يلزم، والوقت 
لديــه ضّيــق، ال يتجاوز األربــع أو الثامن ســنوات عىل أكرث 
تقدير.. وبعد ذلك ســيحزم حقائبه عائدا إىل منزله ورشكاته 
ة الرئاســة.. هكذا بكل  التي تخىل عنها عند وصوله إىل ســدّ
بســاطة، ودون أن تزيد ثروته بعدة مليــارات يف دولة غنية 
بالرثوات، كام يفعل مســؤولو بعض الــدول (الفقرية) الذين 
يدخلــون الحكومــة حفاة عــراة ويغادرونها وهــم ميلكون 

ثروات ال تغيب عنها الشمس.
الشــعب األمرييك والعامل الذي ال تعجبه سياســات (ترامب) 
سوف يحبس أنفاسه، وميارس سياسة النفس الطويل لسنوات 
معلومة، حتى تنقشع الغّمة عن األّمة، انتظارا لرئيس أمرييك 
جديد يحمل أفكارا وسياســات مختلفة، لذلك فال خوف عىل 

الكرة األرضية من رئيس منتخب يف نظام دميقراطي متني.
يف الجــزء اآلخر مــن الكرة األرضية هنــاك يف املقابل أنظمة 
(دميوقراطيــة)، ولكنهــا تختلف عــن معايــري الدميوقراطية 
العاملية ومفهوم (تداول الســلطة) املتعارف عليه، فاألنظمة 
يف القــارة اإلفريقيــة، كــام يف معظــم الــدول العربية هي 
أنظمة (جمهورية باالســم)، غــري أّن الفرق بينها وبني النظام 
الجمهــوري الحقيقــي ُبعد املرشقني واملغربــني، فالرئيس يف 

معظــم هذه الــدول يأيت إىل الحكم عىل دبابــة، ويغادره يف 
جنازة (مهيبة)، ليخلفه إما أحد أوالده، أو ســياّيس من نفس 
حزبــه الذي ال يوجد غــريه يف البالد!!.. وهذا ما يســمى يف 

أعراف هذا الدول بنظام الحكم (الجمهوري الورايث)!!.
يف نفــس فرتة تنصيــب دونالد ترامب عىل ســّدة الرئاســة 
األمريكيــة كان يف الطــرف اآلخــر حاكم (مســلم) يف دولة 
إفريقيــة فقرية هــي (غامبيا) اســمه (يحيى جامــع) يعلن 
عن عــدم تخليه عن الســلطة التــي وصل إليهــا منذ اثنني 
وعرشيــن عاما (فقط) عــرب انقالب عســكري.. (يعني ذلك 
أّنه مّر عىل الرئيس األفريقي أربعة رؤســاء أمريكيني تداولوا 
الســلطة وســّلموها بطيب نفس بعد انتخابهم مرتني، وكان 
مــن املفرتض أن يكونوا مثانية رؤســاء يف حالة عدم انتخابهم 

لفرتتني رئاسيتني) !!..
كانت حجــة الرئيس يحيــى جامع أّن االنتخابات الرئاســية 
يف بــالده مل تكن (نزيهة)، وهذا أمــر غريب، فالعادة أن من 
يتهم االنتخابات بعدم النزاهة هي املعارضة وليس الحاكم!!. 
عموما تخّىل جامع عن الســلطة رغــم أنفه بعد تهديد دول 
أفريقية أخرى بالتدخل العسكري إلنزاله من الكريس بالقوة.. 

و(تنازل) عن عشقه السلطوي تجنبا (إلراقة الدماء)!!
الغريب أّن لغة (ترامب) القاســية والعنيفة والفجة للرتويج 
ألفــكاره السياســية، كانــت تقابلها لغــة لينة (رومانســية) 
ورديــة لجامع تتحدث عن احرتام حقوق اإلنســان والثوابت 
الوطنيــة ملواطنــي غامبيا!!. رمبا ألّن ترامــب مل يكن بحاجة 
لتملــق املواطن األمرييك الذي سيحاســبه عــىل كل ترصف، 
بينام يحتاج جامع للتغّني بالشــعارات عّلها تبقي له الكريس 

املفقود..
 ويف النهايــة دخل ترامــب من بــاب الدميوقراطية املفتوح، 
وخرج (جامع) من باب الشــعارات الرباقــة التي مل تنِب يوما 

وطنا، ومل ُتعّمر حجرا.

مسعود الحمداين
Samawat2004@live.com

إضاءة

لندن- العامنية 
قالت دراســة جديــدة أعدها باحثــون من جامعتي 
ليســرت وبريســتول يف بريطانيا إن العقاقري املخفضة 
للكوليســرتول ميكنها املســاعدة يف الحــد من تجلط 

الدم باألوردة.
وحللت الدراسة التي نرشها موقع ساينس نيوز الين 
اإللكرتوين بيانات ٣٦ دراســة شــارك فيها ٣٫٢ مليون 

شــخص مع األخذ يف االعتبار السن وبلد املنشأ وعاّم 
إذا كان املشــارك يواجــه خطرًا مرتفعــا أو منخفضا 
لإلصابة بتجلط الدم. وأظهرت النتائج أن عقار ستاتني 
وهو من العقاقري املخفضة للكوليسرتول يساعد عىل 
تقليل احتامالت التعرض لتجلط الدم الوريدي بنسبة 
تصل إىل ٢٥ باملائة مشرية إىل أنها ال ميكنها الجزم بأن 
جميع أنــواع العقاقري املخفضة للكوليســرتول تؤدي 

نفس النتيجة مام يتطلب املزيد من البحوث.

نيويورك - العامنية 
قالــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة 
(يونيسيف) إن عرشات اآلالف من األطفال 
الالجئــني معرضون لخطــر اإلصابة بأمراض 
خطــرية أو حتى املوت جراء انخفاض حرارة 
الجســم بســبب التعرض لظروف الشــتاء 

القارس يف أجزاء من أوروبا.

وتضــم املناطق األكرث تأثــرا كال من اليونان 
وأوروبــا الرشقية والبلقــان التي وصل فيها 
عــدد الالجئني أكرث من ٢٣ ألف طفل الجئ 
من بينهــم أطفال حديثو الــوالدة وأطفال 
صغــار معظمهــم مــن ســورية والعــراق 
وأفغانســتان. ويعيــش الكثــري مــن هؤالء 
األطفال يف أماكن غري مالمئة لظروف الشتاء 

الصعبة.
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مسقط - الرؤية
اختتــم معايل الدكتور ســامل بن نارص اإلســامعييل 
رئيــس الهيئــة العامة لرتويــج االســتثامر وتنمية 
الصادرات ”إثراء“، مشــاركته يف املنتدى االقتصادي 
العاملــي مبدينة دافــوس يف ســويرسا؛ حيث ترأس 
وفد الســلطنة يف املنتدى بتكليف ســام من حرضة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعّظم- 
حفظه الله ورعاه-. وعىل هامش املنتدى، اســتقبل 
معــايل الدكتــور يف مقّر إقامته بســويرسا ســعادة 
الســيد جيوم بــارازوان عمدة مدينــة جنيف، وقد 
دارت بينهــام األحاديث الودّية حول املواضيع ذات 
االهتامم املشــرتك وسبل تعزيز التعاون بني البلدين 
الصديقني. كام شــارك معاليــه يف الحفل الذي ُأقيم 
عىل رشف الوفود املشــاركة ملتقًيــا بعدٍد من كبار 
الشــخصيات، منهــم معــايل محمد جــواد ظريف 
وزيــر الخارجّية اإليــراين، الذي أعــرب عن خالص 
شــكره وتقديــره للدعم الــذي لقيتــه الجمهورّية 
اإلســالمّية اإليرانيــة من حكومة الســلطنة، متمنًيا 

اســتمرار العالقات الطّيبة بني البلدين الصديقني مبا 
يخدم املصالح املشــرتكة. كــام التقى معايل الدكتور 
مبعايل باســكال برســيل وزير الدولة الســويرسي؛ 
حيث جرى خالل اللقاء مناقشــة عدٍد من القضايا 
االقتصادّيــة العاملّية، وبحث ســبل تعزيز التعاون 
بــني البلدين، وقد رّحب معاليه بالتعاون املشــرتك 
وتبادل الزيارات بني السلطنة وجمهورّية سويرسا يف 
مختلف الجوانب مبا يحقق النامء والتقدم للبلدين. 
ومــن جانــٍب آخر، التقــى معاليه برجــل األعامل 
األمرييك بيل جيتس مؤســس رشكة مايكروسوفت، 
ومؤسســة بيل ومليندا جيتس الخريّية، الذي أبدى 
إعجابــه بالســلطنة ودورها الدبلومــايس يف إحالل 
الســالم باملنطقة، كام أشاد بالنهضة الُعمرانية التي 
تخطوها الســلطنة، متمنًيا مّد جســور التعاون يف 
مختلف املجاالت االقتصادّية. وشــهد املنتدى عقد 
٤٠٠ جلســة خالل الفرتة من ١٧-٢٠ يناير الجاري، 
وحمل شعار ”القيادة املتجاوبة واملسؤولة“، وشارك 
فيه أكرث من ٣٠٠٠ شخصية سياسية واقتصادّية من 

نحو ١٠٠ دولة حول العامل. 

مسقط - الرؤية
عقــدت اللجنة اإلرشافّية ملتابعــة مخرجات الربنامج 
الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي «تنفيذ» اجتامعها 
الدوري لشــهر يناير، برئاســة معايل الدكتور عيل بن 
مســعود بن عيل الســنيدي وزير التجارة والصناعة، 
وبحضــور ممثلني مــن الجهات الحكوميــة وممثلني 
لرشكات ومؤسســات القطــاع الخاص مببنــى وزارة 

التجارة والصناعة.
واســتعرض االجتامع ما تّم إنجازه خالل شــهر بشأن 
املبادرات يف قطــاع الصناعات التحويلية املنبثقة من 
«تنفيــذ»، وذلك عىل ضوء ما خلصــت به املختربات 
التي استمرت ملدة ستة أســابيع خالل الفرتة من ١٨ 
سبتمرب إىل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦؛ حيث خرج مخترب قطاع 
الصناعــات التحويلة مبجموعة مــن املبادرات تهدف 
إىل تطوير هذا القطاع وزيادة نســبة مســاهمته يف 
الناتــج املحيل للســلطنة. وتّم خــالل االجتامع أيضا 
مناقشــة املوقــف التنفيــذي لـ٢٠ مبــادرة يف قطاع 
الصناعــات التحويلية من مخرجــات الربنامج؛ حيث 

وصلت نسبة اإلنجاز يف مبادرات الصناعات التحويلية 
إىل ٨ يف املئــة حتى تاريخه؛ حيث تــّم وضع جدول 
زمنــي لتنفيــذ صناعــات يف مجــال البرتوكيامويات 
والصناعــات التعدينية واملعــادن إىل جانب األغذية 

والطاقة ومشاريع االبتكار.
واســتعرض االجتامع املوقف التنفيذي إلنشاء وحديت 
أســمنت يتوقع تشغيلها بحلول عام ٢٠٢٠ وصناعات 
جديدة قامئــة عىل األملنيــوم والحديد املقــام حاليا 
يف صحــار مثــل أنابيــب البــويل ايثيلــني تريفثاالت 
وزيادة الطاقة اإلنتاجيــة ملصنع أوكتال إلنتاج رقائق 

البويل ايثيلني تريفثاالت وتصنيــع البتيومني وصناعة 
الســقاالت وأجزائهــا وتصنيــع منتجــات األملنيــوم 
والصلب وتعزيــز إنتاج األســمنت املحيل ومنتجات 
معالجــة  املجتمعــون  وناقــش  واأللبــان.  التمــور 
الخرضوات والفواكه وتعليب األسامك، ووضع سياسة 
بيئيــة وطنيــة خاصة بقطــاع الطاقة بهــدف توفري 
احتياجات التوســع يف قطاعات الصناعات التحويلية، 
مبا يف ذلك تنويع مصادر الطاقة وإنشــاء مركز بحثي 
متطــور للصناعات التحويلية وتدعيــم مركز االبتكار 

الصناعي الحايل وغريها من املبادرات.

مسقط - العامنية
تنظــم غرفــة تجــارة وصناعة عــامن ممثلــة يف لجنة 
النقل والقطاع اللوجســتي يوم األربعــاء املقبل ملتقى 
عامن للنقل والخدمات اللوجســتية األول مببنى الهيئة 
العامــة للطريان املدين. ويهدف امللتقى إىل التعرّف عىل 

فرص االســتثامر واألنظمة الذكية يف القطاع اللوجستي 
واســتعراض اســرتاتيجية تطوير منظومــة النقل العام 
بالسلطنة. يرعى افتتاح امللتقى معايل الدكتور أحمد بن 
محمــد الفطييس وزير النقل واالتصاالت. ويبدأ امللتقى 
بكلمة افتتاحية للجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة 
تجــارة وصناعة عــامن يلقيهــا الدكتور ســامل الجنيبي 

رئيــس اللجنة بعــد ذلك يتم تقديم عــرض مريئ حول 
قطــاع النقل والخدمات اللوجســتية. ويتضمن امللتقى 
العديد من أوراق العمل حول اسرتاتيجية النقل العامة 
واملشــاريع القادمــة ومنظومة املطــارات ورؤية مطار 
مســقط الدويل ومواصالت وســيارات األجرة الجديدة 

ونظام بيان الجمريك.
أنطاليا (تركيا)- فايزة الكلبانية

أكد مشاركون يف وفد غرفة تجارة وصناعة عامن املسري 
إىل مدينــة أنطاليا بجمهوريــة تركيا، أّن هــذه الزيارة 
ســاهمت بشــكل كبري يف صقــل خرباتهــم التفاوضية 
ومهــارات عقد اللقاءات الثنائيــة التجارية مع أصحاب 
أعامل من خارج الســلطنة، مشريين إىل أنها مثلت أيضا 
فرصة مميــزة لتعزيز التعــاون التجاري بني الســلطنة 
وتركيا. وشــارك الوفد يف افتتاح معرض معدات وأدوات 
الضيافــة، وقد ترأس الوفد عيل بن ســامل الحجري أمني 
املال رئيس إدارة فرع الغرفة مبحافظة شــامل الرشقية. 
وضم الوفد ١٠ أعضــاء من أصحاب وصاحبات األعامل 
العاملــني يف مجال الضيافة، وهدفت الزيارة إىل االطالع 
عىل التجربة الرتكية املتقدمة يف مجال أدوات ومعدات 
الضيافة. وزار أعضاء الوفد عدًدا من املصانع والرشكات 
باملنطقــة الصناعية بأنطاليا، حيــث تعرفوا عىل آليات 

العمل بهــا إىل جانب الوقوف عىل أرض الواقع 
للتعرف عىل املعــدات واألدوات الجديدة فيام 
يخــص األثــاث الفندقــي واملطابخ والســتائر 
والديكــورات وغريهــا. مــن جانبــه، قال عيل 
بن ســامل الحجري أمني املال رئيــس إدارة فرع 
الغرفة مبحافظة شامل الرشقية رئيس الوفد إّن 
الزيارة اســتهدفت عدًدا مــن املصانع وحققت 
أثرا إيجابيا واضًحا لجميع املشــاركني يف الوفد؛ 
حيث اطلعوا عىل املنتجات املستخدمة يف قطاع 
الضيافــة، بداية من مراحل تصنيعها كمود خام 
مــروًرا بآليات التصنيع ومن ثــّم الحصول عىل 
منتج للعرض والبيع والرشاء يف األسواق. وأوضح 
الحجــري أّن الفرصة باتت متاحة أمام أصحاب 
املشــاريع الصغرية واملتوســطة لعقد اتفاقيات 
الســترياد ما يناســبها من معدات، الســيام وأن 
األسعار تتميز بالتنافســية مقارنة مع منتجات 

أخرى.
فيــام قال رائد األعامل أحمد ســليامن الغنامي 
صاحب مؤسســة الرساج للخدمــات املتقدمة 
إّن معرض معدات وأدوات الضيافة يف نســخته 
الثامنــة والعرشيــن يعد مــن أهــم املعارض 
املقامــة ســنويا يف تركيــا، ملا يرافقــه من زخم 
إعالمــي واهتامم من قبل كبار رجال األعامل يف 
العــامل. وأكد أّن مشــاركته يف الوفد كانت ثرية 
للغاية، حيث حققــت العديد من األهداف، يف 
مقدمتها اكتســاب عالقــات تجارية جديدة مبا 
يخدم القطاع يف الســلطنة، عالوة عىل التعرف 
عىل الســوق الرتيك ومقارنته باألسواق األخرى. 
وأضــاف أّن جميع املنتجــات والخدمات متتاز 
مبســتوى عال من الجودة، وبأســعار مناســبة 
مقارنة مع املنتج والخدمة. وقال سعيد بن حمد 
الحجري صاحب مطعم ومشــاوي السولعي إّن 
املشاركة يف هذه الزيارة أسهمت بشكل كبري يف 
التعرف عىل أعامل وأنشطة وخدمات عدد من 
الــرشكات الرتكية املتخصصــة يف قطاع الضيافة 
والفندقة ومتطلباتهــا. وأضاف أنه من املالحظ 
من خالل الوقوف عىل املعدات واآلالت وأدوات 
املصانــع والرشكات أنــه ال يوجد ذلــك الفرق 
الشاســع بني معدات وآالت املصانــع املتوافرة 
يف الســلطنة وتلك املتاحة يف تركيــا، خاصة يف 
املناطق الصناعية، لكن أوجه االختالف غالبا ما 
ترتكز يف الجودة واألســعار بني املنتجات.  وقال 
الفاروق بن ســعيد الحجري (أصغر رائد أعامل 
يف الوفد) إّنه ســعيد للمشاركة يف هذه الزيارة 
حيث اســتطاع من خاللها االســتامع والتعرف 
عىل آليــات وأســاليب التفــاوض التجاري بني 
أصحاب األعامل يف الداخل والخارج. وأضاف أّن 

مشــاركته يف هذه السن الصغرية تساعده عىل اكتساب 
خربات بصورة أفضل مبــا مينحه القدرة عىل دخول عامل 
ريــادة األعامل بكل ثقة. ومن جهة ثانية، وعىل هامش 
الزيارة، رصح منري كارغلو وايل مدينة أنطاليا الرتكية بأّن 
الســلطنة وتركيا يرتبطان بعالقات تجارية وثيقة، لكّنها 
مــا زالت يف حاجة إىل املزيد من التعزيز، مشــريا إىل أّن 
مالمح هذا التعاون قد تظهر من خالل الوفود التجارية 

التي تسيريها الغرفة بني الجانبني. وقال إّنه يف ظل سعي 
العامل اليوم إىل تعزيز وسائل التواصل والتبادل التجاري 
وتنويــع مصادر الدخــل، فإن توثيق العالقــات الثنائية 
العامنية الرتكية والســيام عىل الصعيد التجاري يســهم 
بدور محوري يف تنويع مصــادر الدخل، موجها الدعوة 
إىل حكومة السلطنة إىل تعزيز التعاون مع تركيا وخلق 

فرص استثامر تعود بالفائدة عىل الطرفني.

«
مسقط - العامنية

اعتمــد مجلس إدارة وكالة ضامن ائتامن الصادرات 
الُعامنية املوازنة العامــة لعام ٢٠١٧ واعتمد طلب 
اكتتــاب محيل مببلغ قدره مليونــا ريال عامين. جاء 

ذلك خالل اجتــامع املجلس األول لهذا العام مببنى 
الوكالة يف مرتفعات املطار برئاســة ســعادة سعيد 
بــن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة ُعامن رئيــس مجلس إدارة الوكالة. كام تّم 
خالل االجتامع متابعــة مراجعة املحرض والقرارات 

االكتتابية الجتامع مجلس اإلدارة السابق والتصديق 
عليه واســتعراض خطة العمل خــالل الفرتة املقبلة 
التــي جاءت وفــق توجهات مجلــس اإلدارة لدعم 
املصدرين واملنتجني املحليني وأصحاب املؤسســات 

الصغرية واملتوسطة. 



متابعاتاقتصاد02   األحد ٢٣ من ربيع الثاين ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يناير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٤٢

 ..2015       «   
«  «      

       

«       

                

«    «    

13 27

 ..          

مسقط - الرؤية
تــّرشف جهــاز الرقابــة املالية واإلداريــة للدولة 
برفع تقريره الســنوي إىل حرضة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه الله 
ورعــاه- عن نتائــج أعامله لعــام ٢٠١٥، إضافة 
إىل إرســال نســخ منه إىل كل من مجلس الوزراء 
ومجلــيس الدولــة والشــورى، وذلك إعــامالً ملا 
قضــت به املــادة (٥٨) مكرر (٤٢) مــن النظام 
األســايس للدولــة الصادر باملرســوم الســلطاين 
٩٦/١٠١، واملادة (٢٩) مــن قانون الرقابة املالية 
واإلدارية للدولة الصادر باملرســوم السلطاين رقم 

.٢٠١١/١١١
وتضمــن التقريــر الســنوي لعــام ٢٠١٥، نتائج 
فحــص وحدات الجهاز اإلداري للدولة من ناحية 

إيرادات الخزانة العامــة واإلنفاق العام وأنظمة 
الرقابــة الداخلية والحســاب الختامــي للدولة، 
كــام تضمــن نتائج فحــص بعض االســتثامرات 
وبعض الــرشكات والهيئات واملؤسســات العامة 
الخاضعــة لرقابة الجهاز، فضًال عــن نتائج مهام 
الرقابــة اإلدارية وتقييــم أداء الجهات الخاضعة 
لرقابة الجهاز، وكذا تضمني التقرير نتائج دراســة 
الجهاز للقوانني واللوائح واألنظمة املالية املرسلة 
مــن الجهات والوحدات الحكوميــة إلبداء الرأي 
بشأنها، إضافة إىل شموله لنتائج فحص الشكاوى 
والبالغات الواردة إىل الجهاز عرب وسائل االتصال 
املختلفة التي أتاحها للجمهور، مستعرضا يف ذات 
الســياق الربامج التوعوية التي نفذها حول دوره 
يف حامية املــال العام لدى مختلف املؤسســات 
الحكومية والخاصة واألهلية. كام شــمل التقرير 

الجهــود التــي قام بهــا الجهاز يف ضــوء تكليفه 
بالقيــام بأعامل هيئــة مكافحة ومنع الفســاد، 
فضال عن متابعــة تنفيذ اتفاقيــة األمم املتحدة 
ملكافحة الفســاد.  والتزم الجهاز يف أدائه ملهامه 
واختصاصاتــه املنوطــة بــه باإلطــار الترشيعي 
للقانــون والحيــدة واملوضوعية والشــفافية يف 
فحوصه للموضوعــات املدرجة يف خطة الفحص 
لعام ٢٠١٥، كــام تضمن التقريــر أهم الظواهر 
واملالحظــات املبلغة للجهــات الخاضعة لرقابته 
مقرونة بالتوصيات الالزمة بشأنها؛ حيث مل تقف 
رقابتــه عند حد املراجعة املســتندية بل تخطتها 
إىل التحليــل والتقييم واقرتاح الحلــول العملية. 
وقــد قامت العديــد من تلك الجهــات التي تم 
فحصهــا بدورها يف كثري من األحيان باالســتجابة 
إىل تصحيح املخالفات وتصويب األخطاء وإجراء 

التســويات الالزمة، كــام ال يــزال البعض اآلخر 
من تلك الجهات يقوم بدراســة ومناقشــة بعض 

املوضوعات التــي تحظى مبتابعة مســتمرة من 
جانب الجهاز. وللوصول إىل حلول عملية ناجعة 
لبعــض املوضوعــات املهمة، حــرص الجهازعىل 
توجيه دعوات لعدد من رؤســاء الوحدات وكبار 
املختصني بها لحضور عروض مرئية يقدمها الجهاز 
عن نتائج فحوصه لتلك الجهات، فضال عن توجيه 
دعــوات إىل عدد من الرؤســاء التنفيذيني لبعض 
الجهات لتقديم عروض مرئية لبعض املوضوعات 
ذات األهمية ومناقشــتها مع املختصني بالجهاز، 
مام أسبغ عىل رقابته الحيدة يف األداء واملوضوعية 
يف النتائــج والشــفافية واإلفصــاح يف التوصيات، 
ومل يتــوان الجهاز لــدى مامرســته الختصاصاته 
بالتنســيق مع االدعاء العام يف تقيص واســتجالء 
الحقائق بشــأن مــا تضمنته بعــض تقاريره من 
مخالفات وقضايا ذات صبغة جنائية. كام أســهم 

تعاون العديد من الجهات يف دعم مسرية الجهاز 
وتحقيــق أهدافــه إضافــة إىل ما تعكســه هذه 
الصــورة من تالحم يســتهدف يف جملته تحقيق 
الكفايــة القصوى لألداء املايل وحامية املال العام. 
يشــار إىل أن الجهاز يحرص عــىل تفعيل موارده 
البرشية، واملادية وأدواته القانونية لتحقيق أعىل 
املســتويات يف مجال حامية املــال العام وتعزيز 
النزاهــة؛ حيث يرتبط األثــر الرقايب الذي يحدثه 
الجهاز ارتباطــاً مبارشاً بالتوصيــات التي يبديها 
يف تقاريــره الرقابيــة ملعالجــة املخالفات وأوجه 
القصور، وأن هذه التقارير تنتج عن مهام فحص 
ملوضوعات تــم اختيارها مبوجب تحليل األهمية 
النســبية وتحليل املخاطر، إىل جانب ما يقوم به 
الجهــاز من مراجعة مرشوعات القوانني واللوائح 

والنظم، وما يتم إعداده من دراسات مختلفة.

سول - العامنية 
تتواصل حالًيا مبقر سفارة السلطنة يف جمهورية كوريا 
فعاليــات برنامج «مرحًبا بكــم يف ُعامن لعام ٢٠١٧» 
التي تهدف إىل التعريف بالسلطنة والرتويج السياحي 

واالستثامري لها.
ويستضيف الربنامج الذي بدأ يف ١٨ من الشهر الجاري 
٣٥ طالًبا وطالبة من جامعــة جيونبوك مبدينة ديجو 
بالتنسيق مع متحف متعدد الثقافات وحضور ممثلني 
عن املتحف وعدد من األكادمييــني. وبدأت فعاليات 
الربنامج بكلمة لسعادة السفري محمد بن سامل الحاريث 
ســفري الســلطنة املعتمد لدى جمهوريــة كوريا أكد 
خاللها حرص الســفارة عىل إقامة مثــل هذه الربامج 
الثقافية والفنية التي تهدف إىل التعريف بالســلطنة 
والرتويج السياحي واالســتثامري لها والذي من شأنه 
أن يعزز آفاق التعاون بني السلطنة وجمهورية كوريا. 

وأشــار ســعادته إىل أن برنامــج هذا العــام يتضمن 
العديــد من الفقــرات ومعارض الصــور واملحارضات 
والندوات التي تربز قيم التســامح يف السلطنة إضافة 
إىل اللقاءات مع وكاالت السفر والسياحة واملشاركة يف 

الندوات االستثامرية املختلفة. 
وقدم ســعادته عرًضــا مرئًيا عن الســلطنة واملوروث 
الحضاري والتاريخي ومالمح النهضة الحديثة واملعامل 
السياحية والعالقات العامنية الكورية وآفاق التعاون 
والفرص االســتثامرية املتاحة ودور الســفارة يف هذا 
الجانــب. كام تم عــرض مقاطع فيديــو وثائقية عن 
الســلطنة واملعامل الســياحية يف مختلف املحافظات. 
وتم خالل انطالق الربنامج توزيع الكتيبات واملطويات 
السياحية وعرض املعروضات الرتاثية مبتحف السفارة 
وفنون الهندســة املعامرية. كام قدم ســعادة السفري 
مجموعة قيمة من الكتب العامنية اىل مكتبة الجامعة 

لتكون مرجعا للدارسني والباحثني عن السلطنة.

نزوى- الرؤية
متكنت إدارة حامية املســتهلك مبحافظة الداخلية مؤخراً من 
عقد تسوية بني مستهلك وإحدى وكاالت السيارات، حيث تم 
االتفاق عىل استبدال املركبة املعيبة بأخرى جديدة، وذلك يف 
ظل الجهــود التي تبذلها الهيئة العامة لحامية املســتهلك يف 

حل الشكاوى والبالغات التي ترد إليها من قبل املستهلكني.
وتعــود تفاصيــل الواقعــة إىل تلقي اإلدارة شــكوى من أحد 
املســتهلكني ضــد إحــدى وكاالت الســيارات باملحافظة أفاد 
خاللهــا بقيامــه بــرشاء مركبة جديــدة ويف اليــوم الثاين من 

اســتالمه لها الحظ وجــود آثار حــادث يف الدعامية األمامية 
للمركبة وآثــار صبغ، وعىل الفور توجــه إىل املعنيني بالوكالة 
وأبلغهم باملشكلة املوجودة باملركبة، حيث أفادوا بعدم وجود 
حــادث باملركبة، ولكنهم عىل اســتعداد لتغيــري الدعامية يف 
حالة تبني وجود حادث، ولكن املشتيك مل يوافق عىل عرضهم 
فتقدم بشكواه لإلدارة، والتي قامت بدورها باتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة  حيالها، وبعد الجلــوس مع املعنيــني بالوكالة أبدوا 
اســتعدادهم لحل الشــكوى بالطرق الودية وتم التوصل إىل 
اســتبدال املركبة بأخرى جديدة، علام بأّن قيمة املركبة ٨٥٥٠ 

رياال.

مسقط- الرؤية
نظم صندوق الرفد حلقة عمل حول نظام املوارد 
البرشية «مــورد» بالتعــاون مــع وزارة الخدمة 

املدنية، وذلك يف مقر الصندوق الرئييس.
وهدفت الحلقــة إىل بدء تفعيل نظــام الخدمة 
الذاتيــة بنظــام املــوارد البرشية (مــورد) الذي 
يســاعد يف توفري قاعدة بيانات دقيقة عن جميع 
املوظفني يف الوحدات الحكومية، وتســهيل إنجاز 
املعامــالت ومتابعتهــا إلكرتونيــا؛ حيــث يوفــر 

املوظف الوقت والتقليل من االســتخدام الورقي. 
ويســاعد نظام مورد يف تقديم بعض الصالحيات 
التــي تخول املوظف للدخول إليها وتســاعده يف 
إنهاء العديد من اإلجراءات، مثل تقديم اإلجازات 
واالستفسارات من خالل الدخول باسم املستخدم 
وكلمــة املرور املمنوحــة من قبل دائرة شــؤون 
املوظفــني.  وتأيت هذه املبادرة مــن أجل تطوير 
النظــام االلكــرتوين يف الصنــدوق والعمل تحت 
املنظومــة اإللكرتونيــة املوحدة والتي تســاهم 

بشكل كبري يف خدمة املوظفني.

إبراء - الرؤية
اختتــم الفريق املشــرتك بني االتحــاد العام 
لعــامل الســلطنة ووزارة القــوى العاملــة، 
أســبوعه األول لربنامــج الزيــارات امليدانية 
ملنشــآت القطاع الخاص العاملــة مبحافظة 
شــامل الباطنة، بزيارة ١٠ رشكات، شــملت 
كال من محاجر الخليج، وتغليف للصناعات، 
ورشق صحــار ملنتجات الحديد، وبالد ُعامن، 
والصــالن للصناعات الغذائيــة، والصناعات 
ملحطــة  والعامنيــة  للتصنيــع،  العربيــة 
الحاويات، ويس ســتاينوخ ُعامن، وســويرتز 

صحار، وفايل عامن لتكوير خام الحديد.
وقــال وأوضــح نبهــان بن أحمــد البطايش 
رئيــس االتحــاد العام لعاّمل ســلطنة ُعامن 
الــذي تــرأس فريــق الزيــارات- إن فكــرة 
الربنامج الســنوي للزيارات امليدانية جاءت 
يف إطار حرص االتحاد العام لتعريف العامل 
وأصحــاب العمــل بالحقــوق والواجبــات 
التي أكــدت عليهــا الترشيعــات الوطنية، 
مضيفا أّن الربنامج يســعى إىل غرس مبادئ 
وثقافــة أخالقيات العمــل وتوفري بيئة عمل 
مســتقرة وآمنة من املخاطــر، والتأكيد عىل 
رضورة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون 
العمل والقرارات الوزارية املنفذة له، والعمل 
عىل تحسني نوعية الظروف املعيشية للقوى 
العاملة واالهتامم بها وتنميتها، ومن جانب 
آخر عىل العامل االلتــزام بواجباتهم املهنية 

تجاه صاحــب العمــل وأخالقيــات العمل 
لتحقيق التعاون املشرتك. وتابع البطايش أن 
العالقة بني العامل وأصحاب العمل تشــهد 
تطورا نوعيا نتيجة الــدور الفّعال للنقابات 
العامليــة التي تشــكلت يف عــدد كبري من 
املنشــآت العاملة باملحافظــة والتي تكللت 
بإنشــاء االتحاد العاميل للقطــاع الصناعي. 
وزاد أن املستوى الذي وصلت إليه النقابات 
العاملية يف محافظة شــامل الباطنة يعكس 
التجربًة الرائدة يف العمل النقايب، ملا حققته 
من مكاســب وامتيازات كثرية لعاملها التي 
من املمكن اعتبارها مثاال يحتذى به من قبل 
النقابات يف كافة محافظات السلطنة. وناشد 
رئيــس االتحاد العام لعامل الســلطنة طريف 
العالقــة إىل رضورة االلتزام بأحــكام قانون 
العمــل وما جاء به من حقوق وواجبات، ملا 

يف ذلك من نتائج ملموسة تعود بالنفع عىل 
الجميع.

مــن جهته، قــال حامد بن ســعيد الجابري 
رئيــس االتحاد العــاميل للقطــاع الصناعي 
وأحــد املشــاركني يف فريق الزيــارة: «متثل 
هــذه الزيارات أهمية كبرية ســواء إلدارات 
مؤسســات القطــاع الخــاص وعاملهــا من 
جهــة ووزارة القوى العاملــة واالتحاد العام 
لعامل الســلطنة من خالل تقريب وجهات 
النظر ومد جســور التعــاون والتواصل، كام 
تساهم الزيارات لتعريف العامل عىل طرق 
وأســاليب التفاوض والحوار الذي يؤســس 
إىل عالقــة عمل مســتقرة للجميــع، كام أن 
إدارات الــرشكات والعامل يولــون اهتامما 
كبريا ملثل هذه الزيارات التي يتم من خاللها 
تســوية الكثري من املواضيع التي تساهم يف 

تحقيق مكاسب عاملية وتوطيد العالقة بني 
األطراف».

وحول هذا الربنامج، قــال مصبح بن أحمد 
املقبــايل رئيس قســم التنظيــامت النقابية 
باملديريــة العامة للقــوى العاملة مبحافظة 
شــامل الباطنة وأحد أعضــاء فريق الزيارة 
إن هــذا الربنامج يأيت مــن أجل فتح قنوات 
التواصل بني جميع أطراف اإلنتاج وإدارات 
الــرشكات وعاملهــا بوجود ممثــيل االتحاد 
العام لعامل السلطنة الذين يسهمون بدور 
كبري يف التعــاون مع وزارة القــوى العاملة 
يف متابعــة القضايــا العاملية ونــرش ثقافة 
الحــوار والتعــاون بــني مختلــف األطراف 
والعمل عــىل تحقيق أفضل أداء يف ســوق 
العمل مام ينعكس إيجابــاً عىل منو القطاع 
الخاص بالســلطنة. وأضاف أن هناك تعاون 
دائــم بني املديريــة العامة للقــوى العاملة 
مبحافظة شامل الباطنة واالتحاد العام لعامل 
الســلطنة من أجل االرتقــاء بالعمل النقايب 
ودعم النقابات العاملية من خالل الزيارات 
امليدانية املشرتكة واالجتامعات املستمرة مع 
العــامل وإدارات املنشــآت إليجاد منظومة 
عمل وتعزيــز الحوار االجتامعــي، وتقديم 
الدعم الالزم للنقابيني وتأهيلهم بشأن أفضل 

املامرسات يف مجال العمل النقايب.
يشــار إىل أن الربنامج سيستمر هذا األسبوع 
لتغطيــة أكــرب عدد مــن املنشــآت العاملة 

مبحافظة شامل الباطنة.

مسقط - العامنية
يدشــن الربنامج الوطني للرؤســاء التنفيذيني – الدفعة 
الثانية –اليــوم األحد أعامل الوحــدة التعليمية الرابعة 
تحت عنوان «قيادة املؤسسات والتغيري»، والتي تستمر 

ملدة خمسة أيام.
ويــأيت ذلك ضمــن رســالة الربنامج الهادفــة إىل تأهيل 
وإعــداد رؤســاء تنفيذيــني ُعامنيــني مبســتوى عاملي. 
وتتضمــن أعامل هذه الوحدة مجموعة من الجلســات 
املعرفية التفاعلية ودراســات حالة محــددة من داخل 
السلطنة ومشاريع العمل ضمن القطاعات االسرتاتيجية 
يقدمها وترشف عليها نخبة من أساتذة اإلدارة واألعامل 
 (IMD) يف املعهــد الدويل لتطويــر اإلدارة يف ســويرسا
الرشيك األكادميي املنفذ لهذا الربنامج. وبانطالق أعامل 
هــذه الوحدة تكــون الدفعــة الثانية مــن الربنامج قد 
بدأت النصف الثاين مــن الرحلة التعليمية املمتدة عىل 
مدار تسعة أشــهر والتي عكف املشــاركون من خاللها 
عىل الدراســة املكثفة والفهم العميق للقضايا املحورية 
املتعلقة بتطوير التغيري املستدام واالبتكار وتعزيز املزايا 
التنافســية ملؤسساتهم وللقطاعات االسرتاتيجية الوطنية 
التي ينتمون إليها يف ضوء مســتجدات االقتصاد العاملي؛ 
حيث يســود االعتقاد بأّن التقنيات واالبتكارات الحديثة 
والتي توصف بـ“املزعزعة“ ستؤدي إىل تغيريات جوهرية 
يف جميــع مجاالت األعــامل ما ســيقود إىل تحوالت يف 

تعريف األداء االقتصادي مستقبًال.
ويحتــاج اقتصــاد الســلطنة إىل االســتمرار يف التنويع 
يف كافــة القطاعــات ليحتفظ مبيزته التنافســية يف ظل 
التغريات املتســارعة التي تسود البيئة العاملية حالًيا مع 
رضورة قيام كبار قادة األعامل يف السلطنة باالستثامر يف 

توليــد القيمة املحلية من خالل تنمية املواهب العامنية 
الناشــئة. ويتمحور مفهــوم الربنامج الوطني للرؤســاء 
التنفيذيــني يف تطوير القدرات القيادية وقدرات التفكري 
اإلبداعي واالبتكار والتميز يف التنفيذ لدى املشاركني فيه. 
وكجزء من ذلك فإن الربنامج يستوجب مشاركة منتسبيه 
يف مشــاريع القطاعــات االســرتاتيجية إذ توفــر هــذه 
املشاريع بيئة لدراسة الحاالت الحية والتي من شأنها أن 
تقوم بصقل مهاراتهــم القيادية وإعدادهم للتعامل مع 

القضايا الواقعية بصورة عملية.
وبنــاًء عــىل ذلك فإّن منهجيــة التعلم باملامرســة هذه 
تتطلب من املشاركني العمل عىل درجة عالية من الدقة 
ورسعة الوترية وتحــت الضغط، لتحقيق النتائج العملية 
التي ميكن أن تقــود إىل فتح األبواب املغلقة أمامهم، يف 
قضايا رمبا كانــت تعيق عمليات التطوير والتنمية أو يف 
إيجــاد فرص عمل جديــدة أو لتحقيق إمكانية الربح يف 
قطاع معني من اقتصاد الســلطنة. وقد تم تصميم هذه 
املشــاريع بشكل يعمل عىل تزويد املشاركني يف الربنامج 

بالقدرة عىل فهم االقتصاد بشــكل موســع واستكشاف 
الفرص املســتقبلية الجديدة والتقنيــات املزعزعة التي 
متكنهم من التصدي للعوائق املحتملة أمام تحقيق النمو 

يف قطاع األعامل مستقبًال.
وتعقيبــاً عىل هذه املقاربة الهادفــة إىل تطوير مهارات 
قياديــة وحس إداري جديد لدى املشــاركني يف الربنامج، 
قــال الربوفيســور مايــكل وايــد الخبــري واالستشــاري 
املتخصــص يف االبتكار واالســرتاتيجية ومستشــار كريس 
أبحاث سيســكو يف التحول الرقمي لألعامل لدى املعهد 
الدويل لتطوير اإلدارة (IMD): ”يشــمل عمل املشاركني 
يف املشــاريع التطويرية العديد من املجاالت كالسياحة 
واألمن الغذايئ والضيافة والطاقة املســتدامة والتعدين، 
وتظهر دراســات الحالة من بيئة عمل الســلطنة بشكل 
واضــح وجيل بــأن خريجي الدفعة األوىل مــن الربنامج 
إضافــة إىل رشكائهــم االســرتاتيجيني قد بــدأوا بالفعل 
بتوفري مجموعة من الحلول املزعزعة الناشئة واإلبداعية 
ورسيعة الوترية والتي من شأنها أن تحقق مزايا ملموسة 

القتصاد السلطنة». من ناحيته، يقوم الربوفيسور روبرت 
هويجبــريغ أســتاذ التغيري املؤســيس يف املعهــد الدويل 
لتطوير اإلدارة (IMD) خالل أعامل الوحدة الرابعة من 
الربنامج بالرتكيز عىل مواضيع عدة كالقيادة عالية األداء 
والتوجيه القيادي والقيادة والتمكني. ومن خالل مراقبته 
لرحلــة التطور املســتمرة التي يخوضها املشــاركون يف 
الربنامج يقول الربوفيســور هويجبريغ: «يشكل الربنامج 
الوطنــي للرؤســاء التنفيذيــني عامًال مســاعداً لتمكني 
قادة األعامل العامنيني املســتقبليني من اتخاذ مواقعهم 
كأشخاص مؤهلني وقادرين عىل إلهام التغيري التحويل يف 
املجاالت االجتامعية واالقتصادية وعىل املستوى الوطني 

واإلقليمي والعاملي».
يشــار إىل أّن التســجيل لالنتســاب للدفعــة الثالثة من 
الربنامج الوطني للرؤســاء التنفيذيني سيكون متاًحا عىل 
املوقع اإللكرتوين الخاص بالربنامج www.ceo.om ابتداًء 
من الســابع والعرشين من شــهر فرباير املقبل ويستمر 
حتى الثالث عرش من شهر مارس. وُيعد الربنامج الوطني 
للرؤساء التنفيذيني مبادرة أطلقها فريق العمل للرشاكة 
بني القطاعني الحكومي والخاص ”رشاكة“.  وُتعد املبادرة 
األوىل من نوعها يف الســلطنة التي تهدف إىل ابراز جيل 
جديد من الرؤســاء التنفيذيني وقيادات القطاع الخاص 
الُعــامين.. كــام تعــد أيًضا دليــًال عىل األهميــة الكربى 
التــي توليها الســلطنة لــدور القطاع الخــاص يف األداء 
املســتقبيل لالقتصاد الوطني. وقد تــم تصميم الربنامج 
لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشــئة لرؤساء أعامل 
موهوبــني ميتلكــون القدرة عىل مواجهــة التحديات يف 
السوق املحيل واإلقليمي وإيجاد فرص أكرب لتعزيز النمو 
االقتصادي. وقد تم تأســيس هــذا الربنامج وفًقا ألفضل 

املامرسات العاملية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.

نارص املعويل
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ؤية - نجالء عبدالعال الرُّ
نجحــْت الحكومة يف متويل عجــز امليزانية 
العامــة للدولــة، بنهاية نوفمرب مــن العام 
املايل املنقــيض ٢٠١٦ والبالــغ ٤٫٩٣٨ مليار 
ريــال تقريبــا؛ حيث متكنت عــرب عدد من 
وســائل التمويل جمع أكرث من ٥٫٣٥٥ مليار 
ريال خــالل الفرتة مــن ينايــر ٢٠١٦ حتى 
نهاية نوفمرب من العام نفســه؛ مام نتج عنه 
تحقيــق فائض باإليجــاب بنحو ٤١٨ مليون 

ريال تقريبا.
ووفق البيانات التي أظهرتها النرشة الشهرية 
للمركز الوطني لإلحصــاء واملعلومات، فإنَّ 
لْت تراجعا  اإليرادات العامة للســلطنة سجَّ
بنسبة ٣٨٫٤٪ يف املائة تقريبا، مقارنة بنهاية 
فرتة األشــهر األحــد عرش األوىل مــن العام 
٢٠١٥، وكان العجــز قــد وصــل حينها إىل 

٤٫٠٦٦ مليار ريــال. ووصل إجاميل إيرادات 
السلطنة خالل األشــهر من يناير إىل نوفمرب 
من العام املايض إىل ٦ مليارات و٢١١ مليون 
ريال عامين، بينام بلــغ إجاميل االيرادات يف 
الفرتة املامثلة مــن ٢٠١٥ نحو ٧٫٩٨٢ مليار 

ريال.
ويف املقابــل، تراجــع إجاميل اإلنفــاق العام 
بنســبة بلغــت ١١٫٩ باملائــة ليصــل إىل ٩ 
مليــارات و٦٤٨ مليــون ريــال، فيام بلغ يف 
نهاية نوفمرب مــن ٢٠١٥ حوايل ١٠ مليارات 
و٩٤٨ مليــون ريــال. وذلك بجانــب ارتفاع 
املرصوفــات الفعلية قيد التســوية إىل ١٫٥ 
مليار ريال بنهاية نوفمرب ٢٠١٦، مقابل ١٫١ 

مليار ريال يف الفرتة ذاتها خالل ٢٠١٥.
وبرغم تسجيل إجاميل اإلنفاق العام تراجًعا، 
إال أن نسبة تراجع حجم املرصوفات الجارية 
كانت طفيفــة مقارنة برتاجــع املرصوفات 

االمنائية؛ حيث ســجل إجــاميل املرصوفات 
الجارية ٧٫٠٥ مليار ريال بانخفاض نســبته 
٢٫٢ باملائة وذلك مقارنة مع مبلغ ٧ مليارات 
و٢٠٦ ماليــني ريــال يف األشــهر األحد عرش 
من العــام ٢٠١٥. ومن ُجملــة املرصوفات 
الوزارات  اســتحوذْت مرصوفــات  الجارية، 
املدنية -التي تشــمل الرواتــب- عىل الجزء 
األكرب من هــذه املرصوفات؛ حيث بلغت ٣ 
مليارات و٥٩٣ مليون ريال، مسجلة تراجًعا 
بنســبة ٦٫٢ باملائة عاّم كانت عليه يف نهاية 

نوفمرب ٢٠١٥.
لْت بعض بنود اإلنفاق زيادة -ومنها  وســجَّ
بند مرصوفــات الدفاع واألمن القومي الذي 
زاد بنسبة ٣٫٤ باملائة تقريبا- لتبلغ مليارين 
و٩٦١ مليون ريال. وزاد كذلك بند مرصوفات 
إنتاج الغاز الجارية بنســبة ١٨ باملائة لتبلغ 
١٧٣ مليون ريال تقريبا، وزادت املرصوفات 

إنتاج الغاز الرأساملية بنسبة ٤٫٨ باملائة إىل 
ــا املرصوفات االمنائية  ٥٣٦ مليــون ريال. أمَّ
للوزارات املدنية فشهدْت تراجعا بنسبة ٣٣ 
باملائــة لتقف عند مليــار و٨٥ مليون ريال 
مقابل مليــار و٦٢٣ مليون ريــال تقريبا يف 

الفرتة املامثلة من ٢٠١٥. 
وظهــر يف النرشة أثر القروض يف بند الفوائد 
عىل القروض والتي بلغت ٦٠٫٦ مليون ريال 
بارتفاع نســبته ٦٧٫٤ باملائة عامَّ كانت عليه 

بنهاية نوفمرب ٢٠١٥.
وَحــْول ُجملة وســائل التمويــل، أْوَضحت 
اإلحصاءات أنَّ إجاميل هذه الوسائل والبالغ 
٥ مليــارات و٣٥٥ مليــون ريــال، جاء من 
خالل سحب ١٫٥ مليار ريال من االحتياطي، 
وكذلك حصول الســلطنة عىل صايف اقرتاض 
مببلغ ٣ مليــارات و٥٥٥مليون ريال، وصايف 

اقرتاض محيل مببلغ ٣٠٠ مليون ريال.

ؤية - خاص الرُّ
تراجَع الناتُج املحيلُّ اإلجاميل باألسعار الجارية بنسبة 
١١٫١ يف املئــة بنهاية الربع الثالــث من العام املايض؛ 
ليقف عند ١٧ مليارا و٤٧٦ مليون ريال تقريبا، مقارنة 
مع ١٩ مليــارا و٦٥١ مليون ريال بنهاية الربع الثالث 
مــن العام ٢٠١٥، فيام تراجــع الناتج املحيل اإلجاميل 
بسعر املنتج بنســبة ١٢٫٨ يف املئة فاقدا ما يزيد عىل 

٢٫٥ مليار ريال عن املسجل بنهاية الربع الثالث.
وبحســب النرشة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومــات، فإنَّ هيــكل الناتــج املحيل 
اإلجاميل للســلطنة شــهد تغيريا يف نســب مساهمة 
القطاعــات االقتصادية نتيجة تراجع انخفاض أســعار 
املواد النفطية ومشتقاتها؛ إذ تراجعت نسبة مساهمة 
األنشطة النفطية من ٣٦ يف املئة بنهاية سبتمرب ٢٠١٥ 
إىل ٢٧ يف املئة بنهاية سبتمرب ٢٠١٦. وتوزَّع الفارق يف 
النسبة عىل أنشطة أخرى؛ فارتفعت نسبة مساهمتها 
مــن ٣٧ يف املئــة إىل ٤٣ يف املئة، فيــام ظل مجموع 
مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات وقطاع تجــارة الجملة 
والتجزئــة كام هو، مــع تبادل نســبة كل قطاع عىل 
حدة؛ فارتفعت مســاهمة قطاع اإلنشاءات من ٨ يف 
املئة إىل ٩ يف املئة، وانخفضت نســبة مساهمة قطاع 
تجــارة الجملة والتجزئة مــن ٩ يف املئة إىل ٨ يف املئة، 
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع اإلدارة العامة والدفاع 
مــن ١٠ يف املئة بنهاية ســبتمرب ٢٠١٥ إىل ١٣ يف املئة 

بنهاية سبتمرب من ٢٠١٦.
وبلغــت قيمــة األنشــطة النفطيــة يف الناتج املحيل 
٤ مليــارات و٦٤٣ مليــون ريال عــامين مقارنة مع ٧ 
مليارات و١٥٢ مليون ريال عامين بنهاية الربع الثالث 
من العام ٢٠١٥، وكانت مســاهمة النفط الخام خالل 
الربع الثالث من العام املايض ٣ مليارات و٧١٨ مليون 
ريال عامين بنســبة انخفاض قدرها ٤٠٫٦ يف املئة عامَّ 
كانت عليــه يف نهاية الربع الثالث مــن العام ٢٠١٥، 
وســجل الناتــج املحيل مــن النفط الخــام عندها ٦ 

مليارات و٢٦١ مليون ريال عامين.
ا الغاز الطبيعي، فقد ارتفعْت أنشطته بنهاية الربع  أمَّ
الثالث من ٢٠١٦ بنســبة ٣٫٨ يف املئة مســجلة ٩٢٥ 
مليــون ريال عامين، بعد أن كانــت ٨٩٢ مليون ريال 
عامين بنهاية الربع الثالث مــن ٢٠١٥، وبنهاية الربع 
الثاين. وســجل إجاميل األنشــطة غري النفطية تراجعا 
طفيفا إىل ١٣ مليارا و٤٢٩ مليون ريال عامين بنســبة 
انخفــاض قدرهــا ٠٫٢ يف املئة عن الربــع املامثل من 
العام ٢٠١٥ الذي شــهد تســجيل ١٣ مليــارل و٤٥٣ 

مليون ريال عامين.
وجاءت األنشــطة الخدمية األعىل مساهمة يف الناتج 

املحيل اإلجاميل محققة ٩ مليارات و٣٣٦ مليون ريال 
عامين، وحققت نســبة ارتفاع قدرهــا ١ يف املئة عامَّ 
كانــت عليــه يف نفس الفــرتة من العــام ٢٠١٥ التي 

شهدت تسجيل ٩ مليارات و٢٤٤ مليون ريال عامين.
وســجلت القطاعات الفرعية لألنشطة الخدمية تباينا 
يف األداء، فارتفــع الناتــج املحيل اإلجــاميل من بعض 
األنشطة فيام تراجع الناتج املحيل للبعض اآلخر حيث 
تراجعت تجارة الجملــة والتجزئة بـ١٨٫٤ يف املئة إىل 
مليــار و٤٠٧ ماليني ريال، فيام زادت بشــكل طفيف 
قيمة الناتج املحيل اإلجاميل من الفنادق واملطاعم إىل 
٢٠٠ مليــون ريال بزيــادة ٠٫٥ يف املئة وتراجع قطاع 
النقل والتخزين واالتصاالت بنســبة ٧٫٢ يف املئة، فيام 
ارتفعت أنشطة الوساطة املالية بـ٤ يف املئة واألنشطة 
العقاريــة واإليجاريــة وأنشــطة املشــاريع التجارية 
بنســبة ٦٫٣ يف املئــة إىل ١٫١٧ مليار ريال، وزاد الناتج 
املحيل اإلجــاميل من قطــاع اإلدارة العامــة والدفاع 
بنســبة ١٣٫٨ يف املئة إىل ٢٫٢٥٦ مليــار ريال، يف حني 
ســجلت الخدمات األخرى زيادة بنســبة ٥٫٦ يف املئة 
إىل ٢٫٢٣٨ مليــار ريال ارتفاعا من ٢٫١٢ مليار ريال يف 

نهاية الربع الثالث من ٢٠١٥.
ا األنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من ٢٠١٦،  أمَّ
فقد ســجلت ٣ مليــارات و٧٢٠ مليون ريال عامين يف 
تراجــع نســبته ٤٫٣ يف املئة عن نهايــة الربع املامثل 
من العام ٢٠١٥ الذي شــهد تسجيل ٣ مليارات و٨٨٥ 

مليون ريال عامين.
ر قطاع صناعة املواد الكيميائية األساســية هذا  وتصدَّ
الرتاجع مســجًال انخفاًضا بـــ٣٠٫٣ يف املئة عن الفرتة 
نفســها من العام السابق، وبلغت قيمة الناتج املحيل 
اإلجــاميل منه ٩٥٨ مليون ريال مقارنة بأكرث من مليار 
ريال يف فرتة األشــهر التســعة مــن ٢٠١٥. أما قطاع 
الصناعات التحويلية، فســجل تراجعا بنسبة ١٨٫٧ يف 
املئة وتوقف عند ١٫٥٢ مليار ريال، كام انخفض قطاع 
الصناعات التحويلية األخرى بنسبة ١٠٫٣ يف املئة فيام 
شهد قطاعا التعدين واستغالل املحاجر ارتفاعا بنسبة 
٣٫٢ يف املئــة وكان ١٠٩ ماليني ريال فقط برغم زيادة 
النســبة، وحقق الناتج املحــيل اإلجاميل من إمدادات 
الكهربــاء وامليــاه ارتفاًعا نســبته ١١ يف املئة إىل نحو 
٤٢٠ مليون ريال. أما قطاع اإلنشــاءات فارتفع بنسبة 
١١ يف املئــة تقريبا أيضا، لكنه حقــق ما قيمته ١٫٦٧ 

مليار ريال.
ويف حني شهدْت األنشطة املتعلقة بالزراعة واألسامك 
بنهايــة الربع الثالث من العام ٢٠١٦ ارتفاعا نســبته 
١٥٫٣ يف املئة مســجلة ٣٧٢ مليون ريال عامين مقارنة 
الفــرتة املامثلة من العام ٢٠١٥ الذي شــهد تســجيل 

٣٢٣ مليون ريال عامين.

مسقط - الُعامنيَّة
تشــري البيانات األولية للحسابات القومية للسلطنة 
إىل أنَّ ُمتوســط نســبة التضخم ظل محــدودا عند 
١٢ر١ يف املئــة خــالل الفــرتة (يناير-نوفمــرب) من 
العــام ٢٠١٦، مقارنــة مع الفــرتة ذاتها مــن العام 
ــا عنــد مقارنــة أرقام نوفمــرب ٢٠١٦ مع  ٢٠١٥. أمَّ
نظريتهــا يف نوفمــرب ٢٠١٥ فتبلــغ نســبة التضخم 
حوايل ٨٥ر١ يف املئة. ومــن جهة ثانية، ظل القطاع 
املــرصيف يتمتع باملرونة وقادرا عــىل دعم مبادرات 
التنويع االقتصــادي وتلبية االحتياجــات االئتامنية 
ملختلــف القطاعات. وللحصول عىل نظرة وافية عن 
نشــاط التوســط املايل الذي يتم يف القطاع املرصيف 
يف الســلطنة ينبغي االطــالع عىل بيانــات امليزانية 
املجمعــة للبنوك التقليدية واإلســالمية أو ما يعرف 
بــرشكات اإليداع األخــرى. ويف هذا الصدد، تشــري 
البيانــات إىل ارتفاع إجــاميل رصيد االئتامن املمنوح 
من قبل رشكات اإليداع األخرى بنســبة ٦ر٩ يف املئة 
خــالل العــام ليصل إىل ٩ر٢١ مليــار ريال عامين يف 
نهاية نوفمــرب ٢٠١٦. وزاد االئتامن املمنوح للقطاع 
املــرصيف بنســبة ١١ يف املئة ليصــل إىل ٧ر١٩ مليار 
ريال عامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٦. وتشــري البيانات 
املتعلقــة بتوزيعــه عــىل مختلــف القطاعات إىل 
اســتحواذ قطاع األفراد (معظمه تحت بند القروض 
الشخصية) عىل ما نسبته ٤ر٤٦ يف املئة، تاله وبفارق 
بســيط قطاع الرشكات غري املالية بنســبة ٤ر٤٥ يف 
املئة. أما النســبة املتبقية، فقــد توزعت عىل قطاع 
الرشكات املاليــة ١ر٥ يف املئة وقطاعات أخرى ١ر٣ 
ل إجاميل الودائع لدى القطاع املرصيف  يف املئة. وسجَّ

منوا بنســبة ٥ر٤ يف املئة ليصل إىل ٣ر٢٠ مليار ريال 
عــامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٦. وضمن هذا اإلجاميل، 
شــهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام املرصيف 
زيادة بنسبة ٦ر٥ يف املئة لتصل إىل ١ر١٣ مليار ريال 
عامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٦. وعند النظر إىل توزيع 
إجــاميل قاعدة الودائع للقطاع الخاص عىل مختلف 
القطاعات، تشــري األرقام إىل أنَّ حصة قطاع األفراد 
قد بلغت حــوايل ٧ر٤٨ يف املئة، ثم قطاعا الرشكات 
املالية وغري املالية بحصة قاربت عىل ٣ر٢٨ يف املئة 
و٨ر١٩ يف املئة عىل التوايل. أما النسبة املتبقية ٢ر٣ 

يف املئة، فتوزَّعت عىل قطاعات أخرى.
وواصل البنك املركــزي العامين -خالل العام املايض- 
رقابتــه املحكمــة ومبادرته اإلصالحيــة التي أمثرت 
عــن تعزيــز متانة ومرونــة النظام املــرصيف، وأدى 
انتهاج السياســة النقدية املالمئــة واإلرشاف املبني 
عــىل املخاطر للبنوك وتطبيــق معايري بازل وتطوير 
أنظمــة متطــورة للمدفوعات والتســوية إىل دعم 
النمــو االقتصــادي، بالتزامن من احتــواء للتضخم؛ 
األمر الذي أســهم يف تحقيق االستقرار املايل. وحرص 
البنــك املركزي العامين عىل تشــجيع منــو االئتامن 
املمنوح للقطاعات االنتاجية ومن ضمنها املؤسسات 
الصغرية واملتوســطة. وانعكاســا للرتاجع يف أســعار 
النفط؛ فقــد واجهت الحكومة تحديات عىل صعيد 
امليزانية العامة للدولة والحســاب الجاري يف ميزان 
املدفوعات؛ األمر الذي اســتدعى اتخاذ العديد من 
التدابــري ملعالجة هــذا األمر. وعالوة عــىل ما ذكر 
ســابقا، تراجع النشاط االقتصادي بشكل عام؛ وذلك 
يف ظل املســاهمة املرتفعــة لألنشــطة النفطية يف 

اقتصاد السلطنة.

مسقط - الُعامنيَّة
مَنَت القيمة الســوقية لســوق السندات والصكوك 
بسوق مســقط لألوراق املالية بنهاية العام املايض 
لة  إىل ملياريــن و٢٨٢٫٣ مليون ريال عامين، ُمســجِّ
مكاســب تقدر بنحــو ٢٧٠٫٨ مليــون ريال عامين، 
إال أنَّ عدد وقيمة الســندات والصكــوك املتداولة 

سجلت تراجعات متفاوتة.
وأظهــرت بيانات إحصائيــة أعدتها وكالــة األنباء 
العامنيــة أن عدد الســندات والصكــوك املتداولة 
بلغت العام املايض ٣ر٩٢ مليون سند وصك بقيمة 
٤ر١٣ مليون ريال عامين مقابل ٣ر٩١ مليون ســند 
وصك قيمتهــا ٧ر٢٣ مليون ريال عامين تم تداولها 
يف عام ٢٠١٥، وتراجــع عدد الصفقات املنفذة من 
١٤٢٦ صفقــة إىل ٧٧٩ صفقة. ويعــد اإلصدار ٤٧ 
من سندات التنمية الحكومية أعىل اإلصدارات من 
حيث القيمة السوقية حيث بلغ ٣٠١٫٢ مليون ريال 
عامين، إال أنه مل يشهد العام املايض أي تداول، وتبلغ 
القيمة االســمية للســند الواحد ١٠٠ ريال عامين. 
وجاء اإلصدار األول من الصكوك السيادية يف املرتبة 
الثانية بقيمة ٢٥٠ مليون ريال عامين، وتبلغ القيمة 
االســمية للصك الواحد رياال عامنيا واحدا، وشــهد 
تنفيــذ ٤ صفقات تراوحت قيمــة الصكوك خاللها 
بني ٩٨٨ بيسة وريال و٥ بيسات وأغلق سعر الصك 
بنهاية عام ٢٠١٦ عىل ريال واحد مرتاجعا ٥ بيسات 
خالل العام. وتستحوذ ســندات التنمية الحكومية 
عىل حوايل ٨ر٧٢ باملائة من إجاميل القيمة السوقية 
لسوق السندات والصكوك بنحو مليار و٦٦٢ مليون 
ريال عامين ويبلغ عدد ســندات التنمية الحكومية 

املدرجة بالسوق ١٢ إصدارا ابتداء من اإلصدار رقم 
٣٩ وحتــى اإلصدار رقم ٥٠ إال أنها مل تشــهد العام 

املايض أي تداول.
وشــهد العام املــايض إدراج ٧ إصــدارات جديدة 
بقيمة تتجاوز ٢ر٣٠٦ مليون ريال عامين من أبرزها 
اإلصدارات الـ٤٨ والـ٤٩ والـ٥٠ من سندات التنمية 
الحكومية التي بلغ إجامليها ٣ ماليني ســند بقيمة 
٣٠٠ مليــون ريال عــامين وتبلغ القيمة االســمية 

للســند الواحــد ١٠٠ ريــال عامين، كام تــم إدراج 
ســندات مســقط للتمويل الثانوية غري املضمونة 
وغري القابلة للتحويل البالغ عددها ٥ ماليني ســند 
بقيمة اســمية تبلغ رياال عامنيا واحدا للسند، وتم 
إدراج ســندات العامنية لخدمات التمويل املجانية 
غري املضمونــة ملزمة التحويل البالغ عددها ٢ر١٢ 
مليون ســند بقيمة اســمية تبلغ ١٠٠ بيســة لكل 
ســند. وشهد العام املايض أيضا إدراج صكوك رشكة 

محمــد الربواين املقومــة بالــدوالر األمرييك البالغ 
عددهــا ٥١ مليــون ســند وصكوك رشكــة محمد 
الــربواين املقومة بالريال العامين البالغ عددها ٨ر٩ 
مليون ســند، وشهدت سوق السندات العام املايض 
كذلك دمج سندات النهضة للخدمات (أ) وسندات 
النهضــة للخدمات (ب) تحت مســمى ســندات 

النهضة (أ) و(ب).
وعىل مســتوى عدد الســندات والصكوك املدرجة 
بســوق مســقط لألوراق املالية، أشــارت البيانات 
اإلحصائية إىل أن عددها يبلغ حوايل ٣٠ إصدارا، إال 
أن العام املايض مل يشهد سوى تداول ٩ أنواع منها؛ 
من بينها اإلصدار األول من الصكوك الســيادية و٨ 
أنواع من السندات لبنك مسقط وبنك صحار والبنك 
األهيل ورشكــة مســقط للتمويل ورشكــة النهضة 
للخدمات.وجاءت سندات النهضة للخدمات الفئة 
(ب) يف مقدمة الســندات األكــرث تداوال من حيث 
العدد والقيمة بـ٦٣ مليون سند قيمتها ٥ر٩ مليون 
ريال عامين، فيام اســتحوذت سندات بنك مسقط 
املجانية عىل أعىل عدد من الصفقات املنفذة التي 
بلغت ٣٦٨ صفقة. وتصدرت ســندات بنك مسقط 
القابلة للتحويل الســندات األكرث ارتفاعا مســجلة 
صعودا بنســبة ١٥باملائة وأغلقت عىل ١١٥ بيســة 
مرتفعة ١٥ بيســة عن إغالقها الســابق، وارتفعت 
ســندات بنك صحار حــوايل ٤ باملائة وأغلقت عىل 
١٠٥ بيسات، وسجلت الفئة (أ) من سندات النهضة 
للخدمات أعىل تراجع وهبطت بنسبة ٣ر١٠ باملائة 
مرتاجعة من ١٤٥ بيســة إىل ١٣٠ بيسة، وتراجعت 
سندات بنك مســقط املحولة من ١١٠ بيسات إىل 

١٠٣ بيسات.

ؤية  مسقط - الرُّ
ُتواصل وزارة التجارة والصناعة -ُممثلة يف املديرية 
العامــة للصناعــة- تنفيَذ أعامل املســح الصناعي 
الســنوي والتي انطلقْت يف شهر أغسطس ٢٠١٦، 
مبختلــف محافظــات الســلطنة لحرص املنشــآت 
الصناعيــة العاملــة يف الســلطنة، الحاصلــة عىل 
التسجيل الصناعي والتي تزيد تكلفتها االستثامرية 
عىل ٥٠٠٠ ريال عامين، ويبلغ عدد األيدي العاملة 
فيهــا أكرث عــن ٩ عامل؛ وذلــك لجمــع البيانات 
الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة 

املالية ٢٠١٥.
وقالــْت فايزة بنــت حمد املرشفية مديــرة دائرة 
املعلومات الصناعيــة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ 
عدد املنشآت الصناعية التي ستشملها أعامل املسح 
الصناعي يصــل إىل ٩٠٨ منشــآت صناعية؛ حيث 
شــكلت محافظة مســقط ٤١ يف املئة من إجاميل 
عدد املنشــآت املدرجة يف إطار املســح الصناعي، 
وتأيت بعدها محافظة شامل الباطنة حيث متثل ما 
يقــارب الـ١٨ يف املئة من نطاق املســح الصناعي. 
وأشارت إىل أنَّ نســبة األعامل املنجزة يف محافظة 
مســقط وصلت إىل ٧٩ يف املئة، بينام بلغت نسبة 
األعامل املنجزة يف محافظة شــامل الباطنة ٧٧ يف 
املئــة، يف حني أن نســبة األعامل املنجــزة يف بقية 

محافظات السلطنة وصلت ٤٧ يف املئة.
وأضافــْت املرشفية بأنَّ الوزارة تهــدف من القيام 
باملســح الصناعي بشــكل ســنوي لتوفــري قاعدة 
بيانــات متكاملــة وحديثة عن القطــاع الصناعي 
يف الســلطنة واالســتعانة ببيانات املســح يف وضع 

الخطط والسياسات والربامج التنموية...وغريها من 
األغــراض التي تخدم التنميــة؛ حيث تتم عمليات 
تنفيذ املســح إلكرتونيــا، ويتم تنفيذها بواســطة 

الزيارات امليدانية.
وبيَّنت مديرة دائــرة املعلومات الصناعية أنَّه يتم 
توزيع اســتامرة املسح عىل املنشآت الصناعية عن 
طريق جامع البيانــات والذي بدوره يقوم مبتابعة 
املنشــأة الصناعية يف تعبئة استامرة املسح وتوفري 
املعلومــات؛ حيــث تشــكل بيانات املســوحات 
الصناعيــة قاعــدة مهمة تســتند إليهــا الجهات 
الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والربامج 
التنمويــة، إضافــة إىل مقارنة واقــع أداء القطاع 
الصناعي مع األهداف املوضوعة يف اإلسرتاتيجيات 

والخطط.
وأمضــت املرشفية قائلة: إنَّه من املتوقع أن تنتهي 

األعامل امليدانية للمســح الصناعي خالل األسابيع 
املقبلة؛ حيث ستبدأ بعدها أعامل فحص وتدقيق 
البيانــات املعبأة يف اســتامرات املســح الصناعي 
للتأكد من مصداقيتها ومن ثم ســوف تبدأ أعامل 
إدخال بيانات املســح يف النظام اآليل املخصص لها. 
علام بأنَّ الوزارة ستسعى يف نرش النتائج والبيانات 
األولية للمســح الجــاري يف أقرب فرصــة ممكنة 

خالل العام الحايل ٢٠١٧.

ودعــْت مديرة دائرة املعلومات الصناعية أصحاَب 
املنشــآت الصناعية التي مل توفر بيانات املسح، إىل 
التعاون مع املختصني بالوزارة، وتســليم اســتامرة 
املســح الصناعي يف أقرب وقت، مؤكدة أنَّ جميع 
البيانات سوف تعامل معاملة رسية، ولن تستخدم 
إال يف أغــراض التخطيط والدراســات؛ وذلك وفقا 
لقانون اإلحصاء الصادر باملرســوم الســلطاين رقم 

.٢٠٠١/٢٩

فايزة املرشفية



متابعات04 اقتصاد

      «    
باريس - العامنية

ناقشــت ندوة ”عُــامن واملالحة البحريــة يف املحيط 
الهنــدي“ مبقر معهد العامل العريب يف باريس ٤ محاور 
أساســّية تتصل بالعالقات التي أسســها العامنيون يف 
املحيــط الهنــدي واملواجهــات البحرية بــني البحارة 
العامنيني وأســاطيل األمــم األوروبية وحــول الرتاث 
العلمــي الذي تضمنته مؤلفات وكتب ”أســد البحر» 

أحمد بن ماجد يف القرن الخامس عرش.
 ويف الكلمة التي افتتح بها ســعادة الســفري الشــيخ 
حميد بن عيل املعني ســفري الســلطنة املعتمد لدى 
فرنسا الندوة أكد ســعادته عىل أهمّية الحوار الثقايف 
والتاريخي واالســتفادة من كل ما هو إيجايب للتقارب 

بني الشعوب. 
 من جانبه وجه جــاك النج رئيس معهد العامل العريب 
بباريس الشــكر إىل حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم - حفظه الله ورعاه - لدور 
جاللته - أعزه الله - يف إنجاح معرض ”مغامرو البحار 
ـ مــن الســندباد إىل ماركو بولو“ وإلقــاء الضوء عىل 
دور ُعامن البحــري الرائد، كام أثنى عىل دور حكومة 
الســلطنة يف هذا الجانب. وأكد النج أن هذه الندوة 
وكذلــك معرض ”مغامــرو البحار ـ من الســندباد إىل 
ماركو بولو“ كرستا األســطورة التي تقوم عىل االعتقاد 
بــأّن العرب هم شــعب صحــراوي مبيًنــا أّن املوقع 
الجغــرايف لُعــامن اُملطلة عىل البحر ســمح بأن يكون 
شــعبها بحرًيا مل يطور فقط تجارته املزدهرة فحسب 
بــل متيــز بانفتاحه الفكــري الكبري وبروح التســامح 

واالعتدال. 
وقــال املدير العام للمعهد معجــب الزهراين يف كلمة 
له إّن ُعامن دولة خليجية لكّنها باألســاس ويف العمق 
هي دولة بحرية وهذه امليزة هي التي تشــكل إضافة 
نوعية لبلدان الجزيرة العربية والعامل العريب ”إذ نعرف 
أّن هــذه الدولة كانت لقرون مــن الزمن إمرباطورية 
متد يدها لتحتضن رشق إفريقيا من جهة وغرب الهند 
من جهة أخرى.. ولهذا الســبب وحني نزور ُعامن اآلن 
نلمــس مظاهر حياتيــة واجتامعيــة وثقافية مرتبطة 

بهذا الجانب البحري فعامن بلد متنوع ومتسامح“.
أّما الباحثة أولجا أندريانوفا التي أدارت أعامل الندوة 
فأشــارت يف كلمة لها إىل الجهــود الكبرية التي تبذلها 
وزارة الــرتاث والثقافة ومختلف املؤسســات املعنية 
من أجل إبراز الجانــب التاريخي والحضاري للمالحة 
البحريــة وبينــت أّن االتصاالت العابــرة للمحيطات 
والبحار التي شــملت الســواحل اإلفريقيــة والهندية 
والصينية وسواها مل تكن ممكنة من دون القدرة لدى 
العامنيني للســيطرة عىل هذا الفضاء البحري الواســع 
وامتالك املعارف يف ميادين الجغرافيا وتقنيات املالحة 
البحريــة منوهة يف هــذا الصدد مبؤلفــات املؤرخني 
حمود الغيالين وربيع العرميي ومحمد نارص بوحجام. 
كــام أّكدت عىل أهمية األبحــاث التي قام بها غربيال 
فران قبل قرن ومن خلفه كشوموفســيك وســوفاجي 
وحــوراين وتيبيتــس وخوري حــول القواعــد والنظم 

املالحية العربية.. 

كــام لفتت إىل العمل البحثي الكبري الذي بدأ يف الهند 
حول هذا املوضوع. 

من جهته تحدث الباحــث الكبري املتخصص يف تاريخ 
املحيــط الهندي فيليب بوجار عــن ”ُعامن والجزيرة 
العربيــة يف الشــبكات القدميــة للتجــارة يف املحيط 
الهنــدي من القرن األول حتــى القرن الخامس عرش“ 
والــذي وضح أّن لدى ُعامن تراث غارق يف القدم متثل 
يف صناعة الســفن التي تعــود إىل األلفية الرابعة قبل 
امليالد إال أنه رغــب يف حرص بحثه اليوم بالقرن األول 
امليــالدي عىل غرار ما قام بــه يف كتابه ”عوامل املحيط 
الهنــدي“ للتدليل عىل أن تشــكل ” نظــام العامل“ يف 
الفضــاء األفــرو ـ أورايس جرى بفضل حــركات تبادل 
السلع والبرش. وأشــار بوجار إىل أن هذا النظام تطور 
وفــق أربع دورات كربى يف النمــو والركود االقتصادي 
والســيايس من القرن األول حتى القرن السادس ومن 
القرن السادس وحتى القرن العارش ومن القرن العارش 
وحتى القــرن الرابع عرش ومن القــرن الخامس عرش 
وحتى القرن الســابع عرش. وبني بوجار أّنه يف الدورة 
األوىل ظهــر يف املكتشــفات األثرية ويف أحد النصوص 
اليونانية يف مرص بعنــوان“ رحلة يف بحر إريرتيا“ ِذكر 
اســم ُعامن يف الخليج وكانت السفن تبحر من هناك 
باتجاه الهند يف عرص الساســانيني ومن سبقهم اذ كان 
لديهم قــالع يف صحار ودامــا وجرافــار.. وقد لعبت 
صحار دورًا كبريًا منذ نهاية القرن الثاين امليالدي. وأشار 
إىل أّن البحارة العــرب والفرس قاموا يف ذلك برحالت 
إىل الصني والساحل الرشقي من أفريقيا.. وكانت تجارة 
اللؤلؤ والذهب القــامش واملنتجات الزراعية والتوابل 

والعطور واللبان والخشــب هي الســائدة.. كام كان 
بعضهــا مير يف بالد ما بني النهرين لتصل إىل تدمر عرب 
القوافل موضًحا أّنه ومع بزوغ اإلســالم وأثناء الخالفة 
العباسية أدى العامنيون دورًا أساسًيا يف توسع املالحة 
العربية الســيام أثناء قيام الدولة اإلباضية املستقلة يف 

ُعامن بني ٧٥٠ و٧٩٠ ميالدية. 
وأوضح أّن الســفن كانت تبحر مــن صحار إىل الهند 
وجنوب رشق آســيا والصــني ورشق أفريقيــا مفرتًضا 
أن تكــون صحار هي املدينة التي ولد فيها الســندباد 
البحري مشرًي إىل أّن األسطول البحري حينها كان مؤلًفا 
مــن ٣٠٠ ســفينة يف العام ٨٤١ ميالديــة وأن البحارة 
اســتولوا عىل ســوكوتورا لحامية التجــارة مع أفريقيا 
مشــريًا إىل املسعودي الذي ذكر جزيرة كانبالو يف بحر 
زنجبار حيث ازدهــرت تجارة العاج مع الصني والهند 
وإىل أّن العامنيــني كانوا يأتــون إىل املالديف لصناعة 
ســفنهم. وتطرق الباحــث يف تاريخ املحيــط الهندي 
فيليب بوجــار إىل دور مرفأي قيس وهرمز وشــهادة 
ماركــو بولو عنهام وعــاّم نقله اإلدرييس بــأّن التجار 
العامنيــني كانوا ينشــطون عىل ســاحل الجنز وجزر 
القمر ومدغشــقر وعن صناعة السفن يف تلك الحقبة 
معتربًا أّن قصة ســيد بن ابو عيل العامين األصل والذي 
ولد عىل ســواحل كوروماندل هــي قصة منوذجية يف 

شأن تدويل شبكات التجارة والتنافس السيايس. 
 ومىض يقول ” تبقــى ُعامن بوابة الهند وابن بطوطة 
قد ذهب من ظفار إىل مرفأ كاليكوت الهندي يف القرن 
الرابــع عرش.. ولقــد تواجد اإلباضيون عىل الســاحل 
الرشقــي مــن إفريقيــا يف الوقت نفســه مع الســنة 

والشيعة والقرامطة.. ومن املمكن أن يكون قادة كلوة 
وسواها من اإلباضيني منذ ١١٥٠ ميالدية.

ويختم بوجار مداخلتــه بالقول إنه يف القرن الخامس 
عــرش حدث توازن بــني الخليج والبحــر األحمر وقد 
اســتفادت ُعــامن بدرجة معينة من قــوة هرمز التي 
كانت إحدى املدن ـ الدول الكربى يف املحيط الهندي. 
وقــد ظهر التأثري العامين الكبــري يف رشق إفريقيا حني 
متّكنت ســلطنة عامن من السيطرة عىل زنجبار وعىل 
جزء من ســاحل إفريقيا الرشقي حيث اعتمدت عىل 

تجارة القرنفل. 
 أما الباحث جان شارل دوكني املتخصص يف الجغرافيا 
والعلــوم الطبيعيــة العربية يف العرص الوســيط فقد 
تناول مرحلــة ازدهار التجارة البحريــة لُعامن خالل 
العــرص العبــايس يف املحيــط الهنــدي ومــع منطقة 
الساحل الرشقي من إفريقيا. وأشار إىل أنه يف منتصف 
القرن التاســع امليــالدي أظهرت املصــادر العربية أّن 
مرافئ ُعامن شهدت حركة تجارية فاعلة وكان القضاة 

العامنيون يفصلون يف القضايا العالقة..
ويروي مــا قاله إبــن حوقل واملقديس عــن مكانة 
صحــار يف ذلك الوقت حيــث وصفها األخــري بأّنها 
”ممر الصني ومخزن الرشق والعراق واملحل التجاري 
لليمن“.. كام ذكر أّن اإلدرييس أشار إىل مرفأ قلهات 
كام أملح إىل مسقط يف ذلك العرص لكن دورها أصبح 
مهــام بدًءا مــن القرن الرابع عــرش. ورشح الباحث 
طرق التوجه يف اإلبحار يف ضوء النصوص التي كتبها 
ابن ماجد يف القرن الخامس عرش ســواء املســتندة 
إىل قوة الهواء أو علو نجمة يف الســامء أو خالل فرتة 

معينــة من الســنة وهذا يتضــح يف ”دفاتر الطرق“ 
والذاكرة وكذلــك أصابع اليد والكامل. ويســتفيض 
الباحــث يف رشح الدور الكبري الــذي لعبه القبطان 
العــامل أحمد بن ماجــد يف علوم اإلبحــار ومعرفته 
التامة بكل الكتــب واملراجع العلمية يف هذا املجال 
وكذلك يف العلوم الفلكيــة.. وختم مداخلته بالقول 
لقد عرثت يف اســطنبول عىل وثيقة تكشــف للمرة 
األوىل كتبها أبو بكر الدمشــقي (تــويف علم ١٦٩١) 
تشــري إىل أن البحارة الربتغاليــني نقلوا علوم اإلبحار 
من ابــن ماجد وهكذا فإن كتب هــذا العامل كانت 
حصيلة خربة متوارثة من املعرفة العملية يف اإلبحار 
طوال القرون الوسطى. وعن أوجه الحرب البحرية: 
الربتغال وُعامن والقوى األوروبية يف القرن الســابع 
عرش ذكرت الباحثة ديجانريه كوتو أّن اإلمام سلطان 
بن سيف الذي كسب خربة تجارية وبحرية راكمتها 
ُعامن قرر يف القرن السادس عرش مقارعة الربتغاليني 
يف التجــارة يف املنطقة الغربية مــن املحيط الهندي 
وكان طموحه أبعد من ذلك حيث أراد أن يطردهم 
من املوانئ التي بنوهــا يف تلك املنطقة منذ ١٥٠٥. 
وكانت أوىل ســاحات املواجهة يف الخليج بني ١٦٥٢ 
و١٦٧٤ ثم انتقلت إىل منطقــة مومباي عام ١٦٦١. 
ورشحت الباحثة األوجه الرئيســية للحرب الربتغالية 
ـ العامنيــة يف القــرن الســابع عرش ثــم ركزت عىل 
الدور الــذي قام به منافســو الربتغاليني يف املنطقة 
من إنجليز وهولنديني لتأجيج النزاع مع الربتغاليني. 
ولقد أظهرت املعــارك بني الطرفني قدرة هائلة لدى 
العامنيني يف الخطط البحريــة وفنون القتال. وختم 

املدير الســابق ملتحــف البحرية الوطنــي الفرنيس 
األمريال فرنســوا بيليك النــدوة مبداخلة عن ”ُعامن 
وتأسيس علم الفلك البحري“ ركز خاللها عىل ”أسد 
البحــار“ أحمد بن ماجد وما أثرى بــه علوم الفلك 
واملالحة والجغرافيا السيام يف ”مطول كتاب الفوائد 
يف أصول علم البحر والقواعد“ الذي وضعه قبل ٣٠ 
عاًما من كتابة الربتغاليني قواعدهم يف هذا املضامر. 
وتحدث بيليك عن ١٣ سورة يف القرآن الكريم تتصل 
بغنى البحر والسفن التي هي هبة من الله عز وجل 
ثّم تحدث عن قصعة خزفية يف متحف دمشق حيث 
تشري إىل القبلة لدى مثاين مدن وعن استخدام اإلبرة 
املمغنطة حني تتلبد الســامء بالغيوم وتنعدم الرؤية 
وعن مراقبة الفلك والنجوم وخطوط العرض القريبة 
والبعيــدة مــن خط االســتواء والكامل واســتخدام 
األصابــع يف القياس. وختم بليك مداخلته بالقول إّن 
املراجع التاريخية حول نشــأة علم املالحة البحرية 
يف املحيــط الهندي غالبيتها هــو الجزء الجنويب من 
الجزيرة العربيــة وجنوب رشق الهند... ولكن ُعامن 
التي هــي يف وضعية جغرافية اســرتاتيجية دفعت 
إىل خوض غامر املالحــة يف أعايل البحار عرب املحيط 
الهندي وعــدم االكتفاء باالبحار الســواحيل.. ولهذا 
السبب فإّن معلمي املالحة البحرية العامنيني أسسوا 

ألول علم بحري ملواقع النجوم يف التاريخ. 
حرض الندوة أصحاب السعادة سفراء دولة قطر ودولة 
الكويت وجيبويت ولبنان وممثلو مكتب جامعة الدول 
العربيــة وعدد الكبــري من االختصاصيــني يف التاريخ 

والعلوم البحرية.

مسقط – الرؤية 
يواصل فريق التطوير الشامل لخدمات املحطة الواحدة 
”اســتثمر بســهولة“ بوزارة التجارة والصناعة العمل مع 
املختصني يف كل من وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة 
ووزارة البيئة والشــؤون املناخية إنهــاء مرحلة التكامل 
بني أنظمة تلك الجهات وبوابة ”اســتثمر بســهولة“ من 
خــالل مراجعــة اإلجــراءات والبيانات ووضــع الخطط 
لتحويــل تراخيص األنشــطة االقتصادية التــي تصدرها 
هذه الجهات إىل تراخيــص إلكرتونية ضمن اختصاصات 
البوابة اإللكرتونية ”اســتثمر بســهولة“ بهدف تبســيط 
وتسهيل اإلجراءات وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين 
وقطــاع األعامل يف بوابة واحــدة ومصدر واحد للبيانات 
املتعلقــة بالعمل التجاري واالســتثامري. وقــال عبدالله 
بن عيل الكلباين رئيس قســم اســتالم العينــات ورئيس 
فريــق عمل الرتاخيص يف بوابة ”اســتثمر بســهولة“: إن 
الفريــق يعمــل حاليــا مع املختصــني يف تلــك الجهات 
الحكوميــة عىل تفعيــل نظام تراخيص األنشــطة ضمن 
بوابة ”استثمر بسهولة“ خالل الفرتة القادمة مام سيتيح 
للمســتثمرين ورواد األعامل من تقديم طلبات تراخيص 
األنشــطة عــن طريــق بوابة ”اســتثمر بســهولة“ من 
خالل مكاتــب إنجــاز املعامــالت التابعــة للــوزارة أو 
موفــري خدمــة مكاتب ســند أو من خــالل الخدمات 
اإللكرتونية الذاتية عرب االنرتنــت، دون الحاجة إىل تكبد 
عناء مراجعة مقار أي جهــة حكومية.  وأضاف الكلباين: 
نعمــل حاليــا مــع املختصني يف وزارة الســياحة بشــأن 
تســهيل وتبســيط اإلجراءات املتعلقة برتاخيص أنشطة 
االســتثامر يف القطاع الســياحي، وقد أنهى فريق العمل 
املشرتك مواءمة تراخيص املشاريع السياحية وربطها مع 
تراخيص األنشــطة وفق تصنيف الدليل الصناعي املوحد 
لألنشطة االقتصادية (ISIC). كام انتهى من إدخال كافة 
االشــرتاطات واملتطلبات املتعلقة برتاخيص األنشــطة يف 
بوابة ”اســتثمر بسهولة“ وقد شــملت أنشطة (الفنادق 
واملوتيالت واملنتجعات، الشقق املفروشة، النزل الرتاثية، 
املخيامت والشــاليهات السياحية، مكاتب وكاالت السفر 
والسياحة، مشغيل الجوالت السياحية) حيث تم تقسيمها 
إىل أكرث من ٢٠ ترخيصا مام ســيتيح للمستثمرين تقديم 
طلباتهــم إلكرتونيــا وتحديد النشــاط ونــوع الرتخيص 
والتعــرف عىل كل االشــرتاطات املطلوبة بكل شــفافية 
مــن خالل بوابــة ”اســتثمر بســهولة“ دون الحاجة إىل 
زيــارة وزارة الســياحة. وأضــاف: من منطلق تبســيط 
اإلجراءات عىل املستثمرين وتقليل عدد املراجعات فقد 
تم االتفــاق عىل عدم الحاجة إلصــدار املوافقة املبدئية 
إلضافة األنشــطة حيث كانت يف السابق تصدر املوافقة 

املبدئية ثم املوافقــة النهائية فيام بعد. كام أبدت وزارة 
الســياحة عدم حاجتها إلصــدار تراخيــص أو موافقات 
ألنشــطة (املطاعم السياحية ومطاعم الوجبات الرسيعة 
العامليــة، ألعاب التســلية، األنشــطة البحرية ”تســيري 
القوارب الســياحية والدراجات املائية والغوص“، تنظيم 
وإدارة املهرجانــات، وتنظيم الحفــالت) وجاء ذلك بناء 
عىل تطبيق املعايري التسعة ألفضل املامرسات الدولية يف 
املنهج املتبع لتبســيط تراخيص األنشطة ببوابة ”استثمر 
بســهولة“ وبذلك ميكن للمستثمرين الراغبني يف مامرسة 
هذه األنشــطة تسجيلها يف بوابة ”استثمر بسهولة“ دون 
الحاجة إىل موافقة وزارة الســياحة أو جهة أخرى حيث 
تعترب من ضمن قامئة األنشــطة الحرة. ويف هذا الشــأن 
أصدرت وزارة الســياحة القرار الــوزاري رقم ٢٠١٦/٣٩ 
والقرار الــوزاري رقم ٢٠١٦/٥٠ الخاصني بإصدار الالئحة 
التنفيذية لقانون الســياحة وتعديالته والعمل به اعتبارا 
من ســبتمرب ٢٠١٦. أّمــا فيام يخص تراخيص األنشــطة 
التي تقــع ضمن نطاق وزارة القــوى العاملة قال رئيس 
قســم اســتالم العّينات ورئيس فريق عمل الرتاخيص يف 
بوابــة ”اســتثمر بســهولة“: إن الفريــق وبالتعاون مع 
فريق وزارة القوى العاملة أنهى عملية تبسيط إجراءات 
تراخيــص أنشــطة (معاهــد التدريــب املهنــي، مراكز 
التدريب املهني، مكاتب خدمات التدريب) وتم مواءمة 
هــذه الرتاخيص وفق تصنيف الدليــل الصناعي املوحد 
لألنشــطة االقتصاديــة (ISIC). كــام قام فريقــا العمل 
بإدخــال بيانات واشــرتاطات تراخيص تلك األنشــطة يف 
قاعدة بيانات تراخيص ببوابة «اســتثمر بسهولة» والتي 
بلغت إثنــا عرش ترخيصا. ويعمــل املختصون من دائرة 
تقنيــة املعلومات بكال الجهتني عىل إنهاء جاهزية الربط 
اإللكرتوين التكاميل بني نظام وزارة القوى العاملة ونظام 
بوابة «استثمر بسهولة». وأشــار عبدالله الكلباين إىل أن 

فريق العمل بوزارة البيئة قام وبالتعاون مع فريق عمل 
الرتاخيص يف بوابة «اســتثمر بسهولة» بتسهيل وتبسيط 
إجــراءات الحصــول عــىل التصاريــح البيئيــة لرتاخيص 
األنشطة االقتصادية حيث مّتت مواءمة التصاريح البيئية 
للمشاريع وتحويلها إىل موافقات عىل تراخيص لألنشطة 
املوحــد  الصناعــي  وفق تصنيف الدليــل  االقتصاديــة 
لألنشــطة االقتصاديــة (ISIC). ومــن منطلق تبســيط 
اإلجراءات عىل املستثمرين وتقليل عدد املراجعات فقد 
تّم االتفاق عىل عــدم الحاجة إلصدار املوافقات املبدئية 
لرتخيص األنشــطة حيث كان يف الســابق تصدر املوافقة 
املبدئية ثــّم املوافقة النهائية فيام بعــد، كام تم تطبيق 
املعايري التسعة ألفضل املامرسات الدولية يف املنهج املتبع 

لتبسيط تراخيص األنشطة مبرشوع ”استثمر بسهولة“. 
ومــن أجل التســهيل عــىل املســتثمرين للحصول عىل 
الترصيــح البيئي قامت وزارة البيئة والشــؤون املناخية 
بتصنيــف تصاريــح األنشــطة إىل ثالث مجموعــات (أ، 
ب، ج) كــام تّم تحديد بعض األنشــطة باملجموعة (ب) 
عىل أن يتــم إصدار املوافقة تلقائيا من بوابة ”اســتثمر 
بســهولة“ ودن الحاجــة إىل موافقة الــوزارة، إضافة إىل 
إلغاء إصدار الترصيح البيئي لبعض األنشطة والتي تكون 
طبيعة عملها ال تنتج تلوثات بيئية خطرة. كام قام فريقا 
العمــل بالوزارتــني بإدخال بيانات واشــرتاطات تصاريح 
تلك األنشــطة يف قاعدة بيانات تراخيص بوابة «استثمر 
بســهولة» والتــي بلغــت حــوايل ٦٠٠ موافقة. ويعمل 
املختصــون مــن دائرة تقنيــة املعلومات بــكال الجهتني 
عــىل إنهاء جاهزية الربط اإللكــرتوين التكاميل بني نظام 
وزارة البيئة والشؤون املناخية وبوابة «استثمر بسهولة».
جدير بالذكر أّن فريق التطوير الشــامل ببوابة «استثمر 
بســهولة» قــام بتفعيل بعــض تراخيص األنشــطة التي 
تصدرها وزارة الزراعة والرثوة الســمكية يف شــهر يوليو 
٢٠١٦، إضافة إىل تفعيل أنشــطة هيئة تنظيم االتصاالت 
وتحويلها إىل إشــعارات. حيث أصبــح اآلن اصدار هذه 
الرتاخيــص وتقديــم طلباتهــا من خالل بوابة «اســتثمر 
بســهولة» مام سهل عىل املســتثمرين الكثري من الجهد 
وعــدم الحاجة ملراجعــة تلك الجهــات إضافة إىل تعدد 
قنوات موفري الخدمات اإللكرتونية خصوصا خالل الفرتة 

املسائية من خالل موفري الخدمة مبكاتب سند.
ويعمل فريق التطوير الشــامل ببوابة «استثمر بسهولة» 
يف هــذه الفرتة أيضا عىل مناقشــة جاهزية إرشاك الكثري 
من الجهــات الحكومية ذات الصلة بإصدار الرتاخيص أو 
املوافقات لألنشطة االقتصادية وربطها إلكرتونيا مع نظام 
الرتاخيص ببوابة «استثمر بسهولة» ومن بني تلك الجهات 
(هيئة املنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم، وزارة النقل 
واالتصاالت، وزارة التعليم العايل، وزارة الرتاث والثقافة).

صور – الرؤية
أصدرت املحكمــة االبتدائية بصور مؤخراً ٥ 
أحــكام قضائية، وأمراً جزائيــاً، كام أصدرت 
املحكمــة االبتدائية بجعالن بني بو حســن 
حكــام، قضــت األحــكام الصــادرة لصالح 
مســتهلكني بغرامــات مالية والســجن ضد 
مخالفــني بجنحــة مخالفــة قانــون حامية 

املستهلك.
تتلخص وقائع القضية األوىل والثانية يف قيام 
بعــض املحالت التجارية بعرض وبيع ســلع 
منتهية الصالحية، مام يعد مخالفا للامدتني 
(١٩) و(٧) مــن قانــون حامية املســتهلك 
والتي تنص عىل أّنه «يحظر تداول أي سلعة 
مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غري مرصح 
تداولهــا» فأصــدرت املحكمــة حكاًم قىض 

بتغريم املتهــم يف القضية األوىل مببلغ مايل 
وقدره بـ ٢٠٠٠ ريــال عامين، والحبس ملدة 
ثالثة أشــهر، كام أصــدرت حكاًم يف القضية 
الثانيــة بغرامــة ٢٠٠٠ ريــال عــامين.  كام 
تلخصت وقائــع الحكم الثالــث والرابع يف 
تلقي اإلدارة شكاوى ضد مؤسسات تجارية 
تقوم بتنجيد وتفصيــل األثاث وذلك لعدم 
التزامهم باملصداقية والشــفافية بنص املادة 
(١٠) من قانون حامية املســتهلك، وجنحة 
عدم االلتــزام بتقديم الحدمــة عىل الوجه 
الســليم بنص املادة (١٩) لذات القانون يف 
القضيــة الثالثة، وعدم التزامهــا يف القضية 
الرابعــة بتنفيذ الخدمة عىل الوجه الصحيح 
مبوجــب املــادة (١٩) للقانون ذاتــه، عليه 
قضــت األحــكام مبعاقبة املتهمــني بجنحة 
عدم االلتــزام بتقديم الخدمة والشــفافية 

املســتهلك  مــع  التعاقــد  يف  واملصداقيــة 
وتغرميهم مبالغ مالية وقدرها (٢٢٠٠) ريال 

عامين. 
فيام أصــدرت املحكمــة االبتدائية بجعالن 
بني بو حسن حكام قضائيا ضد محل تجاري 
لعرضه عدة سلع منتهية الصالحية، مام يعد 
مخالفــاً لنص املادة (٧) مــن قانون حامية 
وبذلك قضــت املحكمــة مبعاقبته وتغرميه 
مبلغــاً وقدره (٣٠٠) ريــال عامين ومصادرة 

املضبوطات واتالفها. 
 من جانب آخر أصــدر االدعاء العام بصور 
مؤخــراً أمــراً جزائيــاً، ضــد أحــد املحالت 
التجاريــة وذلك لقيامه بعرض ســلع بدون 
وضــع املعلومــات الخاصة بالســعر عليها 
باللغة العربية، وقىض بإدانة املتهم وتغرميه 

مبلغاً قدره ١٠٠ ريال عامين.

ضنك - العامنية
نظمــت دائــرة التنميــة الزراعيــة بوالية ضنك 

مبحافظــة الظاهــرة أمس معســكر عمل ببلدة 
فدى والقرى التابعة لها ملكافحة انتشــار سوسة 
النخيــل الحمــراء. ويهدف املعســكر إىل إجراء 

عملية مسح واستكشــاف أعراض إصابة النخيل 
وطــرق عالجها باإلضافة إىل إزالــة النخيل التي 

يصعب عالجها وطرقة التخلص منها.

مسقط - العامنية
 تبــدأ اليــوم أعــامل الربنامــج التدريبــي 
بعنوان «التدقيق باعتــامد تقييم املخاطر» 
الذي ينظمه جهــاز الرقابة املالية واإلدارية 
للدولة بفندق كراون بالزا-مسقط مبشاركة 
مجموعــة مــن املدققني مــن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، ويســتمر ٥ 

أيام.
يرعــى افتتــاح الربنامج ســعادة نارص بن 

حمود بن سامل الرواحي نائب رئيس جهاز 
الرقابــة املالية واإلداريــة للدولة. ويهدف 
الربنامــج الــذي يأيت- انطالقــا من الخطة 
االســرتاتيجية لألجهزة الرقابيــة ودواوين 
املحاســبة بــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة- إىل تعريــف املدققني 
مبفهــوم الرقابــة عــىل أســاس املخاطــر 
وأهميتهــا وأهدافهــا، واملهــارات الالزمة 
لتصميم أدلة التدقيــق والطرق واآلليات 
التــي ميكن مــن خاللهــا تحســني إدارة 

الخطــر مــن أجــل توفري ضــامن معقول 
لإلدارة بــأن أهدافها تتحقق وفق الربنامج 
املخطط. ويتنــاول الربنامج مجموعة من 
املحاور أبرزها: مفهــوم املخاطر وأنواعها 
ومستوياتها وطرق السيطرة عليها، وكيفية 
فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، ودور 
املدقــق الداخيل والخارجي ومســؤوليته 
تجــاه إدارة املخاطــر، باإلضافة إىل كيفية 
إعداد دليــل التدقيق املبني عىل أســاس 

املخاطر وكيفية تطبيقه.

    «     
«  «   «   
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وأوضح التقرير أن ضغوط بيع أجنبية وتحركات 
للمضاربــني واملســتثمرين عــىل حد ســواء بني 
القطاعات ونتائج عدة رشكات شــكلت جميعها 
ســببا يف تراجع أداء املؤرش العام لسوق مسقط 
لــألوراق املالية؛ الذي اختتم تداوالت األســبوع 
املنرصم عىل انخفاض بنســبة ٠٫٤٩ يف املئة عند 
مســتوى ٥,٧٣٤٫١٤ نقطة. لكن التقرير قال إّن 
من املالحظ زيــادة أحجام وقيم التداوالت (كام 
توقع ســابقا) وبالتايل عمق الســوق، معتربا أّن 
ذلــك أمرا جيدا يدل عىل بدء التحرك املؤســيس 
املحيل وأيضا املســتثمرين خاصــة ذوي الرؤية 
االســرتاتيجية، يف ظل قرب إعــالن الرشكات عن 
توزيعاتهــا عن عام ٢٠١٦ وهــو ما ميثل العنرص 
األهــم يف التأثري عىل توجه الســوق خالل الفرتة 
املقبلة. وســجل مؤرش ســوق مســقط املتوافق 
مــع الرشيعة إنخفاضا بنســبة ١٫٤٥ يف املئة إىل 
مســتوى ٨٥٥٫٢٤ نقطة. وســجل املــؤرش املايل 
تراجعا بنسبة ٠٫٣٢ يف املئة خالل األسبوع ليغلق 
عند مستوى ٧,٨٤٧٫٠٣ نقطة بضغط رئييس من 

معظم البنوك. 

نتائج البنوك
وأظهرت النتائج األولية للبنوك التجارية الُعامنية 
الســتة، منو إجــاميل صايف القروض والســلفيات 
وصايف التمويل اإلســالمي مجتمعا بنســبة ١ يف 
املئة عىل أســاس ربــع ســنوي و٩ يف املئة عىل 
أســاس ســنوي للربع األخري من عــام ٢٠١٦ إىل 
١٨٫٤٧ مليــار ريال عــامين. وارتفع كذلك ودائع 
العمالء والحســابات االســتثامرية غــري املقيدة 
بنســبة ١ يف املئة عىل أســاس ربع سنوي و٤ يف 
املئة عىل أســاس ســنوي اىل ١٧٫٤١ مليار ريال 
عامين وارتفع الدخل التشــغييل اإلجاميل للبنوك 
الســتة إىل ٨٧٥ مليون ريال عــامين لعام ٢٠١٦ 
أي بنســبة ٢ يف املئة عىل أســاس ســنوي كذلك 
شــهد الربح التشغييل تحسنا بنســبة ٣ يف املئة 
إىل ٤٨٠٫٨ مليــون ريــال عامين، إال أنه بســبب 
ارتفاع صــايف املخصصات والرضائب (١٤ يف املئة 
عىل أســاس ســنوي)، تأثر صايف الربح اإلجاميل 
وانخفض بنســبة ١٫٤ يف املئة عىل اساس سنوي 

اىل ٣٤٥٫٦٣ مليون ريال عامين.
ومن أخبار الرشكات إعالن رشكة األنوار القابضة 
املتعلــق بعــرض بيــع جزء مــن حصــة األنوار 
القابضة يف رشكة الصقر للتأمني؛ حيث إن الرشكة 
(أي األنوار) واملســاهمني األقلية البالغ عددهم 
١٣ مســاهام (البائعون) ورشكة التأمني العربية 
من خالل رشكاتهــا التابعة وهي الرشكة العربية 
ش.م.ل (”الرشكة القابضة“) ولورانس لالستثامر 
(قيد التأســيس) (املشرتون) قد دخلو يف اتفاقية 
بيع ورشاء يتم من خاللها قيام رشكة األنوار ببيع 

ما نســبته ٢٠٫٣٥ يف املئة مــن حصتها يف الصقر 
للتأمني بســعر ١٫٨٧٦ ريال عامين للسهم الواحد 
برشط أن تخضــع عملية الرشاء لعدة رشوط تم 
ذكرها يف اإلعالن. وتوقعت رشكة األنوار القابضة 
بــأن يتولد عائــد مببلغ ٢٫٤ مليــون ريال عامين 
ستســتخدمه يف مشــاريع جديده و/ أو لخفض 
حجــم مديونية الرشكة مشــرية إىل أنه لن يكون 
هناك أيــة تأثريات جذرية عــىل البيانات املالية 
لرشكة األنوار وبأنه مــن املتوقع أن يتم االنتهاء 

من العملية بنهاية شهر مارس ٢٠١٧.
فيام ســجل مؤرش الصناعة ارتفاعا بنســبة ٠٫٢٨ 
يف املئــة عنــد مســتوى ٧,٤٩٥٫٥٦ نقطة بدعم 
رئيــيس من رشكة الجزيــرة للمنتجات الحديدية 
وفولتامــب للطاقــة ورشكة األســامك العامنية. 
وأغلــق مــؤرش الخدمــات عــىل ارتفــاع أيضا 
بنســبة ٠٫٣٦ يف املئة عىل أســاس أسبوعي عند 
٣,٠٠٣٫٥٧ نقطــة بدعم رئيــيس من رشكة عامن 
لالستثامرات والتمويل ورشكة النهضة للخدمات 
ورشكة سيمبكورب صاللة ورشكة الباطنة للطاقة. 
وخالل األســبوع تم نقل إدراج رشكة مؤسســة 
خدمات املوانئ من ســوق املتابعة اىل الســوق 
النظامية. وقد كانت الجمعية العامة غري العادية 
ملساهمي املؤسسة قد وافقت سابقا عىل تأجيل 
حل وتصفية املؤسســة إىل شهر يناير ٢٠١٨ عند 
انتهــاء عقد إمتياز إدارة وتشــغيل امليناء بنهاية 

.٢٠١٧/١٢/٣١
ويف القطــاع، أعلنت رشكة ضيافــة الصحراء عن 
توصية مجلس إدارتها توزيع نســبة ١٥ يف املئة 
(١٥٠ بيســة لكل سهم) للسنة املالية ٢٠١٦ عىل 
أن يخضع ملوافقــة املســاهمني. العائد النقدي 

الحايل للرشكة هو ٦ يف املئة.

التحليل الفني
ويف التحليل الفني األسبوعي، تم اخرتاق مستوى 
الدعــم الذي ذكرناه يف تحليلنا األســبوع املايض 
عند ٥,٧٣٠ نقطــة، وبالنظــرة التحليلية الفنية 
ملؤرش السوق وباســتخدام املتوسطات املتحركة 
نجــد أن املــؤرش قطع بشــكل ســلبي كال من 
متوسطات السوق (١٠ و٢٠٠ يوم)، يف حني يقف 
حالياً مؤرش القوة النسبية دون مستوى ٥٠ درجة 
ويتوافــق يف االتجاه مع مؤرش الســوق. وتشــري 
القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إىل توقع 
استمرار الســوق يف اتجاهه نحو مستوى ٥,٧٠٠ 
نقطــة. وأظهرت البيانات املتعلقة بالجنســيات 
املتداولة دخول االستثامر املؤسيس املحيل بصايف 
رشاء ١٫٦٧ مليون ريال عــامين ممتصا الضغوط 

من الفئات األخرى.
ومــع إنتهاء اإلعالن عن غالبية النتائج الســنوية 
األوليــة للرشكات (حتى لحظة إعــداد التقرير)، 

تشــري قاعدة بيانات رشكة أوبال كابيتال وسوق 
مســقط لألوراق املالية وبلومبــريغ فيام يتعلق 
بالرشكات التي تنتهي ســنتها املالية يف ديســمرب 
إىل ارتفاع صايف األرباح بنســبة ٨٫٥ يف املئة عىل 
أســاس ســنوي إىل ٧٥٣٫٣ مليــون ريــال عامين 
(تجدر املالحظة إىل أن هذه األرقام متثل األرباح 
ملساهمي الرشكة األم ما مل تكن متوفرة لعدد من 
الــرشكات عندها تم إســتخدام األرباح الكاملة. 
كذلــك ال يؤخــذ يف عني االعتبار الــرشكات التي 
قامت بتعديل ســنتها املالية). وباســتثناء نتائج 
رشكــة النهضــة للخدمات وتعديــل أرباح رشكة 
ُعامنتل (كال الرشكتني تأثرا بأحداث خاصة)، فإن 
إجاميل صــايف الربح يصبــح ٧٩٧٫١ مليون ريال 
عامين مستقرا عىل أساس سنوي (+٠٫٢ يف املئة). 
وعىل أســاس القطاعات الرئيســية، بلغ إجاميل 
صايف ربــح القطاع املايل لعــام ٢٠١٦ مبلغ ٤٠٥ 
ماليني ريال عامين بارتفاع ســنوي نسبته ١٫٩ يف 
املئــة. النقاط الهامة يف النتائــج ١) أداء متباين 
للبنوك و٢) خســائر كبرية لرشكــة ظفار للتأمني 
و٣) تحــول نتائــج كل مــن بنك نــزوى ورشكة 
ُعامن واإلمارات لالســتثامر القابضة من خسائر 
إىل ربحية. وسجلت نتائج قطاع الصناعة تراجعا 
يف صــايف األرباح بنســبة ١٥٫٥ يف املئة اىل ٨٠٫٧ 
مليــون ريال عــامين لعام ٢٠١٦ بســبب رئييس 
يعــود إىل رشكة نســيج عامن القابضــة ورشكة 
األنوار لبالط الســرياميك ورشكة صناعة الكابالت 
الُعامنيــة. أما قطاع الخدمــات، فحتى ما أخذنا 
نتائــج رشكة النهضة للخدمات بعني االعتبار فإن 
صايف نتائج القطاع تظهر صايف ربح مببلغ ٢٦٧٫٤ 
مليون ريال عامين لعام ٢٠١٦ بإرتفاع نسبته ٣٣ 
يف املئة وذلك بســبب نتائج ُعامنتل التي مل تحِو 
املبلغ املخصص ملرة واحــدة واملتعلق بانخفاض 
قيمة اإلســتثامر يف الرشكة التابعــة خالل الربع 
األخري من عــام ٢٠١٥.  ويف ســياق آخر، ووفقا 
لقاعدة بيانات رشكة أوبار كابيتال وسوق مسقط 
لألوراق املالية وبلومبريغ، أعلنت سابقا ٧٨ رشكة 
خــالل عــام ٢٠١٦ عــن توزيعات نقديــة لعام 
٢٠١٥ وقامت ١٩ رشكــة باإلعالن عند توزيعات 
ســهمية ورشكة واحدة قامت بتجزئة أســهمها. 
وبلغت التوزيعــات النقدية عن الســنة املالية 
٢٠١٥ مبلغ ٤٤٠٫٢ مليون ريال عامين أي نســبة 
توزيعــات األرباح عنــد ٥٣ يف املئة عن االعتامد 
عــىل أرباح الــرشكات املعلنة فقــط للتوزيعات 
أمــا إذا احتســبت األرباح لكامل الســوق املايل 
تصبح نســبة التوزيعــات ٦٣٫٤ يف املئة ما يعني 
أن الرشكات التي مل تقم بدفع أرباح يف معظمها 
حققت خسائر. وعىل افرتاض إبقاء الرشكات عىل 
ذات مســتوى توزيعات عــام ٢٠١٥ لعام ٢٠١٦ 
عندها تصبح التوزيعــات النقدية املتوقعة عن 
السنة املالية ٢٠١٦ يف حدود ٤٤٧٫٣ مليون ريال 
عامين أي بنســبة توزيع ٥٥ يف املئــة من أرباح 
٢٠١٦. ويظهر هنا ارتفاع نســبة التوزيعات من 
األربــاح لعام ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١٥ وذلك 
بسبب قيام ١٩ رشكة بتوزيعات سهمية عن عام 

٢٠١٥ مام رفع عدد األسهم خالل عام ٢٠١٦. 

األسواق الخليجية
اســتمر ســوق الكويت لألوراق املالية بتسجيل 

أداء قــوي مرتفعــا بنســبة ٥٫٣٧ يف املئــة تلته 
بورصة البحرين بنسبة ٢٫٣١ يف املئة عىل أساس 
أســبوعي يف حني سجل ســوق ديب املايل تراجعا 

بنسبة ٠٫٨١ يف املئة 
ووفقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء يف اململكة 
العربية الســعودية املتعلقــة بالقطاع العقاري، 
شــهدت أسعار العقارات بشــكل عام تراجعا يف 
عــام ٢٠١٦ بنســبة ٨٫٧ يف املئة مــام يدل عىل 
الضغط الذي تعرض له االقتصاد بسبب التدابري 
الحكومية التقشــفية ملواجهة انخفاض أســعار 
النفــط. وتراجعات أســعار العقارات الســكنية 
بنسبة ٧٫٤ يف املئة يف الربع األخري من عام ٢٠١٦ 
مقارنــة مــع ذات الربع من العام الذي ســبقه 
كذلك انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 
١٢٫٣ يف املئــة. أما عىل أســاس ربعي فســجلت 
أسعار العقارات تراجعا بنسبة ٣٫٤ يف املئة و٤٫١ 
يف املئة للعقارات السكنية والتجارية عىل التوايل. 
ويعكس هذا الرتاجع بشكل عام انخفاض القوة 
الرشائية بسبب تقليص اإلنفاق العام خالل العام 
السابق مبا يف ذلك املخصصات املالية للعاملني يف 

القطاع العام. وقد أثر قرار الحكومة الســعودية 
املتعلــق بفرض رضائــب عــىل األرايض البيضاء 
وهــي األرايض الخالية من املبــاين لفرتة طويلة 
وتقع ضمن النطاق العمراين للمدن عىل أســعار 
العقارات. وعىل مســتوى الرشكات، فإن الرتاجع 
يف أسعار العقارات أثر عىل الرشكات العقارية إال 
أن املواطنني من ناحية أخرى سيســتفيدون من 
هذه التحركات من ناحيــة رشاء املنازل الخاصة 
بهم بدال من االســتئجار وهنالك طلب أعىل من 

العرض مبا يتعلق بالعقارات السكنية. 
إىل ذلك، أعلــن عضو منتــدب يف الهيئة العامة 
لالستثامر الكويتية التي تعد سادس أكرب صندوق 
سيادي يف العامل (حسب تصنيف معهد صناديق 
الــرثوة الســيادية) أن الهيئة تنوي ســحب جزء 
من اســتثامراتها التي يديرها مديرون خارجيون 
لتقــوم بإدارتهــا بنفســها مام يخفــض التكلفة 
وبالتــايل زيادة العوائــد. وتعتــزم الهيئة زيادة 
حجم االســتثامرات التــي تديرها بنفســها من 
١ - ٢ يف املئــة حاليــا إىل حــوايل ٨ يف املئة من 
اجاميل اســثتامراتها، طبقا لبلومبريغ. وبحســب 

معهــد صناديق الرثوة الســيادية، فــإن األصول 
التــي تديرها الهيئة تقدر بنحو ٥٩٢ مليار دوالر 

أمرييك كام يف يونيو ٢٠١٦. 
عامليا، توقع صندوق النقد الدويل تحســن وترية 
النشــاط االقتصادي لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ خاصة 
يف اقتصادات األســواق الصاعــدة واالقتصادات 
النامية مع إبقائه عىل مساحة واسعة يف النتائج 
املحتملــة بســبب الغموض املحيط بسياســات 
اإلدارة األمريكية الجديدة. وبناء عىل ذلك أبقى 
صندوق النقد الدويل عــىل توقعاته التي أعلنها 
يف أكتوبر من عام ٢٠١٦ بدون تغيري والتي أشار 
فيها إىل منو االقتصاد العاملي بنســبة ٣٫١ يف املئة 
لعام ٢٠١٦ وبنسبة ٣٫٤ يف املئة و٣٫٦ يف املئة يف 
٢٠١٧ و٢٠١٨ عىل التــوايل. ورفع الصندوق من 
النمو املتوقــع للواليات املتحــدة يف عام ٢٠١٧ 
اىل ٢٫٣ يف املئة مقارنة مع تقديرات ســابقة عند 
٢٫٢ يف املئــة. كذلك رفع الصندوق توقعاته لنمو 
االقتصاد الصيني بنســبة ٦٫٥ يف املئة خالل عام 
٢٠١٧ مقارنــة مع ٦٫١٧ يف املئة ســابقا بســبب 

السياسات التوسعّية للدولة.

أوىص التقرير األسبوعي ملجموعة أوبار كابيتال املستثمرين يف سوق مسقط لألوراق 
املالية بإعادة تقييم مراكزهم االستثامرية، والنظر بشكل متفائل نحو املستقبل برصف 
النظــر عن التقلبات التي قد تحدث، الســيام بعد انتهــاء معظم الرشكات من إعالن 
نتائجها األولية. وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق يف أسبوع- إن العامل األهم يف 
الفرتة املقبلة هو اإلعالن عن تفاصيل هذه النتائج والتي ستزيل الغموض فيام يتعلق 
بعدد من األرقام األولية التي أعلنتها عدة رشكات، مام سيســمح للمستثمرين باتخاذ 
قرارات أفضل. وأضاف التقرير أنه عىل ذات املستوى من األهمية، يشكل اإلعالن عن 
توزيعات الرشكات عامال مهام يف قيادة توجه الســوق، مشــريا إىل أنه من املتوقع أن 
يكون مستوى التوزيعات عىل األقل بنفس مستوى توزيعات عام ٢٠١٥، مام سيعطي 
املســتثمرين مقدرة مالية أكرب، ســيعاد اســتثامر جزء مهم منها يف السوق، خاصة يف 

الرشكات التي تقدم مستويات ومكررات جاذبة للرشاء.
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ؤية مسقط - الرُّ
أْصــَدر َمَعــايل الدكتــور عيل بن مســعود بن 
عيل الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعة قرارا 
وزاريا رقــم (٢٠١٧/١٣) بإصدار الئحة تنظيم 
أعامل املؤسســات والرشكات العاملة يف قطاع 

املقاوالت.
وتهــدف الوزارة إىل تنظيم أعامل املؤسســات 
والرشكات العاملة يف نشــاط املقاوالت إليجاد 
بيئة جاذبــة للعاملــة الوطنيــة وتوفري فرص 
عمل لهم، وكذلك تشــجيع وتحفيز املؤسسات 
الصغرية واملتوســطة عىل إدارة هذه املشاريع. 
ومــن خالل عــدم إثبــات رأس املــال، وعدم 
اشــرتاط فصــل نشــاط املقــاوالت عــن بقية 
األنشطة يف السجل التجاري، سيسمح للرشكات 
واملؤسسات من تسجيل هذا النشاط مع باقي 

ْت الالئحة عىل  األنشطة يف ســجل واحد. ونصَّ
رشط التفــرغ ملزاولة هذا النشــاط أو أن يعني 

مديرا عامنيا ويكون مسجال يف هيئة التأمينات 
االجتامعيــة يف حال عدم تفــرغ أحد الرشكاء 

أو مالك املؤسســة إلدارتها. وأوضحت الالئحة 
أنه يجب عىل أصحاب الرشكات واملؤسســات 

تقديم حســاباتهم الختاميــة إىل وزارة التجارة 
والصناعــة والجهــات املختصة، عــىل أن تفرد 

حســابا خاصا لنشــاط املقــاوالت، كام نصت 
الالئحة عــىل تدوين جميع عقود املقاوالت يف 
ســجل خاص بها، وتقدميه إىل الجهة املختصة 

عند الطلب.
نــْت الالئحــة كتابــة اســم املؤسســة  وتضمَّ
أو الرشكــة وبياناتهــا عــىل جميع الســيارات 
التــي  والشــاحنات  والقاطــرات  واملعــدات 
تســتعمل يف نشاط املقاوالت، وكذلك التخلص 
مــن املخلفــات املوجــودة يف مواقــع العمل 
طبقا للوائح والقــرارات املعتمدة من الجهات 

املختصة.
وجاءت هذه الالئحة لتنظيم أعامل املؤسسات 
والرشكات العاملة يف نشاط املقاوالت بالتنسيق 
بني الــوزارة والجهات الحكوميــة املعنية وبني 
أصحاب الرشكات واملؤسســات العاملة يف هذا 

النشاط وجمعية املقاولني العامنية.

ؤية - أحمد الجهوري الرُّ
أظهــرْت إحصائيــات صــادرة عــن املركز 
الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات أنَّ عــدد 
الباحثني عن عمــل بنهاية العام ٢٠١٦ بلغ 
٤٣٨٥٨ باحثــا عــن عمل؛ منهــم: ١٥٨٣١ 
باحثا عن عمل من الذكور، و٢٨٠٢٧ باحثة 

عن عمل من اإلناث.
وتشــري اإلحصــاءات إىل أنَّ عــدد الباحثني 
عن عمل انخفــض العام املايض مقارنة مع 
ل ٥١٢٩٥ أي بنسبة  العام ٢٠١٥ عندما سجَّ
تراجع ١٤٫٥ يف املئة. وفيام يتعلق بالباحثني 
عن عمل النشــطني وفقا للحالــة العملية، 
فقد بلغ عدد الباحثني الذين مل يســبق لهم 
العمــل ٣٥١٨٣ باحثــا عن عمــل، فام بلغ 
عدد الذين ســبق لهم العمــل ٨٦٧٥ باحثا 

عن عمل.
وبيَّنــْت اإلحصائيــات أنَّ محافظة شــامل 
الباطنــة هــي املحافظة األعــىل من حيث 
عــدد الباحثني عــن عمل النشــطني وفقا 
للتوزيــع الجغرايف بنهاية العــام ٢٠١٦؛ إذ 
بلــغ عددهم ٩٥٤٤ باحثا عــن عمل، يليها 
محافظــة مســقط بعــدد ٥٣٥٩ باحثا عن 
عمــل، ومن ثــم محافظة جنــوب الباطنة 
بعــدد ٥١٣٢ باحثــا عــن عمــل، وبعدها 
محافظة الداخلية بـ٥٠٢٥ باحثا عن عمل، 
ثم محافظــة ظفار بعدد ٤٧٠٩ باحثني عن 
عمل، ومن ثــم محافظة جنــوب الرشقية 
حيــث بلغ عدد الباحثني عــن عمل ٤٥٢١ 
مواطنا ومواطنة، وبعدها محافظة الظاهرة 
بعدد ٣٧٥٠، ويليها محافظة شامل الرشقية 

بعدد ٢٩٩٤، ومن ثــم محافظة الربميي إذ 
بلغ عدد الباحثني عن عمل ١٦٨٤، وبعدها 
محافظة مسندم وبلغ عددهم ٧٩٤، وكانت 
محافظة الوسطى هي األقل عددا بتسجيل 

٣٤٦ باحثا عن عمل.
ويقــع ٤٨ يف املئة مــن الباحثني عن عمل 
يف الفئة العمرية ما بني ٢٥-٢٩ ســنة، وبلغ 
عددهــم ٢٠٨٦٩ باحثا عن عمل، فيام بلغ 
عددهم بني ١٨-٢٤ سنة نحو ١٢٧٠٠ باحث 
عــن عمل، ويف الفئة من ٣٠-٣٤ ســنة بلغ 
عــدد الباحثني عن عمــل ٧٢٣١ باحثا، ويف 
الفئة ٣٥-٣٩ سنة بلغ عددهم ٢٧٣٥ باحثا 
عن عمل، بينام بلغ عدد الباحثني عن عمل 

يف عمر ٤٠ سنة وأعىل نحو ٣٢٣ باحثا.
ومــن حيــث املســتوى التعليمــي، قالْت 
اإلحصائيــات إنَّ عــدد الباحثــني عن عمل 
النشطني وفقا للمســتوى التعليمي بنهاية 
العــام ٢٠١٦ يف فئــة الجامعي بلغ ١٦٠٩٤ 
مواطنا بزيادة بنسبة ١١ يف املئة، فيام كان 
عددهــم ١٤٢٩٠ باحثا عن عمل يف ٢٠١٥. 

ويف فئة الدبلوم الجامعي فقد سجل ٨٣٦٨ 
باحثــا عن عمل، أما عــدد الباحثني يف فئة 
دبلــوم التعليم العام ومــا يعادله فقد بلغ 
١٣٦٤٣ باحثــا، ويف فئــة مــا دون دبلــوم 
التعليم العام تم تســجيل ٥٦٥٧ باحثا عن 
عمل. ويف فئــة املاجســتري والدكتوراه بلغ 

الباحثني عن عمل ٩٢ باحثا وباحثة.
من جهة أخرى، كشفْت إحصائيات حديثة 
للمركــز الوطني لإلحصــاء واملعلومات أن 
أزمة انخفاض النفط مل تؤثر عىل اســتقدام 
العاملة الوافدة للســلطنة؛ حيث زاد عدد 
العاملــني الوافديــن بـــ١٥٠ ألفــا يف العام 
٢٠١٦، لريتفــع إجاميل العاملــني الوافدين 

بالبــالد إىل ١٫٨٥ مليــون تقريبا بنهاية عام 
٢٠١٦، مقارنة مــع نهاية عام ٢٠١٥ عندما 

بلــغ العدد ١٫٧ مليون عامــل وافد تقريبا. 
وبحســب اإلحصاءات فإنَّ عــدد الوافدين 
العاملــني بالســلطنة مــن حملــة املؤهل 
الجامعي بنهاية ٢٠١٦ بلغ ٩٣٧٠٤ وافدين.
وجاءت الجنســية البنجالدشية األكرث عددا 
من حيث العاملني الوافدين بالســلطنة؛ إذ 
بلغت أكرث من ٦٩٨ ألف بنهاية عام ٢٠١٦ 
وبلغت ٥٩٠ ألف بنهاية عام ٢٠١٥ بزيادة 
أكــرث من ١٠٨ آالف عامل، تليها الجنســية 
الهندية بـ٦٨٩ ألفا بنهاية عام ٢٠١٦ مقارنة 
مــع ٦٦٩ ألفــا يف ٢٠١٥ وبزيــادة أكرث من 
١٩ ألفــا، ومن ثم الجنســية الباكســتانية 
بنحــو ٢٣٢ ألفــا بنهايــة ٢٠١٦ مقارنة مع 

٢٢٠ ألفــا بنهايــة ٢٠١٥، وبزيــادة أكــرث 
مــن ١٢ ألفا، ومن ثم الجنســية الفلبينية؛ 
حيث بلــغ عدد الوافدين مــن الفلبني ٤٠ 
ألفــا بنهاية عــام ٢٠١٦ مقارنة مع ٣٤ ألفا 
بنهاية عــام ٢٠١٥، ومن بعدها الجنســية 
املرصية وبلغــت ٢٦ ألفا بنهاية عام ٢٠١٦ 
مقارنة مع ٢٤ الف بنهاية عام ٢٠١٥، ومن 
ثم الجنســية اإلندونيســية بنحــو ١٩ ألفا 
يف ٢٠١٦ مقارنــة مــع ٣٢ ألفــا بنهاية عام 
٢٠١٥، ويليها الجنســية اإلثيوبية بعدد ١٦ 
ألفــا بنهاية عــام ٢٠١٦ مقارنة مع ٢٤ ألفا 
بنهايــة العام ٢٠١٥. وفيام يتعلق بالعاملني 
الوافديــن بالقطاعات، فقد كان نصيبهم يف 
القطاع الحكومي ٦٠ ألــف عامل وافد إىل 
نهاية عام ٢٠١٦، وقد كان عددهم ٦١ ألفا 
تقريبا يف العام ٢٠١٥، وبلغ عدد االنخفاض 
١٤٣٧ وافــدا. ويف القطاع الخاص، بلغ عدد 
العاملــني الوافدين ١٫٥ مليون عامل بنهاية 
عام ٢٠١٦ مقارنة بعــدد ١٫٣ مليون عامل 
بنهايــة عــام ٢٠١٥ وبزيــادة بلغت ١٣١ 
ألــف عامل. ويف القطــاع العائيل بلغ عدد 
الوافدين ٢٨٣ ألــف عامل مقارنة مع ٢٦٢ 
ألــف عامــل بنهايــة عــام ٢٠١٥ وبزيادة 
أكــرث من ٢٠ ألفا. وجــاءْت مجموعة املهن 
الهندسية األساسية والصناعات الغذائية يف 
صدارة تصنيف العاملني الوافدين حســب 
املجموعات املهنية؛ حيث بلغ عددهم ٨٤٣ 
ألف عامل ويف مهن الخدمات بلغ عددهم 
٤٤٦ ألــف عامــل، ويف مهــن العمليــات 
الغذائية  والصناعات  والكيميائية  الصناعية 

بلغ ١٣١ ألف عامل.
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ؤية مسقط - الرُّ
انتهــْت وزارة التجــارة والصناعــة من اســتالم 
مــن جميــع  لعــام ٢٠١٦  البســور  محصــول 
محافظــات الســلطنة والذي بــدأ يف ١٦ أكتوبر 
املايض، واســتمر حتى ٢٩ ديسمرب املايض؛ حيث 
تم اســتالم املحصول مبخازن الــوزارة يف الوادي 

الكبري.
وقال أحمد بن حمد الحاريث رئيس قسم البسور 
بــوزارة التجارة والصناعة: إنَّ البســور متثلت يف 
(املبســيل وأبو نارنجة واملدلويك)؛ حيث تم فرز 
وتصنيف املحصول حســب جودته وهي ســتة 
أصناف أساســية (صوري وبدية ورشقية وعامين 
ومدلــويك والباطنــة)، مشــريا إىل أنَّــه يتم بعد 
ذلــك تخزينه يف املخــازن باألماكــن املخصصة 
لــكل صنف متهيــدا لتنقيته ووضعــه يف أكياس 
خاصة ليكون جاهــزا للتصدير. وأضاف الحاريث 
أن عــدد املوردين بلغ العــام املايض ٣٢٤ موردا، 
مشــريا إىل أن الكميات التي تم اســتالمها بلغت 
١٦٠٠ طــن و١٦٤ كيلوجرامــا، وبقيمة إجاملية 
٥٦٧ ألفا و٥٨٨ رياال و٢١٩ بيســة، كام تم رصف 

املستحقات املالية كاملة، وذلك بإصدار الشيكات 
بأســامء املوردين وجاٍر تســليم الشــيكات لهم 
تباعا عند مراجعتهم للوزارة، إضافة إىل أن هناك 
كميات كبرية من البسور من محصول عام ٢٠١٦ 
تم تصديرها بطريقة مبــارشة من قبل املزارعني 
بطريقتهــم الخاصــة بــدون توريدهــا للوزارة 
وجاري التنســيق مع الجهات املعنية واملزارعني 
املصدريــن إلحصاء هذه الكميــات متهيدا لقيام 
الــوزارة بتقديــم الدعم الحكومــي للمصدرين 
ملحصولهم من البســور بطريقــة مبارشة؛ حيث 

يقــدر الدعــم الحكومــي للطن الواحــد بـ٦٢ 
رياال و٥٠٠ بيســة. وأشــار رئيس قسم البسور 
إىل أن الوزارة اســتعدت مســبقا الستالم البسور 
وذلك من خالل إســناد املناقصة الخاصة بأعامل 
املناولــة والتجهيــز ملحصول البســور وتنظيف 
املخــازن وتطهريهــا وتهيئتهــا الســتالم املنتج، 
مؤكــدا أن الوزارة دامئا ما توجــه املزارعني نحو 
رضورة السعي إىل تطوير جودة املنتج والعناية 
به وتنقيته بصورة جيــدة حتى يصبح املنتج ذا 
قابلية يف األســواق وذا جــودة عالية وخاليا من 
الشوائب.  واكد أن الوزارة تسعى إليجاد أسواق 
وبدائــل جديــدة ملحصول البســور، وتشــجيع 
املزارعني واملوردين والتجار للقيام بعملية الرشاء 
والتصدير املبارش للمحصول لألســواق الخارجية 
مــع اإللتزام برصف الدعــم املقدم من الحكومة 
لكل طن للمزارعني؛ األمر الذي يســاعد يف زيادة 
جــودة املنتــج واملنافســة يف التصديــر املبارش، 
إضافة إىل ذلك فإن الوزارة تسعى بالتنسيق مع 
الجهات املعنية األخرى لتقديم بعض التسهيالت 
للرشكات واملؤسســات واملزارعني الذين يقومون 

برشاء وتصدير البسور بطريقتهم الخاصة.

مسقط - الُعامنيَّة
استطاَع ُمؤرشا قطاعي الصناعة والخدمات 
االرتفاع يف تداوالت األسبوع املايض بسوق 
مسقط لألوراق املالية، يف الوقت الذي فقد 
فيه مؤرش سوق مســقط ٣٠ -وهو املؤرش 
الرئييس للســوق- ٢٨ نقطة، وتراجع مؤرش 
القطاع املايل ٢٥ نقطة، وفقد مؤرش السوق 

الرشعي ١٢ نقطة.
ل مــؤرش قطــاع الصناعــة أفضــل  وســجَّ
املكاســب وأغلق عىل ٧٤٩٥ نقطة مرتفعا 
٢٠ نقطــة وصعــد مــؤرش الخدمــات إىل 
مســتوى ٣٠٠٣ نقــاط مرتفعــا ١٠ نقاط، 
وجــاءت هذه املكاســب مدعومة بارتفاع 
أســهم عدد من الــرشكات املدرجة بعينة 
مــؤرشي القطاعــني. ففي قطــاع الصناعة 
ارتفع ســهم رشكة األسامك العامنية بنسبة 
٣٠ باملائة وأغلق عىل ٩١ بيسة مرتفعا ٢١ 
بيســة خالل األســبوع، ويأيت هذا الصعود 
وســط نتائج مالية جيــدة حققتها الرشكة 
يف الربــع الثالث من ســنتها املالية الحالية 

التي أظهــرت ارتفاع أرباحهــا الصافية إىل 
٨٨٣ ألف ريال عامين مقابل ٢٣ ألف ريال 
عــامين يف الفرتة املامثلة من ســنتها املالية 
الســابقة. ويف قطاع الصناعــة ارتفع أيضا 
ســهم رشكة املطاحن العامنية بنسبة ١ر٦ 
باملائــة وأغلق عىل ٧٦٠ بيســة، كام ارتفع 
ســهم رشكة الجزيرة للمنتجات الحديدية 
٧ر٤ باملائــة وأغلــق عىل ٢٦٧ بيســة.ويف 
قطاع الخدمات ســجل ســهم رشكة عامن 
أبرز  لالســتثامرات والتمويــل املحــدودة 
االرتفاعــات ضمــن عينــة مــؤرش القطاع 
وأغلق عىل ٢١٥ بيسة مرتفعا ٣ر٤ باملائة، 
وارتفع ســهم رشكة النهضة للخدمات ٩ر٣ 
باملائــة وأغلــق عىل ٢١١ بيســة. وشــهد 
األســبوع املــايض ارتفاع أســهم ١٨ رشكة 
مقابــل ٢١ رشكة تراجعت أســعارها و١٨ 
رشكة حافظت عىل مســتوياتها الســابقة. 
وســجل ســوق مســقط لــألوراق املالية 
األسبوع املايض مكاســب يف قيمة التداول 
التي ارتفعت بنسبة ٥٧ باملائة متجاوزة ١٩ 
مليون ريال عامين مقابل نحو ١ر١٢ مليون 

ريال عامين يف األسبوع الذي سبقه، وارتفع 
عــدد الصفقات املنفذة مــن ٣٠٨٦ صفقة 
إىل ٣٩٣٤ صفقة. واستحوذت رشكة إس.إم.

إن-بــاور القابضــة عــىل ٧ر٢٤ باملائة من 
إجــاميل قيمة التداول بـــ٧ر٤ مليون ريال 
عامين وجاءت رشكة األســامك العامنية يف 
املرتبــة الثانية بـ٥ر١ مليون ريال عامين ثم 
عامنتل بـــ ٣ر١ مليون ريال عامين. وخالل 
األسبوع املايض قررت الجمعية العامة غري 
العادية ملساهمي مؤسسة خدمات املوانئ 
إلغــاء القرار الصادر عــن الجمعية العامة 
غــري العادية الثانية يف اجتامعها املنعقد يف 
٧ ديســمرب املايض والقايض بحل املؤسسة 
وتصفيتها اعتبارا من األول من يناير ٢٠١٧، 
مؤجلة بذلك تنفيذ هذا القرار حتى بداية 
العام املقبل بعد انتهــاء عقد امتياز إدارة 
وتشــغيل املينــاء يف ٣١ ديســمرب ٢٠١٧، 
وارتفع ســهم املؤسســة األســبوع املايض 
بنســبة ٦ر٧ باملائة وأغلق عىل ٢٥٢ بيسة 
بعد تنفيذ ٨٥ صفقة بلغت قيمة تداوالتها 

٢٧٣ ألف ريال عامين.

 2016     1600 
  567  

      
     



07 اقتصادشركات

  «         «   
صاللة - الرؤية

افتتحــت رشكة محســن حيدر درويــش، املوزع 
الوحيــد لرشكــة جاكوار الند روفر يف الســلطنة، 
صالة وورشة لسيارات جاكوار والند روفر جديدة 
كليــاً يف صاللة، وذلك تحت رعاية معايل الســيد 
محمد بن ســلطان بن حمود البوســعيدي وزير 
الدولة ومحافظ ظفار، بحضور محسن بن حيدر 
درويش مستشار مجموعة محسن حيدر درويش 
وبروس روبرتسون املدير التنفيذي لرشكة جاكوار 
الند روفر مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

برفقة مسؤولني آخرين من الرشكات.
وقال محسن بن حيدر درويش: «نبدأ عام ٢٠١٧ 
بشــكل إيجايب للغاية مع افتتــاح مجمع جاكوار 
النــد روفر الجديد يف صاللــة. ويرسين أن أرحب 
بجميــع عمالئنــا إىل املجمع الجديــد من خالل 
تزويدهــم باالطالع عىل منتجــات وخدمات من 

الدرجــة األوىل». فيــام قــال بروس روبرتســون 
املدير التنفيذي لرشكة جاكوار الند روفر مبنطقة 
الرشق األوســط وشامل إفريقيا وباكستان: «عىل 
مر الســنني عززنا عالقة قوية جــدا وناجحة مع 
موزعنا الحرصي بالســلطنة، رشكة محسن حيدر 
درويش، ونشعر بامتنان كبري للغاية لفريق رشكة 
محسن حيدر درويش لجهده وتفانيه املتواصلني 
يف مســاعدتنا عىل منو أعامل جاكــوار الند روفر 
يف الســلطنة. سيكون لدى عمالئنا يف صاللة اآلن 
بيئة رشاء رائعة ومرفق خدمة مع توفر منتجات 
وخدمات ال تضاهى بفضل التزام رشكائنا املوثوق 

بهم يف رشكة محسن حيدر درويش».
ويف كلمته للضيوف بصالة العرض الجديدة، قال 
ديفيد عزيز الرئيس التنفيذي ملنتجات السيارات 
برشكــة محســن حيــدر درويش: «ســوق ظفار 
متقبلة للغايــة للمنتجات الفارهــة من جاكوار 
النــد روفر، ونأمل يف زيادة حصتنا الســوقية مع 

افتتاح مجمــع املبيعات/ الخدمــة وقطع الغيار 
الذي ســيوفر الخدمة املتفانية لجميع عمالئنا». 
وال يعــرض املجمــع الــذي تم تحديثه حســب 
تصميم ARCH للهوية املؤسسية لرشكة جاكور 
النــد روفر للبيــع بالتجزئة منتجــات رائعة من 
العالمتني التجاريتني فحســب بــل يخلق تجربة 
للعالمة التجارية والتي سوف يحبها الزبائن مدى 
الحيــاة. وبامتداده عىل مســاحة أكرث من ٣٠٠٠ 
مــرت مربع فســوف يوفــر املجمع بيئــة متميزة 
والتــي تتميــز عن اآلخريــن وتقــود الطريق يف 
قطاع سوق الســّيارات الفاخرة شديدة املنافسة. 
وتعرض صالة عرض جاكــوار الند روفر الجديدة 
يف صاللة اآلن التشكيلة الكاملة ملنتجات جاكوار 
الند روفر مبا يف ذلك ســيارات رينج روفر، ورينج 
روفر ســبورت، ورينج روفر إيفوك، وديسكفري 
 F-PACE، XJ، XF الرياضية، وســيارات جاكوار

.XE وجاكوار

  األحد ٢٣ من ربيع الثاين ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يناير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٤٢

مسقط - الرؤية
أطلقــت عامنتل عرًضــا جديًدا للمشــرتكني الحاليني 
والجدد يف باقات الدفع املسبق للهاتف النقال «حياك 
عىل كيفــك»، بإضافة االســتخدام الالمحدود لتطبيق 
الواتساب – التطبيق األكرث شعبية - بتكلفة تبلغ ريال 

واحد فقط.
مشــرتكوا باقات «حياك عىل كيفــك» ميكنهم اختيار 
االستخدام الالمحدود للواتســاب خالل فرتة صالحية 
باقتهــم وذلك عــرب االتصال عىل رمــز *٢٨٠# لقامئة 
”حّياك عــىل كيفك“ ثم اختيار ”التواصل االجتامعي“ 
ثم ”واتســاب ال محدود“. وقال محمد عمر الحكامين 
مديــر الخدمات األساســية بوحدة مشــرتيك التجزئة: 
”دامئًا نبحــث يف عامنتل عن حلول توفر قيمة أفضل 
ملشــرتكينا. ونظًرا للشــعبية الكبرية التــي يتمتع بها 
تطبيق واتساب يف السلطنة، رأينا أنه سيكون أمرًا رائًعا 
أن مننح مشــرتيك ”حّياك عىل كيفك“ خيار االستخدام 
الالمحدود لتطبيق الواتساب مقابل قيمة رمزية تبلغ 
١ ريال أًيا كانت الباقة التي يختارونها، أي أصبح اآلن 
بإمكان املشرتك أن يقترص البيانات اإلضافية املخصصة 
لتطبيقات التواصل اإلجتامعي التي يحصل عليها من 

باقــات حياك عىل كيفك، الســتخدامها يف التطبيقات 
األربعة األخرى“.

وتوّفر باقات حّياك من عامنتل حل اإلنرتنت املتكامل 
للهواتف النقالة، بدعم من التغطية الواسعة لشبكات 
٤G و٣٫٥G من عامنتل. فباقات حّياك ممّيزة بالفعل 
من حيث القيمــة والتجربة الفريدة التي متنحها ، ما 
يعني أن املشــرتكني بإمكانهم اختيار الباقة التي تلبي 
احتياجاتهم الشخصية وأســلوب حياتهم. ومتنح باقة 
حّياك مســبقة الدفع املشــرتكني أيًضا التحّكم التام يف 
اإلنفــاق والذي يجعلها أفضل باقة للمشــرتكني الذين 

يريدون التحكم مبيزانياتهم.

مسقط - الرؤية
مبجموع جوائز نقدية تصل إىل ١٠ ماليني ريال عامين 
دشن مؤخراً بنك مســقط برنامج «املزيونة» لالدخار 
لعام ٢٠١٧، ويتميز الربنامج هذا العام بإعطاء الفرصة 
لعدد أكرب من الزبائن للفوز بالجوائز املالية املثرية يف 
كافة واليات ومحافظات الســلطنة، كام يقدم برنامج 
”املزيونــة“ جوائز حرصية لزبائــن األعامل املرصفية 
املميزة (أصالة- الجوهر) وفرصة الفوز يف ســحوبات 
منتظمة أســبوعية وشهرية وربع ســنوية وسحوبات 
خاصــة لعدد من املناســبات واألعيــاد الوطنية، كام 
يتميز برنامــج ”املزيونة“ هذا العــام ٢٠١٧، بتقديم 
برنامج ”حول راتبك» ولكن بجوائز أكرب مقارنة بالعام 
املايض بحيث يدخل السحب كل زبون يقوم بتحويل 

راتبه إىل بنك مسقط.
ويهــدف البنــك إىل تقديم الشــكر والتقدير للزبائن 
الذين ينضمون إىل أرسة البنك بحيث يدخل السحب 
كل زبون راتبــة ٥٠٠ ريال وأكرث، وســيحظى بفرصة 
الفــوز ومضاعفة راتبة بالحصول عــىل ١٢ راتًبا، وقد 
خصــص البنــك ١٥ فائزاً كل شــهر، ويعني ذلك ١٨٠ 
فائــزاً يف العــام، ويعــد برنامــج ”حــول راتبك“ من 

الربامــج الهامة ضمــن برنامج ”املزيونــة». ويحظى 
برنامــج ”حــول راتبك“ ضمــن جوائــز املزيونة عىل 
إقبــال مجموعة كبرية من الزبائــن الذين يرغبون يف 
االنتقال إىل بنك مســقط واالســتفادة من الخدمات 
والتســهيالت واملزايا التي يقدمها البنك؛ حيث يحرص 
البنك وبشكل دائم عىل طرح خدمات ومزايا جديدة 
تلبــي احتياجــات الزبائن وتقدم لهــم قيمة مضافة، 
كام أن برنامج ”حــول راتبك“ يعد فرصة كبرية لكافة 
الزبائــن والجمهور بشــكل عام للفــوز بجوائز مالية 
قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول عىل ١٢ راتبا؛ حيث 

يدخــل الزبون مبــارشة بعد االنتقال يف الســحوبات 
الشــهرية فقد يكون من بني ١٥ فائزاً شهريا يحصلون 
عــىل مضاعفة الراتــب ١٢ مرة، وهي فرصة ســانحة 
لكافــة الزبائن الذيــن ينتقلون إىل بنك مســقط ويف 
نفــس الوقت التمتع بالخدمات والتســهيالت واملزايا 

التي يقدمها البنك للزبائن.
وخالل هــذا العام ٢٠١٧ ســيوفر برنامــج ”املزيونة 
” لالدخــار الجديد لعــام ٢٠١٧ الفرصــة أكرب للفوز 
بالجوائــز القيمــة والتي تبــدأ مببلــغ ١٠٠٠ ريال يف 
األســبوع ســيفوز بها ٢٨ فائزاً من كافــة محافظات 

الســلطنة وميكن لكل زبــون يحتفظ مببلغ ١٠٠ ريال 
وأكرث من الدخول يف السحوبات األسبوعية، كام يقدم 
الربنامج جوائز شــهرية قيمتهــا ١٠ آالف ريال عامين 
سيفوز بها ٢٨ فائزاً وجوائز ربع سنوية قيمتها ٢٥ ألف 
ريال سيفوز بها عدد ٨ زبائن، وجائزتني لزبائن البنك 
مخصصة لنهاية العام قيمة كل جائزة ١٠٠ ألف ريال 
عــامين، علاًم أن كل زبون يحتفــظ مببلغ ١٠٠٠ ريال 
يف الحساب سيحق له الفرصة للدخول يف السحوبات 
الشهرية والربع ســنوية ونهاية العام، كام واصل بنك 
مسقط وضمن برنامج ”املزيونة ” لعام ٢٠١٧ تقديم 
مجموعة جوائــز مالية كبرية ومثــرية لزبائن األعامل 
املرصفيــة املميزة، حيث تم تخصيص جوائز شــهرية 
وربع ســنوية ولنهاية العام لزبائــن األعامل املرصفية 
املميزة (أصالة) فقد تم تخصيص جائزة شهرية قيمتها 
٣٠ ألف ريال ســيفوز بها عــدد ٤ زبائن وجائزة ربع 
سنوية قيمتها ١٠٠ ألف ريال سيفوز بها عدد ٥ زبائن 
وجائزة نهاية العام قيمتها ٢٥٠ ألف ريال ســيفوز بها 
عدد ٤ زبائن علاًم أن الحد األدين للدخول يف سحوبات 
(أصالــة) هو االحتفاظ مببلغ ٣٠ ألــف ريال وأكرث يف 
الحســاب وكلام وفر الزبون أكــرث كلام كانت الفرصة 

أكرب للفوز بالجوائز القيمة.

   «   
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«      



دولياقتصاد08

عواصم- الوكاالت
قــال وزير املالية األملــاين فولفجانج شــيوبله إن 
الواليات املتحدة يجب أن تلتزم باتفاقيات التجارة 

الدولية يف ظل رئاسة دونالد ترامب، مضيفا أنه ال 
يتوقع نشــوب حرب تجارية مع الواليات املتحدة 
رغــم انتقاد ترامب لــرشكات صناعة الســيارات 

األملانية.
وتعهــد ترامب الــذي توىل منصبه رســميا أمس 
األول الجمعة بإجراء تغيريات جذرية يف السياسة 
التجارية األمريكية ويرى خرباء اقتصاديون 
أن سياســات الحاميــة التجاريــة التي 
يتبناها متثــل أكرب مصدر للخطر عىل 
النمو األمرييك. وقال شــيوبله ملجلة 
دير شــبيجل األملانية ”الواليات املتحدة 
أيضا وقعــت اتفاقيات دولية... ال أعتقد 
أن حربــا تجاريــة كبرية ســتندلع يف الغد 
ولكن من الطبيعي أن نشدد عىل االلتزام 
باالتفاقيات». وقال شيوبله بشكل 
االقتصادي  املنتدى  منفصل يف 

العاملــي يف دافوس بســويرسا ” أنــا متفائل متاما 
بأنه حتــى الواليات املتحدة وبقية العامل ككل لن 
(يتخلوا) عن الدفاع عن التجارة الحرة». وقال إن 
االقتصاد األملاين سيشــعر بوضــوح بآثار أي نزعة 
حامية تجارية ناشــئة من واشــنطن لكــن أملانيا 
ستكون محمية إىل حد ما نظرا ألن النمو بها يقوده 
حاليا الطلب املحــيل. وكان ترامب انتقد رشكات 
صناعــة الســيارات األملانية هذا األســبوع لعدم 
إنتاجها املزيد من الســيارات يف الواليات املتحدة 

وحذر من أنه ســيفرض رضيبة حدودية تبلغ 
٣٥ باملئة عىل السيارات املستوردة إىل 

الســوق األمريكيــة. وتوظف 
الرشكات األمريكية أكرث من ٦٠٠ ألف 
شــخص يف أملانيــا أكرب رشيك تجــاري للواليات 
املتحــدة وتوظف الــرشكات األملانية عددا مامثال 
تقريبا مــن املوظفني يف الواليــات املتحدة. وقال 
شيوبله إنه يتمني حظا موفقا لرتامب إذا ما رغب 
يف أن مييل عىل األمريكيني أي ســيارات سيقتنوها. 

وقال شــيوبله ”هذه ليست 
صوريت عن أمريكا وال اعتقد 

أنها صورته أيضا».
فيــام قــال زيجــامر جابرييل 
األملانيــة  املستشــارة  نائــب 
اليــوم الجمعة إن بالده ســتحتاج إىل 
اسرتاتيجية اقتصادية جديدة تتجه إىل آسيا، إذا 
ما بــدأت اإلدارة األمريكية الجديدة حربا تجارية 
مع الصني محذرا من ”أوقات صعبة“ بعد تنصيب 
ترامــب. وقــال جابرييل يف مقابلة مــع تلفزيون 
زد.دي.إف يف أول رد فعــل رســمي مــن جانب 
أملانيا عىل تنصيب ترامب ”ما سمعناه كان نربات 
قوميــة عالية... أعتقد أنه علينــا التأهب ألوقات 
صعبــة». وأضاف أن ترامــب ”كان جادا جدا“ يف 
خطاب تنصيبه وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته 
فيام يتعلق بالتجارة والقضايا األخرى ويحولها إىل 
فعــل. وقال إن عىل أوروبا وأملانيا أن تقفا ســويا 
”للدفــاع عن مصالحنا». والواليــات املتحدة أكرب 

رشيك تجاري ألملانيا وحذر ترامب من أن إداراته 
ستفرض رضيبة نســبتها ٣٥ باملئة عىل السيارات 
التي تخطط يب.إم.دبليو األملانية إلنتاجها يف مصنع 

جديد يف املكسيك وتصديرها للسوق األمريكية.
إىل ذلــك، قالــت الحكومــة الكندية إّنهــا واثقة 
من أن الرئيــس األمرييك الجديــد دونالد ترامب 
ســريى أن العمــل مع كنــدا عن كثــب يصب يف 
صالــح اقتصاد البلدين. وقــال ترامب يف الخطاب 
الــذي ألقاه يف حفــل تنصيبه إن إداراته ســتلتزم 
بسياســة ”اشــرت األمريــيك». وكان ترامب تعهد 
بإعادة التفــاوض بشــأن اتفاقية التجــارة الحرة 
ألمريكا الشــاملية (نافتــا) مع كندا واملكســيك. 
وترســل كندا ٧٥ باملئة من صادراتها إىل الواليات 
املتحــدة وقــد تتــرضر كثريا مــن أي إجــراءات 
أمريكية جديدة تهــدف إىل تقليص الواردات من 
الخــارج. وقال جوزيف بيكرييل املتحدث باســم 
وزيــرة الخارجية كريســتيا فريالند يف بيان ”نحن 
واثقــون من أن اإلدارة الجديدة ســرتى أن رشاكة 
كنــدا مع الواليــات املتحدة تعضــد بلدينا ومتنح 
فرصا حقيقيــة لتنمية اقتصادينا». ويف الســياق، 
قال الرئيس املكســييك انرييك بينا نييتو إنه يريد 
تعزيز العالقات مع نظريه األمرييك الجديد دونالد 
ترامب الذي أدت تهديداته وانتقاداته للمكسيك 
إىل إثــارة مخــاوف من حــدوث أزمــة اقتصادية 
ضخمــة وأدت إىل هبوط عملتهــا. وكان كثريون 
يف املكســيك قد ســخروا من بينا نييتو الجتامعه 
مــع ترامب يف أغســطس بعــد أن وصف ترامب 
املكســيكيني بأّنهــم مغتصبون وقتلــة. وقال بينا 
نييتو عىل توتري إنه ســيدافع عن مصالح املكسيك 
وشعبها يف حوار“يتسم باالحرتام». وقال“سنعمل 

عــىل تعزيــز عالقتنا مبســؤولية مشــرتكة.“ وكان 
الرئيس املكسييك قد شــبه صعود ترامب بصعود 
أدولف هتلــر وبنيتو موســيليني بعداالنتقادات 
التي وجههــا ترامب يف بداية حملتــه االنتخابية. 
وتعهــد ترامب ببنــاء جدار عىل امتــداد الحدود 
الجنوبيــة للواليــات املتحدة إلبعاد املكســيكيني 
وهدد بإلغاء اتفاق تجاري مشــرتك إذا مل يستطيع 
إعــادة صياغته لصالــح الواليات املتحــدة. وقال 
موقع البيت األبيض عىل االنرتنت يوم الجمعة إن 
ترامب ملتزم بإعادة التفاوض عىل اتفاقية التجارة 
الحرة ألمريكا الشاملية (نافتا) والتي تعزز اقتصاد 
املكسيك وإنه سيتحرك لالنسحاب منها إذا مل يتم 
التوصــل ”التفاق منصف». وقالــت الحكومة إن 
بينا نييتو سيدىل بكلمة تتعلق بالسياسة الخارجية 
صباح اإلثنني وذلك قبل بضعة أيام من ســفر وفد 
من كبار املسؤولني املكسيكيني إىل واشنطن لبحث 
العالقــات مع كبار مستشــاري ترامب. وســريأس 
الوفــد وزير الخارجية لويس فيديجاري الذي قال 
يف مقابلة يف ســاعة متأخرة من مساء الجمعة إنه 
سيلتقي مع كبار مساعدي البيت األبيض باإلضافة 
إىل الجرنال جون كييل الذي صدق مجلس الشيوخ 
األمرييك عىل تعيينه وزيرا لألمن الداخيل. وتعهد 
فيديجــاري ”بالتفــاوض بــال خــوف“ وقــال إنه 
ســيعمل عىل ضامن حامية تحويالت املكسيكيني 
الذين يعيشــون يف الواليات املتحدة إىل عائالتهم 
يف املكســيك مــن أي مصــادرة. وكان ترامب قد 
هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة عىل السلع 
املصنوعة يف املكســيك مام أدى إىل هبوط البيزو 
إىل مســتويات متدنيــة بشــكل تاريخــي مقابل 

الدوالر.
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واشنطن- رويرتز
زادت رشكات الطاقــة األمريكية عدد منصات 
الحفــر النفطيــة بأكرب وتــرية يف نحــو أربع 
ســنوات هذا األسبوع لتواصل التعايف املستمر 
منذ مثانية أشــهر مع اســتفادة رشكات الحفر 
من اتفــاق منظمة البلدان املصــدرة للبرتول 
(أوبك) بشــأن خفض اإلنتــاج والذي أدى إىل 
ارتفاع األســعار فــوق ٥٠ دوالرا للربميل منذ 

أوائل ديسمرب.
وقالــت رشكة بيكــر هيوز لخدمــات الطاقة 

إن عــدد املنصات بلغ ٢٩ منصة يف األســبوع 
املنتهــي يف ٢٠ ينايــر لريتفــع إجــاميل عدد 
منصات الحفر إىل ٥٥١ منصة- وهو أكرب عدد 
منذ نوفمرب ٢٠١٥- مقارنــة مع ٥١٠ منصات 
قبــل عــام. ومنذ أن تجــاوزت أســعار الخام 
٥٠ دوالرا للربميــل للمــرة األوىل يف مايو بعد 
تعافيها من أدىن مســتوى لها يف ١٣ عاما الذي 
ســجلته يف فرباير أضافت الرشكات ما إجامليه 
٢٣٥ منصة نفطية يف ٣٠ أســبوعا من األسابيع 
األربعــة والثالثني األخرية وهو أكرب تعاف منذ 
أن أدت تخمــة معــروض النفــط العاملي إىل 

هبوط الســوق عىل مدى عامني منذ منتصف 
.٢٠١٤

وتراجع عــدد منصــات الحفــر النفطية من 
مســتوى قيايس بلغ ١٦٠٩ منصات يف أكتوبر 
٢٠١٤ إىل أدين مستوياته يف ست سنوات عند 
٣١٦ منصــة يف مايو مع هبوط أســعار الخام 
األمريــيك من فــوق ١٠٧ دوالرات للربميل يف 
يونيو ٢٠١٤ إىل قرب ٢٦ دوالرا يف فرباير ٢٠١٦. 
وجرى تداول الخام األمرييك يف العقود اآلجلة 
فــوق ٥٢ دوالرا للربميل؛ إذ بــدد منو اإلنتاج 
األمرييك بعضا من أثر تخفيضات اإلنتاج التي 

تخطــط لها منظمة البلــدان املصدرة للبرتول 
(أوبك) ومنتجني آخرين.

وقالــت الحكومــة األمريكية إن مــن املنتظر 
انتهــاء موجة تراجــع إنتاج النفــط الصخري 
األمرييك التي اســتمرت عىل مدار ثالثة أشهر 
يف فربايــر شــباط مــع زيــادة رشكات الطاقة 
ألنشــطة الحفر. وقال محللون إنهم يتوقعون 
أن تزيد رشكات الطاقة األمريكية إنفاقها عىل 
أنشــطة الحفر وتضخ املزيد من النفط والغاز 
الطبيعي الصخري يف الســنوات املقبلة وسط 

توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

لندن- رويرتز
ارتفعت أسعار النحاس مع تراجع الدوالر لكن 
صدور بيانات ضعيفة بشأن االستثامر واإلنتاج 
الصناعي من الصني - أكرب مستهلك يف العامل - 

أذىك املخاوف بشأن الطلب.
وقال متعاملون إّن الســوق يف انتظار ســامع 
املزيد بشــأن خطط الرئيس األمرييك دونالد 
ترامب بشــأن االقتصاد األمرييك بعد تنصيبه 
رسميا رئيســا للبالد. وأغلقت عقود النحاس 
القياســية يف بورصة لنــدن للمعادن مرتفعة 

٠٫٢ باملئــة إىل ٥٧٤٨ دوالرا للطن لكنها تتجه 
صوب تسجيل أول خســارة أسبوعية منذ ما 
قبل عطلة عيد امليالد. وقلص الدوالر مكاسبه 
بعــد بدء التــداوالت يف نيويــورك مام جعل 
السلع األولية املقومة بالعملة األمريكية أقل 
تكلفة للمشرتين غري األمريكيني ما قد يدعم 
الطلــب. لكن من املتوقــع أن تدفع توقعات 
بزيــادة أســعار الفائدة األمريكيــة يف وقت 
الحــق هذا العــام الدوالر فوق املســتويات 
املرتفعة التي بلغها يف اآلونة األخرية. وستظل 
الصني التي متثل نحــو نصف الطلب العاملي 

عىل املعــادن الصناعية مركــز االهتامم هذا 
العام.

ويقول محللون إن منــو االقتصاد الصيني ٦٫٨ 
يف املئة يف الربع األخــري من العام املايض ومبا 
يفوق التوقعات ســيدعم املعنويــات لكنهم 
أشــاروا أيضا إىل أن بيانات االستثامر واإلنتاج 
الصناعــي يف ديســمرب كانون األول تشــري إىل 
تباطــؤ منو الطلب. ومن بــني املعادن األخرى 
ارتفعــت العقود اآلجلة لأللومنيوم للتســليم 
بعــد ثالثة أشــهر واحــدا يف املئــة إىل ١٨٤٥ 
دوالرا للطن بعد أن المســت يف وقت ســابق 

من الجلســة أعىل مســتوى يف ٢٠ شهرا عند 
١٨٥٢٫٥٠ دوالر للطــن بفضــل أنبــاء عن أن 
الصني قد تخفض طاقة صهر املعادن بســبب 
مخــاوف بيئية. وانخفض الزنــك ٠٫١ يف املئة 
إىل ٢٧٦٧ دوالرا للطن وارتفع الرصاص ١٫١ يف 
املئــة إىل ٢٣٠٩ دوالرات للطن وأنهي النيكل 
تعامالته مرتاجعا ٢٫٣ يف املئة إىل ٩٧٠٠ دوالرا 
للطــن. وانخفض القصدير ٢٫٣ يف املئة إىل ٢٠ 
ألفــا و٢١٠ دوالرات للطــن لكنــه فوق أدىن 
مستوي يف شــهرين البالغ ٢٠ ألفا و٢٠ دوالرا 

للطن.

تولوز (فرنسا)- رويرتز
قال رئيــس رشكة ايــه.يت.آر األوروبيــة لصناعة 
الطائــرات لرويرتز إّن اتفاقــا مع إيران لرشاء ٢٠ 
طائرة ركاب للمســافات القصرية من الرشكة من 

املفرتض أن يتم توقيعه يف وقت قريب.
ويأيت االتفاق بعد أن وقعت إيران -التي مل تشرت 
بشــكل مبارش طائرات من إنتــاج رشكات غربية 
منــذ ٤٠ عاما- عقــودا مع ايرباص ومنافســتها 
بوينج العــام املايض لــرشاء ١٨٠ طائرة. وأصبح 
ذلك ممكنا بعد اتفاق بني إيران وست قوى كربى 
تــم مبوجبه رفع معظم العقوبــات الدولية التي 
كانــت مفروضة عىل طهران مقابل تقييد األخرية 

لربنامجها النووي. وقال كريستيان شريار لرويرتز 
”أكملنا املفاوضات ومن املفرتض أن نوقع العقد 
يف وقت قريــب». ونقلت بعض وســائل اإلعالم 
اإليرانية عن مســؤولني يف ايــه.يت.آر قولهم يوم 

الجمعة إن االتفاق جرى توقيعه بالفعل. وأعلنت 
ايه.يت.آر اململوكة اليرباص وليوناردو فينميكانيكا 
اإليطالية يف فرباير عن طلبيات مبدئية من إيران 
للحصول عىل ٢٠ طائــرة من طراز ايه.يت.آر ٧٢-

٦٠٠ ذات محركني. وقال مســؤولون إيرانيون يف 
ديســمرب إن العقد الذي يتضمن رشاء ٢٠ طائرة 

تبلغ قيمته ٤٠٠ مليون دوالر.
وهبطــت أول طائرة غربية تشــرتيها إيران منذ 
رفع العقوبات يف مطار مهر آباد بطهران األسبوع 
املــايض وهي من طراز ايرباص إيه ٣٢١. وتحتاج 
ايرباص وبوينج لرخص تصدير أمريكية لتســليم 
الطائرات بســبب عدد املكونات األمريكية التي 
تحتويها تلك الطائرات. وما زالت بعض العقوبات 
التي تفرضها الواليــات املتحدة من جانب واحد 
قامئــة. وتلقت الرشكتان رخصــا يف اآلونة األخرية 
لكن بعض تلك الرخص بحاجة للتمديد بســبب 

زيادة مدة التسليم.

نيويورك - رويرتز
ارتفعــت أســعار النفط أكرث مــن اثنني باملئة 
بفضــل توقعات بــأن اجتامعا لكبــار منتجي 
النفط يف العامل سيظهر التزامهم باتفاق عاملي 
لخفض اإلنتــاج عندما ُيعقد مطلع األســبوع 
املقبــل لكن زيادة أنشــطة الحفر يف الواليات 

املتحدة كبحت املكاسب.
وقــال محمد باركينــدو األمني العــام ملنظمة 
البلــدان املصدرة للبرتول (أوبــك) لرويرتز إن 
اجتامعا ســُيعقد يف مطلع األســبوع املقبل يف 
فيينا يضم أعضاء املنظمة وبعض املنتجني من 
خارجها مبا يف ذلك روســيا سيتبنى آلية ملراقبة 
االمتثــال للتحقق من التــزام املنتجني باتفاق 
خفض اإلنتاج بواقــع ١٫٨ مليون برميل يوميا. 
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح إنه 
تم ســحب ١٫٥ مليون برميل يوميا بالفعل من 

الســوق.  وأنهى خــام القيــاس العاملي مزيج 
برنت الجلسة مرتفعا ١٫٣٣ دوالر أو ما يعادل 
٢٫٥ باملئــة إىل ٥٥٫٤٩ دوالر للربميــل بينــام 
أنهت عقود الخام األمرييك للتســليم يف فرباير 
التعامالت مرتفعــة ١٫٠٥ دوالر أو اثنني باملئة 

إىل ٥٢٫٤٢ دوالر للربميل.
وتقلصــت املكاســب بعد بيانــات رشكة بيكر 
هيوز لخدمات الطاقة التي أظهرت أن رشكات 
الحفــر األمريكية أضافت يف األســبوع األخري 
أكــرب عدد من منصات الحفــر الجديد يف نحو 
أربع ســنوات. وقالت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكيــة يوم الخميــس إن مخزونات النفط 
الخــام بالواليــات املتحدة ارتفعــت عىل غري 
املتوقــع مبقدار ٢٫٣ مليون برميل يف األســبوع 
املنتهــي يف ١٣ يناير يف حــني أظهرت البيانات 
ارتفاعا أكــرب بكثري من املتوقــع يف مخزونات 

البنزين.

نيويورك - رويرتز
انخفض الــدوالر يف تعامالت متقلبة حيث 
رأى املســتثمرون أّن هنــاك القليــل مــن 
األســباب التي تجعلهم يراهنون كثريًا عىل 
العملــة األمريكيــة بعــد خطــاب الرئيس 
األمريــيك الجديد دونالــد ترامب يف حفل 

تنصيبه.
وهبط مــؤرش الــدوالر الذي يقيــس أداء 
العملــة األمريكيــة أمام ســلة تضم ســت 
عمــالت لفرتة وجيــزة إىل مســتويات هي 
األدىن خالل الجلســة أثنــاء خطاب ترامب 
الــذي تعهد فيه بــأن يضع ”أمريــكا أوال“ 
وهو ما جدد املخاوف بشأن بعض سياسات 
الحامية. لكــن االنخفاض كان متواضعا ألن 
ترامــب مل يتطرق إىل سياســات تجارية أو 
اقتصادية بعينها. وهبط الدوالر أمام اليورو 
والني الياباين والجنيه االسرتليني بعدما حقق 

بعض املكاسب البسيطة. وارتفعت العملة 
األمريكيــة أمام الدوالر االســرتايل والدوالر 
الكنــدي والــدوالر النيوزيلنــدي وعمالت 
معظم الدول األخرى الكربى املنتجة للسلع 
األولية. ونزل مؤرش الدوالر ٠٫١ باملئة وكان 

ارتفــع نحو ٣٫٥ باملئة منذ فــوز ترامب يف 
انتخابات الرئاســة األمريكية يف الثامن من 
نوفمرب لكنه خرس أكرث من واحد باملئة منذ 
بداية ينايــر. وارتفع البيزو املكســييك ١٫٩ 

باملئة أمام الدوالر.

فرانكفورت- رويرتز
قــال رئيــس البنك املركــزي األورويب 
ماريو دراجي إن أي بلد يغادر منطقة 
اليورو بحاجة إىل أن يســوي مطالباته 
أو ديونــه مع نظــام املنطقة الخاص 
باملدفوعات قبل أن يقطع عالقاته بها.
وجاء هذا التعليق -وهو إشارة نادرة 
من دراجــي عىل احتــامل أن تخرس 
منطقــة اليــورو أعضــاء- يف خطاب 
الثنني مــن نــواب الربملــان األورويب 
اإليطاليــني. ويتزامــن ذلك مع موجة 
مــن املعنويــات املناهضــة للعملــة 
األوروبيــة املوحــدة يف إيطاليا ودول 

أخــرى مبنطقة اليــورو أذكاهــا قرار 
بريطانيا غري املتوقع يف يونيو حزيران 

مبغادرة االتحاد األورويب.
وقال دراجــي يف الخطــاب ”إذا كان 
هناك بلد ســيغادر منظومــة اليورو 
فإنــه بحاجة لتســوية مطالبات بنكه 
املركــزي أو التزاماتــه تجــاه البنــك 
املركزي األورويب بالكامل». واســتنادا 
إىل البيانــات حتــى نهايــة نوفمرب يف 
نظــام الدفع فإن ذلك ســيجعل عىل 
إيطاليا فاتورة مستحقة بقيمة ٣٥٨٫٦ 
مليــار يــورو (٣٨٣٫١ مليــار دوالر). 
ويســجل النظام تدفقات املدفوعات 

بني دول منطقة اليورو.

«       ..           

  األحد ٢٣ من ربيع الثاين ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يناير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٤٢

عواصم- الوكاالت
قــال وزير املالية األملــاين فولفجانج شــيوبله إن
الواليات املتحدة يجب أن تلتزم باتفاقيات التجارة

الدولية يف ظل رئاسة دونالد ترامب، مضيفا أنه ال 
يتوقع نشــوب حرب تجارية مع الواليات املتحدة 
رشرشـرشكات صناعة الســيارات  ــلـ رغــم انتقاد ترامب

األملانية.
وتعهــد ترامب الــذي توىل منصبه رســميا أمس 
األول الجمعة بإجراء تغيريات جذرية يف السياسة 
التجارية األمريكية ويرى خرباء اقتصاديون 
أن سياســات الحاميــة التجاريــة التي
مصدر للخطر عىل يتبناها متثــل أكرب

النمو األمرييك. وقال شــيوبله ملجلة 
دير شــبيجل األملانية ”الواليات املتحدة 
أيضا وقعــت اتفاقيات دولية... ال أعتقد 
أن حربــا تجاريــة كبرية ســتندلع يف الغد 
ولكن من الطبيعي أن نشدد عىل االلتزام 
باالتفاقيات». وقال شيوبله بشكل 
االقتصادي املنتدى  منفصل يف 

العاملــي يف دافوس بســويرسا ” أنــا متفائل متاما 
بأنه حتــى الواليات املتحدة وبقية العامل ككل لن 
(يتخلوا) عن الدفاع عن التجارة الحرة». وقال إن 
االقتصاد األملاين سيشــعر بوضــوح بآثار أي نزعة 
حامية تجارية ناشــئة من واشــنطن لكــن أملانيا 
ستكون محمية إىل حد ما نظرا ألن النمو بها يقوده 
يليلـيل. وكان ترامب انتقد رشكات  ـــ ــحاليا الطلب املح
صناعــة الســيارات األملانية هذا األســبوع لعدم

إنتاجها املزيد من الســيارات يف الواليات املتحدة 
وحذر من أنه ســيفرض رضيبة حدودية تبلغ 

٣٥ باملئة عىل السيارات املستوردة إىل 

الســوق األمريكيــة. وتوظف 
كرشكات األمريكية أكرث من ٦٠٠ ألف  رشرشل ا
شــخص يف أملانيــا أكرب رشيك تجــاري للواليات 
رشرشـرشكات األملانية عددا مامثال  ــالـ املتحــدة وتوظف 
تقريبا مــن املوظفني يف الواليــات املتحدة. وقال 
شيوبله إنه يتمني حظا موفقا لرتامب إذا ما رغب 
يليلن مييل عىل األمريكيني أي ســيارات سيقتنوها.  يف أ

وقال شــيوبله ”هذه ليست
صوريت عن أمريكا وال اعتقد

أنها صورته أيضا».
جابرييل ــزيجــامر ــيــام قــال ييف
األملانيــة املستشــارة  نائــب 
اليــوم الجمعة إن بالده ســتحتاج إىل
اسرتاتيجية اقتصادية جديدة تتجه إىل آسيا، إذا
ما بــدأت اإلدارة األمريكية الجديدة حربا تجارية
مع الصني محذرا من ”أوقات صعبة“ بعد تنصيب
ترامــب. وقــال جابرييل يف مقابلة مــع تلفزيون
زد.دي.إف يف أول رد فعــل رســمي مــن جانب
”ما سمعناه كان نربات ترامب تنصيب أملانيا عىل
ألوقات قوميــة عالية... أعتقد أنه علينــا التأهب
صعبــة». وأضاف أن ترامــب ”كان جادا جدا“ يف
خطاب تنصيبه وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته
فيام يتعلق بالتجارة والقضايا األخرى ويحولها إىل
فعــل. وقال إن عىل أوروبا وأملانيا أن تقفا ســويا
”للدفــاع عن مصالحنا». والواليــات املتحدة أكرب

رشيك تجاري أل
ستفرض رضيبة
التي تخطط يب.إ
جديد يف املكسي

إىل ذلــك، قالــت
من أن الرئيــس
أن العمـ ــســريى
صالــح اقتصاد ا
الــذي ألقاه يف

رترتـرت ــ”اشـ بسياســة
بإعادة التفــاوض
ــشــامل ششألمريكا ال
وترســل كندا ٥
املتحــدة وقــد
أمريكية جديدة
الخــارج. وقال

وزيــرة الخارجي
واثقــون من أن
كنــدا مع الواليـ
فرصا حقيقيــة
قال الرئيس املك
تعزيز العالقات
أد ترامب الذي
إثــارة مخــا إىل
ضخمــة وأدت

يف املكســيك قد
مــع ترامب يف أ
ّاملكســيكيني بأّن
نييتو عىل توتري

وشعبها يف حوار

    
نيويورك، لندن- رويرتز

ارتفعت أســعار الذهــب مع هبوط الــدوالر والعائد عىل 
الســندات األمريكية من مســتويات مرتفعة بعد تنصيب 
الرئيــس األمرييك الجديد دونالد ترامب. وارتفع الذهب يف 
املعامــالت الفورية ٠٫٥ باملئــة إىل ١٢١١٫٣٠ دوالر لألوقية 
(األونصــة)، بينام ارتفع املعدن يف العقود األمريكية اآلجلة 
٠٫٣ باملئــة إىل ١٢٠٤٫٩٠ دوالر لألوقيــة. وانخفــض مؤرش 
الــدوالر الذي يقيس أداء العملة األمريكية أمام ســلة من 
العمالت الرئيســية ٠٫٤ باملئة بعدمــا كان مرتفعا يف وقت 
ســابق من الجلسة. ومن شــأن انخفاض الدوالر أن يجعل 
املعــدن األصفر أرخــص مثنا لحائــزي العمــالت األخرى. 
وتجاهــل الذهب بيانات أفضل من املتوقعة عن الوظائف 
األمريكية وقطاعي اإلســكان واملصانــع بالواليات املتحدة 
عــززت وجهة النظر القائلــة بأن االقتصــاد األمرييك قوي 
مبا يكفي لرفع أســعار الفائدة. ومن بني املعادن النفيســة 
األخرى ارتفع البالديوم ٥٫٢ باملئة إىل ٧٩٢٫٩٠ دوالر لألوقية 
وهو أعىل مســتوى منذ مايــو ٢٠١٥. وارتفعت الفضة ٠٫٥ 
باملئة إىل ١٧٫٠٩ دوالر لألوقية يف حني زاد البالتني ٢٫٢ باملئة 

إىل ٩٧٨٫٩٠ دوالر لألوقية.


